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 הְּתִפּלָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה - קָּבלָ ת ָּפָרַׁש 

 "פה'תש תמוז י"ב

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

בלקפרשת   

19:32 

 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                                ופיהאסף בן ס
 

 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

     ריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה א
  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    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 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            

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

 ימים

19:35 

 פניני עין חמד

20:26 

20:23 

הראיה לכך היא מלשון הפסוק: "וַּיְַרא ָּבָלק
 וכו' ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְִׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי"

בלק ראה את הכוח . כלומר, (במדבר כב, ב)
 -של עם ישראל לפעול באמצעות ה'אמורי'

 כוח האמירה שבפיהם. 
 

 -ודל זכותם של יהודיםולצערו של בלק ולג
כוח זה אינו נתון רק לצדיקים או לבעלי 
גבוהות, אלא "וַּיָָגר מֹוָאב דרגות רוחניות

  (במדבר כב, ג). "ָהָעםִמְּפנֵי 
 

' מציינת אנשים בדרגה 'ָעםכידוע המילה 
אנשי מואב חששו מתפילותיו  -נמוכה. כלומר

של כל יהודי, גם אחד שאינו בדרגה גבוהה, 
כי לכל יהודי הכוח והעוצמה שהבינו מכיוון 

 לחולל מהפכה בתפילתו.
 

זה כוחה של תפילה. גם התפילה הקטנה 
ביותר והפשוטה ביותר כביכול, אם היא 

נשמעת בשמיים ויוצרת  -בוקעת מעומק הלב
קשר ישיר בינינו לבין בוראנו, קירבה עמוקה 

 בין לב של יהודי לאביו שבשמיים. 
 

'הכי הכי'. גם וכך גם תפילות שהם לא 
זעקות שאינן מגיעות בשיא הכוונה הטובה, 
מגיעות לבורא עולם ובעז"ה יכולות לחולל 
את הישועה הנכספת! הבה וננצל את 

 המתנה הנפלאה הזו!
 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 20:27
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:21 

21:18 

801 

ביותר בהן זכה עם  ותהמרגשאחת המתנות 
. התורה בעצמה מתנת התפילהישראל, היא 

מגדירה את יתרונו של עם ישראל במתנת 
התפילה, ומגלה רובד של קרבת אלוקים: "ִּכי 
ִהים ְקרִֹבים ֵאָליו, ַּכה'  ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא

ֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו"  (דברים ד, ז). ֱא
 

מחמם את הלב, מסיר  יש משהו מרגש,
דאגה ושומר על שלווה, בעובדה שאתה 
יודע, שיש לך אבא כה גדול, שיש ביכולתו 
לעשות הכל ואינו מוגבל במאומה אליו 

 אתה יכול לפנות בכל עת. 
 

 -התפילות נקבעו שלוש פעמים ביום. ובנוסף
כל רגע בחייו של יהודי יכול להפוך לרגע 

התפילה.  מרומם, נעלה וקשר אלוקי, על ידי
בכל מקום ובכל מצב, יכול כל יהודי לעצום 

 את עיניו, ולהתחבר. 
 

יש מקומות הידועים כמסוגלים לתפילה, 
אך בכל מקום ניתן להתפלל. יש זמנים 
הידועים כעת רצון, אך כל שעה היא טובה 

 לתפילה. 
 

יש גם חשיבות רבה לתפילה ברוב עם או 
 בראשות צדיקים, אך גם תפילתה של יהודי

יחיד במקום נידח בקצה העולם יש השפעה 
 מכרעת.

 

בפרשת השבוע מגלה לנו הרה"ק הצדיק רבי 
 (ה'מגיד מטריסק' זיע"א)אברהם טברסקי זצ"ל 

כל תפילה,  -בספרו 'מגן אברהם', כי למעשה
כל אנחה, כל תחינה לה' מעומק הלב של 

יכולות  -כל יהודי, בכל מקום ובכל זמן
טבע, לשנות להפוך ולשדד את מערכות ה

גזירות ולהשפיע השפעה מכרעת לאורך 
 זמן.

21:22 

 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 

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל הצדיק ר' חייםלע"נ 

19:14 

 (במדבר כב, ג) ם"וַָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהעָ "

19:31 20:23 21:17 

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



 

 

 
 י"ז בתמוז ומהם דיני הצום?-מה אירע ב 
 

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

ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז הוא אחד מארבעת ימי התענית, שנקבעו ביהדות לזכר חורבן בתי המקדש. צום זה נקרא גם הצום 
הצום נמשך מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. (הספירה מתחילה מחודש ניסן). הרביעי, מכיוון שחודש תמוז הוא החודש הרביעי 

מתחילים ימי בין המצרים, הנמשכים עד תשעה באב. בימים אלו נוהגים מנהגי אבלות ההולכים ומחמירים ככל ביום זה 
 שמתקרבים לתשעה באב.

 

 ואלו הם: (תענית ד', ו),חמישה דברים אירעו לאבותינו בשבעה עשר בתמוז לפי המשנה 
 ו את העגל.על ידי משה רבינו, לאחר שבני ישראל עש -א. נשתברו הלוחות הראשונים

(או בגלל העובדה הפסיקו להקריב את קרבן התמיד, בבוקר ובערב, בגלל חוסר בכבשים בעיר הנצורה  -ב. בוטל התמיד 
 שהכהנים במקדש נקראו להילחם, ולא נמצא אף כהן טהור שיקריב את התמיד).

 ג. הובקעה חומת העיר
 ל אפוסטמוס. ישנן מספר השערות לגבי זהותו ש -ד. שרף אפוסטמוס את התורה

(תענית ד', לפי ו' החיבור במילה "והעמיד" כנראה, הכוונה לאותו אפוסטמוס. לפי התלמוד הירושלמי  -ה. והעמיד צלם בהיכל
 (מלכים ב' כ"ה, יז).המקדש -הכוונה למנשה מלך יהודה, שמסופר עליו, ששם פסל של אשרה בבית ה)

 

י בו. אך מכיוון שאין להטריח את הציבור יותר מדי, אין קובעים שני ימי גם בחורבן בית ראשון הובקעה העיר בתמוז, בתשיע
 מכיוון שחורבן בית שני יותר חמור. –צום סמוכים זה לזה. לכן קבעו אותו ביום י"ז בתמוז 

 

 נוהגים להכריז על התענית בשבת שלפניה. (ובחלק מקהילות איטליה)אצל הספרדים ועדות המזרח 
 

בשחרית ובמנחה. ובתפילת שמונה עשרה בלחש אומרים 'עננו' ב'שומע תפילה', בין בשחרית ובין קוראים 'ויחל משה' 
ציבור אומר גם -למנהג הספרדים. ולמנהג האשכנזים אין אומרים 'עננו' אלא בתפילת מנחה בלבד, אבל השליח -במנחה 

 בשחרית, בין ברכת 'גאל ישראל' לברכת 'רפאנו'.
 

אינו אומר 'עננו', וכן לא יעלה  -ה, אפילו אם אינו גומר התענית עד הערב. אבל אם כבר אכל כל יחיד אומר 'עננו' במנח
 לתורה, מפני שהקריאה היא של התענית והוא לא מתענה. אבל אם נקרא לעלות, עולה מפני כבוד התורה.

 

 .12, בנות מגיל 13הכל חייבים בתענית זו: גברים, נשים וילדים שהגיעו למצוות: בנים מגיל 
 

הקלו לגבי חולה, או מי שתקפה אותו חולשה יתירה וכן לגבי זקן תשוש כוח, המצטער מהתענית, שפטורים מלהתענות. וכן 
)מעוברת, שהוכר עוברה, דהיינו, משלושה חודשים להריונה והלאה או מעוברת המקיאה או שחשה בחולשה רבה, לגבי נשים מעוברות 

חודשים ללידתה, אפילו הפסיקה להניק. אך אם מרגישה טוב ויכולה לצום,  24(תוך ומניקות  ריונה)אפילו אם לא מלאו שלושה חודשים לה
 יום ללידתה, אינה רשאית להחמיר על עצמה לצום. 30יולדת תוך  טוב שתצום).

 

במאכלים משובחים, רק יאכלו כפי הצריך להם. מכל מקום, גם הפטורים מלצום אסור להם להתענג ביום זה באכילה ושתיה 
וכן הקטנים שיש להם דעת להתאבל, אף על פי שפטורים מתענית, מכל מקום ראוי לחנכם, שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף, 

 מאכלים פשוטים, כדי שיתאבלו עם הציבור.
 
 
 

תמיד זהה: ראש מושפל כלפי מטה, עיניים  צורת הילוכו של רבינו ר' שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל ברחובה של עיר היתה
שפופות, פיו ממלמל כאמצעי שמירה על עיניו הטהורות. כשבא למקום, שיש יותר מדי אנשים, היה אוחז בתלמידיו ונדחק 
לצד הדרך, והיה שומר את עיניו להפליא. כשהרבנית ע"ה היתה חולה, היא היתה צריכה עובדת זרה בבית, מצב שנמשך 

שנים. כשהרבנית נפטרה אמרו לרבינו שניתן כבר להוציא את העובדת. אמר להם רבינו שאף פעם לא ראה  למעלה משלוש
 אותה וכלל אינו יודע, איך היא נראית! למרות שהסתובבה בתוך ארבע אמות שלו שלוש שנים, אף פעם לא ראה אותה.

 

תו בבין הזמנים לנתניה וירדו לים, והיה קשה לרבינו סיפר בנו, הרה"ג בנימין גפן שליט"א, בנה של הרבנית שתחי', שהלך אי
לעלות חזרה, אז הוא הזמין טרקטורון מאיחוד הצלה, שיעלה את רבינו חזרה למעלה. כשהגיע למעלה, היה רבינו נסער 
ון ברוחו, מדוע הוא נסע לכיוון, שיכלו לראות את החוף המעורב, ואף שסגר את עיניו, אבל הרי יש דרך אחרת, ועשה חשב

נפש מדוע הקב"ה הביא אותו לידי כך, וכמה ימים נפשו היתה עגומה עליו. למחרת ביקש, שיסעו מהכיוון השני, ובכל זאת 
 (אוסף גליונות בהר תשע"ח)רבינו סגר את העיניים מתחילת הנסיעה ועד סופה. 

  
 
 

 זְּבַתּמּו"ז ים צֹו - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

םָהֵעיַניִ ל עַ ה ְׁשִמירָ   

לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 רוחנית)(הנייד באישור ועדה 

הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה. צוות

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



 

 

 . מצאצאי )1837( נולד בשנת ה'תקצ"ח -האדמו"ר הרב אלעזר ווייסבלום מריישא זצ"ל
שנים התייתם מאביו ואימו, ולכן  11כשהיה כבן  (בעל ה'נעם אלימלך').ר' אלימלך מליז'נסק 

הועבר לבית הרה"ק ר' דוד מדינוב, שם שהה כשמונה חודשים ולאחר מכן עבר לבית של 
הרה"ק ר' חיים מצאנז. תחת עינו הפקוחה של ה'דברי חיים' התעלה עד אשר החשיבו יותר 

כנס. נסמך מיוצאי חלציו והורשה להיכנס אליו אפילו בזמנים שלבניו הק' לא היתה רשות להי
(מח"ס 'נפש ב'יורה יורה ידין ידין' מגדולי דורו, ובראשם הגאון האדיר ר' חיים אלעזר וואקס 

 .קאליש)-חיה' אבד"ק פיטרקוב
 

לאחר פטירת הרה"ק מצאנז עבר לביקאווסק, שם שימש ברבנות, אחר כך היה זמן קצר 
ם בני ביתו. בעל חסד ביתו היה פתוח לרווחה, והיו ענייבפשווארסק, ומשם עבר לריישא. 

הקודש. בעל מופת -מופלא. התפרסם כאוהב ישראל. רבים פנו אליו ונושעו. בעל רוח
נורא ובפרט בענייני רפואות שבעניין זה היה ממש חד בדרא, עד כדי כך שכאשר הרה"ק 
ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא היה צריך ישועה בענייני רפואה היה שולח 

שנה לא נפקד בזש"ק ונתן גט לאשתו הרבנית אף על  40-במשך יותר מ .להזכיר אצל רבינו
פי שמקורביו רצו להניאו מזה, לא שעה לעצתם, ואמר שאביו בא אליו בחלום וציווה לגרשה 

 והוסיף: "הוא יודע טוב יותר".
 

שעות אחדות לפני הסתלקותו שכב על ערש דווי בעיניים עצומות. לפתע פתח את עיניו 
ול: "ברוך הבא אבא מארי. ברוכים הבאים רבינו" וכו'. מיד לאחר מכן ראו בו סימני והכריז בק

שנים. ציונו  73-חי כ ).1910(ט"ו תמוז ה'תר"ע -גסיסה, ונשמתו עלתה לגנזי מרומים. נפטר ב
בסאקאלוב אצל אביו עפ"י צוואתו. לאחר פטירתו לא רצו לתת רישיון להעבירו. ניגשה 

היית בעל מופת בחייך היה בעל מופת עתה, כדי שנוכל להביאך אלמנתו ואמרה: "כשם ש
 לקבר ישראל לפני כניסת השבת". 

 

וכן היה שקיבלו רישיון והוצרכו לעשות הכל בחיפזון שכן נפטר בכפר באגאכוואלא והובילו את 
קדישא ועשו קבר קטן ממידתו -ארונו לסאקאלוב וכמעט החשיך היום ומחיפזון טעו החברא

 מה לעשות, מכיוון שהשבת בפתח ולא היה פנאי להרחיב את הקבר.ולא ידעו 

ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, 
לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו 

אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אור החיים' הקדוש נשא בחלום ואמר לו: "
 ". אותי

 

מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
(בעל 'צמח דוד' בן הרה"ק ה'בני , ר' שמחה שפירא, האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב (האדמו"ר ר' אלימלך מרודניק)אביו  מרבותיו:

, מרת זיווג ראשון) -(בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. ברי חיים')(בעל ה'ד, האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר')
 (בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו).מרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני).  -(בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  14ובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העס

 מיום ליום, ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים, נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה. ביקש רבינו, שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט,
 וציווה לבני ביתו שלא יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש. 

 

ון כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש לה רבינו הרינג (דג כבוש), וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיו
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש  ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעים.שאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

להסתיר מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים היו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת 
 ההרינג הקיאה אותם.

הוטב לו. באותו זמן היה שם איש יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלת, וא
אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא 

ואמר בתמיהה: אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאיש משתאה 
אמר "הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז 

 תיקח 'כיענא' (סם תרופה) וייטב לך". מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...לו: "

ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארן וכל ראשו היה מלא  יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזע שפעם אחתס
צרעת, וכבר דרש ברופאים וכולם כאחד אמרו שאין מה לעשות. שאל רבינו את אותו יהודי: "כמה זמן אתה חושב שצריך להסיר הצרעת, שעה 

רמז לו שיענה שרבינו יכול לסלק הצרעת ממנו.שלימה או חציה?", ולא השיב כלום. ר' שלמה הנ"ל, שישב שם
 

רבינו שלח שיביאו מרקחת, ולקח מטפחת ובידיו הק' מרח המרקחת על המטפחת, והניח המטפחת על ראש היהודי הנ"ל וקשרו. אח"כ ערך 
ים בכל יום), ונתן רבינו מכל רבינו את שולחנו הטהור באמצע היום (כמנהג רבו הק' ה'דברי חיים' שערך שולחנו למקורבים והאורחים החשוב

אחרי הסעודה סילק רבינו את המטפחת מעל ראשו, וכל הצרעת הייתה מונחת בתוך המטפחת, והאיש מאכל שיריים לאותו יהודי. 
התרפא לגמרי, ויהי לנס.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

א זצ"לֵמֵריׁשָ ם וָיִיְסְּבלּור ֶאְלָעזָ ב ָהרַ האדמו"ר  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   



 

 

  
 

 

בעיצומו. צ'יפ מוכנה לשלם ל'קוט' חצי מיליון דולר על הסניף, 
 '.הם רוצים יותר –אבל ב'קוט' מסרבים 

 

'עו"ד 'פיצמן, היכנס בבקשה למשא ומתן, תוסיף מאה אלף 
דולר ותנסה לסגור עם 'קוט'. בחברת 'צ'יפ' כנראה החליטו 
לחסל אותי, לפני שנה הם רכשו מבנה מרוחק, ועכשיו הם 

 מתיימרים לפתוח חנות מולי, היו לא תהיה'. 
 

במשך שלושה שבועות חברת ההלבשה 'קוט' מהתלת בי 
פ' והמחיר הולך ומאמיר. צ'יפ היתה מוכנה ובחברת 'צ'י

 לסגור על תשע מאות אלף דולר ו'קוט' כבר הסכימה. 
 

עו"ד פיצמן התקשר אלי ושאל: 'ג'ונתן מה עושים, סוגרים?' 
נשמתי עמוק וחשתי מסוחרר. כבד עלי הסכום, כבד מאוד... 
אין לי רזרבות כאלה... אבל האויבים הללו, אנשי צ'יפ, יעשו 

סגור עיסקה על למוטט אותי... לא אתן להם. ' הכל כדי
 '.מיליון דולר, אין ברירה

 

בשעות הערב חתמנו על החוזה. יצאתי לרחוב מביט 
בשמיים, כולי שבר כלי. אני צריך את החנות הזו כמו 'כוסות 

. וגם אחרי וחוץ מזה לך תביא מיליון דולררוח למת', 
הרכישה, מה אעשה בחנות ענקית, שצריכה שיפוץ בעשרות 
אלפי דולרים... התקשרתי לידידי הצ'נג'ר שיבדוק מה היתרה 
שלי אצלו. הרי כמעט כל מה שיש לי, זה אצלו. 'מיליון דולר', 

 ענה לי. 
 

ביקשתי ממנו: 'קח לך חודש מהיום, אני צריך את הכסף 
ו. יש סעיף בחוזה, שאם אאחר במזומן. תתחיל לארגן לי אות

או אתחרט, אקנס בעשרה אחוז ממחיר הקניה, ורק זה חסר 
לי'. ידידי הצ'נג'ר לא איכזב. יומיים לפני התאריך הנקוב 
העביר לחשבון הבנק שלי מיליון דולר. העברתי הכל לחברת 
'קוט', והנה עומד לרשותי נכס, שאין לי מה לעשות איתו... 

 עלי את חברת המזון צ'יפ. אבל העיקר שהרחקתי מ
 

שלושה אחרי שבוצעה העיסקה, מתקשר אלי עו"ד -שבועיים
פיצמן ואומר: 'ג'ונתן, תנשום עמוק...'. חשבתי שקרה אסון. 
'ג'ונתן קרה לך נס... לפני שעה נודע לי שידידך הצ'נג'ר פשט 
רגל, הוא עשה כמה עסקאות גרועות, במקביל חצי ממניות 

בשורה התחתונה הוא מונים אחוז, הבורסה שרכש צנחו בש
השאיר חובות של עשרות מיליונים לטיפוסים כמוך שעשו 

 '. איתו היתר עיסקה. הלכה העיסקה והלך הכסף
 

ולפתע התיישבתי רועד כולי מול הקופה, עצמתי את עיני, 
הבנתי כמה רחמן וטוב כלפי הקב"ה. הוא שלח אלי 'אויב 

 ל פרנסתי...אכזר' את חברת המזון צ'יפ שאיימה ע
 

ניהלתי מולה מאבק נדל"ני עיקש, ורכשתי נכס, שאין לי צורך 
אבל בפועל הצלתי את ממוני, עמל של שלושים שנים בו... 

אז חברת צ'יפ היא באמת אויב או אוהב?  היה יורד לטמיון.
 לא כל אבן, שזורקים עליך היא לרעתך!

ֹ  -העֹוׂשֶ ה שה' מַ ל ּכָ  הְלטֹובָ ל ַהּכ  

להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'האמנתי ואדברה' ויש בו 
הכל לטובה ואף  -עושהכדי ללמדנו, שכל מה שבורא עולם 

שלעיתים קשה לנו להבין מדוע, לפעמים התמונה מתבהרת 
 ואז מתגלה הטוב שבדבר, כפי שנראה בסיפור שלפנינו.

 

הסיפור מפי בעל המעשה בשם ג'ונתן וכך הוא מספר: לפני 
כארבעים שנה אבי ז"ל הוריש לי צרכניה בשכונת יוקרה 
בעיר הגדולה. הצרכניה נמצאת בלב השכונה שמוקפת 

 בבניינים גבוהים. 
 

אנחנו היינו המרכז הקמעונאי הגדול כך שכולם קנו אצלנו. 
את צוין. הקופה צלצלה תמיד ומצב ההכנסות היה ב"ה מ

רוב רווחי העברתי לידיו של ידיד טוב שלי, צ'נג'ר, חלפן 
שמים, שנהג לעסוק בהשקעות אטרקטיביות -כספים ירא

 בבורסות העולם וכולנו סמכנו עליו. 
 

היה לנו 'היתר עסקה' ואת הרווחים השארתי אצלו שימשיך 
להשקיע. בנוסף, היה לו גמ"ח גדול להלוואות, והוא עמד 

 בים וטובים, באמת יהודי מורם מעם. לימינם של ר
 

לפני כעשרים שנה, עוד לפני שיצאתי לפנסיה, רכשה חברת 
מזון גדולה, צ'יפ שמה, בניין בן שתי קומות, כחצי קילומטר 

 מהצרכניה שלי, ופתחה במבצע הוזלות. 
 

לא הרגשתי די מאוים, ובמידה מסוימת איבדתי לקוחות. 
מצום של מספר הרבה, אבל מספיק, כדי שאבחין בצ

להגיד שהורדתי מחירים  אחוזים בהיקף ההכנסות.
 בעקבות הנגיסה של חברת המזון הגדולה? לא הורדתי. 

 

לצרכניה שלי יש שם טוב, היא נחשבת ואהודה, ומבחינתי 
מעשי הצדקה והחסד, שעשיתי, מיגנו אותי מפני מפולת או 

 ! בריחה של קונים. הרי הקב"ה זן ומפרנס, ומה לי לדאוג?
 

אבל דיבורים לחוד ודאגות לחוד. חצי שנה אחרי פתיחת 
הסופרמרקט של חברת צ'יפ הגדולה, קולטת אוזני שיג 

 ושיח בין שני קונים שלי. 
 

שמעת רבינוביץ? חברת צ'יפ משווקת המזון, עומדת '
לרכוש את חנות ההלבשה 'קוט', זו שנסגרה לפני 

נתן, חודשיים, זו שניצבת ריקה מול המכולת של ג'ו
 '. עשרים מטר מעבר לכביש

 

חשבתי שאני מתעלף. צ'יפ הולכת למקם סניף נוסף 
מולי, דבר שיגרום לי מיידית צניחה תלולה במכירות. 
הסניף של 'קוט' גדול פי ארבעה מהצרכניה שלי, והם 

 בוודאי ימשיכו במבצעי ההוזלה, שיגרמו לי נזק מיידי. 
 

וביקשתי שיבדוק  מיד התקשרתי לעורך הדין שלי 'פיצמן',
האם 'קוט' סגרה עם 'צ'יפ', או שנוכל גם אנחנו להיכנס 
למשא ומתן, על רכישת החנות הסגורה של 'קוט'. כעבור 
שעתיים הוא חזר עם בשורה טובה. 'ג'ונתן, המשא ומתן 

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

שרה בת נרקיס ע"ה        ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     ה ז"ל             עמירם בן דבור   אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
    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

    רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              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   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                      ז"ל סעידה יהודה בןמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

מות עם ישראלכל נש         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן     אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""בלקבלק""פרשת פרשת  
  ].כט, כב ["ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך"

והשנייה מבני , אחת מתגוררת בירושלים, משפחותשתי : 'בין הזמנים'התעוררה בימי , השאלה המעניינת שלפנינו
משפחת ראובן . על מנת להחליף אווירה ולהינפש קמעא, החליטו להחליף ביניהם דירות למשך שבועיים, ברק

  .ומשפחת שמעון עלתה לירושלים לבית משפחת ראובן, מירושלים הגיעה לבית משפחת שמעון בבני ברק
מ לסגור " זוכים בשעטוהיום בערב אנו: "ובפיו הבקשה הבאה, ראובןמתקשר שמעון אל ידידו , באחד הימים

האירוע יכיל בסך הכל ... רצינו לבקש מכם רשות לערוך את מסיבת הוורט אצלכם בבית; תנו שתחיהלב' וורט'
  ".וכמובן שנדאג לנקות היטב את הבית בתום השמחה, ארבעים משתתפים-כשלושים

ונשגר לכם ברכת ,  לעונג ולשמחה יהיה לנו שתערכו אצלנו את הוורט-ליאה  הגיב בעל הבית בפ- ! ?מה השאלה"
  ...".מזל טוב חמה ולבבית
 -ה  אמר בנימה של מבוכ-תשמע ידידי ". על הקו היה ראובן. והנה הטלפון של שמעון מצלצל, לא חולפות דקותיים

  ...".? לעריכת הוורט שלכם את אולם בית הכנסת הסמוךרוכשתאולי יותר כדאי ש, מה דעתכם
הן אך לפני כמה רגעים אישר באדיבות את עריכת אירוע ; שמעון תהה לנוכח השינוי המוזר שחל אצל ידידו

  ...ופתאום הוא חוזר בו, השמחה בביתו
, יש לנו בת מבוגרת, שמע נא ידידי: "וכאן בעל הבית הרגיש צורך להסביר את המניע לסירובו לעריכת הוורט בביתו

לשם קבלת ברכה , א"קי הדור שליטלפני מספר ימים נכנסנו לאחד מצדי. ממתינה הרבה שנים למציאת שידוךש
בקרוב יהיה אצלכם ": נענה הצדיק ובירכנו בזו הלשון...". ?מתי כבר תבוא הישועה: "בכיתי לפני הצדיק. נותבל

ועכשיו אנו חוששים , ירה לי את ברכת הצדיקרעייתי הזכ, מיד כשניתקתי את השיחה עמך, ובכן !..."בבית וורט
  ...".?תנוומה יהיה עם ב, רכת הצדיק תתממשלמעשה ב, שמא על ידי עריכת הוורט שלכם אצלנו בבית

החליט שמעון להפנות את , חלילה מחמת עריכת הוורט בבית' תבוזבז'לאחר שראובן ניסה לטעון שהברכה לא 
  ...?על ידי עריכת הוורט של האורחים בביתנו' יבוד הברכהא'האם אכן קיים חשש של : השאלה לרבו

יהודי ניגש פעם אל הגאון רבי מרדכי בנעט : א"גאון רבי חיים קניבסקי שליטנוסיף לציין לסיפור מעניין שסיפר ה
חש חובה להשיב לו הכרת , שקיבל בעבר טובה מהאיש, מ בנעט"הגר. ותיאר בפניו את קשיי הפרנסה שלו, ל"זצ

  . "ה המספרים שלך יעלו בגורל ותזכה בממון רב"ואני אתפלל שבע, אתה תקנה כרטיס הגרלה: "אמר לו. הטוב
  .ומיהר לרכוש כרטיס הגרלה, הלה יצא מאת פני הגאון שמח וטוב לב

הרי שהזכייה מונחת כבר בכיסו , היהודי היה בטוח שאם אותו גאון וצדיק מבטיח לו שיתפלל על המספרים שלו
 עם בני ביתו החליט לערוך, אלא שבלילה שלפני ההגרלה, )ולמען האמת היה לו על מה ועל מי לסמוך בהשערה זו(

  . אם הבטחתו של הגאון אכן פועלת כראוי" לבדוק"כדי , זוטא- הגרלה
, המספרים הנקובים על גבי הפתק. ואחר כך העלה פתק אחד, הוא הטיל פתקים רבים עם מספרים אל תוך קערה

  ... היו אותם מספרים שבכרטיס ההגרלה שלו
 שאם ההצלחה האירה להם פנים בהגרלה , הבית הבינושכן יושבי, קולות הצהלה והששון נשמעו בביתו של האיש

  .בהגרלה הגדולה, אין ספק שתפילתו של הצדיק תפעל את פעולתה גם מחר, הבייתית
  !הכרטיס של האיש לא זכה -? ומה אירע לבסוף

ר לי פסבוא : "אמר לו הגאון. עלה בגורלוסיפר לו שהכרטיס לא , בפנים נכאות ניגש היהודי אל רבי מרדכי בנעט
  "... מה עשית מאז הברכה שברכתיך

, התפללתי שהמספרים שלך יעלו בגורל: "וביה-והגאון השיב לו מיניה, סיפר לו היהודי על ההגרלה שערך בביתו
אילו היית ממתין ... שהיא פעלה את פעולתה באותה הגרלה שעשית בביתך, אלא, םוהתפילה שלי אכן עשתה רוש

  ..."היית זוכה בהגרלה הגדולה, עוד כמה שעות
 ו יש חרב בידי כיל י התעללת ביכ, יאמר בלעם לאתוןו: "ח סיפר את הדברים בהקשר לפסוק בפרשתנו"מרן הגר

 הלוא הלך להרוג עם שלם בקללת -? מדוע בלעם לא קילל את האתון": פענח רזא"ומקשה בספר ". תה הרגתיךע
  ! ?וכי בשביל להרוג את האתון נצרך לחרב, פיו

כי היה מבזבז את הכוח של הקללה על , לא היה יכול עוד לקלל את ישראל,  את האתוןאילו היה מקלל: ותירץ
  ...יותרולא היה יכול להשתמש בו , האתון
 ישנה שלכאורה, דנן במקרה לטעון מקום היה, ל"הנ ח קנייבסקי"דברי הגר לאור הנה: בשאלתנו לדון נבוא ומעתה
 שיערכו כעת כן ואם, "בבית אצלכם וורט שיהיה "היתה הצדיק ברכת לשון כי, הבית בעל של לחששו הצדקה

  .פעולתה את בכך תפעל כבר הצדיק שברכת הרי, בביתם וורט האורחים
כי עצם הוויתור על ברכת , נראה שאין לחשוש לכך כלל, א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט" אמר מו,ומנםא

וזכות זו תעמוד לו שבקרוב מאוד יערך בביתו , על בעל הבית ברכה ושפע עד בלי די יביא –הצדיק לטובת הזולת 
  .)ופריו מתוק(... הוורט של בתו

