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 "שלח לך אנשים" (יג, ב) 
למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על 
עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר  

 (רש"י)
צריך להבין, למה אמרו חז"ל ולא "לקחו" מוסר, מתאים יותר  

 היה לכתוב ולא למדו? 
זצ"ל בהיותו   הערה זו העיר הגה"צ רבי זאב (וועלוועל) איידלמן

על ערש דווי בביה"ח. הוא תירץ: מוסר לא מספיק ללמוד. אדם 
יכול לראות ולהסכים ולהנהן בראשו ודי לו בזה. מוסר הכוונה  
לקחת למעשה. התביעה היא אדם שראה דבר כה מלמד, 
שהגדולה שבגדולות על תביעה דקה שבדקה, לקתה כי היה בזה 

 א לקחת למעשה.משהו לשון הרע, לא מספיק להתעורר אל
והביא דברי המדרש בפרשה שדרשו על המרגלים את הפסוק 
במשלי "כחומץ לשינים כעשן לעינים כן העצל לשולחיו" ושאל: 

לא מצינו שהמרגלים היו  
עצלנים? אלא הביאור הוא  
שישנם שני מיני עצלות 
ישנה עצלות של כבדות 
הגוף ויש עצלות המחשבה  
ואצל המרגלים כאשר ראו  

מרים ולא  את מעשה 
התבוננו לקחת למעשה, זה  

 נבע מעצלות המחשבה.
  (אבני יחיאל עמ' יב)

 

"שלח לך אנשים"  
 (יג, ב)

רשעים הללו ראו ולא לקחו  
 מוסר (רש"י) 

לכאורה קשה הרי מרים  
דברה על אחיה הצדיק משה 

הקפיד ה' עליה,  רבינו, ולכן
אבל המרגלים דברו על 

עצים ואבנים ועל הארץ, ומנלן שאסור, הלא אין דומה הנידון  
 לראיה, ומה שייך ראו ולא לקחו מוסר. 

ועל זה יש לומר, כיון שמשה רבינו החזיק את עצמו לשפל יותר 
מן האדמה, כמ"ש כשמרים דברה במשה 'וישמע ה'' ולא כתוב 

בתרגום יונתן 'ולא חש למיליהון' ע"כ וישמע משה, וכמו שמובא  
צריכים לומר ה'קל וחומר' כך, אם מרים נענשה על שדברה 
במשה שמחזיק את עצמו שפל מן האדמה, אז 'קל וחומר'  

  שאסור לדבר על האדמה עצמה.
 (חידושי הרי"מ)

 

 "היש בה עץ" (יג, כ)
אדם כשר שיגן עליהם בזכותו 

 (רש"י)

מעשה שסיפר הגאון רבי סוסו הכהן זצ"ל מגאבס שבתוניסיה.  
 נורא ונוקב:

מעשה בחסיד שנסע לעיר אחת, ובהגיעו לשם שאל על בית 
מלון כשר בתכלית ההידור והכשרות. היפנה אותו אדם לאכסניה  
מהודרת ואמר לו: "אל תחליפנה ואל תמירנה, כי בעל האכסניה  
הוא אדם נפלא, ירא שמיים ורב חסד, אוהב ומוקיר רבנן, טוב 

 לשמיים וטוב לבריות!"
אל אכסניה. ואכן, התכבד בכבוד  שמע החסיד לדבריו, וסר

 מלכים, סעד את ליבו ועלה על יצועו.  
בחצי הלילה שמע קול מוזר. פקח עיניו, וראה לאור הנר שבעל 
האכסניה משחיז סכין ענקית. מפעם לפעם בודק הוא בציפורנו 
האם חדה היא דיה, וממשיך להשחיזה. תמה ושאל: "הגידה נא  

 לי, למה לך סכין זו עכשיו?"
ענהו האכסנאי בתמימות: "סכין זו היא עבורך!"... חרד החסיד  
ונלפת. רעדה אחזתו, מאין יבוא עזרו? אין זאת, אלא שנפל ביד 

ף! החליט לנקוט בקול מטור
רך ומפוייס. אמר ברעדה: 
"הכל משבחים אותך כי ירא  
אלקים אתה, ושאתה טוב  
ומטיב לברואים כולם. ואיך  
תשפוך דם נקי, וחטאת 

 לאלוקים ולאנשים?" 
 והאכסנאי ממשיך להשחיז.  
"אמור נא לי", ניסה האורח  
לרכך את לבבו, "איזו תועלת 
תפיק מרציחתי, הרי עני 

 ואביון אני!"
והאכסנאי שותק, מרוכז 

 בהשחזת סכינו.  
ניסה החסיד את הנימוק  
האחרון: "אם תרצחני, יוודע  
הדבר. שכן אחד התושבים  
הנחני לבית מלונך, ועם שחר  
יבוא לחפשני כאן. ומשלא  

 ימצאני, תפתח חקירה. היכן תסתיר את גופתי?!" 
תו.  בדק האכסנאי את הסכין. נראה שבדיקתו הניחה את דע

עתה פנה אל החסיד ואמר: "מורי ורבי, חסיד קדוש, אל נא 
תחשבני לרוצח נפשות! עוול אתה עושה לי, בחשבך אותי  
לרוצח בעבור בצע כסף! מדוע ברגעיך האחרונים עובר אתה על 

 הציווי לדון כל אדם לכף זכות?!"
והחסיד שומע, ואינו מבין מאומה. מה מתרחש כאן? והאכסנאי  

ת היא, שאני ירא שמיים ומיטיב לכל האנשים.  "האמ –ממשיך 
ואף עתה מתכונן אני לשחוט 
אותך לשם שמיים, ולטובת אחינו 

 בני ישראל הגרים בעיר זו!". 
"חידות לי דבריך", רעד קולו של 
החסיד. "מיד תבין", אמר 
האכסנאי, כשהוא מתקרב אליו, 
והסכין בידו. "זה לי ארבעים שנה 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

  

  
  
  
  

  

  

  

 )ו, ג משלי" (דעהו דרכיך בכל"
 

, פירוש –'  דעהו דרכיך בכל: 'יונה רבינו של קדשו לשון זה
 ! זכרהו - ופעולה דרך בכל, מעשיך פרטי בכל

, גדול במעשה(רק) ' ה אל שעיניהם אנשים יש כי, ודע
, בשיירה לצאת או, לסחורה בים לפרוש יבקשו אם

 ...השם את יזכרו לא קטן ובמעשה

 כי, קטן או גדול בדבר', דעהו דרכיך בכל' אמר כן על
 בחסדו ההצלחות וכל' ה ביד תלויות הפעולות שכל אחר

  ! מעשיו בכל לזכרו אדם חייב -

 ספינקא) -(מעט מן האור 
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ומעולם לא הזדמן לכאן חסיד נעלה   שאני מחזיק באכסניה זו,
כמוך. ומה אומר לך, שער בנפשך כי בכל בית העלמין שלנו לא 
נקבר אפילו צדיק אחד שנוכל להשתטח על קיברו ולבקשו 
שיעתיר בעדנו! ועתה, מאחר שראיתי אותך צדיק וחסיד, ברצוני  
שתיקבר בבית הקברות שלנו. שאהיה אני ממזכי הרבים, וזכות 

 תלויה בי לנצח נצחים"... והתקרב עוד יותר...   הרבים תהיה
עד כאן הסיפור. וכשמתבוננים, מוצאים בו נמשל נוקב עד 
למאוד. כולנו מעריצים... צדיקים מתים! "אחרי מות, קדושים  
אמור". אך עוצם הצדיק את עיניו, והכל נוהרים לקיברו, 

 מתחננים ומעתירים לישועה.  
ועלת הצדיק היא בחייו. כאשר  ואין איש שם אל ליבו, שעיקר ת 

ניתן להיאות לאורו, לקבל ממנו הדרכה, להנות ממנו עצה 
ותושיה, להתברך ולהוושע! ולא אחת, מצערים אותו בחייו, 
רודפים אותו, משחיזים כנגדו לשון, אם לא סכין. מקרבים את 

 קיצו, כדי לעלות על קברו...
 

 "ולקחתם מפרי הארץ" (יג, כ)
' היה אומר: ״ולקחתם מפרי הארץ״, על האדם הבעש״ט הק

לקחת דוגמא מפרי הארץ: בתחילה זורעים, ורק אחרי שהזרעים 
נרקבו לגמרי באדמה והם כמו כלו והיו לכלום, מתחיל הזרע 

 לצמוח ולגדול, ולתת את פריו.  
 ״כי האדם עץ השדה״.

 

 ) כז , יג" (הארץ אל  באנו ויאמרו... ויספרו"
, אמת  דיברו  המרגלים:  אומר  היה  מקוצק  מנדל  מנחם  רביהרה"ק  

 שקר  שאינו  דבר כל שלא ללמדנו. וחטאו  פשעו כן פי על ואף 
 .  אמת איש הוא שקרן שאינו מי כל ולא, הוא אמת

 

"וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת  
בני ישראל... ויספרו לו ויאמרו באנו אל 
הארץ... אפס כי עז העם היושב בארץ והערים 

 כח) -בצרות.." (יג, כו
פתח הכתוב לספר כי באו המרגלים "אל משה ואהרן ואל כל 

ישראל" ולבסוף "ויספרו לו" רק לאחד בלבד? ולא עוד עדת בני 
אלא שלא פירש לנו הכתוב מי היה "לו" זה שלו סיפרו המרגלים  

 לשון הרע שלהם.
אלא זה דרכם כסל למו של מוציאי דיבה, בעלי לשון הרע, 
שאינם מספרים מה שמספרים בקול רם ובפומבי, אלא 
מסודדים סוד לכל אחד ואחד באוזנו, כדי להגדיל את הרושם  

 ולהאדיר פעולת הלשון הרע. 
זה שאומר הכתוב "ויספרו לו" שלחשו כאילו מתוך זהירות שלא 

תוך אוזנו את הסוד הגדול  ישמעו אחרים, לכל אחד ואחד ל
והנורא "אפס כי עז העם היושב בארץ". בסודי סודות ובמחתרת 
הפיצו דיבתם, אבל בגלוי "אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני 
ישראל" סיפרו כביכול בשבח הארץ. לא כן כשבא כלב להשיבם 

"ויהס כלב את העם", וכשהשתררה דממת השתיקה ויכלו כולם  
אותה   ז באומץ רוח ולב: "עלה נעלה וירשנולשמוע דבריו, הכרי

  כי יכול נוכל לה".
 (על התורה) 

 

 ) ב, יד" (אהרן ועל משה על וילונו"
  אחד  אברך זצ״ל אויירבך זלמן שלמה רבי הגאון לפני בא פעם

, לילדים  אבות  שנינו,  ואני  ״שכני:  אמר  וכך,  לבו  מרי  לפניו  ששפך
 שפר  לא  אך,  לתורה  בני  את  חינכתי  וכמובן,  ספר  ויודע  אברך  אני
, שכני  ואילו ,  תורה  של  באהלה   ימשיכו  שבני  זכיתי  ולא,  חלקי  עלי
  נגרע  במה, תורה גדולי יצאו  בניו  אך, וישר תם פשוט איש
 .  כאוב בקול סיים ״?!חלקי
 עצמך מחזיק ״אתה: השיבו ולכן, מקרוב הרב הכירו הנראה כפי

  את   להעביר  נוהג  היית  לפעם  ומפעם,  תורה  בגדולי  ו׳מבין׳  ללמדן
  הילדים . אחר או זה חכם לתלמיד ציונים ולחלק, ביקורתך שבט
  אמרו , נפשם חשבון את  ועשו, לכשגדלו. והפנימו שמעו

.  אבינו שאומר כפי, דופי יש חכמים בתלמידי גם הלא: לעצמם
 העולם   מפיתויי  גם  בה  שיש,  אחרת  לדרך  לעבור  להם  היה   קל  כך
 פגישה   כל  אך,  הוא  וישר   תם  פשוט  איש   אמנם,  שכנך  כן-לא.  הזה
 לביתו  שב  שהיה  פעם  ובכל,  עצום  עונג  לו  הסבה,  חכם  תלמיד  עם

 לפגוש  יתברך השם זיכני ״היום: ורוקד שר היה, כזו פגישה אחר
 גם  ותהיו בני יתן מי, מעלה ורם נעלה איש, פלוני חכם תלמיד
 התלמיד  הוא אביהם לב משוש כי הילדים ראו. כמוהו״ אתם
 מיקדו, באמת שהוא כפי חכם״ ״תלמיד המושג את ראו, חכם
 היית  לו?!  כך  גדלו  אכן  כי  הפלא  ומה,  בתורה  לגדול  שאיפתם  את
 משרה, חכמים תלמידי בדבריך ומשבח מייקר כשכנך אתה גם

  היית  לבטח אזי, ולומדיה תורה אהבת של לוהטת אוירה  בביתך
 ״ !אתה גם זוכה

 

      " אהרן כל בני ישראל "וילנו על משה ועל 
 ב)  (יד,

מסופר על הגאון רבי אלעזר לאוו זצ"ל שכיהן כרבה של 
אונגוואר שהיו לו שונאים רבים, שהציקו לו ורדפו אותו. לעת 
זקנותו, כשכל היריבים בכל המחנות, הכירו בגדולתו בתורה  
ובעבודת ה' ונעשים לו ידידים, אמר הגרא"ל: משל למה הדבר 

כלתו "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת דומה, לחתן שאומר ל
משה וישראל" לכאורה קשה, למה לא אומרים "כדת תורה" או  

 "לפי ההלכה", מה פירוש "משה וישראל"? 
וההסבר הוא: משה היה רועה נאמן ואהב את עם ישראל. גם 
היהודים אהבו את משה רבינו וביכו את פטירתו במשך שלושים 

טות במשך ארבעים שנה במדבר יום, ובכל זאת היו ביניהם קט
 ועוד.  בשל אוכל, מים, בשר ומרגלים

למרות זאת הם לא התגרשו ונשארו יחד עד הסוף. כך אומר  
החתן לכלתו בשעה שהוא מקדשה: "דעי לך, שאי אפשר למנוע 
קטטות ומריבות אבל עלינו להתנהג "כדת משה וישראל", שרבו 

 פרדו זה מזה... זה עם זה, אבל לא עזבו אחד את השני ולא נ
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ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר סלח  "
ויאמר ה' סלחתי    נא לעון העם הזה כגדל חסדך

 כדברך" (יד, יז) 

אומר רבינו האור החיים הקדוש, כאשר הרשעים מטיבים את 
דרכיהם ושבים בתשובה, מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, 

כוח הקדושה   שלאחר שמרדו בו, חזרו והיטיבו דרכיהם, ונתרבה
בעולם באמצעות ביעור כוח הרע. ולכך אמרו חכמינו 'במקום 
שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד' כי  

 בעלי התשובה זוכים לקדש שמו יתברך, בדרגה נעלה יותר.
ענין זה רמוז בפסוק שאמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא,  

'ועתה' הוא רמז למצוות    שהרי אמרו חכמינו שכל מקום שנאמר
התשובה, וביקש משה רבנו, שה' יקבל את תשובתם של ישראל  
ויסלח לעוונם, שעל ידי כך יגדל כוחו ושמו יתברך. ולפי זה 
יתבאר מה שנאמר בהמשך 'ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל 

הארץ' שעל ידי התשובה  
יתקדש שמו ויתגדל כבודו  

 של השם יתברך.
 

ון וכלב  "ויהושע בן נ
בן יפונה חיו מן 
האנשים ההם" (יד, 

 לח) 
לשון הפסוק "חיו מן 
האנשים ההם", על כך 
שיהושע וכלב לא מתו  
כשאר המרגלים, טעונה 
ביאור. שכן היה נכון יותר  
לומר "לא מתו", ולא  
להדגיש את העובדה  
שנותרו בחיים בשונה "מן 

 האנשים ההם". 
רש"י כבר הרגיש בכך  

"מה תלמוד לומר 'חיו מן האנשים ההם'?   ומבאר בלשונו הזהב:
אלא מלמד שנטלו [יהושע וכלב] חלקם של מרגלים בארץ וקמו 
תחתיהם לחיים" [על פי דברי הגמרא בבבא בתרא (קיז:) 

 עיי"ש].
בבית מדרשו של הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב, הסתופף 
יהודי ירושלמי "רגיל". ליהודי זה היה שכן שקינא בו ללא הרף, 

ין לנו ידיעה מדוע ועל מה אירע הדבר, אך כך היה מעשה, וא
שהיהודי סבל מרורות מרעהו ומדי תקופה היה נכנס לרבו 

 לשפוך בפניו את סאת ייסוריו מהמתנכל לו.
הרה"ק מלעלוב הרגיעו וחיזקו באמונה, עודדו להיות מהנעלבים 
ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ניחמו בדברי 

שיום אחד הכל יעבור, וכך חלפו מספר שנים כשההצקות עידוד  
 לא פוסקות, הרבי מחזק והיהודי אוזר כח להמשיך. 

הגיע האיש לפרק המשיא את בנו ונאלץ לצאת לחו"ל בכדי 
לזכות יהודים במצות הכנסת כלה, בכדי שיוכל לעמוד במעמסה 
הכלכלית של השאת צאצאיו. בעת שירד מהמטוס שם פעמיו  

, כשכל רצונו הוא לנוח מטרדות הדרך ולמחר  אל האכסניה
יתחיל במטרה שלשמה הגיע הנה. המקום היה זול וישן, משכך 
היו חדרי הנוחיות משותפים בכל קומה לכולם. ויהודי זה כאשר  
נכנס לשם, מצא על הרצפה ארנק תפוח וגדוש בעשרות אלפי 

 דולרים!... 
הגוי מותרת, ועיר זו רובה נכרים היו, הרי אלו   מכיון שאבידת

שלו. אבל כדי שלא ייתפס, החליט האיש להוציא את השטרות, 
להיפטר מהארנק ולפזר את השטרות בין חפציו למקרה של 
ביקורת. שאכן הגיעה: השוטרים עברו בחדרים ובדקו אורח אחר  
  אורח ואף למזוודתו של היהודי הגיעו. שטרות הדולרים נמצאו 

 במספר מוקדים וחשדם התעורר. 
היהודי לא איבד עשתונות: "אני גביר גדול ויש לי עסק בשם  
"כולל גליציה" בירושלים, זו הסיבה למקור הכסף הרב. כדי שלא 
ישדדו אותי התאכסנתי  
במקום זול ופיזרתי את  
השטרות בין חפציי. אבל 

  - אם אתם לא מאמינים 
תתקשרו לירושלים 

 ותבררו"...
לא היה לו הרבה מה  

ו לו, או  להפסיד. או שיאמינ
שבכל מקרה הוא ייעצר.  
השוטרים התייעצו ביניהם  
והרימו טלפון לירושלים, 
באותם ימים לא בכל בית 
היה קו טלפון והם התקשרו  
לכולל גליציה, אמצע הלילה  
בארה"ב, שעת בוקר פעילה 

 בכולל.
על הקו היה לא אחר מאשר  
השכן שירד לחייו. אך שמע 
שמארה"ב רוצים לברר על 

השנוא עליו, נזדעק בלי לחשוב: "אל תאמינו לו!  אמינותו של
 הוא עשיר גדול! אל תיתנו לו אגורה!" וטרק את הטלפון...

דווקא בשל העובדה שירדו לחייו, הוא חזר ארצה עם סכום נכבד 
 בלא להשקיע מאמץ וחיתן את צאצאיו בכבוד ובהרווחה. 

על פי מעשה זה ניגש לדברי אור שבעת הימים, רבינו ישראל 
על שם טוב הק', שהובאו בספר "בן פורת יוסף": יהושע וכלב ב

אכן ניסו להילחם בעצת מרגלים, הם עשו השתדלויות שונות 
ובוטה מכל העדה שביקשו אף  וספגו גינויים על כך באופן חד

 לרגום אותם באבנים.
דווקא מאלו שפגעו בהם כל כך, זכו יהושע וכלב בסופו של דבר 

מן האנשים האנשים", על חשבונם  לרשת "חיוּת". הם "חיו
 וירושתם הרוחנית. 

לנו נותר לזכור את זה בפעם הבאה שיכאב לנו מהתנהגותו של  
 (במחשבה תחילה) מי... -אי

  
  

  
 
 

  

  
  
  

 לו היה ישראל לארץ כשנסע, מוויטעפסק מנדלי רבי
 על והלך, במחשבתו טרוד והיה, הים מפני פחד

 בליבו הרגיש כך ואחר, שעות כמה ואנה אנה הסיפון
 ...אחת קורה על רק הלך בסיפון הללו השעות שכל
, הים על מונח היה אחד שדף יצוייר לו:  בליבו אמר
! גדולה סכנה הוא ודאי - דף אותו על רק ללכת הרי

 דפים עוד שיש מפני אלא, כעת כך אינו ולמה
 ! הדף את סומכים

 איני דפים על כשנשען ומה: וחומר קל זה והרי
 יתברך השם חסדי על כביכול כשנשען, מפחד
 !! להתפחד מה אין בוודאי, ורחמיו

 )ספינקא - האור מן מעט(
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 שלח - נפלאים

 

 

 "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" (טו, לח) 
מעשה בבן ישיבה שבא לפני הגאון בעל הקהילות יעקב זצ"ל, 

לחינוך תורני, שיש ושאל האם יוכל לעסוק ברישום תלמידים 
 בזה משום הצלת נפשות.

 ענהו הקה"י "שב ותלמד!"
מיהר להבהיר: "לא התכוונתי בתקופת הלימודים. שאלתי על 

 ימי 'בין הזמנים'! ענהו הסטייפלער: "בבין הזמנים, אפשר"...
 הודה וביקש לצאת, קרא לו הקה"י שישוב.

והראה לו.  חזר, ורבינו נטל בידיו הקדושות את הציצית שבבגדו, 
הצביע על אחד החוטים, ואמר: "רואה אתה, חוט זה הוא  
'השמש'. הוא היוצר את החוליות, והופך את החוטים לחפצא  

מכולם. אך מה אירע, הוא   של מצוה! בתחילה, הוא היה הארוך
הסתובב סביבם לזכותם. הסתובב והסתובב, וככל שהסתובב 

 ו לשלום...ופטר -הלך והתקצר, עד שנהיה קצר כמותם"... 
 (הגש"פ הקהילות יעקב)

 

 "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (טו, לח) 
רבינו האור החיים הקדוש שואל מדוע את צבע התכלת 
שבציציות, צריך לקחת אותו דוקא מחלזון העולה מן הים שהוא  
נדיר ואינו מצוי, והלא יש הרבה דברים שאפשר להפיק מהם  

 צבע זה. 
רא 'תכלת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע ומתרץ על פי דברי הגמ

לכסא הכבוד', וכדי שניזכר גם בים שהוא דומה לרקיע, צריך  
לקחת תכלת דוקא מדג אשר נמצא בים, כיון שרק הוא דומה  

 לרקיע.
 

    " עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא"
 ) לט , טו(

 באחת ע"זי שבדרון שלום רבי הירושלמי המגיד פעם אמר
 שיש ,  לי  ואמר  ישראל  מגדולי  אחד  עם  פעם  שוחחתי:  מדרשותיו

 כתוב הפרשה בתחילת ומה: נורא  וחומר קל בפרשתינו כאן
" כנען ארץ  את' ויתורו' אנשים לך שלח משה אל' ה וידבר"

 והם, לתור יכולים אתם – הסכמה לכם יש רצונכם אם, כלומר
, זאת כל ועם" כנען ארץ את ויתורו" –" ויתורו"ה את קיימו אכן
, וחומר קל, לרשעים ונהפכו כך כדי עד נכשלו, שקרה מה קרה
 בן  וחומר קל" תתורו ולא"  – לתור לא התורה  אותנו מזהירה  אם
  בתורה  המפורש הלאו את ולקיים לתור שלא  וחומר קל של בנו
  מפחדים  לא כיצד!" תתורו ולא" מזהיר' ה, לתור אסור כי

 .... מהתוצאות
 ל"הנ הפסוק את לפרש שמעתי: ל"זצ המגיד ואמר הוסיף  עוד
  מה  ראית אם –" עיניכם ואחרי לבבכם אחרי  תתורו ולא: "כך

  מה , למה לתור  תחפש ואל, תשליך, עזוב, לראות ראוי שלא
" ואחרי" לבבכם" אחרי" תתור אל", אחרי" כבר אתה. ומדוע
, בו לעסוק לא, ראית שכבר במה  לחשוב לא – העין ראיית

 ...עיניכם" אחרי" עוד לתור לא, להשליכו

"וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ולא  
תתורו אחרי לבבכם... למען תזכרו ועשיתם  

 מ) -את כל מצותי... (טו, לט
צריך ביאור בכפילות הלשון: "ועשיתם אותם", ושוב "ועשיתם 

 את כל מצותי".
וי"ל, כי הסדר הוא "סור מרע ועשה טוב" (תהלים לד, טו) תחלה 
צריך לתקן הכל ולסור מן הרע, ואח"כ "ועשה טוב" יוכל לעשות 
ולקיים את המצוות בשלימות. אמנם אם ימתין האדם בעשיית 

מקרבו לגמרי ויתקן הכל, אזי יתכן המצוות עד שיסיר את הרע 
שלא יגיע בכלל לעשה טוב, לכן העצה היעוצה היא, שקודם 

יסייע בידו שיוכל להסיר  יתחיל לעשות מצוות ויקדש עצמו וזה
את הרע ולתקן הכל, ואחר כך יזכה לקיים את המצוות ביתר 
שלימות. וזהו שאמר הכתוב, בתחילה "ועשיתם אותם", היינו  

המצוות, ואח"כ: "ולא תתורו אחרי לבבכם" וגו',   שיתחיל לעשות
כי על ידי עשיית המצוות, תוכלו בנקל לסור מן הרע ולהתרחק 

 מן העבירות, ואז "ועשיתם את כל מצותי" בשלימות. 
 (כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע)

 

 (טו, מ) וקיכם" "והייתם קדושים לאל 
הרב מילר סיפר שבצעירותו, כאשר מובא בספר עלינו לשבח, 

למד בישיבה בחיפה, הוצרך פעם ראש הישיבה לנסוע אל מחוץ 
לעיר וביקשו להצטרף אליו. בימים ההם, סיפר הרב מילר, עדיין 
לא היו בנויים יישובים לאורך הכביש, והנוף שנשקף בעד חלון 

 מהכונית היה רק הרים, ים, שמים, אדמה.
הישיבה לכיוון מסוים ואומר לי: "שלמה, מה לפתע, מצביע ראש  

 אתה רואה שם?" 
 הבטתי לעבר המקום שאליו הצביע, ולא ראיתי שום דבר מיוחד. 

 "הסתכל טוב", ביקש ממני ראש הישיבה. 
ואז התבוננתי וראיתי ילד ערבי כבן עשר מנהיג עדר ענק של 

 בהמות, שוורים ופרות, כבשים ועיזים.
מכך?" שאל ראש הישיבה, ומשלא  "מה אנחנו יכולים ללמוד 

הבנתי אל מה רומזים דבריו, המשיך ואמר: "הרי הגוי הקטן הזה 
הוא כל כך קטן לעומת כל העדר הענק, ולכאורה הוא היה צריך  
להיות מושפע מהם, להתכופף על ארבע וללכת כמותם, ובכל 

 זאת הוא אינו עושה כך. מדוע? 
הוא בן אדם וכל , יודע שהקטן הזה גויה, כי גם הוא, הילד הערבי

 . העדר הזה מורכב מבהמות... ומותר האדם מן הבהמה..."
 האדם שונה מהבהמות למרות שהן רוב העולם!!! 

 עולם!!!היהודי שונה משאר העמים למרות שהם רוב ה
יהודי שמקדש שם זה סוד ההצלחה והכוח האדיר שמקרין 

 לבוש צנוע ומכובד!!!שמים, 
 לאלוקיכם....  והייתם קדושים
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 הטֹובָ ה ִמילָ  - ְׁשַלח ְלת ָּפָרַׁש 

 "פה'תש סיוון כ"א

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

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

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

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

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

 ת שולמית   טליה עדן אסתר ב
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
רי בן ימנה      גלית בת מסודי              אליהו נז

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

 נתנאל בן ג'ינה                                סופיהאסף בן 
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

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

     אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה 
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
דילה דליה      יצחק בן רבקה   רחל ברכה בת פ

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

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

בת שרה     נעימה    יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

19:31 

 פניני עין חמד

20:23 

20:21 

 או כישורים מיוחדים.
 

יאות שונה: כל אחד מאיתנו יכול אך המצ
', כי מזכה הרביםלזכות בתואר הנכסף '

לכולנו יש כלי הוא הפה. המילים שיוצאות לנו 
מהפה, יכולות לרומם אנשים משאול תחתית, 
להוביל אנשים למהפכות חיים אדירות 

 מימדים. 
 

למילה יש כוח אדיר, וכשאדם שומע מילה 
יחס  טובה, מחמאה, גיבוי, או אפילו סתם

זה יכול לשנות את חייו, ויכול להביא  -חיובי
 אותו להגשמת כל שאיפה.

 

כולנו פוגשים אנשים בכל יום, כל היום. מילה 
טובה, טפיחה על השכם, במעשה זה יש את 

' אנשים, להעניק חיות. להנשיםהאפשרות '
ילד ששומע מילה טובה ממחנך, נער שזוכה 
למילת הערכה, אדם ששומע 'בוקר טוב' 
משכנו מלווה בחיוך, יכול להוביל אותם לשינוי 
התפיסה העצמית שלהם. ודרשו על כך 

ְּבַמֲאָמרֹו". דהיינו, על  -חכמינו: "ְמַחּיֶה ֵמִתים
 ידי מילים, יכול האדם אף 'להחיות מתים'.

 

ומאידך גיסא, פרשת השבוע מגלה לנו את 
כוחן ההרסני של מילים. כיצד בני ישראל 

ים ושמונה שנים מיותרות נאלצו לגלות שלוש
במדבר, רק בגלל מילים מיותרות והרסניות 

 של לשון הרע!
 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 20:24
 בת אסתרלאיידה חיה 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:18 

21:15 

798 

אם יש משהו שמלווה כל אחד מאיתנו, מנער 
ועד זקן, בכל גיל ובכל מצב, הוא הרצון להיות 
מבורך באופן תמידי בשפע אלוקי, בברכת 
שמיים. כל הברכות תלויות בהשפעה 

ם מעל. אנחנו חפצים אלוקית, בברכת שמיי
ושואפים להיות ראויים לכך שהברכה תחול 
עלינו. להגיע למצב שנחוש שברכת שמיים 

 מלווה אותנו.
 

אבל איך עושים את זה? איך מגיעים לכך 
שנהיה מבורכים מידי בורא עולם בכבודו 

 ובעצמו, באופן שוטף ויומיומי?
 

התשובה לכך היא, כי יש משהו מיוחד, שיש 
תיקת יומין, והוא עובד, הוא לו מסורת ע

מצליח והוא מבטיח ברכת שמיים. קוראים לו 
'. כשיהודי מזכה אחרים, כשהוא זיכוי הרבים'

פועל לרומם את נפש זולתו, הוא זוכה 
 לברכת שמיים צמודה.

 

זו לא הבטחה שלנו, זה גילוי מרגש אותו 
חושף הזוהר הקדוש, ודבריו מובאים בספר 

היהודי הראשון,  -'חרדים': אברהם אבינו
הצטיין בתכונת זיכוי הרבים שפיעמה בו, הוא 
נהג לזכות עוד אדם ועוד אחד להכיר את 

לכך בוראו, פעל לרומם את נפשות סובביו. 
, ככתוב: הוא זכה שה' בעצמו בירך אותו

 (בראשית כד, א). "וַה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל"
 

או זיכוי הרבים עלול להיתפס כמשימה קשה 
מורכבת. יש ביננו אנשים שאופיים שקט 
וצנוע, ולכאורה הם לא מסוגלים 'להרים' 
פרוייקטים עתירי זיכוי הרבים. יש מי שחושב 
שזיכוי הרבים הוא משימה חשובה מאוד ואף 
מרגשת, אך היא נועדה לאנשים בעלי יכולת 
כלכלית או גאונית, כאלה שיש להם קשרים 

21:19 

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

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

 כהן פרחיה בן בלנקה זצ"להצדיק ר' חיים אבישלום לע"נ 

19:10 

 (במדבר יג, לב) ץ"וַּיִֹציאּו ִּדַּבת ָהָארֶ "

19:28 20:20 21:15 

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



 

 

 
 מה דין פת הנאפית בתנור חשמלי אשר עם פתיחתו מפסיק את פעולת החימום שלו?

 

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

תנור חשמלי, אשר עם פתיחתו מפסיק את פעולת החימום, ובסגירתו מערכת החימום חוזרת לפעולה, יש הכרח, שסגירת 
 שו"ת 'דברי דוד' ח"ג (יו"ד סימן ט). מקורות:כל פעם לאחר פתיחתו ולא די בהדלקתו בפעם הראשונה. -התנור תבוצע על ידי יהודי

 

אולם, כאשר חום התנור גבוה במיוחד, וגם לאחר פתיחת דלת התנור נשאר חום גדול והכל מכוח הדלקתו של היהודי, יש 
ולא גרע מהשלכת קיסם שמועיל בפת, מכיוון שהחום הוא מכוח הדלקתו של היהודי, והפת היתה נאפית גם ללא  הערה:להתיר את הפת. 

מעשיו של הגוי. ודלא כמ"ש בשו"ת 'דברי דוד' (שם) שכתב להחמיר. אולם אם עברו מספר שעות, מרגע שהתנור פתוח וכבר התקרר, צריך 
שיהודי יסגור שוב את התנור. וכן העלה הרב הכותב בקובץ 'בית הלל' (אייר תשס"ד עמוד ס). וכן דעת הגר"א נבנצל שליט"א הובא בספר 

ריד). ושוב ראיתי בשו"ת 'באר שרים' ח"ה (בסופו סימן ב אות ט) שהעלה בנידון דידן שהישראל הדליק והניח את המאכלים 'אוהל יעקב' (עמ' ת
בתנור, אף שהגוי פותח את דלת התנור וע"י כך מפסיק את פעולתו, מותר. ועוד, כתב בספר 'דרכי תשובה' (סימן קיג אות נז) בשם 'הגהות יד 

להחמיר כאשר סילקה הגוי, היינו שהוציא לגמרי את המאכל, אולם בנידו"ד שהגוי פתח את דלת התנור לבדוק את שאול', מ"ש השו"ע (ס"ח) 
 התבשילים ולא מוציאם החוצה, מותר.

 

, שהתנור חם מכוחו בכל שעות היום מכוח הדלקת היהודי בפעם (נר תמיד)ולכתחילה, יש להתקין בתנורים גוף חימום 
 הראשונה.

 

ות, שהתנור יהיה חם מאוד בטרם יכניסו אליו את המאפים, והמשגיח שַּבמקום אינו יכול לבוא בשעה מאפיות המבקש
מוקדמת כל כך, יש אומרים, שלא מועיל, אם יכוון לילה קודם את השעון, שידליק את התנור. ויש מקילים וכן נראה עיקר. 

כן הורה הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל והובא בקובץ 'בית הלל' (גליון  מקורות: מכיוון שלא גרע מזריקת קיסם שמועיל בפת על ידי ישראל.
כו עמוד צא). והגר"נ קרליץ בספר 'חוט שני' (שבת כרך ד קובץ ענינים חיו"ד) נשאר בצ"ע, שהרי בלי מעשה הגוי לא היה המאכל מבושל או 

ם כיוון ישראל שעון, שידלק התנור מאליו, והגוי מכניס לתוכו, אפוי. וכן בספר 'שבות יצחק' ח"ו (עמוד עב) הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שא
מכיוון שבזמן האפיה ההדלקה נעשית מאליה, לא ניכר יד ישראל בעסק האפיה, ולא מועיל. ע"ש. וכן בשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ג (סימן רנ) 

ן פסק בשו"ת 'שבט הלוי' ח"ט (סימן קסד) שמועיל העלה להחמיר בזה. אולם בשו"ת 'מנחת יצחק' ח"ד (סימן כח אות ד) העלה להקל. וכ
מה שישראל יכוון את השעון שידליק את התנור מאוחר יותר. וכ"כ בשו"ת 'אבן ישראל' ח"ט (סימן ע) ובשו"ת 'דברי דוד' ח"ד (יו"ד סימן יא). ו

אפרתי (חיו"ד סימן ט) הביא בשמו, שאפשר  שהביא בספר 'שבות יצחק', הנזכר בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחמיר, בספר 'ישא יוסף' להגר"י
 להקל על ידי שעון, אבל ודאי לא לאורך זמן. ושוב ראיתי, שכן העלה להקל בשו"ת 'בנין אב' ח"ו (סימן מה).

 

'שבות יצחק' ח"ו (פ"ז סימן ב) שיכול שו"ת 'אבן ישראל' (שם). וכתב בספר  מקורות:מותר ליהודי להדליק את התנור על ידי שלט רחוק. 
 היהודי להדליק את התנור על ידי חיוג מספר טלפון, המפעיל מצית חשמלי, מכיוון שהדלקת התנור נעשית מיד עם מעשה הישראל.

 
 

סיפר הסופר ר' ס. טלר, מעשה מופלא שהתרחש בימי מלחמת העולם הראשונה: במשך שלוש שנים נלחמו עמי העולם אלו 
מלחמה עקובה מדם, טבחו האחד בשני ללא רחם, אבל ההישגים היו זניחים, הם לא הצליחו לכבוש שטחים נרחבים, באלו 

רק קילומטר לכאן או לשם. עד שמפקד יהודי אחד תכנן וביצע מתקפה גדולה והצליח. הצלחתו היתה כה גדולה, עד 
 "ל.שהרמטכ"ל הגרמני בכבודו ובעצמו החליט לערוך לכבודו מסיבה במטכ

 

, בא (יהי רצון שכל עם ישראל יזכה לחזור בתשובה שלימה)אותו יהודי, לפני שיצא לקרב, למרות שלא דקדק על קלה כבחמורה 
לרב לבקש ברכה. אמר הרב: "תקבל על עצמך לקיים לכל הפחות מצווה אחת כדי שתעמוד לזכותך במלחמה". "איזו 

גם לא...", וכך בדקו כל מצווה ומצווה וראו שקשה לאותו יהודי  -ניח תפלין אינני חושב שאוכל, לה -מצווה?", שאל, "להתפלל 
להתחייב לקיימה. עד שבסופו של דבר החליט לקבל על עצמו את ההלכה שסתם יינם של עכו"ם אסור. דהיינו הלה קיבל על 

 עצמו, שלא לשתות מיין של גוי.
 

הזמינו אותו לשתות עימם. חשב היהודי לעצמו: "מה אעשה? הרי  בזמן המסיבה, פתחו הגרמנים בקבוק יין לכבודו, וכמובן,
אינני מוכן בשום אופן להֵפר את הבטחתי לבורא עולם, שהציל אותי במלחמה". כך עמד עם כוס היין בידו. לפתע נשמע רעש 

יין מבעד לחלון. אך גדול. מטוסי קרב חלפו ליד בניין המטכ"ל. הוא רץ לחלון, כאילו כדי לראות, ובתוך ההמולה שפך את ה
 והם הלכו והלשינו עליו לרמטכ"ל. -עינם רעה בעובדה, שיהודי זוכה לכל הכבוד, ראו זאת  ל'רוע מזלו' שני קצינים, שהייתה

 

הלה נפגע מאוד, ומרוב כעס החליט לשלוח את היהודי למלחמה בחזית. כעס היהודי על הרב, על היין ועל כל העולם... אך 
כשהגיע לתחנה הבאה של הרכבת, נודע לו, שהייתה התקפה חפציו ויצא לדרכו אל החזית ברכבת.  בלית ברירה ארז את

 נהרג... -של מטוסי האויב על בניין המטכ"ל, וכל מי שהיה שם 
 

 
 

  'חק ֵחלֶ  -ם ּגֹויִית ּפַ  - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 
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הִמְצוָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה  

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

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



 

 

ז' סיוון ה'תרפ"ט -נולד ב -האדמו"ר הרב ישראל מרדכי טברסקי מרחמסטריווקא זצ"ל 
(ר' מרדכי ועל שם בן דודו של סבו  (ר' ישראל)נקרא על שם הבעל שם טוב הקדוש  ).1929(

לידתו. בהתחלה למד בת"ת 'עץ חיים' בירושלים. בהמשך  שנפטר שבועיים לפני מזלטיפולי)
למד בישיבת 'חיי עולם' ולאחר מכן בישיבת 'שפת אמת'. כבר מילדותו היה מנותק מ'הבלי 
העולם' ושוקד על התורה הקדושה ולעיתים היה שוכח לאכול וממעט בשינה. לאחר חתונתו 

ליממה רצוף בבית המדרש. המשיך ללמוד בהתמדה שעות ארוכות והיה יכול לשבת קרוב 
בצעירותו ייסד את ישיבת 'מאור עיניים'. לאחר פטירת אביו סירב לקבל את האדמו"רות 
אולם ר' אברהם יהושע העשיל טברסקי ממכנובקה זקן אדמו"רי צ'רנוביל הכריחו לשמש 

 באדמו"רות. 
 

לימוד. היה גם כשהיה אדמו"ר רוב יומו עסק בלימוד וכך קרא לחסידיו להקדיש את זמנם ל
מסיים את הטיש בליל שבת מוקדם ומיד פונה ללימודו, והיה מורה, שמי שרוצה ללמוד שלא 

היה בו הכול: תורה, תפילה, יראת ה', קדושה וטהרה, פרישות, מידות  -יגיע לטיש. רבינו 
נאצלות, חכמת חיים, אהבה לתורה הק' ללא מיצרים, ענווה מופלאה, בקיאות עצומה בתורה 

למד לא פחות מעשר  –והעידו החברותות שלמדו עימו בצעירותו, כי מדי יום ביומו  הקדושה
שנים. ציונו באוהל  75-. חי כ)2004(כ"ב סיוון ה'תשס"ד -שעות רצופות ללא הפסקה. נפטר ב

 אדמו"רי רחמסטריווקא בהר הזיתים בירושלים.
 

 (בת ר' נחמן יוסף ווילהלם). מרת רבקה  אימו:(ר' יוחנטש'ה). האדמו"ר ר' יוחנן  אביו:
בעל ה'בני יששכר').  –(מצאצאי האדמו"ר ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב בת ר' סנדר אורי  אשתו:

הגאונים ר' אברהם חיים ברים, ר' נטע ציינוירט, כ"ק האדמו"ר רשנ"נ מלעלוב, ר'  חברותות:
הגאונים ר' שמואל  חתניו:). (האדמו"ר הנוכחיהאדמו"ר ר' דוד  בנו:דוד שובקס ור"י וינגרטן. 

אבא טברסקי, ר' דוד יצחק יעקב בידרמן, ר' נחמן יוסף. ר' משה אשכנזי, ר' יהושע מנחם 
(משפיע בישיבת 'מאור עיניים' ר' בן ציון רבינוביץ'  (האדמו"ר מאלסק),שטרן, ר' שלמה טייטלבוים 

(' ' העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי': רבינו לא הרגיש כל פחיתות כבוד לעשות  -הלן סיפורים מופלאים, המעובדים מתוך 'שחריתל
כל מלאכה המוטלת עליו, גם אם אין זה מדרכם של אדמו"רים. סיפר אחד מתושבי ארה"ב שכאשר אחד מצאצאי רבינו נסע לארה"ב, 

שבארץ ישראל למשך חודש ימים ורשם לשוכרים מספר טלפון למקרה שתהיה בעיה, והיה זה מספר הטלפון וכשהיה שם השכיר את דירתו 
 של רבינו בירושלים. 

 
כאשר הגיעו לבית הרגישו שיש בעיה במקרר, ומיד התקשרו למספר הטלפון שהיה בידם, ורבינו ענה בטלפון ואמרו לו, שהמקרר לא עובד 

מדברים). ענה רבינו, שהוא מיד בא לראות, מה קרה. לאחר כרבע שעה רבינו הגיע לביתם, וראו אדם מבוגר (הם כמובן לא ידעו עם מי הם 
אותו אישית. רבינו ניסה לתקן את המקרר, וכשלא הצליח, התכופף ושכב על הרצפה, כאשר הוא  כי לא הכירו –עומד בפתח והכניסו אותו 

ורק לא הצליח לתקן, אמר להם, שלא ידאגו, כי הוא כבר יקרא לטכנאי על חשבונו, מנסה לבדוק מכל הצדדים היכן התקלה... ולאחר ש
 בשבת, כאשר הגיע השוכר ל'טיש' של רבינו, הבחין בכך, שאותו 'טכנאי' זקן אינו אלא רבינו...

נוטל היה אי אלה גלולות אחת השנים הראשונות להנהגתו, בא אליו יהודי אחד, שסיפר על מיחושים שונים, שתוקפים אותו, ואמר שבעבר ב
אולם, אלה אזלו, וכבר אינם בהישג יד. הרבי שאלו למקום מגוריו ובירכו בחמימות. בערבו של יום הבחינו תושבי שכונת  –להרגעה 

 ההולך מבית לבית ומחפש אחר דירת מגוריו של יהודי זה, מרחמסטריווקאסנהדריה, מקום מגוריו של אותו יהודי, בדמותו של האדמו"ר 
 חיפש את הכתובת המדויקת.. ולכן -התברר, שבאותו יום טרח רבינו להשיג למענו את התרופות, ובא להביאן אליו 

ם לאחר שהוכתר לאדמו"ר, המשיך רבינו ללכת לבדו ברחוב ללא גבאי, ואף היה מגרש את הנטפלים אליו, כאומר, אני יודע את הדרך ג
ס (בעל ה'מנחת יצחק') זצ"ל הוכיחו על כך ואף אמר לו, שהוא גוזר עליו בגזירת רב, שלא ילך לבד, עד שהגאב"ד הגאון רבי יצחק יעקב ויי

ולא רצה להטריח אחרים שיבואו  –לבדו ברחוב, ומאז לא גירש את הגבאי, ואף מסופר כי נכנס פעם למספרה בשכונת גאולה כהרגלו תמיד 
 הניח לנמצאים שם, שיוותרו לו על תורם... וישב שם יחד עם שאר האנשים, עד שהגיע תורו, ולאלספרו, 

ד סוף ימיו לא הניח, שסובביו יעשו לכבודו. כאשר נערכו תפילות לרפואתו ב'כותל המערבי', בתקופה הראשונה של מחלתו, נסער מכך ע
 הזקוק להיות בריא...נוראות ואמר שאינו מבין את המהומה, במה הוא שונה מכל יהודי אחר, למה מרעישים אצלו יותר מכל יהודי אחר 

אשר בנו נסע פעם לחו"ל, ניצל רבינו את העובדה שדירתו ריקה ומצא בה מקום נסתר להגות בתורה הקדושה שעות רבות באין יודעים. כ
 הדבר התגלה כאשר לפתע אירעה 'הפסקת חשמל', והשכנים הבחינו בנר הדולק מתוך הבית ה'ריק'...

ט"א סיפר: "לא אשכח, כאשר ביקש פעם מו"ח זי"ע לצאת ולקדש את הלבנה, והיו עננים רבים, והיה תנו הגאון ר' יהושע מנחם שטרן שליח
ראהו לומד ביגיעה בספר  -צורך להמתין דקה קלה עד שיתבהרו השמיים. באותם רגעים אחדים שב מו"ח אל חדרו ואחד שהציץ פנימה 

 הלכות מקוואות". -חזו"א 

א: "זכורני כי בליל פורים היה מו"ח זי"ע שוקד על לימודו כל הלילה, וכלל לא עלה על יצועו באומרו, שכדי יפר חתנו הגב"צ רבינוביץ' שליט"ס
אינו צריך להיות במלוא כוחותיו, שכן ניתן לקיים 'משלוח מנות' גם מתוך עייפות. ביום הפורים ערך שולחן לקהל  -לקיים מחר את מצוות היום 

העניינים, אולם, אחר שהחשיך היום, שוב מיהר כבר לגמרא, אותה אהב מכל החמדות שבעולם והחל לומד  והמונים הגיעו להיוושע אצלו בכל
 '."הן כל היום לא למדנו מאומהבשקיקה שעה אחר שעה, כהולך מדברות, שלא ראה מים זה מכבר, באומרו: '
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"אולם הייתה מצווה אחת שבגלל הקלות לשמור עליה, 
מצוות ציצית. פעמים רבות  -קיימההשתדלתי באופן מיוחד ל

ראיתי את המוות מול עיניי, ובכל פעם נשאתי בליבי תפילה לה'  
 כי הציצית היא שמגינה עלי. וניצלתי. תמיד חשבתי

 

"אך הייתה גם פעם אחת שבה חשתי כי הציצית דווקא מסכנת 
אותי. היה זה לקראת סוף המלחמה. עם התקדמות כוחות 

ו החזית. באותה עת שרר כפור עז הצבא הרוסי, לחמתי בק
 ביותר ושלגים כבדים ירדו באזור שבו נלחמנו".

 

"פלוגתנו נחלה מפלה אחרי מפלה, עד כי לא נותר ממנה 
הרבה. יום אחד נשארנו קומץ קטן של חיילים, מבודדים לגמרי 
בתוך מערת קרח באיזור מושלג, ללא מזון, מים וציוד מתאים. 

בגלל הסערה המשתוללת. ומצד שני, לצאת החוצה לא יכולנו, 
גם הישארות בתוך המערה הייתה כרוכה בסכנת חיים. בשלב 

 מסוים ידענו כי מוכרחים אנו להשיג מזון ושתיה".
 

