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 וסיפורים ליקוטים 
  ואתחנן - נפלאים

 
     "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"

 (ג, כו) 
 -הפסוק אומר ולדבקה בו" (דברים יא, כב) דרשו חז"ל בספרי 

 הדבק בחכמים ותלמידיהם.
: בדרך רמז יש לומר, אמר הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב

שבא הכתוב ללמדנו פרק במעלת ההתדבקות לצדיקים, 
שהמדבק נפשו בהם כמתדבק לשכינה כביכול, ומובטח לו שלא  

 תאונה לו רעה ונגע לא יקרב באהלו. 
יש לך רב ורבי לכוון  –ולזה מרמז הכתוב. כאשר 'רב לך' 

וד' ארחותיך, והנך מקושר בו בלב ונפש, אז 'אל תוסף דבר אלי ע
לא תצטרך להרבות בתפלה ובתחנונים ולהפציר בקדוש ברוך   –

הוא להעביר גזרות ולהרבות ישועות, כי מעצמה תדבק בך 
  הטובה לשבתך שקט ושאנן כל הימים. 

וכמו שכתב הרדב"ז: "אמרו 
בספרי החכמה כי בהיות האדם 
מתכוון אל רבו ונותן אליו לבו 
תתקשר נפשו בנפשו ויחול 

עליו ויהיה   עליו מהשפע אשר
 לו נפש יתירה.

 

"והודעתם לבניך 
ולבני בניך יום אשר  

 עמדת בחורב" (ד, י) 
יעקב רבי מסופר על הגאון 

קמינצקי זצ"ל: פעם הודה 
אחד המשכילים לר' יעקב 
קמנצקי: "האמת... שבדבר 
אחד השגתם אותנו והוא  
כיבוד ההורים שיש לילדכם. 

 לא ברור לי היכן טעינו?!... 
י פנים ראה את ילדנו עז

הרב הנהן בראשו    -וחוצפנים..."  
לאות הזדהות וצער. שאל המשכיל את הרב: "זה נראה שיש לרב 

"זה כה פשוט להבנה...  -את התשובה"? "בוודאי!" השיב הרב 
אצלנו מי שהיה קודם היה יותר חשוב: אם ראשונים כמלאכים 

אנו כחמורים. ואצלכם  -אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם 
יפך ככל שהזמן חלף השתבחתם". האיש לא הבין והרב  הה

וככל שהזמן  לפי דבריכם הרי באתם מהקוף  -המשיך: "אצלכם 
אז מי שבא   ,משמע: אם הקודם היה קוף חלף נהייתם בני אדם 

 -אחריו הוא יותר חשוב. אתה למעשה החוליה המקשרת לקוף 
יש אם כך נחות אתה מבנך מדוע שיכבד אותך? לעומת זאת, לנו  

ציווי "והודעתם לבנך ולבני בנך יום  
אנחנו   -אשר עמדת בחורב" 

החוליה המקשרת למעמד הר סיני 
משובח  ,הרי ככל שהדור ישן יותר

הוא ביותר ועל כן יש לנהוג בו 
 כבוד.

"ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי 
 תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (ד, כט) 

'ומצאת' הוא לשון יחיד, אפשר לומר כי יש כמה קטרוגים 
בעליית התפלה, ואולם אם יש צדיק אחד שתפלתו ראוי לעלות 

התפילות, שאין בה שמץ דופי, אגב תפלת הצדיק יעלו גם יתר 
כי הצדיק בתפלתו בוקע חלוני רקיע עד שיש מעבר לכל 
התפילות, לכן אמר 'ובקשתם' כולם, 'ומצאת' על ידי היחיד, 'כי  
תדרשנו' נשמעו על ידו כל התפלות, כמו שאמרו בשרה  

 ח) הרבה עקרות נפקדו עמה. ,נג אשית רבה(בר
 (מלוא העומר) 

הרוב  כמו"כ כתב הבן איש חי (בניהו בן יהוידע ברכות ה) "כי על
אין תפלתו של האדם שלימה מצד הכוונה, אך נשלם חסרונה  
מחמת הצטרפות שלה עם תפילות הצדיקים שהם שלימות, 
והם מושכים תפילות החלשים, 

קיטור]  -כמו ספינה של אש [
שמושכת עמה ספינה  
פשוטה, ולכך זה שאין לו חפץ 
ורצון בחיבור ואחדות, אז  
מידה כנגד מידה תפילתו לא 

רפת עם תפילות תהיה מצט
צדיקים השלמים, ונבדלת 
ונפרדת מהם, ואז יוכר 

 חסרונה ואין בה כח לעלות".
ורבי יהונתן אייבשיץ כתב 
(יערות דבש ח״א סוף דרוש 
ט): "אם כן כל התפילות 
סובבות לתפילתן של צדיקים, 
          ומתדבקות בתפילתן, והוא 

הצדיק] שאין מסך מבדיל -[
י תפילתו בינו לבין השם, על יד

גם תפילת אחרים עולה... ועל 
ידי תפילתם גם תפילת 

 אחרים עולה". 
 

"ובקשתם משם את ה׳ אלקיך ומצאת כי 
 תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (ד, כט) 

כשמדברים על נושא התפילה, לא שייך שלא להזכיר את 
הסיפור שסיפר ההייליגער בריסקער רב זצ״ל, ששמע אותו 

 יע עד רבי חיים מוולוז׳ין זצ״ל:מה'בית הלוי׳, והוא מג 
בזמנו של רבי חיים מוולוז׳ין היה יהודי בשם רבי חיים זלאטעס, 
שהיה ידוע כי תפילותיו מתקבלות. התפילה שלו היתה תפילה!  
בעת שהתפלל, לא היה זז ממקומו, 
לא התנועע, ללא שום חיצוניות, רק 
פנימיות. הוא היה כל כך דבוק בה׳ 

מכל עד שלא הרגיש כלום 
הנעשה סביבו, כמו שכתב 
הרמב״ם (הלכות תפילה פ״ה ה״ד) 

אמרו 
דם
בו
ל 
ה  

ך 
ר  

ב 
ה 
ב 
ר 
א  
ם. 

ם 
שו  

והם
כמ
ש
פ
ו
מ
ת
צ
ו
ח
ו
)
ט
ס
ו
]
ב
ג
י
א

מרו 
ם 

ו
כ

 "מהו צער השכינה"
המחיש את מהות צערהרה"צ ר' אשר פריינד זצוק"ל 

  השכינה בצורה הבאה:
במרכז העיר שכן מבנה אפור אדיר, שהשתרע על פני
שני רחובות וחצי... מפעל ענק ששלט בשוק ביד רמה

 עוררין... וללא
לא הרבה ידעו, אבל מאחורי ההקמה של המפעל
האדיר הזה, הסתתר סיפור מיוחד על יהודי לא מוכר,

קיע כוחות, לקחשהרים את עצמו מאשפתות, הש
סיכונים, השיג הלוואות ובנה בעשר אצבעותיו את
החנות הראשונה, שהפכה לרשת חנויות, שהפכו

ואכן, הפירות שקצר אותו למפעל אדיר ומניב...
יהודי הפכו אותו לאדם אמיד, מה זה אמיד? עשיר!!!
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 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 וסיפורים ליקוטים 
  ואתחנן - נפלאים

 
״ונותן עיניו למטה, כאילו מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה, 
כאילו הוא עומד בשמים... ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה  

 ופחד״.
רבי חיים היה עובד בבית חרושת שהיה בבעלותו של גוי. כל יום 

כה שעה, והפועלים היו יוצאים  היתה הפסקת צהריים שנמש
מבית החרושת, איש איש לענייניו. בית החרושת היה נותר ריק 
מאדם. יום אחד החליט רבי חיים להתפלל בשעה זו תפילת 
מנחה, בידעו כי לא אמור לבא לשם איש. הוא נעל את דלת בית  

 החרושת מבפנים, ונעמד להתפלל.
דא עקא, בדיוק באותו יום צריך  
היה בעל הבית להיכנס, ובידעו  
כי רבי חיים נשאר בפנים, דפק 
על הדלת הנעולה, וביקש ממנו 

 שיפתח.
 אין קול ואין עונה. 

הגביר את עוצמת הדפיקות, 
 ואין עונה. ועדיין, אין קול 

הוא עלה בסולם, והביט מבעד 
לחלון, לראות האם רבי חיים  
אכן נמצא בפנים, ואכן הוא  
ראה את רבי חיים עומד ליד 

 הקיר, לא נע ולא זע.
הוא קרא לו מהחלון: ״חיים!  
תפתח את הדלת״. אין קול 

 ואין עונה. 
״חיים! אתה עושה ממני  
צחוק? אני צריך להיכנס!״ ורבי  

כלום, לא רואה  חיים לא שומע 
 כלום, לא זז מהמקום.

הגוי לקח מוט ברזל והחל  
לדפוק על דלת הברזל, עד 
שכל השכנים נזעקו למקום. 
״היהודי עושה את עצמו כאילו  
אינו שומע״, הוא מסביר לקהל 
שהתאסף. ״גם אם נניח שהוא  

אי אפשר  -נרדם בעמידה 
שלא לשמוע דפיקות חזקות 
כל כך, אין זאת אלא שהוא  

 ממני צחוק״. עושה
כל הנאספים החלו לקלל את 
היהודי החצוף וחמתו של בעל 

בית החרושת בערה בו. ״האמת 
היא״, אמר, ״שיהודי זה תמיד עבד אותי ביושר ובנאמנות שאין  
למעלה מהן. פשוט תענוג לעבוד איתו. איני יודע מה קרה לו״.  

 -ח הוא עלה לחלון וקרא: ״חיים! אין לי הרבה זמן. אם אינך פות
 אני יורה בך!״

 אין קול ואין עונה. 
כעסו גבר, הוא ידע כי באמת הוא לא רשאי להרוג אותו, אך  
החליט להגביר את איומיו וירה מספר כדורים, שעברו במרחק 

סנטימטרים ספורים ליד אזנו של רבי חיים, פגעו בקיר ונקבו 
 אותו. 

 ורבי חיים לא רואה, לא שומע. הוא מתפלל. -
הביטו בהשתאות באדם המופלא, שיריות לא  כל הנוכחים 

 מזיזות אותו ממקומו... 
כעבור מספר דקות נוספות ראו אותו זז ממקומו ופוסע לאחור.  
כשבעל הבית ראה זאת הוא מיהר לצעוק: ״חיים! תפתח את 
הדלת מיד!״ רבי חיים סיים את ה״עושה שלום״ ומיהר לפתוח לו 

 את הדלת.
בעל המפעל החל לצעוק עליו 

עס רב: ״מדוע לא פתחת לי בכ
את הדלת?״ ורבי חיים 
מתפלא ומשיב: ״הרי פתחתי 

 "לך מיד כשביקשת...
״וכי לא שמעת את הצעקות, 
הדפיקות, היריות שאת 
חוריהן תוכל לראות כאן על 

 הקיר״?
 ״לא. לא שמעתי כלום״! 

 א מורידיגע מעשה!
שאלו אותו פעם: איך אתה  
עושה את זה? יש אנשים 

לה מתנענעים, שבשעת התפי
צועקים, סופקים כפיים, 
והחיצוניות משפיעה עליהם 
פנימה. אבל אתה לא נע ולא  
זע, ובכל זאת מצליח להגיע 
לריכוז ולכוונה עצומים, כלשון 
הרמב״ם: ״כאילו הוא עומד  

 בשמים״, כיצד?
נענה רבי חיים ואמר, אמשול 

מלך אחד הוציא   לכם משל:
כרוז בכל המדינות: מי שיבנה  

רמון, שיכולים להכניס לו א
בתוכו שלשה מליון מטבעות 
זהב, בדיוק נמרץ, שורות 

 - שורות מהרצפה עד התקרה 
יקבל את כל המטבעות 
לעצמו. כל המומחים, 
האדריכלים והמהנדסים, ניסו  
לחשב את הגודל המדויק, אך 
המלאכה היתה קשה, שכן כל 
סטיה של סנטימטר אחד, עלולה להביא לכך שכל הבניה תרד 

 לטמיון.
אדריכל אחד, בעל שם עולמי, טען שהוא יכול לבצע את 
המלאכה. הוא החל בבניה, ולאחר שסיים הביאו את שלשת  
מליון המטבעות, שנספרו שוב למניעת טעויות, והחלו להכניסן 

 אל הארמון. העמידו את השורות בסדר מופתי...
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ילדים חיננייםלאותו יהודי היו גם ארבעה בנים, 
שהפכו לנערים, התבגרו ובשלו , עד שהאבא החליט:

 אותם לניהול העסק!!! מצרפים
הילדים, מוכשרים כאביהם, השתלבו במהירות
בניהול השוטף, השקיעו כוחות וקצרו פירות, הם

ואביהם אהב אותם, והכול נראה אהבו את אביהם
 פורח וזורח...

ם לשפע הרב,נקפו השנים, התרגלו הילדים החמודי
 והאבא הזדקן, כוחותיו כבר לא עמדו לו כל כך...

 
 ואז זה קרה.

 הילדים... פיטרו את האבא!!!!
השתלטו על המשרדים, החליפו את המנעולים,
רשמו על שמות עצמם את הנכסים והמניות,

ההמום והעצוב, השאירו באיזו ואילו את אביהם
גומחה קטנה מתחת לחדר המדרגות בקומת

 ה...החניי
והכי גרוע! הם שכחו ממנו!! לא זכרו אותו, לא באו
לבקר אותו, מידי פעם זרקו לכיוונו דבר מאכל חסר

 יותר מזה... טעם, לא
אוי כמה צער, וויי כמה יגון יש לאותו אבא! בנים גידל

 והם פשעו בו! היכן היא הכרת הטוב, מה עם -ורומם 
הזה? למהמעט כבוד למי שהביא אותם לכל האושר 

 הם לא מסתכלים לכיוונו???
 

 והם זרקו אותו משם... -הוא בנה מפעל 
 



 

 ~3 ~  

 וסיפורים ליקוטים 
  ואתחנן - נפלאים

 
מטבע אחת נשארה בחוץ! לא   מהרצפה עד התקרה... והנה...

 לא הולך!  -סת! מנסים לדחוף בכוח נכנ
המומחה העולמי חייך ואמר: ״לא צריך לדחוף! אם אמרתי שזה  

זה יכנס גם בלי דחיפות״. הוא הורה להוציא את כל  -יכנס 
המטבעות, והחל לסייר בארמון. לפתע הבחין בחתיכת בוץ 
שנדבקה לרצפה. הוא גרד אותה, ניקה את הרצפה, ושלושת 

 סו בדיוק נמרץ.מליון המטבעות נכנ
הקב״ה, שברא את כל  -זלאטעס אמר רבי חיים  -הנמשל 

העולם, ברא את האדם שהוא ״עולם קטן״ בפני עצמו. במרכזו 
הוא ברא את הלב, וציוה בתורתו הקדושה: ״ולעבדו בכל לבבכם״ 

זו תפילה״. כלומר, הלב  -ואמרו רבותינו: ״איזוהי עבודה שבלב 
מתאים לתפילה, והתפילה מתאימה ללב. אין צורך לדחוף, 

אם הלב מספיק  -וק להתנדנד, לצע
נקי, התפילה נכנסת בו וממלאת 

 אותו בדיוק נמרץ! 
אם רואים שמתפללים ו״זה לא 

יש לדעת שהלב לא  -הולך״ 
 נקי לגמרי! דבק בו בוץ!

כי כשהלב נקי, ״ולעבדו בכל 
התפילה ממלאת  -לבבכם״ 

את כולו! מגיעים לדבקות 
מוחלטת בקב״ה, לא נותר בו 
מקום לכל ״גשמיות״ שהיא, 
ואין צורך בשום פעולות  

 חיצוניות לשם כך!
 (יחי ראובן)

 

"בשמים ממעל ועל 
 לט)  (ד, " הארץ מתחת

פלג ולביתו של עשיר מ
שהשתרע על שטח גדול 
ממדים, היה גג גבוה, אליו נתן 
לעלות רק באמצעות סולם עץ 
בעל שליבות קבועות 
במסמרים. יום אחד החליט 
העשיר כי האפשרות לעלות 
אל הגג הגבוה מסוכנת, וציוה  

לעבדו לעקור את השליבות בהן עולים לגג, כדי שלא יוכלו עוד 
בד לעשות את אשר נצטווה, והחל לעקור לעשות זאת. מהר הע

את השליבות מלמטה למעלה. עמד על המדרגה השניה ועקר  
למטה ממנו, עלה על השלישית ועקר את השניה שמתחתיה, עד  
שהגיע לגג ועקר את המדרגה האחרונה הסמוכה אליו. בסיימו, 
תר אחר דרך לרדת לחצר ולא מצא, בשל גבהו של הגג. גחכו  

אמרו לו, "שוטה, היה עליך לעלות תחלה את העומדים בחצר ו
כל מדרגות הסולם, ואז לעקור את השליבות מלמעלה למטה, 
עד שתגיע לקרקע החצר". אחר רב זמן, עמל וטורח, עלה בידי 
המחלצים לטפס עד מרומי הגג, משם שלשלוהו בחבלים עד 
לקרקעית החצר. כעבור זמן מה, צוה העשיר על העבד לעקר את 

הסולם שדרכו יורדים לבור העמוק שבמרכז החצר, השליבות מ
כך שלא יהיה נתן מעתה לרדת אל הבור. זכר העבד את אשר  
שמע בעקירת המדרגות לגג, כי עליו להתחיל לעקור מהשליבה 
העליונה עד שיסיים בתחתונה, וכך עשה, עקר את העליונה 
כשהוא עומד על השניה, עמד על השלישית ועקר את השניה,  

ע לקרקעית הבור, ממנה בקש לעלות חזרה ולא יכל, עד שהגי
אחרי שנעקרו כל השליבות. העבד הנבוך החל לבכות במעמקי 
הבור, כאשר הבחינו השומעים ממעל במצוקתו, לא הצליחו  

לה ילכבש את חיוכם ואמרו לו, "שוטה, היה עליך לרדת תח
לקרקעית הבור, ושם להתחיל לעקר את השליבה התחתונה 

ר, עד שתעלה לקרקע החצר". ענה העבד הסמוכה לבו
ר מלמעלה ובטפשותו, "הלא אמרתם לי בעבר כי עלי לעק

למטה וכך עשיתי, מדוע כעת 
ניתם את דעתכם והנכם  יש

 אומרים לי את ההפך".
ענוהו, "שוטה שבעולם, וכי כל 

בראשונה היה  ?  המקומות שוין
הסולם עומד בחצר ועולים בו 
לגג, היה עליך לעקור 

מלמעלה, כדי  השליבות
שבאחרונה תהיה אתה עומד  
בחצר. עתה נצב הסולם בבור, 
היה עליך להתחיל מלמטה, 
כדי שתשאר לבסוף על קרקע 
החצר, ואילו אתה עשית 
להיפך, עמדת באחרונה 
בקרקע הבור, הכיצד תעלה 
ממעמקיו אל החצר?... כך  
נראה אדם שמשווה הנהגתו  
בעניינים הנפשיים לענייניו  

רי הוא מקלקל הגופניים, ה
עצמו. זה אשר אמרה התורה, 
'בשמים ממעל ועל הארץ 
מתחת', בענייני 'שמים' שהם 
תורה ומצוות, עניינים 
שמתייחסים לשמים, תביט 
בבני אדם שהם 'ממעל' ממך, 
על ידי כך תמצא עצמך חסר, 
ותשתדל להשלים חסרונך אבל 'אשר בארץ', בקנייני עולם הזה 

ניינים הארציים, הבט בבני אדם  המתייחסים ל'ארץ', כלל הע
שהם 'מתחת' ממך על ידי כך תראה עצמך כשלם וכעשיר, ולא 

 תחשב שחסר לך מאומה.  
 (משל ונמשל)

 

 "לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא" (ה, יא) 
לגנרל רוסי שעבר בדרך שבין העיר פילוב לקארוב, אבדה 
קופסת טבק מזהב משבצת יהלומים, הוא כאב על אבדן 

היקרה מפז, פקד על גדודיו הרבים לתור אחריה שוב   הקופסה
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 אומר ר' אשר: זהו מה שנקרא 'צער השכינה'!
אותה תחושה נוראה, של אבא טוב, שרק חשב על

שיהיורק רצה שייהנו, שיהיה להם טוב, בניו יקיריו, 
שיהיו הכי קרובים אליו, והוא בנה להם עולם איתו,

משוכלל, נתן להם כוח, נתן להם מוח, נתן להם את
 לפרוח... האפשרויות

לא מוכנים להסתכלומה הם עשו? העיפו אותו! 
במקום להכיר לכיוון שלו! לא מוכנים לזכור אותו!

במקום להבין עד כמה הם חייבים את לו טובה,
חייהם לבורא, עד כמה הם זקוקים לו, במקום זאת
הם משתלטים על העסק, לוקחים את המושכות

 שום פינה בעולם!!!לידיהם ולא משאירים לו 
והאבא הטוב רואה, וליבו נקרע מצער! הוא מחכה,
כל כך מחכה שיהיו כמה ילדים טובים שיסכימו

הדלת לליבם, שיבינו לצערו, לפתוח לו את
 שיכניסו אותו אל העולם היפה שבנו לעצמם...

 
 זהו, אפוא, צער השכינה...

 
 ספינקא) -(נקודות של אור 

 



 

 ~4 ~  

 וסיפורים ליקוטים 
  ואתחנן - נפלאים

 
ושוב לכל ארך הדרך, ונסה לחפשה בכל האמצעים העומדים 
לרשותו. אמרו לו מקורביו, מאחר שבדרך הזו צועדים חסידים  

.  ה קופסהרבים לעבר העיר קאצק, יתכן כי אחד מהם מצא את 
ל מאחר שמנהג החסידים להגיד כל ענייניהם לרבם, הציעו לגנר

שיחייב את הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זיע"א להישבע 
 לפניו, כי לא הגיע לאזניו מאומה אודות הקופסה היקרה.  

כאשר שמע זאת תלמידו הגדול החדושי הרי"ם זיע"א, עגמה 
שבע. הוא פגש את ר' ינפשו מכך שעומדים לחייב את הרבי לה

, שהכיר את הגנרל באפן אישי  דוד אלטשולר מחסידי רדזימין
עקב היותו מספק סחורות צבא, וביקש הימנו לשכנע את הגנרל  
שיפטר את הרבי מחיוב השבועה, כשהוא מבטיח לר' דוד "עולם 
הבא" אם יעלה הדבר בידו. כאשר שאל ר' דוד כיצד עליו לעשות  

 זאת, השיבו, "לך ועשה, וה' יעזור".
נרל, שוחח עמו אודות שם ר' דוד פעמיו אל אחוזתו של הג

הקופסה האבודה, וכששמע מפיו כי בתכניתו להשביע את הרבי  
אשר בקאצק, הסביר לו כי הרבי מפרסם וידוע כאיש אמת, אין  

 ,רך להשביעו מאחר שהוא אומר תדיר רק אמת, אם תחפוץוצ
וכח שכן הוא. נתרצה הגנרל, והשנים  יונסע בצוותא לקאצק ות

ו לקאצק. בבואם אל הרבי, נפל פחד עלו על המרכבה ונסעו יחדי
גדול על הגנרל היהיר, הוא הסתפק בשאלה אודות הקופסה,  
והרבי השיבו שאינו יודע כלום אודותיה. אחרי כן שאל הלה את  
הרבי, "במה כחו גדול כל כך, עד שישנם אנשים רבים המאמינים 

ענהו הרבי, "ביכולתי לדבק מחשבתי בענין אחד משך  בו".
 ע שעות רצופות, ללא הפסק מחשבה אחרת". עשרים וארב

השתומם הגנרל על תשובת הרבי כשהוא אומר, "בראשי ישנן 
אלף מחשבות ברגע אחד, אכן, זהו איש אלוקים", הוא הסתפק 
בדברי הרבי כי לא הגיע לאזניו מאומה אודות האבידה, ופטרו 
מהשבועה. כאשר שב ר' דוד ובשר זאת לחידושי הרי"ם, שאלו,  

אגמול לך... בחביות זהב או בעולם הבא", מיהר ר' דוד  "במה 
 והשיב כי רצונו בעולם הבא. 

כאשר הגיע אל רבו אשר בראדזימין, סיפר לו את דבר המעשה, 
 אמר הרבי בקורת רוח "אכן טוב עשית". 

 (אמת ואמונה ) 
 

 "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך" (ז, ו)  
"ג רבי פינייע לוין סיפר גיסו של הרה"ק הבית ישראל זיע"א הרה

זצ"ל, כי במהלך ההפלגה של הרבי בשנת ת"ש, מתוככי גיא 
ההריגה אשר בווארשא לעבר ארץ ישראל, שנמשכה כשבוע 

הוא חש ברע עד שנאלץ לשכב על ,  ימים, נתקף הרבי במחלת ים
 מטתו, כשהוא שרוי יחידי בתאו, חלש ורפה אונים.  

יון, שמתפקידה לפתע נכנסה אל התא הריק מאנשים עובדת נק
נק יכהרף עין הפך החלש לגבור, ז, להדיח את רצפת התא

מבעד החלון הישר אל הסיפון כמי שנשכו נחש, וכמעט  ממטתו
  שנסתכן בקפיצתו.

 (פאר ישראל)
 

 "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" (ז, י)  
הרה"ק רבי אברהם 

רסם היה ויהושע העשיל מאפטא זיע"א בעל האוהב ישראל, מפ 
פלגת שלו לכל יהודי, לא לחנם נקרא שמו ובת ישראל המבאה

הב וכן, הוא גופא, נוהג היה לחתום תדיר את מכתביו בתואר "א
 ישראל". 

ד מהמעשה ומעל גודל אהבתו לכל אחד מישראל, אפשר לל
הבא. יהודי שגה שם בחטא חמור למלכות, הועמד למשפט 

 קשה אשר בסיומו נגזר עליו גזר דין מוות, רח"ל. 
דון למות, נותנים שבוע  יחוק היה ברוסיה של אותן שנים, לכל נ

חופש לפני בצוע גזר הדין הקשה, כמובן בערבויות ראויות, על 
 מנת לאפשר לו להפרד לצמיתות ממשפחתו וכל מכריו. 

יצא היהודי מהמאסר, לא לפני שהותיר את אחיו במקומו 
לביתו, שם   כערבון לבל יברח, ואז עלה בדעתו, מה לו לחזור כעת

במשך השבת יישבו בני המשפחה ויבכו ללא הפסקה, מוטב  
לנסוע אל הרבי ולעורר רחמיו. מי יודע, אולי יעלה בידו לפעול 
אצלו ישועה. ממחשבה למעשה, קם ונסע בשבוע חייו האחרון  

 הישר מבית האסורים אל הרבי מאפטא. 
' אל הרבי, תינה לפניו במר לבו על האסון שעלה בהגיעו למז'יבוז

בגורלו. לרבי מאפטא היתה קבוצת תלמידים שהיו מעין "בית 
דין", מפעם לפעם היה עורך 'משפטים' בבית דינו, והיו מוציאים 
את פסק דינם. באותה שבת כנס הרבי את בית דינו, והודיעם 

 שיש לו דין תורה כביכול עם בורא העולם.
את "טענותיו" ואמר, אני רואה כיצד כל ברואי  הרבי הרצה 

העולם טרודים אחרי פרנסתם, בכל בוקר מחדש עליהם לצאת 
, בקושי רב משתכרים ל במשך שעות ארוכות לפרנסתםוולעמ

לחם צר ומים לחץ, ואילו אני משכים ומוצא כמה וכמה אנשים  
ח והמתדפקים על פתח ביתי, ברצונם להביא לי די פרנסתי ברו

גדול. רואה אני במוחש שנשתניתי לטובה מכל באי עולם בכל 
העניינים, לכאורה מפני מה מגיע לי ממנו יתברך כל כך הרבה  
טובה, אחרי שברור לי כשמש שאיני מקיים מצוותיו כראוי ואיני  
נוהג כנדרש בהרבה עניינים?... מוכרח איפוא להיות שהקב"ה 

יו להאבידו'. נהיר לי  מקיים בי את הפסוק 'ומשלם לשנאיו אל פנ
ב עוונותי, והדבר, כי רק למען יפרע ממני בעולם הבא על ר

ב טובה בכל העניינים, בזה ומשפיע עלי הקב"ה בעולם הזה ר
משלם הוא לי, על מעט מצוות ומעשים טובים שכן עשיתי 
בעולם הזה. בזאת פונה אני אליכם בית הדין בתביעה, אם אמת 

ת מכל הטובה הזו בעולם הזה, הלא  ונכון הדבר, כיצד אוכל ליהנו
מרוב צער על שעתידים להרוג את היהודי שנגזר עליו דין מות, 
איני יכול כלל ליהנות מכל הטוב שמושפע עלי, אין לי טעם לא 
באכילה ולא בשינה, ואז כבר לא יקויים בי הפסוק 'ומשלם 
לשנאיו אל פניו להאבידו'. על כן מבקש אני בזאת מהדיינים 

להציל את היהודי מדין מוות, כדי שיוכל להתקיים בי שיפסקו 
 כראוי 'ומשלם לשנאיו' וגו'.  

הדיינים ישבו ודנו בדבר ולבסוף הוציאו מתחת ידם פסק מוחלט  
   כדברי הרבי, ואכן אותו יהודי נצל נס.

   (עשר אורות)
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בדיקת עיניים מקצועית
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עם מכשור חדיש ומתקדם
הסניף המחודש והמורחב באלעד:
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. "ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה" 

"ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך" 

"ִּכי ֹלא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה" 

"ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך" 

"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" 

"ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" 

  

ייעוץ משכנתאות
דוד ישר

 תכנון * הגשה * תמהיל *  
מיחזור משכנתא קיימת.

ייעוץ ראשוני חינם!

058-329-33-55
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האם מותר לשנות מזמור מלשון זכר ללשון נקבה?

 

 

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

ש"ס, טור שו"ע, רמב"ם וכו' 
- במחירים הזולים בארץ 

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882



 

 

 

 

 

 דִׁשּוִיִתי ה' ְלנְֶגִּדי ָתִמי - ןָוֶאְתַחּנַ ת ָּפָרַׁש 

 "פה'תש אב י"א

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

ואתחנןפרשת   

19:19 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

 בת רותישמואל אימן בן אסתר זרי        שגית 
 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       ל ברכהנעם יצחק בן רח

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

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

 

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

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

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                סופיהאסף בן 
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

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

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

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
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

19:22 

 פניני עין חמד

20:12 

20:10 

אני לא גנבתי את אמר להם בעל התניא: "
". הם חיפשו בסביבתו, אולי הכף, זה לא אני!

הכף נפלה והם לא שמו לב. אך הם לא מצאו. 
 

בסופו של דבר נאלצו לבקש ממנו שיוריד את 
המעיל שלו כדי שהם יחפשו בכיסים שלו, 

שהוא  בעוד שהוא מכחיש וטוען בכל תוקף
 לא הגנב וזה לא הוא! 

 

הם חיפשו לעיני כל האנשים מסביב במשך 
דקות ארוכות ולא מצאו את הכף והיו לו 

 בזיונות גדולים מאוד. 
 

כשהוא יצא מהעיירה, הרב הבין שהמגיד 
בכוונה שלח אותו ולכן הגיע אל המגיד, סיפר 
לו את כל מה שאירע עימו, ושאל אותו לפשר 

 העניין. 
 

מגיד: "אתמול כשנקשת על אמר לו הרב ה
 ענית: 'זה אני!'. -הדלת ושאלתי: 'מי שם?'

'זה ולכן היית צריך להגיע אל העיירה ולצעוק: 
 שתבין שאין עוד מלבדו!!!"', לא אני

 

' אזי מהשמיים אניאם אדם מרגיש שזה '
'. החוכמה זה לא אנימסדרים לו להרגיש '

בחיים היא לשמור תמיד על מידת ההשתוות 
שהכל מגיע מאת ה' יתברך, בין ולדעת 

כשמדובר בנסיונות אותם עליו לעבור ובין 
כשמדובר בתקופות של נחת ושלווה וכן 

 בהצלחות בחיים.        

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 20:13
 בת אסתר לאיידה חיה

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:05 

21:02 

805 

לתר כותב האדמו"ר הרב יהודה אריה לייב א
: "מידת (ה'שפת אמת' זיע"א)מגור זצוק"ל 

ההשתוות שמשבחים אותה מאוד היינו לקבל 
כל המאורעות בשווה, שתדע שהכל מאת ה'. 
אם אין האדם משתנה כשפגעה בו מידת 
הדין, אין קיום לקללה וחולפת ועוברת ממנו, 
אך אם חס ושלום האדם מתפעל יותר מדאי, 

 "כ.בזה נותן קיום וחיזוק להרע". ע
 

גם כשבאים על האדם ניסיונות קשים, אם 
הוא מתחזק והולך עם הקב"ה עד הסוף, 
דהיינו שלא משנה ממנהגיו הטובים, לא 
משנה מהשמחה שיש לו, לא משנה 
מהאמונה והביטחון שיש לו, אז מובטח לו 
שהקללה תחלוף, מכיוון שאין לה כלי קיבול 
לרבוץ עליו. הקללה מוצאת מקום רק אצל מי 

 פעל ממנה ומשתנה.שמת
 

פעם אחת הגיע האדמו"ר הזקן, הרב שניאור 
אל המגיד  ('בעל התניא')זלמן מלאדי זצוק"ל 

הרב דב בער ממעזריטש זצוק"ל. הוא נקש 
 בדלת והמגיד שאל: "מי זה?".

 

ענה לו בעל התניא שזה הוא! המגיד פתח 
את הדלת הם ישבו ודיברו וכו'. בסיום 

שיסע למחרת דבריהם, המגיד ביקש ממנו 
 אל העיירה הסמוכה.

 

בעל התניא שמע לדברי המגיד ולמחרת נסע 
אל העיירה. בדיוק כשהוא נכנס לבית 
המדרש, עשו שם ברית מילה. הוא התיישב 

נעלמה לסעודת מצווה אבל באמצע הסעודה 
 כף מזהב טהור...

מובן שהוא היה היחיד מבין המוזמנים שאף 
ו ממנו אחד לא הכיר, ומכיוון שכך, ביקש

 בעדינות שישיב את הגזילה.
 

21:05 

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

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

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

19:01 

 (דברים ג, כד) "ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְל"

19:19 20:10 21:02 

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



 

 

 
 ?מה טעם האיסור של בישולי גויים ובאלו תנאים קיים האיסור 
 

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

טעם האיסור לאכול מאכלים, שבושלו על ידי גוי, מכיוון שחששו חכמים שמחמת האכילה איתם יבוא לקירוב עימם ועלול 
רמב"ם (פי"ז ממאכלות אסורות ה"ט). האיסור מופיע בשו"ע (יו"ד סימן קיג ס"א). וכתב הט"ז (סק"א) עיקר  מקורות:להתחתן עם בנותיהם. 

מן הגזירה משום חתנות. ע"כ. ואין אוסרים בישולי גויים משום שכליו אסורים, מכיוון שקיימ"ל סתם כלים אינם בני יומם כמ"ש השו"ע (יו"ד סי
 סתהון (כלל ה).  -קכב ס"ו). וע"ע בספר וילקט יוסף

 

רש"י (עבודה זרה לח.  ויאכיל אותו הגוי דבר טמא. –ויש אומרים כי טעם האיסור, שלא יהיה ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה 
ד"ה מדרבנן). אולם רש"י (שם לה ע"ב ד"ה שלקות) הסביר כי טעם האיסור משום חתנות. והב"ח (רס"י קיב) כתב ליישב שבגמרא מוכח 

 משום בנותיהן, אלא אסמכתא דקרא הוא, כדי שלא יאכיל אותו דבר טמא.  שבכולן גזרו
 

 איסור בישול גויים הוא דווקא בכל התנאים הבאים ואם חסר עפילו אחד מהתנאים אין איסור בישול גויים:
שו"ע (שם ס"א). משום שבכהאי גוונא, שנאכל חי אין כל חשיבות לבישול.  מקורות:המאכל אינו נאכל כמות שהוא חי וצריך בישול.  א.

ראה 'חכמת אדם' (כלל סו אות א). ואפילו אם כשאנחנו מבשלים את המאכל הוא יותר טוב מאשר לאוכלו חי, אין בזה איסור וכמ"ש 
 הריטב"א ע"ז (לח.).

 

שו"ע (שם).  מקורות:ובים או בסעודות חשובות כגון חתונה. כלומר לפני אנשים חש –שיהיה המאכל עולה על שולחן מלכים  ב.
ובמאכל שאינו חשוב, אין דרך להזמין ואין חשש חיתון, ט"ז (סק"א). והאריז"ל בספר טעמי המצוות (פר' וילך דס"ב ע"א ד"ה מי) כתב, דלאו 

ויים. וכ"פ הרחיד"א בשו"ת 'חיים שאל' ח"א (סימן דוקא עולים על שולחן מלכים, אלא גם אם עולים על שולחן שרים יש בהם משום בישולי ג
ני עד אות עו). וב'שיורי ברכה' (סימן קיג סק"ב). וכ"כ ב'זבחי צדק' (שם סק"ב). וב'בן איש חי' (פרשת חוקת ש"ב אות ט). וצריך דווקא את ש

 התנאים כדי לאסור, כ"כ התוספות (ע"ז לח. ד"ה איכא ביניהו).
 

 'שדי חמד' (מערכת בישולי גויים אות יב). מקורות:העולם אלא לפי המקום שבו הוא נמצא.  ואין הולכים בזה אחרי רוב
 

כמבואר בשו"ע (יו"ד שם ס"א). ומה  מקורות:כלומר כשאוכלים סעודה עם פת המאכל עולה על גבי השולחן.  -ג. ללפת את הפת
שכתב השו"ע (שם) או לפרפרת שבישלו גוי וכו' אסור משום בשולי גויים. ואם כן, לכאורה יש בישולי גויים אף באותם קינוחים, וכמ"ש הט"ז 

ינוח בסוף הסעודה, אין סתהון' (כלל ג). כתב הרב 'פרי חדש' (שם סק"ג) לבאר, שכאשר המאכל בא לק -(שם ס"ק יד) ובספר 'וילקט יוסף
בו איסור, וכמו שכתב הרמב"ם (פי"ז ממאכלות אסורות) שיש בישולי גויים בפרפרת, היינו ללפת את הפת. הוי אומר לפרפרת, כשמלפתים 

להלן בו את הפת. וכ"כ הרחיד"א ב'שיורי ברכה' (סימן קיב ס"ק יא) בשם הגאון רבי ישועה זיין בשו"ת 'שערי ישועה'. וראה מה שנכתב 
 בהמשך בדין פיצוחים וכדומה שבושלו או ניקלו על ידי גוי.

 
 
 
 

' (בהעלותך ה'תשע"ט) ובו ניתן ללמוד מי הם מנהיגים אמיתיים וכיצד טובתם לעניין הלכהלהלן סיפור המעובד מתוך '
מעיינם הוא הדאגה האישית לא נחשבת למאומה אלא רק טובת הזולת וגם כאשר פוגעים בהם, העניין היחידי, שנמצא בראש 

 לזולת. וכן כיצד הם בשכלם הזך והישר הגיבו במקרים אלו.
 

סיפר המרא דאתרא של מודיעין עילית, הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א, שלפני כארבעים שנה היתה קבוצת נערים בארצות 
ילה ולשאול אותם שאלות הברית שמצאו להם 'תעסוקה' בזמנם הפנוי, והתחילו להעיז פניהם ולהתקשר לרבנים בשעות הל

של מה בכך. לילה אחד בשעה מאוחרת, נער אחד מהקבוצה הזו התקשר למרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. הרבנית 
(מרן הרב משה פיינשטיין היה עונה גם באמצע הלילה מכיוון שהיה מקבל גם שאלות קשות של פיקוח שאלה, אם מדובר בשאלה דחופה 

 י אכן מדובר בשאלה שאינה סובלת דיחוי. , והנער השיב, כנפש)
 

הרבנית העירה את הגאון, שכבר היה בשנותיו המאוחרות, וקימה זו היתה כרוכה עבורו בטרחה גדולה, של נטילת ידיים 
וברכת התורה. כששמע הצדיק את השאלה, לא הגיב כלום, רק התחיל לחקור את הנער איפה הוא לומד, איזו מסכת, ואיזה 

הוא לומד. רבינו התחיל ללמוד איתו את הגמרא לאט לאט כמה וכמה דף. התברר לו, שהנער לא יודע ולא מבין כלום, ממה ש
 פעמים במשך שעה שלימה, עד שהוא הבין, ולסיום אמר לו לשאול את הרב שלו שאלה חזקה על התוספות. 

 

למחרת הנער הציג את השאלה באמצע השיעור והרב התפעל מאוד מהקושיא, שהעסיקה אותו במשך מספר ימים, עד 
הגאון רבי משה פיינשטיין, רבה ושיתף בזה את התלמידים. הנער הרגיש התרוממות גדולה והתחיל לבכות: " שמצא תירוץ,

". כתוצאה ממאורע זה הנער קיבל טעם בלימוד הרב למד איתי ומאמין שיצא ממני משהו !של כל ארצות הברית מאמין בי
 וכעת משמש כר"מ בישיבה בארה"ב.

 

 

  
 

 

 ק א'ֵחלֶ  -ם גֹויִ י ִּבּׁשּולֵ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

תֶנֱאָצלֹות ִמּדֹו  

 לשאלות בהלכה
אליהו פנחסי נא לפנות לרב 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

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

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 
PnineEH@gmail.com 

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

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



 

 

הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף 
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  14יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

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

 

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  ים.ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעשאכלה 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.

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

נולד -הצדיק הנסתר הרב חיים אבישלום כהן פרחיה הידוע כ'החלבן מגבעתיים'
הקים אביו מחלבת גבינות בשם  30-ביפו. בתחילת שנות ה )1935(בשנת ה'תרצ"ה 

'מחלבת הכהנים' בתל אביב. כבר כשהיה רך בשנים, גילה עניין גובר והולך בספרי 
הקבלה. האב לקח אותו לשיעורי חבורת המקובלים והוא נעשה לתלמיד מן המניין. 

אביב ורבינו מגיל -הקים אחיו את 'מחלבת דשן' בגבול שבין גבעתיים לתל 60-בשנות ה
 התחילו לעבוד למחייתו במחלבה זו בשותפות עם אחיו. בערך  20

 

לאחר שהתגלה, התחיל ללמד שיעורים בגמרא ובקבלה בכולל 'השלום' בגבעתיים. 
גאון בנגלה  הקודש.-בעל רוחרבים פנו אליו ונושעו. ראשי ישיבות עלו להתייעץ איתו. 

ממשכורתו  90%היה רגיל להפריש  ובנסתר. לא הסכים לקבל כסף עבור ברכותיו.
החזיק במסירות נפש במשך שנים רבות את הכולל של הגאון רבי  לחלוקה לעניים.

וכן החזיק כוללים של אברכים ותהילים לבנים  (חבר מועצת חכמי התורה)שמעון בעדני 
 ברק. -ובנות בכל שבת בירושלים ובבני

 

רסמים ענוותן. מעולם לא אהב שמצלמים ומפתמך באופן קבוע בשירת הבקשות. 
מקומו בביה"כ היה בסוף השורות בספסל בצד. קירב  את מדברים או סחים אודותיו.

