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 וסיפוריםליקוטים 
 פנחס - נפלאים

 
        "לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום" 

 (כה, יב) 
 במדרש רבה: "בדין שיטול שכרו".

יש להבין למה בדין הוא שיטול שכרו, והרי כלל הוא בחז"ל 
 ? (קידושין לט, ב) ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא

מתרץ החתם סופר, שהטעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא 
מצוה", דהיינו שהצדיק שעובד ה' אינו =  הוא מפני ש"שכר מצוה  

מתי יזכה שתגיע שוב מצוה  המקוומתאווה לשום שכר כלל רק 
 זו לידו. 

שהרג בועל ארמית ודאי שלא בקש  ההיית השהמצוווהנה כאן 
פנחס שיבא עוד מצוה כזו לידו 

ישראל שיבעל נשיא ב
ארמית, א"כ בדין הוא 
שיטול שכרו דשכר מצוה 

 מצוה לא שייך כאן.
 (תורת משה לחת"ס)

 

"לכן אמר הנני נתן 
לו את בריתי 

 יב) שלום" (כה, 
שאל הגאון  –יש להבין 

רבי מאיר שמחה הכהן  
מדווינסק בעל "משך 

מה הסיבה  –חכמה" 
  א דווק פנחסשזכה 

 לברית שלום?
צריך    –אמר הגאון    –אלא  

לומר שהמעשה שעשה 
להרוג נפש במו  –פנחס 

היה עלול להותיר   –ידיו 
בליבו רגש של עזות, לכן 
ברכו ה' שלא יהיה הדבר 

בו   ריישאלו למכשול, ולא  
רושם של מידת העזות, 
וזאת משום שכוונתו  

 לשם שמים. ההיית
כן אנו מוצאים בעיר הנידחת שם מובטח לכל העוסק בהריגת 
החוטאים: "ונתן לך רחמים", אין פחד שתשתרש בליבם מידת 
האכזריות, זאת משום שהקב"ה נותן להם מידה נוספת של 

 רחמים.
 

״לכן אמור הנני נתן לו את 
 (כה, יב)      בריתי שלום"  

פנחס לשכר  א דווקמדוע זכה 
הגדול של ״בריתי שלום״, ברית 

שפנחס הוא   -למלאך, כפי שאמרו חז״ל  וועשייתכהונת עולם, 
 אליהו מלאך הברית? 

לא רק פנחס עמד בפרץ והשיב את ישראל מעוון, אלא גם   ריוה
את החוטאים   םהלויימשה עמד בפרץ, כשהרגו הוא ואחיו 

חס וחלילה,  הבחטא העגל, ובזה הציל גם הוא את ישראל מכלי
וכן אהרן בעת המגפה שלאחר חטא קרח, פעל במסירות נפש 

ן לא לכפר על העם, ועצר את המגפה. והנה, לא רק שמשה ואהר
זכר בתורה שכר  וקבלו על כך שכר כשל פנחס, אלא אף לא מ

 כלשהו שקבלו על כך.
ניתן להסביר ולומר, שהמיוחד במעשהו של פנחס היה, שנעשה 

לו עוד לא היה  יבעת שעדיין לא כיהן בשום שררה ונשיאות, ואפ 
כהן, אלא יהודי ״נסתר״. 

שכך, יכול היה   ןומכיוו
פנחס לפטור את עצמו  

נעשה, מלהתערב ב
בטענה של 'אין זה  
מתפקידי לפעול 
.  'בעניינים הצבוריים

יפעלו משה ואהרן  
כהבנתם, הלא הם מנהיגי 

 העם.
שעם כל זאת, לא  ןמכיוו

התחמק פנחס מלפעול, 
וקם בגבורה לגדר את 
פרצת העם, הרי הוכיח  
בזה מסירות נפש 
מיוחדת, ועל כך זכה 

מת ו. לעדהמיוחלשכר 
זאת, משה ואהרן, 

היגי העם, היה  בהיותם מנ
זה מתפקידם לעמוד 
בפרץ בעת הצורך. ועל 
כן בעמדם בפרץ, רק 
מלאו בזה את חובתם, 
ולכן לא נשתבחו על כך 

  חד. ופן מיובא
   (אזנים לתורה)

 

    "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" 
 (כה, יב) 

 במדרש [רבה כא, א] בדין הוא שיטול שכרו.  
ונ"ל הנה מייחס הקרא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וכבר 
הרגיש רש"י וכתב שהיו קוראים לו 
בן פוטי זה שפטם אבי אמו עגלים 
לע"ז, לכן יחסו הקרא שהוא בן 

 אהרן.  
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 "  הוא זה -  הוא לא זה"
אצל הרה"צ ר' אשר פריינד זצוק"ל נשברה פעם 

 נברשת בסלון הבית.
 מה זה 'נשברה'? מישהו שבר אותה, כמובן...

צו 'לסגור חשבון נוקב' החברים שראו את המקרה, ר
... הם כעסו עליו מאוד, למה לא אותו 'מישהו'עם 

 נזהר, למה לא נשמר!?
 ורק ר' אשר נשאר רגוע...

נתבונן רגע קט,  למה אני צריך להתעצבן?הוא אמר: 
הרי הנברשת הזו, האם היא שלי?! היא הרי לא שלי, 

 היא שייכת לבורא כל העולמים!
ה שבר אותה?! הרי ומי שבר אותה? האם החבר הז

זה לא הוא, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו שבר אותה,  
 בורא עולם)...!( זה לא הוא (בשר ודם) אלא הוא -

נו, אם ריבונו של עולם שבר את הנברשת שלו עצמו, 
 איך אני בדיוק נכנס כאן לעסק???

 ספינקא) -(נקודות של אור 

ת 
(

ת

ה
ב

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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ונ"ל הלא גם הם ידעו זה וגינו אותו במשפחת אמו, ומה פועל 

 אחר אביו.  והתייחס
, ומכ"ש בני אהרן וי"ל דהנה מדת בני אברהם שהם רחמנים

רודפי שלום אוהבים את הבריות, ופנחס הראה כאן אכזריות  
גדול, שעשה מעשה ודקר איש ואשה יחד והמיתם. ולכן אמרו  

בן פוטי יש בו מדות אכזריות,   ראיתם בן פוטי זה וכו', שיען שהוא
כי מצד אביו היה לו להיות רחמן. ובאמת פנחס בוודאי אחז  

ו אהרן, אוהב שלום ואוהב את הבריות בני אברהם וזקינ תבמיד
 וזה היה בטבעו, אבל עשה נגד טבעו והתחזק לעשות כזה לכבוד

ון שפנחס באמת בא  ווכי צבאות.  ה' ותורתו לקנאות קנאת ה' 
מזרעו של אהרן שהיו רודפי שלום ואוהבים הבריות ביותר ומ"מ 
התחזק עצמו נגד טבעו לקנא קנאת ה' בדין ובראוי ששכר הרבה  

אלעזר בן אהרן הכהן, שהוא מורגל   ול. וזהו שאמר, פנחס בןיט
להיות רחמן ולא אכזרי, והוא השיב את חמתי, ומי שבטבעו הוא 
כעסן ורגזן אין חידוש אם פעם לכבוד ה' ינקום ג"כ ויכעס על 

קנאתי לכן  עוברי עבירה, אבל פנחס שאין זה בטבעו וקנא את
שלום, ובדין הוא שיטול שכרו, כי אמור לו הנני נותן לו את בריתי  

היה מתאמץ ומתחזק לכבוד ה' כל כך לעשות דבר שטבעו 
  מתנגד, כנ"ל נכון.

 (כתב סופר)
 

 "והיתה לו ולזרעו אחריו..." (כה, יג)
יהודי פלוני שחיבר ספר, הגיע פעם אל הגאון רבי אייזל חריף  

סלונים, כדי לבקש ממנו הסכמה. ואגב כך החל  זצוק״ל רבה של 
לספר לרב עד כמה יחסן גדול הוא, וכי בשל כך בוודאי מדת הדין 

 נותנת כי הרבי יעניק לו הסכמה נאה. 
נענה ואמר לו רבי אייזל: בשיר השירים לא הודיע שלמה המלך 
כלל את יחוסו, אלא אמר בקצרה ״שיר השירים אשר לשלמה״, 

הספר חן ביותר, וחז״ל הוציאו עליו הסכמה   ואף על פי כן מצא
נפלאה, ואמרו (ידיים ג, ה) 'כל הכתובים קודש ושיר השירים 

רט כבר יחוסו של וקדש קדשים'. לעומת זאת, בקהלת מפ 
שלמה המלך: ״דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם״, ואף על פי כן, 

ז ספר קהלת (שבת ל, ב). הרי לך, כי בהסכמה  ובקשו חכמים לגנ
 , אלא במהות הספר עצמו. סחוימתחשבים כלל בי איןספר  על

של  ס חויכאשר אדם רוצה להתהדר ולהעביר אליו את הי
אבותיו, כדי שזו תעמוד לו לזכות, לו ולזרעו אחריו, אין די בזאת.  
צריכה להיות לו זכות בפני עצמו, ייחוס עצמי כדי להתפאר בו, 

 (חכמי ישראל)  ולא לתלות רק בזכות אבותיו. 
 

 "ושם איש ישראל המכה וגו'" (כה, יד)
במדרש רבה (פרשה כא) דרשו חז"ל על פסוק זה: כשם 
שהקב"ה מתעסק בשבחן של צדיקים לפרסמן בעולם, כך 

פירסמו   –מתעסק בגנותן של רשעים לפרסמן בעולם, פנחס 
לגנאי, עליהם נאמר (משלי י) "זכר צדיק לברכה  –לשבח, וזמרי 

 ושם רשעים ירקב"!
לסוחר זקן שראה כי כוחו בל עימו כמימים ימימה לנסוע  משל 

 לצרכי מסחרו, החליט כי ישלח את בנו במקומו.

הכינה אשתו את כל הנצרך לבנה למסעו וארזה לו בגדים חמים,  
שלעתים היה הבן  ןמכיוומזון רב ושתייה לבל יחסר מאומה. 

ה נחלה הכינה אימו תרופות כדי שגם הם יהיו לו בדרכו על כל צר
 שלא תבוא... 

בטרם יצא אל הדרך קראה לו אמו והראתה לו את אשר ארזה 
כאן בפינה זו   –כך אמרה  –בעבורו בארגז גדול. ראה בני היקר 

הנחתי מטעמים כאשר אהבת, וכאן מונח כד משקה. אכול בני 
 ויערב לך. אכול והתחזק! 

הנחתי עבורך את צנצנת  –הוסיפה האם ואמרה  –וכאן 
 תי והלוואי שלא תזדקק להן!...התרופות שהכנ

הקב"ה מפרסם את  –אמר המגיד מדובנא  –כן הוא גם הנמשל 
מעשי הצדיקים כדי שמהם יראו הכל וילמדו כיצד יש לנהוג.  
לעומת זאת מפרסם הקב"ה גם את מעשי הרשעים כדי שמהם  
ילמדו כיצד אין לנהוג, כי כשם ששכר טוב מיועד לצדיקים על 

עתידים הרשעים לקבל עונש על רוב מעשיהם הטובים כך 
 רעתם. על כן זכרון הצדיקים הוא לברכה ושם רשעים ירקב!

 

"צרור את המדינים והכיתם אותם כי צררים  
 יז) , הם לכם" (כה

מובא בשם מרן החיד"א זצ"ל כי לא בשל העבר נצטוו בני ישראל 
לצאת למלחמה במדינים ולא כנקמה על מעשיהם הקודמים, 

צוררים הם לכם", לאמר, גם עכשיו הם שונאיכם   אלא משום "כי
 המבקשים את רעתכם ו"הבא להרגך השכם להרגו".  

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי סיכם את שנאת האמות 
 לישראל במשפט: "הלכה היא, בידוע שעשו שונא ליעקב". 

גם בדורנו שנראה כאלו חלק מהגויים שינו את טעמם, לשונם 
הם על גלויי שטנה, ומקיימים יחסים  נפת צופים, אוסרים

 הדוקים עם ארץ היהודים, אין לנו לטעות בכוונותיהם.  
" יש על םעיניילגאון רבי מאיר ורגאני הכהן זצ"ל בספרו "מאור 

כך משל נפלא: בני זוג חכרו מלון אורחים על אם הדרך, והציעו  
 אכילה ושתיה, לינה ומרגוע.  

אורחים רבים פקדו את המקום, וההכנסות היו נאות. אבל אליה  
השלום לא שרר בין בני הזוג, וכל היום הם רבו  -וקוץ בה 

 והתקוטטו, קללו וגדפו.  
החליטו האורחים כי "טוב פת חרבה ושלוה בה, מבית מלא זבחי 
ריב" (משלי יז, א) והעדיפו ללון תחת כפת השמים ולאכל 

 להיות עדים למחזות הריב והקטטה.  מהלחם שבכליהם, מאשר
ראה האכסנאי שהאורחים מדירים רגליהם מאכסנייתם ואמר  

נגיע עד פת לחם. בשל התנהגותך,  -לאשתו: "אם נמשיך לריב 
 נפסיד את פרנסתנו". 

"אתה האשם", ירתה על אתר, והנה כמעט וקמה לה מריבה  
 חדשה, אלמלא הבעל הסכים במפתיע ואמר "ניחא, אך לא זו

השאלה. השאלה היא מה נעשה כעת..."? "יש לי הצעה", אמרה 
האשה, "נמשיך לריב, אך בלשון סגי נהור. כשתרצה לקללני, 

את הקללה לברכה, ואני כבר אבין. אף אני אעשה כן, וכך   ךתהפו
נמשיך לריב בלשון סתרים, ולאורחים תנעם השהות  

 באכסנייה!"  
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השלימו ביניהם והשלום  לאט לאט פשטה השמועה, שבני הזוג 

 והשלוה שוררים במעונם. האורחים נהרו ובאו, נהנו מקבלת 
הפנים ומהשרות, מהאוכל ומהאירוח, ונהנו שבעתים מהכבוד 

 שהפגינו בעלי הבית אחד לשני.  
"אין מלים בפי, אשתי היקרה", אמר האכסנאי במתק שפתים, 

ודי, "הנזיד שהכנת היום היה התבשיל הטעים ביותר שאכלתי מע
 את הטבחית הטובה בעולם!"

"השבח, כל כולו מגיע לך, בעלי היקר", ענתה האשה בחיוך רחב, 
"הבשר שקנית היה המעולה ביותר, לא ניתן היה להשיג טוב  

 יותר!". 
 "הו, זה משום שאיני חוסך בכסף, אשתי היקרה", ענה הבעל. 

 "ודאי", ענתה האשה, ועיניה יורות זיקים, "אינך חוסך בכסף,
ביחוד בכל הנוגע לצרכי הבית. תודה לך על שהשארת לי דמי 

 כיס כה נדיבים!" 
"כיד המלך", הסכים הבעל. "במיוחד לאור העובדה, שאת כה  

מחשבת בהוצאותיך, ואינך  
 מבזבזת פרוטה מיותרת!"
"אשת חיל את, במלא 

 מובן המילה". 
"ואתה בעל מתחשב כל 
כך, ונענה ברצון לכל 
ה  משאלה!" השיבה האש

 בקול מלא ארס. 
"כמובן", ענה הבעל 
מדושן ענג. ואז...  
טרררראאאח! פגע בו 
המערוך שידתה בו 
האשה. בוווום! פגעה בה 
צלחת מטווחת מידו, 
והאורחים נדהמים  
למראה עיניהם, ותוהים  
בפה פעור אם אזניהם  
לא כזבו בהם. הכיצד, 
לאחר כל התשבחות  

נמשכות 
 ?!...  ת ההתכתשויו

, כי עדין עומדים הם בני הזוג הרגזניים בשיא  מהר מאד הבינו
המתח והריב, השנאה מפעפעת בהם כבעבר, אלא שמכורח 

 המצב הוכרחו לשנות את מטבע ההתבטאות.  
אמת  -הוא הדין בעניינינו. "הלכה, בידוע שעשו שונא ליעקב" 

נצחית היא, ואם נאלצות האמות להסוות את שנאתן ולהצהיר  
הנה בכל הזדמנות שבה נתן להן  הצהרות נאות ומתחסדות,

 פועלות הן נגדנו...   -לפעול 
נתעלם מהמלים הנאות, ונעקוב אחר המעשים. ונדע, שאין לנו  

 על מי להישען אלא על אבינו שבשמים! (אוצרותינו) 
 

 (כו, יב)   ״בני שמעון למשפחתם״ 
״בני  -מדוע בשאר השבטים נכתבה לפני שמם רק המלה ״בני״ 

״, ״בני גד למשפחותם״, ״בני יששכר שמעון למשפחותם
הרי שלפני שמות השבטים אפרים ודן   -תם״ וכן הלאה  ולמשפח

״אלה בני אפרים למשפחותם״, ״אלה  -נוספה גם המלה ״אלה״ 
 בני דן למשפחותם״.

ניתן להסביר ולומר שהמלה ״אלה״ רומזת לעבודה זרה, כמו 
ל״. ״אלה אלהיך ישרא -שאמרו על עגל הזהב (שמות לב, ד) 

ואמנם שבטי אפרים ודן חטאו בעבודה זרה יותר משאר 
השבטים. ירבעם בין נבט שהיה משבט אפרים, היה ראש  
המלכים שהחטיאו את ישראל בעבודה זרה, ואלצם לעבד לשני 

ל, ואת השני -העגלים שבנה. את העגל האחד שם בבית א
המקום שבו השכינו בני דן את פסל   -בנחלת שבט דן (מלכים יב)  

 יכה (שופטים יח, לא).  מ
 מסיבה זו הוסיפה התורה לשבטי אפרים ודן את המלה ״אלה״. 

   (רבנו בחיי)
 

... ״בני יששכר
לפוה משפחת 

 הפוני״ (כו, כה)
לשון הפסוק נראית  
תמוהה, מדוע לא כתבה 
התורה ״לפוה משפחת 

 הפווי״, אלא ״הפוני״? 
המלה ״פוני״ מלמדת 
שכל עם ישראל היו 

יששכר פונים אל שבט 
  ללמוד מתורתם.

  (בעל הטורים)
 

״קח לך את  
יהושע בן נון... 

הודך ונתת מ
 כ) -עליו״ (כז, יח

ה לפקוד איש על "בתשובה לבקשתו של משה רבנו מהקב
קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח "ה "העדה, עונה לו הקב

בו, וסמכת את ידך עליו. והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני 
 ."כל העדה וציווית אותו לעיניהם

מתפרש של כל העדה,  "לעיניהם"הציווי למנות את יהושע 
בדברי מפרשי התורה בכמה אנפין. אבל ביאור אחד שעל פניו 

כדי  "נראה כפשוטו של מקרא מוזכר ברמז בדברי ה׳ספורנו': 
שיקבלוהו וישמעו בקולו", דהיינו, מאחר שידענו שיהושע זכה  

נער לא " -ר כא, יד) "להיות רועה ישראל בשל מסירותו (במדב
ית המדרש, ייתכן , שסידר את ספסלי ב"ימיש מתוך האוהל

שיהיה צורך למנוע פקפוק ולזות שפתיים על מינויו לאחר 
פטירתו של משה. לבל יאמרו שה׳משמש' ירש את הרב שלא 

 ."וציווית אותו לעיניהם "כדין. לכך 
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הגמרא (מגילה יד ע"ב) מספרת על יאשיהו המלך, 
ששלח את שאלתו לחולדה הנביאה ולא לירמיה 
הנביא, מפני שהנשים רחמניות הן, ואולי היא תענה 

 לו תשובה טובה יותר...
 

שואל המגיד ממעזריטש: הרי יאשיהו המלך לא 
התכוון לשמוע את דעתה האישית של חולדה 

הוא הרי רצה לשמוע את דבר ה'! את דברי הנביאה! 
אם כך, מה ההבדל בין ירמיהו הנביא  הנבואה!

לחולדה הנביאה? האם תשובת ה' לירמיה תהיה שונה 
 ...מאשר לחולדה?!



 

 ~4 ~  

 וסיפוריםליקוטים 
 פנחס - נפלאים

 
ל (בבא "על הנתינה מהודו של משה ליהושע מתבטאים חז

זקנים שבאותו הדור אמרו: פני משה כפני חמה פני  "בתרא עה.)  
 . "יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה

אוי 'לה לאותה' בושה, אוי 'לה לאותה'  "ויש להבין כפל הלשון 
 ."כלימה

ג זמיר כהן: קצין בכיר בצבא לא זכה להיפקד בזרע "סיפר הרה
של קיימא שנים מספר. באחד הימים שכנע אותו קרוב משפחה 

לו ברכה לזרע של קיימא.   ללכת לאחד מצדיקי הדור שיעניק
לאחר שכנועים רבים ניאות המפקד להגיע, והצדיק התנה את 

 ברכתו בכך שהקצין יקבל על עצמו הנחת תפילין מדי יום. 
קבע, מטבע הדברים הוא ישן לפעמים -הקצין נבוך. הוא בצבא

בבסיס, חולק חדר עם קצין אחר שממש לא מראה אהדה  
ין הקצין השני ילעג לו, אולי  למצוות. אם הוא יניח בבוקר תפיל
 אפילו הדבר יתפרסם בכל הבסיס. 

הוא ביקש מהצדיק לחשוב, יצא משם ושב לביתו. הוא לא  
 מתכוון לעשות לעצמו בושות.

שנה עברה והידיד שציפה 
לשמוע שהברכה פעלה, 

היית אצל "ניגש לקצין: 
 "הרב? קיבלת ברכה?

הקצין הודה על האמת  
 וסיפר דברים כהווייתם. 

מדובר "דיד לחץ עליו: הי
בחיים שלך! אל תשחק 
כאן בקטנות. לך שוב 
לצדיק ותבטיח להניח  

 . "תפילין
הקצין הלך, אבל החליט 
שהוא לא מזכיר לצדיק 
את העובדה שהוא היה  
כאן בפעם הקודמת. 
הצדיק הביט בו כהרף 
עין, ועוד לפני שהקצין 

פתח את פיו, שאל אותו  
 ..."ן?נו? החלטת להניח תפילי"הצדיק: 

הוא חשב שהוא מתעלף. כעת הבין שאין מקום למשחקים 
 והעסק רציני מאוד. הוא הבטיח!

מדי בוקר לבו הלם בעת שהניח בשקט תפילין. אבל יום אחד 
 החבר שלו התעורר ו׳תפס אותו על חם'. עם התפילין.

אני כל "במקום לצחוק עליו, הקצין שהתעורר רק פלט בצער: 
כך רוצה להניח תפילין והתביישתי ממך, אם הייתי יודע שאתה  

 ..."הייתי עושה זאת מזמן -בעצמך מניח 
אפשר לבאר בדרך רמז, כי כשראו זקני ישראל שיהושע זכה 

במידה כנגד מידה: כשם שסידר את   -לקבל מהוד פני משה 
המדרש לעיניהם בלי לחוס על כבודו, כך נסמך ספסלי בית 

והם לא זכו, הצטערו על שלא עשו כמותו לכבד את  -לעיניהם 
בית השם ואת לומדי התורה. שכן כל אחד מבין שזכות היא 

לכבד את בית השם, 

 אלא שהתבייש מה יאמרו עליו רעיו. 
אותה  "אולם כאשר מתברר שכולם נמנעו ממעשה טוב מחמת 

אוי לה לאותה בושה, אוי  "הרי ש  -  "אותה כלימה"ומחמת    "בושה
 (במחשבה תחילה)   ..."לה לאותה כלימה

 

״ושעיר עזים אחד לחטאת לה׳״ (כח, טו)  
 רש״י: אמר הקב״ה: הביאו כפרה עלי, על שמעטתי את הירח.

באר ה״משך חכמה״, כי הנה אמרו חז״ל במדרש (בראשית רבה 
 ו, א): ״לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבד. 

אם כן למה נבראת לבנה אלא מלמד שצפה הקב״ה שעתידים 
ים לעשות אלהות, אמר הקב"ה מה אם משהם שנים עובדי כוכב

מכחישים זה את זה, עובדי כוכבים עושים אותם אלהות, אלו 
 היה אחד, על אחת כמה וכמה!. 

ל אדון״: -זהו שאומרים אנו בתפלת שחרית של שבת, בפיוט ״א
 ״קרא לשמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה״.
 מה ראה ה'? 

באר הטור, שאברהם  
ין בשכלו שיש  אבינו הב

לו בורא לעולם, אך עדין 
לא ידע מיהו, כשראה  
את השמש חשב שהיא  
הבורא, עד שהגיע  
הלילה והשמש שקעה  
ובמקומה עלתה הלבנה, 

שהיא היא האלהים.    ןהבי
אלא שלמחרת בבוקר 
שוב חזרה השמש, ואז 
הבין שיש מי שמולך 

ל להתפלל חעליהם, וה
לבורא העולם, אך אם 
  היה רק שמש, היינו 
עובדים, חלילה, עד היום 

 רק לשמש.
זהו שאומר בעל הפיוט:  

ה׳ ברא את השמש, ״ויזרח אור״, אבל ״ראה״  -״קרא לשמש״ 
שאם תהיה השמש לבדה יצא מכך חורבן, שיעבדו לשמש, לכן 

 התקין גם ״צורת הלבנה״, שלא יבואו אנשים לכלל טעות. 
, כפי ואף על פי כן, רואים אנו שאומות העולם עובדים לשמש

"בשלוש שעות ראשונות   )ב ,שאומרת הגמרא (עבודה זרה ד
בשעה שהמלכים מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה, 
מיד כועס הקב״ה״. ולכאורה, כלום אין להם דעת להבין שאם יש 

 ירח, אזי השמש אינה מושלת בכיפה? 
התשובה היא שטעותם נובעת מכך שהשמש גדולה יותר מהירח 

תר בעולם. אבל אם אור הלבנה היה שווה לאור החמה  ופועלת יו
־ לא היו טועים, ולא היו עובדים לחמה. לכן אומר הקב״ה: הביאו 
עלי כפרה על שמעטתי את הירח, ועקב כך נכשלים אומות  
העולם בעבודה זרה.

 (לאור הנר) 
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בהסתכלות חיובית אומר המגיד ממעזריטש: ...
 אפשר לשנות אפילו דברי נבואה!!!!

אבא, שלח לי אפשר לקרוא מכתב בצורה נוקשה: 
של הבן... ודרך פנייתו ואז להתעצבן על חוצפתו כסף! 

אולם גם אפשר לקרוא את אותו מלל בצורה מתחננת 
 א ב א!!   ש ל ח   ל י   כ ס ף!!!...ומתרפקת: 

 ואז לחוש את גלי הגעגוע המציפים את הלב...
 הכול תלוי במנגינה...

אם תנגן את חייך בצורה טובה ומאירה, ב'טעמי 
 כך אכן יהיו חייך... -מקרא' רגועים ושמחים 

 ספינקא) -אור (נקודות של 
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תֹוָכם ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ּבְ   )כה, יא( ּבְ

 פינחס באותה שעה,ניסים נעשו ל 12-שמבואר מדרש ב
יה אם הלכאורה היה מצליח לקנא לכבוד ה'. ו בלעדיהם לאו
 עלס?! נחיעשה פכבר מה "כ א ניסים, 12 ך לעשות לורוצ

  ד?!.צעד אחעשה בקושי  הרי - רב מה מגיע לו שכר כה

בשכרו על הצעד  נחס זכהי: פהקדוש 'אלשיך'המבאר 
שה עבורו. כל מה ה' עו  - הראשון! הרי כל מה שיהודי עושה

 נדרשה מא"כ במתנה.  אנו מקבלים -שאנו זוכים בו 
הקפיצה למים, ההתחלה. ואת  ,שוןהצעד הרא - ?מאיתנו

כר, על הצעד הראשון כך הוא זכאי לש ועל -נחס עשה יזה פ
י הצלחה, בכל תחום, אצל כל כ... למהפך שבסוף הוביל

שהוא  קטןהוא כ"כ אחד, לפעמים  אדם, מתחילה בצעד
המכריע ביותר,  זה הצעדבפועל כמעט לא מורגש, אולם 

את העולם. כל מה שצריך לעשות  שבכוחו לשנות רמטי,הד
ח, בכל העוצמה, בלי והראשון, בכל הכ את הצעד זה -

וה' יסייע  - תעשה את הצעד הראשוןלפחד.  לחשוש, בלי
  .ךיפותלהגשים את שאיו להגיע ליעד ךביד

*   *   *  

היו שני בחורים, שלמדו בישיבה קטנה 'אור ישראל'  הם
להיכנס אל ה'חזון איש', לקבל  בפתח תקווה, וחשקה נפשם

ברק לעת  את הדרכתו ועצתו בנושאים שונים. הם יצאו לבני
ערב, ועד שנכנסו אל ה'חזון איש', התייעצו עמו ויצאו 

השעה מאוחרת יחסית, התחבורה  מלפניו, כבר היתה
צאו השניים י ...וון פתח תקווה כבר לא פעלההציבורית לכי

  לכיוון פתח תקווה.  'טרמפ'לרחובה של עיר, מחפשים אחר 

אז היתה כמה שכונות קטנות, כשביניהן  בני ברק של
ברק והסביבה.  שרועים פרדסים אותם עיבדו חקלאי בני

 .אחר רכב שיוביל אותם לפתח תקווה החלו הבחורים לתור
בין הפרדסים, ולפתע הבחינו וטיילו בשבילים ש שוטטוהם 

  ...באור פנסים מהבהב ממרחק

נפלא', הרהרו, 'עתה נמצא טרמפ, הלא הפנסים הללו הם '
נמצא על הגבעה. הבה נתקרב ש כנראה פנסים של רכב

האור  אמרו זה לזה, ועלו במעלה הגבעה, לכיוון -אליו' 
ככל שהתקרבו הבחינו כי ככל הנראה לא אולם המנצנץ. 

משמע יש  -זאת, אם יש שם אור  ובכל ...במדובר בפנסי רכ

לכיוון  שם מישהו, אולי הלה יוכל לסייע להם לצאת מכאן
  ...פתח תקווה

הם הולכים ועולים לכיוון מקור האור, ואז הם מגלים כי 
המסתובב על הגבעה ופנס  מדובר באדם בגיל העמידה

 בידו, בעזרתו הוא סוקר את הגבעה, בוחן את אדמתה. הם
ד, והופתעו לראות כי האיש הוא לא אחר מהגאון התקרבו עו

' שעלה ארצה, הרב מפוניבז -זצ"ל  יוסף שלמה כהנמןרבי 
בידו,  והוא זה שעומד על גבעה נטושה באישון ליל, פנס

  ...והוא מביט לכל עבר

שאלו אותו הבחורים ביראת כבוד,  - "נאבד לרב משהו?"
אדמה, אחר משהו, בוחן את ה ראינו שהרב עסוק בלחפש"

 מביט לכל עבר, כבר שעה ארוכה. אנו יכולים להצטרף
  ד... הציעו מי -' 'ולסייע בחיפושים!

מפוניבז'  רבהשיב ה - "...אני לא מחפש, אני פשוט רואה"
  ".קצרות, 'האם גם אתם רואים את אשר אני רואה

מה 'שיבו הבחורים במשיכת כתפיים, 'ה - "איננו רואים דבר"
עוד ועוד ועוד, בגבהים  אדמה, יש לראות כאן? רגבי

  ".?משתנים לפי מבנה הגבעה. מה יש לראות כאן

'רגבי אדמה? אוי, נו, האינכם רואים 'התחייך הרב מפוניבז': 
תאים זה המקום המ - מישורית  כי כאן יש חלקת אדמה

 לבנות היכל גדול ומפואר, שיכול לאכלס כמה אלפי
  מר, והצביע על חלקת אדמה אחת. א - 'תלמידים?'

כאן ניתן 'מורד הגבעה, ' מיד והצביע על הוסיף - ''ומאידך''
 לבנות חדרי פנימיה, כאן יישנו התלמידים. שאלתם אם אני

מחפש משהו? בהחלט, עודי מחפש היכן יוקם חדר האוכל, 
הבחורים לחפש משפחות  )!( הרי לא שייך לבקש מאלפי

  ...".שיארחו אותם

א הגיבו ל -טו שני הבחורים זה בזה, ומפני הכבוד הבי
גבעת 'יש כאן . תמיההה תמילה, כשבתוך תוכם גובר

: עומד עליה יהודי באמצע הלילה, וטווה לו חלום .'טרשים
בית מדרש, אלפי תלמידים, חדרי פנימיה, יש לו בעיה היכן 

ביקשו לצבוט את עצמם לוודא  ימוקם חדר האוכל... הם
חזון  אכן כן, יהודי של צורה עומד ומפרט שאינם הוזים,

דמיוני נטול כל סיכוי והגיון, וגם טורח לבזבז עליו את שעות 
הם נפרדו ממנו בלי מילים, לא ידעו איך  ...הלילה היקרות

  ...להגיב למחזה המוזר בו נתקלו



  
חלפו שנים רבות, ואחד מאותם הבחורים שב ונקלע אל 

בר היתה בנויה לתפארת, כ' הגבעה. הפעם, ישיבת פוניבז
 ,ההיכל המה אלפי תלמידים, חדרי הפנימיה היו צפופים

  . ..שהיה צפוף עד אפס מקום למצאו מקום גם לחדר האוכו

הישיבה, וסיפר כמתנצל כי באותו לילה  הוא ניגש אל ראש
הוא ניצח  -והנה , הוא וחברו תמהו בליבם על ראש הישיבה

התגשם, הישיבה  אותם, חזונו הגדול קם והיה, חלומו
  !.ניצבת, אלפי תלמידים לומדים בה עומדת וגם

 -'האמת היא, שהגיונית 'ראש הישיבה נזכר, חייך, והשיב: 
אדם זקן וחולה, עברתי את מאורעות  אתם צדקתם. הרי אני

האימפריה הזו  השואה הנוראה, אני חלוש וחסר כוחות. כל
ת לכך. בניתי אותה, הרי אין בי את הכוחו לא יתכן שאני -

כל מה שאני ... יאמין שאני עשיתי את כל זה רק טיפש
ל. אני חלמתי. מדדתי את השטח. זה רק להתחי -עשיתי 

הגבעה עם פנס. שרטטתי. ביקשתי. בכל  הסתובבתי על
וזהו. את כל , פעם עשיתי את הצעד הקטן שנדרש ממני

שה לבד, אבא שבשמים בנה את בורא עולם ע -היתר 
עשיתי רק צעד אחד קטן, ולפעמים עוד  הגבעה כולה. אני

  "....אחד

סיפור זה, כפי שסיפר הרה"ג רבי משה יוסף שיינערמאן 
, מטלטל את הלב, 'משה אוהל'שליט"א ומופיע בספרו 

 בניתנ - מסעיר את החשיבה. גם אימפריה תורנית ענקית 
מתחילה  -מצעד אחד קטן. כל הצלחה עוצמתית וכבירה 

די רוצה להגיע אליו, כל שיהו מצעד אחד קטן. כל יעד
 כל מתחיל מצעד אחדה -שאיפה שהוא מבקש להגשים 

  !.קטן, מהאדם נדרש רק הצעד הקטן הזה

הבה נעזוב את הסיכויים והסיכונים, נתעלם משיקולי ההגיון, 
צעד אחד קטן, צעד שיחולל שינוי, ה... פשוט נעשה מעש

שנדרש  ה מהז -צעד שיחולל מהפכות. הצעד הקטן שלנו 
ו. את השאר יעשה הבורא, הוא ישלים את המשימה מאיתנ

  ]ע'מתוך 'פניני פרשת השבו[                          .!לתפארת

לֹום ִריִתי ׁשָ   )בכה, י( ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ

ת בהן נתקלים הבעיואם נבוא חשבון נגלה, כי חלק גדול מ
אישית - ות ביןנובע מהתנהל -יום  בני האדם בחיי היום

לקויה. אנשים שאינם יודעים את חוקי היסוד מחויבי 
ודד עלולים להתמ -המציאות בהתנהלות בין אדם לחברו 

עם קשיים רבים ומיותרים, אותם ניתן היה למנוע בקלות 
  יתירה... 

הגרא"מ מרן  כך למשל, מספר אחד מתלמידיו של רבינו
אביב, -זצוק"ל, אשר התמנה למנהל בתלמוד תורה בתל שך

בדבר  - עם רבינו מיד לאחר קבלת התפקיד  כי התייעץ
בעיה מהותית שהטרידה אותו: חלק מהמלמדים היו תלמידי 
חכמים, ואף ידידים אישיים שלו משכבר הימים, כך 

היו  -שאפשרויותיו להטיל את מרותו ולכפוף אותם לדעתו 
  ומצמות ביותר... מצ

שאל, ורבינו השיב  –"כיצד אוכל לנהל מוסד בצורה שכזו?" 
בפשטות: "אני מכיר רק שיטה אחת שיכולה לעזור בכל 

דאי שיכולה היא להועיל במקרה דנן. מפעם ומקרה, ובו
יך להרעיף עליהם לע -לפעם, לעיתים קרובות ככל שניתן 

... זה הכל! ]'פון כבוד דארפסט גיסן אויף זיי זעקלאך'ׂשקים של כבוד [
ווכח לדעת כי בעיות רבות ית -אם תאמץ את השיטה הזו 

נפתרות  -אינן צצות כלל ועיקר, ואילו אותן בעיות שצצות 
  כלאחר יד מבלי כל קושי!". 

כלום מבינים אנו איזו חכמה עצומה טמונה במשפטים אלו? 
הרי זו תמצית ההנהגה! אם יאמץ כל אחד מאתנו את 

אה הזו במשאו ובמתנו עם הבריות, בין אם השיטה הנפל
מדובר בעמיתים לעבודה, בין אם מדובר בשכנים לבניין או 
לתפילה בבית הכנסת, ואפילו אם מדובר על בעל כלפי 

כל לחסוך מעצמו התמודדויות הרי שבכך יו -אשתו ולהיפך 
  .כות לחיים שלווים ורגועים בהרבהרבות מספור, ולז

וב להזכיר, כי בעיות רבות יכולות להיפתר על ידי כמו כן חש
... לפעמים, אדם מכניס את עצמו למריבות 'ויתור'

ולסכסוכים, לוויכוחים ולדיונים, בו בזמן שיכול הוא פשוט 
 .ידים לעולם!לא מפס - ויתורומלוותר, תוך ידיעה ברורה כי 

ומד בהזדמנויות רבות מספור. היה רבינו ע -על נקודה זו 
מעודד את דורשי עצתו לוותר, להתפשר, לא  תמיד היה

למצות את הדין, כאשר הוא מבהיר כי כל נזק לא יגרם להם 
"גם אם לעיתים נראה בטווח הקצר כי    כתוצאה מכך. 

מקומות אחרים בדעו לכם כי  -הפסדתם כתוצאה מהוויתור 
היה  –הרווחתם פי אלף, מבלי שתהיו כלל מודעים לכך!" 

מספר אחד מקרוביו של רבינו, כי רבינו מבהיר. ואמנם, 
פעם היה לו סכסוך גדול עם כמה שכנים בבניין סביב נושא 

 - מסוים. לא היה ספק בכך שהצדק עמו, אולם למרות זאת 
  יעץ לו רבינו לוותר... 

הבטיח לו  –"מהוויתור רק תרוויח! בודאי לא תפסיד!" 
 קוק היהז -רבינו, ודבריו התקיימו בדיוק... באותה תקופה 

אותו מקורב לישועה בכמה עניינים, והנה ראה זה פלא: 
ות הוא זכה לרא -מאז ויתר במקום בו הצדק היה עמו 

סייעתא דשמיא מיוחדת מעל לגדר הטבע, וישועה גדולה 
הוא אשר אמרנו: גם אם לעת עתה נראה  .בכל העניינים!

יש לזכור  -שכביכול כרוך הוויתור בהפסד כזה או אחר 
ור לא מפסידים לעולם, ומנגד מובטח לו ויתוולדעת כי מ

לאדם שיזכה בשפע רב מן השמים, לאין ערוך יותר 
   מהוויתור שוויתר...