"פתאום שמענו קולות הולכים וקרבים לעברנו. הבנו כי מדובר 
בכוחות צבא ושמחתנו לא ידעה קץ. אלא שמהר מאוד הובררה 

לא היו 'כוחותינו', אלא חיילי האוייב  לנו טעותנו המרה. אלה
הרוסי. כידוע, חיילים שנפלו בשבי במלחמת העולם לא זכו 
לתנאים משופרים, בלשון המעטה. הובאנו אל המפקדה 

 –הקרובה של הצבא הרוסי. התכוננו נפשית לגרוע מכול 
 חקירות, עינויים ואולי אפילו הוצאה להורג".

 

 בגלליתי במתח נוראי "תחילה הובאנו לבדיקת רופא. הי
הציצית. ידעתי שהרוסים אינם חובבי יהודים ואינם אוהבים 
חיילים המשרתים בשורות האוייב. יכולתי לשער כיצד הם יגיבו 

 לעבודה שאני גם יהודי וגם לוחם לצד הגרמנים".
 

"נקטתי בכל סוג תחבולה כדי לדחות את מפגשי עם הרופא. 
ע תורי להיבדק, הצטוויתי לבסוף היה הדבר בלתי נמנע. כשהגי

. קיוויתי שהרופא לא ואז התגלתה הציציתלפשוט את הכותונת 
 ראה מימיו ציצית ולא ידע מהי".

 

"הסתבר שטעיתי. הרופא ידע גם ידע. הוא מישש את הציציות 
באצבעותיו. ליבי הלם בקרבי. לפתע הביט הרופא היישר לתוך 

עוצמת ההלם '. משמע ישראל!עיניי ואמר לי, כמעט זעק: '
 והתדהמה חשתי סחרחורת חריפה".

 

"הבנתי שזו דרכו לספר לי כי גם הוא יהודי. נעניתי בניד ראש 
קל ודמעות נקשרו בעיניי. מאותו רגע והלאה נטל אותי הרופא 
תחת חסותו. בעזרת קשריו עם צמרת הפיקוד, הצליח לשכנע 

 . "את יתר החיילים שלא לנגוע בי לרעה
 

הוא אף דאג לי לאספקה סדירה של תרופות סולפה, שבאותו "
זמן היו חדשות ולא ניתנו לכל אחד, וודאי לא לשבויי מלחמה. 

 ".בזכותו, נותרתי בחיים
 

דניאל חייך ואמר: "מאז ועד היום אני מקפיד ללבוש את הציצית 
מעל לכל בגדי בכל מקום ובכל זמן: בקיץ ובחורף, בבית, ברחוב 

תמיד הציצית מלמעלה. אני מקיים מעין נדר  –ה או כאן במיט
שנדרתי בליבי, לספר את סיפורי זה באוזני כל מי שאפגוש 

תִציִצית ִמְצוַ ת ְזכּו  

-הרפואי איכילוב בתל הוא שכב במחלקה הפנימית במרכז
אביב. חדר אחד לפני החדר שבו החלים אחד מבני משפחתי 
מניתוח קשה. איש צנום, בשנות השבעים לחייו, שהשיבה כבר 

 נזרקה בשערות ראשו וזקנו הדליל.
 

בהתחלה פניו החיוורות ועיניו הבוהות גרמו לי למקד בו מבט 
וספים ממושך. אולם בביקוריי הבאים הבחנתי בשני דברים נ

 אשר הגבירו עוד יותר את תשומת ליבי אליו:
 

האחד, תמיד ראיתיו מדבר באוזני מי שעמד ליד מיטתו או 
ששהה אותה שעה בחדרו. רופא, אחות, עובד תחזוקה או 
קרוב משפחה של השכן לחדר. תמיד הוא זה שדיבר והאחר 
שתק והקשיב. הוא ליווה את דבריו בתנועות ידיים נלהבות, 

 תיאר מאורע מסעיר שהתרחש זה עתה.כאילו 
 

והדבר השני, מעל לפיג'מת הפסים האחידה שלבש כמו כל 
קטן גדולה במיוחד, צהובה מיושן, -יתר החולים, עטה טלית

שהבליטה עוד יותר את מימדי גופו הכחוש. בליבי פנימה 
ידעתי כי זו רק שאלה של זמן עד אשר יבחין בי ויפתח גם 

 עיתי.עימי בשיחה ואכן לא ט
 

היה זה יום אחד בלבד לפני תום האשפוז של בן משפחתי. 
באופן חריג ביותר, הפעם לא עמד איש ליד מיטתו והחדר היה 
ריק ממבקרים. הוא ישב על מיטתו, ברגליים משוכלות, ובהה 

 נכחו בחלל החדר, מפליג בהרהוריו. 
 

כשחלפתי ליד חדרו ונעצתי בו את עיניי הסקרניות, קלט אותן 
. באותו הרגע סימן לי בתנועת אצבע מזמינה להיכנס אל מיד

 תוך החדר.
 

"קוראים לי דניאל ב.", הציג עצמו. "לבטח אתה שואל את 
עצמך מדוע אני לובש את הציצית הגדולה הזו מעל לבגדיי", 
אמר. "נער צעיר הייתי לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. 

לחו אותי הורי עשרה ש-גדלתי בבית חסידי. כשהייתי כבן חמש
ללמוד מקצוע. זמן קצר לאחר מכן כבר יצאתי לעבוד במקצוע 

 שרכשתי, כדי לסייע בפרנסת המשפחה.
 

"את מרבית ימי עשיתי הרחק מהבית ורק מזמן לזמן חזרתי 
לביקורים קצרים. בכל פעם, כשיצאתי מהבית, היה אבי ז"ל 
נוהג ללוות אותי כברת דרך ולהשמיע באוזני דברי חיזוק 

עידוד. 'השגח על עצמך, דניאל', אמר. 'התרחק מסביבה רעה ו
ושמור על יהדותך. לך בדרך התורה למען נרווה ממך אני 

יותר, בכל פעם -או-ואימך רוב נחת'. כך, באלו המילים פחות
 ופעם.

 

"קשיים רבים עברו עלי, אך בחסדי ה' עברתי את כולם בשלום 
ץ המלחמה גויסתי ונותרתי דבוק ביהדותי. זמן קצר לאחר פרו

לצבא ההונגרי, שבמשך תקופה היה כפוף לגרמניה הנאצית 
חייל  כשהייתיוסייע לה במלחמתה נגד צבאות הברית. גם 

בצבא השתדלתי בכל מאודי לשמור על אורח חיים יהודי. לא 
 תמיד הדבר עלה בידי.
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מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   בן אסתר אביחי               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
    שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

מסודי בת חביבה ע"ה            ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                
אסתר בת גולה גאולה ע"ה               ז"ל יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה

    יוסף בר סעדה ז"לרחל רפאת בת השמת ע"ה                                       ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
ז"ל     שלום בן אסתר ז"ל                     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                     ה                           "ע מרדכי בת ברכה

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""שלח לךשלח לך""פרשת פרשת  
  ].ב, יג[ "כל נשיא בהם"

             , כן גם הנדרש העניין על ולעמוד לתור ויודעים ישראל דוליג ליקח הציווי היה ...בישראל גדול היינו שנשיא מי
 ).דבר העמק (לנו עולם הליכות בכל ללמוד לנו יש ומזה, ביותר נשמעים דבריהם שיהיו בכדי

סיפור נפלא המלמד על פקחותו הטהורה , ל"ל שטיינמן זצ"נהגו של מרן הגראי, א"ה רוזנגרטן שליט'סיפר רבי איצ
  :ועל הזהירות המופלגת בבין אדם לחבירו ובפרט בכיבוד הורים, ל"של מרן הגראי

הקדיש את החליט לעזוב את ניהול העסק ול, כאשר בא בימים. במקום מגוריו, לאבי מורי היה עסק בשווייץ
               , ההצעה היתה. )אבי היה תלמיד חכם גדול מאוד ואף רבינו העיד עליו נצורות(שארית חייו ללימוד התורה 

  . שפרנס את כל המשפחה המורחבת, שאני ישוב לשווייץ לנהל שם את העסק
  . לשאול בעצת האורים ותומים, ואני עליתי למעונו של רבינו, ההצעה הגיעה לפתחי
                   , רק בצורה כזו ששבוע אחד תשהה כאן בארץ, תוכל לנהל את העסק: " והשיבנירבינו הרהר קלות

  ).היה זה עוד בזמנים בהם טיסות מזדמנות לא היו דבר שבשגרה(, "כך לסירוגין, ושבוע אחד תשהה בשווייץ
, ייץמשחלפו שבועיים ולא קיבלתי ממנו הזמנה נוספת להגיע לשוו. שגרתי את התשובה לאבי וחיכיתי למענה פיו

                   : על כן עלי להחליט, הוא אמר לי שההסדר הזה של הטיסות החוזרות ונשנות אינו נראה לו. חייגתי אליו
  .או להישאר בארץ או להגיע לשווייץ ולהתגורר שם

אלא נשאר כאן על התורה ועל , אתה לא נוסע לשם! לא: "מסרתי את התשובה לרבינו והוא השיבנו נחרצות
                 , הלוא ראש הישיבה בעצמו הציע לי לפני שבועיים לנהל את העסק לסירוגין: "התפלאתי בפניו !".העבודה

  ...". וכעת התשובה היא כה נחרצת לשלילה
אביך עמל כל חייו להקים ולקיים : "היא דרך חיים, שיותר ממה שהיא מענה, מרן ראש הישיבה השיב לי תשובה

צריך להתחשב ברגשותיו ולהבין . לת בקשתולא נאה היה אם היית משיב לו תיכף בשלי. את העסק המשפחתי
  ...ששלילה מוחלטת תוכל להביא לו לאכזבה ואפילו לכאב לב

על כן השאתיך עצה ... אני לא חושב שאתה צריך לעזוב את חיי התורה כאן ולשוב לשווייץ מולדתך, אבל אחרי הכל
ברור היה לי שלא יקבל , מאידך גיסאאבל , שמצד אחד היא מראה לאביך שאתה מוכן ומזומן לעזור עם העסק, כזו

שאף במקום שהבן , למדנו מתשובתו המאלפת של רבינו!". כך יצאו שני הצדדים נשכרים... את הצעת הסירוגין
  .יש לנהוג ברגישות ובתבונה כדי לא לפגוע בהם, אינו מחוייב לשמוע בקול הוריו

שלימדני עד כמה רב גדול בישראל נושא באחריות על , רבינו הוסיף ואמר לי משפט: סיים הרב רוזנגרטן וסיפר(
   ... כי חששתי שמא אביך כן יסכים להצעת הסירוגין, אני שמח שהעניין ירד מהפרק: "השאלות המגיעות לפתחו

  . )!"ועל כן כל השבת התפללתי שלא יסכים
  ].ז, יד ["טובה הארץ מאוד מאוד"

                 . וכתובלא ידעו קרוא , נבערים היו. שמרה פלוגת חיילים, בנקודת גבול נידחת, על משלט בלב הישימון
               , הגיעה ידיעה שהנסיך יורש העצר עורך מסע במחוזות הספר ויעבור דרכם היום. משבטי הילידים עזי הנפש

סקר את , המפקד חד העין הבחין בעננת אבק רחוקה. ולשיירה אין זכר, השעה היעודה חלפה. בשעת הצהריים
          , מיד הזעיק את בני הפלוגה. רבשיירת הנסיך נקלעה למא, מאבק ניטש שם במרחק: ונחרד, האופק במשקפתו

, הצילו את הנסיך מחרפת השבי. והפיצו את האורבים לכל עבר, הגיעו ברגע המכריע. עלו על סוסיהם ופתח בדהרה
                : והודיעום, כעבור שבועיים באו להחליפם. והפלוגה שבה למשלט, הנסיך המשיך במסעו. עינויו וייסוריו

לימוד איך נכנסים : החל תהליך מייגע ומייסר. ישית על הצלת בנומבקש להודות א, המלך מזמנם לעיר הבירה
איך מודים על התשורה הצפויה ואיך , איך קדים קידה ואיך עונים לשאלותיו, איך מתייצבים לפני המלך, לטרקלין

  .יוצאים מלפניו
דר ולא להביט נזהרו שלא לפעור פה למראה הה, נכנסו בסף הדורים במדיהם. והרגע המיוחל הגיע, גם זה עבר

פנו לאחוריהם , קדו והודו כפי שלימדום. המלך לחץ ידיהם בזה אחר זה והושיט תשורתו. בהשתאות לצדדים
, כל החיילים פרצו בתרועה. פתחו בלהיטות את המעטפות שבידם, כשהיו לבדם בחוץ, עתה. ויצאו נושמים לרווחה
. וכל אחד הכריז בתורו מה יעשה בתשורה, דההוציאו ממעטפותיהם חפיסת שטרות נכב, הודו למלך בכל לבם

שלישי יפתח בו חשבון חיסכון ורביעי יקנה , האחר ישלחהו למשפחתו, האחד יבזבז כספו בערב משתה והוללות
. המפקד עמד בפנים חמצמצות המסגירות את מפח נפשו, רק אחד לא השתתף בשמחה. בכסף בגדים הדורים

, ששעט ראשון והבקיע את מערך האויב, הוא. שגייס את הפלוגה, הוא. נהשהבחין בסכ, הוא. מכולם, דווקא הוא
, לא לקנות מאומה, לא לחסוך, לא יוכל להתהולל! לא קיבל ולו שטר אחד, שהציל את הנסיך, הוא. הטיל בו מבוכה

  ! והטיחו בריצפה, קימטו באכזבה! במעטפה שקיבל לא היה אלא דף נייר משורבט
? ומשכורת עתק, אחוזה רחבת ידיים, והעניק לו תואר אצולה, ין יידע שהמלך מינהו לשרומא, שהרי לא ידע לקרוא

  ...מאוכזב פנה וחזר בראש חייליו אל המשלט השומם בישימון המדבר

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

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

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



          , בשוויץ אוויר פסגות: ואנו עומדים ורואים ותוהים, כל אומה קיבלה חבל ארץ ומולדת עם! ונוקב כל כך, משל הוא
, חלילה. ונחנו מה, פירות בקליפורניה, גז בסיביר. בדרום אפריקה זהב, בקונגו יהלומים, בעירק נפט, הרותבטורקיה שופעות נ

  !בל נחטא, חלילה
וראיתם את הארץ מה : "שעל כך הזהיר משה רבינו את המרגלים, ל כתב בספר הזכות שחיבר"ם זצ"הצדיק בעל חידושי הרי

העמיקו וראו כי טובה , גם אם במבט שטחי נראית כרעה": אם רעה, ה היאהטוב. "בראיה פנימית ובהבנה מעמיקה, "היא
, היש בה עץ! "התבוננו ותמצאו כי שמנה היא ודשנה, גם אם במבט שטחי נראית היא כרזה": אם רזה, השמנה היא! "היא

אלא שאין . מלכיםתשורת מלך מלכי ה, כי מתנת מרום היא. גם אם לא תמצאו דעו כי כל טוב צפון בה לנוחליה": אם אן
  .בקיימו מצוותיו ובשאתו חן לפניו', טובתה נגלית אלא לעם ה

ולו ניתנה , וממנו נבחר עם ישראל שהם מבחר המין האנושי, בהקדמתו שהאדם מבחר הבריאה" החינוך"וכבר כתב בעל ספר 
ובחר להושיב בה מבחר מין  ,שראלכי המובחר שבו היא ארץ י' וידע ה, יש בו חלק נבחר: וכן הדבר גם בכדור הארץ. "התורה
             , וממנה יתברך כל כדור הארץ, ועל כן נבחרה להיות משכן התורה ומקום העבודה, והמבחר שבה היא ירושלים. האדם

  !"את הברכה' כי שם ציוה ה
ו בכך והוציא". טובה הארץ מאוד מאוד"והעם לא שעה לקריאת יהושע וכלב כי , לא השכילו המרגלים לעמוד על הטוב הצפון

הן בכל ברכת מזון . ללמוד ולהפיק לקח, ונכתבה הפרשה בתורת הנצח .ונענשו בעונש כה כבד, ותשורתו' דיבה על מתנת ה
שלפחות לא נוציא , נשכיל. בברכות קריאת שמע ובתפילת העמידה מבקשים הנחלתה מחדש, מודים אנו על הנחלת הארץ

נדע שמתנת " איננו יודעים לקרוא"וגם אם . ונודה על זכייתנו, כו אבותינונדע שזכינו למה שלא  ז. דיבה ולא נעורר קיטרוג
  ).מעיין השבוע! (וטובה הארץ מאוד מאוד ,המלך לא תסולא בפז

  ].לט, טו[ "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכםם"
 שבשני והמזיק הרע כח את תחתיו לכבוש יתגבר לא אשר, וליבו עיניו אחרי על יתאמץ לא אשר לאדם לו אוי

 אותם ויתיר מאסרם את מהם יפתח אם לנפשו ואוי לו אוי, כמוהם מזיקים רגלי את במאסר יביא ולא, האלה סרסורים
                  האלה המזיקים קשר והתר המאסר פתיחת על הנה, התורה להם שגבלה הגבול את בפעולתם לפרוץ מקשרם

  ).והקבלה הכתב" (תתורו ולא" התורה הזהירה
. שרכש לעצמו מחשב שאינו מוגן מפני הסכנות הטכנולוגיות הנוראות, מעשה מדהים התרחש לאחרונה אצל יהודי בן תורה
אשתו הצליחה . ל"רח, ונשאב כל כולו לעולמות התוהו הווירטואליים, תוך זמן קצר הוא התמכר לצפייה במכשיר המסואב

הבעל המשיך  ".שם אני נמצא ותצטרכי להשלים עם זה: "א הודיע להאך הו, וניסתה לחלצו מהתהום, לגלות את מצבו העגום
במקום לנסות להיעזר . והחיים בבית הפכו לקשים מנשוא, כמובן שהאשה לא השלימה עם המצב. לרדת מדחי אל דחי

  . וישמור' ירחם ה, והתנתק לחלוטין ממשפחתו, הבעל הלך והסתגר במרירות בתוך עצמו, ולהציל עצמו
  . ועזב את הבית,  הוא ארז את מזוודתו- הגיע לצעד הקיצוני והמופרך ,  ימיםכעבור מספר

כשבסתר ליבו חש שהוא מאבד את חייו , עיגן את אשתו ונטש את ששת ילדיו הקטנים, הבעל הסורר טס לקליפורניה הרחוקה
  . אך מאידך חש כביכול שצעדיו אינם בשליטתו, לדעת

יש כאן חברה " :גבאי הקהילה הציע לו. אחר מקום פרנסה כדי לקיים את עצמוחיפש , בהגיעו לקהילה יהודית מסוימת
            , כשבאים רבנים או עסקנים מארץ ישראל. שמסייעת לראשי ישיבות וארגונים לאסוף תרומות אצל גבירים מקומיים

שמש כמתורגמן אצל כדי שי, והם זקוקים ליהודי שיודע גם אנגלית וגם עברית, יש ביניהם רבים שיודעים לדבר רק בעברית
  ". מתווך ששולט בשתי השפות- החברה מחפשת כעת נהג. הגבירים

בימים הוא עסק בגיוס . תוך זמן קצר נעשה מנוסה במקצוע החדש. מיודענו האומלל אכן שלט בשתי השפות והתקבל לעבודה
 בגלישה חסרת -הישן ' צועמק'המשיך ב, ובלילות, כנהג וכמתווך בינם לבין הגבירים' משולחים'הכספים בכך ששימש ל
  .אך גם שנא אותה שנאת מוות, הוא חש שאינו יכול בלעדיה. המעצורים אל הגיהנום

הגבאי פתח , בהגיעם לביתו של גביר גדול בשעה שנקבעה עבורם. הוא ליווה גבאי של קופת צדקה מוכרת, באחד הימים
  .המתורגמן מתרגם את המשפט".  ישראלאנו אוספים כעת לכמה קרנות של אלמנות ויתומים מארץ", בדבריו

אבל זה יותר גרוע , אומנם לא מדובר בממש אלמנה. ברצוני להציג קרן של מקרה איום ונורא, ראשית כל: "הגבאי ממשיך
                      ...".עזב פתאום לארץ זרה. מדובר באשה מאוד מסכנה שבעלה נטש אותה ואת ששת ילדיה לאנחות. מאלמנה

  .שואל הגביר, "?פתאום, כך". א מתרגם את המשפטקולו של המתורגמן רועד כשהו
נפל עד שאול . הבעל נפל באינטרנט", והדמעות מתחילות לזלוג על לחייו, אומר הגבאי בשקט, "אספר לכם מה שקרה שם"

נהרס כל השלום בית והגיע , כשזה נודע בבית. והוא הגיע לדברים נוראים, היה לו מחשב שאינו חסום כפי שצריך. תחתית
. ואינה מצליחה לפרנס ולזון את ילדיה הקטנים, האשה האומללה נותרה בודדה. מצב לידי כך שהוא נטש את אשתו וילדיוה

  ...".היא סיפרה לנו שכל יום היא מתחננת וצועקת לבוראה שיטהר את לב בעלה ויחזיר אותו הביתה
הגביר . ולפתע הוא פורץ בבכי מר, קולו נשנק, ותהוא האדים והחוויר חליפ. המתורגמן מנסה לעצור את הגוש שצורב בגרונו

. אך כאן זה נראה מידי אמיתי ומזעזע, הוא רגיל לדרכים שונות ומגוונות לפתוח את ליבו לתרום. ההמום מתבונן בו בתימהון
כבד ביד תוחב סכום כסף נ, שהבין את חומרת העניין, הגביר. האיש שישב למולו מתייפח בבכי נורא ואינו מסוגל להירגע

  ".בעלה יפרנס אותה, כבר לא צריך, אל תתרום" :ופתאום נשמעת צעקה חנוקה מפיו של המתורגמן, הגבאי
  .שמא נתבלעה עליו דעתו, וגבאי הצדקה החל לחשוש למצבו של המתורגמן, תדהמתו של הגביר גוברת

באי הצדיק הזה לטהר את ליבי ה שלח את הג"הקב. התפילה של האשה כבר התקבלה: "האיש מחה את דמעותיו והסביר
ולהשמיד את המכשיר המסואב , לשוב לאשתי ולילדיי היקרים, אני מבטיח לחזור בתשובה שלימה... ולהחזיר אותי הביתה
  ...".שחת-שהוריד אותי לבאר

אלמנה 'מה לעשות בכספי הצדקה שהתקבלו בקרן ה: בעקבות המעשה התעוררה שאלה הלכתית בקרבו של גבאי הצדקה
  ? שכעת בעלה חוזר לדאוג לפרנסתה' חיהה

כי התורמים לא נדבו אלא על דעת כן שהאשה , המשפחה לא זכתה בכסף: א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"השיב מו
ולכן יש להעביר את הכסף לקרנות של אלמנות ויתומים . ולא על דעת כן שהבעל יחזור אליה ויפרנסה, בודדה אומללה וענייה

  .)ופריו מתוק( אחרים

 במדבר�ד עם הוצאת הכרך החדש הושלמה בסופריו מתוקסדרת הספרים הפופולארית 
achasshaalti@gmail.comלפרטים והזמנותניתן להשיג בכל חנויות הספרים

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
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 הימים באחד. אש עמודי הספר מחבר

 לאחד שמואל אברהם רבי אמר

 מה מפני הנך יודע, הכולל מתלמידי

 בעיירתנו המגיפה פוגעת לא

 ליב חיים רבי הזה האברך? אישישוק

 היום שעות רוב במשך יום כל שלומד

 המגיפה את העוצר הוא, בעמידה

 חותנו. לגבולנו מלחדור בעדה ומונע

 במקום מתגורר היה ליב חיים רבי של

 שלח הימים באחד. לידא ששמו

 והמגיפה שהואיל לחתנו להודיע

 עוצמתה במלוא חללים מפילה

 מבקש הוא, אישישוק בסביבות

 הוא. שבלידא לביתו מיד שיחזור

 כאשר מיד ונסע חותנו לבקשת נעתר

 המגיפה החלה, מאישישוק יצא

 כאשר. זו עיירה בתושבי גם לפגוע

 המגיפה פרשת על זלמן איסר' ר סיפר

 זלגו עיניו, ביותר התרגש, באישישוק

 ראיה זוהי אכן, ואמר והוסיף דמעות

 בזמן למדו זה בכולל, אמיתי גאון של

 מופלגים חכמים תלמידי ההוא

 לשער היה ואפשר, וביראה בתורה

 לעיירה חדרה ולא נעצרה שהמגיפה

 שישבו הכולל אברכי כלל בזכות זו

 לילות ועשו, העבודה ועל התורה על

 רבי אבל, ובדביקות בהתמדה כימים

 של בשמו דווקא נקב שמואל אברהם

 נעצרה שבזכותו ליב חיים רבי

 בעל צדק שאכן ומתברר. המגיפה

 זכותו ראה עינו ובטביעות אש עמודי

 .אישישוק יהודי על מגינה מי של

 417גליון  
 ט' תש"פשנה 

 שלחפרשת 
                                                

 ')כ - ג"י(  אין אם עץ בה היש

 אדם בהם יש אם, עץ בה היש, י"וברש

  בזכותו עליהם שיגין כשר

 זלמן איסר רבי הגאון על מסופר

 בכינוס פעם שהשתתף, א"זיע מלצר

 משה ר"הג השאר בין שם והיו, רבנים

 חכם תלמיד שהיה א"זיע דנישבסקי

 כרבה וכיהן וביראה בתורה מופלג

 ליב חיים ר"והג. סלאבודקה של

 הוא שאף א"זיע מסטויסק מישקובסקי

. וצדיק מופלג כלמדן מפורסם היה

 באסיפת ההפסקות אחת בשעת

 של בחדרו זלמן איסר' ר ישב, הרבנים

 היתה והדלת, דנישבסקי משה רבי

 היתה שדרכו ליב חיים רבי. פתוחה

 זמן באותו פסע, ובסערה בסופה

 שקוע כשהוא וחזור הלוך בפרוזדור

 רבי עבר כאשר פעם בכל. בלימוד

 משה' ר קם, החדר פתח ליד ליב חיים

 של לכבודו קומתו מלוא ועמד מכסאו

 משה' ר משהבחין. ליב חיים רבי

,  זלמן איסר' ר של התמיהה במבטי

 שהנך אנכי רואה, לו ואמר אליו פנה

 מי לך אספר כך אם. הנהגתי על תמה

 בעיירה. מסטויסק ליב חיים רבי הוא

 למד זה ובכולל, כולל היה אישישוק

 ימים באותם. ליב חיים רבי בצעירותו

 נוראה מגיפה ליצלן רחמנא היתה

 חללים שהפילה ההוא האיזור בכל

 פגעה לא עצמה ובאישישוק, רבים

 ימים באותם אישישוק של רבה. כלל

 א"זיע שמואל אברהם רבי הגאון היה

  המים פני על לחמך שלח

, קיסרי של ימה שפת על חופר היה קפרא בר

 העיר ונציב, הגדול בים שטבעה ספינה וראה

 בא, קפרא בר כשראהו. ערום מתוכה עולה

 סלעים שני לו ונתן, בשלומו ושאל אצלו

 לו ונתן והשקהו האכילהו, לביתו והכניסו

 בר לו אמר. אחרים סלעים שלושה עוד

 עוד שיהיו ראוי, שכמותך גדול אדם, קפרא

 ימים לאחר. אחרות להוצאות בידך מעות

 ילך מי, אמרו, עיר באותה יהודים נשבו

 קפרא בר ילך, לזה זה אמרו? עלינו ויפייס

 בר להם אמר. המלכות אצל חשוב שהוא

 כלום עושה זו שמלכות אתם ויודעים קפרא

, דינר מאות חמש כאן יש לו אמרו? בחינם

 קפרא בר נטל. עלינו ופייס ולך אותם טול

. למלכות ועלה הדינר מאות חמש את

 רגליו על עמד, העיר נציב אותו כשראה

 רבי ובא טרח למה לו ואמר, בשלומו ושאל

 ממך בבקשה קפרא בר לו אמר? לכאן

 נציב לו אמר. היהודים אותם על שתרחם

 דבר עושה זו שמלכות אתה יודע כלום העיר

 חמש עמי יש, קפרא בר לו אמר? בחינם

 לו אמר. עלינו ופייס אותם טול, דינר מאות

 לך ממושכנים יהיו הדינרים אותם, העיר שר

 והשקיתני שהאכלתני ומשתה מאכל תחת

 קראו. גדול ובכבוד לשלום לך ואתה, בביתך

 על לחמך שלח" זה מקרא קפרא בר על עליו

  ."תמצאנו הימים ברוב כי המים פני

 )רבה קוהלת לפי(

 השבת זמני כניסת
 7:25ת"א:  7:10ירושלים: 

 השבת    זמני יציאת   
 9:00ר"ת:   8:31ת"א:  8:28ירושלים 



 

 

    שאלה באותה שונים דין פסקי שני  

" שאלה"ה התעוררה אצלה ואשר נספר עליה שאנו זו משפחה

 מיוחדת או נדירה כלל היתה לא לשבת, שהוכן החמין בסיר

 טיפוסית משפחה זו היתה ,"שערים מאה" בשכונת ההם בימים

 הפרש כאשר ה,-י שבטי כמספר ילדים במספר מטופלת

 ומצב מזה, זה ומחצה שנה או כשנה כלל בדרך הוא גיליהם

 המעמסה הדלות, אל וקרוב העשירות מן רחוק המשפחה

 על בעיקר כמובן נפלה כזו במשפחה הבית ניהול של הכבדה

 הבית, עקרת של והתשושות האמיצות המאומצות כתפיה

 לגדול כבר שהספיקו צאצאיה מצד גם לסיוע זוכה כשהיא

 הלחם אפית גם היה פירושו ההם בימים הבית ניהול ולהתבגר,

 ערוכים היו עליהן התבניות נשיאת הבית, בני צרכי כדי

 היום לצרכי המים שאיבת כן כמו שבשכונה, לתנור הלחמים

 מי בו נאגרו החורף בחדשי ואשר בחצר אשר הבור מן יום

 ביום היה העבודה עיקר דומים, רבים תפקידים ועוד הגשמים,

 היו אז או מלכתא, שבת לכבוד הבית את הכינו עת השישי

 ההכנות לעייפה, עד עבודה מלאות הבית עקרת של ידיה

 עת הצהרים אחרי חמישי ביום החשיכה רדת עם עוד התחילו

 גם זו ומעיסה למחרת, החלות אפית לצורך העיסה את לשו

 לחמין, קניידלאך והכופתאות קוגל לפשטידה האטריות נעשו

 המבשר השופרות צפירת קול השמע עם נסתיימו אלה הכנות

 והמקדש,  הקודש בעיר השבת כניסת על

 של הכניסה ליד ומגוריה שמה, ברגמן משפחת זו משפחה   

 קצר חרפי ששי ביום מקרה ויקר בשכונה, המערבי השער

 אין שבהיוהתי ,הנר את הדליקה סוף סוף הבית עקרת כאשר

 שכחה יכ נזכרה והנה היום המפרכת, עבודת לאחר אונים

 רגילה שהיתה דבר מהעיסה, שהפרישה" חלה"ה את לשרוף

 חתיכת אחרי לחפש התחילה היא .כדין שבוע בבל לעשותו

 ואחת ,ילדותיה בין קצרה ודרישה חקירה ערכה העיסה,

 העיסה חתיכת את צירפה שבמשחקה ,לה גילתה הזאטוטות

 הבית עקרת לשה עוד ממנה הגדולה, העיסה לחתיכת הקטנה

 בישראל כנהוג שהכינה החמין לתוך שהוכנסו הכופתאות את

 בכל מאליה הזדקרה" השאלה" .שחרית של שבת לסעודת

 תזכה ואזי באכילה הוא מותר האם החמין דין מה חומרתה,

 זו בשבת ואזי לא, אם, השבתות כבכל שבת לעונג המשפחה

 .החמין על לוותר המשפחה תאלץ וחלילה חס

 ושמה ממקומה מיד קמה ,הגדולה עייפותה אף על הבנים אם 

 של רבה בית אל ,"החורבה חצר"ל העתיקה לעיר פעמיה

 כי הבינה בפקחותה, סלנט זיע"א שמואל רבי הגה"ק ירושלים

 מה לשמוע וכדי זו, שאלה לפתור תבונתו ברוב יוכל הוא רק

 הכנסת מבית יחזור שבעלה לפני לביתה לחזור ולהספיק בפיו

 זו. בשעה לביתו מיהרה היין, על לקדש השרת במלאכי מסובב

 לכל לרווחה תמיד פתוחה היתה שמואל רבי של ביתו דלת    

 מיד נכנסה היא, טוב וביום בשבת והן בחול הן ומבקש, דורש

 החמין" אתר על ונענה שמע הרב", שאלה"ה על לפניו והרצתה

 בסיפוק הרב בית את עזבה . האשה"ופקפוק חשש ללא כשר

 מאה"ל המושך ברחוב עולה היא לדרכה, ומיהרה רוח ובקורת

 גם העושה ריבלין מרת שכנתה את פוגשת היא והנה" שערים

 נעצרו חפזונן אף על שמואל, רבי של ביתו אל דרכה את היא

 ואותו לשתיהן, קרה שטן מעשה כי להן נתחוור ולתימהונן לרגע

 אשר ריבלין בדרכן, מרת להן עמר שבת ערב באותו מכשול

 על לחזור כבר חשבה זה בנדון הרב של הברור פסקו את שמעה

 בית אל להיכנס זאת בכל והחליטה התחרטה מיד אך עקבותיה,

 והנה ביתו, מפתן על כמעט נמצאת כבר היא כך שבין מאחר הרב,

 שלה החמין כי שמואל רבי של מפיו מפורש שמעה לתדהמתה

 הרב עם להתפלפל ניסתה לא צנועה אשה בהיותה אסור,

 .שכנתה של מזו שלה החמין קדירת נשתנתה מה ולשאול

 הרב, של פסקיו דבר את לבעלה שחה ואז לביתה מיהרה היא    

 זה, דבר על תמיהתה גודל ואת שביניהם הברורה הסתירה את

 הוא הרב של פסקו כי לרגע הסתפק לא ריבלין יהושע רבי בעלה

 בהם ואין מסיני כנתינתם תמיד דבריו כל הרי כי ויציב, אמת

 שאלתה את הנשים אחת הציעה לא אולי ,בלבו אמר אך מתום,

 ובודאי מעוקל, המשפט יצא כן ועל ירושלים של רבה לפני כהוגן

 השכן של החמין גם כי יתברר אולי הענין את ויציע הוא יחזור אם

 ופן חלה, באיסור ההיכשלות את מיהודים ימנע כך ומתוך אסור,

 כן ואם, כשרה קדרתו גם ואז שכנו בענין הרב דברי צדקו ואולי

 את עתה יאבדו אם שבת מעונג וביטול" תשחית בל" של חשש

 זו בשבת אורחו היה מלונדון דודו כך על בנוסף בידיים, החמין

 השולחן. אל מסב אורח כאשר חמין ללא שבת והיתכן
 

 זמירותיה על השבת סעודת את ביתו ובני יהושע רבי סיימו אך

 קבלו שמואל החורבה, רבי לחצר יהושע רבי ירד המזון, על וברכו

 שהביע לפני ועוד פניו, נסוך נעים חיוך כאשר יפות פנים בסבר

 יפלא כי ידעתי בני ידעתי" שמואל רבי לו נענה תמיהתו את

 שאלה, באותה שפסקתי הדין פסקי שני בין הסתירה בעיניך

 כך הדברים פשר ובכן, לשכנך פסקתי אשר את גם תשמע כאשר

בלי  צאצאים עשר בשנים מטופלת משפחה הם הרי שכניך, הוא

 ואת בביתם השוררת העניות את לכך נוסיף אם שיחיו, ן הרעעי

 שבת להוצאות צרכם כדי לגייס הם שמצליחים שעד העובדא

 .פעמים כמה ככרום משתנות פניהם

 



 

  

  
 הסתם מן נוהגת החלות את הבית אופה עקרת אשרכ ולכן,

 כשהיא גיסא מאידך, מצומצם חלה שיעור להפריש היא

 שיהיה לכך לדאוג עליה הרי שבת לכבוד החמין את מכינה

 ביום אשר המשפחה, בני כל של שבעם כדי אוכל בקדירה

 הזעומה הדגים מנת מן כבר טועמים אינם בבוקר השבת

 כדי שיעור בו יש שכניך של החמין לכן שבת, לכבוד שקנו

 העיסה, מן שהפרישה הקטן החלה שיעור את לבטל והותר

 את חיתנתם כבר יתברך 'לה להיתה אתם כן שאין מה

, בלבד אנשים שני בבית כיום והנכם ,שיחיו צאצאיכם

 דאיובו ביתך שעקרת כך ה"ב שפיר הוא גם הכלכלי מצבכם

 שהיא החמין ,זאת לעומת, גדול בשיעור חלה הפרישה

 שניכם מאכל כדי קטן בשיעור הוא שבת בערב מכינה

 . רבי"החלה שיעור את לבטל כדי בהם אין ולכן ,בלבד

 רבי נא ראה" בקשה דברי בהוסיפו הסברו את סיים שמואל

 יותר בה ויש ,גדושה במידה חמין ה"ב הכינו בביתי ,יהושע

 בבוקר למחרת בוא אנא לאכול, שאוכל השיעור מכדי

 חמין לאכול האורח ועם זוגתך עם שחרית תפילת אחרי

 שמח מלונדון והאורח ההזמנה את קיבל יהושע רבי ,"כאן

 השבת סעודת את לאכול מתוכננת הבלתי ההזדמנות על

 היהודי העולם בבל שנודע ,ירושלים של רבה בבית

 . ובצדקתו בגאונתו, בפקחותו

 האורח ישב ערבית תפילת אחרי ערב לעת ראשון ביום   

 ממה רישומים העלה בה בלונדון למשפחתו אגרת וערך

 השבת סעודת ובדבר שבת בליל השאלה בדבר עליו, שעבר

כתב:  השאר ובין עמהם גררו אלה שכל ומה הרב, בבית

 יודע ואשר ופוסקים ס"ש פיו על ששגורין זה אדיר "גאון

 במטבחיהם מתמצא קהילתו, בני משפחות כל את גם וזוכר

 שכאשר כך שבהם, הקדירות שיעור את ומכיר עדתו בני של

 הענין את נכון אל יודע הוא לפניו באה והיתר איסור שאלת

 ענין להבהרות, שאלות בלי הפרטים לפרטי המציאות מצד

 ישראל באהבת בגולה, אצלנו אנוש בשכל להשיג שאין

 המשפחות כל את מכיר הוא זה, ביהודי מתהמפע הגדושה

, אבהית ובאהבה באחריות לכולם דואג, הקודש שבעיר

 מדמעות באנחותיו דחקם, בסבלות ונושא כאבם את כואב

 הלא כולן מגעת, עתותיו ידו אשר בכל בידם ומסייע עיניו,

 אדיר גאון של עתות בפז, תסולאנה שלא עתות הנה

 לקבל כדי דיה רחבה והמצומקת הצרה דירתו אך ומפורסם,

 לעודדם כלל, מועט אינו מספרם אשר הבאים כל פני את

 לארחם וגם וספיקותיהם שאלותיהם את לברר ולחזקם

 "ירושלים היא זאת .זמן ובכל עת בכל לסעודה

 (ירושלים של מעלה)

 

 לפרוע את החוב כלפי שמיא

עשיר גדול שהכריז והודיע ברבים שכל מי ל משל 

שזקוק להלוואה יכול לבוא אליו ויקבל את הסכום 

ודאי שרבו הקופצים והכל קיבלו  ,הנדרש לו

והעשיר הנ"ל רשם את כל ההלוואות  ,הלוואות

בפנקס מיוחד לכך. פעם אחת עיין העשיר בפנקסו 

אבל  ,וראה כי הוציא כבר הרבה מעות להלוואות

במשך כל אותו זמן לא בא איש מן המקבלים לפרוע 

והיה בין הלווים איש  ,הלוואתו, וחרה לו הדבר מאוד

ד את מעותיו בעסק ביש ולא היתה אחד שהפסי

יכולת בידו לפרוע את חובו, הצטער האיש ההוא 

צער גדול על שאינו יכול לפרוע את החוב, נתיישב 

האיש בדעתו כי אף על פי שאין בידו לפרוע את 

הרי מידת הנימוס מחייבת שיבוא לפחות אל  ,החוב

ויסביר לו את הסיבה  ,העשיר הנ"ל ויספר לו על מצבו

 .וכן עשה ,לאי פריעת החוב שנרמה

אמר  ,כששמע העשיר הנ"ל את סיפורו של הלווה    

 ,לו לא איכפת לי שלא החזרת לי את הכסף עד היום

כי במה נחשב אצלי סכום מועט כזה לעומת הסכומים 

הגדולים שנתתי בהלוואה ואשר עד היום לא סילקו 

לי מהן אפילו פרוטה אחת, אלא שמבקש אני שתלך 

 ,לי החוב שלי ותזכיר להם כי לוו ממני כסףאל כל בע

לתם ווכי בדין הוא שיפרעו את חובם, ואם אין ביכ

לפרוע בפעם אחת יפרעו קימעא קימעא ואפילו לא 

יעלה בידך אלא לגבות מהם חלק קטן מכל הכספים 

יעלה הסכום הזה פי כמה על סכום הכסף  ,שהלוויתי

 . שהלוויתיך

בעל חוב כלפי בוראו  הוא כי כל אדם הוא והנמשל    

ואין האדם ממהר  ,כי הוא נותן לו בני חיי ומזוני

לפרוע את חובו, ויש אנשים הרוצים לעבוד את ד' 

לתם ובכל לבם ונפשם ולפרוע את חובם אבל אין ביכ

לעשות כן מחמת עיכובים שונים, על כן העצה 

לדבר עם אנשים בעניני יראת שמים  ,היעוצה היא

ידעו שהם בעלי חוב כלפי ש ,ולהחזירם בתשובה

וע"י  ,שמיא ושאפשר לפרוע את החוב קימעא קימעא

 כך יסולק גם חשבונם.

 (בשם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א) 

 



 

 

  

 רשת חנויותבחסות 

 גל פז

 הי"ו  יוסף אוביץר נדבת הר"
 ז"ל ברוך משה יעקב אוביץהרה"ח לע"נ 

 ב"ר זאב יבלחט"א
 תנצב"ה נלב"ע ח"י סיון תשע"ט

 

 זכות לכף האדם כל את דן והוי

 למעלה לפני התרחש זה סיפור

 ביצים במוכר מעשה: שנים ממאה

 כלכלית בתקופה בירושלים שהיה

 בבוקר המוכר וכשראה. מאד קשה

 ביצים כשלושים לו חסרות כי אחד

. מרובה נפש עגמת הדבר לו גרם

 הבין, עצמה על התופעה משחזרה

 ראה לא להפתעתו. בגנב מדובר כי

 מנעול על פריצה סימני שום

 בבעל לחשוד החל והוא, הדלת

 והיה, לחנותו סמוך שהיה החנות

 אחרי לילה. הגנב הוא כי בטוח

 באין במלאכתו הגנב המשיך לילה

 הביצים מוכר הלך,  לו בצר. מפריע

 רבי ק"הגה ירושלים של לרבה

 לפניו ותינה א"זיע סלנט שמואל

 שמואל' ר הקשיב. צרתו את

 את סיים שהלה עד בסבלנות

 קח: עצה לו יעץ ואז, דבריו

 עד אותן ובשל ביצים שלושים

 את סוגר שהנך ולפני, קשות שיהיו

 אותן שים, ערב לפנות החנות

 של פליאתו. הביצים ערימת בראש

 עשה הוא אך, מרובה היתה האיש

 כשפתח. הרב לו שיעץ כפי בדיוק

 למראה נבהל, חנותו את בבוקר

 מת שרוע שהיה מימדים גדול נחש

 אותו כי התברר. הקרקע גבי על

 בלע לילה שמידי הגנב היה נחש

 ופקחותו עצתו ובזכות, הביצים את

 כאשר נחנק, סלנט שמואל' ר של

 אז רק. הקשות הביצים את בלע

 לחובה דן כי הביצים מוכר נוכח

 .אשמה מכל נקי שהיה חברו את

 

 

 )'ז( בתפילה מקום קביעות
 אם, בישיבה להתפלל שקביעותם בחורים )א

 ביחידות יתפללו, לתפילה שאיחרו אירע
 כדי, אחר במנין להתפלל ילכו ולא, בישיבה

, בישיבה להחסיר מלהתפלל יתרגלו שלא
 הליכות. (מרובה מעלתה בה שהתפילה

 )8 הערה, בארחות הלכה, ה"פ, שלמה
 

 מקום יקבע, המדרש בבית מתפלל אם )ב
 ח"או החיים כף. (שם שלומד במקום לתפילתו

 )ח"קי ק"ס', צ סימן
 

 יום שבכל כגון, לימים קביעות לקבוע יכול )ג
 אבל, פה מתפלל 'ב יום וכל, פה מתפלל' א

 אוסרי. (החול ימות לכל אחד מקום עדיף
 )ג"מ סימן, ז"שכ עמוד', ח חלק, לגפן

 יום ראשון כ"ד סיון

רבי יצחק יעקב מבלענדוב ב"ר חיים  הרה"ק

 מאיר יחיאל ממאגלינצא (תרמ"ב)
 

 יום שני כ"ה סיון

 תתע"ה) -רבן שמעון בן גמליאל (ג"א 

 רבי ישמעאל כהן גדול בן אלישע 

 תתע"ה) -(ג"א 

הרה"ק רבי דוב בעריש מביאלא ב"ר אברהם 

 מטשעכינוב (תרל"ו) 

מרדכי  הרה"ק רבי חים סופר אב"ד פעסט ב"ר

 תרמ"ו) -אפרים פישל (מחנה חיים 
 

 יום שלישי כ'ו סיון

הרה"ק רבי יחיאל מיכל מקורימא ב"ר צבי 

 מנחם מאניפאלע (תרט"ז)
 

 יום רביעי כ"ז סיון

 תת"ל) -רבי חנינא בן תרדיון (ג"א 

הרה"ק רבי מאיר מאייזנשטאט ב"ר יצחק (פנים 

 תק"ד) -מאירות 
 

 ישי כ"ח סיוןיום חמ

משולם פייש הלוי מטהאש ב"ר הרה"ק רבי 

 מרדכי (תרל"ה)
 

 יום שישי כ"ט סיון

 הרה"ק רבי שמואל שמריה מאוסטרובצה 

 (תלמיד ה"חוזה") ב"ר יעקב (תר"ז)
  
 

 

 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

 לא תקום ולא תיטור

 חיים משה הרה"ק רבי אלמסופר: 

 בא זיע"א, "אפרים מחנה דגל" בעל

 היהודי שכנו על והתאונן חסיד

 החסיד, שונים באופנים לו צרהמ

 שלא כך על להתפלל ברבו הפציר

 לעשות המציק היהודי אותו יוכל

 במחשבותיו התעמק יהרב, רעה לו

 רעה עושה יהודי" ללוימ ושפתיו

 מספר רגעים אחרי?" היתכן ליהודי

 החסיד של כתפו על ידו הניח

 מרן אמי לאבי ,אחי נא שמע: ואמר

 אב הקדוש זיע"א טוב שם הבעל

 עוד עם הוא דר :בקובלנא יהודי

 לו מיצר והלה ,בכפר אחר יהודי

 אמרינן: "ט"הבעש לו אמר ,מאד

 ולא תקום לא כיצד בירושלמי

 בשר לחותך דומה זה הרי תטור

 תעלה וכי ,ידו לתוך הסכין וירדה

 את ויחתוך מידו שינקום דעתך על

 את שחתכה על השניה ידו

 גוף ישראל שכל כיון, הראשונה

 מחברו לנקום לא הוא דין הם אחד

' לה נתפלל, מגופו כנוקם שהוא

 אותך לאהוב האיש לב את שיהפוך

". שנאך אשר מהשנאה עזה אהבה

 כי' לה אתפלל ,אני גם אעשה כן

 ,לך לטוב ההוא היהודי לב יהפוך

 ,באהבה להתנהג עליך גם אבל

 את תקבל ביתך אל שכנך בבוא

 ,נגדו חטאת כאילו בענוה פניו

 ממש אחיך היה כאילו ובאהבה

 הרב דברי ,"מעולם לך הרע ולא

 לאוהבים נהיו השונאים, נתקיימו

 .למחותנים גם ובסוף
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 ֹ ת ָהָאֶרץַוּי ּבַ   )יג, לב( ִציאּו ּדִ

 כיצד בני ישראל - דיבור!של  וכוח מהו אנו מגליםבפרשתנו 
מילים  כמה בגלל במדבר שלושים ושמונה שנהת לוגְ נאלצו לִ 

אלו שדיברו בטובת הארץ, כלב בן  ... ומצד שני,מיותרות
רק כי אמרו  מעלתםגדלה יפונה ויהושע בן נון, עד כמה זכו ו

  את המילים הנכונות.

 ,פתייםש -הכולל בתוכו  פהלכל אחד מאיתנו נתן הקב"ה 
, היכולת להשתמש בהם לדיבוראת ו ,חיך ולשון שיניים,

מפתח זה ניתן בידינו עצם בבש אבל אסור לשכוח .ברוך ה'
הרי  ידה תהומית. כיליר הןו ,לעליה מטאורית הן - מדהים

וכו' ניתן להשתמש בפה לתורה ותפילה כמו שש ברור
 יתכן להשתמש בוגיסא מאידך  להגיע לתכלית הטוב, כמו"כו

 לוקות וכו'חמ ,שקרים ,לשון הרע - לדיבורים האסורים
מילים  בכוחם שלמצד אחד וכמו ש ולהגיע לשאול תחתית.