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 טאוסאת לרפו



  ].ט, כג[ "ובגוים לא יתחשבב"
ולאחרונה התארס בשעה , הוא עשה חיל בלימודו. חזר בתשובה שלימה ונכנס ללמוד בישיבה, בחור שאביו נכרי ואמו יהודייה

מכבד ומוקיר מאוד , שהינו עשיר מופלג, אבי הכלה.  אביה נכרי ואימה יהודייה-בעלת רקע דומה , טובה עם בחורה מצויינת
  . ואף את מלוא הוצאות החתונה התחייב לשלם, וד לפני החתונה רכש עבור בני הזוג דירה מרווחת בעיר חרדית וע,את חתנו

                  ...". כפי הנהוג, אבקש להיות השושבין שלך וללוות אותך לחופה: "הגוי אל החתן בבקשה' ווערש'פנה ה, טרם החופה
  ? כיצד עלי לנהוג:שאל, שבא במבוכה קשה, החתן
                     , לחופה) שהינו יהודי(מישראלית  לוות את בנובדבר אב נכרי שרוצה ל, התייחס לשאלה דומה" אגרות משה"ת "בשו
  . מחמת שהיה אותו גוי איש חשוב במדינה ועושה טובות ליהודים רבים,  אחד רצה להניח לוורב

אנו מקטינים את האיסור , כי הרי בכיבוד הגוי בשושבינות, יש לגעור באותו רב שרצה להתיר הדבר: והשיב האגרות משה
                 , שכן יראו כולם שהרבנים מקרבים ומכבדים את אותם חוטאים,  של עוברי עבירה רשעים)נישואי תערובת(החמור 

  ! ו לעשות זאת"וח, וכאילו דואגים לתקן שלא יהיה חילוק בין זוג הורים יהודים לזוג שאחד מהם נכרי
ונעשים אך ורק כדת משה וכפי ,  קודשיררהם בתדסושכל מנהגי החופה י, א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"הוסיף מוו

שהחופה היא כעין סוכה שעליה שורה השכינה על , ומובא בספרים. ואין לשתף נכרי בכל הכרוך בעריכת החופה, מנהג ישראל
יובילו את החתן והכלה , ומעוררים קטרוג נורא, ואם כן איך יעלה על הדעת שכאלו שהשכינה מייללת עליהם, זוג מישראל
  .ינה הקדושהלמקום השכ

וכפי שמצינו שבברכת האירוסין אותה נוהגים לברך תחת , מעמד החופה הוא מעין מעמד מתן תורה על הר סיני, וכידוע
 החופה יהוז" :ן"בשם הרמבערוך השולחן וביאר ה, "מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין"אנו חותמים , החופה
א הר סיני שכפה עלינו את ההר כגיגית ועמדנו יהחופה הש ,ה בשעת מתן תורה" שנתקדשו להקב,לדושין של כלל ישראיוהק

ם נכרי אודות הזכרת ש(בשם רבינו תם :) ד"בגיטין ל(מובא בתוספות ו". דושין היא מתן תורהי והק,תחת ההר כתחת החופה
קדושת שכיון שיש בגט מעלה ו, ס"כתב הגליוני השובביאור דבריו !". ם בתורת משה וישראל"ם עכוחלילה להזכיר ש): "בגט

כל שכן שאת הנכרי , אם את שמו של הנכרי אין מזכירים בדת משה וישראל, וממילא. לכן אין להזכיר בו שם נכרי, ישראל
  . עצמו אין להכניס למעמד הנשגב והקדוש של החופה

  .)ופריו מתוק( !אין להסכים לבקשת הנכרי :לסיכום

  ].ה, כד ["מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל"
                 , על מנת ללמוד את סדר התפילה. לאחרונה החל להגיע לבית הכנסת שלנו נכרי הנמצא בתהליכי גיור: סיפר השואל

  . ומגלה עניין רב בתפילה ודיניה, הוא מגיע לבית הכנסת
שמאחוריי עמד מתפלל שטרם , אלא', פסיעות ולומר עושה שלום וכו' עמדתי לפסוע ג, בתום תפילת הלחש שלי, באחד הימים

והנה ידועה  !'מתלמד'אינו אלא הנכרי ה, שהאיש שמאריך בתפילתו בדביקות, התבוננתי לאחור והבחנתי. סיים את תפילתו
אם השלים תפילתו והיה אדם , ולכן. אמות' אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד): "'ה-'ד' ב סע"ק' ח סי" אוע"שו(ההלכה 

שאם יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד , פסיעות עד שיגמור מי שאחריו את תפילתו' אסור לפסוע ג, אחר מתפלל אחריו
  ?י מתפלל שהינו נכריהאם הלכה זו שייכת גם כאשר עומד מאחור, הסתפקתי אפוא". המתפלל

  : שני טעמים נאמרו בטעם הדין שאסור לעבור כנגד המתפלל
משום שהשכינה עומדת כנגד המתפלל העומד ) ב. )ו"א שם סק"מג ( גורמת ביטול לכוונת המתפלל,משום שהעברתו לפניו) א

  ).'ג-ו"א כ"חי (ואין זה ממידת כבוד ומורא לשכינה להפסיק בין המתפלל והשכינה, לפני המלך
יש להיזהר שלא להפריע , ה בתפילהוצמכי רק כלפי יהודי ה, בתפילת נכריששני הטעמים אינם שייכים , והיה מקום לומר

מכל מקום הוא ,  יתברך'הגם שיכול להתפלל ולזעוק אל ה, אבל אצל נכרי, וכמו כן השכינה עומדת כנגדו כשמתפלל, לכוונתו
  .לכאורה מותר לפסוע כנגדוולכן , ת תפילהמופקע ממצו

כי כאשר מתפלל כדת , שאין לפסוע כנגד המתפלל הנכרי, א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"למעשה שמענו ממו, אולם
ומסתבר שגם השכינה . ולכן אין להפריע לכוונתו, חשובה תפילתו כתפילה גמורה, )בתהליך גיורו וכניסתו ליהדות(ישראל 

שרצה לעשות מצוה משאר מצוות התורה ) נכרי(בן נח ): "'י-'מלכים י' הל(ם "ר לדברי הרמב"וציין מו. הקדושה עומדת כנגדו
ומתפלל בכוונה , שבא ומקיים מצות תפילה כהילכתה, וגם הנכרי דנן". אין מונעים אותו לעשותה כהילכתה, כדי לקבל שכר
  .)ופריו מתוק( !פסוע כנגדוואין ל, יש להתייחס לתפילתו כלתפילת ישראל, ודביקות כיהודי

  ].ה, כד ["מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל"
                     . ואינו מוותר אף פעם על תפילה במניין בבית הכנסת, אבי שיחיה הינו משכים ומעריב לבתי כנסיות: סיפר השואל

שהליכה מאומצת עד לבית הכנסת עלולה להביא , הוראת הרופא היתה. רגלו התנפחה מאוד מחמת דלקת, בערב שבת אחת
היה ברור לי שאבא לא יוותר בשום אופן על ). ם שלא נראה חשש ממשי של סכנת נפשות בהליכה זוהג(להחמרה במצבו 

  ...ולפיכך החלטתי פשוט להחביא את כל זוגות נעליו, ולא אוכל לעצור בעדו ולהניעו מכך, ההגעה לבית הכנסת
  ...ונאלץ להתפלל בבית למורת רוחו, גם לאחר חיפוש קדחתני, אך לא הצליח למצוא את נעליו, אבא התלבש והתכונן לצאת

  ?האם נהגתי כדין
             : מעשה בחולה שאמר לו רופא): ד"רל' סי(נאמר בספר חסידים : א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"השיב מו

                   :ואמר לו, החולה לא יכול היה להתאפק וביקש מבנו מים ומאכל פלוני. 'תסתכן, אם תשתה מים ותאכל מאכל פלוני'
  !  שלא יתן לאביו את המים והמאכל-הדין בזה הוא ! 'לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, לא אמחול לך, אם לא תתן לי'

                ,שאפילו באופן שהמים והמאכל לא יגרמו לסכנת מיתה, פירש את דברי הספר חסידים) א"ק י"מ ס"ר' סי(' יד שאול'וה
                , כשאב מצוה לעבור על דברי תורה) א:  שתי סיבות לכךוכתבו האחרונים. בכל זאת לא יתנם לאביו, אלא רק לחולי
אם הבן יתן לאב ) ב". ונשמרתם מאוד לנפשותיכם: "ובקשתו למאכלים הינה עבירה על ציווי התורה, אסור לשמוע לו
  ".לפני עור לא תתן מכשול"יעבור על , מאכלים מזיקים

משום שאם האב יאכל וישתה , אף שלא במקום סכנהכתב שלא יתן לאב את המאכלים ) ד"נ' סי(' קול גדול'גם בעל ה
שהרי הוא מתכוין , "כיבוד אב"וממילא הבן שאינו שומע לקול אביו בזה אינו עובר על , לבסוף יתחרט, מאכלים מזיקים אלו

  . ולא להכעיסו, לטובתו
כי הגם שגרם צער מסויים לאביו בכך שטרח בחיפוש נעליו והצטער שהוכרח להישאר בביתו ,  נראה שהבן נהג כדין- ולענייננו

  .)ופריו מתוק( !ואולי אף חשש סכנה, הרי מנע מאביו צער גדול יותר, מכל מקום, ולא להגיע לבית הכנסת
  ,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 שמעון שי בן שולמית נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז ה בן שרהעזיזול' ר נ"לע
   ,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זשווראליהו בן כנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זזינט בת מריםנ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זבת מיכל) רחל(רעיה נ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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ב... ֶהן ָעם ָ   )כג, ט( ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ

יודע הוא כי דרך חייו  כוחו של היהודי הוא ב'אמת' שבידו.
 לחיים נצחייםעוה"ז וב ם מושלמיםלחיי תיתיהאמ הדרך היא

למסור נפשו על נותן לו את העוצמה  הכרה זובעוה"ב. 
עברי אנוכי ואת ''עולם: וקבל עם להכריז ו ,המצוותאמונה וה

  .'אלוקי השמים אני ירא'

*   *   *  

יהודה בספר 'הצדיק פלא', המתאר את תולדותיו של רבי 
, מסופר, שאביו, רבי שפטיה זצ"ל, למד זצ"ל זרחיה סגל

זצ"ל  'בוביץיל בער-ברוךבתקופה מסוימת אצל מרן רבי 
עד מאד שהתרחש בקמניץ, ובספר מופיע סיפור מופלא 

  נצ'וג. בעת הפרעות בעיר קרמ

כאשר פורעים מוסתים ", מספר רבי שפטיה, "היה זה"
 כדי לחמוס ממון ונפשות, של הגרב"ב התפרצו לביתו

ת התכוננו לערוך פוגרום. הם נכנסו, העמידו את כל בני הביו
בינתיים, חיפשו כסף וזהב  בשורה, ואיימו עליהם שלא לזוז.

ותכשיטים לשדוד, והכל שתקו ונאלמו דום. דממת מוות 
   ..היתה שם.

בשלב מסוים, משלא מצאו מאומה, התעורר חשד בקרבם 
, או אולי בעל הבית מסתיר את כספו וזהבו בתוך הספרים

בבזיון  הם החלו להוציא את הספרים ממקומםמאחוריהם. 
רב, ואף קרעום והשליכום ארצה, כשהם מנסים לבדוק האם 

  מוסתר שם כסף. 

וא ליד הקיר כהוראת בער עמד אף ה-מרן רבי ברוך
השודדים. אבל, בראותו את ביזוי ספרי הקודש, לא יכול היה 

לם, הוא להבליג. להפתעת כל בני המשפחה שחששו לגור
לם בראשי הפורעים קולות, ואף ה-החל להזדעק בקולי

כך -הוא היה כל - -  -באגרופים, ובמקלות שמצא בחדר 
נרעש עד שהיכה בראשם כגיבור מלחמה, והרשעים החלו 

בצווחות נוראיות לעבר חבריהם  קולות, ופתחו-לברוח בקולי
 ,ששמעו כך ... כל הפורעים שהיו באותו רחוב'רוצו, רוצו'

   ".ברחו אף הם, וליהודים היתה הרווחה...

בראותי זאת, נדהמתי אל ליבי. היה זה "מספר רבי שפטיה: 
בבחינת מחזה שלא ייאמן. מורי ורבי, שבמשך כל שעות 
היממה לא פסק מללמוד, ואשר היה ידוע לאיש טהור 

רואה את וקדוש, ואף חלש במזגו ובטבעו, והנה כשהוא 
ארי, ולא רק ליבו אלא -בזיון הספרים, הופך ליבו להיות לב

-גם אגרופיו... אז הבנתי את גבורתם של החשמונאים
הגיבורים, שהיו קשישים בגילם, והצליחו להתגבר על 

כאשר אש  ..היוונים, עם כל ה'כוחי ועוצם ידי' שלהם.
ורבי,  היהדות בוערת בעצמותיך כתנור, כמו שהיה אצל מורי

   ".את עזרו ממעל! השי"ת שולח י אזאפשרי, כ הכל

בער -רבי שפטיה הוסיף שכאשר שאל פעם את רבי ברוך
מאין לקח את העוז והאומץ לעשות את מה שעשה, השיב: 

הגאון רבי לוז'ין, אצל א'מחידושי התורה שלמדתי בישיבת וו'
  ]מ.מ. צורןהרב שמחה' בעריכת 'מצוות במתוך ["....חיים הלוי

  )כג, י( ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב

 בעפר אותו ומכסין הדם את לוקחים ישראל היו
 מלא המדבר כל את ראה בלעם וכשבא, המדבר
 דם בזכות לעמוד יוכל מי" אמר: ישראל של מערלותיהם

 אמרשנ, "הארץ בעפר מכוסה שהיא זאת מילה ברית
  )פרקי דר"א פרק כח(" יעקב עפר מנה מי"

עצם מצות המילה שקיימו מרק משמע שלא פחד בלעם 
ה מלכאורה ו .פחד מכיסוי המילה בעפר אלא בעיקראל, ישר

  ?יש במנהג זה שכ"כ איים עליו

שהרי כידוע כריתת הערלה ממעטת את התאווה, ומר יתכן ל
והיינו שהערלה מסמלת את אותה תוספת התאווה שאינה 

יות, אותו לרוחנ נצרכת ליהודי,  אותה תוספת שאינה מביאה
משתמש בהנאות העולם הזה אך ורק העם היהודי וכיון ש

רלה בעפר בתור אמצעי לרוחניות, לכן הנהיגו לטמון את הע
ה מביאה לרוחניות מקומה לבטא בזה שהנאה גשמית שאינ

י עפר אתה ואל עפר שהרי זה מה שנאמר "כ ...הוא בעפר
כשגופו של האדם השלים את תפקידו ש -, לאמור תשוב"

וכבר אינו משמש אותו לרוחניות, מקומו הוא בקרקע, 
 ,להיות חלק ממנוו -לו ארצי וגשמי להתמזג בעפר שכל כו

אותו חלק בגוף שאינו משמש לרוחניות מקומו  ן,וכמו כ
יסוד גופו של האדם הוא מהעפר, אלא  בעצם, שהרי בעפר.

 עלשכל עוד יש לו תפקיד לשמש לרוחניות, הוא מתהלך 
ינו משמש אבל כשכבר א - בתוכההאדמה ולא שוכן  פני

  לרוחניות חוזר הוא לעפרו ולארציותו.



  
את  מקיימיםומזה פחד בלעם, שהבין שעם ישראל לא רק 

בינים את עומק מצוה זו ומ מפנימיםמצות מילה, אלא גם 
שמהות העוה"ז היא ההכנה לעוה"ב, ומשום כך משתמשים 
הם בהנאות העולם הזה אך ורק באופן שנצרך לרוחניות, 

, דבוק בקב"ה ללא מחיצות גשמיותממילא יוצא שהעם הזה 
  מי יוכל לו... -ואם כן 

*   *   *  

על דלתה  :שליט"א הגר"ח קניבסקישל מרן  מספרת בתו
של אמא התדפקו בנות סמינר ובקשתן בפיהן: "באנו לראיין 

  ט'". את הרבנית על 'הסתפקות במוע

אמא היתה אובדת עצות. מעודה לא סירבה לשום פונה, 
ולכל בקשה נענתה בשמחה, אך כעת לא היה בידה לסייע 
להן; היא משכה בכתפיה והגיבה בצער: "אני יכולה לדבר 

ולם לא אוכל לדבר מנסיוני בשבח ההסתפקות במועט, א
   ."...אני לא התנסיתי בכך; תמיד היה לי די והותר! -האישי 

  הראיון היה קצר, אך מושלם! -צאו מרוצות הנערות י

אמנם היה לאמא 'די והותר', אבל ה'די והותר' הזה 
הצטמצם במעט שבמעט... אמא לא היתה זקוקה לכלום. כל 

, אשר 'מותרות'כנס אצלה בגדר של נ -מה שמעבר לכלום 
  מהם ברחה כמפני אש. 

כל שנותיה של אמא עברו עליה בדירות קטנטנות, מצוידות 
ט מינימלי. בשנות נישואיהם הראשונות חלקו אבא בריהו

ואמא דירות משותפות עם דיירים נוספים. גם כשעברו 
'אל המנוחה ואל הנחלה', היתה לדירתם הנוכחית והגיעו 

הדירה קטנה ביותר ולא הכילה אלא שני חדרים, הול כניסה 
ליתר  - חדר אחד שימש כחדר הורים, והשני ומטבח צר. 

. חדר זה הוא חדר לימודו של אבא, הנקרא צורכי בני הבית
ל אלפי 'חדר הספרים'  וארונות הנושאים עליהם משא ש

  מציפים אותו מכל עבריו.  ]...אהוביו של אבא[ ספרי קודש

בילדותנו ישנו כולנו במיטות או בארגזי המיטות שבחדר 
דנו אבא יושב ולומד, כותב את ספריו יהספרים, כשלצ

על שאלות של נכנסים  יבהרבים, לומד עם חברותא, מש
גם המטבח היה קטן מאד, עד כי יכלו להצטופף  ויוצאים... 

בו כשלושה אנשים בלבד. פעם נשאל אבא מדוע לא השאיר 
אבא נוהג להשאיר [ל אמה' בלתי מסוידת זכר לחורבן. בו 'אמה ע

'אמה על אמה' בכל החדרים. אלא שמקום ה'זכר לחורבן' במטבח נמצא מאחורי 
הוא השיב בחיוך, שהמטבח אינו  ].שואל לא ראהוהארון, וה

על פי ההלכה אין צורך להשאיר זכר [ב בכך מפאת קוטנו... ימחוי

   ].בחדר שיש בו ד' אמות על ד' אמותלחורבן, אלא 

אם ניתן היה לחשוב שהדירה הקטנה היתה ברירת מחדל 
 שנכפתה על אבא ואמא בעת שתרו אחר מקום מגורים, באו

השנים המאוחרות והוכיחו כי אין הדבר כן: כאשר התפרסמו 
אבא ואמא בכל רחבי תבל, באו רבים והתחננו בפני אמא 

  לסייע בידה ולהרחיב את הדירה. אמא תמיד סירבה. 

יהודי אמריקאי עשיר ביקר פעם בביתנו ונדהם למראה 
הפשטות שזעקה מכל עבר. הוא לא יכול היה להשלים עם 

והרבנית מתגוררים בדירה שכזו והציע העובדה כי הרב 
לאמא לשפץ את הבית על חשבונו. אולם אמא התנגדה 
בתוקף: "אני רוצה את הבית שלי דווקא כך, פשוט ונעים. 

  אינני חפצה בבית יפה יותר. טוב לי פה ככה". 

משהחל אבא מדפיס את חיבוריו הרבים. מילאו הספרים 
להיתקל בהם.  את החדרים, עד שכמעט לא יכלו ללכת מבלי

רבי יצחק שוורץ, קרוב משפחה של אבא, ביקש מאבא 
שיאפשר לו להרחיב מעט את המבוא הצר הסמוך לפתח 
כדי שניתן יהיה להניח שם את חבילות הספרים. המצב 
אילץ את אבא ואמא להיענות להצעתו, וכך נוצרה מרפסת 
הכניסה, ששימשה אף כסוכה, ועם השנים גם לחדר 

  הל על ידי אמא. המתנה לקבלת הק

בשנים מאוחרות יותר, כאשר הציבור הענק החל לגדוש את 
הבית, הוכר הצורך בייעוד חדר לאבא, שיוכל ללמוד בו באין 
מפריע. לשם כך צורפה לדירה יחידת דיור קטנה בת שני 
חדרים, מן הקומה שמעל. והנה, למרות הנחיצות שבדבר, 

ואמרה:  סירבה אמא להכיר בה כחלק מביתה. היא חזרה
"גידלתי את כל ילדי בשני חדרים, מדוע אני זקוקה עתה 

 .ממש!" 'מותרות'ליותר מכך? הרי בשבילי תוספת זו היא 
משום כך היא עצמה לא השתמשה בחדרים אלו, ואף כמעט 
שלא עלתה לקומה השנייה. כיום משמש חדר אחד בקומה 
השניה ללימודו של אבא, וחדר נוסף כמחסן לספרים 

  שחיבר. 

מושגים כמו אמא לא הבינה לשם מה אנשים נוסעים לנופש. 
'החלפת אווירה' 'התרעננות', 'יציאה מן השגרה', היו זרים 
לה. פעם ניסו בני הבית להסביר לה את 'מהותו של הנופש', 

עלה בידם... היא התפלאה מדוע לאנשים אולם הדבר לא 
כל כך 'רע' בביתם, עד שהם מעדיפים להיטלטל למרחקים, 

בח זר, להידחק בדירה שאין רגילים אליה, לבשל במט
וכהנה וכהנה. ידענו כי לאמא טוב בביתה הקטן, במטבחה 

אמנם היו שנים [חיה כל העת באווירה של נופש...  הזעיר, והיא
ספורות שבהן נסעו אבא ואמא לנפוש בצפת כדי שאבא יוכל לכתוב את ספרו 
ברציפות בלי הפרעות. ואכן אבא הספיק בשבוע אחד מה שבבני ברק ארך לו 

   ].א כתב שם את  ספרו 'דרך אמונה'חודש שלם. הו

יחד עם זאת כדרכה של אמא, כאשר באה גיסתי וסיפרה 
לה בבושה כי היא נוסעת לנופש, היתה אמא מאושרת: 

הנה סכום  !"איזה יופי! כמה טוב! מגיע לך לנוח ולהתרענן
   "....כסף שיהיה לך להוצאות

רבים, גם באלו שנראה  הפשטות בבית התבטאה בתחומים
אי אפשר לחיות'. אבל אמא יכלה גם יכלה: 'לנו כי בלעדיהם 

המטבח היה מרוהט במינימום שבמינימום והכלים בהתאם. 
אמא לא אהבה להכניס למטבח כלים חדשים. בתקופות 
מסוימות היו הצלחות שאריות שנותרו מסטים שונים, כאשר 

  כל צלחת בדוגמא שונה... 



  
שעבדה אמא אצל הרב נחום יואל הלפרין, לאחר חתונתה, כ

כלים  - ום יואל להעניק לזוג הצעיר מתנה רצה הרב נח
מה  .חדשים לפסח, אולם אמא סירבה: "אינני צריכה!"

העניק מתנות זהות לכל העובדים, ואז נעתרה  -עשה? 
   ..אמא לקבל את המתנה.

גם פמוטות השבת היו צירוף של כמה סוגים, כוסות לשתיה 
) שונים זה מזה. ועדייןלסטיק, וגם הכיסאות היו (היו רק מפ

סיפר אחד הנכדים: "בילדותי הייתי מרבה להגיע לסבא 
וסבתא, לאכול עמם את סעודת השבת. באופן קבוע הייתי 
מגלה את עצמי יושב על כיסא רעוע. 'מדוע תמיד יוצא לי 
הכסא השבור?' שאלתי. השיבו לי הנוכחים בחיוך: 'כאן כל 

  "....עים'הכסאות רעו

מ'יד ראשונה'. במשך היה מיותר לציין כי המקרר בביתנו לא 
היה בביתנו מקרר ישן ביותר שהתקלקל כל 'שני  שנים רבות

וחמישי'. מישהו רצה להביא לאמא מקרר חדש, אך היא 
סירבה בכל תוקף. לבסוף קנה לביתו מקרר חדש, ואת הישן 

  . ..הביא לאמא. רק את המקרר הזה ניאותה אמא לקבל

חברתי קנתה מקרר "רה לי אחת מידידותיה של אמא: סיפ
חדש וחיפשה למי למסור את המקרר הישן. נזכרתי כי 
ראיתי אצל הרבנית קניבסקי מקרר ישן ורעוע, שנתמך על 
ידי קופסאות כדי שלא ייפול... פניתי אליה ושאלתי האם 
היא רוצה להחליף את המקרר שלה במקרר משומש במצב 

י חיים, והוא השיב: "הלא זריקת טוב. היא שאלה את רב
בסופו של דבר הגיע [ "....'מקרר היא בבחינת 'בל תשחיתה

, שעד אז לא היה )ה'סטייפלער'א"ח למרן ( המקרר לסבתא הרבנית קניבסקי
   ]...מקרר ברשותה.

גם מקפיא נפקד מביתנו במשך שנים ארוכות. כאשר רכשנו 
לאמא מקפיא, נגרמה לה עגמת נפש גדולה: "מה אעשה 

א נרגעה. "למה הייתם צריכים היא ל ,עם המותרות הללו?"
אמא לא רצתה בו  .להתאמץ? טוב לי עם מה שיש לי!"

בשום פנים ואופן, ורק טיעון הלכתי שכנע אותה להשתמש 
קו, וכך בו: "על ידי המקפיא יישמרו המאכלים היטב ולא ייזר

  "....'נינצל מאיסור 'בל תשחית

 המיקסר בביתנו נשבר פעמים רבות, תוקן ונשבר, שוב תוקן
ושוב נשבר. לאחר שכבר לא ניתן היה להשתמש בו עוד, 
החליטו בני הבית לקנות מיקסר חדש, אולם נתקלו 

החליטו  .בהתנגדותה של אמא: "אפשר לנסות לתקן שוב!"
 -הסכים לדעתה של אמא. ויהי לפלא  לשאול את אבא, והוא

  המיקסר חזר לעבוד! לשמחתה של אמא... 

לקנות לאמא מטחנה  לאחר שנישאנו החלטנו בעלי ואני
היה זה לאחר שבעלי נוכח בטרחתה הרבה של  .חשמלית

אמא סביב הכנת הדגים; עד אז היתה טוחנת את הדגים 
במטחנה ידנית. המתנה לא היתה אמורה להתקבל, לולי 
שנחשבה כמתנה מהמחותנים, הורי בעלי. מפני כבודם לא 

  המטחנה... יכלה אמא לסרב לקבל את 

 –חפצנו הילדים לקנות לאמא מתנה בהזדמנות אחרת 
מעבד מזון. ידענו כי כך נקל עליה בהכנת כמויות המזון 
העצומות שיצאו ממטבחה. אמא לעומת זאת, לא חשבה 

בד מזון ה' ייתן פחות כך: "יש לי כוח בידיים! אם יהיה לי מע
לבסוף, לאחר ששח לה מישהו, כי משקה    "....כוח בידיים

ל להיעשות רק בעזרת מכשיר מסוים המקל על חולים יכו
  זה, הסכימה להכניסו אל הבית. 

בערב פסח אחד קנו לאמא תנור חדש. התכנית היתה 
שלאחר החג יעבירו אותו לימות השנה, מפני שהתנור הישן 
כבר היה משומש מאוד ולא פעל כראוי. אמא התנגדה 
בתוקף, ומיד עם צאת החג מיהרה לאחסן את התנור החדש 

  שמא 'חלילה וחס' יצא הרעיון אל הפועל... בין כלי הפסח, 

יום אחד נשברה האמבטיה. באותו יום ביקר בבית יהודי 
בעל אמצעים, הוא שמע על הנזק שאירע, ולאחר זמן מה 
שלח לאמא סכום כסף נכבד לתיקון הנזק. אמא קיבלה את 
הכסף בתודה, התקשרה אל הנדיב ואמרה לו: "האמבטיה 

ש, ואין צורך להחליפה. האם השבורה עודנה ראויה לשימו
מה רבה היתה שמחתה  .אוכל להשתמש בכסף לצדקה?"

כשבקשתה אושרה, והיא מיהרה לחלק את הכסף 
  ]אמי' מתוך הספר 'בית[                                 לנזקקים... 

ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִת ּתָ  י מֹות ְיׁשָ י מֹת ַנְפׁשִ
מֹהוּ    )כג, י( ּכָ

שמשון אומר הגאון רבי  -שני המשאלות הללו של בלעם 
מלמדות אותנו על נפשו השפלה, העצלה  -זצ"ל  פינקוס

מעמל ונגררת אחר תאוותיה. שהרי הוא לא ביקש לחיות חיי 
ישרים כעם ישראל, אלא רצונו הוא דווקא למות כמותם. 

סיבה לכך היא, כי לחיות חיי ישרים, זה מחייב ישרות, וה
ידית בדרך הגינות, התגברות על תאוות ורצונות, והליכה תמ

כבלעם  'תאוותן'חיי נצח. אך  -שמובילה אל מות ישרים 
מבקש לעשות קיצורי דרך, הוא חפץ לזכות אחרי מותו 
בעילוי נשמה, לה זוכים עם ישראל שפועלים למענה כל 

  . ..חייהם

בקשתו השניה 'ותהי אחריתי כמוהו' עפ"י פירוש גם 
הספורנו, נובעת מהרצון של בלעם להשיג רווחים בדרך 

אומר  -א כל עמל ויגיעה. צאצאיו של אדם קצרה, לל
נקראים 'אחריתו', בלעם רוצה שהבנים שלו יהיו  -הספורנו 

טובים ומוצלחים כמו הבנים של עם ישראל, אך אינו מוכן 
משהו מעצמו. הוא מבקש להישאר כמו להקריב עבור זה 

שהוא, לחיות חיי הפקר והוללות, ושזה לא ישפיע על ילדיו, 
  אלא הם יצמחו מאליהם כבניהם של עם ישראל. 