יתר על כן. רבינו היה מדגיש, כי הוויתור מעניק לבעליו 
עד שעולה היא בערכה על  -תחושת סיפוק רבה כל כך 

תחושת הסיפוק שיכול להעניק לו הניצחון... כך, בהזדמנות, 
כאשר נודע לו על מחלוקת שהתגלעה בין שני אנשים 



  
שאינם יודעים את מתיקות ב והתבטא: "חבל הגי –חשובים 
   "....הוויתור!

לא א -  כי אכן, לדידו, הוויתור לא כרוך היה ב'הקרבה'
להיפך: היה בו כדי להעניק את האושר הרב ביותר... ואכן, 
בהזדמנויות רבות שמעו מפי רבינו את המשפט הבא: "עבר 
עלי הרבה בחיים, אולם דבר זה אני יודע בבירור: אף אחד 

אף פעם לא  - ינו סובל כתוצאה מוויתור! מ'נצחון'א
   .לא אני!"ו -מרוויחים... תמיד טוב יותר שהשני ינצח 

וכמובן, רבינו לא היה רק נאה דורש... הוא היה בראש 
ם אנו ללמוד מהמעשה וכפי שיכולי -ובראשונה 'נאה מקיים' 

, שליט"א חזקיהו מישקובסקירבי הגאון הבא, אותו סיפר 
בנית בבית החולים, התקיימה וכך סיפר: "כאשר שכבה הר

תורנות בין הבחורים אשר התנדבו לשהות לצד מיטתה, 
בכדי להקל מעט מהעול הכבד שרבץ על כתפיו של רבינו. 

ת לאחד הבחורים את המעשה סיפרה הרבני -באותם ימים 
הבא: "בזמן שהיא ורבינו דיברו ביניהם לקראת נישואיהם, 

ינו סיכם עמה רב - אודות האופן בו יבנו את ביתם המשותף
על פי  מהם עלה לדיון ביניהם יוותר האחדכי בכל נושא שי

לאחר מכן תוותר היא, וחוזר ו - הסדר: פעם אחת יוותר הוא
חלילה. אכן הוסיפה הרבנית ואמרה: "למעשה, מעולם לא 

יה רבינו ה - עוד בטרם הספקתי לחשוב לוותר ויתרתי אני...
ראות! במשך עשרות נורא נו "....מוותר ומסכים לדעתי!

שנים של חיים משותפים, חרף כל הקשיים, המשברים 
דמן לרבנית מעולם לא הז -והטלטלות שעברה המשפחה 

לוותר! תמיד היה רבינו בצד המוותר, וזאת עוד בטרם 
  ."הספיק הצד השני לעשות זאת!

עוד מעשה בענין מעלת הוויתור והתועלת הכרוכה בו נביא 
מוותר: באחד מבתי הכנסיות שבבני ברק, נשא יהודי יקר ל

ותלמיד חכם בתפקיד שליח הציבור בימים הנוראים במשך 
ים הותקנו מזגנ -שנים רבות. דא עקא, שבשלב מסוים 

ו המתפללים כי קולו אינו טענ -בבית הכנסת, ובעקבות כך 
בכדי שיוכל להישמע חרף הרעש שמקימים  חזק דיו

ן הם מבקשים להחליפו באחר. שליח המזגנים, ועל כ
ירב כמובן, וטען כי אין זה ראוי ואין זה ס - דויהציבור מצ

הוגן להעבירו מתפקידו רק בכדי לאפשר את פעולתם של 
המזגנים... ניתן לכבותם בשעת חזרת הש"ץ, או לחילופין 

טים יותר, וכך ישמע קולו להשקיע מעט יותר במזגנים שק
ושני הצדדים התבצרו  מאחר  מים ימימה. ימהיטב כ

מוכנים  היו בעמדתם, כאשר הן הציבור והן שליח הציבור לא
לוותר, הוחלט להעלות את השאלה על שולחנו של רבינו, 
לבקש את הכרעתו, אשר תהיה מקובלת על דעת הכל בלי 

  עוררין. ואכן, השאלה הוצגה, אולם רבינו סירב להכריע. 

יכול אני לומר   "אינני יודע לפסוק בכגון דא, אולם דבר אחד
   "....ק מרוויחים!ר - בלי ספק: מוויתור בבירור ו

מיהר  - כאשר שמע שליח הציבור את דבריו של רבינו 
להכריז על נכונותו לוותר ולפנות את מקומו לחזן אחר שיוכל 

לגבור בקולו על רעש מנועי המזגנים, וראה זה פלא: באותה 
שנים רבות שנה נולד בן לבנו של אותו שליח ציבור, לאחר 

גם בתו של החזן, אשר  .בהן המתינו בני הזוג לפרי בטן!
באה בברית  -סבלה ממום מסוים שעיכב את שידוכיה 

האירוסין באותה שנה, כאשר ניכר בחוש ממש כי זכות 
  .הוויתור עמדה לכל משפחתו להיוושע בכל מילי דמיטב!

  ]'אורחות החיים'מתוך [                     כוחו של הוויתור! זהו 

חַ  ר ִקּנֵא ֵלאלֹ ּתַ   )כה, יג( יוָק ת ֲאׁשֶ

 'ישראל תהבא'במקביל ש אותו אחד זה אמיתי 'קנאי'
ראה מה שראה, פינחס כש. הנה, ת בוערת בקרבו..אמיתי

 ךצרי הומח ופגע במי שהיהר את לקח, חם לבו בקרבו
עם  כל היום מסתובב -שאינו אמיתי  'קנאי'אבל . לפגוע

  את מי הוא יכול לדקור..., ומחפש ורומח ביד

*   *   *  

כידוע, אחד מהקנאים המפורסמים ביותר היה הרה"צ רבי 
 פנהייםרה"ח המפורסם רבי שלמה פהזצ"ל.  עמרם בלוי

 ישב עמוהחרדית בירושלים עיה"ק, ש עדהמראשי ה לזצ"
ר'  אמנם" :יוסיפר על - בשולחן אחד למעלה מארבעים שנה

 'אוהב ישראל'אך מעולם לא ראיתי  - לקנאי גדו היה עמרם
 ...ירושלים הסתובבו בביתושל כל הארחי פרחי  כמוהו...

הוא הכניס לביתו אנשים שאחרים לא רצו לעמוד בתוך ד' 
הם אכלו אצלו וישנו  –היו אצלו כבן בית  אמותיהם, והם

מיוחדת ממש.  'אהבת ישראל'אצלו והוא התמסר אליהם ב
גדול,  'אוהב ישראל'היה גם , ש'קנאי אמיתי'הנה הוא היה 

וזו לא סתירה, אלא אדרבה, שכיון שהיה אוהב ישראל כזה 
אינו כראוי אחד שעושה איזה דבר ששראה כלכן  ,גדול

  . "ומוכיחו ובילל יםהדבראת קח ולהיה  -לדעתו 

שליט"א אב"ד סאנטוב  שלמה זלמן פרידמןהגאון רבי סח 
סיפר לי מו"ח שליט"א, שאחד הקנאים המפורסמים  :ליקווד

פן לבניו ר אמר לו, שהוא אינו מרשה בשום פנים ואוביות
ם מלחמות שהוא עצמו הולך ולוחלמרות סקו בקנאות, שיע
והלה הסביר לו, שהנה אצל עצמו, הוא  .גדולותחאות במה' 

יודע שהוא מתכוין במחאותיו כל כולו לשם שמים, אבל אצל 
ים ושבע אחוז הם מתכוונים לשם שמים, בניו, הגם שתשע
ש אחוז יש בזה משום שנאה, ולכן הוא ואבל יתכן ששל

שנאת 'ב השמץ של מוותר על רוב כוונה של לשם שמים, עק
בדווקא  היינו -קנאות אמיתית כי  ....שמתערבב שם 'ישראל

שנאת 'גדולה בלא שמץ של  'אהבת ישראל' שיש שם
  . 'ישראל

 זי"ע אמר פעם, שקנאות יןשלמה מקארלהרה"ק רבי 
 ..., שהיא דוקרת ויש לה ראש'מחטהיא כמו ' אמיתית

 !!!השני יש ראש דשדוקר ובציש חלק  דהאח מהצדש
אז הוא דבר טוב, אבל אם זה בלא ראש, הרי זה דווקא ש

 'קנאי'את אותו  ני הצדדים, ואז זה יכול לדקורדוקר מש
  ]נועם שיח''מתוך [              ויצא שכרו בהפסדו...  בעצמו...



  

ן נּון ַע ּבִ   )כז, יח( ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ

ג בניו של אשריך שזכית להנהי" :קחנו בדברים -קח לך 
  )רש"י( "מקום

יהושע  תלמידושנצטווה משה להחמיא ליש כאן ציווי מיוחד 
אין לך אדם, גדול כקטן, שאינו כי  .ולחזק את רוחו בן נון
 מחמאה, ממילה טובה, מדברי הערכה.מושואב כוח  נהנה

למילה טובה יש  .!הבורא והו טבעו של אדם, כך הטביע בז
כוח להתמודד את הכוח לדחוף את האדם לגבהים, לתת לו 

חו אפשריות, ולחזק את רונראות בלתי המות עם משי
  להחזיק מעמד בכל מצב.

*   *   *  

לפני מספר שנים שליט"א:  אהרון טויסיגהגה"צ רבי  סיפר
 ,זצ"לבעל ה'ישועות משה'  מויז'ניץ רהאדמו"בפני ציטטתי 

 בנימין זילברדברי הערכה ששמעתי מפי הגאון הצדיק רבי 
אודות כמה תקנות שהוא  ,זצ"ל, מגדולי הציבור הליטאי

  . ]קרית ויז'ניץ בבני ברק[ תיקן בקריה

לשמע דברי קם הרבי מכיסאו ואמר: "בני יקירי! דע לך, אין 
הנאה, הבט וראה כמה צרות לך מושג עד כמה גרמת לי 

ועוגמת נפש מונחים בחדרי, אין אדם המחשב פעמיים טרם 
או ] מילה טובה-[מתנה את צרותיו באוזני, אבל א גוט ווארט 

  מתקשים רוב בני האדם להשמיע".  - דברי עידוד והערכה

אינו  אדמו"רכסבור הנך, ש !ןואהרהוסיף האדמו''ר ואמר: "
 תילים טובורוצה לשמוע א גוט ווארט, אך אומר אני לך שמ

ומסייעות לי שאוכל להמשיך לשאת במשא  אותי מעודדות
לאחר הקשה של הנהגת העדה, להכיל את צרות הכלל". 

  רך אותי הרבי בברכות עד בלי די. ידבריו אלו ב

*   *   * 

הגיע לירושלים,  זצ"ל איסר זלמן מלצרהגאון רבי כש
. ישבו שם גדולי 'טיןיבתי ני'היה להראשון אליו הלך המקום 

. כשמלה רושה לפניהםהיתה פירושלים, שכל התורה 
של העדה  הראב"דגם רבה של ירושלים,  ביניהם ישב

לפלגות זצ"ל, בעל ה' נגיסזליג ראובן בהחרדית, הגאון רבי 
'. בראשונה שם רבי איסר זלמן את פעמיו אליו. ראובן

רם החלו לשוחח בדברי תורה, פרץ בהגיעו לפניו, עוד בט
הוא פשט את שתי ידיו כלפי  רבי איסר זלמן בבכיות נוראות.

ואמר בקול בוכים, עד שבקושי ניתן היה להבין  נגיסהרב ב
  הוא בזכותכם!". אליו, כיתי להגיעאת דבריו: "כל מה שז

   .פשט?"ה מהר' איסר זלמן! ושאל: "נגיס התפלא הרב ב

נגיס, כשכל גדולי יסר זלמן פתח את פיו וסיפר לרב בור' א
הורי היו עניים "ירושלים שישבו שם מאזינים לדבריו: 

מרודים. בהגיעי לגיל בו עלתה השאלה להיכן אלך ללמוד 
, אמר לי אבי: "איסר זלמנק'ה, אינני יכול בוולוז'ין או במיר

ינים. קום עדיף לך, כי שני המקומות מצולומר לך איזה מ
אבל, אתה הרי יודע שאין לנו כסף לשכור עבורך מקום 
לישון, ויהיה עליך לישון בלילות על גבי ספסלי בית המדרש. 

שהספסלים בישיבת מיר רחבים מעט יותר מהספסלים וכיון 
 עדיף אפוא שתלך לישיבת מיר, שם תוכלבישיבת וולוז'ין. 
על ספסל רחב מעט יותר. כך  נת הלילהילשלהניח את גופך 

  תוכל לצבור יותר כוחות לקראת יום הלימוד שלמחרת". 

"שלא יכולתי  ,איסר זלמן "בסופו של דבר יצא", המשיך ר'
לשם בראש ללכת לישיבת מיר, והלכתי לוולוז'ין. בהגיעי 

י חודש אלול, בית המדרש היה מלא וגדוש בלומדים. הבחנת
ילו אני לית ומכובדת, ואשכל הבחורים לבושים בצורה נורמ

דהויה, על ראשי כובע  תילבוש במכנסיים מטולאים, חליפ
ולרגלי נעלים קרועות. התביישתי שיצחקו עלי. כל  ,מקומט

יכיתי ליום חו ,ם וגם בלילה ישבתי בישיבה ולמדתיאותו היו
המחרת שיגיע. עם שחר נטלתי את המזוודה, שאפילו לא 

וון תחנת הסוסים יפתחתי אותה מרוב בושה, וצעדתי לכ
והעגלות, כשכוונתי היתה לחזור הביתה. לא הייתי מסוגל 

לי! מם מסתכלים עלי כעל מישהו לא נורללמוד במקום שכול
ראים בעודי ממתין בתחנה, ניגש אלי בחור ושאל אותי: 'קו

בחור שניגש  אותו השבתי בחיוב. .אולי, איסר זלמן?' לך,
אלי אמר לי: 'דע לך שראש הישיבה, הנצי"ב, אינו מתפעל 
כל כך מהר מבחור. אתמול בלילה הוא עבר במשך הלילה 
משולחן לשולחן בין משמרות הלומדים ושאל קושיה, ואף 

רוץ שהניח את דעתו. רק יאחד לא הצליח לענות לו עליה ת
כי אחד הצליח, כך סיפר ראש הישיבה. הוא סיפר לכולם 

לימים, בשם איסר זלמן, שענה הגיע היום בחור חדש צעיר 
. ראש הישיבה הוסיף ואמר, כי ככל הגיונירוץ ישר וילו ת

   ."הנראה בחור זה יגדל ויהיה גדול בישראל!'

אני, שהיה בדעתי "ר' איסר זלמן כשדמעות בעיניו: המשיך 
לעזוב את הישיבה ולחזור הביתה, שאבתי עידוד גדול 
 מהדברים. כהרף עין נטלתי את המזוודה וחזרתי לישיבה.

אמרתי לעצמי: 'וכי מה אכפת לי מה יאמרו על החליפה שלי, 
רוץ שלי, יעל הכובע שלי, העיקר שהנצי"ב שיבח את הת

ותולה בי תקוות להיות גדול בישראל. הכל בזכות אותו 
  . "בחור, שמילות העידוד שלו נפלו על אוזני כטל תחיה

 -רבי איסר זלמן את דבריו סיים  -שמו של אותו בחור" "
נגיס! הוא אשר אמרתי בראשית דברי: כל יג ראובן בלז וא"ה

מה שזכיתי להגיע אליו הוא בזכותכם! מי יכול לדעת מה 
  "....היה יוצא ממני אם הייתי חוזר הביתה

הארת  מחמאה,לה טובה, רב כוחה של מימה צאו וראו 
כבר ביום הראשון ו ,בהפנים! הגיע בחור חדש צעיר לישי

ניגש אליו בחור המבוגר ממנו בתשע שנים, שאינו מכיר 
רבי 'בזכותה זכה עם ישראל לו ,מילה טובהאותו, ואומר לו 

ולה זה לא ע ,לומר לזולת כמה מילים טובות ...'איסר זלמן
 טל עבורוים מילים אלו הן לעית .זמן זה גם לא לוקח ,סףכ

  ]'כבודם של ישראל'מתוך [     ותו לחיים.ררות אתחיה, המעו
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 םַהְּמָצִרין ֵּבי - סִּפיְנחָ ת ָּפָרַׁש 

 "פה'תש תמוז טי"

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

פינחספרשת   

19:30 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                ופיהאסף בן ס
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

     ריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה א
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

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

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

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

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

 ימים

19:33 

 פניני עין חמד

20:24 

20:22 

 את החורבן הגדול, את האסון הכואב ביותר?
 

התשובה מחרידה, וכך עונה בורא עולם: 
הואיל ואין שלום  -"כלום יש שלום בעולם?!"

 אין כלום. -בעולם
 

עם מלאכי השרת שהגלות  מזעזע: ה' מסכים
היא גזירה קשה מדי, שאיננו צריכים לסבול 
כל כך הרבה, שאנחנו בעצם ראויים להיגאל 
בכל רגע. אבל אין שלום בעולם, יש כל כך 
הרבה מחלוקות, כל כך הרבה שנאת חינם, 
כל כך הרבה פירוד לבבות! איך תבוא 
הגאולה, איך תשרה הברכה, ואיך אפשר 

אלוקים כשאין שלום להעניק לנו קרבת 
 בעולם?!

 

השלום הוא תנאי הכרחי ונדרש לגאולת עם 
ישראל. כל עוד אין שלום, כל עוד יהודים 
מסוכסכים זה עם זה, וכל עוד יש שנאה בין 

הגאולה לא יכולה לבוא, זה  -איש לרעהו
  מעכב אותה בכוח!

 

אבא שבשמיים רוצה לגאול אותנו, הוא רק 
, שנכבד, שלא מבקש שנרבה בשלום, שנוותר

נעמוד על שלנו, שנהיה נחמדים לסובבים 
אותנו וכשנרבה שלום בעולם, חיש מהר הוא 

הלוואי ונפנים את העניין  יבוא לגאול אותנו.
 ונזכה לגאולה במהרה בימינו. אמן.

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 20:25
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:19 

21:16 

802 

שנה נוספת חלפה עברה, ועדיין דבר לא 
קרה. בית המקדש עדיין שמם וחרב, שועלים 
הולכים בו. רומסים את כל הקדוש והיקר לעם 
ישראל. עוד לא זכינו לתקיעת השופר 
המיוחלת, עדיין עם ישראל בצרה וישראל 

 נתונים למשיסה.
 

שיכה להעיק על ליבנו, הגלות הארוכה ממ
יהודים מתמודדים עם קשיים שונים ומשונים. 
בתי הרפואה מלאים ועמוסים, ומייסר לראות 

 מה שמתרחש בהם. 
 

יהודים מתמודדים עם קשיי גידול וחינוך 
ילדיהם, כל אחד וסאת צרותיו. הפרנסה היא 
אתגר, הרוגע והשלווה מאיתנו והלאה. 

ן לנו אלא הגלות החשוכה עדיין נמשכת, ואי
אמונה תמימה שמשיח יכול לבוא כל רגע, 

 אפילו עכשיו, אך עדיין לא זכינו.
 

שוב אנו מציינים את שלושת השבועות, בהם 
ממעטים בשמחה. אין לשמוע קול זמר, כולנו 
הולכים ומתכנסים אל הכאב והאבל 
שבחיסרון הגדול. הצפיה והכמיהה ממלאות 

ת בשוב לבבות, כולנו שואלים מתי נזכה לראו
ה' לציון, מתי עינינו תראינה את מלכותו 

 יתברך.
 

חז"ל גילו לנו, כי בית המקדש לא נחרב פעם 
אחת בלבד, אלא הוא נחרב כל יום מחדש. 
למעשה "כל דור שלא נבנה בית המקדש 

כאילו נחרב " -ולצערנו נכון לשעה זו -בימיו"
", כאילו עכשיו ממש האש משתוללת בימיו

 בהר הבית.
 

נוקבת, למה? מדוע עדיין לא זכינו?  והשאלה
האם לא סבלנו די, וכי עם ישראל לא עבר 
מספיק? למה אנו נדרשים שוב ושוב לבכות 

21:20 

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

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

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

19:12 

(במדבר כה, יב) ם"ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹו"  

19:30 20:22 21:16 

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



 

 

 
 אלו בעיות כשרות עלולות להיווצר בימינו בפת פלטר?

 

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

אף שמקילים בפת פלטר ובפרט כשאין פת ישראל מצויה, מכל מקום בזמן הזה אין להתיר לאוכלה ללא השגחה מוסמכת. 
 מכיוון שעלולות להיווצר בעיות כשרות ובפרט בדברים כדלהלן:

  

 ניפוי הקמח. .א
 

בצרי' ח"ב (סימן סב) כתב לגבי  -אף שבשו"ת 'שערי עזרא הערה:ב. עירוב חומרים אסורים כגון: שמן מרגרינה, או שמן צמחי. 
מרגרינה מצויה של נוכרים שאכן נודע, שיש בה תערובת גליצרין המיוצר משומן מן החי, והעלה להקל מדין ביטול בשישים במרגרינה. ע"ש. 

שגם במרגרינה 'צמחית' יש לחוש שחיבר (סימן עו) שהעלה,  -הגליצרין משומן מן הצומח, עיין בשו"ת 'יצחק ירנן' למרות שהיום מייצרים את
 -, ומה גם שמייצרים מרגרינה צמחית בכלים של מרגרינה בלתי צמחית. ע"ש. ולעניין שמן מוקשה המכונה שמן צמחילתערובת שמן דג טמא

והעירני ידי"נ הרב נסים סבאג הי"ו  שמשתמשים בו לייצור שומן חזיר משתמשים בו גם לייצור שמן צמחי.שאותו ציוד, הידרוגני הבעיה בו, 
היה מעשה במפעל  .5%מכיוון שעל פי החוק לא צריך להופיע ברשימת הרכיבים כל רכיב שהוא פחות מ שנושא זה כיום מסובך יותר, 

 במרוקו שעירבו במרגרינה שומן מן החי באחוז קטן. 
 

ראה מה שהאריך בזה ידי"נ הגר"א בוחבוט בספרו 'ללקוט שושנים' ח"ה (עמוד ד) והביא עדות לגבי פת  הערה:לב או אבקה של נוכרי. ח
פלטר האפויה בחוץ לארץ נילושה בחמאה חלבית. ועיין בשו"ת 'בצל החכמה' ח"ה (סימן פג אות א) שבזמן הזה פת פלטר אסור, אפילו אין שם 

ערבים בו חלב. וכ"כ בשו"ת 'שרגא המאיר' ח"ו (סימן קנה אות ג) שכתב שיש להצריך בדיקה במאפיה, שאין שם תערובת פת ישראל היות ומ
שטרנבוך' (פ"ח ס"א) אסר בלא בירור תערובת  -חלב או שומן טריפה. וע"ע שו"ת 'באר שרים' ח"ג (סימן מט). וכן בספר 'אורחות הבית

 ות והנהגות' ח"ה (סימן רמט אות ג). החומרים. וכן הביא בספרו שו"ת 'תשוב
 

, שלעיתים הוא מופק מדגנים או בעלי Dבפרט בויטמין  הערה:שמרים, משפרי אפיה ויטמינים שונים, הטעונים כשרות מוסמכת. 
ים טריים בנוגע לשמרים, יכולות להתעורר בעיות רציניות. שמרים יכולים להגיע טריים או יבשים. במהלך הייצור של שמר חיים טמאים.

 משתמשים בחומרים מונעי הקצפה וחומרים אלו עשויים או משמן או משומן, כך שיש צורך לברר את כשרותם.
 

ראה להראש"ל בספרו  מקורות:ג. התבניות מיוחדות לאפיית לחם, ולא אפו בהם לחם עם שומן אסור או תערובת בשר וחלב. 
 ם שאינם מסוננים מתולעים.לעניין בצק שנילוש במיהליכות עולם ח"ז (עמוד צד) 

 

ויש לציין, כי במקומות האלו [בפרט באירופה] התבניות נמרחות בשמן מן החי. וכל שכן בעוגות, שאין להתיר ללא כשרות, 
 מכיוון שנעשות בתערובת חומרים שונים, שיש בהם חשש איסור.

 
 
 
 

הרה"ק רבי יששכר דב מבעלז זצ"ל סיפר לקהל חסידיו, עד היכן צריכה להיות הדאגה והמסירות לזולת: "מעשה באדם 
שלמד במשך שנים את מקצוע הרפואה ועשה חיל בלימודיו, ולאחר שסיים את שנות לימודיו, היה צריך לקבל תעודת הסמכה 

 מאת רופא גדול ומפורסם. 
 

השיב הנבחן: "לוקחים  -סם. שאל הרופא הבוחן: "מה התרופה לאדם שנפצע ודמו קולח?"הגיע אותו אדם לרופא המפור
השיב הנבחן:  -תרופה פלונית והיא עוצרת את הדם". המשיך להקשות הבוחן: "וכשאין תרופה זו נמצאת, מה צריך לעשות?"

 "אפשר לקחת תרופה אלמונית והיא תעצור את הדם". 
 

ה זו אינה נמצאת?", השיב הנבחן: "לוקחים חתיכת בד מבגד ושורפים אותה ומניחים את שאל שוב הבוחן: "ואם גם תרופ
האפר על הפצע וכך נעצר הדם". שוב שאל הבוחן: "ואם אין גם חתיכת בד, מה צריך לעשות?" נשאר הנבחן ללא תשובה 

 פסל הרופא את הנבחן ולא נתן לו את התעודה המיוחלת.ומענה. 
 

כיצד יתכן, שכל מה שלמד במשך שנים והתמחה במקצוע הרפואה הכל ירד לטמיון הנבחן לא ידע מה לעשות מרוב צער. 
הוא פנה לבוחן ושאל: "מה על הרופא לעשות במקרה כזה, הרי אין חתיכת בד, ואם  בגלל שלא ידע להשיב על מקרה כזה?

 כן כיצד ניתן לסייע לחולה?".
 

אז החובה עליך לקרוע בד מבגדיך שלך בשעה שאין בד ובגד לשרוף בכדי לעצור את הדם, השיב לו הרופא הבוחן: "
ולחסום את קילוח הדם, אינך ראוי לשמש בתפקיד רופא אם אין מצב החולי נוגע לליבך, עד כדי שתקרע בד מבגדיך, 

 ".ולכן פסלתי את בחינתך!, כך צריכה להיות ההרגשה כלפי הזולת

  
 
 

  ק י"אֵחלֶ  -ם ּגֹויִית ּפַ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

תַלּזּולַ ת ִהְתַמְּסרּו  

 לשאלות בהלכה
לפנות לרב אליהו פנחסי נא 

 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' 
 9076926מבשרת ציון. מיקוד  .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?"-אולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה ב
 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 



 

 

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

י ה'אור החיים' הקדוש נשא אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כבחלום 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:. (בעל ה'דברי חיים'), 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,
 שלא יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש.  וציווה לבני ביתו

 

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  צפרדעים.ותוך כדי הקאה יצאו שני שאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

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

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

ש משתאה ואמר בתמיהה: אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאי
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 ( ) ' '

בעיר צפרו  )1823(נולד בשנת התקפ"ג  -המקובל הרב רפאל משה אלבז זצ"ל
נון. בן למשפחת רבנים ומלומדים חשובה -שבמרוקו. משפחתו מצאצאי יהושע בן

ממגורשי ספרד. עוד בצעירותו ניכר שנועד לגדולות, אביו השתדל להשגיח עליו 
שינצל את כל זמנו ללימודים. בסביבתו ובמשפחתו היו רבנים גדולים ענקי הרוח 

לערים הגדולות פאס ומקנאס אשר מהם  וקדושי עליון, ועיר מולדתו היתה סמוכה
יצאה תורה לישראל, כל זאת עזרו לרבינו לעלות ולהתעלות. כשהיה כבן עשרים 
התייתם מאביו ונכנס ללמוד בבית המדרש של דודו, הרב עמרם אלבז ושקד על 

 לימוד התורה. 
 

הוסמך ע"י הרבנים עמור אביטבול ועמרם אלבז לדון ולהורות.  )1851(בשנת ה'תרי"א 
בהמשך מונה לרב ודיין של העיר צפרו. רבינו היה ממונה על נכסי ההקדש ומפקח 
עליהם והוא בעצמו היה בעל צדקות ולב רחמן. הירבה לבקר חולים, הכניס אורחים 

רבים: מורה, רב לביתו, וגישר בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו. מילא תפקידים 
 העיר, אב בית דין, מוהל, משורר. 

 

למרות כל זאת היה ענוותן מופלא וצנוע. גאון בנגלה ובנסתר. אביר הרועים. סיני 
ועוקר הרים. מחבר ספרים רבים. בעל מתק שפתיים. דרשותיו משכו אחריו רבים. 

אותה ואף רבינו לא זכה לילדים והוא גידל יתומה בביתו ודאג להשיא אותה ולממן 
בסוף ימיו הוריש לה את נכסיו. על שמו בית כנסת 'הרמ"א' בלוד, ורחוב 'הרב אלבז' 

 73-חי כ ).1896(בשכונת עמישב בפתח תקוה. נפטר ביום שישי, כ"ב תמוז ה'תרנ"ו 
 שנים.

 

 . (מח"ס 'ישבות יהודה' וכן שימש כרב העיר)ר' יהודה  (מצד האב):סבו 
בת ר' אברהם  -(זיווג ראשוןמרת חוה  נשותיו: התורה ומשורר).(ממרביצי ר' שמואל  אביו:

הגאונים אביו, ר' שמואל. דודו, ר' עמרם  מרבותיו:(זיווג רביעי). טוב -מרת מזל מאמן),
הגאונים ר' שלום אזולאי, ר' אברהם בן שטרית,  מתלמידיו:אלבז, ר' עמור אביטבול. 
 עדן סקירת הממלכות שהתקיימו.  -כיסא המלכים מספריו:בן דודו ר' אבא אלבז. 

ארבעה חכמת הנסתר.  -עטרת פזביאורים וחידושים.  -מיני מתיקהמונחים ביהדות.  -מקדם
שירים.  -שיר חדש שבת, תפילין ותיקון המידות. דיני מוסר על תיקון פגם הבריות, -שומרים

דיני  -ספר כריתותדיני חושן משפט.  -במשפטציון שו"ת על ארבעת חלקי שו"ע.  -הלכה למשה
פירוש על  -פותר מיםמראה מקומות לשו"ת בחושן משפט.  -חצר משכן. תורבץ החצרגירושין. 

דרש מליצות.  -חולת אהבההלכות שחיטה.  -זבחי צדק'מים עמוקים' של ר' יהודה ברדוגו. 
על שבע  -באר שבעחוכמת העיבור.  -כוח מעשיומוסר ומשלים.  -פרשת הכסףדרושים.  -משה

שקל החודש, חוכמת ההיגיון, המספר והתשבורת, התכונה והטבע, חוכמת הניגון, חוכמות. 
קינות. פיוטים ושירים רבים בנושאי גלות וגאולה, על מעלת הארץ,  -חוכמת האלוקות. קול בוכים

 שבח התורה, קבלה, מוסר ותוכחה.
יפר הגה"ק ר' שלמה אבן דנאן זיע"א ששמע מפי רבינו: פעם אחת הלך רבינו בחודשי הקיץ לאחת משכונות הגויים בחברת יהודי וגוי. ס

בין האילנות, ונראה כמו אילן  שהוא רואה מרחוק נחש גדול צפעוני (הנקרא בערבי אסאד)כשהלכו בדרך, הגוי דיבר עם היהודי ואמר לו, 
ים עמדו על ראשו כי נדמה להם כאילן, והנחש בלע אותם. הגוי אמר ליהודי: "הנחש מביט לכיוון השני ועדיין לא ראה מרוב עוביו. הציפור

 נהיה בסכנה גדולה". הגוי שהיה בידו רובה אמר ליהודי, שהוא רוצה לירות ולפגוע בראש הנחש.  -אותנו, ואם יראה אותנו
 

והם ימלטו מידו, ואם חלילה יחטיא ולא ימות הנחש, יבוא הנחש אליהם במהירות ובכעס רב אם יצליח לפגוע בו בראש הנחש, אז הוא ימות 
והם יהיו בסכנה גדולה. ולא ידע הגוי מה לעשות. רבינו אמר לגוי להמתין עד שיתפלל. הצדיק התפלל בכוונה גדולה ועשה תשובה ואז הירשה 

יד. הגוי התקרב לנחש, הפשיט את עורו וקרע את בטנו ומצאו בו ציפורים שעדיין לגוי לירות בנחש. הגוי ירה ברובה ופגע בראש הנחש שמת מ
היו חיות. הגוי אמר לרבינו: "הנחש הזה פוחדים ממנו כל הפלשתים הגרים במדבר הזה, וכעת מסר אותו הקדוש ברוך שאצליח לפגוע בו 

 ובד מתוך 'מלכי רבנן')ולהורגו רק בזכות תפילתך". כמובן מסיפור זה נעשה קידוש השם גדול. (מע

עם אחת בעת עצירת גשמים, פנו המוסלמים אל רבינו שירבה בתפילה ובתחנונים לפני בורא עולם שיפתח את אוצרו הטוב וימטיר גשמים. פ
באותם הימים עצירת גשמים היתה משמעותה מוות כפשוטו, שכן אי אפשר לגדל שום דבר ללא מים והבעיה הגדולה יותר היא שאין מה 

שתות. ואם המצב ימשיך, לא מן הנמנע שבזמן הקרוב הבצורת תיתן את אותותיה ורבים יחלו וימותו. רבינו שמע את הדברים וערך תפילה ל
 גדולה ב'בית החיים' (בית העלמין, כדי לעורר את רחמי הנפטרים שיבקשו על החיים) וביקש לכנס שמה את היהודים. 

 

ם שבשמיים וביקש שכל אחד יעשה חשבון נפש ויתקן את מעשיו. דבריו חדרו ללב האנשים בדרשה ארוכה עורר את לב הקהל לאביה
ותפילתם מהרה התקבלה ברצון, וכשהיו בדרך חזרה אל המלאח, נפתחו ארובות השמיים והתחילו לרדת גשמי ברכה. באותם רגעים נעשה 

העיר גזר על כל החקלאים המוסלמים לתת לרבינו באותה שנה חלק  קידוש ה' גדול. כל המוסלמים יצאו לקראת רבינו בתופים ובמחולות, ושר
 מתבואות השדה, מכיוון שרבינו היה מקובל עליהם כמלאך ה'.

ל אף העובדה שרבינו היה נשוי לארבע נשים, לא זכה לזרע קודש בר קיימא. רבינו זכה להיפגש עם המקובל האלוקי ר' יעקב אביחצירא ע
אולם ר' יעקב אביחצירא השיב כי בשמיים הכריזו, שספריו הם בניו אשר בצפרו ופנה אליו וביקש שיעתיר בעדו תפילה כדי שיזכה לילדים. 

 בנים ובנות ועל כן אין לו להצטער ולהתאמץ בדבר.יעשו לו שם טוב מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ז זצ"לֶאְלּבָ ה מֹׁשֶ ל ְרָפאֵ ב ָהרַ ל ַהְּמֻקּבָ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   



 

 

  
 

 

פעמיו לאחר המשך עליה מתמדת בישיבת סלבודקה, שם את 
לעבר ישיבת מיר, שם יצא שמעו הטוב כאחד מהאריות 
שבחבורה, כמתמיד עצום וכבקי ברוב מסכתות הש"ס, בהבנה 

 ישרה ובהיקף רחב. 
 

ראש הישיבה, מרן הגאון ר' אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, בלהט 
אהבת התורה, שבערה בעצמותיו, אהב אהבה עזה את תלמידי 

שקועים בכל ישותם בתורה. החכמים הצעירים שהיו דבוקים ו
ביניהם חיבב במיוחד את הבחור החדש, הת"ח הצעיר, שבא 

 זה עתה לישיבה, ושם את עינו עליו לגדלו, לטפחו ולרוממו.
 

יום אחד, הגיע לישיבה בחור משיקגו, נכדו של הגאון ר' אברהם 
שמואל פינקל זצ"ל (אחיו של ראש הישיבה). הבחור עשה רושם 

 שאפתן, אך היה רחוק מההווי הישיבתי. של בחור כשרוני ו
 

רבי אליעזר יהודה שניחן בעיניים חדות, זיהה בקרובו הצעיר 
משיקגו פוטנציאל מיוחד, ויכולת לגדול בתורה. הוא ביקש 
מהבחור חיים, שילמד עם אותו בחור בחברותא, וכך יקרין עליו 

 מאישיותו המרוממת ומגדלותו ושקידתו בתורה. 
 

בנוסף, ביקש ממנו, שילמד אותו את שפת לשון הקודש ואידיש, 
מכיוון שרוב תלמידי הישיבה היו בני הישוב הישן בירושלים. 
חיים השקיע את מיטב מרצו בקידום הבחור החדש. הלימוד 
המשותף לא הצטמצם לסדרי הישיבה הקבועים. הם למדו ללא 

 בין הזמנים. הרף, בימים ובלילות, בימי שישי ושבת, בחוה"מ וב
 

הבחור חיים הוא הגאון רבי חיים מי היו שני הבחורים האלו? 
שקדן עצום וגאון מופלא. במשך כחצי יובל השנים  קמיל זצ"ל.

האחרונות לחייו שימש כראש ישיבת אופקים, כעמוד התורה 
 ומקים עולה של תשובה בדרום. 

 

ם של מספרים שרבו, ר' אליעזר יהודה, כינה אותו 'פאר הגידולי
ישיבת מיר', והתבטא, שכל יגיעתו בהקמת ישיבת מיר בארץ 
היתה כדאית ומשתלמת, ולו רק כדי להעמיד תלמיד מושלם 

 כמותו! 
 

, רבי נתן צבי פינקל זצ"ל הגאוןהבחור שעלה משיקגו, הוא 
שמאז אותה תקופה היה כרוך אחרי ר' חיים קמיל עד סוף ימיו. 

בהנהגה ובעיצה.  הוא ראה בו את רבו המובהק בתורה,
כשהגיע לפירקו, נשא את נכדתו של רבי אליעזר יהודה, בת בנו 
של ראש הישיבה, הגאון רבי בינימין בינוש זצ"ל, ובפטירת 
 חותנו, הוכתר על פי צוואתו לממלא מקומו בראשות ישיבת מיר.

 

בימי הנהגתו של ר' נתן צבי, התעצמה הישיבה ללא היכר. הוא 
של עולם התורה והישיבות כשאלפי  הפך אותה למעצמת ענק

אברכים ובני תורה גדלים בה וחוסים בצילה. הוא הנהיג בכוחות 
עילאיים את הישיבה מתוך יסורי גוף קשים ומרים ובמסירות 

 נפש, במשך כשני עשורים. 
 

הבה נתבונן בגודל הזכות הנזקפת לאישה הצדקנית, הרבנית 
וציא את בנה שפירא, ששכנעה את אימו של ר' חיים לא לה

נראית ממלכת  מהישיבה. ננסה לתאר לעצמנו, כיצד היתה
 התורה של ישיבות מיר כיום ללא אותה שיחה?

תְלדֹורֹות וְַהְׁשָלכֹוה ַמֲעׂשֵ   

לעיתים, אין אנו מבינים, כי אנו עשויים או עלולים במעשה 
המעשה של פינחס, אין אנו יכולים אחד להשפיע לדורות. ללא 

 לתאר ולשער, מה היה המצב של עם ישראל.
 

' שסיפר אוצרותיהם אמלאלהלן סיפור מופלא המעובד מתוך '
הרה"ג אליעזר טורק: מעשה נפלא, ששמעתי מהגאון רבי צבי 
אליאך שליט"א, ת"ח מופלג בירושלים ומראשי מפעל ההצלה 

 ד בשנות עלומיו. הגדול 'לב לאחים', מעשה שלו היה ע
 

הסיפור טומן בחובו מוסר השכל עצום ומלמד על כוח 
ההשפעה של אישה גדולה וצדקת, אשר על ידי שיחה אחת 
שקיימה, זכתה להיות הגורמת המרכזית לתקומה של ממלכת 

 התורה המפוארת, ישיבת מיר המעטירה.
 