 כוחהעצמה וולתת לו  הזולת לרומם אתחמות ומפרגנות 
ילים מבמספר יתכן מצד שני  כמו"כ שנה שלו... 120 -לכל ה

   ...וכמשמעו להרוס עולמות... כפשוטו של ביקורת

*   *   *  

באותו יום במשרדה של ישיבה מוכרת ומפורסמת, נערכה 
ישיבת הנהלה יוצאת דופן. הנתונים שעלו על השולחן היו 
ברורים: המצב הכלכלי בכי רע, הישיבה עומדת בפני שוקת 
שבורה. המשכורות לא משולמות, ספקי המזון מאבדים 
סבלנות, נדרשת תוכנית חירום להצלת הישיבה. בצר להם 
פנו אנשי ההנהלה לראש הישיבה הנערץ, מרביץ תורה 

ו הולך לפניו, וביקשו ממנו לחרוג ממנהגו ולצאת לחו"ל ששמ
למסע חירום לגיוס כספים. אמת, ראש הישיבה התנה 
מלכתחילה את עבודתו במקום בכך שלא יהיה לו כל קשר 
למצבה הפיננסי של הישיבה, אך הפעם אין ברירה. כששמע 

 ב לאשורו נענה על אתר, ובחלוףראש הישיבה את המצ
על המטוס, בדרכו לנדיבי עם. בהיותו  ימים כבר ישב מספר

בחו"ל, הוצמד לו נהג שיקח אותו ממקום למקום, מביתו של 
  גביר אחד למשנהו. 

ויהי באחד הימים החמים והלוהטים, בהיותם על אם הדרך 
החליטו הנהג וראש הישיבה לסטות מהמסלול ולהיכנס 
לתחנת דלק סמוכה, לרכוש מי שתיה מרווי צימאון ומחיי 

עוצרים  היו יה זה דבר חריג מאוד, בדרך כלל הם לאנפש. ה

בחנויות, אך הפעם הצמא הגובר הכריע... הם נכנסו 
לתחנת הדלק, ומיד בגישתם אל הדלפק, המוכר כמו קפא 
על מקומו. היה זה נער צעיר לימים, שפשוט עמד והביט 
בדמותו של ראש הישיבה במשך שניות ארוכות, ונאלם דום 

  מרוב הלם והפתעה. 

הישיבה הבין מיד שמשהו אינו כשורה, וכשהבחין כי  ראש
'אמור לי, 'הנער מחוויר ומסמיק חליפות, לחץ את ידו ושאל: 

   '.אנו מכירים מאיזה מקום? האם נפגשנו פעם?'

האם ראש 'הנער ההמום, חייך במבוכה והנהן בראשו. '
הישיבה לא מכירני? הלא אני שמעון א., למדתי אצלכם 

   .'בישיבה!'

ון ראש הישיבה, 'שמעון הצדיק?! שמע נחרד - 'מה?'''
שלנו?! איך הגעת לכאן? כמה שאני מתגעגע אליך, לשמוע 
את הערותיך המחכימות... הלא אני זוכר את התמדתך 
לשם ולתפארת, כיצד הגית בסוגיות הנלמדות בהתמדה 
ובכישרון כה רב, בעיון ובהעמקה. איך עולם התורה יפסיד 

   '.ראש ישיבה כמוך?!'

ם, פרץ הבחור בבכי נסער. עיניו כשני נחלים לשמע הדברי
אל ש - ''האומנם?''שוצפים, הדמעות קלחו מהן ללא הרף. 

'האם ראש הישיבה מתכוון למה שהוא אומר? הלא 'לפתע, 
  '.זו הפעם הראשונה שאני שומע את זה!'

הלא 'שא ראש הישיבה את ידיו לצדדים, 'נ -' ''לא יתכן!'
זו  -עד עכשיו הייתי בטוח בכך, ואם לא אמרתי את זה 

טעות שלי! הלא במחברת שלי על מסכת פסחים, רשומות 
בשמך שתי קושיות שאתה שאלת, למען אזכור כי אלו 

ח בשמי כשכוכבך יזר -פנינים מפיך המאיר, וכדי שבעתיד 
עולם התורה, יונצח למזכרת שאתה תלמידי! הלא אתה 

  '.ראש ישיבה מבריק בפוטנציאל!'

לבו, והדמעות שבו  המה -כששמע הבחור את הדברים 
לעיניו, זולגות ללא הרף. ראש הישיבה לחץ את ידו בחום, 
ושב על הדברים, מתאר בפניו את הקושיות אותן שאל 

  הבחור, באיזו סוגיא הן עוסקות ומתי נשאלו בדיוק... 

 -הבחור התרגש עד כלות הנפש, ולפתע פרצה מלבו זעקת 
 רגע, וזה נגמר? עכשיו כבר מאוחר מדי?'שאלה: '

שאל מעומק לבו, כשגחלת של תקווה  - 'הפוטנציאל הלך?'
  ניצתת בשולי קולו... 



  
'מי שהוא 'בע ראש הישיבה מיד, ק - ''מה פתאום?!''

ל כזה לנצח! לא הוא פוטנציא -פוטנציאל של ראש ישיבה 
מאוחר עדיין, ממש לא! אתה יכול לשוב אלינו ולהתקבל 

תירוצים באהבה, הקושיות הגאוניות שלך עדיין ממתינות ל
   '.גאוניים לא פחות...'

כששמע הבחור את הדברים, גאה לבו באושר, ועד מהרה 
דלתו על טה אמיצה. שבועיים אחר כך התדפק קיבל החל

של ראש הישיבה, אשר קיבלו בחביבות ובשמחה יתירה, 
חברת ההיא של מסכת פסחים, הוציא את המ -וראשית 

צח. ולימים, והוכיח לו כי אכן כן, קושיותיו רשומות בשמו לנ
כאשר אותו בחור אכן קם והפך למרביץ תורה מוכר, סיפר 

ישיבה את הדברים בכינוס מחנכים של ארגון 'לב ראש אותו 
שליט"א,  אהרן טויסיגשומע', בו השתתף גם הגה"צ רבי 

ו, וללמדנו בא: מילה אחת. מפיו שמענו את הסיפור במלוא
ות סדרי לשנו להחיות נפשותיכולה היא  .יש בהעוצמה  כמה

  עולם. 

*   *   *  

כבר כמה שבועות שר' משה מתרוצץ בחו"ל, מנסה את מזלו 
בגיוס כספים לצורך נישואי בתו. אלא שחרף כל מאמציו 

אחד, כשישב  ערבצאה המקווה. ותו טרם הגיע לתוהשתדלו
וחשב מה עוד יוכל לעשות, עלה בזכרונו בחור אחד שלמד 
עמו בישיבה וכיום מתגורר בחו"ל, והוא החליט להשיג את 

יה הלא ש למרות צא מזה משהואליו, אולי י פרטיו ולפנות
  שנים...  כברקשר ביניהם 

רש ר' משה התקשר, ולאחר מילות נימוס ראשוניות, פהוא 
הסביר כי גלה לחו"ל כדי  ,את סיפורו ללא גינונים מיותרים

מצבו הכספי לעת נישואי בתו, אך עד עתה העלה  עללהקל 
חרס בידיו. הוא ביקש את עזרת ידידו לשעבר, כי יעשה 
למענו משהו ויסייע לו להיחלץ ממצבו הכספי הדחוק. 

יחזור כששמע הידיד את הבקשה, הגיב כי ינסה לסייע לו, ו
אליו בעוד מספר ימים. ר' משה לא ידע איך לפרש את 

בכל  -התשובה, היא נשמעה קצת כהתחמקות, ומאידך 
  זאת היה בה איזה זיק של תקוה. 

המתין בקוצר רוח מספר ימים, והתרגש לראות כי ר' משה 
 ..שורות טובות בפיו... ועוד איזה.ב -ידידו חוזר אליו, משמע 

ענו 'ערב תה', קיבץ קבוצת הידיד הודיע לו, כי ארגן למ
נדיבים עשירים שיעלו לביתו ביום המחר בשעה פלונית, 
והוא מזמין את ר' משה לשאת בפניהם דברים. הלה הדגיש 
כי מדובר בקבוצה נכבדה של אנשי עסקים מכובדים, וכדאי 
לו לר' משה להכין נאום מרגש שיפתח את הלבבות 

  תרמה. והכיסים, על מנת למקסם את תוצאות ערב הה

, התייצב ר' משה בבית רעהו בשעת ערב תביום המחר
מוקדמת. הידיד ערך שולחן כיד המלך, וקיבל בחיבה את 
פני ידידיו וחבריו, שותפיו העסקיים ונדיבים מוכרים, שעלו 
ובאו לערב ההתרמה, שנראה היה שהוא נדיר מסוגו, בטח 
בביתו של אותו ידיד. ר' משה נשא בפניהם דברים נרגשים, 

קים יצ'מן הלב נכנסו אל הלבבות, והפיקו הדברים היוצאים ו
  בסכומים נכבדים ואף מפתיעים... 

בסיומו של הערב, היה ר' משה המאושר באדם. לכזו 
התפתחות לא ייחל ולא ציפה, הוא לא האמין כי ידידו 

קשר זה עידן ועידנים, לא היה במו ימשכבר הימים, ע
ין את חבריו, יפעל יתמסר למענו כל כך, יפתח את ביתו, יזמ

למענו במסירות כה גבוהה. לאחר שהודה לו בחום, פנה 
אמור לי בבקשה, אתה עושה את זה 'אליו ר' משה ושאל: '

הרבה פעמים? קורה הרבה שאתה עורך 'ערב תה' כזה 
   .''למען מטרות צדקה?

'אומר 'הידיד חייך, כמו המתין לשאלה הזו, ונענה על אתר: 
בקשתי לעשות כן, זו שיטה לך את האמת: פעמים רבות הת

מוכרת וידועה כאן בארצות הברית, אך תמיד סירבתי. זה 
   '.לא האופי שלי...'

סתקרן ר' משה לדעת. ה -' ''ולמה הפעם חרגת ממנהגך?'
מדרכך ולהתמסר למעני כל כך,  'מה הביא אותך לשנות'

, ואף בישיבה לא היינו רב מזה זמןקשר ברי לא היינו ה
מה גרם לך לפעול במסירות כה  החברים הכי קרובים...

   .''גדולה למעני?

הידיד חייך במבוכה קלה, עיניו הצטעפו בדמעות, והוא 
   .''כמה מילים. כמה מילים שלך...'אמר: '

ר' משה חש כי ידידו מתרגש, ונתן לו את הזמן לספר את 
, כך "בחורים בישיבה נויותהיה זה בה"הסיפור לאשורו. 

מקובל  ישאינ שתיהרגבדידות,  תיביום מן הימים חש"סיפר, 
לתסכול עמוק  יבחברה, והתחושות הללו הובילו אותואהוד 

וכואב, שהוביל להחלטה דרמטית ומצערת: לעזוב את 
  ".הישיבה ולצאת לדרך חדשה, שתוצאותיה מי ישורן...

כבר ארזתי את החפצים, החלטתי שזהו. זהו ונגמר. אינני ''
כותלי עולם  יכול עוד. אלך לחפש לעצמי משהו אחר, לא בין

התורה. ואז, ירדתי לקומת הכניסה לקחת משהו, ועל יד 
הדלת נעמדתי לרגע, בוהה בחלל. ולפתע נכנסת לבנין, אני 
זוכר את זה כמו היום, חזרת מהמכולת, בקבוק שתיה בידך, 

   '.פתחת את דלת הבנין ושעטת פנימה בחוסר זהירות...'

סיפור  הידיד פרץ בבכי נסער, ניכר שהוא מספר עכשיו את
חייו. ר' משה נבוך, לא הבין כיצד האישום על אותה שעטה 
פנימה בחוסר זהירות הפך למעשה כה אצילי ומסור שחברו 

'נתקלת בי קלות, 'עשה למענו. ואז המשיך הידיד ואמר: 
קיבלתי מכה קלה, לא משהו רציני. אבל אז, לא המשכת, 

 רוץ, ניגשת אליילא מלמלת סליחה רפויה. עצרת מהמ גם
ואמרת את המילים הבאות, מילים שלא אשכח לעולם: 'אני 

   '.ן כמוך!'התכוונתי לפגוע בבחור חשוב ומצוימצטער, לא 

ת שאמר, כך גע. ארבע המילים האחרונוהאיש שתק לר - - -
  ...!.הגדיר, הן סוד חייו



  
חזרתי לישיבה. המילים שלך הפיחו בי טללי תחיה. " -

בעולם  פרקתי את חפציי האישיים מהמזוודה, נותרתי
התורה, ב"ה התחתנתי, הקמתי משפחה, חיי מאושרים 
בסייעתא דשמיא. אבל רק שתדע, שלאורך כל השנים, מאז 

זה מה  -ין כמוך' ום, ארבע המילים 'בחור חשוב ומצוועד הי
כשהתקשרת  לכן .שמחזיק אותי, זה מה שמחיה אותי!!!

וביקשת עזרה, חשתי שזו הזדמנות חיים להשיב טובה למי 
ציל את חיי, פשוט כך. הרגשתי שיש לי את האפשרות שה

לגמול לך כחסדך, להודות לך באמת. הרי המילים שאמרת 
הצילו את חיי, נתנו לי טעם בחיים. אין לי מילים להודות לך 
עליהן, לפחות השבתי לך טיפה מן הים מהערכתי העמוקה 

   '.כלפיך!'

אפילו לא זכר את הדבר, היה המום לשמוע שר' משה 
מילים שאמר בבחרותו, הצילו את רעהו וגרמו  שכמה

 להצלחתו האדירה כעת, והם נפרדו בידידות עמוקה. 

כפי ששמעו  -סיפורו של ר' משה הגיע אלינו ממקור נאמן 
ידידי הרה"ח שלמה פרידמן הי"ו, והוא מציף מסר חד, ברור 
ונוקב: כמה גדול כוחה של מילה. גם כשהגיעה כבדרך אגב, 

הפך, הובילה בחור היא חוללה מ -ויה בהיתקלות לא צפ
להצלתו הרוחנית והצלחתו האישית. על אחת כמה וכמה, 
כמה כדאי להיות דרוכים וערוכים להעניק מילים טובות 
כאלו, לפזר מחמאות כנות לכל מי שאנו פוגשים בו. לעולם 

מילה טובה אחת שלנו יכולה לשדד עד כמה לא נדע, 
ן דהוא חיים מערכות, לשנות סדרי עולם, להעניק למא

נפתח את ליבנו  דמנויות כאלה,הבה לא נחמיץ הזחדשים. 
מילים טובות ודברי עידוד מעומק  טללי תחיה,מפינו ונעניק 

  .!...ציל חייםם לההלב. אלו דברים שיכולי

  ]הרב אשר קובלסקי- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

ִים ְוַרב ֶחֶסד   )יד, יח( ה' ֶאֶרְך ַאּפַ

במידותיו והתנהגותו עם בני הקב"ה ל נצטווינו להידמות
דול ולא מאמץ ג . דבר זה דורש)סוטה יד. שבת קלג:(האדם 

. גדולי ישראל לאורך הדורות נתנו דגש תמיד קל הוא לביצוע
ום, י-בחיי היוםמאורח חייהם והתנהלותם ו ,זה יוחד למצוהמ

  במשימה זו. שהצליחו היה ניכר

*   *   *  

זמן רב ללקט את ל במשך מעשה ביהודי תלמיד חכם, שעמ
בעניינים שונים, ולאחר  זצ"ל הגרי"ש אלישיבמרן פסקי 

להוציא  התכונןה מתורתו ביקש להשקותה לרבים ושדל
לאור ספר רחב יריעה, שהתעתד להיקרא בשם: 'שו"ת 

מד להתפרסם ב'. כשהידיעה על הספר העוהגרי"ש אלישי
, נגרמה לו מכך עגמת הרב אלישיבבקרוב הגיעה לאזני 

בה להדפיס את פסקיו, לא א נפש רבה, שהלא מעולם
כי רבינו עצמו  יסברו הכל ,שלאחר שהספר יצא לאורבפרט ו

 הספר ומאשר את כל הפסקים המובאיםמעורב בהדפסת 

הדפסת מלאכת  - כשהדבר הגיע לידיעת רבינובשמו. 
הספר כבר היתה בעיצומה, וכריכותיו המבהיקות, שעליהן 
הוטבע באותיות זהב 'שו"ת הגרי"ש אלישיב', כבר יצאו 
מתחת מכבש הדפוס. רבינו הוציא מכיסו הון רב וביקש 
מבני ביתו, שיפנו אל המחבר באופן מכובד, יקנו ממנו את 
הכריכות שהודפסו ויפצירו בו להדפיס כריכות חדשות, 

יהן יוטבע נוסח אחר שממנו ישתמע, כי הספר יוצא על שעל
  דעת המחבר בלבד ולמרן אין כל חלק בהדפסתו. 

בטרם מעשה, פנה אחד מבני הבית אל רבינו וטען, כי ניתן 
לסובב את העניינים באופן אחר ולהביא לכך שהספר לא 

רבינו, על אף שדעתו לא היתה נוחה כלל יודפס כלל. ברם 
נה ואמר: "חלילה לעשות כן, הרי אותו מהדפסת הספר, נע

תלמיד חכם עמל רבות על הספר ועתה ברצונו לקצור את 
  פרי עמלו". 

בעולם הזה צריך : "ררבינו הוסיף והתבטא בלשונו הטהו
  ."עבודה שלנו בעולם הזה!... זו הלסבול ולשתוק

באחד הימים נסע רבינו באוטובוס מירושלים לבני ברק, וריח 
עשן עלה באפו. התברר כי בסמוך ישב יהודי שעישן 
להנאתו. כפי הידוע, גופו של רבינו היה חלוש מטבעו. עוד 
בהיותו כבן חמישים שנה קבעו הרופאים, כי ליבו התשוש 
 אינו מסוגל לפעום יותר משישים שנה. ברם רבינו חי בדרך

נס למעלה מן הטבע, כשתורתו היא חייו והיא מקור כוחו 
עשן הסיגריה המיתמר הפריע לרבינו וסיכן את וחיותו. 

בריאותו. מלוויו שידעו כי הדבר מזיק לגופו, ביקשו את 
רשותו לפנות למעשן כדי להסב את תשומת ליבו לדבר 
ולבקשו לכבות את הסיגריה. אך מרן לא הסכים בשום פנים 

כיצד יכול אני למנוע ממנו מלעשן, וכי בגלל שלי ואופן. "
   .העשן מפריע, עליו לחדול ממנהגו?!"

תיכף לאחר שרבינו ירד מהאוטובוס אפוף העשן, הוא נפל 
להעיר לאדם ולמנוע ממנו  ,. ברם..מתעלף ואיבד את הכרתו

ה על דעתו לעשות בשום את הנאתו?! את זאת לא העל
   !....פנים ואופן

ת סבלנות עצומה ומעולם לא נראה כעס על רבינו ניחן במיד
פניו, כפי שהעיד חתנו רבי עזריאל אויערבאך: "חיינו בבית 
מורי חמי במשך עשרות בשנים ונוכחנו לראות, כי טבועה בו 
מידת הסבלנות במידה שאין לשערה ואין לתארה. קרוב 
לחמישים שנה לא ראינוהו מרים את קולו, וגם במצבים, 

מוכרחים להרים את הקול, נותרה  שבהם נראה היה כי
   .הנהגתו באותה סבלנות ושלוה!"

שגדולי עולם שיחרו לפתחו, מנהגו היה לענות לכל למרות 
שואליו, למגדול ועד קטון, באותה חביבות ומנוחת הדעת. 

הטרידוהו בשאלות  חסרות טעם, לא הקפיד על ש אףו
  שואליו והשיב להם בשלוות נפש, כסבלנותו של הלל בדורו. 

ב'תקופת הצנע', כשהעניות היתה מצויה, היו באים לשאול 
ו היה את פיו שאלות אף על טיפת דם שנמצאה בביצה. רבינ



  
וקובע האם היא מותרת  בוחן את הביצה בדקדוק רב

באכילה, כשהוא נוהג במידתו של דוד המלך שאמר לפני 
שכל מלכי מזרח  ,בונו של עולם, לא חסיד אנייהקב"ה: "ר

ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות 
  בדם". 

באותם ימים אנשים לא היו תרים אחר שאלות, אלא פונים 
, אולם אף למעשה תיות בהן הסתפקויאליו בשאלות אמ

ברבות השנים, כששמעו הלך וגדל, וכל יהודי, שראה את 
רבינו חולף לפניו, ראה לעצמו זכות וחובה כאחת לשאלו 
בדבר הלכה, נהג רבינו לענות בחביבות וסבלנות לכל 

  שואליו, וזאת על אף שחס על זמנו היקר מזהב ומפז רב. 

רבינו בשחוק מר ואמר, כי  באחת ההזדמנויות התבטא
ישנם הסבורים כי אם הם נמצאים במחיצתו ואינם שואלים 

. באותן שנים מרן ..'בל תשחית'איסור דבר, הם עוברים על 
כמעט לא יכול היה לצעוד מספר פסיעות ברחוב, מבלי 
שמאן דהו ינסה לנצל את ההזדמנות שנקרתה לידיו ויבקש 

  לשאלו דבר מה. 

המפורסם בביהמ"ד 'תפארת  במהלך השיעור היומיכמו כן, 
היו חוזרים ומקשים  ממשתתפי השיעור רבים בחורים',

 בפניו שאלות שונות, בעוד רבינו מסכית לדבריהם בסבלנות
אל, מָ  אך אֲ יז נָ "אִ  :עצומה, כשהמשפט השגור על לשונו הוא

קנותו, בשנות ז. ]עוד פעם, עוד פעם![אל!" מָ  אך אֲ יז נָ אִ 
משתתפי השיעור שישבו בסמוך  כשהשמיעה כבדה עליו,

רואים כיצד אזניו ממש מאדימות מרוב מאמץ  היו אליו
  לקלוט את דברי המקשים. 

חה גדול לתורת באחד הימים הזדמן לשיעורו של רבינו מומ
 הסטייפלערהנפש מארה"ב, שהיה מקורב מאוד למרן 

. הלה יצא מהשיעור משתומם ונפעם, כיצד יהודי זצ"ל
המתקרב לגיל מאה שנים יושב במשך פרקי זמן ארוכים מול 
צעירים המקשים על דבריו ללא הרף, כשהוא משיב 

   ..לשאלותיהם ברגיעה ובמנוחת הנפש.

  ]דול בקרבך'מתוך 'ג[

  )טו, לח( תיְוָעׂשּו ָלֶהם ִציצִ 

שפעמים  על סגולתה של מצות ציצית, ידועיםסיפורים רבים 
רבות הגינה על מקיימה מפני מרעין בישין. אחד מהם 

בשמו של ר' יעקב ) קכאעמוד ח"ז (מסופר בספר 'מעשה איש' 
י 'נולדנו לאב' –ספר ר' יעקב מ - ''אני ואחי התאום''פלינט: 

הר"ר מרדכי ואמי מרת רחל, שנים רבות לאחר לידת אחותי 
 של ההורים הדם שנתגלתה בגופםהגדולה. בעיה בנוגדני 

לאחר לידת אחותי, וניסיונות רבים שכשלו, גרמו לרופאים 
להתייאש מכך שיוולד להם פרי בטן נוסף. אך אבי, שהיה 

והתייעץ עימו בענין, לא  'חזון איש'מקורב מאוד למרן ה
באחד הניסיונות אמר לו  .הייאוש של הרופאים שעה לקולות

   היה הכל בסדר!'.החזון איש: 'ר' מרדכי, הפעם י

אמי עברה סיבוכים  לידתנו, בתקופת ההריון טרם ,אמנם
רבים עד כדי שיתוק בחצי גופה, ולמרות שהרופאים המשיכו 
לייאש את אבי, וציוו עליו שאמי לא תרד מן המיטה אפילו 

, ובמקום 'חזון איש'לרגע, הוא עשה הכל כפי הדרכת ה
לרתקה למיטה, הוא היה מוריד אותה באישון לילה 

חזון 'המרן  הוראתכ –טה והולך איתה כשעה וחצי מהמי
  . 'איש

בסופו של דבר, לאחר ויכוח גדול עם פרופסור רחמילביץ, 
, הסכים 'חזון איש'המרן ולאחר שהרופא נפגש אישית עם 

אמת, בו. '..חזון איש'הרופא שלא לנתחה, באחריותו של ה
  מוצלחת אחי ואני נולדנו... בשעה טובה ו

מבקש מאבי שיביא אותנו  ' מידי פעם היהחזון איש'המרן 
אליו. אך קשיים טכניים וארגוניים מנעו ממנו לקיים את 

, 'חזון איש'ביום רביעי האחרון לחיי מרן האולם בקשתו. 
ווה על אבי בנחרצות: 'ר' מרדכי, תביא את הילדים! יהוא צ

  עכשיו אתה נוסע ומביאם אלי...!'. 

תרה בידי אבי כל ברירה, הוא נסע עם מונית לתל לא נו
. באותו יום קנה לנו אבינו 'חזון איש'אביב כדי להביאנו אל ה

קורקינט חדש, ולא הסכמנו להשאיר אותו בבית. כאשר 
, ניסה אבי להרגיע אותנו שלא נשחק 'חזון איש'נכנסנו אל ה

   .אמר לו: 'הנח להם!' 'חזון איש'בקורקינט לפני הרב, אך ה

ח עם אבי ושאל אותו מי הגדול בינינו, כאשר שמע הוא שוח
הגדול הוא הניח אותי על ברך ימין ואת אחי על ברך  שאני

  שמאל ובירך אותנו. 

לאחי ושאל אותו: 'אתה יודע מה  'חזון איש'לאחר מכן פנה ה
   .זה ציצית?'

וציא , ואבי ה'חזון איש'אחי לא הבין את שאלתו של ה
  מבגדיו את ציציותיו והראה לו... 

: 'אני רוצה שכל החיים תלך עם 'חזון איש'אז אמר לו הו
   .ציצית...!'

 : 'ומה עם בני הראשון?', אך הוא'חזון איש'אבי שאל את ה
גם כאשר המשיך אבי  לא ענה... ושתיקתו חזרה על עצמה

לאחר שלושה ימים לשאול אותה שאלה כמה פעמים. 
  לבית עולמו... 'חזון איש'המרן מפגישה זו, נסתלק 

שנים רבות לאחר מכן, במלחמת יום הכיפורים, שירת אחי 
במוצב בצפון הארץ. באחד הימים כאשר ישב בתצפית, הוא 

לפתע הסתבכו חוטי קרא עיתון והניח את נשקו לצידו. 
הציצית שלו ברובה, והרובה נפל... תוך כדי שאחי התכופף 

ה.... בנס, אחי נפצע כדי להרים את הרובה, פגע טיל בעמד
רק באורח קל, בידו ובכתפו. לו אחי היה יושב כרגיל ולא 

, היה מתכופף, הספור היה מסתיים, חלילה, באסון גדול
          ציצית...הצאו וראו מה רב כוחה של מצות     .''...ר"ל

  ]הרב ישראל ליוש- 'ראת שבת מלכתאקמתוך 'ל[

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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צינון – הוא אחד מתסמיני הקורונה.
.המצונן יכול לברך על הבשמים בהבדלה?
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

חְׁשלַ  ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

י ּגֹוֵרר ְולֹא ִנְגָרר  ַמְנִהיג ֲאִמּתִ

ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָאנּו לֹוְמִדים ַעל ַהְמַרְּגִלים, אֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו 
 ְּכֵׁשִרים ַוֲחׁשּוִבים ּוְבָכל ֹזאת ָנְפלּו ַעד ְמֹאד.

ַרם ַרִּבים ֵמַרּבֹוֵתינּו עֹוְמִדים ַעל ַהְּׁשֵאָלה, ֶמה ָהָיה ַהׁשֹוֶרש ֶּׁשּגָ 
ָלֶהם ְלַהִּגיַע ְלֵחְטא נֹוָרא ֶׁשָּכֶזה, ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְמִעיָדה 

ָּכל  -ְוִכְלׁשֹון ַרִׁש"י: "ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים "ֻּכָלם ֲאָנִׁשים",  ם,ֲעֵליהֶ 
 ָׁשָעה ְּכֵׁשִרים ָהיּו".  ֲאָנִׁשים ֶׁשַּבִּמְקָרא ְלׁשֹון ֲחִׁשיבּות, ְואֹוָתּה

ּוְביֹוֵתר ִּתְגַּדל ַהְּׁשֵאָלה, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכַתב ַרִׁש"י (יג,כו): "ַוֵּיְלכּו 
ַמהּו ַוֵּיְלכּו, ְלַהִּקיׁש ֲהִליָכָתן ְלִביָאָתן, ַמה ִּביָאָתן  -ַוָּיבֹואּו 

ָבִרים ִלְכאֹוָרה ִאם ֵּכן ַהְּד  ַאף ֲהִליָכָתן ְּבֵעָצה ָרָעה".ְּבֵעָצה ָרָעה 
סֹוְתִרים ֶזה ָלֶזה: ִאם ַּבְּתִחָּלה ָהיּו ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ַוֲחׁשּוִבים, 

 ֵאי ִיָּתֵכן לֹוַמר ֶׁשְּכָבר ַּבֲהִליָכָתם ָהיּו ְּבֵעָצה ָרָעה?
ְׁשֹאָלה נֹוֶסֶפת ִהיא ַהִּׁשּנּוי ִּבְפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ַעְצָמם, ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו 

ַח ֶאת ַהְמַרְּגִלים, אּוָלם  ה'ר ִּכי ֶנֱאמַ  ִצָּוה ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִלְׁש
 ְּבָפָרַׁשת ְּדָבִרים (ְּדָבִרים א,כב) ְמֻסָּפר ִּכי ָהָעם ִּבְּקׁשּו ֹזאת.

 

דֹושׁ  ים ַהּקָ ל ָהאֹור ַהַחיִּ ְפָלא ׁשֶ  ַרֲעיֹונֹו ַהּנִ
ר "אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש ֵמִאיר ָלנּו ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ָעָטר ְּבֵספֶ 

, ָּפָרָׁשה זֹו ְּבאֹורֹות ִנְפָלִאים ַעד ְמֹאד. ָהָבה ְוִנְלַמד ָּפָרָׁשה זוֹ 
 ְלאֹור ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים.

 ִנְפָּתח ִּביסֹוד ָּגדֹול ֶׁשהּוא ְמַלְּמֵדנּו. ְוזֹו ְלׁשֹונֹו:
ְּלִחים ָהְיָתה ָרָעה, "אֹו ֶאְפָׁשר ְלַצד ֶׁשַּכָּוַנת ַהְמׁשַ 

ַּתְפִעיל ּפֹוַעל ָהַרע ַּבָּׁשִליַח, ְוַיְחֹזר ִלְהיֹות ְׁשלּוחֹו ֶׁשל 
א ָהְיָתה ּבֹו  ָאָדם ְּכמֹותֹו, ְוִיָּוֵלד ּבֹו ְּתכּוָנה ָרָעה ַמה ֶׁש
קֹוֵדם, ְּכֶדֶר ֶׁשִּתָּוֵלד ְּבִחיַנת ַהְּקדּוָׁשה ִּבְׁשלּוֵחי ִמְצָוה 

ת, ְוָלֶזה ֲהַגם ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים, ְּבַהְתָחָלָתם ְלטֹוָבה אוֹ 
ֲעׂשֹות ַהֲהִליָכה ְלַרֵּגל נֹוַלד ָּבֶהם ְּתכּוָנה ָרָעה ִמֹּכַח 

 ַהְמַׁשְּלִחים ְוָיֲעצּו ְלָהִדיַח".
 

ִליחוּת  ְ יְָּצאּו ַלׁשּ ׁשֶ  ִהְתַקְלְקלוּ  –ִמיַּד ּכְ
 :ֲעיֹון נֹוָסף ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריוְוָכֵעת נֹוִסיף רַ 

', ְלַצד ֶׁשִהְזִּכיָרם ִּבְלׁשֹון  "עֹוד ִיְרֶצה ְּבַמֲאַמר 'ְל
ֲחִׁשיבּות ְוָאַמר 'ֲאָנִׁשים' ֶׁשּיֹוֶרה ֶׁשֵהם ַצִּדיִקים, ָלֶזה 

' ֵּפירּוׁש ָּכל עֹוד ֶׁשֵהם ְלָפֶני אֶ  ְצְל ֵהם ָאַמר 'ְל
ַצִּדיִקים, ֲאָבל ְּכֶׁשַּיְחְזרּו ְּפֵניֶהם ָלֶלֶכת ַּבְּׁשִליחּות ָּפַקע 
ֵמֶהם ְּכִליָלא ּוְכַמֲאַמר ַהָּכתּוב 'ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹואּו', ְוָאְמרּו 
ַז"ל ַמִּקיׁש ֲהִליָכָתם ְלִביָאָתם ְוכּו', ּוִמֶּזה ִהְרִּגיׁש ֹמֶׁשה 

א ֵיֵל ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים".ְוִהְתַּפֵּלל ַעל ְיהֹוׁשֻ   ַע ֶׁש
ְלאֹור ַהְּדָבִרים ְמיָֻּׁשבֹות ְּבֹאֶפן ִנְפָלא ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות: ָאֵכן 
א ָהיּו ֲאמּוִרים ְלִהְתַּדְרֵּדר ְלֵחְטא נֹוָרא  ַהְמַרְּגִלים ִמַּצד ַעְצָמם 

ם, ִהיא ֶׁשָּכֶזה. אּוָלם ַהַּכָּוָנה ָהָרָעה ֶׁשָהְיָתה ְּבֶקֶרב ָהעָ 



 ֶׁשִהְׁשִּפיָעה ֲעֵליֶהם. 
ָהיּו ְּכֵׁשִרים, ֲאָבל ֱהיֹות ֶׁשָּיְצאּו ִּבְׁשִליחּות ָהָעם ִּכי  ןמּובָ ֵמַעָּתה 

 ַעל ֵּכן ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ְּכָבר ֵמַהַהְתָחָלה ָהְלכּו ְּבֵעָצה ָרָעה.  -
ַח  ּוֵמאֹוָתּה ִסָּבה, ְּבָפָרָׁשֵתנּו ֶנֱאַמר ֶׁשַהֵּׁשם ְמַצֶּוה ְלֹמֶׁשה ִלְׁש

אֹוָתם, ִּכי ֵהם ָהיּו ֲאמּוִרים ִלְהיֹות ְׁשלּוֵחי ְּדַרֲחָמָנא, ּוְבִלי ֶקֶׁשר 
 -ִלְרצֹונֹות ָהָעם. אּוָלם ְּבָפָרַׁשת ְּדָבִרים ְמֻסָּפר ַמה ָקָרה ְּבֹפַעל 

  ָחְטאּו.ֶׁשֵהם ִנְהיּו ְׁשלּוֵחי ָהָעם, ְוָכָאמּור ֶׁשִּמּׁשּום ּכָ 
 

ִלים? ל ַהְמַרּגְ  ֶמה ָהָיה ֶחְטָאם ׁשֶ
ַוֲעַדִין ְצִריִכים ָאנּו ְלָהִבין, ֵאי תּוַכל ַמֲחָׁשָבה ֶׁשל ֲאֵחִרים, 
ַוֲאִפילּו ִיְהיּו ֵהם ַהְמַׁשְּלִחים, ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהְמַרְּגִלים ַעְצָמם? 

 ִחיָרה ֵּבין טֹוב ָלַרע?ֲהֵרי ָּברּור ּוָפׁשּוט ֶׁשָּלָאָדם ֵיׁש ֹּכַח ּבְ 
ּוְכֵדי ְלָפֵרׁש ֶאת ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, 

ָהָיה ָנעּוץ ִּביסֹוד ֶזה ֶחְטָאם ֶׁשל ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשֹּׁשֶרׁשִנְרֶאה לֹוַמר, 
ִלְהיֹות ְּבָכ ֶׁשהֹוִרידּו ֶאת ַעְצָמם ִמַּדְרָּגָתם ּוָבֲחרּו  -ַעְצמֹו 

 ם ִיְתָּבַר ְּבַיד ֹמֶׁשה."ְׁשלּוֵחי ָהָעם", ִּבְמקֹום ִלְהיֹות ְׁשלּוֵחי ַהּׁשֵ 
 אֹוֵמר אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו: ה זֶ ן ְּכֵעי ַמָּמׁש

א ִּתְהֶיה ַּכָּוַנת ֲהִליָכָתם  "עֹוד ִיְרֶצה לֹוַמר ָלֶהם ֶׁש
ְלַמה ֶׁשחֹוְׁשִבים ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ְלַמה ֶׁשחֹוֵׁשב ֹמֶׁשה 

, ַּבְּׁשִליחּות, ְוהּוא ַמֲאַמר 'ְׁשַלח לְ  ', ְלַמה ֶׁשְּבַדְעְּת
א ְלַמה ֶׁשְּבַדְעָּתם".  ְו

ְּכלֹוַמר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה, "ְׁשַלח ְל ֲאָנִׁשים", 
ֱהֵיה ָזִהיר ֶׁשִּתְהֶיה ְׁשִליחּוָתם ְלַמה ֶׁשַאָּתה ִמְתַּכֵּון ְורֹוֶצה, ֶׁשֵּכן 

.ֲעלּוִלים ֵהם ַלֲהֹפ ִלְׁשלּוֵחי הָ  א ְׁשלּוִחים ֶׁשְּל  ָעם ְו
ָּבֶרַגע ֶׁשַהְּמַרְּגִלים ָּבֲחרּו ִלְהיֹות  !ְוַסָּכָנה זֹו ָאֵכן ִהְתַמְּמָׁשה

ִנְכְנָסה ָּבֶהם ַמֲחָׁשָבה  -ְׁשלּוֵחי ָהָעם, ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ָהָעם 
 ם.ְלמּוְנָהִגים הֵ  ָהְפכּום ִמַּמְנִהיִגי ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי.

 
ֵני ִמיֵני ִריגּול ֵהם"  "ׁשְ

ִסיף ְּדָבִרים נֹוָסִפים ֵמַרֵּבנּו ָהאֹור ַהַחִּיים ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלהוֹ 
ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשַאף ֵהם ִמְׁשַּתְּלִבים ִּביִריָעה זֹו ְּכִמין ֹחֶמר ּוְמִאיִרים 

ֶׁשֵּבין ִלְהיֹות "ְמַרְּגִלים ִּבְׁשִליחּות ֹמֶׁשה" ְלֵבין ַהֶהְבֵּדל ד ְיסוֹ ֶאת 
 ָהָעם". ְוָכ הּוא ּכֹוֵתב:ִלְהיֹות "ְמַרְּגִלים ִּבְׁשִליחּות 

"ָאֵכן ְׁשֵני ִמיֵני ִריגּול ֵהם, ָהא' הּוא ִריגּול ָלַדַעת ֶּדֶר 
ֲאֶׁשר ַיֲעלּו ָבּה, ַּגם ָלַדַעת ִאם ַיְטִריחּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעלֹות אֹו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֶהם... ְוִריגּול ב' הּוא ִריגּול 

ִלְראֹות ּוְלַׁשֵער ִאם ֵיׁש ֹּכַח ְּכָלִלי, ֶזה יֹוֶרה ִּכי רֹוִצים 
ָּבֶהם ִלְכּבֹוׁש, ְוהּוא ָהִריגּול ֶׁשִהְסִּכימּו ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשלֹוַח 
ְלַרֵּגל... ְוֶזה ַיִּגיד ִמיעּוט ָהֱאמּוָנה ַּבה' ּוִביקּוׁש 

 ּתֹוֲאָנה".
ׁש ֶאת ְּכלֹוַמר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׁשַלח אֹוָתם ִלְראֹות ֵּכיַצד ִלְכּבֹ 

ם, ַהְמַרְּגִליָהָאֶרץ, ְוֵאי ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדלּות ְנכֹוָנה. אּוָלם 
ָהְלכּו ִּבְׁשִליחּות ַאֶחֶרת, ִלְראֹות ִאם ַהָּדָבר  ם,ָהעָ ת ְּבַהְׁשָּפעַ 

א  .אַהּנֹורָ א ַלֵחְט ם ָלהֶ ה ֶׁשָּגְרמָ א ְוִהי ,ְּכַדאי ּוִמְׁשַּתֵּלם אֹו 
 

ה טֹוָבה ִמּדָ ִליַח' ּבְ ָ ׁשּ ַח ּבַ ּלֵ  'ּכַֹח ַהְמׁשַ
ַּכָּידּוַע, ִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה ַעל ִמַּדת ֻּפְרָענּות. ְוִאם ֵּכן, ָּברּור ְׁשִמי 
ֶׁשּבֹוֵחר ִלְהיֹות ְׁשִליַח ַהֵּׁשם, אֹו ְּבדֹוֶמה ְלֶזה ְׁשִליַח ֶׁשל ָאָדם 

ר ִּכי ֹּכַח ַהְמַׁשֵּלַח ַּבָּׁשִליַח, ְוזֹוֶכה ֶנֱאמַ ל ְוַצִּדיק, ֲהֵרי ֶׁשַּגם ּבֹו ָּגדוֹ 
הּוא ְלֹכחֹות ֻמְפָלִאים ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר ִליכֹולֹוָתיו ָהְרִגילֹות. ּוְכִפי 
ֶׁשְּמַרֵּמז ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ִּבְדָבָריו ְואֹוֵמר, "ְּכֶדֶר ֶׁשִּתָּוֵלד 

  יַנת ַהְּקדּוָׁשה ִּבְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ְלטֹוָבה אֹות".ְּבִח 
ַרֲעיֹון ֶזה ִנְמָצא ַּבּתֹוָרה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ְוַדי ִאם ַנְזִּכיר ִּכי הּוא 

ֶּדֶר ָּכל ָׁשזּור ְלָכל אֹוֶר ַחָּייו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְׁשִליַח ַהֵּׁשם, 
ַהְנָהָגתֹו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְרצּוָפה ִנִּסים 
ְּגדֹוִלים ְוֹכַח ֶעְליֹון, ְוַהֹּכל ִמֹּכַח ֱהיֹותֹו ְׁשִליַח ֶנֱאָמן ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשר אֹותֹו ֶהֱעִמיד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּברּו הּוא, "ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא" אֲ 
 ִלְרעֹות ֶאת ַעּמֹו.

 

י ְמַחזֵּק ֶאת ַהזּוַּלת  ַמְנִהיג ֲאִמּתִ
י ְּכפִ ן ֶׁשּכֵ  .ת נֹוֵׂשא ַהַּמְנִהיגּותַלֲהָבנַ  םִנְתַקּדֵ ַעל ִּפי ְּדָבִרים ֵאּלּו 

ְלַהְנִהיג ֶאת ָהָעם ְּבֶדֶר מּוִרים ַהְמַרְּגִלים ָהיּו אֲ , ֶׁשִהְזַּכְרנּו
ֲאָבל ִּבְמקֹום ִלְהיֹות טֹוָבה, ִמֹּכַח ַהְּׁשִליחּות ֶׁשה' ָנַתן ָלֶהם, 

 ַרע ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוָגְרמּו ,ַמְנִהיִגים ִנְהיּו מּוְנָהִגים
ַמְנִהיג ֶׁשל ֱאֶמת רֹוֶאה ֶאת טֹוָבָתם ֶׁשל ָהֲאֵחִרים ְלֶנֶגד ֵעיָניו, 

ֶאת ָהֲאֵחִרים ַאֲחָריו א הּול מֹוִבי ֲחִזיק ּוְמַחֵּזק ֶאת זּוָלתֹו.ְוהּוא מַ 
 ַּגם ִאם ְמֻדָּבר ְּבַמֲהַל ָקֶׁשה ֶׁשָעלּול ִלְגֹרם מֹוַרת רּוַח ְּכֶנְגּדֹו.

ְּבֶדֶר ֶׁשְּלַדְעּתֹו  רַהִּצּבּות אֶ מֹוִלי ַמְנִהיג ֶׁשל ֶׁשֶקר, ְלֻעַּמת ֹזאת, 
 סֹון ְלָכל ַהְּכָלל.ִּתְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶהם, ְוַהּתֹוָצָאה ֲהַרת ָא

 -ֱהֵוי אֹוֵמר: ִאם ָּבַחְרָּת ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהּזּוַלת ּוְלַהְנִהיג אֹותֹו 
אּוָלם ִאם ּבֹוֵחר ַאָּתה ְלַוֵּתר ַעל  .ּתּוַכל ְלַהֲעלֹות אֹותֹו ְלַדְרָּגְת

ֲהֵרי ֶׁשַאָּתה  -ַעְצִמּיּוְת ְּכֵדי ִלְמצֹוא ֵחן ְּבֵעיָניו ּוְלִהְׂשַּתֵּכר ִמָּכ 
 .ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמוֹ ת ְוִלְהיוֹ  ְלִהְתַהֵּפָעלּול 

 

כֵּ  ֶלב ָרץ ָקִדיָמה, ּוִמְסּתַ  ל ֲאחֹוָרהַהּכֶ
ַרֲעיֹון ֶזה ֶׁשל ַמְנִהיגּות ְנכֹוָנה, אֹוְמִרים ַהַּדְרָׁשִנים, ִנְרַמז ְּבַמֲאַמר 
ֲחַז"ל ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִּכי ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא "ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני 

. ַהֶּכֶלב ָרץ ָקִדיָמה, ֲאָבל ְּבֶעֶצם הּוא ִמְתּבֹוֵנן (סֹוָטה מט:)ַהֶּכֶלב" 
 ֹוָרה ִלְראֹות ַמה ְּבָעָליו ַיִּגיד, ְלֵאיֶזה ִּכּוּון ָעָליו ִלְפנֹות.ֲאח

"ְּפֵני ַהּדֹור" ֵאּלּו ֲאָנִׁשים ְּבֶעְמּדֹות ֲחׁשּובֹות, ְּכגֹון ְּבָיֵמינּו 
ד ֵמֶהם ְלַמְרֵּבה ִנְכּבָ ַמְנִהיִגים ְמִדיִנִּיים ּופֹוִליִטִּיים ְוַכּיֹוֵצא, ְוֵחֶלק 

ים ְּכמֹו ַהֶּכֶלב ֶׁשַּבָּמָׁשל. ָרִצים ֵהם ָקִדיָמה ִּכְבָיכֹול, ַהַּצַער נֹוֲהגִ 
ַמה ְורֹוְממּות ַהַּתְפִקיד ִּבְגרֹוָנם, ֲאָבל ּבֹוְדִקים ֵהם ֵהיֵטב 

ִלְמֹׁש ֶאת ָהָעם . ִּבְמקֹום ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּיְנִחיל ָלֶהם ּפֹוּפֹוָלִרּיּות
 י ַּדַעת ָקָהל.ּוֻמְמחֵ ִעם יֹוֲעֵצי ַּתְדִמית ַלִּכּוּון ַהּטֹוב, ֵהם נֹוֲעִצים 

 

 ָהָבה ְוִנְהיֶה ַמְנִהיִגים ְולֹא מּוְנָהִגים!
ָּכל ֶאָחד : ד ֵמִאָּתנּונֹוֵגַע ְלָכל ֶאחָ ַהֶּמֶסר ָהעֹוֶלה ִמן ַהְּדָבִרים 

ִנְמָצא ְּבֶעְמַּדת ַהְנָהָגה. ִמי ַעל ִצּבּור ָּגדֹול, ִמי ַעל ֲחֵבִרים 
 ִויִדיִדים, ּוִמי ַעל ִמְׁשַּפְחּתֹו ּוְבֵני ֵּביתֹו.

: "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ט)(ְּדָבִרים כט,ּוְכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה 
ֵהיֶכם". ָּכל ָאָדם הּוא "ִנָּצב" ַעל ִׁשְבטֹו אֹו ַעל -ִלְפֵני ה' אֱ 

ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְוֵיׁש לֹו ַּתְפִקיד ַלֲעֹזר ַלֲאֵחִרים ּוְלהֹוִליָכם ְּבֶדֶר 
ְפִקיד ַעל ֲאֵחִרים ּוְכִפי (ַהִּבּטּוי "ִנָּצב" הּוא ְלׁשֹון ֲעִמיָדה ּוִמּנּוי ְּבתַ טֹוָבה. 

 ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְמִגַּלת רּות ב,ה, "ַהִּנָּצב ַעל ַהֹּקְצִרים").
, ְוָיכֹול ְלַהְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה. ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּפֹוֵגׁש ֲאָנִׁשים ַרִּבים

יֹות ַמְנִהיג ָאסּור ְלַפְסֵפס ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות. ָהָאָדם ָצִרי ִלהְ 
א ִלְהיֹות ֻמְנָהג.  ּוְלהֹוִביל ֶאת ָהֲאֵחִרים ַלֶּדֶר ַהּטֹוָבה, ְו

 . ַאל ְּתַחֵּפׂש ִלְראֹות ָמה ֲאָנִׁשים רֹוִצים ּוְלִפי ֶזה ִּתְבֶנה ֶאת ַּדְעְּת
, ְלָהִעיר לֹו ּוְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו, ִּבְמקֹום  ָעֶלי ְלַתֵּקן ֶאת ֲחֵבְר

ֵחן ְּבֵעיָניו ּוְלִהַּדְרֵּדר ְּבַיַחד ִאּתֹו. ֱהֵיה מֹוִביל ְוַאל ִּתְהֶיה  ִלְמצֹוא
א ָּכל ָּכ ּפֹוּפֹוָלִרים, ְוַהַּגם ֶׁשִּיְהֶיה ְל  מּוָבל. ֱאֹמר ַּגם ְּדָבִרים 
א ָנִעים ֲעֵׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהָּנכֹון, ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַּגם ַיֲעִריכּו 

.אֹוְת ְוי  ֹודּו ְל
ּוַמֲעֵׂשה ְלִסּיּום: ְמֻסָּפר ַעל ַרב ֶאָחד ֶׁשָראֵׁשי ַהָּקָהל ִּבְקִהיָלתֹו 
ָהיּו ִמְתקֹוְטִטים ִעּמֹו ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָּפַגׁש אֹותֹו 
ַרַּבאי ֶרפֹוְרִמי ְוִהִּטיף לֹו: ַקח ֻּדְגָמה ִמֶּמִּני, ִלי ַאף ַּפַעם ֵאין 

יבֹות ִעם ָראֵׁשי ַהָּקָהל, ְוָכל ַמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ֵהם ַמְסִּכיִמים. ְמִר 
ִחֵּי ָהַרב ְּבִאירֹוְנָיה ְוֵהִׁשיב לֹו: ָאֵכן ֵּכן, ֵאין ְל ְמִריבֹות, ַא 
ֹזאת ִמּׁשּום ֶׁשַאָּתה ִנְזָהר ְמֹאד ְואֹוֵמר ַרק ֶאת ַמה ֶׁשָּברּור ְל 

 ֶׁשֵהם ַיְסִּכימּו...
א מּוְנָהִגים!ָהבָ   ה ְוִנְהֶיה ַמְנִהיִגים ְו

______________ 
 הרב דוד יחזקאל בן אסתר ביילאיקירנו רפואת העלון מוקדש לל
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 הרב אבנר קוואס  ?מרגל או תייר
 

 (יג,ב)  ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶשר ְכַנַען אֶרץ ֶאת  ְוָיֻתרוּ ֲאָנִשים ְלךָ  ְשַלח
  לכבוש  מוכנים והיו ישראל ארץ של הדרומית  לכניסה הגיעו ישראל ובני רבנו  משה
  צווי  מקבל משה..."  ְוָיֻתרוּ  ֲאָנִשים ְלךָ  ְשַלח" - למשה ה "הקב אומר לכן קודם אבל אותה

!  מרגלים המילה את  מוצאים לא אנו הפרשה כל ובאמת. הארץ את  לתור אנשים לשלוח
 .תרנו ,  מתור  ,ויתורו :   המילים את  אלא 

 
  שיהיו  להם  תגיד – לו ואמר ממשה ה "הקב ביקש! תייר המילה? לתור – במילה  טמון  מה

  התעופה  בנמל נחתו  אנשים  שני? לתייר מרגל בין  ההבדל מה .מרגלים  יהיו ולא  תיירים
 כובע , הליכה  נעלי, תרמיל  יש  לשניהם.  דבר אותו   ונראים חוצניקים  שניהם .בטרמינל
  שניהם ". מרגל" כתוב השני של  הגב ועל" תייר " כתוב האחד של הגב שעל רק . ומצלמה

  בכניסה  אותם העמדנו לארצם  לשוב כשרצו . יום 40 למשך בארץ וטיילו סיירו
,  כנסת  בתי , אתרים, נופים של  תמונות ומצאנו  התייר מצלמת  את פתחנו , לטרמינל
  בוודאי ? במלון בחדרו שהיה העקום הברז את צילם התייר האם .יפים דברים והרבה
  דברים  רק  מצלם תייר! לא גם? בלובי קרוע  שהיה השטיח את צילם הוא האם !שלא
  של  תמונות נמצא המרגל  של במצלמה לעומתו. יתרון – מהמילה נגזר תייר לכן, יפים

  – למדים נמצאנו. טובים לא דברים הרבה ועוד בניידת שנרדם שוטר, בגדר פרצות
 .חסרונות  מחפש והמרגל יתרונות  מחפש התייר

 
  בני  ומכובדיםמראשי צדיקים אנשים עשר שנים שולח רבנו משה, לפרשה  נחזור
  – יודעים כולנו? דבר  של בסופו קרה ומה. הארץ את לתור – ששמה בשליחות ישראל

,  באב תשעה  בערב חזרו  הם ומתי  .מרגלים עשרה וחזרו תיירים עשר  שנים  הלכו 
.  באב תשעה  ליל –" ַהֽהּוא  ַבַלְיָלה  ָהָעם  ַוִיְבכוּ : "כתוב ומיד . רעה הארץ  דיבת  את  והוציאו

  כל  – ל " חז ואמרו. לדורות בכיה  לכם קובע אני חינם  של  בכיה  בכיתם אתם  ה "הקב אמר
  העוון  תוקן  לא עדיין כלומר , בימיו נחרב כאילו  בימיו  המקדש בית  נבנה שלא דור 

?  ולחורבן לבכייה התיקון  מהו כן  אם . המרגלים חטא – לארץ  בכניסה שהתחיל  הראשון
  על  להסתכל  עלינו  המקדש  בית בבניין  רוצים  אנו  אם  !תיירים  להיות  יחזרו  שהמרגלים 

  לטוב  לנו ה"הקב שנתן הטוב  כל ואת  היתרונות את לראות תיירים כמו  שסביבנו  מה כל
 .קוואס  אבנר – ומבורך  שלום שבת .הימים  כל לנו 
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 העלון  עורך   –על הפרשה 

 
 מרגלים לתור את הארץ..לך אז הפרשה נתפתחת, הקב"ה אומר למשה שלח  
 הושוע, מוסיף לו את האות י'.. -י. ומכולם נותן משה להושע 'מי שברך', שינוי השם

נפלו בדבת הארץ חוץ  וידוע כי שאר המרגלים   .יהושוע מקבל פה ברכה מהצדיק 
 כלב לא קיבל ברכה.. אז מה עושים? שאין למי ללכת?..  . ומכלב בן יפונה  מיהושוע 

 הלך לקברי צדיקים ושם התפלל וביקש ברכה..כלב  
 

למה משה צריך לתת 'חיזוק' ליהושוע.. מה הוא לא צדיק? לא   פעם פירוש נפלא,  שמעתי
ן נוּעליו נאמר.. ? יכול להתמודד ַע ּבִ  שמות לג,יא) ( ן ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהלְיהֹוׁשֻ

 אלא.. יהושוע הוא צאצא של יוסף הצדיק.. ויוסף נפל פעם בפגם של לדבר דיבה..  
הורים לילדיהם... לכן עבודת המידות  ה וצריך לדעת כי מידות עוברות בתורשה.. מ 

לתת ליהושוע חיזוק  חשובה כל כך.. כי אתה נותן כלים.. גם ל'דור הבא'.. לכן משה רצה  
 . מיוחד.. כי ידע כי עליו יהיה יותר קושי לא ליפול בזה

 
כביסה..    מות שלרעעסוקות בהם במדבר.. הנשים לא   תכלס מה רוצים מהמרגלים?

כי העננים עושים להם את העבודה.. לא  ,  לתלות כביסה  "לעזור" והגברים לא צריכים 
רק  . ללכת (וכמה יצא חשבון בסוף) מסעדה  לאיזהלחשוב   צריך לבשל, ולא צריך

פיצה וקיבלת, תחשוב על איזה סטייק.. קיבלת.. בא לך תוספת ציפס..  תחשוב על 
 .  תחשוב על זה.. וקיבלת ב'מן' מה שאתה רוצה

 
לא צריך שירותים..    מזגן תוצרת 'ענני הכבוד'..יש מזגן קבוע לא תדיראן ולא אלקטרה.. 

 לומדים תורה עם משה רבנו ועם זקני ישראל..  , כי האוכל נבלע באיברים 
אין משכנתא.. יש אוכל ושתייה    אין ארנונה,  נשמע לכם? אין מס הכנסה,איך זה 

 חופשי.. וכל היום שיעורי תורה עם מזגן... צריך להיות משוגע כדי לוותר על זה..  
 

להכנס לארץ שבה תצטרך לזרוע, לקצור, לעבוד, להזיע.. להקים תשתיות...  וזה לעומת  
טרך להקים את  אם עכשיו היו באים אלינו ואומרים בואו ונכבוש את אוגנדה.. אבל נצ 

את המעברות, לגור    כל המדינה מההתחלה... מישהו פה זוכר מה היה בקום המדינה?
WIFIדקות בלי   5.. מי יכול ללכת אחורה ככה.. אנחנו  באוהלים, בלי תשתיות

 ומתחילים להזיע..  מאבדים כיוון... 
 

ד'(  בשביל להתאמץ  אבל מה לעשות שבאנו לעולם  ) וב,ה,ז) אי (' ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ
מתערבב עם  לא חוכמה להיות צדיק שאין לך ניסיונות.. חוכמה להיות צדיק.. שאתה זה 

על הראש.. ויש   ולחץ כלכלי  ויש משכנתא  הבריות.. שיש לך לקוחות ובוס על הראש
 פה נבחנת האמונה שלך...  וניסיונות..  קשיים

 
יראו מצד אחד ארץ עם טכנולוגיה   סה"כ המרגלים לא שיקרו.. אם הם יבואו היום..

'..  אבל יחד עם זאת.. 'אוכלת יושביה  מפותחת, תשתיות, כבישים.. צבא מתקדם.. 
  כנראה זה התיקון שלנו.. לחיות במדינה מחלוקות ושנאת חינם לצערנו לא חסר..

גם שלא כולם כמונו, גם שלא תמיד אנחנו מבינים אחד את  ולהביו ש . שלנו מגוונת כמו
 לנסות לחיות ביחד.. ולאהוב אחד את השני.. ונזכור כי  צריך   השני

ר-ְוָכל" ם ֲאׁשֶ ֹות-ָהָע֛ ֥י ִמּדֽ לתת כף זכות כי אין אדם שאין בו   -ב) ל ,(יג "ָרִא֥ינוּ ְבתֹוָכּ֖ה ַאְנׁשֵ
לראות    -.. לפעמים פשוט צריך להסתכל טוב יותר ולגלות.. להיות כמו תיירמידות טובות

 . שבת שלום שגיא, מה טוב.. ולא לחפש את הרע
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  ממעשה חסד לא מפסידים
 

 .מעשה מיוחד ומרגש, אירע בבחור מוכשר ובעל מדות, שהיה מעוכב שידוך זמן רב
מצאו   ,ועדיין לא זכה למצוא את זיווגו. כל החברים מסביב כבר 28הבחור כבר הגיע לגיל 

לבד ואינו מצליח   אבידה', וזכו להקים את ביתם, ואף לראות צאצאים, ואילו הוא נותראת ה'
 .  למצוא את בת זוגו

 
  כשאחיו הצעיר הגיע לפרקו, אמר לו האח המבוגר, "אני דורש ממך, שלא תחשוש כלל 

בלב   ך אותךרמ'לעקוף' אותי. איני מוכן בשום אופן שתתעכב וּלו לזמן מועט בגללי... ואב 
הצעיר בא   האח  -שתזכה לבנות במהרה את ביתך". ואכן, בחלוף זמן קצר זה קרה שלם, 

במשך כל תקופת האירוסין, ליווה את אחיו הצעיר בכל פרטי הפרטים  . בברית האירוסין
  לנישואין, ללא הענקת דריסת רגל למידות הקנאה, התחרות, ושאר מידות רעות  הקשורים

 . שמכלות את האדם בעודו חי
 

  .השידוך לא נראה באופק, וליבו היה 30חולפת עוד שנה, ועוד שנה, ומיודענו כבר בגיל 
באחד הימים, החליט להתקשר אל אחיו הצעיר, משום שכבר כמה שבועות  . שבור מתמיד

כבר בתחילת השיחה, כששאל לשלום אחיו הצעיר, הלה השיב, כשאנחת  . עמו לא שוחח
 ".  בקולו: "ה' יעזור, ה' יעזור  צער נשמעת

 
עליו,   לאח המבוגר, לא היה קשה להבחין שמשהו קורה אצל אחיו. ניסה לברר מה עובר

למצב כלכלי לא   ולאחר שהרבה להפציר בו שיספר לו את האמת, האח הצעיר סיפר: "נקלענו
 "...  לרכוש צרכי שבת   ט. מחר ערב שבת, והבית ריק לגמרי. אין לנו שום אפשרותפשו

 
פעמיו,   שם האח המבוגר שומע את הדברים וליבו נחמץ. הוא מיהר להיפרד מאחיו לשלום, ו

שקלים שנטל   מבני ברק, לעבר עירו הדרומית של האח, לא לפני שלקח עמו כמה אלפי
מרקט מקומי, ומילא כמה  -שהגיע לעיר, נכנס לסופרכ ל).שלא היו רבים כל(מחסכונותיו 

פירות וירקות, לחם ושתייה, בשר ודגים, מוצרי חלב, מצרכי  , עגלות בכל המוצרים הנצרכים
שקלים, ועכשיו האח   3000וכו'. דמי הרכישה הסתכמו בסכום של  בישול, חומרי ניקיון

 .לדירת אחיו הצעיר ממהר לנסוע 
 

את   בה היתה הפתעתם של בני הזוג, כאשר ראו בפתח ביתםדפק אפוא בדלת הבית, ומה ר
האח  . ממושך כל השקיות הרבות, המלאות בכל מכל כל, בכמות כזו שתספיק להם לזמן

לשלום, ועזב   הצעיר ניסה לסרב לקבל את המתנה הגדולה, אך אחיו המבוגר חיבקו, בירכו 
 .שקלים 2,000  במהירות את המקום, לא לפני שתחב ליד אחיו מעטפה שהונחו בה

 
הנה באותו ערב ממש, הוזמנה אשת האח הצעיר לחתונתה של  . והסיפור עדיין לא נגמר 

מפאת מצב רוחה הירוד, לאור המצב העגום בבית הריקם, אמרה   אחת מחברותיה, אך
הערב, שלא תלך לחתונה. אבל עתה, לאחר שהבית התמלא בכל טוב, הדבר   לבעלה בתחילת

 ל בעלת הבית, וכעת היא מחליטה לצאת אל החתונה...על מצב רוחה ש השפיע גם 
שיש קשר בין חסרון תבואה ומחיה בבית, למצב רוחה של  , בבבא מציעא נ"ט וכבר מבואר(

מיהרה אפוא האשה לאולם השמחות, ובסייעתא דשמיא הצליחה להגיע  ). הבית בעלת
תפילה ובקשה,  היא מבחינה, בבחורה שעומדת לצידה, שפיה אינו פוסק מ  לחופה. והנה 

 ...זולגות דמעות כמים ומעיניה
 

שענייך   החופה הסתיימה, והאשה מחליטה לפנות אל אותה בחורה, "עמדתי לצידך וראיתי
או להצטרף   לא פסקו מלבכות, אשמח אם תספרי לי את אשר על ליבך, ואולי אוכל לעזור 

פשוט התחננתי בעת  אני מעוכבת שידוך כבר זמן רב", סיפרה הבחורה, "". "לתפילותייך
 ".  החופה אל הבורא, וביקשתי שיעזור לי למצוא בעל טוב ולבנות בית של תורה הרצון של 
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

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

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

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  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 
בר חנינה למשפחת בן שבת  זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

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

 
 

 
  לאחר בירור קצר אודות פרטיה של הבחורה, אמרה לה האשה: "יש לי הצעה מעולה 

כמובן, בגיסה   ,בשבילך, בחור טהור לב, מתוקן במידותיו, ממש כליל המעלות!". המדובר היה
 ... טוב-ובכן, השידוך יצא אל הפועל, ותוך זמן קצר נגמר בכי! דוךמעוכב השי

 
ושם,  , התברר אפוא, שמעשה החסד המופלא של האח, הוא שגרם לגיסתו ללכת לחתונה

בוראה,   לב לפני -למצוא עבורו בחורה מיוחדת, שבאותם רגעים שפכה נפשה מתוך שברון
צדקה, ועוד   הבחור לעשייתוהבורא יתברך שמע את תחנוניה, וראה את מסירותו של 

 ) ופריו מתוק! (ביתם הנאמן באותו הערב, הצמיח את ישועתם של השניים ובניית
 
 

ַלח ְלָך  ַנַעןׁשְ ים ְוָיֻתרוּ ֶאת ֶאֶרץ ּכְ  (יג,ב) ֲאָנׁשִ
  , א"זיע מרופשיץ צבי  נפתלי הרב אומר  .ישראל ארץ  את   לראות  המרגלים  את שולח רבנו משה
  לענווה אותך  מביאה  שהיא  מכיוון   מיוחדת  ישראל שארץ" קודש זרע"  הספר מחבר

ַנַען" " !ולהכנעה ים ְוָיֻתרוּ ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ   שבה ארץ זאת ישראל- ארץ, הכנעה  מלשון ׁשְ
  וְּרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא...""  ...הראש  את להוריד  איך  לומד,  כנוע  להיות לומד  אתה 
  בארץ  להגיע  אפשר איך תראו ,  ישראל  ארץ ' ַמה ִהוא' - תסתכלו: " למרגלים  רבנו משה  אומר

 '..." ַמה' -ה  אל ישראל
  ולעם  רבנו למשה מספרים  הם, למדבר  חזרה חזרו   כך  ואחר  ישראל לארץ באו   המרגלים
  אתם ! פתאום מה, ולהכנעה  לענווה  מגיעים ישראל שבארץ אומר  רבנו משה ? זה  מה: "ישראל
  כולם, בשמיים מעצמם מרגישים, וואו   כולם, ענקיים, עזים  אנשים?  שם ראינו מה יודעים 

!!!  לא? שיקרו  המרגלים האם? המרגלים או   רבנו משה ? צדק  מי? האמת  ומה"... גאווה בעלי  שם
 !האמת  את אמרו הם

 
  עצמך מצד שאתה תבין אתה שמזה כדי שלך הפנימיות כל את לך פותחת ישראל ארץפשוט כי 

  אנשים  רואים פתאום  והם  ישראל לארץ באים כשהמרגלים ולכן  אותך מציל' ה ורק יכול לא
  האמת   את לך   שמגלה ארץ  זאת  -ישראל ארץ  זאת? זה למה  -וחצופים  גאווה בעלי , ענקיים

  ולכן  ולענווה   להכנעה אותך   יביא זה  אז -שלך  המציאות  שזאת מזה תלמד  אתה  אם!  שלך
  רוצים  אנחנו ,  אותנו שיפילו  מוכנים לא  אנחנו, "ישראל בארץ  להיות רצו  לא   המרגלים
  ואין ניסיונות  אין , שמיים  יראת יש,  צניעות יש, בסדר  הכל במדבר . במדבר להישאר 
! המרגלים  טענו ככה", במדבר  שנישאר  עדיף ... הפיוז את   לנו שיקפיץ מה אין , מאבקים  

"  אני" ה  את לגלות  רצו לא,  עצמם  על לעבוד  רצו  לא   הם,  הבא  לעולם   חלק   להם  אין  לכן
)93(מתוך העלון דרך הבעש"ט גיליון ... שלהם האמיתי  
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   דבר העורך 
או  , שהוציהוא חטא המרגלים תנוהנושא המרכזי בפרש

עם ישראל  ממנושכתוצאה  ,לשון הרעדברו  -דיבת הארץ 
כשחזרו   .במדבר שנה נוספות 40 נענש על תוספת של

  . "ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביהָ ... א נּוַכל ַלֲעלֹות רו: "המרגלים אמ
 יםנענלכ , ומנהג היהבמובא בחז"ל שבאותו היום נפטר איו

היו יוצאים יחד עם משהו חשוב או   מי שמת לו מתשכל 
תו, ואכן הם ראו מתים רבים כדי לקבור יחד אבצדיק 

ם נסים גלויים  מרגליהקב"ה עשה לאך , שמובאים לקבורה
בי הארץ היו (כי יוש ביושבי הארץ ְוִיָּטְמעּו ו שכדי שהם לא יורג

  נאמנה. שליחותםאת עשו כך יו תיהם)בלקבור את מעסוקים 
  היא יבה הסה, והפוך ממה שבפועל קר ֵּפְרׁשּו לדאבון לב הם 

(דברים א, ואת זה ניתן לראות בפסוק  !מבט העין תלוי בלב ש 
"... ומפרש ֹאָתנּוה'  ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֹּתאְמרּו ְּבִׂשְנַאת: "כז)

משל והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו, רש"י: 
, ע"כ. עלךעל רחמך מה דבלביה  בלבךמה דהדיוט אומר, 

דעת רש"י בזה שאל ביאר את דברי רש"י:  'כמיםתי חשפה'ו
 ,תקשה היאך יודעין ישראל שהקדוש ברוך הוא שונאן

ומפרש כיון שהם שונאים להקדוש ברוך הוא אמרו גם הוא  
אתה שונא את כלומר מה שבלבך ש. שונאן דמשל הדיוט וכו'

 , ע"כ.יך שהוא שונא אותךך אאתה אומר על חביר חבירך
ון  האם מותר לחשוב לש את ה"חפץ חיים" פעם שאל יהודי 

 ?!'ומה יעשה האדם, יהיה טיפש': 'ייםחפץ ח'ענה ה ע?רה
ראשית, יש פסוק מפורש   :שתי קושיות על סיפור זה ישנן 
: "ואיש את רעת רעהו אל תחשבו  יז)(זכריה ח,  כתוב  ,בעניין

על הזולת.  סור לחשוב רעהרי מפורש בפסוק שא, בלבבכם"
ון  לש, למה לא לדבר ערהון לשושנית, אם מותר לחשוב 

האם  'ייםחפץ ח'ה? ביאור הדברים הוא כך: שאלו את ערה
את אותו אופן שאסור לספר מותר לחשוב. לדוגמא: אדם 
  -ראה שראובן שבר משהו. אם היה שומע דבר זה מאחר 

וכי יאמר  זאת בעצמו,כשראה  ,עתאסור לו להאמין, אך כ
כזה. אבל התורה   לא יתכן איסור ?לעצמו שראובן לא שבר

אומרת: נכון שהוא שבר, אבל "איש את רעת רעהו אל 
 .תחשבו בלבבכם", אל תגדיר את ההגדרות שלך

ההסתכלות   ֶּׁשֹּכחַ חז"ל אומרים  ',תפארת שמשוןב' מובא
 תא דליבא תלו"ים קשור ללב, "שורייני דעינא באובניבעינ

וף מסתכלים? תלוי מה איך סוף כל ס. ):כח רהזבודה עמסכת (
ם רואות את ירע, העיני הואלב השקורה בלב. כאשר 

הנקודות הרעות. ניתן להביט על החבר, על ראש הישיבה  
, ולתפוס את הנקודה שבה הוא  בדורו  ולאדם הגדואפילו על 

סיום  ב קרה במ על כן לאם. ינייהכל תלוי בלב, לא בע טעה. 
: "ולא תתרו ת ציצית ושם יש את הציוויתנו מופיע פרשפרש

 אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".
מי שיש לו לב טוב, עיניו רואות רק טוב. על הקב"ה נאמר: 

כול עיניו לא כבי ,יג) ,(חבקוק א" ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע"
 כצדיקים.  םאת כול וא רואה הרואות רע, 

, לעולם לא היה  ערהון לשמלא , שאלכותב "חפץ חיים"ה
 ם שישנם בעולםכל העונשי יהודי! ואה רע על ה רקב"ה

 .  ערהון  לשרק מיהודים המדברים  באים
ע ָטבַ  רךברואה רק טוב, אך הוא יתקב"ה מצדו על אף שה

שומעים אותם עד  -מדברים דברים רעים  בעולמו שכאשר
יושב  ה מלך - מלך בשר ודםעולמו כ למעלה. הקב"ה מנהיג

יש מקטרגים כשבל ח, אלסלוו רוצה למחולשעל כס המשפט 
 הקב"הכביכול אין ל ערהון לשמדברים דין. כש עושה הוא 

  . זה ה עלינו להיזהר בעוון כמ ,להיפרע מהאדם וברירה, ועלי
 וישמע החכם ויוסיף לקח. 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 רלוח מרגלים לתוהקב"ה מאפשר למשה רבינו לש . א

 .טז)-(יג, א לפני כניסתם לארץ ,כנען את ארץ )בדוקל(
ד משה בחר מרגלים (מכל שבט) והורה למרגלים, כיצ . ב 

ם רעה, ואת אהטובה היא  -יבדקו את טיבה של הארץ 
אם רבים וחזקים הם או מעטים  - העמים היושבים בה

 .כ)-(יג, יזוחלשים 
גב, ושבים המרגלים נכנסים לתור את הארץ דרך הנ . ג

 כה).-(יג, כאץ מפרי הארידם וביום,  40למדבר פארן לאחר 
 ,המרגלים מוציאים את דיבת הארץ, חוץ מיהושע וכלב . ד

  .לג)-(יג, כו םוקורעים בגדיה י"שדברו בעד הכניסה לא
בכי לחינם,  -" ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא" : תגובת העם . ה 

 .י)-(יד, א תלונות העם כנגד משה
 בו. הנבגלל חוסר האמו ,רוצה לכלות את העם 'ה . ו 
 בקש רחמים,מה נושא תפילה לה' לביטול הגזירה, ושמ . ז 

סלחתי ענה לו "ה', וה' אמר שלא יהיה חילול  בטענה
 .כ)-ג, יד(י "כדברך

(ויהושע   מתו במגפה (למעט יהושע וכלב)העונש: המרגלים  . ח
ר ועל עם ישראל נגז וכלב זכו בחלק המרגלים בארץ ישראל) 

יכנסו   -ם שנה בסוף ארבעירק  -ניהם למות במדבר, וב
 . לח)-(יד, כא לארלארץ יש

 .מה)-(יד, מנסיון העפלה לארץ ישראל והמפלה  . ט
 .טז)-א (טו,  וצבור  ליחיד  ,ושלמים  עולה  בקרבן  ות נסכיםמצ . י 

 .כא)-(טו, יז  לארץ ישראל) ִמֶּׁשִּיָּכְנסּו בו בהישיתחי(  הפרשת חלה . יא 
 .כט)-(טו, כבבשגגת עבודה זרה קרבן הציבור והיחיד  . יב 
 .לא)-(טו, ל תכר -במזיד  רהז בודה  ד עעונש המגדף, ועוב . יג 
 .לו)-(טו, לבעונש מקושש העצים בשבת   . יד 
 .)מא-(טו, לזציצית  פרשת  . טו 

 
 

 

 סיפור - הטליתלמי  –
ך שנים וד במשה ללמזכש זצ"ל, רבי אברהם הורביץ

של  על מעשה פעםסיפר  ,ר זצ"לבחברותא עם הסטייפל
נקרעה  , באמצע הלימוד, יום אחד :השגחה פרטית מופלאה

חוטי   שהחזקתי בכיסי ,ר. ואניציצית מהטלית של הסטייפל
וטים, מסרתי ם למקרה שייקרעו לי החציצית חדשי

ם  הוציא את החוטים הקרועיוהוא , את החוטים סטייפלרל
יס את החדשים במקומם. מיד לאחר אותו  והכנ מטליתו

לבית , ונפטר ה חלה הסטייפלר את חוליו האחרוןמעש
 , הספיק להשיב את החוטים. הרב הורביץבטרם  עולמו
והוציא את הדבר מלבו  ,ל הענייןכמחל כמובן על  ו,מציד
, כינס הגר"ח 'שלושים'והנה, לאחר שעברו ימי ה .לגמרי

וחילק את 'רכושו' של  ,את המקורבים שליט"אקנייבסקי 
לעצמו   ,לאחר נתן גביע ,יטלן את הקלזה נת : אביו זצ"ל

 ...ומה קיבל הרב הורביץ? .את הספודיק וכן הלאה הותיר 
 בה התפללהטלית ש ,הסטייפלר זצ"לאת הטלית של 

, טלית שהייתה  שבהן כובדהשתמש לכל אלפי הסדנקאויות ו
ה הכניס אותה טלית שבו תה זיספוגה בקדושה ובטהרה. הי 

פלת. ך השבה כפולה ומכוהרב הורביץ ראה בכ, ואת החוטים
מצד , ללא פקפוק שתהיה השבה גמורהלכך מהשמים דאגו 

 ]שיח' מתוך 'עלינו לשבח' יר'דב[                 .רבן של כל בני הגולה

 ס"דב

 'ב וםערך בינש 583 עורשיכן נעסוק בתו בעלון
 ,19:00, בשעה 2וצר קה ברחוב ברמת השרון

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

ַלח ְלךָ  ׁשְ
 "פשת  סיון   ט"ו                            זצ"ל דלשטייןקב אהרה"ג יע"נ העלון מוקדש לע              'ישנה   470' סעלון מ 



 

 

 
, יהודיה שהתגוררה לפני שנים אחדות נפטרה הגב' ברל ע"ה

היה  ': "שבעה'ימי הה סיפר עליה בנה בבארצות הברית, וכ
בתקופת כהונתו של נשיא ארצות הברית הארי טרומן.  זה

ישא נאום  בעצת יועציו החליט נשיא זה, כי בכל שבוע הוא
האמריקנית שישודר בכל אמצעי   במועד קבוע לאומה

ייני  לאחר התייעצות ארוכה עם מומחים לענהתקשורת. 
  היוקרתי של נשיא  תקשורת הוחלט כי הנאום השבועי

ישודר בליל שבת, מאחר  צות הברית של אמריקהרא
שבלילה זה האזרחים שלווים ופנויים, ונח מאוד לטפטף 

שמעה זאת . את אמונם ווית ולרכושסלאוזניהם תעמולה מו
הגב' ברל ע"ה וליבה נחמץ, הן יהודים רבים עלולים להיכשל 

 .ברצותם לשמוע את נאומו של נשיאם בחילול שבת
י להניח, כי  ל בקשת מחילתכם הרשו קוראים יקרים, לאחר

לו היינו במקומה, מן הסתם שגם ליבנו היה נחמץ על כך,  
ו, מתוך אנחה רבתי על יניח אך היינו ממשיכים את שגרת

ישראל עם סגולה הנמצא בגלות בין הגויים. אולם, הגב' ברל 
  היא ידעה כי על האדם מוטל לעשות  ע"ה, אשת חיל היתה. 

פוא, הגב' לה, אטת, ומכאן ואילך... נאת אשר ביכולתו לעשו
את עטה, ושיגרה מכתב לנשיא ארצות הברית של אמריקה  

ומשום כך גם את  לארצה, הנאמנות בדבריה היא תיארה את
רצונה הכן להאזין לדברי הנשיא, אך ציינה, כי לצערה ימנע 

שבת היא   יה שומרתיהודו, משום שממנה לשמוע את נאומ
"אי לכך, מלי מכל סוג שהוא, מנועה מהפעלת מכשיר חש 

אני מבקשת ממך, אדוני הנשיא לשדר את נאומך ביום  
ה, בצמרת למכתב לפה, מכתב לשם. הם, שם למע". אחר

ם בקפידה מכתבים של אזרחים מן השלטון, כלל אינם קוראי
כלל, האם ניתן בו?... השורה. חבל על המאמצים, הלא כן

רה לאחר להעלות על הדעת, כי שעת הנאום אשר נבח
ושכות תבוטל מפני בקשתה של אשה  התייעצויות ממ

לאחר כשבוע ימים  ...?ובלתי משפיע המייצגת מיעוט קטן
ר של ביתה ובו  ברל מכתב שהונח בתיבת הדוא פתחה גב'

נכתב, כי נשיא ארצות הברית של אמריקה קרא את מכתבה, 
ייחס לכך בכובד ראש... לאחר שבועיים, נשא תמ והוא 

נאום הוא הודיע, אומו בליל שבת, אך בתום ההנשיא את נ
 ! נאומו ביום שלישי בשבוע מכאן ואילך ישודרכי 

זכות עצומה שלא ניתן כלל באשה אחת, במכתב אחד, זכתה 
ערה. במשך שנים רבות נמנעו רבבות יהודים מחילול לש

לעשות   מוטל כי עליה התמימה, ואמונתה הכרתה בשל שבת,
 .המשימה את שליםה העולם, יהוה  שאמר ומי שביכולתה, את

 

 
  

 מעמד הר סיני חטאו ואיך בני ישראל שרא 
 והאמינו למרגלים?

שאלתי פעם את מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ 
יוצאי מצרים, איך באו לידי חטא כזה, אחרי זצ"ל אודות 

הנסים והנפלאות והמעמד הנשגב של מתן  ראותם את כל
ר יבאר איזה דבר' ירוחם כי תי לתומי חשב .תורה בהר סיני

 ין, אך להפתעתי סודות העני למחקר עמוק ויפרש את כ
ח היצר, וזהו, אהובי כ: השיב רבי ירוחם בדברים כדורבנות

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה  ול ניגון בבכי ובדמעות: "והתחיל להקריא בק 
א ָיְדעּו ְדָרָכי  "...ָאקּוט ְּבדֹור ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם 

זאת הספיקה לי יותר מהרבה יותר פירושים   התשוב
רבי משה [ . תה מתשובה זועים, והרבה למדתי אז וגם וביאור

 ]סודי הדעת, הקדמהיבספרו המשגיח דישיבת לומז'א  רוזנשטיין זצ"ל

 
הגר"ח  מרן מן תלמידו המובהק שלסיפורו של הרה"ג אליהו 

 .י כפי שמובא בספר "בדידי הוה עובדא"קנייבסק
בל האישי  סאדם אשר עבר את מאורעות השואה ומלבד ה

עירה ובנם התינוק, יצא שאין לתאר גם איבד את אשתו הצ
את אמונתו, חיפש   לם בגופו אך שבור בנפשו, איבדאמנם ש

ם ושם נשא נוכריה  היכן לגור ובלבד שלא יהיה בקרבת יהודי
 ד לו בן יחיד שאינו יהודי כמובן. לאישה. מהאישה הזו נול

תקופת נעוריו  בעברו שנים רבות, התקרב לימי הזקנה ונזכר 
 ים, והחליט לבקר "ביד ושם"ובבית הוריו שהיו יראים ושלמ
נה והבן שנרצחו. בעת עלעול  ולהנציח שם את אשתו הראשו

ברר לתדהמתו שבנו ניצל בין שמות הנרצחים והניצולים, הת
ה למחנה ילדים עלה לארץ התחנך ונשלח לאחר המלחמ

ולל כבמוסדות חרדים והקים בית של תורה והוא אברך 
 באחת הערים.

נרעש מהתגלית, איתר את הכתובת של בנו ובפגישה  
עם כל בני משפחתו נכדים ונינים כולם בני תורה   מרגשת

צלת הבן והאב י ה', תמהו כולם על הפלא העצום בהוירא
י נרצח במלחמה. תוך כדי שכל אחד מהם היה בטוח שהשנ

השיחה התברר למשפחה החרדית שיש להם משפחה חדשה  
כרים.... היה להם מכך צער רב אבל אבא זה אבא נשל 

ר ויגון והתחדש ביניהם  מרוב צעובפרט שכל מה שעשה היה 
 קשר של כיבוד אב.

הגדולה, לא יכל האב שנרעש מהגילוי של המשפחה החרדית 
חלה בחולי קשה. כשהרגיש כרונות וילשאת את עומס הז

שכבר לא יקום ממיטת חוליו ביקש שיבואו כולם לבקרו  
אותה מדינה בו הוא דר ונקבע יום שבו יבואו כולם ב

נסעו כולם הגיעו לאותו בית ה למות. לפגישה עם האב הנוט
עיר  מלון בו אמורים היו לפגוש את האב והנה הגיע אדם צ 

ואיו עם הנכרית, והציג את עצמו כבנו של אותו אדם מניש
ובצער הוא סיפר להם שאביו לא יכל להכיל את הכאב של 

המחודשת עם בנו שהיה בטוח שנרצח יחד עם  הפגישה 
ן קצר, אך לפני מותו  לפני זמ הגעגועים לבית הוריו, ונפטר

ציווה עליו שילך לפגוש את המשפחה של "אחיו" ויאמר 
כן הוא  הוא כתב בצוואה שחצי מרכושו יינתן להם וללהם ש

 בא לפגישה כדי לתת להם את חלקם.
יה עשיר מופלג כך  ההתברר שהאב עשה חיל גדול בעסקיו ו 

  הסתכם בעשרות מיליוני דולרים. הבן שערך חצי מהרכוש 
קבר האבא והתברר החרדי שאל את "אחיו" הגוי היכן נ

 שקברו אותו בבית קברות של נכרים. 
לקבורה   ביקש ממנו הבן ירא השמים שיעבירו את האבא

בבית קברות יהודי אך הבן הגוי לא הסכים בשום אופן. 
די שאין "אחיו" הגוי מסכים בשום אופן  וכשראה הבן היה

ת יהודי אמר ת קברולהעביר את גופת האב לקבורה בבי
ל"אחיו" הגוי שהוא מוותר על כל הירושה ובלבד שיסכים 

 קבורה יהודית. להעברת האב ל
התורה חתם על ויתור על כל  לכך הסכים הגוי ואכן האח בן

מה שנכתב בצוואת האב, ערכו קבורה חדשה והבן  
 שפחתו חזרו לארץ.מו

מר הוא הגיב וא שליט"א הרב קנייבסקימרן כשסיפרו זאת ל
 לשני דברים: שהאב זכה 

בן יקר ירא שמים שהיה מוכן לוותר על הון רב כדי  .1
 .לקבר ישראללהביאו 

 עוד הוא זכה שהבן שלו לא נהיה עשיר... .2

 לשבתסיפור  – זכיה כפולה המכתב לנשיא ארצות הברית



 

 

  
 .ה של פתיל תכלתכוללת נתינ תמצוות ציצי

כוונה לצבע בגוון הדומה מה זה תכלת? בשפת היום יום ה
ל ואז הפירוש של הפסוק שיתנו פתיל בצבע תכלת. זה  לכחו

ן לא נכון. תכלת זה לא צבע אלא מרכיב שיש לו  לחלוטי
התכלת והארגמן  "ומן  :צבע. למשל במלאכת המשכן נאמר

ה שמגוון  אין הכוונשובודאי  ,"עשו בגדי שרד לשרת בקדש 
עשו את בגדי  תתכל  אלא מרכיב הנקרא  ,כחול עשו משהו

 .  "חלזון צבע ירוק של  ;תכלת" :רש"י ן וזה לשו .השרד
צבע של חילזון.  ריך לתת בציצית הוא כלומר, הרכיב אותו צ

 .ון צבע המופק מחילז לא צבע של כל משהו אחר. 
כיצד " ': בבהלכות ציצית פרק ב' הלכה  הרמב"םוכך כתב 

בסיד;  לוקחין הצמר, ושורין אותו  - צובעין תכלת של ציצית
, עד שיהיה נקי; ומרתיחין אותו  ואחר כך מכבסין אותו

ן עושין כדי שיקלוט את באהלא וכיוצא בו, כדרך שהצבעי
ינו לעין  , והוא דג שדומה עמביאין דם חילזוןואחר כך  העין.

ונותנין את  .צוי מ ובים המלח הוא הים, ודמו שחור כדיו, 
וכיוצא בה,  הדם ליורה, ונותנין עימו סממנין כמו הקימוניא

בו הצמר,  כדרך שהצבעין עושים; ומרתיחין אותו, ונותנין 
 ."וזו היא צורת התכלת של ציצית  עד שייעשה כעין הרקיע. 

חילזון שניתן אז תכלת זה לא צבע אלא חומר המופק מ
 להפיק ממנו צבע הדומה לכחול של הרקיע.

בדה פשוטה היא שבכל הדורות ידעו לצבוע קירות עו
וציורים בצבע כחול, אבל לא צבעו את הציצית משום  

 דם חילזון.  שתכלת זה לא צבע אלא
כבר אלף שנים שנעלמה המסורת מי זה   ? מיהו החילזון 

ד במשך השנים בדיוק והאם הוא בכלל כיום היום או שנכח
 כמו שנכחדו הרבה בעלי חיים. 

  ) 1013 בשנת(יד לאחר תקופת הגאונים היה מש הרי"ףכבר 
כותב בהלכות ציצית שאין לנו תכלת. אף אחד מהראשונים  
או האחרונים לא ידע מיהו החילזון המסויים וכיצד צובעים  

שתכלת  בגמרא שנאמר משום  תכלת, בלי  ציצית  תה הי ולכולם
 צית ואפשר לצאת ידי חובה בצמר לבן. יאינה תנאי בצ

חילזון שאין היום כדוגמתו ואחד  שלחז"ל מתארים סוג 
(מלבד מה שכתב  שנה  70-בהסימנים שהוא עולה מן הים פעם 

ולא ידוע לנו היום על בעל חיים   הרמב"ם שהוא מצוי בים המלח)
(מלבד סימנים נוספים שגם הם לא נמצאים באיזה שהוא בעל שכזה. 

 .מי הידוע לנו)ם יחיי
 

  ְלֹדֹרָתם ת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציצִ ": קוסבפ כתובו
  תמיהה גדולה יש  - "נּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלתְוָנתְ 

" מופיעה באמצע הפסוק? ְלֹדֹרָתם" בפסוק זה: מדוע המילה 
ועשו להם ציצית על כנפי 'הראוי היה לומר: לכאורה מ

לבסוף  . ורק"בגדיהם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת
שהתורה   ,' אלשיך ' הגאון וה ואומרים בשם  '!ְלֹדֹרָתם'לומר 

ולא  ,רמזה בפסוק זה, שהתכלת תתבטל במהלך השנים
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל  תהיה לדורות. לכן הדגישה התורה: "

", כלומר, מצות ציצית אכן תהיה  ְלֹדֹרָתםַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם 
, מצות  "ִתיל ְּתֵכֶלתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ּפְ ְוָנתְ "לדורות, אולם 

ותתחדש בבוא המשיח,  ,ורותכלת' ־ לא תהיה לדתיל ת'פ
 .(יחי ראובן) אין אנו יודעים מהו פתיל תכלת יוםהש

 

ה היה בפולין ת"ח גדול האדמו"ר לפני מלחמת העולם השני
מראדזין, שחקר את הנושא, והגיע למסקנה שזה לא חילזון  

מנון קטן. באמצעים  אלא "דיונון הרוקחים" שהוא למעשה ת
 רצחנוא הצליח לייצר ממנו צבע כחול אך הוא שונים ה 

נעלם ורק אחד  ם חסידיו כך שסוד הייצורבשואה יחד ע
ששרד טען שהוא יודע אבל בבדיקות כימיות שנעשו לצבע  
שהופק נטען שהצבע הכחול לא נגרם מהדיונון עצמו אלא 

   ...מהחומרים הכימיים שהתווספו להליך הייצור

ייד לאחר שהאדמו"ר מרדזין  בכל מקרה כבר לפני השואה מ
עניין את גדולי ישראל רסם את ספריו בנושא וניסה לפ
אף אחד מכל גדולי  והם דחו אותו  ,קבל את הסכמתםול

ישראל לא קיבל את דעתו של האדמו"ר מראדזין וכל גדולי  
 אשכנז וספרד המשיכו ללכת עם ציצית בצבע לבן בלבד.

 

 האדמו"ר מראדזין) (שהיה בזמן ' ערוך השולחן'  וכך כתב בעל 
. תכלת לנו אין  פזרנושנת מזמן "ובעונותינו  בהלכות ציצית:

  מקום  ומכל. לבן שלנו ציצית וכל, כלל מזה  יודעים אנו ואין
 דהתכלת נתבאר דכבר, כתיקונה המצווה מקיימים אנחנו
  עונשו  - זו מצוה  שמבטל מי ולכן. הלבן את מעכב אינו

  החלזון  שמצא התפאר שאחד ספורות שנים שזה ודע .מרובה
  היה  לא אך . אנשים איזה אחריו והמשיך , תכלת ממנו ועשה 

  כי  עד הדבר ונתבטל ישראל, ומכלל הדור מגדולי שומע ול
 ".אמן ,בימינו במהרה צדק גואל יבוא

 

לאחר השואה הרב הראשי לישראל יצחק הרצוג ז"ל חקר 
של האדמו"ר מרדזין והגיע  את הנושא דחה את דעתו וזיהויו 

שזה בעל חיים אחר. הוא התלבט בין בעל חיים  המסקנל
והסיק   (ינטינה) "או "סגולית "ארגמון קהה קוצים" הנקרא

 שלדעתו זה לא הארגמון אלא הסגולית.
חוקרים שונים כמו ד"ר ישראל זיידרמן ד"ר שאול קפלן  
הסתמכו על מחקרים ארכיאולוגים ולדעתם זה דווקא  

 ון קהה קוצים.ארגמ
 -כל גדולי ישראל הידועים, כל גדולי החסידות ומה בפועל? 
 ת. צבע את הציצית בתכל אף אחד לא

 

זצ"ל שכיוון שכל גדולי   הרב עובדיה יוסף ל " ש מרן הרא וכתב 
ישראל חלקו וסברו מסיבות שונות שהזיהוי אינו ודאי 

ן של (עובדה שכבר יש שלשה בעלי חיים שניסו לזהות אותם כחילזו
יבוא עוד חוקר ויזהה בעל חיים אחר? ומנין לנו שלא  חז"ל)

  ם שאין לנו מסורת, יש הרבה ספקות כבר למעלה מאלף שני
בגלל את מצוות ציצית בהלכה האם מי שצובע מקלקל 

סיבות הלכתיות שונות, ולכן מי שמטיל תכלת כאילו קורא 
לו  תגר על כל גדולי ישראל, כביכול הוא יודע יותר ואיכפת 

וכל זו גאווה ויוהרא ואין לצבוע  מקיום מצוות יותר מהם, 
 את הציצית בשום אופן. 

 

אבי  זצ"ל סולובייצ'יק  הרב יוסף דב בית הלוי והגאון בעל 
שלשלת בריסק הידועה מגאוני ישראל בתקופה שבין  
מלחמות העולם, כתב שכיוון שבעל החיים אותו הציע  

יצית קיימת וידועה,  האדמו"ר מרדזין קיים וידוע, ומצוות צ
לה על הדעת שכל עם ישראל במשך אלף שנה לא איך יע

הו שימסור נפשו למצוות ציצית? כל נמצא בהם מיש
נים והאחרונים שמסרו נפשם על כל מצווה, בדיוק  הראשו

 ,הריטב"א ,הרשב"א ,את המצווה הזו הם "פספסו"? הרמב"ם
היה  בעלי התוספות, הגאון מוילנא להם לא  ,רש"י ,רמב"ן

היה איכפת? אף אחד לא חשב על   לא 'חתם סופר'איכפת? ל
כשהו מזכיר את הסימנים של כך שיש למצוא חילזון שאי 

י עקיבא איגר, החזון אי"ש, הרב קוק,  , רב'חפץ חיים'חז"ל? ה
אף אחד לא  -הרב עובדיה, הרב אלישיב הרב קנייבסקי וכו' 

 !צבע בתכלת
ני עולם יראי שמים ? אם אף אחד מגאוהרב וואזנראיך אמר 
ופלג לא עשה ולא אמר את מה שאומרים היום שזה  באופן מ

תדמיין כאילו   ,יותר ירוד מהדורות הקודמיםדור הרבה 
 מולך אלפי גאוני עולם ואומרים לך שזה לא נכון. םעומדי

חילזון  זה לא צבע אלא חומר המופק מ  " תכלת "  : לסיכום
וכדאי  , יעשניתן להפיק ממנו צבע הדומה לכחול של הרק 

שכמו  ות בשניםת רבמאו לאורך ישראל שען על גדוליילה
 ל לנו לפרוץ גדר,יל בצבע 'תכלת', אהפתשהם לא צבעו את 

יראי שמים יותר מהם וחלילה לחשוב   אנחנו ולחשוב כאילו
  שאנחנו 'חכמים' יותר, וישמע החכם ויוסיף לקח.

 מהו התכלת?



 

 

והם חשבו   חשבתיה לטובה אני ;הדרש רבא: אמר הקב"
כדי שיהיו   ,ב שלהםכל מקום שהגיעו, מת החשו לרעה.