כל יהודי ויהודי לאביו שבשמיים באהבה וחיבה גדולה. עבד את קונו במסירות נפש 
ונתן עיניו על צורכי אברכי הכולל שהיו עבורו כבנים ממש. כל חייו הירבה להתפלל 

חי  ).2019( י"ב אב ה'תשע"ט-רגש פנימי חזק. נפטר בולבכות לה' ותחינותיו היו מתוך 
 העלמין סנהדריה בירושלים.-שנים. ציונו בבית 84-כ
 

מרת אדית.  אשתו:מרת בלנקה.  אימו:הצדיק הנסתר הרב עזרא אברהם.  אביו:
(רב  שכונת ר' יהודה זרחיה הלוי סג"ל  -הגאונים המקובלים מרבותיו:ילדים.  4 ילדיו:

 ('הסנדלר'),ר' משה יעקב רביקוב  (המכונה 'הצייר'),' יהודה ליאון פטילון ר קריית שלום),
טללי • מספריו:המקובל הרב יצחק בצרי.  חברותא:('מנקה הרחובות'). ר' יוסף וולטוך 

על חמישה חומשי  -אורות חיים•על התורה ועל המועדים על פי תורת הסוד  -חיים
עבודת  -ויחד לבבנו•על הגאולה  -ורננוהקיצו •על התורה  -אור פני חיים•תורה 

 אמונה לבני הנוער. -אחת שאלתי•פורים  -איש יהודי•הכוונה והדבקות הפנימית 
גבעתיים עסקו בעניין מסוים ביורה דעה. רבינו זצ''ל הגיע להתפלל מנחה גדולה  -ייתה תקופה בה האברכים בכולל 'ישיבת השלום' ה

והתעניין באיזה נושא האברכים עסקו היום. רבינו העיר להם שנפלה טעות בלימוד שלהם וביקש מהם לחזור ולעיין שנית. האברכים הראו 
ן והוא ביקש שיתבוננו שוב. מיד אחרי התפילה התיישבו האברכים וחזרו שוב על הלימוד מחדש משיטות לו טבלת סיכום של הסימ

הראשונים והבית יוסף ועד פסיקת השולחן ערוך ומצאו שאכן שגו בצורה בולטת. למחרת בעת שהרב הגיע למנחה שאלו אותו: "מניין הרב 
ולפתע התמלא כל החדר באור עצום ונכנס אליו יהודי מהעולם העליון ואמר לו:  ידע זאת?". וסיפר שלפני שיצא מהמחלבה, ישב על כיסא

 ".לך ואמור לאברכי הכולל ששגגה יצאה מתחת ידם"

יפר מר נחום לנגנטל כי הביא לרבינו אישיות מוכרת וחשובה. אדם שהגדיר את עצמו כמי שלא רואה נחת כי היו לו שלושה ילדים לא ס
 ובאמת, בשנה אחת שלושת ילדיו התחתנו. תיכנס ללחץ. בשנה הבאה תבוא אליי עם שלוש בשורות טובות".  נשואים. אמר לו הרב: "אל

אחת הפעמים גילה: "אני רואה אותיות כתובות על מצחו של אדם וזו מתנת שמיים". באותיות היו רמוזים מעשיו של האדם. במוצאי חג ב
רוג וכשהיה בוחן בעיניו הקדושות את האתרוג שבירכו עליו במשך חג סוכות היה אומר סוכות היו רגילים לעלות אליו למחלבה יחד עם האת

לאדם מה עליו לתקן, באיזה מידה הוא לקוי כמו גאווה כעס וכדו' גם היה אומר מה הוא רואה לגבי המאורעות העתידים להיות במשך אותה 
ה מסכתות הם סיימו במשך השנה ומה דרגת הלימוד וכמה זמן השנה. אנשים העידו שהרב היה מגלה להם כשהתבונן באתרוג שלהם כמ

הקדישו להתעלות והיה קולע למקומות הכי חבויים אצל האדם ומדבר ומוכיח על נקודות במידות ודרך ארץ שאין אדם שם על ליבו וחושב 
 עליהם כלל.

יק התחיל לצעוק עליו בקולי קולות: "פה זה עם אחת אדם נכנס אדם לכולל בשעת הצהרים ומסר לרב פתק עם שמו לברכה ולפתע הצדפ
כולל. אתה יודע מה זה כולל? תצא מכאן". כשאותו אדם יצא, אמר הצדיק לאברכים התמהים: "אל תיבהלו, על איש זה נגזר להיכנס לבית 

יו והתברר שנעשה לו נס הסוהר ובביזיונות אלו המתקתי מעליו הכל והסרתי מעליו את איום המאסר". לאחר מכן ביררו את העניין אודות
 ונעלם תיק הראיות וניצל מהתסבוכת בה היה מצוי, וכשבא אחר כך להודות לרב אמר לו הצדיק: "אני יודע, אני יודע".

בר מגיל שש ניכר בו שנועד לגדולות פעם סיפר שבעת שנכנס לבית הכנסת בראש השנה ושמע תקיעת שופר אמר לאביו שהוא שומע כ
 משום שרק הוא שומע את זה וזה קול השופר המשתלשל ויורד מן העולם העליון.עוד תקיעת שופר ואמר לו אביו שלא ידבר על כך 

ליו צעקות גדולות ללא הפסקה וגם כשהתחיל לצאת הרב הלך אחריו והמשיך לצעוק עד הכביש יפר יהודי שהגיע למחלבה והרב צעק עס
הראשי. אותו אדם תהה מדוע, מה פשע ומה חטא שהרב התנהג אליו בצורה שכזו. לאחר מכן עלה אותו אדם על רכבו ופתח בנסיעה. 

א יצא בריא ושלם. למחרת הגיע אותו אדם למחלבה והודה בדרך נסע בתוך מנהרה ונכנסה בו משאית ענקית. הרכב נמעך לגמרי אך הו
 לרב על הנס העצום שפעל בשבילו.

אחת הפעמים הגיע אדם לכולל עם תינוק על הידיים וסיפר כי התינוק מפרכס כל הזמן והרב צעק עליו שיצא מהכולל. אמר לו אותו אדם ב
שהרב צעק עליו, התינוק הפך להיות בריא לחלוטין ולא היו לו יותר  שבא רק לבקש ברכה ושוב צעק עליו, ואחרי זה סיפר שמאותו הזמן

                                                       פרכוסים. 
 הסיפורים המופלאים מעובדים מהעלון 'ברכת חיים'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זצ"ל ןַהַחְלּבָ  -הְּפַרְחיָ ן ּכֹהֵ ם ֲאִביָׁשלֹום ַחִּייב ָהרַ ר ַהִּנְסּתָ  – ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

כשהחזרתי לו את התיק? הן זימנו לי את הכסף מן השמיים, 
 האם לא רצו שאקח אותו?!". 

 

לו את ההלכות העוסקות ניסיתי להעמידו על טעותו ולהסביר 
אף אם התיק היה אבוד ולא ולא אבד, וכן,  –בחפץ שהונח 

היה מחובתו להכריז על האבידה ולמצוא את  -מונח 
בעליה, שכן יש סימנים מובהקים וניתן למצוא את 

 הבעלים. 
 

בסיום, החמאתי לו על התנהגותו הישרה ועל העובדה, 
 שהצליח לעמוד בניסיון כזה קשה.

 

נתיים נפגשנו שוב, היה זה בסמינר לתודעה לאחר כש
יהודית, שאורגן על ידי אחת התנועות העוסקות בהפצת 

 היהדות. החקלאי קידם את פני במאור פנים ובשמחה. 
 

הכיפה שהיתה על ראשו נראתה כמונחת שם באופן קבוע, 
שומר  –ולא כמזדמנת, ציציותיו השתלשלו החוצה וכל כולו 

ר לי את אותו מעשה, ואמר: "בוא תורה ומצוות. הוא הזכי
 תשמע את סופו של המעשה. 

 

מצבי הכלכלי הלך והידרדר, והגעתי עד פת לחם ממש. 
את חובותיי לא יכולתי לפרוע. נאלצתי מחוסר ברירה 

 להעמיד את אדמותי למכירה. 
 

שלוש מאות אלף שקל היה המחיר המקסימלי, שהמודדים 
ניתן לקבל תמורת המתווכים והשמאים העריכו שיהיה 

הקרקע. היה זה מחיר טוב, וחיכיתי בסבלנות עד שיימצא 
 לקוח שיהיה מוכן לשלם מחיר כה גבוה...

 

גרם להפצת שמועה כי האזור שבו אך מה עשה הקב"ה? 
מקרקע חקלאית  –מצויה הקרקע עומד להחליף את יעודו 

 לקרקע עירונית. 
 

תי אותה בין לילה קפץ המחיר, וכעבור ימים אחדים מכר
בשלוש מאות חמישים וחמישה אלף שקל. חמישים וחמישה 

 אלף מעל למחיר המקסילמי שעריכו. 
 

כעבור זמן קצר התברר שהייתה זו שמועת שווא. אלה 
שתיכננו את שינוי היעוד של האיזור חזרו בהם בגלל לחצם 

 של ארגונים ותנועות חלקאיות והמחירים חזרו למה שהיו. 
 

ים, שבתי ורכשתי את אדמתי, לאחר כעבור חודשים אחד
שהחליפה מספר בעלים, ושילמתי עבורה שלוש מאות אלף 
שקל בלבד. נותרו בידי חמישים וחמישה אלף שקל עודפים, 

 אשר איפשרו לי לשלם את חובותי ולהיחלץ ממצוקתי..."
 

הקב"ה מזמן לנו ניסיונות על כל צעד ושעל, אך יצר הרע 
נו מדרך הישר. אדם הזוכה מתעתע בנו ומנסה להניא אות

לעמוד בניסיון, שכרו מובטח, והוא עולה ומתעלה במסילה 
 ל...-העולה בית א

 

ּוְׂשָכרֹון ְּבִנָּסיֹוה ֲעִמידָ   

' המראה למען אחילהלן סיפור מופלא המעובד מתוך גיליון '
בעליל כי דבר שאדם לא לקח באיסור, יגיע אליו בהיתר ומה 

 יגיע אליו. -שכתוב לאדם
 

הרב גרוזמן, מרצה בארגון 'ערכים', נפגש עם חברו משכבר 
הימים החקלאי, אשר סיפר לו סיפור מפעים זה: "לדאבון 
ליבי, עקב הבצורת אבד לי כל היבול החקלאי, שכה ציפיתי 

 בו תקוות רבות.  לו ותליתי
 

שסך כל חובותי בדקתי את החשבון שלי ונדהמתי לגלות, 
ידעתי, כי אני מרושש  מגיע לחמישים וחמישה אלף שקל.

ועלול להגיע לפשיטת רגל. אט אט ניסיתי לערוך תרשים 
 של החזרת חובות וראיתי, כי מצבי חמור מאוד.

 

על מנת להשכיח את צערי ואת מרת נפשי החלטתי לצאת 
ן הבית כדי להשתתף בחתונה של ידיד שעמדה להתקיים מ

 באחד האולמות שבעיירה הסמוכה. 
 

נסעתי לשם, החניתי את רכבי בחיפזון ומיהרתי לצאת כדי 
להגיע לאולם מבעוד מועד, אך הופתעתי לראות, כי על כנף 

 המכונית, שחנתה לימיני מונח תיק צד גדול. 
 

הרמתי את התיק ונדהמתי מכך שהיה כבד מאוד, כאשר 
ללא מחשבה פתחתי אותו ראיתי חבילות של שטרי כסף. 

יתירה פתחתי את דלת המכונית שלי, והשלכתי את התיק 
 על הרצפה, נעלתי את הדלת ומיהרתי לחופה. 

 

בתום החתונה חזרתי למכוניתי. ראיתי אדם ניצב בסמוך 
יק המטמון', והתנהגותו נואשת. למכונית, עליה היה מונח 'ת

הוא היה אחוז דאגה. שוטר, שעמד לידו, ניסה לעודד אותו 
 ולהרגיעו. 

 

התברר שלפני עמד 'בעל האבידה' עצמו, אשר סיפר כי 
מעסיקו, בעל תחנת דלק מפורסמת, נתן בידו את פדיון 

הוא עצמו אינו זוכר, היכן הניח היומי כדי שיפקידנו בבנק. 
 נעלם.  את התיק וכיצד

 

 -ניגשתי אליו ושאלתי אותו: "מה היה סכום הכסף שבתיק?"
 " השיב, למרבה הפלא... חמישים וחמישה אלף שקל"
 

לרגע חשבתי בליבי, שמן השמיים זימנו לי את המטמון, כדי 
שאשלם את חובותי ואחלץ מן המצוקה, ואף חשבתי, כי מן 
הראוי שאתעלם מן האיש ומבעייתו ואנהג בתבונה: 'מציאה 

 הבאה לידך אל תחמיצנה'! 
 

אך מצפוני הורה לי אחרת, הבנתי כי איטיב עם עצמי אם 
קראתי לאיש, פתחתי  לא אבנה על חורבנו של הזולת.
 את רכבי והחזרתי לו את רכושו".

 

כאן עצר החקלאי לרגע, הביט סביבו ושאל אותי: "האם 
אינך חושב, שנהגתי שלא כדין? האם לא הייתי שוטה, 

    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 חזקאלחיים משה גרשון בן שלמה י
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      עמי בת כתון ע"ה  נ             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           אורה בת נעימה ע"ה                                                                                        יעקב בן נעמה ז"ל     
   אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""ואתחנןואתחנן""פרשת פרשת  
  ].ד, ו[ "אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה"

             ',צופים שדה'ה בעל ,יורק-מניו א"שליט פרידמן הכהן דוד שמואל ג רבי"הרה ידי על סופר ,שלפנינו המרטיט הסיפור
  .ח"תשע שבט בחודש בטבריה 'קהל חסידים' המדרש לבית שתרם התורה הכנסת ספר במעמד
                       ,וערירי גלמוד נפטר אשר ,מניצולי השואה ,הכיר שלא יהודי של נשמתו פרידמן לעילוי הרב ידי על נתרם התורה ספר
 ...יהודיות הרחק מנפשות ,בבדידות העביר חייו מרבית ימי ואת
          .הכרתי שלא יקר יהודי ששמעתי על מופלא מעשה שאבתי חיזוק עצום בעקבות" :פרידמן הרב דבריו סיפר בפתח

 ".נשמתו הטהורה תורה לעילוי ספר לנדב החלטתי ,כך על כהכרת הטוב
 במחנות יהודים נטבחו מיליוני זו בשנה .היהודי העם בתולדות הקשות ביותר השנים אחת היתה ד"תש שנת :המעשה היה וכך

                       ,נרצחו ,כצאן לטבח הובלו המפוארות אירופה וטף מקהילות נשים אנשים ,שמם יימח שהקימו הנאצים ההשמדה
 .'ה שתקדו על ונטבחו נשרפו

 אף וחלקם ,לבנו מאב הזה היום עד עצם המסופרים ,גבורה סיפורי ואלפי אותם מאות מאירים האפילה מתוך אור כניצוצות
                       .ביותר הקשים דווקא בזמנים אלו יהודים שגילו היהודית עוצמת הגבורה את גיליון עלי לתאר קשה .ספר חרותים עלי

 .מצוותיו ועל אמונתו על נפש למסור בנפש חפצה והסכימו יתברך' ה מדרך סרו לא בגיא צלמוות הלכו כי גם
 ככל חייהם את עליהם להקשות יימח שמם הנאצים דאגו ובחורף בקיץ .קשים מנשוא היו העבודה במחנות החיים תנאי
 אלפים מתו יום מדי. באפם החזקת נשמתם כדי בקושי להם הספיק והמעט שניתן ,להם ניתן ולא כמעט וכסות לחם. הניתן
 .עליהם להתאבל אף פנאי היה לא כשבלב איש ,ובצמא ברעב
 בסירי והתפל הדלוח המרק את הקפידו להגיש הם ,כך .שיכלו ככל היהודים רוחם של את להשפיל דאגו ארורים רשעים אותם
                 ,המחזה הנורא בעבורם היה יומית שעשוע כמנת. במנה לזכות ולהתנפל כדי לדחוף היהודים את שייאלץ באופן, ענק

 .כלום בלא נותרים בסוף מהם רבים וכיצד עצום בלהט על הסיר היהודים מתנפלים כיצד לראות
 לעשות עליו כי החליט בו והוא היכה הרעב .מנה בלא הימים מן ביום נותר, נפתלי פינחס הבחור ,האסירים מצעירי אחד
 מאושר היה לא ,שלימה פרוסת לחם ,מפז יקר אוצר מצא וכאשר ,לכך שם לב שאיש מבלי ,המטבח אל התגנב בדממה .מעשה
 .לצאת החוצה ומיהר חלוקו תחת הפרוסה את הוא טמן .ממנו
 מוות הינו זו חמורה 'עבירה' על כי העונש ידעו הכול .מיד נחרץ דינו .לו קלגסים שארבו שני בידי המסכן נתפס בצאתו מיד

 לפקודה הם המתינו .בידיהם כשרובים חיילים כיתת סביבו התייצבה .'המוות קיר' אל נלקח מהר חיש .בכיתת יורים
 .הבחור הצנום לעבר שלהם הנשק כלי את מחסניות להריק להם שתאפשר
                 ,ולפתע .הפקודה את לומר עמד והקצין, לעברו הונפו הרובים .נידף כעלה והוא רועד הקיר אל כשגבו עמד נפתלי פינחס

   "!!אחד 'ה אלוקינו 'ה ישראל שמע: "אימים שאגת הבחור מפי התפרצה כמו מאליה
                       ,נפתלי של פינחס עונשו את להמיר אתר על החליט הוא. הקצין הנאצי בעיני להידלק לניצוץ שטני גרמה שאגתו
 באכזריות ברובים והיכוהו מולו במהירות הקלגסים התייצבו .נוראיים בייסורים למוות קל וקצר ממוות ...למלקות ממוות

 .מתבוסס בדמו הרצפה על שנפל עד ,"ישראל שמע"הרף  ללא זועק שהוא ךתו ,שבידיהם
   .הייסורים מתוך עליו דעתו נטרפה אך ,המלחמה ימי אחרית את שרד הוא. המכות מחמת נשמתו יצאה לא ניסים בניסי
 לגור עברה סיום המלחמה עם כאשר .הרחומה חסותה את ופרסה עליו היא אף שרדה ,בעולמו היחידה שנותרה הנפש אחותו

 פטירתו בעת ומפורט כי חתום הסכם מהם שהוציאה לפני לא, נפש לחולי גויי מחסה בבית לשכנו נאלצה, שבבלגיה באנטוורפן
 .באנטוורפן היהודית של הקהילה העלמין בבית יהודית לקבורה ההנהלה להביאו תדאג העולם מן

הודיעה  ומיד ,ההסכם את קיימה בית המחסה הנהלת .לבוראה המיוסרת נשמתו נפתלי את פינחס השיב ז"תשע תמוז בחודש
                  ,קדישא דאנטוורפן החברא מעסקני ,ברגר שלמה רבי .ישראל בקבר שיקחוהו ויקברוהו באנטוורפן קדישא לחברא
                 , גויה מבוגרת אישה לראות הופתע ,קדישא רכב החברא לעבר הנפטר של מיטתו את וכשנטל, המחסה בית לעבר מיהר
 .הפוגה ללא דומעות כשעיניה עד למכונית הנפטר את המלווה ,החולים בית מצוות
טוב ומיוחד  אדם עוד לא הכרתי ,פינחס" :דבריה היו וכה ,פרידה מילות כמה האישה לומר ביקשה הרכב דלתות נסגרו טרם
 ".אותך לנצח ילווה שלך "ישראל שמע"שה רצון יהי. האחרונות השנה בשלושים כראוי ששירתי אותך מקווה אני !כמוך

. במקום עובדת אני שנה שלושים מזה: "האישה הסבירה ?"ישראל שמע"ב שכזו מושגים לגויה מניין ,ברגר הרב של לפליאתו
                  והערב  השכם ,מלזעוק פסק הנפטר לא אלו שנה שבעים במשך .לפניי ארבעים שנה כבר ,לי סיפרו כך ,כאן היה הנפטר

 גם ילווהו זה שפסוק מתאים שאברכהו לא וכי .מפיו אחת מילה הוציא לא, לזה מעבר ".אחד 'ה אלוקינו 'ה ישראל שמע"
 !".?לעולם העליון

במחנות  שהדהדה "ישראל שמע" שאגת .בזכותו לתשובה התעוררו ורבים ,ברחבי אנטוורפן לאוזן מפה הסיפור נפוץ מהרה עד
על  והשפיעה פעלה כמה עד לאמוד אינו יודע ואיש ,מכן לאחר שנה עיםשב להדהד בעולם המשיכה ,צלמוות בגיא ההשמדה

  ).פריו מתוקו (אחרית ימיו עד היהודי בנפש חקוקה נותרת במסירות נפש הנעשית מצוה כי .וטובים רבים
  .)י"רש(ממונך ובכל ]. ה, ו[ "ובכל מאדך"

, החלטתי להזמין מיד מונית. כרעה אשתי ללדת, בשבת קודש :שכה סיפר, אצל יהודי יקר מאמריקה,  כך היה-מעשה שהיה 
                     . על מנת לחפש טלפון של חברת מוניות, מיהרתי ליטול את מדריך הטלפונים. שתיקח אותנו לבית החולים הקרוב

  .  דעת פרסום של חברת מוניותהבחנתי במו, בו ברגע שפתחתי את המדריך
  

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

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

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



  ". לנסיעה לבית החולים, אני צריך בדחיפות מונית, רעייתי עומדת ללדת: "התקשרתי לחברה וביקשתי מתוך בהלה
  ".  דולר לתשלום הנסיעה400 תכין בבקשה - נענה מזכיר החברה -אני מיד שולח לך מונית "
  !". הכל כמה רחובות מביתי-רחוק בסך הרי מדובר בבית חולים ש- נזדעקתי -! ?!? דולר400"

אלא לחברת השכרת , אתה לא פנית לחברת מוניות רגילה, ידידי היקר: "וכאן מודיע לי האיש דבר שגרם לי לזעזוע
, המיועדים להסיע אנשי שררה ועשירים, ועוד אטרקציות, בר עשיר, עם ספות מרווחות,  רכבי פאר ומלכות- ' לימוזינות'

, מפוארת' קדילק'הרי שהשכרת לימוזינת ,  דולר20-  בעוד שמחיר מונית רגילה ליעד שלך הוא כ- בהתאם וכמובן שגם המחיר
  !".400עולה 

ומיד אתקשר לחברת ,  האם אבטל מיד את ההזמנה ואנתק את השיחה-?  מה עלי לעשות-כעת עלה בליבי ספק לא פשוט 
שכן עתה חברת הלימוזינה כבר , )יוג חדש לחברת המוניותבח(או שמא אסור לי לבצע חילול שבת נוסף , מוניות רגילה

               , )לחברה הרגילה(כך שכל מטרת הניתוק והחיוג הנוסף , שתיקח אותנו לבית החולים) מלכותית(מעמידה לרשותי מונית 
  ...  ?והרי אין לחלל שבת עבור הפסד ממון, אלא נועד אך ורק לחסוך בכסף, אינו נוגע להצלת נפשות

                     , אין היתר לנתק את השיחה ולהזמין בשיחת טלפון חדשה מונית רגילה :א" שליטי זילברשטיין"ר הגר"והשיב מ
מכל מקום ', פיקוח נפש'ועל אף שמטרת השיחה היא ל. 'פיקוח ממון'ולא על ', פיקוח נפש'שהרי לא מחללים שבת אלא על 

  .ם חיסכון בהוצאה כספיתהיא רק לש, נוסףכך שתכלית הניתוק והחיוג ה, כבר מזומנת בידו, הנסיעה לשם ההצלה
ובמרחק יותר גדול ישנו בית חולים , ויש בסמוך לעירו בית חולים פרטי, כאשר חולה נזקק לאשפוז בשבת קודש, בדומה לכך
כשהחולה (אזי אין לנסוע לבית החולים הרחוק כדי לחסוך בהוצאות כספיות , ששם הטיפול לא יהיה כרוך בתשלום, ממשלתי

  .'פיקוח כסף'ולא מפני ' פיקוח נפש'שהשבת נדחית מפני הטעם הוא משום , וכאמור). יקבל טיפול שווה בשני המקומות
הבחין מיד בבהילות , והנה כשהגיע הנהג הנכרי, במקרה שהבעל הזמין בטלפון מונית רגילה: ר"הוספנו לשאול את מו(

עבור  דולר 400ודרש לקבל מראש , והחליט מתוך רשעות לנצל את המצב, שאופפת את בני הזוג שנחפזים להגיע לבית החולים
 האם מותר לחייג שוב כדי -היא רק על ידי הזמנה טלפונית , האפשרות היחידה למצוא נהג אחר, כעת... הנסיעה הקצרה

  ? או שמא יש חיוב לנסוע עם הנהג הערל שמפקיע את המחיר, להזמין מונית אחרת
ר להזמין מונית אחרת על ידי חילול איני רואה הית, כשכבר מזומנת לפנינו מונית: י זילברשטיין"ר הגר"השיב מווגם כאן 

  !).אין לעשות מלאכה שנועדה אך ורק להצלה מהוצאה כספית, גם במקום סכנת נפשות, כי כאמור, שבת
  .אלא יש לנסוע לבית החולים עם הלימוזינה, אין היתר לנתק את השיחה ולהתקשר להזמין מונית רגילה :לסיכום

ואם נתגלגל הדבר , )ד"כ', משלי כ" (ואדם מה יבין דרכו, מצעדי גבר' המ "-א ואמר "ר שליט"ולאותם בני זוג סיים מו
. 'מאן מלכי רבנן'(ויזכו שייוולד להם ילד אציל ומלכותי , סימנא מילתא היא, שהיולדת תיסע לבית החולים ברכב מלכותי

  .)ופריו מתוק(! ויזכו ההורים לרוות ממנו מלוא חופניים נחת, ובפרט שילד זה קידש בלידתו את שבת המלכה, .)ב"גיטין ס

  ].ב, ז[ "ולא תחנםם"
ובבית מדרשנו לומדים תלמידי חכמים , זכינו :לפנינו שאלה מעניינת שהגיעה מאת מנהל אחד הכוללים החשובים שכה סיפר

שבראשו נכתב באותיות ענק , תלינו לוח מפואר במזרח בית המדרש, כדי להרבות בתרומות לקיום והחזקת הכולל. י"כ, רבים
                     , תורם את סכום החזקת בית המדרש ליום אחד, יהודי המעוניין לזכות להיות פרנס יום לימודים". פרנס יום"

  . או לכל צורך אחר בו הוא חפץ, לעילוי נשמה, להצלחה, ת יום הלימודים לרפואהוהוא רשאי להקדיש א
                     ". פרנס יום"וביקש להיות , כשבידיו שטרות כסף רבים, בוקר אחד מופיע בבית מדרשנו איש עסקים נכבד, ובכן

  ".?באיזו הקדשה כבודו חפץ"שאלנו אותו 
                     , רשום אותו על גבי הלוח והלומדים יזכירוהו לרפואהכדי שנ, שאלנו לשם החולה. השיב" ברכה לרפואה שלימה"

  "...מוחמד אבו חאסן בן אחמד: "והאיש השיב
. שיש לי עסקים גדולים מאוד עמו, מדובר בערבי מסעודיה, תבינו: "מיד הסביר, שהבחין בפליאה הגדולה שעל פנינו, האיש

, מכיון שלעסקיי יש טובה מרובה ממנו...  ניתוח מסובךוהיום בצהריים הוא עומד לעבור, לאחרונה מצאו בגופו גידול מסוכן
  ...".ויתפללו הלומדים לרפואתו והחלמתו, ומבקש שתתלו את שמו על גבי השלט, אני מאוד חרד לתוצאות הניתוח

  ? האם מותר לקבל את הצדקה לרפואת הישמעאלי ולהתפלל עליו)  א-נשאלת השאלה 
  ? התורם ולכתוב את שם הערבי על גבי הלוח בבית המדרשהאם מותר לקבל את דרישת, במידה שכן) ב

ומרוויח על ידו , ישנו גוי שאני סוחר עמו מזה שנים: ל פנה סוחר יהודי בשאלה דומה לשאלתנו"י זצ'אל רבינו חיים פאלאג
וגם לתת צדקה בעדו לתלמידי חכמים , שיחיההאם מותר להתפלל עליו . עתה הסוחר הגוי חלה ונפל למשכב. ממון רב

                     , "םנחא תל"משום שנאמר בתורה , לברך נכריםשאין , )'א- ט"קפ(והלוא מבואר במגן אברהם , שילמדו לרפואתו
  ...?.)'ז כ"מסכת ע(' ןח'ולא ליתן להם , ויים מתנת חינםומכאן למדו רבותינו שאין ליתן לג

' מתנת חינם'כי כאן אינו מתכוין ליתן סתם , מותר להתפלל עבור הגוי): ג"ל' סי' חיים ביד'ת "שו(י 'ח פאלאג"השיב הגר
וגם בתפילתו עליו , כי יש לו הנאה מרובה מכך שהנכרי יקום ויתהלך בחוץ, כוונתו להתפלל עבור עצמו, אלא אדרבה, לנכרי

  .בעברלא יהיה כפוי טובה על הטובה שקיבל ממנו 
                     , ה שיקל בדינו של הגוי"יכול לבקש להקב, שיהודי שעשה לו גוי טובות, )צ"תש, ו"תשמ' סי(ונאמר בספר חסידים 

  !כפי שאמר רבי יוחנן על חרבונא זכור לטוב', זכור לטוב'וכן כשמזכירו יאמר עליו 
, יובא היהודי לפנ, נטה למותמעשה בסוחר יהודי שערך עסקאות עם גוי אחד שחלה ו: י ומספר'ח פאלאג"ומסיים הגר

, )כי נעשה ערב בעד הגוי על סחורות וכספים(ייגרמו לו נזקים והפסדים רבים , התייפח בבכי ואמר שאם ימות הסוחר הגוי
  . ולכן חילה פני שאקבץ עשרה תלמידי חכמים ונאמר תהילים בעד הגוי החולה הלזה

  !גדול' והיה קידוש ה, והכיר מעלת האומה היהודית, וליווקם הגוי מח, והנה לא עבר זמן רב. וכן עשיתי מעשה
                     :) ד"בגיטין ל(א למובא בתוספות "ר שליט"ציין מו, אודות ציון שם הנכרי בלוח בית המדרש, בדבר השאלה השנייה

ובביאור דבריו כתב הגליוני !". ה וישראלם בתורת מש"ם עכוחלילה להזכיר ש): "רי בגטם נכאודות הזכרת ש(שם רבינו תם ב
  . לכן אין להזכיר בו שם נכרי, שכיון שיש בגט מעלה וקדושה: ס"הש

אך הדבר מגונה ששמו יתנוסס על , שהלומדים יתפללו לרפואת הנכרי,  יש לומר לתורם הנכבד-וכעין זה נאמר גם בשאלתנו 
  ).מהלומדים פתק עם שם החולהובמקום זה יחלקו לכל אחד (, גבי לוח בית המדרש הקדוש

                   אך את שמו אין לפרסם על גבי כותל בית המדרש, ניתן לקבל את התרומה ולהתפלל לרפואת הסוחר הנכרי :לסיכום
  .)ופריו מתוק(

  ,ל"ז פארי בת מונירה רתמ 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 עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
   ,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זאליהו בן כשוורנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זזינט בת מריםנ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נפטרי עם ישראלנ כל "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:  לשלחו בקשה, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 בעת ההוא לאמור"               ‘   "ואתחנן אל ה            
פעם אחת שאלו חסידיו של הצדיק רבי חיים מצאנז את רבם: מה עושה רבינו לפני                                                                        

 התפילה?       
אתפלל! כיוצא בדבר                     -אני מתפלל שבשעת התפילה                        -השיב להם הרבי               -לפני התפילה           

“   בעת ההיא לאמור                ” ומה התחננתי?              ‘“    ואתחנן אל ה           ” אנו מוצאים אצל משה רבנו שאמר:                               
 שבעת שאני עומד בתפילה חשובה לפניו אמירתי!                                         

 "וההר בוער באש עד לב השמים"                             
והיו אלה              -ם   “   אמר הצדיק רבי יצחק מאיר מגור בעל חידושי הרי                                                 -בוער היה ההר              

לב זך וטהור כעצם                  “     לב השמים          ”   להבות אש קודש עד שזכו ישראל מחמת כך קבלו                                            
 השמים לטוהר.                

 
 "ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם"                              

 ועבדתם שם את העמים.                     -“ ותפלחון תמן לעממיא                  ” מתרגם אונקלוס:                
את הדברים ביאר הצדיק רבי שר שלום מבעלזא: ישראל שבחוצה לארץ עובדים                                                                   
עבודה שהיא זרה להם את כל מה שהם יוצרים ובונים על אדמת ניכר בסופו של דבר לא                                                                            
להם יהיה אלא כל השפע והטוב שיצרו ייהנו מהם אומות העולם ואילו הם לא ייהנו                                                                          

 מכלום.      
 

 וביניכם"        ‘   "אנוכי עומד בין ה                     
היינו האנוכיות והעצמיות שהאדם                                   -אמר הצדיק רבי שניאור זלמן מלאדי                                     -“   אנכי      ”   

היא המחיצה המבדילה בין האדם                                 -“   וביניכם         ‘     עומד בין ה            ”   דואג לעצמו ולטובתו,                       
לבוראו שכן אין הקדוש ברוך הוא יכול על ידי כך לקנות שביתה בלבו של האדם                                                                       

 “.  אני ואפסי עוד             ” האומר       

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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 20:17ˆ‡˙ ה˘ב˙: 
 21:52רבנו ˙ם: 
 ה‚יליון יו"ל
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 האם מותר להשתמש 
 ג'ל -בתמיסת אלכו

 בשבת ויום טוב  
יש לדון האם מותר להשתמש בסבון על מנת לשטוף 

את הידיים וכפי שהורו משרד הבריאות. ויש לעיין בכמה 

נידונים. א' איסור ממרח. ב' איסור מוליד ריח. ג' משום 

 רפואה.   

הנה מצד איסור ממרח, אין איסור כיון שאיסור ממרח 

הוא רק בדבר סמיך כגון שעווה וכל כיוצא בזה, אבל 

סבון נוזלי כיון שהוא נשפך אין בו משום ממרח, עי' 

בשו"ע (סי' שיד סי"א). ואף שהגאון האגרות משה (או"ח 

ח"א סי' קיג) כתב בתשובה שמחמיר לבני ביתו שלא 

להשתמש בסבון נוזלי בשבת. מכל מקום הכרעת כל 

הפוסקים, שכבר הותר הדבר, ואין לחשוש לא לממרח. 

כן דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (קובץ תשובות ח"א 

אורחות שבת פי"ז הערה מ)  ומרן הגר"ע יוסף   -סי' ל"ח  

 זצ"ל (הליכות עולם ח"ד עמ' קח).    

ואין  לחשוש לאיסור הולדת ריח בחומר ריחני, משום 

שכל הניתן ישירות על הגוף, אין בו איסור, משום 'דזיעה 

מעבירתו', עי' בזה בהליכות עולם (ח"ד עמ' ריג). ואמנם 

בני ספרד מחמירים בהתזת  בושם על הגוף בשבת ויום 

טוב, היינו במקום שיכוסה בבגד, אבל לא על מקום 

 מגולה כידיים, עיין בשו"ע (סי' תרי"א).   

ומצד איסור רפואה, היה מקום לאסור שהרי כתב 

השו"ע (סי שכז ס"א) שאסור לסוך בשמן ורד משום 

דמוכחא מילתא דלרפואה קא עביד. אך אין לאסור בזה, 

שכן כלל  גדול בידינו (שו"ע סי' שכח סל"ז) דכל דבר 

 שהוא מעשה בריאים אין בו משום רפואה בשבת.  

וכן הורה הגאון רבי צבי ובר שליט"א רב שכונת נוה 

יעקב בירושלים, שמה שמחטאים את הידיים היום בג'ל, 

 זה לא נחשב לרפואה, כיון שזה גם מעשה בריאים.   

 

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

 

 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 

לללללל

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 

 

 



 סיפור לשבת  

מי האמין ששוב כל המאורעות שחווינו זה 
ובגדול. מי האמין ששוב פעם נחזור  -עתה חוזרים

לכתוב סיפורים מאמרים וחיזוקים בנושא נגיף 
הקורונה שמשתולל לו בקצב מסחרר ברחבי 
העולם בכלל ובארץ הקודש בפרט. אז מה קורה 
כאן, מספרים שמעולם לא שמענו ולא דמיינו 
נמצאים כאן ומונחים בכל יום על השולחן. אלפי 
נדבקים ומאות חולים קשה זה הנתונים, אלו הם 

ה  ב ש ח מ ה של  נה  פ המ ת  ו וד נק
 למעשה. 

אלו ימים לא קלים עבור עם 
ישראל הנתונים בצרה ובכאב. ימים 
אלו עוברים אצל רבים מעם ישראל 
בחששות ובמכאובים מה ילד יום. 
שאת  מוכח  מתמיד  והפעם יותר 
מתכננים, אתה  לא  החיים אנחנו 
יכול לדבר עד מחר אבל בסופו של 

יתברך הוא זה שיקבע את ‘  דבר ה 
הרוצה ’ התוצאה. וכמאמר החכם:  

ה  את  ן ‘  להצחיק  שיתכנ יתברך 
 ‘...דברים

ובמיוחד בימים אלו מוטל עלינו 
יתברך שכל ‘  להתחזק באמונה בה 

לטובה. וכידוע  הכל  שעושה  מה 
שאחרי החושך תמיד מגיע האור, 
כמו בכל יום שאחרי הלילה מגיע 

 היום.
הסיפור המדהים הבא התגלגל למערכת 
נקודת החיזוק  לגמרי, ואת  במקריות  ן  העלו
הגדולה שיוצא ממנו אין וויכוח שזה ייתן דרך 

 אחרת בתהיות והקשיים בימים אלו.
משפחת דן המתגוררים בבני ברק באזור רבי 
עקיבא ארחו בביתם מזה כשלוש חודשים את 
הסבתא מקרית גת. הסבתא בת תשעים ושתיים 
מבחינה גיאוגרפית  שואה וממוקמת  ניצולת 
במקום הראשון של קבוצות הסיכון. כמובן בני 
הבית נזהרו והוסיפו על עצמם זהירות על זהירות 
הקפדה על הקפדה ומי מדבר על לארח אורחים 

 או קרובים בבית. 
ממש כיבוד סבתא מושלם על כל המשתמע 
ועם כל המסירות נפש שיש בכל העניין הזה. בכל 
אופן לא פשוט בית של בלי עין הרע עשרה ילדים, 
מכרים וקרובי  חברים  מה ילדים.  כבר  וידוע 
משפחה אלו ממלאים להם את היום ויש שיאמרו 

 יותר מההורים החמים והאוהבים.
מגיעות.  הימים עברו והבשורות הטובות 
חד  מספר  של  לשפל  מספר הנדבקים הגיע 
ספרתי ביום שבע נדבקים על גבול העשר ואלפי 
בדיקות מבוצעות. החנויות נפתחו כל אחד עם 
צבע התווית שלו, ומוסדות החינוך והיכלי התורה 
והישיבות נפתחו מחדש וקול התורה חזר להדהד 
בעולם אחרי זמן של מוות רוחני לעולם התורה, 

 הקול והכל חזר לקדמותו.

מהבתים, הותרו  רבים מעם ישראל יצאו 
הביקורים אצל הסבתא והסבא ובעצם יהיה סוג 
של מחשבה שהעולם חזר למה שהיה. אולי לא 
בתקופת  שהיה  כמו  לא  ודאי  בו אבל  לגמרי 

 הסגרים יום כן יום לא.
באחד מסופי השבוע יהונתן חזר מהישיבה 
המפוארת בה למד שהינה במקרה ישיבה מוכרת 

 ואפשר לומר מהמובילה שבעולם הישיבות.
דאג  הוא  לבד,  חזר  לא  יהונתן 
להביא איתו עוד חמישה בחורים 
אצלו  שיתארחו  לשיעור  ו  חברי
בשבת בהסתמך על כך שבבית 
משפחת דן הבית פתוח לכל אורח 
ללא כל הודעה מוקדמת, וכמובן 
תקופה  לאחר  הסכימה  האמא 

 בעקבות הירידה בנתוני ההדבקה.
ל  כ ל ה  נ ה מ ה  ת י י ה ת  ב ש ה
ה  ח מ ש ש א  ת ב ס ה ה  ח פ ש מ ה
לראות את בנה לומד עם החברים 
בבית עם כל הגישמעאק והמרץ 

‘ רק ’ וכמובן כמו כל סבתא שרוצה  
ם  י ק י ד צ ה ם  י ד כ נ ב ת  ו א ג ת ה ל

 שזכתה להביא לעולם.
ביום ראשון הם קבלו הודעה שלא 
אחד  וכלל.  כלל  אותם  הכינה 
הבחורים שהתארחו אצלם בשבת 
נתגלה כחיובי לנגיף. כמובן המשפחה נכנסה 

 לבידוד ועשו בדיקות לכל בני הבית.
מה  והתהיות.  החששות  מתחילות  וכאן 
עושים עם סבתא שאם חלילה וחס היא נדבקה 

ל היא על פי דרך הטבע מסיימת את תפקידה “רח
בעולם. כמו שציינו גילה מופלג ובריאותה במצב 

 גרוע ביותר.
ת  ו ח ת ו ומ ת  ו טי י ר ק ת  ו שע ו  י ה ת  עו ש ה
ותוצאות   . ימו והסתי עברו  הם  גם  ושלבסוף 

 הבדיקה לא איחרו מלבוא. 
כל בני הבית, הכולל את ההורים האחים 

 וארבעת החברים כולם נדבקו. 
יתברך בעצם נתן לה ‘  אבל אישה אחת, שה 

חיים במתנה, היא לא נדבקה. הסבתא מקרית גת, 
כל  למרות  שלילית.  תשובה  שקבלה  היא זו 
הקרבה שהייתה למשפחה כל השבת אחד ישב 
לדבר עם השני ויותר מזה גם החיבוקים של 

יתברך ‘  הנכדים הם לא אלו שהדביקו אותה. ה 
 פשוט החליט החלטה וזה גם מה שקרה.

פשוט הניתן  לא דבר  קוראים יקרים, זה 
לזלזול. בוודאי שייסוד האמונה הוא שלכל נגיף יש 
כתובת אבל את ההשתדלות אסור לנו להוריד 
ואף לא לזלזל זה דין תורה. מה תרגיש שתגיע 
לעולם האמת ותואשם ברציחה במזיד בגלל שלא 

 הקפדת לשמור על בריאות האחר. 
זה הזמן לאזור מותניים ולפתוח את הלב ולו 

 במעט בכדי שנוכל לעבור את התקופה בשמחה.

וכאן מתחילות 
החששות והתהיות. 

מה עושים עם סבתא 
שאם חלילה וחס היא 

ל היא על “נדבקה רח
פי דרך הטבע 

מסיימת את תפקידה 
בעולם. השעות היו 

שעות קריטיות 
ומותחות ושלבסוף 

גם הם עברו 
והסתיימו. ותוצאות 
הבדיקה לא איחרו 

 מלבוא. 

 עשור חלף
עשר שנים שלמות חלפו מאז שקעה השמש בערב שבת קודש 
ה' באב תש"ע ויחד איתה שמשו של הצדיק שהאיר לעמו במשך 

 שמונים שנה...

 הורתו ולידתו
איטו –"חלמתי הלילה את הצדיק רבי דוד ומשה זצוק"ל" אמא  

הייתה נרגשת במיוחד כשסיפרה לבעלה על החלום המיוחד "הוא 
 בישר לי כי בקרוב אלד בן וביקש שאקרא לו על שמו".

בי"ז בסיוון תר"ץ בכפר תאמסינט הפציע אורו של הצדיק, 
למשפחת ביטון נולד בן ויקרא שמו בישראל 'משה' על שם 

 הצדיק שלימים הוא עתיד לפרסם את שמו בכל העולם.
רבי מסעוד היה ידוע בכל אזור מגוריו כבעל חסד וכל אורח 
שהזדמן אל הכפר ולאחר מכן אל ווארזאזת מקום מגוריו ידע כי 

 דלתו של רבי מסעוד פתוחה בפניו ככל שיחפוץ.
לא רק פשוטי העם מצאו את מקומם בביתו של רבי מסעוד, 
גדולי וצדיקי מרוקו היו בני בית אצל רבי מסעוד, הבבא סאלי 
ועוד רבים מבני משפחת אבוחצירא, כשהיו מגיעים לאזור היו 
מתארחים בביתו של רבי מסעוד, שכיבד אותם בכבוד מלכים 

 כיאה לקדושי עליון אלו.

 ארץ ישראל
מייד לאחר נישואיו עלה הרב אל ארץ הקודש ולאחר חודשים 

 ספורים הוא קבע את מושבו בעיר באר שבע.
החשיפה לחילוניות השולטת בארץ באותה תקופה הייתה 
בשיאה והרב היה מסתובב ברחבי העיר וזועק מנהמת לבו על 
השבת המתחללת ועל ביצור חומות הטהרה והקדושה, "כמה 
שאתה מרוויח בשבת אני אתן לך" היה הרב מתחייב לא פעם 

 לנהגי מוניות שר"ל עבדו גם ביום השבת.
כבר אז החל הקשר המיוחד של הרב למצוות המזוזה, והוא היה 
מממן מכיסו הפרטי מזוזות מהודרות לכאלו שידם לא השיגה 

 לקנות מזוזה לביתם.
לפרנסתו היה הרב עוסק בצורפות בחנות אותה פתח בשם 
'ירושלים של זהב', אבל לאחר מספר שנים החל להתפרסם ברחבי 
העיר כי ברכותיו של 'רבי משה הדתי' (כך היה נקרא הרב בגלל 
חזותו הבולטת עם זקן ארוך ופאות) עושות פירות ואנשים החלו 
להגיע אל החנות מכל קצוות הארץ כדי לקבל עצה ותושיה, 
באותם ימים החל להתגלות הכח העצום לו זכה הרב  להביא מזור 

 ותרופה לאנשים הזקוקים לכך דרך סודותיה של המזוזה.
סאלי' -בעצת מורו ורבו אליו היה קשור בכל נפשו 'סידנא בבא 

שבע ולעלות אל עיר הקודש -החליט הרב לעזוב את העיר באר 
 ירושלים.

 ירושלים של מעלה
בשנת תשמ"ה עלו הרב ומשפחתו אל עיר הקודש והמקדש, 
כאן החלה פעילותו של הרב להגיע לממדים אדירים, הרב פתח את 
'מוסדות דור ודור' יחד עם בנו וממשיך דרכו שיבלט"א הרב 
שמעון בן טוב שליט"א והחל בפעילות בתחומים רבים שהמשותף 
ישראל, ביניהם רשת  וקדושה בעם  לכולם הוא הפצת תורה 
כוללים, ואת מרכז 'שלמותא' להגברת המודעות למען טהרת 

 המשפחה.