רבי צבי למד בצעירותו בישיבה הקטנה המפורסמת 'תפארת 
ר בשם חיים למד איתו בישיבה. מצב העניות בבית צבי'. בחו

הוריו של חיים והעובדה שלא נודע כת"ח גרמו לכך שאימו 
 הגיעה למסקנה, שעדיף שבנה יעבוד ויסייע בנטל הפרנסה. 

 

האם יצאה לכיוון הישיבה, להודיע לבנה על ההחלטה. בדרך, 
פגשה ברבנית שפירא ע"ה, אשת הגאון ר' שמחה זיסל 

התעניינה הרבנית, מה מעשיה ולהיכן היא הולכת, שפירא. כש
 סיפרה האם כי היא כעת בדרך להוציא את בנה מהישיבה. 

 

הרבנית, שידעה היטב, מהו ערכו של בן תורה, ומה עתיד 
לצאת מבחור ישיבה, נחרדה לשמוע על התוכנית. במשך 
שעה ארוכה ניסתה לדבר על ליבה בדברי שיכנוע ותחנונים, 

יא דיברה על ליבה עד כמה אסור להתייאש שתחזור בה. ה
 מעתידו של כל בן תורה בכל מצב שהוא. 

 

וכן עצם השהיה בישיבה מהווה את הערובה היחידה שישאר 
יהודי ירא שמים המקיים תורה ומצוות כהלכתן, דבר שסיכוייו 
פחותים אם חלילה יטוש את עולם התורה. הדברים היוצאים 

 והיא חזרה בה מן העניין.מן הלב נגעו לליבה של האם, 
 

חיים נשאר בישיבה. כעבור תקופה קצרה חלה תפנית 
מופלאה במצב שקידתו. חשקו ומרצו להגות בתורה גברו 
עשרת מונים. לאחר חודשים ספורים נמנה חיים בין הבחורים 

 הטובים והמשקיעים של הישיבה. 
 

 רבי צבי ציין באוזני, כי מרוב שקידה של שעות על גבי שעות,
צבע הספסל עליו ישב חיים נדבק למכנסיו... כעבור שלוש 
שנות לימוד בישיבת 'תפארת צבי', כאשר התעתד חיים לעבור 
לישיבת סלבודקה בבני ברק, כתב אודותיו ראש הישיבה דברי 

 שבח מפליגים: 
 

"הבחור הנזכר נהיה למתמיד מפורסם, המפליא כל רואיו 
מש שעות ברציפות בשקדנותו המיוחדת, הוא יכול ללמוד ח

בעיון רב כשלא יודע ממה שנעשה סביבו, וקנה לו שם טוב 
בעיר ובישיבה, ויש לו ידיעה הגונה בג' מסכתות עם מפרשים 
ראשונים ואחרונים, ואי"ה יהיה למאור ולתפארת בישראל, גם 

 . "במידותיו התרומיות העוברות כל גבול
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ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                      ז"ל 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   גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                                                      אלון בן סעדה ז"ל     

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""פנחספנחס""פרשת פרשת  
  ].יא, כה[..." פנחס בן אלעזר"

  ".שלום בריתי את לו נותן הנני אמור לכן "שכרו שיטול הוא בדין, ה"הקב אמר: במדרש
. בן עלייה ובעל מידות נעלות, שפנה אל שדכן וביקש שיחפש לבתו בחור מעולה,  נערה מצוינת וכלילת המעלותמעשה באבי

, מוכתר בכל מידה נכונה , מופלג בתורה ויראת שמים, יש לי בשבילכם בחור מצויין, שמע ידידי היקר: "השדכן השיבו לאלתר
  . ונקבעה פגישה, יו של הבחורהאב התלהב מאוד לשמע מעלות...". עדיו לגאון ולתפארת

, בצורה חריגה' בעל בשר'גילתה שהבחור הינו , אך למרבה האכזבה. הבחורה המתינה בציפייה לפגישה עם הבחור המהולל
                  . ישבה לשוחח עמו למספר דקות, כדי לא להעליב את המשודך, מחוסר ברירה... ועובדה זו הועלמה ממשפחתה

אולם בתום הפגישה הודיעה לאביה כי . ובעל מידות יוצאות מן הכלל, פיקח ונבון, ה שמדובר בבחור מקסיםהיא אכן התרשמ
  .כי לא שייך שתינשא לאדם כל כך שמן, השידוך יורד מיד מן הפרק

ולפתע פונה אליו בחור , אבי הנערה השתתף בשמחת נישואין של אחד ממכריו, ערב אחד. חלפה כשנה מאז אותה פגישה
                   ... האב השיב לו שלום אך מהבעת פניו היה ניכר שאינו מצליח לזהות את העומד לפניו. חם ולבבי' שלום עליכם'ב

  ". ?שהוצע לכם כשידוך לפי כשנה, ה'האם הינך זוכר את הבחור יענקל: "צחוק-הבחור שאל בבת
  . שאל את הבחור, "?ה'יענקלאיך בדיוק אתה קשור אל . "והשיב בחיוב, נזכר, האב חשב לרגע

  !...". ה'אני הוא יענקל: "והלה השיב
  ... הוא מרים את גבות עיניו בתמיהה ורואה לפניו בחור נאה ודי רזה; פניו של האב לבשו ארשת השתוממות

צרת על ידי ניתוח ה, הצרתי את היקפיי באופן משמעותי, במשך השנה האחרונה, ראה נא: "והסביר, הלה הבחין בפליאתו
                     , בתי היקרה נמצאת כאן בעזרת הנשים, מה דעתך: "הציע האב, כעבור מספר דקות נוספות של שיחה...". קיבה

  ...".?אולי תנסו לערוך כאן ועכשיו פגישה נוספת
  ...והשניים באו בשעה טובה ומוצלחת בברית האירוסין, שלא חלפו ימים רבים, סוף הסיפור היה
השידוך שלי הצליח " :בא ותבע את שני הצדדים, מיד כששמע את הבשורה המרנינה!  מיודענו השדכן- - -? ומי מופיע עכשיו

  !".ולכן אבקש לבוא על שכרי, ד"בס
  ...!".והשידוך שנסגר כעת הינו שידוך חדש לחלוטין, השידוך שלך נפל כבר מהרגע הראשון: "המחותנים טענו כנגדו

  ?עם מי הדין
           , חריגה בצורה בשר בעל הינו שהבחור, זה מרכזי פרט העלים שהוא מכיון, שדכנות לדמי זכאי אינו שהשדכן, לומר נראה יהה

 הכשיר אשר, הבחור שעבר שהניתוח, אפוא נמצא, לאלתר השידוך ירד בפועל שאכן וכפי, עליו להקפיד אדם בני שדרך דבר שזהו
                   ).שידך שהשדכן הבחור לא שזהו כך (לכאן באו חדשות פנים ואכן, השדכן של הראשונית לתובפעו מונח אינו, לשידוך אותו
, דהיינו, השידוך גמר את שסיבבה זו היא הצעתו סוף שסוף מכיון, השדכנות מדמי מעט לשדכן וליתן לפשר שיש נראה, זאת ובכל

 הבחור שעבר בניתוח המום סילוק לאחר, גמר לידי להגיע להתרצות דיםהצד שני של המשותף לרצון הקרקע את הכשירה פעולתו
 סוף שסוף ומכיון. מזה וזו, מזו זה לטובה והתרשמו) השדכן הצעת מחמת (בתחילה הצדדים שנפגשו ידי על וזאת, קיבתו להצרת
 לו ליתן יש לכן, ונסגר שידוךה חזר השדכן הצעת מחמת רק דבר של ובסופו, קיבה או מעיים להצרת ניתוחים שעושים הוא מצוי
  . השדכנות מדמי מסויים חלק
נענה רבינו והורה כי יש לשלם לשדכן את מלוא , א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"כאשר הצענו את הדברים לפני מו, ברם

  ! אלא עם אישיות פנימית, לא מתחתנים עם מראה חיצוני :ונימק דבריו כדלהלן, דמי השדכנות
         , ולזה תראה, ואין לו בו רושם כלל, )החיצוני(מעלת האדם אינה לקוחה מהיופי ): "ב"פ' א- בפירושו על מלכים(ג "לבוכתב הר

          ה לשמואל "ולזה אמר הקב, כמו שלא בחר באבשלום אחיו, יתברך' לא בחר בו ה, כי אף על פי שהיה אדוניה טוב תואר מאוד
   . ויראת השמים שלו היא מידותיו, קר מעלת ומהות האדםכי עי". ו ואל גובה קומתו כי מאסתיואל תבט אל מראה): על אליאב(

והתרשמה שהוא פיקח נבון , הנערה הוקסמה מאישיותו, וכפי שראינו, השדכן שידך עבור אבי הנערה בחור מצויין, וגם בשאלתנו
לבסוף מגיע לידי , ך שיש בו בעיה כלשהי של מראה חיצוני חריגומצוי ששידו. וזהו עיקרו של שידוך. ובעל מידות יוצאות מן הכלל

                   , ואין חסרון מהותי בעובדת היותו בעל בשר .בשל מידותיו ואישיותו של המשודך, מפני שהצד השני מעוניין בשידוך ,גמר
  .שקל עושים ניתוח להצרת קיבהובפרט שמצוי כיום שהסובלים מעודף מ .אלא זו בעיה שולית וחיצונית שניתן לתקנה

  ).ופריו מתוק (יש לשלם לשדכן דמי שדכנות מלאים: לסיכום

  .שכר מסירות הנפש]. יג, כה ["ויכפר על בני ישראל"
                 , כאשר רצה פינחס לנקום בזמרי. ד אלף איש"גרם למגפה שבה מתו כ, נשיא בית אב לשמעוני, מעשהו של זמרי בן סלוא

ה שלח באותה שעה את שתי "והקב, עה עמדו מחוץ לאוהל אלפי בני שבט שמעון ורצו להורגו ומרוב פחד פרחה נשמתובאותה ש
הרי הוא מסר נפשו למיתה ומאחר שמסר . אין ספק כי מעשהו של פינחס היה ראוי לשבח. הנשמות של נדב ואביהוא שנכנסו בגופו

  ".עמק דברה"נפשו על המצווה סייעו לו מן השמים כפי שמפרש 
שגרם להטיל שלום בין , על מעשה זה. מסייעין לו מן השמים לגומרה, פ שהוא עניין קשה"אע, כיוון שהתחיל אדם, כן בכל מצווה

    , ולא רק זאת.  שהוא עתיד להיות אליהו הנביא ולשים שלום בין אבינו שבשמים לביו ישראל–זכה פינחס , ה"ישראל ובין הקב
  .על כך יזכה שיהיה הראשון לשושלת כהנים גדולים, זה שפיטם עגלים לעגל, תו השבטים וקראו לו בן פוטיאלא על זאת שביזו או

לכל מצווה יש את השכר והגמול שלה אך השכר שונה , מכל האמור לעיל אנו רואים מה שכרו של אדם העושה מצווה במסירות נפש
עצמנו כי יש פעמים בהם אנו רוצים לקיים מצווה מסויימת אך ישנם ומכאן אנו נסיק ל. כאשר התנאים לקיום המצווה הם שונים

                . ורצון היצר הוא דווקא הרתיעה ממנה או דחייתה למועד אחר ובכך הוא גורם לביטולה, כל מיני קשיים המפריעים לקיימה
                 , ות והשכר שמקבלים על מעשהופינחס מלמדנו מה הזכ, דווקא כאן נבחנת מידת מסירות נפשו של האדם למען קיומה

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 



ה מבטיח שכר על "הקב. אלא בעיקר לזרעו אחריו, השכר הוא לא רק לפינחס". והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם"ש "כמ
                       .וומי מאתנו יוותר בנקל על הבטחה מעין ז, מסירות נפש ומי שמוסר נפשו על המצווה יזכה לראות ברכה בבניו אחריו

איזה ייסורים עוברת כל משפחה ,  חכמים–כמה בכיות שופכת אם על בניה שיצאו תלמידי , כמה תפילות אנו מתפללים על הבנים
  .מסירות נפש: והנה לפנינו סגולה נפלאה להצלחה בזרעו אחריו. בצער גידול בנים

אנשים מספרים על "עשה מסופר מפי בעלת המעשה ומובא מתוך הספר המ,  שלפנינומעשהדוגמא נפלאה לכך נוכל ללמוד מה
  :א"לרב חיים ולדר שליט" עצמם

היא רשמה את השם ". בקשו רחמים בעבור אישה שנמצאת במצב קשה: "עשרה שנה ראתה אמי מודעה בעיתון חרדי- לפני כחמש
,  בלוח מודעות ברחוב או סתם שמעה מחברותיה,בכל פעם שראתה שם בעיתון, מאז. בפנקס והחלה להזכיר את השם בתפילותיה
          , שאותם הייתה קוראת בכל תפילה, תוך מספר שנים מנה הפנקס הזה מאות שמות. הייתה כותבת בפנקס ומזכירה בתפילותיה

וא כמעט אף שטען כי בגללו ה, אבא שלי נהג להתבדח על המנהג הזה .מה שהיה מאריך את זמן התפילה באופן משמעותי ביותר
כך הוא כינה את הפנקס עמוס השמות שממנו הייתה . שלה" פנקס בית החולים"כי היא עסוקה ב, אינו מוצא זמן לדבר איתה

                 , שכן המקור היחיד שלה היה העיתון היומי שלו הם מנויים, אבי היה הספק הראשי של השמות, עם זאת .קוראת בכל יום
  .מעיתונים אחרים ומלוחות מודעות בבתי הכנסת" בקשו רחמים"ואבי השיג מודעות 

  .הוא ירוץ בשבילה עד קצה העולם, אבל כשאמי רוצה משהו, יכול לקטר כמה שהוא רוצה, כזה הוא אבי
              . חייםשישנו סיכוי רב כי חלק ניכר מהאנשים הכתובים בפנקס כבר אינם בין ה, באחת מסעודות השבת אמר לפתע אבי

  "?איך אתה מדבר: "אמי הזדעקה ואמרה
הרי כתובים שם אנשים , הוא צודק: "לפתע אמרנו כולנו. והיושבים סביב השולחן עיכלו את הדברים, ברגע הראשון הוא השתתק

  ..."והיא עדיין אומרת תהילים לרפואתם, חלק מהם ודאי כבר נפטרו, עשרה שנה היו זקנים- שלפני חמש
  "?...ייתכן שהם נפטרו... ככה אתם אומרים: "והיא אמרה, ניה של אמי התמימה והמקסימה התמלאו דמעותעי

היא לא העלתה בדעתה שהאנשים שלשלומם היא . הורידה דמעות, שבעצמה אינה אישה צעירה, אמי. זה היה רגע כל כך נוגע ללב
איני חושבת ", הוסיפה אמא אחרי דקות אחדות של שתיקה, "בכךאבל מה ... "נמצאים כבר עשר שנים בעולם שכולו טוב, מתפללת

כאילו היא השמיעה , כולנו פרצנו בצחוק". גם בשמים יהיה טוב לנשמתם אם אתפלל לרפואתם, שיזיק להם אם אתפלל עליהם
 אישה מתוקה תודו שאינכם יכולים שלא לאהוב. אבל אנחנו חיבקנו ונישקנו אותה באהבה אין קץ, היא כמעט נעלבה. בדיחה

לקול " פנקס חולים ויזכור"שכעת כונה על ידי אבי , אבל מאותו היום כולנו נרתמנו לגיוס שמות לפנקס בית החולים .ותמימה שכזו
                    . אבי פשוט נהנה להתבדח ולעשות חשבונות האם יש בפנקס יותר חולים או יותר נפטרים. מחאותיה הקלושות של אמי

  .בסך הכל גם היא נהנתה מכך שהפנקס שלה נמצא בראש ובלב של סביבתה,  מחאותיה של אמי לא היו ממש אמיתיותהאמת שגם
  . אפסיים–והרופאים הודיעו שסיכוייה לחיות , היא הובהלה לבית החולים. ערב אחד קיבלה אמי אירוע מוחי

. ואחרים רצו לבתיהם של רבנים לבקש ברכהאחדים רצו לבית חולים , הידיעה התפשטה במהירות בקרב כל בני המשפחה
נזכרנו שלמחרת לא יהיה מי שיתפלל עבור החולים והנפטרים , ואגב כך, "בקשו רחמים"התקשרנו כמובן לעיתון לפרסם מודעות 

  .שיעמוד הדבר לזכותה, החלטנו לעשות זאת במקומה. בפנקס של אמי
, תמיד אמר. אליה הוא קשור בלב ובנפש,  קומתו שחה לנוכח מצב אמי,כמה שהוא נמרץ ושמח בדרך כלל. אבי היה אומלל ביותר

  .הוא לא תפקד והסתובב הלום צער. והדבר ניכר היטב, שבלעדיה אינו יכול להחזיק רגע
הם תלו מודעות בשכונה וקבעו מקום בבית . וכמה מאחייניי הנשואים החליטו לערוך ערב תפילה לרפואתה, למחרת החמיר המצב

  .עצרת התפילה נועדה לשמונה בערב. כזיהכנסת המר
שמשימת קריאת שמות החולים , נוכחנו לדעת. באותו יום ישבנו כל האחיות בבית החולים מחוץ למחלקת טיפול נמרץ והתפללנו

 .וגם כך תפילתנו ארכה שעה ארוכה מכפי שאנו רגילות, היינו צריכות לחלק בין שלושתנו את הפנקס. והנפטרים גדולה משחשבנו
כמעט לא , ראינו את מכשירי הנשמה. הם אפשרו לנו להיכנס. בשעה שמונה וחמש דקות יצאו הרופאים והודיעו לנו שאמנו גוססת

בכינו בכי . אמי השיבה את נשמתה לבוראה. רק את קו הדופק שהלך והתעמעם עד שנעשה ישר לחלוטין, ניתן היה לראות אותה
היא לקחה את הטלפון ". צריך להודיע לאנשים שכבר אין על מה להתפלל: "תיואז אמרה אחו, תמרורים במשך כעשר דקות

. שאלה" ?מדוע את עושה זאת. "לפני שסיימה לחייג לקחתי את הנייד וסגרתי אותו. שארגן את העצרת, הסלולארי וחייגה לבנה
              ". ים הרשומים בפנקס שלהכפי שעשתה לכל אלפי האנש, מגיע לאימא שיתפללו עליה אחרי פטירתה. "אמרתי, "שיתפללו"

אם מישהו בעולם שמגיע לו , היא צודקת. "הכריעה את הכף לטובתי, השתקנית בדרך כלל, אך האחות השלישית, אחותי התנגדה
  ". זו אימא שהתפללה על ציבור שלם מדי יום ביומו בלי לדעת אם הם חיים או לא–שהציבור יתפלל עליו גם אחרי פטירתו 

. תלשתי מידיה של אחותי את הטלפון ועניתי לשיחה. על הצג הופיע מספר הטלפון של אחייני. ר רבע שעה צלצל הסלולאריכעבו
אני מקווה שזה , יש כאן ציבור גדול שמתפלל על סבתא. "מה שהיה נכון במקצת, אמרתי, "לא קורה כלום. "הוא שאל מה קורה

  ".יע להמג, שיתפללו", אמרתי, "מצוין. "אמר, "יעזור
ואנחנו שמענו את הזעקות , הוא נכנס לבית הכנסת. העברתי את הטלפון למצב רמקול. אמר, "אני רוצה להשמיע לכם את התפילה"

. ידענו היטב שאמנו האהובה אינה בין החיים. שלא יכולנו להפסיקו, ושלושתנו התפרצנו בבכי נורא, "אל נא רפא נא לה: "הגדולות
אבל הרגשתי שאולי אנחנו משקרות לציבור , איני יודעת אם גם אחיותיי חשו כך.  קצת נקיפות מצפוןבשלב זה התחלתי להרגיש

אבל אחייני . כי סבתו כבר אינה בין החיים, החלטתי להמתין שהוא ישוב לדבר ולומר לו שהוא יכול להפסיק את התפילה. שלם
: מענו אותו זועק בקול יחד עם מאות מתפללים אחריםש. היה שקוע בתפילה והמכשיר הסלולארי היה מונח לו על הסטנדר

  ".צרתי לפניו אגיד... אשפוך לפניו... קולי אל השם אזעק... משכיל לדוד בהיותו"
רופאים ואחיות עם ציוד , ובדיוק אז אנחנו רואים תכונה סביבנו. קול התהילים פשוט הרקיע שחקים וחשבתי לנתק ולהתקשר שוב

  .נכנסתי פנימה וראינו שמיטתה מוקפת רופאים. אהחייאה רצים לחדר של אמ
            . ואנחנו הורחקנו מהמקום, הם החלו בהחייאה. אבל תנועה, אמנם קלושה. הבטתי במסך ובאורח פלא ראיתי שם תנועה

  .לא היה איכפת לנו מה קורה סביבנו, ה"בכינו וזעקנו לקב, הצטרפנו לציבור בתפילותיו
אחת האחיות חשה , והודיע לנו שלאמנו קרה נס, אותו רופא שהודיעה על מצבה הנורא של אימא,  הרופאלאחר דקות ארוכות יצא

  ".אבל יצאה מכלל סכנה, היא אמנם במצב לא קל. כעת ייצבנו את מצבה. "אמא שבה לגלות סימני חיים, בתזוזה
                    , סיבי שארך חודשים היא הולכתולאחר שיקום מ, חזרה הביתה, אימא שרדה את האירוע המוחי. לא נכביר במילים

ושוב איננו צוחקים על . אבל מלבד זאת הכל כשורה, היא אמנם נוטלת תרופות מתאימות. מדברת ומתפקדת באופן המתאים לגילה
 ונשאו באו לכיסא הכבוד, אנו יודעים היטב שכל אלפי האנשים שלרפואתם התפללה אחרי פטירתם. פנקס החולים והנפטרים

הם לא ידעו , כמותה. שנשאו תפילה להחלמתה, אליהם הצטרפו יושבי הארץ. תחינה לבורא העולם שישאיר את האישה הזו בחיים
  .שהיה זה אחרי מותה

             . אמי אינה היחידה שמחזיקה פנקס חולים ונפטרים: רק דבר אחד אוסיף. זה הסיפור ואין צורך להסביר את מוסר השכל שלו
  . כל בית ישראל–ואולי אחרי קריאת הסיפור הזה , ל בנותיה הולכות בעקבותיהכ

  ).אנשים מספרים על עצמם, אור דניאל(הרי לך עשיית מצווה במסירות נפש 
  ,ל"ז ארי בת מונירהפ מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז שמעון שי בן שולמית נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
   ,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זאליהו בן כשוורנ "לע, ל" זליהו בן בתיהאנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זזינט בת מריםנ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .י עם ישראלנ כל נפטר"ולע, ל" זבת מיכל) רחל(רעיה נ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

  otzarot.hparasha@gmail.com:  שלחו בקשה ל,ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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. "ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי" 
:

"ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא ֹלא ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה... ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן 
. ִלְפֵני ה' " 

. "ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה' "
:

ַע... ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁש,
. ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

:

.

ַע ַוַּיֲעִמֵדהּו... ַוִּיְסמְֹך ֶאת  "ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה אֹתֹו ַוִּיַּקח ֶאת ְיהֹוׁש,
. ָיָדיו ָעָליו" 

:

385



חם עם המסיכה, מגרדים בשערות... צריך ליטול ידיים?

.

 ללא ספרים בבית 
איך נלמד בבית?

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

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882



 "בקנאו את קנאתי בתוכם"                      
 “?  בתוכם     ” מהו שהוסיף הכתוב ואמר                         -שאל הצדיק רבי יצחק מווארקא                            -יש להבין        

ות בכל זאת לא גבה ליבו                        -צבא     ‘     אף על פי שפינחס קינא קנאת ה                                 -השיב הרבי               -אלא     
כסתם יהודי            “     בתוכם       ”   אלא נשאר            “     אדם גדול          “   ממעשהו זה ולא החשיב עצמו משום כך ל                                    

 בתוך כלל ישראל.                   
 

 "זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני"                                    
את רבם הנערץ כשהוא מהלך בחדרו                               “     חוזה מלובלין              “   פעם אחת שמעו תלמידיו של ה                           

 ומוכיח את עצמו וכך אמר:                       
מה אני עושה בעולם הזה?! ומה בכלל זכותי להתקיים?! האם בגלל שאני בעל תוכחה? הרי                                                                               

 גדולה ענווה שלא לשמה מתוכחות לשמה!                                  ” כבר אמר רבי ישראל בעל שם טוב                              
 גם זמרי בן סלוא היה נשיא!...                            “?    נשיא    ” ואם משום שאני               

 אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה"                                 ‘   "יפקוד ה        
שמפני שהדורות                   -ם   “   אמר הצדיק רבי יצחק מאיר מגור בעל חידושי הרי                                               -העולם חושבים            

 מתמעטים ניתן כיום להסתפק במנהיגים יותר קטנים....                                                
לאמיתו של דבר צריך להיות בדיוק ההיפך! ככל שהדור קטן יותר כך צריך המנהיג להיות                                                                               

 גדול יותר.          
 ככל שמתגברת מחלתו כך זקוק הוא לרופא גדול יותר.                                                    -אמר הרבי          -הדבר דומה לחולה               

     
"ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את                                                       

 נפשותיכם כל מלאכה לא תעשו"                          
ב עלה הצדיק             ‘   בעיצומו של היום הקדוש בבית מדרשו של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ                                                               

 על הבימה והכה בחוזקה.                     
 הס השלך בקהל.             

כל    ‘): ”       ל במשנה (מסכת אבות פרק ו                          “   את מאמר חז                -פתח הצדיק ואמר                    -יודעים אתם            
האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם ואנו משתוקקים לגאולה השלימה על כן נאמר                                                                             

 סלחתי כדבריך.               ‘   ויאמר ה       ” נא כולנו כאחד דבר בשם אומרו ונצעק בקול:                                         

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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האם הקורונה נחשבת  מ הלכתית: “נפק
 לחולי בעלמא 

 או לדבר 

הקורונה  אינה דבר אלא חולי, ההגדרה של דבר 

כמבואר בגמרא  בתענית (יט.) ברמב"ם (פ"ב מהל' 

תעניות) ובשו"ע (סי' תקעו ס"ב) הוא שלושה מתים 

לכל    0.6%איש, כלומר כאשר    500בשלושה ימים 

מהאוכלוסיה מתים בתוך שלושה ימים זה דבר, בפחות 

 מכך זה חולי.   

אם מדינת ישראל כוללת כשמונה מליון איש, בערך 

מתים חלילה וחס בשלושה ימים זה דבר. אנחנו   50,000

ב"ה רחוקים מאוד מהמצב הזה, גם בסין ובאיטליה זה 

 לא בכיוון.  

וכן ציטט הגאון רבי אופיר מלכא שליט"א. ויש לזה 

 כמה נפק"מ להלכה, לכן הוצרכתי לכתוב זאת.  

אך הגאון רבי אברהם הכהן שליט"א כתב בזה הלשון 

"בלי לפתוח פה אך לצערי אלו התחזיות המדאיגות לעוד 

שנתיים בחורף, והשאלה אם אין דבר שיעצור על פי דרך 

הטבע, האם הדבר לא מוגדר כבר מעכשיו כדבר, משום 

שזהו כוחה של ההתפשטות הטמונה במחלה, אף על פי 

 שכרגע אינה בשיעור זה.    

דהיינו  האם המודד של השיעור צריך שיקרה בפועל 

רק בכדי שנדע את טיב הדבר, אך ההגדרה היא אותה 

הגדרה, או שמא רק אחרי שקרה בפועל קיבל הדבר את 

 הגדרתו. 

אלף   100ולמשל אם ישנו דבר ההורג בשיעור של  

ליום האם כבר בדקה הראשונה של היום אנחנו נמצאים 

בדבר, או רק לאחר שקרה ופשיטא שכצד הראשון. כמו 

כן יש לדון כאן, שכיוון ההתפשטות היא באופן גיאומטרי 

דהיינו של הכפלות, שמא יש לדון את טיב המחלה כדבר 

מעכשיו.   אלא שודאי שאנחנו בטוחים ברחמיו יתברך 

שתימצא ישועה, אך עדיין יש להתייחס כעל פי דרך 

 הטבע, וסוף הישועה לבא במהרה". עכ"ל.  

אמנם כפי האמור בהגדרה ההלכתית, נגיף הקורונה 

 אינו דבר אלא חולי.  

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

 

 
 חידה: איזה סוג בריה יש ביבשה ואין בים?

 חידה של שבוע שעבר: איזה מן חיה מתעברת לאחר שבעים שנה?
 פתרון לחידה משבוע שעבר: אפעה (בכורות ח ע"א).

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:<“>החודש אי

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

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

    

אנשי בש
ט‘במס

זהבש בשלב רבים ולבקשת המצב עקב אנו בששורה אנשי

 לע"נ בנימין בן רחל

אנוש במענה גם תשובות לענות שיניתן נ ה

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 



 סיפור לשבת  

ז בתמוז. “ א, בתאריך כ “ זה קרה בשנת תשע 
ר  ז לע א י  ב ר ל  ש ו  ת י ב ל וץ  ח מ ל  הקה לת  קב

ל המתה אנשים כבכל יום. אנשים “ אבוחצירא זצ 
באים להיוועץ ולקבל הדרכה עיצה ותושיה לחיים. 
אבל אותו הלילה הוחלט במרומים אחרת. נשמתו 

ל נלקחה ונחטפה בדמי ימיה. שוחרי “ של הרב זצ 
פתחו וסועדי פתו לא עקלו את המקרה וכנראה 

 שעד היום ממאנים לעקל זאת.
התשיעי  השנה  ום  י לקראת 
ומקורבו  מתלמידו  דברים  קבלנו 
הרה"ג רבי אלעזר זאב רז שליט"א, 
רבה של תל ציון אשר במשך שנים 

 רבות הסתופף בצילו: 
 -נדבר מעט בשבחו של צדיק  

 , ל " צ ז א  ר י צ ח ו ב א ר  ז ע ל א ו  נ ב ר
להספיד איננו ראויים, כי היה ענק 
ם  ג ה  מ  . ה ל ע מ י  פ ר ש מ ם  ו צ ע ו
נדבר  רק  להספיד,  ן  אי שבשבת 
מהנהגותיו, ונראה מה נוכל ללמוד 
ממנו. בברית המילה שלו רצה אביו 
לקראו בשם מסויים, והקדים סבו 
הבבא סאלי זיע"א ואמר: "אלעזר". 
אמר לו רבי מאיר רציתי שם אחר, 
ענהו הבבא סאלי: וכי אינך רואה את 

 רבי אלעזר בן רשב"י עומד כאן.
מורנו ורבנו רבי אלעזר זיע"א 
בפרישות  ונהג   , ן ו עלי קדוש  היה 

יתירה ובקדושה עצומה. לא אכל בשר שנים רבות, 
יאכלו בשר. היה  לאחרים היה אומר שכן  אבל 
ימי  ועשרת  אלול  יום של  ארבעים  כל  מתענה 
תשובה, ובכל זאת מקבל קהל כרגיל. ובמשך היום 
היה עטור בטלית ותפילין. וגם במשך השנה לא 

 היה ישן יותר משעה וחצי.
ו  חברי בתורה.  עצום  ן  גאו היה  זאת  ועם 
מספרים שעוד בימי בחרותו היה מגיע לישיבה 
ושוקד על תלמודו במשך שש שעות רצופות בלי 
לזוז ממקומו. וכך במשך כל השנים תמיד היה 
מתמיד בשקידה עצומה. ומידי ליל שבת אחר 
הסעודה, כשדרך העולם להתעייף וללכת לישון, 
 היה הוא לומד כל המדרש רבה על פרשת השבוע.

כשהייתי יושב עמו היה מדבר אתי בדברי 
תורה, והיה מגלגל את כל התורה כולה, גמרא 
מפה, רמב"ם מפה, ש"ע מפה, ראשונים ואחרונים 
הלכה ואגדה, בגאונות עצומה. אבל היה מסתיר 
בעיקר ידוע בקדושתו. סיפר לי  את הכל והיה 
מישהו שפעם אמר לו רבנו: אם תשב ותלמד אז 

 תתקדש. גם אמר: שזה סוד כל ההצלחות.
מעל הכל היה נודע ב"קדושת העינים" שלו. 
שהיתה להפליא, כנודע. וזה עוד מצעירותו ממש, 
כשלמד בפורת יוסף בצעירותו, ואני למדתי כמה 
כיתות מתחתיו שם, היה מגיע מבית אביו באשדוד 
לישיבה ברכב עם חלונות מכוסים בכדי שלא יראה 
מה יש בחוץ. ופעם היה יושב ולומד ופתאום צעק: 
ן  מצאו עד שראו שבבני בדקו ולא  אשה, אשה. 

הישיבה בקומה עליונה נמצאת אשה. וזה הפריע 
לו מעוצם קדושתו. וסיפר הרב גרוסמן שליט"א 
שפעם נסע עמו במטוס, ושעות ארוכות לא הרים 

 הרב את עיניו.
עת  והגיע  התעופה  בשדה  ותו  בהי ופעם 
הבקורת ובקשה האשה שם שיסיר המסוה ואמרו 
לה שהרב לא מסתכל ושלא מסתכלים עליו והניחי 
לו. ומיאנה. והזהירוה שזה מסוכן בשבילה, והיא לא 
בו  והסתכלה  לדבריהם  שעתה 
להשוות לתעודת הזהות, ויהי כאשר 
עבר הלאה פתאום צעקה שאינה 

 רואה בעיניה. עד שבקשה סליחתו.
פעם שאל הגאון רבי מרדכי אליהו 
איך  זיע"א  סאלי  בבא  את  ל  זצ"
ם  יכ ות שברכ זה  ה ח  כ ל יתם  זכ
י  ל א ס א  בב ה ו  נה ע  , ות מ י י מתק
בענוה: זכות אבות. אמר לו הגר"מ: 
ו היה  זכות אבות (אבי יש  גם לנו 
ם  ר כ " ל  ע ב ו  ה י ל א ן  מ ל ס ר  " הג
שלמה" על עץ חיים). אמר לו הבבא 
ת  ש ו ד ק ו ה  פ ה ת  ש ו ד ק  : י ל א ס

 העינים.
וכבר דבר זה כתוב בספרו של אבי 
ב  ק ע י ו  נ ב ר ש  ד ו ק ה ת  ל ש ל ו ש
אבוחצירא זיע"א בספר "פיתוחי 
חותם" (פרשת אמור) עה"פ ענף עץ 
ירת  מ לש ז  מ ו ר שההדס  ות,  עב
העינים ונרמז זה בשלשת התיבות, וז"ל: וענף עץ 
עבות הוא ההדס הדומה לעינים שצריך לשמור 
ולבא סרסורי  משום דעינא  עיניו מראות ברע, 
דעבירה נינהו, ואם לא עשה להם שמירה כראוי כל 
הגוף נגרר אחריהם. ומה שקראתם התורה 'ענף 
עץ עבות' לפי שהקב"ה עשה הגבינים על העינים, 
לפי שכשרואה האדם בעיניו דבר שאסור לראות 

 -יסתום עיניו מיד. לפיכך אמר וענף עץ עבות  
הגבינים שעשה הקב"ה  דהיינו הענפים שהם 
לעינים ששומרים ומגינים עליהם כמו הענפים 
השומרים את האילן כך אלו עבותים ומגינים על 
העינים, אם תראה שום דבר רע מיד סתום אותם. 
והנה ענ"ף גימט׳ עיניכם, וע"ץ גימט' עיניך, עב"ת 
קרי ביה בת עין. לרמוז העינים בכל התיבות דהם 
הענף והם העץ והם העבות "דכל עיקר הגוף בהם 

 תלוי". עכל"ק. הרי שהכל תלוי בשמירת העינים.
ו  ני עי שומר  שהיה  זצ"ל,  רבנו  היה  וכזה 
בתכלית, ולא הרימם החוצה. וכך זכה שברכותיו 
ותפלותיו עשו פירות, והיו מתקבלות, ונתקיים בו: 
דבר נגד  אומר  ויקם לך", שהיה  אומר  "ותגזר 
המציאות והיה נעשה כדבריו. ופעם לפני כעשרים 
שנה אמרו לאחותי תחי' כי העובר שלה בלי ראש 
רח"ל ורצו שתפיל חלילה, בצר להם הלכו אצל 
רבנו זצ"ל, ואמר להם יש לה ראש ולא תשמעו 
לרופאים, וב"ה ילדה בת בריאה ויש לה ראש, וכבר 

 התחתנה ב"ה.
 הבא ||| >>>‘ ||| >>> המשך בעמ

"תכתוב על פתק את 
המילים הבאות: 

"אני ארוויח השנה 
יותר משנה  2פי 

שעברה". גם אם 
אתה לא מאמין בזה 
תכתוב כדי שתוכל 

להאמין 
 בכך.

סיפר אחד מן הרבנים העוסקים בקירוב לבבות בעיר תל 
 אביב.

הייתה משפחה שקצת קשה היה להגדיר את בניה כשומרי 
מצוות  תרי"ג  שמרו  לא  המשפחה  בני  ומצוות.  תורה 

 במלואם, אולם הם שמרו על מסורת היהדות באופן מסוים.
היו מצוות שהם היו מקפידים בהם מאוד, ואחת מהם הוא 
הכשרת העוף לפני בישולו. לא היה זה בימים בהם, כבזמנינו 
בהכשר  חתום  כשר'  קונים עופות כשרים, 'גלאט  אנו, 
הבד"ץ, כשהוא מוכן כבר לאכילה. אלא בימים עברו, 
כאשר היה צריך לקחת את העוף מן השוחט ולהכשירו. וכך 

 היו עושים בני המשפחה ההיא, ונזהרים בכך באדיקות רבה.
אם המשפחה הייתה שופכת מלח בכמות גדולה, ואחר כך 
היא הייתה מדיחה את העוף כדת וכדין. ולפעמים, הייתה 
האמא מזמינה גם את אותו הרב, בעל המעשה, שיבוא 
ויראה האם היא מכשירה את העוף כראוי. הרב היה מגיע 

 ומכריע אם הוא נעשה כהוגן.
הרב היה מקפיד להגיע אליהם בכל עת שקראו לו לשם 
כך, לאור תקוותו שהם יחזרו בתשובה, לשמור את קיום כל 
המצוות, ולהקפיד על קלה כבחמורה, והוא חשב, שמצוה זו 
של אכילת מאכלים כשרים, בכוחה להביא אותם לחיי תורה 

 ומצוות מלאים.
אחרי כמה פעמים שהרב הגיע לבית המשפחה, הוא שם 
העוף  את  מכשירים  כאשר  פעם  בכל  מה  שמשום  לב 
בביתם, בפינה על השיש דולקים שתי נרות. הרב מעולם לא 
שמע על מנהג שכזה, והוא שאל את האמא: מה פשרם של 

 הנרות האלו בעת הכשרת העוף? על מה זה ועל מה זה?
המסורת  מן  זזה  לא  אני  נכבד,  רב  לו:  השיבה  והיא 
את  מכשירה  הייתה  שאמי  כפי  זה.  כהוא  המשפחתית 
העופות וגם אני מכשירה, כך, כמו שהיא הדליקה נרות בזמן 
שהיא הכשירה את העופות, גם אני מדליקה נרות בזמן 

 ההכשרה!
ניסה הרב להעמיד אותה על טעותה, באומרו: ההורים 
שלך הדליקו נרות, משום שבזמנם עדיין לא הייתה תאורה 
טובה, אולם כיום, כאשר ישנו אור מהחשמל, אין צורך 

 בהדלקת נרות.
אוי , נענתה האשה ואמרה באנחה, כבוד הרב, 'הנרות 
הללו שאנו מדליקים', זה לא בשביל אור... הנרות האלה הם 

 לעילוי נשמת התרנגולת...
· · · 

נרות הייתה האשה הזו מדליקה כשהיא  מי יודע כמה 
. אבל זה לא ממש מצחיק,  הייתה מכשירה בשר בקר..