שאמרו  ,והם חשבו לרעה טרודים ולא יתעניינו במרגלים.
 . ה לה.)טסומסכת ( "ארץ אוכלת יושביה היא"

פשר  :"ברכת פרץ" "י קנייבסקי זצ"ל בספרויהגר מרן כתב
במה נעוץ ון לטובה, והקב"ה נתכמחשבתם לרעה במקום ש

כין אותו". אילו  י"בדרך שאדם רוצה לילך מול ;ז"לשאמרו ח
ליבם להבין שהמתים הרבים שמתו בימי   ו היו נותניםזכ

, כדי רךבתים שהותם בארץ מתו מתוך חסד שעשה להם הש
אז היו מתחזקים מכך -שהכנענים לא ישימו לב אליהם. או

ם כיצד ה' יתברך שומר חיזוק גדול, אחר שראו בעיניה
, ומטריד את אויביהם כדי שלא יעשו  עליהם ומצילם מחד
המרגלים בעצה רעה,   אך כיוון שהיו .עמהם רעה, מאידך

הפכו את החסד שעשה ה' עמם לראיה שאין כדאי להיכנס 
לארץ. לכשנתבונן בדבר נראה כי מסקנתם בדבר "ארץ 

אמת היו  תה בלתי הגיונית. אילו באוכלת יושביה היא" הי
ם ובאבלות במשך כל יום בהספדי-העיירות טרודות יום

ההרגל כך מהדבר. -כל בני המקום נטרדיםהשנים, לא היו 
והחושים בוודאי היו מתקהים. על כן   ,היה עושה את שלו

ל הגדול שהם מצאו בכל ֶׁשָהֵאבֶ המרגלים צריכים היו להבין 
תה  הי היה מאורע שאינו שגרתי, ומכאן  ,מקום אליו הגיעו

הבורא צריכה להתבקש המסקנה שכל זה נעשה מחסד 
נבחן את אם אך  בחינו בהם.יתברך, שעשה זאת כדי שלא י

, שראלירץ א רצו לדבר רעה עלהם כוונת המרגלים נראה ש
שראו כראיה לדיבה שחישבו להוציא את על כן הם פירשו ו

   בכך הם גרמו בכייה לדורות.ו ארץ ישראל,על 
צרות  לעיתיםמתרחשים גם בחיינו.  מאורעות מעין אלה

בר ואין אנו מבינים שבסופו של ד  , אותנו יםדפוק וקשיים
   שבה לטובה.הקב"ה ח

נת להמחיש את הדברים הרי לפנינו מעשה שאירע  על מ
, בנו  רי הצהרייםאח 3באחד מימי שישי, בשעה  ים: -בעיר בת

של יו"ר המועצה הדתית בעיר, ר' רפאל ברנס נ"י, טרם שב  
סת זוג ההורים היו אובדי עצות. עוד שעה נכנ תה.הבי

יבה ששמע שכנים ואנשים מהסב !והילד נעדר ,השבת
של הילד הגיעה אליהם, החלו יעדרותו התמוהה ה

  אך ללא תוצאות. ,בחיפושים קדחתניים
התקשר האב, ר' רפאל, למשטרה  ,בלית ברירה, 16:00 בשעה

, מזג  וביקש את עזרתה בחיפושים. השבת כבר נכנסה
ת החלו מנשבות  האוויר החורפי נתן אותותיו. רוחות עזו

ברה מרגע לרגע, ילד גהדאגה ל וגשם זלעפות החל לרדת.
האב, שמטבעו הוא יהודי   שחלף לו הזמן הלחץ התגבר.וככל 

חם בעל שמחת חיים שתמיד מקבל הכל באהבה, גם הפעם 
ובין לבין החל להתפלל מנחה  ,לא איבד את עשתונותיו

מעלה המדרגות. בסיום התפילה הרים שתי ידיו כלפי  בחדר
נא אל ודש. אעולם! היום ערב שבת ק -של-בונווביקש: "ר

השב אלינו את  עולם!-של-תי! אנא, ריבונותגרום צער לאש
  ...!"הילד האובד עכשיו! אנא

ניידת משטרה הכריזה  ו המשטרה הצטרפה למאמצי החיפוש,
 כל מתפללי בתי  .שוב ושוב ברמקול את שמו של הילד
על מנת לחפש את הילד  הכנסת הכנסת בסביבה יצאו מבתי

עצבים, -יפושים מורטית של חשעו  4לאחר  בן השמונה.
לו הילד מתוך חצר בניין שנבנה, , הגיח לפתע מתוך החשיכה

מילים לא תוכלנה לתאר את  ובוכה...  ,כולו מלא חול
 השמחה העצומה שפרצה כאחת בשכונה. 

ובוכים  ןהקט בנםדמעות, מחבקים בעוז את  ההורים, ספוגי
  גשות יחד עם הקהל הרב.מהתר

ומתוך   ,הבניה הסמוך לביתותר הילד שיחק בא כיתברר ה
התעורר לקול קריאות הכרוז של , ועייפות כנראה נרדם

  ..ניידת המשטרה.
שבוע לאחר מכן, ביום ששי  ; אך בכך לא תמה הפרשה

ו להראות לחברם צר הריים, שני ילדים מאותה שכונה צב
בסמוך   ראו ,לפתע רם האובד.היכן אתר הבניה בו נעלם חב

וזועק בקול חלוש:   ,ן החולותביבץ מצש אדם מבלגדר רא
הילדים ההמומים הזעיקו מיד  !"ילוצילו! הצילו! ה צ"ה

והנה התברר כי יהודי נפל  ,אנשים מבוגרים שחשו למקום
קע בחול. הוא  וש ביום האתמול, רלתוך בור באתר הבניה כב

 נפלולפתע מעד ו ,רר את הדרך ועבר דרך האתצביקש לק 
, כך שאיש לא ידע על ובגפ מתגוררדי זה יהו .לבור עמוק
לא שמע את  היהודי זעק לעזרה, אך איש. היעדרותו
והוא בילה את הלילה בקור המקפיא כשהוא תקוע   ,זעקותיו

ועלי  עד ראשו וכולו זב דם. תקוותו הייתה שבבוקר יגיעו פ
  רעש של בווא. אך לש - עקותיוצישמעו את  , ולבטחיןניהב

  האיש  זעקותל את לא שמעו כל הפועלים , כלי העבודה
לולא שני הילדים שהגיעו   שהלכו ונחלשו משעה לשעה...

מן הסתם היה האדם הזה נקבר חי, כיוון שהוא   ,למקום
  .תב של אפיסת כוחות מוחלטצחולץ במ

לאחר נשא דרשה של הילד האובד, ר' רפאל ברנס נ"י, אביו 
תו מקום  בדיוק באו ממוות בטוח יהודילת הצששמע על ה

שהילדים ביקשו לראות את העובדה כות בז, בנו שההבו 
גרם לו   ,בב הסיבותומס ,אמר כי הקב"ה, והמקום שוב

ולמשפחתו צער של כמה שעות כדי להציל יהודי שבוע  
יסוד בראיית  יקהקב"ה מלמדנו פר ...ממוות בטוח לאחר מכן

נו חושבים את הדבר , כי לעיתים אימיתיהשמ נהגתוה
 ]'אור דניאל'[                      .  הקב"ה חשבה לטובהלרעה, אך 
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הפרשה מאוצרות

 ?זה לשון משותפת למי המבול, ליעקב אבינו, ולארץ ישראלאי                             חידה פר"ש           חידה פר"ש         

 (יג, ג) כולם אנשים
עה כשרים היו (רש"י)כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות ואותה ש

הרי אמרה תורה: "יום לשנה יום לשנה תשאו אתובביאור רש"י י"ל, 
כלומר: כנגד ארבעים יום ששהו(יד, לד), עוונותיכם ארבעים שנה 

המרגלים בדרך נתחייבו ישראל לשהות במדבר ארבעים שנה, וקשה
הלא חסרו חמשה עשר יום מארבעים שנה, שכן –איפוא לכאורה 

ת הירדן לארץ, ככתוב: "והעם עלו מןבעשירי בניסן עברו ישראל א
, ואילו ממצרים יצאו(יהושע ד, יט)הירדן בעשור לחודש הראשון" 

בחמשה עשר בניסן, חסרים איפוא ארבעה ימים, ונוסף על כך הרי היה
עליהם ללכת אחד עשר יום בין כה וכה, ככתוב: "אחד עשר יום מחורב

חסרו איפוא חמשה וביחד ב)-(דברים א דרך הר שעיר עד קדש ברנע
 עשר יום?

ואם מחשבים שנה –לפיכך אומר רש"י: "באותה שעה כשרים היו" 
כנגד יום, שיש בו עשרים וארבע שעות, יוצא חצי חודש כנגד שעה,

וכיון שאותה שעה –שכן שנה כוללת עשרים וארבעה חצאי חודשים 
היו כשרים הרי לא נענשו עליה, ושפיר הגיע להם עונש של ארבעים

 (מטעמי יצחק)  שנה פחות מחצית החודש.

והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי
 (יג, כ)ענבים 

והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ וסמיכא ליה והימים ימי בכורי
ענבים. ותמוה מה צריך התחזקות בלקיחת אשכל ענבים ובפרט
שהימים ימי בכורי ענבים? ובספר לקט יוסף בשם הגאון מהר"מ

חזקה די בלקיחת אשכלגאלאנטי תי' עפ"ד הרמב"ם דבדין לעשות 
אחד של ענבים. וזה שאמר הכתוב "והתחזקתם" ר"ל צריכים אתם
לעשות חזקה בא"י ועל כן ולקחתם מפרי הארץ כי בלקיחת הפרי די,

 (ילקוט האורים) וזהו דוקא בכרם וע"כ שפיר סמך והימים ימי בכורי ענבים.

ומן םתו משם... ואשכול ענבים אחד... ומן הרמניויכר
 (יג, כג)התאנים 

ון לחטא המרגלים,כורים, היא תקיאר"י הקדוש כתוב, שמצות הבב
כוריםי, ואילו מצות בוכיצד? המרגלים בקשו להמאיס את ארץ ישראל

ימים אותה בשבעת המינים שבהםיניתנה משום חיבת הארץ, לכן מק
 נשתבחה ארץ ישראל.

הוכחה לכך ניתן למצוא במשנה בביכורים: "אדם יורד לתוך שדהו
שבכר, קשרו בגמי ואומר רמוןבכר, ש אשכולשבכרה,  תאנהורואה 

רות אלוישה פהרי אלו בכורים". מפני מה הזכירה התורה דוקא של
רות שנטלו המרגלים עמם,ימתוך כל שבעת המינים? אלו שלשת הפ

  (רבי מנחם זמבה) והביכורים מהוים תיקון לחטא שנעשה בפירות אלו.
 (יג, ל) ויהס כלב את העם...

הגמ' במס' סוטה ל"ח אומרת שבתחילה ניסה יהושע להתווכח עם
המרגלים אבל הם השתיקו אותו באומרם: וכי ראוי יהושע שאין לו
בנים שידבר בפנינו?! לכאורה, הטענה הזו שליהושע אין בנים צריכה

ידבר בפני העם אודות ארץ ישראל. למה? היות להוות סיבה שהוא כן
ואין לו בנים העתידים ליטול חלק ונחלה בארץ, אז אין לו כל נגיעה
לענין ארץ ישראל וממילא כל דיבורו יהיה אובייקטיבי. אז מדוע

(יבמות ס"ד)השתיקו את יהושע? מסביר הגרי"ש אלישיב זצ"ל: הגמ' 

ארץ ישראל יש בה זכותאומרת שלומדים מאברהם אבינו שישיבת 
שגורמת להוליד בנים. זה מה שטען העם כלפי יהושע: הסיבה שהוא

היא כדי שזכות הישיבה בארץ תגרום לו מבקש להיכנס לארץ ישראל,
 להוליד ילדים, ואין לך נגיעה גדולה מזו, ולכן השתיקו את יהושע.

 )ל"ג -י"ג ( ינינו כחגבים וכן היינו בעיניהםונהי בע

י מקוצק, זה היה אחד החטאים של המרגלים. מילא "ונהיאומר הרב
כחגבים" ניחא, אבל "וכן היינו בעיניהם", מה בכך? מה איכפת בעינינו

 ?נראה בעיני אחרים לך איך אתה

 )ד –ד י( נתנה ראש ונשובה מצרימה
 שואל הרב אברמסקי, לשם מה צריך "ראש" חדש, הרי היו להם כבר

ראשים, משה ואהרן? ומתרץ, כשאנשים עושים מחלוקת, הם
מי יעמוד בראשם, וזה מה שכתוב כאן "נתנה ראש", ואחרי מחפשים
 )(מדשן ביתך  .מר שאנו הולכים ל"אורו"ראש, מנהיג, נוכל לו שיהיה לנו

(יד,לד) במספר ימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה

הנה הרב בעל עקידה בפרשה זו הרבה לחקור דמה חטאו המרגלים
במה ששהו ארבעים יום שיקבלו עונש על זה יום לשנה, בשלמא מה
שדיברו לשון הרע, על זאת שפיר נענשו, אבל על מה ששהו ארבעים
יום הלא אין האשמה תלויה בהם דהליכה בארץ ישראל שהוא ת'

דוע מגיע להם על זה עונש, ונראהפרסה היה צריך זמן ארבעים יום, ומ
שהנה מצינו במרע"ה בשעה שהגיע זמנו למות אמר לו הקב"ה עלה
ראש הפסגה ושא עיניך וגו' וראה בעיניך וגו' ולכאורה יפלא היאך יוכל
לראות כל ארץ ישראל אם יעלה על ראש הפסגה, אך כבר כתבו

כל לראות בפעםשיהיה יו איההקב"ה נתן לו אז חוזק הרהקדמונים ד
אחת מרחוק כל אורך ורוחב של ארץ ישראל, דבעיני בשר ודם אי
אפשר כלל לראות, אבל אם הקב"ה פיקח עיניו שלא על פי הטבע אז
יוכל לראות גם מסוף העולם ועד סופו, ואעפ"כ צוה לו לעלות להר
דוקא כי למעט בניסא עדיף, ויש לומר דהכא נמי במרגלים אם היו

כים בצדקתם ובמחשבה טובה להגיד שבחה של ארץהמרגלים הול
ישראל לא היו צריכין לילך בכל השטח של ארץ ישראל, רק היו עולים
על ההר ומשם היו צופים ורואין את כל הארץ ואת הערים והאנשים
אשר בה והיו יכולים לעשות שליחותם ברגע ושעה חדא, וזהו שאמר

ההר וראיתם את הארץ הכתוב ויאמר להם עלו זה בנגב ועליתם את
את העםלו על ההר תראו כל הארץ לפניכם ומה היא, ר"ל תיכף כשתע

ילך כלל לארכה ולרחבה של ארץלהיושב בה מה הוא, ולא תצטרכו 
ישראל, אך כל זאת אם היו צדיקים והלכו במחשבה טובה אז היה
הקב"ה עושה להם גם כזה שיפקחו עיניהם ולא יצטרכו להלוך, אבל

חכמינו ז"ל מקיש הליכתם לביאתם מה ביאתם בעצה אמרוכיון ש
רעה, אף הליכתם היה בעצה רעה אם כן לא היו צדיקים ולא היו
ראויים שיעשה להם הקב"ה נס גדול כזה שיראו את כל הארץ תיכף
בלא הליכה, והיו מוכרחים לילך בכל שטח ארץ ישראל לארכה

כן היו צריכים ולרחבה כשהיו רוצים לראות כל ארץ ישראל, על
לשהות ארבעים יום, נמצא דמה ששהו ארבעים יום בהליכתם היה ג"כ
מחמת שחטאו, ולכן נענשו גם על זה יום לשנה יום לשנה ומיושב קו'

 (גן רוה)  בעל עקידה בדרך אמת.



 ללמדך        
  את העץ ניתן להכיר לפי הפירות שבו

 .ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ" ִאם ָרָזה ֲהֵיֽׁש־ָּבּה ֵעץ ִאם ַאיִן וְִהְתַחַּזְקֶּתם ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמנָה ִהוא"
 .ופירש רש"י בד"ה היש בה עץ: "אם יש בהם אדם כשר שיגין עליהם בזכותו"

 י הארץ"?ויש להקשות: דאם הוצרכו לברר האם יש להם אדם כשר, כיצד נבאר לפי זה את המשך הפסוק: "והתחזקתם ולקחתם מפר
 את התשובה לשאלה נבין ע"פ המעשה הבא:

אחד האנשים המכובדים בבית מדרשו של הצדיק רבי חיים מאנטניא היה אלימלך הגביר. מקום מושבו היה תמיד בכותל המזרח, סמוך 
סכומי כסף גבוהים למטרות  לכסאו של הרבי, ותמיד בשעת 'עריכת השולחן' היה הצדיק נוהג לקרבו ולרחוש לו כבוד. והוא מצידו נהג לתרום

 הצדקה של חצר הרבי.
אולם בקרב החסידים נפוצה השמועה שאין פיו ולבו שווים, וכי בביתו נוהג הוא בקלות ראש. כל עוד היו הדברים בינו לבין קונו הבליגו 

 והם החליטו שאסור להחריש עוד. החסידים והעלימו עין, אולם כאשר הכניס אלימלך את בנו לגימנסיה הממלכתית הפך הדבר לשיחת היום, 
קבוצת חסידים נכנסה לקודש פנימה ושחה לו את הדברים כהווייתם. שמע הצדיק והזדעזע, ומיד שלח לקרוא למקורבו אלימלך הגביר. 
ה תחילה ברר אצלו על נכונות השמועה, ומשאישר אלימלך את הידיעה החל הרבי להסביר לו את חומרת מעשיו. הגביר שבדרך כלל נט

 לקבל את דברי רבו, אטם אוזניו משמוע: "רצונו של בני להשתלם בלימודים כלליים ולהיות איש העולם הגדול" טען, "וכי מה רע בכך?!" תמה. 
משראה הרבי שאלימלך עומד בדעתו, החליט לסלקו מחצרו. בלב כבד עזב אלימלך את חצר אנטניא והצטרף לחצרו של ה"אהבת ישראל" 

 יו של הרבי מאנטניא. הרבי קרבו עד למאד, והדבר חיזק בו את תחושת העוול שנגרמה לו לפי דעתו ע"י רבו הראשון.מויזניץ שהיה אח
 הרבי מויזניץ היה צריך ללכת בעצת רופאיו מידי יום לטיול. יום אחד קרא הרבי לאלימלך שילווה אותו בטיול היומי. הם הלכו בינות לעצים,

: פעם בילדותי, סיפר הרבי, נקתה אשת המלמד את ביתה בערב פסח, ולכן יצאנו ללמוד בחצר. ראה המלמד והרבי החל לדבר עימו בניחותא
שדעתנו פזורה, והחליט לעניין אותנו בעצים שגדלו בחצר. "הנה, זהו עץ תפוח" הצביע על אחד העצים, "וזהו עץ אגוז" הצביע על אילן אחר. 

ונתן בהם סימנים: זה גזעו חלק וזה מחוספס, זה ענפיו מרובים וזה מועטים. באותה עת, אנו כך עמד ומנה את שמות האילנות שהיו בחצר, 
כילדים לא קלטנו את הסבריו המלומדים. אולם לאחר שלושה חודשים החלו העצים שבחצר לטעון את פירותיהם. או אז כבר לא הוזקקנו 

בודאי הוא עץ תפוח. על פי הפרי יכולים לזהות בנקל את סוג  –תפוחים אגס הוא, ואילן שצומחים בו  –להסברים: ידענו שעץ שמניב אגס 
העץ, סיים הרבי את דבריו, והמסר היה ברור וחד: גם אם כעת לא ניכרת משמעות המעשה, כעבור זמן ניתן יהיה לזהותו על פי פירות 

 ו מהגימנסיה.הבאושים שיעלו מכך. אלימלך הבין והפנים את הדברים, ועוד באותו יום הוציא את בנ
האם יש בה אדם כשר שיגן עליהם, הוא נתן להם את הכלים  –מבאר הרבי מסאטמר: כאשר משה הורה למרגלים לבחון "היש בה עץ" 

התבוננו בפירות העולים ממנו, הסתכלו בבניו ובתלמידיו, ואם תראו שהם  –למצוא מיהו אדם כשר: "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ" 
 (מתוך הספר "ללמדך" במדבר שעתיד לצאת אי"ה) תדעו לבטח שמדובר באדם כשר, כי על פי הפירות ניתן לזהות את העץ.הולכים בדרך ישרה 

  

 דו"ח לרכב כדי למנוע מהפקחים לתת לרוץ בשמו"עהאם מותר                          
אך שכח לשלשל שקלים ב"מדחן" עבור מעשה שהיה ביהודי שהחנה את רכבו במתחם החניה הסמוך לבית הכנסת ונכנס להתפלל,  שאלה:
במהלך תפילת שמונה עשרה נתבטלה כוונתו של האיש, ולכן נשא עיניו אל השמים דרך החלון, על מנת שתתעורר כוונתו, אך עוד  החניה.

ן בשני פקחים שעומדים ורושמים דו"ח לרכב הסמוך לרכבו, ומיד נזכר שאף הוא לא שילם בעד החניה, לפני שהספיק להביט בשמים, הבחי
הסתפק האיש: האם רשאי אני לרוץ, ובלא אומר ודברים להכניס לתוך המכונה מטבע, בכדי  ובעוד רגעים מספר עומד הוא לקבל קנס נכבד...

 ק באמצע התפילה.למנוע הפסד כספי רב, או שמא בשום אופן אין להפסי
: לא יפסיק בתפילתו, ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו, (או"ח סק"ד ס"א)נאמר ב"שולחן ערוך"  ::ת הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"אתשוב

(שער מ' בשם ה"מגן אברהם", כי אפילו במקום הפסד ממון אין לו להפסיק. אולם בספר "ברכת הבית" (סק"ב) לא ישיבנו! וכתב ה"משנה ברורה" 

אמורים אלא בנוגע להפסקה בדיבור או בהיסח הדעת מוחלט מהתפילה, אבל הליכה ממקום למקום לא אסרו במקום  כתב כי אין הדבריםסק"ה), 
 .(אך להפסיק בדיבור אסור)לתפילתו. הפסד מרובה. הלכך נראה שיש להתיר למתפלל לצאת ולהציל את עצמו מקנס, באופן שלאלתר יושב 

אבידת ממונו, וכשם שמצינו שבמהלך התפילה מותר להפסיק על מנת להרגיע את  ובפרט יש להתיר כאשר נטרדת מחשבתו לגמרי עקב
התינוק שבוכה, וכן כשנפל ספר קודש על הרצפה ומפריע לו בכוונת התפילה, מותר לעקור ממקומו ולהרימו. וכן כאשר הטלפון מצלצל או 

את השפופרת או יפתח את הדלת, מבלי להפסיק בדיבור, יילך ויסיר  –שמקישים בדלת ללא הרף, ומחמת כן אינו מסוגל לכוון בתפילה 
, אמר כי למעשה נראה שאין עולה על הדעת מו"ח רבי יוסף שלום אלישיב זצ"לברם, כאשר הצענו את הדברים לפני  וישוב מיד לתפילתו. 

צא אל מחוץ לכותלי בית הכנסת כלל להתיר לצאת באמצע התפילה לצורך עסקיו וענייניו ולצורך תשלומי המיסים שלו, ועל האיש שי
"כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר! מאחר והראה שאין התפילה (במדבר ט"ו, ל"א): באמצע תפילת העמידה ניתן לקרוא את הפסוק בפרשת שלח 

שכל הדוגמאות לפני הקב"ה חשובה בעיניו, וכי גם לפני מלך בשר ודם היה עושה כן?! ואין לומר שיוכל לצאת מחמת הפרעת כוונתו, משום 
אך כאן כיסו וליבו דופקים, , (כאשר מונח הספר על הארץ)הנ"ל עוסקות במפריעים שאין נותנים לו להתרכז מחמת רעש או מחמת דאגתו לכבוד שמים 

אודות  (כ"ה),ולפיכך עליו להסיר את דאגותיו וטרדותיו מחמת איבוד כספו, ולרכז מחשבתו אך בתפילה, וכמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה 
.עליו ליישב את דעתו, ובכך להכשיר עצמו להמשיך בתפילה –אדם שמצטער מחמת שחושב על אובדנו: "איבעי ליה ליתובי דעתיה" 
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ים  למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על  ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ ׁשְ
עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר(רש״י) צריך  
להבין, למה אמרו חז"ל ולא ״לקחו" מוסר, מתאים יותר היה לכתוב ולא 

בביה״ח.  למדו? הערה זו העיר רבי זאב איידלמן זצ״ל בהיותו על ערש דווי 
הוא תירץ: מוסר לא מספיק ללמוד. אדם יכול לראות ולהסכים ולהנהן בראשו 

 (אבני יחיאל)ודי לו בזה. מוסר הכוונה לקחת למעשה. 

 
ן   ַע ּבִ ה ְלהֹוׁשֵ ְקָרא ֹמׁשֶ ה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ַויִּ ַלח ֹמׁשֶ ר ׁשָ ים ֲאׁשֶ מֹות ָהֲאָנׁשִ ה ׁשְ ֵאּלֶ

ַע:   קטן   בית הכנסתוהיה שם  שאירע באחת העיירות הקטנות    מעשהנּון ְיהֹוׁשֻ
התושבים לא היה המקום להכיל אותם ועל כן הוכרחו   ואחר זמן שנתרבו

להגדיל את בית הכנסת ולא היה אופן אחר כי אם מאחורי המזרח ששם היה  
ועל     ,החלק שהוסיפו  ביחד עם את כותל המזרחי ובנו אותו    שברומקום פנוי  

  הגבאים ורצו  , נדחקו פנימה , "מזרח"ידי כך המקומות שהיו תחילה בכותל ה
מקום האנשים שהיה להם  ם והנה אות, מות המזרח החדש למכור את מקו

בטענה   ,החדש  לשבת במזרחכעת ביקשו  ,בכותל המזרח הקודם ,ישיבה
והם אלו שצריכים לקבל את המקומות  "מזרח"ב שהמקום שלהם הוא 

וכן  , אחד מגדולי התורהואמרו להציע את השאלה לפני , שב"מזרח החדש 
ראיה מפורשת מן התורה מפרשתינו דכתיב  על זהומיד השיב להם  ,עשו

  "שרה"ומבואר שהוסיף לו יו"ד שנלקח מ   " ויקרא משה להושע בן נון יהושע"
היה   " שרי"שמתחלה אצל  ,אדרבה נתעלה מקומו , היו"ד אותואמנו והנה 
בראש התיבה אבל לאות הה' של   "מזרח"ועכשיו העמידו אותו ב  ,בסוף השם

ועכשיו היא   ,התיבהבראש    "מזרח "ושע היתה טענה שמקודם היה לה צד הה
כיון שהאות ה"א נשארה על מקומה    ,ולא מצינו כזאת טענה  ,כבר לא ראשונה
מאחר שלא הזיזו   והוא הדין בנידון הנ"ל  ,אות יו"ד לפניהורק הוסיפו לה 

  ממקומם ועומדים הם על מקומם כבראשונה אין כאן דין ודברים כלל. אותם
   (טל תורה)

 
רּו   נּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה  ַוְיַסּפְ ַלְחּתָ ר ׁשְ אנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ לֹו ַויֹּאְמרּו ּבָ

ֹדלֹת ְמֹאד ְוַגם ְיִלֵדי  ֻצרֹות ּגְ ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ּבְ ב ּבָ י ַעז ָהָעם ַהיֹּׁשֵ ְרָיּה: ֶאֶפס ּכִ ּפִ
ם: כל   חזק  עונש   המרגלים  נתחייבו  מדוע : הקשה חכם אחד ָהֲעָנק ָרִאינּו ׁשָ

   אפס אמרו    רק ,   ודבש    חלב   תבז   ארץ   מאוד   היא   הטובארץ  שה   אמרו   הלא   כך
 , ,ותירץ .כמוה  חזק   עונש    על זה  להתחייב  רעה   דבה  וצאתה  זה ואין   העם  עז  כי

   להכיר  בנקל  כוליםי אז   ם שידוכי י בעני  חבירו  על  לאדםם שואלי  םא  דהנה
את   לקלקל  רוצה  אם   כי   ,או לשבח , לקלקל  תונווכ    םא  ,הנשאל  בתשובת
  ולבסוף  , אדם  באותו  ,נמצאותה המעלותאת   הוא מתחיל לומר  אז ,השידוך

      רצון   אם   אכן .  המעלות       על  העולות ,  ואלו   אלו   חסרונות   בו   יש    אבל   :אומר   הוא

   ,חסרונותיו   את    ה ומונ  הולך   לה ימתח   אז   ירובח   על   טוב   לדבר   הנשאל   האיש 
 ונשגבות   טובות  מעלות   כמה   בו   נמצאו    חסרונותה        לעומת    אבל," יאמר    ואחר כך

   עז    אמת    אומרים   היו    אם    מרגליםה   אצל הוא הדין   עמו     לתתחתן    לכבודו   וראוי
  לא  םה  אבל לטובה אהיש    םכונת         נראת     היה  מאד  טובה  הארץ  אבל  העם
 כי  אפס אמרו  כך  ואחר  ,בארץ   שיש   תמעלוה  את  חשבו  מתחלה  כי  עשו  כן

 הבדי להוציא יהה דבריהם ישראש  ניכר  םה דברי ומסוף  העם   עז
 שיחת חולין)(:.נענשו  ולכך  הארץ על   רעה

 
ית ֲעִרֹסֵתֶכם ִרימּו ְתרּוָמה  וגו׳, לה׳: אפשר לומר רמז נאה, שבזמן    ֵראׁשִ ה ּתָ ַחּלָ

שהתינוקות שלכם עודם מוטלים בעריסות, תרימו אותם תרומה כבר מעתה 
  -שמונת ימי מילה, ל׳  - להשי"ת ע"י המצוות המרומזות בתיבת חל"ה ח׳ 

 .( אורח לחיים )בן חמש שנים למקרא - שלושים ימי פדיון הבן, ה׳ 

 

אחד מגדולי ראשי הישיבות, ומן המפורסמים שבהם, הצטיין מאוד באהבת 
התורה שלו, והצליח להנחילה לתלמידיו, עד כדי כך שכאשר ראו בחור פלוני 
המיוחד באהבת תורה, אמרו שהוא תלמיד של הראש־ישיבה ההוא.הראש־

בה סיפר פעם על הדרך שבה הנחילו לו הוריו את אהבת התורה, כבר ישי
בגיל קטן.בבית בו גדלתי, סיפר, לא היתה הפרנסה מצויה, וההורים כלכלו 
את המשפחה בדוחק רב. כאשר הגעתי לגיל שבו החלו ללמוד בתלמוד תורה  
פרק ׳אלו מציאות־, ביקש אבי להנחיל לי את אהבת התורה במלוא 

הגה במוחו רעיון, שכדאי לקנות לי לא רק את פרק ׳אלו מציאות׳  העוצמה.הוא  
לבדו, אלא להביא לי גמרא גדולה, עם כל מסכת בבא מציעא. כך, חשב 
אבא, אדע לייקר את הלימוד יותר.גמרות כאלו, בזמנו, לא היו מצויות כל כך, 
ומחירן היה רב. ולמרות הכל, החליט אבא להפתיעני במתנה היקרה הזו,  

ות לי את הגמרא הגדולה.מגודל המעמד, ומגודל הכבוד שחש ללימוד  ולקנ
התורה שלי, התלבש אבא באותו יום בבגדי שבת, וכך הלך לחנות הספרים.  
הוא ידע שכאשר אראה אותו מוסר לי את הגמרא בבגדי שבת, תתייקר 
התורה עוד ועוד בעיניי.והנה, אבא צועד בדחילו ורחימו אל חנות הספרים,  

ו הגדולה הוא מוצא שם את... אמא שלי, והנה גם היא לבושה ולתדהמת
בבגדי שבת.פניהם של ההורים נתכרכמו לרגע, ושניהם כבשו עיניהם  

שאל האבא. והאשה השיבה: רציתי   -בקרקע... מה את עושה כאן, רעייתי? 
להנחיל לילד שלנו אהבה עזה ללימוד התורה, ולכן החלטתי להפתיעו במתנה  

לו גמרא גדולה...ומהיכן השגת את הכסף למתנה יקרה כזו? יקרה, ולקנות 
התעניין הבעל. וזו השיבה: מכרתי את צמידי הזהב שקיבלתי לחתונתי...  
והמשיכה לספר שכדי לגרום לילד התרגשות גדולה ככל האפשר, התלבשה 
בבגדי השבת שלה...לאחר שהתברר לה שגם בעלה הגיע לכאן לאותה מטרה,  

יכן השיג את הכסף, והבעל השיב שמכר את שעון הזהב התעניינה האשה מה
שלו...וכך הגיעו שניהם יחד אל החנות, לבושים בבגדי השבת בעיצומו של 
יום חול, ועכשיו רכשו כבר את הגמרא בצוותא.עכשיו התעוררה ביניהם שאלה 
חדשה; מי יביא את הגמרא אל הבן־יקיר שלהם... והחליטו, שכדי שיהיה  

וה, הם יביאוה ביחד.וכך אחז הבעל את הגמרא הגדולה לשניהם חלק במצ
מצד אחד, ואשתו מן הצד השני, ומסרוה לילד.כל כך התאמצו ההורים לקדש 
את המעמד, ולרגש את נפש הילד, שהאווירה ששררה בבית באותם רגעים  
היתה כעין מעמד הר סיני. ואחר כך מתפלאים שצמח להם ילד כזה...כאשר 

תאמצים ביחד להעניק לילדיהם את אהבת התורה,  גם האבא וגם האמא מ
וגם כשיגדלו יהיו שקועים באהבה זו עד    "טבע שני"תיהפך אצלם אהבה זו ל

 (לחנך בשמחה) .צוואר

 
רבי שאול בראך זצ"ל רבה של קאשוי גדול רבני הונגריה בדורו כותב על  

אמרתי אספרה מעשיה הטובים תקצר היריעה מהכיל. ולקיים קמו   אמו: "ואם
מזריזותה, שלא לבטל בכל השנה מלהתפלל תפילה   בניה ויאשרוה, אזכיר מעט

ירת זמירות  שוטפות כנחל. ובעת אמ בציבור, ובעת התפילה דמעות עיניה
ימי חייה ידה פתוחה  כלוהלל, מליאה שמחה וגיל, יותר מהמוצא שלל רב. 

הגונים.  לפזר לצדקה. ובפרטות לעמלי תורה. ביתה היה בית וועד לאורחים
 ולפעמים התגוררו תלמידי חכמים שבועת שלמים בביתה בכבוד גדול, ומצאו מנוח 

שיהיו להם די  לתלמידי חכמיםנרות  בערב שבתלכף רגלם. היתה רגילה לשלוח 
וזכור אני בימי שלוותה ועשרה הזמינה  אצל הנרות.  על כל ימות השבוע ללמוד

המדרש לתפילה ולתורה. ומעולם לא הניחה   בביתה בית מיוחד לבית הכנסת ובית
היא בעצמה עשתה כן  רק והבית מדרשבית הכנסת את למשרתיה לכבד ולרבץ 
ולהזכיר  כל האפשרי, זריזותה לעשות בעצמה  ערב שבתברוב שמחה. וכן בכל 

בכל דבר ודבר, זה אני עושה לכבוד שבת. והקב"ה אינו מקפח שכר כל 
וגודל חסדה עמדי לגדלני על ברכי התורה, אין בכוחי לספר. עודני ילד בריה...

ד כתבי הקודש וספרי מוסר. ובהיותי בר מצווה נסעה אימי "כל כ קטן קראה עימי
 )(שאול בחיר ד'כי תלמידי חכמים... בין בר לקצה המדינה להושיבני
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מרים ללפרשת המרגללים פרשת נסמכה י הישיבות, ומן המפורסמים שבהם, הצלמה

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



 

 
 

חשבתי  ,זי"עהעניך  ביהרבי ר ,אמר האדמו"ר מאלכסנדר ,טעיתי בשלושה
אין ירא שמים   ,המקשיב להלכה פסוקה,כשמשו של הרב  ,שאין בקי בהלכה

והנה התברר    ,המצוי תמיד במקוה  ,ואין טהור כבלן  ,הנזכר יום יום במות  ,כקברן
והבלן  , אינו תמיד ירא שמים , הקברן ,הרב אינו למדןשמשו של  ,לי שטעיתי

 האדמו"ר הרבי ר' חנוך העניך הכהן)-(אינו הטהור באנשים 

 
 

קודם ,מתחיל להניח תפילין שלושים יום ,שנים י״ג שנער בן  ,טעם שנהגו
אותו וללמד אותו סדר הנחת תפילין  לפי שצריכים לחנך .שנה י״גשיגיע לבן 

וכל הדינים שיהיה בקי ומכיר בהם, ועל כן מתחילים שלושים יום קודם, כמו 
שלושים יום קודם, לפי שהלכות רבות  ,שמתחילים לדרוש בהלכות החג

 .(מטעמים)הם
 

 
אחד הנושאים העיקריים שאנו מדגישים בפני יהודים הרחוקים משמירת תורה  
ומצוות הוא, שלהקב"ה שברא אותנו ושם אותנו כאן בעולם הזה,יש דרישות 

, אני ממשיל להם ברורות מאתנו.כשאני מנסה להסביר לחילונים מהי יהדות
את העולם בו אנו חיים למלון בעל חמישה כוכבים. אתה נמצא במלון מפואר,  
מקבל ארוחות מפוארות, ברקע מתנגנת מוסיקת רקע, מארגנים לך טיולים 
וסיורים מעניינים. החדר שלך במלון הוא חדר מפואר וכל יום מסדרים אותו 

הזה שבוע,שבועיים, חודש,  חיי תענוג ! ואתה נמצא במלון - עבורך. בקיצור 
שנה...מתי יבוא יום שתבחין בהימצאותו של דלפק הקבלה, תיגש ותשאל את 
הקופאי : "סליחה, של מי המלון הזה , ומה אני עושה פה, וכמה זה עולה" ? 

כדאי מאוד שהיום הזה יגיע כמה שיותר מוקדם !אנחנו חיים בעולם נפלא  -
פורים אשר הקב"ה ברא. יש תמיד נוף  ומופלא. יש לנו מוסיקת רקע של הצי

יפה, נוף מרהיב ! עלינו רק לעצור ולהתבונן ונראה את היופי של העולם !  
כשנוסעים במכונית, אין חצי שניה בה הנוף חוזר על עצמו !למה ילדים אוהבים 
להיות בחוץ ? כי בכל רגע יש התחדשות בעולמו של הקב"ה ! התענוג של 

מתי יהיה לנו את ם, התענוג שיש לך מהילדים שלך...אוויר, התענוג של כוס מי
השכל לשאול : "כמה צריך לשלם עבור התענוג הזה" ?אמונת ישראל היא שהקב"ה  
אמר לנו בפירוש מה רצונו !לפעמים פוגשים אנשים שאומרים : "אני מסורתי, 

 איך אתה יודע שזהו רצון   -ומספיק שאני תורם לבית הכנסת". הכל טוב ויפה, אבל  
ה' ?הקב"ה גילה לנו את רצונו, ואנו יודעים בדיוק מה הוא מבקש תמורת העולם 
הנפלא שהוא ברא בשבילנו ! הוא לא צריך את המתנות שלנו בדמות תרומות לבית  

ועלינו לקיים את   -הכנסת. אמונת ישראל היא שאלוקים אמר לנו מה הוא רוצה 
ו עולם נפלא. נקח למשל  הקב"ה ברא עבורנ רצונו בדיוק כמו שהוא אמר לנו.

תפוח פשוט. מה מונח בתוך תפוח אחד פשוט ? כשהתפוח עדיין בוסר, קליפתו 
ירוקה, וצבעו לא מושך לקטוף אותו, והוא כאילו מעביר לנו מסר : אל תאכל אותי  

קליפתו אדומה ומושכת   -עכשיו, אתה עלול לקבל כאב בטן ! אבל כשהוא בשל 
נו מסר : בואו תקטפו ! בואו תאכלו ! מלבד זאת,  את העין , והוא בעצם מעביר ל

הקליפה שומרת על טריות הפרי, והוא מכיל גרעינים שמהם יצמחו עצי תפוח 
נוספים. ומה המחיר שהקב"ה מבקש שנשלם עבורו ? ברכה ! "ברוך אתה ה' 

 שמשון פינקוס זצ"ל) רבי-(נפש שמשון אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ " ! 

 

 פיו בתוךיהיה  דבר  אותו ואם, אסור כלי שבתוך דבר  יתכן איך שאלה:
 ? מותר יהיה של האדם
 הוא ואם ,אסור ,  דבר שאר על או  כלי לתוך יצא אם, אדם דם תשובה:

 )וחידותם חכמים דברי(. ואכלו מוצצו , השינים שבין  דם כגון, פיו בתוך

 
 

י ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת   ר ָלֶהם   ְוַהֲחִיֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאּמִ ל ֲאׁשֶ ם   ַאְחיֹוַתי ְוֵאת ּכָ ְלּתֶ ְוִהּצַ
ֶות:  יהודי ניצול שואה. שעבר שם   -הר״ר ישראל קליין זצ״ל    ֶאת ַנְפׁשֵֹתינּו ִמּמָ

, וזכה לשרוד ולהמנות בין המעטים  שבעת מדורי גיהינום ועמד בכולם בגבורה
שנשארו בארץ החיים.באחד הפעמים סיפר סיפור מפעים, ואמר שהוא תולה 
את זכות השארותו בחיים מהתופת, בזכות סיפור זה.ומעשה שהיה כך היה,  
באחד הימים פגשתי במחנה העבודה הנאצי, יהודי חלוש ותשוש, שהיה 

זה כמה ימים שלא בא שום  נפוח רעב ל״ע, על סף גסיסה, שככל הנראה
דבר מאכל אל פיו, ועמד בשארית כוחותיו האחרונים על יד "פח אשפה"  
גדול שבקצה המחנה, ונבר וחיפש בתוכו אולי יעלו בידו שיריים של אוכל, 
כל האוכל במחנה העבודה היה בבחינת שיריים, והוא חיפש אולי יעלו בידו  

יהודי אומלל, על השפל הנורא   שיריים מן השיריים...רחמי נכמרו על אותו
של איש ישראל קודש, שבקושי מחזיק נשמתו באפיו, נגשתי אליו ברוב 
חמלה וארבה, ושאלתי אותו, "אמור נא יהודי, במה אוכל לעזור לך?"היהודי  
המסכן הופתע לגלות מעט רחמים וחנינה בתוך ים אדיר של אכזריות שטנית 

שי מצליח להניע שפתיו "אפעס  והתנכרות מוחלטת. וענה בלחישה, כשבקו
עסהין" [משהו לאכול]...הצטערתי מאד שלא היה בידי כלום! ואף אני הייתי  
עמו באותו צרה, הרעב כמעט הוריד אותנו מדעתנו, אך ליבי יצא מקרבי  
למראה איש ישראל המתייסר כל כך.פניתי אפוא אל האיש וכה אמרתי לו: 

ני, אין לי כלום ממש, אף לא גרגיר  ראה נא אחי יקירי, אהובי כנפשי! לדאבו
אחד להצלתך, הלא שנינו יחדיו כאן נתונים באותה סירה... ובאותה צרה!  

אהבה עזה ושופעת    -אבל דבר אחד אני כן יכול להעניק לה ואף בשפע רב!  
[ליב־שאף!) על היותך איש ישראל קודש! ועל שאתה יהודי כמוני, ונשמותינו  

ו מסכן בשתי ידיו וחיבקו ונשקו באהבה עזה  אחת הם, ־ ותיכף תפסו לאות
ועצומה, עד שהחלו שניהם בוכים ברוב דמעות והתרגשות, ותוך כדי בכייתם 
היה זועק לו: "איך האב דיר ליב ! דו ביזט איוד! איך האב דיר ליב!" [אני  
אותך אתה יהודי, אני אוהב אותך!) כך עמדו שניהם יחדיו מתרפקים זה 

ם לעצמם פיסה של אנושיות ורחמים בתוככי הגיהנום  בזרועות זה, ומוצאי
לאחר מכן כשעזבו, הדגיש לו שוב: תדע נאמנה, שאף כאן בשפלות   - הנורא!  

היותר גדולה של ישראל, הקב״ה אוהב אותנו! כי אנחנו בנים יקרים ואהובים  
שלו! והנה לפלא גדול היה, שמכוח אותה אהבה גדולה וחמימות הלב, התאזר  

ומכוח אותו חיזוק עצום שנטעתי  הודי שהיה כבר ממש על סף מוות, עוז אותו י

בו החזיק מעמד עד שהגיע איזה דבר מאכל לפיו! ומאז כמו נכרתה ברית אהבים  
בינינו, ונעשנו חברים קרובים בדם ונפש כל ימות הזעם, ויחדיו עמדנו בכל הגזירות  

התופת. ונשארנו בארצות  הקשות, כשאנו מחזקים זה את זה! ־ ושנינו יחד שרדנו את  
החיים בחסדי השם יתברך הנאמנים, והקמנו ב״ה משפחות גדולות וענפות בדור  

סיים רבי ישראל את סיפורו, שכשמרחמים  מכאן ראיתי,  התקומה שלאחר המלחמה!
ואוהבים איש ישראל באמת ובתמים, הרי זה ממתיק כל הדינים הקשים, כמ״ש {שבת  

ברבי אומר, יונתן לך רחמים ורחמך והרבך׳ (דברים   דף קנא ע"ב) תניא רבן גמליאל 
יג, יח), "כל המרחם על הבריות מרחמין עלין מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות  
אין מרחמין עליו מן השמים". אני תולה את נס הצלתי, בזכות אותה אהבה ורחמים  

ש יהודי נפוח  שהיתה בינינו במחנות, בזכות זה ניצלנו ושרדנו לחיים.לא צריך לחפ
רעב כדי לשפוך עליו שפע של רחמים, מספיק שרואים יהודי שנראה קצת שבור,  
  יהודי שקצת קשה לו, ולומר לו מילה טובה, וכבר אפשר להציל חיים שלמים. 

 (ווי העמודים)

   "
ל

 "" " 
ל

 "" " " 

     "  " " " 

  "
ל

" " " 

  יל מדבר הרבה ,החכם שומע הרבה. (חזון נחום)  הכס   
       אך היה חכם במעשים. (המאירי)    , אל תהיה חכם בדברים  

 האדם, כל זמן שהוא בריא ושלם, אינו מרגיש את כל טובו שבידו.(חזון נחום)    
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מילה בסלע
  תש"פ שלחפרשת 

 העלון יוצא לאור ע"י  מכון "שאל בני" העוסק בעניני שמירת הלשון
  יובית לימוד זכות ואהבת ישראלחשיבה ח

  ניתן ליצור קשר  ולתרומות,להנצחות   
   gmail.comshealbeni@במייל:

 15388640643או לפקס 

  חטא המרגלים
. חטא שמלווה אותנו עד היום הטרגדיות הגדולות ביותר שידע עם ישראל, הוא חטא המרגליםת אח

בתי מקדשות הי' ביום תשעה באב, באותו יום שחזרו י נשחורבן  .כאובים בלי סוףמ ,סבל, צרות
  המרגלים?  מה הי' חטאם של  .לחינםהמרגלים ועם ישראל בכה בכיה 

  .עלשון הרחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על שלא נ"אומרת  )ערכין טו.( המשנה בגמרא
מנלן  ,תניא א"ר אלעזר בן פרטא בוא וראה כמה גדול כח של לשון הרע" הגמרא שם עוד מביאה
  .המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה ,ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך .ממרגלים

  
 ?הבנו מדוע נענשו המרגלים, אך עדיין יש להבין מדוע נענשו דור המדבר דור המדבר? מדוע נענשו

שעברו על איסור מפני  דור המדבר נענשוש (ערכין שם) השפת אמת לשון הרע? כותב הם לא דיברו
  .שסיפרו להם המרגלים לשון הרעאת ה ובליקקבלת לשון הרע, הם 

כל אלו הם בעלי לשון הרע שאסור וז"ל " )דעות פרק ז הלכה ו(וכתב שכך מדוייק מלשון הרמב"ם 
ריהם, ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא וכל שכן לישב עמהם ולשמוע דב ,לדור בשכונתם

הרי שמדבר על האיסור לשהות וליישב עם מספרי לשון הרע, מפני שהם יספרו  ."על לשון הרע לבד
  לשון הרע, ויגרמו לשומעים לקבל לשון הרע, ומוסיף שעל כך הי' חטאם של אבותיינו במדבר.

שגדול עונושו של המקבל יותר מהמספר,  )כה א'לכות לשון הרע פרק ו הלה(כידוע החפץ חיים כותב 
כיון שהמספר לא החליט את הדברים בליבו, יתכן שהוא מסופק ולא מאמין אך הוא מספר, משא"כ 

  המקבל הוא מאמין מקבל גרוע יותר.
חידוש אדיר מחדש החפץ חיים שם שאם השומע אומר למספר שמקבל את דבריו, הוא עובר גם על 

  .עאיסור סיפור לשון הר
  

רבי נפתלי צבי  – מוואלזין הנצי"ברצה להוכיח ל ,אחד המתבוללים ממתנגדי ציון :או אמתהוכחות 
, שאין כל סיכוי שארץ ישראל תהיה פעם שייכת לעם ישראל. ותמך דבריו זצ"ל יהודה ברלין

  ארץ ישראל.בבת מציאות שעם ישראל יזכה לש, וניסה לשכנעו כי אין חשבונות ועובדותב
, ארץ אוכלת יושביה, הפירות של אמר לו הנצי"ב: לכאורה המרגלים אמרו את האמת על ארץ ישראל

  ?הרי הם צדקו ?בעלי לשון הרע טבעו בהם חותם של מרגלים אם כן מדוע. ארץ ישראל משונים ועוד
עלה היא " אמתשייכת באמת לעם ישראל, הארץ ישראל שנראית לעין,  מציאותהלא  ,איהאמת ה אך

בל ינותק בין ישראל לארץ ישראל שהרי זוהי הבטחת ה' שארץ ישראל קשר  נעלה כי יכול נוכל לה.
  .שלך ההוכחותתהיה שלנו, ואמת זו יותר חזקה ויותר משכנעת מכל 

  
ורבי פינחס  משפיטובקה מתלמידי המגיד ממזריץ מעשה ברבי יעקב שמשון שפירא :לעז להוציאלא 

מן מה זושים ושהה אחרי שסייר במקומות הקד, ארץ ישראללביקור בעלה ביום מן הימים  ץמקורי
   .בערים העתיקות ירושלים, חברון, צפת וטבריה, חזר לעיר מגוריו

זה וכחוש , ופניו רופו גבהיותו סמוך לעירו, התעכב רבי יעקב שמשון באחת האכסניות, ונכח לדעת ש
כמה ימים,  באותה אכסניאעכב תחליט אפוא לההנפלו מאוד מחמת הטלטולים והתלאות שבדרך, 

  .עברוכבימים  וחזק,שפע ונח רוב שעות היום, עד שחש עצמו בריא אכל ושתה ב
אינו רחוק מכאן: מדוע לא תמהר לשוב  ביתךהרי כאן? החסידים: רבינו, מה ראית להתעכב אמרו לו 

  תאכל ותשתה? ,ושם תנוח ,, המצפים לך בכיליון עינייםםולילדיהביתה לאשתך 
לים: אילו שבתי לביתי כשגופי רזה וכחוש ופני נפולות מה היו הבריות רבי יעקב שמשון לשואהשיב 

על ידי כך נמצאתי גורם שלא  ,בארץ ישראל מהאומרים? ראו מה עלה לו לרבי שלנו, ששהה זמן 
, אולם עכשיו כשאני חוזר לעירי ומראה פני טוב ומרנין , יהיו ארץ הקדושלעז על  להוצאתבמתכוון 

  טובה השפעת ארץ ישראל על הגוף והנפש. הכל אומרים ראו כמה
  

יו שכשה :)כתובות דף קיב( מסופררב אמי ורב אסי על האמוראים  :להתרעם על ארץ ישראללא 
כדי  ,היו עוברים למקום אחרוהיתה מכה על ראשיהם, לומדים, והשמש הגיע למקום שהם יושבין, 

בחורף כשהצינה היתה באה למקום שהם לומדים היו עוברים מקום, כן ו שלא יתרעמו על ארץ ישראל.
  לא להתרעם על ארץ ישראל. 