 גדולי ישראל
הרב זכה בימי חייו להערכה רבה מגדולי ישראל מכל החוגים 
שהעריכו מאוד את פעולתיו הכבירות למען עם ישראל בפרט 

ורבו  הבבא סאלי זצוק"ל והראשל"צ הרב מורו 
 מרדכי אליהו והגר"ע יוסף זצוק"ל. 

 עבר, הווה, עתיד...
האר"י  של  לולתו  הי ום  י באב  ה' 
הקדוש הוא גם יום הילולתו של 'צדיק 
לרגע  הועם  לא  שאורו  וזות'  המז
וממקום שבתו תחת כסא הכבוד הוא 

 ממשיך לפעול ולהשפיע...       

 ‡”˘ליט˘מעון בן טוב רבי 

ההבטה הידיעה המלאה והשקופה על ידי 
לידתו שנשלחו אליו לבדיקות הרוחנית במזוזות 

בעצת רבו כך עזב את מרוקו במרוקו  וימי נערותו
עשור להסתלקותו ■ בארץ ישראל ואלו היו מעשיו 

של הגאון הצדיק רבי משה בן טוב זצ"ל המכונה 
בנו ממשיך דרכו רבי בפי העם 'צדיק המזוזות' 

במילות זיכרון ויומן מסע  שמעון בן טוב שליט"א
 משה אמת■ לזכר נשמת אביו הקדוש זיע"א 

 גל שני?!

ורבו  מורו 



יש לאדם צורך כל שהוא. בריאות, פרנסה, 
חינוך ילדים, שלום בית וכו'. לא חסר... הוא מתפלל 
ומתחנן פעם אחר פעם, נראה לו שאין מקבלים 
ת  ו ל י פ ת ה  . ך כ ר  ב ד ה ן  י א אך   . ו ת ל י פ ת את 
מצטברות, ממתינות לשעת הכושר. יגיע זמן בו הן 
ייענו. אסור להתייאש. אנו צריכים לעשות את 
ההשתדלות שלנו, הן מבחינה גשמית והן מבחינה 

 רוחנית. 
סיפור מדהים שאירע לאחרונה 
ת  ו מרגלי צבי  י  רב ן  ו א הג מספר 

 א במהלך שיעורו השבועי:“שליט
אחד המאפיינים של האחדות 
הוא הכנסת אורחים. אין זה דבר קל. 
הרבה יותר קל לתת צדקה. מוציאים 
סכום כזה או אחר, נותנים, ומשלחים 
את היהודי לדרכו. כך גם מעשי חסד 
אחרים. הכנסת אורחים היא חסד 
ורב תחומי. צריך לדאוג  מתמשך 
ל  כ ל  ע ה  ח ו נ ה  י נ ס כ א ל ח  ר ו א ל
המשתמע, וגם להקדיש לו את כל 

 תשומת הלב.
אודות  ן  י י מענ סיפור  אספר 
אורחים שהתגלגלו לביתי, הישר 'מן 
ביום  המעשה.  היה  וכך   . השמים'
ידיד  אלי  התקשר  בלילה  עי  רבי
יש לו חבר, שגם  הברית.  מארצות 

אותו אני מכיר ומוקיר. לחבר יש בן בירושלים, והוא 
 : לו אמרתי  בשבת.  בגליל  להיות  לבוא  רוצה 
"בשמחה! מסור לבחור את מספר הטלפון שלי, 

 שיתקשר אלי ונתאם".
כבר למחרת בבוקר מתקשר בחור ואומר: 
"אני בחור ישיבה מירושלים. האם אני יכול לבוא 
עם חברי להתארח אצל הרב?". כמובן שעניתי 
בחיוב. הלא כך הבטחתי לידידי שמעבר לים. 
אמרתי לבחור שמצדי עדיף שיבואו בשבת הבאה, 
אז אוכל לארח אותם כיאות. אך הוא אמר שלהם 
יותר נוח בשבת הקרובה. טוב, מה לא עושים 
בשביל ידיד? סברתי וקבלתי. הוסיף הבחור וביקש:  
"אנחנו רוצים לבוא כבר ביום חמישי!". נו מה לא 

"בסדר. תבואו ביום …  עושים עבור ידיד של ידיד 
חמישי!". התחלתי להתארגן. היכן ילינו והיכן 

 יסעדו. שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר.
הבחורים מגיעים, אני מקבל אותם בסבר 
במאכל  מכבדם  אותם,  מושיב  יפות,  פנים 
ובמשקה, משוחחים על דא ועל הא, ואז שואל אני 
לשלום ידידו של ידידי וידידי. הבחורים מחליפים 
מבטים ואומרים בתמיהה: "אין אנו יודעים על מי 

 אתה מדבר. אין לנו כל קשר אליהם"...
נדהמתי, "אם כך, איך הגעתם אלי?", אמרו 
הבחורים בתמימות: "אנחנו בחורים אמריקאים, 
אוהבים לשנות אווירה מידי פעם. רצינו להתארח 
בגליל, אך אין לנו שם אח ורע. מה עשינו? ישנו 
ו  התחלנ ישובים.  י  רבנ של  טלפונים  מדריך 
להתקשר לרבנים אחד אחרי השני על פי סדר הא' 

ב'. הרבנים כמובן סירבו. הבנו אותם. אם הם   –
יקבלו לביתם כל אחד, לא תהיה להם מנוחה. זה 
בלתי אפשרי לקבל לאירוח כל בחור שחשקה 

 נפשו בנופש גלילי...
והנה,  לנסות.  ו  המשכנ  . ו יאשנ התי "לא 
מרגלית,  לרב  התקשרנו  כאשר   , להפתעתנו
הסכים מיד לבקשתנו. ולא עוד, אלא שחשנו שהוא 
רק חיכה לטלפון שלנו ושהוא שמח לקבל אותנו 
לביתו. משכך, קיבלנו ביטחון עצמי 
דווקא  לנו  שנוח  אמרנו  מופרז. 

ובה   קר ה ת  .   –בשב בל קי רב  ה
אמרנו שאנחנו רוצים לבוא כבר 

 הסכים בקלות. –ביום חמישי 
"הופתענו עד מאד, אך לא הנחנו 
להפתעה לקלקל לנו את החוויה. 
גם חברינו שעקבו אחר נסיונותנו 
ועקשנותנו, וניסו שוב ושוב להניאנו 
יצלח,  שהדבר לא  מכך בטענה 

 הופתעו ואף נתקנאו בהצלחתנו".
מששמעתי כך, יצאתי מגדרי לארח 
אותם בחביבות וברחבות, באופן 
הראוי והטוב ביותר. הם התפלאו, 
מדוע הרב טורח עבורנו כל כך? 
ם  י ח ר ו א ם  ת א "  : ם ה ל י  ת ר מ א
ש'נחתו' עלי הישר מהשמיים. כיצד 
ן  ו פ ל ט ה  ? ם כ ר ו ב ע ח  ר ט א א  ל
האחרון מסוג זה שקיבלתי, היה לפני עשרות 
יד ההשגחה  שנים, אם בכלל. רואים כאן את 

 המופלאה".
צריך  האדם  השכל.  מוסר  מכך  למדתי 
לעשות את ההשתדלות. אם הוא בוטח בה' ומאמין 
באמת ובתמים שהקב"ה יסייע בידו, הישועה בוא 
תבוא. וכאשר אנו מדברים על 'ישועה' אין הכוונה 
דווקא לרפואה ממחלה קשה או הצלה מגזירות 
רעות כאלו ואחרות. גם כאשר בחור ישיבה חש 
'מחנק' וחפץ באוורור במקום שקט ופסטורלי, הרי 

 הוא זקוק לישועה.
הבחורים שלנו ייחלו לשבת שלווה בגליל. אך 
ומודע בחבל ארץ זה, עשו מה  אין להם קרוב 
שביכולתם, והנה אינה הקב"ה, מסובב כל הסיבות, 
שהידיד יתקשר ערב קודם ויבקש עבור בן ידידו, 
לנישה  בדיוק   ' השתחלו ' ו  שלנ הבחורים  כך 

 הנכונה...
 איזו השגחה פרטית מופלאה.

עוד מוסר השכל ניתן ללמוד ממעשה מופלא 
זה; אדם עושה מעשה קטן לכאורה, וכתוצאה 
ממנו מתגלגלים דברים אדירים שלא חשב עליהם 
כלל. הוא לוחץ על כפתור, ואינו יודע אילו מערכות 
הוא מניע. הידיד שהתקשר מארצות הברית רצה 
ידי  בסך הכל לסייע לבנו של ידידו. והנה, על 
ד  י ר  ח לא כ ע  י י ס  , צע י שב נה  קט ה ה  ל עו הפ

שהיו זקוקים למעט אוויר צח,  תלמידי ישיבה לשני
 להתארח בכבוד וברחבות אצל רבה של כרמיאל...

 סיפור לשבת

אמרתי להם: "אתם 
אורחים ש'נחתו' 

עלי הישר 
מהשמיים. כיצד לא 

אטרח עבורכם? 
הטלפון האחרון 

מסוג זה שקיבלתי, 
היה לפני עשרות 
שנים, אם בכלל. 
רואים כאן את יד 

ההשגחה 
 המופלאה".

רבינו האור החיים הקדוש כותב על הפסוק הזה 
 שלמדים ארבעה תנאים הצריכין לקבלת תפילה.

א. שיתפלל כעני הדופק על הפתח, כמו שנאמר 
 “. תחנונים ידבר רש”(משלי יח, כג) 

 ב. שיבקש ממקור הרחמים.

ג. זמן תפילה. כדרך אומרו (תהילים סט, יד) 
 “.עת רצון‘ ואני תפילתי לך ה”

ד. שתהיה תפילתו מפורשת ולא תהיה סובלת 
שהובא  מעשה  אותו  וכמו  הגון.  בלתי  פירוש 
במדרש (אסתר רבה ז, כד) באדם שהיה מהלך 
חמר  חד  לי  והתעייף, אמר הלוואי הווה  בדרך 
[פירוש: הלוואי ויהיה לי חמור אחד, ולא פירש 
בתפילתו שהוא רוצה לרכב עליו] עבר שם איש 
אחד מרומיים, שבו בזמן ילדה לו חמרתו עיר אחד. 
ואמר לו קח והרכב עליך עיר זה. אמר, הרי תפילתי 
נשמעה אבל אנוכי לא שאלתי כהוגן, כלומר לא 
פרשתי דברי אם ארכוב אני על החמור או להרכיבה 

 עלי...

 -“ ואתחנן ” והוא מה שנתכוון משה במאמרו כאן:  
שיבקש   -‘“ אל ה ” לשון תחנונים כנגד תנאי ראשון.  

השני.   התנאי  כנגד  זה  הרחמים,  בעת ” ממקור 
פירוש בעת הידועה לקבלת תפילה, שהיא   -“ ההיא 

 עת רצון, כי מי יודע עת הרצון כמשה.

(לעיל ב, ‘  ואפשר שזה היה בעת אשר אמר לו ה 
ארץ סיחון ועוג, וזה מכוון לדברי “  החל רש ” כד)  

ל שאמרו לאחר שכבש ארץ סיחון ועוג “ רבותינו ז 
 זה כנגד תנאי שלישי. ‘. וכו

פירוש, פירש אמריו כמצטרך שלא   -“ לאמר ” 
 יסבלו דבריו דבר בלתי הגון, כנגד תנאי רביעי.

ת יקבל תפילותינו ברצון ונזכה “ ר שהשי “ ויה 
במהרה לגאולה השלימה. ולבניין בית קדשינו 

 א.“ותפארתינו בב

 

 

 “ בעת ההיא לאמר‘ ואתחנן אל ה” א“רבי צבי מרגליות שליט
 (דברים ג, כג)

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 

 להגיד בבוקר חסדך



מסופר על הגאון מוילנא, ששכר עגלון להסיע אותו לעיר הסמוכה. בדרך חלפו ליד שדה של גוי, 
העגלון ירד מהעגלה, לקח משם חציר עבור הסוס, עלה לעגלה והמשיך לנסוע. כל אותה העת הגר"א 
לא הרגיש כלום משום שהיה שקוע בלימודו. הגוי בעל השדה, שראה מחלון ביתו כיצד גונבים לו 
חציר, עלה מיד על סוס, ורדף אחרי העגלה. העגלה נעצרה והגוי התנפל על הגר"א, קרא לו גנב, 
והכהו בחוזקה. הגר"א, שהבין מה קורה, שתק. כאשר הוא נשאל מדוע שתק, ענה הגר"א: "אם הייתי 
אומר 'זה לא אני', הגוי היה מבין שהעגלון הוא הגנב, ואז הייתי עובר על אבק לשון הרע, וכל התורה 
שלמדתי לא היתה עוזרת לי ולא הייתי ניצל מלהתגלגל בכלב" ואמר שזה רמוז בפסוק: "ויקרא לה 

 "לה", ראשי תיבות: "לשון הרע", נובח: שבא בגלגול של כלב נובח. -נובח בשמו" 
 

בנו של אחד מעשירי קהילת קזבלנקה לא זכה שנים רבות לאחר נישואיו להפקד בזרע של קיימא. 
 הון עתק השקיע אביו כדי שבנו יפקד אך לשווא, טובי הרופאים נואשו מהסיכוי לסייע לבן. 

יהודי מבני עירו של רבינו יעץ לבני משפחת העשיר, בעירנו מתגורר צדיק פועל ישועות, הלוא הוא רבי 
 יוסף אוחיון, רק הוא יוכל להושיע את בנכם. 

לא איחרו בני המשפחה, ומיד שמו את פניהם לעירו של רבי יוסף לחלות את פניו, פנה רבי יוסף והציע 
לבן הגביר לשהות בביתו ארבעים יום. באותם ארבעים יום עשה רבינו מה שעשה, על ידי תיקונים 
ומאכלים מיוחדים שהאכיל את אותו בן הגביר. ולבסוף ביקש ממנו ריבונ שיואיל להביט בתוך כוס מים 
שעליהם היה שמן, בן הגביר השיב מה שראה. אז פנה אליו רבינו ואמר לו: "דע לך כי שונאך כישפוך, 

 אך אל דאגה אני בעזרת השם יתברך אבטל את כח הכישוף". 
כעת חיה ובן נולד לאותו בן גביר, נס זה התפרסם ברבים, ושם שמים נתגדל ונתקדש ברבים. כאות 

 הכרת טובה שיגר אותו עשיר לרבינו סכום כסף עתק, את כל הממון פיזר רבי יוסף לנזקקים רבים.
      

מסופר על הגאון רב איצלה בלאזער ז''ל, שבא אליו ידידו הגאון רב נפתלי אמשטרדם ז''ל בחלום 
מה נעשה בדינך? וענהו הגר''נ ז''ל כי ברוך השם גוף המשפט -לאחר פטירתו, ושאל אותו רב איצלה 

עבר בשלום, אבל בענין הדיבור ראה שהם מקפידים ומדקדקים במאד מאד. והיה הדבר לפלא בעיני 
רב איצלה ז''ל כי היה ידוע שהגר''נ ז''ל שמר מאד מאד את כל מוצא פיו, ובאלול לא היה מדבר כלל 
בדברים בטלים, וגם כשילדה אשתו ובא לבקרה אמר לה רק כמה מילים ספורים (מזל טוב ועוד). 
ומכל מקום אמר שבענין הדיבור מדקדקים מאד. ומזה הבין איך הדיבור חשוב מאד בשמים, ואינו ענין 

 פשוט כלל.
 

בהקדמה לביאור הגר"א לשולחן ערוך, כותבים בני הגר"א על אביהם הגאון, שקיבל על עצמו שלא 
לישון יותר משתי שעות במשך יממה ומימיו לא ישן יותר מחצי שעה רצופה וגם באותה חצי שעה היו 
שפתותיו דובבות בדברי תורה. לאחר מכן היה קם בזריזות ולומד בכל רם ואח"כ ישן עוד פעם חצי 
שעה וככה ישן במשך הלילה ג' מחציות השעה לסירוגין ובמשך היום חצית השעה. מקודם חצות 
הלילה ועד אור הבוקר עמד על רגליו ולמד גמרא ופוסקים בקול נעים אשר כל שומע התרגשה נפשו 

 ברגשי קודש.

 סיפורים מחזקים  
,

 "‡עבר‰ נ‡ ו‡ר‡‰ ‡˙ ‰‡רı ‰טוב‰" (‚', כ"‰)
 

היאך תקנו חז"ל בנוסח ברכת מעין 
שלוש "לאכול מפריה ולשבוע מטובה" 
וכי אנו מבקשים לעלות לארץ ישראל 

 כדי לאכול מפריה ולשבוע מטובה?
 

דרש רבי שמלאי מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס 
לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך או 
לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: "הרבה  
מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ 
ישראל אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי, 
אמר לו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר 
מעלה אני עליך כאילו עשיתם" [מסכת סוטה דף י"ד 
ע"א]. והנה בעקבות דברי רבי שמלאי ראיתי מקשים 
אם כן היאך תקנו חז"ל בנוסח ברכת מעין שלוש 
"לאכול מפריה ולשבוע מטובה", וכי אנו מבקשים 
לעלות לארץ ישראל כדי לאכול מפריה ולשבוע 

 מטובה?
 

 יישוב א'
אנו מודים ומשבחים להקב"ה שנתן לנו את 

הארץ לאכול מפריה ולשבוע מטובה
לכאו' יש ליישב בפשיטות דאין זה קשה כלל, דאין אנו 
מבקשים בברכת מעין שלוש לעלות לארץ ישראל כדי 
לאכול מפריה ולשבוע מטובה, אלא אנו נותנים שיר ושבח 
ותודה להקב"ה על אשר הנחיל לנו את הארץ לאכול 
מפריה ולשבוע מטובה. כי הנה ההשתוקקות של כל אחד 
ודאי צריכה להיות בארץ ישראל כדי לקיים את מצוות 
התלויות בארץ ולא בשביל להתענג מזיו יופיה הדרה 
ופרותיה, אבל הקב"ה חפץ בטובת בניו בחירי האומה, 
וחפץ לענגנו מטוב פירותיה של ארץ ישראל. והרי זה כעין 
מה שמפורסם בשם רבי ישראל סלנטר זצ"ל שכל אדם 
צריך לשבר תאוות עצמו, ולמעט במיני תענוגים ופינוקים, 
אבל זה דוקא במה שנוגע לעצמו, אבל במה שנוגע לחבירו 

 אדרבה מוטל עליו לענגו ולהשפיע עליו כל טוב.
 

 יישוב ב'
עיקר בקשתינו שנברך על פרותיה בקדושה 

 וטהרה וזה על ידי אכילתן
מרן הבית יוסף (סימן ר"ח) מתרץ שמה שאנו אומרים 
בברכת מעין שלוש "לאכול מפריה ולשבוע מטובה" לא 
מפני שבקשתינו לעלות ארץ ישראל לתכלית האכילה, 
אלא הטעם מפני מה שאומרים אחר כך בברכה "ונברכך 
עליה בקדושה ובטהרה" שזה תכלית הכוונה בברכה, אלא 
משום שהברכה מפני האכילה, כי אי אפשר לברך בלא 

 לאכול, לכן הוא אומר ונאכל מפריה ונשבוע מטובה.
 

 יישוב ג'
הכוונה שנזכה לזמן שנאכל פירות מעשר שני 
 ונטע רבעי שאינם נאכלים אלא בירושלים

הגרי"ז מבריסק זצ"ל (עיין תורת זאב זבחים סי' ל"ב, הגדה 
מבית לוי) מתרץ שאין כוונת הברכה לסתם פירות ארץ 
ישראל, אלא הכוונה לפירות ירושלים, ושכן משמע מלשון 
הברכה "ובנה ירושלים עיר הקודש והעלנו לתוכה ושמחנו 
בבניה וכו' ונאכל מפריה". ועדיין אין הכוונה כפשוטו 
שנזכה לאכול מפירות ירושלים שהרי אמרו חז"ל באבות 
דרבי נתן (פרק ל"ה ה"ב) שאין נוטעים נטיעות בירושלים, 
אלא הכוונה שנזכה לזמן שבו נאכל פירות של מעשר שני 
ונטע רבעי שדינם שאינם נאכלים אלא בירושלים, ולכן 

פירות אלו נקראים פירותיה של ירושלים.

 

  
גוי

ק ף

מצטרפים עוד היום למהלך 
הפעם גם אתם שותפים ההיסטורי: 

 בהוצאת ספר "אור השבת" החמישי 
 לפרטים והקדשות

052-714-84-54 
 מהדורה■ ריבוע ■ חומש ■ פרשה 

מצטרפים עוד היום למהלך 
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 שחלק ברוך" אומר ישראל חכמי הרואה ת"ר במסכת ברכות (נח.) ארגמהנה ב

. "ודם לבשר מחכמתו שנתן ברוך" אומר העולם אומות חכמי ,"ליראיו מחכמתו

 העולם אומות מלכי, "ליראיו מכבודו שחלק ברוך" אומר ישראל מלכי הרואה

  ."ודם לבשר מכבודו שנתן ברוך" אומר

ראיית אדם ה על למה לא מצינו שתיקנו חז"ל ברכבס"ד עלה בדעתי להקשות ו

אדם שחננו על  כמו שתיקנו ברכהעשיר, ברוך שחלק או נתן מעושרו לבשר ודם, ש

וכמו , כך היה ראוי לברך על אדם שהשי"ת חננו בעושר, מלכותהשי"ת חכמה או 

 ?שנא' (חגי ב' ח') "לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבאות"

(פו.)  עירוביןבלכבדו", ו"אם חכם או עשיר הוא עליך הרמב"ן באיגרתו  וכבר כתב

 עינים פתחוביאר מרן החיד"א ב .עשירים מכבד עקיבא רבי, עשירים מכבד רבי

 רבינו ש"במ העשירים מכבדים שהיו למה טעם לתת ואפשר(שם) וזה לשונו, "

 שפע הוא עושר לו שיש האדם כי קטנים פכים על חזר אבינו שיעקב ל"ז י"האר

 חוזר היה לא ואם ,קדוש בשפע לזלזל ראוי ואין משמים לו שמשפיעין קדוש

 בהיות ה"ומשו ,מחשיבו שאינו הקדוש בשפע כמזלזל היה קטנים פכים בשביל

 זכו אשר העשירים מכבדין היו לכך מלמעלה תדיר גדול שפע נשפעים שהעשירים

 עצמו שהוא ליז"האר משם מצאתי זמן ואחר .שפע כך כל לקבל מוכן כלי להיות

ומבואר מכל זה כי לכאו' ראוי היה לתקן ברכה על הרואה ". בייל עלץו טעםה נתן

 עשיר, בברכת שנתן מעושרו לבשר ודם, שהניחו הקב"ה להיות כלי לקבל השפע.

שאין מברכין על העשיר כיון שברגע אחד יכול להפסיד  והנה היה מקום ליישב .א

(סי' י"ח) שאין מברכין נתינת צדקה  , כעין מה שכתב בתשו' הרשב"אכל עושרו

 , שאם כןרהם המצוה. אין תירוץ זה נכון לכאוויפקיע קיו מחשש שהעני ימחול

כמו כן אין לברך על ראיית מלך, שכמו שיש חשש שברגע אחד יהפך העשיר 

 :)ל גיטיןלעני כמו כן יש לחשוש שהמלך ימות, ואדרבה הרי אמרו בגמרא (

 תמ חברך אינשי דאמרי היינו פפא רב אמר ,שכיחא לא עשירות שכיחא מיתה

 

 תש"פ ואתחנן 294גיליון 
  

 

 

 

 

 

 כתיבה וחתימה טובה!

 
 
 
 

הגאון ר' דוד בכר זצ"ל מגדולי הגדולים בדורו, 
אשר מזכירו לשבח וביראת כבוד הגאון נודע 
ביהודה בתשובותיו (עי' מהדו"ק אה"ע סי' ע"ג 

שביום נישואי אחד מסופר עליו ע"ד),  וסי'
 מקום החופה, מקוםמילדיו שכר עגלון להגיע ל

תארכה הדרך והוסיפה מרחקים, וכאשר ה
הל בעצלתיים היה דואג ומיצר שלא יגרום להתנ

לכל המוזמנים צער וטורח, אז פנה לעגלון 
וביקש ממנו בלשון המשתמעת קצת כפגיעה 

שנוכח כי בעת שיזרז את הנסיעה. אחר החופה 
אחרת, העגלון אינו בנמצא ציוה להכין לו עגלה 

אחר זמן רב  ולדלוק לעבר העגלון הראשון.
העגלה נעמד דוד מ שהשיגוהו בו ברגע ירד רבי
ימחול לו על שפגע בפני העגלון וביקש ממנו ש

תעקש ולא הסכים בשום אופן בו. אך העגלון ה
למחול גם לא תמורת ממון רב, רק בתנאי שיתן 
לו מחצית מהעולם הבא שלו, והסכים לזה 
הגאון והשיבו כי מחצית העוה"ב שלו נתון לו 

שאלוהו תלמידיו להגאון ואז נתרצה העגלון. 
לוותר בנפשו היה רבי דוד בכר זצ"ל היאך מוכן 

על מחצית העוה"ב שלו, לכאו' מוטב יהיה 
אחד ולא יפסיד מחצית עוה"ב.  ויסבול בעד עוון

רו רבותינו על אתר הלא אמ םהשיבו נענה הגאון
רו ברבים אין (ב"מ נט. ועוד) כי המלבין פני חבי

אם כן מוטב שאפסיד חצי לו חלק לעולם הבא, 
  יפסיד הכל."ב שלו מאשר העומ

אם "יינא דיוסף"וראה באריכות בספר 
 .תופס גיהנוםבמכירת חלקו בגן עדן או 

ן מעו˘רו לב˘ר ו„ם?

בבדוררו הגדוליים מגדולי זצ"ל בכר דוד רר' הגגאון



 
 

  

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

וי לפניך, המיתה יותר מצויה מאשר יהפך ברגע וכיון שהעשיר מצ .תאשר לא תעשרה

 אחד להפסיד רכושו ולהיות עני.

כמו כן אין לחלק שאם כן מה הא השיעור שיהיה עשיר כדי שיברכו עליו, שאם כן גם לא  .ב

היה לתקן ברכה לברך על ראיית חכם, שגם בזה אין הדבר ברור מאליו על שיעור 

יה שיהיה חכם גדול, כמו כן יברך על עשיר החכמה שצריך שיהיה, אלא לכל חד כדאית ל

 גדול.
אלא  יכר בעשיר.כיון שאין העושר נ ,עושרנה היה מקום לחלק דלא שייך לברך על וה .ג

ומברכים  חכמה אינה ניכרת על החכםהגם ראשית שהרי  שנראה לדחות בכמה אופנים,

, מכל מקום אין הדבר כנודע האדם ואף שהחכמה חקוקה בפני ,על ראייתו ברוך שחלק

 על מלך נחלקו הפוסקיםברוך שחלק מכבודו  לעיני המברך. וכמו כן לעניין ברכתנראה 

בברכי יוסף (סי' , ודעת מרן החיד"א אם המלך צריך להיות לבוש בגדי שרד ומלכות

רכ"ד סק"ג) שאף הרואה ספינה שנמצא בה המלך, ואין המלך נראה כלל, אם יודע 

ועוד יש לדחות  , וראה בחזון עובדיה (ברכות עמ' תי"א).בתוכה בבירור שהמלך יושב

כמו במלך שרואהו כשהוא לבוש  בעושרולברך כשיראהו ניתן היה העשיר  שהרי אף על

 שברוך שחלק מעושרו לבשר ודם.אז יברך בבגדי השרד, ו
גם אין לתרץ שפעמים העושר בא לאדם בגזילה ואיסור, שכמו כן יש לומר לעניין  .ד

המלכות שפעמים מגיעה לאדם שלא ביושר, שמגיע לידי המלוכה בעורמה או שלא 

 מרצון העם וכדומה.
היה מקום ליישב שעל עושר לא מברכים, כיון שיש עושר שהוא לרעת האדם,  ועוד .ה

כמאמר החכם מכל האדם (קהלת ה' י"ב) "יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר 

ות על חילוק זה, שאם כן פעמים גם המלכות שמור לבעליו לרעתו". וקצת יש להקש

 עצמו מנהיגהאיתא,  .)נה( לעילרודפים וממיתם אותו, ובגמרא שמורה לרעת האדם, ש

 לאחיו קודם יוסף מת מה מפני חנינא בר חמא רבי דאמרמקצרים ימיו ושנותיו,  ברבנות

 .ברבנות עצמו שהנהיג מפני
קנו לברך, כי פעמים חושדים בהרבה והנה היה עוד מקום לחלק דעל אדם עשיר לא תי .ו

שהם עשירים ובאמת אינם עשירים, ואם כן תהיה הברכה לבטלה, אך קצת יש לדחות 

שטעם זה שייך גם בחכם שהכל סבורים שהוא חכם גדול שראוי לברך עליו ברוך שחלק, 

 הגם שבאמת אינו חכם כל כך.
ו מברכים על ראיית חכם א, לכן ת והחכמה הם חלק מהאדםשהמלכוושמא יש לחלק  .ז

 נפרדים זה מזה, אלא שיש לעשיר בעלות על עושרו. מלך, משא"כ העושר והעשיר
ואחר העיון נראה לענ"ד ליישב בס"ד כי ברכות אלו, על מלך ועל חכם, אינם רק בגדר  .ח

ברכת השבח, אלא יש כאן גם מעין הודאה שיכול ליהנות מן המלכות, שאילולא מוראה 

וכן יכול ליהנות מחכמתו של החכם,  ,(ע"ז ד.) מלכות איש את רעהו חיים בלעושל 

הרי הוא משא"כ אם יבוא ליהנות מעושרו ומבלי לחסר מגדולת המלך ומחכמת החכם, 

 מחסרו מעושרו ומעתה יהיה פחות עשיר, לכן על עשיר לא שייך לתקן ברכה.

 
 
 
 

דב"ז, אשר ימעשה שהיה עם רבינו הר
במקום כהונתו בעיירה סלוצק היה קצב 

ן על ירא שמים שלא היה מוותר בשום אופ
  זמן תפילותיו וקביעות תורתו.

פעם אחת אירע שכשהגיע זמנו לצאת 
ת, ופנה לבהמ"ד היתה חנותו מלאה לקוחו

והפציר בהם לצאת עד שובו מקביעותו, 
והיה נוכח שם רופא אחד יהודי פורק עול 
ששאלו לפשר דבר תמוה זה, והשיבו 
הקצב כי ממהר הוא לבית הכנסת ללמוד 
ולהתפלל, ועליו לדאוג לעולם הבא שלו. 
או אז לגלג עליו אותו רופא, והשיבו כי 
מוכן הוא לסייע בעדו להגדיל עוד את 

בעוה"ב ולמכור לו כל חלקו חלקו 
בעוה"ב [אם יש בכלל] תמורת רובל אחד, 
ועל אתר הושיט הקצב לרופא רובל, ועשו 

 תקיעת כף. 
אחר מות הרופא כעבור כמה שנים 

, וסיפרה ו לחנותו של הקצבהופיעה אשת
שבעלה בא אליה בחלום נרעש ונפחד 
שדנוהו בב"ד של מעלה וניקו מעליו כל 

של ריפוי חולים זכות של הצלת נפשות 
ונדכאים מחמת שמכר חלקו לקצב. 
ומתחנן הרופא שיסכים הקצב לחזור בו 
מן המקח. אך הקצב לא הסכים לבטל את 

בכל אותם זכויות של המקח, בהיות וחפץ 
הופיע שוב הרופא אז  הצלת נפשות.

יגש אל רב העיר שת בחלום וביקש מאשתו
דב"ז שיזמין את הלא הוא הגאון הרי

תורה. הרידב"ז קבע את זמן  הקצב לדין
הדין תורה בבית מדרשו הגדול, 

שמע את טענותיהם  וכשהופיעו לדין תורה
של אשת המת והקצב, נשא ונתן בדבר 
בפני כל תלמידיו, ופסק כי המכירה בטלה, 

הרופא איבד את חלקו בגן עדן והוסיף כי 
שכן נתחרט על מעשיו הטובים בכך 

"ואתה שמכרם, כמאמר יחזקאל (ל"ג י"ב)
בן אדם, אמור אל בני עמך, צדקת הצדיק 
לא תילנו ביום פשעו", וביארו חז"ל 
(קידושין מ:) דמיירי בצדיק שהתחרט על 
צדקותיו. ושעוד אמרו בסנהדרין (צ.) 

אך שהכופר בעוה"ב, נדחה מהעולם הבא. 
קידוש שם מחמת ה , כידב"זיהר סיים

שמים שנגרם על ידי הרופא לאחר מותו 
 של גיהנום. כהו לצאת מדינה יז

 אם "יינא דיוסף"בספר  וראה באריכות
 תופס. גיהנוםבמכירת חלקו בגן עדן או 

הר רבינו עם שהיה שעשה אששרימ דב"ז



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

ןָוֶאְתַחּנַ  ָּפָרַׁשת*    בּועַ ַהּׁשָ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ  ּכִ

: "ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים (י,יט)ר ֶנֱאמַ  ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ 
  ".ם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִיםֱהִייתֶ 
ד ְּבעוֹ  הַּבּתֹורָ א ִנְמצָ ם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים" ֱהִייתֶ ה "ִּכי ֵגִרים זֶ י ִּבּטּו

: "ְוֵגר ת כב,כ)ְׁשמוֹ (ר ֶנֱאמַ ם ִמְׁשָּפִטית ְּבָפָרׁשַ ת. ְמקֹומוֹ ה ְׁשלֹוׁשָ 
א ִתְלָחֶצּנּו ִּכי ֵגִרים  ד ְועוֹ ם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים". ֱהִייתֶ א תֹוֶנה ְו

א ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר ,ט)כג(ם ׁשָ ר ֶנֱאמַ  : "ְוֵגר 
א ַוִּיְקָר (ר ֶנֱאמַ ם ְקדֹוִׁשית ּוְבָפָרׁשַ ם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים". ֱהִייתֶ ִּכי ֵגִרים 

ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם, ְוָאַהְבָּת לֹו ִמּכֶ : "ְּכֶאְזָרח ד)ל,יט
 ם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים..."ֱהִייתֶ ָּכמֹו ִּכי ֵגִרים 

ת, "ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ְׁשמוֹ ּבִ "ל ַהּנַ ב ַהָּכתּוי ּכִ ר לֹומַ ן ִנּתַ  אֶׁשּמָ 
ר ֶׁשְּמָבאֵ י ּוְכפִ ת. ַהְמקֹומוֹ ר ְׁשָאת אֶ ר ּוְמָבאֵ ר ֵמִאיֶנֶפׁש ַהֵּגר", 

ם ְּכֶׁשלֹוֲחִצי לוֹ ה ָקׁשֶ ה ַּכּמָ  -ר ַהּגֵ  ֶנֶפׁשת אֶ : "ַהָּקדֹוׁש"י ַרִׁש ם ׁשָ 
 ".אֹותוֹ 

ר ְוָהִאּסּור ַהּגֵ ת בַ ַאהֲ ת ְּבִמְצוַ ם ַטעַ ת ְמַלֶּמדֶ ה ַהּתֹורָ ר: אֹומֵ י ֱהוֵ 
ם, ִמְצַריִ ץ ְּבֶארֶ ם ֵּגִרים ֱהִייתֶ ל ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ם ַאּתֶ ן ֶׁשּכֵ , ְלַצֲערוֹ 
ם ַאּתֶ ן ּכֵ ל ְועַ ר, ַלּגֵ ה ָקׁשֶ ה ַּכּמָ ב ֵהיטֵ ם ַאּתֶ ם יֹוְדִעי ּוְלִפיָכ
 .ּוְלָקְרבוֹ  ְלָאֲהבוֹ ף ְוַא, ְלַצֲערוֹ א ֶׁשר ְלִהָּזהֵ ם ְמֻצִּוי

ל ֹּגֶד ל ׁשֶ ה ְוַהָּכרָ ה ִּביִדיעָ ק רַ ר ְמֻדּבָ א י ּכִ  ה,ִנְראֶ ר ַהָּדבָ ק מֶ ְּבעֹ 
ל ׁשֶ  ןְּבֹאפֶ  ִמְתָּפֵרׁשה" ְיִדיעָ " גַהֻּמּׂשָ א ֶאּלָ ר, ַהּגֵ ל ׁשֶ  ַצֲערוֹ 

ם, ְּבִמְצַריִ ת ַהֵּגרּות אֶ  ֶׁשָעַבְרנּו ָאנּוב. ִמָּקרוֹ ר ְוִחּבּו תֻׁשָּתפּו
ת ִהְזַּדהּו ְלַהְרִּגיׁשת ְמנַ ל עַ  הזֶ  "יחַ "ן ְּבִזָּכרוֹ  ׁשְלִהְׁשַּתּמֵ ם ְצִריִכי

 ,ןכֵ  ְּכמוֹ . ּבוֹ ה ִמְּפִגיעָ ע ּוְלִהָּמנַ  אֹותוֹ ב ֶלֱאהֹ  ַנְצִליחַ  ְוָכר, ַהּגֵ ם עִ 
ת ָהְרִגיׁשּויוֹ ת אֶ  ֲאִפילּו ְלַהְרִּגיׁש ְּבֹכֵחנּו ֵיׁש, ֶׁשָעַבְרנּוה מַ ל ִּבְגלַ 

 ָּגְדלּום "ַהִּפְתּגָ ר ֶׁשַּכַּמֲאמָ ם ֲאָנִׁשיר. ַהּגֵ ל ׁשֶ  וֹ ְּבִלּבר ְּביֹותֵ ת ַהַּדּקוֹ 
ב לֵ ם ָלִׂשיא ְוה ָהְלָאר ַלֲעבוֹ ם ֲעלּוִליה", ַּבּפֶ ב ָזהָ ת ַּכִּפים עִ 

 ת.ַהּזּולָ ל ׁשֶ  ְלִסְבלוֹ 
ת, ַהָצְרָפִתיה ַהַּמֲהֵּפכָ ת ְּבעֵ י ּכִ ר ְמָתאֵ  ָידּועַ י ִהְסטֹוִר ר ִסּפּו(

ה. ַהְּמלּוכָ ת ֵּביל מּום ַהֲהמֹוִנים ַמְפִּגיִני ַמּדּועַ ה ַהַּמְלּכָ ה ָׁשֲאלָ 
ה ָּתְמהָ ם". ַלֶּלחֶ ם הֵ  םְרֵעִבי: "ֵמֲאָנֶׁשיהָ ד ַאחַ  ָלּה בֵהִׁשי

 ת!").עּוגוֹ  ֶׁשֹּיאְכלּו -ם ֶלחֶ ן ֵאים אִ ה? ַהְּבָעיָ ה מָ ה: "ַהַּמְלּכָ 
ה נֹוטֶ א ֶׁשהּום ָאדָ ל ׁשֶ  ִטְבעוֹ ר: מּוסָ ת ּתֹוַכחַ ם ּגַ ם ַּבְּדָבִרי ְוֵיׁש

ם ִטְבעָ . הַהֲחבּורָ ל אֶ ף ִהְצָטרֵ ה ָלַאֲחרֹונָ ק ֶׁשרַ י ְּבִמ ר, ַּבּגֵ ל ְלַזְלזֵ 
 וֵאָליס ּוְלִהְתַיחֵ ה, ְוַהּׁשֹונֶ ג ֶהָחִריר, ַהּזָ ת אֶ ת ִלְדחוֹ ם ֲאָנִׁשיל ׁשֶ 

ר ָלגּוא ּבָ ד ָהֶאחָ ר: "ַלֶּנֱאמַ ה ְּבדֹומֶ ל. (ְּבִזְלזּוף ְוַאת ְּבַחְׁשָדנּו
 הֶׁשָהיָ י ִמ א ַּדְוקָ ם ְלִעִּתיי ּכִ  ָידּועַ ן: ּכֵ ל עַ ר ֶיתֶ  ט").ָׁשפוֹ ט ַוִּיְׁשּפֹ 

ת אֶ ק ְלַחּזֵ י ְּכדֵ  הְּבָכֵאּלֶ ל ְלַזְלזֵ  הנֹוטֶ , ַּבֲעָברוֹ  ָנמּוד ְּבַמֲעמַ 
 ַמֲעָמדוֹ ת אֶ ק ְמַחּזֵ א הּו ְּבָכל ִּכְבָיכוֹ . ַלֲעָברוֹ  ִהְתַּכֲחׁשּותוֹ 

ת אֶ  ְלהֹוִכיחַ ה ֶׁשְּמַנּסֶ  "ִיְמלֹוי ּכִ ד ֶעבֶ "ת ִּבְבִחינַ ( .ֶהָחָדׁש
 ). לוֹ  ֶׁשֵּיׁשת ַהְּנִחיתּוי ִרְגׁשֵ ל ִּבְגלַ א ַּדְוקָ י, ִקיצֹונִ ן ְּבֹאפֶ  ַּגְדלּותוֹ 

ם! ִמְצַריִ ץ ְּבֶארֶ ם ֱהִייתֶ ם ֵּגִריי ּכִ  ִזְכרּוה: ַהּתֹורָ ת אֹוֶמרֶ ן, ּכֵ ל ְועַ 



ה זֶ ן ְּבִזָּכרוֹ  ִהְׁשַּתְּמׁשּו - ְלֵהֶפא ֶאּלָ ה, ָלזֶ  ְלִהְתַּכֵחׁש ּוְּתַנּסל ַא
, ֶׁשּלוֹ ת וֹ ֻחְלׁשלַ  ִמְתַּכֵחׁש ֶׁשֵאינוֹ י ִמ ר. יֹותֵ ם טֹוִבית ִלְהיוֹ י ִּבְכדֵ 
ר ְּבַמֲאמַ ל ִנְכלַ ה זֶ ם ְוּגַ ו. ֻחְלׁשֹוָתים עִ ד ַיחַ  ֵרֵעהּות אֶ ל ְלַקּבֵ ל ְמֻסּגָ 
ם עִ ה ַאּתָ ל ְמַקּבֵ  ַעְצְמת אֶ י ֲהרֵ  ".ָּכמֹו ְלֵרֲע ַהְבּתָ ְוָאב: "ַהָּכתּו

 ָּכ. ַעְצְמל עַ  רְלַסְנּגֵ א ִנְפלָ  ָּכל ּכָ ה ַאּתָ  ְויֹוֵדעַ , ֻחְלׁשֹוֶתיל ּכָ 
 !וֻחְלׁשֹוָתיל ּכָ ם עִ  אֹותוֹ ל ּוְלַקּבֵ  ֲחֵבְרת אֶ ב ֶלֱאהֹ  ָעֶליק ְּבִדּיּו

 
ךָ ם מוּ " ּבְ אמַ ל אַ  ׁשֶ  "ַלֲחֵבְרךָ ר ּתֹ

 ְוָכ ם.ִמְׁשָּפִטית ְּבָפָרׁשַ "י ַרִׁש י ִּדְבֵר ת אֶ ן ְלָהִביל נּוכַ  זוֹ  ְּבֶדֶר
 -ם ֱהִייתֶ ם ֵּגִריי ּכִ "ל: "ֲחזַ י ּפִ ל עַ ת כב,כ) ְׁשמוֹ ("י ַרִׁש ם ׁשָ ב ּכֹותֵ 

ם ִמֵּגִריה ַאּתָ ף ַא' ְלר ְולֹומַ  ְלהֹונֹוְתל כוֹ יָ א הּוף ַא הֹוִניתוֹ ם אִ 
 ".ַלֲחֵבְרר ֹּתאמַ ל ַא ֶׁשְּבם מּו, 'ָּבאתָ 

 ֵיׁשר ֶׁשַּלּגֵ ר לֹומַ  -ה ַהּתֹורָ ת ַּכָּונַ ד ִּבְלבַ  זוֹ י ְוכִ ת, ִנְׁשֶאלֶ ה ְוַהְּׁשֵאלָ 
 ?ְּכֶנְגְּדה ְּתׁשּובָ 

ל ֶׁשִּכְבָיכוֹ י ְּכדֵ ר (ַהּגֵ ר ֲעבּוה נֹוֲעדָ א ה ַהַּטֲענָ ר ֶׁשִעּקַ ר, ָּברּוא ֶאּלָ 
 ְלַהְזִהיֵרנּוי ִּבְכדֵ ה נֹוֲעדָ א ף ְוַא), ָלנּוב ְלָהִׁשיה מַ  לוֹ ה ִיְהיֶ 
ת ַהְמיֶֻעדֶ ה ַטֲענָ  זוֹ א ֶאּלָ , ְּבתֹוַכְחּתוֹ  אֹוָתנּו ְלַבֵּיׁשל ָעלּוא ֶׁשהּו

 ּוְלִהְתַּכֵחׁשם ַּבֵּגִריל ְלזֵ ְלזַ  ּתּוְכלּו ֵאי", ּוֵביּה ִמיֵניּה, "ְלִלֵּבנּו
ל ַהֵּסבֶ ת אֶ ם ְוָחִּויתֶ ם ֵּגִרים ֱהִייתֶ ם ַעְצְמכֶ ם ַאּתֶ ר ַכֲאׁשֶ ם, ְלִסְבלָ 
 ֵאים, ָלכֶ ר ְוֹיאמַ ם ָּבכֶ ט ַיִּביר ַהּגֵ ר ַּכֲאׁשֶ  ֹּתאְמרּוה מַ ת. ֶׁשַּבֵּגרּו