 כאשר נסתכל אל תוך עצמנו, איך שאנו נוהגים לפעמים.
לפעמים זה רק עונה למה שאומרים חז"ל (ירושלמי שבת 

נקרא הדיוט', הוא מדליק  –א, ב) 'כל הפטור מדבר ועושהו 
נרות לעילוי נשמת התרנגולת, וכי מה בכך, אבל לפעמים זה 
חמור ביותר, מקרים בהם אדם חושב שהוא מקיים מצוה 
ולמעשה הוא עושה עבירה. לפעמים הוא משוכנע שהוא 

 ממש צדיק, בעוד שהוא פשוט חוטא.
וכמו שרבינו האור החיים הק' מבאר את דברי המשנה 
(אבות ב, ה) "לא עם הארץ חסיד", בענין הזה, "שאסור 
לעם הארץ להתנהג בחסידות, שיעשה חומרות וגדרים 
כמנהג החסידים, כי לפעמים יעשה חומרא בדבר שהוא 
אדרבה עבריין". לכן חז"ל אומרים לו, ראשית כל, תלמד, 

 ורק אחרי זה תדע איך להתנהג.

 ‡:”‰רב מנחם מנ„ל פומרנı ˘ליט

ניסה הרב להעמיד אותה על טעותה, באומרו: 
ההורים שלך הדליקו נרות, משום שבזמנם עדיין 
לא הייתה תאורה טובה, אולם כיום, כאשר ישנו 

 אור מהחשמל, אין צורך בהדלקת נרות.
אוי, נענתה האשה ואמרה באנחה, כבוד הרב, 

'הנרות הללו שאנו מדליקים', זה לא בשביל אור... 
■ הנרות האלה הם לעילוי נשמת התרנגולת... 

 סיפור מדהים ומשמח המתאים במיוחד לתקופה

 הרב אלעזר רז 

ש כד תכתוב
ל



ואחד מהתושבים הנמצאים כאן, סיפר לי כי 
היה לאשתו בעיה רפואית לפני כמה שנים ואמרו 
ללכת  הרופאים שצריכים לנתחה, והוא רגיל 
לרבנו, והלך אליו, אמר לו הרב תגיד לרופאים 
ה  ל ו  נ ת י ש ק  ר ו ח  ו ת י נ ה  כ י ר צ א  ל א  י ה ש
אנטיביוטיקה, חזר לאשתו ואמר לה שתאמר כך 
לרופאים, והרופאה שלה אמרה: מה יודע הרב 
מבאר שבע מה שאנחנו רואים פה שיש בעיה 

קשה. בכל זאת הסכימו לעשות לה 
צילום נוסף, ובאמת ראו שאין זה כמו 
הכל. יכול  וחלף  הצילום הקודם, 
להיות שהיה משהו, אבל הדיבור שלו 
היה משפיע על הטבע כי צדיק גוזר 

 והקב"ה מקיים.
לאמי  שנים אמרו  כמה  ולפני 
 , ח"ו ישתתקו  אצבעותיה  כי  תחי' 
והלך גיסי שליט"א אצל רבנו: ואמר 

 לו: דברים בטלים. וכן היה.
ועלה בדעתי שזה רמוז בשמו 
עי"ן עולה  דהנה תיבת  רבנו,  של 
בגימ' ק"ל, ופעמיים עי"ן גימ' ר"ס, עם 
ן  י נ מ כ ח  " ש ה  ל ו ע  " מֹח " ת  ב י ת
"אלעזר". ששני עיניו ומוחו היו כל 

 הזמן בקדושה.
מורי ורבותי! הרבה יותר ממה 
שאמרתי לפניכם יש על לוח לבי, 

אבל מקוצר הזמן לא נאריך עוד רק נראה מה 
אנחנו נוכל לקחת לעצמנו מהנהגותיו ודרכיו של 
רבנו, להיות כמוהו ממש איננו יכולים אבל לפחות 

 כ"א יקח דבר אחד מדרכיו.
רבנו זצ"ל נזהר מאד בשמירת העיניים, ולכן 
היו עיניו רואות למרחוק, בפעם האחרונה שהייתי 
אצלו (בי"ג תמוז בשנה שנפטר) הבאתי לו מכתב 
שרשומים בו כמה דברים, והרב לא פתח את 
המכתב אלא הניחו על השולחן לפניו כשהוא 
סגור, וענה לי על הדברים הכתובים בו לפי הסדר, 
על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. עיני ראו. וכך 
להדריך אנשים בדברים שלא ראה  היה יודע 
מעולם, ובמקומות שלא דרך אף פעם. והכל מכח 

 קדושת עיניו.
[ואגב, בסיום הפגישה אמר לי לבא אליו שוב, 
ובעוה"ר לא זכיתי לראותו שוב. אבל היה בדעתי 
ללכת אליו לציונו הקדוש ביום ששי, ובליל ששי 
באשמורת ראיתיו בחלומי, ניגש אלי ומושיט את 
ידו אלי, בדיוק בצורה שנהג בחייו, ואומר לי "שלום 
עליכם". ואיקץ. ויהי לפלא. הנה כי הצדיק יודע גם 
אחר פטירתו הכל, וידע שבדעתי לבא אצלו, ומאת 
ה' היתה שאחר תפלת שחרית בא אחד מהקהל 

 ולקחני ברכבו לציון הקדוש הלוך ושוב].
בדורנו הגיעו הניסיונות עד לכיסו של האדם, 
כי יש בעוה"ר פלאפונים שאפשר ליפול מהם 
מקרים קשים  על  לשאול תחתיות. ואני יודע 
ונוראים, ועל נפילות רוחניים שאירעו לאנשים 

למקומות לא טובים “  ולבחורים מכח "גלישה 
חלילה, ואברך שאי אפשר לו בלי פלאפון, שיחזיק 
למה  בחורים ונערות  כשר" אבל  פלאפון  רק 
צריכים פלאפון בחינם אפילו כשר. וגם להזהר 
רבים וטובים חללים  מרעת האינטרנט, אשר 
הפילה, וגם אלו שבאמת כוונתם לצורך עבודה 
אבל בסוף חלילה יכולים ליפול ולגלוש לבלי קום, 

 ח"ו.
ק רבי אלעזר “ הנה להיות כהגה 

אבוחצירא זצ"ל לא נוכל בקלות, 
חלילה  ללכת  לא  לפחות  אבל 
למקומות שמתקלקלת הראיה, 
ולא להסתכל בכלים ומכשירים 
ח  מ ה ל  ק ל ק ל ם  ח כ ב ש ו  ל א כ
והמחשבה. ומה גם הורסים את 
צביון הבית ואת שלום הבית ח"ו, 
כדאי  ולא  מחדלים.  כהנה  ועוד 
שעה  רבע  של  הנאה  שבשביל 

 לאבד חיי עולם חלילה וחס.
גם בהליכה ברחוב, לא להביט אנה 
להכשל  כול  י חלילה  כי  ואנה, 
במראות נגעים, ומו"ר רבי יהודה 
לרחוב,  צדקה זצ"ל טרם צאתו 
בעדשות  ו  באצבעותי נוגע  היה 
את  לטשטש  בכדי  המשקפיים 
ת  ב ו ח ד  מ ל נ ו  נ מ מ ו  . ה י א ר ה

 הזהירות בזה.
ונסיים בסיפור מיוחד לקוראים שגם כן יוכיח 
צדיק גוזר  המושג  של  וקדושתו  עצמותו  על 

רבי אלעזר “ והקב  אצל  לאחת  מקיים אחת  ה 
 א.“זיע

מאפיות   פסח, אחד מבעלי  היה זה ערב 
המצות טרח והכין כמות גדולה של מצות לחג 

מיליון   2הפסח שהיא בכשרות ידועה מאוד, בשווי  
 שקלים. 

כשהגיע זמן השיווק, הופתע בעל המאפייה 
לראות ברחובה של עיר מודעות גדולות על כך 

 שהוא זייף את כשרותו ואין המצות כשרות. 
הוא רץ לביתו של רב של אותה הכשרות כדי 
אכן  שהמצות  כך  על  מכתב הבהרה  שיוציא 
בכשרותו. לפני שפרסם את המודעה בחוצות הוא 
פנה לרבי אלעזר וסיפר לו את הסיפור ואף הראה 

 בפניו את מכתב ההברה של רב הכשרות. 
אותו  קרע  לקח את המכתב  אלעזר  רבי 

 לגזרים והשליך אותם לפח.  
לאחר מכן פנה אליו ואמר לו: "תכתוב על 

 2פתק את המילים הבאות: "אני ארוויח השנה פי  
יותר משנה שעברה". גם אם אתה לא מאמין בזה 
תכתוב כדי שתוכל להאמין בכך. בעל המאפייה 
רשם את דברי הרב ויצא לדרכו. מאוחר יותר, 
לאחר שבדק התברר כי בשנה שלפני כן הרוויח 
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בכל זאת הסכימו 
לעשות לה צילום 
נוסף, ובאמת ראו 

שאין זה כמו 
הצילום הקודם, 
וחלף הכל. יכול 

להיות שהיה 
משהו, אבל 

הדיבור שלו היה 
משפיע על הטבע 

כי צדיק גוזר 
 והקב"ה מקיים.

עומד על כך “  ברכת פרץ ” ל בספרו  “ מרן הסטייפלער זצ 
י קנאתו השיב “ מדוע פרט כאן הכתוב רק את זכות זה שע 

הרי זה וודאי שגם אילו לא ‘  חמה מישראל ולא כליתי וכו 
הייהת במעשה פנחס שום הצלה לישראל [כגון אילו לא 

גדול ‘  מ עצם מעשה פנחס היה קידוש ה “הייתה מגיפה כלל], מ
‘ שהרי באותו מעשה זמרי היה חילול ה ‘,  בקנאו את קנאת ה 

נורא ואיום שנשיא מישראל יעשה הנבילה הזאת בפהרסיא 
כ “ סנהדרין דף פב] א ‘  לעיני משה ולעיני כל ישראל. [עיין בגמ 

מדוע פרט הכתוב כאן דווקא העניין של השיב את חמתי ולא 
 ז הוא אומר הנני נותן לו את בריתי שלום.“שעי‘, כלתי וכו

קידושין (דף מ) בהא ‘  י המבואר בגמ “ ל, עפ “ ובאר הרב זצ 
דתנן אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן 
קיימת לו לעולם הבא וילפינן התם כולהו מקראי דכתיב בהו 
ברכה של חיים, ופריך אי הכי שלוח הקן נמי הכתיב לעמן 

א אסברה לי כתיב “ אמר רבא ר ‘  ייטב לך והארכת ימים וכו 
ומתבאר ‘,  וכו “  אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו ” 

‘, טוב לבריות ’ וגם ‘ טוב לשמים’דמצווה דאית בה גם ‘, שם בגמ
ז, רך מצוות שלוח הקן אינה אלא “ יש בה גם פירותיהן בעוה 

מצווה שטוב לשמים אבל אין לבריות הנאה מזה, ובמצווה 
 ש ביתר ביאור.“שטוב לשמים בלבד אין לה פירות. עי

 -‘ טוב לשמים ’ ומעתה במעשה פנחס לכאורה לא היה אלא  
ש [ועשה במסירות נפש, כי מה “ ת וקידוש ש “ כי קנאת השי 

י שם], “ שניצל היה בכמה ניסים כמבואר בסנהדרין עיין בפרש 
מ טובה לבריות לא עשה, ואדרבה הרג נשיא שבט, “ אבל מ 

י שעשה זכות גדול ונורא מאוד ושכרו הרבה מאוד “ ואעפ 
כ לא היה בדין “ מ בעולם הזה לא היה לו פירות. וא “ב מ“בעוה

כי כל שכרו מזומן “  ברית כהונת עולם ” ז  “ שתנתן לו בעוה 
 ב ופירות אין לו.“לעוה

כ אין “ י קנאה זו הציל את כלל ישראל, א “ אבל מכיוון שע 
לך טוב לבריות גדול מזה שהטיב לכלל ישראל להצילן מכליון 

פנחס בן אלעזר ” ז, וזהו שכתוב:  “ ושפיר מגיע לו פירות בעוה 
ולכן ‘, ” טוב לבריות ’והוה ליה “ בן אהרון הכהן השיב את חמתי

ז והיינו מדין “ דמשום כך זוכה לשכר כבר בעוה ‘,  פי “ אמור לו
 הפריות.

ל את דברות רבותינו “ י הדברים האלה מבאר רבנו זצ “ ועפ 
פנחס בן אלעזר בן אהרון ” על הכתוב    -‘ מדרש רבה ‘ ל ב “ ז 

ה בדין הוא שיטול את “ אמר הקב   -“ הכהן השיב את חמתי 
 שכרו.  

י “ ולכאורה אינו מובן הלא לכל מצווה יש שכר טוב? ועפ 
הנתבאר לעיל יש לומר דהכי קאמר בדין הוא שיטול שכרו 

שבכל מצווה שטוב לשמים בלבד אין נותנין “,  ז “ מיד בעוה ” 
והיה בזה “,  השיב את חמתי “ ז, ורק מכיוון ש “ פירות בעוה 

כי ‘  פירות ’ בדין הוא שינתן שכרו מיד מדין  ‘ טוב לבריות’משום 
 עיקר שכרו וודאי נשאר לו לעולם הבא.

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
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אור ’ולציין עבור 
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פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את ‘ וכו‘ וידבר ה” הרב אלעזר רז 
חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא 

כליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני נותן לו את 
 “בריתי שלום

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
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 השכר בעולם הזה



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

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

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

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

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

 הלשון: זה ציית וזה לא! 
 

מסופר על הגאון רב איצלה בלאזער ז''ל, שבא אליו ידידו הגאון רב נפתלי אמשטרדם ז''ל בחלום 
מה נשעה 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. 
 

מסופר על אדם אחד, שבא לפני הבעל שם טוב הקדוש, ובכה לפניו על בנו, שהתרחק מן התורה, 
ויצא לתרבות רעה. יעץ לו הבעש"ט, עצה בדוקה ומנוסה: תשתדל להגדיל את אהבתך כלפי בנך, 

הוא באמת יהודי טוב  -הגיע למה שהגיע, ובתוך תוכו  -וללמד עליו זכות, שרק מתוך השפעת החברה 
דבר זה ישדר "אוטומט" רגשי אהבה אל בנך, וממילא גם  -עם נשמה טהורה, וכו' וכו'. אם תעשה כך 

י"ט) "כי כמים -הוא יחוש אהבה גדולה אליך, שכן כך לימד אותנו שלמה המלך (בספרו משלי, כ"ז 
כן לב האדם לאדם"! ליבו של חברך יהיה "הדדי" אליך, בדיוק לפי מה שאתה תחשוב  -הפנים לפנים 

 עליו... 
 

מרן המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ''ל מסופר, שפעם, לעת זקנותו, נעמד על הבימה בישיבת פוניבז' 
ואמר כך: ''רבותי, נער הייתי וגם זקנתי [הוא היה קרוב לשנתו התשעים], אני כבר מדבר עשרות שנים 

 על ענין האמונה, ואני מרגיש שאם אני מסיח את עצמי כמה דקות מהאמונה, אני נופל ממדרגתי!''
מעשה ב''חזון איש'' שנסע לירושלים להשתתף בברית מילה של נכד אחותו. לכבודו נקהלו הרבה 
אורחים. והנה באמצע ההכנות לברית כשהקהל עומד וממתין, קם יהודי זקן שהחזיק עצמו לדרשן, 
נעמד על גבי ספסל והתחיל לדרוש ברבים. הנוכחים במקום לא הקשיבו לדבריו והמשיכו לשוחח 
בינם. התייחסו אל הדרשן כאל טרדן בלתי קרוא. רק איש אחד היה, שישב למולו והסתכל ישר בפניו, 

היה זה החזון איש.   -הקשיב לכל מילה שיצאה מפיו ונענע לו בראשו כדי לכבדו ולגרום לו קורת רוח  
 וכשסיים דרשתו ענה אחריו ''אמן'' בדביקות.

 סיפורים מחזקים  

  קו אור השבת
 להתחזק כל יום. כל היום.

שיעורים ושיחות 
בשידור ישיר מכלל 
 הישיבות הקדושות

הקלטת תגובות 
 וסיפורים למערכת

 קו ההשגחה 
 פרטית העולמי

 שיחות מרתקות 
מפי הרב זאיד הרב 

 פנגר הרב גלזר ועוד...

אלפי סיפורי אמונה 
 קול תודה -ותודה

חיבור ישיר לקול 
הלשון מאגר של 

 מאות אלפי שיעורים!!

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

ד
 "ובני ˜רח ל‡ מ˙ו" (כ"ו י"‡)

 
כיון שבני קרח הרהרו תשובה 
בליבם למה נתבצר להם מקום 

בגיהנום ולא נשארו בחיים או יכנסו 
 לגן עדן?

 
יש להקשות כיון שפירש רש"י שבני קרח היו בעצה 
תחילה ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בליבם לפיכך 
נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם, ואם כן כיון 
שעשו תשובה למה בכלל נבלעו באדמה ונתבצר להם 
מקום בגיהנום, ולא ניצלו או יכנסו לגן עדן שהרי עשו 
תשובה, וכמו שמצינו במסכת קידושין (מט:) שאדם 
האומר לאשה הרי את מקודשת לי בתנאי שאני צדיק, אף 
על פי שהוא רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה 
בליבו, וכן פסקו הראשונים והשו"ע (אבה"ע סי' ל"ח 
סק"י) שהרי היא ספק מקודשת. אך מדברי המאירי שם 
משמע דמקודשת ודאי. ומבואר שמכח הרהור תשובה 
אפילו רשע גמור נהפך לצדיק, וכיון שבני קרח הרהרו 
בתשובה למה בכלל נקבע גורלם ומקומם בגיהנום, הלא 
היו צריכים להינצל לגמרי או על כל פנים שיקבע מקומם 

 בגן עדן? 
 

 יישוב א'
הרהרו תשובה רק בליבם אך לעיני העם נראו 

 כשותפים מלאים במחלוקת 
בספר בית אב (הביאו בטללי אורות בפרשתינו) 
פירש שכיון שבני קרח רק הרהרו תשובה בליבם, אך 
לעיני כל העם נראו כשותפים מלאים בעדת קרח, 
לכן בשעת מעשה לא היה אפשר להפך בזכותם 
ולחוס עליהם, כי היו מחוברים מקשה אחת עם עדת 
קרח, על אף שבמחשבתם ובליבם נפרדו מהם, ולכך 
נבלעו יחד עם כל עדת קרח באדמה. ומכל מקום 
אחרי כן בפרשתינו שעוסקת בייחוסם של ישראל, 
מזכיר הכתוב אותם לשבח כי באמת חזרו בתשובה 
והיו צדיקים. ועל פי זה מיושב הטעם שמתחילה 

 נבלעו באדמה ונתבצר להם מקום בגיהנום.
 

 יישוב ב'
כיון שהיו בעצה תחילה לא זכו לעשות 

תשובה גמורה שלא יהיו בגן עדן ותלמידיהם 
 בגיהנום

הכתב סופר מתרץ שכיון שאמרו חז"ל (יומא פז.) 
שהמחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות 
הוא בגן עדן ותלמידו  תשובה, כדי שלא יהיה 
בגיהנום. על כן כיון שבני קרח היו בעצה תחילה, לא 
הועילו הרהורי התשובה לחלצם מגיהינום, שהרי הם 
היו מחטיאי הרבים, ולא הספיקו בידם לעשות 
תשובה גמורה, כדי שלא יהיו הם בגן עדן ותלמידיהם 
בגיהנום. וביאר שזו כוונת רש"י "הרהרו תשובה 
בליבם" כלומר שרק ביקשו לעשות תשובה אך לא 
הספיקו בידם. ומכל מקום הועילו להם הרהורי 

נתבצר   -תשובה, שלא ירדו לשאול תחתית, אלא  
להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם. וכן כתב המהר"ל 
בגור אריה שלא עשו תשובה גמורה, ולכן כיון שעשו 
תשובה לא מתו, ומכל מקום כיון שלא עשו תשובה 

 גמורה גם לא חיו. 

 

  
דעד

לל



 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

 
                                                                                                                                                           

 להצטרפות לאלפי המנויים:
 keremyosef@okmail.co.il  

 

 לרכישת ספרי המחבר:
 054-84-60007/8או  02-5373570
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 ?‡ם נ„ר˘ ל‚נ‡י ‡ו ל˘בח‰ ברי˙בכל  ל‡לי‰ו ˘י‰י‰ י‰ˆיוו
נגלה לו הקב"ה "אמרו חז"ל פנחס זה אליהו, וכך מצינו בפרקי דרבי אליעזר (פרק כ"ח) 

קנאת  ". אמר לו, לעולם אתה מקנא?!קנא קנאתי" אמר לו אמר לו, מה לך פה אליהו,

חייך שאין  וכאן קנאת! "!פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"בשטים על גילוי עריות, שנא' 

מכובד ן התקינו חכמים לעשות כסא מכא ן ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך.עושי

 ית, שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית.למלאך הבר

היו שדרשו זאת כשכר לפנחס הוא אליהו, שזוכה להיות נוכח במעמד כל ברית מילה הנה 

 שיש דורשים לגנאי. ת כ"ה) הביאפרישה (יו"ד רס"ה אוה אולם בתורת שכר על קנאותו.

 וצ"ב מה עונשו של אליהו שצריך להשתתף בכל ברית מילה?

בשם מהר"י צמח, שהעונש הוא משום שבזמן  מראית העין ביאר מרן החיד"א בספרוו

שאליהו שולח ניצוץ שלו בכל ברית מילה שיש בישראל, אינו יכול להיות במתיבתא 

 שים הנאמרים במתיבתא דרקיעא. דרקיעא, ומאבד באותו זמן את החידו

מכות  כתמסב, כדלהלן. עסק התורה בפמליא של מעלהוהנני להרחיב בזה הדיבור בעניין 

יונתן, מאי דכתיב (דברים ל"ג)  'רמר שמואל בר נחמני א בירמר אוב"ק (צב.) איתא, (יא:) 

במדבר שנה שהיו ישראל  ארבעים, כל אותן "יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת ליהודה"

עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון, עד שעמד משה ובקש עליו רחמים, אמר לפניו 

, ונכנסו עצמותיו , מי גרם לראובן שיודה, יהודה, וזאת ליהודה שמע ה' קול יהודהש"ערב

 לישיבה של מעלה, מפני עדיין לא היו מכניסים את יהודהו של יהודה למקום חיבורם.

, "ואל עמו תביאנו" גם לעולם הבא, המשיך משה והתפלל עליו קיבל על עצמו נידויש

, ישא וליתן בהלכה עם שאר החכמיםל דיין לא היה יודעעולישיבה של מעלה.  והכניסוהו

", כלומר יהי בו כח לריב ריב במלחמתה של תורה נגד ידיו רב לו" המשיך משה והתפלל

 שהיו מקשים עליו תרץ קושיותן לא היה יודע לחביריו, ונענה גם בתפילה זו. ועדיי

", שיהיה לו עזר מן השמים ליישב ועזר מצריו תהיהוהתפלל " חכמים, הוסיף משהה

 .קושייתם

.) שבעולם הבא עונג ההנאה מזיו השכינה בישיבה של מעלה היא יז(ברכות במצינו עוד ו

 

 תש"פ פנחס 291גיליון 
  

 

 

 

 

 

 כתיבה וחתימה טובה!

 
 
 
 

מעשה שהרבנית אשת הגה"צ ר' משה אב"ד סלאוויטא 

הלך אצל אביו ונתקשתה בלידתה, וראה בעלה בעוניה 

הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זצ"ל וביקש ממנו שיתפלל 

עבורה שתלד בנקל. השיבו אביו "דע לך אשתך מקשה 

לד הוא נשמה גדולה ואינו רוצה לרדת ללדת בגלל שהו

הרי הוא נכנס להיכל לעולם שפל זה. אבל עכשיו 

לצד לצאת לאויר העולם והתרצה בגלל זה הנגינה ו

עתיד להיות בעל מנגן גדול", ולאחר היותו גדול בתורה 

כך היה, כמה דקות אמר לו אביו "מזל טוב, בני", ו

לימים  , ואותו תינוק נודעבדיוק ילדה באותה שעהש

   זצ"ל. מסלאוויטא הרה"ק ר' שמואל אברהם

בזה יש לבאר הטעם שהתינוק נימול רק לשמונה, ואין 

ממהרים למולו ביום לידתו או אחר כמה ימים ללידתו, 

ללדתו, דומים לתינוק  אותם שבעה ימים ראשוניםד

על ירידת הנשמה מעולם , ות כביכולשבעת ימי אבלכ

נשמתו בעולם האמת בהיות כי , האמת לעולם השפל

שבעה  ו השכינה, ומטעם זה כלמזיומתענגת נכספת 

נפשי לקיום את הכח העדיין אין בו הראשונים ימים 

 מצות המילה, ואיננו מוכשר ומסוגל לכך.

שאמרו רבותינו במסכת נדה דף ל"א ע"ב,  זה וכעין

מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהיו כולם 

ם. ופירש רש"י שאוכלין שמחים, ואביו ואמו עצבי

בים שאסורין ושותין בסעודה, ואביו ואמו עצו

צ"ע דאטו בשביל טעם זה תעכב בתשמיש. ופירושו 

שלא יהיו  י"ל ברם לאור האמור התורה מילה לשמיני,

 .בנם התינוק, וכאמור ותאביו ואמו עצבים בעצב ואבל

) טעם המנהג ד"רס "סיו"ד סהדרישה (ביאר  וכיו"ב

לפי שהוא אבל על  ,אצל התינוק הנולדלבקר בשבת 

 .תורתו שלמד במעי אמו ששכח
, וראה שם עוד ברית מילה "מעדני יוסף"מתוך הספר 

 ביאורים בטעם שהתינוק נימול דוקא ליום השמיני.  10

 

˙ ל‰בכל בר ?מ

סלאאוויטטא אב"ד משה ר' הגה"צ אשת ששהרבנית מעעשה



 
 

  

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

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

אין בו לא אכילה  ה"בהעו" באומרם תחת האכילה והשתיה שבעולם הזה,

ולא ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה 

  ".תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

כי ידעתיו "ובמדרש תנחומא (פרשת ויגש סימן י"ב) עה"פ (בראשית י"ח) 

הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה אתה למדת  ולמר וגו', אמרו, א "למען אשר יצוה

ורה, את בניך תורה בעולם הזה, ולעולם הבא אני בכבודי אלמדם את הת

ובילקוט  ."וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך" שנאמר (ישעיה נ"ד י"ג)

שמעוני (ישעיהו רמז תכ"ט) איתא, עתיד הקב"ה להיות יושב בגן עדן 

ודורש, וכל הצדיקים יושבים לפניו וכל פמליא של מעלה עומדים על 

 והקב"הרגליהם, וחמה ומזלות מימינו של הקב"ה ולבנה וכוכבים משמאלו, 

יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח, וכיון שמסיים ההגדה, 

עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו ואומר יתגדל ויתקדש, וקולו הולך מסוף 

  לם עונים אמן.והעולם ועד סופו, וכל באי עולם כ

עה"פ "וירא ה' כי סר לראות  ')ב אותפרשת שמות ( רבה ואיתא עוד במדרש

ר במעון שבי ר אתני אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה",ויקרא אליו 

והוא  ,מד תורה בעולם הזהימשה הוא של אלא"? משה משה"מהו  וחאי,י

 .שעתיד ללמד בעולם הבא

אמר רב ששת כל המלמד תורה בעולם  ע"א, ב"סנהדרין דף צוהכי איתא ב

 ."הומרוה גם הוא יור" )משלי י"א(הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר 

ע"א,  כט(מסכת מועד קטן בסוף  רב בשםרב חייא בר אשי  ונראה שזה כוונת

תלמידי חכמים  וכן הוא במסכת ברכות דף ס"ד ע"א, ועיין שם במהרש"א)

ילכו מחיל אל חיל יראה אל "אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא, שנאמר 

לבית שילכו מבית המדרש  ,רש"י ילכו מחיל אל חילופירש  ."אלהים בציון

וזה לבד  הכנסת, ומבית הכנסת לבית המדרש אחר יראה אל אלהים בציון.

המפורסם שזוכין לעלות ממדרגה למדרגה בעולם הבא, הפשט הפשוט 

כגמול ושכר טוב על מעשיהם בעולם הזה, ופירי פירותיהם של מעשיהם 

אין להם מנוחה  "חת, וזה לשונו: הריטב"אהטובים. וכעין מה שפירש שם 

שהולכין מגן עדן לכסא הכבוד ומטיילין בכל מתיבות  רושפי ,הבאבעולם 

עליונות ותחתונות ליהנות מזיו השכינה כהולך מבית הכנסת לבית המדרש, 

 ."ילכו מחיל אל חיל"ועליהם הכתוב אומר 

אין להם שם שכתב בזה"ל:  תוספות הרא"שמצאתי בזה בס"ד מרגלית בוכן 

. שכמו שהם עמלים בתורה בעולם הזה מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא

במעשה דיהודה  נןכך הם עמלים בתורה בעולם הבא לפני השכינה כדאמרי

ילכו מחיל אל "והיינו  .דלא הוה ידע למישקל ומיטר בהדי רבנן בשמעתתא

 ,מחיל של העולם הזה אל חיל של העולם הבא "חיל יראה אל אלהים בציון

וציון  .שעת פטירתן שנהנין מזיו השכינהוזהו ב .כאשר יראו אל אלהים בציון

ירושלם הבנויה כעיר "זהו ציון של מעלה שהוא כנגד ציון של מטה כדכתיב 

 מתוקים מדבש ונופת צופים.  והדברים נפלאים ."שחוברה לה יחדו

 ובמסכת יבמות (צו:) איתא, אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב (תהלים

אלא ,ר לו לאדם לגור בשני עולמיםוכי אפש "אגורה באהלך עולמים"ס"א) 

שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"ז דאמר  "ריה ש"עאמר דוד לפני הקב"ה רב

כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה  שב"ירבי יוחנן משום ר

שפתותיו דובבות בקבר. ובסנהדרין (צ:) איתא, אמר רבי יוחנן משום רבי 

שמעון בן יהוצדק "כל מי" שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה שפתותיו

בבכורות (. ופירש רבינו גרשום "םדובב שפתי ישני"בקבר שנאמר דובבות 

אלא זה שאמרו דובבות כלומר שאמר הלכה משמו דובבות בעולם הזה לא:) 

בהקדמתו לסדר ( ובטם יוספות וכן פירש התו ושפתיו דובבות בעולם הבא.

שע"י שאומרים הלכה בשמו בעולם הזה, שפתותיו דובבין ורוחשין , )טהרות

מסתבר שהמפרשים ו לבארוכתב ין.בישיבה של מעלה בין הלומדין והדורש

 ה"זשמזכירים הלכה בשמו בעו דייל שבישיבה של מעלה יש סדר לדורשים, וע

 .ניתנת לו הזכות לדרוש אף שלא הגיע זמנו

בהרת אם דרקיעא במתיבתא ובגמרא בבא מציעא (פו.) איתא שנחלקו

 ב"ההק, ספק. טהור לבהרת קודם לבן שער ואם, טמא לבן לשער קודמת

עיין שם מ"ש גבי רבה ו( .טמא אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו, טהור ראומ

ועיין עוד  "ל עסיק הקב"ה בפילגש בגבעה,בר נחמני. ועיין גיטין ו ע"ב דא

בגיטין סח ע"א שאפילו אשמדאי מלך השדים עולה למתיבתא דרקיעא 

 ללמוד תורה, ואח"כ יורד ולומד ממתיבתא דארעא).    

) מובא שלעתיד לבא הקב"ה שואל לת"ח האם ובמדרש משלי (פרשה י'

עסקת בכל חלקי תוה"ק, מקרא משנה, הלכות, אגדה, ומעשה מרכבה, ואם 

והגר"א ב"אבן שלמה" (פ"י אות  משיב שעסק, בוחנים אותו על מה שלמד.

כ"ח) כתב: הצדיקים מצפים על החכם בעוה"ב שיגיד להם חידושי תורה, 

אה וחמישים (ויש גורסים ק"פ) ימים וכשבא הצדיק לגן עדן נותנין לו מ

 .לדרוש ברבים התורה שלמד בעולם הזה

אאליהו זוט ) כתב בשםתלמוד תורהערך  "הפ( "מנורת המאורובספר "

לכו " מרבלחם שנא .יסתכל אדם בעצמו שמשולין דברי תורה בלחם ובמים

 ישכשם שא. ללמדך "הוי כל צמא לכו למים" במים שנא'ו ".לחמו בלחמי

לאדם לעמוד בלא לחם ומים בעולם הזה, כך אי אפשר לו לעמוד אפשר 

לא ימוש ספר התורה הזה " מר, שנאה"זבעולם הבא בלא תורה שלמד בע

 יומם ולילה". מפיך והגית בו

תאכל במלח פת תורה של דרכה היא כך(פ"ו משנה ד')  אבותוכך שנינו ב

 עמלאתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים

והיינו  ה"ב.לעו לך וטוב ה"זבעו אשריך לך וטוב אשריך כן עושה אתה ואם

 כאמור שעי"כ ירגיש ויחוש בהנאת הלימוד והעסק בתורה בעוה"ז ובעוה"ב.

ומעתה עולה על נס פירושו של המראית העין שהעונש של אליהו הנביא הוא 

ומאבד באותו עת שבזמן שמופיע בברית אינו יכול להיות במתיבתא דרקיעא, 

ואולם אפשר שעיקר ההפסד את החידושים הנאמרים במתיבתא דרקיעא. 

הוא מה שאינו זוכה לשמוע מפי הגבורה את החידושים וסודות התורה, אבל 

עיקר החידושים אפשר שרואה ברוח הקודש או ששומע אחר כך מבני 

 .החבורה בפמליא של מעלה

 מתוך הספר "מעדני יוסף" ברית מילה
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

ס ִּפְנחָ  ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ַמִים? ם ׁשָ אּות ְלׁשֵ  ַמִהי ַקּנָ

 יג):-ָּפָרָׁשֵתנּו ּפֹוַתַחת ַּבְּבָרָכה ֶׁשִּנְּתָנה ְלִפְנָחס ַעל ַמֲעֵׂשהּו (כה י
ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן 
ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם 
א ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי: ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת  ְו

לֹום: ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ַּתַחת ְּבִריִתי ׁשָ 
 ָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".-ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלא

"ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן : ּוֵמִביא ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש
ִפי ֶׁשָהיּו ַהְּׁשָבִטים ְמַבִּזים אֹותֹו, ָהְרִאיֶתם לְ  -ַהֹּכֵהן 

ֶּבן ּפּוִטי ֶזה ֶׁשִּפיֵטם ֲאִבי ִאּמֹו ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 
ְוָהַרג ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל? ְלִפיָכ ָּבא ַהָּכתּוב ְוִיֲחסֹו 

ָמִתי ְּבָנְקמֹו ֶאת ִנְק  -ַאַחר ַאֲהֹרן: ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי 
 ְּבִקְצּפֹו ֶאת ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה ִלי ִלְקצֹוף...".

א ָהיּו יֹוְדִעים ֶׁשהּוא  ְוַהְּׁשֵאָלה ְידּוָעה: ְוִכי ַהְּׁשָבִטים 
ְמיָֻחס ַּגם ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן? ְועֹוד, ְוִכי ִיחּוסֹו ַאַחר ַאֲהֹרן 

 ְמַבֵּטל ֶאת ִיחּוסֹו ַאַחר ִיְתרֹו?
 

תוֹ  ְרּגָ  ִיחּוסֹו ַאַחר ַאֲהרֹן ֵמִעיד ַעל ּדַ
ְוָידּוַע ַהֵּבאּור ְּבֵׁשם ַרִּבים ִמַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר, ִּכי ֶזהּו ֹעֶמק 
ַהֵּבאּור ְּבַמה ֶׁשָהיּו ַהְּׁשָבִטים ְמַבִּזים אֹותֹו, ּוְבַמה 

ְּׁשָבִטים ִּבּזּו אֹותֹו ֶׁשָּבא ַהָּכתּוב ְוִיֲחסֹו ַאַחר ַאֲהֹרן: הַ 
ִּכי ָטֲענּו ֶׁשָאָדם ְּכמֹותֹו ֵאיֶנּנּו ְּבַדְרָּגה ִלְפֹעל ְלֵׁשם 
א ָהְיָתה לֹו ַהְּזכּות ַלֲהרֹוג  ָׁשַמִים ִּבְׁשֵלמּות, ְוַעל ֵּכן 
ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל. ּוָבא ַהָּכתּוב ְוִיֲחסֹו ַאַחר ַאֲהֹרן 

דֹוׁש ְוַנֲעֶלה ְוהּוא ָאֵכן ְּבַדְרָּגה זֹו ֶׁשל לֹוַמר ֶׁשְּמקֹורֹו קָ 
 ַקָּנאּות ְלֵׁשם ָׁשַמִים.

ּוְברּוַח זֹו ָמִצינּו ְּבִדְבֵרי ַהַּמֲהַר"ל ְּבִסְפרֹו ּגּור ַאְרֵיה. 
"...ָאְמִריַנן (ִקּדּוִׁשין ע.) ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְוזֹו ְלׁשֹונֹו: 

עֹו... ּוְלִפיָכ ָהיּו ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו ּפֹוֵסל ֶאת ַזְר 
ַהְּׁשָבִטים ְמַבִּזין אֹותֹו ֶׁשִּפְנָחס ִמִּיְתרֹו ֶׁשִּפֵּטם ֲעָגִלים 
ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוִמְּסָתָמא הּוא ִנְמָׁש ַאֲחֵרי ֲאִבי ִאּמֹו. 
ּוְלִפיָכ ָּבא ַהָּכתּוב ּוְמַיֵחס אֹותֹו ַאַחר ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, 

ַהֹּכל ַאַחר ַאֲהֹרן, ָּכל ָּכ ָהָיה  -ֶזה  ְּכלֹוַמר ֶׁשִּפְנָחס
ִיחּוס ַאֲהֹרן ָּגדֹול, ֶׁשָּבֵטל ֶאְצלֹו ִיחּוס ִיְתרֹו, ְוֵאין ּבֹו 

 ֵׁשֶמץ ְּפסּול ִמִּיְתרֹו ֶׁשִּפֵּטם ֲעָגִלים ָלֲעבֹוָדה ָזָרה".
ּוְבֹאֶפן ּדֹוֶמה ֵּבֵאר ְּבֵסֶפר "ַאִּפְריֹון", ִּכי ַהְּׁשָבִטים 

"ִּכי ַמֲעֶׂשה זֹו ֶׁשָהַרג ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ָּבא לֹו ִמַּצד ָאְמרּו 
ֶׁשהּוא ָּבא ִמַּצד ִאּמֹו ֵמעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ֲאֶׁשר 
ָנֵקל ָלֶהם ִלְׁשּפֹו ָּדם, ְוָלֵכן ִיֲחסֹו ַאַחר ַאֲהֹרן, ִּכי ִמַּצד 

 ֶׁשהּוא ַקַּנאי ֶּבן ַקַּנאי ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה זֹו".
ּתֹוֶסֶפת ִנְפָלָאה: ַהְּׁשָבִטים ָטֲענּו ִּכי ה ָּבזֶ  ָׁשַמְענּוְועֹוד 

ַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ִּפְנָחס נֹוֵבַע ַא ְוַרק ֵמִתיעּוב ַלֲעבֹוָדה 
ם ֲעָגִלים ָזָרה, ְוֹזאת ִּבְהיֹותֹו ִמֶּצֱאָצֵאי ִיְתרֹו ֲאֶׁשר ִּפּטֵ 

ָלֲעבֹוָדה ָזָרה. ַקָּנאּות ַהָּבָאה ִמּתֹו ַּכַעס ְוִׂשְנָאה, 

 -ֵאיֶנָּנה ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה. אּוָלם ָּבא ַהָּכתּוב ְוִיֲחסֹו ַאַחר ַאֲהֹרן 
לֹוַמר ְל ֶׁשְּפֻעָּלתֹו ָהְיָתה ִמֹּכחֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ִמֹּכַח ֶׁשל 

ֶׁשֵּכן ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא ִהָּוה ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה ְלָכל ְּכַלל  ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל,
ִיְׂשָרֵאל ְוָעלּול ָהָיה ְלָהִמיט ָאסֹון ּנֹוָרא ַעל ַהְּכָלל. ַעל ֵּכן, 
א ָהָיה ַרק ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ַּכַעס ּוְנָקָמה ְּבעֹוְבֵרי  ַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ִּפְנָחס 

 ֲהָבה ִלְכָלל ִיְׂשָרֵאל.ֲעֵבָרה, ֶאָּלא ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ַא
ְלִפי ָּכל ַהֵּבאּוִרים מּוָבן, ִּכי ִּפְנָחס ָזָכה ְלִהְתָּבֵר ְּבִבְרַּכת ַהָּׁשלֹום 



ֵּכיָון ֶׁשַּמֲעֵׂשהּו ֶהֱעָלה אֹותֹו ְלַדְרָּגה ֶׁשל ְמַכֵּפר  -ּוִבְכֻהַּנת עֹוָלם 
 ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.