לעומת זאת עם ישראל האמון על הפסוק 'אדם לעמל יולד', 
יודע ומבין שאת ההישגים הללו ניתן להשיג רק מתוך עמל 

רים. 'מות ישרים' הוא אינו ויגיעה והתגברות מתמדת על היצ
מוצר הנרכש בקלות ובזול, רק מי שיחיה 'חיי ישרים' יזכה 



  
למות 'מות ישרים'. גם צאצאים שהולכים בדרך הישר, 

וככל  נקנים רק ע"י דוגמא אישית שמקרינה מהאב אל הבן.
להם כלים להתמודדות  ונותנים חינוך הילדיםב יםשקיעמש

גם כי יזקינו, לא ו ת מהם,זוכים לנחכך  ,החיים במשברי
  יסורו ממנה...

*   *   *  

קולו של הטייס נשמע לפתע בחלל המטוס, וליבם של 
'נוסעים יקרים, לצערי אירעה 'הנוסעים החסיר פעימה: 
ו ניאלץ לנחות בשדה תעופה חנתקלה במנועי המטוס, ואנ

קטן בקרבת מקום. אני מקווה שתוך כארבע שעות תתוקן 
התקלה ונוכל לשוב ולהמריא אל היעד. אנא חגרו את 

  ."הלנחית בטיחות והתכוננוהחגורות 

במטוס שהיה בדרכו לעיר אנטוורפן, טסו בין השאר 
'ל ועוד שמונה מחסידיו. הם היו 'זצ ר מפיְטְסּבּורג'האדמו'

ר שהתגורר 'בדרכם לחתונת בתו של אחד מחסידי האדמו'
בבירה הבלגית. שדה התעופה הקטן שבו נחתו היה ריק 
במשך מרבית שעות היממה, והיה מיועד בעיקר לטיסות 

 .ל תוצרת חקלאית ולטיסות פנימיותמטען ש

נוסעי המטוס ירדו והתמקמו על הספסלים הריקים של שדה 
ר ותלמידיו ביקשו להתפלל תפילת מנחה, 'התעופה. האדמו'

שכן עד שהמטוס ימריא שוב, כבר אמור היה לרדת הערב. 
'ר ותלמידיו מנו תשעה 'הייתה רק בעיה אחת: האדמו

לא היו יהודים, וכדי  אנשים בלבד, נוסעי המטוס האחרים
מקובלני מבית '' .לקיים מניין צריך עשרה מתפללים לפחות

', אמר 'ימצא גם העשיריי -אבא, שאם ישנם תשעה יהודים 
 .'ר למלוויו בביטחון'האדמו

בטרמינל ההומה והסואן אי אפשר היה להתפלל בלי 
'ר ניגש אל אחד מעובדי שדה התעופה, 'הפרעה, והאדמו

פשרות לקבל חדר צדדי כדי להתפלל ושאל אותו האם יש א
  בו בשקט. 

שמע את שאלתו של הרב נשוא הפנים, ולפתע  אותו אדם
 .החוויר כסיד והתנודד על מקומו כאילו פגע בו ברק

'אני 'לאחר רגע ארוך של התאוששות, השיב העובד לרבי: 
מוכן למלא את בקשתכם, בתנאי אחד: שתתנו לי להגיד 

  ".קדיש לזכר אבי המנוח

עכשיו יהיה  ,'איזה יופי'שמח הרבי לשמוע,  'די?'אתה יהו''
  ".לנו מניין לתפילה

'אך '', השיב העובד וניכר בו כי נפשו סוערת, 'אני יהודי"
הרשו לי לשאול קודם: מי שלח אתכם לפה? איך הגעתם 

 ".?למקום הזה

ר הסביר ליהודי כי הם היו בדרכם לאנטוורפן, אך 'האדמו'
 לאות פה באופן במטוס אירעה תקלה, והם נאלצו לנח

  מתוכנן. 

  ?".'האם יש פה יהודים נוספים''ר, '' שאל האדמו''ומי אתה?'

אבל אני 'אמר האיש, ' ,"אני חושב שלא תאמינו לסיפור שלי"
  ".!מבטיח לכבוד הרב שזו אמת לאמיתה

'שנות 'החל האיש בסיפורו,  ,"נולדתי למשפחה דתית מאוד"
לאחר  ילדותי עברו עלי בתוך קהילה חמה ותומכת, אולם

מספר שנים הכרתי לצערי מספר נערים פוחזים שמשכו 
אותי למחוזות גרועים. הידרדרתי אל עולם הפשע עד שיום 
אחד כבר לא יכולתי להישאר יותר באזור ילדותי. מאימת 
השלטונות נפרדתי ממשפחתי וברחתי לעיר הקטנה הזו. על 
אף שאני מגיע ממשפחה אורתודוקסית ביותר, שכחתי את 

שלמדתי, ואינני מקיים מצוות כבר כמה עשרות  כל מה
 ".שנים

כבוד הרב לא יאמין, אבל גם לאחר ששמעתי שאבי נפטר "
לא אמרתי עליו קדיש, מכיוון שלא זכרתי בדיוק איך אומרים 

  ".במקום הנידח הזה אין בכלל יהודיםש לכך את זה, ובנוסף

יענקל, מחר '' אתמול בלילה הופיע אבי בחלום ואמר לי:"
  ".!השנה לפטירתי, ואני רוצה שתגיד עלי קדישיחול יום 

אני זוכר שלאחר רגע של תדהמה, התחלתי לצחוק: 'אבל "
אבא', מחיתי בפניו בחלום, 'בשביל לומר קדיש צריך מניין, 
ואני היהודי היחידי בכל העיירה. אין שום סיכוי שאצליח 

  ".'למצוא מניין בכל האזור

'אני 'זה בחלום,  וכל -, ענה לי אבי 'אל תדאג, יענקל'''
   !".מבטיח שאביא לך מניין

, מוסיף האיש ומספר, 'לאחר שהתעוררתי מהחלום'''
'רעדתי זמן רב והייתי המום, אולם לאחר כמה דקות של '

התאוששות אמרתי לעצמי שזה רק חלום, ואין לו כל 
משמעות מעבר לכך. זה הרי ממש מגוחך. נו באמת, מניין 

 ?".אנשים יהודיםשל ן נייגיע לעיירת חקלאות נידחת שכזו מ

ר ומלוויו שמעו את הסיפור בהשתאות ובפליאה. 'האדמו'
ותו ר לא', אמר האדמו'''זה מסר ישיר מההשגחה העליונה''

פעם בחיים לאנשים  ב"הלח הק'מסר שאותו שו', אדם
שהתרחקו ממנו לחלוטין על מנת לזעזע את עולמם 

נידח', ולהשיבם אליו. יש פסוק שאומר: 'כי לא ידח ממנו 
ה אינו מוותר על שום יהודי, וגם אם 'והכוונה היא שהקב'

ה עדיין גורם לו לשוב 'היהודי נידח והתרחק מאוד, הקב'
  ".אליו, וממתין לתשובתו

ל על בשרו והוא 'את הסיפור הזה חווה הרבי מפיטסבורג זצ'
היה מספר אותו בהזדמנויות שונות, בהדגישו שלא מדובר 

כל וכל והגיעו לקצה העולם. לכל רק על אנשים שהתרחקו מ
אחד מאיתנו יכולים להיות מצבים שבהם אנו מתרחקים 
מהבורא, ו'ניָדחים' במידה מסוימת. צריך לזכור שבכל מצב 

ה ממשיך להשגיח עלינו באופן פרטי ולא 'ומצב, תמיד הקב'
עלינו להאזין לקריאה,  -נותן לנו ללכת לאיבוד. ה' קורא לנו 

  ]ר' דוד קליינר-בי'מתוך 'יגל ל[     .".אליו.. לשמוע לה, ולשוב
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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"ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוֹּיאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא 
. אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' " 

. "ֵא-ל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים" 

 

"ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם... ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים... ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק... ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל 

. ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' " 

 

. "ַקח ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלה' ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש" 
:  

. "ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר... ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו" 
:  

 

384



האתֹון שדיברה – בת כמה היתה?...
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 "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תא  ר יואר"                                    ׂ       
הוא לשון הווה                 -“   שפת אמת       “ אמר הצדיק רבי יהודה לייב מגור בעל ה                                     -“ מבורך     ”   

הוא לשון עתיד ללמדך שרשע זה כוחו רק בקללה ולא בברכה משום                                                          “   יואר    ” ואילו       
 כך נאמר:        

 “.  יואר    ” אכן     “   ואשר תא  ר        ׂ ” זה מכבר         “   מבורך       -אשר תברך        ” 
מורכבת מאותן אותיות של המילה                              “     מבורך       ”   שהמילה              -אמר הרבי              -דוק ותשכח           

 “.  מכבר    ” 
 

 "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"                                     
פעם אחת בערב שבת חזר רבי ישראל בעל שם טוב מהמקווה בו טבל לכבוד שבת                                                                    

 קודש.     
לפתע שמע רעש והמולה מקצה הרחוב הרעש הגיע מחבורת גויים שצעדו                                                             

 בשמחה והוללות מתוך שכרות לכל מלא רוחב הרחוב.                                            
חשש רבי ישראל שמא יגע בו אחד הגויים משום כך נצמד אל הקיר ככל יכולתו                                                                     
כאשר עברו הגויים על פניו שמע רבי ישראל את אחד מהם אומר לחברו: איוואן                                                                      

 הזהר מן היהודי הזה שלא יגע בך ויטמא אותך.                                         
עם    “     הן עם לבדד            ”   חייך הבעל שם טוב ואמר לחסידיו: עתה התבאר לי הפסוק:                                                      

הגויים עצמם אינם                  “     ובגויים לא יתחשב                  “   בקדושתו משום ש                “     בדד     ”   ישראל נשאר              
 מחשיבים אותו כעם אלא מתרחקים ממנו.                                      

 
 אלוקיו עמו"           ‘   "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה                                       

 יש לדרשו כך:              -אמר רבי ישראל בעל שם טוב                          -פסוק זה       
און ביעקב                   ”    ביעקב,                                    -“   לא הביט  ראה עמל             ”   מי שאינו רואה חסרונות  ולא 

‘   ה       -“   אלוקיו עמו            ‘     ה   “   וכן אינו רואה כל פגמים בבני ישראל מובטח לו ש                                                -“ בישראל      
 יהיה בעזרו!           

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 
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 כיצד יתפלל אדם 
 השרוי בבידוד
 בעקבות הקורונה

 

הנה זה ברור כי אדם שנמצא בבידוד בביתו, לא רק 

שאין עליו חובה להתפלל בציבור אלא אף חל עליו 

איסור להתפלל במנין, וזאת משום שעלול להדביק 

 את כל ציבור המתפללין. ואנוס רחמנא פטריה.  

אמנם יש לדעת דאף שמפסיד תפילה בציבור, מכל 

מקום יש לו לכוון תפילתו לשעה שהציבור מתפללין 

בבית הכנסת, ומרוויח בכך מעלת "בשעה שהציבור 

מתפללין" כמבואר בגמ' ברכות (ח.) שהוא עת רצון 

אף ליחיד. והתוס' (עבודה זרה ד: ד"ה כיון) כתבו 

שתפילתו אינה נדחית באופן זה. ודבר זה נפסק 

להלכה בשו"ע (סי' צ ס"ט) דמי שהוא אנוס ואינו יכול 

לבוא לבית הכנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור 

 מתפללין.   

ויש שכתבו דמועיל להצטרף דוקא לציבור מסויים 

ולהתפלל עמהם, עי' בזה בהליכות שלמה (פ"ה סי"ח). 

ויש שהגדילו כי מועיל דוקא במנין שהוא רגיל 

להתפלל בו, עיין בספר אשי ישראל (פ"ח הערה ל"ב) 

בשם הגאון רבי יהושע נויבירט זצ"ל בעל שמירת 

 שבת כהלכתה.  

עוד יש לדעת כי אלו המתפללין בציבור ברחוב, 

מובא בשו"ע (סימן צ סעיף ה) שלא יתפלל במקום 

פרוץ כמו בשדה. וכתב המשנה ברורה (ס"ק י"ב) 

שמקום המוקף מחיצות אע"פ שאינו מקורה שפיר 

 דמי, וא"כ עדיף להתפלל במקום מוקף מחיצות.  

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
ה‚‚יליו
בבעבבבבעיה"

 

 
 חידה: איזה מן חיה מתעברת לאחר שבעים שנה?

 חידה של שבוע שעבר: היכי תמצי במדבר צילום רנטגן?
פתרון לחידה משבוע שעבר: כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היה מאיר להם 
עמוד הענן בכל המקומות והמסתכל בחביות יודע מה שבתוכו שראו את הפנים. 

 (שבת קג: תוס' ד"ה וכי לאורה)

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:<“>החודש אי

אנשי בשורה אנו: עקב המצב ולבקשת רבים בשלב זה ניתן לענות תשובות גם במענה אנושי 
) מכיוון 21:00 –20:00בין השעות: ‘ ג-‘(תשובות קצרות בלבד, ימים א 077-410-39-00 –טלפון‘ במס

 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’שזה טלפון ביתי, אין להתקשר לפני או אחרי כלל וכלל. בברכת 

אנשי בש
ט‘במס

זהבש בשלב רבים ולבקשת המצב עקב אנו בששורה אנשי

 לע"נ בנימין בן רחל

אנוש במענה גם תשובות לענות שיניתן נ ה

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 
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 סיפור לשבת  

בפרשתנו, שהיו ‘  על בלעם, כתב האור הק 
אליו אנשים שנפלו בחטאים ובעוונות  מגיעים 
ונדבקו בסטרא אחרא, לא עלינו ולא עליכם. ואמרו 
לו שאם הם ידעו שמחר הם ימותו הם מוכנים 
לחזור בתשובה, כי הם לא יכולים כעת להחזיר את 

 -עצמם בתשובה, הם עושים תשובה ואחרי שבוע 
לו שיתפלל  אמרו  שבועיים נופלים עוד פעם. 

 עליהם שהם יעשו תשובה ואז ימותו.
אתכם  קדם  כבר  להם,  אמר 
מות  י  נפש "תמות  שאמר  בלעם 
ישרים" שהוא רוצה לחגוג כל החיים 
וחודש חודשיים לפני המוות יתחיל 
מות  ימות  ואז  כנסת  לבית  ללכת 
ך  י ר צ  ! ך כ לך  ו ה לא  ה  ז  . ם י ר יש
להתאמץ ולהתפלל לה' שיתן את 
ואת הבריאות ואת הסיעתא  הכח 

 דשמיא לחיות חיי ישרים.
לקראת הילולת האור החיים 

זיע  מספר הגה “ הקדוש  רבי “ א  צ 
אביחצירא שליט  סיפור “ משה  א, 

 מצמרר ומרגש עד דמעות:
זקנינו סידנא בבא סאלי  מור 
זיע"א, היה כל כך דבוק ב'אור החיים' 
הקדוש. פעם אחת קודם שנסעתי 
הקדוש  החיים'  אור  ה' של  ונו  לצי
בירושלים, נכנסתי אל ביתו של מור 
אבי שיחיה, ואמרתי לו: "אבא, אני 

נוסע עכשיו לירושלים להשתטח בציונו של האור 
החיים". ואמרתי לו שזכור לי שסידנא בבא סאלי 
כל שנה ושנה ביום ההילולא היה הולך להשתטח 

 על הציון הקדוש. 
מור אבי אמר לי: "מה זה כל שנה בהילולא? 
הוא היה הולך כל שנה שלוש או ארבע פעמים"!. 
והוא היה כל כך דבוק בתורתו עד כדי כך שלא היה 
עושה קידוש בליל שבת עד שהיה מסיים את כל 
פירושיו של ה'אור החיים' הקדוש על הפרשה. הוא 
היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, רש"י ו'אור 
החיים' הקדוש. ומור אבי אמר לי שגם היה קורא 

 את הכלי יקר בכל פרשה.
לפני כמה שבועות היה אצלנו בנתיבות ראש 
ישיבת אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, 
והוא סיפר לנו סיפור מדהים, שהיה לו תלמיד 
שהתחתן ולא היה לו ילדים, אותו תלמיד אמר לו 
"הרב תקח אותי לבבא סאלי שיברך אותי לבנים 
ו  נסע הם   . ונסע" בא  " הרב  לו  אמר   , זכרים"
ונכנסו לביתו של סידנא בבא סאלי  לנתיבות, 
את  תברך  "רבינו  אלבז:  הרב  לו  אמר  זיע"א, 
התלמיד שלי, הוא נשואי כמה שנים ואין לו ילדים". 
בבא סאלי הרים את  ידיו ואמר: "ה' יעזור", אך 

 ברכה הוא לא בירך.
הם חוזרים לביתם, ואותו תלמיד הכיר את 
הדרך לנתיבות, והיה מגיע כל פעם לבד, והיה 
עומד בתור לבבא סאלי ושהיה מגיע התור שלו 
היה אומר לבבא סאלי שיברך אותו בבנים זכרים, 

 ובבא סאלי שוב פעם אמר לו "ה' יעזור ה' יעזור".
אחרי שנה הוא בא עוד פעם לרב ראובן אלבז 
ואמר לו שישכנע את הרב שיבטיח לו בנים זכרים. 
אמר לו, אי אפשר עם כבר נכנסת פעם אחת לבית 

 זהו. -שלו
וכל מי שהכיר את סידנא בבא סאלי זיע"א, 
שכל מי שהיה מגיע לחדר שלו היה מקבל פחד 
לו  אמר  לעמוד לצידו.  לא היה אפשר  ורעדה, 
התלמיד, אם כך אין מה לעשות אני 

 יתגרש מאשתי.
הרב אלבז שמע זאת, ואמר שלא 
רוצה להיות שותף לגירושין האלה 
ואמר לו נלך לבבא סאלי שוב פעם. 
הם עולים לרכב ונוסעים לנתיבות. 
הם מגיעים לביתו של סידנא בבא 
סאלי זיע"א ואומר לו הרב אלבז 
שוב: "הרב, יש לי תלמיד שאין לו 
ילדים תברך אותו בבנים זכרים", 
והבבא סאלי שוב פעם אומר לו "ה' 
יעזור ה' יעזור". הרב אלבז אומר 
"לא! שהרב יגזור!", אמר לו הבבא 
סאלי: "אני דופק בשערי רחמים ולא 
פותחים לי, יש כנראה מעצור". אמר 
לו הרב אלבז, אם כך כבוד הרב, אני 

 יאמר לו שיתגרש מאשתו.
בבא סאלי שמע זאת, וגם הוא לא 
היה רגוע. הוא התחיל לחשוב חמש 
דקות, ואמר לרב אלבז "מצאתי פתח! אם הוא 
בעצמו ילך ביום ההילולא של האור החיים הקדוש 
על הציון ויתפלל על הציון בדמעות שליש ויקרע 

 את השמים כמו שצריך יש לו סיכוי שיהיה משהו".
אמר הרב אלבז לתלמיד: "שמעת?" והשיב לו: 
"כן!". התלמיד התחיל לספור את הימים להילולא 
של האור החיים ובשעה טובה הגיע היום, התלמיד 
הגיע לרב אלבז ואמר לו שהולך רק איתו לציון של 
האור החיים הקדוש. אמר לו הרב אלבז, "כמובן, 

 ברוך הבא". קבעו זמן והלכו שניהם יחד.
הם יורדים במורדות הר הזיתים לכיוון ציונו 
של האור החיים הקדוש, ופתאום הם רואים מחזה 
שלא יאומן כי יסופר! הם רואים את סידנא בבא 
החיים  ן של האור  ו ון הצי ו לכי בהר  יורד  סאלי 
הקדוש, זאת הייתה התרגשות עצומה, אותו אחד 
פרץ בבכי וצעק עד השמים, ואז פנה  הרב אלבז 
לבבא סאלי ואמר לו: "שהרב יגזור עליו ילדים", 
בבא סאלי זיע"א שם עליו את הידיים ואמר לו: 

 "בזכות האור החיים הקדוש הקב"ה יושיע אותך".
רבותי! תשמעו טוב! עשרה חודשים מאותו 
יום נולד לו בן, ועשרה חודשים אחר כך עוד ילד, 
וכך הלאה עשרה ילדים ברצף, ושאין הפרש של 
שנה בין כל ילד. מה קרה? נפתחה הישועה. וזה 
אפשר  הקדוש  החיים  האור  שעם  עצום  דבר 
לפתוח כל שער. וכל מי שלומד בספריו שידע 
שפותחים לו את כל השערים לכל הישועות כי זה 

 דבר עצום וקדוש.

רבותי! תשמעו 
טוב! עשרה 

חודשים מאותו 
יום נולד לו בן, 
ועשרה חודשים 
אחר כך עוד ילד, 
וכך הלאה עשרה 

ילדים ברצף, 
ושאין הפרש של 
 שנה בין כל ילד.

כן, כמו כולם, אנחנו מרגישים שיש פה משהו, הרגשנו שה' 
 עשה פה משהו גדול, משהו שיזעזע אותנו, שיעורר אותנו. 

לאיזה 'תקיעה' שתחריד   -כמו רבים, ציפינו בליל הסדר  
ותקרע את השמים, איזה אור יקרות שיאיר בשמי הליל. ו... 

 התאכזבנו. שוב התאכזבנו.  
 שנות גלות.  2,000

 אולי עכשיו זה כבר הסוף?   -אבל 
זה לעוד תפילה מלב טהור שלי   -אולי כל מה שה' מחכה  

גדול, שנוכל   –ושלך... אולי לאיזה קבלה טובה, כן, משהו קטן  
 לעמוד בזה. 

מה  הכל  שסך  לא רוצים  לשגרה,  לחזור  לא רוצים  די! 
שישאר מהתקופה הזאת, זה עוד כמה שורות בתו"י שבנותינו 

 ונכדותינו יצטרכו לשנן למבחן.  
יקירינו מכל העולם, שחלו או נפטרו   –לא רוצים שכל אלו  

ל"ע, יהיה לחינם. לא רוצים שבתוך שבוע מאז שנחזור לשגרה, 
נפטפט עצמינו לדעת: 'מי בכלל זוכר שהיה קרונה רק לפני 

 שבוע...'  
הלזה התכוון ה'??? אולי כל מה שנשאר לבניין הבית זו האבן 

 זו שלי ושלך?   -הקטנה, ועכשיו באמת יותר מתמיד 
 זו לא מליצה.   -"פיתחו לי פתח כחודו של מחט" 

 כל אחד באשר הוא שם, יכול קצת לנוע, קצת להתרומם.  
רק להראות לה', לא, זה לא נוח לי איפה שאני נמצא, אני 

 יכול יותר מזה, אני רוצה יותר מזה, אבל קשה לי.
תראה, שם מלמעלה, אותי הקטן, אני רוצה, כן,   -אז, אנא  

באמת אני רוצה. אני עושה משהו קטן בשבילך, מתוך אהבתי 
אליך, מגעגועיי אליך אבא שבשמים, אז, בבקשה ראה זאת 

 שזה יהיה ה"חוד" של המחט שלי!!  
כל אחד מכיר בעצמו, במה הוא יכול להתרומם, במה הוא 

לפה אני לא נכנס, כאן אני משתדל, כאן אני יותר לא  -מחליט 
 ידבר בביתך, ועוד כהנה וכהנה.  

דווקא עכשיו שאנו לבד... אין מטשטשים ומפריעים... יש 
 רק את הלב, ואת עומק הלב...  

איננו רוצים שוב לחזור לחיים הרגילים: להסתה, לבנקים, 
 למשכנתא, לחובות, עבודה, לימודים, ולסחרור...  

אנחנו תמיד יודעים להפסיד: מאז אדם הראשון, אילו היה 
מחכה עוד שעה, עד שבת, איך החיים שלנו היו עכשיו?! אחר 
כך במדבר, אילו היינו מחכים למשה, עוד שעה, עד סוף השעה 

 השישית, איך החיים שלנו היו עכשיו?!  
כל פעם שקוראים זאת בתורה, זה פשוט מתסכל, לא?! ואם 
היינו שם, ומספרים להם, אנא חכו רגע! אתם יודעים כמה סבל, 
כמה צרות, כמה הרוגים טבוחים היו יכולים למנוע, רק בגלל 

 שהייתם מחכים, נראה לכם שהם לא היו מחכים?!  
איננו רוצים שכמו שהיה אחרי מלחמת "ששת הימים", אז 
אמרו גדולי ישראל שאלמלי ה"כוחי ועוצם ידי" שהיה אז, 
משיח צדקנו היה פה, אז כך גם אנו לא רוצים שיגידו עלינו 

 שרק בגלל איזה פספוס הפסדנו אותו שוב...  
משיח   -אינני מחולמי חלומות או מהצועקים ברחובות    -

 עכשיו...  
בדיוק לפני חודש פלוס, חשבתי: איך שייך בדורינו, מה 
שהגמרא בשבת אומרת: "אלמלא שמרו בני ישראל שתי 

 שבתות מיד נגאלין"...  
 נדם! –והנה, לפתע פתאום, הכל שבת 

כולנו מרגישים, שיש כעת עת רצון! שיש פה משהו שלא 
 היה אף פעם...  

 שה' כעת מצפה למשהו מאיתנו, והוא חמקמק...  
 וזהו??!!  -אז, אולי אחת ולתמיד 

בימים אלו, שאט אט ממהר הגל השני להסתובב ברחובותינו 
אולי באמת הגיע הזמן לעשות חשבון נפש. לפני שכבר יהיה 

 מאוחר.

 ב„רך ל‚ל ˘ני?

זה לעוד תפילה מלב  -"אולי כל מה שה' מחכה 
טהור שלי ושלך... אולי לאיזה קבלה טובה, כן, 

בעקבות ■ גדול, שנוכל לעמוד בזה"  –משהו קטן 
אי החזרה לשגרה המלאה, וההתפרצות 

המחודשת של נגיף הקורונה קבלנו במערכת 
מכתב חיזוק מעניין עם תובנות ומסקנות לקראת 

חיזוקים ומטעמים ■ הימים הבאים עלינו לטובה 
 חשבון נפש ■ נקודות למחשבה וכמובן עצות.... 

חצירא צ רבי משה אביחצירא“הגה



את הסיפור המדהים הבא קבלנו מאחד  
ממקורבי הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א, 

לייקווד. מהסיפור ניתן   -המכהן כאב"ד סאנטוב  
ללמוד הרבה, גם על השגחה פרטית וגם שלכל 

 יהודי יש כתובת בעולם, ויש יעד בחיים.
לפני כמה זמן נסעתי לראשונה להונגריה ” 

וגלילותיה להשתטח על קברי הצדיקים הקדושים 
הטמונים שם, ועיקר מטרת נסיעתי הייתה כדי 

לחפש את מצבת קבורתם של זקניי 
ת  ו נ ב ר ב ו  ש מ י ש ש ם  י ש ו ד ק ה
ר  ו ש ק ה ל  כ ן  כ ו  , ה י ר ג נ ו ה ב

 למשפחתנו.  
היה אחד שהתמצא בדרכים ” 

שם בהונגריה, והוא לקח אותי לכל 
המקומות. אחד המקומות שרציתי 
ה  יר העי היתה  שם  לבקר  מאוד 
"בארדיאוב", ששם היה דר זקינו של 
זקיני הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן 
ה"ה הרה"ח  רקושדי,  זצ"ל אב"ד 
מו"ה ישעיה אשר פרידמן ז"ל, שלא 
היה ידוע לי הרבה פרטים עליו, וכן 
לא ידעתי שמות אבותיו, והשתוקקתי 
מאוד לבוא להתפלל על ציונו, וגם 
לראות על המצבה אולי יתווספו לי 
 , משפחתנו ועל  ו  עלי פרטים  עוד 
והערכתי, שמפני שהיה גר באותה 

 עיירה, לכן מסתמא הוא גם קבור שם.  
כשהגיע הזמן לנסוע לשם, התנצל הנהג ” 

שהיה מסיע אותי, שנבצר ממנו לנסוע אתי עד 
לשם, שכן הדרך עד שם היא דרך רחוקה מאוד, 
והדרך היא דרך עקלתון ולא נספיק כלום, ולכן 
הוא מציע לקחת אותי לכמה מקומות קרובים 
מחוסר  ששם טמונים צדיקים קדומים.  יותר, 
ברירה השלמתי עם המצב, אף שקצת כאב לי 
שלא אוכל לבדוק את מה שרציתי לבדוק כאמור 

 לעיל, אבל בעל כרחי עניתי אמן.  
בדרכינו אכן ביקרנו במקום מנוחתם של ” 

צדיקי קמאי ובמקומות מעניינים והיסטוריים, 
ובאחד הימים נכנסנו לעיירה "נירדז", שבדרך 
אגב, דודי הגה"צ רבי שלום ווידר זצ"ל כיהן שם 
ברבנות, אך ידעתי שהוא לא קבור שם, שכן יד 
ביד עם ידידו הנאמן הגה"צ רבי שלום אליעזר 

 מרצפרט זי"ע עלו על מוקדה בשנות השואה הי"ד.  
בהסתובבי שם הבחנתי במצבה שכתוב ” 

עליה ששם נטמנה דודתי הרבנית אסתר בלומא 
ווידר ע"ה, אשת דודי הנ"ל, בת הגה"צ רבי יצחק 

 אייזיק פרידמן זצ"ל אב"ד נירדז. 
אח"כ ראיתי מצבה שכתוב עליה "פ"נ מרת ” 

שרה אשת הרה"ח ר' ישעיה אשר פרידמן"... לא 
חשבתי שיש לזה איזה שייכות עמי, ומכל מקום 
התעורר בקרבי הרגש שעל הצד שכן, אגיד איזה 

 קפיטל תהילים. 
לזה, ”  לבית החיים הסמוך  אח"כ הלכתי 

והסתובבתי שם, וראיתי מצבה שכתוב עליה "פ"נ 
הרה"ח ר' ישעיה אשר פרידמן ז"ל"... ושוב, לא 
חשבתי לרגע שיש לזה  איזה קשר עמי, אבל גם 
הרגש, והדלקתי נרות  איזה  בלבי  כעת עלה 

 והתפללתי שם.  
כשחזרתי לביתי התקשרתי לכמה קרובים ” 

ובראשם הרה"ח הישיש מו"ה משה    -ישישים  
ולאט לאט  -ארגל שליט"א מחשובי חסידי טאהש 

ה  ל ו כ ה  נ ו מ הת ה  ל ה  ר ה ב הת
וכך    -וההשגחה העליונה הצרופה  

זקנינו ר' ישעיה אשר    -סיפרו לי  
אכן היה דר רוב ימיו בברדיוב, אך 
בסוף ימיו מתה עליו אשת נעוריו 
שני את  בזיווג  ל"ע, ואח"כ נשא 
מהעיר  שרה ע"ה  מרת  האישה 
נירדז, ואף עבר לדור שם, ושם 

ן   ספו חוקק  מ ונמצא    -חלקת 
שרה  ממרת  שראיתי  שהמצבה 
 , י נ ש ג  ו ו י ז ב ו  ת ש א א  י ה  , ה " ע
ר  ש א ה  י ע ש י  ' ר ל  ש ה  ב צ מ ה ו
פרידמן, אכן הוא הוא המצבה של 
זקנינו ר' ישעיה אשר ז"ל, שבעבורו 
 רציתי להרחיק נדוד עד לברדיוב...  