 !יְּכַלּפָ  ָּכג ִלְנהֹ ם ְמֻסָּגִלים ֵּגִרים ֶׁשֱהִייתֶ ם ַאּתֶ 
 

ְבִחינַ ת ִלְהיוֹ ל ָעלוּ ם ָאדָ ל כָּ   ר"גֵּ ת "ּבִ
י ִצּוּוי ּכִ ", ַהִחּנּור "ֵספֶ ל ַּבעַ ל ׁשֶ ו ְּדָבָרית אֶ ף, ְלהֹוִסי יָראּוה ְוַעּתָ 

ב, ָחׁשּוד ַמֲעמָ  לוֹ ן ֶׁשֵאיי ִמ ל ּכָ ת אֶ ם ּגַ ל ּכֹולֵ ר" ּגֵ ת "אֹודוֹ ה ַהּתֹורָ 
 . ּבוֹ ל ַזְלזֵ לְ ם ָהעֹולָ  ְוֶדֶרע, ְוֶידַ ה ֲהָבנָ 
 :םַהֵּגִרית ַאֲהבַ ת ִמְצוַ  -א תלה ְּבִמְצוָ ב, ּכֹותֵ א הּו ְוָכ
ם ָאָד ל עַ ם ְלַרחֵ ת, ַהֹּזאה ַהְיָקרָ ה ַהִּמְצוָ ן ִמ ד ִלְלמֹ  ָלנּו ְוֵיׁש"

א ְוו, ֲאבֹוָתית ִמְׁשַּפחַ ם ּוְמקוֹ  מֹוַלְדּתוֹ ץ ֶארֶ  ֶׁשֵאיָנּהר ְּבִעיא ֶׁשהּו
ו, עֹוְזָריו ֵמָעָלי ְוָרֲחקּוי ְיִחיִד  אֹותוֹ  ְּבָמְצֵאנּו ֶרַהּדֶ ו ָעָליר ַנֲעִבי
 ֶׁשָּצִריי ִמ ל ּכָ ל עַ ם ְלַרחֵ  ַּתְזִהיֵרנּוה ֶׁשַהּתֹורָ ם רֹוִאי ֶׁשָאנּו ְּכמוֹ 

, ִיְתָּבַרם ֵמַהּׁשֵ ם ְמרּוָחִמית ִלְהיוֹ ה ִנְזּכֶ  ַהָּללּות ַהִּמּדוֹ ם ְועִ ר, ֵעזֶ 
י ַהִּצּוּום ַטעַ ז ָרמַ ב ְוַהָּכתּו. ֹראֵׁשנּול עַ  ָינּוחּום ָׁשַמיִ ת ּוִבְרכוֹ 

 ִנְכֵוינּור ֶׁשְּכבָ  ָלנּור ִהְזִּכים, ִמְצָריִ ץ ְּבֶארֶ ם ֱהִייתֶ ם ֵּגִריי ּכִ  ְּבָאְמרוֹ 
 ְּבתֹו ַעְצמוֹ ת אֶ ה ָהרֹואֶ  ִאיׁשל ְלכָ  ֶׁשֵּיׁשא ַההּול ַהָּגדוֹ ר ַּבַּצעַ 
 ֶׁשֵּיׁשב ַהּלֵ ת ַּדֲאגַ ל ֹגדֶ  ּוְבָזְכֵרנּוה, ָנְכִרּיָ ץ ּוְבֶארֶ ם ָזִרים ֲאָנִׁשי
ם, ִמּׁשָ  הֹוִציָאנּוו ַּבֲחָסָדים ְוַהּׁשֵ  ָעֵלינּור ָעבַ ר ְּכבָ י ְוכִ ר ַּבָּדבָ 

 ן".ּכֵ א ֶׁשהּום ָאדָ ל ּכָ ל עַ  ַרֲחֵמנּו ִיְכְמרּו
 

ָר  תֹוךְ ת נֹוֶספֶ ה ַמּטָ ְעּבוּ  ּבְ  םִמְצַריִ ד ׁשִ
א הּו ַאי ְמקֹוִר א הּוי ֶׁשאּולַ ף, נֹוסָ ן ַרֲעיוֹ ף, הֹוִסילְ ם ַהָּמקוֹ ן ְוָכא
 ִמַּמְטָרָתּהק ֵחלֶ ף ֶׁשַאר ֶאְפׁשָ ם: ְוַהְּמָפְרִׁשי"ל ֲחזַ י ִמִּדְברֵ ה עֹולֶ 

ם ְּכעַ י ַהְּיהּוִד ם ָהעָ ת ְּדמּות אֶ ב ְלַעּצֵ י ְּכדֵ ה ָהיָ ם ִמְצַריִ ת ָּגלּול ׁשֶ 
"ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת  ָּבנּום ֶׁשִּיְתַקּיֵ י ְּכדֵ ם. ַרֲחָמִניי ְּבנֵ ם ַרֲחָמִניל ׁשֶ 

 ם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים"! ֱהִייתֶ ִּכי ֵגִרים  -ֶנֶפׁש ַהֵּגר 
ל ָּכלּוה זֶ ר ָּדבָ י ּכִ ף ְלהֹוִסיף ַאל נּוכַ ז, ָהֶרמֶ  ֶּדֶרל עַ א, ְוֶׁשּמָ 

ר ַּכֲאׁשֶ ם, ָתִריַהּבְ ן ֵּבית ִּבְבִרי ָאִבינּום ְלַאְבָרהָ ה ֶׁשִּנְּתנָ ה ַּבְּנבּוָא
א  -ל" ָּגדוֹ  ִּבְרכּוׁש ֵיְצאּון כֵ י ְוַאֲחרֵ , "ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ  לוֹ  ִהְבִטיחַ 

ת ַהְּיֹכלֶ א הּו ִמֶּמּנּוק ֶׁשֵחלֶ י, רּוָחנִ  ְרכּוׁשם ּגַ א ֶאּלָ י ַּגְׁשִמ  ְרכּוׁשק רַ 
 ְרכּוׁש ְל ןֵאיי ֶׁשֲהרֵ . ִסְבלוֹ ת אֶ ת ְוִלְראוֹ ת ַהּזּולַ  ְלֶנֶפׁשן ְלָהִבי

י ּכִ ת, ְּבָאבוֹ ה ַּבִּמְׁשנָ ר ֶׁשֶּנֱאמַ י ּוְכפִ ם, ָהַרֲחִמית ִמִּמּדַ ר יֹותֵ ל ָּגדוֹ 
 ת.ַהַּמֲעלוֹ ל ּכָ ת אֶ ת ַהּכֹוֶללֶ ה ַהְּגדֹולָ ה ַהַּמֲעלָ א הּוב" טוֹ ב לֵ "
 

ְרזֶ ר ּכוּ ם "ִמְצַריִ ה ְמֻכנָּ  ַמּדּועַ   ל"?ַהּבַ
 -ם ִמְצַריִ ד ִׁשְעּבּות אֶ ה ַהּתֹורָ ה ֶׁשְּמַכּנָ ר ַהֹּתַאת אֶ ר ְלָבאֵ ן ִנּתַ  ְּבָכ

"ְוֶאְתֶכם  :,כ)דם ְּדָבִרי(ר ֶנֱאמַ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַּבּתֹורָ ל". ַהַּבְרזֶ ר ּכּו"

ת לֹו ְלַעם ִלְהיוֹ ל ִמִּמְצָרִים ַהַּבְרזֶ ָלַקח ה' ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור 
י ְּכלִ א הּו –ל ַהַּבְרזֶ ר ּכּוִמ "י: "ַרִׁש ר ּוְמָבאֵ ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה". 

ד ְלִׁשְעּבּוה זֶ ר ֹּתַאי ּכִ ר ְלָהִעי ֵיׁש( ב".ַהָּזהָ ת אֶ  ּבוֹ ם ֶׁשְּמַזְּקִקי
ם ִּבְמָלִכין ְּכגוֹ ם נֹוָסִפית ִּבְמקֹומוֹ ר ִנְזּכַ  -ל" ַהַּבְרזֶ ר ּכּו" -ם ִמְצַריִ 
 יא). ְּבִיְרְמָיהּון ְוכֵ א,ח, 

 ,םָהְרָׁשִעיל ּכָ ם ְּבִמְצַריִ  ִנְסּפּור ַּכֲאׁשֶ ה ַנֲעׂשָ ק ַהִּזּקּו, טַהְּפׁשָ י ּפִ ל עַ 
 ִזֵּכ ַהִּׁשְעּבּודי ּכִ ם ַמְסִּביִרים נֹוָסִפים ֵּפרּוִׁשי. ִנְׁשֲארּום ְוַהַּצִּדיִקי

 ֶׁשּנֹוְתרּו ֵאּלּול ֵאצֶ  ה'ּבַ ה ָהֱאמּונָ ק ְלִחּזּום ָּגרַ ן ְוכֵ ר, ַהֹחמֶ ת אֶ 
 .םֶּבֱאמּוָנתָ ם ֵאיָתִני

ם ָּתרַ ם ּגַ  דַהִּׁשְעּבּוי ּכִ ף ְלהֹוִסין ִנּתַ א ַׁשּמָ "ל, ַהּנַ ם ַהְּדָבִריי ּפִ ל עַ 
ל ׁשֶ ה ַהַּמֲעלָ ת אֶ ל ֶׁשְּנַקּבֵ י ְּכדֵ  - ַלֲחֵברוֹ ם ָאדָ ן ֵּביי ְּבִעְנְינֵ  ִזּכּו ָלנּו

 ר".ַהּגֵ  ֶנֶפׁשת אֶ ם ְיַדְעּתֶ ם ְוַאּתֶ "
י ַהְּיהּוִד ם ָהעָ ל ׁשֶ  ְּבַנְפׁשוֹ  ְרבּוִנצְ  לְוַהֵּסבֶ  ַהִּׁשְעּבּודן, ְוָאכֵ 

ח הּוכַ ת, ָהֱאנֹוִׁשיה ַהִהיְסטֹוְריָ ת ְׁשנוֹ י ַאְלפֵ  ְּבֶמֶׁשו. ְלדֹורֹוָתי
ם עַ ם. ִמְצַריִ ד ָאֵכן ִהְפִנים ֶאת ֵזֶכר ִׁשְעּבּול ִיְׂשָראֵ ם עַ י ּכִ ל ּכֹ ן ְלֵעי

 ר. ַאחֵ ם עַ ל ִמּכָ  ףֶאלֶ י ּפִ  ְו"ַאְמַּפִטי"ן ַרֲחמָ  ִּבְהיֹותוֹ  ָידּועַ ל ִיְׂשָראֵ 
ה ַּכּמָ ד עַ ד ְמאֹ ם ּוְמֻפְרסָ  ֶּׁשָּידּועַ  ְּבָכת ִלְראוֹ ן ִנּתַ ת ִקיצֹוִניה ֻּדְגמָ 
ם ְיהּוִדיר ֲעבּו ִּכְפׁשּוטוֹ ם ַנְפׁשָ ת אֶ  ָמְסרּוה ַּבּׁשֹוָאם ְיהּוִדי
 ם.ָּבעֹולָ ם עַ ם ְּבׁשּו ָוֵרעַ ח ָא לוֹ ה ָהיָ א ְון ֶׁשֵאין ְּבֹאפֶ ם, ֲאֵחִרי

ה ּוְמַגּלֶ ב עֹוקֵ א הּוי ּכִ י, ִעיּתֹוַנאד ְיִדי ָלנּור ִסּפֵ ר: ַהֻּמְסּגָ ר ְּבַמֲאמָ (
ת ְוִקיצֹוִניה ָקׁשָ ת ַאְכָזִרּיּול ׁשֶ ה ִמְקרֶ ל ְּבכָ י ּכִ ע, ֶקבַ  ֶּדֶר

 דָּתִמיט ִּכְמעַ ר ִמְתָּברֵ , ַהֹּקֶדׁשץ ְּבֶארֶ  ַרֲחָמָנא ִליְצָלןת ֶׁשִּמְתַרֶחׁשֶ 
ץ ְלֶאֶר  ֶׁשִהִּגיעּום ָנְכִרים ְמַהְּגִריל ׁשֶ ט ִמעּו ְּבאֹותוֹ ר ְמֻדּבָ י ּכִ 

 ם).ִמְסָמִכיי ִזּיּופֵ ת ְּבֶאְמָצעּו אוֹ ת" ַהְּׁשבּוק חֹ " ִמֹּכחַ  ַהֹּקֶדׁש
 

 ?םְיהּוִדים ַאּתֶ ם ַהאִ : ָהִאישׁ ל ׁשֹואֵ ע ְלֶפתַ 
י ִּבימֵ  ִעּמוֹ ה ֶׁשָהיָ ה ַמֲעׂשֶ ד, ִנְכּבָ ה ְּתׁשּובָ ל ַּבעַ י ְיהּוִד  ָלנּור ִסּפֵ 

ה ָהְיתָ  ַהֶּדֶר. הֹודּות ִּבְמִדינַ ה ִּבְנִסיעָ  ָהיּו ַוֲחֵברוֹ א הּו :וְנעּוָרי
ע ֶצלַ ל עַ ד ְמאֹ ת ְמֻסֶּכנֶ  ְּבֶדֶרי ְּבֹקִׁש  ִקְרֵטעַ ס ְוָהאֹוטֹוּבּות, ְמֻפֶּתלֶ 

י ִלְפנֵ ל ֶׁשָּנפַ ב ֶרכֶ  הִנְרָא ָהִעקּוִליםד ְּבֶאחָ ע, ְלֶפתַ ה ְוִהּנֵ . ָּגבֹוּהַ ר הַ 
י ַההֹוִד ג ַהֶּנהָ ה. ְלֶעְזרָ  םזֹוֲעִקי םַהְּפצּוִעיו ְונֹוְסָעי ,רָקצָ ן ְזמַ 

 ַוֲחֵברוֹ ר ַהְּמַסּפֵ ם אּולָ ם, ַהּנֹוְסִעית ִּדְממַ ל ְלקוֹ  ִּבְנִסיָעתוֹ  ִהְמִׁשי
ת אֶ ר צֹ ַלעֲ ץ ֶׁשֶּנֱאלַ ד עַ , וָעָלי ִאְּימּוף ְוַאג, ַלֶּנהָ ק ִלְצעֹ  ֵהֵחּלּו

 ָיְרדּום ְׁשֵניהֶ ם. ַהּנֹוְסִעיר ְׁשָאד ִמּצַ ה ְרִטינָ ל ְלקוֹ ס ָהאֹוטֹוּבּו
 ף. נֹוסָ  נֹוֵסעַ ף ִמְצָטרֵ ם ְּכֶׁשֲאֵליהֶ ם, ַלְּפצּוִעיר ַלֲעזֹ  ְוֵהֵחּלּו

 ם?ְיהּוִדים ַאּתֶ ם ַהאִ : ַהָּלּהם אֹותָ ל ׁשֹואֵ ה ָהֶעְזרָ י ְּכדֵ  ּתֹוה, ְוִהּנֵ 
ב ֵהִׁשים ֵמהֶ ד ֶאחָ ק. ְלִהְתַחּמֵ  ְוִנּסּות ֵמַאְנִטיֶׁשִמּיּו ְׁשׁשּוחָ ם ַהְּׁשַניִ 

 ם? ְיהּוִדי ֶׁשֲאַנְחנּוב חֹוׁשֵ ה ַאּתָ ם ִּפְתאוֹ ה מַ ה: ִּבְׁשֵאלָ 
ה, ְּבָצרָ ר ַאחֵ ם ְלָאדָ ם עֹוְזִרים ְיהּוִדיק ֶׁשרַ  ָידּועַ ה זֶ : ַהָּלּהב ֵהִׁשי
 ד.ִמֶּנגֶ ד ַלֲעמוֹ ם ִליְיכוֹ ם ְוֵאינָ 
 .ְּכֶנְגּדוֹ ם ַהְּׁשַניִ  ָטֲענּור, ַלְעזוֹ  ָיַרְדּתָ ה ַאּתָ ם ּגַ ה ִהּנֵ ל ֲאבָ 

 י.ְיהּוִד י ֲאנִ ם ּגַ ן, ּכֵ : תְּבִעְבִרי רְוָאמַ  ַהָּלּה ִנְתַחֵּי
 

עוּ א הוּ ל ֵסבֶ ל כָּ   יִחּנוּכִ ר ׁשִ
ם ָאָד ל ּכָ י ּכִ , ָאנּום ְלֵמִדים ַהְּדָבִרין ִמ ט: ַהְּפרָ ל אֶ ל ַהְּכלָ ן ּוִמ 
ת אֶ  ְּבתֹוכוֹ ר ִלְׁשמוֹ י ְּכדֵ ר, ֶׁשָעבַ ל ַּבֵּסבֶ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁשב ּוְמֻחּיָ  ָצִרי
 . ְוָה'ַאְמַּפְטָיה'ת ָהְרִגיׁשּות ְיֹכלֶ 
ק ְלַחּזֵ י ְּכדֵ ק רַ ם ְמֻסּיָ ל ֵסבֶ ר עֹובֵ ם ֶׁשָאדָ ן ִיָּתכֵ ף ַאם ַהְּדָבִריר ְלאוֹ 

י ֲהֵר ת ֹזאם ַיְפִניא ה לָ ָחִלים ְואִ ת, ָהַרֲחָמנּות ִמּדַ ת אֶ  ְּבִקְרּבוֹ 
 ב!ָוׁשּוב ׁשּול ֵסבֶ  אֹותוֹ ת אֶ ר ַלֲעבוֹ ץ ֶׁשֵּיָאלֵ 
ת אֶ  ְנַחֵּנם אִ ל, ֵסבֶ ה ַהְרּבֵ  ֵמַעְצֵמנּו ַלֲחֹסל נּוכַ י ּכִ ר ֶׁשִּנְזּכֹ ב ָחׁשּו

 ַנְחֹסז ְוָא, ֵמִאָּתנּו ֶׁשְמַצִּפיםת ְוַלֲהָּׂשגוֹ ת ַלֲהָבנוֹ  ְוַנִּגיעַ  ַעְצֵמנּו
 .םטֹוִבים ְלַחִּייה ְוִנְזּכֶ  ה"ַהָּקׁשֶ  רַהִּׁשעּות "אֶ 
 

-------------------------------------------------------- 
 :לשם נשמותיהי לוילע קדשומן העלוו

 ן ר' חיים ובת שבע ע"הב) אליהוה (משר'  אבינו
 מרת אילנה בת רחל ע"הואמנו 
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 ...הבאים את לקבל השונות הדרכים על א"שליט  רוזנבלום ברוך  רבי
 

ר ִייַטב ְלָך וְּלָבֶניָך ַאֲחֶריךָ   (ד,מ) ֲאׁשֶ
 

  מספר  כך על  ועונה?", הבא  העולם בן  איזהו: " שואלת ועוד) א"ע  ט (ברכות הגמרא
 לעולם  חלק  להם  יש ישראל  כל : "המשנה דברי  את   אנו יודעים כבר  והרי  .תשובות

  בן' למדרגת '  הבא  לעולם  חלק ' דומה   שאינו אלא?".  איזהו"  השאלה,  אפוא, מהי". הבא
 '.  הבא עולם 

 
  כבר  זו -? מאבדו ואינו  חלקו על  שומר  הוא   אם. הבא לעולם חלק  יש מישראל אדם לכל

 .לכך  זוכה אדם כל ולא , יותר גבוהה  דרגה  בעל  הוא" הבא עולם בן "  ...נפרדת שאלה 
 ".  הבא העולם   לחיי  מוזמן: "והיא, יותר עוד גבוהה דרגה   ישנה

 
  לבוא  הזמנה,  כביכול, שמקבל  אדם הוא" הבא העולם  לחיי מוזמן"ש התוספות מבארים 

  העולם   לחיי  הזה   העולם מחיי ישירות עובר הוא.  גיהנום פני  כלל  רואה ואינו,  עדן לגן
  לחיי מוזמנים והיו , זו גבוהה  לדרגה שזכו  אנשים הגמרא מזכירה מקומות  בכמה .הבא

 .הבא  העולם
 

  אז  התפללתי .ענין זה על  המחשה עם הסבר שמעתי, הברית  לארצות כשהגעתי, אחת  פעם
  הכרתי  לא'. יעקב עין 'ב שיעור התקיים  התפילה ולאחר ,  פארק  בבורו  כנסת  בבית  מנחה 
  לא  ואני - באנגלית נמסר  שהוא מאחר ,השיעור  תוכן  את הבנתי  ולא ,  השיעור   מוסר את

  העולם  לחיי מוזמן: "שם אמרו  - מהשיעור לקלוט   הצלחתי כן  דברים שני .אנגלית  יודע
,  שם שהיה למישהו   ניגשתי,  השיעור  שהסתיים לאחר ". הבא   עולם בן"  וגם" הבא

 .בשיעור דובר מה  על לי שיספר  וביקשתי
 

,  למדינה שנכנסים  שבשעה, יודע  הברית  לארצות פעם  שנסע מי :לי הסביר הוא וכך
  הניירת   כל את גדולה  בהקפדה בודקים התעופה  בנמל  .הגבולות  משטרת דרך  עוברים

  וגם ,  תקפה להיות צריכה  הויזה .תקין  הכל  אם לברר  כדי, ל"מחו  המגיעים  הנוסעים של
 .הדרכון
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  בתקופת  תתאכסן  איפה: מיוחד טופס  למלא   הנוסע צריך  במטוס,  בזה די לא   אבל

...  זה מסוג טורדניות שאלות ועד ? בתיק   לך יש כסף   כמה?  הגעת צורך לאיזה? שהותך
 ...הויזה  את שקיבל עד, בארץ  שעבר' טרטורים'ב די  לא  כאילו

 
,  אחד  לצד  הולך,  ישראלי פספורט לו  שיש נוסע  :ברורה חלוקה יש, מגיעים  כאשר מיד

  את  עושים  מה  בשביל : "הרב שאל  .שני לצד הולך אמריקני  פספורט המחזיק   ונוסע
,  הברית  לארצות ונכנסים   הדלפק   את  עוברים כולם   )כמעט( בסוף הרי ? הזאת  החלוקה

  עם שבא  ומי,  אחד למקום   נכנס זר  דרכון  עם שבא מי מדוע? החלוקה משנה  מה  כן אם
 ?".  אחר למקום נכנס  מקומי דרכון

 
  לכם לספר יכול אני  ולכן,  מקומי דרכון  לי  יש והיום, זר  דרכון  פעם היה לי"  :הרב אמר

  מחודש  סבב  עם אותו   'לטרטר' מתחיל הפקיד,  זר דרכון   עם בא כשאדם : אישי  מניסיון
:  פה בעל, מחדש אותו   שואלים שוב- בטפסים  וכתב  התייגע שהוא מה כל. שאלות של

   ?".פה תעשה   מה?', 'כאן תהיה  זמן כמה?', 'פה מחפש אתה  מה'
 

  לדרגים אותו   מעביר הוא,  מה משום, חשוד  קצת  נראה שהנוסע לפקיד  נראה  אם
,  הדרכון   את לו מחתימים  - לגביו ותהיות  ספקות  שום ואין, חלק   הכל  אם. יותר גבוהים 
 .פנימה להיכנס   לו ומרשים

 
  לא  הפקיד  .יפות פנים בסבר הפקיד  ידי על  מיד  מתקבל, מקומי דרכון  לו שיש אדם 
  איפה ?  נופש  היה   איך? אדוני שלומך   מה: "ובחיוך בנימוס  שואל רק '. חופר'  ולא  חוקר
 .להיכנס לו  ונותן ",  לארצנו  שובך ברוך " בברכת  הדרכון את   לו  מחתים הוא?...",  ביקרת

 
  עובר האחד. נכנסים  איך  תלוי  אבל, נכנסים שניהם, נכון  נכנסים? שניהם הרי, ההבדל מה

  השני.  להיכנס לזכות ראוי ימצא  לא  שמא, לב  פרפורי  בליווי,  מייגעת חתחתים דרך 
 .הדרך  אורך  לכל מלבב וליחס   פנים להארת  וזוכה, שהיות ללא נכנס 

 
  למעט(  לשם  יגיעו  כולם, הבא   לעולם  חלק   להם יש  ישראל כל.  ההבדל זה " :הרב הסביר

  חתחתים דרך  עובר  רגיל אדם " .נכנסים איך היא  השאלה ). זכותם את שאיבדו  אלה 
  מקבלים -  הבא   עולם בן שהוא  מי.  זיכוכים ובשאר  בגיהנום מתייסר הוא . וייסורים

  שייך  הוא  שהרי, פנים במאור אותו מקבלים . עיכובים ללא ,  גיהנום יסורי ללא  אותו
 טוב'). דורש - פסח של הגדה' (מתוך!"... המקום  בן  הוא. לכאן

 
 

ַמע ָרֵאל ׁשְ  (ו,ד) ִיׂשְ
שביום אחד לעת ערב נשמעו צעקות ברחובה   ע"אימסופר על הרה"ק רבי אהרן מבעלזא ז
משהגיעו הצעקות על הילד שנפל לביתו של רבינו,  . של בעלזא על ילד קטן שנפל לבאר

ותוך  ושעדיין לא ידעו מי הוא, נאנח הרבי מאד ואמר: אוי שמא ילדי הוא שנפל לשם? 
כדי דיבור התיישב בדעתו ואמר: אוי לי מיוצרי, מה אמרתי, מדוע נאנחתי? וכי נפש  

אחרת מישראל שאינה מזרעי אינה מברואיו של הקב"ה? ומיד החל להתחרט על דבריו,  
וחזר בתשובה שלימה, ובמשך חצי שעה הסתובב בחדרו והטיח בעצמו, אוי לי על מה  

ריו הוסיף ואמר: הלואי שנשוב כך בליל כל  אחד המקורבים ששמע את דב. שאמרתי
 .נדרי כמו שרבינו חזר בתשובה על הרגע שבו העמיד בני ביתו מעל לילדי אחרים
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ר לֹו ֱאלִֹהים ְקֹרִבים ֵאָליו דֹול ֲאׁשֶ י ִמי גֹוי ּגָ  (ד,ז)  ּכִ

 
נקלעתי פעם לבעיה חמורה, והייתי זקוק לעסקן פלוני, אחד  :  שח תלמיד חכם אחד
שיסייע לי בפתרונה. החילותי לברר דרך מזכיריו האישיים היכן הוא   ,המפורסמים בתחומו

אני רוצה להגיע אליו על פי התור   מקבל קהל, ומה הן שעות הקבלה שלו, והתברר לי שאם 
החילותי   ,זקוק לסיוע מיידי ודחוף הרגיל, אאלץ להמתין מספר חודשים... כיוון שהייתי

 להפעיל קשרים ופרוטקציות, אבל כל זה לא עזר. 
 

שמים, המבזבז שעות רבות   ושלא תבינו לא נכון, אומר הת"ח; מדובר בעסקן אמיתי וירא
מדי יום כדי לסייע לאנשים, ומשקיע בכך את כל ליבו, אבל באותה תקופה הוא היה באמת  

 .אפשרות שיתפנה אליי, ולוא לכמה דקות עסוק, שלא היתה כל  כל כך 
 

בשעות אחר הצהריים ביום פלוני מתקשר אליי לפתע אחד המזכירים שלו, ואמר לי שאם  
יש סיכוי רב שהוא יצליח למצוא לי 'חריץ' של כמה   ,אזדרז להגיע למשרד בתוך שעה

ד למשרד  כמובן שעזבתי את כל עסקיי, ונסעתי מי .דקות פנויות, ואוכל להתקבל לפגישה
לעקוף את הפקקים,    שהיה בעיר אחרת. אמרתי לנהג המונית שיעשה כל שביכולתו על מנת

 ולהגיע בזמן המיועד.  
 

  5הגעתי למשרד ההוא   ,המאמצים נשאו פרי, ולמרות הכבישים העמוסים של שעות אחה"צ
שהעסקן  מה, ומודיע לי -דקות לפני השעה שנקבעה. ובפתח ממתין המזכיר בפנים קודרות

לצאת במפתיע לפגישה דחופה אחרת בירושלים, והוא כבר לא יחזור למשרד    היה צריך
 .היום

 
זה כבר היה יותר מדי בשבילי, מתאר הת"ח. לאחר כל המאמצים שהשקעתי כדי להשיג  

 והעיכובים, הייתי כבר יותר מדי עייף...  פגישה עם האיש, ולאחר כל הדחיות 
והוצאתי    ,ו כדי לחזק את רוחי. התיישבתי בפינה מסויימתהרגשתי שאני חייב לטעום משה

תפוח עץ שהיה בתיקי, אחזתיו ביד ימיני, והחילותי לברך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך  
 '. העולם, בורא פרי העץ

 
בלשון   –מה אמרת עכשיו?! ברוך אתה?! אתה ' .לפתע תקפתני חלחלה, ורעד עבר בכל גופי

אתה נמצא   ,יי, כאן ברחבה שלפני המשרד של העסקן הבכירנוכח?! אתה ה', אתה כאן לפנ
כך, ואני מחכה   -כך, אוהב כל -כאן איתי, מוכן להיפגש איתי בכל עת ובכל שעה, זמין כל

שאם יש לו פגישה אחת בירושלים, כבר הוא אינו יכול להיפגש   ,למישהו אחר, לבשר ודם 
י, עד שאני פונה אליו בלשון נוכח,  אית הנה הקב"ה עצמו נמצא  -איתי'! ההרגשה הזו, שהנה

 כל כך חיממה את ליבי ועודדה את רוחי, שאם לא האנשים שעברו באותה עת ברחבה 
 ההיא, הייתי פורץ בריקוד... 

 
הדבר נסך בי עידוד, ואימץ את רוחי הנכאה, ש'התייבשה' כבר להמתין ולהמתין לפגישה  

לה' בלשון תחנונים שיפתור לי את    העסקן, עד שפתחתי את פי בתפילה חמה, והתפללתי עם
 .הבעיה החמורה שהציקה לי כל כך

 
רק אז, בסיטואציה אליה נקלעתי, הרגשתי בכל רמ"ח ושס"ה שלי, את כל מה ששמעתי עד  

ההתעוררות בהן השתתפתי... עתה ידעתי בבירור שיש לי    היום בשיחות המוסר ובדרשות
  ולכן התפילה  ,יה, ולבקש על נפשיאל מי לפנות, שיש לי כתובת ברורה להתחנן בפנ

שהתפללתי באותם רגעים היתה זכה וטהורה מאין כמותה. התפילה ארכה כמחצית השעה,  
רוח. ידעתי שעשיתי בדיוק את מה שהייתי צריך   -ממקומי בהתרוממות ולאחר מכן קמתי

 .לעשות
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

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

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

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 
רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 

ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה 
זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

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

 
 

 
היתה! בלי אמצעי  -מה שנותר לי לספר הוא שלאחר ימים ספורים נפתרה הבעיה, והיתה כלא 

טוב!  -ובלי פגישות ונסיעות. הכל הסתדר על הצד היותר, תיווך של עסקן כזה או אחר
ר לֹו ֱאלִֹהים ְקֹרִבים ֵאָליו'האמינו לי, מסיים הת"ח, שהפסוק  דֹול ֲאׁשֶ י ִמי גֹוי ּגָ ָכל  ֱאלֵֹהינ ה'כַּ  ּכִ וּ ּבְ

התממש לנגד עיניי במלוא המובן. חבל שאנחנו מגיעים למסקנה הזו אחרי כל    '. ָקְרֵאנוּ ֵאָליו
זמן, אחרי דחיות חוזרות ונישנות של פגישות עם העסקנים, בכירים ככל שיהיו...   כך הרבה

 .חבל
 

יש  בואו ונאמץ את הדרך הזו כבר בתחילת הדרך, וכשאנחנו נתקלים בבעיה כלשהי, נרג
בעדנו, ובהרגשה כזו נבוא אל בית התפילה, ונרבה בתפילה   באמת שרק הקב"ה יכול לסייע

   .ובתחנונים
 

פעם מתוך הלב, ומתוך הרגשה ברורה שהכוח  -שכל מי שהתפלל אי חושבני, מסיים הת"ח, 
בורא העולם, ורק הוא יכול לעזור לו, ראה את הישועה   היחד הנמצא בעולם הוא כוחו של

מתפללים, יש מי ששומע!   מה שצריך להחדיר בלבנו היא הידיעה שכאשר אנחנובעיניים! 
 המשפט הזה נשמע לנו פשוט מדי, שכן מי אינו יודע את זה?!  

 
אבל לא ממש זוכרים, ולא ממש מרגישים את זה. שמענו   'יודעים'הבעיה היא שאנחנו רק  

לנו בתפילתנו. צריכים לחוש    מאזיןזאת פעמים רבות, וכל ילד בגן יוכל לומר לך שהקב"ה 
 .(עלינו לשבח)זאת. לחוש שהשי"ת נמצא קרוב אלינו, ושומע כל מילה 

 
 

ַמע ָרֵאל  ׁשְ  (ו,ד) ֶאָחד ה' ֱאלֵֹהינוּ  ה'ִיׂשְ
 : א"זיעעובדיה יוסף  מרן הסביר

  – בדרך רמז פסוק זה יש בו סימן למנין העולים תורה
ַמע  .  וחמישי שנילס"ת בימים   עולים' ג יש בו ג' אותיות כנגד ׁשְ

ָרֵאל   ב.טו ביום לס"ת  עולים ' היש בו ה' אותיות כנגד ִיׂשְ
 מ. "וחוה  חודש בראשלס"ת  עולים ' דיש בו ד' אותיות כנגד  ) ה-ו-ה-י( ה'

 .הכפורים ביום לס"ת    עולים' ויש בו ו' אותיות כנגד ֱאלֵֹהינוּ 
 . (מהעלון 'יביע אומר')בשבתלס"ת   עולים'  ז יש בו ז' אותיות כנגד  ) אחדה -ו-ה-י(  ֶאָחד ה'
 



 

 
 שבת שלום  

  
  

   דבר העורך 
  515משה רבינו מתפלל  לומדים על כך שאנו    בתחילת הפרשה

   .תפילות כמנין המילה "ואתחנן"
   ."...ֲאֶׁשר ִייַטב ְל ּוְלָבֶני ַאֲחֶרי": )ד, מ( תוב הפרשה כ

מישראל   אדם  הבא לכל  לעולם  חלק  על  יש  שומר  הוא  האם   .
כבר זו  מאבדו?  ואינו  נפרדת  חלקו  את    לכך   מעבר.  שאלה  יש 

זוכה   בעל דרגה גבוהה יותר, ולא כל אדם   " הואבן עולם הבא "
" .  לכך והיא:  יותר,  עוד  גבוהה  דרגה  העולם  וישנה  לחיי  מוזמן 
מזכירה הבא מקומות  בכמה  לדרגה    ".  שזכו  אנשים  הגמרא 

 .  גבוהה זו, והם היו מוזמנים לחיי העולם הבא
שליט"א   רוזנבלום  ברוך  פעםיסרבי  כשה   פר:  געתי  אחת, 

 ן זה.ים המחשה על עניר ע הסב ות הברית, שמעתילארצ
ולאחר מנחה התפללתי   יעקב'.   ,  ב'עין  שיעור  התקיים  התפילה 

תוכן  את  הבנתי  ולא  השיעור,  מוסר  את  הכרתי  השיעור,    לא 
אנגליתמאחר   יודע  לא  לק .  ואני  הצלחתי  כן  דברים  לוט  שני 

ו הבא"  העולם  לחיי  "מוזמן  הבאמהשיעור:  עולם  "בן  . "גם 
לאחר שהסתיים השיעור, ניגשתי למישהו שהיה שם, וביקשתי  

 שנכנסמי  :  וכך הוא הסביר לי.  בשיעור  שיספר לי על מה דובר 
בנמל  .  הגבולות  דרך משטרתשיש לעבור  לארצות הברית יודע,  

בהקפד בודקים  הנוסעים  התעופה  של  הניירת  כל  את  גדולה  ה 
צריכה להיות    לברר אם הכל תקין. הויזה   ים מחו"ל, כדיהמגיע

צריך הנוסע למלא    רכון. אבל לא די בזה, במטוסתקפה, וגם הד
צורך   לאיזה  שהותך?  בתקופת  תתאכסן  איפה  מיוחד:  טופס 

כסף  ?  הגעת זה, הבאתכמה  מסוג  טורדניות  שאלות  ועד   ?
...  יזה בארץ, עד שקיבל את הו  ב'טרטורים' שעבר  כאילו לא די

כ ש שמיד  נוסע  ברורה:  חלוקה  יש  פספורט  ימגיעים,  לו  ,  זרש 
 . י הולך לצד שניאפספורט אמריק  עם ונוסע , הולך לצד אחד

בסוף   הרי  הזאת?  החלוקה  את  עושים  מה  "בשביל  הרב:  שאל 
ית, אם  הדלפק ונכנסים לארצות הבר   כולם עוברים את  ) כמעט(

שבא מי  מדוע  החלוקה?  משנה  מה  זר  כן  דרכון  נכנס    עם 
נכ מקומי  דרכון  עם  שבא  ומי  אחד,  אחרנלמקום  למקום  "?  ס 

מקומי,  דרכון  לי  יש  והיום  זר,  דרכון  פעם  היה  "לי  הרב:  אמר 
מניסיון אישי: כשאדם בא עם דרכון    ולכן אני יכול לספר לכם

'לטרטר' אותו עם סבב מחו של שאלות.    דש זר, הפקיד מתחיל 
ב וכתב  התייגע  שהוא  מה  אותו   -טפסים  כל  שואלים  שוב 

פה  בעל  פה?  :  מחדש,  מחפש  אתה  כאן?  כמה  תהיה  זמן  מה 
פה  תעשה  חשוד,  ?  ומה  קצת  נראה  שהנוסע  לפקיד  נראה  אם 

גבוהים  לדרגים  אותו  מעביר  הוא  מה,  הכל    משום  אם  יותר. 
לגביו  ותהיות  ספקות  שום  ואין  א  -  חלק,  לו  ת  מחתימים 

ש לו דרכון מקומי,  שי  אדם.  לו להיכנס פנימה   הדרכון, ומרשים 
הפקיד בסבר פנים   לא חוקר ימתקבל מיד על ידי  הפקיד   פות. 

איך   אדוני?  שלומך  מה  ובחיוך:  בנימוס  שואל  רק  'חופר'.  ולא 
ביקרת איפה  נופש?  בברכת  ?  היה  הדרכון  את  לו  מחתים  הוא 

ההבדל, הרי שניהם   מה .  'ברוך שובך לארצנו', ונותן לו להיכנס
שניהם ?  נכנסים  אב  נכון,  האחד  נכנסים,  נכנסים.  איך  תלוי  ל 

פרפורי לב, שמא לא ימצא    עת, בליוויגעובר דרך חתחתים מיי
להארת  וזוכה  שהיות,  ללא  נכנס  השני  להיכנס.  לזכות    ראוי 

 .  פנים וליחס מלבב לכל אורך הדרך
הבא,   הסביר הרב: "זה ההבדל. כל ישראל יש להם חלק לעולם 

  השאלה היא איך  .)את זכותם  למעט אלה שאיבדו(  יגיעו לשם   כולם 
  תייסר חתים וייסורים. הוא מחתאדם רגיל עובר דרך  . "נכנסים

הבא עולם  בן  שהוא  מי  זיכוכים.  ובשאר  מקבלים   - בגיהנום 
ללא ייסורי גיהנ עיכוביםואותו  ללא  מקבלים אותו במאור  .  ם, 

 "!ן המקוםהוא ב  - פנים, שהרי הוא שייך לכאן 
הבאלדאוג    -  חיינו  מהות  אהי  ווז העולם  לחיי  רגע    !!! בכל 

ייטב לנו  הבא" כך    ת "בן העולםיוולשאוף לה להבין    ,ללכשנשכי 
ח  לכך  הבא.  אדם יבעולם  כל  תולל   יב  למוד  מצוותרה,  , חטוף 

    .ף לקחם ויוסי כ חחסדים ומעשים טובים, וישמע ה  ותלעש

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 .כט)-(ג, כגלארץ ה להיכנס "ה רבינו עדברי תחינתו של מש  . א
   או  והאיסור לגרוע  ה,התור  ותאזהרה על שמירת מצו  . ב 

 .ג)-(ד, א שלון בפעוריבמצוות, שדבר זה גרם לכ להוסיף 
 חיזוק לעסק התורה, שבזה דבקים בה', וזוכים לחכמה      . ג

 . טו)-(ד, ד , ותתפרסם חכמת ישראל בכל העמיםלאהנפ 
 גלו  כדי שלא י בודה זרה,חובת הזהירות מלהיכשל בע  . ד

 .  )כח-(ד, טז לארץ העמים 
(ד,   לות, ויזכו לתשובה ור את ישראל בגשמשה' י הבטחה    . ה 

 .ל)-כט
מצרים,   . ו  ביציאת  סיני,  הר  במעמד  לישראל,  ה'  אהבת 

 תורתו   ולקיים  בה',  להאמין  צריך  תמיד  לכן  ישראל,  ובארץ
 . מ)-(ד, לא

 .)(ד, מאחי משה בוחר שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזר  . ז 
 .ל)-(ה, אסיני ועשרת הדברות  מעמד הרתיאור   . ח
 . ג)-(ו, אצוות שמירת המ  עלרה זהא  . ט
 .ט)-(ו, דפרשה ראשונה של קריאת שמע   . י 
 אזהרה על קיום דברי התורה, החיוב לזכור חסדי ה'     . יא 

 .כה)-(ו, ילתורה  וב חינוך הבניםלישראל, וחי   
  ).ה-א  (ז,  הארץ  ביושבי  להיטמע  שלא  אזהרה  . יב 
 ל ר מכל העמים ונותן שכר עישראל יות הב את עם  וה' א  . יג 

 יא). -ו (ז,ובעולם הבא בעולם הזה  ת המצוו   
 

     

  )א ישעיה מ, - מתוך ההפטרה( "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי "
 שבת נחמו 

 ,רת "נחמו"הקדימו הפט  :רש"י)  (תלמיד  "ויטריה"מחזור  מבאר  
ת א עדיין עומדאך מאחר שהי  ,בראשונה ה' מנחם את ציוןש

נשכחה  גם  שהיא  וחשבה  התייאשה  ציון    בחורבנה,  "ותאמר 
  אשכחך".  לא "ואנוכי  מבטיח הקב"ה אך ".שכחני וה' ,ה' עזבני
 הפטרה השלישית "עניה סוערה לא נוחמה".הוהנה  

אנכ "אנכי  מנחמכם",י  והרביעית  ש"אנכי   הוא  למרות 
סוע "עניה  לפני  בישעיהו  כתובה  נקבעה    רה",מנחמכם" 

  חמה".ונ "לא שייך לא ,מנחם שה'  אחריש - "אנכי" לפני "עניה"
ה סדר  את  מבארים  לנביאיםשהפטרות,  ויש  אומר   :הקב"ה 

"ותאמר ציון עזבני :  אומרת כנסת ישראל"נחמו נחמו עמי".  
 איני מתפייסת מנחמת הנביאים.  - " ה'

הנביאים   ואומרים:חוזרים  הקב"ה  ישראל   לפני  כנסת 
  .מאתנולהתנחם   ממאנת

הקב"ה   מנחמכם"אומר  הוא  אנכי  מש   ." אנכי  זה  יבה  על 
"ישרא   כנסת בל:  אשיש  לשוש    -  "  ה'שוש  לי  יש  עתה 

באל"  ,ולשמוח נפשי  מעיל    יק ותגל  ישע  בגדי  הלבישני  כי 
כליה תעדה  וככלה  פאר  יכהן  כחתן  יעטני  לאחר   -  " צדקה 

כחתן    סת ישראל תלבש בגדים מפואריםכנ  ,שתמה האבלות
  כי"ר., אה תעדה כליהוככל פאר  כהן  י 

 "דבס

  ב' וםערך בי נ ש 590 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
  ,19:00, בשעה 2  רקוצה ברחובברמת השרון  

שליסודו  מ", יקצורורינה "ב דרשתבמ
 . זצ"ל לשטייןאד יעקב רבי הגאון מו"ר

ן  ָוֶאְתַחּנַ

 "פ שתאב -םמנח  ז'            לזצ" הרה"ג יעקב אדלשטיין"נ העלון מוקדש לע                   י'שנה  477' ון מסלע 



 

 

  השומע לבב יםדבר חדירהל הדרך –

ללמד תורה ומוסר   וש אם אדם רוצההאלשיך הקדרבנו  כתב  
עליו הם    לזולת  אז  ורק  אומר  שהוא  בדברים  חדור  להיות 

כמ"ש השני.  על  המבח(  ישפיעו  הישר ר  ס'  החכמה,  שער  פנינים 
 . היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב  דברים   )הנקרא לר"ת פי"ג

הפסוק   ביאור  זהו  הדברים"א"כ  וגו  והיו  לבבךהאלה  על   '" ,
חדורים יתכן  בךבל  כשיהיו  אזי  לבניך",  דהיינו  "ושננתם   ,