  
, קשות ובדרום אמריקה, פגש יהודי שהתלונן לפניזצ"ל  האדמור מקלוזנבוג כששהה: ראיתי רעלא 

ארץ ב, איך יתכן חילולי שבת נוראיים יתי שםוראשבוע ימים,  במשךבארץ ישראל  וכה אמר בקרתי
כחת מוסר נוקבת: "פליאה היא בעיניי אני מתגורר בארץ ותהשיבו האדמו"ר  .ישראל כזו הפקרות...

מדבר עליהם. ואילו שאתה והחסרונות המקומות  כל ועדיין לא ראיתי את ,שנים מספרישראל כבר 
  . אתמהה!" חסרונותאת כל האתה שהיית שם רק שבוע ימים, כבר הספקת לראות 

  להיות יהודי חם
כאשר ביקר האדמו"ר מגור בעל 
האמרי אמת בארץ ישראל, הי' יום 

ואמר חם מאוד, רטן אחד ממלוויו 
נענה  ,"מאוד "בארץ ישראל חם

 –הרבי מיד ואמר: "אכן בארץ 
  "היות יהודי חםר לישראל אפש

  טוב ירושלים
חיים זוננפלד זצ"ל  הרב רבי יוסף

נאמר הי' אומר רבה של ירושלים, 
"וראה בטוב ירושלים" בתהילים 

שיש חובה לאדם לראות רק את 
  .חסרונהאת ולא  ,הטוב שבירושלים

  רבינו הי' כאדמהמשה 
מתרץ ל "הרב מאוסטרובצא זצ

של תורה הובא במעיינה 
רבינו התורה העידה על משה ש
מכל האדם  והאיש משה ענו"
משה , "על פני האדמה רשא

וזו אדמה, לו את עצמ החשיב
רגלים, הי' לכם מההטענה על 

על משה  הללמוד ממרים שדיבר
ונענשה הרי  וב כאדמה,שהי' חש

 –שאסור לדבר אף על אדמה 
  ישראל.ארץ 

  
האריך בסוף תפילתו, וחזר אחד 

שוב ושוב על התפילה ונפשי 
את כשסיים כעפר לכל תהי'. 

תפילתו, קראו בתורה, והנה 
התעקש האיש שיכבדו אותו 
בעליה מכובדת, שלישי שישי, 

לים נגש אליו אחד מהמתפל
ששמע אותו חוזר שוב ושוב על 

, ושאל הבקשה ונפשי כעפר וכו'
שתהי' כמו  אותו אתב בקשת

עפר איך אתה מעיז לרדוף אחר 
הכבוד, תחליט אתה כמו עפר או 

  ?רוצה כבוד
לו תראה עפר כולם אמר 

דורכים עליו, ובסוף הוא דורך 
שכולם ידרכו על כולם, כן אני 

  דרוך על כולם.אעלי ובסוף אני 
  

שאף הוא ביקש שוב אחר אדם 
ושוב ונפשי כעפר, וכשסיים את 
תפילתו, המשיך במריבה עם 
אחד מבאי בית הכנסת, נגשו 
אליו ושאלו אותו הרי ביקשת 

  ??פרלהיות כע
 עפרממש כמו , אני בוודאי ענה

הוא מתחת  אבל ,אדמה –
  לאדמה...



 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ,ינוך ועודתיקון המידות חבענייני  ומאמריםשיעורים  ניתן להזמין
 shealbeni@gmail.comובדוא"ל:   0504182631 פאלפון:

  הדיבור מסוכן ממעשה
מחלוקות  ,הוצאת שם רע ,לשון הרעדיברו עליו  ,הוציאו לעז על הקמיעות שכתבסבל רב, סבל בחייו , שיץבהגאון רבי יהונתן איי

כמובן שכל הדברים היו טעות חמורה, לשון הרע שקרים של  .אפי' חרמות, כמה בתי דין גדולים הוציאו עליו חרם ושמתא, גדולות
  אנשים בני בליעל.

ה' יושיעך "אמר: "כשיהושע הלך עם המרגלים התפלל עליו משה: . הגיב וולפגוע בגופו פעם מסרו לו שמתנגדיו מתכוננים להתקיפו
ולא מצינו שמשה עשה פעולה כדי להצילם. ללמדינו  . אולם אח"כ נאמר: "ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים""מעצת המרגלים

  יותר מרגימת אבנים.הרבה יש לחשוש לשון הרע, דיבורי  –שמהבל פיהם של ישראל 

  לשון הרע על חפצים
  נורמטיבי  שיח 

, ראוי לאכילה אינון בעיניו אומר לחבירו, האוכל צא חולא מאחד מהסועדים שהאוכל , מרעים תבסעוד יחדיו אברכים - חבריםיושבים 
אך האם מותר  .לא טעיםמאוד האוכל  ,צודקאכן הוא חושב בליבו  .מקפיד על קלה כבחמורההחבירו שהוא יהודי  .אינו טעים ,טפל

  ?לדבר כך על ממונו של חבירו
  על האוכל. אך ורק , דברתיאישעל לא דברתי חבר האומר לו 
רגע , טועם מהיין ואומר תן לי "מבין"למסובים, אחד מהיושבים הנקרא  ייןמוזג , ין משובחבידו בקבוק יו ש אחד המארח,לפתע נג

לא יודעים  בוודאי יין הםיינות גרועים, ה חברה זו,מה קנית את היין של  אנחה. א פולט מפיוהו ,לראות את הבקבוק, תוך כדי הסתכלות
  .לעשות

  ?בישראל איך אתה מכפיש יקב למהדרין, לשון הרע : זהאומר לוו :מביט בו בתמיההעדים הסואחד 
  ם טובים!!והוא יקב מיוחד במינו, יש להם ייניקב הגרוע, אבל  הזה, היין "זה יקב מצוין"מר ושאף הוא טעם מהיין א חבירו
   -לשון הרע פונה אף אליו ואומר לו אסור לדבר נוסף סועד 

  ? אסור לומר מה טעים ומה לא? נעלת דלת בפני מבינים וקונים??אסור לדבר: ידיו אומר לו
  ? מה מותר ומה אסור?מה באמת התשובה

  
  םעל חפצידיבור 

ודע דכשם שאסור להוציא דבה על חבירו כן על חפציו אסור להוציא דבה. "וז"ל  (הלכות לשון הרע כלל ה הלכה ז) תבוכהחפץ חיים 
אי גוונא מפני הקנאה, וזו היא לשון הרע גמורה וכל כה ,שחנוני אחד מוציא דבה על נכסי חנוני אחר ,וזה מצוי מאד בעוונותינו הרבים

  ."מדאורייתא
ם חסרון ונזק לחבירו, אין דווקא אם הוא גורם נזק לחבירו, אבל אם לא יגרם שו על חפציו של החבר זה איסור דאורייתא, אךלדבר 
  .איסור

  
  לתועלת מותר

, ומחפש אולם בר מצוה וכדומה ,לעשות חתונה אמוראם החבר כגון , החבר לדבר על חפצי לתועלת בוודאי מותרהוא באופן שדיבורו 
כתב כן  , מותר לומר לחבר אל תעשה במקום פלוני.וכו'שירות לא טוב  ,שאולם פלוני מזלזל בלקוחות, האוכל גרוע וידוע ,שמחות

  .)הלכה ז' כלל ה'אר מים חיים בב(החפץ חיים 
לשבת בחתונה ולדבר סתם על האוכל, זה איסור חמור, איסור דאורייתא. מותר לומר אני לא אוהב את האוכל הזה, אני לא אוהב אך 

בר על אבל לד ועל טעם וריח אין להתווכח. ותחושותי ,הוא מביע את טעמו ,כיון שאינו מדבר על החפצים של השניכאילו סלטים, 
  בוודאי איסור חמור.ג הקייטרינ

יש להם יינות ביין הזה. מותר לך לומר אתה פוגע כיון ש ,טוב מאוד, אבל היין הזה גרועמצויין ממש יין  יש פלונייקב ללומר  אסור
 יםמביע אלא ,על המוצר יםלא מדבר, אם האסורת המוצר פסיליותר טובים, אני לא אוהב את זה, לא ממליץ לקנות את זה, אם אתה 

  מותר. תחושות -  רגשותה

  ראו ולא לקחו מוסר
משמעותו הנהגה  מוסרמן התורה לדבר לשון הרע,  אסור, הרי "מוסרלא לקחו ו"ראו אמר רבי ירוחם ממיר, מהו הדגש 

  טוב בעלמא?
ם כל זאת אנשים מזלזלים בהם, מפני עהוא מקשה והוא מתרץ, יש הרבה מצוות שכולם יודעים את חומרתם ואיסורם, אך 

ובר עליהם, מי שרואה ולא לוקח את חומרת האיסור ואת נזקי הע ,כל - היצר הרע שמקונן באדם, עד שהקב"ה מראה לעין 
 ההצדקת נענש - הנביאה  רואה איך מרים םלהטות את עצמו לדרך טוב הוא רשע, את ,מוסר לא מתייסר לא מייסר את עצמו

  לא למדת מוסר. ,רשע לא לוקח מוסר, זו כבר דרגתולא מפריע לך לא אכפת לך כלום,  בדד ישב, צרעת,בעונש חמור, 
  הקרונהתקופת 

ראינו ורואים איך אנשים הסתלקו מהעולם אנשים שלהי גל ראשון, תחילתו של גל שני, הקרונה, תקופת באנחנו נמצאים 
, כאן נשאלת השאלה "על שפם יעטה"שוכבים על ערש דוי, רואים איך כולם עוטים מסכות על פיהם, ממש כמו שנאמר 

במכתב של מועצת גדולי בורחים ממחלוקת, כמו שנכתב  ,רכילות ,פחות לשון הרעמדברים  ?האם אנחנו לוקחים מוסר
  .התורה, אף מי שצודק יפתור את הענין בדרך שלום





info@sh-berger.com



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טוב יום ערב ובכל, גדול חסד בעל היה ל"זצ יעקב סאלם רביי
 לכבוד להם שיהיה בכדי, המקום בני מן לרבים לשחוט היה נוהג

 . זאת עבור ם הסכים ולא, טוב יום
 

: ואומר מתמרמר היה, בניו דרך כסף לו מעבירים זאת בכל וכשהיו
 ופרנסתו הוא ילדים ברוכת משפחה בעל הרי? ממנו לקחת מדוע

, ט"יו לכבוד לשחוט ו ואילו.. .דחוקה
 ...התפילה לאחר עצמו ט"ביו שוחט והיה

 העֵברה מעשה את המתאווה הכוח תיקוןן
 רע שהוא מפני, דושהלק להעלות אפשר-אי

ר אפשר המתאווה הכוח את אך, גמור
 על תשובה עושה כשאדם. 

 הכוח את ונושא מעלה הוא, חטאיו
.העליון שורשו אל בעֵברה  שהיה המתאווה

 מאריב בולטת נקודה אחד: סיפרר
 ממנה התרשמנו אשר ל"זצ שלום חיים 

 לא באופן הגדולה ענוותנותו היתה, מאוד
 והיה לצום נוהג היה ח"ר ערב בכל, רגיל

 למי משלם היה וגם ותיקון לימוד מארגן
 תפילת לאחר, הערב עד מהצהרים שילמד
 ובמשקה במאכל מכבד היה ח"ר של ערבית
 שש ממש

 . רגילה לא בצורה
 

 הגדולה השתיקה היתה מענוותנותו חלק
 , היה , , שלו

 ועל אחרים ועל עצמו על מדבר ואינו
  עצמו הסתיר כך, צדיקים עםקשריו

 .מדהימה בצורה

 קונדיטוריה לי היתה: אנספי רחמים מר מספרר
הרב רבנו ששי יום שבכל שידעתי מכיוון. בחולון
 הייתי", דוד מגן"ב שיעור בירזצל מע לוי משה
ת ומגדנות מעדנים, תלמידים ידי על מעביר

, ראשון ביום .קודש שבת לכבוד
, רחמים: "ואמר אלי פני, בשיעור הרב את כשפגשתי

 קצת ואני, עלי ידו הניח..." איתך לדבר רוצה אני
  .לומר עומד שהוא מה מפני חששתי

 

 הדברים את לי תשלח נא אל, רחמים, בקשה לי יש"
 יודע אני .. שולח שאתה
, ממך בבקשה אבל... ה זה את עושה שאתה

  -לשלוח רוצה אתה זאת בכל אם
 ..."יבשה עוגה איזו לי תשלח

 

 הסכים היבשה העוגה את גם, לדעתי: "רחמים מסיים
 ..."חלילה אפגע שלא בשביל רק לקבל

 כדי שיציירו לו ר היה  מלך גדול וחכם שאהב תרנגולים. עד ששכר                        
 

ותו. אולם אף אחד מהציורים לא מצא חן בעיניו. על כן שאותם יוכל לתלות על קירות חדר מלכ 
שלח המלך הזמנות לשלושה מהאמנים הגדולים בעולם, מלוות במתנות יקרות ובהבטחות של תהילה ושל ממון רב. הגיע יום 

ם, הסרת הלוט מעל התמונות. האצטדיון הענקי היה מלא וגדוש באלפי בני אדם. על הבמה ניצבו שלושת הציורים הענקיי
התקרב לציורו, היסס לרגע, אחז בחוט שפתח את הווילון ופנה אל המלך. רחש של התפעלות חלף בקהל. זו  

המלך צעד לעבר הציור, בחן אותו מקרוב ומרחוק והכריז, "זוהי באמת יצירה גאונית, אבל.... זה לא  .הייתה יצירת מופת
לגשת. ההתרחשות הקודמת חזרה על עצמה: הפעם, כשהוסר  ן מן המלך חזר למושבו וסי". בדיוק מה שאני רוצה

הווילון מעל הציור נשמעו מן הקהל קריאות "בראבו!". אולם המלך, אף שהודה כי התמונה מקסימה ביותר, עדיין לא שבע 
 ועמד ליד התמונה. שוב הנהן המלך בראשו. עלבסוף הגיע  .רצון

 

 15וט, ביקש מן המלך: "הוד מעלתך, אני מבקש בהכנעה כי לא תשפוט את יצירתי עד שיחלפו אך האמן, בטרם משך בח
מה  !ל דקות מן הרגע שיוסר מעליה הלוט". האמן משך בחוט, והקהל עצר נשימתו בהפתעה: לעיני כול 

שם לבו כלל לקריאתו של המלך.  אך משנזכר בהבטחתו, השתתק. ובינתיים, האמן לא –פירושו של הדבר!?" צעק המלך 
ליון הריק שלפניו כשפלטת הצבעים בידו האחת ומכחול בידו השנייה. לפתע החל לצייר. הצבעים זרמו מכל יהוא התרכז בג

 מלאכת הציור. תמהדקות, 10ואז, כעבור   ....ישותו, הקווים התפתלו
. ואז שבר מישהו את הקסם והחל למחוא םהכול היו כה שקטים עד כי הרוח לבדה נשמעה. הכול היו קפואים 

 כפיים, ואחריו עוד אחד ועוד אחד, עד שהקהל כולו רעם במחיאות כפיים, המלך קם ממושבו בזרועות פתוחות,
 צעד לעבר האמן וחיבקו כשדמעות בעיניו. "זה מה שחיפשתי!"

 

ים בשפע , רוח , גשם כוכבים ירח ,הרים אדם נולד ורואה בעולם שמש , יש אויר מספיק לכולם בלי תשלום , מ
. קצת התבוננות ומחשבה היה ממש מתפעל " מי ברא אלה " ?  ? עצים , לא מתפעל ? 

 מה הכל זה מקרה ? (העורך).

 ה בת קלרה   לע"נ 

אמר הזבוב אל הדבורה: מקנא אני  פעםם
בך, אחותי, על עקצך שיש בך, כי על כן 

! בקיץ הם ך יך יראו מפנ
מעמידים לך כוורת בין הפרחים ושושנים 

ונטיעות יפות ובחורף הם מכניסים אותך אל 
ביתם ושומרים אותך מפני הצנה.

עוקץ כעוקצי : ענתה לו הדבורה: 
וכבודה אינו גדול מכבודך, אמור מעתה,  –

שלא על עקצי מכבדים אותי האנשים, אלא 
 .בועל דבשי שבו 

 המטיב לאחרים, לבסוף יטיבו לו.

 בא פעם"? חי איש בן"ה בכה מדועע
  ק"הגה לדודו, בנימין רבי

 .  לבקרו ל"זצ "חי איש בן"ה
 מדוע שאלו. ובוכה יושב אותו מצא
, מאומה לי כואב לא: "והשיב, בוכה

 האדם נכנס מה זמן לפני אבל
 הבית ובני, החצר את לנקות שעבודתו

 האיש. השבת בתבשילי לכבדו קשויב
 שלא נזהר ימיו שכל ואמר, סרב

  
 

, זה פשוט שאדם ראיתי כי, בו קנאתי
 גדול: "שנאמר, ממני תריו גדול
", שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה

 "...בוכה אני לכן

 על אבות עוון פוקד" באבות האשםם
 פוקד שהוא, חסד מעשה זה אף" בנים

 חוטאים ישראל-בני שכאשר", אבות עוון"
ון בחשבון מביא ה"הקב, לפניו

 , כולה 
 

 להם יהה וממילא, חטאו אבותיהם אף אלא
 .ללמוד ממי

  עבודתו כל
 האדם של

 היא והצלחתו
 במצב דווקא
 קשיים של

 

תימצא אצל  הגאווה
 מי שאין לו שכל.

לא מחפש כמות אלא איכות.ה'

 
 

 ״פתשה סיוון ׳כאשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:18 20:22 19:30 ם-י

 21:15 20:20 19:28ת״א

 21:19 20:23 19:31חיפה

 21:15 20:19 19:28ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " וישלח יהושע"

בהיות ה"חשק שלמה" 
 שלמה הכהןרבי  זצ"ל,

מוילנא, בגיל צעיר, פסק לו 
אחד הרופאים בעירו, כי 

עליו לפסוק מלימודיו משום 
אמר, מוטב  שאחז בו. 

למות מלימוד תורה, מלמות 
ואכן, הוא חי  מביטול תורה.

  ד עוד 
 ונפטר ממש בעת 

 עוסקו בתורה.



 

שלג נשמע קול דופק -בליל סופת 
פיתחו לי! אני  בדלתו של עשיר:

 קופא מקור...
נאנח ואמר תעורר העשיר, ה

 כמה אני מרחם עליו! לאשתו:
 אמרה לו אשתו:

אם אתה מרחם עליו, קּום פתח 
 :עשירגער בה ה לו.

 אם אפתח לו וייחם לו, 
 ייפסקו, חלילה, רחמי...

 לר‡ו˙ ‡˙ ‰חיוב ול‡ ‡˙ ‰˘ליל‰
רּו אָֹתּה (יג, לב). ר ּתָ ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבַ  ַוּיִֹציאּו ּדִ

(פסחים ח ע"א) אומרת ש"שלוחי מצוה אינן ניזוקין". ואם כן יש להבין, כיצד  
כך היא, התשובה ל יתכן שהמרגלים, אשר נשלחו בצו ה', ניזוקו באופן כה קשה. 

שהמרגלים לא נחשבו כשלוחי מצוה, כיון שכבר בצאתם לשליחותם שכנה בליבם כוונה 
 שלילית להתמקד בדברים הרעים שבארץ הקדושה.

 
בעולם ניתן לראות את הצד החיובי ואת הצד השלילי. אדם יכול להיכנס  

ים, חם ומחניק, לשיעור תורה ולומר: 'מה קורה פה, אין אפילו מקום לשבת, כולם דחוס
איך הם יושבים ככה, עזוב זה לא בשבילי!...'. לעומת זאת אדם אחר יזדמן לאותו מקום 
ויאמר: 'איך בני אדם משתוקקים לשמוע דברי תורה, יושבים דחוקים, עומדים צפופים 
 ומאזינים במשך שעות לדבר ה'. איזה מחזה מרגש, השכינה ממש שורה על המקום!'

 
ל האדם ובמה שהוא מבקש לראות; האם הוא מעוניין להתמקד בגישה ש 

באור החיובי או בצד האפל. פעם הלכתי בראש השנה לביתי בלוויית יהודי יקר. 
באותה שנה ראש השנה נפל בסמוך לשבת. הפחים התמלאו על גדותיהם והרחוב היה 

ידי, הביט מלא בשקי אשפה מצחינים שהדיפו ריחות לא נעימים. ברם היהודי שהלך לצ
ברחובות המרופשים וקרא בגיל: "איזה מחזה מופלא, אנשים אוכלים ושמחים ומקיימים 

 את מצוות החג!" 
 

יָך" (תהלים קכח, ה). כשאנו מתבוננים   ַלִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ בפסוק: "ּוְרֵאה ּבְ
ד הטוב על ירושלים בפרט ועל ארץ ישראל בכלל, עלינו להסתכל תמיד על הצ

לפיכך, כאשר המרגלים הגיעו לתור את הארץ, היה עליהם לייחד את תשומת  והנאה. 
ליבם לאדמתה הפורייה ולפירותיה המשובחים, אך במקום זאת הם בחרו להפנות את 

 מבטם לשלילה והתבוננו בנפילים המתים, ומשום כך נענשו בעונש כבד מנשוא.
 

 

 בית ישראללכל  שבת שלום ומבורך               
 עמוד שכ"ב). –("משכני אחריך" בדבר ח"א                           

צה רשימת תפו
hamaor.net@gmail.com

" . השבת את לעשות השבת את ישראל-בני מרווששוו""
 השבת קדושת היא הראשונה. בשבת בחינות שתי יש

 ועל, ם וצריכים, עצמה מצד שקיימת
 ". השבת את ישראל-בני ושמרו: "נאמר זה

 

 מביאים, עבודתם ידי-על, שישראל, השנייה הדרגה ויש
. עצמה מצד מקדושתה יותר, השבת ביום קדושה תוספת
 ישראל-שבני  -" השבת את לעשות: "שנאמר זהו

 .השבת ליום ם עושים

 הרכבת. פתח-שנזדמנו לספסל אחד בקרון שנייםם
מווילנה  החזיר לו השני: יהודי מהיכן? אחד ושאל:

חנות לאריג.  –אני בא, וללודז אני נוסע. פרנסתי 
שמי אברהם ושם משפחתי כץ, אבל במקומי 

קוראים לי על שם אבא: אברהמ'יל אליה'ס. לא 
 עשיר אני ולא עני, אלא בינוני. 

בנים יש לי שניים ושניהם נשואים. בנות יש לי 
ואה, אחת ארוסה, והשלישית עדיין שלוש: אחת נש

לא הגיעה לפרקה. ל"רבי" איני נוסע, ספרים איני 
קונה, מסחרים חדשים איני מבקש, טבק איני 
מריח, סיגריות איני מעשן, יי"ש איני שותה, 

שהוא -בפוליטיקה אינני בקי... שמא שכחתי מה
 יזדרז נא מעלתו וישאל... 

 ת אני רוצה...לנמנם קצכי                        

 את אחריו לסגור ומהר, בריאותו לצורך זיעה של מרחץל א"זיע מווילנא הגאון גזל נכנס חששש
, , פתוחה הדלת את אשאיר אם: "הגאון השיב. כך כל מזדרז הוא מדוע ששאלוהו. הדלת

 ."אחרים אנשים של לבריאותם הנחוצה הזיעה את גוזל והריני, 

ט בבבבבבבבבבבפפפפפפפפפפפפפפפפפול

    

 
............

 ק"הרה אל ורצוץ  שבור יהודי טוב נכנס אךך
 מר את ושפך א"זיע מבעלזא אהרון רבי

 . בשואה משפחתו כל את שאיבד על ליבו
 הוא אף איבד אשר, שהרי הוא בטוח כי, אמר
 את הרבי כששמע .ללבו יבין משפחתו כל את

 הוא ברוך הקדוש! ושלום חס: "נזעקדבריו
 . 

 !" עימי גמל טוב אך
 

 מיד בו ולחזור ידיו ליטול האיש על וציווה
 והיהודי, פעולתם את פעלו הרבי דברי . מדבריו

  .ב שב

 יעקב רבי הגאון אל אדם באא
 סטייפלר'ה קנייבסקי ישראל

 האיש. ברכתו את וביקש, א"זיע
. למשפט ועמד תנועה עבירת עבר

 שלא, יברכו שהרב ביקש הוא
 .גבוה כסףבסכום אותו יקנסו

 עבירה איזו על הרב שאלו
 והנהג, 

 גבוהה במהירות שנסע לו סיפר
!" אדם חיי סיכנת! רשע" .מאוד

  
 .ברכתו את לו לתת וסרב

 ארך' ה" הניצוצות העלאתת
 עוון נושא, חסד-ורב אפיים
  ",עווןנושא" ה"הקב" ופשע
א נושא

, העוון בתוך המצויים 
.העליון לשורשם אותם ומחזיר

הלימוד מגלות סיביר: יש "השגחה" נובוסיבירסק,  תמציתת
נו, הציגו לנו תש"ד הגויים בסיביר, מקום גלות -סיביר, תש"א

את השאלה: "למה הביאו אתכם לכאן?" עניתי להם: "באנו 
לכאן כדי שאתם ואנו נראה שיש השגחת השי"ת בעולם", ואף 
ממקום גלות נידח זה, שאין יכולים לברוח ממנו, מקום סגור 

 . , ומסוגר, 
 

ואכן, זכו בני התורה הנובהרדוקאים, שגלו לסיביר הקפואה 
ת העד של ה"טייגה", להשתחרר בעזר ה', והובילום בסוסים וליערו

 הכי טובים אל הספינה שהמתינה להם. ואחר כך הוסעו ברכבות,
בעוברם את מרחבי ארץ רוסיה. מהניסים הגדולים , 

,, למדנו לראות ולהבין, שכל מצבינו וכל מקרינו
לתי בנהר הגדול (לשון הרמב"ן) כאשר רחצתי וטב" 

מלבד ש"שטפתי" מעל  "אב", בדרך מנובוסיבירסק אל ה"טייגה,
גופי את כל אותם השבועות, שהייתי אסור בקרונות הרכבת, 

"ה"הרגשתי עוד למעלה מזה... הרגשתי את עוצמת ה
 –" הנראית לי בסיביר, שהזמינה לי נהר רחב ומצוין כזה 

 יותר מנהר ה"וולגה".

 במסירות היתה ל"זצ לוי ששון חכם של החצות קימתת
 מספר הו שראו אמת דימגי שכניו סיפרו. גדולה נפש
 ,, בשקט קם בלילה פעמים
", יהושע פני אור" -הסמוך הבית עד הולך היה משנתו

.חצות נקודת הגיע האם לראות כדי רק שם עד הולך והיה

אבני'ה ק"הרה ביקש בצעירותו
 סיוםלעשות א"זיע רבינז

. הלילה בשעות זבחים למסכת
, לסעודה הבחורים כשהגיעו
 , שיבוא לו לומר נכנסו

 יותר לסיים שעליו ענה הוא אך
  שעה ובעוד  
  .הסיום את יערוך

 

, הסעודה  בשעת, שעה לאחר
 ": "אמר
 חידושים אומר, עיון בלי שלמדתי

, המסכת לתחילת שנוגעים
 .היה וכן." ולסופה לאמצעה

אשתו וחמותו מחזות נוראות הוד, נגלו לעיתים  מכבדד
, עד זצ"ל שלמה זלמן רביבפני בני משפחתו של 

מגעת חכמתו ורוב צדקותו, בכבוד בני היכן 
ביתו.באחרית ימיה של חמותו הרבנית עליה השלום, 
שהיתה זקנה מופלגת באה בימים, ההליכה היתה קשה 

עליה ביותר, ולא היה באפשרותה להשתתף בשמחות גם 
 אצל בני משפחתה הקרובה.

 
שלמה, כשהיה משתתף בשמחות קרוביה, היה נוהג רבי

, הוא ל ליטול 
היה מוסיף לציין בפניה, "לקח" זה היה מברית פלוני, 

 רביהכל שתרגיש ולו במעט טעם השמחה...ליל שבת, 
שלמה בוצע את החלה ומחלקה למסובים. סביב השולחן 
מסבות גם אשתו וגם חמותו האלמנה. הרב מקפיד לתת 

, לאשתו ולחמותו פרוסת החלה, 
ולם לא נתן לאשתו לפני חמותו ולא לחמותו מע

קודם אשתו! כך היה זהיר בכבודם של בריות, בחוכמה 
 יתרה, בבינה עמוקה ובצדקות מופלגת.

שרוצה לעצור עצמו  אדם
מכל מיני עבירות שקשה 

סת"ר  לו בהם, יעשה
תפילה ורצון,  סייגים =

ויעשה צדקה וחסד מיד 
כדי לעצור את רכבת 
העבירות, של עבירה 

 גוררת עבירה.

 ה' אמיתי  עובד       
 קמצן. לא יכול להיות         

 מצאנו לא ההתעקשות בזכותת
 להששי מצווה שום בתורה
 , אחר בזמן להשלמה מועד

 .  ץ חוץ
 ביקשו שיהודים משום זאת

 ". ניגרע למה" והתחננו
 

  
 יתעקשו אם – כך תהיה

 לזכות ונפש בלב ויתאמצו
 .הישועה תבוא, לגאולה

בענייני  התמדה
קדושה משברת הרבה 

 הרגלים רעים.

 

  תחזיקו
חזק ואל 

תתנו 
לעולם 

הזה 
להטעות 

 אתכם!

 בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור,  שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי, לולו

 , רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים
 בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים

יה'גרגובןיוסףעובדיההרבמרןפתייאחנהבןיהודהחכם, קלרה



 

{ אז נדברו }
 "  והייתם קדושים  "    לסדר: | 468 עלון מספר:   | תש"פ  שלחפרשת 

 בסיעתא דשמיא 

 להצטרפות לרשימת התפוצה

 ,במייל

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

  

 

---- 
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 בבנק:  

 53957חשבון  

 בנק דיסקונט  

    106סניף  

 

 באשראי: 

 "נדרים פלוס"  

 "קהילות" -

 בטלפון:    

 (מענה ממוחשב) 

0799-654321 

 !!! תודה מראש 

כל שותפות שלכם     
 מחזקת את ידינו... 

  האם אכפת לקב"ה מה אני חושב עליו...???  

  40בפרשה שלנו קרתה התקרית החמורה ביותר!!!! יותר מחטא העגל.. יותר מחטא פעור.. יותר מכל מה שקרה במשך 
שנה וימותו שם!   40שנה במדבר... מאיפה אני יודע? תראה את התגובה... הקב"ה מעניש אותם שישארו במדבר 

 שקרה דבר הכי נורא בעולם. מעוצמת העונש אתה מבין 
שלחנו מרגלים... חיכינו שהם יחזרו ויגידו מה  זה: מה?? מה קרה?? תחשוב שניה... בעצם מה כ"כ נורא??  וצריך להבין את  

   למה זה כ"כ נורא?? מה כבר קרה פה??  קורה... הם חזרו והיטעו אותנו... הפחידו אותנו... נבהלנו... התחלנו לבכות... זהו!!
לא תאהב את התשובה...  י מילים... ואני מודיע לך מראש שאתה מאוד תלשמוע תשובה?? יש לי תשובה של ש רוצה

 האייבישטער נעלב!!! שמעת??  הקב"ה נעלב!!!!!!י מילים היא: תהתשובה בש
נכון שאתה לא מסוגל לשמוע את המילים האלו??? נכון אתה אפילו מזדעזע מהמילים האלו?? אז הנה... זה בדיוק מה 

חיל לבכות... אאוף... ה' סתם הביא אותנו לכאן... הוא סתם לוקח אותנו למקום לא טוב... שקרה באותו לילה... חצקל הת
חצקל... תשתוק... תדבר בשקט... הקב"ה פה... זה לא יפה ככה להגיד  פייביש ניגש אליו ודפק לו על הגב: להמית אותנו... 

רוצה את האוכל שלך.. הוא בכלל לא טעים... אני לקב"ה... וחצקל ממשיך לבכות... אאאאוף... לא רוצה... ה'... אני לא 
חצקל... אתה חסר טאקט!! הקב"ה פה!! ואתה מדבר אליו פשוט לא יפה... ושוב פייביש ניגש לחצקל... רוצה אוכל אחר... 

.. תאר לעצמך שהייתי נותן לך ארוחת צהרים בחינם... והיית סונט בי... לא אוהב את האוכל שלך... זה לא יפה!!! חצקל.
אתה לא בן אדם... וחצקל לא מתייחס... הוא ממשיך לבכות... במאי קמיפלגי??? מה הויכוח בין חצקל לפייביש?? מה... 

 פייביש סובל מלקות תקשורתית...?? הוא באמת לא מבין שלא יפה ככה לדבר...??
בל עם אבא שבשמים?? איתו כן איתי ככה לא מדברים!!! א-הוא יודע טוב מאוד ש מה התשובה?? פייביש מבין מצוין!!!

 למה???? אפשר... לו אפשר להגיד מה שרוצים... 
כי... כי בינינו... הקב"ה מכיר אותי... הוא יודע שאני תינוק... הוא יודע שאני פירור... ממילא כמו שתינוק מסוגל להגיד 

. אז גם אני תינוק... אני כלום... אני אפס... לאמא שהאוכל במעון יותר טעים ו... ואמא סופגת את זה... כי... כי הוא תינוק..
מה... אתה לא ראית בהר סיני איך הקב"ה גדול ונורא ואין סוף... ואנחנו אפס אחד בריבוע... אז אני מרגיש ליד הקב"ה 

 כמו תינוק.. ותינוק יכול להרשות לעצמו לדבר לאבא איך שהוא רוצה... 
 מרגלים!!! הקב"ה  נ ע ל ב ! ! ! ! !  אז זהו שלא!!!!! זה בדיוק מה שקרה בחטא ה 

הקב"ה אמר לעם ישראל... אתם יקרים לי... מילה שלכם חשובה לי... אם אתם ככה מטיחים בי דברים... אני נעלב  
מכם!!! ארבעים שנה אקוט בדור... ארבעים שנה שלעם ישראל אורך להפנים מה מילה שלי משחקת אצל הקב"ה!!! 

 ארבעים שנה של הפנמה!!!
מה זמן ארך לעם ישראל להבין שהקב"ה הוא גדול ועצום ונורא?? יום אחד!!! מתן תורה אחד הספיק לעם ישראל  כ

ארבעים שנה  ארבעים שנה!!!! להבין את גדלות ה'...  אבל כמה זמן ארך ליהודי להבין כמה אני חשוב אצל הקב"ה?? 
 הקב"ה זוכר ליהודי פליטת פה שהוא דיבר נגדו... 

!!! תבין שאתה לא תינוק!! אתה לא קטן!! אתה גדול... אני מאוד מאוד מחשיב כל התבטאות שלך כלפי... לא בני היקר
אני מאוד מתעניין בך... מאוד אכפת לי התקשורת הבין אישית שלך איתי... אכפת לי מה אתה חושב עלי... מתי תבין את 

 החשיבות שלך???
בחטא העגל קרה לכאורה דבר הרבה יותר גרוע... עם ישראל פשוט   זה מה שקרה בחטא המרגלים!! רק לשם השוואה...

עבדו ע"ז... שלכל הדעות זה החטא הכי נוראי... סמל הקנאה המקנא... אבל עדיין מצידו של הקב"ה זה פחות נורא... יש 
? אבא פה!! פה ילד שהתבלבל... הוא לא ראה את אבא כמה שעות... אז הוא פעל בחוסר תבונה... אבל בחטא המרגלים?

ויענקלה מטיח דברים קשים ומעליבים בפניו של אבא... והוא חושב שאבא לא "סופר" אותו... זה לא בא בחשבון!!! 
יענקלה תצא מהלול... תגמל מהמוצץ והבקבוק.. תבין שאתה חשוב לאבא... אתה יקר לאבא... מילה שלך במקום יכולה 

פליטת פה שלך לא במקום יכולה לזעזע את כל העולמות.. ארך לעם  להביא שפע עצום בכל העולמות... ובאותה מידה 
ישראל ארבעים שנה  להבין את זה!!!! ואני שואל אותך: כולי האי ואולי הם הבינו?? האם אני ואתה מזדהים עם השורות  

"כ מחשיב אותי!!! כן... אני מודה שלא!!! אני מודה בפה מלא. שאני בעצמי מתקשה לעכל שה' כהאחרונות? תסתכל לי בעיניים... 
הרבה פעמים יוצא לנו להיעלב מה'!! כן.. כל פעם שאני רוצה משהו וה' לא בדיוק עומד בלוח זמנים שלי.. אני נעלב... עושה פרצוף... 
  עד שאני נרגע... רגע... האם חשבתי לרגע שיכול להיות שגם הקב"ה נעלב ממני? איך אתה חושב עלי ששכחתי ממך? איך אתה מעלה 

 על דעתך שבקורונה לא לקחתי בחשבון את כל הפרטים הקטנים שחסרים לך?? האם חשבנו לרגע שגם הקב"ה נעלב מאיתנו??? 
 לא!! נכון שלא?? למה לא?? כי... כי... כי לעם ישראל ארך ארבעים שנה להבין את זה!!! 

י!! הרבה הרבה יותר קל להפנים עד  אז לנו??? בטח שקשה...  הרבה יותר קל לכבד את הקב"ה... מאשר לכבד את עצמ
מאה פעמים... העיקר שתשאיר כמה הקב"ה גדול... מאשר להבין עד כמה כל מעשה שלי גדול!!! אני מוכן לכבד את הקב"ה 

אותי מחוץ לתמונה... תשאיר אותי קטן... תשאיר אותי פספוס... דא עקא!!! שבדיוק זה מה שהקב"ה תובע מאיתנו!!! אני רוצה 
 מעניין לעניין באותו עניין...)   2גאוותו.. (בעמוד  על ישראלאמונתו...   על ישראלאבל  --תמונה. שתבין שהקב"ה גדול ונוראשתהיה ב
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 האם ראש "גדול" זה... זה גם ראש "טוב..."??  

נקודה למחשבה: מצד אחד ארץ ישראל היא המקום הקדוש ביותר בעולם!!! ומצד שני: תנחש מהו המקום הטמא 
ביותר בעולם??? ארץ כנען!!! אותם שבעת עממין שעשו את התועבות הכי גדולות שכל פעם שכתוב בתורה והייתם 

יכם... ואקוץ בם... כאשר קאה את  קדושים... התורה מדגישה: כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפנ
בקיצור: המקום הטמא ביותר שהתגוררו בו  (תבדוק כמה פעמים התורה חוזרת על המשפט הזה... תבדוק...)הגוי אשר לפניכם... 

 אותה ארץ כנען שהיא היא ארץ ישראל!!!  האנשים השפלים ביותר זה 
ה ביותר שאין למעלה ממנה... בדיוק היא!!! היתה איך זה הולך ביחד??? איך בדיוק ארץ ישראל שהיא הארץ הקדוש

נחלתם ומעוזם של בני כנען הארורים מבטן שעשו את התועבות שאין למטה מהם... ואין להם שום תקווה רק כלה  
 ונחרצה "לא תחיה כל נשמה"? 

 איך זה הולך ביחד?? איך ארצנו הקדושה ספגה את הניגוד הכ"כ קיצוני הזה??
 והתשובה היא כך: 

 ארץ ישראל זה באמת המקום הכי קדוש!! בארץ הזו הקב"ה מתגלה בהדר גאון עוזו... 
 אבל!!! יש לזה תופעת לוואי!! מי שנכנס לארץ ישראל מקבל ראש גדול והשגה בגדלות ה'... 

היות והקב"ה כ"כ גדול ורם... אז ברגע שהקב"ה מתגלה... לא רואים אף אחד לידו!!! ואז יש חשש גדול שאתה 
 לם!!! כן... הנה הקב"ה... אבל איפה אני?? מי אני?? אני אפס!!!! תיע

כל זמן שבן אדם נמצא בחוץ לארץ... בסיידר... העסק מאוזן... יש אני ויש גם בורא עולם... אבל ברגע שאתה נכנס 
 לארץ ישראל ששם שוכן כבוד ה'... אז מי אני?? אני כלום!!! 

א הכנענים שהיו שוכנים בארץ ישראל... דווקא הם היו האנשים הכי הכי זה מה שקרה לכנענים!! זו הסיבה שדווק
שפלים ונמוכים... כי... כי דווקא בגלל שארץ ישראל זה כזה ראש גדול... אז הראש עף למעלה והגוף נשאר כולו למטה 

אז אני??? אני גו'ק...  בלי טיפת ראש... כן... יש בורא עולם מאוד מאוד גדול... אבל דווקא מרוב שאלוקים כ"כ גדול...
 אני נמלה... מה אכפת לבורא עולם ממני... מה זה משנה לו איך אני מתנהג... הוא לא סופר אותי... 

רק מי שנמצא במקום קדוש!! והוא מקבל מצד אחד ראש גדול... ומצד שני הוא עצמו   מי מגיע לכאלו מסקנות?? 
... ולכן לכנענים לא היה שום גבולות... אין להם מינימום של נשאר באדמה... כאן נהיה נתק מוחלט בין הראש לגוף

 ראש ורוממות לבלום את הצניחה החופשית... 
גוי שגרתי... יש לו ראש ורגלים... שניהם נמצאים באותו מקום... יש לו ראש שמושך לכיוון של מצפון וגבולות... ויש 

צע... לכן העסק איכשהו בשליטה... הגוי לפעמים מאבד לו את החומר שמושך אותו לחוסר גבולות... והוא נמצא באמ
שליטה... אבל אחרי הכל... הוא נזכר לפעמים שיש לו ראש... יש לו איזה מצפון או מכובדות מינימלית שמאזנת 

 אותו... 
אבל הכנענים??? הם נמצאים בארץ ישראל... בארץ ישראל הראש עף לשחקים!!! ומתנתק לגמרי מהחומר... הגוף 

 ר שפל לגמרי... חומרי לגמרי... בלי קרטוב של ראש...נשא
--- 

 מי הוא הרשע הגדול ביותר??? עשיו!!! למה הוא יצא כזה??  
רק בגלל שהיה לו ראש טוב!!! כן... היה לו ראש מרומם... וההראיה שהראש שלו נקבר במערת המכפלה... אבל כשיש  

גוף נשאר אי שם למטה... ועשיו לא מבין עד כמה המעשים שלי ראש גדול שמבין עד כמה הקב"ה גדול ונורא... אבל ה
אני הקטן... כמה הם חשובים לקב"ה... אם ככה... נוצר נתק מוחלט בין הראש לגוף!!! ומכאן ואילך אין טיפ טיפה 

 מצפון... אין מינימום של גבולות... כי הראש לא פוגש את הגוף!!! כי... כי זה ראש גדול... 
 לקבל השגות!!! לא תמיד כדאי לדעת עד כמה החתן גדול!!!   כן!!! לא פשוט 

צריך שזה יהיה מתואם עם הכלה!!! על כל תפיסה מחודשת בגדלות של החתן... הכלה צריכה עוד יותר להפנים עד 
 כמה היא חשובה לחתן... עד כמה אכפת לו ממנה... 

 שראל!!! זו הסיבה שהקב"ה מעכב את עם ישראל ולא נותן להם להיכנס לארץ י
אם עם ישראל יכנסו בבת אחת לארץ ישראל... ויקבלו את הראש הגדול של השגה ברוממות ה'... ו... ו... והם עצמם 

 ישארו באדמה...?? אוי ואבוי... יהיה פה חלילה כריתת ראש... 
קר לקב"ה...  לכן עם ישראל פוגשים את הקב"ה ארבעים שנה... מפנימים עד כמה אני חשוב לקב"ה!! עד כמה אני י

ועכשיו.. עכשיו אפשר להיכנס לארץ ישראל... עכשיו אפשר לרומם את הראש.. ויחד איתו הגוף יתרומם... החתן גדול 
 מאוד!!! אבל אני הרבצען שלו... 

--- 
 ארץ ישראל!!! א ר ץ ! ! ! ! !   זה עיקר העבודה של   

גבוהות ולתרגם אותם לשפת הקרקע... לשפה ארץ זה אדמה!! זה קרקוע!! זה לקחת את ההשגות הכי 
הכי הכי מקורקעת... יהודי שחי בארץ ישראל בזמן הבית... הוא היה חוזר הבייתה ופוגש את בית המקדש  
מול התאנה שביכרה... מול המעשר שני... מול הלקט שכחה ופאה... בינינו... כשאנחנו היום מדמיינים את  

הכבוד שאנחנו רוחשים לזה... חולפת בנו איזה מחשבה של... של...  כל ההלכות של סדר זרעים... עם כל 
של פרמיטיביות... אוי באמת... הם זרעו וחרשו וקצרו וכו' וכו'... בינינו... היום זה לא לרמה שלנו... אנחנו  

 בעלי הצווארון הלבן... אנחנו לא מסתובבים עם ידים מפויחות?? אנחנו אנשים מכובדים... 
ההיפך!!! הסיבה שבדור האחרון זה לא לכבוד שלנו לעבוד בשדה עם ידיים מפויחות זה רק   אז זהו שבדיוק

בגלל שאנחנו לא מסוגלים להוריד את הראש הגדול שלנו ולתרגם אותו לחיי החומר.. אם יש לנו ראש גדול  
א מצליחים  של מדיה וטכנולוגיה מפותחת... זה משאיר אותנו באיזשהו ענן ואנחנו ל (כמובן פצפון גדול)

 לתרגם את זה לחיי המעשה... 
אז תעשה קל וחומר!!! ותנסה לדמיין יהודי עם ראש גדול מאוד... שהוא עכשיו חזר מבית המקדש והוא  
שאב שם רוח הקודש... ויש לו השגות נוראות ביחוד ה'... והנה!! הוא כעת לוקח את כל ההשגות האלו 

 ח זה??? ומתרגם אותם לעבודת האדמה... תחשוב איזה כ
איזה חיבור ראש לגוף יש כאן?? רק יהודי שיש לו תורה מסוגל לקחת שמי שמים ולהציע אותם תחת ההר!! זה כל   

 הנקודה של ארץ ישראל... 
 יש כאלו שלא מצליחים להבין מה הקשר בין מעלת ארץ ישראל למצוות התלויות בארץ?? 

וי דינים... אבל לא!! זה עניין אחד! כל העניין של ארץ ישראל מבחינתם זה כאילו שני נושאים לא קשורים.. סוג של צו
זה להצליח לקחת את ההשגות הכי גבוהות שיהודי משיג בבית המקדש ולתרגם אותם למצוות התלויות בארץ!!! 

 באדמה!!! זה כח של יהודי...  
 !! רק יהודי מסוגל להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה... איפה?? בארץ ישראל!

ניתן   לקראת ימי הקיץ הבאים עלינו לטובה   
העוסק    לקנות את הספר "וימאן"  

בנושא התמודדות בשמירת העיניים  
 והמסתעף. 

 ניתן להשיג במוקדי ההפצה של הגיליון 
 : לברור הנקודה הקרובה אליך 

  0527683095     0548446691 
--- 

כמו כן: עקב הביקוש, ניתן לקנות כמות  

  "אלה מסעי"מצומצמת של החוברת  

המתמקד בלבטים ובהתמודדויות של  
צעירים בשיעור ג' לקראת עלייתם לישיבה  

(במגזר הליטאי דייקא... יש לציין: שלמגזר גדולה, 
החסידי או לכל מי שלא נמצא הוא או בנו בשכבת גיל 

 ...) לא רלוונטית בכלל הזו החוברת הזו 
 בלבד:  בבני ברקניתן להשיג בכתובת 

  0527117271 -(מש' דרייפוס)  34רחוב חזון איש 
 .9כמו כן ברחוב קיבוץ גלויות 

 
 ניתן לקבל את החוברת גם במייל.

--- 

 
 להזכירכם: קורונה זה לא ארנונה...  

בשבועיים האחרונים נהיה לי ריאקציה נגד מסכה... 
לא רוצה ללכת עם מסכה... ופתאום משהו השתנה 

 מסכה... מה התברר???לי... אני כבר כן הולך עם 
האחראי קורונה בבית הכנסת!!! זה היה החתול  
השחור שלי!!! יש אחראי קורונה בבית הכנסת שמי 
שלא הולך עם מסכה הוא עושה לו נו נו נו... וזה 
בשבילי סדין אדום... זה לא בשבילי... אני לא מסוגל  
שיגידו לי מה לעשות... אני לא מסוגל שמישהו עומד 

מסיכה... עד   עלי עם אקדח שלוף ומסמן לי לשים 
 כאן... 

ואיפה קרתה התפנית??? הגעתי לבית הכנסת עם 
מסיכה... ופרנציפ הורדתי אותה ככה על הסנטר!!! 
כבר התחלתי להתרתח מבפנים... הנה... עוד מעט הוא 

 יגש אלי ויעיר לי... ו... ו... וחסר לו!! 
 אבל הוא לא הגיע... נו... מה קורה איתו???