 

ם ְנָחס ִקּנֵא ַאְך ְוַרק ְלׁשֵ ַמִים ּפִ  ׁשָ
ּוְבנֹוֵתן ָטַעם ְלהֹוִסיף ָּכאן ִמְּדָבָריו ֶׁשל ַּבַעל ָהאֹור ַהַחִּיים 

א ְלֶאְמָצעּות   ַהָּקדֹוׁש: "...ֶׁשָהְיָתה ַהִּקְנָאה ִּבְׁשִביל ְּכבֹוִדי ְלַבד 
ׁשּום ָּדָבר זּוָלתֹו, ְוזֹו ִהיא ִמְצָוה ְׁשֵליָמה ֲאֶׁשר ִיְתַרֶּצה ה' ָּבּה 

ל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם, ְוהּוא אֹוְמרֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבִכינּוי יֹוֵתר ִמּכָ 
 ְלַהְּמַדֵּבר ָּברּו הּוא".

ְלֵמִדים ָאנּו  -ְּכלֹוַמר, ְּבָכ ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבַקְנאֹו ֶאת "ִקְנָאִתי" ְּבתֹוָכם 
א ְלֵׁשם ַהִּצּבּור, ֶאּלָ  א ִקֵּנא ְלֵׁשם ַעְצמֹו, ְוַאף  א ִקְנָאה ֶׁשִּפְנָחס 

 ְלַמַען ְּכבֹוד ָׁשַמִים 'ֶנטֹו'.
 

נּו לֹא ִקּנֵא? ה ַרּבֵ  ַמּדּוַע ֹמׁשֶ
ּוְבדֹוֶמה ָלֶזה ָמִצינּו ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַהֲחַתם סֹוֵפר, ַהּכֹוֵתב ְּבתֹו 

"ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם ְוגֹו'... ְוִהֵּנה ֶּדֶר ְרָׁשִעים  ְּדָבָריו:
ַקֵּנא ִקְנַאת ְלַקְּנאֹות ְּבֵרֵעהּו ְותֹוֶלה ַעְצמֹו ֶׁשעֹוֶׂשה ְלֵׁשם ָׁשַמִים לְ 

ה' ְצָבאֹות... ְוחֹוֵׁשב ֲאִני ִּכי ַּגם ָאז ָהיּו ַרִּבים ִמִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים 
ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְלִזְמִרי ְלַקֵּנא ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות ְוִלָּבם ָהָיה ַרק 

"ׁש ְלִקְנַאת ַעְצָמן ַּכַּנ"ל... ָאְמָנם ִּפְנָחס... ְוהּוא ָהָי' ַּכָּוָנתֹו ְלׁשֵ 
 ֶּבֱאֶמת". 

א ָיָצא  ְּבֹאֶפן ּדֹוֶמה הּוא ְמָבֵאר ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו, ִּכי ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו 
ְלַקֵּנא ֵּכיָון ֶׁשָחַׁשׁש ְּבַעְנְוָתנּותֹו ֶׁשָמא ֵאינֹו ָׁשֵלם ְּבִקְנַאת ַהֵּׁשם 

. ְוַעל ֶזה ִּבּזּו ַהְּׁשָבִטים ֶאת ִּפְנָחס ֶׁשֵאינֹו  ָׁשֵלם ְּבִקְנַאת ִיְתָּבַר
ַהֵּׁשם ֵּכיָון ֶׁשֲאִבי ִאּמֹו ִּפֵּטם ֲעָגִלים ָלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוָבא ַהָּכתּוב 

 ְוֵהִעיד ָעָליו ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְלַגְמֵרי.
 

ָנה ַאֶחֶרת" ּוָ ה ֶזה ְמעָֹרב ּכַ ַמֲעׂשֶ י לֹא ָהָיה ּבְ  "ּכִ
ֶפר "ְּכַתב סֹוֵפר", ְוֶזה ְועֹוד ְּברּוַח זּו ָמִצינּו ֶׁשָּכַתב ְּבנֹו, ְּבסֵ 

"ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם ְוכּו'. ִנְרֶאה ִלי ְדָהְרבּוָתא  ְלׁשֹונֹו:
ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָהָיה לֹו ִלְקֹצף ַעל ִזְמִרי ִמְּׁשֵני ְטָעִמים, ֲחָדא ֶׁשָעָׂשה 

ֵקי ִיְׂשָרֵאל, ְועֹוד ִּכי ֵהִעיז ָּפָניו ֶנְגּדֹו ְוֶנֶגד  ָרע ְוֵהִעיז ֶנֶגד ה' ֱא
א ָחס  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל ֶׁשָעָׂשה ָּדָבר ְמֹכָער ָּכֶזה. ֲאָבל ִּפְנָחס 
א ָקַצף ִמּׁשּום ֶזה ְּכָלל ַרק ְּבִקְנַאת ה'. ְוֶזה ָּכַתב  ַעל ְּכבֹודֹו ְו

ִריִתי ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ַּדְוָקא, ָלֵכן ֱאמֹור לֹו ִהְּנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ 
א ָהָיה ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ְמֹעָרב ַּכָּוָנה ַאֶחֶרת ֶׁשְּיַקְלֵקל  ָׁשלֹום, ִּכי 
א ִיְהֶיה ְׂשָכרֹו ָׁשלֹום, ִּכי ָעָׂשה ַהֹּכל ְלַקֵּנא ֶאת ִקְנָאִתי,  ַהָּדָבר ֶׁש

 ְוָאֵתי ַׁשִּפיר".

 
 ֶלַקח ָחׁשּוב ְלָכל ַהּמֹוִכיִחים

ַה"ְּכַתב סֹוֵפר" ְונֹוֵתן ֶלַקח ָחׁשּוב ְלָכל  ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים, ַמְמִׁשי
ֵאּלּו ַהִּמְתַוְּכִחים ּומֹוִכיִחים ֶאת ָהֶאִּפיקֹוְרִסים. ְוָכ הּוא ּכֹוֵתב 

 ִּבְלׁשֹונֹו ַהָּזָהב: 
"ּוְכֵעין ֶזה ִיַּׁשְבִּתי ִּדְבֵרי ַהַּׁש"ס ְּבַׁשָּבת [ל:] ֶׁשִהְקָׁשה ְסִתיַרת 
ְּתֵרי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִּדְכִתיב ַאל ַּתַען ְּכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו ֶּפן ִּתְׁשֶוה לֹו 
ַּגם ַאָּתה, ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה ֲעֵנה ְּכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו ֶּפן ִיְהֶיה ֲחַכם 

יָניו, ּוְמַׁשֵּני ָהא ְּבִמיֵּלי ְּדַאְרָעא ָהא ְּבִמיֵּלי ִּדְׁשַמָּיא. ִּכי ְּבעֵ 
ַּתְלִמיד ָחָכם ַהּמֹוִכיַח ִּבְדָבִרים ּוִמְתַוֵּכַח ִעם ָהַאִּפקֹוְרִסים 
ַהַּמְלִעיִגים ַעל ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ְוַעל ָהעֹוְסִקים ָּבֶהם, ּוַמְסִּביר ָלֶהם 

ֶׁשְּגדֹוִלים ִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל, ְוַהֹּכל ָעׂשּו ְּבָפִנים ַמְסִּבירֹות 
ְּבַהְׂשֵּכל ּוְבַדַעת ּוְבָחְכָמה ִנְפָלָאה ְמֹאד, יּוַכל ִלְהיֹות ֶׁשִּלְכבֹוד 
ַעְצמֹו הּוא ּדֹוֵרׁש, ֶׁשִאם ִיְהיּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל ֲחׁשּוִבים ּוְגדֹוִלים 

א ְיַבֶּזה ַּגם ֶאת ָהעֹוְסִקים ּבֹו ְוַאל ִיְתלֹוֵצץ  ְּבֵעיָניו ִמֵּמיָלא 
א ִתְהֶיה ִּבְׁשִביל ֶׁשִּמְתלֹוֵצץ ָעָליו,  ָעָליו, ֲאָבל ִעַּקר ַהּתֹוֵכָחה 
ֶאָּלא ְלַקְּנאֹות ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות ְּכמֹו ִּפְנָחס, ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ַהֵּלץ 

א ִיּפֹול ִלְבֵאר ַׁשַחת ְוַאל ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח,  ּוְבַוַּדאי ִּדְבֵרי ֶׁש

ּתֹוַכְחּתֹו ַיֲעׂשּו ֹרֶׁשם ְוַיֲערֹוף ַּכָּמָטר ִלְקחֹו ְוִתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרתֹו. 
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַאל ַּתַען ְּכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו ֶּפן ִּתְׁשֶוה לֹו ַּגם ַאָּתה, 

ים ְלהֹוִכיחֹו ַרק ֶׁשַאל ִּתְׁשֶוה לֹו ַּגם ַאָּתה ְּכַאַחד ָהֵריִקים ְוַהּפֹוֲחזִ 
. ֲעֵנה ְּכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו ֶּפן ִיְהֶיה ֲחַכם ְּבֵעיָניו, ְוִיֹּפל ִלְבֵאר  ִלְכבֹוְד
ַׁשַחת ח"ו, ְוִיְהיּו ָּכל ַמֲעֶׂשי ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ְוֵהן ֵהן ִּדְבֵרי ַהַּׁש"ס, 

י ִּדְׁשַמָּיא ָהא ְּבִמיֵּלי ְּדַאְרָעא כמ"ש ִלְכבֹוד ַעְצמֹו, ְוָהא ְּבִמיּלֵ 
 ".ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם וכמ"ש, ְוַק"ל

 
 

ָרֵאל אֹוֶרָך ָיִמים" ַרם ְלִיׂשְ ְנָחס ּגָ  "ּפִ
 ְוַנְחּתֹום ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִמּלֹוָתיו ַהִנְפָלאֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי:

ּו "ִּפְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוגֹו', ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי. ֵּפְרׁש
ְקָצת ַהְּמָפְרִׁשים ֵהִניַח, ִמְּלׁשֹון ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת (ְיַׁשְעָיה ל, טו), ִּכי 
ְּבִקְנָאתֹו ֵהִניַח ְלִמַּדת ַהִּדין, ְּכִעְנַין ַוֲהִניחֹוִתי ָל (ְׁשמֹות לג, יד). 
ַא ַהּמּוָבן ִמִּמַּלת ֵהִׁשיב ֶׁשַהֵחיָמה ָהְיָתה ְראּוָיה ָלֶלֶכת ַעל 

א ָהְלָכה. ְוֵיׁש ְלַדְקֵּדק ִיְׂשרָ  ֵאל ֶאָּלא ֶׁשִּפְנָחס ֵהִׁשיָבה ְלַגְמֵרי ְו
א ָהְלָכה, ּוֵמתּו ִמִּיְׂשָרֵאל ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף, ֲאָבל ֶזה  ְוֵאי 
א ִנְפַקד ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל  ְרָאָיה ֶׁשּכָֻּלן ָהיּו ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון ְו

ִטים, ְוֶזהּו ֲהָׁשַבת ַהֵחיָמה ִמְּׁשָאר ִיְׂשָרֵאל, ְוֶזהּו ִמְּׁשָאר ַהְּׁשבָ 
א ָחָלה ִמַּדת ַהִּדין  ֵּביאּור ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁש
א  א ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי, ְו חּוץ ִמן ַהֵּׁשֶבט, ֶזהּו ְו

ל. ִנְמֵצאָת ָלֵמד ֶׁשַהָׁשַבת ַהֵחיָמה ָּגְרָמה ִכִּליִתי ֶאָחד ִמִּיְׂשָראֵ 
ִקּיּוָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִאְלָמֵלא ֵּכן ָהיּו ָּכִלין, ְוִאם ֵּכן ִּפְנָחס ָּגַרם 
ְלִיְׂשָרֵאל אֹוֶר ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ֵמאֹותֹו ְזַמן ַעד סֹוף ָהעֹוָלם, 

ְכִלית, ּוְלָכ ָזָכה ִלְחיֹות ְלֵאין ְואֹוָתן ַהָּׁשִנים ֵאין ָלֶהם סֹוף ְותַ 
ַּתְכִלית, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ִּכי ִּפְנָחס ֶזה ֵאִלָּיהּו, ְּכִעְנָין ֶׁשָאַמר 
ַהָּנִביא (ַמְלָאִכי ב, ה) ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום, 

 ְוֶנֱאַמר ָּכאן ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום".
 

רֶ ד ַלֲעמוֹ  ָעֵלינוּ י ָמתַ ע ֵנדַ  ֵאיךְ  ּפֶ  ץ?ּבַ
ַהֶּלַקח ַהּנֹוֵבַע ִמָּפָרָׁשה זֹו נֹוֵגַע ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו. ֻּכָּלנּו 
ִנָּצִבים ְלִעִּתים ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְדֶרֶׁשת ְּפֻעָּלה ַאְקִטיִבית ֶנֶגד 
, חֹוְטִאים. ְלִעִּתים ֶזה ַּבחּוץ, ָּבְרחֹוב אֹו ְּבמֹוָסד ִצּבּור ָּכְלֶׁשהּו

 ּוְלִעִּתים ֶזה ּגֹוֵלׁש ֶאל ּתֹו ַהִּמְׁשָּפָחה ַהֻּמְרֶחֶבת. 
ֵיׁש ְוָאנּו ְנבֹוִכים: ַהִאם ָאנּו ַּבַּדְרָּגה ַהְּנכֹוָנה? ְוִכְלׁשֹון ַהַּטֲעָנה 
ָהַעִּתיָקה: "ִמי ָׂשְמ ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו"? ְלִעִּתים ֵאיֶנּנּו 

א ָעִד  ַח, ִּבְמקֹום ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהִּדין יֹוְדִעים ַהִאם  יף ְלַוֵּתר ְוִלְס
 ַעל ִּתּלֹו. ְלִעִּתים ֶיְׁשנֹו ַּגם ִׁשּקּול ְלטֹוַבת ְּכַלל ַהִּצּבּור. 

ָּברּור ֶׁשֵּיׁש ֹצֶר ְלִהָּמֵל ְּבַדַעת ּתֹוָרה ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום. אּוָלם 
ָּברּור: ַקָּנאּות ֲאִמִּתית ִהיא ָּכזֹו  ָּפָרָׁשֵתנּו ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ְיסֹוד

ַהּנֹוַבַעת ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְוִאם ִהיא ָּכזֹו ֲהֵרי ִהיא ַמְׁשִּפיָעה טֹוָבה 
ּוְבָרָכה ַלֹּכל (ַוֲאִפילּו ְלִמי ֶׁשִּנְפַּגע ְּבַעְצמֹו ִמן ַהַּקָּנאּות ַהּזֹו), 

ם ָהֲאָנִׁשיף ְוַא, 'םִמָּׁשלֵ ' ְׂשָכרוֹ ת אֶ ל ֶׁשְּיַקּבֵ ְוסֹופֹו ֶׁשל ַהְמַקֵּנא 
.ַיִּכירּו ּבְ   ַמֲעֵׂשהּו ַהּטֹוב ִויָבְרכּו אֹותֹו ַעל ָּכ

ַנִּביט ְלֵעֶבר ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְרֶאה ֶאת ְּדמּוָתם ֶׁשל אֹוָתם 
ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְמַקְּנִאים ִקְנַאת ה' ְולֹוֲחִמים ֶנֶגד 

ד ְוָלֶלֶכת ְּבַדְרָּכם, ַהִּנְסיֹונֹות ַלֲעִקיַרת ַהּתֹוָרה. ֵמֶהם נּוַכל ִלְלמֹ 
ְוַהְלַואי ְוִנְזֶּכה ְלַהֲעִמיד ַהָּדת ַעל ִּתָּלּה. ַא ַאל ִנֵּתן ְלִׁשּקּוִלים 
ָצִרים ְוִאיְנֶטֶרַסְנִטִּיים ְלִהְתַחֵּפׂש ִּבְלבּוׁש ֶׁשל "ַקָּנאּות". אֹוי ָהָיה 

ְגּדֹו. ַאְׁשָריו לֹו ְלִפְנָחס ִאּלּו ַהְּׁשָבִטים ָהיּו צֹוְדִקים ַּבֲחָׁשָדם נֶ 
ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְוֵהִעיד ָעָליו ֶׁשָּכל ֻּכּלֹו ָהָיה ָז ְוָטהֹור, ְוָכל 

 ַמֲעֵׂשהּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים.
 

-------------------------------------------------------- 
 

 :יהם שלתנשמוי לוילע קדשומן העלו
 ה (אליהו) בן ר' חיים ובת שבע ע"המשר'  אבינו

 מרת אילנה בת רחל ע"הואמנו 



ְּ ָּפָרַׁשת ב ִסּיּום 

ֶׁשָעַבר,  ַהָּׁשבּוַע 

ָקָראנּו  ָּבָלק,  ָּפָרַׁשת 

ַהַּמֲעֶׂשה  ַעל  ַּבּתֹוָרה 

ּוִבְתִחַּלת  ִּפיְנָחס,  ֶׁשל 

ְמַׁשֵּבַח  ה'  ָּפָרָׁשֵתנּו 

אֹותֹו ְונֹוֵתן לֹו ַמָּתָנה.

ַהִּצּוּוי  ַעל  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ַּבֶהְמֵׁשְך 

ֶאת  ֶׁשָּיִכין  ַרֵּבינּו  ְלֹמֶׁשה  הקב"ה  ֶׁשל 

ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְלַתְפִקיד ַהַּמְנִהיג ֶׁשל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ְּפִטיָרתֹו.

ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ְלַמּנֹות  ִּבֵּקׁש  ה'  ָלָּמה 

ָחַׁשב  ְוֹלא  ַרֵּבינּו,  ֹמֶׁשה  ַאֲחֵרי  ְלַמְנִהיג 

ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך  ֶזה  הּוא  ֶׁשִּפיְנָחס 

אֹותֹו  ִׁשֵּבַח  ָּכְך  ָּכל  הּוא  ֲהֵרי  ַהַּמְנִהיג, 

ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה?

ַּבֲחִסידּות ֻמְסָּבר ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵּבין 

ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְלֵבין ִּפיְנָחס ַהֹּכֵהן. ֶהְבֵּדל 

ֶזה ְמאֹוד ּדֹוֶמה ְוָקׁשּור ַלֶהְבֵּדל ֵּבין סּוֵגי 

ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש:  ְּבֵבית  ֶׁשָהיּו  ַהָּקְרָּבנֹות 

ֶאת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד, ָּכל ֹּבֶקר ְוֶעֶרב; ְוָהָיה 

ָהיּו  אֹוָתם  ַהּמּוָסִפים,  ָקְרְּבנֹות  ֶאת 

ַמְקִריִבים ַרק ִּבְזַמִּנים ְמֻיָחִדים.

ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמאֹוד 

ּדֹוֶמה ְלָקְרָּבן ַהָּתִמיד – 

אֹוֵמר  ֶׁשַהָּפסּוק  ּוְכמֹו 

ֹלא  נּון...  ִּבן  "ְיהֹוֻׁשַע 

ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל" – 

ִעְקִבי  ָהָיה ְמאֹוד  הּוא 

ּוְתִמיִדי;

ְלֻעָּמתֹו ֵיׁש ֶאת ִּפיְנָחס ֶׁשָּקם ְּכֶׁשָהָיה 

ָׂשִמים  ֹלא   – ִׁשְגָרִתי  ְוֹלא  ָחִריג  ַמֶּׁשהּו 

ֵאָליו ֵלב ָּכל ַהְּזַמן.

טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ָחׁשּוב  ְּכָלל  ֵיׁש 

"ְזִריזּות  ֶׁשל  ְּבַמָּצב  ִלְהיֹות  ֶׁשְּצִריִכים 

ְזִריִזים  ִלְהיֹות  ִמַּצד ֶאָחד  ִּבְמִתינּות" – 

ְוַחִּדים ְּכמֹו ִּפיְנָחס, ַאְך ִמַּצד ֵׁשִני ָצִריְך 

ּוְבִׁשּקּול  ִּבְמִתינּות  ַהְּזַמן  ָּכל  ִלְהיֹות 

ַהַּדַעת.

ְוָכל   – ַהָּמִׁשיַח  ְּכמֹו  ֲאִמִּתי,  ַמְנִהיג 

ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָמִׁשיַח – ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ָּכְך 

ַּבִהְתַנֲהגּות ַהּיֹום=יֹוִמית ֶׁשּלֹו.

ב"ה

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

ב"ה

ָעלֹון ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל

7777 ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ִּפינְָחסַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ִּפינְָחס    //////    ִּגּלָיֹון ִמְסַּפר ִּגּלָיֹון ִמְסַּפר 

י י ְזִריזּות ִּבְמִתינּותְ



 ר' פֶּסַח מִמַּלַסְטֹובְקָה
ּן הָאֲכִילָהִסּפּור ֲחִסיִדי ִעםִסּפּור ֲחִסיִדי ִעם ר' פֶּסַח מִמַּלַסְטֹובְקָה תִּקּו

חִידָה!
ִּי  ְ אֵינֶנ יֵשׁ לִי אַרְבַּע אֶצְבָּעוֹת וַאֲגוּדָל, אַך

יְצוּר חַי. מִי אֲנִי?

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

הַפּוֹתְרִים נְכוֹנָה.

הַזֹוכָה מֵחֹודֶש סִיוָן: יָעֵל רֹומָנֹו

פִּתְרוֹן הַחִידָה מִשָּׁבוּעַ שֶׁעָבַר: פַּעֲמוֹן

ִ ֶׁשל ל ָחִסיד  ָהָיה  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְפֵני 

ָהַרִּבי ַה"ֶצַמח ֶצֶדק" ְּבֵׁשם ר' ֶּפַסח 

ֵמַהְּדָבִרים  ֶאָחד  ִמַּמַלְסטֹוְבָקה. 

לֹו  ֶׁשָהיּו  ָהָיה  ֶאְצלֹו  ַהְּמֻיָחִדים 

ַּגם  הּוא  ְּגדֹוִלים,  ְמֹאד  ּגּוף  ְמַמֵּדי 

ֶׁשְּיהּוִדי  ְּכמֹו   – ְמאֹוד  ָחָזק  ָהָיה 

ָצִריְך ִלְהיֹות.

ְׁשַעת  זֹו  ָהְיָתה  ַאַחת,  ַּפַעם 

ִמְלָחָמה, ָרָאה ר' ֶּפַסח ְׁשֵני קֹוָזִקים 

ְרָׁשִעים, ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּמִציִקים 

ֶׁשָּכָאמּור  ֶּפַסח,  ר'  ְיהּוִדָּיה.  ְלִאָּׁשה 

ַעל  ִהְתַנֵּפל  ְמֹאד,  ָחָזק  ָהָיה 

ָלֶהם  ְוִהְרִּביץ  ָהְרָׁשִעים,  ַהּקֹוָזִקים 

ֶׁשָעְזבּו ֶאת  ַעד  ְמֹאד  ֲחָזקֹות  ַמּכֹות 

ָהִאָּׁשה ּוָבְרחּו ָּכל עֹוד ַנְפָׁשם ָּבם.

ֶׁשַהּקֹוָזִקים  ָיַדע  ֶּפַסח  ר' 

הּוא  ָלֵכן  ּבֹו,  ִלְנֹקם  ִיְרצּו  ָהְרָׁשִעים 

ֲהפּוָכה  ָחִבית  ְּבתֹוְך  ְוִהְתַחֵּבא  ָּבַרח 

– ַהַּמָּצב ָהָיה ֶׁשָהֹראׁש ֶׁשּלֹו ְלַמָּטה, 

ְוָהַרְגַלִים ֶׁשּלֹו ָהיּו ְלַמְעָלה.

ַעד  ָמה,  ְזַמן   ? ָעָליו  ָעַבר  ָּכְך 

ּבֹו  ַלָּמקֹום  ִהִּגיעּו  ֶׁשַהּקֹוָזִקים 

ְוֹלא  ְוִחְּפׂשּו  ִחְּפׂשּו  ֵהם  ִהְתַחֵּבא. 

ָמְצאּו, ַעד ֶׁשַּבֲחַמת ַזְעמֹו ֶׁשל ֶאָחד 

ָּבּה  ֶהָחִבית  ַעל  ָּדַפק  הּוא   – ֵמֶהם 

ָׁשָהה ר' ֶּפַסח ְּבָחְזָקה. ר' ֶּפַסח ִקֵּבל 

ֲאָבל  ְּברֹאׁשֹו,  ְמאֹוד  ֲחָזָקה  ַמָּכה 

ָׁשַתק ְוֹלא הֹוִציא ֶהֶגה.

ִחּפּוֵׂשיֶהם,  ֶאת  ַהּקֹוָזִקים  ִסְּימּו 

ְוָיָצא ר' ֶּפַסח ֵמֶהָחִבית. ְלֶפַתע הּוא 

 – ַהִּזָּכרֹון  ֹּכַח  ֶאת  ֶׁשִאֵּבד  ֵלב  ָׂשם 

הּוא ָׁשַכח ַהֹּכל ֵמָעְצַמת ַהַּמָּכה!

ַרּבֹו,  ְלֵבית  ְּפָעָמיו  ָׂשם  ֶּתֶכף 

ֲהֵרי   – ְמאֹוד  ּוָבָכה  ֶצֶדק",  ַה"ֶצַמח 

ַה"ֶצַמח  ְּבֹלא רֹאׁש?  ָׁשֶוה  ָמה הּוא 

ִהְזַּדָהה ִאּתֹו ּוָבָכה ַּגם  ֶצֶדק" ְמאֹוד 

19:13 ִ ַ ִּבירּוָׁשלַיִם – ָ
ִּבְכַפר ַחָּב"ד – ִּבְכַפר ַחָּב"ד – 19:3019:30  

ִּבנְיּו יֹוְרק – ִּבנְיּו יֹוְרק – 20:1020:10

לל
זְמַן הַדְלַָקת נֵרֹות:



ּן הָאֲכִילָהִסּפּור ֲחִסיִדי ִעם ר' פֶּסַח מִמַּלַסְטֹובְקָה ּן הָאֲכִילָהתִּקּו תִּקּו

ָּ ְפסּו אֹותֹו ָּבָניו ְּבָכל ּכֹוָחם ְוֹלא ת

ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְלִהָּכֵנס  לֹו  ָנְתנּו 

ָמה  יֹוֵדַע  ֹלא  הּוא  ֲהֵרי   – ַהֹּכֶמר 

קֹוֶרה ִאּתֹו.

ְלֵביָתם,  ַּבֲחָזָרה  אֹותֹו  ֶהֱחִזירּו 

ְוָׁשְמרּו ָעָליו טֹוב טֹוב ַעד מֹוָצֵאי 

ֵהם  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  ִמָּיד  ַׁשָּבת. 

ָלְקחּו ִּכְרָּכָרה, ְוָנְסעּו ֻּכָּלם ַל"אֹוֵהב 

ִיְׂשָרֵאל" ֵמַאְפָטא.

ַהִּסּפּור  ָּכל  ֶאת  לֹו  ִסְּפרּו  ֵהם 

ָלנּו,  ֲעֹזר  "ַרִּבי,  ָאְמרּו  ּוְכֶׁשִּסְּימּו 

ָלֶהם  ֵהִׁשיב  ַלֲעׂשֹות?"  נּוַכל  ָמה 

ְיכֹוִלים  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל"  ָה"אֹוֵהב 

ֶׁשֹּלא  ֲאָבל  ְלֵביתֹו,  אֹותֹו  ְלַהֲחִזיר 

ִיְּתנּו לֹו ׁשּום ָּדָבר ֶלֱאֹכל – ַּגם ִאם 

הּוא ַמָּמׁש ֹלא ַמְרִּגיׁש טֹוב.

ְוַלְמרֹות  ַהְּיָלִדים  ֹזאת  ָׁשְמעּו 

ֶׁשֹּלא ָּכל ָּכְך ֵהִבינּו ָמה הֹוֵלְך ָּכאן, 

ָעׂשּו ְּכִדְבֵרי ַהַּצִּדיק.

ֶהֱחִזירּו אֹותֹו ְלֵביתֹו, ַאְך ַאֲחֵרי 

ַּכָּמה ָׁשעֹות ֶׁשל ָרָעב הּוא ִהְתִחיל 

ִלְזֹעק ֶׁשהּוא ָרֵעב. הּוא ָהָיה ִנְרֶאה 

ַמָּמׁש ֹלא טֹוב ְוִכְמַעט ֶׁשִהְתַעֵּלף...

ֶּפֶרק ד'ֶּפֶרק ד'
ַּתְקִציר: הָיָה יְהוּדִי שֶׁרָצָה לְהָמִיר 
אֶת דָּתוֹ ח"ו, הוּא כְּבָר הָלַךְ לְבֵית 

הַכֹּמֶר, אַךְ לְפֶתַע...

ֵאָליו  ָחַזר  ָּברּוְך ה',  ּוֶבֱאֶמת,  הּוא – 

ֹּכַח ַהִּזָּכרֹון.

ָחׁש  ּוְלֶפַתע  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ָעְברּו 

ְּבֹראׁשֹו  ְמאֹוד  ַחד  ִּבְכֵאב  ֶּפַסח  ר' 

ֶצֶדק"  ֶׁשַה"ֶצַמח  ֵהִבין  הּוא  ִמָּיד   –

ִנְפַטר. ֲהֵרי ָּכל ֹּכַח ַהִּזָּכרֹון ֶׁשּלֹו ָהָיה 

ִּבְזכּות ַה"ֶצַמח ֶצֶדק".

ֹּכֶׁשר  ֶאת  ִאֵּבד  ֶׁשהּוא  ִמֵּכיָון 

ַהִּזָּכרֹון ִלְפָעִמים ָהָיה קֹוֶרה ֶׁשְּבאֹותֹו 

ֶאת  ַּפֲעַמִים  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  הּוא  יֹום 

ֶׁשְּכָבר  ָׁשַכח  הּוא   – ְּתִפָּלה  אֹוָתּה 

ִהְתַּפֵּלל, ְוָלֵכן ִהְתַּפֵּלל ׁשּוב.

ֶׁשָּצֲחקּו  ֵליָצִנים  ֲאָנִׁשים  ְּכֶׁשָהיּו 

ָעָליו ְוָקְראּו לֹו "ֶּפַסח ַהְּמֻׁשָּגע" הּוא 

ָאַמר  ָּתִמיד  ֲאָבל  אֹוָתם,  ֵמִבין  ָהָיה 

"ֶּפַסח ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻׁשָּגע ּוְלִהְתַּפֵּלל 

ֹלא  הּוא  ַּפַעם  ַאף  ֲאָבל  ַּפֲעַמִים, 

ִיְׁשַּכח ְלִהְתַּפֵּלל!"

ְ יָבוֹא אי"ה... הֶמְשֵׁך



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

כַּרְטִיס נוֹסָף) עַל מִׂשְחַק ֻקפְסָה, בֵּין הַפּוֹתְרִים נְכוֹנָה.

ִּים דֹּב בֶּער מַיְמֹון הַזֹוכֶה מֵחֹודֶש סִיוָן: חַי

מוּעָט וּמְֻרבֶּה

ֲ ַהְּמֻיֶחֶדת א ֵמָהאֹות  ִנְפָרִדים  ַנְחנּו 

ֶׁשָּלַמְדנּו  ָמה  ָּכל  ֶׁשְּלִפי  ֶׁשָּלנּו, 

ּוְקַטָּנה.  ֲעָנִקית  ְּבֶעֶצם  ִהיא  ָעֶליָה 

"מּוָעט  ִנְקָרא  ֶזה  ַּבֲחִסידּות 

ָקָטן,  ָּדָבר  ַהְּמֻרֶּבה":  ֶאת  ַהַּמֲחִזיק 

ָהאֹות ֲהִכי ְקַטָּנה, ֶׁשּכֹוֵלל ָמֵלא ָמֵלא 

ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים.

ַל"ְׁשִּפיץ".  ְנַטֵּפס  ַהָּׁשבּוַע 

ַהָּׁשָנה  ְּבַמֲהַלְך  ַהַּכָּוָנה?  ָמה 

ְמֻיָחִדים,  ָיִמים  ַהְרֵּבה  ָלנּו  ֵיׁש 

ַּכָּמה  ָלנּו  ָהיּו  ַהָּׁשבּוַע  ֲאִפּלּו 

ֲהִכי  ַהּיֹום  ֶאת  ֵיׁש  ֲאָבל  ָּכֵאּלּו. 

ְמֻיָחד ְּבָׁשָנה – יֹום ִּכּפּור.

ָלאֹות  ָקׁשּור  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֵאיְך 

ֶׁשָּלנּו? ֹקֶדם ָּכל ְּכַדאי ֶׁשִּנְזֹּכר ֶׁשהּוא 

ָּפׁשּוט ַהּיֹום ָהֲעִׂשיִרי ִמְּתִחַּלת ֹחֶדׁש 

ִּתְׁשֵרי, ּוְבֶעֶצם ִמְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה;

ַהֹּכֵהן  ֶׁשל  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִמֶּזה,  חּוץ 

הּוא  ּבֹו  ַהָּיִחיד  ַהּיֹום  ֶזהּו  ַהָּגדֹול 

ַּכָּמה  ַהְּמֹפָרׁש!  ה'  ֵׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיר 

אֹותֹו?  ַמְזִּכיר  הּוא  ְּפָעִמים 

ַּכּמּוָבן ֶׁשֶעֶׂשר.

ְּכֶׁשָהיּו  ָהָעם  עֹוִׂשים  ָהיּו  ֶמה 

ָהיּו  ַהְּמֹפָרׁש?  ַהֵּׁשם  ֶאת  ׁשֹוְמִעים 

ָּכל  ַלְמרֹות  ּוִמְׁשַּתֲחִוים.  ּכֹוְרִעים 

ִּבְׁשַעת   – ַּבִּמְקָּדׁש  ֶׁשָהָיה  ָהֹעֶמס 

ַהִהְׁשַּתֲחָוָאה ָהָיה ָמֵלא ָמקֹום ָּפנּוי. 

ְמֹאָרע ֶזה ְמאֹוד ּדֹוֶמה ָלאֹות ֶׁשָּלנּו – 

ִהַּגְענּו ְלַמָּצב ּבֹו "מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת 

ַהְּמֻרֶּבה".

בְּדִיחַת ֶקרֶשׁ 

מָה עוֹשִׂים 
 ּ עִם שַׁמְפּו

בְּהֹדּוּ?

מְנַקִּים אֶת 
הָרֹאשׁ...

←  ַּבֶּמה ָהָיה ׁשֹוֶנה ִּפיְנָחס ִמְּיהֹוֻׁשַע?
←  ֶמה ָהְיָתה ֲעַצת ָה"אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל"?

←  ֵּכיַצד ָקׁשּור יֹום ִּכּפּור ָלאֹות ֶׁשָּלנּו?
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 מאוצרות הפרשה      

חידה פר"ש           חידה פר"ש         
 ?על אלו אנשים נאמר ברש"י דבר שנאמר על יוכבד בת לוי                                  

 (כה, יא) לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום
רבי יואל מסאטמר זי"ע אמר פעם, בתורה, מובא מעשה הקנאות של

בסוף פרשת בלק. ואילו השכר שפנחס קיבל מובא בתחילתפנחס 
: לפני שנותנים שכר על מעשהפרשת פנחס. מדוע? ביאר רבי יואל

קנאות, ממתינים במשך שבוע כדי לבדוק שזה אכן נעשה לשם שמים.
 (כו, ה) חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי

טים אתוסיפה התורה לשמותיהם של כל ראשי משפחות השבה
שהן ,הפלאי ,החנכייו"ד בסופם:  האות ה"א בתחלתן, ואת האות

אותיות שמו, מלפניהם ומאחוריהם, לומר בזה שה' מעיד על כשרות
יחוסם. אמנם בשמות אבות השבטים לא נוספו ה"א ויו"ד: "אלה

",יששכרה משפחת ", "אליהודה", "אלה משפחת גדמשפחות בני 
וכו'. אלא ששלשה שבטים יצאו מכלל זה, וגם לשמות אבותיהם נוספו

–", שמעון הראובניאלה משפחות " –האותיות ה"א ויו"ד: ראובן 
". הסיבההזבולניאלה משפחת " –", וזבולון השמעניאלה משפחות "

שלשבטים ראובן ושמעון נוספו אותיות שם ה', היא כדי לפיס את
ננזף על מעשה בלהה, ושמעון ננזףראובן  –מפני שהיו נזופים דעתם 

על מעשה זמרי. והסיבה שלזבולון נוספו אותיות שם ה', היא כדי
שהוא מקום סכנת להוסיף לו שמירה. מאחר וזבולון היה מפליג ביום,

הוסיף –ו למות" : "זבלון עם חרף נפש(שופטים ה, יח)מות, כמו שנאמר 
 (חזקוני)  לו הקב"ה את אותיות שמו, לשמירה.

 (כו, יב)תם חפשמבני שמעון ל
בני" –מדוע בשאר השבטים נכתבה לפני שמם רק המילה "בני" 

שמעון למשפחתם", "בני גד למשפחתם", "בני יששכר למשפחתם"
שלפני שמות השבטים אפרים ודן נוספה גם המילההרי  –וכן הלאה 

 בני דן למשפחתם". אלהבני אפרים למשפחתם", " אלה –לה" "א
ניתן להסביר ולומר שהמילה "אלה" רומזת לעבודה זרה, כמו שאמרו

אלהיך ישראל". ואמנם בשבטי אלה" – (שמות לב, ד)על עגל הזהב, 
אפרים ודן חטאו בעבודה זרה יותר מכל שאר השבטים. ירבעם בן נבט

היה ראש המלכים שהחטיאו את ישראלשהיה משבט אפרים, 
בעבודה זרה, ואילצם לעבוד לשני העגלים שבנה. את העגל האחד שם

שבו השכינוהמקום  – (מל"א יב)ל, ואת השני בנחלת שבט דן -בבית א
מסיבה זו הוסיפה התורה לשבטי (שופטים יח, לא).בני דן את פסל מיכה 

 הובא בעלון נפת צופים) (רבנו בחיי,   אפרים ודן את המילה "אלה".

 (כז, ה) ויקרב משה את משפטן לפני ה'
נשאלת השאלה: מדוע לא הכריע משה במשפטן של בנות צלפחד?
והרי לכאורה דבר פשוט הוא, שאם אין בן, אזי הבת יורשת, ואף השכל

וט בדינן? ניתן להסבירהישר מורה כן. ומדוע רצה משה שהקב"ה ישפ
: "לא חרבה ירושלים אלא:)זאת על פי מה שאמרו חז"ל (שבת קי"ט

בשביל שחללו בה את השבת", ומכאן שירושת הארץ תלויה בשמירת
שבת. ומאחר וצלפחד חילל שבת, לכאורה לא מגיע לו חלק ונחלה
בארץ. אמנם למעשה כן הגיע לו חלק בארץ, מפני שעשה את מעשהו

, שלא קושש צלפחד בשבת, אלאם, כדברי חז"ל במדרשלשם שמי
ייראו.וכדי להראות לישראל את ענשו של מחלל שבת, למען יראו 

ומכיון ורק הבורא יתברך יכול היה לדעת מה היה בלבו של צלפחד,
לא, רצה משה שדוקא הבורא יתברך, הוא ואם נתכון לשם שמים א

  (אהל תורה, שם)  שיפסוק במשפט זה.