והדבר מפליא מאוד לראות עין ” 
 , ה נ ו י ל ע ה ה  ג ה נ ה ה ת  א ן  י ע ב
שמנעה ממני לנסוע ל"ברדיוב", 
שכן שם "לא" אמצא את קברו של זקני, וסיבבה 

ממש שלא    -ההשגחה שאכנס בדרכי לנירדז  
למצוא את קברו של    -ו"שם" דווקא     -במתכוון  

 כי "אלוקים חשבה לטובה"...    -זקני 
חיזוק  מילות  פרידמן  מוסיף הרב  לסיום 

 בעקבות המצב בו אנו נמצאים בימים אלו.
וכעת שאנו עומדים עדיין בעת צרה רח"ל, ”  

שמתפתלים  ישראל  י  בנ ו  מאחינ הרבה  ויש 
ביסורים ונאנקים בחוליים רח"ל עקב המחלה, 
מוטל עלינו חוב קדוש להעתיר בעדם ולבקש 
ולהתחנן בפני הרופא כל בשר שיחיש להם ישועה 
בקרוב, להמציא להם מזור ותרופה להקים אותם 
בבריאות הגוף  חייהם  מחוליים ולהאריך ימי 
והנפש, ולא יחשוב אף אחד מי אני ומה אני, ולמה 
שהתפילות שלי יהיה להם איזה כח, הלא אני יודע 

שכן הלא   –ומכיר את מצבי, לב יודע מרת נפשו  
שכשאדם  "ע,  זי סופר"  ממרנא ה"חתם  ידוע 
מבקש מחברו שיברכנו, אזי יראה לברכו מעמקי 
לבו ונפשו, ולא יאמר "מי אני שברכתי יהיה לזה 

"עניוות" תעשה במקום אחר, כעת   –איזה כח"  
אינך יודע לאיזה אדם הקב"ה מצפה, אולי הקב"ה 
רוצה בדווקא את הברכה שלך וזה יעזור באמת 
לאותו אדם שצריך ישועה, ולכן תראה לברכנו 
מעומק הלב, וכמו כן אנו, אף אחד מאתנו איננו 
יודע על איזה תפילות הקב"ה מצפה, כל אחד 
צריך לזכור את כל חולי ישראל ולהתפלל עליהם 

 “. מעמקי לבו, ולקרוע רחמי שמים לרפואתם

 סיפור לשבת

ושוב, לא 
חשבתי לרגע 

שיש לזה  איזה 
קשר עמי, אבל 
גם כעת עלה 
בלבי איזה 

הרגש, והדלקתי 
נרות והתפללתי 

 שם.

מכן את ”...  (כ,י)  ‘  מדרש רבה ‘ ל ב “ אמרו רבותינו ז 
למד שהיה בו [בבלעם] שלושה דרכים עין רעה, ורוח 

וישא בלעם ” דכתיב    -“ עין רעה ” גבוהה ונפש רחבה  
עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו  נפש “... ” את 

ביתו כסף ” דכתיב    -“ רחבה  בלק מלא  אם יתן לי 
 “.וזהב

יוסי בן ‘  אמר ר ” ט) אמרו:  “ ו מ “ ובמסכת אבות (פ 
קיסמא, פעם אחת בייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם 
אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, 
של  גדולה  מעיר  לוף  אמרתי  מקום אתה.  מאיזה 
חכמים וסופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור 
עימנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפי דינרי זהב 
ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, בני, אם אתה 
ומרגליות  טובות  ואבנים  וזהב  כסף  כל  לי  נותן 

 “.שבעולם, איני דר אלא במקום תורה

ל למדו שבלעם “ וידוע הקושיה שמקשים הרי חז 
אם יתן לי בלק מלא ” מהפסוק  “  נפש רחבה ” היה בעל  

משמע ‘“,  ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה 
יוסי בן ‘  שיש ערך בעיניו לכסף וזהב, והרי כאן גם ר 

אומר:   וזהב ” קסמא  כסף  כל  לי  נותן  אתה  אם 
א בביאורו לפרקי אבות “ א זיע “ [עיין לחיד “  שבעולם 

 מה שכתב בזה].“ ראשי רבות”

ש אלישיב “ כתב מרן הגרי ‘  דברי אגדה ’ ובספר  
ל, שההבדל ביניהם שאצל בלעם היה בעניין שלא “זצ

בפסוק   שנאמר  כמו  לעבור  יכול  אוכל ” היה  לא 
גם אם היה רוצה לא היה יכול לעבור. והנה   -“ לעבור 

מן הראוי שבלעם יתפוס עניין יותר חיוני מכסף וזהב, 
כגון, אם היה החיים והמוות שלו תלוי בידו של בלק, 
לא אוכל לעבור ואין עצה. אולם הוא בחר בכסף וזהב 

 כדוגמה.

אצלו  עמדו  והזהב  שהכסף  רואים  אנחנו  מזה 
במקום הכי גבוה, ונפש רחבה הייתה לו. אבל אצל רבי 

רק “,  לא אוכל ” יוסי בן קיסמא לא היה כאן עניין של  
ואין זה נוגע לעבירה הצריכים למסור את “, אין רצוני” 

הנפש עליה, ושפיר קאמר אני מוותר על כל מחמודי 
 תבל ואיני דר אלא במקום תורה.

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 
 ‘השבת
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ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ” רבי שלמה זלמן פרידמן
אלוקי לעשות ‘ ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה

 (במדבר כב, יח)“ קטנה או גדולה

לצורך השתתפות במדור זה קוראים יקרים, 
בו תוכלו לשאול  פתחנו מייל במיוחד עבורכם

שאלות, תהיות, מסקנות, הערות והארות לגבי 
 המדור החדש של עולם הישיבות

 חשוב לנו לשמוע כיצד המדור החדש אכן סייע לכם
mador7148454@gmail.com 

 רק במקום תורה -דר



שנה], שחלה בחולי קשה, עד  200-מספרים על הגאון החסיד רבי אליהו יוסף ריבלין מפלוצק [לפני כ
שהרופאים אמרו נואש לחייו, וקבעו שאין תרופה לחוליו. והנה אילו אירע חולי כזה בבהמה, לדעת מרן 
הבית יוסף הבהמה כשרה, אבל לדעת הרמ"א הבהמה טריפה [טריפה היא בהמה שאינה יכולה 

חודשים]. ואמר רבי אליהו, מצאתי לי תקנה מן התורה, אסע לארץ ישראל שמרן הבית  12לחיות עוד 
יוסף הוא המרא דאתרא, ושם נפסקה הלכה כמותו שחולי זה אינו טריפה, ואחיה. וכן עשה, ויעתיקו 

 הוא ובני ביתו את מקום מגוריהם לארץ ישראל, וחי שם לאחר מכן יותר מעשרים שנה.
 

מסופר על שני בחורים שבאו מארצות הברית ללמוד בישיבת מיר בליטא וחלו במחלה נדירה. קצרה 
יד הרופאים המקומיים מלהושיע, ולכן שלח אותם הגאון רבי ירוחם זצ"ל משגיח הישיבה, אל אחד 
מגדולי הדור שישאלוהו אודות רופא הנמצא באזור מגוריו. לפני שיצאו לדרכם הזהירם רבי ירוחם 
שיתייעצו עם הרב ההוא בכל פרט ולא ימרו פיו חלילה. השניים יצאו לדרך, וכשהגיעו אל מקום מגורי 
הרב פנו אל בית הרב, וקבלו ממנו הוראה מפורשת שאם ירצו הרופאים לנתחם אל יסכימו בשום אופן 
שיתבצע הניתוח אלא על ידי רופא פלוני. אחד מהם ציית להוראות והתעקש לקבל את הטיפול אך 

כשבא לקבל את הטיפול במחלתו,  -ורק על ידי הרופא שאמר לו הרב, ולאחר זמן הבריא. אבל חברו 
נעדר הרופא ההוא מהמקום, אי לכך אמר שהוא רוצה להמתין עד שיחזור. השפיעו עליו הרופאים 
שיפנה אל רופא אחר שכן לא כדאי לדחות את הטיפול, מה גם שהרופא השני אף הוא רופא מצוין. 
הדברים השפיעו עליו ולמרות אזהרת הרב הסכים שהניתוח יתבצע על ידי הרופא השני. אחרי 
שלושה ימים נפטר הבחור. מספרים תלמידי ישיבת מיר שבמשך חצי שנה בסיומה של כל שיחה 
שאמר רבי ירוחם בפני בחורי הישיבה, היה מזכיר את השניים שנסעו להירפא, והיה מסיים בזה 

 הלשון: זה ציית וזה לא! 
 

בספר ''שומר אמונים'' מסופר על אחד מגדולי צדיקי הדור שהאיר את העולם בצדקותו ובקדושתו, 
טוב זי''ע צפה זאת ברוח קדשו, -שם-ובתחילת עבודתו נאחזו בו בלבולי אמונה, רחמנא לצלן, והבעל

וביודעו את כוחו של אותו צדיק לאיזה מדרגה נעלה הוא יכול להגיע, נסע במיוחד למקומו של אותו 
צדיק, וניגש אליו ואמר לו: ''גם על זה עליך להתפלל לפני השם יתברך...'', היינו, שגם על עצם האמונה 
צריכים לבקש מהשם יתברך שנזכה לאמונה טהורה, לבטחון חזק ואיתן בו יתברך. ואותו צדיק אמר 

 טוב הציל את נפשו על ידי זה.-שם-שהבעל
 

מעשה באיש אחד שהיה מכניס אורחים גדול ולבסוף נשרף ביתו וכל אשר לו, שאלו את הגאון מוילנא 
זיע''א מדוע לא הגנה עליו זכות המצווה של הכנסת אורחים שהיה כל כך זריז בה? ענה להם הגאון 
מפני שמנהגו של האיש לקיים מצוות הכנסת אורחים רק באכילה ושתיה, ואילו לויה לא קיים בהם. 
ונשאר מהמילה אש''ל (אכילה שתיה לויה) א''ש בלבד. ולכן לא היה בכח המצוות האלו להגן בעדו כי 

 לא השלים אותן כראוי!! 
 

ר' מרדכי האדמו''ר מנטריז השתוקק מאוד להשיג טלית קטן מארץ ישראל, ובקושי רב עלה ביד 
החסידים להשיג בד מארץ ישראל לעשות טלית לרבי שכה צפה לה זמן רב. אחד התלמידים אמר 
לרבי שרצונו לזכות לתפור לרבי טלית מהבד. הרבי הסכים, ונתן לו את הבד. הלך התלמיד לביתו, 
קיפל את הבד כדי לחתך בו חור להכניס הצוואר בתוכו, ובטעות קפל את הטלית לא בצורה הנכונה, 
וחתך חור כפול מהצריך, ובזה פגם את הבד שאינו שוה עוד לעשותו טלית קטן. נבהל התלמיד 
ונזדעזע מהקפדת רבו שכל כך טרח ויגע עד שהשיג בד מארץ ישראל ולבסוף כך עולל לרבו צער 
כזה. בא התלמיד לרבו בפחד גדול לספר לו את אשר אירע. ענה לו הרבי: מה אתה מפחד, הרי צריך 

 לעשות שני חורים בטלית, אחד כנהוג, ואחד כדי לנסותני אם אכעס או לא...
 

 סיפורים מחזקים  

  קו אור השבת
 להתחזק כל יום. כל היום.

שיעורים ושיחות 
בשידור ישיר מכלל 
 הישיבות הקדושות

הקלטת תגובות 
 וסיפורים למערכת

 קו ההשגחה 
 פרטית העולמי

 שיחות מרתקות 
מפי הרב זאיד הרב 

 פנגר הרב גלזר ועוד...

אלפי סיפורי אמונה 
 קול תודה -ותודה

חיבור ישיר לקול 
הלשון מאגר של 

 מאות אלפי שיעורים!!

079-590-47-30 
 אלפי מאזינים כל יום. הצטרף גם אתה לבית המדרש הגדול ביותר בעולם!! 

"ויפ˙ח ‰' ‡˙ פי ‰‡˙ון ו˙‡מר לבלעם מ‰ ד
 ע˘י˙י לך כי ‰כי˙ני ˘לו˘ ר‚לים" (כ"ב, כ"ח)

 

לאיזה תועלת עשה הקב"ה נס 
מופלא של פתיחת פי האתון 
והלא מקובלנו שאין הקב"ה 

 עושה נס בחינם?
 

 ‘יישוב א
להורות שהקב"ה נותן באדם כח הדיבור 

 והשתיקה
רבינו הרמב"ן מיישב: "וטעם הנס הזה, להראות 
לבלעם מי שם פה לאדם או מי יישום אלם, להודיעו 
כי השם פותח פי הנאלמים, וכל שכן שיאלם ברצונו 
פי המדברים, גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו כי 
הכל בידו, ולהזהירו שלא ילך אחר נחש וקסם ויקללם  
בהם, כי מנחש וקוסם היה". וכיוצא בזה כתב בחי' 
תולדות יצחק, שהוצרך נס פתיחת פי האתון לפי 
שיותר דבר גדול הוא לבנות הבית מלסתור, וכיון 
שהשי"ת פותח פי האתון כל שכן שיאלם פי בלעם 

 וימנעהו מלקללם.
 

 יישוב ב'
 להורות ולעורר את בלעם שישוב בתשובה

הספורנו מבאר שהשי"ת נתן כח באתון לדבר כעניין 
"ה' שפתי תפתח" (תהלים נ"א, י"ז), כדי שיתעורר 
בלעם לשוב בתשובה בזוכרו כי מה' מענה לשון גם 
לבהמה שאינה מוכנת לדבר, כל שכן שיוכל להסירו 
לבלעם ממה שמוכן לדבר, וכל זה כדי שלא יאבד 

 איש כמוהו.
 

 יישוב ג'
לכבודן של ישראל להורות שאינם ראויים 

 אלא לברכה
רבינו בחיי מבאר כי על דרך הפשט, דיבור האתון 
היה נס גדול וחוץ מדרך הטבע לכבודן של ישראל, 
כי הקב"ה הפליא לעשות ורצה לשנות סדרי בראשית 
בדיבור הבהמה, לומר שאפילו הבהמה תכיר ותדע 
שאין שליחות זו ראויה להיעשות, והנה זה כאדם 
שאומר להרים שיכסוהו ולגבעות שיפלו עליו, [לכאו' 
ר"ל שאי אפשר לעולם בלא ישראל, ובלעם שרצה 
לקלל את ישראל, הרי הוא כאומר להרים שיכסוהו 
ולגבעות שיפלו עליו], ואין צריך לומר המין האנושי 
שהוא משכיל, כי אפילו הבהמה שאין לה שכל 
תשכיל שאין ראוי להסכים בקללת עם ישראל כי 

 ברוך הוא.
 

 ‘יישוב ד
 להשפיל גאותו של בלעם הרשע

האור החיים הקדוש מיישב שהקב"ה פתח פי האתון 
כדי להשפיל גאותו של בזוי זה, לפי שקדם ונהג 
גבהות לפני ה' כמו שכתבנו למעלה שלא אמר לשרים 
שהולך ברשות ה', אלא כאדם העומד ברשות עצמו, 
לכך בקש לו ה' השפלה שאין למטה ממנה, ושחק בו 

 בקלון מכוער ומשונה.

 

  
מ‰דעד לבלעם ו˙‡מר ‰‡˙ון פי ˙‡ '‰ ל"ויפ˙ח לל לל

ישיחות ו לששיעורים



 

 
 

 
 

 
 
 

 שליט"איוסף חי סימן טוב  רביד יומאוצרות
 פעיה"ק ירושלים תובב"א " ושא"ס"כרם יוסף פריםסבר המח

 

 
                                                                                                                                                           

 להצטרפות לאלפי המנויים:
 keremyosef@okmail.co.il  

 

 לרכישת ספרי המחבר:
 054-84-60007/8או  02-5373570

 ?למ‰ בלעם נ„ר˘ ל‚נ‡י ורבי יוסי בן ˜סמ‰ ל˘בח
 
 

 

 לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' אלהי" (כ"ב, י"ח) ן"אם יית
 

למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. אמר, ראוי לו ליתן לי כל 

שהרי צריך לשכור חיילות רבות, ספק נוצח ספק כסף וזהב שלו, 

  ].רש"י, [אינו נוצח, ואני ודאי נוצח
 

אם אתה נותן לי כל כסף למה רבי יוסי בן קיסמא באומרו "
איני דר אלא במקום  וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם

 תורה" אינו נדרש לגנאי שמחמד ממון אחרים?
 

אדם  ופעם אחת פגע בש "ו מ"ט)אבות פ(יסמא רבי יוסי בן קמקשים העולם ממעשה ד

רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי " ו:אמר לבדרכו ואחד 

בני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב " :לו אמרנענה רבי יוסי ו "?זהב ואבנים טובות ומרגליות

שבשעת פטירתו של  לפי ,ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה

אלא תורה  ,אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות

הזכיר בתשובתו "כל כסף  א"! הרי שלמרות שרבי יוסי בן קיסמומעשים טובים בלבד

וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם", אינו נדרש לגנאי שנפשו רחבה ומחמד ממון 

ה תשובתו מתשובת בלעם הרשע שהזכיר מלא ביתו של בלק אחרים, ואם כן במה שונ

 כסף וזהב?
 

 חזקה שהצדיק כוונתו לטובה ונדרש לשבח -יישוב א' 
 

(במדרש מעשה עם רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל שהקשה לו המלך אודות דרשת חז"ל 

: "ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף", מלמד שאותו היום עבר על חמשה בראשית כ"ה)

, הרג רצח עבד עבודה זרה וכפר בתחיית המתים וגנב, לפיכך מת אברהם כדי עבירות

איתא שבא על נערה המאורסה באותו היום. שאל  (ב"ב טז:)שלא יראה ברשעו, ובגמרא 

המלך למה תלו חז"ל קולר בצווארו של עשיו, להאשימו בעוונות חמורים אלו רק מפני 

ב שנאמר בו "וישכב במקום ההוא" דרשו שנאמר בו שבא עייף מן השדה, ואילו גבי יעק

 שעד אז במשך כל אותם י"ד שנים שלמד בבית שם ועבר לא שכב?
רבי יהונתן אייבשיץ ביקש להשיב למלך בעת ובעונה אחרת כדרכו, ולימים כשישב לצידו 
של המלך במשתה היין סיקל לידיו את טבעת המלך והחביאה בכיסו. כשהמלך הבחין 

איש יודע מקום מוצאה, חמתו בערה בקרבו, וביקש לשפוך אש שטבעתו נעלמה ואין 
ותמרות עשן בעבד המשרת לפניו במשתה, והורה לסריסיו ושריו להכותו ולייסרו

 

 תש"פ בלק 290גיליון 
  

 

 

 

 

 

 כתיבה וחתימה טובה!

 גיליון מיוחד לע"נ 
 ז"ל בן סלימה ניסים מועלםם

 

 

 

 

 

 בה!כתיבה וחתימה טו

 ע˘‰ ˘‰י‰ מ
מעשה שאירע לאחרונה בבן ישיבה מאחת הישיבות 
החשובות בירושלים עיה"ק ת"ו השוקד על לימודו 
בהתמדה גדולה ומופלאה, ומנצל כל זמנו אך ורק 
לעסק התורה, וכך החל ללכת מחיל אל חיל ולהצליח 

עד שעלה ונתעלה ונעשה לאחד העילויים בלימודו, 
בישיבה והיה ראש החוזרים על שיעורו של רה"י 
ומהנושאים ונותנים בשיעורי רה"י והרמי"ם, ומאלו 
הבקיאים בלימוד המסכת הנלמדת וכל הלומדות 

 הנאמרים בה.

פעם אחת בעת שנשא ראש הישיבה שיעור כללי, פרץ 
שראש  הבחור והקשה ג' קושיות חזקות על הפלפול

הישיבה ביקש לחדש. לשמע אותם קושיות חזקות 
השתתק ראש הישיבה, עצם את עיניו, קימט את מצחו, 
הניח ידיו על ראשו, והחל לשקוע במחשבות והרהורים 
סביב אותם קושיות בניסיון ליישבם. כך במשך כמה 
רגעים השתרר שקט מוחלט בהיכל הישיבה, לאחר 

המדרש קול כמה רגעים החל להישמע בחלל בית 
התורה של מאות התלמידים שהחלו לישא וליתן בכדי 
לפתור את הקושיות, כותלי בית המדרש רעדו משאגת 

 התורה שנשמעה בהיכל הישיבה.

לאחר מספר דקות אורו עיניו של ראש הישיבה, פניו 
בהקו כאספקלריא המאירה וכולו נתמלא שמחה וחדוה, 

ת ואמתיות, ומיד נענה בקול גדול שאכן הקושיות חזקו
שנה בלומדו בישיבה לפני אחד  50אך עתה נזכר שלפני 

מגדולי הדור זצ"ל שמע ממנו יסוד גדול בסוגיא שעל 
פיו יסורו הקושיות. רה"י החל למסור את אותו יסוד 
וביאר היאך הקושיות מתיישבות, אך דעתם של

 
 
 
 
 
  

 

מזכה הרבים האיש היקר לע"נ 
 מידים הרבהומעמיד תל

 ז"לבן סלימה ניסים מועלם  ר'
 ת. נ. צ. ב. ה.

  נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ

 
 

 נר זיכרון



 
 

  

 לרכישת ספרי המחבר:
 054-84-60007/8או  02-5373570

 שיעורי המחבר:האזנה לל קו ישיר
073-371-80-53 

מייסרים ומכים את העבד,  יודה בגניבתו וישיב את הטבעת. עודםש בייסורים קשים את

אדוני המלך למה הנך חושד דוקא בעבד, ולא תחשוד בי  ,י יהונתן למלך ושאלפנה רב

יאמר לרבי יהונתן, חלילה לי מעשות יען ועד למאד, ו שמא ידי במעל?! המלך התפלא

מן הסתם גם וגנב וגזלן הוא לחשוד באדם צדיק וישר כמוך בגניבה, אבל העבד כדבר הזה, 

פני המלך  דו לחיקו והושיט למלך את הטבעת.מיד הכניס רבי יהונתן את י את טבעתי גזל.

 ?!למה עשית לי כדבר הזהבתמיהה, לרבי יהונתן ויאמר חפו, ויען 

להשיב על  והסביר שעשה תחבולה זומלך להניח את דעתו של הרבי יהונתן  ביקשאו אז 

שפיך מדבר, לא חשדתני עתה ישמעו אוזניך מה ויען ויאמר, אדוני המלך,  שאלת המלך,

, כך יותו גנבמפני החשדת עבד , אבל בבגניבת הטבעת מפני שאתה סבור שצדיק אני

ואם שכב במקום ההוא הרי זה  ,, יעקב איש תם יושב אהליםועשיו יעקבהדבר גם בעניין 

באותו היום זר עייף מהשדה בידוע שעשיו כיון שח למד שעד אז לא שכב אלא למד, אבלמ

המלך, שלא בלבד  של רבי יהונתן התקבלו על לב מה עבירות. דבריו הערביםכמה וכעשה 

 שלא הקפיד על תחבולתו, אלא אף הוסיף לרוממו ולגדלו על כל השרים והיועצים.

שכיון שבלעם אומר  אודות רבי יוסי בן קיסמא ניחא, אחר הדברים האלה גם מה שהקשינו

מדן היה חים אותו לכף חובה, שהרי בלעם תו כסף וזהב" אנו דנלי בלק מלא בי ןיית"אם 

שהיה צדיק ודורש מוסר בעצמו ומלמדה  אקיסמאבל רבי יוסי בן  רשע ובעל תאוות,

לאחרים שאין מלוין לו לאדם בשעת פטירתו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות 

ומרגליות, ממילא דורשים אותו לשבח, שבודאי לא התאווה לכסף וזהב מאומה! אלא רק 

 !התכוון להעצים ולחדד את המסר שאינו מוכן לעזוב מקום של תורה בשום פנים ואופן

 עיין סנהדרין קה:].[ו

המלך שהיה  רבי אלעזר ברבי שמעון שמצא לשוטרפג:) בב"מ ( כעין זה מצינו גם בגמרא

ולא תצליח להבין  הגנבים נמשלו לחיות היער ק אחרי הגנבים ותופסן, אמר לובוד

לכן בא ואייעץ לך היאך תחבולותיהם, ושמא במקום לתפוס גנבים תאסור צדיקים, 

את ליבם בפת שחרית,  עה שהעולם נכנסים לחנויות לסעודבש לתפוס את הגנבים,

מי שתראהו שותה מעט יין ותופס את ובארבע שעות מתחילת היום, תעלה לחנויות, 

והחל לגרוס  השכים בעוד לילהש הכוס בידו ומתנמנם, אם צורבא מרבנן הוא בידוע

 ר לעבודתו ולכךשהשכים בבוק שכיר יוםהרי הוא  ,פועל םאו מנמנם.הוא  לכך, וללמוד

לתוך הלילה ולכן עתה המשיך לעסוק באיזה מלאכה שמא  בלילהמנמנם, ואם מלאכתו 

ולכך הוא ישן, בידוע שגנב הוא  ,אינו פועלגם הוא מנמנם. אבל אם אינו צורבא מרבנן, ו

 , והן הן הדברים.שניעור בלילה לארוב עוברי דרכים, או לחפור בתיםלפי 

 במקום תורה אינו דר אלאתורה הרבצת אלפי דינרי זהב לגם תמורת אלף  - 'ב יישוב

על פי מה שרגילים העולם לבאר שבודאי אותו אדם שהציע לרבי יוסי אלף  יש לומר

אלפים דינרי זהב, בודאי לא חשב שבשביל הכסף החומרי יסכים רבי יוסי לשנות את עירו 

אלף אלפי דינרי  להציע לרבי יוסיהיתה ומקום מושבו ולעבור לגור במקומו, אלא כוונתו 

זהב לשם הקמת ישיבות וכוללים ומרכזי תורה בעירם ובלבד שיעזוב גם הוא את מקומו 

לו אלף אלפי דינרי  ןייתרבי יוסי בן קיסמא שאפילו אם ויבוא לדור עימהם, ועל זה השיבו 

זהב בשביל מטרה קדושה ונעלית זו, שבודאי חומד הוא אותה כדי להקים עולה של תורה, 

ולא לעצמו חלילה, בכל זאת אינו יסכים בשום אופן לעזוב מקום של תורה ולהתגורר עם 

 בני משפחתו במקום שאינו של תורה.

  ‰מ˘ך - ע˘‰ ˘‰י‰מ
תא חזר לחלל בית המדרש, הלומדים לא נחו בזה, והריתחא דאורי

כאשר אותו העילוי וחבריו מבקשים להערים עוד קושיות מורכבות, 
אולם התלמידים נפעמו מעיונו הזך של ראש הישיבה היאך שפירק 

 לכל קושיותיהם אחת לאחת וביאר הדברים כשמלה ברורה.

אלא שיחד עם זאת אף ראש הישיבה התפעל מאותו תלמיד ולא 

מידיעותיו ועיונו הישר. רה"י פנה אליו בפני הסתיר את התפעלותו 

קבל עם ועדה ואמר: "לך בכחך זה להוסיף עוד בעמלה של תורה, 

ולך נאה להעלות חידושיך על הכתב, ולהוציאם לאור עולם". אותה 

שעה ננסכה רוח חדשה בקרבו של אותו העילוי, והחל לסדר על גבי 

ערמו ונאספו הכתב את כל חידושיו וביאוריו העמוקים, עד שנ

באמתחתו לכדי ספר שלם. שמחתו של הבחור היתה מעולה בעצב 

רב בעקבות הדאגה שרבצה כעננה כבדה על ליבו מהיכן ישיג את 

הכסף הנדרש להוצאת הספר, סכום המסתכם באלפי שקלים, וכסף 

 מנלן?!

יום שישי בצהרים, הבחור עולה למעונו של רה"י לבשר על סיום 

שופך בפניו את סגור ליבו על צערו ודאגתו מלאכת כתיבת הספר, ו

מניין ישיג את הכסף הנדרש להוצאת הספר. רה"י פנה לבחור 

וביקשו בכל לב להסיר מעליו כל דאגה ומחשבה בענייני כספים 

ושאר דברי העוה"ז. אנא ממך, פנה רה"י לתלמידו חביבו, שקע אך 

מרה"י ורק בתורה והישועה ממילא בעז"ה בוא תבוא. הבחור ביקש 

עצה היאך להסיר דאגותיו מראשו ולשקוע בתורה, ורה"י יעץ לו 

לשבת להכין דבר תורה חשוב לשולחן שבת, אותו ימסור במהלך 

סעודת ליל שבת בפני כל בני הישיבה. הבחור שב לבית המדרש 

וחיפש ספר ממנו יוכל להכין חידוש על הפרשה הראוי לעלות על 

, בין הספרים נצנץ ספר חדש עב שולחנם של מלכים, מאן מלכי רבנן

כרס על הפרשיות, הכולל קושיות חזקות ותירוצים רבים, נטל את 

הספר לידו, והחל לצלול בתוכו ולהכין מערכה שלמה של קושיא 

 ועשרה תירוצים על הפרשה. 