מש דקות... הכל מוכן... אז למה אני כבר עצבני עליו ח
הוא לא מגיע?? מחוסר ברירה... התחלתי להתקרב 
אליו... התחלתי לעשות רונדלים סביבו... והוא רואה 
אותי ו... ו... ולא מעיר לי!!! בשלב מסוים הוא הסתכל 

 עלי... חייך והמשיך הלאה... זהו... נמאס לו להעיר...  
 יה!!!! זהו!!! מאותו רגע חלפה לי הריאקצ

 זהו... אני כבר הולך ברחוב עם מסיכה והכל בסדר...
--- 

 תעשה לי טובה!! אל תהיה תינוק כמוני.. 
   חרדים: תזכרו: קרונה זה לא ארנונה!!!!! 

הגיע הזמן שנפנים שאם צריך לשמור על הזהירות זה 
בגלל שצריך!! אנחנו לא עושים את זה לעילוי נשמת 

ס של אף אחד... זו אף אחד... וזה לא משרת אינטר
חובת השתדלות שנצרכת... במיוחד עכשיו!!! כי בעוד 
שבועיים שלוש כבר לכולם יהיה מודעות (הלוואי 
ונתבדה...) כעת עדיין יש כאלו שאין להם מודעות... 
ולכן עכשיו זה הסכנה היותר גדולה!!! אנא ממך: בא 
נחליט שבעוד שבועיים... אם ביבי יכניס אותנו לסגר... 

ה בשקט תעשה מה שאתה חושב... כי כשכולם  את
בסגר זה באמת פחות מסוכן... אבל עכשיו שביבי לא  
אומר... כעת זה באמת מסוכן!!!! כעת התורה אומרת 

 שצריך ליזהר.. 
צעדים אחורה!!! תהיה נערוויסט  הקח!!! קח עשר

 בזמן! הזמן זה עכשיו!!! לא בעוד שבועיים... 
.. סו"ס החרדים לדבר ה' ואין מזרזים אלא למזורזים.

מאוד נזהרים... חרדים למצוות וחי בהם... 
 בבריאות......



 

  

    האם אפשר לדרוש מסיר לחץ   
 שלא ישרוק...??  

תשמע סיפור... קח אותו ממש בערבון מוגבל... אני  
משתמש בו רק בתור דוגמא... ו... ודוגמא לא 

היה זה לפני  ובכן: מוצלחת... אני מודיע מראש... 
שלוש שנים... ואני מתגורר בעיר חיפה... ובאותו זמן 
כיהן ראש עיר שעשה לנו הרבה צרות ונלחם בנו... 

ים... ירדו גשמי והנה!! באחד מימי החורף הסוער
זעף... ואז כצפוי... התחילה הצפה... ואני עומד 
במדרכה יחד עם עשרות אנשים מול נחשול המים  

 שזורם במהירות ואי אפשר לעבור.. 
ואז כמובן... הקיטור התחיל לצאת החוצה... הראש 
עיר הזה... תראה איך הוא מזניח את השכונה שלנו.. 
הניקוז פה עעעל הפנים... תראה איזה הצפה... מים 
נכנסים לבתים... וחבר שלי עומד שם מהצד... והוא 
במקרה שייך למגזר השני שראש העיר כן תומך 

חפות עליו!!! בהם... והוא מנסה כמה שהוא יכול ל
תקשיב... אין מה לעשות... לא בכל דבר אפשר 
לטפל... ואנחנו עונים לו... בקיצור: התופעה 

 המוכרת... 

והנה!!!! חלפה לה שנה... והתהפכו היוצרות... הפעם 
המגזר שלי בחר את הבחירה הנכונה... וכעת ראש  

 העירייה הוא כבר מהצד שלי!!!!

חרונות ב"ה ירדו והנה... זה לא סוד שבשנתיים הא
הרבה גשמי רצון ברכה ונדבה... והנה שוב!!!! שוב 
אני מוצא את עצמי מול אותה סיטואציה בדיוק!! 
ומול אותם אנשים בדיוק!! יום גשום וסוער... אנחנו 
עומדים מול אותו סוג של הצפה!!! מול נחשול מים 
שאי אפשר לעבור את הכביש... והפעם אני לא 

תורו של השכן להתלונן...  מתלונן... כעת הגיע
הראשת העיר הזו... הבטיחה הרים וגבעות... שהיא 
תטפל בניקוז וכו' וכו'.. ואיפה... שום דבר... הכל פה 

 עעעעל הפנים...

ולפתע!!!! לפתע אני שומע מישהו שעונה לו!!!   
 תנחש מי זה היה???

פתאום שמעתי את עצמי נחלץ חושים  אני בעצמי!!! 
ה"בחירה" שלי... תקשיב... לא כל  להגן ולחפות על

דבר הוא בר ביצוע..  אל תשכח שחיפה זה עיר 
שכולה בנויה על צוק תלול... ועם כל הרצון הטוב 
לשפר את הניקוז... לא על כל דבר אפשר לשלוט... 
גם  הניקוז הכי טוב לא יכול להשתלט על כזה זרם.... 
 והוא מתווכח... ואני מסביר עם כל כושר הביטוי 
ומגונן ומחפה והדובר והעורך דין של הראש עיר  
שהפעם הוא שייך לצד שלי... זהו... עקרונית כאן 

 נגמר הסיפור...  

חזרתי הבייתה והרגשתי מותש נפשית!!!! בטח... לא 
קל לחפות... לא קל לעמוד מול בן אדם שמתלונן 
ולהסביר לו שצריך להתאזר בסבלנות וצריך להבין 

לעשות... לא קל להוכיח לבן אדם שהכל  שאין מה 
חיובי והכל טוב... צריך המון משאבי רוח ונפש!!! ואז 
התחלתי לחשוב על הנושא הזה... ואז עלתה לי 

 מחשבה מוזרה.. בעצם... מה לי ולצרה זו?

הרי לפני שנתיים כשהייתה הצפה בחיפה... 
התעצבנתי... לא מצא חן בעיני.. באותו רגע פתחתי 

לי לחשוב פעמיים והוצאתי את כל את הפה ב

הקיטור... יריתי לכל הכיוונים... האשמתי את כולם... 
סיימתי לפרוק סחורה... וזהו.... באותו רגע נרגעתי... 

 הלכתי הבייתה ושכחתי מה היה..

בגלל שהפעם בחרתי את הבחירה  ואילו עכשיו????
הנכונה... וראש העיר כעת מייצג את הצד שלי... לכן 

לכן מעכשיו אני נהפכתי להיות הדובר של מה??? 
העיריה... אני עסוק כל הזמן בלחפות ולגונן ולהסביר 
ולהעמיד כל מיני אוקימתות למה הניקוז עדיין לא 

 מסודר... 
ואז התחלתי לנתח את הנושא... רגע... בא נדבר כעת 
מזוית אגואיסטית נטו!!! מתי היו לי חיים יותר קלים??  

 עכשיו?? האם לפני שנתים או
לכאורה לפני שנתיים היה לי חיים יותר קלים... היות 
והייתי בצד העשוק והרצוץ... הייתי משוחרר... לא 
הייתי צריך לחפות על אף אחד... לא הייתי צריך להציג 
עמדה של אף אחד... אדרבה... הייתי יורה פצמרים 

 ונעלם... 

(אתה מבין אה... מה אתה אומר על המחשבה הזו???  
לא   בד שאני לא באמת מתכוין ברצינות למה שאני אומר... ברור ש ל

בנושאים ציבוריים... אבל אני וכ"ש לא השיקולים... בשום דבר לא  זה
 משתמש בדוגמא הזו רק בתור רמת העקרון...)

 חשבתי על זה הרבה והגעתי למסקנה חד משמעית:  

הרבה יותר קל להיות באופוזיציה... אתה  קל ? ! ? ! ?
ת בן חורין... אתה יורה לכל הכיוונים... שופך בוץ באמ

בלי לחשוב פעמיים... מוציא את כל הקיטור... והולך 
הבייתה בלי צורך אפילו לנקות את האדמה החרוכה 
שהשארת...  זה בהחלט חיים קלים!!! מתאים לדור 

 הקופיקס... 

אבל!!! אם אתה רוצה להיות יהודי טוב.... אם אתה 
רה שלך תישאר טובה ועדינה כפי רוצה שהנפש היק

מומלץ להיות תמיד בצד  ליהודי שבישה' רוצה... אז 
 החיובי.. ובצד המגונן והמחפה שרואה רק חיובי... 

כי לפני שנתיים כשעמדתי מול ההצפה בחיפה  ולמה??
ושלפתי בבת אחת את כל התסכולים... הייתי מוציא 
את כל הביקורת והטענות שיש לי וזהו... הולך 

היה תמיד נשאר לי בלב איזה  אבל לא!!!הבייתה... 
טעם מרירי של נרגנות... של הסתכלות שלילית... וזה 

 יחד איתי הבייתה!!  הלך 

כשהגעתי הבייתה... אם כעת אני כן רוצה לראות רק  
ולא תמיד  את החיובי... אז אני צריך להחליף דיסק!!! 

לעומת זאת כשאתה  זכרתי להחליף את הדיסק הזה!!
נמצא בעמדה של מחפה ומגונן ועסוק בלראות רק 
חיובי... אז בטעות!!!! הדיסק נשאר על המקום הזה... 
ואז גם כשהגעתי לשטיבלאך ודיברו שם סרה על אחד 
מהצדיקים.. בטעות מצאתי את עצמי מחפה ומגונן 
ומסביר למה התאוריה המכוערת הזו לא נכונה... מה 

סק נשאר על המקום הנכון!! על  פשוט הדיקרה?? 
 המקום החיובי!!!! 

לכן פתאום קלטתי כמה חשוב להרגיש טוב!! כמה 
חשוב להיות בסביבה ידידותית!! לא!! לא בריא 
להרגיש עשוק ורצוץ... אמנם יש סוג של תענוג מסוים 
להתמסכן.... לא נעים להודות... אבל לחרדים יש 

מחנכים אותנו (בעיתון די לפעמים את התענוג הזה... 
אבל זה לא עושה לנו  להרגיש מקופחים וממורמרים)

טוב!!! כשאתה מתרגל לראות שלילי... גם אם אתה 
צודק... הדיסק נמצא כעת על שלילי!! וזה כבר פחות 

 בריא... 
--- 

עכשיו: אני מקווה שאתה מספיק בוגר ומספיק 
ישראלי משופשף להבין שהדוגמא שההבאתי 

   מא הכי לא מוצלחת!!!זו הדוג  מהעיריה... 
למה?? כי אני טוען פה שצריך להיות בצד החיובי... 
בצד המנצח... ודווקא בייחס לבחירות בעיריה זה דבר 

(בעיריה ובשלטון כולם רוצים להיות שהכי פחות תלוי בנו!!! 
 בצד המנצח ולא המפסיד... ותכל'ס... זה... זה לא תלוי בי...)

יריה וקואליציה זה באמת אז זהו!!! שנכון... בייחס לע
 לא תלוי בך...

אבל יש המון המון דברים אחרים שזה כן תלוי בך!!!  
 נטו בך!!!! 

כמעט בכל נושא ציבורי או קהילתי שמזמין סערת 
רוחות!! שיש כאלו בעד ויש נגד... זה עניין של בחירה 
איפה אני בוחר למקם את עצמי... האם אני בוחר לזוז 

המבקר והמקופח והעשוק לצד ולהיות בעמדה של 
והלא אוחז והמתנגד... או להכניס את עצמי בפנים  

כמעט תמיד זה תלוי בי   ולהרגיש חלק מהעניין... 
   ורק בי!!!! 

אני אתן לך דוגמא... קצת לא נעים לי להיחשף... אבל 
אני יכול להעיד על עצמי... שאני טיפוס כזה שצריך 

ואני לא להיות בעניינים!!! אם יש משהו שקורה... 
בעניינים... אז אוטומטית אני מפתח נוגדנים... אני 
מתנגד לזה... ארך לי כמובן הרבה זמן לזהות את 
הנטיה הזו!! איפה פגשתי את זה בצורה ממש בוטה? 
כשהייתי בחור... כל שנה בערב פורים הייתי נגד הת"ת 
של הישיבה!!! אל תשאל למה... היה לי כל מיני טענות  

. והייתי מדבר נגד... והייתי עושה על ההתנהלות..
אוירה של אופוזיציה... ותמיד בשלב מסוים הם היו 
מכניסים אותי לעניינים... והופה!!!! פתאום המנגינה 
השתנתה.. הבן אדם התחיל להתמסר לת"ת... את 
נשמתי הקרבתי... אספתי כסף לילות כימים. דפקתי 
בדלתות והתחננתי... הסברתי את החשיבות של 

 "ת וכו'... הת
ועם הזמן זיהיתי שזה משהו מגמתי אצלי!!! אני צריך 

 להיות בעניינים!
ומאז!!! ברגע שקלטתי את זה!! כל דבר טוב שקורה 
בקהילה... בשכונה.. כל איזה ארגון חדש שנפתח... כל 
דבר חיובי שמתפתח... אני כבר יודע מראש: או שאני 

ניין דוחף את עצמי לעניין ואז אני נהיה חלק מע
ופטריוט של הדבר מצוה הזה... או שאני נגד לגמרי... 
ומדבר רק שלילי נגד זה... ומאז אני מאוד מקפיד 
להכניס את עצמי!!!! אם יש את קרן הבנין או קופת 
צדקה בשכונה... אז מיד מכניס את עצמי לזה... אני 
אחד מגבאי הצדקה... ואני עומד ואוסף כסף ומשכנע 

מגיע חבר שלי... שיש לו אותו  אנשים... ואז פתאום
אופי בדיוק כמו שלי... ואז הוא עושה פרצוף ומסביר 
לי כמה הוא לא אוחז מזה ואפשר לעשות אחרת... 

 ולמה ככה... 
ואני לוקח אותו לצד ואומר לו: תקשיב!!! אתה צודק 
כל מילה!!! גם אני טענתי את אותם טענות כל זמן  
שהייתי מבחוץ... בא תחליט שאתה מכניס את עצמך  
בפנים... ופתאום אתה תהיה פטריוט ותדבר רק  
חיובי... אני מתאר לעצמי שלא כולם מבינים על מה  

יותר מידי טוב... אני מדבר... אבל מי שמבין... מבין 
 יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן.... 
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רוב הקוטרים שמדברים כל היום נגד זה נטו עניין 
 של בחירה!!!

אתה עומד מול דבר חיובי וטוב שקורה פה... יש 
לך בחירה... האם להכניס את עצמך לעניין... 
ולהיות חלק מהעניין... ולהיות "משוגע לדבר"... 

ך בחירה להישאר מהצד... ואז ובאותה מידה יש ל
לעמוד כמו מבקר המדינה ולחפש בעיות ודברים  
שליליים... זה כבר לא בחירות לעיריה!!! זה כבר 
בחירות שתלוים בך!!! כשאנשים רואים את זה 
מעורבב בכל מיני מעשי חסד וענייני קהילה... הם 
לא מבינים למה... הם חושבים שאני בעל חסד... 

שאם לא הייתי בפנים... היייתי אתה לא מבין... 
הקוטר הראשי פה... הייתי תוקע מסמרים בכל  

 דבר שזז פה...

והוי כמה אנשים כאלו אנחנו מכירים... אנשים 
שכל היום רואים שלילי... כל היום מדברים נגד 
הקהילה ונגד הישיבה ונגד המערכת... וברוב 
המקרים זה בסה"כ אנשים עם עוצמות!!! שבגלל 

ה הם בחרו להשאיר את העוצמה שמשום מ
שלהם מחוץ לתמונה... זה... זה יוצא ממקום של 

וחבל!!! על זה!!! על זה   אופוזיציה ולא קואליציה... 
 באתי!!!! 

יש עניין גדול מאוד להיות שייך לצד החיובי!!! 
לעשות כל מאמץ להיות משויך למערכת... למי 
שמוביל פה... לפעמים עדיף לוותר על עקרונות  
(השאלה איזה כמובן) ורק לא להישאר מבחוץ... 
יתכן שיש לי ביקורת על ההתנהלות של הגבאי 
בבית הכנסת... אני אוחז שצריך להגיד אב 

ח תמוז שחל בשבת והוא לא... אבל הרחמים בר"
אם המחיר הוא שאני הולך להיות באופוזיציה של 
בית הכנסת!! אני הולך לשלם על זה מחיר של 
המון המון המון לשון הרע ורכילות בלתי  

 נשלטים... וחבל... 
--- 

וכעת!!! יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה 
 בהגדרות של לשון הרע... 

להתחזק בשמירת   הרבה פעמים אנחנו רוצים
אם אתה  הלשון... ותמיד צריך להתחזק בזה... 

שואל אותי... אני חושב שיש לנו טעות יסודית  
איך להתחזק בנושא של לשון הרע  בכל הגישה

 ובין אדם לחבירו... 
היא שאנחנו נזכרים להגיע כבר    הטעות 

אנחנו נזכרים שאסור לדבר לשון   מצע! ! ! בא 
תיחה... רק אז אנחנו הרע רק כשזה כבר על סף ר 

נזכרים שאסור לדבר לשון הרע!!! ואז!!! אז זה די 
מאוחר.. כשאתה כבר מתפוצץ בפנים... כעת זה 

 ניסיון כבר יותר מידי גדול... 

אם אנחנו רוצים באמת באמת להתחזק בלשון 
הרע!!! העבודה צריכה להיות הרבה יותר יסודית!! 

 מה?? מה אפשר לעשות?? הוא אשר אמרתי:
תעשה כל מאמץ אפשרי להיות ולחיות בסביבה  

 אוהדת!!!  

תתרחק בכל דרך אפשרית מכל מפגש והתחככות 
מיותרת מול אנשים שהסגנון שלהם מאוד שונה 

 כאן המשחק העיקרי!!! ממך!!! 

אם אני שייך למגזר מסוים ולצורת חשיבה 
כך מול וימת ואני בכח דוחף את עצמי ומתחמס

גזר אחר...  אני במו ידי כל מיני אנשים ששייכים למ
מזמין פה מאות ואלפי לשון הרע וקבלת לשון הרע  

ותסלח לי...  באופן שכמעט אי אפשר למנוע אותם!!!!
 אני אומר את זה מניסיון אישי...

אם אני הליטאי... אתעקש להתפלל עם חסידים  
כלומר: באופן שאני נשאר ליטאי... נשאר עם כל  

שלי... ובכל זאת  העמדה וכל הראש הליטאי השונה
אני כל הזמן נפגש עם החסידים ונפגש עם השוני ועם  
כל ההתנהלות שלהם שכ"כ שונה לי... החיכוך הזה 
מזמין כל הזמן כעסים ועצבים מצידי... הסתכלות 
שלילית... חוסר פרגון... ובקיצור: כל העבירות שבין 

 אדם לחבירו ובאופן כמעט בלתי נשלט... 

רוצה להתחזק בבין אדם לחבירו... והנה! יום אחד אני 
די לשנאת חינם.. די לרכילות ולקבלת לשון הרע... נו... 
מה אני עושה? מתחיל ללמוד חפץ חיים ולשנן אותו... 
ומהיום אני מחליט!!!! כשאני אתחכך עם אותם 

  ---להתפוצץ  אנשים שכ"כ שונים ממני אני אשתדל 
מהיום אני אשתדל לא לפרוק את אבל רק מבפנים!!! 

זה בבית... לא לדבר על זה עם חברים... אני אמנם 
 להתפוצץ.... אבל רק מבפנים!!!! אמשיך 

אדוני... זה לא שייך!!!! זה לא שייך!!! לא  
   מעשי!!

איך בן אדם יכול להתפוצץ ו... וזה ישאר מבפנים???  
 תסביר לי!!!

יש נקודת לכל מזגן יש נקודת יציאה.. לכל וונטה 
יציאה... לכל בלון גז יש נקודת מילוט... ובדיוק 

 למכונית תופת שלך... היא תתפוצץ רק מבפנים??

תגיד לי: איפה אתה חי???? אתה ריאלי??? אתה לא  
 מדבר לעניין!! 

אין כזה דבר ללמוד חפץ חיים ולהחליט שמהיום אני 
ממשיך להתעצבן על השני.. אבל אני לא מדבר עליו... 

 שייך!!! נקודה!!!   זה לא 

ואני אגלה לך סוד כמוס: יש הלכה מאוד מוזרה בחפץ  
חיים... שאחרי שהחפץ חיים כ"כ מחמיר בלשון הרע... 
וכל הגישה שם שאסור אסור ואסור... פתאום החפץ 
חיים אומר קולא מאוד חריגה בנוף!! אומר החפץ 
חיים: אם מישהו מאוד מאוד כועס... ואתה משער  

שון הרע שלו הוא ירגע וישתוק ולא שאם תקשיב לל
ידבר על זה יותר אז אדרבה... מצוה לשמוע אותו!!!  

אז איזה  אני לא מבין: אם לשון הרע זה אסור ודי!!!  
מין היתר יש לשמוע אדם שעובר איסור העיקר שלא 
ימשיך להעביר אותו הלאה... וכי אם יש מישהו שרוצה 

לו מוזיקה  לנסוע לים בשבת... וכי יש היתר להדליק
 בשביל שיסתפק בזה ולא יסע בשבת??  

 מה ההסבר בזה???  התשובה היא פשוטה: 
בן אדם שבאמת מתוסכל!!! באמת כועס!! הוא 
באמת התחכך עם כל מיני אנשים מאוד שונים ממנו... 

אדם כזה צריך  והוא כעת עצבני כמו איזה סיר לחץ... 
  הסיר לחץ הזה חייב קצת לשרוק בשביל להירגע!!!

לפרוק סחורה... הוא מצידו צריך להרגיע את עצמו! 
ואם כעת הצורה שלו איך לשחרר קיטור זה ע"י שהוא 
יספר לי איזה פושעים הליטאים או החסידים האלו... 
וזה מה שירגיע אותו... אז נו... זה כבר לא סתם לשון  
הרע. יש פה אדם שצריך להירגע. ובאמצעות לשה"ר 

 הוא משחרר קיטור.
אם ככה... אם זה לא נקרא לשון הרע... אז מה זה   נו... 

  כן לשון הרע??   

התשובה היא: מה קורה מחר!!!! אותו בן אדם!!! 
אותו אחד שאתמול שלח את הבן שלו לקהילה 
השניה והתפוצץ מהשוני שלהם... אם את הילד 
השני שלו הוא שוב חזר ככלב ששב על קיאו ושוב 

התפוצץ שלח אותו לאותו חידר בשביל שוב ל
 מהם... כאן!! כאן נכנסנו לסוגיית לשון הרע!!! 

הההלו... בשביל מה באת לכאן עוד הפעם??? 
בשביל לשחזר שוב את "ההצלחה המסחררת"??? 
בשביל שוב להתחמם ולאגור עוד ועוד תסכולים 
וביקורת ואז לרוקן אותם אצל מישהו אחר??? הנה 

 לשון הרע!!!!
כלים בראש הבנת את הרעיון???  אנחנו מסת

קטן... בראש שלנו: מה זה לשון הרע?? בן אדם 
שעומד ומדבר לשון הרע!!! אבל זה לא מדויק... 
לשון הרע זה בעיקר תוצרת מתוזמנת!!!! התהליך 
יצור שלה הוא פה הלשון הרע העיקרי... בן אדם 
מזמין תסכולים... מזמין כעסים... פה הוא מבשל 

שהסיר לחץ כבר את הלשון הרע... ועכשיו!!! אחרי 
בשיא הרתיחה... כעת אדרבה... לפעמים דווקא 
עכשיו זה כבר פחות לשון הרע!!! כעת יש לנו עסק  
עם בן אדם שבאמת צריך לפרוק את העצבים 

 שלו... 

  ופה הטעות שלנו... אנחנו מחכים לסף רתיחה!!!  
אנחנו מחכים שהסיר לחץ יגיע לשיא!!! ואז 
פתאום אנחנו נזכרים להתחזק בלשון הרע... 
ולנזוף בסיר... ש... ש... שקט!!! לא לשרוק... אסור 
לשרוק... תתפוצץ מבפנים ורק אל תגיד מה שיש 

 זו טעות!!!!! כי זה לא נכון!!!!!  לך... 
אם אסור לסיר לחץ לשרוק... זה אומר שאסור  

 ר לחץ!!!!לקנות סי
לדרוש ממנו  ---אין כזה דבר לקנות סיר לחץ ו

 שלא ישרוק...
אם יש איסור לדבר לשון הרע... עיקר השיעורי בית 
זה... זה לא להגיע לסירי לחץ... להימנע ממצוקת  
שריקה... לחסוך היתקלויות וחיכוכים שאפשר למנוע 

 אותם... ליצור את הסביבה הנעימה והטבעית..  
לי... אבל מבחינתי... אתה יודע מי זה תסלח 

הדמויות הכי נאצלות בשמירת הלשון שהם מודל 
לחיקוי?? זה האנשים הפקחים האלו... שיודעים 
לקרא את המפה המשפחתית או החברתית או של  
ועד בית וכדו'.. והם מזהים מראש... שלפי המצב 
הנתון כעת... הולך להיות פה בזמן הקרוב איזה 

ם לא רוצים שזה יקרה!! והם תופסים פיצוץ... וה
את הרגלים בזמן ונעלמים מהזירה או שמצליחים 
לעשות איזה קומבינה שקטה ולמנוע את הפיצוץ 
ברגע האחרון!! הנה!!! זה בן אדם ששומר על  
הלשון!!! אה... מה הקשר? מה הקשר בין השכנת 
שלום לשמירת הלשון..?? פשוט מאוד!!! אחרי 

או במשפחה או בקהילה...  שהעסק התפוצץ בבנין
נראה אותך לא מדבר על זה... נראה אותך לא טוחן 
את זה ימים ולילות... אפילו הלכתית אני לא בטוח  
שאפשר להשקיט את זה!! כי ברגע שזה התפוצץ 
אז יש פה אדמה חרוכה שצריך לטפל בה... יש פה 
נושאים שצריך לדבר עליהם ואי אפשר לשתוק... 

הנקודה של שמירת הלשון?  נו... אז איפה פה
הטיפול מונע!!!! לא לחינם הכל כתוב בפסוק 
אחד: מי האיש החפץ חיים... נצור לשונך מרע  
ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש  

 שלום ורדפהו... ודו"ק היטב... תחשוב על זה...
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     ... התגלה שם חולה זיבה מאומת!!!!  XX      מי שהתפלל בבית כנסת  

ש... ש... שקט... אני שומע כרוז... תן לי לשמוע מה אומרים שם... תושבים יקרים: מי שהתפלל ביומיים האחרונים בבית הכנסת 
דרכי אברהם בשלושה הספסלים האחרונים מתבקש לטבול ולהטביל את בגדיו ואת כל הטהרות שנגע בהם ביממה האחרונה... 

חה נפלטה מפי... נס!!! ב"ה ביומיים האחרונים לא דרכתי בבית הכנסת הזה בכלל... עקב התגלות חולה זיבה מאומת!!! אנחת רוו
אם ח"ו הייתי שם הייתי עכשיו בצרות צרורות... בטח... כל ערב קוראים לי במיוחד למאפיה להפריש חלה!!! משלמים לי סכום 

כעת מתברר שהחליפה שלי היא ראשון  הגון בגלל שיש לי כרטיס "חבר"!! שאני אוכל חולין בטהרה... תאר לעצמך שהיה 
אז אני יצאתי בנס... אבל החברותא שלי בהתחלה לא עשה עסק... כי   (בשלמא אני... אני איכשהו טובל כל יום... אבל החליפה שלי?)לטומאה... 

מה קרה ר' יצחק??? גם הוא כמוני לא היה שם... אבל פתאום באמצע הלימוד אני רואה שהוא לא  איתי... התקדרו פניו לפתע...  
 קרה משהו??

לא... אני אמנם לא הייתי שם... אבל אני פתאום מתחיל לחשוש שאולי הילד שלי... אולי הוא התפלל שם אתמול בבוקר... אני מנסה 
לאמץ את הזכרון שלי מתי אשתי עשתה את העיסה אתמול ועם מי היא שלחה את החלה לכהן... ואז לפתע ר' יצחק סגר את הגמ' 

 צא בריצה... רץ הבייתה... וי
אמא... אתמול... עיסה... עם מי שלחת?? יש לציין שהיא הבינה מיד את השאלה.... כן... שלחתי עם יענקי... מה הבעיה?? איפה 
יענקי...? הנה.. תגיד לי יענקי... איפה בדיוק ישבת אתמול בתפילת שחרית...?? בספסל השני משמאל!!! מה.. ישבת ליד מוטקה?? 

א!! ענה יענקי... לא ליד מוטקה!! אלא בכסא שלו עצמו... הוא התפלל בשעה שבע... ואני הגעתי למנין של שעה שמונה... הוא ל
בדיוק קיפל את התפילין ופינה לי את המקום שליד החלון... ר' יצחק החויר... אוי אוי... יענקי אתה ראשון לטומאה!! אתה ו... 

 והבגדים שלך!!!
 ענקי... אתה לקחת את החלה לר' ירמיה הכהן?? איך לקחת?? נגעת בחלה?? רגע רגע... י 

 בטח!! ענה יענקי... כמובן שנטלתי ידיים קודם ואז לקחתי את החלה בידיים והכנסתי אותה לשקית... 
אבא היה מבוהל עד אימה... אוי אוי... איזה סיפור נורא!!!! הכשלנו את ר' ירמיה באכילת תרומה טמאה בשגגה!! זה מיתה בידי 

רגע רגע... אולי אפשר עדיין להציל משהו... אבא קם לפתע ורץ מהר מהר לבית של ר' ירמיה... תוק תוק...   (כמובן למזיד...)שמים 
י הביא לך עיסה חלה... האם אתם כבר אכלתם את זה או לא?? גברת כהן נגשה לסלסלה ההדורה... גברת כהן... אתמול הבן של

 תזכיר לי ר' יצחק איך העיסה שלכם תמיד נראית???  אנחנו תמיד עושים בצק מקמח כוסמין קיבר... אה... אז אני שניה בודקת...  
ה אתמול הרבה בצקים מקמח חיטין... והעדפנו לא לערבב... ר' לא!!! מצטערת... את שלכם עדיין לא אכלנו!!! פשוט הצטברו פ

 יצחק פרץ בבכי... ברוך ה'!!! ה' לא מביא תקלה על בהמתם של צדיקים... 
מה קרה... נבהלה גברת כהן??? מה... לא שמעתם?? בחצי שעה האחרונה מסתובב פה כרוז שהתגלה חולה זב בשכונה... והוא 

 סת בטומאת מדרס והמון אנשים בהיסט... הדביק המון ספסלים בבית הכנ
(כן... יש "נשא"  והילד שלי אמנם לא ממש נגע בו... אבל התברר שהוא "נשא" של הזיבה... הוא התיישב על הכסא שישב עליו הזב 

 ומזה הוא נדבק ונהיה ראשון וטימא את החלה...  קורונה... ויש טומאת "נישא" בזב)
ה רבה ר' יצחק... אני מודה לך על המידע... אני הרגע לוקחת את כל העיסות שמחכות כאן ואני גברת כהן התחלחלה כולה!!!  תוד

מכניסה אותם לבידוד!!! רק זה חסר לי... שבאמצע הלילה מישהו ידפוק אצלנו בדלת ויגיד לנו שהתברר שגם העיסה שלהם 
ו עם כפיפה מצרית ומסיקה אותה תחת התבשיל נדבקה מהסטנדר מתכת שהזב נגע... דווקא את העיסה שלכם אני לוקחת עכשי

   (כדין תרומה שנטמאה שמותרת בהסקה)
אבל... על כל הכבוד לסיפור הזה... כמה שהוא מזעזע ודרמטי... זה עוד הסיפורים הקלים... זה ממקרי ההדבקה המוכרים   ---

מאה למפרע מעת לעת או מפקידה לפקידה... זה והקלאסיים... כן... בהרבה בתים יהודים נערכים על בסיס קבוע למציאות של טו
 מעשים שבכל יום..    אבל בירושלים...? ! ? ! ?  

 שם הסיפור הגדול!! שם אחוזי ההדבקה הם הכי גבוהים והכי בעלי השלכה רוחבית...  
ק בשביל זה יש לנו שם כשקורה משהו זה עלול להיות כדור שלג שלפעמים אורך הרבה זמן לשקם את הנזקים... ובשביל זה!! בדיו

הנה...  את הצבא של הלויים!!! שחלק משמעותי ונכבד מהתפקיד שלהם זה הנושא הזה... לטפל בכל מיני פיגועי טומאה נרחבים!!!  
היה פה כהן תלמיד חכם מופלג!!! זריז במעשיו!! בקי בעבודה... שכולם אוחזים ממנו וסומכים עליו  לדוגמא: שבוע שעבר... 

.. והגיע הבית אב שלו... והוא עבד.... עד חצות היום הוא עבד!!! ופתאום!!! לפתע חלפה שמועה כאש בשדה בעיניים עצומות.
קוצים... שהמקווה שנקרא "שוקת יהוא" שנמצא ליד נחל קדרון... נמצאה בו תקלה!!! שהנקב שם שמחבר אותה למעין היה פחות 

עם כף מנחה בידיו... העירו אותו והוא שוב התעלף כמה פעמים...  משפופרת הנוד!!! ברגע שהכהן שמע את זה הוא קרס מתעלף
ובפעם הרביעית שהעירו אותו... הוא קם בשארית כוחותיו והתחיל לרוץ בבהלה עצומה בדרך קצרה לכיוון היציאה מהעזרה... והוא 

א!!! והפעם... במקום להעיר אותו...  לא הספיק להגיע לשער העליון והוא שוב קרס מתעלף... וכולם הבינו ש... שקרה פה משהו נור
המשיכו לגרור אותו ליציאה מהעזרה... ואז העירו אותו בעדינות ולחשו לו באוזן... זה בסדר.. אתה בחוץ!!!! אתה כבר בהר 

! הבית!!!! ו... ואז לאחר שהעירו אותו אכן התברר... שהגרוע מכל קרה... שאת כל הטבילות שלו הוא מחמיר לטבול דווקא שם!!
והנה... פתאום התברר שבדיוק המקווה הזה היה  (שיש לו השקה למעין...)מתוך כוונה הכי טהורה ללכת למקווה הכי מהודר בירושלים 

אתה קולט איזה קטסטרופה  פסול... שהמשמעות היא שכל העבודות שאותו כהן עשה מהבוקר עד עכשיו... הכל טמא ופסול!!!! 
רחבה יש לסיפור הזה?? תנסה לדמיין רק כמה קבלת הדם הכהן הקדוש והזריז הזה עשה אתה קולט איזה השלכה  קרתה פה?? 

רק מהבוקר עד עכשיו??? הסיפור הזה עורר סערה בכל ירושלים... ואם עד לפני שעתיים עבר כרוז ששוקת יהוא התברר פסול... 
וכל מי שנדב שלמים והקריב אצלו שיפסיק אז מהר מאוד חלף כרוז נוסף בירושלים: שר' חובב הכהן נמצא טמא טומאת מת!! 

 לאכול מיד... וכל מי שנדר קרבן והקריב אצלו... צריך לחזור ולהקריב...
תחשוב מה שזה... אנשים שהקריבו חטאת ויצאו מהמקדש והיו בטוחים שהם כבר התכפרו... פתאום חזרו שוב בפנים נפולות... 

. וכמה שכשזה קורה במקדש זה  למרות שבירושלים מתרחשות אבל!!! תתפלא לשמוע... שכמה שזה נשמע מלחיץ..
הקטסטרופות הגדולות ביותר... אבל יש דבר אחד מרגיע פה... שבטומאת מקדש וקדשיו יש קולא מיוחדת שרק מי שהיה לו 

גוד לשאר חטאות שחייבים  (בניידיעה בתחילה ואז נעלם ממנו... רק אז הוא חייב... אבל אם הוא לא ידע מראש בכלל אז זה פחות חמור... 

כלומר: במילים אחרות: כרוז שמודיע בפתאומיות: רבותי... התגלה חולה זיבה מאומת וכולם כעת טמאים...  גם בלא ידיעה בתחילה)
כמה שזה משבש את כל המערכת... אבל אם לא ידענו את זה מראש... אז זה לא חמור בסדר גודל של דבר שזדונו כרת ושגגתו 

ביל זה יש שעיר הנעשה בפנים ביום הכיפורים שמכפר עליו...זה בהחלט מסר שמרגיע... אבל עדיין!!! כולנו תפילה... חטאת... בש
 מנסתרות נקני... גם נסתרות מהסוג של קורונה...

5 
ממש בקרוב

 בהלכה. מושגים בסיסיים      --"למען לא נבוש..."  
שבועות לבית הכנסת... מתוך  החזרנו לפני שלוש

הבנה ברורה שמשהו צריך להשתנות... וכעת זו 
הזדמנות שוב לעשות בדק בית.. האם באמת 
השתנה משהו?? סוף סוף הקורונה עדיין לא 
נעלמה... היא עדיין מרחפת לנו מעל הראש... ו... 
ואנחנו צריכים להוכיח רצינות כדי שלא נחזור ח"ו 

וד מאוד בוער לנו שבית אחורה... מה שבטוח, מא
הכנסת ימשיך להשאר פתוח ולא ינעל ח"ו 

 מאחורינו.
אז אני מוכרח לספר לך שמצאתי!!!! מצאתי את  

גם אני רציתי בעקבות הקורונה  שאהבה נפשי!!! 
להתחיל להתחזק בעניין התפילה ומה אעשה שאני 
לא מדבר בשעת התפילה!!! לא!! לא מדבר!! 

ה יוהרא... כמדומני שיש ותסלח לי... לא נראה לי שז
הרבה יהודים טובים ופשוטים כמוני שלא מדברים 
בשעת התפילה... ממילא לקבל ע"ע לא לדבר 

 בשעת התפילה... זה... זה... זה לא הנושא...
אז אמנם התחלתי לעשות את  אז מה כן???

הפלאפון על מצב לא מקוון ויש לציין שזו בהחלט 
אבל עדיין...  ם זה...)(הההראיה: שדי קשה לי עקבלה!!! 

מה אפשר להתקדם עוד... אז השבוע בהשגחה 
פרטית יצא לי להסתכל בספר הנפלא "ארחות 
יושר" למרן ר' חיים קניבסקי שליט"א ובאות ת' הוא 
מדבר באריכות על תפילה... ובסוף הוא מונה שם 

נקודות בהלכות תפילה שאנשים  46בקיצור נמרץ 
שוט עברתי על לא יודעים או מזלזלים... ופ

הארבעים ושש ההלכות האלו אחד אחד... וסימנתי 
לעצמי!!! וי וי... איקס... וי... את מה אני כבר 

  אני ממש ממליץ בחום!!! עושה... ומה עדיין לא... 
זה כתוב בלשון פשוטה ושווה לכל נפש... זה לא 
איזה סעיף קטן בדרך אמונה שיש בו הרבה י"א עם 

שי תיבות... לא!!! זה כתוב ציון ההלכה עם המון רא
 פשוט וקל.. ו... ואפילו מנוקד... 

ולא נותר לך אלא לקחת עפרון ולסמן וי או איקס... 
ותתפלא לשמוע שהוא מתעכב הרבה על הנושא 
של איחור לתפילה או יציאה מבית הכנסת יותר 
מידי מוקדם... אוהו... סוף סוף מישהו נוגע לי 

מי שיכול לבא ונו: ביבלת האמיתית!!! זה מקצת לש

לתפילה בזמנה ובשאט נפש מאחר מהתפילה כדי שלא יצטרך 
להמתין איזה רגעים, וכן מי שיוצא באמצע התפילה או לפני גמרה 
משום שאין לו סבלנות להמתין כמה דקות, אין לך מבזה עבודתו 
של הקב"ה יותר מזה, וכאילו אינו מאמין ששכינה נמצאת 

יך תתקבל תפילתו, וראוי הוא כבוד בביהכנ"ס בשעת התפילה, וא
שמים להמתין איזה דקות קודם התפילה, וכתיב: 'לו הקשבת 

ועל זה   רש"י) -(לשון המתנה הוא שתמתין בשביל מצוותי אשר ציויתילמצוותי 
מסיים הכתוב "ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול 

ם בני תורה, זרעך" ויש בזה גם חילול ה' רח"ל שאומרים כך מתנהגי
ואין בזה שום תירוץ אפילו רואים אנשים שמזלזלים בזה.. ואפילו 

(ומסתמא צריך לדונם לכף  אנשים חשובים, דממה נפשך, אם יש להם טעם 

ואם אין להם טעם בודאי יענשו על זה.... המאחר   זכות שיש להם טעם) 
בתפילה ואין מספיק להגיע לשמונה עשרה עם הציבור ממש מבטל 

תפילה בציבור שעיקר מצוותה ההתחלה כמו שכתבו כל בידים 
 הפוסקים,

אה... זה כבר מוכר יותר... זה כבר יותר היימיש...  
כן... אנחנו מבינים כל מילה... אנחנו יודעים בדיוק 
על מה מדובר פה...שמתי לב שלהגיע מאוחר 
לתפילה זה משהו כרוני מובנה!!! כי פעם אחת 
ממש בטעות הגעתי מוקדם מידי לתפילה... והייתי 

מבוהל  צריך לחכות... פתאום הרגשתי שאני ממש
מעצם המעמד... ניסיתי להרגיע לעצמי שאין איסור 
להגיע יותר מידי מוקדם... אבל לא הצלחתי 
להירגע... התחלתי לחשוב... שנכון שזה לא אסור... 
אבל כנראה שזה מסוכן... וחמירא סכנתא 
מאיסורא!! כן... זה נשמע הומור... אבל אם תעקוב 

גיע אחרי עצמך... תשים לב שהזהירות שלך לה
מאוחר כדי שלא תאלץ לחכות דקה אחת... זה 
ממש על גבול הנערווען... הלוואי והייתי מקפיד על 
מסיכה כמו על זה... אז הנה!! הגיע הזמן לשנות 
דפוס חשיבה!! ואם הבית כנסת נפתח אני רוצה 
 להיות אשרי יושבי ביתך!! אני רוצה לשבת פה!!!
ת לשבת ולחכות לש"ץ שיגיע לישתבח... לחכו

 לציבור שיתאסף... ע"מ כן. 



“ 

 

 חורפם...  אבל הבחורים כעת בימי     קיץ....אמנם   

כבר קרוב לחודשיים שגיליון זה לא מגיע לבחורי ישיבות!!! מה אפשר לעשות... בצוק 
העיתים אין שיירות מצויות... וגלגלי ההפצה המשומנים לא פועלים... וחלק מהקפסולות 
סגורות... ונוצר מצב שגיליון זה אמנם מגיע לכולם... חוץ מקוראיו הטבעיים... הלא הם 

 בחורי הישיבות!!! 
לי בתור כותב הגיליון זו הרגשה מאוד מוזרה!!! אבל אולי דווקא עכשיו זו הזדמנות 

לבחורי ישיבות.. אבל על!!!! על בחורי הישיבות... זו הזדמנות ולספר לכם  לאאלכתוב אמנם 
 הורים יקרים על!!! על בנכם היקר...

הקורונה.  לתקופת לא רקכן הורים יקרים.. שתדעו לכם: שקפסולה זו הגדרה מתאימה 
מבחינה מסוימת זה נכון בייחס לכל הגיל הזה!!! בחור ישיבה במהותו הוא סוג של 
קפסולה... לא... לא חלילה מהמובן של הקופסא שבזה או מהמובן של צמצום וראש קטן... 

 רק בתור המחשה:  אלא מהמובן של עולם בפני עצמו!! קפסולה בפני עצמה!!! 
!! כל העולם כולו קיץ... חם... מזיעים... טרמפרטורה אנחנו נמצאים כעת בעונת הקיץ! 

קר!!!  החורף!!! גבוהה... תארו לעצמכם שאצל הבן שלכם שם בקפסולה... אצלו כעת שיא 
אתה מסוגל לחשוב  מתכרבלים במעילים... יורד גשם זלעפות.. מפעילים הסקה על חום... 

 כזו מחשבה??? 
לנגב את אגלי הזיעה ולדמיין שהבן אתה מסוגל לעמוד עכשיו תחת השמש הקופחת ו 

שלך הישיבוחר יושב כעת בקפסולה רועד מקור ושותה כעת תה חם בשביל להתחמם?? 
אז זהו! שתתפלא לשמוע... אבל הבן שלך  לא!! לא מסוגל לחשוב על זה!אתה מסוגל?? 
אז כמובן שהחורף פה הוא על  חורף!!! חיי הנעורים נקראים ח ו ר פ ו !!  הוא כעת בימי 

דרך משל... אבל המשל הזה הוא מאוד טוב... מאוד ממחיש!!! בדיוק כמו שבאמצע הקיץ  
אתה לא מסוגל לדמיין את החורף... אפילו שלפני חודשיים היה פה חורף... אבל כעת 
בעיצומו של החום... אתה לא מסוגל להיכנס למשב רוח הקריר ולהבין למה היית צריך 

נכון שפעם גם אתה היית בחור... ושאף  אז זהו!!! שעל אותו משקל בדיוק!!!! כת פוך.. שמי
  חורפך... אחד לא יספר לך מה זה בחור...  אבל עדיין!!!! סוף סוף כשהיית בחור היית בימי 

אבל מאז הגיע הקיץ ואתה כבר המון המון זמן לא היית בחורף הזה ששמו חיי בחרות...  
אתה כבר לגמרי לגמרי לא זוכר את התחושות ואת הרגישויות שהיו ממילא קח בחשבון ש

לך בתור בחור... ו... ויתכן שאם היית כן זוכר אותם היית חוסך לבן שלך המון עגמת נפש... 
כן... אחד מהטלפונים המוכרים ביותר בבין הזמנים!!!! בחור בן עליה מתקשר... מדבר קצת 

חוצה ושואל את השאלה הכ"כ מוכרת: מה עושים?? בשקט... ואז הוא יוצא עם הפלאפון ה
בבית של ההורים יש כל מיני דברים ש... שאצלי זה אש!!!! אש בנעורת!! ועצם זה שאני 
נמצא בבית ויש לי אפשרות לצפות בדיסק הזה... או להציץ בספרון המקצועי הזה... זה 

בה זמן גם אני הייתי כי לא לפני הר ואני לשם שינוי מזדהה איתו מאודשורף אותי...  
בחור!!! והוא שואל אותי מה עושים?? אז ככה: אם הייתי דתי דתי ככה בלי לראות ממטר... 
הייתי חותך ואומר לו: תזרוק את זה מהבית...  תשבור את הדיסק... תמחק את הקבצים... 
... אה... אבל זה שייך להורים שלי?? אז מה... כל רגע שיש להם כזה דבר בבית זה עבירה

 ולכן חובה עליך לבער את זה... 
 אם הייתי כזה חד ונוקב... הייתי עושה לו חיים קלים... הוא היה מרויח.

מה אעשה... ש... שאני כנראה קצת מודרני... קצת ליברל... וגם הרבנים שאני מתייעץ איתם 
מבינים שלא תמיד תמיד מי שמחזיק בבית שלו כאלו דברים זה בהכרח שהוא אדם שפל 
וחוטא.. לפעמים מדובר באנשים יקרים ויראי שמים... שהם בסה"כ מגיעים מהעולם 
הגדול והפתוח ואין להם את סף הרגישות הכ"כ עדין שיש לילד שלהם... וממילא לא 
בטוח שהם עושים עבירה גמורה בזה שהם מחזיקים את זה בבית!! ואם כן אין היתר 

עלי בגישה הזו אני אבין אותו... אבל זו הגישה לשלוח יד בממון שלהם... כן... מי שיחלוק 
(כשאתה הולך לשבור אייפון של מישהו או לנגוע לו בשווה פרוטה ששייך לו... אתה  שאני קבלתי מרבותי... 

ולא  צריך להיות בטוח במאת האחוזים שזה ממש בגדר "איסורי הנאה"!!! שחל עליהם דין "אבד תאבדון"!!! 
דברים ממש ממש לא סימפטיים בשביל בחור ישיבה וזה ממש אש בנעורת בשבילו..  גם אם יש  תמיד זה ככה!!! 

וממילא הבחור לא כ"כ הגיע לכתובת המתאימה... ולא   זה עדיין לא אומר בהכרח שזה נבל...) 
הצלחתי להוציא לו היתר לקחת את החוק לידיים בבית של ההורים שלו ולמחוק קבצים 

נשארת מצוקה... הבחור ממשיך להתמודד מול אש  ולהשמיד חומר... והמצוקה תכלס
בנעורת!!! זה עומד מולו כל הזמן כסדין אדום מול שור ביומי ניסן... ולא נותר לי אלא 
לסכם איתו... שתתקשר אלי בעוד יומיים ותעדכן אותי שהחזקת מעמד וככה נשרוד יחד 

ן הזמנים הזה את הימים של בין הזמנים... דא עקא שבעקבות הקורונה פתאום הבי
מתארך... ואז הבחור יוצא מדעתו.. ובאמת כמות הפניות מהסוג הזה הוכפלו ושולשו 

 בתקופה האחרונה.. 
ואתם לא קולטים באיזה מזג  בגלל שהילד שלכם נמצא בקפסולה!!!והכל בגלל מה??? 