  (כז, יח)אמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון וי
 יהושע בן נון??מאיזה ישיבה הגיע 

להיות בפרשה אנחנו קוראים על זה שהקב"ה מינה את יהושע בן נון
 איש על העדה לאחר משה רבינו ...
אחד קשה: יהושע בן נון הרי היהושמעתי מת"ח אחד שליט"א שה

"המרגלים מהמרגלים... והנה בתחילת פרשת שלח התורה אמרה על
גימטריא : המהראשי בני ישראל המה..." אומר בעל הטוריםש

אומרת: שיהושע חמישים!! מכאן שהמרגלים היו שרי חמישים... זאת
 .אבל גם לא יותר בן נון היה בסך הכל שר חמישים!!! לא פחות...

זאת אומרת: מעל יהושע בן נון היו שרי מאות.. שמעליהם היו שרי
לו : כשליהושע בן נון הייתה שאלה הלכתית... לא היהכלומר ...אלפים

...ש ילו את הזכות לגשת למשה... הוא נאלץ ללכת לשר המאות...אפ
שאל ששר המאות הלך לשאול את שר האלפים ... ו... ושר האלפים

 ויהושע בן נון הוא הוא זה שנהיה מלך על ישראל???? את משה ...
 וכי איך שר החמישים נהפך להיות שר על שר האלפים??

נה ישראל יש הרבה בתיבא רק נמחיש את זה: תתאר לעצמך: במח
יש בית כנסת של אלף איש בראשות הגאון הגדול הרב ...כנסיות

יש בית כנסת של כמה מאות איש בראשות הגאון ...שליט"א
 שם בקצה של השכונה יש חידר... שבשבת ו... ו...  שליט"א... הרב...

הקרוואןש ש(ם רק לחמישים אנשים פותחים שתי כיתות ויש בו מקו
יהושע 'ר באמצע השבוע שייך לחידר...) והרב שם זה הרב הגאוןהזה 

נהיה גדול בן נון... והנה ביום אחד בהיר... אותו הרב הגאון ר' יהושע
איך יהושע בן נון עשה הדור... הרב של הרבנים של שרי אלפים ???

יהושע בן נון התשובה היא כך: את זה? איך הוא הגיע רחוק כ"כ?
וכישורים כמו חמישים!!! לא יותר!!! היו לו כוחותבאמת היה רק שר 

השר חמישים שבו שיש לשר חמישים לא יותר!! אבל הוא מיצה את
יכול לעשות בכוחות עד תום!! הוא עשה את כל מה שבן תמותה

החמישים לכשממצה את  וכישורים של שר חמישים... שר חמישים
רגע... !!!!ובמהאלף ש 999שווה יותר משר אלפים שממצה  !!!ושב

פשוט שלא!!! ומה אתה חושב?? שיהושע נשאר שר חמישים...
שמי שממצה :ללמדך... ה והתעלה עד יותר משר אלפיםיהושע על

ה ירומם אותו למעלה"מובטח לו שהקב !!שבו את שר החמישים
 ...למעלה יותר משר אלפים

 --- 
המ בחור יקר: אל תזלזל בכוחות שיש לך!!! כי מה שיש לך זה

הסוף... שהקב"ה רוצה... אם אתה מצידך תמצה את כוחותך עד
גדולים... אבל גם עד ה יתן לך צ'אנס למצות כוחות הרבה יותר""הקב

אותם עד הסוף אתה מבחר אז... כעת!! בכוחות שלך אם רק תנצל
 (אז נדברו)   .המין האנושי. בהצלחה

ד)-(כח, ג ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' וכו' עולת תמיד

אומרת, המגרש את אשתו, אפילו מזבח מוריד (כב:)הגמרא בסנהדרין 
עליו דמעות. בספר "עוללות אפרים" הביא רמז לכך. בכל פרשת

וכשח"וט', לרמז שהגט אינו רצוי למזבח. -התמידים אין אותיות ג' ו
 יש מקרה שאדם מגרש את אשתו, אז המזבח מוריד דמעות.



 ללמדך        
ם!שים קטניכוחם של מע                                                               

ֵהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה (כ"ז, ט"ז)  יְִפקֹד ה' ֱא
כיון ששמע משה שא"ל המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו, אמר: הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי. א"ל  -ופרש"י: "יפקד ה' 

 הקב"ה: לא כך עלתה במחשבה לפני. כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל. וזהו שאמר שלמה: נוצר תאנה יאכל פריה".
הדמיון בין 'נוצר תאנה' אשר מן הראוי שיאכל את פריה אחר שעמל עליו, ובין יהושע אשר קיבל את הזכות להנהיג את לכאורה יש להבין: מה 

אצל יהושע  –ישראל משום שסידר את הספסלים בבית המדרש? בניגוד לנוצר התאנה, אשר מגיע לו להנות מפרי עמלו ולאכול את פריה 
 עשה שעשה ובין ה'פרי' שקיבל, בדמות הנהגת העדה!לכאורה אין אנו רואים כל שייכות בין המ
 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

מנהגו של הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"ל, היה לסיים את הש"ס אחת לשנה. משום כך, מה רבתה הפתעתם של בני הבית, כאשר ביום 
מבקש לערוך סעודה מיוחדת לרגל סיום הש"ס. ההפתעה רק  הודיע כי הינו –מן הימים, חמשה חודשים בלבד אחרי הסיום הקודם 

בהם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך והגאון רבי יוסף שלום  –התעצמה, כאשר הפעם, הזמין רבי ראובן לסיום זה כמה וכמה מגדולי ישראל 
 אלישיב, תוך שעל פניו ניכר כי מדובר מבחינתו בשמחה יוצאת דופן, החורגת מגדר הרגיל.

היותיהם של בני הבית, פיזר רבי זעליג ראובן עצמו, בעת סעודת המצוה. או אז, בעודו מסב עם ידידיו סביב השולחן הערוך, פתח בעל את ת
"כפי שבודאי יודעים אתם, שאיפתי היתה להתרחק מעול הרבנות. לאחר נישואי, ישבתי בבית חותני שמונה שנים, בהן שקדתי  הבית וסיפר:

בהן הטרדות היו  –יע. גם לאחר מכן, כשנאלצתי לקבל על עצמי את עול הרבנות, חיפשתי משרות בעיירות קטנות על תלמודי בלא מפר
מועטות, כך שהתאפשר לי להמשיך וללמוד במשך מרבית שעות היממה. כאשר הגיעו אלי הצעות מערים גדולות יותר, בהם טרדות הרבנות 

 דחיתי אותן בלא היסוס. –גדולות אף הן 
התברר לי עד כמה צדקתי. כעת, כמעט אני לא מוצא זמן ללמוד. פה יש חתונה,  –תי לירושלים, וקיבלתי על עצמי את עול רבנותה משהגע

שם ל"ע לוויה, היום סידור קידושין, ומחר טרדה אחרת, וכן הלאה. אולם כאילו לא די בכך, הרי שישנה בעיה נוספת: לא פעם, כשאני מגיע 
 אני נאלץ להמתין במשך דקות ארוכות, לעיתים אפילו עשר דקות ויותר... –לאירוע כזה או אחר 

ובכן, החלטתי, כי אם אינני יכול לחסוך מעצמי את עול הטרדות, הרי שלפחות אני יכול לנצל את זמן ההמתנה לבל יצא לבטלה... קבעתי 
לסיים את הש"ס כולו! כלום מבינים אתם מדוע כה  זכיתי כעת –אפוא לעצמי סדר לימוד לאותן דקות של המתנה, ובמסגרת הסדר הזה 

 מיוחד סיום זה בעיני, מעבר לכל שאר הסיומים שערכתי בחיי?". 
אינם מזלזלים אפילו ברגעים קטנים... הם יודעים, כי הגדלות צומחת לאו דוקא מתוך המעשים הגדולים, אלא  –הרי לנו, כי אנשים גדולים 

 מעשים הקטנים והיומיומיים, שבסופו של דבר מצטרפים לחשבון גדול!מתוך ה –גם, ואולי אפילו בעיקר 
 ומכאן, מבאר הרב בלוך, תשובה לשאלתנו:

שכן הנה, במשך שנים, יהושע בן נון הקדיש מכוחו ומזמנו בכדי לסדר את הספסלים בבית מדרשו של משה. אלו היו אמנם מעשים 'קטנים' 
 צמחה גדלות נפלאה! –ם הללו של יום יום, אולם דוקא מתוך המעשים הקטני

המעשה  –בבחינה זו, דמה יהושע לנוצר התאנה. האדם שנוטע עץ תאנים, עושה מעשה קטן: הוא טומן ייחור של תאנה באדמה... לכאורה 
יאכל במשך קטן וחסר חשיבות, והייחור הקטן הינו חסר משמעות... אולם נוצר התאנה יודע כי הייחור הזה יצמיח עץ רב פארות, מפירותיו 

 שנים רבות!
על כן הוא אמנם גדל והעפיל  –וכך גם באשר ליהושע... מאחר והוא לא זלזל במעשים ה'קטנים', אלא ידע שסופם להצמיח גדלות רבתי 

 (מתוך הספר "ללמדך" במדבר שעתיד לצאת אי"ה)    היה ראוי להנהיג את העדה, בזכות ולא בחסד! –מעלה מעלה, ומשכך 
  

 ?כסף שביטוח לאומי מעביר לתוכנית חסכון, למי זה שייך לאבא או לבןה                                
בחודש בתוכנית חסכון, וזה במקום קצבת הילדים שהיה נהוג לתת להורים עבור  ₪ 50י מכניס לכל ילד מווח לאבשנים האחרונות ביט שאלה:

ההורים אינם יכולים  18אפשר להוציא את הכסף. מבירור אצל ביטוח לאומי הם אמרו, שגם כשהילד מגיע לגיל  18הילדים, וכשהילד מגיע לגיל 
, הבן יכול לבקש להעביר את הכסף לחשבון הבנק שלו, אבל צריך את הסכמת 18שהילד מגיע לגיל  להעביר את הכסף לחשבונם, אלא לאחר

 הבן יכול לבקש להוציא את הכסף גם ללא הסכמת ההורים, והכסף יועבר לחשבון הבן בבנק ע"פ בקשתו. 21ההורים, ומגיל 
למי הכסף שייך, לבן או להורים, כי בעיקרון הכסף הוא במקום קצבת ואני מגלגל חובות רבים, ורציתי לשאול על פי ההלכה  19בני הגיע לגיל 

או שמא הכסף שייך לבן, ואני לא יכול להשתמש בכסף עבור ילדים שהיה מגיע להורים שמגדלים את הילדים, האם גם הכסף הזה שייך להורים, 
 כיסוי חובותי, שלקחתי עבור גידול ילדי?

הכסף לבן, על מנת שאין לאבא רשות להשתמש בכסף, ואם כן גם בבן הסמוך על שולחן אביו,  לפי תשובת הביטוח לאומי, הם נתנו את :תשובה
 (הגר"י זילברשטיין שליט"א)  הכסף אינו שייך לאב, אלא לבן, ואין האב יכול להשתמש בכסף לצרכיו, אלא בהסכמת בנו.

 

שעון הקיר הנאה בבית משפחת זית משמיע את צלצוליו לפי המתכונת הבאה:                  
 10 –צלצולים, בעשר  9 –בכל שעה עגולה הוא משמיע מספר צלצולים בהתאם לשעה (בתשע 

צול אחד. משך זמן הצלצולים בכל עת צלצולים, וכן הלאה) ובכל מחצית השעה הוא משמיע צל
 דקות. מהו סך 59-שהיא אינו עולה על מחצית הדקה. בזמן מסוים עמד אדם ליד השעון שעה ו

 באחרו מאחת האפשרויות: ?ששמע אותו אדם בוודאות הצלצולים
  צלצולים. 8. 4צלצולים.  6. 3צלצולים.  5. 2צלצולים.  3. 1 

 .ביקורת :תשובה לחידה השבועית. צפור אבא של בלק :תשובה לחידה פר"ש                                                      

                                                         
  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותניכטבורג  –משפחות שטרנברג              לנשואי הבן הנכדבקשט  –ות קפלן משפח :מרכז העיר                                                           

 הבת הנכדה הנינההבן לנשואי  דלנדפרי –שלזינגר  –הרבסט  –רוטלוי  תומשפח  :הדר גני      ומצוותלהכנס הבן הנכד לעול תורה תיק  –ת אייזנבך ומשפח

  
הבת הנכדה הנינההבן לנשואי דלנדפרישלזינגרהרבסטרוטלוי תומשפח:הדר גני     ומצוותלהכנס הבן הנכד לעול תורה תיק נבך

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

לפי תשובת הביטוח:תשובה
הכסף אינו שייך לאב, אלא לב

ש                
עגולולה שעה בכלכללכל

 חידה שבועית      

                             

אייזנומשפח ת ת אייזנומשפח

טוב   מזל

וכך גם באשר ליהושע... מא
היה ר–מעלה מעלה, ומשכך 

         
ביטשאלה: האחרונות בשנים

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

יְנָחס ן ֶאְלָעָזר בֶּ  ּפִ יב ֶאת ֲחָמִתי "לפי שהיו השבטים מבזים  ן ַאֲהֹרן ַהכֹּ ּבֶ ֵהן ֵהׁשִ
אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע״ז והרג נשיא שבט 
מישראל לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן״(רש״י) צריך להבין, איך יתכן 

עשרים וארבע  שהשבטים ביזו את פנחס, הלא היתה מגפה נוראה בה מתו 
ר את המגיפה, והקב״ה מעיד בו שהשיב את חמתו וראו בחוש שהוא עצאלף  

ושהוא זה שעצר את המגיפה וקיבל בשכרה ברית שלום, האין בזה ראיה  
מספקת שהיה מעשה זה לשמה ונובע ממניעים טהורים מזוככים, מה צורך 

ס, ידונו  יש עדיין ליחסו אחר אהרן ואיך יתכן שבמקום להעלות אותו על נ
ניתן לראות, נוראות כוחות הנפש, שהאדם  ק נבע מעשהו?מכאן ממה בדיו

מסוגל לקבל טובה כה גדולה ממישהו ובמקום להכיר לו טובה, יצליח למצוא 
דברים צדדיים במעשהו ולבזותו על כך, גם אם יקבל עדות מהקב״ה עצמו 

חייבים  על טוהר מעשיו של פנחס לא יהיה זה מספיק, וכדי להוציא מלבם
 קול התורה) -(לתתך עליון הרן הכהן. ה ־ בן אלעזר בן אעדות ברור

 
 

לֹום:במדרש כתוב שפינחס סיכן את חייו   ִריִתי ׁשָ ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ּבְ
י ֹנֵתן   ְנּנִ כדי לקדש את שם ה' ברבים. אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו וּהִ

י ָשלֹום. ידו יּתִ ת בּרִ ת ה'. א"כ קבלים שכר על מצווע שבעולם הזה לא מלֹו ּאֶ
מדוע שונה פינחס שזכה לברכה מיוחדת? מבאר המגיד מדובנא על פי משל: 
נער אחד היה משרת בביתו של עשיר אחד, ובתמורה לעבודתו היה אוכל 
על שולחנו של העשיר. ויהי היום באמצע סעודת פורים כטוב לב כולם 

ר  בכל טוב. הגיע סוחעל השולחן הערוך  בשמחה ובמשתה. וכולם מסובים 
וביקש לקנות סחורה מחנותו של העשיר.כמובן העשיר דחה את הסוחר שיבוא 
למחרת כי הרי עיניך רואות את השמחה והסעודה, ואיני יכול להפסיק. שוב 
מחר ואתן לך כל אשר תחפוץ. שמע הנער את שיחם ואמר לעשיר אני ארוץ 

!?  שיר: באמצע הסעודהאת מבוקשו. שאל העואפתח לו את החנות ואתן לו  
מה דחוף? ענה הנער: חבל על הסוחר, כהרף עין אלך ואשוב. אמר ועשה. 
למחרת היום שאל העשיר את הנער: כמה מגיע לך בעבור עבודתך אצלי כל 
השנים? התפלא הנער והשיב: הלא סיכמנו שבעד עבודתי אוכל על שולחנך.  

ך שחביבה עליך אכילתבתחילה, כי חשבתי  אמר העשיר: אכן כן, כך סיכמנו  
תמורת משכורתך. אולם כעת ראיתי שהאוכל אינו כה חשוב לך, אלא רצונך 
לעזור לי ולהיטיב עמי, עד שעזבת את הסעודה. אם כן מן הראוי שתקבל 
משכורת של ממש. והנמשל אומר המגיד מדובנא: מה האדם יכול להשיב 

יו. כמובן אין מו כל רגע מימי חילבורא העולם על כל תגמוליו שעושה ע
חו לגמול טובה להקב"ה על חסדיו המרובים. ואפילו שאדם שומר תורה  בכו

ומקיים כל מצוותיה כראוי, הרי מקבל את חייו במתנה שאין גדולה הימנה.  
בפרט אם הבריאות והעושר על מתכונתו. אולם פינחס סיכן את חייו וחרף  

ם למאומה כדי  לה שחייו לא נחשבינפשו למות על קדושת ה'. אם כן גי
את ה'. לכך אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו, שכר אחר ממה   לקדש 

 שיקבל על מצוותיו. 
 

תֹוְך ֲאֵחי ֲאִביֶהם:ראיתי   ן ָלֶהם ֲאֻחּזַת ַנֲחָלה ּבְ ּתֵ נֹות ְצָלְפָחד ּדְֹבֹרת ָנֹתן ּתִ ן ּבְ ּכֵ
ד צדקניות היו  לפרש בדרך צחות זה שאמרו בב"ב (קיט, ב) שבנות צלפח

להם לכן לא נשאו פחות מארבעים שנה כמוש"כ נישאו אלא להגון  שלא
הרשב"ם שם שהיו מצפות להגון להן, וצ"ע וכי לא מצאו הגון תוך ארבעים  
שנה.ואפשר שכדי לעשות שידוך טוב דרוש ב' דברים א. יחוס ב. ממון,  

ון,שלא היה  ובנות צלפחד ב' החסרונות היה להן, לא היה להם יחוס ולא ממ
אביהם שחילל שבת, א"כ לא מצאולהם הגון שישא ושה וגם ריננו על  להם יר

אותם.אלא הם המתינו עד ארבעים שנה שאז קיבלו הנחלה, והיה להם  
ממון,וגם נעשו אז בעלי יחוס שהרי התגלה שאביהם לשם שמים  

 (אוצר הידיעות)נתכווין,ממילא יכלו להנשא להגון.
 

  זי"ע   לקח טוב״ מובא הסיפור המפורסם על רבי נחום מצ׳רנובילילקוט  בספר ״
שהגיע פעם לאכסניה של יהודי באחד הכפרים הנידחים. בחצות הלילה קם  

חצות בבכי גדול. בעל  רבי נחום ממשכבו, התישב על הארץ ואמר תיקון
הבכי, סבר לתומו שדבר מה קרה לאורח שלו ורץ  האכסניה שהתעורר לקול

 נחום לפשר בי בבהלה לדרוש בשלומו. כאשר שאל בעל האכסניה את ר
בכייתו, אמר לו שהוא עסוק בתפילה ובתחנונים לפני בורא עולם שישלח 

בתמהון, שאלו בראותו שהיהודי עדיין מסתכל עליו צדקנו. מהרה את משיח
נחום וכי אינך רוצה שהמשיח יבוא ונעלה כולנו לירושלים? השיב לו  ביר

היהודי: "אינני יודע, עלי להוועץ עם אשתי״. כעבור שעה קלה שב ואמר  
בשם אשמד שאיו הם יכולים להזניח את הברווזים והתרנגולים שהם מגדלים 

חום ושאל: ״ומה  ר׳ נחזר  הם מעוניינים לעקור מכאן לירושלים. ולפיכך אין
ם יהיו אז יהתעשו לכשיבואו הקוזקים ויגזלו מכם את רכושכם ואולי אף חי

בסכנה?" חזר האיש ושאל את אשתו מה להשיב על שאלה זו. ותשובתה לא 
איחרה לבוא: "אמור לו לרבי, שיתפלל שיבוא המשיח ויקח את הקוזקים 

מנוגדת  ביטוי להשקפה הסיפור זה הינו  ומסיים בספר"לקח טוב":״...לירושלים
בקיצוניות לגעגועי גדולי ישראל. עלינו לבדוק את עצמנו היטב מהי תחושתנו  
ומידת ציפייתנו, ואז נגלה כי אנו מרחפים אי שם באמצע הדרך בין שני 

 (מורשת אבות) .הניגודים האלו

 
נעורי הייתי ילד קטן ונכנסתי בימי  זכורני בימי    סיפר רבי אליהו לופיאן זצ"ל:

הכנסת הגדול בשעה שתים אחרי   יתהמצרים בין י"ז בתמוז לתשעה באב לב
ועורכים תיקון  חצות היום, מצאתי בית כנסת מלא אנשים יושבים על הארץ

  חצות. מי היו אלו האנשים, סנדלרים חייטים ונגרים, אנשים פשוטים ידעו 
  השבועות  שלושתת על חורבן בית מקדשנו בשיש לערוך תיקון חצות ולבכו

 )(לב אליהו            המצרים. של בין 

 
ניגש המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, לאחד  לפני תשעה באב,פעם אחת  

לה, ואמר לו: "שמעתי עליך שאתה מארגן  מבחורי ישיבת פוניבז' ,בקפידא גדו
טיול לבני הישיבה בבין הזמנים", ענה הבחור למשגיח :"קודם כל אני לא 
מארגן טיול , אני רק משתתף בטיול, ועוד שאין זה טיול לשם טיול ,אלא 
שרוצים אנו להתפלל בקברי הצדיקים, ובין הזמנים, הוא הזמן המתאים לנסוע  

הזמן הענין יפריע לסדרי הישיבה". השיב המשגיח למקומות אלו, כי באמצע 
רבי יחזקאל זצ"ל לבחור: לא על זה הקפידא שלי ,אלא שאנחנו עכשיו באמצע  
תשעת ימי אבילות ,על חורבן בית המקדש, ומה שאתם עושים עכשיו , הרי  

באמצע ימי אבילות ,על פטירת אב או אם, ומתכנן   ח"וזה דומה לאחד השרוי  
ה לאחר שיקום מימי השבעה, הלא לא כעת הזמן לעסוק כבר טיול שיעש 

 .(אוהל משה)בדברים אלו, וצריך להבין שאנחנו כרגע באבילות

 
שכב על מיטת  זי"ע  " מנחת אלעזר"הטש בעל אהרבי ממונקבסוף ימיו של 

מנע את עצמו מעבודת התפילה   חוליו בבית החולים בפעסט ולמרות יסוריו לא
הרופא ראש   ' בתפילה נכנסהכדרכו בקול חזק. באחת הפעמים בעמדו לפני  

לשאר החולים הנמצאים   המחלקה ואמר, שהקולות שיוצאים מהחדר מפריעים
ענה הרבי שאכן ישתדל להנמיך קולו  שחלקם חולים מסוכנים. במחלקה

לחסום את פיו והתפלל   בתפילה. למחרת בהגיע זמן תפילה, לא עמד לו כוחו
אנוש   בלבת אש ובקול גדול. שוב הופיע הרופא ואמר שישנו במחלקה חולה

קאטש בבכי והשיב לרופא פרץ הרב ממונ וקולות התפילה מסובבים לו צער.
גם לי כואב, כואב לי מדוע השכינה עודנה בגלות? מדוע    מתוך נהמת ליבו: "

 )(רשומים בשמךזועק!   אין בן דוד בא? על זאת אני 

פינחס               
��
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שהין ַאֲהֹרן ַהכֹּ ר בֶּ  "ללפי ֲחָמִתי ֶאת יב ֵהׁשִ טוב״ מובא הסיפור המפורסם על רבי נחֵהן

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



 

 
 

המגיד הנודע רבי שבתי יודלביץ זצ"ל: פעם הגיעו תיירים אמריקאים  סיפר
למאה שערים בתשעה באב, הם התפלאו, מדוע כולם בוכים? ,סיפרו להם על  

שאלו התיירים, לא באה בית המקדש שחרב, "ולא היה למקום ביטוח?" 
התשובה, אז באמת צריך לבכות, סיכמו התיירים את הדיון ,וסיים רבי שבתאי 

ל תהיו כסוס כפרד אין הבין" שלא נהיה כאותם התיירים, שלא מבינים את "א
 המשמעות של הצער חורבן בית המקדש.

 
״שלום רב״(למנהנ אשכנז). לפי טעם שאומרים בבוקר ״שים שלום״,ובמנחה 

יש בו מעין הברכות של כוהנים.    "שים שלום"וב  ,שבבוקר אומרים ברכת כוהנים
  " ת כהנים ברכ "ננד יאר. ובמנחה אין שם    " באור פניך".  "יברכך"ד  נגכ   "ברכנו"

 גם כן בור שאומרים במנחה ציבתענית  " ועל כןרבשלום "לפיכך אומרים 
 ). (מטה משה"שים שלום" גם כןאומרים  "ברכת כהנים"
 
 

השבועות, ובאמת כאשר כעת ניגש לבאר את עניינם של י"ז בתמוז ושלשת 
נבחן את הדבר נמצא שלמרות שישראל מענים בצום נפשם, נוהגים מנהגי  
אבילות, ולא מתחתנים בשבועות אלו ,עם כל זה מעטים עד מאד חשים בלב 
את האבל ומתעוררים מכך באמת, אין כאן כוונה לקטרג, אבל הרי זה דבר  

י התורה גם יחד יהיה  הנראה לעין, אם נוכל לאסוף כפית של דמעות מכל בנ 
זה הישג, אם כן מה טעם ומה תועלת יש בכל האבילות הזאת שאנו נוהגים, 
אלא שהמתבונן היטב בפרשת פינחס, יגלה אל נכון את סוד הענין, כי אולי 
באמת לא נוכל לאסוף מבין כולם כפית של דמעות, אך אם נזכה לאסוף טיפה 

מת איכפת לו הוא יחזיר את  אחת של דמעה טהורה ומרירה מיהודי אחד שבא
הכל בחזרה מדובר על ימינו בזמננו, כל יהודי בודד אם רק יהיה לו לב טהור,  
וסערת רגשות ,לכבוד שמים, הוא יוכל להחזיר עטרה ליושנה, כל אחד צריך  
לשאוף לזכות לכך ,והרי עלינו להבין הדמעות של בין המצרים, אינם הלכה 

איכפתיות זה כל כך עמוק. פנחס קם ואמר  בשולחן ערוך זהו ביטוי ביטוי ל
איכפת לי,  ובכך החזיר הכל בחזרה ,לכן פנחס הוא אליהו הנביא, אשר יבשר 
לנו על ביאת המשית, זוהי דוגמה עבורנו ליהודי אחד שהיה איכפת לו על 
כבוד שמים, מספיק יהודי אחד שאיכפת לו, פינחס לא היה גדול הדור, ואף 

והוא הצליח להחזיר הכל בחזרה ,בשביל זה קבלנו את  לא בעל מעמד מיוחד,  
הימים האלה, לדעת מה כוחו של יהודי. יהודי, זה מי שמסוגל לתת טיפת דם,  

טיפה של איכפתיות  על ידיהיום אין לנו טיפת דם אבל אפשר לבטא זאת 
א עמוק הקב"ה כביכול עומד ומחכה לאותה דמעה, זה שאנו ל כל כך,זה 

שומעים מוסיקה ואין חתונות זה הכל ביטוי, וזה שלא מתקלחים ויש ריח של 
זיעה, אלו הקרבנות שלנו והקב"ה מקבל ריחות אלו כריח ניחוח, כי כל אלו 
  הם ביטויים עמוקים ועד לימינו אלה אנו חיים מזה שה' יעזור שאכן נזכה לזה.

 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל)
 
 

איך יתכן שבישול יחד של שני מאכלים המותרים, יהיה יותר חמור   שאלה:
ואחד מהם הוא דבר    , שאחד מהם יש בו איסור  ,מבישול יחד של שני מאכלים

 המותר?
  . נאסר בהנאה ,עם חלב של בהמה טהורה ,אם בישל בשר כשר תשובה:

 בהנאהמותר  ,בשר כשר עם חלב של בהמה טמאה ואילו אם בישל
נאמר דוקא על  "לא תבשל גדי בחלב אמו"שכתוב בתורה  שמה

 דברי חכמים וחידותם)( באכילהבשר וחלב שמותרים 

י ָעְזבּו ְבִריְתךָ  של  היה רגיל בפיו . ַויֹּאֶמר ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לה' ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ּכִ
אודות הנסיבות אשר   ,המעשה  לספר את    רבי שלום שבדרון זצ"להמגיד  

לייסד את תנועת ,מרת שרה שנירר ע"ה  ,הביאו את אותה אשה צדקנית  
 , את פני העם היהודי לדורותיו,תנועה אשר שינתה לחלוטין    "בית יעקב"

שרה  ,אז היתה ,בימי מלחמת העולם הראשונה ,המעשהראשיתו של 
 ,אחת מבין אלפי הפליטים אשר גלו מהעיירה קראקא שבגליציה  ,שנירר

התגוררה  ,וקבעה בה את מושבה ,התגלגלה לעיר וינה ,שרה שנירר
והשתייכה לקהילה מסויימת  ,באחד מרבעיה של העיר ,בדירה שכורה

כיהן יהודי  ,תו בית כנסת  אוב  ,אשר התרכזה סביב בית הכנסת השכונתי
מדי שבת   ,אשר היה מוסר שיעורים קבועים  ,תלמיד חכם בשם הרב פלש

על מאזינותיו ,שיעורים אשר נסובו סביב פרשת השבוע  ,בשבתו
אשר מקשיבה היתה מעזרת נשים לדבריו  ,הקבועות נמנתה הגב' שנירר  

שיחותיו  ,פה מפיק מרגליות היה הרב פלש ,המרתקים של הרב פלש
אולם לאחת מהן נודעה השפעה מכרעת על המשך  ,קות היוכולן מרת

ובה ,היתה זו שיחה אשר נשא הרב פלש בחנוכה    ,חייה של הגב' שנירר
 באותם ימים  ,הוא התייחס לעזובה הרבה הקיימת בשטח חינוך הבנות

וכך בלית ברירה  ,עבור בנות ישראל הכשרות ,לא היו בנמצא בתי ספר
תיהם אל בתי הספר הכלליים  היו רבים מן ההורים שולחים את בנו

 ,המעניקים חינוך קלוקל העומד בסתירה לדרך יעקב סבא ,הכפרניים
זעק   ?"היכן הם ההשמונאים שבדורנו"  .חינוך אשר תוצאותיו ניכרו היטב

היכן הם אלו אשר ירימו את הדגל ויכריזו את ההכרזה  ,הרב פלש
לספק   ליטהחוהגב' שנירר ה,הוא שאל בכאב    ?  "מי לה' אלי"  ההיסטורית

 שנאמר בפרשת יתרו כמו ,היא שמעה תוכחתו של הרב ,את התשובה
 ,ברם יתרו שמע ובא ,כולם שמעו ,מה שמועה שמע ובא "וישמע יתרו"

רבים הם אשר דבריו   ,הרב פלששל  רבים הם אשר שמעו את דבריו
אולם אחת היתה אשר קמה ועשתה  ,לכדי מחשבה םעוררום והביאו

הניחה   ,אשר בעקבות אותה דרשה  ,היתה זו כאמור הגב' שנירר  ,מעשה
את היסודות עליהם  ,עם שובה לעירה לקראקא ,ופת מהלאחר תק

היא ריכזה סביבה קבוצת  .מושתת עד היום חינוכן של בנות ישראל
 ,בדמות שיעורי תורה והשקפה נכונה,טל תחיה  ,הרעיפה עליהם ,בנות

 ,וסמינר ,נפתח בית ספר ,ואט אט החלה המגמה צוברת תאוצה
והעמידו  ,הארץחניכותיה נפוצו בכל קצוות  ,בהנהלתה של הגב' שנירר

תן היה כבר למצוא  כאשר שנים ספורות לאחר מכן ני,תלמידות משלהן 
ובכל  ,בתי חינוך לבנות על טהרת הקודש בפולין בהונגריה בליטא

הסיפור אשר חביב היה על  .זהו סיפורה של הגב' שנירר ,העולם כולו
תוך שהוא מוסיף נופך  ,ומרבה היה לספרו ,שלום זצ"ל ביהמגיד ר

הרב ,הבה נתאר לעצמנו כאשר הגיע אותו רב וינאי " :בדברים ומטעים
הלא ודאי הראו לו עולמות על  ,מה הוא מצא ,אל עולם האמת ,פלש

 ,הראו לו נשמות רבות מספור ,אשר כולם נזקפים לזכותו ,גבי עולמות
מה לי ולבית   ,תמה בודאי הרב פלש  ?אשר הצלתן נזקפת לזכותו לזכותי

ה אשר נשא ,אותה שיחזכירו לו את של מעלה ה  בבית דיןאולם  ,יעקב
 ,ישבה באותה עת  ,כי בעזרת הנשים  , וגילו לו  ,לפני שנים רבות  ,בחנוכה

קמה וחוללה מכוחם את המהפך  ,אשר הושפעה מדבריו ,אשה צדקנית
הצתת את אש הקודש בלבה של  ,אתה הרב  פלש ,בדיבורך ,הכביר

והבהירו כי יש לו יד  ,הסבירו בלי ספק לרב פלש בשמים,הגב' שנירר
 (הגדת ר' שלום)שלום מסיים  וחלק בכל זכויותיה היה ר'

   " " " " 
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  הרגל נעשה טבע שני. (שבילי אמונה,)   
 הכזבן, זה דרכו לחשוב, שכולם כזבנים כמוהו.(אברבנאל)  

 מה שלא יוכלו אלף חכמים לתקן. (בית יהונתן)    ,  שוטה אחד יכול לקלקל 
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1 ידגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
 "וההשלכות הכרעת המו"צ" א"לרק פ

 יםטע"י ונדליסמאד חתנה חיים שלום שהותקף בצורה חמורה כאשר שכנה רכלנית אצה לספר לגב' הויזמן על  ,חדש נוצר פלונטרתקציר: 
השנים. גב' רבות הירה על השפעה חמורה שעלולה להגיע בהיא הז ,םעד שאולץ לאשפזו בבית החוליעצבים חמורה  ותררעשגרמו לו להתע

 הסד לחצים על בעלה שיעזוב את השידוך. רבי מש וך נכנסת ללחץ גדול לבטל את השידוך, היא מפעילהגם קודם לכן עיינה את השידהויזמן ש
, הקשר ביניהם חיים שלום כדי להרגיע את לוםל חיים שמן לבד אלזיוסף הולך להתייעץ עם חברו רב מיילאך והלה מייעץ לו לשלוח את אפרים 

המסוכנת לחלוטין מוכן הוא יחד עם אשתו ויתברר שחיים שלום עזב את החברה ידה במעדיין הדוק ורק הוא יוכל לנסות להשקיט את הרוחות. 
 את ההדורים.וליישר להשפיע על גב' הויזמן 

אבל נזהרת מלהעיר לו כי כל מילה שלא במקום אמו מסתכלת בדאגה עצומה  ,עברחיים שלום מרפה קצת מעול המצוות בעקבות המשבר ש
וצא, בתחילה יש לחלוטין אל המקורות, אפרים זמן מגיע לביקור במתקן, ולא מרפה מלהתפלל לבורא שישיב את בנה קל יותר מללקל עלולה

כך לומד מ חיים שלום ,בבית משפחתו שכל המתרח מן מספר עללזאפרים  ,הוריד את המתחאבל האמא מתערבת ומצליחה ל ,מתח עצום
  הוא חושב לפתוח דף חדש.ושוכך מתחרט על כל הצעדים הקודמים, כעסו  ווגם חמי שהכלה מאד רוצה בשידוך

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

ובעיקר כבריחה  כשינוי ויציאה מהשגרה ,לה נעם לו המקוםיתח, אם בההחלמה ישלבב שלום במוצא חייםל ע ובריםע ועותכמה שב
יר את הזמן, חח ולהעבמעיק, אין כמעט עם מי לשותוך תקופה קצרה גילה כי השקט במקום , אך לטובהו לא שזכורה למירושלים 

     לו.לתת  , ואת זה לא יכלהחברה של בני גילווא היה צמא לה ךתיים, אשעכלמשך  ,יום מידיאמנם אמו הייתה לבקר אותו כמעט 

היה לא אחת  ,סביב אמשינוב שהשתרעה גדולההחורשה הבמעט את  אל, זה הזכיר לו בחורשות המוריקות של מוצאטייל מידי ערב 
אלו אהב עות , בשובלו ט עשתה שהחורב התבודדותהאותו לימי העבר,  זה החזיר ,הקיץ המהביל בחודשי ליו ז"עם אבשם  שוהה

  .עד קצה הגבול לחלוםולטייל במחוזות הדמיון 

מעליו לפרוק וחס ילה לחלמה הוא נמשך, הוא לא חשב  ,ע להסביר לעצמויד לא ךא ד עתה,ו לו עשונים ממה שהיהוא חלם על חיים 
, אותה ווןלג, אבל הוא רצה פןוום פנים ואשב החליףרצה ל זו לאמשנה ו מבית הוריו בליקהיו לו יסודות בריאים ש, תהדוהי עולאת 

  .לא ידע להסביר לעצמו איזה סוג חיים בעצם הוא רוצהאפילו ש

במוחו הגדול יכול היה להעביר , ד במשך היום לעצמושלמה מאת  ,בעל פהאו גמרות ות משנירקי עשרות פנן מש היה ,בעת שלא חלם
 ,אותיבאופן בקיד הרגיש שקל לו יותר ללמו בהיותו בודד ,שאהב בעבר יון כפינטה לע משום מה לא ,ות מועטותששינן בשעאת כל מה 

 פה.נון על ישמד באת מה שלחורשה בהכנסת ובשעות הערב מעביר כך היה לומד כמה שעות בבית  .דרך שינון וחזרה

ר כובע סופ(ים הירושלמהבגדים עם כל , לבוש ים ומעלהשושל, היה זה אברך צנום בשנות הלא מוכרת דמותהערבים ראה  באחד
 ]לבברסאנשי ו יןידי קרלמעט מחסותוא"י  חסידי תו"א ,יום חולבזאת שים בוכיום ל[ חולשל יום  גלגלס קפטן "הוט ביבר"המכונה 

זקן שחור עבות עיטר את פניו  )גרביים שחורות עד לאמצע מכנסיו ונעלי סירה ,עכובל יצה לה מתחתצה מולקע לבנה גדולהראי
, חיים שלום קצת תמה קוםמבא לפוש בשהיה ראה נ ,רסו, הוא נח על אחד הספסליםכ אמצעל דות השתפלו עגדול תאוופ ופותהשז

תיהם לא בשמו ,ית ישראל וגאולהבי מאה שערים באת כל יוש עטכמניצתה בו לדעת מי הוא, הוא הכיר  תוו, סקרנהעד עתו שלא ראה
 לא ראה מעולם.הזו  ת הדמותמשום מה א ,היטב הדיוקנאות הכיראבל את 

 פריסת השלומים חרלאורמז לו לשבת לידו,  הושיט לו את ידו השזופהשהוא מתעניין בו, הוא ח לראות משנראה היה שגם האברך 
 ,טעות אחת גדולההיו גם הן  ,ק מילים בודדותר התפלא כי הלה אינו דובר אידיש וםשלחיים . םיהביננהל תלההחלה שיחה של ממש 

את אוהב אבל  מדורי דורותהוא  פרדיס אמנם ,שמתגורר בצפת יג את עצמו כחסיד ברסלבהאברך הצ ,עברית צחהבהייתה פתו ש
הוא מגיע לירושלים כדי  לפעם עםמפ ,בלחסידות ברסל שנים מספרהתקרב לפני בצפת ו אטיאס אלריאו מש ,מאד הלבוש הירושלמי