כאשר סר הבחור מבית המדרש לחדרו להתכונן לקראת שבת 

ו"ל השוהה בבית מלכתא, פגש במזדרון בית המדרש באורח תושב ח

מלון בקרבת הישיבה ומבקש להתעניין על הישיבה ותלמידיה, תוך 

כדי הדברים ביקש האורח לדעת עם יש בישיבה בחורים מחברי 

ספרים, מיד החל הבחור לספר לאורח על חיבורו והראה לו את 

תכריך כתביו. האורח התפעל וחפץ לתהות על קנקנו של הבחור, 

פרשה. על אתר קפץ הבחור והציע קושיא וביקשו לומר חידוש על ה

ועשרה תירוצים! האורח לא האמין למשמע אוזניו והבטיח תמורת 

להוצאת הספר. הבחור החל להרצות את  ₪ 1000כל תירוץ 

, ה עשרה תירוציםהדברים, קושיא ועוד תירוץ, ועוד תירוץ, וכן הלא

וכתב לפקודת  קס שיקיםכאשר בסיום דבריו הוציא האורח מכיסו פנ

 העילוי. של חיבורההוצאת קצרה הדרך ל . ומכאן₪ 10.000הבחור 

איזה ספר נטל אותו בחור מהספרייה? בודאי גם אתם יודעים! הרי 

באיזה ספר מובא בכל פרשה כמה מערכות של קושיא חזקה 

בגיליון  המאמר נלקחוממנו  ותירוצים רבים בשפה ברורה ונעימה?

ספר חובה  "ת!עה "אשכול יוסף"ספר ה ,לפרשת "בלק" הנוכחי

      בכל בית בישראל!!!





info@sh-berger.com



 

 

 תריבק  היומי בדף שיעור מגיד ) כהנא סמינר מנהל( נאהכ הרב
 סיפר  והוא, תקוה וגני אונו לקרית הסמוכה" משהישמח"

 ים יפעמ היומי דף שיעור האומר דין עורך בקריה  להם שיש 
 .בשמונה ושוב ,התפילה לפני עוד בבוקר וחצי בחמש - יוםב
 .שומעים של גדול ציבור שי

 של  משפט בבית  להיות צריך  והוא, דין העורך  יעשה  מה
, והוא, בשמונה מתחיל המשפט בית  - בעיה  לו  יש , הערכאות
  ממושך  סידור  לו  היה  דשמיא בסיעתא. שיעור אומר בשמונה

 לא הראשון  בתיק . 9:30שעה ב רק  מגיע שהוא , השופט עם
 .יעורש ב עסוק  הוא כי ,מטפל הוא
. השופט את החליפו  - כהנא הרב מספר - חודשים  כמה נילפ

 ממש נכנסה לא עוד. )כלשונו( איזבל - שופטתהגיעה
  היא . הניסיון תקופת  את החלה וכבר, השוטף ידהפקלת

:  נחרצת היתה תגובתה . 9:30שעה ב רק  מגיע  שהוא ראתה
 "!פה אתה בשמונה! דבר כזה  אין! לא אופן בשום"

", שיעור לי יש, פה הולך מה תביני" - לה בירלהס ניסה הוא
  אתה  בשמונה , דבר שום " - הקיר אל דברל כמו היה  זה אבל
 נראה). איזבל? אמר הוא איך( "מהמקום זזה לא, אבן. פה

 ממלא לקחת לנסות יאלץ והוא  ברירה לו  תהיה  לאכי היה 
 חכם תלמיד למצוא אמנם קשה . שיעורה את למסור מקום

 מגיד מפי לשמוע מתרגלים יםשהשומע אחרי, שיעור גידשי
 התחילה  שהיא לפני שבוע . ירהבר אין אבל, מסוים שיעור 

 נפלה ,עליכם ולא עלינו  לא, מיוהרש המעשי  התפקיד את
  זכות  לה היתה  מחודש יותר. ישמור ' ה. הרגל את ושברה
 .וללמוד  לשבת - שלם שחוד שקט לו  יש, טוב. הבראה

 שהשופטת הידיע  הגיעה , המההברא חזרה א שהי לפני יום
 ומאוד פים דחו פרטיים בעניינים מסובך במקרה עסוקה 
 לסידורים פיםנוס לשבועיים מתעכבת הגעתה לכן, לחוצים
 .בסדר ,ועניינים
.  ודייקן נאמן מאוד כאדם מכירו שאני, כהנא הרב לי מספר
 לעניינים השבועיים  את ימתמסי  שהיא לפני אחד יום

  יושב הוא ובינתיים .שפעת בלהק היא, חשוביםה האישיים
 בית בתוך, דין עורכי כי םיודעי אתם. שקט ...'ה ברוך, ולומד

  הם  בחוץ  אבל, זה מול זה  ביםר הם , הדיון בעת, המשפט
  השני  דין העורך אליו מגיע אחד יום  והנה. טובים ידידים
  יש , תשמע: "לו ואומר, שלו הקבוע' גתאפלו בר'ה - שמולו

 אפשר האם, שתלמותה  של פלאהנ הזדמנות שיו עכ לי
 "?בוקר מידי, ותרי מאוחרת לשעה שלנו התיקים את לדחות

 אבל" - מיודענו  השיב -" וזאח מאה, בעיה לי אין, מוכן אני"
, שפעת עם היא עכשיו... השופטת עם בעיה שיש  חושבני

 סוף כל סוף אבל, אישיים עניינים פעם, שבורה הרגל פעם
  ן י עני זה אצלי: "אמר ".מוכנה אל והיא , תיימויס הסיפורים

 ".איתה אדבר אני, מאוד לי וחשוב ,  שנה חצי של
  אותו  ראתה והיא האלי הגיע הוא". איתה ודבר לך, אדרבה"

 אחד" ראתה. הללו" השחורים דוסים"מה אחד לא שהוא
 חצי השתלמות לו שיש בתמימות ומבקש שבא", משלנו
 תאוטומטי ןדנ דין והעורך .לו נתנה", גמור בסדר" - שנה
  ושבח בעין עין ראינו: "כהנא הרב לי אומר. משוחרר נהיה
  - לךלי רוצה שאדם בדרך' - העולם בורא של ההשגחה את

  נערותיה  את חבט גבריאל שהמלאך כשם".  'אותו מוליכין
 כאן כך ,ועללפ בתיה של רצונה את להוציא כדי בתיה של

 טתשופ  אותה  את טוחב שעשה  מהמצוות  שנבראו המלאכים
 של  רצונו  את להוציא כדי... שפעת ופעם  שבורה  לרג פעם
, השיעור את להגיד רצה כך כל הוא. לפועל ד"עו אותו
  לו  יש  ועתה " קרהש  ה קרמ" היה פעם כל אז, וללמד ללמוד
 .הראש על  שקט  של נוספת שנה חצי
 העומד דבר אין" פתגם ישנו. ה"הקב שזה לבד מבינים אתם
  מוליכין  לילך  וצהר שאדם רךבד כי ? מדוע". הרצון בפני
 .דשמיא סיעתא לו יש , אותו

 ....בסמינר שיך להמ  רצון
 בבית: תקוה פתחב סמינרב מורה סיפרה הבא הסיפור את

  המשיכו  שלא הבנות רוב כי לב שמנו מלמדת אני בו הספר
  עול  כל פרקו הדרך בהמשך, לעבוד ויצאו לסמינר מהתיכון

  משיכו שה בנות ן אות ואילו . ל"חר רעה  לתרבות ויצאו 
  כנעות מש היו המורות כך בשל... לתפארת בתים בנו בסמינר

 תוכלנה  זה ידי  ועל בסמינר בלימודים שתמשכנה הבנות את
 ... החיים להמשך הרוחניים' מצברים'ה את למלאות

  היא, עקא דא אך, נרבסמי להמשיך רצתה מאוד הבנות אחת
, בסמינר לימודיםה את לממן יכל שלא עני מבית באה

 לא המורות  ...גורלה על איימה רוחנית מוות  וגזירת
 החסד מארגוני אחד י"ע מימון לה לחפש ווניס התייאשו
, ואוזלהולך  החול שעון  ...מצאו לא אך. כלכלית בה שיתמוך
  עדיין  בתוה, וקרבים הולכים הלימודים  לתחילת והימים
 כוללראשכ מכהן המורה  של  בעלה !בסמינר מסודרת איננה
.  אביו נ"לע הכולל את שמחזיק גדול  גביר י"ע שממומן חשוב
 לסעודה משפחתו עם הגביר מגיע היארצייט ביום שנה בכל
 דברי  ולומר לברך הכולל וראש האברכים םמתאספי שבה
 את להתרים שינסה מבעלה בקשה המורה .אביו נ"לע תורה
, בסכנה נתונים  הרוחניים שחייה  הבחורה  לטובת הגביר
 אשת  של ליבה על לדבר תנסה שהיא  עדיףש  לה השיב והוא
 על הגביר לאשת ספרה המורה למעשה ומדיבור. הגביר

  זועק  ומחסור עוני, בחורהה להורי שיש הכלכליים הקשיים
, לה לתת להם אין מחברות לקניית כסף ואף, השמים לב עד
 את אף לה  אמרה היא. לסמינר חודשי מימון  על רמדב ומי

  ממשיכות  שלא ותהבנ שרוב שגילו סטייםיסטטה הנתונים
 אשת! כנהבס נמצא הרוחני וגורלן מתקלקלות בסמינר
 ...לתמונה שיכנס מבעלה ובקשה כדבעי  הזדעזעה הגביר
 לראש ואמר בדורנו עניים  כאלו שישנם האמין  לא הגביר
 .עיניו במו זאת לראות רוצה  שהוא הכולל

 פתח לכיוון  נוסעה וברכב נגמרה אביו  נשמת לעילוי  הסעודה 
 .ונשותיהם הכולל ראש, הגביר ו ישב  תקוה
  של בביתה  שדפקו בשעה ניהםפ את קבלה לנפול מטה דלת

  עניות  - עיניהם  למראה האמינו אל, נפתחה ומשזו , הבחורה
 מסוימים ובחלקים תואם ולא ישן  ריצוף, פינה מכל זעקה 
  לבקבוקי  פרט לגמרי ריק מקרר ...מלט אלא ריצוף כלל אין
 החשמל מוצרי ורוב, כביסה אבקת אין ,שמפו אין ...יםמ
 אחד משחק להם ואין להחריד מוזנחים הילדים... קולקליםמ

 .הנורא צערם יחולהשכ  עמוםהש את להפיג
  למתווך  פנה, רגשות בסערת ויצא זאת לראות יכל לא הגביר

 להם קנה נמצאה ומשזו בדחיפות דירה הלמשפח שיארגן
  ותהולא. טוב בכל ביתם את לאומ ריהוט, חשמל מוצרי
 .ובגדים טיולים כולל הסמינר שנות לכל כסף נתן בחורה

  היא  עלתה בסמינר הבחורה אותה של הסיום במסיבת
 הלחץ את, ההחלטה לפני אותה שליוו  הקשיים את ספרהו

 הזדמנות  זו כסף םלכ אין" השני לכיוון  שמשך החברתי
 כסף תקצ ולהביא קניון באיזה  לעבוד לצאת בשבילך
 ...בדאגה ברותיהח אמרו.. !."הביתה

  ואז  !!"מה יהי ו ממשיכה אני: "ההכרעה בליבי שנפלה עד
  מוליכין  לילך  רוצה שאדם בדרך" ממרום העזרה הגיעה
  הוציאו ' הכרעה' מאותה שנבראו מלאכים אותם כל" אותו
 שתרם חסד בעל  גביר אותו  ידי על  יי תשאיפו את לפועל
 .רחבה ביד מהונו

  רצון ה את להבעיר נתמ התמדה עלב לעבוד נוישעל למדנול
 וכפי, לעולם ושלום חס ידעך לבל הפוגה ללא אותו וללבות
 את לו ויתנו משמים לו ויסייע כך האדם של רצונו עוצמת

  הוא  שבה ובדרך, תוחלהצל הנדרשים והאמצעים הכלים כל
 ...אותו מוליכין - לילך חפץ

 אותו מוליכין לילך רוצה שאדם בדרך



 

 

 
 משפץ האלמוני ה            

-במושב בן עובדי החברה קדישא, שנכנסו אל בית העלמין
קה הישנה. הם  זכאי שבשפלה, שמעו רעש חריג מכיוון החל

ניגשו למקום וראו פועל עֵמל על שיפוץ אחד הקברים. הוא  
הסביר כי הוזמן לחדש את המצבה של קבר אחד ולפתח את 

 סביבתו.
. ב יהודה שלג זצ"ל: הרהמצבה ם שעלַּבּׁשֵ ו האנשים הביט

ונזכר: "אני מכיר  אחד מהם, יהודי מבוגר, קימט את מצחו
את האב, רבי יהודה זצ"ל, את בנו, אברהם, מאשדוד. הכרתי 

 שנפטר בצעירותו, והניח אלמנה ובן יחיד, בן שמונה". 
ה עלתה בלב האיש: מי הזמין את השיפוץ דווקא עכשיו,  ְּתִהּיָ 
  ג את מספר הטלפון השי ו? הואשים שנה אחרי פטירתחמי

מנוחת אביו. של הבן, וסיפר לו על השיפוץ של מקום 
הטלפון, "אני בא "מוזר", השיב האיש מהעבר השני של קו 

 ד לבדוק את העניין". מי
בתוך זמן קצר בא אברהם לבית העלמין, וניסה לברר עם 

לביא  קבלן השיפוצים מי הזמין את העבודה. "שמו משה
ענה לטלפון.  קול מבוגר  תומו.לן ליב הקבמנתניה", הש

 בנו של רבי יהודה שלג"."שלום", אמר אברהם, "אני 
של האיש, "לא ידעתי שלרבי  נשמעה הפתעה בקולו ?!""מה

   יהודה יש בן".
"אמור נא לי", ביקש אברהם, "מה פשר שיפוץ קברו של אבי 

 ספר לך"."בוא לביתי", השיב הקשיש, "וא ?"ידך-על
של לביא בנתניה. "אוי, כמה  ים בביתוהשני נפגשו בצהריים 

התמוגג המארח. דמעות זלגו מעיניו.   ...!"אתה דומה לאביך
מפגש מעורר בו רגשות עזים. והוא פתח נראה היה כי ה

לפני שישים שנה הייתי ילד קטן בטריפולי שבלוב.  בסיפורו:
רביץ תורה. ך הדגול, שהיה צדיק נסתר ומלמדתי אצל אבי

 ים רבים נקשרו בשמו.ומופתיסים סיפורי נ
וקדמת, עם גיסי, בוקר אחד באתי אל הרב בשעת בוקר מ

רב ישב בחדרו בבית שביקש לברר שאלה הלכתית דחופה. ה
הכנסת. מאחורי הדלת הסגורה בקעו קולות לימוד. התגנבנו 

 תוך החדר.אל מאחורי החלון והבטנו פנימה אל 
ימות ות גללבוש שתי דמויות גבוהות, המראה המם אותנו:

ב עמדו משני צידי הרלבנות ועטופות בטליתות צחורות, 
עבר בנו. ודנו עימו בתורה. פניו של רבי יהודה קרנו. רטט 

נותרנו קפואים על מקומנו, צופים ביראת קודש במחזה  
 שלא מן העולם הזה. בקושי ניתקנו את עצמנו משם.

יו  רחים המסתוריים לא הכשהרב פתח לנו את הדלת, האו
תי רב הזמיננו פנימה בחביבות. אינני יודע מנין אזרדר. הבח

, אך הסקרנות בערה בתוכי, ושאלתי: "היכן האורחים אומץ
הבעת השתוממות וחרדה  ?"הנכבדים שלמדו עימכם תורה

 שאל. ?"עלתה על פני הרב. "ראיתם אותם
ציני  בהכנעה. הרב פנה אלינו בטון רהשפלנו את עינינו 

ד את שראו עיניכם. אלה נשמות לשמור בסו ואמר: "עליכם
 בכל בוקר".ד איתי  צדיקים שבאות ללמו

ין ילד. אני מברך משה", אמר אביך בחיוך אבהי, "אתה עדי"
אותך שתראה ברכה במעשי ידיך, ותהיה לך פרנסה ברווח. 

אחר שראית את ואילו אתה", פנה אל גיסי המבוגר, "מ
יים, וביראת שמ מר ולהיזהר במצוותהמראה, עליך להיש

 !"לבל תאבד את מאור עיניך
תממשו. נעשיתי אדם אמיד, ואילו ואכן, דברי רבי יהודה ה

 צער את מאור עיניו. גיסי איבד למרבה ה

השנים חלפו, הוסיף משה וסיפר. יהודי טריפולי עזבו את 
ה.  במעברה ליד פרדסיבתיהם ועלו לארץ. משפחתי שוכנה 

צצתי בין  מלוב. התרועוד אלפי יהודים  אחרינו באו
 א.ַלָּׁשוְ  -האוהלים וחיפשתי את מורי ורבי 

השנים עשיתי מאמצים רבים בניסיון לאתרו.  במרוצת
ריכוזים של עולים מלוב, וחקרתי עליו בכל מקום  עברתי ב

 אפשרי. מאמציי לא נשאו פרי והתייאשתי. 
א, קר !"ודה בחלומי. "משה, משהלילה אחד בא רבי יה

מזיע ונסער. הבנתי שרבי  התעוררתי ?""מדוע אינך מבקרני
מצפה שאחונן את קברו. יהודה הסתלק לבית עולמו, והוא 

 ם.כעבור כמה שבועות נשנה החלו
חידשתי את מאמצי החיפוש, עד שיום אחד הגעתי למושב  

ת לבית עלמה שבצפון, שבו חיים עולי לוב רבים. עברתי מבי
תה אותי  לג. קשישה כבת מאה זיהושאלתי על רבי יהודה ש

נות ילדותי, ואף נקבה בשמות הוריי. היא סיפרה לי כי  מש
יהודה נפטר שנה או שנתיים אחרי עלייתו ארצה,   רבי
 זכאי.-נתה אותי למושב בןוהפ

תה הפתעתי לגלות כי יש בו בית למושב ורבה הי הגעתי
'בית כנסת בית יהודה'.  כנסת שעליו מתנוססת הכתובת

י ורבי. עימי היה  ברו של מורשות גדולה עליתי אל קבהתרג
יעתיר תפילות  חבר, ומתוך תפילה נסערת ביקשנו שהצדיק 

ן. כך היה. בתוך כמה על בתו הרווקה וימציא לה זיווג הגו
 חודשים הקימה בית בישראל.

החלטתי לגמול מעט לנשמתו הטהורה של רבי יהודה, 
השיפוץ שראית, מעט יּון ראוי על קברו. זה סיפור ולהקים צ 

 ]פי 'טראבלס של מעלה'-על[    וי לצדיק מופלא זה.הכבוד הרא מן
  

 

 

 ברינה                          רון  
 א]   ז,משלי ט[   " ֲעֵנה ָלׁשֹון מַ   ' ֵלב ּומה   י כֵ ָדם ַמַעְר ָאלְ "

 

 קדוצו חלר קב בןיע : ו"ר אבימ נשמת ילולעי                     
     ףיוסוה חבת שמ חרס-הרשמי: יאת מר                        
 בת שרה נהדי ף :סיוו בקהר ןב כירדמ מרכוס                        

  החשמ ןב י: גורג' בן שמחהמי ס:  הזון רב ילפתנ                        
 ובהט בן דהויה :ה לא ןבף חיים יוס :בן אשר ר מאי רבי                        

  וד ורחלדבן ם יי: ח לםסא ןב ב: יעק דודוו חב ןב ןמסל                        
  הוהרבן ז המשל : םברהרו אואח ןבם רחמי :ההרן זוב ודר מסעאש                        
  חנה בן ימ: ס אייח בןר : עופ בקהור וןיצ בן יםרפא                         
 ן עטרהאיר במראל שי : שמחה בןיר מא :קחצי רימאן ב רןאה שהמ
 וןשמש תב זהור ימה :נעת ב הדריפה נ ואל :שממרדכי  תבה ינמ

 בהבת טו) יזידי( הבוהא : הביבת חב ןותכ : ם ורבימריבת  נינורא : זהעזיבת מרים 
 יסהמת כבינה נח:  חנה בתל ח: רף סוי ה בתיח :ח רס בתמחה ש

 

 : אליעד יעקב בן פאולה הכ) בן מלריה (לאוןא: להצלחה
 )r)esthe nebmy Shmuel miJ  אסתר בןימי שמואל : ג' וטזהבה בת א - הגון  ווגזי

   איריסבן ים מרח הקנאל :ת פאולההודיה ב-: הדסחהבת שמ: עדינה הבהבת זרחלי 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

2287538-050 -לולרי בס מות רוולת  דשותלהק, נותלהזמ
 Ronbarina@gmail.com:במיילאו 
 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת

 
 לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרביםה מצו 

 4741102ן מ.רמת השרו 2קוצר : רח' הת'ק לכתובוח צשלניתן ל 

 ואת: פלר
 א   "טשלי סאנה בן כמם יר נסירב מאה

 ית   ישראל בן גל קביע :  נהח  רהם בןאב
 נה ח  תוליט בז  :בת שרהה קטורייו: תגליטל בת אור

  שלומית ןביים  חן אית :זהיעלן ב : מנחם   חהשמ ןדוד ב
רות  תב ית גל : היהוד  ה בתהב ז  :הבת דינ הלופא
        ה  רציפובת  לאה לה: אי  רבקה קרן בתים רמ

   ה חנבת  תהילה ה רשה :בת רבק שרה
   יבה בן חמופיבי בת חב : טן אנהם ברבא

   שושנה בת שדרה:  אל בן אביגילארי
   רחל רית בתנו:  הניבת לת : רו הנוארת ב לרח

 א:קימ ל שרע לז
 םיר מ חלן ר וסף ביאל זק יחה דהוי

 נהדין ביאור ל : לאה ןבמה שלנפתלי 
 ושנהת שב : שירה הינמ בת לזייר  שנהשו
 יהויקטור  תב יאתל : לולו בת טלמי
 רחלבת  הצביחה מש

  תשלומין ובל בי
 הית חב רחל
  לת מזב יעד
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ְּ ִּבְלָעם ב ַעל  ְמֻסָּפר  ַהָּׁשבּוַע  ָפָרַׁשת 

ְמאֹוד  ָאָדם  ֶּבן  ָהָיה  הּוא  ָהָרָׁשע. 

ָּכל  ֹקֶדם  ּבֹו?  ְמֻיָחד  ָהָיה  ֶמה  ְמֻיָחד. 

ָּגדֹול,  ָנִביא  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּנַדע  ְּכַדאי 

ַמָּמׁש ְּכמֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו.

ֲאָבל עֹוד ַמֶּׁשהּו ָּכתּוב ָעָליו: ַהָּפסּוק 

 – ָהַעִין"  "ְׁשתּום  ָהָיה  ֶׁשהּוא  אֹוֵמר 

ַּבֲחִסידּות  ָּפֲעָלה.  ֹלא  ֵמֵעיָניו  ַאַחת 

ֻמְסָּבר ֶׁש"ְׁשתּום ָהַעִין" ַהַּכָּוָנה ֶׁשָהְיָתה 

לֹו ַעִין ָרָעה.

ִאם ֵיׁש ָלנּו ָּכאן ַעִין ָרָעה, ָּברּור ֶׁשֵּיׁש 

ָהַעִין  ִנְמֵצאת  ִמי  ֵאֶצל  טֹוָבה.  ַעִין  ַּגם 

ַהּטֹוָבה? ָּכתּוב ֶׁשַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו ֵהם ַּבֲעֵלי "ַעִין טֹוָבה". 

ֶׁשֲאַנְחנּו  ָלנּו  ַּגם  קֹוֶרה  ִלְפָעִמים 

ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ְקָצת  ִנְהִיים 

ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי  ַהַּכָּוָנה?  ָמה  ָהָרָׁשע. 

ְיהּוִדים...

ֵאֶצל  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ְלָמָׁשל  ִאם 

ְוָיֶפה, ֲאַנְחנּו  ָחֵבר ֶׁשָּלנּו ִמְׂשָחק ָחָדׁש 

ַוֲאִפּלּו  ּבֹו  ְלַקֵּנא  ָחִליָלה  ְיכֹוִלים 

ַלֲחֹמד ֶאת ַהִּמְׂשָחק – ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל 

ַעִין  ְמֻקְלֶקֶלת.  ְרִאָּיה  ִהיא  ַהִּמְׂשָחק 

ָרָעה.

ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַעְכָׁשו ְּבֹחֶדׁש ַּתּמּוז 

ָהְרִאָּיה.  חּוׁש  הּוא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהחּוׁש 

ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ִּבְמֻיָחד  ַהֶּזה  ַּבֹחֶדׁש 

ְלַתֵּקן ֶאת ָהֵעיַנִים ֶׁשָּלנּו.

ַּבֲחִסידּות ֻמְסָּבר ֶׁשִּבְׁשִביל ְלַתֵּקן ֶאת 

ִסּפּוִרים  ַהְרֵּבה  ִלְקֹרא  ָצִריְך  ָהֵעיַנִים 

ֲחִסיִדִּיים. ַהִּסּפּור ּגֹוֵרם ָלנּו ַלֲחֹׁשב ַעל 

ֵמַהַּצִּדיִקים  ְמאֹוד  ּוְלִהְתַּפֵעל  הקב"ה 

עֹוִׂשים.  ֶׁשֵהם  ַהּטֹוִבים  ּוֵמַהַּמֲעִׂשים 

 – ִמַּצִּדיִקים  ֻמְׁשָּפִעים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 

ְּבַעְצֵמנּו  ֲאַנְחנּו ֹלא ֲעסּוִקים ָּכל ַהּיֹום 

ּוִבְׁשטּויֹות.

ךךָרְך! ֹ רָרלֹום ּוְמב ללָּבת ָׁש ָ ּבּבַׁש

ב"ה

holechbetom@gmail.com   //////   הָעַלוֹן יוֹ"ל עַ"י יְשִׁיבַת 'תֹּם וָדָעַת' בְּרָאשׁוּת הָרַב יִצְחָק גִינְזְבּוּרְג

ב"ה

ָעלֹון ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל

ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָּבלָקַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָּבלָק    //////    ִּגּלָיֹון ִמְסַּפר ִּגּלָיֹון ִמְסַּפר 7676

ָהֵעינַיִם ֶׁשלָּנּוָהֵעינַיִם ֶׁשלָּנּו



ִסּפּור ֲחִסיִדי ִעם הַסַּבָּא מִשְׁפֹּולִי הַסַּבָּא מִשְׁפֹּולִי
ּן הָאֲכִילָהִסּפּור ֲחִסיִדי ִעם תִּקּו

חִידָה!
מָה לֹא שׁוֹאֵל שְׁאֵלוֹת, אֲבָל כֵּן עוֹנִים לוֹ?

058־770־1868,   לְמִסְפַּר  בְּהוֹדָעָה  לִשְׁלוֹחַ  יֵשׁ  הַתְּשׁוּבוֹת  אֶת 
ֵּים הַגְרָלָה (כָּל  אוֹ לַמֵייל שֶׁל הֶעָלוֹן. בְּעֶזְרַת ה', כָּל חוֹדֶשׁ תִתְקַי
בֵּין  ִּים,  חֲסִידִי ּנִים  נִיגו דִּיסְק  עַל  נוֹסָף)  כַּרְטִיס  צוֹבְרִים  שָׁבוּעַ 

הַפּוֹתְרִים נְכוֹנָה.

הַזֹוכָה מֵחֹודֶש סִיוָן: יָעֵל רוֹמָנֹו

ִּיל פִּתְרוֹן הַחִידָה מִשָּׁבוּעַ שֶׁעָבַר: הַג

ָ ִמְׁשּפֹוִלי, ה ַהַּסָּבא  ִּביֵמי  ֶזה  ָיה 

ַּבֲעָיָרה ִנַּדַחת ָּגר ְיהּוִדי ֶׁשַּפְרָנָסתֹו 

ִמיֵני  ָּכל  ַּבּׁשּוק  ֶׁשָּמַכר  ִמָּכְך  ָהְיָתה 

ְמאֹוד  ָהָיה  ֶׁשּלֹו  ַהּדּוָכן  ְסחֹורֹות. 

ָּפׁשּוט – ֹלא ָהְיָתה לֹו ַּכֶּסֶפת ִלְׁשֹמר 

ַעל ַהֶּכֶסף – הּוא ָהָיה ַמִּניַח ֶאת ָּכל 

ַהֶּכֶסף ְּבֻקְפָסה ַעל ַּגֵּבי ַהֻּׁשְלָחן.

ָסמּוְך  ַחָּיִלים  ָעְברּו  ֶאָחד  יֹום 

ָרָאה  ֵמַהַחָּיִלים  ְוֶאָחד  ֶׁשּלֹו  ַלּדּוָכן 

ֶאת ַהֻּקְפָסה ִעם ַהֶּכֶסף. ְּבִלי ַלֲחֹׁשב 

ַּפֲעַמִים הּוא ָחַטף ֶאת ַהֻּקְפָסה ִעם 

ָּכל ַהֶּכֶסף ְוֶנֱעַלם ֵּבין ְׁשָאר ַהַחָּיִלים.

ִנַּגׁש  ַהְּיהּוִדי,  ְמאֹוד  ִהְצַטֵער 

ַהַחָּיִלים,  ָּכל  ַעל  ָהַאְחַראי  ַלְּמַפֵּקד 

ְוָאַמר לֹו ֶׁשֶאָחד ֵמַחָּיָליו ָּגַנב לֹו ֶאת 

ֶאת  ְמַבֵּקׁש  ְוהּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהֶּכֶסף  ָּכל 

ַהֻּקְפָסה ַיַחד ִעם ַהֶּכֶסף ַּבֲחָזָרה.

ִמיהּו  לֹו  ֶׁשַּיִּגיד  ַהַּׂשר  לֹו  ָאַמר 

ַהַחָּיל ְוַהֶּכֶסף ַיֲחֹזר ֵאָליו. ַּבַהְתָחָלה 

ֶׁשָּברּוְך ה', סֹוף סֹוף,  ַהְּיהּוִדי  ָחַׁשב 

ָּבָאה ָלּה ַהְּיׁשּוָעה – ֲאָבל ְּכֶׁשִהְסַּתֵּכל 

ַעל ָּכל ַהַחָּיִלים ֵהִבין ֶׁשּזֹוִהי ְמִׂשיָמה 

לֹו  ִנְראּו  ַהַחָּיִלים  ֹּכל  ָקָׁשה.  ְמאֹוד 

ְלַהְבִּדיל  ִהְצִליַח  ֹלא  הּוא  ְּתאֹוִמים, 

ֶאת  ִלְמצֹא  יּוַכל  ֵאיְך  ְּכָלל,  ֵּביֵניֶהם 

ַהַּגָּנב?