 . )טלעיל ד,   יןעי( ותלמידיך שישפיעו כחץ שנון על בניך 
שבנו, ככל ילד יהודי טהור,    הרב יוסף ליס זצ"ל סיפר פעם, 

פעמי המילים   םשמע  את  שלוש  לגיל  הגיעו  עד  רבות 
(דברים    "ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקבהקדושות: "

 ...מר אותןא שמעו אותו או. אבל, הם ללג, ד)
באחד הימים הוא עבר עם הילד בשוק "מחנה יהודה" ועמד 

רוכל אב  שם  הסכין,  על  "אבטיח  מרכולתו:  על  טיח המכריז 
אד  אדום, הסכין  וםאבטיח  אמר   "!על  הביתה  חזרו  כאשר 

 "!... אבטיח על הסכין, הילד שוב ושוב: "אבטיח אדום
  משה", שמע בני "תורה ציוה לנו מה פעמים  שאל הרב ליס: כ 

ש"אבטיח   וכמה יתכן  כיצד  אדום"?  "אבטיח  שמע  פעמים 
נקלט  מה  אדום"  כלל?  נקלט  לא  ציוה"  ו"תורה    ו במהירות, 

צעק הרוכ  נה: עו?  הסוד רוצה    ל  הוא  כי  ליבו  מעומק 
ָׁשה  ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה מֹורָ צועקים "  למכור!!! אם אנו היינו 

ַיֲעֹקב צְקִהַּלת  שהוא  כמו  הלב, אדום  אבטיח"  עק"  מעומק   "
 ... מילים היו חודרותאין ספק שה

  יקר עבואמונה  ר ב רוצים להעביר מסללמדנו, שהדרך בה אנו  
מ  ךחינוב ע"י  היא  מהלילדנו  שיוצאים  הם  בסרים  כך  רק   ,

אמונה ע"י    נחדירו נחזורשל  , וככלב השומעב  להיספגיכולים  
לפ לילהשיני  סיפורים  הילד/ה   אז  דנונה   טיינב  כשיגדל 

בלי אמונה  חדור  ויהיה  נאמרוילבלב  זה  על  "הזורעים    :בו, 
  , וישמע החכם ויוסיף לקח.קצורו"יבדמעה ברינה 

 
 

  הכיפורים   םוכיו  באב  ט"וכ  לישראל  טובים  ימים  היו  לא
לבן בכלי  יוצאות  ישראל  בנות    ינהי תה(ששאולים"    שבהן 

 גדול, בת כהן גדול כהן  ואלת מבת  "בת מלך ש   . נראות שוות)
מבת משוח מלחמה, בת משוח מלחמה   -מבת סגן, בת סגן    -
כל ישראל שואלים זה מזה, שלא לבייש  מבת כהן הדיוט, ו  -

לו שאין  מקיימי  ."מי  לא  זוומדוע  שמחה  הרי    ?נונמזב  ם 
ם. וצריך לומר: מאחר  חז"ל העידו שהוא דומה ליום הכיפורי

בי חרב  ש  דשק המת  ובעוונותינו  מובטלה  של  צוה,  מחה 
הונפר חומת  גדולה  צה  שמחה  גם  בטלה  והצניעות,  טהרה 

זו שיבנה    ,וטהורה  שו   ,דשקהמת  ביעד   דש ק המת  ביעכשיו 
בה  תורה ש יסים את השמחה בחרב ובטלה השמחה, אנו מכנ

להקב"שעוסקים.    אנו לו  אין  המקדש,  בית  שחרב   המיום 
הלכה של  אמות  ד'  אלא  ה'  בעולמו  ופקודי  משמחי .  ישרים 

כ  -בל החורבן  החורבןלאחר  לפני  עמו  זה    ןכ-ל.  בזמן 
בלילה  מוסיפים גם  לתורה  ביאור  .עיתים  מעניין   אולם 

במשניות ה" ישראל"  עיניך  :תפארת  שא  כלפי   -"  "בחור  רמז 
בהק המכונה  וש ב"ה  כארזים",  השירים "בחור  בקשו  יר  עליו 

ע  בכלתושיתן  וע  -  יניו  ישראל,  כנסת  "שא אמרו:    "כהיא 
וראעינ לך"יך  בורר  אתה  מה  אה  בעולם ,  קדושה  אומה  יה 

שחטאו לפניך, תן  אף  שכאומה זו, "אל תתן את עיניך בנו",  
בחוניך  עיני בני  בניך  במשפחה,  א  -ך  בני  יצחק הם  ברהם 

החן"  ויעקב "שקר  האומות    לש.  היופי"    -שאר   ףא  -"הבל 
מצ שכ אשתך    ,וותעושין  אבל  לך...  להחניף  רק  כוונתם 

   ..א תתהלל.הי   -ת ה' שהיא ירא ..שההחל

מר אם יש ה'  במסה שלא תאכאשר נסיתם  :  הרמב"ן  ומפרש
עובדים לפניו  נו  בנו לעשות לנו נסים או שנצליח בהיותבקר

הכָלחֶ ע  ְוִנְׂשּבַ  כי  תורתו  נשמור  טובים  ונהיה  כך ם  שם  וונה 
בנס   מים  להם  יתן  שהשם  יראו  שאם  ילכו   ֵמִאּתוֹ היתה 

במא להם  חריו  ונחשב  יעזבוהו  לא  ואם  כי  ְלָעוֹ דבר  גדול  ן 
באו אצלם  שנתאמת  נביא אחרי  משה  כי  ובמופתים  תות 

לעשוה ראוי  אין  אמת  בפיהו  ה'  ודבר  דבר שם  שום  עוד  ת 
ה  ,לנסיון רק  הנביא  מנסה  איננו  כן  הוא    'והעושה  יתברך 
ולכך אסר לדורות לנסות התורה  לדעת היד ה' תקצר  מנסה  

איהנביאי  או כי  השםם  לעבוד  ראוי  או    ן  הסתפק  דרך  על 
לעשות נסים לכל אדם    שאלת מופת ונסיון כי אין רצון השם

ע פרסובכל  לקבל  מנת  על  לעבדו  ראוי  ואין  אמר    ...ת  ולכך 
הנסים  שהם  ועדותיו  מצותיו  תשמרו  שמור  בכאן  הכתוב 
והמצה   הפסח  כגון  לעדות  לכם  להיות  מכבר  לכם  שעשה 

א תדעו טעמם כי באמת  של  יפ-לע -ףאו חקיו  והסוכה ותשמר
 רי שכברמצות אחייטב לכם בסוף אין צורך לנסיון בתורה וב

  , עכ"ד.אתו יתברךנתאמת אצלכם שהוא מ
חרצים, ישנו דבר שהקב"ה נותן  רי הרמב"ן הנ אך יחד עם דב

 :).ט  תענית  מסכת(  כפי שמובא בחז"ללנסתו    לנו את האפשרות
שליוחנן    רבימצאו   הקטן  לק  לבנו  אריש  לי :  "ליש,  תאמר 

הינוקא לרבי   "ל. א"ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר"  :"לא  הפסוק שלמדת היום!
ְּתַעֵּׂשרומאי  "  ן:יוחנ ירב  "לא  ?"ַעֵּׂשר  שביל ב  ַעֵּׂשר ":  וחנןי 

""לא  ."רֶׁשִּתְתַעּׁשֵ  לך:  תנסה""  :"לא  ? "מנא  "האם :  "לא  .לך 
לנמ ה"והכתיב  ?  ב"הלהק  סותותר  את  תנסו  : "לא   !"  'לא 
שנ" מזו,  חוץ  הושעיא:  רבי  אמר  ָּכל "אמר  הכי  ֶאת  ָהִביאּו 

ות א-ה' צבּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת ָאַמר    ...ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ֵּבית ָהאֹוָצר
ְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה א אֶ ִאם 

  .)(מלאכי ג, י "ַעד ְּבִלי ָדי
יונה רב כתב   לשע"ת  (  נו  אדם  :  )ש"ג,  יאמר  שלא  הוזהרנו, 

ה' הצדקה  בעבודת  ואבחאנסה  דרכי,  ה'  בכיצליח  שרון  י ן 
לי ירבה  וזהב  כסף  אם  בו  'המעשה  נמצא  לא  הטוב  והאיש   ,

ודעת    ,יםידיון  רפי בחכמה  עמלו  ולא אם  המעשה,  וכשרון 
 .ובת חפצי הגוףכספו ובשאר ט יןיקנצלחה דרכו ב

רות, אל תרפה ידיך  המעשעל    כתב:  (אות ריג)  'ה הירא 'בספר  ו
הןמכל    כיצד,.  כראוי  מלתת שמשתכר,  הן    דבר  ללמוד, 

ו ף אם מצא מציאה או נתנלכתוב, הן לעשות מלאכה, או א
במתנה כסףי ענ  לכאו    ,לו  שיבוא  יפריש    מהכל  -  זהבאו    ין 

 ך, כי את אשר אסר הבורא בכלמעשר, כי דבר זה אין לו ער 
  במעשר. ירדבר לנסותו, הת

   מבואר שגם במעשר כספים מותר לנסות את ה'.
פי כ  -  "מעשרות סייג לעושר"  כתב:  )פ"ג י"ג  אבות(  ה ונ י   נו רבוב 
אותו    )שם(רא  גמ ב  ואמרש ּתְ ַעּׂשֵ "  קראש   תינוקעל   -  "ַעֵּׂשרר 

רב יוחנן:  וביאר  שתתעשרנו  בשביל  א"לעשר  וכי    התינוק:   . 
לנסותמות כתיב:    ב"ה,להק  ר  ה"והא  את  תנסו    ' לא 
אואל רבי  "ל:  קיכם",  אמר  שנאמר: ההכי  מזו,  חוץ  ושעיא, 

כל את  האוצר  "הביאו  בית  אל  לכם   ...המעשר  והריקותי 
וע די",  בלי  עד  לְסיָ מעשרות  "נאמר    ה ז ל  ברכה  , "רעושג 

יאמר  י  -  עשירהלשהרוצה   שלא  יפה,  בעין  מעשרותיו  יתן 
לי' שיש  כורים  למעשר  -  אלף  כורים  מאה  אתן    הםו  ,איך 

נאמן   ' יתברך , אלא יתנם בעין יפה, כי ה'ים כמה אלפיםו שו
ש כמה  לו  עשכרויל  ולהכפ  ,יתןילשלם  גם  אמת  והוא   פיל  , 

ובהרב  .סיוןיהנ כמעשרות,  הוא  הצדקה  ה  דקצב  ותוענין 
   .עשרו יוסיף עושר על

  י יא (משל'יש מפזר ונוסף'    כתב:  )פרק נר מצוה  במגילה(  ה " של וה 
שמזונותיו    :איתא  ).ז  גיטין(  ראגמבו.  כד) אדם  רואה  אם 

ב ואמרו  צדקה.  מהם  יעשה   ):סוכתובות  (  ראגממצומצמין, 
 סר.  חן ממו מלח

בשביל   )ז"רמ  'ס  "ד יו(  'הטור ' ו  כי  ומנוסה,  בדוק  הדבר  כתב: 
יחסר  -שנותן    ה קהצד אל  לא  עושר לו,  לו  תוסיף  אדרבה  א 

ֵמָהֵחל ַהְּתרּוָמה ָלִביא : "י) ,א ל -(דברי הימים ב בוכתפי שוכבוד, כ
."...ֵּבַר ֶאת ַעּמוֹ ה'  ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע ְוהֹוֵתר ַעד ָלרֹוב ִּכיה' ֵבית 

 נסות את ה' יתברך מותר ל במה



 

 

ואם יבוד אב  ם מצות כקיוחשיבות  בפניכם  א למובזה  בחלק  
אומריםושכרה חז"ל  ל(  .  ביצירת   :)קידושין  שותפים  שלוש 
 הנשמה. ב"ה שנותן את ; האב, האם והקהאדם

ת בעשרת הדברות היא  שימתוך מחשבה עמוקה הדברה החמ
וכבד  "  - אביך  אמך"את  זו  את  ומצוה  המקשרת  ,  בין  היא 

הראשונות   הדברות  לבין בין    -חמש  (הקב"ה),  למקום    אדם 
  בין אדם לחבירו. - רונותחמש הדברות האח

בספ  רבי אייבשיץ  דבש'רו  יונתן  ב(  'יערות  דרוש  אמר   )ח"ב, 
אב ואם   "והנה בכיבוד  ין כיבוד אב ואם:בעני  דברים נפלאים

חז"ל   לא(אמרו  מיאשר  :)קידושין  חמאן  י  ראה  (  שלא  את  שלא 
כיב  את  לקיים  אפשר  שאי  מפני  נענהוריו,  ואדם  הצורך,  ככל  ש ודם 

כבר,  )בגללם כי  מצות    )שם(אמרו    והיינו  לקיים  אפשר  אי  כי 
כ דקדוקיה,  ,  ראויכיבוד  בכל  תכליתה  עד  אדם  יגיע  ולא 

ואם, והוא מצטער על זה שאין לו אב   אם אין לו אבמנם  א
מצות לקיים  כדי  יש    ואם  א"כ  מה'כיבוד,  שכר   יתברך   לו 

ר יתו של המצוה בלי חיסוכלות  כאילו קיימה בתכלית הקיום
 חמאן".   שלא מיכלל, לכך אמרו אשרי 

היה    וקא אסתרהטעם שדו   'יערות דבש'מסביר שם ב  ה ז  לפי
 חו של עמלק מזרעו של וכנה כל  בכוח להכניע את המן, כי ה

שכיבד  ֵעׂשָ  אב  כיבוד  מצות  של  זכות  הוא  יצחק, ו,  לאביו 
, וא"כ  )ט"וילקו"ש ח"א, רמז קמדרש  (נהג בו כבוד כנודע    ודשמא

יה לו גם כן מצוה זו  זכותו וכוחו, צריך שתה   מי שיבוא לבטל
בליש כיבוד  גבר    ל  זה  הוא  ומי  זו  פקפוק,  מצוה  בידו  שיש 

פוגם בכבוד אביו  ולא יהיה  שחף מפשע    י הואבשלימות, ומ
שבא עד  דהוא,  אבאסתר    היא  הדסה   הבכל  לה  ואם   שאין 

תמיד היתה  והיא  ביד  כלל,  סיפוק  היה  שלא  ה מצטערת 
יחשב לה לצדקה כאילו    ן, אם כאב ואם  יים מצות כיבודלק

מצות    ןכם  יש בידה ג  לימות, וא"כקיימה אותה בתכלית הש
נו של  ב  -להמן    ל עשו, ולכך להכניעלקום נגד זרעו ש  כיבוד
ה  יתשה,  הוצרך את אסתר  -בידו    אב ואם  ו שזכות כבודעש

ו מאב  מסיים  .  אםיתומה  בובכן,  יונתן  מוסר'רבי  : 'שבט 
ז  תו"והנה  בעו  כחתו  ישראל   רביםהנו  יונותמגולה  כפרוץ 

אוי  בכי ואם,  הפוך,    רביםהוונותינו  לנו, כי בעבוד אב  עולם 
לבנים מחנפים  ובימי   האבות  עליהם,  יכעסו  פורים   שלא 

כ בהם  לנהוג  שראוי  למאאלו,  זוויבוד  כי  כמ"ש,  היתה    ד 
עה אסתהצלה  האבותל ידי  ישלחו  לא  אם  ונהפך,  לבנים   ר, 

יכעס   אחד וימעט לאחד, הלא, או שירבה לראוימנות כפי ה
אוי  ,  וכדומהא אליו, או יבוא בפנים זועפות  יו ולא יבועל אב

הלא ישראל,  בית  ואיך   משבר  המקום,  לכבוד  כבודם   הוקש 
 ".ממון יפגעו בשביל העדר קצת

דבש'וב דרוש(  'יערות  יו  בכת  ) יב  שם,  "זהו  אייבשיץ  נתןרבי   :
 ן נוהגים כלל כבודים שאילזמנחטא גדול    רביםהנו  יונותבעו

קט הגדולים,  כבאחיהם  ואין  בראש  קופץ  כלל,  ן  כבוד  אן 
 ".וד אב ואםכיב רביםהונותינו בעו זה בטל גם כן  חוומכ

 
  

 שני פגרי כלבים מתיםעל הארץ  שכבו לפתע 
זי"ע  אדמו"ר  ה  אמר חיים,  (מצאנז  תשדויקראשפע  בספר   )"ם, 

מובא  ' שור'  לא(כוח  לסימן  מהו   מעשה  )הקדמה  ח ויכונורא 
קב פראנק עי  יה להמחבר הגה"ק רבי יצחק שור זי"ע עםשה

שנע השתתפוימ"ש,  וכידוע  הבישוף,  בפקודת  ה  רך  ל בע' בו 
הוויכוח  'ובטם  ש כשבימי  ישראל,  גדולי  ועוד   הללו הקדוש 

גדו שיצליחו  כדי  ישראל,  בני  אצל  תענית  ישראל גזרו  לי 

ש, בעת הוויכוח טען יעקב פראנק ימ". "את טענותיו  להפריך
רוחש אליו  ה  נגלתה  שבזמננו  לו  ואמרה  השמים  שתנו מן 

כל ונהפכו  חיוב  מצ  העיתים  שיש  שכתוב  שמה  התורה,  וות 
הוא אסור, ומה שנאמר כאיסור, בזמננו   שותו, הרי בזמננו לע

שאל לקיימו.  חיוב  ביכ  הוא  כיצד  יצחק  רבי  ולתו  אותו 
פראנק, שיש ביכולתו להוריד   ב לו יעקביו. השילהוכיח דבר

השמ אמון  ואת  אביו  את  לא  (  מים  שכבר  יצחק,  רבי  היו של 
ק, בדבריו. אמר לו רבי יצח  ו שיש אמת, והמה יגידו ל)בחיים

שרק בשפתיו ולפתע נכנסו   קב פראנק ימ"ששיביא אותם. יע 
של ואמו  אביו  של  דיוקנם  ונ  דמויות  יצחק  אליו רבי  גשו 

כל  יש להפוך את    לו שיעקב פראנק צודק בדבריו, וכי מרו  וא
התומ יצחק:  צוות  רבי  להם  אמר  כן,  "רה.  שאם  ל המצוות 

לא נהפך  ואם  אב  לכיבוד  לי  עשהתא  יסור  לכבדכם,   ואסור 
ואמ אביו  מכה  של  וא"כוהאיסור  עשה  מצות  הוא  מוטל   ו 

אתכם להכות  מקלו    ..."עלי  את  נטל  דיבורו  כדי    והכה ותוך 
דמויות   שני  את  שוכבים  הארץ  על  ראו  ולפתע  ואמו,  אביו 

מתיםכלב  פגרי של  -או.  ים  כוחו  שכל  כולם  הבינו  יעקב  אז 
הוא ימ"ש  ו   פראנק  הכישוף,  הימצד  הצדיקים  על יד  תה 

כת הפראנקיסטים, שעליהם  הבישוף על    כן גזר אז  העליונה.
כי הם אינם יהודים וגם לא    ...וחצי זקן  ללכת עם פאה אחת

המאמינ מיוחד   יםנוצרים  עם  אלא  ימ"ש,  האיש  באותו 
בפני  כך עצמ  ומשונה  ראש,   ו.  וחפויי  אבלים  משם  יצאו 

 . רח"ל ף יצאו לגמרי לשמדולבסו
 

 

 ? נסער גאב"ד ירושלים זצ"ל על מה
מטאלס האדמו"ר  כ"ק  שליט"א  יפר  קדושים(נא  מלכה  ,  מלוה 

קו  תשס"ג 'דברות  תשע"דקונטרס  קדושים  שמעתי)דש'  עתה  זה   :  
 אי בית גאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א, הגאון הרבמאחד מב

זו,  ישר בשנה  שנסתלק  זצ"ל,  דושינסקי  משה   שפעם באאל 
במושב   תורה  מדין  מאלביתו  נסער  והיה  דין,  ולא ובית  ד 

סירב להשיב למקורביו על פשר   לעצמו מנוח, ותחילה  מצא
ו,  הדבר בכאב  שח  זמן  שהוא  ואחר  שאף  גדולה,  התרגשות 

ים רבות, מעולם לא נתקל במעשה נורא בדיינות שנ  משמש
 . יום לפניו, וכדלהלןה  אותושהובא  כפי

החרדים לדבר ה', הזמין את   ת ישראליבנו  ייהודי אחד מאח
ותבעו    לדין  אביו ולא תורה,  בחייו,  הירושה  את  על שחילק 

י הדין ודברים המגיעו לפי הבנת הבן, ובתוך כד  תן לו חלקו נ
בייש אביו  ביניהם,  על  שבועות    וצעק  וכמה  מזלזל,  באופן 

חמור מאורע  דעתו    לא  זה,  אחר  להניח  יכול  הגאב"ד  היה 
מ אותו  נוראמפני  בכאב  ,  עשה  לעצמו  ואומר  חוזר  והיה 

ג  שמים המניח תפילין דר"ת, לנהו  ראהיאך יכול יהודי י  גדול,
 . כך באביהםהשדה אין נוהגים   באופן כזה שאפילו חיות

 
 

 במשך חצי שעה שוחח עם אמו כל יוםהחזו"א 
שט הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  כאיל '  גליון(  זצ"לן  יינמסיפר 

ויגש,   פרשת  שלתערוג'  קופרמן  הלל  ר'  הרה"ג  מכתבי    )יט"אש.ז, 
שמ לו  סיפר  אחד  איש'הרן  שיהודי  הלך זי  ' חזון  בשמחת   "ע 

א את  שאל  אחד  וילד  אחריו,  הלכו  וכולם    מדוע :  יובתורה, 
לא הוא  וכי  אחריו?  הולכים  הדרך  כולם  את  ? לבד  יודע 

:  א לאביו של הילד ואמר לווקר  , דבריושמע את    'חזון איש'ה
ש" לבנך,  שקיימתאמר  ואם  אב  כיבוד  מצות  בזכות   "!תיזה 

מא  'איש  החזון'ש  :הרבמרן    והוסיף אמאוכיבד  את  שלו,    ד 
זוכר שע  ואני  חצי  ומשוחח אתה  יום!  כל  עולה  על שהיה  ה 

 . דעכ" ואפילו לפני סליחות!, דא ועל הא

 כיבוד אב ואםבות בחשי



 

 

ת והקרבות ת תש"ח, בעיצומם של ימי המלחמוהיה זה בשנ
כ בארץ.  לישמעאלים  היהודים  ישיבתבין  בעלזא   ראש 

כיהן זצ"ל.   בירושלים,  שובקס  משה  רבי  הגאון  עת  באותה 
וע התורה  התמדת  של  מופת  דמות  היה  ביגיעה,  הוא  מלה 

לימולוח   בסדרי  וגדוש  מוקפד  היה  שלו  ולצידם דהזמנים   ,
עליו שמר מכל משמר: מדי ערב, סדר יומו,  היה סעיף אחד ב

בתחב שגרה,  כבזמני  עומס  בזמני  כבחורף,  שנה  קיץ  ילת 
ע  -בסופה  כ משה  רבי  המבוגרת. היה  אמו  בבית  לבקר  ולה 

ועיסוקיו   הקדושה  הישיבה  את  מאחוריו  משאיר  היה 
ועול בה,  להרנין החשובים  קבוע,  יומי  לביקור  אמו  לבית  ה 

 .ליבה ולשמח את נפשה תא
בור כל מטרה בעולם לא ויתר על ביקורו זה, עד כל הון שבע

מדי  ביקור - יא לומי. אחת החשובה לא ביטל את הביקור היו
  ...אצל אמו, זה הכי חשוב! ערב

, גם גם בימי המלחמה הנוראיים שעברו על ירושלים הנצורה
ואנשים מיעטו לבקר בחוכשפגזים התע  צות,ופפו מכל עבר 

פגזים זה.  ממנהגו  משה  רבי  נסוג  בעוז,    לא  סביבו  שרקו 
ב נפלו  דבר  פצצות  אך  בדרכו,  עבר  בהם  הניא רחובות  לא 

מכיבו באותו  היומי  בביקורו  אמו  מד  ביומו, ימעונה.  יום  די 
כל למרות הסכנה והחרדה, הוסיף לצאת ולבקר בבית אמו, ב

 !מחיר שבעולם
שהה   המלחמה,  של  בעיצומה  הימים  בבית רבי  באחד  משה 

לצאת   וכשביקש  כדרכו,  הבית   -אמו  לחלון  אוזנו  את  קירב 
כלווד פגז.  שריקת  קול  שומע  שאינו  שליו  א  שהמצב  שחש 
לאן אתה  "ואז שאלה אותו אמו:    גוע, קם לצאת מן הבית,ור

מהעו טעמת  לא  עוד  הרי  יקירי?  בני  היום,  גות ממהר 
 ... "?תי במיוחד עבורךהטעימות שהכנ

הביט   משה  השולחן, בשעורבי  שעל  העוגות  ובמגש  ן 
ב התחו  ומלחמה יכול  הוא  אחד,  מצד  בלבו.  החלט ללה 

הללו,   העוגות  בלי  המוקלהסתדר  יומו  לו  וסדר  זועק  פד 
ליע אמו להמשיך  הרי  שני,  מצד  ממהר.  הוא  כי  הבא,  ד 

מהעוגות,   שיטעם  ומבקשת  לפניו  שהדבר עומדת  יודע  הוא 
יטעםי קצת,  עוד  יתעכב  אם  ליבה  את  וגם משה   שמח  ו, 

 ?... עושים עכשיו. מה יחמיא לה על העוגות הנפלאות
לבטות, ואז מכריע רבי משה  ו שתיים של התחולפות שניה א

היום יכול להמתין, המשימות   סדר  !ה: כבוד אמו עדיףבגבור
כע לחכות.  יכול  הכל  לעכשיו,  בוערות  לא  הוא  הדחופות  ת 

 !אמו מרוכז בתפקידו האחד והיחיד: לכבד אתבבית אמו ו
לפת נשמע  ההחלטה,  קבלת  לאחר  פישניה  קול  עז,  ע  צוץ 

! פגז ענק והרסני, םםםבום  -  -  -  שהחריד את השכונה כולה
מפ על  בקנחת  הוריו,  בית  דלת  ומחריד. תן  עוצמתי  רעש  ול 

נפלו  ואמו  משה  ור'  הבית,  לדלת  צמוד  היתמר  אבק  ענן 
 .על מקומם מומים, כמאובנים,ה

התאוששו רגעי  כמה  אחרי  הרק  לקום  ת  משה  רבי  צליח 
 ... ההרס ימדיחון את ממהכסא, ולצאת לב 

אמור  היה  בו  המדרגות  גרם  כי  ומגלה  החוצה,  מביט  הוא 
בא גורליות  לרדת  שניות  נהרס   -ותן  לרסיסים,  התפרק 

היסוד.   עד  רסיסונחרב  סמיך,  עשן  העלו  עוד  הפגז  יו  שיירי 
עב לכל  עמוקה    -"!  נס".  רהתפזרו  בהודאה  משה  ר'  שאג 

  !"נס שלא יאומן"רא עולם, בול

ארו ובדקות  עמד  והבין  חן את  כות  הפגז,  שגרם  הרב  ההרס 
א בבית  נותר  ולא  לדרכו  ממהר  היה  לו  כבקשתה  כי    -מו 

 תו פזורה בין חלקי הרסיסים רח"ל.  היתה גופ
הנכונה, עשה    באותן שניות גורליות בהן קיבל את ההחלטה

ת רגליו, ולו  ועדוז את דרכו הישר אל המקום אליו היו מהפג
אם היה ניתן עוד  יודע    כי אז מי   -  היה יוצא את דלת הבית

 ...להצילו
מש  רבי  היה  האישי,  הצלתו  נס  סיפור  לספר  את  מרבה  ה 

למען  לתלמידיו כיבוד   ֵיְדעּו,  של  כוחו  גדול  כמה  עד  ויבינו 
 .  ו והצילה את חייוההורים, המצוה שהגנה עלי

או חיים  ישראל  רבי  הרה"ג  ששמע שרי  תלמידו,  שליט"א 
לאשורם הדברים  את  הסיממנו  את  סיפר  בשמו  ,  למען פור 

ונ משימושכילנדע  במגוון  טרודים  עסוקים,  כולנו  נכון,  ת, : 
איש שקוע במעשיו  -חות ברוכות, ואיש לחלקנו יש כבר משפ

 ובמשימותיו.  
א לזכור  חשוב  זאת,  כל  ללמרות  והחובה  הזכות  עלות  ת 
זמן, גם אם זה דורש    לוקח  לביקור בבית ההורים, גם אם זה 

 .לנודר היום שזה נוטל נתח מסמאמץ, למרות ש
) פז  שעת  הוא  ההורים,  בבית  הוק-ביקור  של  פגז)  רה  ואולי 

ה השעות,  על  הורינו  נלבבת,  לנו  שהקדישו  והלילות  ימים 
 מהרגע שנולדנו ועד לרגע הנוכחי. 

עסוקים  ואם אנו   של  נר  -נורא  תמונתו  את  עינינו  אה לנגד 
מסירות בין הפצצות והפגזים לבקר את אמו ב  משה רץרבי  

 !   ת הזו היא שעמדה לו והגנה על חייוווקא הזכונפש, וד
 ] ''אור דוד -לסקי שליט"א הרה"ג ר' אשר קוב[
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 Ronbarina@gmail.com:לייאו במ

 4741102.מ ון השר מתר 2 הקוצר: תבכתו
 

 הרבים כוי לזי ם מכספי מעשרו רת מצוה ל
 רמת השרון 2 וצרקהח' ר: צ'ק לכתובת וחן לשלנית 

 : תואפלר
 א   "טשלי נה סאבן כמ םיר נסימארב ה

 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   חהמש ןדוד ב
 רות  תב ית גל : היהוד  ה בתב הז  :הת דינב הלופא
     ה  רציפו בת לאה להי: א  רבקה תקרן בים רמ

   ה נחת ב תהילה  ה רשה :קרבבת  שרה
   יבה בן חמופיבי בת חב : טן אנהם ברבא

   שושנה בת שדרה:  ן אביגילאל בארי
   רחל רית בתנו:  נהיבת לת : רו הנוארת ב לרח

    
  

 א:קימ ל שרע לז
 ם יר מ חלן ר סף בויאל  זק יחה  דהוי

 נה דין ב יאור ל : לאה ןבמה שלנפתלי 
 ה ושנת שב : שירה הינמ בת לזייר  ושנהש
 יה יקטור ו תב  יאתל : לולו בת טלמי
 רחל בת  הצביה חמש

   תמישלון ובל בי
 ה ית חב רחל
  לת מז ב יעד
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 מאוצרות הפרשה      

חידה פר"ש           חידה פר"ש         
 ?היכן בפרשתנו מביא רש"י גימטריא                                  

 )(ג, כג ואתחנן אל ה'
שהתפלל משה רבינו חמש מאות וחמשי) -(דבר"ר י"אכתוב במדרש 

:כך אמר משה רבינו לפני ה' יתברךעשרה תפילות כמנין "ואתחנן". ו
ריבונו של עולם, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל הניחני כחיות
השדה, שהן אוכלות עשבים ושותות מים ורועות את העולם כך תהא

רבונו של נפשי כאחת מהן! אמר לו הקב"ה: רב לך! אמר משה לפניו:
א פורח בכל ארבעעולם, אם לאו, הניחני בעולם הזה כעוף זה שהו

 רוחות העולם! אמר לו הקב"ה: רב לך!
שואל בספר "מראש אמנה", הדברים צריכים ביאור רב, משהגיע
שעתו של משה רבינו לסיים את חייו כבן אנוש, הוא ידע מה מצפה לו

במרום בעת קבלת התורה וראה כיצדהיה בעולם האמת. הוא הרי 
בבקשתו להשאר נראים החיים האמיתיים. ואם כן, מה טעם היה

בעולם הזה כבעל חי המשוטט בשדות או כעוף הפורח באויר?! וכי יש
יצתמשמעות לחיי הכלב והציפור מול השהיה בעולם שכולו טוב, במח

 הבורא יתברך, בעולם הנשמות? 
וביאור הענין הוא, שלכל בעל חי יש תפקיד שעל ידו הוא מרבה כבוד

ים. אין אנו יודעים בדיוק מהו תפקידו של כל יצור בבריאה אךשמ
בראתיו!" משה רבינולכבודי  –באופן כללי אנו יודעים כי "כל הנברא 

העדיף למלא תפקיד ולהרבות כבוד שמים אפילו כך שהוא יחיה חיי
כלב, מאשר לקבל שכר ולהנות בעולם הנצח! ומכאן עלינו ללמוד את

תפקידולמלא  –ות את ישותו של כל נברא השאיפה הצריכה למלא
לכבודי" –ולהרבות כבוד שמים בכל מצב ובכל תנאי, כי לכך הוא נוצר 

 (מדשן ביתך)  בראתיו"!
לות?יתפ [חמש מאות וחמש עשרה]ומנין שהתפלל משה תקט"ו שם. 

 רמז תתקמ). (ילקו"שאתחנ"ן הכי הוו ומנין  –שנאמר: ואתחנן אל ה' 

וכי מכיון שכתוב 'ואתחנן' לומדים שמשה התפלל חמש מאות וחמש
 לות?!יעשרה תפ

": משה רבנו התחיל להתפלל אחרי שכבש אתבאר ה"פני יהושע
(פ' יש נוחלין) שפרש רש"י. והלא בגמרא בבא בתראסיחון ועוג, כפי 

מבואר, שמלחמת סיחון ועוג היתה בט"ו באב, יום שכלו מתי מדבר.
ו"את הימים שישנם מט והנה משה רבנו נפטר בז' באדר. אם נספר

מאתים ימים. בכל יום ישנן שלש תפילות,נמצא  –עד ז' אדר  באב
פלל שש מאות תפילות. אמנם,נמצא שבחדשים אלו היה צריך להת

התפלל על כך כן לא בשבת הדין הוא שאסור לבקש על צרכיו, ועל
ישנן עשרים ושמונה שבתות, כפול שלש בשבתות. בשבעה חדשים

יררבע תפילות. הרי שצריכים אנו להחסהכל שמונים ואסך  –תפילות 
הכל חמש מאות ושש עשרהסך  –שמונים וארבע משש מאות 

ביום שהוא נפטר לא היו לו שלש תפלות כי הוא נפטר תפילות.
בצהרים, הרי שסך כל התפילות עולה בדיוק לחמש מאות וחמש

  (לאור הנר)   עשרה.
כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו... בכל קראנו

 (ד, ז) אליו
עומד בנישואי בנוכשאדם  –הנה מדרך העולם בהגיע עת דודים 

הראשון ואין הפרוטה מצויה בכיסו הרי הוא פונה לקרובו 'בעל מאה'
וא מתביישוהלה עוזרו וסומך את ידיו, בהגיעו לנישואי השני הרי ה

לחזור ולבקש מאותו קרוב, על כן הוא הולך לקרוב אחר, בשלישי הוא
כבר מחפש מכר שלישי, וכן על זה הדרך, לזה אמרה תורה 'כי מי גדול
אשר לו אלוקים קרובים אליו... בכל קראנו אליו', ונקט 'קרובים' לשון
רבים, כי כביכול אינו רק כ'קרוב' אחד שאפשר לבקש מאתו פעם

ת ותו לא, אלא יש בידנו לשוב ולבקשו שוב ושוב בכל קראנו אליואח
 (באר הפרשה)  יעננו ביום קראנו, וכל המרבה הרי זה משובח.

וביקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל
 (ד, כט) לבבך ובכל נפשך

ה"אור החיים" הקדוש זצ"ל דייק, מדוע הכתוב פותח בלשון רבים:
ם בלשון יחיד: "ומצאת"? ותירץ, שרבים"וביקשתם", ומסיי

המתפללים ומבקשים בקשות מאת השוכן במרומים, אבל רק מעטים
את וביקשתםם הם שמשאלות ליבם מתגשמות. וזהו: "הנענים, ובודדי

כי" רק בודדים נענים. ומדוע? "ומצאת", רבים המבקשים. "ה' אלקיך
". משום שמעטים בלבד מתפללים בכלתדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך

ליבם, סומכים אך ורק על הקב"ה, ואומרים: רבונו של עולם, אין לנו
 (מעיין השבוע)    מלך אלא אתה, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע"!

)ט"ז -ה' ( כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלקיך
לכאורה מאי נפקא מינה היכן )רש"י( אף על כבוד אב ואם נצטוו במרה

חכמה", בהקדם מה שיש נצטוו על כיבוד אב ואם? מבאר ה"משך
ה' אלקיך", וכי רק זאת להוסיף ולשאול, מה ההדגשה "כאשר צוך

"ת? אלא, אמרו רבותינוהשי ציווה ה', והלא כל מצוות התורה הן ציווי
ואם היא מצוה קלה, כיון , שמצוות כיבוד אב)קידושין(בירושלמי 

שטרחו ויגעו למענו, והוא שהבן חש בה מעין פריעת חוב כלפי הוריו
תודה והוקרה על שדאגו מרגיש בזה כחובה אנושית טבעית, כהבעת

ולימדוהו, והבנים חייבים איפוא לו ימים רבים, האכילוהו, הלבישוהו
הם. אבל לאמיתו של דבר,עלי לגמול להם על כל הטובה שהשפיעו
שהרי מצווה התורה כי גם אם ,טעם חובת קיום המצוה אינו תלוי בכך

לכבדם, לכן הדגישה התורה אביו ואמו עזבוהו ולא גדלוהו חייב הבן
אלקיך", מתי היה הציווי? '"כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה

עץ "ויורהו ה' -בדרך נס  במרה, שם החל סיפוק צרכיהם -במדבר 
מכן "הנני ממטיר לכם וישלך אל המים וימתקו המים", ומיד לאחר

בלתה מעליך", הבנים לא לחם מן השמים" וה"שליו" ו"שמלתך לא
לעמול לפרנסת בניהם, היו תלויים כלל בהוריהם, שלא היו צריכים
ילדיהם, כי מן היה יורד בזמן שההורים לא היו צריכים לטרוח בגידול

היה יורד ומגהץ את מן השמים, מים מהבאר, בשר מהשליו והענן
 .ההורים בגדיהם, ועם כל זאת ציוה הקב"ה לכבד את

יום השבת לקדשוזו גם הסיבה שגם במצוות שבת נאמר: "שמור את 
אומר, "לא ניתנה )שבת ט"ו:(כאשר צוך ה' אלקיך", שהירושלמי 

אלא לעסוק בהן בדברי תורה", היינו, מי שבששת ימי המעשה שבתות
בענייני חולין, זקוק ליום השבת כדי להחיות את נפשו, אך מי עוסק

דבוק ליוצרו ועוסק בעניינים רוחניים, יכול הוא לחשוב שכל ימיו
השבת לא נאמרה אליו, לכן הדגישה התורה "שמור את יום ותשמצו
לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך", והיכן ציוה? במדבר, בעת שהיה השבת
וציוותה בתורה תמיד ודבק בבוראו, ועם כל זאת הזכירה התורה עוסק
 (מדשן ביתך)  .שמירת השבת, כך תעשה גם לדורות על



 ללמדך        
כאשר אומות העולם רואים את הקרבה המיוחדת של ישראל מתפעלים מכך                

 (ד,ו) "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".
תפעלות, והם מגיבים מדברי הכתוב נראה שכאשר הגויים שומעים את החוקים שניתנו לעם ישראל, הדבר מעורר אצלם ה

 ואומרים: "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה". 
דבר זה צריך הבנה, שהרי כידוע, 'חוקים' הם מצוות שטעמיהן נסתר מאיתנו, והנה בתחילת פרשת חוקת כתוב ברש"י: "לפי 

זלזלים בישראל שאומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה". הרי לנו שאומות העולם מ
שמקיימים מצוות שאין בהם טעם. כיצד איפוא, מתיישבים דברי רש"י בפרשת חוקת עם הפסוקים המובאים בפרשתנו מהם 

 עולה שאומות העולם דווקא משבחים את ישראל ומתפעלים מחוקיהם?
 הדברים יבוארו על פי המעשה הבא:

רסם בכינויו המהרש"ם מברז'אן, היה מקושט בירק ובפרחים בית הכנסת שבו התפלל הצדיק ר' שלום מרדכי שבדרון המפו
כיאה לחג השבועות. כולם עמדו מוכנים לתפילת ערבית של ליל יום טוב ראשון של שבועות, והחזן שעמד ליד מקומו פתח בקולו 

 הערב: "ברכו את ה' המבורך". 
ית הכנסת ולמקום נכנס מפקד הצבא בחוץ סערה באותה שעה סופת גשמים עזה שפרצה במפתיע. לפתע נפתחה דלת ב

הפולני בכבודו ובעצמו. נשימתם של המתפללים נעתקה וליבם החסיר פעימה. הם הבינו שאם המפקד הפולני הגיע לבית 
הכנסת בלי הודעה מוקדמת בודאי משהו חמור ארע. המחזה שנגלה לעיני המתפללים ברגעים הבאים היה בלתי צפוי לחלוטין: 

מהוססים למזרח בית הכנסת, שם ישב המהרש"ם והתפלל. הוא רכן לעברו ולחש כמה משפטים בהבעת  המפקד פסע בצעדים
התנצלות. אחר סב על עקבותיו ויצא מביהכנ"ס. הקהל השתומם למראה עיניו, אולם ר' שלום מרדכי המשיך בתפילתו כאילו 

 דבר לא אירע. 
"ם, נענה הצדיק למבטיהם השואלים והואיל לספר את סיפור לאחר התפילה כאשר כולם קרבו לאחל ברכת שבת שלום למהרש

 המעשה. כשקורת רוח ניכרת על פניו פתח בדבריו.
"שבוע קודם, פנו אלי כמה מעסקני הקהילה, וסיפרו לי על מצוקתם של כמה חיילים יהודים המשרתים ביחידה הפולנית הסמוכה 

אית ולעשות את החג בעירנו כדת וכדין, אך המפקד מסרב לכך בכל לעירנו. החיילים מבקשים להשתחרר ביום החג מפעילות צב
 תוקף. בדרך כלל נענים המפקדים הגויים לבקשות מעין אלו, אך הפעם משום מה התעקש המפקד ולא היה מוכן לשמוע על כך.

אנושית לתת "נגשתי אל המפקד הישיר של החיילים ובמילים נרגשות תיארתי באוזניו את קדושתו של החג ואת החובה ה
לחיילים לחגוג את החג בקרב בני עמם. בראות המפקד רב יהודי נתרכך קמעה, אך לדבריו אין בסמכותו לאשר את שחרורם 
של החיילים. סמכות זו מוקנית למפקד הצבא הפולני בלבד. לאחר הפצרות מרובות התקבלתי בלשכתו של מפקד הצבא, אך 

: "אינני מוכן לשחרר חיילים מתפקידם". ניסיתי לדבר על לבו, אך הוא סירב שוב הוא הביט בי בעיניים קשות והפטיר ביובש
 ושוב. לבסוף נעתר לגלות את הסיבה לסירובו העיקש. הוא סיפר לי בסוד, כי בדיוק ביום זה מתוכנן להיערך תמרון צבאי גדול.

יהודים, אלא הם יאלצו גם לחללו "בהידור רב" "ליבי נמוג בקרבי. לא די בכך שלא יוכלו לחגוג את החג כהלכתו בקרב אחיהם ה
בפעילות צבאית מאומצת. אזרתי אומץ ואמרת למפקד: דע לך שזהו חטא גדול לאלץ יהודים לחלל את החג הקדוש, ואילו באשר 

 לתמרון הצבאי שאמרת, אם הקב"ה ירצה הוא יוכל למנוע אותו. המפקד הביט בי במבט של זלזול וסימן לי לצאת מלשכתו.
כל השבוע האחרון היה מזג אוויר נאה ובהיר. השמש האירה בשמים הזכים ורוח לא נשבה. אך היום בבוקר בלא אזהרה "

מוקדמת פרצה לפתע סערה עזה, שהביאה עימה גשמים שוצפים. מן השמים שמעו לרחשי לבם של החיילים היהודים ובטלו 
את החיילים היהודים לחגוג את החג, נוכח לראות את התמרון הצבאי. המפקד שבתחילה כה זלזל בבקשתי לשחרר 

בהתממשות אזהרתי בענין ביטול התמרון, וראה בחוש את יד ה' בדבר. הוא בא כעת במיוחד כדי להתנצל, והבטיח שמעתה 
הוא ידאג באופן אישי לשחרר את כל החיילים היהודים לקראת חגיהם" סיים הצדיק את סיפור המעשה, והוסיף: "גם אומות 

ולם שתחילה מסרבים להכיר בחשיבותם של מצוות התורה, כאשר הם רואים שהקב"ה דואג שעם ישראל יוכל לקיימם, ואף הע
 לעתים משנה את הטבע עבור כך, גם הם מודים בחשיבותם" 

. בזה מתיישבת הסתירה האמורה: אמת, הגויים לא מבינים ולא מעריכים את ישראל בשומעם את החוקים שאינם מובנים להם
אבל כאשר הם רואים את הקירבה המיוחדת שיש לעם ישראל אצל הקב"ה, הם מתחילים להכיר בחשיבותם של אותם חוקים. 
"אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה". אימתי זה יקרה? ממשיכה התורה ואומרת: "כי 

כאשר הם רואים את הקרבה המיוחדת שיש לעם ישראל אצל הקב"ה,  –לוקינו" מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' א
 שעתיד לצאת אי"ה) דברים(מתוך הספר "ללמדך" שמוכן לשדד מערכות בשביל שיצליחו לקיימם, או אז הם מתפעלים ומודים בערכם. 