  בשל חולשה עראית שאחזה בו.פש ימי נו לכמה "מוצא"היום הגיע ל ,אצל ראשי ברסלב ללמוד

. חיים שלום החל אסיטאו עם הופעת אות עתה נשברה השגרה ,במקום , די היה משעמם לוחדשהשלום שמח על החברותא החיים 
ו כי בעוד יום א ,להרחיב עמו יוכל התנצל כי לא תורת רב נחמן, אךת עיקרי ות בפניו אהסכים להרצהלה  ,להתעניין בתורת ברסלב

שם יוכל להרחיב את מושגיו  ,ל הוא לתת לו כתובת בירושליםכוי ,לעזוב את המקום, אך אם ירצה להמשיך להתענייןהוא  עומדם יומיי
            לב.צל מגדולי המבינים בתורת ברסא

 .פתק ושמר אותו אצלוהשלום לקח את  יםחי

*** 

לשלום  ילותפצארטיל הייתה כולה דבוקה בת .וךאל השידהתייחס איך ל בשאלה ,לחלוטין ע ושסועוריזמן היה קבית משפחת הו
 לעשמושתת  בית נאמן ,במהרהם איתו הקיה ושתוכל ליבריא במהריר על חתנה שעתותל המערבי להיה יום שלא רצה לכה , לאחתנה

  .עי התפילה שלהאת חברותיה הטובות ביותר במבצהיא שיתפה , אדני התורה והמסורה
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 ךפהישלב בתה  ללפתמלה קהספלא  עליה, היא שנכפהעל השידוך  קרבהאיבה שגעשו בכעס ועם מטעני  ,וכהבת הנקרעאמה  ,מנגד
, אך עצבים חלושיםבעיקר ו ותכסתירות ותהפובמלא  בשל היותו ,הבחור המתאים לה ינואשלום  יםחילהבין כי יפתח  ומוחה עליה

 . א לגרום לה לשברכדי ל את משנתה הארסיתלא לטפטף ה רהזנ

א היא מחכה לו, ולשו, אבל לא הפסיקה מלקוות שהזמן יעשה את שלו והיא תבין כי לה זאת לעשות שאסור יהחכמה דה הייתהיא 
בשעת  אליו תחזורבטחונות שלא ואין מאד  ה שיקום ארוךצריכ לוקה חיים שלום הבהמחלה  ,עשתהרורים החשאיים שלפי הבי
ילה ללדאוג לה שלא תהיה ח "ם מסורהא"כ זמנה גיעי ,כשתראה סימני דכדכוך ,הנואשבה ותהרהר במצתפכח תותה שהיא קיו ,משבר

אמא "אדרבה היא אלא  ,שמנסה להרוס "אמא חתרנית" כזה לא תראה במצב ,תרוןעל מציאת פ תחיל לדבר בביתתהיא  ,וחס עגונה
 .עבור בכורתה תריואת הטוב ב מחפשתש "מאיתירח

ה דברישלא הקשיב ל, היא נשאה עליו כעס רב בשל זה נהגה בצורה לא ראויה שה יוסףלה רב מכלפי בע ,בבית למרות זהירותהאך 
 ,הרבה מצבי רוח קיצונייםלו יש , מחושבתההשקולה ויל לא מתאים לצארט לוםם שחייולרחשי לבה, היא חשה מהרגע הראשון כי 

לא  ,לו לבת פשוטהאפי השידוך הזה לא מתאים ,מסתכלת זה כיון שהיאמאי ,קטנה בושוקע בדכדוך על כל פגיעה פגיע מאד והוא גם 
 ל העתיד?ולא חושבים עאיך עושים שידוך כזה  ,כ"ש לבתה המיוחדת והמחוננת

 .תהרוס את הביתלא חלילה וחס כדי ש ,חוץכלפי לא להראות מאד זהרה עמו ונרק בעת שהייתה  ,יה הייתה מטיפה בשקטכעסאת 
, בתו בשביל ומה לא טוב הוא לא ידע מה טוב ,בפניםמול ה יוסף היה אכרב מש , לבו שלבריאותוה כמה היא הורסת את היא לא שיער

לא  וחמותשיחוש חיים שלום שכבריא לא יהיה ידע עד כמה הוא גם  ,פילות שלוהכיר בנאך גם  ,הכיר בערך העצום של חתנומחד 
   .ין על שלום הבית בעתידזה עלול להקר ,ותוגורסת א

הרי כל זמן שלא יתברר לו כי חיים שלום נקי מדעות בלי העיגון, שכבול בכ סוף פסוק לשידוך שםעושה טוב שלא אם הוא  לא ידעהוא 
עם חיים  ו להיותשלח אותזה בשביל  ,נושא הוא אפרים זלמןשתתקיים חתונה, היחיד שיכול לברר את הלהרשות  כוזבות לא יוכל

          ו.נקנק תהות עלכדי להמיס את הכעס הגדול שלו וגם ל ,שלום

 יםמשרהיה תפוס תחת הנראה ש ,מהורהרותרב משה יוסף כי פניו מאד  ראה ,הביקור הממושך במוצאמיתו לבאפרים זלמן כשחזר 
למבצע  מןת אפרים זלשהכניסו א תדעוי לא היא ,כי האמא לא הייתה בסוד העניינים ,דברתו הוא לא יכול לשאול או, של הביקור

 .הוא יצטרך להמתין לרגע המתאים .על המידור הייתה כועסת מאדעת זאת יתה יודאם הי, חשאי

לבה אמר  ,) מהורהר מדיינה כי אפרים זלמן שאינו בעל סודות (כאביוהיא הבח ,מהפקחית ממה שדיאשתו יותר ידע כי אלא שהוא לא 
נמצא בעלה שכ כבר עתהירור את הבת לעשו לא רצתהאך  ?מה מסתירים ממנה ,הסקרנות שלה גברהלה שהוא מסתיר משהו, 

ד כל וסלהיות ב יה מוחלט אצלהוהבית שיש בו סודות,  ההבשא עד הסוף, היא לא אבחדר, אבל בלבה פנימה גמרה לברר את הנו
 .העניינים

זלמן, היא מכירה אותו כאחד  ריםאפ לשרהר והמראהו המ פשרמה  בעלה שאלה את ,שנתם אתים בני הבית נמראתה את כל כש
כניות, היא וה הן התמאחורי גבה ותבעה לדעת מ ת עם אפרים זלמןכניוו, היא רמזה לו שהיא חושדת שרקם תותע בחלומשלא שקו

 .פההמתקמולא פסקה לרגע  "אשת שמשון-ילהיטת דלש"ה בנקט

 ה.טקטיקאת ה וא החליט לשנותה ,הקשה לשאת את המשא חש שתש כוחו, עד כמה יכול הוארב משה יוסף 

תדעי לך כי  ,אולי אף למוותהרי את גורמת להרס ו ,בשל פגיעה ותהיה הנכונה ביותר ,נושלום ביתאת שבת להרוס חו את אם הציפור"
  "!הילדים לבד? מנה צעירה ולחתן את כל? להיות אלף לךקצרות את חיי, אז מה עדימ ייךתגובותא קל והתוצאות של אני חולה לב ל

עצמה לא שיערה את  רהור את כלי נשקו, הפעם קלע במטרה בעוצמה, ציפכגיבו סף חלץוונה שרב משה ישאזו הייתה הפעם הר
ת על ושתם מ, עד לתקרית זאת היה שלום ביתך היהודיתמהדר גותההנרגה בהתחעתה הבינה ש .ביאה על בעלהשהיא מהרב הסבל 

, ]עסקיושכמעט מוטט את עטיו שנגרם בבוך הגדול הסי לאחר[ה רמועד ח ת בעלהא רדף אביהעמד היטב בעת שו יסודות איתנים
 "זלאכעךממלך השלימ דאג ביש"להיפרד מה "בכל פה"ה ל באותם ימים עמדה ציפורה כחומה בצורה ולא שעתה לדברי אביה שהמליץ

  .קשהתקופה הכמה להיות עמו בכל הכאשת חבר הטתה את ש ,כפי שכינהו

  ?ת הביתת יסודותרת בכל כוחותיה תחלפתע עתה היא זו שחו

לא יכולה הייתה גם לוותר על באם תמשיך בדרכה הרעה. אך  ,פי מעשיהכללל רב משה יוסף שגו אחריותה תמצבהלה מעורה נציפו
צארטיל היקרה, זה שצארטיל רוצה כל כך בשידוך לא לשהשידוך הוא אסון כבד משוכנעת במאת האחוזים יא הייתה ענותיה, הט

תר להביא לניתוק המבורך. השאלה רק איך עושים בצורה עקיפה יוהיא צריכה  ,טהטק את לשנותכה ירצ . אבל היאמשךההמצדיק את 
 זאת?

ו נהגה כלפיו, ובזה בעלה על הדרך והצורה ב שה את סליחתהיא ביק ,וף את פיהלסורה פצתה ציפ ,שתיקה מתוחה בחדר תלאחר שע
 .הת דברימה אסיי

קה מלחרוש מזימות. רב משה יוסף הרגיש בחושיו המחודדים יא הפסאבל ל ,שגה מורולא הישכמעט עד מאותו יום הנמיכה את הטון 
  .השידוך ניתוקלידי היא רק מחפשת את הדרך הנכונה להביא  ,כי ציפורה לא שקטה לרגע

*** 
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רכה יקבל ממנו הד אםו, הוא חיפש בכל דרך להגיע אל המו"צ כדי שיוכל לשטוח בפניו את דברי ,תגם משה יוסף לא טמן ידו בצלח
א יעלה יותר של המו"צ ל הפסק שהות, לאחרדע מעתה לאן הוא צריך לחתור. אם יאמר לו לחתוך את השידוך יעשה בלי נה ינכו

היטב את הברכות החמות שנתן לו  רהוא זוכ ,מאמשינוב בי הקדושהרכה של מה עם הבר ,קה שהציקה לו כל העתהמצו ספיקות ואף
יש לו ההלכה שהולכים  ,החמורות צריכים לפרק את השידוךשבשל הבעיות  יאמר לו המו"צ אם, אבל דוךעמו על השי תייעץהבעת ש
 . הלכה נפסקת כבתראישה שהק תיתכך ההלכה בכל מחלוקת הלכ )רוןח(אה בתרא יאחר

י מדובר כ ,אל הרבפנים משורת הדין ולהכניס אותו רב ברוך עקשטיין ולחץ עליו לעשות לובהק המ ידותלמך זה עם הוא נפגש לצור
הרב נראה  ,מו"צ, הוא נכנס בדחילו אליו לחדרוהצליח לסדר לו פגישה קצרה עם ה ,צים על אנושיים, לאחר מאמאצלו בעסקי נפשות

הכרעה ברורה בעניין, המצב  שקיו בקצרה את הסיפור ובייוסף שטח לפנ הרב מש אבל בצלילות הדעת גמורה, ,חלוש ביותריה ה
 במהרה. קםתשששני הצדדים יוכלו להכדי  ,התרת הספיקות, עדיף לחתוך מה שיותר מהרשמחה כאין מסובך לחלוטין ו

, נראה היה שמוחו הגדול שוקל ות מגודל העיוןוצאינה קלה עבורו, פניו היו מכו ניכר היה עליו כי הישיבהמאד, המו"צ ישב בכסאו כפוף 
 . לאחר כחצי שעה של שתיקהלתת את הדעת על כל ההשלכות בלי ,עדין את כל הצדדים בעיון רב, אי אפשר להכריע בנושא כל כך

 , השיב תשובה לרב משה יוסף.עמוקה

ה אבל יש מה שאנו מוצאים הרב יכן אני לוקח זאת,נחת, אני לא יכול לומר לך מה ם שלום יהיה לך עוד הרבה"לבי אומר לי שמחיי
, מה עוד ולא איחרה את העת 19בת  צארטיל שלך ,דרזן צורך להזאי ,ומר לךאאף אני  "לבי אומר לי"זי"ע תינו הקדושים ובבדברי ר

לה  ואין, כלל לא נכפה עליההשידוך, הוא  וה זהתורה והמסורה, בשבילרך ההחתן שיבריא ושישוב לדפללת על שהיא כל הזמן מת
 . "מסלפי התורה"ורת בא בחור יקר אלא שהשתבש לא במעט בשל חוחיים שלום ה ,עות בדברט

זה  ,דרךנתן לך את ברכת ה ,עי המלחמהמכל פגהו ליה' ישמרהו ויצשינוב ממאהקדוש אם הרבי כי , שיחי'להסביר לבני ביתך  ךריצאתה 
ת ראשה ולומר הן ומקודש לכופף א ,כן עליה כאשת חברל .ד ולא הפעלת עליה לחצים בשל אינטרסים אישייםאומר שפעלת כחסי

  !מקודש

מה  ,מובנות ןשהבקשות האם מדובר  "איזו אשה כשרה שעושה רצון בעלה"מ' יה אומרת הגלע ,ישראליתהאשה הכך היא דרכה של 
כה להתגבר על מדובר באשה כשרה שצרי אלא ודאי .שמבין הוא עושהכך דרך כל אדם שמה  ?עלהב השבח הגדול שעושה רצון

גם כשנדמה לה שהוא  ,סכימה עם בעלהאת דעתה ומ, על זה משבחת הגמ' את האשה שיודעת לכופף צונות והמאווים האישייםהר
  !הוא רצון התורההוא עושה מה שמבין שכך  יה אלא כיאבל מכיון שיודעת שהוא עושה זאת לא בגלל שרוצה לשלוט על ,טועה

 וברדבפרט שאין המ ,ההכרעהאת השתדל לקבל ית דבר על דעת עצמך, לפיכך עליה כעת לשולא עץ התייעלא פסקת מל ,נובנידון של
              ."ואל תעשה, אני מאמין שבקרוב נראה באופן הברור ביותר את האמתרק בשב  ,ךפיור שידוך אלא להבלסג

 היותר טוב. הצד באיחולים חמים שהכל יסתדר על לוועלוויממנו רב  עוד מילות ברכה נפרד לאחר

היא קשה לקבל את ההחלטה, יה שציפורה מת, נראה הורה בהרחבה רבה את פסק ההלכה של המו"צבלילה סיפר רב משה יוסף לציפ
כפי שהייתה עד  חהה שמלא הייתה אותה אשאבל  מאותו יום פסקה לדבר על הנושא, הורידה דמעות רבות והתכנסה לתוך עצמה,

 ,ברירהסף לרב משה יועד שלא הייתה  ,ותלא אחת עשתה טעיות שממש סיכנו את יציבות החנ ,איםכושרה המסחרי ירד פל ,עתה
 קשה ליטול את המושכות.של המצב המסחרי הנאלץ ב הוא

*** 

וא למד הבעיקר שיחות עמו הועילו מאד, , הוסשמח מאד עם גי , חיים שלוםיותר בתדירותחל לבקר את חיים שלום האפרים זלמן 
 גילה , חיים שלוםאןיזמון רבי ישראל יצחק ריאת יסודות הלימוד שקיבל מהגאלו אפרים זלמן היה מעביר  ,ביןסכת עירואת מ איתו

ו לרב מליץ עליזלמן שי , זה מצא חן בעיניו מאד עד שביקש מאפריםההוראהפסיקה ועולם ה ,עולם חדש שלא היה כל כך ידוע לו
 המחותן.הרגיז את כדי שלא ל רדהוא מוכן ללמוד בנפ ,יזמאןרי

חבורת פע לרעה ממושדי חדש, אם היה ימואתגר לתנו מחפש ח הנה ,הידיעה הזו התקבלה בשמחה עצומה אצל רב משה יוסף
שטיין עקעיון עם רב ברוך ימשיך בלימוד הף בנוסאם  ,זה דורש המון התמסרות ויגיעה, ללימודי הוראה לא היה נמשך טייםסיחיהמש

  .לא וממילא לא יתעסק בשטויותהרי יהיה לו סדר יום מ

לום , זה יתן אתגר רציני לחיים שכות תערובתלהה וחצי ביור"ד שע תנו למשךהוא דיבר עם רב ישראל יצחק שיקבע שיעור נפרד עם ח
שלום , הוא חיכה בקוצר רוח לרגע שחיים שפוות הנחזרה אליו של לוםאת חיים ששה ריכי החברה גמאפרים זלמן  ולאחר שכבר שמע

דשים והיא יש בה י"ב חונה שואין, שהנילחכות שנה נוספת עד לעריכת כדי לחדש את הקשר עמו, בדעתו היה  ,לירושלים ישוב
ודשים חי"ב מעט יותר מי אם ח ,חשש טריפות המי שחלה במחלה שיש בן (ולכ השנהשל  יםעפת פרק זמן בו יש את כל האירומשק

  .דוק אותם בעין בוחנתבינויים יוכל לאם יהיו ש )כנראה שלא ימות

גע שהמו"צ התערב לטובת השידוך הייתה שבורה , מרראח כביכול זה נוגע למישהו ,כלום יפורה שמעה את דבריו אבל לא הגיבהצ
 ,יומהשעומדת להתרגש צרה אהרף  לה ללא אותתיםה מים שלחושים החדה, חדיה הנוראיםואת פ אף אחד לא מבין אותה ,ורצוצה

ה מעמדתה וגולרגע לא נס הבטוחה בתחושות של, היא הייתה להצביעבדיוק , היא אפילו לא יודעת על מה ויהיהאם השידוך יקום 
גע של אחרי היא כבר התכוננה לר שום בחינה.שלה מ הוא לא מתאים לצארטיל המיוחדת מקח טעות""העקרונית כי חיים שלום הוא 

  .בכיליון עיניים ,כן



4 ידגי המרופמסס

רים עליו אומ "חיי עולם"בוגר ישיבת  ,פיליפמנחם  ,הבן של השכנים שלהם ,שיתאים לצארטיל חורחשבה על איזה בלה אפילו מ היה
הוא תמיד  חינני להפליא,וגבה קומה  ,לבוש בבגדים נקיים תמידבחור יסודי ם ולבריות) " (טוב לשמילייט םט או צו-א-ג ם"צו תבריוה

  .יו חיבהפכנים שאינו חש כלן מי מהשאי ,מקדים בשלום כל אחד ,שפתיו עלנעים עם חיוך 

כך שמעה מכמה  ,מידומת גם לבחור למדןחשב הוא נ ,ריויינו כל מכיצכך  (מיוחדים להפליא) "אויסנאם" ןמיוחדות במינהן המידות שלו 
זה , אבל האם כישרונות הכישרונותבתחום  לוםחיים ש , אמנם הוא לא מגיע לקצה זרתו שלבן השכןמעלות שידעו לציין את שכנות 

ציבות שלא נתון להשפעות ל מידות טובות וגם בעל יבראש וראשונה בע אל שהויכים בעצר "דרך ארץ קדמה לתורה"העיקר? 
 .ם פיליפואת זה מכיל מנח סיטות אותו לכל רוחשמ

הוא לא  ידוךהכתם של עזיבת ש עזובת שידוך""כ ארטילאת צ מי אומר שהבחור הזה ירצה , כירק חלומותאבל מה עושים שהכל זה 
י שנתיים, ידוך לפנשעזבה שבמינה חדת להם בת מיו ישערבליך משפחת  מתגוררת ין ממולהיפשוט. היא לא צריכה ללכת רחוק, בבנ

  .מאז היא מקבלת סחורה סוג ב' או יותר נכון ג' ד'

 ריםחוסאחד השב להאבא נח ,בעלת נכסיםו דמאפחה יחסנית מש ,עמדהלמכים קיבלה הצעות רבות בהתאם יתה בשידואם כשהי
 י"הלחעילי פאחד מהיה ונרה שירד מהדרך הי חתן(הת שידוך עזוב אבל ברגע שהפכה להיו ,בתחום המזוןירושלים ביותר בלחים המוצ
מי לח"י הצליחו לחלצו לוחשאלמלי  ,לא היה חסר שיעלה לגרדום "קישלה" ידוע לשמצהישב גם בכלא ההוא  ,ביותרביסטיים טיהאק

ממש זה  ,דוך עזוב, בחור טוב לא אבה לשמוע שיהכלה לשעברמניות ירדו תו רגע ומאתליה) פני שנפסק דינו למיתה בל ,רוןברגע האח
שפוגמים  עלים(בלעטלאך" "ורה חלקה בלי כל כשיכול לקחת בח ,בחורה עזובת שידוך סכים לקחתבמעמדו, למה שי פגיעה חמורה

 אתרוג)ר הבהד

 כהירהיא צ ,נכנסה לשוקעדיין לא עוד שהיא , מה עם כל מעלותיה רטיליפ יסכים לקחת את צאכף לידה כי אותו מנחם פיל מי יתקע
 י יערוב לה שעד, מידוךלשוק לאחר הטלטלה שתעבור בעצם עזיבת השק זמן עד שתיכנס ם לעזוב את השידוך וצריכים להמתין פרקוד
 א יחטף?חם לאותו פרק זמן מנל

, היא לא יכולה שהרצונות שלה משתלטים עליההללו היא יודעת, אבל מה לעשות  בונותהחשאת כל  ,יא לא אשה פתיהציפורה ה
לגשת אל אח"ז מי ירצה  ,ש שלו תחריףככל שמחלת הנפ ברחובו יצא לחרפה לשם הש של בחור חולני כזה. ויגערושתהיה להפנים כי 

 ?במשפחה כזהחתן כשיש ה ידוליתר ילור בתאפרים זלמן הבא אחריה 

, גישה היא כלואהמר ,לה, אבל מרגע שהמו"צ פסק את פסקו חווחות הייתה יכולה להשיח את צערה בפני מישהו היה רהפאם לכל 
אותה  זמרגי ,היא לא יכולה לדבר עם בעלה שמתבצר בעמדה שלו וסובר שהוא צודק במאת האחוזיםתיה, מבין את רגשו ינואאיש 
ילות ובקשות תפהיא ליפול, כל יום היא נוסעת לכותל ומעתירה  מוקה עומדתנה לאיזו שוחה עמביולא טיל עיוורת לחלוטין שצאר

עם הוא נוסע אליו פעמיים בשבוע וחוזר  ,חיים שלום רן מאושר מהקשר החדש שיש לו עםפרים זלמן קותנה היקר. אלשלום ח
   .ה יותר ממנה, אין אשה אומללשבתודעתה אינה נח נגדה קשר שריםקוכולם  ,סיפורים מופלאים על חיים שלום

*** 

 וכלתאם תרצה  ,לקחת אותי מכאן שמגיע עם רכבלחיים שלום, יש מישהו  ושלים מציע אריאל אטיאסאולי אתה נוסע איתי ליר
 ,בת מהר"ן מברסלת כל תוריודע אשאצלו אני לומד את תורת רבי נחמן, הוא  רשיהנתן הגיע אל רב נחמן ל תוכלאם תרצה  ,להצטרף

מאד, אולי תהיה  תוכל להגיע רחוק, לדעתי בין מה זו עבודת ה'ת ,הקדושה שלנו. ברגע שתהיה חסיד ברסלבבורה חהכך תוכל להיות מ
 "אומן"יירה בעגם להגיע לקבר הקדוש  כהתזמאד, אולי  י רואה עליך, אתה תגיע רחוקנאמה ש לפי "מנהיג החבורה"אתה בעצמך 

מי שישטח על קברו לא ימות בלי שישוב בתשובה שלימה, לדעתי כדאי לך נו הקדוש הבטיח שקברו, אתה יודע שרבילהשתטח על ו
 ל כך., אתה לא תפסיק להודות לי עיא תסלול לך דרך חדשהה ,להצטרף אלי לנסיעה

, תעשה לו טוב "תורת ברסלב"רגשה שיש לו ה, בדמו עתורין טבוהמס ,מצד אחד הוא מאד רוצה להצטרף ,חיים שלום היה נבוך
חצר חסידית עדיין ן אי יםלשבירו ,השואה האיומה יקודברח"ל כלתה כנראה כיום שום אחיזה בחצר חסידית, אמשינוב למעשה אין לו 

אבל הוא לא נמשך  ,ניםקרלינאים וגם את המסתופפים אצל השומר אמו כמהיש אמנם  ,תושבי ירושלים ברובם פרושים ,מבוססת
  .לזה הוא כל כך נמשךו קומות הכי רחוקיםגיעים בשאיפותיהם לממ מאד, הםסידות מושכת חלו ליהם, אבל ברסלב נראית א

, חושדת אותו בניהול חיים מסתוריים חדים שלה, היאלום, אם יסע בפתאומיות יעורר מחדש את כל הפמכאבל מאידך אמו לא יודעת 
ו, למה שיעשה מעשה נואל דות עליישיב את כל החש פזיזאת הצעד השיו עכעשה יבשל מצבו, אם  האם בתקופה האחרונה נרגע

 צער. להרבהולה שיכול לגרום לו 

 שוהיא תבוא לך לשימ ,תי לךשמסרתובת כתשמור על ה ,אין דברהעין,  ל חדהגיב אריא ,צטרףאני מבין שאתה עדיין לא בשל לה"
           ."באחד הימים
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 תודה מראש!!!

כל שותפות שלכם   
 מחזקת את ידינו...

  ...?  ן שערי בית המקדש לעונת השלכתתמה הקשר בי
הצרה העיקרית שעליה אנו שבעה עשר בתמוז חל בשבוע זה!!! ביום זה קרו כמה וכמה צרות לעם ישראל.. אבל 

 היא על שהובקעה העיר ובא צר ואויב בשערי ירושלים... מתענים
ימל מהות מסוימת!!! וברגע שצר  כידוע: לירושלים היו הרבה שערים... ולכל שער היה שם בפני עצמו!! כל שער ס

ואויב נכנס בשערים האלו... יש פה משמעות עמוקה... המשמעות היא שהשער הזה נבקע... המהות הפנימית הזו  
נבקעה ונעשקה מאיתנו... כמדומני ששבעה עשר בתמוז זה יום שבו צריך לעשות "סיבוב שערים"!!! לא פיזי... אלא 

שערים   (אני בנתיים מצאתי שבעה עשרלחומה שלה...  שימו לבקיפוה... שיתו לבכם לחילה!!! אדרבה... פנימי... סובו ציון וה

ברשותך  ... להבין כל שער מה הוא היה מסמל... אבל תפסת מרובה לא תפסת... ולכן בפ"ע זו סוגיה ארוכה לירושלים...)
 !!! שנוגע אלינו במיוחד בשער אחד היום להתמקד קורא יקר... אני רוצה

 למה נקרא שמו שלכת??? מה זה ה"שלכת" הזו?? שער שלכת!!!!משערי העזרה הנקרא  אחד
, שהרי מבפנים, כתיב "לא  לעזרה חוץכל הנראה מ(כ: שבשני צידי השער הזה היו שני עצים גבוהים... (ישעיה ו') אומר רש"י

 הה מגיעתים הרבה צל... וכשהיעץ אלה ועץ אלון שלעצים האלו יש כידוע הרבה עלים שעוש )...תטע לך אשרה כל עץ
העץ היה נשאר בלי עלים... ועל שם  רים... וכמו שכולנו מכי לארץ עונת השלכת... לאט לאט העלים היו נופלים

פה משמעות   טמונה ן לבד שזה לא נגמר ברובד הזה,מבי אתה! השער בשם "שער שלכת"!!השלכת הזו היה נקרא 
 הרבה יותר פנימית ועמוקה!!!

ך לנחש ולהגיד פשעטלאך... יש על זה פסוק מפורש בנבואה הראשונה של ישעיה הנביא... ישעיה שהוא אז לא צרי
עד מתי תהיה הגלות?? מתי תבא הגאולה??    עד מתי ה'????נביא הנחמות... פונה לה' בשאלת השאלות: ואומר 

 עונה לה' לישעיה שזה הסימן לסיום הגלות: 
וריחק ה' את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ, ועוד בה   ,מאין אדם והארץ תשאר שממה עד אם שאו ערים מאין יושב ובתים

   זרע קודש מצבתה,   כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם,עשיריה ושבה והייתה לבער 

אומר הקב"ה לישעיה: אתה רוצה תמרור וסימן מתי תדע שהגאולה מתקרבת?? התשובה היא: זה יראה בדיוק כמו 
ן שיש להם הרבה הרבה עלים... ואז מגיעה עונת הסתיו... הרוחות מתחילות לנשוב.. ואז מתחילה  עץ האלה והאלו

אותו... ומה   העץ מתערם מכל העלים שהקיפו וחיפוששמה שלכת... עלים נופלים בזה אחר זה.. ו הבוטנית התופעה
נשאר עם עשיריה  של האילן  שלד האילן כמות שהוא!!! והשלד שלד!!!מצבת הכוונה  המצבת!!!נשאר?? נשאר רק 

 למרות!!!!בודדת של עלים שבשארית כוחותיהם הם נשארים צמודים ונאמנים לשלד של האילן ולא מרפים ממנו... 
למרות שיש הרבה רוחות נושבות... ולמרות שהאילן הוא כבר הרבה פחות מרשים ומצל ומגונן ממה שהוא היה 

 ודבוקים לאילן... מקודם... בכל זאת הם נשארים נאמנים אליו 
היא... העשיריה הזו  יתה לבער!!!שבה וההעשיריה שתשאר נאמנת ותשרוד את עונת השלכת...  והעשיריה הזו!!!

זרע   -ממנה יצמחו ענפים חדשים ובה יכנס השרף וההתרעננות והתקווה החדשה של האילן כולו... ממנה הכל יצמח
מצבתה... ממנה הכל יתחיל...  קודש

הרבה הרבה עלים שמסוככים ומצלים  שהיידישקייט זה אילן גדול ומסועף... אילנא דחיי... ויש בו ן??מה כתוב כא
 על כל מי שחוסה בהם... ויום יבא ורוח תתחיל לנשוב... ותחל עונת השלכת.. 

את כל   את כל העלים... את כל הפיצ'יפקעס... לצד הקב"ה יקלף את כל השכבות החיצוניות של האילן... הקב"ה יזיז
המצבת!!!! השלד  ?     המסביב... והאילן יתערם לגמרי מכל הצל שלו והיופי החיצוני והמרשים שלו... ומה ישאר??

 של האילן כמות שהוא!!!  
ואז יגיע רגע של בירור... יהודי יעמוד מול השלד של אילנא דחיי כמות שהוא וכעת תשאל השאלה: האם אתה מסוגל 

אילן אילן...  תפאורה ובלי חיצוניות או לא?? האם אתה מוכן לדבוק באילנא דחיי רק אם "לדבוק בעבודת ה' גם בלי 
האילן הזה... או!!!!  ו שלפירותך מתוקים, צלך נאה, אמת המים עוברת תחתיך..." האם רק אז אתה מוכן לשבת בצל
גם כשכל  .בשעת שלכת..או אתה מוכן להיות מהעשיריה הנאמנת שמוכנה להישאר צמודה לאילן של עבודת ה' גם 

 זזה לצד ואתה עומד מול השלד של הנטו יהודי שנדרש ממך??   התפאורה מסביב
אומר הקב"ה לישעיה... כשיגיע כזה שלב... הנה!! תדע לך שפעמי הגאולה קרבים מתמיד... ובשביל זה!! בדיוק 

 בשביל זה יש לנו שער שלכת!!!! שער שמזכיר לנו את התמרור הזה... 
הזה ניסו האויבים לבקוע מאיתנו... לעשוק מאיתנו... להשכיח מאיתנו... אבל אנחנו לא ניתן להם!!!   את השער

שבעה עשר בתמוז בשביל לסובב ציון ולהקיף אותה... שיתו לבכם לחילה!!!! שימו לב  יום מיוחד בשביל זה יש לנו
. וזה לא נחנו כעת בעיצומה של עונת השלכת..לחומות ולשערים של ציון... לזכור ולהזכיר ולהיזכר ש... שנכון... א

קל... כל המסביב זז לצד.. כל האוירה זזה לצד... ואנחנו נשארים מול נטו יהדות!!!! נטו יידישקייט וקשה לעבוד 
   ככה...

היה אבל אדרבה... לזכור ולהזכיר שדווקא השלכת הזו!!!! היא השער והתמרור לגאולה שקריבה מתמיד... אם רק נ
יתה לבער... ונזכה פה... נזכה שאותה עשירייה שבה והילנא דחיי ולא נראביריה הפותחת שנתפוס חזק מהעש

 בגיליון זה..  4-3חבת עניין זה... בעמוד הר  לביאת גואל צדק במהרה... 
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 מי יגנוב את הבמה... מי יטרוף את הקלפים...??

התכונה בעיצומה... הועדה המכינה שוקדת כבר ארבעים יום תמימים לקראת המעמד הגדול...  כן... משה רבינו עלה להר 
בצהרים!!! ו... והוא אמור להגיע לכאן עם  12.45והוא אמור להופיע כאן ביום י"ז בתמוז בשעה מיד לאחר מתן תורה... 

לוחות הברית ואנחנו צריכים להכין פה חופה גדולה... "המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין..."  -טבעת הנישואין
. ומתכוננים... במה גדולה הוצבה למרגלות אנחנו מצידנו צריכים לבטא את השמחה הגדולה שלנו בקבלת לוחות העדות.

הר סיני... רמקולים רבי עוצמה... אחד שתים... שתים אחד... מחסומי משטרה לאורך כל הציר... מזרח ענק של שלוש 
קומות לשבעים זקנים ולשרי אלפים ושרי מאות וחמישים ועשרות... הכל מסודר... מכירת כרטיסים החלה כבר שבועיים 

 .. כולם מחכים בהתרגשות עצומה... לפני המעמד.

והנה... הגיע היום הגדול... ומפלס ההתרגשות מטפס לשיאים... רמקולים מסתובבים בכל מחנה ישראל... רבותי: לא 
לישון!!! לא לחזור על הטעות של מתן תורה... אל תשכחו... במתן תורה הקב"ה הגיע ונאלץ לחכות לנו... עכשיו אסור 

שמשה רבינו יורד עם הלוחות. כולנו צריכים כבר להיות שם!!!! ניצבים... ואכן כל כלל ישראל ללא יוצא שזה יקרה!! ברגע 
בצהרים.. עיני כולם נשואות להר... מחכים לראות את  12.00מן הכלל... כולם עומדים ניצבים מול השמש היוקדת בשעה 

 זיו פניו הקדושות של משה כשהוא יורד מההר... 

 ... שהוא עדיין לא מופיע!!!!!דא עקא ש... שש

אין מי שישב הכל מוכן... יש הכל!!! יש תזמורת... יש במה... יש הגברה... יש מזרח... יש ההההכל... רק משהו אחד חסר... 
תחשוב: יש פה מבוכה גדולה... יש פה ציבור ענק... שש מאות אלף איש עומדים ככה באמצע היום  שם במזרח!!!!

 איתם??  ומחכים... מה עושים

אין ברירה... צריך להתחיל למשוך את הזמן... אז היום אין בעיה... מקסימום אתה מזמין איזה דמות פלונית להגיד פרק 
תהילים... ואז מכבדים איזה רב מטעם שיגיד קבלת עול מלכות שמים... והמנחה מתחיל לדבר ודוחפים לו פתק שימרח 

ות... בנתיים מתאם קשרי קהילה של מאוחדת מדבר עוד רבע שעה... וככה קצת ולא יגמור... כדי להרויח עוד כמה דק
 ככה זה היום... מצליחים למשוך את הציבור ולהרויח עוד כמה דקות... 

כאן א"א למשוך זמן בכל מחיר.. בפרט כשהשטן לבנתיים לא שוקט על השמרים והוא  אבל כשיש לך עסק עם דור דעה...
הוא מראה להם את מטתו של משה רבינו... כאילו משה רבינו מת.. ו.. ומכאן העסק מנצל את המצב הרגיש שנוצר ו

מתחיל להתגלגל במהירות.. כמה שאהרן הכהן מנסה להרויח זמן... זה לא עוזר הרבה... המצב מדרדר במהירות 
זה קרה??  איךא שואל שים לב לשאלה: אני ל מהר???מסחררת... ויצא העגל הזה...       תחשוב רגע!!! איך זה קרה כ"כ 

  כ"כ מהר??אלא איך זה קרה 

עם שלם שעומד על הרגלים!!! כולם פה!!!  הבמה כבר עומדת על תילה!!! ההגברה  -פשוט מאוד: כשיש לך עסק עם
כעת יש רק פרט אחד קטן שחסר!!!!! מי הולך "לקחת" על כבר עובדת!! הדבר היחיד שחסר זה... זה משה רבינו...  

 הבמה... 

ן מספיק פספוס אחד קטן... מספיק רגע אחד של פעולת הסחה... ומגיע עגל אחד קטן וטורף ברגע אחד את כל כא
הקלפים... כי כבר לא צריך לאסוף את הציבור.. כבר לא צריך לעשות במה מיוחדת.. כבר לא צריך לחמם את הציבור... כי 

לו  וזה בדיוק מה שקרה לדאבוננו הרב!!!! ת כל ההצגה... כבר חם להם... פה בשניה אחת העגל יכול להגיע... ולגנוב א
יצוייר שעם ישראל היו מגיעים בסתם יום... מתלוננים איפה משה רבינו ומתי הוא מגיע... בסייידר... היה אורך די הרבה 

ני כולם זמן עד שהדברים מתגלגלים... עד שההסלמה נכנסת לתוקפה... אבל ברגע שכבר כולם פה!!! והכל מוכן!! ועי
נשואות למקום אחד... כאן בצ'יק אחד אפשר לגנוב את הבמה...  זה בדיוק מה שמשה רבינו דאג שלא יקרה ח"ו בלוחות 
שניות!!!! מויחל טוב'ת... אל תכינו לי במות... אל תעשו לי קבלת פנים... כשאני יורד מההר ביום כיפור... אני לא רוצה 

... תשבו לכם בבית הכנסת... תשבו בבית שלכם... תעשו מה שאתם רוצים... לראות אף אחד שמחכה לי במרגלות ההר
(זה אולי קצת מדויק בלשון רש"י בכי  כי זה בדיוק מה שקרה בי"ז בתמוז ויצא העגל הזה...רק אל תעשו רעש וצלצולים... 

ע", קצת משמע שהוא מתכוין תשא: ואיש אל יעלה עמך, הראשונות על ידי שהיו בתשואות קולות וקהלות שלטה בהם עין הר
לתשואות של יום י"ז בתמוז, אבל לא מוכרחים לבאר כך, כי לכאורה הכוונה היא לו' סיון, מתן תורה בעצמו, אבל הוורט הוא נכון 

  לכשעצמו...)

--- 

שק כן... במה זה משהו מרשים ועוצמתי... אבל הוא גם עלול להיות נ רואים פה את הסיכון הגדול שיש ב"במה"!!!!
מסוכן!!! כי היות וכל העיניים נשואות לבמה... אז בשניה של היסח הדעת  אפשר לגנוב את הבמה ולקחת אותה לכיוון 

דברים יקרים באמת קורים דווקא באזור  ההפוך בדיוק!! דברים טובים באמת מתרחשים דווקא הרחק מהזרקורים...
אין במות... אין אירועים.. אין  מצאים בתוך המצב הזה!!!אנחנו כבר ארבעה חודשים נסטרילי ונקי מחשש גניבה...  

התכנסויות מרשימות... למה? כנראה שהקב"ה רוצה משהו יקר באמת!!! משהו שאי אפשר להפקיד ולהפקיר אותו 
לחסדי הבמה... בתקופה הזו כנראה שהקב"ה רוצה משהו קצת יותר חשוב ויקר... ה' רוצה את הלב שלי... את הדף גמ' 

י והטהור שלי... ה' רוצה אחת ולתמיד לפגוש אותי!! וזה כבר יקר לו מידי... יקר לו בשביל שאני אאבד שמה האמית
לפעמים  מתוך הבנה ש"לעיני כל ישראל" זה לא תמיד דבר טוב...בריתוק של קרוב לחצי שנה...  לכן אנחנו פה!!!בבמה... 