ְּבָצָרה?  ְיהּוִדי ֶׁשָּמצּוי  ָמה עֹוֶׂשה 

ְלַבֵּקׁש  ַהְּיהּוִדי  ָהַלְך  ַלַּצִּדיק.  הֹוֵלְך 

ַאֲחֵרי  ִמְׁשּפֹוִלי".  ֵמַה"ַסָּבא  ְּבָרָכה 

לֹו  ָאַמר  ַהִּסּפּור  ָּכל  ֶאת  לֹו  ֶׁשִּסֵּפר 

ַלֲעֹבר  ֵמַהְּמַפֵּקד  "ְּתַבֵּקׁש  ַהַּסָּבא: 

ַחָּיל  ְּכֶׁשִּתְרֶאה  ַהַחָּיִלים.  ָּכל  ֵּבין 

ֶׁשַהַּפְרצּוף ֶׁשּלֹו ַמְרֶאה ֶׁשהּוא ּכֹוֵעס 

ָעֶליָך – ֵּתַדע ֶׁשהּוא ַהַּגָּנב".

ַהַּסָּבא,  ְּכהֹוָרַאת  ַהְּיהּוִדי  ָעָׂשה 

ְוַהֶּכֶסף  ַהַּגָּנב  ֶאת  ְלַזהֹות  ִהְצִליַח 

הּוַׁשב ֵאָליו ָּברּוְך ה'.

19:13 ִ ַ ִּבירּוָׁשלַיִם – ָ
ִּבְכַפר ַחָּב"ד – ִּבְכַפר ַחָּב"ד – 19:2019:20  

ִּבנְיּו יֹוְרק – ִּבנְיּו יֹוְרק – 20:1020:10

לל
זְמַן הַדְלַָקת נֵרֹות:



ּן הָאֲכִילָה ּן הָאֲכִילָהתִּקּו תִּקּו

ִ ֹלא א ַמָּמׁש  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ְׁשּתֹו 

ְלַבֲעָלּה,  ָקָרה  ָמה  ֵהִביָנה 

ֶׁשֵּיְדעּו  ֶׁשָּלּה,  ַלְּיָלִדים  ְוִסְּפָרה 

ֶׁשָּלֶהם,  ַאָּבא  ִעם  קֹוֶרה  ָמה 

ְוֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו ִלְׁשֹמר ָעָליו.

ָאְמָנם ֵהם ֹלא  ַהְּיָלִדים,  ָׁשְמעּו 

ֶּבֱאֶמת ָחְׁשבּו ֶׁשַאָּבא ֶׁשָּלֶהם ִהִּגיַע 

ְלַמָּצב ָּכל ָּכְך ָּגרּוַע, ֲאָבל ְּבָכל ֹזאת 

ֶהֱחִליטּו ִלְׁשֹמר ָעָליו ְוִלְהיֹות ִאּתֹו 

ְּבֶמֶׁשְך ַהַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה.

ָעַבר  ַׁשָּבת  ֵליל  ַׁשָּבת.  ִהִּגיָעה 

ַׁשֲחִרית  ַּגם  ָּכְך  ּוְבַנַחת,  ְּבִׂשְמָחה 

ְלֶפַתע,  ַאְך  ַּבֹּבֶקר.  ַׁשָּבת  ּוְסעּוַדת 

 – ְוַהְתָרָאה  ֲהָכָנה  ׁשּום  ְּבִלי 

ַהַּׁשָּבת  ִּבְגֵדי  ֶאת  ַהְּיהּוִדי  ֶהֱחִליף 

ֶׁשּלֹו ְלִבְגֵדי חֹול, ְוִחיׁש ָרץ ְלֵביתֹו 

ֶׁשל ַהֹּכֶמר.

ְוָרצּו  ֶׁשּלֹו  ַהָּבִנים  ֹזאת  ָראּו 

עֹוד  ֵהם  ַהֹּכֶמר,  ְלֵבית  ַאֲחָריו 

ַּבְּכִניָסה  אֹותֹו  ִלְראֹות  ִהְסִּפיקּו 

ּוִמָּיד...

ֶּפֶרק ג'ֶּפֶרק ג'
ַּתְקִציר: הָיָה יְהוּדִי עָשִׁיר שֶׁנָּהַג 

ּוֹת כָּל הַשָּׁבוּעַ, אַךְ בְּכָל  לְהִתְעַנ
פַּעַם שֶׁאָכַל (בְּשַׁבָּת) בָּאָה לוֹ 
מַחְשָׁבָה לְהָמִיר אֶת דָּתוֹ ח"ו.

ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשִּגָּלה ֶאת ַהַּגָּנב ָׁשַאל 

אֹותֹו?  ִזִהיָת  "ֵאיְך  ַהְּמַפֵּקד:  אֹותֹו 

ַהְּיהּוִדי  לֹו  ִסֵּפר  ּדֹוִמים!"  ֻּכָּלם  ֲהֵרי 

ָהֵעָצה  ְוַעל  ִמְׁשּפֹוִלי  ַהַּסָּבא  ַעל 

ֶׁשָּנַתן לֹו.

ַהְּמַפֵּקד  ֶזה  ֶאת  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ִמָּיד 

ָאַמר ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְפֹּגׁש ֶאת ַהַּסָּבא.

רֹוֶצה  ּגֹוי  ְּכֶׁשְּמַפֵּקד  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך 

ִעם  ּוִבְמֻיָחד  ְיהּוִדים,  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש 

ַּכָּונֹות טֹובֹות.  ָהַרב ֶׁשָּלֶהם – ֵאין לֹו 

ֶאת  ֶׁשִּקֵּבל  ַהְּיהּוִדי  ָרָצה  ֹלא  ָלֵכן 

ַּכְסּפֹו ְלַגּלֹות ַלְּמַפֵּקד ֵהיָכן ָּגר ַהַּסָּבא. 

לֹו  ֵהִׁשיב   – ַלַּסָּבא  ֶזה  ֶאת  ְּכֶׁשִּסֵּפר 

ַהַּסָּבא ֶׁשהּוא מּוָכן ֶׁשַהְּמַפֵּקד ָיבֹוא 

ְּכַדאי  ָּכל  ֹקֶדם  ֲאָבל  אֹותֹו,  ְלַבֵּקר 

ֶׁשִּיְבֹּדק ָמה ֵיׁש לֹו ַּבִּכיס.

ַהַּסָּבא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהְּיהּוִדי  ֶהֱחִזיר 

ְוָרָאה  ָּבַדק  ַהְּמַפֵּקד  ְוָאֵכן  ַלְּמַפֵּקד, 

ֶׁשִהְתַּכֵּון  ִמְכָּתב  ַּבִּכיס  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 

ִהְתַּבְלֵּבל  הּוא  ַאְך  ַלֶּמֶלְך,  ִלְׁשֹלַח 

ִמְכָּתב  ַאֵחר...  ִמְכָּתב  ַלֶּמֶלְך  ְוָׁשַלח 

ּבֹו הּוא ִּתְכֵנן, ַיַחד ִעם מֹוְרֵדי ַהֶּמֶלְך, 

ֶמֶרד ָּגדֹול.

ִמָּיד ְּכֶׁשהּוא ָׂשם ֵלב ְלֶזה הּוא ֹלא 

ָּכְך  ַעְצמֹו.  ֶאת  ְוָהַרג  ְּבַעְצמֹו  ָׁשַלט 

ִנָּצל ַהַּסָּבא ְוָהָיה לֹו ָּכל טּוב.

ְ יָבוֹא אי"ה... הֶמְשֵׁך



אֶת הַתְּשׁוּבוֹת יֵשׁ לִשְׁלוֹחַ בְּהוֹדָעָה לְמִסְפַּר 058־770־1868, אֹו לַמֵייל 
צוֹבְרִים  (כָּל שָׁבוּעַ  הַגְרָלָה  ֵּים  תִתְקַי כָּל חוֹדֶשׁ  ה',  בְּעֶזְרַת  הֶעָלוֹן.  שֶׁל 

כַּרְטִיס נוֹסָף) עַל מִׂשְחַק ֻקפְסָה, בֵּין הַפּוֹתְרִים נְכוֹנָה.

ִּים דֹּב בֶּער מַיְמֹון הַזֹוכֶה מֵחֹודֶש סִיוָן: חַי

עֲׂשָרָה מַאֲמָרֹות

ִּ ַהְּמֻיֶחֶדת כ ָהאֹות  ִעם  ִסַּיְמנּו  ְמַעט 

ֶׁשָּלנּו, ָהאֹות י'.

ֶׁשֶּיְׁשָנם  מּוָבא  ָאבֹות  ְּבִפְרֵקי 

ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ִאָּתם ָּבָרא ה' ֶאת 

ָהעֹוָלם.

ְּבֶעֶצם  ִהיא  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת 

ָּברּור  ָלֵכן  ַהֹּכל,  ֶׁשל  ַהַהְתָחָלה 

ֶׁשֲעֶׂשֶרת  ִנְלָמד  ֶׁשַּבֲחִסידּות 

ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּוִנים  ַהַּמֲאָמרֹות 

ָּכל  ְּתִחַּלת   – ַהֶּכֶתר  ְסִפיַרת 

ַהְּסִפירֹות.

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  ה'  ָלָּמה  ֶרַגע, 

ָיכֹול  הּוא  ֲהֵרי  ַמֲאָמרֹות?  ַּבֲעָׂשָרה 

ָהָיה ִלְבֹרא ֶאת ַהֹּכל ְּבַמֲאָמר ֶאָחד, 

"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֵאת ַהָּׁשַמִים 

ְוֵאת ָהָאֶרץ" – ֶזה ּכֹוֵלל ַהֹּכל!

ַהַּמֲאָמר  ֶׁשַּגם  ֻמְסָּבר  ַּבֲחִסידּות 

ְמֻכָּון  ָּבָרא",  "ְּבֵראִׁשית  ָהִראׁשֹון, 

ֶׁשְּבֹאֶפן  ָּכְך   – ַהֶּכֶתר  ְסִפיַרת  ְּכֶנֶגד 

ְּכָלִלי הּוא ַה"ֶּכֶתר ֶׁשַּבֶּכֶתר".

י',  ֶׁשָּלנּו,  ָלאֹות  ְּכֶׁשַּנֲחֹזר 

ָׁשָוה  ִהיא  ֶׁשָאְמָנם  ֵלב  ָנִׂשים 

ֶׁשָּלּה  ַהּצּוָרה  ֲאָבל   ,10 ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ִהיא צּוָרה ְמאֹוד ְיִחיָדה – ֵאין ַּכָּמה 

ָּפׁשּוט   – ֶׁשַּמְרִּכיִבים אֹוָתּה  ֲחָלִקים 

ְנֻקָּדה ַאַחת ְקַטָּנה.

ְּבִריַאת  ֶׁשל  ָהאֹות  ְּבִדּיּוק  זֹו 

ָהעֹוָלם – ְּתִחַּלת ַהֹּכל ִּכְנֻקָּדה ְקַטָּנה, 

ֶעֶׂשר   –  10Hְל ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ֲאָבל 

ַהְּסִפירֹות.

בְּדִיחַת ֶקרֶשׁ 

שְׁאֵלָה: תַּרְנְגוֹל 
עֲרָבִי מַטִּיל בֵּיצִים 

בְּשֶׁטַח יִשְׂרָאֵל, 
לְמִי שַׁיָּכוֹת 

הַבֵּיצִים?

תְּשׁוּבָה: תַּרְנְגוֹל לֹא 
ֵּיצִים! מַטִּיל ב

←  ֵאיְך ְמַתְּקִנים ֶאת ָהֵעיַנִים?
←  ֵּכיַצד ִזָהה ַהְּיהּוִדי ֶאת ַהַּגָּנב?

←  ֵאיְך ָהאֹות י' ְּבֶעֶצם נֹוֵׂשאת ֲהָפִכים?



 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

ָּבָלק ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ְגָזללֹא ָנִעים ְלַהכִּ   יר: ַהּקֹוָזק ַהּנִ

ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע לֹוְמִדים ָאנּו ַעל ִאיִׁשּיּותֹו ַהְמֻעֶּוֶתת ֶׁשל ִּבְלָעם 
ָהָרָׁשע, ֲאֶׁשר ְּבנֹוָסף ְלִרְׁשעּותֹו ּוְרצֹונֹו ַלֲעקֹור ֶאת ֻאַּמת ִיְׂשָרֵאל 

ִקים, ָאָדם ִנְכָּבד ִמן ָהעֹוָלם, עֹוד הִ  ְתַהֵּדר ְּבֹתַאר ֶׁשל ִאיׁש ֱא
 ֲאֶׁשר ִּכְבָיכֹול עֹוֶׂשה ַרק ֶאת ְרצֹון ּבֹוְראֹו.

ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשל ְנִביא ַהּגֹוִיים, ִהִּציגּו  םָהִעּוּוִתי דְלֶאחָ ֻּדְגָמה ּבֹוֶלֶטת 
 ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר ְּבתֹו ּתֹוַכְחָּתּה ֶׁשל ָהָאתֹון. 

 :כח)-(כב, כז תְוַהִהְסטֹוִרי ִמְתַנֶהֶלת ַהִּׂשיָחה ַהְּמיֶֻחֶדתְוָכ 
"ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ה' ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם ַוִּיַחר 
ַאף ִּבְלָעם ַוַּי ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל: ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי 

יָתִני ֶזה ָהָאתֹון ַוֹּתאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהּכִ 
 ָׁשלׁש ְרָגִלים".

ׁש ְרָגִלים ּוְמָבֵאר ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחַז"ל:   -"ֶזה ָׁש
ׁש ְרָגִלים ַּבָּׁשָנה".  ָרַמז לֹו ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֻאָּמה ַהחֹוֶגֶגת ָׁש

ּדֹוְרִׁשים ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר: ָהָאתֹון מֹוִכיָחה אֹותֹו, ְל ַמְפִריַע ָּכל 
ָּכ ֶׁשֲאִני ָלַחְצִּתי ְל ֶאת ָהֶרֶגל ְוַאָּתה ּכֹוֵעס, רֹוֶצה ַאָּתה ִלְנֹקם 
, ְוִהֵּנה ַאָּתה ַעְצְמ  ֶאת ִנְקָמְת ִמֶּמִּני ַעל ַהַּצַער ֶׁשָּגַרְמִּתי ְל

ֲעקֹור ֻאָּמה ְׁשֵלָמה, ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ְוַטף, ְּבִלי ׁשּום ְנִקיפֹות הֹוֵל לַ 
  - - -ַמְצּפּון! 

א ִנְרָמז, ְוהּוא ַמְמִׁשי  א ֵמִבין ְו ֲאָבל ִּבְלָעם ְּבַגְבהּות רּוחֹו 
"ַוֹּיאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁש ֶחֶרב ְונֹוֵזף ָּבּה, 

".ּבְ   ָיִדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתי
א  ְוׁשּוב ָאנּו רֹוִאים ֶאת ָאְפיֹו ַהְּמֻעָּות: ַעל ַהְּכֵאב ֶׁשּלֹו הּוא 
סֹוֵלַח, ְוהּוא ַמְצִהיר ִּכי ִאיּלּו ָהְיָתה ֶחֶרב ְּבָידֹו ָהָיה ְמַמֵהר ְוהֹוֵרג 

ה ְלָהִאיר ֶאת ֶאת ֲאתֹונֹו! ְוָהָאתֹון ַמְמִׁשיָכה ְּבתֹוַכְחָּתּה ּוְמַנּסָ 
"ַוֹּתאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנ ֵעיָניו, ְּבאֹוְמָרּה, 

ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות 
א" , ֱהֵוי אֹוֵמר, ָּתִמיד ָהִייִתי ָאתֹון טֹוָבה, ְל ֹּכה ַוֹּיאֶמר 

ֻמְׁשַמַעת, ּוִבְגַלל ַּפַעם ַאַחת ֶׁשֲאִני ְמַצֶעֶרת אֹוְת ְּכָבר ַאָּתה ְמ 
ְוֵהיָכן ַאָּתה  -ְמַמֵהר ִלְכעֹוס ְוִלְרצֹות ַלֲהרֹוג ֶאת ֲאתֹוְנ ַהֶּנֱאָמָנה 

עֹוֵמד? ַמה ִעם ַהְּכֵאב ְוַהַּצַער ַהּנֹוָרא ֶׁשל ַעם ָׁשֵלם, ֻאָּמה ְׁשֵלָמה 
 ַהְכִחיד ְּבִלי ֵׁשֶמץ ֶׁשל ְנִקיפֹות ַמְצּפּון?ָׁשַאָּתה רֹוֶצה לְ 

  - - - ִׂשיא ַהְּצִביעּות!
ְוַאף ְּכֶׁשרֹוֶאה ִּבְלָעם ֶאת ַמְלַא ה', ּוֵמִבין ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש, הּוא 

ֶאָּלא , ֲאתֹונוֹ י ְּכַלּפֵ ת ְוָהַאִּלימּוא ִמְתַנֵּצל ַעל ֶעֶצם ַהַּכַעס ֶׁשּלֹו, 
א ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנּצָ ַרק ַמְכִריז,  ב ִלְקָראִתי "ָחָטאִתי ִּכי 

" א ָהָיה ַמְלַא ִנָּצב ְלָפָניו, ָהָיה ֻמְצָּדק ַּבָּדֶר . ֲאָבל ִאיּלּו 
 ַלֲהֹרג ֶאת ָהָאתֹון ַהֲחצּוָפה ֶׁשָּגְרָמה לֹו ְּכֵאב.ף ְוַאְּבֵעיָניו ְלַהּכֹות 

 



ְגָזל  ַהּקֹוָזק ַהּנִ
ְגָזל". ִּבּטּוי ֶזה ִּבְלָעם ַמְמִחיׁש ָּכאן ֶאת ַהִּבּטּוי "ַצֲעַקת ַהּקֹוָזק ַהּנִ 

ְמקֹורֹו ְּבִאיִדיׁש, ְוהּוא נֹוָלד ְּבִעְקבֹות ִהְתַנְּפלּויֹוֵתיֶהם ֶׁשל 
ַהּקֹוָזִקים ָהַאְכָזִרים ַעל ַהְיהּוִדים ְּבֵאזֹור ּפֹוִלין ְורּוְסָיה. ַהּקֹוָזק 

ֵּנה הּוא ֵסֶמל ְלִבְריֹון ָרָׁשע ֶׁשּפֹוֵגַע ַּבֲאֵחִרים, ׁשֹוֵדד ְורֹוֵצַח, ְוהִ 
 י...ְּדָסְתרֵ י ַּתְרּתֵ  הּוא ַהּצֹוֵעק ֶׁשָּגְזלּו אֹותֹו...

ה ַמֲעׂשֵ  ְלנֹוֵכחַ ם ִּבְלעָ ל ׁשֶ  ֲחָמתוֹ ל עַ  ָלנּות ְמַסֶּפרֶ ה ַהּתֹורָ ר ַּכֲאׁשֶ 
ם ְלֶהְסֵּבִריס ְלִהָּכנֵ  ֹצֶרן ֵאיב ׁשּום, ֵּביֵניהֶ  ַהִּוּכּוחַ ל ְועַ , ֲאתֹונוֹ 
ו ְּבַמֲעָׂשי ַעְצמוֹ א הּום. ִּבְלעָ ל ׁשֶ  ִרְׁשעּותוֹ ת ִמּדַ ל עַ ם ְמֻלָּמִדי
 ַאה ְּגבֹוהָ -הְּגבֹוהָ ר ֶׁשְּמַדּבֵ ם ָאדָ  ":ּוֵביּה ִמיֵניּהת, "ֹזא מֹוִכיחַ 
ל ְלבַ א הּו ּדֹוֵרׁש. ֶׁשּבוֹ ת ַהְּפִניִמיה ַהְּסִתירָ ת אֶ  ְּבַעְצמוֹ  ַמְמִחיׁש
ה ֻאּמָ ל עַ ר ִמְתַאְכזֵ א ֶׁשהּות ָּבעֵ  ָּבּהה, ַקּלָ ה ְּפִגיעָ  ֲאִפילּו בוֹ  ִיְפְּגעּו
  .ְלַכלֹוָתּה ּוְמַבֵּקׁש הְׁשֵלמָ 

 

אִציָהִעּווּ  ָטן ַהּנָ ָ ל ַהׂשּ  ת ׁשֶ
ֻּדְגָמה ַמְחִריָדה ְּבֹאֶפן ִקיצֹוִני ְלִעּוּות ָהזּוי ֶׁשָּיכֹול ְלִהָּוֵצר ֵאֶצל 

, (ְוָאנּו ִמְתַנְּצִלים ֲאִפילּו ַעל ֶעֶצם ֲהָבַאת ַהֻּדְגָמה ַהּזֹו)ְרָׁשִעים ֲארּוִרים, 
נּו ִמָּפִעיל ִנְמָרץ ְּבֶאָחד ֵמִאְרּגּוֵני ַהֵּקרּוב, ֲאֶׁשר ִהְמִציא ָלנּו ִקַּבלְ 

ִצּטּוט ֵמֵעדּותֹו ֶׁשל ד"ר ִמיְקלּוש ִניְסִלי, ִמי ֶׁשִהְתַּפְרֵסם ְּכעֹוְזרֹו 
ֶׁשל ָהַאְׁשְמַדאי ַהָּנאִצי ד"ר יֹוֶזף ֶמְנֶגֶלה ִיַּמח ְׁשמֹו. ד"ר 

הּוִדי, ָהָיה ֶאָחד ֵמֲאִסיֵרי ַמֲחֵנה ִמיְקלּוש ִניְסִלי, רֹוֵפא יְ 
ַהַהְׁשָמָדה אֹוְׁשִויץ. הּוא ִנְלַקח ְּבַעל ָּכְרחֹו ַעל ְיֵדי ַהָּׂשָטן 
ָהֱאנֹוִׁשי ְּכֵדי ְלַסֵּיַע לֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו, ְוֶנֱאַלץ ַּתַחת ִאּיּום ְּבָמֶות ְלַסֵּיַע 

. ד"ר ִמיְקלּוש ִסֵּפר ִּכי לֹו ִּבְנִתיַחת ּגּופֹות ֶׁשל ְיהּוִדים ֻאְמָלִלים
ְּבֶאָחד ַהָּיִמים ָיַׁשב ד"ר ֶמְנֶגֶלה ְוִעְלֵעל ַּבִתיִקים ָהְרפּוִאִּיים ֶׁשל 

ַהְּתאֹוִמים, ְוִהֵּנה ָמָצא ֶמְנֶגֶלה ֶּכֶתם ֻׁשָּמן -"ְׁשַפֵּני ַהִּנָּסיֹון"
ִלי ִסֵּפר ֶׁשְּבָטעּות ִהְכִּתים ֶאת ַאַחד ַהִּתיִקים ָהְרפּוִאִּיים. ד"ר ִניסְ 

ִּכי ֶמְנֶגֶלה ָנַעץ ּבֹו ַמָּבט ַרְצָחִני ּוְׁשָאלֹו: "ֲהִיָּתֵכן ֶׁשְּתַטֵּפל ְּבַגּסּות 
 ֶׁשָּכזֹו ְּבִתיִקים ֵאֶּלה, אֹוָתם ֲאִני ְמַטֵּפַח ְּבַאֲהָבה ֹּכה ַרָּבה???" 
א ְלִמְׁשַמע ַהִּמיָלה "ַאֲהָבה" ִמִּפיו ֶׁשל ַהָּׂשָטן ַהָּנאִצי ָהַאְכָזר  ,

 ָיַכל ד"ר ִניְסִלי ְלהֹוִציא ֶהֶגה ִמִּפיו. הּוא ֶנֱאַלם ּדֹום.
 

ָמִלים ִרֵחם ַעל ַהּנְ  ַהּכֶֹמר ָהַאְכָזר ׁשֶ
ִסּפּוִרים ַרִּבים ַמִּציִגים ְּבָפֵנינּו ֻּדְגָמאֹות ְלתֹוָפַעת "ַהּקֹוָזק 

 ַהִּנְגָזל". 
ָּׁשַלח ְיהּוִדי ַלָּמֶות ִסּפּור ָידּוַע ְמַסֵּפר ַעל אֹותֹו ֹּכֶמר ַאְכָזר ׁשֶ 

ם ַהּנֹוְצִריל ׁשֶ ה ַהְידּועָ ה ָהֲעִלילָ י ְּכפִ , ְׁשַמת ְרִציַחת ַנַער נֹוְצִריְּבאַ 
ת ַלֲאִפּיַ ם נֹוְצִרים ְּבדָ ם הֵ ם ִמְׁשַּתְּמִׁשיל ֶׁשִּכְבָיכוֹ ם ַהְיהּוִדיל עַ 

 ח.ְלֶפסַ ת ַהַּמּצוֹ 
ְוִהֵּנה ְּבֵעת ֶׁשַהְּיהּוִדי מּוָבל ֶאל ַעּמּוד ַהְּתִלָּיה, ּפֹוֶנה ַהֹּכֶמר ֶאל 
ַהַּתְלָין ְואֹוֵמר: "מּוָטב ֶׁשֵּתֵל ִמָּסִביב, ֶׁשֵּכן ְּבֶהְמֵׁש ַהְּׁשִביל ֵיׁש 

א טֹוב א ַאף ֵהן ְיִציָריו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא". ְנָמִלים, ְו  ִלְרֹמס אֹוָתם, ֲה
ַנֲעָנה ַהְּיהּוִדי ָהֻאְמָלל ְוָזַעק: "יֹוֵדַע ֲאִני ִמיהּו ָהרֹוֵצַח ְוֵהיָכן 

 הּוְטְמָנה ַהְּגִוָּיה! ַהִביאּוִני ֶאל ַהּמֹוֵׁשל ַוֲאַגֶּלה לֹו!"
ל ַהּמֹוֵׁשל ַעל ְמָנת ַהִּצּבּור ָרַעׁש ְוָגַעׁש, ְוַהְּיהּוִדי הּוַבל אֶ 

 . עָלֶפׁשַ  ֻׁשָּתפוֹ ת אֶ ת ּוְלַגּלוֹ י ְּבֻפְמּבֵ  ְלִהְתַוּדֹות
ָּפָנה ַהְּיהּוִדי ֶאל ַהּמֹוֵׁשל ְוָאַמר לֹו: "ָהרֹוֵצַח הּוא ַהֹּכֶמר, ְוַהְּגִוָּיה 

 מּוְטֶמֶנת ְּבַמְרֵּתף ֵּביתֹו!"
ה ִנְתַּבְלעָ י ּכִ  ָראּול ַהּכֹ  .ָחפּור ַהֹּכמֶ י ּוְפנֵ י ַהְּיהּוִד י ִמּפִ א ָיצָ ר ַהָּדבָ 

 ָׁשַלח ַהּמֹוֵׁשל ְׁשִליִחים, ְוַהְּגִוָּיה ָאֵכן ִנְמְצָאה.  .ַּדְעּתוֹ 
ת ִנְסָּתרוֹ ה ֲהרֹואֶ ִמַּנִין ָיַדְעָּת ֹזאת? ָׁשַאל ַהּמֹוֵׁשל ֶאת ַהְּיהּוִדי: "

 ָהִייָת ֻׁשָּתף ַּבֶּפַׁשע ַיַחד ִעם ַהֹּכֶמר?" אֶׁשּמָ  אוֹ  ?הַאּתָ 
ַנֲעָנה ַהְּיהּוִדי ְוָאַמר: "ָחִליָלה ִלי. אּוָלם ִמָּׁשַמִים ִּגּלּו ִלי ֶאת 

א י ֲהרֵ . תִמָּמוֶ י יֵלנִ ְלַהּצִ  ָהֱאֶמת ְּבִלּבֹו  הָהיָ ֵׁשֶמץ ֶׁשל ַרֲחִמים 
ַלְמרֹות ֶׁשָהְרָאיֹות ֶנְגִּדי  ָּמֶותֶׁשל ַהֹּכֶמר ָהַאְכָזר ַּכֲאֶׁשר ָּדן אֹוִתי לַ 

ָהיּו ְקלּוׁשֹות ְמֹאד. ְוִהֵּנה ְלֶפַתע הּוא ְמַרֵחם ַעל ְנָמִלים? 
 ְצִביעּות ֶׁשָּכזֹו ָיכֹול ְלַהְפִּגין ַרק ָהרֹוֵצַח ַעְצמֹו..."

נוֹ  ּבֹוֶכה ַעל ּגֹוַרל ּבְ  ַהּדֹב ַהּטֹוֵרף ׁשֶ
ב ֶׁשּבֹוֶכה ָמרֹות ַהּדֹ ּו ָמָׁשל ַעל ַּבֵּסֶפר "ִמְׁשֵלי ׁשּוָעִלים" ָמָצאנ

ַעל ַהּגּור ַהָּקָטן ֶׁשּלֹו, ְּבנֹו ְּבכֹורֹו, ֶׁשֶּנְחַטף ִּביֵדי ַהַּתִּניִנים. 
ַהּׁשּוָעל ֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶאת ַזֲעקֹוָתיו ַמְזִּכיר לֹו ֶׁשהּוא ַעְצמֹו, ַהֹּדב, 

ַזֲעַקת ִאּמֹוֵתיֶהם. ְּכָבִׂשים ִמְּבִלי ָלחּוס ַעל -ָטַרף ְוָהַרג עֹוְלֵלי
א ֶנֱעָקץ, ְוהּוא ַמְמִׁשי ִּבְבִכּיֹוָתיו ַהָּמרֹות  א ִנְרָמז ְו ֲאָבל ַהֹּדב 

  ַעל ַהִּׁשְפלּות ְוֹחֶסר ַהֶּצֶדק ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה...
 