  

 נפלה הטלית על שיח            
לפרוס אותה על השולחן מתחת ספר התורה, ובטעות היא נפלה ע"ג בשבת בבוקר עשו מנין בחצר, ואחד מהשכנים זרק את טליתו למטה כדי   שאלה:

 שיח בצד החצר, האם מותר לקחת משם את הטלית?
שראשי האילן שגבוהים מן הארץ שלושה טפחים אסור להשתמש בהם, וגם להוריד מהאילן אסור כמבואר שם, ורק  (סי' של"ו ר"ב) איתא בשו"ע תשובה:

שתמש בהם (רמ"א שם סעי' א'), אבל אם הוא קשה ואפילו אינו קשה כאילן אסור (מ"ב שם). ולפי"ז אם זרק את אם הם קנים הרכים כירק מותר לה
 )םים חיי, מ(רבי יהודה אריה דינר שליט"אהטלית ונפלה על שיח שבחצר שהוא קשה וגם גבוה יותר מג' טפחים חייב להשאיר שם את הטלית למשך כל השבת. 

 

  ?!שהו חשוב מאודשלוש אותיות בעלות חשיבות, ולאחריהם מספיק ולא עוד, וביחד מ               
 .אביב, קיץסתיו, חורף,  :תשובה לחידה השבועית   חרמון, שרין, שניר (ג,ט) :תשובה לחידה פר"ש
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ר ָאנֹ  ָבר ֲאׁשֶ ּנּו   שאל המגיד  לֹא ֹתִספּו ַעל ַהּדָ ה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמּמֶ ִכי ְמַצּוֶ
׳: אבל מדוע אסור לו לאדם מישראל המדובנא  מובן למה אסור לגרוע ממצות  

להיות מן המהדרין ולהוסיף על מה שצוונו הקב"ה.וביאר המגיד מדובנא  על  
פי משל. לאחד שהיה שואל כלים מאת שכנו, וכפעם בפעם היה מחזיר לו  
שתי  אחת   קערה  תחת  כפות,  שתי  החזיר  ששאל  אחת  כף  תחת  כפלים, 
ב״תמימות״:  משיבו  השואל  היה  זה  על  המשאיל  תמה  וכאשר  קערות,  
פעם   הקערה...  כן  וכמו  שניה,  כף  ילדה  וגם  הרתה  לביתי  הכף  כשהבאתי 

ממך,  האם תוכל  אחת, בא אליו הלווה ואמר לו: הערב חג משפחה בביתי,  
ף הגדולה שלך: המשאיל נעתר לבקשתו, מתוך תקוה להשאילני  מנורת כס

כי למחר יביא לו זוג מנורות. עבר מספר ימים, והשואל לא החזיר אף מנורה  
אחת. המשאיל פנה אל שכנו ואמר לו: מדוע לא החזרת לי את המנורה? ענה  
לו השואל מתוך הבעת צער: דע , כי מנורת הכסף שלך כשהבאתיה לביתי 

אום... המשאיל התרגז וצעק: למה זה תתלוצץ? הנשמע חלתה ומתה לפתע פת
שמע או   מנורה תמות? אבל השואל השיב לו בניחותא: מי  כי  כדבר הזה, 
ראה כי כף וקערה הרו וילדו? ואם כשהחזרתי לך כפלים האמנת כי כלים של 
מתכת יכולים ללדת, מוכרח אתה גם להאמין כי מנורה של כסף יכולה גם 

 . ם אדם יוסיף מצוות לפי ראות עיניו הוא גם עלול לגרוע מהמצוותא והנמשל :  למות...  
 

ֶכם ַהיֹּום: ּלְ ים ּכֻ ֵבִקים בה' ֱאלֵֹהיֶכם ַחיִּ ם ַהּדְ זצ"ל בקשט    ןרבי אהרכשנתקבל  ְוַאּתֶ
לרב בעיר לומז׳ה, הוזמן לדרוש בישיבה המפורסמת שבעיר, וכה אמר: הכתוב 
אומר ״ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם חיים כולכם היום״, ולכאורה הלשון ״חיים  
כולכם היום״ אינו מובן, הלא כל עיקר החיים של תורה הם החיים הנצחיים,  

בגמרא, וכן נפסק   מובאברם,    של עכשיו, חיי שעה.ו״היום״ מובנו הוא חיים  
שעוף שנפל על פני המים ויש חשש לריסוק איברים,  (יו״ד סי׳ נח ס״ז),  להלכה  

אזי בודקים ורואים, אם הולך הוא מעט נגד הזרם, היינו ממורד הנהר לכיוון 
אבל אם כל הילוכו רק  .  מעלה, אין חוששים לכשרותו, כי ודאי חי ובריא הוא

ה הנהר אל תחתיתו, על־כרחך שאין בו חיות ונשברו איבריו, ואשר על ממעל
זוהי הבחינה גם על מידת החיות של בני אדם  כן נסחף הוא עם זרם המים. 

בעולמנו, וכזה הוא ההבדל בין אלו שזכו לחיות חיי תורה לבין האחרים. הנה  
ורה,  כאשר מביטים אנו על הנוער ברחוב, אלו שאינם מתחנכים על ברכי הת

נראים חייהם יותר גועשים ורועשים, לעומת בני הישיבות אשר חיים יותר  
אכן המבחן ברוח נמוכה ושקטה. אם־כן כיצד מתקיים בהם ״חיים כולכם היום״.

במורד  יהאמ עמו  להסחף  או  הזרם,  נגד  ללכת  נכונים הם  כמה  עד  הוא  תי 
ם הרחוקים הנהר. זרם החיים של היום־יום הוא כח מושך וזועף, אלו הנערי

מתורה נראים יותר חיים, אבל הם בעצם רק נסחפים עם הזרם, ואין בהם  
הישיבות   בני  אתם  כן  לא  כנגדו.  לעמוד  אהרוןפנה    -הכח  לתלמידי    רבי 

ההולכים בבטחה כנגד הזרם, הרי אתם מוכיחים בזה חיות   - ישיבת לומז׳ה  
כם חיים כולכם וח יותר מכל. זהו שנאמר ״ואתם הדבקים בה׳ אלוקירואמיצות  

 .(פנינים משולחן גבוה) םהיום״, כי על כן גם ״היום״ חייכם יותר חיי
 

ב ְמֹאֶדָך:ומובא  ּוְבָכל  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ אלוקיך  ה'  ֵאת   מסכת ְוָאַהְבּתָ 
תניא ר' אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם  ברכות סא:  

יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו    נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך אלא אם
  לכך נאמר בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך

למות  מגופו,שמעדיף  עליו  חביב  שממונו  כזה  אדם  שייך  וכי  לתמוה,  ויש 
והעיקר לא לבזבז את ממונו?מבאר הגאון מוילנא שאין הכוונה כאן למסירות  

שנו אדם המוכן לקיים מצוות בשמחה כל זמן שמדובר נפש כפשוטו, אלא שי 
על טירחת הגוף ולא על הוצאת ממון. ויש אדם שטבעו הפוך:הוא מוכן להוציא 
ממון רב, רק לא להתייגע מבחינה גופנית. לפיכך אמרה תורה: ''ואהבת את 

גם זה שאוהב את ממונו    –ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך''  
ריך לדעת שלשם מצוה עליו להוציא ממון, וזה שאוהב את גופו יותר מגופו צ

 יותר מאשר  את ממונו, שידע שלמען עשיית מצוות עליו לטרוח גם בגופו.

יהודי הגיע לבית המדרש דחסידי סוכטשוב להתפלל מנחה. זר הוא במקום,  
פנים   הדרת  בעל  צורה,  של  אדם  מתקרב אליו  לפתע  תוהה.  מהוסס,  ניצב 
  ועינים מאירות, פיו מחייך וידו מושטת לברכה. "שלום עליכם, מי הוא מר, 

מהיכן, והיכן הוא מתגורר". בתוך כמה שניות הופך הוא לידיד ורע. מובל 
שמואל צבי קובלסקי זצ״ל, להיות שכנו... כאשר רבי  אחר כבוד לשולחנו של  

הופיע למחרת היום, אך ראהו ממכון שבתו, מיהר לפנות את הספרים שגדשו 
ח בלבד.  את השולחן לצידו אחד, לפנות את "מקומו" של האורח...ולא לאור

אלא גם כשהיה מגיע לכולל איזה עני, לקבץ נדבה, לא היה מסתפק במתן  
הצדקה, אף לא בתוספת מילת עידוד ונחמה. אלא היה ניגש לתת לו "שלום 
עליכם" לבכי, ומבקש מאחד האברכים להכין בשבילו כוס תה משיב נפש. 

אנוש.   היה מעניק לו את ההרגשה, שמתייחסים אליו כאל בן אדם, כאל יצור
וכאשר פנה ללכת, היה הרב קובלסקי מלוהו עד הפתח, ממשיך עמו החוצה 
ומראה לו כיצד יגיע לבית הכנסת הקרוב, ולאיזה בית מדרש כדאי לו לפנות, 

 (אנא עבדא)   
 

בכתר מדותיו הנפלאות של רבי יהודה צדקה זצ״ל ראש ישיבת פורת יוסף, 
,מנהגו וזהירותו להקדים שלום לכל אדם   שפגש בדרכו, התנוסס כאבן נזר 

בפנים צוהלות ובענוות חן. בפרט אם שמע אודות פלוני ממכריו שהוא חולה, 
היה מזדרז ומשכים לפתחו כדי לקיים מצות ביקור חולים, ואף לאחר שכבר 

בכל פעם שנפגשו היה מקדים ושואל בחביבות לשלומו.כאשר חלה   -הבריא  
רבי ימים  מאושפז  היה  בלבו,  ונתקף  בזקנותו  יהודה  החולים רבי  בבית  ם 

בשכונת  חנות  בעל  אחד  יהודי  שם  ראה  כרם.  בעין  "הדסה"  הירושלמי 
הבוכרים, שלקה גם כן כמוהו בהתקף לב, וקיבל טיפול רפואי במחלקה שלו. 
לעיסוקיו,  איש  מכבר  וחזרו  שניהם  שהחלימו  אחרי  ניכרת,  תקופה  כעבור 

ן נשקפה דמותו עצרה יום אחד מכונית ליד חנותו של אותו יהודי. מבעד החלו
של רבי יהודה צדקה זצ״ל, שמאז חוליו הנזכר, התחילו להסיעו במכונית אל 
הישיבה, והוא ביקש מן הנהג להביאו אל פתח חנות זו ,בשכונת הבוכרים  
כדי לדרוש בשלום בעליה. רבי יהודה צדקה התעניין במצב בריאותו, שאל  

עצמו כנדרש. לבסוף איך הרגשתו הכללית, מה שלומו, והאם הוא משגיח על  
והמשיך  לשלום  ממנו  נפרד  שלימה",  "רפואה  ברבת  בחמימות  ברכו 

 .(וזאת ליהודה) בנסיעתו
 

המגיד הירושלמי, בהיותי אברך צעיר    -רון זצ״ל  רבי שלום הכהן שבדסיפר  
להכיר את גדולי הדור וצדיקיו וללמוד מדרכם, ושמעתי    לימים חשקה נפש 

רבי לייב חסיד זצ״ל מגדולי צדיקי קעלם, שהיה מפורסם לצדיק וחסיד  על  
מעבר   אני  שומע  דופק  בהיותי  בדלתו,  ודפקתי  לשם  הלכתי  קלם,  בעיירת 

וכשנפתחה הדלת ראיתי שזה הצדיק רבי לייב חסיד זצ״ל   לדלת את הרב רץ, 
ובעודי משתאה על הדבר, כבר בעצמו, שכיון ששמע דפיקות רץ תיכף לפתוח.

תיכף  בי  אחז  ובמתיקות  למאוד,  עד  נלבב  עליכם"  ב״שלום  ידו  לי  הושטה 
בשתי ידיו והכניסני לביתו פנימה, והניח ידו האחת על שכמי כאילו הייתי  

נעורי זרמו  ידיד  והשאלות  בחדרו  ואנה  אנה  כך  עמי  מתהלך  והחל  שלו,  ם 
מרגישים אתם  איך  אתם,  עושים  מה  נשמע,  מה  ומאליהן,  עמי  כ .  שוחח  ך 

כשחיוך על פניו וידו על שכמי במשך עשרים רגעים, ואז פנה לשאול כעת 
  )(לב שלום .ני כלל,רתאמרו לי בבקשה "מי אתם?". הרי שלא ידע ולא הכי

 
המשגיח ממיר ופוניבז׳ מקיים   -ידוע איך היה רבי רבי יחזקאל לוינשטיין זצ״ל  

חסדים במסירות נפש, אף שכל חייו היה מצבו הכלכלי  מצות צדקה וגמילות  
דחוק מאוד, ומן הדברים המופלאים ביותר שנהג בביתו היה רוחב לבו במתן  
צדקה, והגם שהיה נותן פרוטות אחדות לעניים הרבים שהתדפקו על דלתו, 
אך תמיד ידע איך לתת לעני את ההרגשה הטובה הרצויה עבורו, היה מכניסו  

תח בשיחה עמו, מתעניין בשלומו ומעניק לו תשומת לב רבה, בסבר פנים, פו
 .(מופת יחזקאל) נושא בעול עמו, עד שהיה יוצא שבע ומדושן עונג

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



 

 
אודות אחד שקיבל התואר פרופסור   זצ"לסק  מברי  רבי יצחק זאבפעם דיבר  

עד שצריכים   ,לא ידעתי שהתנ"ך הוא חולה כל כך  :לתנ"ך ואמר בבדיחותא
 .( עובדות והנהגות לבית בריסק) פרופסור בשבילו

 

 
לפי שהקב"ה ,ה  שכבר נתנ  לונותן התורה' אפי"בברכת התורה  הטעם שאומרים  

כשיעיין ויטריח את ,ומוכן לפניו  ,לכל אחד ואחד חלקו המגיעו,נותן בכל יום 
 ) ( מהר"ל מפראגכראויעצמך 

 
כמה מוטלת עלינו החובה להשתדל בכל כוחנו להיות בכלל "נושא בעול עם  

ר מלבד שהיא מחיוב המידות הטובות, עוד היא ההקדמה והפתח חברו", אש 
.הנה אנשי כנסת הגדולה סידרו ותיקנו לנו נוסח התפילה בלשון רבים,  לתורה.

או  בצרה,  שנמצאת  ממשפחה  כשיודעים  לחוד.  עצמו  על  אדם  יבקש  שלא 
כל זה בכלל "נושא   - ם ולהתפלל שיעזרם ה׳  מיחיד רח״ל, צריך לחשוב על מצב

בעול עם חברו".יש לעורר שכל אחד יקבל על עצמו שלא יעבור יום בלי שידע  
בעצמו שעשה חסד. אם רק ישים לב שעושה בתור חסד לשני, אזי זה חסד.  
יש חסד שאומר "שלום" לחברו, או "בוקר טוב", לא בתור הרגל אלא בתור 

ו אחד  כל  של  הכיבוד  חסד.זכורני  חסד.  עשיית  בתור  שיהיה  לחברו  אחד 
יום   בכל  לעשות  זה  לדבר  לב  שמים  היו  בישיבה,  כשלמדנו  שלנו  בתקופה 
מעשה חסד. דוגמאות קטנות, אבל אלו היו פעולות שהשפיעו על לב האדם,  
בין בזמן האכילה בחדר האוכל, בחדר השינה, באולם הישיבה, להכין סטנדר  

ה. לכאורה דברים קטנים הם, אבל הם דברים  או סידור בשביל אחרים וכדומ
גדולים. כשעושים מעשה חסד עם השני, יכולים להיות בטוחים שלא יבזו את  
השני ושלא ידברו עליו.אספר לכם עובדות שאירעו, מהם נלמד על החובה 
לשים לב לזולת, ולהשתדל להאיר פנים לחברו, ועד כמה הדבר יכול להציל 

ישיבת פוניבז׳ עמד על המרפסת וראה את חברו נפשות ממש.אחד הבחורים מ
מטייל על הכביש הלוך וחזור. הילוכו היה נראה מעט משונה, ולכן ירד למטה 
ונתן לחברו דפיקה קטנה על הגב כמו חבר טוב עם חיוך על הפנים, ואמר לו:  
החייתני,   חברו:  לו  אמר  ימים  כמה  לאחר  בלימוד.  לדבר  והחלו  נטייל,  בוא 

מש לא מצאתי מקום... זה נקרא שחושבים על השני, דואגים הייתי במצב שמ
ועוד דוגמא: בחור צעיר עמד ליד בחור מבוגר וחשוב בתפילה.  בשביל השני.

נראה   הדבר  עקום.  קצת  מקופל  שהיה  הצוארון  את  לצעיר  יישר  והמבוגר 
לכאורה כדבר של מה בכך, אבל התלמיד הצעיר סיפר לאחר שנים מספר כי  

ם ההם בשברון לב גדול, נראה היה לו שאין מי שמסתכל עליו היה מצוי בימי
בישיבה כלל, ולכן חשב כבר לעזוב את הישיבה, אך משחבירו סידר לו את 
צוארונו, אמר לעצמו: רואה אני שיודעים ממני, חושבים עלי, ונשאר בישיבה, 

 ) רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל-(בינת המידות

 
מלבד , איך יתכן שאדם יצטרך לקרוא קריאת שמע כמה פעמים ביום    שאלה:

 ? שיש בכל יום יםמהחיוב
צריך  ,בשעה שהציבור קוראים קריאת שמע    ,הנמצא בבית הכנסת  תשובה:

כדי שלא    , אפילו אם כבר קרא קריאת שמע  ,הפסוק הראשון  ,לקרוא עמהם
חבריו עם  שמים  מלכות  עול  לקבל  רוצה  אינו  כאילו  נראה    . יהיה 

   )ב'סעיף   ס"השו"ע אורח חיים סימן (

בּונֹות  ּתְ ְוֶדֶרְך  ַדַעת  ֵדהּו  ַוְיַלּמְ ט  ּפָ ִמׁשְ ֹאַרח  ּבְ ֵדהּו  ַוְיַלּמְ ַוְיִביֵנהּו  נֹוָעץ  ִמי  ֶאת 
שכ״ב, נודע ברבים בת החזון איש שמונה שנים אחרי הסתלקותו של יֹוִדיֶעּנּו:

שעלה   -הסיפור המזעזע דלהלן   שנה אחת לפני  שאירע במציאות  מעשה 
למתיבתא דרקיעא. המספר הוא בעל המעשה בכבודו ובעצמו, יהודי בשם 
ר׳ יעקב פלדמן, מיוצאי כפר דנילאב במחוז מרמרוש, המתגורר כיום בארץ 

רבי אלעזר    ישראל. יום אחד קם האיש וסיפר לפי תומו קורות חייו באזני
 17כאשר הייתי בן  קליין, רבו של "קהל יראים" בעיר באר שבע כדלהלן:

שנה עזבתי את בית הורי ויצאתי לעבוד בעיירה הונגרית קטנה, אלמשפיזטי, 
שם התחלתי במהירות לשכוח את החינוך שקבלתי אצלם. השתדלתי להסתיר  

משנ אצלנו  להשתלט  שהתחילו  הצוררים  מאימת  גם  יהדותי  תש״ב, את  ת 
ואשר הציקו ורדפו כל יהודי, אבל יכולתי להמשיך בזה רק עד שנת תש״ד,  
ואז העבירו אותי הנאצים ימ״ש לאושוויץ אשר בפולניה ביחד עם אחי, אך 
תש״ה.   בשנת  משם  ושוחררתי  לטרזינשטט  עברתי  ואח״כ  בנס,  ניצלתי 

יתקתי נשארתי לגור בצ׳כיה עד שנת תש״ח ואז עליתי לארץ ישראל. כאמור נ
את כל הקשר עם היהדות ועם החינוך שקיבלתי אצל הורי. עבדתי לא רק 

בליל יום כפור תשי״ג בשבת קודש, אלא גם בראש השנה וביום הכפורים.
בחלום,   מרדכי ז״ל  חיים  ר׳  אבא  נראה אלי  לילה  באותו  כהרגלי.  עבדתי 

אמר  עטוף לבן בטלית מצוייצת עם קיטל לבן מצוחצח, כמו בחיים חיותו, וי
אלי: חזור בתשובה, חזור לדרך שחנכתי אותך, אחרת שנותיך מקוטעות! וכך 

והנה הגיע ליל שבת.  חזר החלום ונשנה מדי לילה בלילה במשך שבוע שלם...
עובד  הייתי  זו  (בעיר  לציון  בראשון  קפה  לבית  נכנסתי  מאוחרת  בשעה 

באותו במוסך). אכלתי ושתיתי. חזרתי הביתה. נגשתי להפעיל את הרדיו.  
פניתי לאחורי,  רגע שמעתי קול קורא מאחורי: אוי ואבוי, אתה שוב חוטאי! 

הוא  עומד  ושוב  באושוויץ,  שניספה  אבי  את  בהקיץ  כמו  אני  רואה  והנה 
לפני עטוף בקיטל ובטלית, ואני שומע אותו אומר אלי: אל תחשוב שזה סתם 

זור בתשובה, כי בשמים כבר נחרץ עליך גזר דין  חלום, באתי להזהירך שתח
אותו שבת שייכרתו ימיך. נבהלתי מהמראה... דמות אבי ז״ל נעלמה מיד...

אולם במוצאי שבת הלכתי כמובן לא עישנתי סיגריות, לא פתחתי את הרדיו...  
.. כיון שחזרתי הביתה, כאשר אך הספקתי לפתוח הדלת, מיד ראיתי   למקום בילוי

אבי כמו בהקיץ, עטוף בטלית וקיטל, והוא מתחנן ומבקש לפני   שוב דמותו של
באותה תקופה שימשתי כמנהל שאטיב מעשי, ואומר לי שזוהי אזהרתו האחרונה...

בראשון־לציון. "טיטניק"  במוסך  בבוקר    המסגריה  ראשון  ביום  איפוא,  קמתי, 
אחר כך שמתי פעמי לבני ברק אל  וחילקתי וסידרתי את העבודה בין הפועלים.  

החזו״א, אשר שמעתי אודותיו מפי הרבה אנשים, כדי לספר לו את "החלומות".  
לפליאתי, כאשר אך עברתי על מפתן ביתו, התחיל החזו״א לדבר אלי בחומרה:  
אוי ואבוי, אתה עובד בשבת, אתה עובד בראש השנה וגם ביום הכפורים, ואבא 

לם העליון, נגזר עליך כרת! הוא השלים דבריו והמשיך שלך אין לו מנוחה בעו
לישב על כסאו כאילו מנמנם, השעין את ראשו בין שתי ידיו, ואני עמדתי לפניו 

לבסוף, אחרי כמה רגעים של ציפיה, פקח החזו״א    נבוך ונסער: מהיכן הוא יודעי!
וסיפו לך את עיניו ואמר לי: בשביל איזו מצוה גדולה, שעשית אי פעם בנעוריך, י

מעכשיו תחזור למוטב ותלך בדרך הישרה כפי שחינך אותך ... במרום ימים ושנים
השבתי לו: למרות שהייתי   אביך... ושמא תזכור איזו מצוה גדולה עשית בנעוריך?

מחלל־שבת, לא עשיתי רע לאף אחד מעולם, וגם צדקה נתתי... השיבני החזו״א: 
שי זוכה  אתה  זה  בשביל  לא  מספיק,  לא  ואז  זה  הדין...  גזר  את  מעליך  קרעו 

נזכרתי, שכאשר הייתי בן י״ד שנה בערך, באה אלינו אשה ומסרה לאבא שבכפר 
פלוני מוטל ילד יהודי מת ואין מי שיטפל בו להביאו לקבר ישראל. אבי שלח 
אותי אל הכפר לסדר את הדבר, ולמרות שהפעולה היתה קשורה בסכנת־נפשות, 

בדרכים, והיה עלי לעבור יער שלם בפחד־מוות, עשיתי כי הקוזיסטים השתוללו אז  
לשמע הסיפור נענע לי ה״חזון־איש" בראשו ולא  את המצוה בתכלית השלימות...

הוסיף לדבר. כאשר יצאתי מביתו, קיבלתי עלי לשמור תורה ומצוות כיהודי שלם, 
 (פאר הדור) .ומני אז אני רואה במעשי ידי ברכה והצלחה 

   " " " " 

 """ " 

     "  " " " 

  "" " " 

  הנה הוא חכם .(ר׳ יהודה החסיד)     -  אם יזהר אדם שלא יחטא    
 ראוי לאדם לשקול דבריו בפלס, ולהעלות מחיר לכל מילה.(חזון איש)    
 ראה מה יש בליבך. (מעיין החכמה)  , כשתרצה לדעת מי יאהבך ומי ישנאך       
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מבאר,  האור החיים הקדושרבנו
שיצחק אבינו בברכתו את עשו אמר לו, 

כשבני ישראל מתגברים ומשתדלים בעבודת 
הקודש, אז בני עשו יהיו משועבדים לבני 
ישראל, ואם חס ושלום עם ישראל יהיו 
, בני עשו אינם 

שועבדים לבני ישראל, 'אבל עדיין אין לבני מ
 עשו כוח להשתעבד בבני ישראל'. 

 

ואם חס ושלום יהיה ריבוי עוונות בעם 
לבני עשו גם  , ישראל, 

 להשתעבד בבני ישראל.

 , לדודו הגה"ק בנימיןבא רבי  פעם
  " זצ"ל לבקרו.בן איש חיה"

מצא אותו יושב ובוכה. שאלו מדוע בוכה, 
מאומה, אבל לפני והשיב: "לא כואב לי 

זמן מה נכנס האדם שעבודתו לנקות את 
החצר, ובני הבית בקשו לכבדו בתבשילי 

נזהר  ר השבת. האיש סרב, ואמר 
 שלא להנות משל אחרים. 

 

קנאתי בו, כי ראיתי שאדם פשוט זה, גדול 
יותר ממני, שנאמר: "גדול הנהנה מיגיע 
 כפיו יותר מירא שמים", לכן אני בוכה"...

 

 בנגלה עצום ח"ת א"זיע חורי ינון רבי היה
 עצמו את החשיב לא מעולם הוא אך, ובנסתר

 ,שלו ורבאז ח"ת היה שאם אלא, עוד ולא. ח"לת
 לפני א התבטא לא מעולם הוא

 .  דיבר ח"ת תוושא
 עצמו את החשיב -ורב עצום, ומופלא הגאון ,הוא

 .לפניו גדולים שכולם, לקטן תמיד

 סעדה זו, היתה אשה תמימה וצדיקה,  אשה שהתגוררה בעיר תימן, ו"ָסֲעָדה" שמה. הייתה לפני שנים רבות,                    
הסדר', וככל יהודיה כשרה גם סעדה חשה וקיוותה בכל  והנה הגיע 'ליל שהאמינה בכל ליבה בדברי רבותינו, בפשיטות ובתמימות.                                                        

אי לכך, השתדלה סעדה, והטתה את אוזנה  . וכפי שהבטיחו לנו חז"ל ש"בניסן עתידין להיגאל"!  -ליל הסדר  -ליבה, כי הלילה הזה 
ראשה נהיה עליה "סחרחר",  -, לאחר שהגיע שעת חצות לילה, והיא כבר שתתה ארבעה כוסות של יין במשך כל זמן עריכת ה'סדר', לזכות לשמוע את שופרו של המשיח. ואולם

  וימצא את סעדה ישנה ח"ו? -ואולם פחד תקף אותה: מה יהיה אם המשיח יבוא במשך הלילה  ועיניה החלו להיעצם מרוב כובד של שינה.
בתור אחת שגדלה  -, והיא ח זה: הרי ה"מֹוִרי" התימני אמר בדרשה שלו, שהמשיח חשבה וחשבה, עד שמצאה פתרון הולם: היא עשתה 'חשבון' כ

וא"כ העצה פשוטה מאד: לקחת גברת סעדה חבל, קשרה את קצהו האחד סביב רגלה, ואת  יודעת, שחמור שרואה חמור שני, מיד הוא מתחיל לנעור לקראתו בשמחה... -במושב 
מיד ינער וירוץ  -כשיראה את חמורו של המשיח  -סביב רגלו של החמור שלה, שהיה עומד באורווה, וכך הלכה לישון בלב שקט: שהרי החמור שלה קשרה  -קצהו השני 

  שהיא לא תפסיד הלילה לראות את פני המשיח שיבוא! חתרווילקראתו, וכך יעיר גם אותה משנתה ע"י החבל, ובזה היא 
 

כדרכו  ,כה עם ישראל שבאותו לילה יבוא המשיח, אלא שחמור נשאר "חמור", והוא לא אכפת לו אם הגיע המשיח או לא, והנה, בעוונות הרבים, לא ז
ות עזות, כל החמורים נוערים!] וגם החמור שלנו הרים את גרונו ופתח את פיו בנעיר -שב"משמרת הראשונה" של הלילה  ל הלילה [וכפי שאמרו בברכותב'שליש הראשון' ש

וגברת "סעדה" היתה שקועה עמוק בתוך שינתה, אלא שלפתע, כשהרגישה  .,מיד ניסה להימלט ממנו,  -וכיון שהרגיש שיש חבל שמסובך לרגליו 
מור שלה, שהעיר אותה בדיוק בזמן... הרי אני שהיא נגררת אחרי החמור, נתמלא ליבה שמחה עצומה: הנה סוף סוף המשיח הגיע רכוב על חמורו, וממש "יישר כוח" גדול לח

והחמור, כשהרגיש שהוא סוחב ברגליו משא כבד (את גברת סעדה) מיד פתח במרוצה, כדי להשתחרר מזה. אלא שכאן איבדה סעדה  עכשיו ממש הולכת לקבל את פני המשיח!
 ...!, קול: "אדוני המשיח, אני אשה זקנה, לאט לאט, את כוחה, ולא היתה מסוגלת להתחרות עם ריצתו של החמור, ולכן צווחה וקראה ב

באוזניה: "גברת סעדה! ולקול צעקותיה ניעורו כל השכנים משנתם, הם זיהו את קולה של גברת 'סעדה', ורצו מיד אל הרחוב, אחזו בסעדה כדי להעירה מחלומה, וצעקו 
 בסך הכל אחרי החמור שלך... תתעוררי! את לא רצה אחרי המשיח, את רצה

 

הנה, ישנם הרבה אנשים,  וכלפי מה הדברים אמורים? של גברת סעדה! , , עדיין ישנם אנשים היוםסיפור עממי ומצחיק,  ואולם לצערנו, גם 
  -ודדות, ועל זה הם שמים את כל הדגש בטענה, שבזה הם הולכים להביא את המשיח! הם מתמקדים על כמה מצוות ב", ""שלוקחים בידם 

 (העורך) !- -בטענה, שזה מה שיביא את המשיח! ואולם הם לא שמים לב, שבאמצע הדרך 
 

אהב מאוד לחזור על זצ"ל  חיים סנואני רבנו
 ספורי מעשיותיו וסניגוריו של הצדיק 

זיע"א, שנודע  לוי יצחק מברדיטשוברבי 
כסניגור גדול לעם ישראל, ולרוב חשיבותו 

בשמים בשביל שהיפך בזכותם של ישראל נקבע 
לדורות, שאם אדם נמצא חלילה בעת צרה או 

 ,י אזי  התגברות הדינים,
להזכיר את שמו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב 

 ומיד יתמתקו הגבורות והדינים מעליו. 
 

וזה כיון שהצדיק בחייו עלי אדמות טרח ויגע 
בעשר אצבעותיו, חפש ותר בכל זוית 

להרים  א ופינה,למצוא 
 קרנם של ישראל בפני אבינו שבשמים.

 חכם ששון לוי רז לא אניס ליה כל
זצ"ל היה ידוע כבקיא גדול בתורה 

ובסודותיה, הכל ידע בע"פ, עד שזקן 
 בירו, הלא הוא מרן רהמקובלים בדו
זצ"ל היה מתפעל מהיכן  אפרים הכהן

כל הידיעה העצומה הזו בפשט ובסוד? 
הרי היו רואים אותו הולך מבית מדרש 

 , ו למשנהו
 

 המופלגת  וידיעותיוהיה לפלא כל 
בתורה וזאת מעוצם קדושתו שהתורה 

 התקיימה בו.

מה צריך לעשות אבא שרוצה 
שהילדים שלו יגדלו להיות אנשי 

 משפחה למופת? 
 זה פשוט מאוד: 
 ...בדאת אמא שלהם לכ

  ימיו כל עליהם הקפיד ל"צז כדורייצחק  שהרב הדברים אחד
 . ברכה לבקש מוניטין בעל יהודי אליו הגיע פעם. מפרסום הבריחה הוא

 ".  ל"זצ שרעבי מרדכי רבי ק"ה לרבי גש: "כדורי הרב לו אמר
  ברכהרוצה לא הוא: אמר היהודי את ע מדוע הרב כשנשאל

 .מתרחק אני ומזה, פרסומת אלא

רק אתה אחרי לאושר שלך, לפי 
 רות שלך. בחר בטובהבחי

תפסיק לחשוב 
יותר מדי, זה 
בסדר גם לא 
לדעת את כל 
 התשובות

 
 

 ״פתשה אב יא׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:05 20:11 19:21 ם-י

 21:02 20:09 19:19ת״א

 21:05 20:12 19:22חיפה

 21:02 20:09 19:19ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "נחמו נחמו"



 

באירן יושב בכלא צבאי,   חייל
שואל אותו חברו "כמה שנים 

–מאסרי עולם 15"–קיבלת"? 
-"על פתיחת חלון"-"על מה"

" –איפה שירתת"?! למה "
 בצוללת מלחמה"

ן                                ֵעת' ה ֶאל ָוֶאְתַחּנַ  ).כג, ג דברים( ֵלאמֹר ַהִהוא ּבָ
 כדי הוא ברוך הקדוש לפני" ואתחנן" כמנין תפילות) 515( ו"תקט התפלל 

 עליו וגזר ה"הקב עצרו 516-ה בתפילה אך), י, יא רבה דברים( ישראל לארץ שיכניסו
ר ּתֹוֶסף ַאל ָלךְ  ַרב, "להתפלל ימשיך שלא ּבֵ ָבר עֹוד ֵאַלי ּדַ ּדָ  ).כו, ד דברים" (ַהזֶּה ּבַ

, לפניו להתפלל מלהמשיך עליו והקפיד משה את ה"הקב עצר מדוע יפלא ולכאורה
  למשה באומרו להשמיענו ה"הקב שרצה הדיוק מה מזאת ויתירה

ר ּתֹוֶסף ַאל" ּבֵ ָבר עֹוד ֵאַלי ּדַ ּדָ  ה"הקב שעצרו לכן קודם משה שדיבר הדיבור מהו", ַהזֶּה ּבַ
 .שוב ולדברו מלהמשיך

 

: ואמר ה"הקב לפני התפלל רבינו שהשמ) ד, ואתחנן תנחומא( מבארים 
י" י ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ָאַהְבּתִ ּתִ ָני ְוֶאת ִאׁשְ ֽי ֵאֵצא לֹא ּבָ  -אדוני את אהבתי), ה, כא שמות" (ָחְפׁשִ

 ממצוות-חופשי אצא לא, ישראל בני את-בני ואת, התורה את -אשתי את, ה"הקב את
 אוזנו את אדוניו שרוצע יעבר כעבד שידונו ה"הקב לפני משה טען כך. בארץ התלויות
 בתפקידו וישאירו ישראל לארץ יתברך' ה אותו יכניס גם כך, לעולם ועבדו במרצע

 .ישראל ולעמו הקדושה לתורה יתברך' לה העזה אהבתו מחמת ובמעמדו
 

 לאדון פעמיים יאמר אם רק נרצע עברי שעבד) א"ע כב קידושין( להלכה ל"קיימ אך
 ה"הקב מיד השתיקו ולכן), יאמר אמר אם הלשון ילותמכפ זאת ונלמד( להישאר שרוצה
 ולקבל לתפילתו להישמע חייב היה שאז כיון שוב זאת תפילה להתפלל לו נתן ולא

ר ּתֹוֶסף ַאל" שאמר וזהו, לארץ להיכנס בקשתו ּבֵ ָבר עֹוד ֵאַלי ּדַ ּדָ  הזה בדבר", ַהזֶּה ּבַ
 אלחנן רבי הצדיק גאוןמה שיעורים קובץ( עברי עבד וטענת תפילה באותה-דייקא
 ).ל"זצוק דיסקין ל"המהרי בשם מבריסק ח"הגר הצדיק מהגאון ששמע, ד"הי וסרמן

 עם אולם, הקדוש החיים אור זאת שמבאר וכפי, רבינו למשה דוקא נאמר זה 
 ִקֲרַבת ַוֲאִני, אלוקים קרבת אנו רוצים-"אדוני את אהבתי" ולומר להמשיך יכולים ישראל

 ).כח, עג תהילים( טֹוב ִלי ֱאלִֹקים

 , יתברך בו מבטחו האדם שישים וככל, אדם כל ביד עוז מטה היא 
 ').ב איגרת-א"חזו אגרות קובץ( יצליח וכן יעלה כן, ובהכנעה הלב מעומק ויתפלל

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                            
רשימת תפוצה 

hamaor.net@gmail.com

"מה לך נרדם, וקום קרא אל אלוקיך"  ואמרו לו: ליונה פנו
אנו רוצים לדעת בשל מי הסער הזה. אבל יונה אמר להם, אל 

! אני יודע שלשלי הסער  ,תטרחו לחפש את האשם, 
הזה. וכך באמת היה. האוניה עמדה לטבוע בגללו, ולא בגלל 

כך צריך כל אדם לנהוג, לדעת כי בשלי הסער  העובדי ע"ז.
לתלותו באחרים. וכאן חשוב להדגיש, כי אם הגדול הזה, ולא 

 -סבורים אנו שהגאולה תלויה בחילונים, ומתעכבת בגללם
!! הקב"ה רוצה  ..איננו אלא טועים...

שנהיה אנחנו  טובים יותר, שלמים יותר, רגועים יותר 
 ואז יבוא ויגלנו שנית!      -ומאוחדים יותר

 ששידך  לןבקב מעשה
טוב,  בחור עם בתו את
אביו  שאל הפגישה בעת

 מה הקבלן את של הבחור
 . קבלן, ענה? עיסוקך

 אני גם? עושה כבודו ומה
 אינני האבא השיב קבלן
 אני הקבלן אמר מבין
 הבנין את ובניתי קבלן
 הזה המתחם ואת ההוא
 ? בונה מה כבודו אבל

 

: :לו אמר       
. 

המושג של בין אדם לחברו הוא  כל
הנזקי שכנים הזה שיש לאדם שהוא צריך 

להגביל את עצמו בגלל מישהו אחר. 
נראה שגם דבר זה הוא חשוב מאוד. 
בנוסף נראה שבמקום שהדבר אפשרי 

כדאי להקדיש זמן מה ללימוד ספר חפץ 
חיים כמה דקות ליום. ספר חפץ חיים 

 להוא מפתח לכל הנושא של 
.שההבדל בין אדם שלומד ויודע 
ברור מה שלומד לבין מי שלומד והוא 

 זה כמו ספריה.  –קצת מבולבל 
 

, ככל שבספריה אם יש 
שיש יותר ספרים כך הספריה טובה 

יותר, אם אין כרטסת מסודרת, הרי ככל 
שיש יותר ספרים, גרוע יותר, כי אז אי 

 אפשר למצוא דבר.

  

 "

, לולובתשמחה, טיפחהבןששון, אילנהבןליאור, שמחהבןדהאןוסףי, והבבתדינה, חורשידבתשרה, רימהבןניסים:נשמתלעילוי
 , מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי
 , רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד

  ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל

את גדלותך.כמה צריכים  דע
להתבונן בדברים הללו ולדעת 

שאנו כבני אדם נמצאים במדרגה 
 –גבוהה  יותר מכול המלאכים 

כמובן בתנאי שעובדים את ה'. 
המלאכים רעדו כשראו את 

עובד את ה' במסירות  
נפש, מעל הטבע. ועל  נאמר 

שרק האבות זכו להגיע למדרגה 
 זו, אלא אפילו בזמננו! 

 

כותב בספרו, חיים מוולוז'יןר' 
דלת  שמלאכים היו דופקים על

כל  הגאון מוילנהביתו של 
הלילה ומתחננים שיתן להם 

להיכנס. רצו המלאכים שיגיד 
להם דברי תורה אך הגאון לא 
רצה לשמוע. הרי לנו מי יותר 

חצובה  ! גדול ממי! 
 מתחת כסא הכבוד. 
 אין יותר גדול מזה.

 מרימנובהיחידה של הרה"ק  בתו
ארסה לנכדו של הרה"ק זיע"א הת
זיע"א. לפני ה"תנאים" אמר  מרוז'ין

הרבי מרוזין לרבי מרימנוב: "לפני 
שמתקשר אני בקשרי חתון, מספר אני 

למחותנים על מעלות המשפחה, וגולל את 
יחוסו הרם מהרה"ק רבי בר זיע"א וכל 

 שושלת הקודש. 
 

ענה רבי הירש בתמימות: "נתיתמתי בגיל 
את הורי. אך יודע עשר וכמעט לא הכרתי 

אני כי היו אנשים תמימים וישרים. לאחר 
פטירתם דרתי אצל קרובי החיט ולמדתי 

.אצלו את מלאכת החיטות. 
, השתדלתי לתקן את הישן 

ונזהרתי לא לקלקל את החדש. שמע הרבי 
טוב וישר ךהשידוואמר: "

לדעת שאין שמחה כהתרת הספקות לכן  עלינו
ן אותו זה הנאה גדולה כשמישהו לומד דף אם הוא מבי

זה יותר מהנאה זו שמחה! אבל כשהאדם לומד דבר 
זו התייסרות במקום שמחה.  –והדברים מעורפלים 

למצוא דברים להאהיב את  
הלימוד על התלמיד. הדבר שבאמת מאהיב את הלימוד 

על התלמיד זה להביא אותו לידי כך שתהיה לו 
השמחה הגדולה  במה שהוא לומד. זוהי 

 ביותר, וזה מגביר את התיאבון לעוד. 
זה חשוב לא רק בשביל לדעת מה שנלמד. אנשים 

 ם שהיו להם מלמדים שהותירו אותם עם דברים 
התרגלו לחשוב שאפשר להסתפק בחוסר  

 בהירות, וזה הרס. ולכן היסוד הראשון הוא בהירות.

לאשתו  בב"מ (דף נט, א)  כבוד
אמרו שאין ברכה מצויה בבית 

 אלא בשביל האישה 
 

תכבדו את  אמר רבאולכן 
נשותיכם ותתעשרו. וכן מצינו 
במושב זקנים מבעלי התוס'  

לא רצה לגרש  שמשה רבנו
את אשתו באמרו שהעשירות 
באה בגללה, בשעה שלקחתי 

אותה הייתי עני, ועכשיו אני מלך 
 .והכול בזכות האישה –

חתן אחד: ערב נישואי בשנת תש"ה, באתי  מספר
זצ"ל לבשרו על כך ולהזמינו  החזון אישלמרן 

ן לי את ברכתו לחתונה, וכשנפרדו לחתונה. מרן נת
ביקשני שבצאתי את ביתו, אתעכב מתחת לחלון חדרו. 
הדברים היו לפלא בעיני, אבל הפתרון לא איחר לבוא. 
עמדתי מתחת לחלון, החלון נפתח ומרן הושיט לי את 

, עם הקדשה וחתימתו. לא לספרו על 
יכולתי להתאפק ושאלתי אותו מדוע לא נתן לי את 

 הספר כשנפרדנו, בעת שהייתי בחדרו. 
 

הסביר לי מרן: "הרבנית מקפידה שלא אתן את הספרים 
היא שלי במתנה. זוהי ההכנסה היחידה שלנו, וכיוון ש

יהיא מקפידה על זה, לא רציתי הדואגת לפרנסתנו 
וחששתי שמא בראותה אותך יוצא עם הספר,  

ך, ולכן אני היא תבין שנתתיו לך במתנה לכבוד חתונת
מוסרו לך דרך החלון". מעשה זה הוא לימוד גדול, כמה 

, ובפרט של ם צריך האדם 
 ".אשתו צא ולמד כיצד עלינו לקיים "מכבדה יותר

הגיעו לאזניו של רבי   כאשר
זצ"ל, פסקים  שמשון קרליץ

שונים שניתנו ללא אחריות, היה 
 "מתבטא ואומר: "

? איך לא 
 מפחדים מהשלחן ערוך?" 

 

 הפחד שלו מפני "דיין אמת",
לעיין  –כאמור  –הביא אותו 

ולחזור ולעיין, גם כאשר נשאלו 
. גם ו לפניו 

באלה היה אומר לשואל: "תמתין, 
 אני אסתכל בפנים!"

גדולה תשובה שמביאה 
 רפואה לעולם .