אויר הוא חי!!!! אתם לא מאמינים שהאייפון הזה שנמצא אצלכם בבית... הוא ממרר לו 
החיים!!! ואני לא מדבר פה על הילד השני שלכם ש(אולי חלילה) ירד מהדרך...  את

אדרבה... אני מדבר על הנשששמה שלכם.. על הזהב טהור שלכם שהוא לא נפל!!! שהוא 
מחזיק את עצמו חזק והוא כל הנחת שלכם... וכמה התמודדויות אתם מזמינים לו בלי 

מעלות... בו בזמן שהוא קופא מקור... כן...  19 לדעת בכלל... אתם מפעילים עליו מזגן על
... אתם מצידכם לא מבינים מה הבעיה 16אצלכם עכשיו חם... מצידכם שהמזגן יעבוד על 

בפלאפון לא מסונן... אז עזבו... אתכם אני לא הולך לשנות... זה מה שאתם... שתהיו 
זה??? למה הוא צריך  למה לעשות לו את אבל הילד שלכם?? זה שורף אותו!!! בריאים... 

 ליפול באופן חד פעמי ואח"כ להישרף מבפנים... למה?? 
שאני מנסה להסביר אותה לבחורים ובעיקר לעצמי   עכשיו: יש פה נקודה מאוד עדינה...---

הרי כך:הדחפים היצריים שלנו זה בסה"כ מנוע!!  ו... ולא כל כך מצליח... אבל זו האמת!!!! 
רכב שעשה תאונה... האם זה אומר  !! ואני אסביר את דברי:מנוע זה דבר טוב!!! נקודה 

מה פתאום!!! המנוע זו הבעיה האחרונה... אדרבה... רכב שעשה   מנוע?? שיש לו בעיה ב 
 תאונה זה רק הוכחה שהמנוע שלו עובד יותר מידי טוב... 

 חוסר שליטה על ההגה!!! זו הבעיה!! אז מה הבעיה של הרכב הזה?? 
תאונה... זה לא מוכיח על דפקט במנוע... אלא דפקט בשליטה על כלומר: רכב שעשה 

על אותו משקל: לנו יש דחפים!!! הדחפים  לא במנוע!!! הכביש... זה בהחלט דפקט!! אבל 
היצריים שלנו הם דבר הכי חיובי בעולם!! מדובר במנוע אלוקי שהקב"ה נטע בתוך כל 

ריה שיוצא לא פחות ולא יותר מקודש אחד ואחד מאיתנו... ואין מה להתבייש בזה!!! זה א
הקדשים...  אה... אם ככה... אז למה בן אדם שלא שלט על עצמו ונכשל בחטא... למה זה 

 בושה וכלימה שאין כדוגמתה??
 לא על עצם המנוע!!! החוסר שליטה!!!  התשובה היא: הבושה היא על 

אותם דחפים זה שיש לי מנוע ודחפים!!!! בייחס לזה אין לי מה להתבייש!! את 
 שיש לחוטא הגדול ביותר יש גם לאמורא אביי הקדוש והנורא..

 כי דחף זה מנוע!!! ומנוע יש לכל רכב..  ואוי ואבוי אם לא... 
רק מה??? הדפקט מתחיל בחוסר שליטה על ההגה... אם יש לך רכב אחד שנפל 

וזה!!!!  בתהום ורכב אחר שהמשיך לנסוע כרגיל... ההבדל ביניהם הוא בשליטה... 
מי שנכשל בחטא... הביזיון הוא לא על עצם הדחף היצרי...  זה הביזיון הנורא... 

 אלא איך לא שלטת על הדחף הזה!!! איך הדחף הזה זז למקומות הלא נכונים... 
   ופה טמון אחת הטעויות הגדולות ביותר שלנו...

ואפלים משום מה בהסתכלות העולמית הרגילה ישנה תפיסה... שיצרים שליליים 
 זה... זה משהו ששייך לפושטקים... לפרחחים... לנערי שוליים...

ואני לוקח אחריות על כל מילה שאני  שיהיה ברור:  וזו טעות הכי גדולה בעולם!!!! 
אותם  הבחור ישיבה הכי צדיק והכי ירא שמים בעולם יש לו את  אומר עכשיו: 

 דחפים בדיוק!!!!! בדיוק!!! בדיוק!!!! 
כל ההבדל הוא בשליטה על ההגה!! לשניהם יש אותו מנוע... לשניהם יש את 
אותם דחפים... רק הבן עליה מתאמץ לשלוט במצב... לשלוט על הדחפים האלו 
ולנווט אותם ולתפוס אותם קצר ולא לתת להם לפזול ימינה ושמאלה ואילו 

ים... טומאתה הפרחח לא שולט על המנוע הזה... וממילא הוא מזגזג ויורד לשולי
 בשוליה... 

דא עקא!!!! כשרואים את הפרחח הזה!!! כשרואים את היצרים שלו!!!! ו... וכלפי 
חוץ הרי רואים את זה רק אצלו... אז מתקבלת הבנה כאילו הדחפים האלו הם 

 נחלתם הבלעדית של הפרחחים...
הדחפים הם  לא!!! אל תתבלבל! אל תחשוב לרגע שזה דחפים של פרחח!!! 

ים הכי נורמליים של יצור אנושי!!! רק התאונה אצל הפרחח מגיעה מהחוסר דחפ
 שליטה על ההגה... שזו נקודת הדפקט של הפרחח... 

תבינו שכשהילד שלכם... הזהב טהור הזה... כשהוא תבינו את זה הורים יקרים!!!! 
מגיע הבייתה... מגיע לכאן נשמה טהורה שיש לו את אותם דחפים בבבבדיוק כמו 

הנשמה הטהורה הזה  רק מה???יש לנער השוליים הזה שאתם נגעלים ממנו... ש
פשוט מצליח לשלוט על הדחפים האלו!!! הוא תופס את ההגה חזק חזק שלא  
לרדת לשוליים... אשרי יולדתו... אשרי ההורים שזכו לכזה בן מרומם שהקב"ה 

 משתבח בו.
סו לראש ותתחילו לפתח תכני ו.. ואם ככה... שימו לב לא לסנוור אותו!!!!    

  מודעות!!! תעשו כל מאמץ לספק לו סביבה סטרילית ונקיה שלא להכשיל אותו... 
כן!!! לפעמים גם הנהג הכי טוב... שהכי יושב טוב על הכביש... לפעמים גם הוא 
מאבד שליטה... מתי??? כשמישהו מגיע מולו ומסנוור!!! ואת זה אסור לכם לעשות 

נש הזה!!! אתה מספיק כועס על אותו טעסטער שבאמצע לו... לא מגיע לו העו 
הטסט הוא הכשיל אותך כמעט בכוונה... והכניס אותך לסיטואציה מסובכת שגם 
הנהג הכי ותיק והכי מיומן היה מאבד שליטה... וכשהוא פסל אותך ולא עברת את 
 הטסט מאוד כעסת על הטסטר הזה... כי נכון... באמת לרגע אחד אבדתי שליטה...

אבל נראה אותך טעסטער בסיטואציה הזו... נראה אותך לא מאבד שליטה במצב 
 הזה... 

כן הורים יקרים... כן דודים נחמדים... אתם מצידכם באמת לא מבינים מה 
הבעיה... בסה"כ זה מכשיר טוב... יש בו את כל האפשרויות... אפשר לקבל 

רים כאלו שבאמת עושים מסרונים... לשלוח הודעות בוואצפ... אתם אנשים מבוג 
(או שכן או שלא... זה לא עניין שלי... אני לא מתעסק עם העולם הבא  עם זה רק מה שצריך.. 

ואתם  שלכם... מספיק לי להיות החבר של הבן שלכם.. מספיק לי לקנאות בעולם הבא שלו!!!)
מצידכם מהמקום הכי אוהב ומפרגן מביאים לבית עוד מכשיר... עוד איזה 

יה... עוד איזה חוברת מידע מקצועית לבית... ואתם בכלל לא שמים לב איפליקצ
לכל מיני רגישויות... שיש שם דברים שעלולים לגרום לבן שלכם לאיבוד שליטה 
על ההגה... חבל עליו!!!!  ושוב: אני לא הולך להציל אותו מאבדון... כי הוא בחור 

 טוב...
לפני: אני כ"כ מתאמץ בישיבה... אני אני פשוט איתו בקושי... בסבל... הוא בוכה 

תופס את ההגה כ"כ חזק וב"ה מצליח לשלוט בנהיגה!!!! אבל ברגע שאני רק 
מגיע הבייתה ומתחילים תאונות על ימין ועל שמאל... פשוט מסנוורים אותי... 
משגעים אותי... גורמים לי לאיבוד שליטה על הכביש... אל תעשו את זה לילד 

 שלכם!!!
 יות: אל תעשו את זה לקרוב משפחה שלכם!!!! אחים ואח 

כן... צריך לפתח מודעות... לפתח רגישות... ואני יודע!!! אני יודע שיהיו כאלו 
שמאוד מאוד יכעסו על המאמר הזה.. הם יתקשרו אלי נזעמים למה אתה פותח 

שאני פה מגיע בתור מייצג של הבן שלכם... זה  אז זהו!!! כאלו נושאים... 
... אני מבין שיש כאלו שמייצגים דמויות אחרות שלהם פחות מומלץ  מהקפסולה

גם עכשיו.. בתקופה הזו יש כאלו שמייצגים את  זה לגיטימי!! לקרא על זה..  
משרד הבריאות ויש כאלו שמייצגים את משרד הכלכלה... וזה לגיטימי שיש 

 ביניהם ניגוד אינטרסים!!!
פחות נחמד שהם יחשפו לקיומם של ואני מבין שיש כאלו מקוראי גיליון זה ש

מושגים שכאלו.. אז בשביל זה אני כעת מיופה הכח והעורך דין שמייצג את הבן 
שלכם שנמצא בקפסולות!!!! שבשבילו המסר הזה קריטי!!! והאינטרנס של הצד 

 כן!!! כן ידעו את זה!!!! -שלו ש
יוק אליו כן... אותו "מישהו" שלא כדאי שיחשף למושגים האלו... יתכן שבד

המסרים האלו צריכים להגיע!!!! כן... בדיוק אותם אלו שבחוסר ידיעתם לא 
מתחילים לקלוט לרגע מה הם עושים בעצם נוכחותם... דווקא אותם צריכים 
לקלוט מה הם עלולים לעשות ולעולל לרכב הכי יציב והכי יוקרתי שהכי יושב 

להם עלולים לגרום לרכב טוב על הכביש של עבודת ה'... והם בחוסר המודעות ש
הכ"כ יוקרתי לאבד שליטה על ההגה... אנא!!!! שימרו על הדור העתיד של מובילי 
המרכבה... שהקב"ה משתבח בהם בכל יום ומצביע עליהם ואומר: בני... ראו כמה 

תעשו הכל בשביל לסייע להם... לפנות להם את הכביש מכל אבני  נאים מעשיו...
 ן ברית ה' לגרום לה' שימשיך להתהלך בקרב מחננו... נגף... ולתת לנושאי ארו 
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 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"ע בין העולמותקרו" ז"כרק פ  

רק לאחר  ,נאמן ביתו ולקבל את הכתובת של המקום שם ישמע שיעורים, עליו לגשת אל צלואשלום שמוקדם מידי ללמוד מני מודיע לחיים החכם התי יר:תקצ
נתן לו  הוא 5 לדה הנביאהוח ,נתן לו את הכתובת אב פחימהין. המשמש אלייהמנבל אצלו כתלמיד מר שנים יוכל להתקעבור הכשרה מושלמת שתארך מספי

 ,קדשות מיוחדיםהתההוראות כללו מעשה  .שיעורהוא גם נתן לו הוראות מפורטות איך להכין את עצמו ל .הירו לשמור אותו מכל משמרמפתח למקום והז
 ות כדי שאיש לא יעלה עליו.קום בדרכים מפותלהשיעור מתקיים באמצע הלילה ועליו להגיע למ

הוא גם  .דם ולומד כל היוםנסתר מעיני א "רת נשיםזע"ו עדר מהשיעור של רב משה כהן ויושב כל היום באיזבצורה יוצאת דופן, הוא נכין את עצמו חיים שלום מ
ני עבדקנים לבושים  בצורה ש, ביותר הייסר מול מערכת קבלה נוקשיום כיפורים, לאחר ההכנות הוא מגיע למקום ומוצא את עצמו מתכמו בות ך תפילעור

הוא חייב לפצח את  ,כניות, אבל הסקרנות אוחזת אותו בכל פהותהסגת מל, חיים שלום רוצה בא לרגל אחריהםמוזרה מאד חוקרים אותו ביסודיות כאילו 
   מי הוא החכם התימני ומה השיטה שלו. ,ומההתעל

תו ניאו ,םתחו בשום "קניאקטלא " ינוא לוםששנוכחו לדעת כי חיים כ ,ע לכל מיני תחומי ידע ביהדותנגש קשהקבלה לאחר מבחן 
  .ניהםפל פוס מעסהשיל את ארשת החל

דרכים והם מ ד,מאבצורה יחודית  ךא ,הנסתר תורתאת מדים כי הם לו ,סתר נתהאזושש מחכמתלחש בטון מסתורי  לה לוק גיאיצי
זו תורה מאד פלאית  ,ניםענייים לרדת לעומק ה, רק בודדים יכולהח"ן תבכל חכמ שיש לו גישה פלאית ביותר "ניהחכם התימ"על ידי 

  .םמושגיבודד לשלם מוטי וכושר אנלי ביותר הגבוה תיבקוגניטית יכול יםרששדו, הנפלאים ת הדבריםא וי לשמועכל אחד רא אלו

ולשמור ורה הזאת ללמוד את הת ,גדולה מאדרות נפש יסמל מדיםם הלונדרשיזאת  דמלב ,ם יכולים לרדת לחקר הדבריםרק בודדי
 רים.חט אחד לאם ולא לגלות פרם לנצור את פיהשמתחייביר דושב "סגולהי ידיח"ל רק תנתתורה זאת ני ,אותה בסודיותה

 ולים לדעתה. ובמהי סגולה שבדור יכשרק יחידיוחדת המה התורחייב לדעת מהי  הוא ,עד לשמיםו נותת סקראלו גירו אמילים 
  יותר מהאחרים?לה  אוייםנים רקאותם עבד

מיילאך דער ר' כהן הרבי חיים רב אהרן סלאטקי גליות ג מריאשר זעל בירהצדיק  כגון ,שליםהוא מכיר לא מעט צדיקים וחסידים בירו
אויים ללמוד תורה זו, למה שלא ר אין ספק שהם ,סוגפים בכל גופםומים שנראים קדושים וטהור ,ועודר הרשלרוס דחיים טור' ותק ש
 לה? אוהגאת  לקרבת ברבים כדי רת האמיץ את תועדיף להפהאם לא  ,ועוד יותר תמוה בעיניוי תורה זו? כאל תוכ ביאוםי

עד הסוואות שונות חייב לעשות הוא  ,רובים ביותרהקי משפחתו נבמ המלא ודיותס ע עלהושב וא, המהם בללא קי ורותתשובות בר
אם יקרה  ,עקוב אחריולל כיוכדי שאיש לא  ,ועד השיעור הבאמ יקבל את פעםל כב ,ביקוריםלכן יאלץ לסרג את ה ,וםבואו למק

וד ו לעמעלי יםרבים יוינענה יעו םילו אפא ,ליםנעוף מפיו באלצור את לנ עליו ,שיותהות על מעוינסה ל כך ומישהו יעלה עללה חלי
  .אצלם מה שלומדמדבר  מסורללא ו בהם

י , אבל הוא חש שהוא שבוחידיםפ, תורת אמת לא מסתירים ומשיש כאן זיוף נוראה הבין בו פנימבללמרות ש ,שלום הבטיח יםחי
 .ההסתרהוך סתרה שבתות את ההכנית לגלוו לסגת מהתאווה שלא נותנים לוהגבידי יצר הסקרנות 

לאחר . עולםהם מעלישלא ידע ירות פם הסבעולם ייודיסהוא למד מושגים  ,להבהק תורתיל בלימוד שהתחהנסתר שר כך החל הק
לא  ואה ,ךונח הםעלישם מושגיהעם  שתנגהדול הגשחלקם  שגיםובה ביותר ומרחה משנ "תורת הגאולה"את  תומיכן לימדו או

ת במסכ רא מפורשתגמ ,לע הקב"ה את ישראורות שהשביהחמ "עותהשבו תשלוש"מלחלוטין ים מתעלמ הםלהבין איך  הצליח
  .פך שיטתםשהוכיחה את היגדושים מודים עשרות עזה חבורה בת  הוא עשה על ,ובותכת

רווי  יהשה ,מאד פללמענה מפואל קיבלה ששא קושיכל  ,לשכנעאיך הם ידעו ל דבר, ם מלאים לכתו היו הסבריבוריק וחאולם לאיצ
לה בתחי ,ליהם חונךול ממושגי יסוד עות הפשוטה חלק גדמהמשמע ואציוההם , עיםודי לאות ורמקו מבשנשאים טיסימ מושגיםעם 
ת בבילה קיבשיהדות המקורית כפי עמדות הף נפש על ) הוא נלחם בחירו(עונה הן לכל דבר "יסמן"לחם בהם ולא הסכים להיות נ

  .השועהיוב תית לקיראגה אמיודרה ה וטהששל קדו הומסובן אחר אבן והכל אבץ יך לנתא ל הם ידעוהוריו, אב

ולקבל את פקוחות שלא מוכנים להסתכל בעיניים  ,למדים יבייופרימיטוכים שחפנטים נאים קאנשים  ,היראים ליםרושבני יבהם ראו 
כם עלי ,ירושלים יכבר בשעראני ממש  :ןוזות אלהט נן בפני כל מי שרק רוצהומתחים לשלירוהגואל מתקרב שה שחדהמציאות ה
  ."דרכיב מיםולים שנערכשהמ את כל תסירו טן ובכךיזה מאמץ קלעשות א

א מבחינים הם ל ,ונהאחרתחולל להגדול שמ בשינוי להבחין םיכולתאת  מיםחוס בני ירושליםשל  צר ראייתםקובעיקר סגירותם ו ךא
את התפיסות החדשות גלים לאמץ מסוותית שבמח תחולהם פתי יש כי ,יןלהבחו הם זכ, רק אשתקדכדפעמי הגואל ומפטירים ב

  .החדש םלתלמידטב באר הים האת משנת חייק ייצא הירבה ,עהשווב הירינה לקשתתרומ

, לא עובר זמן והוא לאמץ שינויים ותפיסות לא מוכרות אבל חיים שלום היה בעל מחשבה יחודית שנוטה ,להפה לא קעברה תקו
  יקות את השיטה החדשה.דמדהימות שמצרות חדשות וידע למצוא עש ותיו, הואים את רבמיד המחכנעשה תל
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יות מרובה כדי שאיש לא דל בסולהתנההיו לו קל לא  ,במסירות וחירוף נפש לשנה,קרוב כבר נמשך  ומרעיואיציק  עם שלוהקשר 
ילו פעם אפא חשדה בו לעד שאמו  ,עולותיוהסוואת פהוא השתכלל מאד ב ,ערמהי הדרכלמד  הואאבל  ,על הלימוד החשאייעלה 
  .ול קצה בהונותימהלך עהוא שכ ,איש העירבלי ל מהבית ידע איך לצאת בחשאיותא הו ,אחת

 ,כך ו עלותלה אהיא שאפוזה, חאתו הביציהבחינה אמו באמצע הלילה וקמה לא אחת  ,בשקט מוחלטלא תמיד הצליח לצאת אך 
בצורה יו מפזרמו השקרים  ,םיהמד ואהשלו  קפסהר והצלול ביות וראשאלו שבשעות  ,ולהצורה מעבלתרץ את הכל א ידע אבל הו
  .ק בושצל של חשד לא דב דע ,ספינקס נים פניו עוטימאד כשפטבעית 

חבריו עד של החיצוני המראה  גד אתנ והמרא ם,חבריו המשיחייחילוני ששיתף פעולה עם  ,דע"י שמוליק שקהוא עבר קורס מיוחד 
קר לשך יא ד אותוהוא לימ ,היה אמןמקצועו באבל  ,סט מושבערכינכאהמית בווזרוקה רה בצו ושהיה לב הוא  ,תריוב ניהקיצו לצד

כך לא  ,לערבב את דעותיוהוא עשה את עבודתו בלי , בלי כל ספק עת לאלתר תשובות שתתיישבנה על הלבלד, עףד עפבלי להני
  .הגיעו לידי חיכוכים

דת ומעבם חלק ששקרים אלו ההוסבר לו  ?ן"חמת ההקדושים של חכ איך כל זה מסתדר עם הלימודים ,קכששאל במפגיע את איצי
קליפה ם את הלימשיבים עד שעטור בקוצים רש "סברה"י הבדומה לפר ,המתוק את הפרי ם שמכסיםו הקוציואלה לגאולה, נהכה

עם המתוק של כאלו אבל לאחר שטעם את הט שיםבמשות טיעונים עוד היה ישר לדחובתחילה שכלו  אם פרי המתוק.ומגיעים ל
  .הפעם חש שיש משהו באתכסיא הזוחדש הלימוד ה

היה קל לו לא  ןראך מגיסו הסק ,מהמאודה וגם הייתה לא במעט תמי האמינה בו בכל כי ,מעשיו הסתיראם מאמו קל היה לו ל
 ביניהםאחד שחצץ סוד לא היה  ,הםיניב שרר רבהישל קחס עצום י ,מכל אחר יו יותרדבוק אלהיה ן זלמ פריםא .שיומעאת  ירתסלה
גם קורס מיוחד איך  למדאבל חיים שלום של גיסו, את תמיהתו עורר לא אחת  ,וליםפכההחל חיים שלום בחייו ר אשכ ,עתה עד

 אףל לדעתו מא פטפט עציצרו ול התגבר עללב יטמל הוא עותר, הורה טבעית ביציו שלמע לשוות ,סוגיל להתגבר על סקרנותו ש
במוחו  .שכבו ובקומודי שאיש לא ירגיש בכ ,לימוד תלבית לאחר שע זרא חהו ,ונותבימים שונים ובשעות שהיו יציאותיו  ,אחד

 דיו.משל מל בהתם הרשונים ומגוונים בשעות קצרות אלו, לשמח העילויי קלט חומרים

 ינואאיש  ועדיין ברהע הקופה כה ארוכת ,בעיקר לגנוב את דעת הבריותוולים חיים כפ הלמנ ואה איך ,עצמו לא עלפתלא אחת ה
על השכם  עצמול, הוא טפח שנה שלימה כמעטה של תקופלא אך  ,הרצקפה וקתלמשך  מהבריותיר תסאפשר לה ,כך לה עלוע

ן מעי ר מחטאיותדבר  אין" כי אין זו דרך יהודית ,קיפות מצפוןו, אם בתחילה חש בנלסמוך עלין תינששלמד לחיות כאדם חשאי 
 וק בן יומו.נתיכ צחוחצזך ומ ,וטיןמצפונו נקי לחל נעשה גלותתת הסקופל לאחר תאב הגנב"--צא ימ רתבמחת םא"ו ש"מהש

*** 

 :החשיפה הנוראה

  .מתוקיםה מותיומחלוו שעוררו אותו שינויים של ממש חל ,הכל היה עד לתקופה האחרונה

 והאשמה, ינן הגונותותיו כנראה אדע יכ לטקששליט"א של המו"צ  יגתהמסו והתנהגותבעקבות  דלקהדומה הראשונה שנאהנורה ה
 למרות ידיעתו כי רב ברוך ,בעקשנות רבהטתו נלחם על שיכאשר  טייןשלרב ברוך עק הסגיר את עצמו במו פיו ,ורק בוה אך תלוי
 .ה לחלוטין ובזה עורר עליו תמיהות רבותצחותו הביאה שהיה חייב להציג לו משנה שוננתהת ואות, מאד אי גדולנק

, היה זה דווקא מחבריו לדעה ,דשנוצר פחד חאבל שלום,  חסו החיובי לחייםהצליח רב ברוך לטשטש לא מעט עקב י הזה הפחד את
מאד מתוחים  יו נראים, הם הריו אליו אינם כתמול שלשוםשבוע האחרון כשהגיע לדירה ברחוב הנביאים, הוא גילה כי פני חבב
 ם. חיים שלוזרה בעיני שהייתה נראית מאד מותייעצות המספר פעמים מהחדר ליצאו מעט לא למדו, הם כו

חיד אותו הפדבר זה  חומת איבה שחוצצת ביניהם לבינו,בהוא חש כמעט קלט כי הם מסויגים ממנו,  פורשותידברו עמו מלי שגם ב
ודדים ביניהם, על מה ולמה הם מסתשיאמרו לו  כמה פעמים ניסה לומר להם ים?האם הם עומדים לומר לו דברים לא נעימ ,דמא

   אך המילים נותרו תקועות בגרונו.

בפעם הראשונה דיברו אליו  ,כשפניהם רציניות עד להחרידחדר לחזרו בני החבורה  תי נודע,פחד מהבלה של ה ארוכיהשלאחר 
חשפו לשתי רוהו נהכישוד בעיניהם, מאז שרק כי הוא חלא כחל ושודיעו לו לפוירשטיין ויהודה סויסה ה יואלי ,יפיםדברים חר

, הם ביקשו ממנו הוכחות מחודשות כי הוא לא שעוינים אותם מאד "מותשומרי החו"ק רבים בהם בלא ספתקריות קשות שמעו
   שייך אל הקבוצה הקנאית.

יכולים אתם לעלות בדעתכם, וכי מה לי ולהם אנשי אחרון שזה הדבר ה ??םאיתאני  ...מה ,ה לראשוחיים שלום חש כי הדם עול
 ז בבוז נורא.התימדון שלא עושים דבר תגרה ו

לי בעצם ידעת את מלאכת המשחק ואולשקר בלי להניד עפעף נה אצל שמואל שקד ורלאחהם אמת? הרי למדת מניין לנו שדבריך "
כל צריכים משהו חזק יותר שיוכיח לנו שאתה נקי לחלוטין מאנחנו  ,ני לא מתרגש מדבריךא ,עוויותדרת הסגם את כל  ,עוד לפני כן
  .בנוקשותשלומי סרוסי  הגיב ."החשדות
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חשוד על ממון אינו חשוד על שבועה כזו אז דעים עד כמה שהשבועה היא חמורה ואפילו ואתם יובע בנקיטת חפץ שיאני מוכן לה"
ממרר חיים שלום כשהוא  הפציר בהם "רת מזיקיםובשום שייכות לאותה חשאין לי  מצאת בחדרמרא שנעם הג להישבעתנו לי 

  .בכיב

שלומי יואלי  לא נחה דעת ,םבז לההיה  תמידה אדרב ,רעהבוצה לאותה קפץ כי אינו שייך בנקיטת חלהם גם לאחר שנשבע אולם 
על אותם קנאים מניין ידעו  ,יותר מידי כי יודעים עליהםלשמים  עדועקות יש עובדות בשטח שז, לפיוכ טנטייםיויהודה שהיו מיל

ה באמצע בלי החוזאת  להפרכדי רבים בכספים  החודמי היא בעלת הבית וש ,פרטיםעד כדי ירידה ל הדירה הנסתרת ברחוב הנביאים
 תהות?שהכל 

אני כיום מבודד לחלוטין, לומד  קשר עם אישאיך זה קרה אבל אני מתחייב לכם שמילה אחת לא באה ממני, אין לי אין לי מושג "
א ידע כי בכך א חיים שלום את הסוד הנורא אל החדר, ולהוצי "קשראין לי שה דהחעם בני משפחתי  מהבוקר עד הערב לבד ואפילו

 צבו מאד.הרע את מ

 .שאל שלומי חריף המוח "?על מה ולמה מעניין מאד, משפחתך ניתקה איתך את הקשר"

 השיב חיים שלום במרירות רבה. "דעהלוואי והייתי יו"

 ותו ספונטנית.ומי אשאל של "חת אלינו?הסתפלא נזהרת והם חושדים בך ש ילאו"

  עצמו אינו שלם עם דבריו.ניכר היה כי הוא  ,כנע אישהפעם הוא לא ש ענה חיים שלום אבל "שב כךאני לא חו"

האם לא עד כמה שמר על מערכת הזהירות  לום שתי וערבשם נכנס לעובי הקורה הוא תחקר את חיים שהיה החריף מבין כול לומיש
  ?צלוחדשות שהתעצבו אההשקפות הלאיש על מיותרת איזו מילה פלט 

רב עם  קי'קטנצ ויכוחפעם איזה לו  השהיול חנוק בק, הוא גמגם מוחלטת ילהלענות בשלחיים שלום ה על השאלה הזו לא יכול הי
אמנות השקר שלמד סייעה לו  .ובטעות פלט לו כי מותר לעשות יותר מלהתפלל על כך םוד שרבשטיין על נושאי גאולה בידי וך עקרב

    הסיפור.לגמד את 

ך זי טאזוי פיהר ?!נושאים אלוהתווכחת על  "שעריםשל מאה גדול ההקנאי "ברוך עקשטיין אותו לא שפוי בדעתך, בדיוק עם  אתה"
עד כמה הוא  ,לא מעולם לא הסתיר דעתו מאישה ,יקנאהאם לא ידעת עד כמה שהוא נהג ילד מטורף) מת ךקינד (כודולטער צ'א

הרי הוזהרת  ,עליך איך אנו יכולים לסמוך ,ראש החבורהמייסטר ביגל דה איציקרחבפעם הזעק  ,למיניהם שונא את המתחדשים
  ". איך העזת לעשות זאת?באזהרות חמורות ביותר

לייבל ווערער שיעשה דע את יימאד שאבל יתכן  ,בעניין אישית עורבמאינו רב ברוך עקשטיין אם  אפילו ,בדבריך דע לך שמשכת אש"
 אז אם הוא לא יכול להחזיר ,לוותר עליךאינו מוכן ש בודאי ,כהזה תקופה ארוהרי אתה תלמידו המובהק  ?ה לאוכי למ .בנדוןמשהו 

יחזיר אותך אל  ךרי כפירה ובכדבגור את המקום בו למדת אולי יצליח בזה רב לייבל רב הפעלים, הוא יס ,םבדבריאותך בתשובה 
 בכאב עז.סיים איציק ."חנההמ

מושג איך  נו, אין לאת המקוםלסגור אג דאת התחושה שהוא זה ש יש לנו ,דיטהבנ לייבל ותדיו של אוקבות יעאת כאן  ניםבחימ ואנ"
גיע למנוע ממך לה שהפך עולמותאין ספק  ,אבל אם הוא הבין שגורל העילוי של ירושלים על הכף ,שיג את כל הפרטיםהלהצליח 
 .צעק שלומי סרוסי בחרון "רצה להשיג ישיגוחזקה על אותו חדל אישים שכל שי אלינו

 נחרד חיים שלום מהבשורה הקשה שנחתה עליו. "כבר לא ברשותכם? רוצה לומר שהדירהאתה  אני לא מאמין,"

 .סיים את הסיפורהתפקיד לאת  על עצמוסרוסי שלומי נטל  ,במקום להמשיך להתווכח עד סיום הלילה

ל טצדקי להרוס כ נאיםקהעתה עושים , בכך הסגרת את הקשר החשאי שלך איתנו ,מדי רפטת יותפט ,אין לנו יותר דירה ךתבאשמ"
לפיכך  ,נו החדשמיוקיעל מי קלות יעלו ובקליך משיכו לעקוב אחרהם י ,שיג דירה חדשה המצב לא ישתנהגם אם נ ,ותנו מבפניםא

בכך נעל את הדלת בפניו  "נואלא א"כ תשתנה דעת נואות לבקרעליך להפסיק לפיכך  "המניין מן תלמיד"אינך ראוי לשאת את התואר 
   לעת עתה.

כי איציק ביגלמסייטר אץ אחריו ותחב לידו מעטפה קטנה. הוא דחק  חיןבקושי הב ,כבושבכי ברה כולו רוטט חיים שלום עזב את היד
מלא שנכתב במהירות ילה רק למחרת הציץ אל הפתק הנסתר וג .ון לברביבשנפש ומיהר לצאת את המקום אותה אל כיסו בפיזור ה

רך ממני אי פעם תם תצעל ובתך, אבתל היד ולא יכולתי להכרי, הייתי דעת יחהקרש חיעל המצב המב ערתמצ" בשגיאות כתיב
 ."שניה אקומ 14 דרותתסוב ההכרתי בוזור לך, כתאאשמח ל עזרלא

 .בורקמכח בזה ועתה נ ,בכתיבה ידיסלקטהיה הקבליסט איציק הגאון  ,אדירהיה פורץ בצחוק  ,רועאם לא המצב הג

כי  ,חלומות כמוסים קננו בלבו ,של הדור הצעירהחדש  נהיגוא להיות המכי עומד ה דעתהיחות זחהמצב החדש גרם לו להתפכח מ
 ,חוב הירושלמי יכבוש אותו בסערה, אין לו מתחרה בשום תחום, כשיפרוץ לרם יהיה האברך החשוב ביותר בירושליםתוך כמה שני
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 ,בצורה כל כך מכאיבה עטו בושב את החברה החדשה שלויד הפסבזה הרגע  ,ה שבקלי קלות הוא מפסיד את כל העולמותגיל עתה
  .כלפיוהישן שהיה לציבור הרב אמון ד את הגרמו לאבותרים שלו הדברים המי ,ם בעולם הישןמי יודע אם יש לו עוד מקום גמאידך 

יוסף  הרב מש ןהמחותם גש כנראה ,ביחושדים  יותר מידי? רונהפה האחבתקו על עצמיתי מי יודע מה עורר ,הירזלא הייתי שמת אב"
ד אבשל כך חוששים הם מ ,שיחי' מו"צעם העל כך שהלך להתייעץ גם יתכן  ?וםכתמול שלש נםאי בסתר, לכן פניו אלי יודע על מעשי

ות מבולבלות התרוצצו מחשב "?כעתעשות ל לימה ע המוזרות בעיניהם. יה מדעותילרע חסלה וחליע פששלא יו למןזעל אפרים 
  ?סטיים הזוייםלי עם התחברותי לקבוצת משיחעל הטעות שאירעה  חטאת על כוהול שליט"אמו"צ אל הא אם לבוה .בראשו

שאני  חברה שלול אראה ,וב הישןקשר עם הישכל כעת שאני מנתק  וולהודיע ללי פתח צר  ותירשה איציקלבוא אל  ?או אולי להיפך
כיום אני בז מאד לאותם  לאה ,סתירותב םמלאייים חות לחיטוב  באמת לא .ניתה לעיגלדשה שנהח ת החייםסילהילחם על תפוכן מ
אוכל לחיות איתם את איך  ,ינו בלי להושיט ידלאואינם מנסים לראות את אור הגאולה שמתקרב  תיהםאמובד' גרים תסמש נטיםפ

 .טהלי שליב ראשושבות הפזורות בעברו המחים? כל החי

 ,כוןהנ ומקומהוא היכן  ,קשיםים ות עברו עליו בלבטרב שעותוחסר אונים, טין לחלולבל מבוחש את עצמו ש אהבימצב משונה זה 
לחלוטין ק , או שהוא מתנתחייםכל ה ו גדלעלי רסאות מחיי העולם הישןת"ק פ רחוק מאנשיו להחדש שחלק גדוהאם בקרב המחנה 

 השנים.נכו כל במתכונת הישנה עליה חיה לשינויים בכי הוא זמוכנה להסכין  ינהאקשה שהנורת מסגלוחוזר  חתרניתוצה ההקבמ

קוט נם יאהוא עלול לאבד ידי דברים שיותר מ , ישמסובכתבסוגיא ה ול להכריעכי הוא לבדו אינו יכהבין  ,וקשהה ות עזלבטלאחר הת
  טים.לו לפתור את סבך הלב זורוכל לעהוא י רק ,דברים בחייובה שראה הר ם גדול שנון וחכםשל אד דעה חייב, הוא עמדהלבד 

ניתק קשר, החכם  אין לו כרגע כתובת כזו, עם רב משה כהן הוא ?יך אותומי החכם שיוכל להדר ה בפניו,שעמד הקשההשאלה 
כדאי להתייעץ עם אולי  .איהוא מידי קנ ,ייעץ על כךייך להתלא שעקשטיין עם רב ברוך  ,סהכרטיס כניעדיין התימני לא נותן לו 

, רק הוא יכול לעשות סדר מאדשכלו ישר ודורה אדם עם שיטה ברורה וסאבל מאידך הוא  ,הישן בשהוא מאנשי הישונכון  ?המו"צ
מחפש הנאות הוא לא  ,נהישמח לצאת ממ ,לחלוטין ת יכי השיטה החדשה מוטעבאותות ומופתים אם יוכיח לו  .בעולמו המבולבל

, לפרוק בפניו את כל השאלות ת הנכונהבוהוא הכת שרקיתכן  .שתתן לו מענה נכון לכל השאלות המציקותה נכונה יטרק ש ,בחיים
   יתו.שכונת זכרון משה בקרבת בבבמוצאי שבת ן תנשישל המו"צ הבא שיעור ללהגיע  ,עם החלטה זו סגר

לשכונות  לויוועלורב גאון אדיר כמגיע  כל יוםא בל, ו של צדיק לעירלקראת בוא זוראכל הב ותה שבתתכונה גדולה שררה כל א
את  תניאות רב וועלוויל לשבו ,ומותמחוץ לח שהתגוררובים ומעריציו הרסידיו של חרבים ים לחצמחוץ לחומה, לאחר  החדשות
רבה  שמחהב ישרושב קרן רחובנתלו בכל  רבותמודעות  .במוצש"קרק לא היה מוכן הרב לדרוש  הרבה תוחולשבשל  .גאולהשבתו ב

  .שבאזור "תלמידי חכמים"ה ובילמסור לט רבור השאמחשוב שיעור ועל  סביבההוגאולה על ביאת צדיק ל

קראת לאת עצמו כל אותה שבת הכין  ,מה וכמהת כאח ם שלום על, אצל חייעצומהות התרגשבאם כל אנשי השכונות שמסביב היו 
ות שאלות ותשובעצמו לרך א עהו ,התהיות הקשות שמנקרות בתוכולכל  ,קבל תשובותעם יפא קיוה שההו ,ם המו"צע גשפמה
 שליט"א.  ו"צה בינו למנתנהליכול תשכביוניות מד

 עלהוא לא יוותר כמובן ש .ההירות רבה את כל השיטאבל הוא יסביר לו בב ,כי אין דרכו לבוא בסערה ,הרב לא ינהל איתו ויכוח סוער
חד שעונה כן על הכל) (א "יסמן"הוא לא מוכן להיות  ,יפות אותושאלות הרבות שמצויבקש לקבל תשובות ברורות לכל ה אף פרט

ם ואם יצליח להוכיח לו את אפסיות בות, אבל הוא בטוח שאיש אמת כמו המו"צ לא יכחד ממנו דברילדעת את כל התשוא ירצה וה
  פיקות ולבטים.שים הוא יחזור למחנה בלי סהשיטה של חבריו החד

 כמעט הייתהמכך  ולאכזבה שהייתה ה ,םקייעור לא יתפיכך השיולהשבת  הלךבממאד שהמו"צ חלה לו תברר שיעור הל עיכשהג
יכול היה צועק בכל היה אם  ת,כך הייתה האכזבה מהמשך המתח והתהיו ,לכן אותו קודם ה, כגודל ההתרגשות שאפפלתי נשלטתב

  .ר)ול יותלא יכ ט" (אניעהר נישכוחותיו "איך קעהן מ

עברה  , השמועהתלצא רלא ממה אה שהעולםאך הוא ר ,תוהוא רצה כבר לסגת אל בי ,החלו להציף את עיניו נשלטות לאדמעות 
, לא היה מי שהכיר את מקומוב ורשיעה תר אלמסושליט"א  רב ברוך עקשטייןהגאון מידו המובהק למהירות שהרב ביקש את תב

עור ערוך ר שישרב ברוך ידע למסו פת עליהן כדישום תוסראי המקומות בלי את מ לו לתתהיה י ד ,רוךב כרב בשל הרו מחשבתכיוון 
  פיות.לובנוי לת

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

 "ינ קוינשטוך חיים נוח l.com194197@gmai533w0 יילבמקשר  יצורל זה נא ליקבל מיל
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                   בסיעתא דשמיא

השמחה את נפסיק לא
                    קרח -לך פרשיות: שלח 

  ב ד י ח ו ת
 אין ישראלי שלא ממלא בקבוק מהקולר ואז שותה מהבריזיה ומתקמצן) 1(

 בדיחות  הרבה עוד הפנימי בדף יש.........        הבקבוק על

 דבר העורך

ן ֵלִוי :קרח כתוב בפרשת ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ח קַֹרח ּבֶ ּקַ ...ַוּיִ
תפקיד האדם בעולם הזה הוא לתת לאחרים מגופו, מממונו ומכל אשר לו, 

ולהידבק ולמעט ככל האפשר בלקיחה. שהרי יש מצווה ללמוד מהקב"ה 
איברים, גידים, לב,  -בדרכיו, שנאמר "ובו תדבק". והקב"ה נותן לאדם הכל 

כליות ומערכת שלמה של מיליוני תאים. והעולם עומד על חסד, שהאדם צריך 
  לתת הרבה יותר מאשר לקחת מאחרים.

הצעה אחת הייתה  -שאלו פעם את הגר"א על שידוך. למשודך היו שתי הצעות 
לא נמנה עם תלמידי החכמים, אבל נמנה עם תורמי הצדקה בת ישראל שאביה 

לישיבות ולשאר מוסדות התורה, וההצעה השנייה הייתה בת ישראל שאביה 
תלמיד חכם, אלא שהוא קמצן. והגר"א אמר למשודך שאף על פי שיש מצווה 
להתחתן עם בת תלמיד חכם, כמו שנאמר 'כי לעולם ימכור אדם כל מה שיש 

יד חכם', עם כל זה, לא בתלמיד חכם כזה דיברו חז"ל. ולכן לו, וישא בת תלמ
פסק לו הגר"א שישא את בת הנדיב, שהרי עולם חסד ייבנה. וכאן התורה רמזה 
על קרח, שהייתה לו מידת הלקיחה יותר מאשר מידת הנתינה, שזו אחת הסיבות 

 העורך: מאיר פנחסי הי"ו ומבורך שלום שבת .שגרמו לו ליפול

  . אורה בת יוכבד.טורן בת רחים וזוהרה הדבר תורה לעילוי נשמת:
 

 38גיליון מספר: 

 a05832349@gmail.comחדש! חדש! חדש! ניתן לקבל את העלון למייל הירשמו: 



 הי"ויעקב לוי בן אסתר העלון להצלחת רבי   
להורדה  התעמלות שמתאימים על תרגילי לי להמליץ אתה יכול: ) דוקטור2(

 מתי ולהפך. שמאל לצד לצד ימין בחזקה במשקל? כן התרגיל הוא נענוע הראש
 לך עוגות........... שמציעים פעם בכל: הרופא .בדיוק? שואל הפציינט

 

 באיזה זכות לבחור היה אחד לכל .על ריגול תפסונ אנגלי ואמריקאי .גוי ) כורדי3(
 אז שיחררו. פעל לא הכיסא כיסא חשמלי ביקש האמריקאי. רוצה למות הוא דרך
 והוא תור הכורדי מגיע. אותו אז שיחררו פעל לא הוא כיסא ביקש גם האנגלי .אותו
 מה: אומר הוא מקולקל אז שהכיסא שמעתי הרי ?למה אותו שואלים .תלייה בוחר

 חשבתם שאני טיפש.........
 .החג את איתם להעביר המשפחה את כל ומזמין הסדר ליל את חוגג ) זוג4(

 השולחן כשמאחוריה בראש לשבת את חמותה מסדרת והכלה מתיישבת המשפחה
קמה  שהחמה לאחר שניות מספר .בירושה שעובר המשפחתי הגדול הקיר שעון

 פתאום נשמעת. לרסיסים ומתנפץ שלה על הכיסא השעון נופל, הכלים את לשטוף
 אוף השעון הזה תמיד מאחר......": "רוטנת הכלה

 יודע האם ,כהנים ברכת לדוכן ומברך עולה כשאתה" :עם הארץ לכהן ) שאלו5(
?" ויחונך, פרוש המילה, למשל מה!" "ודאי" ?"הברכה של פירוש המלות אתה
 במקום, כלומר" !"חניקה מלשון זה, נו" :עיניו אורו מיד אך, קט נבוך רגע הלה

אני מתכוון על  'ויחונך'ב" ,הלה השיב!" חלילה" ?"אותנו מקלל אתה לברך אותנו
 .".הגויים.

שלנו  ההלוויות בין יש הבדל איזה תראה: הבאים בדברים יהודי הקניט אחד גוי) 6(
 ואילו אצלכם ופרחים. מנגינה, כללים עם, מסודרת בצורה צועדים אצלנו: לשלכם

..שלכם.מעדיף את ההלויות  אני צודק, גם אתה היהודי לו השיב. גדול כזה עומס יש
 

 

 

 

 

 

 
בקשה חשובה: לכל מי שיש לו בדיחות מצחיקות. סיפורים. 
חידות. פתגמים נבחרים. נא לשלוח לנו למייל של המערכת 

 קרח  –לך -פרשיות שלח 'לא נפסיק את השמחה'עלון 
 לזכות ולהצלחת יצחק מאיר בן רוני הי"ו.

 .השם שלך ולזכותךוהשמחה על  .הפצה .עלונים הדפסה 7,000 -כל ה₪  20-ב
 058-32-34-941: להקדשת פרשיות חייגו כעת



 הי"ו  יעקב בן כוכבה עלון מוקדש לרפואת ר'ה  
לראשונה לאירוע חברה תוך כדי שהמנכ"ל מדבר הוא אומר למי ) עובד חדש מגיע 7(

שיושב לידו תשמע המנכ"ל שלנו הוא לא רק טיפש הוא גם מכוער. מסתכל הבחור 
אהההה.. מגמגם  .ואומר אתה יודע מי אני "לא" משיב האיש. אני הבן של המנכ"ל

תודה לקל  ."לא" משיב הבן של המנכ"ל .יודע מי אני" שואל הבחור ההעובד "ואת
 אומר העובד ובורח......

 .......תשובה: מה חדש? מה השאלה הכי מזורה שאפשר לשאול בחנות עתיקות?) 8(
 את חזק מחזיק אתה תגיד: "ושואל אחד שיכור אליו ניגש. תיקרה צובע אחד ) צבעי9(

אני לוקח רגע את כי : "לו אומר השיכור ?"למה, כן: "לו משיב הצבעי ?"המכחול
 ......."הסולם..

. מדין של שבת יום 7) רוב הפרטים הקשורים לשולחן שבת יוצרים את המספר 10(
שזה  43=5+30+8. חלה 7=5+1+1. יין 7=2+5השביעי. נר. בגימטריה קטנה 

.  לפ"ז יש לדון אותם המפטפטים 7=2+3+2. בשר 7=4+2+1. מרק 7=4+3
. יש 7= 2+5+0שזה  250= 5+100+10+9+10+30+6+80כי  7בפוליטיקה זה גם 

וכיון שצ'ונט זה  29= 9+5+6+9להוסיף גם את ה"צ'ונט" שבגימטריה קטנה זה יוצא 
(כנראה  7=2-9 בה לכן את החשבון נעשה בחיסור  הר מאכל שלא בריא לאכול ממנו

 הכותב מתכוון לטשולנ'ט).........
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            הטשולנ'ט הביתי
בכל ליל שישי בבית הכנסת מוסאיוף מתקיים 
שיעור דרך הלוין של פה מפיק מרגליות הרב 

במהלך  23:00שליט"א בשעה:  ליאור גלזר
השיעור מתקיים מכירה של הטשולנ'ט הכי טעים 

 ₪₪ 225טשולנ'ט + לחמניה + פחית .  בארץ

הקלדות זה אנחנו 
בחורים צעירים 
יקלידו עבורכם 

ביעילות ובזריזות 
      במחיר מוזל

0583-234-941 

     להקדשות חייגו למערכת. .משפ' שארבני. ברוך בן מזל. קובי טיוזר בן אסתר :ואלה יעמדו על הברכה

 הי"ו אלעזר בן רחלהעלון להצלחת: 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת

עמודים מפוצצים  32כל הבדיחות הן מתוך החוברת "לא נפסיק את השמחה" 
 058-32-34-941  בפלאפון: עד הבית₪   10מחיר מיוחד של בדיחות ב

 .בדיחות 270החוברת עם 



 

 

 

 ליך: עדברים שאני יודע  12להלן 
. לא שמת לב 3. אתה קורא כעת את מה שכתוב כאן. 1

. עכשיו אתה 5. עכשיו אתה בודק. 4. 2שעקפתי את מספר 
. רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ 6צוחק. 

רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ רוץ 
. לא שמת לב שבאחד 8. לא קראת את הכל. 7רוץ רוץ. 

. עכשיו אתה 10. עכשיו אתה בודק את זה. 9וב חוץ. כת
. עכשיו אתה 12. עכשיו אתה צוחק. 11מגלה שזה לא נכון. 

 חושב למי אתה יכול לעשות את זה.

          התודה והברכה:
    'מבחר העלונים' לחוברת
  .דפוס גרפומטשע"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38 -רוצה לקבל את כל ה
       שיצאוהגיליונות 
      )₪ 30( עד עכשיו

  חייגו כעת למערכת

שכל הבדיחות אינן מתיחסות לשום עדה או לשום מגזר והכל   להוי ידוע
 על גוים,  וכדי להרבות את השמחה בעם ישראל!!

       058-32-34-941הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון: 
  a05832349@gmail.com :את העלון במייל הירשמוחדש! ניתן לקבל 

מהעלון? רוצה להפיץ בקהילה/ נהנת 
 (ללא עלות) בעסק/ חייגו כעת למערכת

 ניתן להוריד את העלון
 באתר 'לדעת נט'

ניתן לקבל  חדש!
 את העלון עד הבית
חייגו כעת למערכת
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