... תֹוֵכנוּ ּבְ ִניִמי ׁשֶ ְלָעם ַהּפְ  ַלֲעֹצר ֶאת ַהּבִ
ְּבַהָּצַגת ְקלֹוָנם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים. אּוָלם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּפק ַרק 

ִמָּכל ָּדָבר ָצִרי ָלַקַחת מּוָסר, ּוָפָרַׁשת ִּבְלָעם נֹוַגַעת ַּגם ְלָכל 
י ְּבִפְרקֵ ם ַהְּקדֹוִׁשי"ל ֲחזַ  ִלְּמדּונּוֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו. ַוֲהֵרי ְּכָבר 

יָדיו : "ַמה ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַתְלִמ (ה, יט) ָאבֹות
, ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִרי ְלִהָּזֵהר  ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע". לֹוַמר ְל

 ִמְּלִהָּמנֹות ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע...
ָּכל ֶאָחד יֹוֵדַע ְלַסֵּפר ַעל ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְרִאים ִלְפָעִמים ֲאטּוִמים מּול 

רֹוֶאה ָסבּור ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיֹכֶלת ַהֵּסֶבל ֶׁשֵהם ּגֹוְרִמים ַלּזּוַלת, ְוהָ 
ִרְגִׁשית ְלִהְתּבֹוֵנן ְלָעְמָקּה ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש ְוָלחּוׁש ַּבְצִרימֹות 

ְוִהֵּנה ֶזה ַמִּגיַע ֲאֵליֶהם ּוִפְתאֹום ֵהם ִמְתַּגִּלים  -ֶׁשִּנְגָרמֹות ָלּה 
ְוֵהם יֹוְדִעים  ְּכַבֲעֵלי ֲהָבָנה ְנִדיָרה, ִויֹכֶלת ִמילּוִלית ֹּכה ְמֻצֶּיֶנת,

ְלַהְסִּביר ָּכל ָּכ ָיֶפה ַמה ְּבִדּיּוק ָהְיָתה ַהְּפִגיָעה ְוֵאי ָהָיה ָצִרי 
 י ִלְמנֹוַע ֵמֶהם ְלִהָּפַגע. ַהּזּוָלת ְלִהְתַנֵהג ְּכדֵ 

ֵיׁש ִמי ֶׁשָּפְגעּו ּבֹו ְמַעט ְוהּוא הֹוֵל ּופֹוֵגַע ְּבִלי ׁשּום  ,ּוְלִעִּתים
ִּנְׁשֲארּו ַמֲעִליב ּוַמְלִּבין ָּפִנים ְּכַתְגמּול, ְועֹוד ָּבטּוַח ׁשֶ ֶחְׁשּבֹון, ּו

 ...ִסּפּוקוֹ ל עַ  אָיבֹ י ֲעדֵ ו ְלָפָניה ֲארּוכָ  ֶּדֶר ַחָּיִבים לֹו...
א ִיּטֹול ַהָּלה קֹוָרה ִמֵּבין  ְוָהרֹוֶאה עֹוֵמד ְותֹוֶהה: ַמּדּוַע 

 ֵעיָניו?!
ם, ְיהּוִדיל ְלַהְבִּדי אוֹ ם ּגֹוִיים, ֲאֵחִרים ֲאָנִׁשיר ְלַבּקֵ ל קַ ב, ְוׁשּו

אּוָלם ַהֶּמֶסר ָהֲאִמִּתי ָצִרי ִלְהיֹות ֻמְפֶנה ֶאל ִלֵּבנּו ְּפִניָמה: ַאל 
ֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ְלִהָּפַגע ְוִלְכֹאב,  !ְהֶיה ְּכאֹותֹו קֹוָזק ִנְגָזלנִ 

ּוְלַהְסִּביר ַמּדּוַע ַהְּפִגיָעה ָהְיָתה ֲאיּוָמה ְונֹוָרָאה ּוִבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי 
ִּכְמַעט ְלִהְתַּפֵּיס ְוִלְמחֹול ַעל ַהְּכֵאב ְוַהַּצַער ֶׁשִּנְגַרם ָלנּו. ֵיׁש ָלנּו 

ּויֹות ַחּדֹות ּוְמצּוָינֹות, ִויֹכֶלת ְּפִסיכֹולֹוִגית מּוַכַחת ְלַהְסִּביר ְרִגיׁש
 ֶאת ְמִניָעיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ָהָרִעים ֶׁשל ַהּזּוָלת. 

(ְוַהְלַואי ְנַקֵּבל ּתֹוָכָחה ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים י ֲהרֵ , ןּכֵ ל עַ ר ַוֲאׁשֶ 
א ִהְפַעְלנּו ֶאת ָהְרִגיׁשּויֹות :)ןָלכֵ  םֵד קוֹ  ִלֵּבנּול אֶ ב ָנִׁשי  ַמּדּוַע 

א ָיַדְענּו ְלִהָּזֵהר ִּבְכבֹוָדם  ַהִנְפָלאֹות ַהָּללּו ְּכַלֵּפי ֲאֵחִרים? ַמּדּוַע 
ּוְבַצֲעָרם ֶׁשל ָהֲאֵחִרים ְּכִפי ֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ִלְדֹאג ְלַעְצֵמנּו? ַמּדּוַע 

ַמּדּוַע ְּכֶׁשָאנּו ת? ַהּזּולַ ָהִיינּו ִעְוִרים ְוֵחְרִׁשים ִלְמצּוָקתֹו ֶׁשל 
ָאָדם הּוא ִנְפַּגע ֵמִאָּתנּו ּוְכֶׁשִּמיֶׁשהּו ְפָּגִעים ֶזה ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד, נִ 

 ֶׁשִּנְפַּגע ִמָּכל ָּדָבר ְולֹוֵקַח ַלֵּלב ָּכל ְׁשטּות? ַּבַעל ִרְגֵׁשי ְנִחיתּות
 : יא)-(ד, ט ר יֹוָנהּוְנַסֵּים ַּבְּפסּוִקים ֶּׁשְּבסֹוף ֵספֶ 

ִהים ֶאל יֹוָנה ַהֵהיֵטב ָחָרה ְל ַעל -"ַוֹּיאֶמר אֱ 
ַהִּקיָקיֹון ַוֹּיאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות: ַוֹּיאֶמר ה' 
א ִגַּדְלּתֹו  א ָעַמְלָּת ּבֹו ְו ַאָּתה ַחְסָּת ַעל ַהִּקיָקיֹון ֲאֶׁשר 

א ָאחּוס ַעל ֶׁשִּבן ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה ָא ָבד: ַוֲאִני 
ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֶיׁש ָּבּה ַהְרֵּבה ִמְׁשֵּתים 
א ָיַדע ֵּבין ְיִמינֹו ִלְׂשֹמאלֹו  ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר 

 ּוְבֵהָמה ַרָּבה". 
ַאָּתה  :מֹוִכיַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת יֹוָנה ַהָּנִביא ְואֹוֵמר לוֹ 

ִמְצַטֵער ּוַמְרִּגיׁש ֶאת ַהֶהְפֵסד ַעל ָהֵעץ ַהֶּזה, ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִעיל 
א  -ֲהֵרי ֶזה "ַּבל ַּתְׁשִחית" ִלְבֵני ָאָדם, ַוֲחָבל ַעל ְּדָאְבִדין,  ַוֲאִני 

ָּתה ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ַהְּגדֹוָלה ַעל ָּכל ּתֹוָׁשֶביָה? ַמּדּוַע אֹוָתּה אַ 
 מּוָכן "ְלַבְזֵּבז"? ַהִאם ְּבָכל ֵאּלּו ֵאין ׁשּום ּתֹוֶעֶלת?

-------------------------------------------------------- 
 :יהם שלתנשמוי לוילע קדשומן העלו

 ה (אליהו) בן ר' חיים ובת שבע ע"המשר'  אבינו
 מרת אילנה בת רחל ע"הואמנו 
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1 ידגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"צר מאד מוצא" 'לרק פ  

האם חיים שלום ירד מהדרך הישרה, לא היו עליו כל  ,הדעות היו חלוקות "מאה שערים"ם, נוצרה סערה בההתקפה הפתאומית שחווה חיים שלותקציר: לאחר 
גב'  .אמיתית איתו בעיה נהז כי ישמיסים נפרדו לפני כמה שבועות וזה רולא היה סוד שהג גם אך ,סימנים חיצוניים שמאפיינים את פורקי העול הצעירים

היא מחליטה להטיף  .אלימים ת צעדיםטיכולל נק ,בקירוב המשיחוגלים דחברות בנה עם חוג של ציוניים דתיים ששכנה על התידי עודכנת על קלשטיין מפינ
חשוף גם כלפי חמיו אותו כי למעשה הוא היה  הסודות ששמר מפניה, זה עורר סבר לרגע שאמו יודעת עלהוא לא  ,בעדינות לחיים שלום על כך, בזה שגתה מאד

 שפז בשנית בשערי צדק.הוא איבד את הכרתו ואו ,אומה נוספתיתקו עמו את הקשר, התובנה הזו הביאה אותו לידי טרנ ולכן וגיסו
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ראשה היה , באחרונה על ידי כמה קניינים זמנוושהלסדר את כל המשלוחים  ,בחנותלה עבודה רבה  ייתהה ,אל חנותה מן הייתה בדרכהזיורה הופצי
 קומהכת ונמהיא לא הבחינה ביהודיה  ,גדולה רתוספת שכלה לתת שיכולות היו חרונים בשבועיים האבהצעות האחרונות שקיבלה  מאדתפוס 

זה  ךלצור .להגדו הפעראת  להדביק ,במאמצים על אנושייםרצה אחריה ש )הקודח בראשה לות היתר שנעשה(בשל פעייוון מסובב לכל כששביסה 
 היזכי גב' הויזמן הייתה מאד זר ,די קריסהכ עד אימצו את נשימתהמהירים צעדיה ה ,אלא שהיא לא הייתה כזו "אצת מרתון"הייתה צריכה להיות 

 .וקשה היה להדביקהוקלת רגליים 

שאין למעלה ממנה בחשיבות. היא רצה חשוב לה להעביר שליחות  ,המיוחדתה פת להשלים את משימתך כנראה שכל זה לא מנעה את הרודא
כשראתה כי עלולה היא  .)אידו נפש חים פיקוחודשבשלה לשמה  גדולה מצוה(י קולות עד שכמעט וכל הרחוב יכול היה לשמוע מעט בקולוגנחה כ

 .שעמדה קרוב לחנותה הוציאה זעקה חנוקה ויזמןהגב' אבד את ל

    "-מסור לךל עצרי יש לי משהו חשוב- ביןצו גע איבער גויכטי ב עפעסאיך הא ,זיך אופ טעלשט ,ורהציפ"טייערע 

אחריה. היא הפנתה את פניה  פתשרוד והסתקרנה לדעת מי זהפעם  ,הירים אחריההמוחשה את הצעדים  קריאה החנוקהה אתורה שמעה פצי
ולמה חשוב בשעות הבקר  ,פרלסלה יש , מה שכה ממהרת אחריה ,שוביץטע דרואלז ,ורסמתהמפ שלמיתורהי "היאכנע"פתעתה את גילתה להו
 ?תרבות ביון חשועבורה הש

 .בנימוס מה הביא אותה כעת בדחיפות אליה היא שאלה

 בסערת רוחות. להשא -?האם לא שמעת את החדשות שממש נוגעות אלייך- ?דירנייעס פאר  עיכטיגיסטוגעהרט דיא ונישט דעהן אסט ה"ציפורה 

ני עלולה אר וקכבר על הב י לקוחותכי לא אחת יש ל ,ת בזמן בחנות שלי, זה ממש קריטילהיו בתחייני אבבוקר את יודעת ש ,מאד ממהרתי אנ"
הקרתנית שלא  גערה בעדינות בזלאטע "העבודהאחר  ,ולי אשמע זאת בלילהא ננה להן בתנורס שלך לא כל קריטיות אם תצטהנייע ,תםהפסיד אול

 .כך יש לה זמן מיותר לכל ההבלים שבעולם ,מא' ועד ת' ,דואג לכלקר היבעלה  ,רנסהצריכים לעמול על הפשמבינה 

יותר מדקה החשוב לא אתפוס מזמנך  ,אני מבטיחה לך ,ואל דאגה לגבי הזמן היקר !וחהארשת בטלא תדברי בכזו  ,לךכשתשמעי מה יש לי לומר "
 :בעוז שובהניגשה למטרתה הח ,כדי שלא תתחרטו ,כשידה על לבה טחה שנאמרההב "םשתיאו חת א

זה ממש משהו לא אנושי, הייתי בדיוק  ,רביות הותקף בצורה מחרידה הוא ,הו את חתנך בסביבות גאולתקפמים פני כמה ילרה) פורה (יקטייערע צי"
עדין כלפי בחור  מתנהגים כך ,, אמרתי לו שזו התנהגות איומה ונוראהליכהאת יודעת לפעמים צריכים לעשות איזו ה ,י'במקום יחד עם בעלי שיח

  ?חתנךכ וחשוב,

, אלא היה מעתה נעולה בפניהםתשלו  )יםמעוכל מט ספיסטוקעגרינס ( "עונג שבת"של חנות עים ואמר להם שהעק על הפורכים עמי וצגם הוא הס
עם הארורים הציונים התערבו אלמלי  .חרים אישגל להוסלא מהוא ו זהבלב  ישבעלי לשהם יודעים שלו, מהאיומים תפעלו השהרשעים לא 

כאילו  המרקולה וא נמיכה אתההיא , בדיוק בזמן ם ידעו להגיע למקוםההבחור. אין לי מושג איך את ח"ו  סערס (אקדחים) שלהם היו הורגיםהשי
 ע.ה שציפורה תשמוקבת שרים טובים"שם ק בחוראולי יש ל"לעצמה 

שאין כל שוני בהתנהגותך, ם מים, אבל משום מה ראיתי כמה פערות אחריממקו אתזציפיתי שתשמעי  "מבשרת רע"בהתחלה לא רציתי להיות 
דינים של מערכת יחסים ע יודעת יש את ,כמחותנת עומדת מהצדכשאת  ,לא טובוזה ממש ל מושג, כלך לי שמשום מה אין ר שלי אמ בלה

בשרך לכן באתי ל ,שתהיה בריאה היא בכורתך צארטיל שלך ,את חדשה בעניין, איך הצד השני נוהג בשעות קשות ,פה לדעתכל אחד צו ,מחותנים
  .ןייוכלו לפעול בענעלך תאת ובכדי ש

היא  שלה. דולהג הפהתמיד נזהרה מפני ש "טובת הלב"אלטע זמבדיוק ו הזה לא צפתה לשמוע על הבקרסיפור ג, את הורה חוורו כשלפניה של ציפ
כדי להנעים לו אחרי זה את החיים  ,לחש לו באוזןיש "ריאכנע" ה, או שלו אין איזדבר חמור כשלעצמו ,לא ידעה האם משה יוסף ידע והעלים ממנה

  המרירים בלאו הכי.

 ד.מרוב פח דבקול רוע שאלה "?למה ולמה תקפו את חיים שלום המל יש לך מושג ע"

 יינונ, היא מעוניינת שיתעלכל דורש הזולה שהולכת למכור את מרכולתה לא יאכנאית מהרמה אלה הזאת בדיוק רצתה זאלטע לשמוע, היאאת הש
  לא נעימים.רבות מים היא כבר מספרת דברים נסתרים ופע וכאילו בתוך כדי הדברים ,ציעהבסחורה שהיא עומדת ל

 ,ות ירושליםלטמא את חוצהפסיק ושעליו ל "טריפנייאק מגדולי השבבניקים"שהוא רב ליו בקול צורחים ע )גברתנים( לובאקעסז'שמעתי את הד"
 נים חמורות.. אמרה בסבר פ"מורים ביותרדיבורים ח -ערווערט עממש שרעקליכ



2 ידגי המרופמסס

חור שלנו הוא על מי את מדברת? הבבכלל את מדברת שטויות, את יודעת  -טע היקרהאלמאד זי לי תסלח-טע אלזערע יזייער טי רלדיגט מינשוע"
מר שהוא יודע בעלי או בלימוד,הערב  בחור ששקוע מהבקר עד ,ת כל הש"סשיודע כבר א חתן עם יש לנו כאן עסקאחד מגדולי פלאי הבריאה, 

  .הצחקת אותי מאד !?שבבניקיהיה ום חיים שלש ,כמים עוד בפוליןד החאחד מגדולי תלמי יהתדעי לך שבעלי הו...טוב ממנויותר ד ללמו

הדמות של לא וא הובכלל  ,ככל השטויות שאת משמיעה ברבים להפשוט חלמת זאת בליהייתי אומרת ש ,יךפשיש לי מעט כבוד כל אם לא
הגנה  "שמור חסידיבחור ות. בעוד חיים שלום הוא וא פרחח קל דעת שמזלזל בכל המצוהשו על האף שלם ניק מוכר רואיהמצוי, כל שבבהשבבניק 

 לה את גאוות היחידה. הייתהחוץ כלפי  אבל, כך לדה אותו כלמרות שלא אה ,ציפורה על חתנה

י לא מאמינה למילה אנ ודאי :ותהצר וח על שפתיהרע מרחיוך שכ יפהסוה שפתיים במתק ,ותשה שעוד לא עשתה את תפקידה בשלימטע הרגיאלז
ר הקשה שלא אמרו ושכנראה הרגיז את חתנך שיחי' ומזה הגיע הסיפו רק אמרתי את מה שהם ?אם הוא שבבניק אז מי לאה שם, אחת שנאמר

יש  ,לחלוטיןחסר הכרה  ביקור חולים ,מאושפז בבית חוליםהוא  ,את הכרתוחתנך איבד לאחר מיכן שלך להוסיף צריכה  תייהי ,הספקתי לומר לך
מאד כי  ,כן אותךלכן באתי לעד ,ופהרשכמעט ואין לזה ת וג החמור ביותרסמה(התמוטטות עצבים)  ן בראך"יוורנע"לקה בש "לא רחוקה"שמועה 

סיימה  "כל החייםעל כך אחרת משלמים  ,מדויקה הנפשי ולפני שמבררים את מצב ,חתונה רז לעשותהזדל לא ,בוןפרט הזה בחשחשוב לקחת את ה
א עצמה חווה יניכר היה עליה כאילו ה ,ביותר ותחרוטים על פניה הדוויביותר  הבעת דאגה וצער עמוקיםכש ,באצבע מאיימת "וא ההריגהדיו"את 

 .שיתרחש כנראה בקרוב את צער החורבן העתידי

 ה,ל, את אשר יגורה הגיע בל עמהראשה כשממנה, לנית בלי להיפרד טע הרכאלהיא עזבה את ז ,לא היום שלה הואהיום ה החליטה שציפור
כן ומי יודע חולי נפשי מסולבחור לא לעשות את השידוך כי יש  בעלההזהירה את ם ושלוחיים  שלהסבוך י שפממצבו הנ הששח ךהשידו מתחילת
  .חמורהדבר  עד כמה

 ?תהע שש שלה לא היה לחינם, מה עושים, החעיםעובעל עצבים רשרח"ל הבחור  (גם אם לא אהבה את המקור) קום אחריזוק ממיבלה חעתה ק
ה עד שנצרכ ,פקעתלה וחישבמאד , ראשה כאב עליה בכלל וטדבר פש אינואך גם עזיבת שידוך  ,רחםה' י ,חולה את צארטיל לתוך מיטה ניסלהכ

  .לשעות הערבכמעט למיטה ולא רצתה לצאת עד  כאבי ראשה, היא נכנסה על להקלי כד "משככי כאבים"לכמה 

פוגות, היא לא רצתה לדבר א הלל בחדרה בוכיה הבשיציפורה  ,בבית איזו מלחמה מצפה לוע לא ידעם רב מיילאך מהלימוד יוסף  הכשחזר רב מש
הוא רק אמר מילות הרגעה והביא לה שתיה  ,סיבהלא לנסות לברר את ה ,םסף היה מספיק חכניכר היה עליה שיברון לבה, רב משה יו ,מילה אחת

 .חמה כדי להקל עליה

פור צף על פני וכעת כל הסי טובה הבשורה הלאלה את שהביא  "שכנה טובה"איזו יתה כנראה שהי ,דרב משה יוסף הבין כי אשתו מתוחה מא
היא כעת בעת משבר  ,שידוך כפי שצריךמההתחלה, היא לא קלטה את הרה בי הקוראה כמה רעות עשה שלא הכניס את אשתו לעוהמים, עתה 
 .אבקלהימה על אם יש  ,עצמו כבר לא ידעבהוא , כהתמי כללא תתן לו 

 קשה ביתר, היא לא רוצהה במשך היום, ההפתעה הייתה נוראה וחלחלה בתוכה בצורה ילו את מה שעבר עלרק באישון לילה הסכימה לספר 
בינה ' הבאשתו כי יש ל מלךילא לחינם אמרו חז"ל שאדם צריך לה ו על המעשה הנואל שעשה שלא הקשיב לדבריה,בצעקות כנגד לצאת כעת

לבטל  ,עתה מבקשת היא בכל לשון של בקשה אד מהשידוך הזה.ה מתה לה תחושה גרועמהרגע הראשון היים עדינים, לטת מצביוהיא קו 'היתיר
קים עמו בית רעוע מאד, היא עלולה להעמיד ילדים בעלי נטיות גנטיות כשל האבא, זו סכנת ת שצארטיל, אסור ומה שיותר מהר את השידוך הזה
 עד הזה.לצ מתוהסכתן את נפשות וכל רב י

הוא לא יודע  ,, אבל בלי להוציא מילה מפיו על עתיד השידוךתיהלתת לה אמפא אלדבריה השיב לל לאהוא החליט  ,פתיורב משה יוסף נגס את ש
חיים כי יתכן ויש ל ,לחל בתודעתולחור לאבד אותו, מאידך החלה ו לעשות, אם חיים שלום רק כשל באופן ארעי וישוב למקורות אסה עליעדיין מ

 שידוך.את ה המשיךו פשוט למאד והמצב אינ ם חלושיםשלום עצבי

*** 

כת ובהתס ,ניהםנות קשה בית הייתה גם עויכע, שהמצב קשה מיד עבורוהרגיש  "מוצא"בלאחר הפגישה הקשה שהייתה לרב משה יוסף עם חתנו 
 .אין לו את מי לשאולונעשית יותר ויותר קשה 

  .כארי בסוגר ,אחה"צבשעות  בה נהג לקבוע עיתים לתורה "שוהל אחווה"ש המדר בבית ם ימים הסתובבכל אות

אין יום שהיא  ,אשתו גובר שלצוקה מהלחץ והמה לעשות,  לא יודע להחליט ,כולו אחוז שרעפים ,חבורכו ולרוולא מדרשהית ת בה הולך אהי ואה
כניסה את א ההיא ל ,בכך מלבדו אין אחד מבני הבית מבחין ,להבדרכים החכמות ש ,היא יודעת לעשות הפגנות שקטות ,את משנתהלא מטפטפת 
שאול שאלות מיותרות נזהרה שלא ל תוינה בעלת מידות מיוחדכבת עד ,תח שבביתת המא שחשהלמרות  ,זהבכי הוא לתמונה צארטיל שלה 
  .עליהם לילה וחס צרה שמתרגשתשאין חבכל לבה וותה ומביכות, היא קי

ין שקועה עד ? כרגע משפחת פינקלשטימן התבונה לפרק את השידוך ,האם ברגעים קשים כאלו ,מרוב מתחורניו פרב משה יוסף כוסס את צי
לא בנו אפרים זלמן ש עיני אה אתבפרט כשר ,יה לקבל עמדההוא לא יכול ה מעשה לא אנושי.זה  ,להוסיף עליהם צער נוסף ,צרתה צווארה עם

 יעלה יקר לכל הצדדים. ש ,עשה מעשה נמהרל תא אאנ ,אהוב אבא :באילמותהפסיקו להתחנן 

 שתה עליו את ההחלטה.זלמן הקאהבתו לאפרים 

שמועה זו  "שערי צדק"ז בפשוהוא מאושניה צבים בהתמוטטות עשלקה  חיים שלוםהשמועה על מצבו הקשה של הגיעה ימים  מספרור בעכ
במצב הזה, היה עליו לפתור את הנושא  קשות, מי יודע אם הוא לא חב ולבו נקפ יעור.משקל נוסף לרגשות האשמה שייסרו אותו ללא שסיפה הו
 חולשה עצומהבזה זמן נתון  הואבשינויים שקרו,  שליט"א מו"צדם לעדכן את העדיין מוק ?כזהמה עושים במקרה פני שישאיר משקעים קשים, ל

  .נושא טעון כל כך לא כ"שו שאלות אפילו קלות, ולא מרשים להביא אלי
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וך צריך מז שהשידושכביכול רצעד שמימי כ ,לענייןמחוץ ביותר מצב שהמו"צ ברגע הקריטי א רואה בהו ,פסת אותושתוהקשה ה קלמצוסף נו רובד
רגע מצבו לוטה כ(ששוכח לרגע שהרבי הקדוש מאמשינוב  ינואהוא רט שבפ "מובהקיםימנים לא ס"ממהר לבנות על כאלו  אבל הוא לא ,להתפרק

יביא לידי כל  אם השידוךומעודד לא יתכן שהיה כל כך מברך  ,נתן את ברכתו לשידוך) לוילנההיו שמועות מסוימות שברח  ,האיומה בערפל המלחמה
יטול הקב"ה חנן אותו בשכל ישר ובכוח ל ,מונהתלב מיילאך שוב ס את רילהכנ ,החליט ימי התחבטות קשים שלושה לאחר ,םכך הרבה מכשולי

 .אחריות

הוא סח לו את כל השתלשלות העניינים, מוד עד שתתיישב עליו דעתו, עם אינו מסוגל ללכי הפ ולאמר מיילאך  עם רבהקבוע  ורהגיע לשיעוכש
לנתק את קשים לחצים  פעילהמל יקהספאינה מלום שב בריאתו הרעוע של חיים על מצנה רכלנית די שכעודכנה על יכי אשתו שהוא גילה לו 

הוא שח לו גם את  ?"יכות דמיםשפ"נחשב בגדר האם זה לא  ,חת המחותנת שנמצאת בתקופה כה קשהפלמש אתזן לעשות הקשר, אבל איך נית
  חתנו.יסורי המצפון שמעיקים עליו בשל חלקו באסון שפקד את 

 ך וזה גורם לוהוא בטוח שאני רוצה לעזוב את השידוד, אופן אישי מאב ויכלפ תיה שנהגכל היחס המשונאת ד אשחיים שלום לקח קשה מ נראה"
  .לנזק חמורלו עלולה להביא לחלוטין תובהר התמונה שי בלעליו , כל יום שעובר את המצב בלתי פתיראסור להשאיר  ,ושנאה להרבה תסכול

א פוטר כל זה לאבל  "יני נפשותד"כי נושא זה ממש נוגע ל ,יט"אשלמו"צ לפני כן לקבל את הכרעת ה אבל צריכים ,ךיכים לפרק את השידויתכן שצר
  .בלי כל מענה ברור רכל השבועות שנות יהוא כועס על ,מאד יהוא פגוע ממנ ,מצד בין אדם לחברו ,איך מפייסים את חיים שלום ,מלחשוב יאות

עם ולהתייעץ מכל הצדדים וההיבטים נושא וב על הלחש ה עלייה ,גרמה לו לחוש כמו מנודה ,עתובינו לבין אפרים זלמן בלי ידישעשיתי ההפרדה 
פעל מתוך השראה שליט"א למרות שאין לי ספק שהרב  ,ותורבימי בח ה קשה מאדפשל חיים שלום שעבר תקוהמיוחדת המו"צ בשל הרגישות 

  ."בל זה לא פוטר את החלק שלי בענייןא ,שמימית

ולא ענה לכל המחוות היפות בה רבמוצא, הוא הפגין עוינות ביקר אצלו בעת ש יים שלום,היחס הגרוע שקיבל מח על ב מיילאךרהוא סיפר ל
 .דבריו עם אנחה שוברת לבאת סיים  "האהובלאפרים זלמן גיסו  התייחס לא הוא גם ,שהראה לו

זלמן, אם היה בא  ם אפריםא עתי מאד כשאמרתי לך לבוטעימודה שאני ין הדבר נכון, נוכחת לדעת שא "אורים ותומים"אם אתה חושב אותי ל"
ברם אין לבכות על חלב  ,אבל יחד איתך לא עשה כלוםך, הוא היה שובר את הקרח ומכשיר את המפגש שלא יהיה טעון, היה טעם לכ ,לפניךבנפרד 

תי אם אומר קול דעאיך יראה שיה שחשבתי הוצאתי כזו טעות, שום לאחר יומיים שללראות איך מתקנים את המצב, אבל א ה צריכים, עתךפששנ
 יותר מועילה".וחי מחשבה עד שתיפול במ ,י לחשוב בלי לחץתן ל זעיר" לי טרק"בלי לחשוב כראוי? על כן לך אותו 

כבר היה לאחר מיכן  ,והכבד שנשא על שכמ ולת העבכך פרק ממנו א ,לו את כל תשומת לבוונתן  שהקשיב לו ידורב משה יוסף הודה מאד ליד
 התוס' הקשים שעמדו בפניהם. ידבר בתוךל ולפלפ בתלש וגלמס

ו, אפרים ישוב לעצמו שאפרים זלמן יפגש עם חיים שלום ברגע שיצא מבית החוליםוהציע לו רב מיילאך לרב משה יוסף שב ם מיכעבור מספר י
 את היחסים חדשכדי ל ,ריםלא קשוושאים שנעל כל מיני  הוא יהיה מסוגל לשמוע אותו, עליו לדבר איתו בניחותא ,נאמןעדיין לחבר נחשב זלמן 

לא נטש אותו, חמיו ל חיים שלום שכך יצליח לפתוח את עיניו ש ,ורה זהירהישטח לפניו את כל הסיפור בצ ,בשלהירה ווהאשביניהם, כשירגיש ש
ליישר את  כדי ציפורהעם  ,חד עם אשתולשבת י )רב מיילאךהוא (או אז מוכן  ,נטש את החבורה הקודמתכי   כחיוו הרגיע אותואם יצליח ל

 דורים.הה

שחיים שלום  ון, זה נכמיםזמוג ביתךנוות שיש לחיים שלום הוא מרגלית נדירה וחבל להפסידה, החששות הכבדים לים: סיים את דבריו במי הוא
על קיש מזה לה אין ,הולא פשוטה קשה גם עתה עבר תקופ, מה שהוא עבר םלא הרבה עוברי ,ל הוא עבר חיים קשים מאדהוא בחור רגיש מאד, אב

 ,ה המשונה שחבר להטהשים יסור מאכל התחומים, משך תקופה ארוכה מאד כי הוא נדיר בת עצמו בוכיח אהוא ה ,כל האישיות של חיים שלום
 ך ללבןברגע שהמו"צ יוכל לקבל אותך עלי ,לעשות שאלת רב, אבל עליך מהמבט שלי מרתי כל זאת רק, אך שוב אפרק את החבילהאין כל סיבה ל
    .את העניין עמו

*** 

נלחם יונטי כדי שיעזבו את חיים שלום הסיפור נשמע לו הזוי, הוא זכר כמה  ,רגריה מוכן לקבל לשה"ר על חביבו יונטי פרב לייבל ווערקער לא ה
סיפור נראה לו אבל ה ,עלותכליל המ י הוא לאהוא יודע שיונט !?ת האש נגדוליבה אזה שאיך יתכן שהוא , ותרתחמלק מהי הוא לא חלנפשו, כ
  .ממש הזוי

בשנה גורשו  לאחר ,איתוהדוק רו לו שזו לא הפעם הראשונה שיש להם קשר סיפהם  ,לא טמנו ידיהם בצלחת וגדליה שלייגער חיים שמייסר אך
ל עזרה באיתור כצר איתם יונטי קשר והציע להם יכבר ברגע הראשון  "רהוסקול המ"חבורה שלהם ה יסדו את "שומרי החומות"מחבורת ה רבשע
ואת כל היקר  יהיה מוכן למכור את הוריוש עד ,שתאוות הבצע שלו כה גדולהיגו אותו כאחד ום כסף נאה, הם הצורת סכתמ "בישיןעין מר" נימי

עם נחצ'ה פילו אמניעה לשתף פעולה  לא תהיה לויזה שיתכן שמרלו זרקו ם ה ,כדי לכלכל את כל מנעמי החיים גראשען""ן תמורת חופ ,שבעולם
 ובד.יציע לו סכום כסף מכאם המשוקץ ברמן 

אם  ...ה'ודע אם באמת הוא לא משת"פ של נחצמי י ,, ההלם היכה בויונטי של תתפן חדש בדמותו המעוו ע גילה, לפתהם נקלטו באוזניודברי םפעה
 כך צריכים לראות להעמידו במקומו הראוי.