 

פש יותר קשה חולה בנ
 מאשר חולה בגוף

עצלות השתיקה טובה 
 יותר מעצלות הדיבור 

המדבר 
בפגם 

משפחה 
 סתם 

 

אין לו 
מחילה 
 עולמית

 

האשה עובדת את 
בוראה בבית, שם 

בין הסירים 
 והכביסות. 

 

כשהיא דואגת לכל 
הנדרש לבני הבית, 

על 
הצלחתם בכל צעד 

 ושעל, 
 

היא ממלאה את 
 יעודה בחיים.

ל בבקשה לטפל זצ" מאיר חדשבחורים ניגשו אל המשגיח רבי  מספר
באופן דחוף, כי העניין  -לדעתם –בתלמיד מסוים. טיפול זה צריך להעשות 

אני יודע שהדבר דחוף  –ענה להם  – ע חמור. אני יודע 
, רק תכל כך, שמשום כך רצוי דווקא שאחכה עד שאפגוש את 

 קל...אז אוכל לומר לו, את כל מה שיש לומר, מבלי לחשוש שאקל



 

{ אז נדברו }
 תשעה באב ושבת נחמו תש"פ | 475 עלון מספר:  |תש"פ  ואתחנןפרשת 

 בסיעתא דשמיא

 להצטרפות לרשימת התפוצה

 ,במייל

 והארות:להערות 

a8447168@gmail.com 

 

  

--- 

להשתתפות בהוצאות 
 הגליון:

 בבנק: 

 53957חשבון 

 בנק דיסקונט 

   106סניף 

 

 באשראי:

 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-

 בטלפון:  

 (מענה ממוחשב)

0799-654321 

 תודה מראש!!!

כל שותפות שלכם   
 מחזקת את ידינו...

 לך??? מי באמת? מי!!! הוא ירפא לך.... ירפאאכי גדול כים שברך מי 
 קראת את הכותרת??? כן... את המשפט מזכיר רבינו הרמח"ל באחת מתפילותיו...  

מי זה אותם אותיות... ברגע שגדול כ"ים" שברך... מה שיכול לרפאות כזה שבר גדול כמו ים... זה להפוך את האותיות -ים ו
 אבל עומק הדברים לפי ערכנו הוא כך:" הזה הוא ירפא לך... במושכל ראשון זה אולי נשמע משחק מילים... מיוה" מי!!!-ל ים

ים... שאם  -זה שהוא מאגר של מלא מלא מלא מלא טיפות של מים... וההראיה שזה הההנקודה של ה יםכל המהות של 
נו... תנסה להגדיר מה ההבדל  ים ולא ביבשה??? ים זה מקום שאפשר לטבוע בו... למה?? למה דווקא בים טובע -תשים לב

   בין ים ליבשה...??
כי היבשה זה משהו אחד!! יש כאן אדמה אחת רצופה!!!! אבל ים?? זה לא דבר אחד... זה לא מקשה של ים אחד... אלא טיפה 

. לא יצוייר שהאדמה היתה גם  ועוד טיפה ועוד טיפה... ומי שנכנס לתוך הים הוא הולך בין הטיפות... ולכן הוא עלול לטבוע..
עשויה מחתיכות חתיכות של אדמה חתיכות... אז זהו שלא!! זה כל נקודת ההבדל בין ים ליבשה... יבשה זה מקשה אחת...  

 "סדנא דארעא חד הוא", ואילו ים בכל מהותו הוא מאגר של מלא מלא טיפות קטנות וחלוקות...  
 ???ים... מה זה משבר כמו יםשהוא גדול כמו שברך!!!! כתוב כאן שיש משבר  יםכי גדול כ

אוסף של מלא מלא צרות... אוסף של המון המון בעיות ש... שזה כמו ים... אתה מרגיש שאתה טובע... רוצה דוגמא??? כשהיה 
חולה קורונה אחד במדינת ישראל אי שם בבית חולים פוריה... אף אחד לא נכנס לפאניקה... גם כשהיו עשרים חולים לא  
מיהרנו להיבהל... אבל כשזה מתחיל לצבור תאוצה ויש עוד חולים... ועוד במצב קשה... ועוד מתים... ועוד אנשים בבידוד...  
ותוסיף לזה עוד רשימה של צרות ובעיות וקשיים בשלל נושאים... אבאלע... אני טובע... אני לא עומד בכל הפרטים המדאיגים 

למה היא לא טובעת?? כי היא רחבה!!! והיות והיא   תבין לא נכון: אניה לא טובעת בים!!!שלא האלו ביחד... אני קטן מידי... 
רחבה אז היא לא נופלת בין הטיפות... אדרבה.. היא צפה מעליהם... אבל אדם קטן ושברירי כמונו... אנחנו לא עומדים בכ"כ 

ברך"!!!! אני לא עומד בכ"כ הרבה מידע של צרות הרבה בעיות ביחד... ואנחנו טובעים ביניהם... זה הפשט "כי גדול כים ש
 ויסורים... נו... מה עושים??? מי ירפא לך??? אתה יודע מי??? 

 המי הזה!! הוא ירפא לך!!! מי זה מי?? מי זה ה"מי" הזה??   -מי!!!!! הוא
יוב... מדובר באחד הפרקים  (יש פרק שלם באאז אין לי עסק בנסתרות... אבל ידוע שהמילה "מי" מסמלת את ההשגחה פרטית... 

מו העמוקים ביותר בסתרי תורה ששם הקב"ה מתגלה לאיוב ומגלה את סוד הלוייתן... כמובן שבספר איוב הדברים מוגשים על דרך הנגלה (שאת זה עצ
ת בטוחות חכמה... מי נתן לשכוי  לא קל להבין...) אבל יש שם רשימה ארוכה של שאלות שהקב"ה שואל את איוב... שאלות שמתחילות במילה מי!!!! "מי ש

... מה זה בינה.. מי יספר שחקים בחכמה, מי יכין לעורב צדו... מי שלח פרא חפשי ומוסרות ערוד מי פיתח... מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא

אה בעולם... כל האין סוף הקב"ה פונה לאיוב ואומר לו: מי עושה הכל??? אני!!! כל הים של פרטים שאתה רוכל המי ומי הזה???) 
זאת אומרת: כשאתה עומד מול ים של  פריטים הלא קשורים שנעשים כאן תחת השמש... מי עושה הכל?? בורא עולם!!!!

למי! ---דאגות... יש לך המון המון פחדים וחששות בחיים... הפתרון היחיד לים הזה... זה מי!!!! זה להפוך את המילה ים
 כל האינסוף פריטים האלו. מי הוא זה ואיזהו? זה קלי ואנווהו! ולהבין שהים הגדול הזה.

 זה קלי ואנווהו!!! -כשמבינים שהההההכל זה מי אחד!!! מי הוא זה ואיזהו
   זה קלי ואנווהו!!!באותו רגע הים נקרש ומתייבש ונהיה מקשה אחת של מי!!!! מי זה???? 

מד... זה בסדר... העסק בשליטה... אתה לא טובע... אתה לא נופל תבין שגבוה מעל גבוה שומר... ומאחורי ההההכל הוא עו
יש פה מי הוא ואיזהו?? זה קלי   ב י נ י ה ם...בין הטיפות... כי אין פה באמת פרטים... אין פה כמה דברים שאתה יכול ליפול  

 ואנווהו!!!! 
 מי!! ירפא לך..-הכשמבינים את זה... כשעושים סדר כזה... פתאום גם אם גדול כים שברך, הרי 

--- 
הוי... כמה שהמסר הזה חשוב בימים אלו... כתוב בגמ' שמיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו... 
מה הפשט בזה??? שבזמן ביהמ"ק... גם אם היו צרות ויסורים... הם היו מסודרים במדפים... סו"ס אין יסורים בלא חטא ואין  

לכל צרה היה את הכתובת שלה... את המדף שלה... על איזה חטא היא באה... ואת מה היא באה לתקן...   מיתה בלא עוון...
שמעת פעם על דור המדבר...?? אתה יודע  צרות... כי כל מאורע היה מתוחם!!! רק לשבר את האוזן: הרבהממילא לא היו 

יה איזה בולען שבלע אלפי אנשים בתוך האדמה...  כמה צרות ומגפות ומיתות משונות הם עברו?? אל תשאל... יום אחד ה
יום אחד פתאום פרצה ותאכל בקצה המחנה.. יום אחד הגיעו נחשים וימת עם רב בישראל... יום אחד היה מגיפה מאוד  
מאוד קשה ומתו קרוב למאתים אלף איש... אה... איך זה נשמע??? נשמע נורא ואיום!!! נשמע שכל יום קללתו מרובה  

. אבל כשאנחנו קוראים את זה בתורה התמונה היא אחרת לגמרי... שום קללה ושום דבר... הכל ברור!!! עדת קורח  מחבירו..
מקומם באדמה... מי שמתלונן על ה' מגיעים נחשים שרפים... ומי שחוטא פעור... הרי הרגו איש אנשיו... בקיצור: לכל דבר  

צא בגלות... ואתה לא מבין למה בכלל יש קורונה ולמה זה לא יש כתובת... מתי מתחילה הקללה הגדולה?? כשאתה נמ
מצליח למצא שידוך... ולמה זה התרגש ולמה לזה יש כ"כ קשיים עם הילדים... אנחנו אוגרים ים של מידע על צרות ויסורים...  

כשמבינים את היסוד  מי ירפא לך!!! -וזה נערם אחד על השני בשכבות ע"ג שכבות... מה הפתרון?? אם גדול כים שברך... ה
שבדורנו... דור אחרית הימים... יש הנהגת היחוד שמאספת לכל המחנות.. ולכל קושי יש תפקיד ומסלול משלו... ושום דבר  

 לא נאבד ושום דבר לא במקכה... כשמבינים מי!!!! מי עומד מאחורי הכל... הרי ירפא לך...
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 מה ההבדל בין תפילת הציבור לועידה בטלפון...???
שבתקופת הקורונה שהוא התפלל   הוא סיפריש לי חבר עובד ה' ובן עליה... הוא רצה להתייעץ איתי...  

ש... הוא הרגיש שהוא מתפלל הרבה יותר טוב... והנה בבית בלי האוירה החברתית של הקהילה ואנ"
כשחזרו להתפלל בבית הכנסת... ואז כל האוירה החברתית חזרה... הוא באמת הרגיש ירידה בכוונה 

מלוכדת בבית הכנסת???  אוירה חברתיתהאם באמת יש עניין שיהיה  הוא פנה אלי בשאלה:בתפילה. 
חברה הם בראש שלך... ויש אוירה חברתית נחמדה... יש האם יש עניין להתפלל בבית הכנסת כזה שה

 ענין או אין עניין???
כן.. יש עניין להתפלל  בציבור...נו... זה הרי כל העניין של תפילה  כן!!!!בשניה הראשונה עניתי לו במקום:  

 ביחד... אתה רואה שיש עניין של אוירה חברתית בתפילה...
בתפילה??? נאלמתי דום...  חברהמי אמר שצריך  חברה???כן!!! אבל אבל הוא תיקן אותי: רגע.. ציבור  

קבלתי שוק!!! פתאום תפסתי את הראש... אמרתי לו: אוה אוה... אתה צודק!!! אתה כ"כ צודק!!! בבית 
בתורה  אגב: יהיה חברה... שלאאבל חברה?? בפירוש לא!! יש עניין  ציבור...הכנסת יש בהחלט עניין של 

אדרבה...  אבל בתפילה??ש עניין של דיבוק חברים... יש עניין ללמוד בחבורה... בחברותא... כן... בתורה י
  לא!!!חברה  כן!!יש בפירוש עניין שלא לראות שום אדם מול עיניו בתפילה!! ציבור 

בהגדרה הזו טמונה נקודת הטעות שלנו לאורך כל הדרך!!! בית פתאום קלטתי שזו ההההנקודה!! 
מקום ציבורי!!!! בפירוש ציבורי... כל הרעיון של בית המקדש זה "בבא כל ישראל  המקדש היה הרי

אבל חברה?? האם בית  כן...ליראות פני ה'..." עיר שחוברה לה יחדיו... ששם עלו שבטים... ציבור?? 
  לא רבתי!!!לא!!!!  חברתי???המקדש היה מקום 

 -אז זהו... שבדיוק זו הייתה הטעות המחרידה שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו.. בית המקדש
  חברתי...מרוב שהוא היה מקום ציבורי... לאט לאט הוא נהיה מקום 

אה... ביהמ"ק הוא מקום חברתי?? פה עלית על מוקש... נכנסת הפוליטיקה הבלתי נגמרת של שנאת 
מובילה את בית המקדש?? האם המפלגה שלי או המפלגה שלך?? האם המגזר  חינם... רגע... איזה חברה

-ל ציבורשהתבלבלנו בין  פה קרתה הטעות!! פה נחרב בית המקדש!!!שלי או שלך?? והסוף ידוע... 
ברב בית המקדש צריך לשמש את הציבור... יש עניין שיהיה כמה שיותר ציבור בבית המקדש...  חברה...

לא צריכים עם הדרת מלך... בבית אלוקים נהלך ברגש... כן... ציבור בפירוש כן!!!  אבל הציבור הזה 
  להיות חברה...

 אני רוצה טיפה לחדד את הדברים: מה ההבדל בין ציבור לחברה??
ציבור פירושו שיש הרבה הרבה אנשים שכולם רוצים להודות ולהלל ולהתפלל לפני בורא עולם... ואז 

שהרבה אנשים משבחים יחד את ה'... אזי יש פה קילוס מיוחד שמתבטא כאן ש"קל דעות ה'"!!! שכל כ
(זה העניין של זימון... וזה העניין הדעות המחולקות שבאו לכאן.. כולם מתאחדים סביב ה' וה' מבין את כולם... 

ומרת: כשאנחנו בבית הכנסת אנחנו זאת א של ברכת "שהכל ברא לכבודו" וזה העניין של ברכת חכם הרזים ואכמ"ל)
לא נפגשים בינינו לבין עצמנו... אדרבה.. בינינו לבין עצמנו אין קשר... אנחנו נפגשים ומתאחדים סביב 
הקב"ה!!! אנחנו מתאחדים בזה שכולנו יחד "גשים מול ארון הקודש באימה... עין נושאים לך לשמים... 

!!! ביהא שמיה רבה המשותף... בשמע ישראל המשותף... לב שופכים נכחך כמים..." שם אנחנו נפגשים
 חברה???לעומת זאת  הציבור...במודים המשותף... שם אנחנו נפגשים!!! זה תפילת 

חברה זה אומר שאנחנו פה חבורה צוהלת שיש לנו הרבה מה לפטפט ולנייעס... ובשלב מסוים החלטנו 
ך להיות בבית הכנסת!!!! זה בדיוק מה שקרה לצרף גם את הרבש"ע לועידה... זה בדיוק מה שלא צרי

לנו בבית הכנסת ולכן הקב"ה סגר לנו את בית הכנסת... אם אתם רוצים מועדון חברתי... תחפשו מקום 
אחר... בית הכנסת זה לא מקום חברתי!! זה מקום של תפילת הציבור!! זה מקום שבו כל מי שרוצה 

 מים... וזה בדיוק מה שקרה בבית המקדש... להתפלל נפגש סביב התפילה המשותפת לאבא שבש
מרוב שבית המקדש היה מקום שכלל ישראל התאחדו בו סביב העבודה המשותפת וההתבטלות 
המשותפת לה' אחד.. בשלב מסוים זה נהיה מקום חברתי... ברגע שזה מקום חברתי... כאן מתחיל שנאת 

 רים..חינם... כאן כל "חברה" ומגזר ומפלגה מתחילה לעשות שרי
--- 

 כמדומני שהנקודה הזו יכולה לעשות סדר בכל מיני מבוכות בחיים... 
אחת מההתמודדויות הקשות ביותר בתחום של פוליטיקה ומחלוקת... שאם אני מתפלל בבית כנסת 
מסוים אז אוטומטית כביכול דורשים ממני להגדיר את השייכות המגזרית שלי... ולוודא שאני גם תמים 

 מריבות הבנלאומיות של אנ"ש מתפללי ביהכנ"ס...דעים עם כל ה
מועדון חברתי!! בית כנסת זה  לאבית כנסת זה  וזו טעות!!!! סליחה!! בית כנסת זה לא קופת חולים!!!

בית כנסת זה מקדש מעט... במקום הזה כל מי שרוצה להתבטל ולהתאחד  הציבור!!!מקום של תפילת 
וי שרוצה להקריב קרבן עולה לבית המקדש "ובא והתפלל אל סביב הקב"ה מוזמן לבא לכאן.. אפילו ג

הבית הזה"... כי כאן זה מקום ציבורי שהרבה הרבה יהודים מתבטלים כאחד לרצון ה'... אתה רוצה 
לדעת מה השייכות החברתית שלי?? מה זה נוגע לכאן... וכי בית כנסת זה מועדון חברתי?? צא איתי 

לאיזה קופת חולים אני שייך... זה לא נוגע לתפילה!! אתה רוצה בכל החוצה... ושם תתחיל לברר אצלי 
זאת לחכות לי בפינה... תעשה לי שרירים במוסדות של הילדים... תפעיל עלי לחץ בבית יעקב 
ובסמינרים... כאן זה מוצדק... סו"ס המוסדות הם באמת עניין חברתי!! כאן זה באמת מתחלק לקבוצות 

ים דעים איתך בכל דבר ועניין... אבל את הבית כנסת תשאיר מחוץ לתמונה.. וזכותך לברר האם אני תמ
את בית המקדש תשאיר מחוץ לתמונה... כן... שנאת חינם מסתמא תמיד היתה... החורבן הגדול היה 
שהשנאת חינם נכנסה לתוך בית המקדש!!! מה אתם מכניסים את הקופת חולים שלכם בתוך בית 

ו פתוחה לקבל כל אחד באשר הוא שרוצה להתבטל אליו... כי זה הבית של המקדש... אבא שבשמים יד
(כמובן שהדברים האלו מסויגים... סו"ס יש נוסחים שונים וסגנונות של תפילה מגוונים... וברור הקב"ה.. זה לא בית שלך!!! 

יכול לבא להתפלל... כמובן עד כמה  שיש קו מסוים לתפילה... אין כוונתי שכל אחד יכול לעשות מה שרוצה... אבל כן כל יהודי
  שאנחנו מעוניינים שמקום זה אכן יחשב "ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים")

ממילא חבר שלי צודק מאה אחוז... ככל שאתה מרגיש פחות אוירה חברתית בבית הכנסת ככה זה 
שות את העבודה יותר תפילת הציבור!!! ככה אתה יותר מתאחד סביב הקב"ה... לא נותר לנו אלא לע

הפנימית הזו בתוך הבית כנסת שלנו... בתוך החברה שלנו... להבין שזה בית של ה'!!! גם אם יש פה 
 ועידה עם הקב"ה... הוא זה שמצרף... לא אנחנו... ודו"ק. 

 

נשארה כמות מוגבלת של חוברת ״בשובי 
לירושלים״ שיצאה בתקופת בין המיצרים לפני 

 כשנתים.
(בכל בני ברק ניתן להשיג במוקדים כדלהלן:  

, ביתר עילית, אשדוד, אופקים, ובירושלים המוקדים)
 ., רמות א'. מודיעין עילית, אלעד10ברחוב נחמיה 

--- 
בסייעתא דשמיא יצא לאור מהדורה נוספת 

של הספר ״וימאן״ העוסק בניסיונות בני דורנו, 

 כמו״כ את הספר ״ואהבת״.
 ניתן לרכוש במוקדי המכירה:

 0534112035שפירא:  :אופקים

 0527171721שרגל:  -אחיסמך

 039073067 -אלעד
 0504120311 -אשדוד

 רמה ב׳, מש׳ צוויבל. 9נהר הירדן  בית שמש:

 0527159923 -רמה ג׳ משפ׳ רוזן :חדש         

 0548450998גבעה ב׳ (רמי לוי)  ביתר עילית
 0534188317 -גבעה א׳ מש׳ דיויד חדש            

  0527616512 -טלזסטון

  0527330274 -(וה׳מושבות׳ ליד)יד בנימין  :חדש

 0548423047  רחובות:

  0548473542נתיבות: 
 

   בני ברק:
   0556728458  -9קבוץ גלויות 

  0527117271 (פינת דסלר משפחת דרייפוס) 34חזו״א 

 0527603814 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא
 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 

  0527616750 -20הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 
 

 

 : ירושלים
 . 10רחוב נחמיה מרכז העיר: 

 קומה ב׳. 29רח׳ הרב פרנק : בית וגן
  0527189947 -רמות א׳
 קומה ב׳ 47רובין  -רמות ד׳
 0527682281 29המ״ג  רוממה:

 0548491554 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 0533148861 -הר נוף

 0527119675 -נווה יעקב

 8458542-054 -תל ציון חדש
 

 7174781-052  3 מרומי שדה  מודיעין עילית:
 089742750 14 חפץ חיים
 (כולל עטרת שלמה) 0533109169 -ברכפלד

 (ההפצה הניידת ק. ספר, ברכפלד) 0527137444
 0527644795 -גרין פארק

 
 

 

   :צפון
  ישיבת תפארת ישראלאו  9זבולון  חיפה:

 .רבינסקי רחוב טרומפלדורנווה שאנן:        
  0548415410 לתאםקריצלר  א׳4הורדים   :רכסים

 0583238157 קדושי: -חדרה

 משפחת שטיימן. 0527136165 -כרמיאל

 0548441354  -טבריה
 0527686876 -עפולה
משפ׳ סימן טוב  6/65מאור חיים צה״ל  -צפת

  0548449816עיר העתיקה:      0533127052
 -0583244899    3/5הקריה החסידית, יונתן בן עוזיאל  -חצור

0533104790 

 0527137807יגאל נוי  מגדל העמק:  חדש

 
 -להשיג את הספרים בחו״ל

 )היכן ניתן להשיג (או שאלו אותנו במייל 052-7683095

 



 

  

קבלה מעשית לקירוב הגאולה מיד  
 במוצאי ט"ב...

כן... אני לא יודע מתי תקרא את המאמר הזה... האם 
משנה!!!! כי לפני תשעה באב או אחרי... אבל זה לא 

את המשיח אנחנו צריכים בין כה וכה.. כל ההבדל בין 
לפני תשעה באב לאחמ"כ... שלפני תשעה באב אנחנו 
מחכים למשיח בצורה של אבלות... ואילו מיד 
לאחמ"כ אנחנו ממשיכים לחכות למשיח לא פחות... 

 רק בצורה אחרות...

מה שבטוח!!!! כולנו רוצים לקרב את הגאולה כמה 
מהר... וכולנו מוכנים להזיז את עצמנו ולעשות  שיותר

כל מה שרק ניתן לעשות כדי לשכנע כביכול את 
הרבש"ע שאנחנו מוכנים... ואז מיד יתקע בשופר 

 גדול... 

ובכן: לא תאמין!!! הקבלה הכי מעשית והכי פשוטה 
והכי נגישה שהייתי נותן לך בימים אלו... מה אנחנו 

מסכת הגאולה: זה  יכולים לעשות בשביל לקרב את
בעוד פחות מעשרה ימים מסיימים  עירובין!!!!

ו... ומתחילים במסלול דף היומי את מסכת שבת 
אוי אוי.. מסכת שבת עברה הרבה מסכת עירובין... 

תהפוכות שעוד נדבר על זה ונצחק על זה בסיום של 
עוד חמש וחצי שנים... אבל תכל'ס... כעת אנחנו 

ק  בפתחה של מסכת עירובין... ולמסכת עירובין יש 
 לציפיה לביאת המשיח!  ש ר   מ ו ב ה ק

מי שיקבל על עצמו להתחיל מסכת עירובין עם חשק 
ינות ונכונות ללמוד ביסודיות וחביבות ורצ

ובעקביות... הרי יש בזה הכרזה רשמית ומוצהרת 
 שאני מצפה ומשתוקק לביאת המשיח... ברור????

למען ה':  מ ה  ה ק ש ר ? ? ?   כעת נשאלת השאלה:
נו... מה הקשר בין מסכת עירובין לציפיה למשיח?? 

 בא נראה אותך מנחש...??

ב... בזמן המלך רחבעם העניין הוא ככה... סיפור עצו
קרה משהו... קרה איזה תקר...  (שהיה בן של שלמה המלך)

ועם ישראל מאסו במלכות בית דוד... די... לא רוצים 
את מלכות בית דוד.. ורשב"י אומר על זה: ששם!!!! 
במעמד הזה איבדנו את המשיח... אנחנו דחינו אותו 

חר בידיים... והמשיח לא יגיע עד שאנחנו נחזור ונב
 מרצוננו הטוב במלכות בית דוד!!!! 

נשאלת השאלה: באמת מה קרה שם?? למה עם 
ישראל מאסו במלכות בית דוד?? מה כ"כ רע במלכות 
בית דוד?? אני מבין יהודי שכיום לא מספיק מחכה 
למשיח... סו"ס הוא לא יודע מה שזה... אבל כשהיה 
מלכות בית דוד... מסתמא זה היה משהו טוב... אז 

 ה עם ישראל מאסו בזה?למ

אם תשים לב: יש דינים דרבנן שדוד  העניין הוא כך:
ובית דינו גזרו!!! יש גם דינים דרבנן ששלמה ובית דינו 
גזרו... וזהו!!!! סטופ!!! משלמה המלך אין יותר בית 

(שהיה כבר בתחילת דין שתיקן תקנות עד עזרא הסופר 

ינו... בועז ) שלא תבין: מצינו שמואל ובית דבית שני...
ובית דינו... שאול ובית דינו... דוד ובית דינו... ושלמה 
ובית דינו... וזהו!!! מכאן ואילך במשך ארבע מאות 

 שנה לא מצינו בית דין עד... עד... עד עזרא הסופר!

יש פה חור של ארבע מאות שנה שכאילו לא היה לשכת 
 הגזית... 

ית ראשון שנה שב 400מה זה?? איך יכול להיות שבמשך 
היה קיים וישראל שרויים על אדמתם, לא יצאו שום 
חידושים ושום תקנות וגזרות מלשכת הגזית?? איך זה 

  מה התשובה???יכול להיות??? 

מאסו במלכות -היא היא!!!! זה בדיוק מה שקרה כש
 בית דוד!!!

מלכות בית דוד המשמעות היא שיש מלכות ויש מערכת 
מתקנים תקנה... או גזירה... אכיפה... ומגיעים בית דין ו

והמלך מכניס את זה לחקיקה של האומה היהודית!!!! 
 המלך אוכף את זה כאחד מחוקי המדינה... 

כן... למי ששכח או התבלבל... ברצוני להזכיר שבארץ 
ישראל המתוקנת אין הפרדה בין דת למדינה... ברגע 

בית --שבית דין מתקן תקנה... אוטומטית זה שלמה ו
 !! וזה נכנס לחקיקה ולאכיפה משטרתית...  דינו!

שאנחנו יושבים לנו בבית... הכל  עכשיו: תחשוב!!!
בסיידר... הכל טוב.. ויום אחד שלמה המלך יושב עם 
בית דין הגדול... וביום בהיר הם החליטו לתקן תקנה 

פתאום נולדה מסכת חדשה  עירובין!!מה??  -חדשה
!  כן... מהיום בש"ס... קוראים לה מסכת עירובין!!

תכניס לראש... עד היום היה מסכת ברכות שבת 
ופסחים ושקלים... מהיום יש איזה מסכת חדשה 
שהשתחלה בפנים... מסכת עירובין!!!! מהיום יש 
שטייגן חדש... יש סוגיות חדשות שלא שערום 
אבותינו... יש דפי גמ' חדשים שהופיעו כפטריות אחרי 

ה בישיבת דושינסקי הגשם... סבא שלי לא למד את ז
ואלטער זיידע שלי לא למד את זה בישיבת סלבודקא... 
אין לזה תקדים... שום דבר!!! יום אחד הגיע שלמה 
המלך ובית דינו... דפקו על השלחן והודיעו שיש תקנה 

 עירובין!!!!חדשה מדרבנן שקוראים לה 

ותחשוב שעכשיו במשך שלוש וחצי חודשים אנחנו 
ן בדף היומי הולכים לעמול הולכים לעשות שטייג

בתורה... במה?? במה ששלמה המלך חידש בשבועיים 
האחרונים... אנחנו הולכים לשבור את הראש ולהזיע על 
לחי וקורה וצורת הפסח ועירובי חצרות ושיתופי 
מבואות... אנחנו הולכים ללמוד ולהיבחן על מאה ועשר 

.. דפי גמ' ועשרות סימנים בשו"ע עם כל הנושאי כלים.
על מה??? על תקנה חדשה וטריה שיצאה לפני שבועיים 

אתה קולט את הקושי??? משלמה המלך ובית דינו... 
אתה קולט את ההתמרדות הפנימית שאמורה להתחולל 

אתה קולט או לא?? האם אתה מצליח להיכנס  כאן?
לראש של יהודי בגיל ארבעים... שצריך ללמוד עכשיו 

ה המלך שהוא כעת מסכת עירובין שתיקן אותה שלמ
בגיל שלושים... ואין לי על זה מסורת... ואין לי על זה 
שום חינוך... ונדרש ממני לחבק את התקנה החדשה הזו 

 עם כל הלב והחביבות וללמוד ולהתייגע בה??

את מסכת ברכות עם ישראל שרדו...  פה היה המשבר!!!
סו"ס זה ק"ש ותפילה... את מסכת שבת הם בודאי 

כת שבת זה דאורייתא גמור... אבל כשהם שרדו... מס
 שם קרה המשבר!!!!הגיעו למסכת עירובין... 

  אל תגידו לי מה לעשות!!!! -שלמה המלך ובית דינו

אני יושב לי בבית שלי והכל בסדר... עד היום ידעתי 
שיש רשות היחיד ורשות הרבים ומקום פטור... 
ופתאום מגיע שלמה המלך ומתחיל לסבך לי את 
החיים... פתאום הוא ממציא לי רשות חדשה 

ואוסר לי לטלטל בחצר עד  כרמליתשקוראים לה 
שאני אעשה עירובי חצרות... תגיד לי: מה אתם 

מהחיים שלי?? תנו לי לחיות... מה עשיתי רוצים 
 לכם..???

פתאום מגיעים לי אנשים... מתחילים למתוח לי 
חוטים... לעשות לי לחי וקורה... מתחילים לכער לי 
את השכונה... ולתקוע לי כל מיני קרשים... טוב... 
אבל מה אפשר לעשות.. זו החלטה של שלמה 

מה המלך!!! זה עבר בחקיקה ולך תריב עם של
המלך... שלמה הוא מלך מאוד חזק... מושל בכיפה... 

 אף אחד לא מעיז להתמרד מול שלמה המלך... 

אבל ברגע ששלמה המלך נפטר והבן שלו רחבעם 
אנשים נגשו לרחבעם  סטופ!!! עד כאן...נהיה מלך... 

והודיעו לו חד משמעית... הסיפור הזה נגמר!! אנחנו 
.. זה לא מקובל לא מוכנים לגזירות החדשות האלו.

עלינו... ורחבעם לא מקבל את האיום... כי... כי... כי 
הוא מלך מבית דוד!!!! ועם ישראל מחויבים למלכות 
בית דוד!!! מלך בית דוד מתוקף תפקידו לגזור 
גזירות על ישראל במידת הצורך... ואם זיידע דוד 
המלך גזר על יחוד פנויה... וטאטע שלמה גזר על 

ת ידים... אז הלאה... אם ידרש לגזור עירובין ונטיל
גזירות אנחנו נגזור... רחבעם לא מוכן להתכופף 
לעם!!!! ואז מגיע המרד הגדול... עם ישראל מואסים 
במלכות בית דוד... די... לא רוצים מלכות בית דוד... 

 אל תגידו לנו מה לעשות... תנו לנו לחיות... 

לא יבא עד ואומר לנו רשב"י: משיח  שם זה קרה!!!! 
שאנחנו לא נביע את רצוננו ונביע נכונות אמיתית 

 לקבל שוב את משיח בן דוד!!!!

ואין לך מושג כמה זה קשה!!!! אבל זה מה שנדרש 
 מאיתנו...

ואנחנו נעשה את זה. ובעזה"ש הנכונות הזו מצדנו 
 תביא את המשיח!!

--- 

אז דבר ראשון: התיקון הראשון שלנו... והביטוי 
הראשוני כיצד אנחנו נבטא את הציפיה למשיח... 

 מסכת עירובין!!בזה שאנחנו בעזה"ש מתחילים 
מסכת עירובין לא מדברת מילה אחת על 
דאורייתא!!! המסכת הזו עסוקה מתחילתה ועד 
סופה רק בדרבנן!!!! במשיח בן דוד שתיקן לנו 

נו מסתערים על התקנה שלו עם כל עירובין ואנח
החביבות ועם כל החשק... ונכון לארבעה חודשים 
הקרובים... אל תדבר איתי בין תשע לעשר בערב כי 
אני עסוק בכל הרמ"ח והשס"ה לברר מקחו של 
צדיק... אני רוצה לדעת בדיוק בדיוק מה רצון קדשו 

שלמה המלך... ואני רוצה לקיים  -של משיח צדקנו
 ריו בדחילו ורחימו... כי הוא משיח ה'!!!! את כל דב

ה' מינה אותו להיות האוכף של רצון ה' ואני נכנע 
 לאכיפה שלו... 

--- 
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תוך כדי שאנחנו לומדים מסכת  ובמקביל!!!!!!
עירובין... תנסה לדמיין את המשיח שעתיד לבא 

 לכאן והוא הולך לתקן עוד לנו מסכתות חדשות... 

ו זה פחות חכמה... סו"ס מסכת עירובין בדורנ
סו"ס אנחנו נולדנו למסכת הזו... שלמה המלך לא 
חידש את המסכת הזו בדורנו... סו"ס גדלנו על 
המושג ששמו עירוב... יש לנו על זה חינוך... יש לנו 
ראשונים ואחרונים שכבר נאמנים לכל מילה 
שכתובה במסכת הזו מתוך הכנעה וקבלת מרות 

ו.. אנחנו לא לתקנה שיצאה משלמה ובית דינ
שצריך  35עוברים כעת את הניסיון של יהודי בגיל 

לקבל את התקנה של שלמה המלך בגיל שלושים... 
שבמקביל בא נשאל את עצמנו האם  אז זהו!!!!!

אנחנו כן מוכנים לתרחיש כזה שהולך לקרות 
אוטוטו ברגע שהמשיח מגיע... תאר לעצמך שמחר 

ושב מגיע המשיח... ותוך תקופה קצרה הוא י
במושב בית דין בלשכת הגזית עם בי"ד הגדול... 

פה  ושם מתקבלת תקנה חדשה ש.... ש..... .............. 
 אני משאיר פתוח לשיעורי בית!!!! 

כעת תתעלל בעצמך... כן... בפירוש... תתעלל 
בעצמך... ודווקא להכעיס!!  תדמיין לנגד עיניך את 

. תדמיין מתאים לך בסגנון ובאופי.. לאהדבר שהכי 
את ההנהגה שהכי מנוגדת לדפוס חיים שגדלת 
עליו... ותחשוב שמגיע משיח צדקנו ודופק על 

 שככה צריך לעשות!!!! השלחן ומתקן 

נו... בבקשה... מה כעת הולכת להיות התגובה 
שלך??? איך אתה הולך להגיב לדברי המשיח שהוא 
פתאום מנחית עליך הנהגה שהמגזר השני עשה 

ם וכעת המשיח החליט שכך גם אתה אותו עד היו
איך תגיב??? אה... מה אתה אומר על צריך לעשות... 

עשיתי את התרגיל  התרגיל הזה??? אז אני אגיד לך:
הזה לכמה וכמה אנשים... ואתה יודע מה כמעט 
כולם ענו לי??? ש... ש... ש... שאם המשיח 
ככה_____ יגיד... אז... אז... אז סימן שהוא לא 

אחד  אתה יודע מה טמון במשפט הזה?!! המשיח!!
מהשתים: במקרה הטוב זו התחמקות מתשובה... 
ובמקרה הפחות טוב אמרת פה שאתה באמת לא 
מוכן לביאת המשיח... כי אתה רוצה להיות 
המשיח... אתה מוכן לקבל את המשיח בבגדי 
שבת... אבל שהוא יגיד מה שאתה רוצה לשמוע... 

  פני משיח!! צר לי!!! זה לא נקרא לקבל

לקבל פני משיח פירושו אני מוכן להיכנע לדמות 
שתאכוף אותי לרצון ה' ואני פתוח לקבל את זה!!!! 

 פתוח להכנעה הזו!!!  

תאר לעצמך שהמשיח מגיע... וכעת צריך  לדוגמא:
למנות שבעים זקנים בלשכת הגזית והמשיח 
ב"הריחו ביראת ה'" הולך וממנה שם כל מיני רבנים 

שאתה מממממממזה לא אוחז מהם... הם  ודמויות
  איך אתה תגיב???מממממזה לא בראש שלך... 

האם אתה תקבל את המשיח... או שאתה תגיד 
למשיח... מצטער משיח... אני פה המשיח!!! .ויש 
לך פה טעות בסולם הערכים... ! ? ! האם אתה מוכן 
לכופף ראש לדמות מסוימת שהקב"ה יבהיק את 

ועד סופו והוא עלול לעשות לנו  זיוו מסוף העולם
פה "מזרח תיכון חדש"?? אתה ערוך לכזו 

 אפשרות?? 

או!!!!! או שאתה תגיב כמו כל האלה האלה... ותגיד: ר' 
משיח... הכל בסדר... אנחנו מאוד שמחים שבאת... 

 אבל נא ליישר קו ולתאם עמדות... 

 תחשוב טוב טובלפני שאתה עונה לי!!!  תחשוב טוב טוב
וכמובן: לפני שאתה מתעצבן ואומר לי שאני לא צודק... 

לפני שאתה מהנהן בראשך בבטחון ואומר  תחשוב טוב
 בטח... מה שהמשיח יגיד... אני איתו... 

ההכנעה הזו היא עבודה  כי... כי... כי זה לא פשוט!!!
 פנימית!!! 

משום מה הכניסו לנו בראש שלהקביל פני משיח  
אירוע חגיגי עם בגדי שבת  צדקנו זה הולך להיות

וכיבוד קל... אז זהו שהאירוע הזה יהיה באמת 
חגיגי אבל כרוך בהמון המון עבודה וכניעה פנימית 
לקבל את רצון ה'... מה שזה יהיה... ולא בטוח 

בשביל זה יש לנו שאני ואתה לגמרי אוחזים שם!!! 
שתחשוב  כעת מדגמה שנקראת מסכת עירובין...

שלמה המלך תיקן את זה...  שלפני חודש בלבד
ואנחנו כעת יושבים ולומדים עם כל העיון ועם כל 
הרצינות ודנים איך מקיימים את תקנתו של 
שלמה ובית דינו בשיא הרצינות.. כי זה משיח!!! 
זה בדיוק מה שהמשיח יעשה!!!!  המשיח הולך 
להנחית עלינו תקנות חדשות ודינים חדשים... וזה 

. ושוב: קח בחשבון שזה יהיה מסכתות חדשות..
עלול לפעמים להיות גם מנוגד לססגוניות 
המסוימת שהבאתי איתי מהעיירה באירופה... אני 
הולך לפגוש דינים חדשים מלשכת הגזית של 
משיח ובית דינו... ונדרש ממני להסתער על זה 

כמו שבכל דבר יש את  בקיצור:בחביבות!!!!  
עותי... הרובד השטחי ויש את הרובד היותר משמ

ככה גם בציפיה למשיח... אצל העויילם הציפיה 
למשיח מסתכמת בשירים מרגשים... ובלזרוק 
עליו את כל הבעיות... ובכל מיני משפטי שפר כאלו 
שאוי... מה אתה דואג... עד אז המשיח יגיע... כל 
זה יפה בשביל המצב רוח!!!! אבל בן תורה אמור 

תר בשיעורי להבין שהציפיה למשיח כרוכה בין היי
בית נוקבים... הציפיה למשיח כרוכה בחריש עמוק 
ופנימי שאני צריך לעשות ביני לבין עצמי ולהיות 
מוכן להיכנע לדמות שתבא ותאכוף את עול תורה 
עלי.. ונדרש ממני לחכות לו ולרצות אותו ולחבב 

 אותו... ולהמתין לו שיבא... 

--- 

סכת שכולה בשביל זה יש לנו מסכת עירובין כעת!!!! מ
דרבנן!!! כולה תקנת שלמה... כואב הלב לחשוב כמה 
מסכתות הפסדנו בגלל שעם ישראל מאסו במלכות 

 -בית דוד.. תחשוב: דוד המלך תיקן לנו מסכת ברכות
מאה ברכות... תיקן לנו איסור יחוד... אח"כ יש חור של 
ארבע מאות שנה שעם ישראל מאסו!!! לא.. לא רוצים 

 שות... שתגיד לנו מה לע

עם ישראל נעצרו בעירובין ונטילת ידיים... שם היתה 
 הנפילה!!!

שם  ואיפה שעם ישראל מאסו... שם אנחנו נחבב!!!!
אנחנו נבטא את הרצון שלנו במלכות בית דוד!!! אנחנו 
ניקח את מסכת עירובין ונחבק אותה עם כל הלב... 

נקשור אותה על לבנו... נחגור אותה על מתננו 
את כל הנשמה... מתוך ביטוי חד  ונשקיע בה

ומוצהר: אבא שבשמים: אנחנו מחבבים את משיח 
בן דוד!!! אנחנו מחבקים כעת תקנה שיצאה 
משלמה ובית דינו... אנחנו מחכים בכיליון עיניים 
למשיח ובית דינו... ומה שהוא יאכוף אותנו ברצון 

 התורה אנחנו נקבל בחביבות... 

--- 

ן קייט!!! אין בין נא לא לשכוח... השנה אי
הזמנים.. מיד לאחר תשעה באב עינינו נשואות 
היישר לימים הנוראים!!! וטוב שכך... שנה 
שעברה היינו מידי עסוקים בימים הנוראים... 
היינו עסוקים בבחירות ובספירת קולות 
ובשטויות... אז קבלנו את הקורונה בגדול... 
והשנה מן הראוי להפיק לקחים ולהגיע קצת 

ר מוכנים לראש השנה... אז זהו!!! יות
שבהשגחה פרטית השנה ממוצאי תשעה באב 
ואילך הדבר היחיד שאנחנו רואים מול האופק 

 את הימים הנוראים!!!!  -זה

דא עקא... שבדיוק בראש השנה הקרוב  
שאנחנו כ"כ צריכים רחמי שמים... בדיוק 

 השנה אין לנו שופר!!!!

בשנה זו זה  ולמה אין שופר??? כי השופר שלנו
 חז"ל!!! 

השופר שלנו זה הציות לדברי חז"ל שהם אסרו 
עלינו לתקוע בשופר והעמידו דבריהם במקום 
תורה!!!! ממילא השופר שלנו השנה זה ההבנה 
וההפנמה שיש כח לחכמים להעמיד דבריהם 
במקום תורה... איך נבטא את זה?? במסכת 
עירובין שנתחיל אותה בכל החשק!!! מתוך 

חביבים דברי סופרים יותר מדברי הכרה ש
תורה... מתוך כניעה והתבטלות למשיח ה' 
שתיקן לנו עירובין ואם נגיע לראש השנה מתוך 
מסכת עירובין... מתוך חביבות והכנעה לתקנת 
שלמה ובית דינו... אם מהמקום הזה אנחנו 
נכנע לחז"ל שאסרו עלינו לתקוע בשופר... יתן 

ה'  שיבא ויתקע  ה' שנזכה עוד לפני כן למשיח
 בשופר גדול לחרותנו...
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  ר' איצלה המאסף של התרומה עבור ערי הכהנים...   
יענקי נכנס הבייתה בסערה... הוא הגיע... ר' איצלה עם החמור... אמא שמחה מאוד... סו"ס הוא הגיע... כבר קרוב לשבועיים  

 שהוא לא הופיע כאן... וחלק מהירקות כבר התחילו להרקיב... 
ר' איצלה הוא יהודי יקר... שלקח על עצמו שליחות חשובה להסתובב בערי השדה וליטול מהם תרומה... כן... אנחנו גרים  כן... 

די רחוק מירושלים... בנחלת מנשה.. באזור זכרון יעקב וחדרה... ויש לנו גינה מאחורי הבית וכל יומיים שלוש אבא יוצא עם  
ובצלים ואז אנחנו מפרישים תרומה גדולה ומעשר ראשון ומעשר שני... אז ככה:  ה"קופה" לגינה וקוטף עגבניות ומלפפונים

ערים... ובכל נחלת שבט יש להם נציגות של  48מעשר ראשון אין לנו בעיה... כי הלויים מפוזרים בכל ארץ ישראל... יש להם 
ה שעם הלויים אפשר להסתדר איכשהו... סו"ס מעשר  (חוץ מזארבע ערים... ובאמת לא רחוק מפה זה העיר יקנעם... שהיא עיר הלויים... 

גם  ון)ראשון הוא חולין וזה באמת עניין של כסף... ממילא אפשר להגיע להסדר שאם זה לא מגיע ללוי אנחנו משתמשים בזה נתחייב לו בהמשך על החשב
לירושלים... אבל תרומה גדולה עם מעשר שני אין לנו בעיה... כי אנחנו פשוט פודים את המעשר על כסף ובהזדמנות נעלה 

זו בעיה!! כי ערי הכהנים רובם ככולם מרוכזים באזור של ירושלים.. עיר הכהנים הכי רחוקה מירושלים היא באזור של קרית 
ספר... (עיין נביא יהושע פרק כ"א) ממילא באופן טבעי הכהנים מרוכזים באזור עוטף ירושלים... ואילו אנחנו שגרים רחוק... 