*** 

אות סימני ר שבוע החל להרחלא רופאים,הפתיע חיים שלום את כל ה, רופאים על תהליך שיקום קשה וארוךל הלמרות התחזיות הקודרות ש
אמו שכרה את טובי הרופאים בתחום מהירה יותר, הייתה החלמתו  ,םהוא פקח את עיניו וחזר להכרה מלאה כעבור יומיים נוספי ,התאוששות

  תוכל להתמודד עם ההוצאות הגבוהות.כדי ש ,י כסף בהצנעמוכס עבורהחותנה הזרים עה שמיד, היא לא שהנפ
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אד מ צויהעמים חפשה ש רגישפנחיים שלום יש לות הראו כי פקיות מופתי נכון, בדיקשורש הבעיה ונתנו טיפול תרן את ידעו לאבח ופאיםהר
ל גוס, הוא ממנע מהתרגשויות יתרישכלית הוא מתפקד במאת האחוזים, עליו לה ךא ,)סעתש שמה תבטרמינולוגיה הרפואי ,סכיזופרניהונקראת (

 שלו, פי התוכניותעובד ל נים שלא הכלפהוא לא יכול לה ,הדבר מציק לו מאד תויטשלתחום וצא מאבל כשדבר י ,ת רגילותסיטואציועם להתמודד 
לצורך זה עליו לעבור שיחות עם פסיכולוג מומחה כנית, ודברים שאינם זורמים לפי הת כילמ ושאינ שלו יתרה(מושלמות)  "קטפפר"ר בשל עיקב

 ם. יכל הקשיתמודד עם ימה איך להצורה מתאשיוכל לכוון אותו ב

 ,יותר לא העירה לו הערה ,ת על קצה הבהונותללכ נזהרה אבל ,, אמו שבה לבקרוכדי שינוח וישוב אל עצמו חזר אל עצמו הוחזר למוצאלאחר ש
 לא מעטהתפילות היו  ,כפי ההלכה "נטילת ידיים", הוא כבר לא דקדק בה' ירחם המצוותבחלק מיחסית התרופפות לו צאחלה ששראתה למרות 

 מלומדה. כי הוא עושה זאת כמצוות אנשיםניכר  אבל ,תפיליןכל יום מנם נזהר להניח א ,תוזוחפ

, משהו אירע לו ז"למה זלמן רבי שלחסידי כפי שלימדו אביו  "ברען"עם  חיים שלום שהיה מקפיד על קלה כחמורה זה לא אותו ,לבה נחמץ בקרבה
כי ניתן על דעת עצמו ליט החלפיכך  ,ח"ונה מושלמת יאמנה הדות הנאשל הים שדרכה אותם פרחחיהתנהגות הסיק משנראה כ ,שהתמוטטמאז 

  וחני.הר תחה את מצבוני "די פרווהיהו"להיות גם 

אבל לבה אמר לה שאם תנהל איתו ויכוחים היא רק  ?ולמסורה ן לתורהאמלגדל בחור שאינו נ ,מסרה את נפשההאם על זה  ,לבה שתת דם
ל עוד היא לא רואה שעובר ממש על איסורי דאורייתא. ב"ה היא לא ראתה שפרק מעל עצמו כ ,בכל הכוחותג בליעליה לה כי הזהירשכלה סיד, תפ

  ]אבל לא היא הכתובת בטיפול ,צרה גדולה כשלעצמה[ מעול המצוות קלההחל ל, אלא ח"ו שמיםעול מלכות 

לא הייתה לו בעיה לחזור על עשרות דפים בשל מוחו האגדי, אבל הוא  כל יום כמה שעות גמ',למד אמנם  הוא גם לא למד בהתמדה עצומה כפעם,
קולו לא  "תאריתחא דאוריי"לי ב ךמד אאבל הפעם הוא ל ,מודג מכל יום ליפעם ראתה בכל יום איך הוא מדושן עונ ,כבעברת הלימוד לא חי א

  איזו חכמה חיצונית.רח"ל הוא לומד ביכול כ ,ותיו לא נעו כבעברצבעא אך ,ףבשטנשמע כבעבר, שפתיו היו ממלמלות את הגמ' 

חרטים , מאז המאורע ניתק הקשר לחלוטין, לבה אמר לה כי הם מתן לדברתילא נודאי , עם המחותן על הנושא תוכל לשוחחהיא לא ידעה עם מי 
  מעשה בפועל לפרום את הקשר. ושיםעעל כל השידוך, אך לא 

שכנה קרובה  , אין לה אחים ואחיות שתוכל לשטוח בפניהם את הסיפור, אין לה גםן גישה אליוואי חולההוא  ,ה לדברעם המו"צ היא לא יכול
שלא יהיה לה עם מי לשוחח,  זהרות של משפחתהאאת ה דדה בארץ, היא לא שכחהמה היא עושה? כמה קשה להיות בו ,שתוכל להתייעץ עמה

  .רח"ל ,פסיקה להתייעץתה הי שכל משפחכפ ,יעץתה צריכה להתיאבל אם הייתה שומעת וחיה בפולין לא היי

 ."ותםלב בנים על אב ירחזלה"היא התפללה בכל יום לסייעתא דשמיא 

לאחר המפגש הקודם נראה היה כי  ,תע לחלוטיןפברגע  הראשון מו מן לביקור פתאומי, חיים שלום היהלזהיה במוצא הגיע אפרים בוע ששלאחר 
פה מה עושה , מןשפחת הויזריתות למט הכסו, שכלו אמר לו כי למעשה זרק את גתנהג כלפי חמיו וגיה, הוא זכר היטב איך ם לחלוטיןפרנהקשר 

 ?!פרים זלמןא

 נראה היה כי פגישה זו תסתיים לא טוב. אפרים זלמן חשש לא פחות.במקום שררה שתיקה ארוכה וכבידה. חיים שלום התבייש לפתוח בשיחה ו

 ,משיךשהשידוך י זה התקוהוגמר שעדיין לא נזה אתה מאד, שימח או הדבר ,את אפרים זלמן בחדרראתה  היא ,לשטייןקגב' פינ תע נכנסה לחדרפל
  בריא היא תסלול לחיים שלום את הדרך חזרה.ת ושכלה האין לה ספק שעם מידותיה הנעלו ,הכלתכמה היא מתפללת שצארטיל תהיה 

כנס ף שלישי ייו שגוצריכים השתיקה מעיקה שררה בחדר,  ,זה אבל לא דיברוהסתכלו זה על הגיסים שני  ,הייתה דחוסה למדי חדרירה בהאו
  .י בידיה האפשרות להפשיר את היחסיםכשכלה האמהי אמר לה  ,פתוח בשיחהלנה כדי לתמו

יחה רק יכלה כדי לפתוח בשעשתה את מה ש ,נו בן משפחתהנאדם שעוד איאשה יראת ה' לפתוח בשיחה עם עת נורבה שמניעות הלמרות הצ
  טובה.

  .ם ההורים וכל המשפחהשאלה לשלונימוסיות במילים ו רים זלמןהביעה אותות שמחה לביקורו של אפהיא 

ה על הדיבור, אבל גב' פינקלשטיין לא הקש דיןע, גם כל המצב הט המחותנתבפר ,הוא לא היה רגיל שאשה תדבר אליורב, ענה בגמגום אפרים זלמן 
המשפחה כולל הכלה לה עד כמה בור את הקרח, אפרים זלמן נפתח מעט, הוא סיפר כך הצליחה לשאת השיחה,  היא הובילה ביד אמונה, עהתרנ

  .גמורה (צארטיל) מתעניינים במצבו, דבריו נאמרו בכנות

ברצינות. הוא בריו חיים שלום התייחס לד יכךלפ, בכל המצבים האמת הייתה נר לרגליויו, פשקר מ ציאהוא מעולם ל ,לחלוטין אפרים זלמן היה כנה
 ולכת לכותל כל יוםה, היא ריאותוקה מלבכות ולהתפלל על בל לא מפסימיו שבור ורצוץ מכל המצב וצארטיה יוסף חהתחיל להפנים כי רב מש

וש שעות שלבכותל קרוב ל הן שהועין יום תפילה, מת ביותר ועשתה הטובוה לפני יומיים כינסה את חברותי וגומרת את כל ספר תהילים לרפואתו.
 שלים.ם של ירונדבו סכום כסף לצדקה לטובת הענייר מיכן לאח ,ברוב רגש יליםהתספר כל וסיימו את 

ניכר היה עליו כי הביקור של אפרים זלמן היה  ,דיבר כמעט רות שלאעל פצעיו. למכרויה לחלוטין, הן שפכו צרי ולוט  על אוזן עםפהמילים נפלו ה
ם ימי ???יחותו בהצלחה. האם תוכתר שלאבל יציב וכך הצליח לפתוח לבינתיים פתח צר יםינושאים בעייתת להעלופרים זלמן נזהר לא במקום, א

     .ידברועוד 
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 אסור אף פעם לאבד לעיתים האדם חש שמצבו בכי רע, והוא אינו רואה שום פתח לישועה.                         
 השתנו לבלי הכר.   שאול חייו של את התקווה ולא להתייאש, כי האדם לעולם אינו לבד.                          

שחיה   שאולמשפחתו של  קשים ויקרים, ותוך זמן לא רב נאלץ לעזוב את עבודתו הקבועה.  ר הוא החל לעבור 
 כל את אשתו ואת שבעת ילדיהם. עד אז ברווחה כלכלית, החלה לחוש את המחסור.  ובקושי הצליח לכל

 

כל   שאול למחרת 'בילה' לגשת לביטוח לאומי, ולהגיש בקשה להגדלת הקצבה . אולי משם תבוא הישועה.. ויעץ ל ו'אחד ממכרי
היום בבית החולים ולא הצליח להגיע לביטוח הלאומי, אך ביום השלישי הוא התייצב בסניף והגיש בקשה להגדלת הקצבה. 

חזר  שאול  ב יגיע אליכם פקיד מטעמנו כדי לבדוק את המצב בבית, ועל פי התרשמותו תתקבל החלטה בעניינך'.'בשבוע הקרו
פקיד שייכנס לבית יתרשם מיד שמדובר  ,. הוא ידע שאם פקיד יבוא לביתו, הוא לא יאשר את הבקשהההביתה 

אשתו  הוציא את כל חסכונותיו על תרופות וטיפולים,.  אולשש במשפחה מבוססת ולא יאשר שום תוספת לקצבה. האמת הייתה 
  נתנה לו עצה טובה: 'לך אל הרבי וספר לו על המצב, והוא בוודאי ייתן לך עצה טובה וברכה להצלחה'.

 

ך הרבי נטל תפוח מתו והוא ישלח לך פרנסה ביד רחבה'. . 'הקב'ה הוא אשר שולח לנו את פרנסתנו ולא פקיד זה או אחר. 
. 'תאכלו את זה כל בני הבית, ושיהיה לכם ברכה והצלחה', אמר הרבי.  לשאול סלסלת פירות שעמדה על שולחנו והגיש אותו 

 ה חלקים, וכל אחד מאיתנו יאכל את חלקו'.תשע'ילדים יקרים, את התפוח הזה קיבלתי היום מהרבי. אני אחלק אותו עכשיו ל
  ב מהביטוח הלאומי, ובו הוא מתבשר שבקשתו אושרה.מכת שאוללאחר כמה ימים הגיע לביתו של 

שמע מתוך הבית שהמשפחה מתיישבת לאכול, והחליט להמתין בחוץ כדי לא להפריע בארוחה.  הפקידרק לאחר כמה חודשים, 
. , חלקים וכל אחד יאכל את חלקו,  תשעהאומר לילדיו שיחלק תפוח אחד ל שאולכאשר הוא שמע את 

הפקיד כתב חוות דעת ולפיה המשפחה נמצאת ??אם מצבה של המשפחה כה קשה עד שתפוח אחד מהווה ארוחת ערב לכולם?ה
 במצב כלכלי קשה ביותר, וכי הוא ממליץ לאשר את הבקשה להגדלת הקצבה.

 

ול . גם כשהמצב נראה ללא מוצא, עדיין יש מספיק דרכים יצירתיות שבהן יכהקב'ה יכול להצילנו מכל צרה
 שנדרש מאיתנו זה להאמין ולבטוח בה',  ס.להתרחש הנס. 

 (העורך). ומי שמאמין ומתבונן, יראה את יד ה' על כל צעד ושעל.

 , 'ה בגדולת יותר שיכיר כלל
 יותר גדולה תהיה השכינה קבלת

 החיד"אאחד הפציר מאוד ברבינו  אישש
שיגלה לו את הספרות שיעלו בגורל זצ"ל 

 ויזכוהו בזכיה הגדולה במשחק. 
קשה מוזרה רבינו סירב בתחילה למלא ב

זו, אך לאחר הפצרות רבות ונשנות, נטל 
רבינו פיסת נייר רשם עליו חמש ספרות 

, ש ונתן הנייר ביד האיש 
וביקשו רבינו שלא יפתח נייר זה עד 

 שיצא הגורל. 
 

משהגיע מועד ההגרלה, עמד הלה בצפייה 
דרוכה לראות כיצד יפול הדבר, וכאשר 

ורל, נודע ופורסמו הספרות שעלו בג
הזדרז מיד לפתוח את פיסת הנייר שבחיקו 

ולראות מה בתוכה. 
כל חמשת הספרות  

 שרשם רבינו, הם שעלו בגורל.

 זצוק"ל שהגיע אליו יהודי לקבל ברכה,  הבבא סאלישהיה עם רבינו  מעשהה
כשהוא יוצא אבל  החל הרב להשפילו ולבזותו לעיני הרבים, -במקום לברכו  -ולהפתעתו הרָּבה 

וחפוי ראש מביתו של הרב. כולם התפלאו לראות: מה הוא כבר עשה, שהבבא סאלי מבזה אותו 
 כך ברבים ללא כך סיבה ?!

לאחר שהאיש יצא מביתו, שאלּו את הבבא סאלי, רבינו הרי אסור להלבין פני אדם ברבים? 
אך המוות ליווה את האיש הסביר להם הרב, שראה (מה שאנו הקטנים לא מסוגלים לראות) שמל

פטר באותו היום במיתה משונה ימן השמים לה רהנכנס אליו, ופירוש הדבר 
 מן העולם [בתאונת דרכים ב"מ]!!! וכידוע שבושה גם כן נחשבת "לשפיכות דמים", 
רת ולכן יכולה לבטל גזירת מוות, ולכן עשה הבבא סאלי, והחליף לו את הגזר דין מוות תמו

 הביזיונות!! בדרכו חזרה לביתו מהבבא סאלי, 
, ומאוחר יותר חזר קאכן נקלע האיש לתאונת דרכים מסוכנת ע"י משאית, ורק 

 לביתו של הבבא סאלי להודות לו על שהציל את חייו! 

 נפש בתורת לגדו כללל
  - -האדדם

 עמוק בו נחרט
 

בן ציון אבא הרב  רבנו
היה מוסר מידי שבת זצ"ל  שאול

לכלל הציבור, היה האולם מלא עד 
לק ניכר מן הציבור חאפס מקום, כש

 נאלץ להישאר בעמידה. 
 

במטותא  רבנו היה מעיר מידי פעם:
עם העומדים  , מהיושבים, 

כדי שלא יתעייפו בעמידתם זמן 
"ל מסר את רבנו הגדול זצ ממושך!

נפשו לקידום והתעלות כל תלמידיו, 
 לרבות קשי ההבנה שבהם.

 

את העניין  ח טרח 
וחיבקם  הנלמד פעמים רבות.

 סבלנות ומסירות אין קץ. באהבה.

  
 של כוונתו אם גם
  מצווה בעשיית אדם
 , ביותר פשוטה היא

 

 , ה"הקב ציווה שכך
 כוונות כל בלי

 ,פנימיות

 לגובהי 
 חוקת" זו; מרומים

 ".התורה

 תכלית האדם להכיר את בוראו 
 , ת בכל רגע ורגע לחדש את

 ה ולקבל משמעות חדשה באמונ
 לא להשיח את הדעת אפילו רגע אחד.

היה  זצ"ל יהודה פתייה רבי
נודע כאחד מגדולי המקובלים 

בירושלים תובב"א, כבר בעודו 
בגיל עשרים וחמש בלבד, כתב את 
חבורו בתורת הקבלה הוא הספר 

 ". קחויין הר" הקדוש
בנוסף לכך חבר עוד ספרים 

 קדושים במשך ימי חייו כמו "מתוק
לנפש", "מנחת יהודה", "חסדי 
  דוד", "בית לחם יהודה". ועוד.

ברך היה הרב פתייה,  
כבר מימי נעוריו ברח מהכבוד 

האש. מן כבורח והפרסום

 
 

 ״פתשה תמוז יב׳שבת 

דלקתה 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:21 20:25 19:34 ם-י

 21:18 20:22 19:32ת״א

 21:22 20:26 19:35חיפה

 21:17 20:22 19:31ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "והיה שארית"

 --"אל תגעו במשיחי"
ע"י הילדים  אלו תינוקות של בית רבן.

אם נקח את החינוך לא  הללו נזכה לגאולה,
תלעשות את אלא  בעבור פרנסה,

להעביר את המסר של  ,
 האמונה שקבלנו ממשה רבנו בהר סיני,

ועברה המסורת ממשה ליהושע ומיהושע 
 .ם לזקנים ומזקנים לנביאים



 

מיד  .20נפל מקומה  אחדד
מלא אנשים התאספו סביבו 
ושאלו: "מה קרה?!! מה 

קרה!?" אז הוא ענה: "מאיפה 
 אני יודע עכשיו הגעתי!"

 
השיניים שואל את  רופאא

הקשיש: "השיניים שלך 
כואבות גם בזמן 

השינה?"עונה לו הקשיש: 
"אני לא יודע, אנחנו לא 

 ישנים ביחד..."

 

אור החיים זצוק"ל היה רגיל לספר בהילולתו של  עובדיה יוסףמלכא רבינו  
תלמידו של אור החיים הקדוש, בכמה מספריו, וכה , החיד"אאת הסיפור שמביא  הקדוש

היה המעשה: אור החיים הקדוש לא רצה לקבל על עצמו משרה רבנית רשומה, אבל מידי 
 פעם כשהיה דין קשה ומסובך הצטרף לדון את הדין עם שאר הדיינים על פי בקשתם.

שלא היה מוכן באחד הדיונים אור החיים הקדוש חייב את אחד העשירים בדין, ואותו עשיר 
יר ַיֲעֶנה ַעּזֹות (משלי יח, כג).   לקבל את הדין התחיל לקלל ולבזות את הצדיק, ְוָעׁשִ

לאחר מכן ניגש אחד הדיינים החשובים אל הרב וביקש ממנו שימחל לאותו עשיר, אמר לו 
הרב, באותה רגע שביזה אותי העשיר כבר מחלתי לו על הכל ולא נשאר בליבי דבר, שהרי 

רה של יהודי מכבידה כביכול על כנפי השכינה, ולכן מחלתי לו מיד כדי להקל כל עבי
 מחומרת העבירה. 

 

חוזר על מעשה זה בכמה מספריו, להיות שזה עיקר גדול ביהדות, באיזה  
הסתכלות הסתכל אור החיים הקדוש על החיים, לראות ולחפש מה השכינה דורשת, ולא 

ם הקדוש למד את התורה בקדושה ובטהרה ובמסירות נפש אור החיי מה שאני עצמי דורש.
אדירה, כל החומרות שאפשר להתנהג בעולם נהג אור החיים הקדוש, היה לו מקווה פרטי 

 בבית וכל פעם לאחר שהתפנה טבל בו, שמא יש חשש כל דהו, 
 

 מכן היה יושב ועוסק בתורה בקדושה לאחר שטיהר וקידש עצמו  
בק בה' יתברך, ומעתה אין פלא במה שמעידים חכמי ישראל שבדורו וכך היה זוכה להיד

 שכשהיה יושב ללמוד היה מתרומם מהקרקע שלושה טפחים, עד כדי כך, 
 וכל זה כדי שראשו יהיה למעלה מעשרה טפחים, שהרי אין השכינה יורדת 
 למטה מעשרה טפחים (סוכה ה ע"א) ואור החיים הקדוש תמיד רצה שראשו 

 לו בהשראת שכינה. יהיה כל כו
 

 שלומד בקדושה ובמסירות נפש עד כלות הנפש זוכה שתורתו תתקבל  
 ותחדור בכל מקום, כולם לומדים את תורתו של אור החיים הקדוש, 

ספרדים אשכנזים, חסידים, בארץ ובחו"ל, כיון שהוא למד אותה מתוך מסירות נפש והחדיר 
 ינו להידבק בשם הקדוש הזה, את נשמתו בתורה. אני מודה לה' יתברך שזכ

 יהי רצון שזכותו תגן בעדינו. 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך     
 

אחד היהודים המפורסמים מן הכלא הרוסי, בו סבל יסורים איומים, שאלוהו כל  כשהשתחרר
אפילו זמן קצר?  ךצבים שגדולים וטובים ממך העתונאים: איך החזקת מעמד במ

 התשובה שהיתה בפיו מלמדת אותנו ''לקח עצום''. 
 

החיזוק היחיד שהעניק לי את האפשרות להתגבר ''על כל המכשולים'' היה ש''מעולם'' לא  וכך אמר:
וך קירבת הדעת, וכל האחד על השני. כל ''ימיהם'' התייחסו זה לזו בנחת ומת יראיתי את הורי 

 אחד סייע לזולתו בכל מה שאפשר, וכך התגברו הם עצמם על כל נסיונות החיים בהצלחה...
על ילדיהם, עד שגם בן כזה שישב שנים  ה אפשר ללמוד מכאן עד כמה משפיעה 

ם אחד על רבות בכלא, יכול היה לשאוב עידוד וחיזוק כה מופלאים, בגלל שלא ראה את הוריו צועקי
 השני, לא ראה שסותרים זה את זה בדבריהם. מבהיל הרעיון. 

בערוב  זצ''ל שלמה זלמן רבילילד בן תשע יושב  מכתב
ימיו בחדרו הקטן, ופותח את המכתבים הרבים שזרמו אליו 

בבולי מדינות העולם... מכל קצוות תבל מריצים אליו מבוילים 
שאלותיהם, רבנים דיינים וגדולי הדור, כל דבר הקשה יביאון 

שלמה זלמן עיניו לטובה על  רביאליו. בין ערמת המכתבים שם 
 ! י מכתב קטן שנשלח על ידי 

 

 שפנה אל הרב בדבר "תוספות" מסוים, שאינו מבינו דיו... 
הרב עטו, וכתב לו באור דברי התוספות ללא שום חידוש נטל 

 ועומק, רק הביאור הפשוט בסדר נכון ובלשון צחה וקלה, 
 כראוי לילד בן תשע שאינו מבין "תוספות"... 

 

 גם ביושבו ברומו של עולם התורה, ירד אל הקטן שבקטנים, 
, על כוחותיו הדלים, גם בשביל לערוך ל לא חסך על 
רוש תוספות לילד בן תשע שבוודאי היה מוצא מי בכתב פ

 שיתרץ קושייתו לבד מהרב.  תורה היא, וללמדה אני צריך, 
 ומה ההבדל בין אדם גדול לנער קטן?...

קבצנים עמדו לפני  שני
פתח אחד מהם וביקש על   עשיר.

חברו: אדם זה בנם של קדושים 
הוא ולצדקה הוא צריך. נשמע לו 

ותו העשיר והביא נדבה הגונה לא
נצרך. שאל הקבצן הראשון: 

-טירחה שלי?" שכר-"ושכר
תמה העשיר. "כן"  –טירחה? 

 –השיב הקבצן, 
 הרי אני טרחתי            

 והבאתי אדם זה אליך?      

 שבדרון הכהן שלום רביגופו של  חצי
היה משותק והחצי השני גם הוא בכי רע, זצ"ל 

 ראשו כפוף וכל כולו אומר זקנה. 
 שלום השתתף בקביעות בכל  רבי

 יחד עם בני משפחתו. סעודות השבת 
פתאום הגביה את קולו: "בורר! בורר!" עיניו 

התרוממו לצידו השני של השולחן לתוך צלחתו 
 של אחד המסובין ושם הוא הבחין ב... בורר. 

 

םהסיפור התרחש מספר חודשים 
באותו מצב של חולשה עבר בבית הכנסת (עם 

במקלו כסא גלגלים) ליד השטיח של הכוהנים, ו
דפק על השטיח בחוזקה, עד שהבינו שהוא מבחין 

בשתי וערב על השטיח... גם ב"טיפול נמרץ", 
, פתח על נכדו זוג עיניים 
יוקדות, כשהבחין באיזשהו שינוי הלכתי. הנכד 

שלום, בהכרה  רביהוא לא האמין ש –נבהל מאוד 
 מעורפלת, אינו מעורפל בנוגע לדין בשו"ע.

בן תורה נכנס למרן  אברך
זצ''ל,  ''קהלות יעקב'' בעל

לקבל הדרכה בלימוד. ישב 
רבינו ובמשך שעה ארוכה 

הדריכו בסדרי הלימוד ובדרכיו, 
באר היטב, בהם כלל את כל 

השיטות הקיימות בלימוד, ואיזו 
מהן היא הדרך הישרה שיבור לו 

 האדם.
 

כאשר פנה האברך ללכת עמוס 
ראות במגילה ארוכה של הו

הסטיפלר  ,והדרכות,
לשוב. יש לו דבר מה להוסיף: 
''ואל תשכח לעזור בבית'' אמר 
לו, והוסיף: אני רואה שאתה בן 

תורה, ומתמיד בלימודך 
במסירות נפש גדולה, אבל גם 

. ם בני הבית דורשים
כשתשוב כעת לביתך, תשאל 
 אם עזרתך דרושה בדבר מה...

 

וכנה שאל האברך: אבל אשתי מ
''שאקדיש כל כולי למען 
 התורה''? ורבינו משיבו

. זוהי המצווה שלה: 

  העבודה עיקר
  האדם של

 ולהתחזק לדאוג היא
 את להמשיך כדי
 האחרית עד הטוב

  ואהבת את 
 –ה׳ אלוקיך 

אהבהו על 
  הבריות

 -עניאדם 
 שהרשע רודף אותו, 

 

 תדע שהעני 
 הוא 

, ה'דברי חיים' חיים מצאנז הרה"ק רבי
זיע"א, לוה כסף כדי לחלקו לצדקה. שאלוהו 

 , בניו: "מילא נותן אתה משלך,
 מצינו שצריך ללוות ולפזר צדקה?" 

 

ענה הרבי בהתרגשות: "הרי אין בי לא תורה 
 חת בידי, ואתם אומריםולא יראה, רק מצווה א

 בנימוקים שאין בהם ממש?" 

היה מחבורת הקנאים תלמידי הגרי"ל  זצ''ל לייב טודרס רבי
זי"ע. כשנסתלק הגרי"ל פרש מהחברה. ואמר להם את  מבריסק

 . הטעמו: כי קנאות צריכה זהירות רבה 
דיסקין נמנתי יהושע לייב  רביבראשינו  ה לכן, כל זמן שהיה 

 אני מפחד... ,עמיכם, אבל כעת שהוא איננו

  עשותילה יכולה נפש מסירות
 

  לאדם אין כאשר ורק אך
 עצמו אהבת של  אחת טיפה

פלשו הנאצים לוינה, אספו  כאשר
אברהם  רה"ק, רבימקורבי ה

מקאפיטשניץ  יהושוע העשיל
זיע"א, כסף כדי לשחד קצין צבא, 
שיבריח את הרב במטוס לרומא. 

 הכסף היה שמור בבית הרבי. 
 

אותו יום בא לרבי יהודי עני מטופל 
בילדים וסיפר לו שרצונו להימלט 
עם משפחתו במטוס, אך אין בידו 

כסף. נתן לו הרבי את הכסף ואמר: 
רתי לא להשאיר אצלי "תמיד נזה

כסף אלא לחלקו לצדקה, אך היום 
חשבתי לשמור כסף לצורך 

 הבריחה. 
 

ף קח את הכסף
הודע למארגני הבריחה כי . 

חזרתי בי בגלל חולשתי." רק אחרי 
ימים אחדים הבינו המקורבים מה 

ארע, והחלו לגייס מחדש את הכסף 
 להצלת הרבי.

אאא

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

היו אנשים יודעים כמה  אילו
 תועלת וזכות זוכים 

 ע"י קירוב הרשעים, היו
הולכים ורודפים  אחריהם 

 כשם שרודפים אחרי החיים...
 

בוא וראה כל מי שאוחז ביד 
הרשע, ומשתדל שיעזוב את 
דרך הרע הוא מתעלה לדרגה 

כזו שאין אדם אחר יכול 
 להתעלות בה.
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