מה ימים אנחנו קוטפים עוד כמה ירקות ויש לנו ירקות בודדים לתת לכהן... אז אנחנו נתקעים עם זה עד... עד שזה וכל כ
 מתרקב... וחבל... כואב הלב...  

אז מה באמת עושים?? אז ככה... לכל עיר ולכל ישוב יש את השיטות שלו איך הוא מאלתר כהנים... השיטה הטובה והאמיצה 
ום יום אחד ולהחרים שדה אחוזה!!! ואז היא נופלת לכהנים... וברגע שיש להם מצוקת דיור הם בעל ביותר זה פשוט לק

 כרחם שולחים שם כמה זוגות צעירים להתגורר... ועל ישראל שלום...  
ם אבל השיטות היותר פשוטות זה תמיד למצא מישהו שנוסע לכיוון ירושלים... ושיתנדב לקחת את התרומה ו... ו... ושיסכי

להיכנס על הדרך לאחד מערי הכהנים... דא עקא!!! שתחשוב שלצורך העניין בשבוע האחרון היה לנו תרומה: מלפפון אחד 
בודד!!! ועוד חצי בצל גדול... ועוד שתי עגבניית שרי... (כן... קטפנו שמונים עגבניות שרי... ואחד מארבעים לכהן זה יוצא 

חשוב שצריך לקחת שקית עם מלפפון אחד וחצי בצל ושתי עגבניות ולהיסחב עם   שתי עגבניות...) ותחשוב שיש פה יהודי
זה עשרות קילומטרים כדי להביא את זה לכהן... זה... זה לא לעניין!!! ובפרט!!!! בפרט שזה לא אחריות שלנו... כלומר: לא  

.. זה לא עניין שלי... מצידי זה יכול מוטל עלי להביא את התרומה לכהן... אני מצידי מפריש תרומה... ואם הכהן לא מגיע.
להיות מונח פה בפינה עד שזה ירקב (עיין חולין קלד:) ממילא להתחיל לשבור את הראש ולשנע לכהן שתי עגבניות שרי... 

תרומה (לא מדובר פה בקציר של התבואה שיש פה אין שום סיבה שזה יקרה... כי אני לא חייב... והוא?? למה שהוא ירוץ לדאוג לזה... 
   מכובדת שיכולה לפרנס אותו לתקופה ארוכה ששווה להשקיע בזה מאמץ)

אז כאן הגיע יהודי יקר מחזיק תורה!!! והוא החליט לשם שמים גם בשביל לפרנס את הכהנים וגם בשביל לזכות אותנו 
סוס ועגלה והוא  לקיים בהידור מצות הפרשת תרומה גדולה... וכל שבוע הוא מגיע לכאן בשעות הבוקר המוקדמות עם

עושה איסוף בכל הישובים הקטנים שאין בהם כהנים... וכולנו כבר יודעים שמי שרוצה מוזמן לשים אצלו את התרומה... 
וברגע שהוא אוסף מכמה וכמה עיירות.. מצטבר אצלו באמת מנה הראויה להתכבד ששווה להתאמץ בשביל זה ולשנע את  

 זה גם למרחקים...
ויש לו המון סבלנות... הוא מידי פעם אוסף את הילדים ונותן להם הוראות ברורות איך להביא את ר' איצלה מגיע ---

התרומה... ר' איצלה מבקש בכל לשון של בקשה... את הירקות שאתם נותנים לי בתור תרומה לא לשטוף!!! כן... אני יודע 
פים אותו הוא נהיה מוכשר לטומאה ואז אני צריך שאתם רוצים לכבד את התרומה ולהביא פרי יפה ונקי... אבל ברגע ששוט

 להתחיל לברר מי הביא את זה והאם הוא טהור... 
אז כן... זה לא נעים... ראית פעם תפוח אדמה לא שטוף?? בחיים לא ראית!!! תסמוך על הירקנים שהם דואגים לנקות את 

אותו... אבל תחשוב: תפוח אדמה יוצא מהאדמה!!  התפו"א לפני שהוא למדפים... שיהיה לו צורה... שיהיה לך חשק לקנות
ואם האדמה קצת לחה... אז התפו"א הזה כולו בוץ... הוא נראה ממש דוחה... אבל ר' איצלה אומר בתוקף: אתם רוצים לנקות 
את התפו"א??? רק אחרי שהפרשתם תרומה ושמתם את התפו"א המלוכלך בצד... אני לא מקבל תפו"א נקי!! אין לי מה  

 ות איתו... הוא בחזקת מוכשר וטמא... ואף כהן לא ירצה להסתכן לאכול ספק תרומה טמאה...לעש
--- 

כולנו אוהבים את ר' איצלה... כולנו מעריצים את אהבת תורה שלו... איך שהוא מכתת את הרגלים ולא מוותר על שום מלפפון 
ה'..." הוא סוחף אותנו באהבת תורה שלו... ו... ומטבע  ועגבניה והכל בשביל "לתת מנת הכהנים והלויים למען יחזקו בתורת 

הדברים זה גורם שאנחנו נותנים לו הרבה מעבר לתרומה גדולה... שיהיה... שיהיה לכהנים... שיוכלו לשבת וללמוד ללא 
את הירקות  זה מאוד מרתק לראות את הכרכרה של ר' איצלה... יש שם תאים תאים כמו באמבולנס... כי לכל אחד ישהפרעה... 

המסוימים שלו... זה מגדל בצלים וזה מגדל אבטיחים... זה קוטף תאנים... ולכל אחד יש את הכמה פירות או ירקות הבודדים 
 שלו שהוא נותן... ופרוטה לפרוטה מצטרפת ונהיה שם סחורה מכובדת..

ת וירקות!!! ותמיד זה היה מוזר אבל בקצה של הכרכרה יש תמיד קרטונים יותר גדולים שיש שם כמות מכובדת של פירו
עגבניות... עשיתי מיד חשבון: אם החמישים עגבניות האלו זה תרומה... זה   50לי... פעם שעברה ראיתי ארגז שיש בו בערך 
עגבניות (שהרי תרומה זה אחד מחמישים) ולא ידוע לי שיש פה באזור   2500אומר שהיה פה איזה סיטונאי שקטף היום 

ות בכזו סיטונאות... אז פעם אחת שאלנו בסקרנות את ר' איצלה... מה... מה זה הארגזים הגדולים האלו  אחד שמגדל עגבני
 שנמצאים אצלך גם בכרכרה???

ואז הוא הסביר לנו שזה לא תרומה!!! אלא מדומע!! באמת אין פה איזה מגדל ירקות תעשייתי שיש לו כ"כ הרבה תרומה... רק 
ורות במשפחות הכי טובות... שלמישהו יש חמישים עגבניות בבית והוא הפריש עגבניה אחת מה??? יש פשלות מוכרות... שק

(אם היתה נופלת עגבניה לתוך מאה עגבניות לתרומה.. והופה!!! העגבניה של התרומה נפלה לתוך החמישים והכל נהיה מדומע... 
ל לא יכול לאכול מדומע... כל מה שיש לו לעשות זה וממילא ישרא זה היה עולה באחד במאה... אבל כשזה פחות זה נהיה מדומע)

למכור את המדומע לכהן במחיר סמלי... חייך ר' איצלה ואמר: יש הרבה יהודים שכשכזה דבר קורה להם... במקום להיות עצובים... 
עגבניות בנדבה (או טיפ הם שמחים... אוהו... איזה יופי... יש לנו אפשרות לפרנס את שבט הכהונה ועוד בכבוד!! במקום לתת להם 

טיפה בתוך תרומה..) ככה אנחנו כעת מוכרחים למכור להם את המדומע במחיר סמלי והם עוד עושים טובה שהם מסכימים 
 לקנות... איזה יופי... חיפשתי עגבניות ומצאתי מלוכה...  

תגיד להם שיתפללו שבמהרה במהרה יבנה בית  דמותו של ר' איצלה התרחקה מהישוב... שלום לך ר' איצלה... תמסור ד"ש למשרתי ה'...
 המקדש במהרה בימינו והשב כהנים לעבודתם...
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 בקרוב ממש

 התובנה הקריטית שנרכשה מהקורונה...
אחת מהתובנות החזקות ביותר שיצאו לי מהקורונה... זה 
שהבנתי עד כמה קריטי וחשוב לשבת וללמוד מוסר כל 

 איך הוצאתי את זה מהקורונה???יום!!! 
של משרד הבריאות  מאז שהתחילה הקורונה יש איזשהו קו

לחרדים... כבר בתחילת חודש אדר התחברתי לקו הזה 
והתחלתי להקשיב לו... וכמובן שבשלב מסוים התחלתי 
להתמכר... ובימים הבוערים הייתי מתקשר איזה שמונה 

 פעמים ביום אם לא יותר כדי להתעדכן מה קורה...
עכשיו... בשלב מסוים התחלתי להתעצבן... די... נמאס לי 

די... אני יותר לא  ואז החלטתי שזהו!!!שמוע את זה... ל
שומע... עברו יומיים תמימים שלא הקשבתי לקו של משרד 
הבריאות... וראיתי איך שלאט לאט אני פשוט שוכח שיש 
קורונה... והשכחה הזו קרתה לי בחודש ניסן... שמי 
שזוכר... לשכוח אז את קיומה של הקורונה זה היה כמעט 

ילד ברכב... ראיתי שכשאני לא שומע את  כמו לשכוח
המידע הזה זה פשוט משפיע עלי ישירות!! אני פחות 
מקפיד על ההוראות... אז חזרתי לקו הזה... ואחרי שבועיים 
שוב ראיתי שאני מתמכר... ושוב רציתי להתנתק... שוב 
התנתקתי לשלושה ימים וראיתי איך שאני פשוט שוב 

חלילה... במשך החמשה שוכח את הכל... וככה חוזר 
חודשים האחרונים כל כמה זמן נמאס לי מהקו הזה ואני 
עוזב אותו ואני מרגיש את ההשפעה המיידית... תוך כמה 

 ימים אבדה הקורונה... 
(יש כאלו שיברכו את ה"אבדה" הזו... מה נעשה שעושים מה שצריך ולא    

 ינו פה אימים...)מה שרוצים... וכנראה רצון ה' שהקורונה עדיין תהלך על
 התחלתי לחשוב לעצמי... מה... אני... אני... אני מפגר???

אני לא רואה שאנשים הולכים עם מסכות...? אני לא שם לב 
שכבר שבועיים ילדים מסתובבים בלי מסגרת... ובחורים 
מיש"ק מסתובבים בשטיבלאך משעה שבע בערב...?? וכי 

שנמצאים אני לא יודע באופן אישי על מאות אנשים 
בבידוד... ועל עשרות אנשים שכבר התפנו למלוניות??? 

 מה התשובה??
 אני יודע הכל!!!!! ובכל זאת... 

למרות שכל הרחוב וכל האוירה זועקת קורונה... להכל 
התרגלתי... הכל כבר עובר לידי.. והדבר היחיד שיכול 

השפתיים להזכיר לי את קיומה של הקורונה. זה הדרמה ו
השדרן שם שמגיש לי בדרמטיות את מספר של דולקות 

החולים המאומתים שנוספו היום ומספר המונשמים שקפץ 
 תעשה משהו!!! זה מה שמזיז לי!!! וכו'...

  לא מזכיר לי קורונה!!!רחוב שלם של פרצופים ממוסכים... 
לא מזכירה לי קורונה!!!תפילה מזיעה במקום פתוח 

מזכיר לי  לאבית כנסת של תשע עשרה מתפללים... 
 מה הדבר היחיד שמזכיר לי קורונה???? קורונה!!

עשר דקות שאני מתקשר למידע של משרד הבריאות... ו... 
ושקט... תזוז מפה... אל תפריע לי... אני עכשיו מקשיב... 

 וזה מה שמזכיר לי את קיומה של הקורונה... 
 היה או לא היה??? מסכים איתי או לא? תנסה... 

בדיוק: אני יהודי ירא שמים... מדקדק קלה על אותו משקל 
כבחמורה... יושב ולומד תורה... אני יודע את כל המאמרי 

 חז"ל על בורא עולם וכל יכול וחשיבות התורה והמצוות... 
ובכל זאת!!! הכמה דקות האלו שאני מתקשר לעצמיות 
שלי... מתייחד עם עצמי... ותזוז מפה... אני עכשיו מקשיב 

 זה הדבר!!!!הלב שלי ומטעין אותו במוסר...  וחודר לתוככי
 י שחולק על זה... מי שלא מבין מה העניין...מ

מה העניין ללמוד מוסר?? מה... אתה לא יודע שיש בורא 
עולם...?? אתה לא מספיק ירא שמים?? מי שלא מבין את זה... 
שינסה להתנזר שבועיים מכל מידע על מה שקורה... שלא 

אחד ונראה אותך זוכר את קיומה של ידבר על זה עם אף 
הקורונה... תנסה... אני בעד לנסות... כן!!! מי שלא יישב 
בחדרי לבו ויזכיר לעצמו שיש בורא עולם הוא יראה את 

מי שלא יזכיר לעצמו שהוא  הרבש"ע בעיניים והוא יעבור לידו...
עיר פרא אדם יוולד... הוא יפגוש יומם ולילה את הג'ונגל של 
כוחות הנפש שמשתוללים בתוכו והוא לא ישים לב איזה גן חיות 
יש לו בתוך הלב... הוא מצידו מושלם בלי שום נגיעות... זהירות!!! 

 זה מדביק!!!! 
בת ולהתבונן מי שלא לומד מוסר... מי שלא לוקח לעצמו זמן לש

ולפקח על מעשיו... הוא מייצר בתוך הלב שלו אזור אדום חסר 
 שליטה ולא מרוסן... ראו הוזהרנו... 



“ 

 

 על מה להתאבל בתשעה באב...????

 השנה לראשונה החלטתי שאני מפסיק להאשים את עצמי...
כל שנה מחדש בתשעת הימים... לקראת תשעה באב... אני נוזף בעצמי... איך אתה 
ככה מנהל חיי שגרה? איך אתה שוכח שבית המקדש נחרב?? איך אתה לא יושב 

 וממרר בבכי על החורבן??
אבל השנה כידוע... בראש חודש ניסן הבית כנסת נסגר!!! בהתחלה הרגשתי באמת 
ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו..." באמת לא מצאתי את עצמי... כל יום 
התפללתי בפינה אחרת בבית... פעם באיזה בית כנסת סגור... והרגשתי כמו בנים 

והנה נפתח מול הבית שלי מנין  שגלו מעל שלחן אביהם... אבל לא עבר שבוע ימים
חמוד של שכנים נחמדים... וקבעו זמני תפילות... ודאגו לשלחנות וכסאות ולתאורה 

 ולכל מה שצריך... 
ואני התחלתי להתפלל שם... ועד מהרה כבר היה לי מקום קבוע... שם ליד הברז... 

ספרד זה  -לוהכסא פלסטיק הלבן עם הידיות... זה היה הכסא שלי... והסידור הכחו
 היה סידור שלי... והיה מישהו שדאג לשמור לי על זה... ו... והתמקמתי מצוין... 

ואז פתאום נהיה לי נחמד כזה... אוירה פסטורלית... ליד העצים... רוח אביבית נעימה 
וקרירה... ואז פתאום היתה איזו שכנה גויה שהתחילה לעשות לנו בעיות ורצתה 

לקחתי את זה ללב... סוגרים לי את הבית כנסת שלי...  וחוץ לבטל את המנין... ואני 
מזה... באופן כללי התחילו לדבר לחזור כבר לבתי כנסיות... פתאום הרגשתי ש"לא 
בא לי" שזה יקרה... כי התמקמתי... טוב לי פה... אני פתאום לוקח ללב כל מיני 

וכו') ואז פתאום  שינויים קטנים באופי של המנין (כי יש כאלו שחזרו ולא חזרו
 קלטתי!!!!!

 פתאום קלטתי באיזה מהירות התרגלתי לשגרת קורונה!!!!
 אני מתפלל פה בגג הזה בקושי חודש וחצי... בקושי!!!!! 

וכבר התרגלתי.. וכבר טוב לי פה... וכבר קשה לי להיפרד מפה... וכבר לא ככככזה 
ת עצמי: רבש"ע: בא לי לחזור לבית הכנסת כי התמקמתי פה.. פתאום תפסתי א

 אנחנו כבר אלפיים שנה נאלצים לחיות ולנהל סדר יום בלי בית המקדש!!!!  
אז איך אפשר לצפות ממני שאני כל הזמן ארצה לחזור לבית המקדש?? הרי חודש 
וחצי בסה"כ שאני מתפלל פה מחוץ לבית הכנסת ואני כבר התמקמתי וכבר לא 

של סבא של סבא של סבא שלי לא חסר לי בית הכנסת... אז בית המקדש שסבא 
 ראה אותו... אפשר לצפות ממני שאני כל הזמן ארגיש את החסרון שלו???

 איך???? פתאום קלטתי איזה אבילות ישנה יש לנו!!!!  
פתאום קלטתי כמה אי אפשר לצפות ממני לצאת מגדרי בימי האבלות על החורבן... 

לגירוש מבית הכנסת התרגלתי כ"כ כי אנחנו כ"כ רחוקים מזה... כ"כ רחוק... שאם 
מהר... אז לחורבן בית המקדש איך לא אתרגל?? איך אפשר לצפות ממני שלא 

 אתרגל???
  אבל התשובה היא פשוטה::

אם תפתח מגילת איכה ותקרא את כל המגילה... שים לב שאין כמעט פסוק אחד 
בית שמדבר על חורבן בית המקדש עצמו!!! המגילה מדברת על הההההכל חוץ מ

המקדש... המגילה מדברת על הרעב... על היסורים... על העבדות... ההשפלה... 
השביה... על כל הצרות והיסורים שעם ישראל עבר... אל תאמין לי... תבדוק אתה 
בעצמך.. קח עכשיו מגילת איכה ותעבור פסוק פסוק... תראה לי איפה כתוב מילה 

סקירת שטח... ירמיהו כביכול מסתובב אחת על בית המקדש... כלום!!!! הכל שם זה 
ברחובות ירושלים וסוקר את הזוועות ואת הדם והחרב והיגון שעובר על יושבי 

 ירושלים...
רק מה??? בסוף בסוף... בשלושה פסוקים האחרונים של מגילת איכה... שם כתוב 

ו עינינו.. הסיכום הסופי!!!! על זה!!!!! על זה היה דווה ליבנו... על אלה!!! על אלה חשכ
 על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו... השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם... 

מה כתוב כאן??? שאחרי שירמיהו סוקר ומתאר את כל הסבל והצרות והיסורים 
שעם ישראל עברו.. בסוף הוא מאבחן ומצביע על ההההנקודה!!! מה הנקודה?? על 

 מה זה היה דוה לבנו???
 ששמם!!! על אלה!! על אלה חשכו עינינו... על הר ציון 

כלומר: כל הצרות ויסורים והתלאות שעברו על עם ישראל... הכל מתחיל ונגמר 
 הר ציון ששמם!!!!  -במשהו אחד שחסר לנו

--- 
מה כתוב כאן??? שאם בתשעה באב אתה תחליט שאתה בוכה רק על בית המקדש שנחרב... 

אליך... כי בית המקדש לא באמת נמצא בראש שלך... אפילו  זה... זה לא יעבוד... זה לא ידבר
בדורו של ירמיהו הנביא בעצמו... אותו דור שנחרב בית המקדש... הצרות והיסורים עצמם 
לא כ"כ היו בבית המקדש... אלא ברחובות... הרעב השתולל ברחוב... הדם נשפך ברחובות 

ק מה?? כולם ידעו להצביע על הנקודה!!! קריה... החרב והדבר השתוללו בחוצות ירושלים... ר
כולם הבינו שכל הסבל שיש כעת ברחוב מגיע מזה שהקב"ה סילק את שכינתו מבית 

 המקדש!!! כולם הבינו את האבחון שזה "יושב" על הנקודה הזו... 
 כולם ידעו שעל זה!!!!!! על זה היה דווה ליבנו!!! 

ים שמפורט בה... הרי הכל נובע שכל מה שקראת במגילת איכה... כל הצער והיסור
מזה ש"הר ציון שמם שועלים הלכו בו"!!! וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים להבין 
היום!! כשאנחנו יושבים בליל תשעה באב ומתאבלים על חורבן בית המקדש... אם 

אנחנו נתעקש לחשוב על בית המקדש... זה מאוד רחוק מאיתנו... על זה 
אדם לא יכול לבכות על משהו שהוא לא ראה...  נאמר "אבילות ישנה..." בן

 אז על מה אפשר לבכות???
 לבכות על מה שכולנו פוגשים ברחובות!!!!

על הצרות המוכרות לנו כאן ועכשיו... על כל הסבל שעם ישראל סובל כיום... 
ובינינו.. עזוב את הסבל הכללי של עם ישראל... קח את הסבל האישי שלך... כל 

פרטי שלו... לכל אחד יש את החבילה הפרטית שלו... לכל אחד אחד בפעקאלע ה
יש את הקשיים שלו... ואת החבילה הזו צריך לפתוח בתשעה באב... ולהבין שאם 
יש לנו צרות ויסורים... ואם יש הסתרת פנים... ואם הישועה עדיין לא הגיעה בשלל 

היה דווה לבנו!! על על זה!!!! על זה נושאים אישיים... הרי על מה זה "יושב"??? 
צריך לדעת שאת מגילת איכה אמנם ירמיהו הנביא כתב...   אלה חשכו עינינו!!! 

אבל אחרי מגילת איכה... יש קינה שכתוב ר' יהודה הלוי לפני תשע מאות שנה... 
ואח"כ יש אדירי הלבנון שנתחבר לפני שמונה מאות שנה... וכל דור ודור חיבר את 

 ה"איכה" הפרטית שלו...
 לכל דור היה את ה"זכור ה' מה היה לנו" האישי שלו...

.. יש לך את האיכה הפרטית 2020 -ולכן גם אתה... כעת ועכשיו... בשנת התש"פ
שלך... את ה"זכור ה' מה היה לנו" האישי שלך מהקשיים האישיים שלך. "הביטה 
וראה את חרפתנו" האישי שלך.. ובתשעה באב אתה בסה"כ צריך להעמיד את כל 

.. על מה הם יושבים?? הקשיים שלי מול העיניים ולהבין... שכל הקשיים האלו.
על הר ציון ששמם... הכל מתחיל ונגמר  -ומאיפה הם נובעים?? על זה היה דוה לבנו

 פה... 
--- 

שתבין: אם בית המקדש היה קיים היום... ברגע שיש בעיות... יהודי מגיע 
לבית המקדש ופשוט מדבר על זה עם הרבש"ע... מסדיר את העניין... סוגר 

(כמובן שהיו כאלו שבחרו והישועה היתה מגיעה...  את הקצוות מול הקב"ה
להנציח את הבעיות שלהם ולא היו מעוניינים להגיע עם הקב"ה להסדר... זה כבר עניין 

אנחנו כיום מסתובבים עם כל מיני קשיים ואנחנו מרגישים  שלהם...)
 אבודים... ולמה???

 על הר ציון ששמם!! על הריחוק הזה מאבא שבשמים... 
 תובב סביב זה... הכל מס

אם ככה: נחזור כעת למה שהתחלנו... מקודם שאלתי: איך מבקשים ממני 
שאני אבכה על בית שהיה לפני אלפיים שנה ונחרב בו בזמן שתוך חודש 

 וחצי אני מתרגל למנייני מרפסות??
התשובה היא: לא מבקשים ממך להתאבל על איזה בית המקדש שאתה 

מבקשים ממך לבכות על הבעיות המוכרות שלך... לא ראית אותו מעולם... 
 על הפעקאלאך שמי כמוך מדשדש בהם...

ולהבין!!!!!! להבין שכל הבעיות האלו מתחילות ונגמרות מזה שהר ציון 
שמם!! לדעת להצביע על מקור הקושי... להבין שזה מפריד בינינו לבין 

 האושר הגדול... 
--- 

ואמר לי: אני יבש!!! לא מתחבר יש לי חבר שישב לידי בתשעה באב... 
 לתשעה באב... בית המקדש... לא יודע... הלב אבן...

אמרתי לו: אני לא מבין... מה אתה רוצה... לפני שבועיים דברת איתי עם דמעות 
בעיניים על זה שאתה לא מצליח להרגיש חיות בעבודת ה'... לא מצליח ללשבת 

ת לי שלילד שלך אין טעם בלימוד וזה וללמוד.. אמרת לי כמה זה כואב לך... סיפר
מצער אותך מאוד... ואני שואל אותך: על מה זה??? מאיפה זה מגיע?  על הר ציון 
ששמם!!!!! כל הייבוש הזה נובע ישירות מהפיוז הזה ששמו הר ציון ששמם... הפיוז 
 הזה נפל ומאז אנחנו בהפסקת חשמל... משם מגיע כל החושך שלנו בעבודת ה'... 

 חמש דקות אני שומע אותו בוכה בכי תמרורים...  אחרי
 מה קרה?? איך "הצלחתי" להכניס אותו לאבילות על החורבן???

פשוט מאוד: עד הרגע הוא ניסה להתאבל על איזה בית מקדש רחוק שהיה אי 
פעם... אבל ברגע שהסברתי לו שזה פה!!! בתוך הקשיים היומיומיים שלך... בתוך 

שממתינות לשידוך ועדיין לא נשמע קול ששון וקול שמחה... הבנות המבוגרות שלך 
ברגע שהוא הבין שאיכה ישבה בדד זה לא בית המקדש... אלא העיר רבתי עם... זה 
פה ברחוב... פה בשכונה... פה בבית שלי... בלב האבן שלי... באותו רגע הוא הבין 

על מה היה דווה  בדיוק על מה חשכו עינינו...   אנחנו לא צריכים שיסבירו לנו
ליבנו... אנחנו לא צריכים עזרה שיסבירו על מה חשכו עינינו... אנחנו יודעים טוב 
מאוד מה חסר לנו... כל מה שנדרש מאיתנו זה לקלוט... שזה קשור לבית 
המקדש!!!!! להבין שירושלים היתה אורה של עולם... ואם כעת יש חושך כאן 

 ועכשיו... זה בגלל המנורה שכבתה...
אם כעת יש קשיי פרנסה כאן ועכשיו... זה בגלל שאין לחם הפנים על שלחן 
הטהור... אם אנחנו מרגישים יובש מוחלט בעבודת ה' זה בגלל שאין לנו מזבח 
שיכפר בעדנו וירצה אותנו לפניו יתברך... אם בימים הנוראים אנחנו מחכים מתי 

זככת את האויר ומרימה התפילה תגמר זה בגלל שאין לנו את עבודת הקרבנות שמ
אותנו לגבהים רוחניים.. אם בחג הסוכות אנחנו מרגישים לב אבן ולא שואבים רוח 
הקודש ממעייני הישועה זה בגלל שאין לנו ניסוך המים... בקיצור: בית המקדש זה 
כאן ועכשיו!!!!!   לא נותר לנו אלא לבכות באמת על חורבן עצמנו... ולהבין שהכל 

ורבן בית המקדש... לא נותר לנו אלא להתפלל ולהאמין שבקרוב מתחיל ונגמר בח
 ממש... פתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים...
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ב': "מעשה בגז הצחוק",                                         נן אל ה' ". וסיפור חמאמר וסיפור א': "ואת[[
 נשלחו על ידי המגיד שיעור החשוב הרב יצחק ברבר שליט"א חן חן לו]

 " ואתחנן אל ה'" 

 ". ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר הויאָוֶאְתַחַּנן ֶאל בפרשת ואתחנן כתוב: "

ניתן לבטלה? אחד התירוצים הוא, כי  נשאלו ה"ראשונים" אם בשמים נגזרה על אדם גזרה, כיצד

גזרה שנגזרה חייבת להתקיים, אך אם אדם עומד בתפילה ומדבק עצמו בבורא עולם וחילחלה 

התפילה בעצמותיו שרק הבורא יכול להושיעו, סמיכתו ובטחונו בבורא עולם משנה את כל מהותו, 

נהפך בכח התפילה והפך לאחר,  והוא אינו אותו אדם שהיה קודם התפילה שעליו נגזרה הגזירה, הוא

 וע"כ הבטיחו חז"ל (ירושלמי ברכות פה) "אם כוונת ליבך בתפילה תהא מבושר שנשמעה תפילתך".

 מקום קבורת רחל מושך אליו יהודים מקצה העולם להעתיר בתפילה, כל אחד ואחד ותפילתו. 

לים. הכל הבינו כי יום אחד הגיעה אשה בוכיה אל הקבר ופתחה בזעקות שהחרידו את כל המתפל

צרתה גדולה, וכך זעקה "מאמא רחל! רק את מרגישה את הצער הנוראי שלי, מי כמוך יודעת את 

סבל העקרות, הרי גם את התייסרת עד שזכית להיות אמא, כבר שתים עשרה שנה שאני מייחלת! 

 אנא עוררי רחמים אצל בורא עולם ובקשי מלפניו עבורי". 

וליבו נמס בקרבו לשמוע את  ,הגאון ר' חיים שמואלביץ זצוק"ל זיע"אבאותו זמן הגיע אל הקבר 

זעקותיה, חס עליה ר' חיים, ניגש אליה, והבטיח לה שהפעם תפילותיה ייענו, והוא בירך אותה 

"בעוד שנה את חובקת בן, הודיעי לי על הברית ואני אהיה ה"סנדק". לא האמינה האשה למשמע 

הבאות מלב שבור  ךכל הבטחה? ור' חיים השיב, תפילות חמות כהדברים, ושאלה מאיזה כח באה ה

ויות ומקובלות הם לפני "שומע תפילה", ומכח הביטחון האמיתי בבורא עולם אומייחל, אין ספק שר

בטוח הוא שתפילתה  ןכל שעליו לא נגזרה הגזירה, וע ,הם הופכים את האדם המתפלל לאחר לגמרי

 תתקבל והישועה תגיע. ואכן, לסוף תשעה חודשים ילדה בן זכר, ונתכבד הצדיק בסנדקאות.

 *  *  * 

תירוץ נוסף מובא ב"ראשונים" על השאלה בפתיחת המאמר, שפעמים הגזירה שנגזרה על האדם 

ם את סך התפילות שאם יתפלל כך וכך תפילות תימחק הגזירה, ועדיין הוא לא השלי ,נגזרה עם תנאי

 ועליו להמשיך להתפלל, לקוות, לייחל ולסמוך בטחונו בבורא עולם "שומע תפילות".

בתפילתו של משה רבינו לביטול הגזירה שלא יכנס לארץ, נאמר לו "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר 

אל  היה מתפלל עוד תפילה אחת היה קורע בזה את גזירת כניסתו לארץ, לכן אמר לו ה' הזה", לּו

תוסף עוד... וידוע כי אי כניסת משה רבינו לארץ ישראל היה לטובת עם ישראל, כי אילו ח"ו היה 

נבנה ביהמ"ק בידי משה לא היה נחרב לעולם, ובורא עולם ח"ו היה מכלה חמתו בעם ישראל, ובזה 

 שלא נבנה ע"י משה רבינו כילה חמתו בעצים ואבנים והוא חורבן בית המקדש.

*  *  * 

פעמים בהם אדם מתפלל, מחזק בטחונו בה', מפציר ברחמים ללא ליאות על צרה שיש לו ולא  ישנם

 נענה... הסיבה, "יש עושר השמור לבעליו לרעתו" לא כל מה שנראה לאדם שזה לטובתו, אכן זה כך.
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שבהיותו בחור היה "הויז בחור" (מעין משמש) אצל אחד  ,סיפר לי יהודי, חסיד בכל רמ"ח אבריו

ורי"ם, בלילות היה ישן בחדר שהיה צמוד לחדר האדמו"ר, באם היה האדמו"ר זקוק לדבר מה, האדמ

 ואז הבחור היה קם וניגש לרבי לשאול את רצונו.  ,היה מנענע בפעמון שהיה סמוך למיטתו

הביט  ,ערב אחד הגיע הבחור כהרגלו אל בית הרבי, ואיך שאמר לרבי "ערב טוב" להודיע על בואו

 קרא לו ושאל "למה נפלו פניך?" ,אליו הרבי

) שהיתה הצעת שידוך מיוחדת עם יחוס, כסף, וכבוד, 25השיב הבחור שהיה אז יחסית מבוגר (כבן 

ולכן פניו נפולות. הביט אליו הרבי עמוק  ,ועכשיו לפני זמן קצר הודיע לו השדכן שההצעה נפלה

 פירש.?" סתם ולא מנין לך שזה לא לטובתךךושאל אותו " ,תוך עיניול

חלפו כארבעים שנה, הבחור התחתן, האדמו"ר נפטר ובנו מילא את מקומו. יום אחד נקרא הוא 

בבהלה אל הרבי, אל הקודש פנימה, כאדם שעוסק בהשכנת "שלום בית" שנים רבות עם הצלחות 

גדולות, ביקשו האדמו"ר לנסות לטפל בזוג עם עשרה ילדים שהבית ממש קורס ממריבות פנימיות. 

משלוש שעות ישב ודיבר עם בני הזוג. בזמן מסוים ביקש לעשות הפסקה קצרה, ואז  למעלה

כשהאשה יצאה לכמה רגעים, שאל את הבעל לשמה של האשה מלפני הנישואין, להפתעתו העצומה 

גילה שזו היתה המשודכת שהוצעה לו לפני שנים רבות, והצעה זו נפלה. הוא הוסיף שמזה עשרות 

 ות זוגות, ולא זכור לו שפגש פעם באשה כה רעה.... בשנים שהוא טיפל במא

 "?...מנין לך שזה לא לטובתך"

ושאלו על עסקה מסוימת  ,באירופה של לפני המלחמה, נכנס חסיד עשיר מאד אל בעל ה"אמרי אמת"

עודדו  מתאמרי בט אם לעשותה או לא, הרי כל סיכוי הולך עם סיכון, האלשנפלה לפתחו, הוא הת

העסקה  ,וכעבור תקופה קצרה ,אמר לו שזו עיסקה נפלאה, הלה עשה כמצוות הרבילהיכנס לזה ו

נכשלה והלה הפסיד את כל הונו והגיע לפשיטת רגל, מרוב צער לא היה מסוגל להראות פניו ברבים, 

הוא מכר את ביתו ועלה עם כל משפחתו לארץ ישראל. לאחר המלחמה נכנס ל"בית ישראל". אמר 

היתה המוצלחת ביותר שיכולת לעשות, בזכות  מת,אמרי זו שעשית בברכת האלו הרבי  "העיסקה ה

 ."אתה וכל בני משפחתך מהמלחמה ,זה זכית להינצל

 ?"מנין לך שזה לא לטובתך" 

*  *  * 

ויש פעמים שאדם מתפלל תפילה עמוקה מכל הלב, ובקשתו התקבלה והוא אמור לצאת מצרתו 

מכניסה ועליה התפלל, אך בורא עולם ברחמיו הרבים שולף את התפילה העמוקה שהלה התפלל 

והתפילה  ,לבית גנזיו, יבוא יום ואותו אדם יהיה זקוק לרחמים מרובים, או אז יפתחו את ה"כספת"

 שנים רבות תעמוד לו לעזרתו. העמוקה מלפני

והנה ילד קטן רץ לכביש וכפסע היה בינו לבין  רכב אמריקאי נוסעראיתי פעם ברחוב בו אני גר, 

הנהג  הרכב, אלמלא בלימתו העוצמתית של הרכב, היה פוגע בילד ומי יודע מה עלול היה לקרות.

זו הפקרות ככה להזניח ילד!"  יצא מהרכב כשיכור וזעק בקולי קולות "מי זו האמא של הילד הזה?

שב למכוניתו כיוון הבית, הנהג שנרגע קצת להילד לא הבין על מה יצא הקצף, הוא פשוט קם, ופסע 

 ונסע. 
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כעבור מספר רגעים הופיעה אמו של הילד, נתנה לו יד ולקחה אותו הביתה, ולא ידעה מאומה מה 

 התרחש מספר רגעים קודם לכן.

      אמא הותלא המק הלב שהמתינה בכספת שנים רבות, עמדה למי יודע אם לא תפילה מעוו

 מי יודע??? ממוות או מפציעה קשה? השבזכות התפילה ניצל בנ

*****                           ***** 

 " צחוק בגז מעשה" 

 ביתינו עבור צחוק, גז עם שורש, לטיפול שיניים למרפאת זקוקים היינו. מאשדוד לאה' הגב מספרת

 להדרים נאלץ לזה שנזקק ומי, זה שירות תקופה באותה לקבל היה ניתן לא באשדוד. העשר בת

 .לאשקלון

, ילדים ברוכת למשפחה ואמא מורה, להיותה מעבר, תחומים בהרבה עסוקה מאד אשה לאה' הגב

 למצוא אותה אילצו הבת של השיניים כאבי זאת ובכל, השבוע מתחילת כבר מתוכנן שלה היום סדר

 זקוקה. היא לו הדרוש הטיפול את לבת ולתת, לאשקלון לנסוע פנאי לעצמה

 להגיע והשתדלתי, מוקדם די יצאתי, צ"אחה 5 לשעה נקבע התור, לאשקלון נסענו המיוחל ביום"

 ממתינה בפרוזדור, ישבתי כבר הזמן קודם שעה רבע ואכן, תבוא שלא צרה כל על... הזמן לפני

 .שמי את שקוראים לשמוע

 את ועשו מזכירות שתי ישבו כשבקצהו, מאד גודל חדר היה זה, הרופאה של לחדרה נכנסנו 5 בשעה

 קל בחיוך אותנו קיבלה היא, העמים חבר ממדינות מאחד מוצאה כי גילה שפתיה מבטא, עבודתן

 ".המלכות כסא" על לשבת לבתי והורתה

 ידה את הושיטה ,"הן" לאות בראשה לה נענתה וכשזו, מוכן הכל אם ושאלה הסייעת אל פנתה היא

 נדלק לא המכשיר מה משום, מוזר דבר אירע וכאן. להפעילו כדי הכפתור את והרימה הגז מכשיר אל

, פעמים מספר עוד ניסתה היא ,?"זה מה" כשואלת הסייעת אל הביטה היא. שהיה כפי דומם ונשאר

 !.הגיב ולא דמם המכשיר. לשווא אך

 גם אך, להחליפו צריכים היו תקופה שמידי חלק היה זה, אותו והחליפה מסוים חלק הוציאה היא

 !לגמרי שבק פשוט המכשיר, הועיל לא זה

 היא. בתוהו עלו מאמציה כל. לשווא אך, מזלה את שם וניסתה החשמל ארון אל ניגשה מניסיונה

 לתקן טכנאי דחוף להזמין החדר בירכתי שישבה המזכירות מאחת ביקשה ואז, ספורים רגעים חשבה

 כי ראית בעינייך אבל, מצטערת מאד אני" ואמרה בהתנצלות פנתה היא לאה' הגב אל. המכשיר את

 טכנאי של לידיים זקוק שזה כנראה אך, ויכולה יודעת שאני ככל לעשות ניסיתי, התקלקל המכשיר

, ותתנגד תפחד הילדה הסתם מן אך, צחוק גז ללא הטיפול את לערוך אופציה אמנם ישנה, מקצועי

 ".אחרת לפעם תור לקבוע למזכירות לגשת תאלצי שאת לי שנראה מה

 כך כל?? האומנם, בהיר ביום כרעם היה מהרופאה הזה המשפט את לשמוע, "לאה' הגב מספרת

 או לבצע... מהתחלה הכול להתחיל צריך ועכשיו, היום אותו את ופינתה עשתה מאמצים הרבה

 ...."אשקלון עד להגיע התאמצה זה עבור לא הרי? צחוק גז ללא טיפול
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, לצדקה מסוים סכום ותרמה הבטיחה היא. לצדקה לתרום הסגולה על לפתע נזכרה, צערה ברוב
 לכולם להראות בעולם שמו את ויקדש, חסד עימה שיעשה עולם לבורא תפילה נשאה ליבה מעומק

 הרופאה אל פנתה ובטחון ובעוז, דמעתה את ניגבה, בתפילה קיצרה היא, יכול והכל השליט הוא כי
 . הגז מכשיר את נוספת פעם להפעיל לנסות לבקשתה, שתסכים בבקשה

, יכולתי שרק מה כל שעשיתי ראית" והוסיפה, הזו המוזרה מהבקשה הרופאה התפלאה?" קרה מה"
, ראי" בגאון והשיבה התבלבלה לא לאה' הגב .?"יידלק זה שעכשיו למה, צלחה לא פעולה שום

 והתפילה שהצדקה שלמה באמונה מאמינה ואני, ועלם לבורא והתפללתי, לצדקה כסף תרמתי
 את שסחף מתגלגל בצחוק הרופאה פרצה, דבריה את גמרה בטרם!". נפלאות לחולל יכולים

 חסרות טפלות אמונות אלו! האלה השטויות בכל מאמינה לא אני, "החדר בקצה שישבו המזכירות
".  המכשיר את ידליק לזה, קוראת שאת כמו תפילה או צדקה של שכסף לחשוב טיפשי זה, שחר כל
 "!נוספת פעם לנסות טעם שום רואה לא אני, "סיימה" ולכן"

 אנא" וביקשה הרופאה אל ניגשה. בנשמתה יצוקה עולם בבורא שלה האמונה, ויתרה לא לאה' גב
 הרופאה?" נוספת פעם ולנסות חסד עימי לעשות לך אכפת מה, שלי בעצם הוא הזה הזמן הרי, ממך

 זה על לחזור שוב מעצמה חסכה ולא", כבקשתך אעשה, טוב" בלגלוג ואמרה בזלזול עליה הביטה
 ".כמונו מודרניים לאנשים מתאים לא וכלל, טעם כל חסרות טפלות אמונות שאלו

 קצהו, ועד העולם מקצה שנשמעה" אילמת זעקה" לאה' הגב של מליבה פרצה, רגעים באותם
 והרופאה, מתפללת היא..." ידך וחוזק גודלך את להם הראה, בך בוטחת אני, למענך עשה, ע"רבש"

 והחל, לחיים חזר פתאום המכשיר! קרה יאומן הלא... ו, הכפתור את הרימה, למכשיר שוב ניגשה
, בסכין לחתוך היה אפשר בחדר ששררו והדממה ההלם את!  מאומה לו אירע לא כאילו כרגיל לעבוד
 שוק קיבלה כאילו ונראתה, עיניה את למקד היכן ידעה לא והיא חוורו פניה, דום נאלמה היא

 ...חשמלי

                   !!!"...אלוקים יש" בספונטניות זעקו, התרחש אשר לכל עדות שהיו החדר מקצה המזכירותת
                                                                                      כאילו כרגיל ועבד ונכבה נדלק הוא, המכשיר את הרופאה בדקה, ההלם לאחר

                                , עבר כבר בעצם שלך הזמן" אמרה נמוך ובקול, לאה' לגב שוב נגשה היא. מאומה לו ארע לא
                                                                                 ..."קדימה ידחה האחרים של והתור, בילדה אטפל אני פה שהיה מה אחרי אבל

 - - -. בטיפול והחלה הכסא אל ניגשה ובענווה בשקט

 

*****                                      *****                                ***** 

העולם, ואנחנו כן מאמינים בו ועובדים אותו בכל לבבנו,  : אנחנו כולנו שייכים לבוראלסיכום
ואפילו שיש זמנים שאנחנו לא מרגישים את העבודת ה' בכל חוזקה, גם אז אנחנו קשורים לבורא 

 עבדי ה' באמת'. –העולם בקשר בל ינותק, ולכן כולנו כן נקראים 'עובדי ה' 
", כדי להודיע לכל באי עולם, על שמךכלנו יודעי לכן בס"ד אנחנו קוראים לדפים הללו בשם "

הטעות והשקר הנורא שהיצר מנסה לפתותינו שנחשוב שאנחנו לא "יודעי שמך", ואילו אנחנו 
", אנחנו כלנו כלנו כן יודעי שמךנצעק ונאמר לעצמינו ולסביבותינו שאנחנו שייכים לקבוצת "

 ".כלנו יודעי שמךא, ש"עבדי ה', כל אחד בדרגא וברמה שלו, אבל המכנה המשותף לכלנו הו

עם סימני קריאה מרובים, כדי  "כלנו יודעי שמך" ! ! !והיינו צריכים לכתוב את שם החוברת ככה: 
להדגיש את הוודאות והבהירות אשר השם הזה מסמל עבורנו, ושאין פה שום ספקות או אי 

ה, לכן לא נכתוב וודאות ויאושים, ורק מפני שבכותרות ושמות של ספרים לא כותבים סימני קריא
 את זה, אבל לעצמנו אנו   

ונשנן את האמת היחידה והבלעדית, בעוז בשמחה ובגאווה דקדושה, שאנו כמובן  נשנן ונחזור
 שייכים לקבוצה הנבחרת של בורא העולם הנקראת  

  מך" ! ! !שודעי ילנו כ -"אנחנו 





g @gmail.com