חות השניות והמתוקנות מקומם בארון... הרחק מהשאון... "לעיני כל ישראל" מסתיים בשבירת הלוחות... דווקא הלו
הרחק מהבמה המופקרת לגורלה... לא לחינם חז"ל אומרים: שדברי תורה מקומם בסתר... כי תורה זה אמת!! ואם התורה 

מי  תתחיל להופיע בבמות... מהר מאוד מישהו יעשה עליה סיבוב ויקח את הבמה לעצמו... לכן תורה מונחת בקרן זוית...
שרוצה לגנוב במות... שיחפש לו במות אחרות... התורה יקרה מידי בשביל המחטפים האלו... זה גם הפשט במה שראינו 
בדף היומי (שבת קכ) שגם בשעת כשלונה של ירושלים שפסקו ממנה אנשי אמנה בעניינים של משא ובמתן... אבל 

נוב את הבמה של תורה... גם הרמאי הגדול ביותר לא בדברי תורה אף אחד לא ניסה לרמאות... אף אחד לא ניסה לג
התבייש לומר בכנות: "לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ושמלה..." ולמה? כי היות והתורה מונחת בקרן זוית הרחק הרחק 

 מהבמה... בזכות זה  אין יצר הרע לגנוב במה של תורה... בינה זאת... עמוק עמוק.. למבינים בלבד....

 

נשארה כמות מוגבלת של חוברת ״בשובי 
לירושלים״ שיצאה בתקופת בין המיצרים לפני 

 כשנתים.
 ניתן להשיג במוקדים כדלהלן: 

, ביתר עילית, אשדוד, אופקים, (בכל המוקדים)בני ברק 
 10לים ברחוב נחמיה ובירוש

  
 בחסד ה׳ כי גבר ובשעה טובה

 יצא לאור ספר ״ואהבת״.
---  

 ניתן לרכוש במוקדי המכירה:
 0534112035 :שפירא :אופקים

 

 0527171721שרגל:  -אחיסמך
 

 039073067 -אלעד
 

 0504120311 -אשדוד
 

 רמה ב׳, מש׳ צוויבל. 9נהר הירדן  בית שמש:
 

 0548450998 יב׳ אזור רמי לו ביתר עילית
 

 0548423047  רחובות: חדש:
 

  0548473542 נתיבות:
 

   0556728458 -9קבוץ גלויות    בני ברק:
 

 

  0527117271 דרייפוס) (פינת דסלר, משפחת 34חזון איש 
 

 0527603814 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא
 

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
 

  1675005276 -20הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 
 
 

 . 10רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים
 

 .קומה ב׳ 29רח׳ הרב פרנק  :בית וגן
 

  0527189947 -רמות א׳
 

 קומה ב׳ 47רובין  -ד׳ רמות
 

 0527682281 29המ״ג  רוממה:
 

 0548491554 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 

 0533148861 -הר נוף
 

 7174781-052  3 מרומי שדה  קרית ספר:
 

 089742750 14 םחפץ חיי
 

 (כולל עטרת שלמה) 0533109169 -ברכפלד
 

 0527644795 -גרין פארק
 

 

 

 ישיבת תפארת ישראל או  9זבולון  חיפה:  :צפון

 .זלושינסקי א81נווה שאנן: חניתה        
 

  0548415410 לתאם קריצלר א׳4הורדים   :רכסים
 

 משפחת שטיימן. 0527136165 -כרמיאל
 

 5405484413  -טבריה
 

משפ׳ סימן טוב  6/65מאור חיים צה״ל  -צפת
  0548449816עיר העתיקה:         0533127052

 

    3/5הקריה החסידית, יונתן בן עוזיאל  -חצורחדש!! 
0583244899- 0533104790 

 0583238157קדושי:  -חדרהחדש!! 
 

 

במוקדי  נות גם את הספר ״אהבתי״כמו כן ניתן לק
 המכירה כדלעיל

 
 

ב ובארופה, שאלו לברור על נקודות ההפצה בארה"
 אותנו במייל.

 052-7683095 -או בטל



 

  

מיהי העשיריה הפותחת של שער  
 ???השלכת...

לפני כמה שבועות נכתב כאן מאמר שהצליח להרגיז  
נכתב שבימים אלו ה' מקלף את כל כמה אנשים... 

השכבות... ומוריד את כל המסביב... את כל 
הפיצי'פקעס ואת כל הססמאות שאנחנו חיים 

מצד שני יש הכל...  הכל זז לצד... מצד אחד איתם...
נטו!!!! השלד של היהדות נשאר בשלימותו... אבל 

אבל שלד... בלי שום עלים... בלי שום תפאורה... בלי 
 מסביב... 

אנחנו בעיצומה של שלכת!!!! הקב"ה מזיז לצד  כן...
את הכל... ואנחנו כעת עומדים מול המצבת!!! מול 

 השלד של היידישקייט!!!! 

 כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו מול הנטו יהודי
 !!!!! שבו

וזה לא קל... האילן בעונת שלכת מרגיש מאוד לא 
נעים... אתמול הייתי כזה מרשים... כזה מכובד... 
היתה לי כזו הופעה... ופתאום הכל הושלך ונפל 
ונשארתי נטו!!! נטו מה שאני!!! אבל דווקא אז זה 
הרגעים המכוננים ביותר... אלו הם רגעי המבחן 

נבחרים העשיריה האמיתיים ביותר... וכאן 
הפותחת!!!! פה!!! בנאמנות של יהודי בתקופה הזו... 

בתקופה האחרונה  בחור ישיבה יקר:כאן הוא נבחן... 
בתקופה אתה מרגיש מאוד דפוק... זה... זה לא זה... 

 הייתי עושהאני עושה שטייגן רבע ממה ש הזו
 ... בישיבה הייתי לומד שעותבימים הטובים בישיבה

שטייגן באמצע הסדרים ובין הסדרים... ... ע"ג שעות
סוחב!!! אני מחזיק את עצמי בקושי ואילו עכשיו אני 

 בשיניים... 

כשהיית בישיבה האילן היה  בחור יקר: לא הבנת!!!!
במיטבו... הייתי מוקף בהמון המון עלים... פירותיך 
מתוקים... צילך נאה... אמת המים עוברת תחתיך... 

לא ישב וילמד?? על זה נאמר: נו... מה יעשה הבחור ו
"במה אברכך"?? מה יש לך לעשות אם לא לשבת 

 וללמוד... 

אבל עכשיו??? עכשיו אתה בעיצומה של שלכת... ה' 
בבת אחת הזיז את כל העלים לצד... אין פירותך 
מתוקים... אין צלך נאה... אין אוירה... אין כלום... הכל 

 כעת אתהו ים...הכל מפורק... הכל בריפיון ידי שלכת...
עומד מול השלד של היידישקייט!! אתה עכשיו כמו 

בחור פוילישער עם קסקט בעיר לייפציג שאף איזה 
. יש לו את כל הסיבות אחד לא אומר לו מה לעשות..

שוליא דנגרי...  איזה להיותו שבעולם לחפש את עצמו
אבל לא!!! הוא תופס את עצמו ומכריח את עצמו 

ל העיירה... והוא יושב ועוסק להיכנס לבית מדרש ש
בתורה!!!! מה הפלא שכל בחור כזה צמח גדול 

מה הפלא שכמעט כל בחור שנכנס בשערי  בישראל??
ישיבת סלבודקא שבקובנא או חברון ש... שבעיר 
חברון... מה הפלא שכולם יצאו גדולי עולם.?? בטח!!! 

 הבחור הזה זה בחורים שהיו בתקופה של שלכת!!!!
היה מהעשיריה  יט לשבת וללמודשמעצמו החל

הפותחת!!! מהעשיריה שנצמדה עם כל הכח לנטו 
 דחיפה מאחורה... בלי שום אילנא דחיי בלי שום

ור צמח מאה תפאורה... בלי שום אוירה... כזה בח
תבין איפה אתה בחור יקר:  אחוז גדול בישראל!!!! 

תבין כמה שווה שלוש שעות  תקרא את המפה...  נמצא...
של הקורונה... שזה שווה  ובשממון לך בבדידותלימוד ש

 הרבה יותר מעשר שעות שלך בימים כתקנם... 

אנחנו לא הזמנו את זה... אין לנו את האומץ לבחור  
ניסיונות שכאלו... אנחנו מצידנו מעדיפים שהאילן 
ימשיך להיות במיטבו... שהמסגרת תמשיך להיות 

ילה... חממה שנותנת מענה לרבבות עלים שסוכים בצ
אבל ה' רצה אחרת... תעשה משהו... ה' רוצה עכשיו 

 שתהיה עונת שלכת!!!! 

ה' כעת מעדיף את העשיריה הבודדת שנצמדת לאילנא 
דחיי... הוא מעדיף אותה על המלא מלא עלים... ואתה 

 מהעשיריה הפותחת הזו!!!!

תעריך את הזירה שאליה נקלעת... תבין על איזה שיבר 
 אתה יושב...

נאמר: ושבה והייתה לבער... כל הצמיחה תתחיל  ועליך
 ממך... 

---  

בינינו... להתבטל לרבי שליט"א... להיכנע להוראות 
קדשו זה דבר לא קל... אף אחד מאיתנו  שיוצאות מפה

הכי מה אחד הדברים שלא אוהב לקבל מרות... רק 
?? הממסד לעשות את זה דוחפים אותנו ונותנים לנו כח

ההרבה הרבה חסידים ו ציבהממסד הי החזק!!
זה  על הפרענצ'עס ובתוך עמי אנוכי יושבת... שעומדים
הכל  ותכל'ס... פתאום נותן תחושה בטוחה.. נותן כח...

התקלף... פתאום אין טיש... לא פוגשים את העויילם... 
שום  באופק אין אין התאחדות ואין בוטע ואין טיש...

ו... וכעת נדרש  חתונה בחצר הקודש... ואני נשאר לבד...
... ני להמשיך!!! להמשיך להתבטל לאמונת צדיקיםממ

התפאורה..  להמשיך לדבוק באילנא דחיי... אבל בלי כל
 העלים הנוספים שמקיפים אותו...  בלי כל

הרבה יותר קשה... פתאום  נהיה פתאום זה זה לא קל!!!!
אני מרגיש כזה לא בטוח... פתאום אני מרגיש רעד 

 מרי יציב... כזה... לא לג

אז הנה!!! כעת זו נקודת מבחן!!! האם האמונת צדיקים 
 שלי מגיעה ממקום טהור ופנימי או מתפאורה

אלא ... כעת זה לא רק מבחן... וססמאות חיצוניות
זה הזמן לעשות את העבודה  בעיקר עבודה פנימית...

מול הכינות האמיתית שלי ולהבין שאם הזו... לעמוד 
 הוא אמת גם כשכל העלים זזו לצדהאילן הזה אמת!!! 
 ... והוא נשאר נטו הוא

אנחנו לא מזמינים את זה...  ושוב: שלא תבין לא נכון!!
אסור לנו להזמין שלכת... שלכת זה דבר מאוד מסוכן... 
אף אחד מאיתנו לא מחפש לקחת יהודי שחי בחממה 

עליו  השמרנית ששומרת חרדית ולעקור אותו מהאוירה
וף העולם... ולהגיד לו: תמשיך להיות ולזרוק אותו לס

הערלעכר ייד... אסור לנו להביא על עצמנו כזה ניסיון!!! 
בשביל זה לא אנחנו הזמנו את הקורונה אלא הקב"ה... 
ואם יש קורונה סימן שהקב"ה מזמין את מבחן הכנות 

 הזו!!! את הבהירות הזו!!! 

לפני קצת יותר מחצי שנה סיימנו את הש"ס... איזה  
ירועים אדירים... כככולם סיימו... כככולם התחילו... א

ככככולם לומדים דף היומי... מה... אתה לא לומד דף 

היומי?? איך לא... כולם לומדים... ואכן מרנין ומפעים 
היה לראות את האילן הגדול והעוצמתי של דף 
היומי... איך שהוא מלא בעלים של לומדי תורה... 

 א מצטרף ללימוד דף היומי... מכל גווני הקשת... מי ל

הקורונה... האולמות נסגרו...  -עד שהגיעה השלכת
חלק מהשיעורים אפילו התבטלו... ההתלהבות 

לנשור בזה  לאט לאט והעלים התחילובודאי ירדה... 
אותו דף גמ' מי נשאר??? הנטו דף גמ'!!! אחר זה... ו

שכולנו למדנו אותו לפני חצי שנה... הוא נשאר 
לפני חצי שנה הולחנו עליו  מה??? ערך!!! רקבאותו 

שירים... ורבבות אנשים השתתפו במעמדים 
הגדולים... ועכשיו הדף גמ' נשאר בלי כל התפאורה 

 הזו... 

ונו... איפה אתה בסיפור הזה?? האם אתה בוחר 
להיות מהעשיריה הנאמנת שתמשיך להיצמד 
לאילנא דחיי ולא תנשור... או שאתה זורם עם 

... כשכל העלים מתגודדים סביב האילן... גם העלים
אתה רוצה נכנס לעניינים... וברגע שכולם נושרים אז 

 גם אתה נושר??? 

להזכיר לנו שהרגע  בשביל זה יש לנו שער שלכת!!!
המכונן ביותר זה דווקא השלכת!!! דווקא כשהנטו 
יידישקייט נשאר בלי כל התפאורה... כאן נקודת 

נבחרים!! העשירייה המבחן וכאן זה בית ה
 הפותחת... 

--- 

 אני רוצה לחדד פה איזה נקודהברשותך קורא יקר: 
 עדינה:ו דקה

לי בכאב: תכל'ס!!! הרי ה' עשה את  מישהו טען
הקורונה בשביל לעורר אותנו... בשביל לחזק אותנו... 

לעשות אותנו יותר אמורה  הייתה הקורונה הזו
נראה...  זה םלפי כל המדדי תכל'ס... טובים... אבל

הרי תכל'ס...   צועד לכיוון ההפוך לגמרי... ש... שזה
בישראל שעד  פורק... הרבה בתיםכל מח... הבשט

נאלצו רשת... פתאום ר בלי להסתד עכשיו הצליחו
בחורי ישיבות שעד כה היו ... מחשב הכניסל

מסודרים במסגרת... פתאום זה למחצה שליש 
טוב... א נהיה יותר ל קיצור: המצב הרוחניולרביע... ב

מה אתה אומר על הטענה  נו... אדרבה.. רק יותר גרוע.
 שלו?

מצד  !!!מאה אחוז לו: אתה צודק אמרתי 
 כעת ככה.. המצב שלך זה באמתוהסתכלות שלי ה

 ככה!!!!  באמת זהנהיה רק יותר גרוע... כי 

ויש  יש הסתכלות מצידנו!!ש צריך לדעת אבל
  !רבש"עה מצדו של הסתכלות

בחור  ר: אני מכירופיסתשמע   אני אסביר את דברי:ו
 חטפו אותו שיום אחד אחד קדוש וטהור ישיבה

והורידו אותו למ"ט שערי טומאה... ואותו בחור 
גם  מור על הקדושה שלושלבקנאות  קדוש ממשיך

 וכעת יש לו התמודדויות קשות ...בשאול תחתית
 מול אשת פוטיפר וכולנו דאגה ותקווה שהוא יעמוד

שהסיפור של יוסף הצדיק...  תחשוב בניסיון... כן...
הוא כעת!! בשעת מעשה!! ואני מספר לך שזה מה 

האם קורה  רואה את זה?? איך אתה שקורה כעת...
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  היא מאודד  התשובהה או לא?? טוב פה משהו
 !!!!למפרעע מצד אחד... בסופו של דברכי   מסובכת::

.. כי דבר הכי טוב בעולם.הכולנו יודעים שקרה פה 
... שם של יוסף בניסיון הזה ובהתגברות הזו !שם!!

רועה אבן  שםמנברא הצדיק יסוד עולם הראשון!! 
אבל מצד שני:   משם!!ודווקא  משם!!! ישראל!!!
בשעת מעשה שנכון  כשאני מספר לך כעת תכל'ס...

הבן של יעקב אבינו נמצא במ"ט שערי  לרגעים אלו
תה אמור א איך טומאה וחיה רעה מתגרה בו..

 להגיב??

אוי אוי... רחמנא ליצלן... ה' ירחם... איזה הסתרת 
  ...נוראה פנים

הסתכלות של זה שב ???מה קורה פה הבנת
ש עזה"הקב"ה... הקב"ה מעמיד ניסיון ליוסף וב

ו היו הרגעים הכי יתגבר... ולמפרע יתברר שאלהוא 
ו לנו והעמידגדול בשמים  הכי רעש שעשוגדולים 

סתכלות בהש !!!זה לא סתירהיוסף... את משיח בן 
רגעים אלו שלנו אנחנו אמורים לראות את ה

וזה לא סתירה!!! כהסתרת פנים הכי גדולה... 
  מסכים איתי???

שיש עכשיו קורונה... זה  על אותו משקל כאן: 
והקורונה הזו מזמינה כל מיני ניסיונות... שבחורי 

ה ישיבות מסתובבים בלי מסגרת... מצידנו יש פ
נטו הסתרת פנים!!! מצידנו קורה פה דבר רע!!! נטו 
רע!!!! עכשיו... זה לא סתירה שאחרי!!!! אחרי 

 אחרי שהבחור ישיבה הזהשהניסיון כבר קיים..  
... כבר מסתובב בלי מסגרת וכעת יש לו ניסיונות ו

יכול  הוא מתגבר!!!!! מתגבר כמו יוסף בשעתו...ו... ו
שמים שלא היתה להיות שיש עכשיו עת רצון ב

קורת  כעת יש לקב"היכול להיות ש מאות שנים....
  ...עמד בניסיון יוסף הצדיקשמאז  רוח שלא הייתה

 כלפי מה הדברים אמורים..????

למגינת לב... עם המון כאב לב... בסופו של לדוגמא: 
דבר נאלצנו להכניס מחשב עם מייל מסונן 

הצעד  כמה רצינו לדחות אתהבייתה... הלב נצבט... 
... כמה רצינו להימנע מזה.. ובסופו של דבר הזה

הכריע  ולאחר יעוץ, הרב הלחץ מהעבודה גבר
טוב שכך להכניס את הרשת המסוננת הבייתה... 

לצעד  טוב שאתם מתייחסים היא ההסתכלות...
כאבל לאומי... טוב שזו הקבלת פנים הצוננת  הזה

  והקרירה שאתם נותנים למחשב עם המייל...
 כבר וזו אחרי שהמייל כבר פה.. !! כעת!!!!אבל!!

עובדה מוגמרת... כעת צריך להחליף דיסק... כעת 
צריכה להתחלף לאדרבה... לשמחה  המנגינה

גדולה!!!! אבא שבשמים... הזמנת לנו ניסיון... נתת 
אנחנו נעשה את לנו הזדמנות להפגין לך נאמנות... 

זמן  כל נס להתנוסס!!!נתת ליראיך  זה ובגדול!!!!
שיכולנו להימנע מהניסיון הזה נלחמנו... נאבקנו... 
כאבנו... לא רצינו את זה... אחרי שזה כבר עובדה 
מוגמרת בשטח... עכשיו צריך להתלבש במיטב 
המחלצות ולהכריז: אשרינו שזכינו שה' רוצה 

 לראות את ההופעה שלנו!!! את הביטוי שלנו!!

לא אוהבים בקיצור: זה בדיוק כמו בחירות... אנחנו 
בחירות... כי אנחנו מפחדים לאבד את מה שכבר 

אחרי שהבחירות כבר נכפו  אבל אחרי!!!יש לנו... 
עלינו... אחרי שזו עובדה מוגמרת... כעת עושים 
שמח... תזמורת... עקשען... ומפעילים המון 
מוטיבציה... רבותי... אנחנו רוצים לנצח ובגדול!!!! 

להסתובב עם פנים  הטעות הכי חמורה היא להמשיך
נפולות... אוי... בחירות... זה לא טוב.. גם אם המנגינה 
הזו הייתה נכון רגע אחד לפני שהוחלט סופית על 
בחירות... אבל ברגע שזו עובדה מוגמרת!!! כעת חייבים 

 להחליף דיסק... בא נקפוץ על זה וננצח ובגדול...

 אל תשכח שאם יש לך מייל בבית ואתה בכל זאת סו"ס 
 נחת רוח הרבה יותר כעת ה ישלקב" מתגבר... הרי

אנחנו לא לפני שזה היה בבית שלנו... רק מה?? אשר מ
את הניסיון  הזה ולכן דחינו לקחת את ההימור יכולים

זה כבר עובדה בשטח!! . אבל אחרי שהזה בשתי ידיים...
כעת צריך להסתער על כאן באמת צריך להחליף גישה... 

זרק אותך למגרש והוא רוצה  הנס להתנוסס!!!! ה'
לראות אותך שתהיה לפניו שעשועים יום יום משחקת 

כל ישיבה שנסגרת  אותו משקל...על   לפניו בכל עת...
בגלל הדבקות ובידודים וכדו'... בשבילנו זה כאב לב... 
זו הסתרת פנים... כי... כי בחור ישיבה שמסתובב בלי 

ם מניסיונות ואנחנו מאוד חוששימסגרת זה ניסיון... 
כבודו אבל אתה!!! הבחור ישיבה ב  ויש לנו ממה...

עצמו.. שאתה כעת עומד מול העובדה המוגמרת!!! וב
שאין ישיבה.. אין מסגרת... והכל פתוח... כעת תחליף 

 אדרבה... אל תסתובב עם פנים נפולות כמונו... דיסק!!
 בשמחה גדולה ותגיד: רבש"ע... בבוקר תקום אתה

וכל פמליא של  מגרש ההתמודדות?? אתהזרקת אותי ל
לראות אותי מבקיע את השער?  בי ורוצים מעלה צופים

אבא זכאה חולקי!!!! אני מסתער על המשימה... 
אני  !!! (גם בעיני יפלא...)אני אפתיע אותךשבשמים: 

אוכיח לך שאני נאמן לך בכל מצב... ואהיה שעשועים 
ור ישיבה... אתה בח לפניו בכל עת!!!! תבכל יום משחק

אתה תקבע האם קרה פה משהו  בסופה של קורונה
טוב או לא טוב... המפתחות בידיים שלך... אם אתה 
תקח את הנס והנסיון הזה ותחליט שהוא נס 

בשביל  נועד תחליט שהניסיון הזה הוא אם להתנוסס...
קורונה הזו קרה ולצמוח ממנו... בזה יתברר שב להתגבר

 מצידנו ממשיכים ! אנחנומשהו טוב!!! טוב מאוד!!
מהצד בדאגה... ומחכים שתכנס בשלום ותצא  ותפלצ

אתה במגרש עצמו!!!! אל  בשלום אבל אתה???
תסתובב עם פנים נפולות... אתה נמצא בתקופה 

  התלבש במיטב מחלצך.. ...בחייך המכוננת ביותר

--- 

אגב: את הגישה הזו אנחנו רואים גם בייחס לחורבן 
 בית שני... 

נחרב בית שני... לא מצינו אחרי ש תשים לב:אם 
כן... רבי צדוק התענה  -לפני כן שהתאבלו במיוחד!!!

אינספור תעניות שלא יחרב ביהמ"ק... מצינו כל מיני 
לפני  שהתבטא מריב"ז ואבל התבטאויות של כאב

החורבן... אבל אחרי??? אחרי החורבן... לא מצינו שרבן 
ישבו כל היום חנניה גמליאל וריב"ז ורבי יהושע בן 

 אדרבה... לא!!! ממש לא!!!... והתפלשו בעפר
ה נראה כאילו ממשיכים הלאה... עם מהברייתות זה הי
העולם לא  כאילו עסקים כרגיל... הפנים קדימה...

  נחרב...

 העניין הוא ככה:מה הפשט בזה???  

אם בית המקדש נחרב זה איום ונורא... זה עצוב מאוד... 
עם ... קורה בפועלכשכזה חורבן  ה!!!אבל בשעת מעש

וכעת יש לנו  !!!כעת במצב מאוד שברירי ישראל נמצא
...  ולאבד כל תקווה את כל הסיבות להתרסק לגמרי

מגרש ל כעת ה זרק אותנוהקב" במצב הזה

כאן אנחנו  התמודדות!!! האם להיות או לחדול??? 
 המשימה... צריכים להסתער על

אים במגרש שהקב"ה אנחנו מבינים שאנחנו נמצ
 הזמין אותו!!!! 

זה מגרש שאנחנו לא הזמנו אותו... התפללנו... 
בכינו... זעקנו שזה לא יקרה... אבל אחרי שזה 
קורה... אז הקב"ה הזמין את המגרש הזה... אז 
קדימה... אנחנו באמצע המגרש!! בעיצומו של 
משחק!! אין לנו זמן להתפלש בעפר... אנחנו 

 פניו בכל עת"!!! באמצע ה"משחקת ל

 כשהמשחק יתייצב... ד חמישים שנהעוחכה... 
לבכות... עוד חמישים  אנחנו נרשה לעצמנו להתחיל

שנה רבי יהודה בר אלעי ישב בין תנור לכירים ונראה 
 עם ישראל כמי שמתו מוטל לפניו... עוד אלף שנה

של אבלות על החורבן...  כל מיני מנהגים עם תחילוי
לכבס... מי"ז מתמוז... תשעת  לא ...לא להתרחץ

הימים... את כל זה יעשו בהמשך... אחרי המשחק 
אנחנו נבכה בי"ז בתמוז על האויבים שהבקיעו את 
השער... אבל כעת באמצע המשחק אין זמן לבכות.. 

אנחנו  הכדור עדיין בידינו... תבעט בו עם כל הכח...
 שעשועים יום יום מפגן ואהיה בעיצומו שלכעת 

הקב"ה כעת צופה בנו  לפניו בכל עת...משחקת 
ורוצה לראות אותנו מפגינים לו נאמנות וממשיכים 

ממילא הטעות הכי גדולה  להיות יהודים בכל מצב...
זה  ...של הקורונה שאפשר לעשות בתקופה הזו

להסתובב עם פרצוץ נזוף ולהגיד: אי אי אי... איזה 
.. איזה ניסיונות... איזה יש עכשיו מצב קשה

את זה תגיד כשיחזרו  אדוני היקר!!!!ילות... נפ
אתה באמצע המשחק... גם ההקלות...  אבל עכשיו 

אם היצר הרע הבקיע גול אחד... והוא אוחז באחד 
אפס... אתה עדיין יכול לעשות שתים אחד... אל 

  ות בידך!!!!תכל'ס... המפתח תתפלש בעפר...

אז בא נסכם... אנחנו צריכים לשבת בחצות היום 
ולהגיד תיקון חצות על שבר בת עמי... על זה 
שתשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות... על זה 
שיש בתים נקיים לגמרי שנאלצו להכניס אינטרנט 

 מסונן הבייתה...

בחזית  כעת שעומדים אבל אתם בעצמכם..?? אלה
 כעת המפתח אתם אל תגידו תיקון חצות!!!עצמה... 

ם הולך להיות פה בידיים שלכם... אתם תחליטו הא
קול נהי ונהיה או שהולך להיות פה עוז וחדווה 
במקומו... אתם קובעים את הסדר יום!!! אתם 
תשמחו שה' הזמין לפניכם ניסיון... והנה... יש לכם 
הזדמנות להפגין לו יתברך נאמנות... ולעשות לו 
נחת רוח הרבה הרבה יותר ממה שעשיתם לפני 

 הקורונה... 

תקופה קשה!!! שאנחנו נקבע את אנחנו נמצאים ב
התוצאות שלה... האם היא הולכת להיות תקופה 

 מכוננת... או חלילה לא. 

ו נהיה העשיריה שתדבק אנחנו נקבע האם אנ
באילנא דחיי ולא תנשור בשלכת ששולטת כעת 

 את השער הזה לא ניתן לאויבים להבקיע. בעולם...
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     סולות...     מתווה הקפפ

האמת היא שלפני שנה וחצי הנושא הזה כבר נכתב... אבל כעת... בנתוני הקפסולה זה מקבל משנה תוקף... ובכן: למי שלא 
זוכר... זכיתי להימנות מתלמידי ישיבת "גורן ארנן" בירושלים עיר הקודש... אמנם אני מגיע בכלל מצידון שבנחלת זבולון 

אותי לירושלים כדי שיהיה להם נציגות בציון שממנה תצא תורה... מידי כמה חודשים אבא ואמא עולים אבל ההורים שלחו 
(מראש השנה  לכאן ונותנים לי דמי כיס... את כל המעות מעשר שני שהצטבר אצלם ואז אני אוכל אותם על טהרת מעשר... 

נו בישיבה ארבעה שיעורים!! שיעור א', שיעור ב', שיעור ג',  עכ"פ יש אצל הקרוב זהו... נגמרה החגיגה... מתחילה שנת מעשר עני)
וקיבוץ!!!  

בדרך כלל מה שמקובל בישיבות שזה עניין של שנתון.. שנה ראשונה שיעור א', ואז עולים לשיעור ב'... אבל בישיבה שלנו 
מה הבסיסית!!  במבחנים זה עובד בצורה אחרת לגמרי!!! בישיבה שלנו שיעור א' זה בחורים שאוכלים חולין בטהרה בר

לישיבה... הראש ישיבה בוחן את הבחור האם הוא יודע לשמור ידיו ולשמור גופו... זה המינימום וזה שיעור א'... מה שנקרא 
ושם בשיעור א' אנחנו מתלמדים לאכול חולין על טהרת מעשר... כלומר: לא לאכול ראשון לטומאה... אתה יודע  טירונות!!!!!

(בעצם סליחה...  ראשון לטומאה?? זה אומר שאתה לא אוכל בסתם חתונות... לא אוכל קוגלים בקידושים...  מה זה לא לאכול

זה מה שאנחנו מתרגלים בשיעור א'... בחור שהתקדם יפה  יכול להיות שכן אוכל... אבל אם אכלת כביצה ומחצה אתה הולך למקווה...)
הוא מקבל אישור לעבור לקפסולה הבאה... הוא עובר לשיעור ב'...   והתרגל לאכול חולין על טהרת מעשר... בשלב מסוים

בשיעור ב' נמצאים בחורים שכולם כבר אוכלים על טהרת מעשר!! ובשיעור ג' זה כבר בחורים שאוכלים על טהרת תרומה...  
. מדובר בבחורים ואז אתה מגיע לפסגה!!! הקיבוץ!!!! בקיבוץ יושבים בחורים מרוממים שאוכלים חולין על טהרת קודש..

מרוממים בעלי השגה... שעדינות ההרגשה שלהם במידות היא בהתאם והסברא הישרה שלהם בלימוד גם ניכרת בעליל...  
וכל שיעור זו קפסולה בפני עצמה!!!! זה מטבח אחר ופנימיה אחרת... תבין: שיעור א' וב' יכולים להסתובב בחפשיות מחוץ  

בה זה טבילת מקווה... ואז אתה טבול יום... לעומת זאת בשיעור ג' זה לא עוזר... כי טבול לישיבה... רק התנאי לכניסה לישי
זה שאנחנו  עכשיו: שלא תבין לא נכון!!!!יום לא יכול לאכול על טהרת תרומה... וכן הלאה... יש עוד הרבה פרטים ואכמ"ל...  

ופך אותנו לשתי ישיבות שונות לגמרי!! אנחנו עדיין נמצאים במתווה הקפסולות זה לא שאנחנו מנותקים לגמרי!! זה לא ה
לדוגמא: ביום ששי האחרון הגיע איזה אמריקאי  ישיבה אחת... כי לפעמים פותחים את הקפסולות אבל בהתאם להוראות... 

ותרם לישיבה חמשה כבשים של קרבן שלמים בשביל שנאכל אותם לשני ימים ולילה אחד... הראש ישיבה דפק על  אחד
ן והציע: "התקדשו ובואו עמי לזבח"!!! כל בני הישיבה... מי שרוצה מוזמן היום להתקדש ולהתכונן לטהרה של השלח

אכילת קודש... באותו יום... כל הישיבה... ללא יוצא מן הכלל... יצאנו למבצע טהרה!!!! מטעמי בטיחות נעלנו את החדר... כי  
סיפור שלם... זה גם לא משהו שאפשר לעשות אותו מהרגע להרגע...  לטהר עכשיו את כל החדר על טהרת קודש זה... זה 

אז במקום להתחיל לפרק את המיטות ולגרור אותם למקווה... הוצאנו מהחדר את כל מה שאנחנו צריכים לשבת הקרובה 
בים.. נעלים..  קל להטביל אותו... הטבלנו את כל בגדי שבת.. ממשקפיים ועד גר-ונעלנו... הצטיידנו עם סק"ש מיוחד כזה ש

מצעים... כריות... וכולנו טבלנו לאכול על טהרת קודש!!!  ברגע שנטהרנו לגמרי... אחראי הטהרה בדק חום... בדק ציפרניים...  
חקר... דרש... בירר... וידא... ונתנה ההוראה ונפתחו המחיצות... נפתחה הקפסולה... ומשפחת הישיבה התאחדה... לשבת 

ליל שבת ישבנו יחד בדיבוק חברים כל הישיבה... ואכלנו שלמים ושמחנו לפני ה'... שרנו "אתר די   אחת כמובן!!! במשך כל
בי יחדון רוחין ונפשין..." הראש ישיבה אמר חידושים שלא שמעתם אוזן והדברים היו מאירים ושמחים כנתינתם בסיני...  

חד עד מוצאי שבת... במוצאי שבת זהו!! שוב נפרשו היתה שבת מרוממת ביותר... זכינו לאכול שלמים לשני ימים ולילה א
   הבנת את העניין??המחיצות. שוב חזרנו למתווה הקפסולות. 

לאכול על טהרת קודש...   זה לא אומר שאני לא יודעזה שאני בחור משיעור א' ואני עדיין לא אוכל חולין על טהרת קודש... 
רת קודש... רק לחיות ככה על בסיס קבוע... פה מתחיל ההבדל!!! הם כי הרי כל עם הארץ ברגל נאמן ויודע להיטהר על טה

לא  עדייןלא מסוגלים!!! שים לב: אני  כבר(וכמובן שיש לנו פה דווקא הרבה אברכים שהם אוחזים שם ואני עדיין לא אוחז שם... לא מסוגל... 
... הם כבר היו כאלה... הם היו במקום הזה... רק הם ב"ה התחתנו.. ואחרי  לא מסוגלים... אצלי זה מגיע מחוסר הרגל.. ואצלם זה ההיפך כברמסוגל והם 

 עכ"פ עיני כל הזמן נשואות לקיבוץ!! אני רוצה כמה שיותר מהר להגיע למקום הזה...  החתונה זה פשוט לא ריאלי ובלתי אפשרי...)  
ת... ואז אחראי הטהרה התחיל לעשות אבל אל תשאל... הגיע מוצאי שבת... נפרסו המחיצות... חזרנו למתווה הקפסולו

בדיקות... והתברר שהיה בחור אחד משיעור א' שהלך למקווה בערב שבת ומרוב לחץ הוא החליף חליפה עם אחד  
הבחורים... וברגע שזו לא החליפה שלו... אז נחשב שהוא הסיח דעתו משמירתה והיא בחזקת טומאה... וממילא הכל פה 

 נס לבידוד עד להשלמת החקירה...  נכנס לבלגן... כל האזור נכ
אגב: מעניין לציין שגם קריאת התורה בישיבה שלנו נעשית בצורה סטרילית... יש המלצה שהבעל קורא ומי שמחזיק את 

וקיבוץ עדיף שלא יגעו בספר תורה כי ספר תורה מטמא הספר תורה יהיה בחורים דווקא משיעור א' וב'... ואילו שיעור ג' 
את הידיים... אז בחור משיעור ב' קורא בתורה!! ויש מחיצה של ניילון ואז מעלים את הבחור מהקיבוץ והוא עומד מהעבר 

 השני ולא נוגע בספר תורה עצמו...   
יתו חברותא... מדובר בבחור קדוש ובעל עכ"פ היה בחור אחד בן עליה מהקפסולה של הקיבוץ שמאוד השתוקקתי לקבוע א

סברא ישרה... דא עקא שאני בקפסולה של שיעור א', שבסה"כ אוכל חולין בטהרה... ואילו הוא אוכל חולין על טהרת קודש...  
אז בהתחלה הגענו לפשרה שאני אשב רחוק ממנו שתי מטר ואני אלבש מסיכה!!! כי בייחס אליו הרוק שלי הוא אב 

אגב: רק אני  בין... הבגדים שלי נחשבים למדרס הזב בייחס אליו... מספיק שהציצית שלי נוגעת בזרת שלו והוא מטמא בגדים...)(תהטומאה... 
ישבתי עם מסיכה... הוא לא!! כי החשש היחיד שאני אדביק אותו... ואילו הוא?? הלואי וידביק אותי... "ודבקנו ביצר הטוב..."  

ד קשה לי לשבת עם מסיכה... אז הלכנו לראש ישיבה והוא חשב וחשב ואז הוא נתן לנו אבל בשלב מסוים הוא ראה שמאו
הקלות חדשות... הראש ישיבה התיר לנו לשבת במרחב פתוח בלי מסיכה!! ולמה?? כי ספק טומאה רק ברשות היחיד ספקו 

"ר לעניין טומאה זה לאו דווקא מרחב פתוח...  (אגב: רהטמא ולכן צריך לשלול כל זרביב רוק... אבל ספק טומאה ברה"ר ספקו טהור... 

עכ"פ בשבוע וחצי הקרובים אני מתכנן להתאמץ ולהתקדם צעד אחד קדימה... ולעלות לכה"פ לשיעור יש לזה הגדרות שונות)
 ב'... ולמה?? כי בימים הקרובים אמור להגיע לי משלוח מהבית.. יש יהודי אחד שהולך לעלות לירושלים עם ביכורי ענבים

ואבא ואמא שלחו איתו ארבע מאות שקל של דמי מעשר שני שאני אוכל כנגד זה בירושלים... זאת אומרת: בחודש הקרוב 
יהיה לי ארבע מאות שקל של לקוח בכסף מעשר שני שאני צריך לאכול אותם על טהרת מעשר... אז אני כעת מתלבט האם 

תות שלו... ורק לפני השקיעה אני אלך למקווה ואהיה טהור בערב... ואם או שאני אמשיך פה עם החברולעלות לגמרי לשיעור ב'... 
 ככה, אז במקום להחליף את כל החברותות... אני רק אחליף את החברותא של סדר ג'... לבחור משיעור ב'.. רק בבריאות... 
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 בקרוב ממש

איך מצליחים גם בימים טרופים אלו 
 להתאבל על חורבן בית המקדש??

כבר בלאו הכי ל מקום שאתה עצה טובה וקלה מאוד: כ
מזכיר את ירושלים ואת בית המקדש... תחליט שאתה 
מכוין בזה עם כל הלב.. לא... לא בקשתי ממך להגיד 
תיקון חצות... לא ביום ולא בלילה... לא בקשתי ממך 
ללמוד את האגדות של החורבן... לא בקשתי ממך 
לנסוע לכותל... לא בקשתי ממך לעשות דברים 

. רק מה?? את הטקסט שאתה כבר אומר מיוחדים..
מידי יום!!! את הנוסח הקבוע שאתה כבר בלאו הכי 
אומר כל יום... אז תחליט שאיפה שמוזכר ירושלים 

 ובית המקדש... תתאמץ להגיד את זה בכוונה...
 תנסה לעשות את זה!!! הלוואי ותחזיק מעמד...

אתה לא תאמין כמה פעמים ביום אנחנו מזכירים את  
 שלים ובית המקדש... אתה אפילו לא מדמיין כמה... ירו

שלוש פעמים ביום יש לנו שלוש ברכות... ברכת 
"ולירושלים עירך" "ואת צמח דוד עבדך" וברכת "רצה 
ה'... ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים..." בקיצור: 

 תשע ברכות ביום!!!
הלאה... בברכת המזון יש לנו ברכה אחת "ובנה 

 ."ירושלים.
כמו כן: ברכת מעין שלוש... "והעלנו לתוכה ושמחנו 

 בבניינה"
הלאה... יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה 
בימינו... שלוש פעמים ביום אחרי התפילה... ואחת 
בסוף הקרבנות...  רגע... מה קורה עם הקרבנות 
עצמם??? עזוב... זה נושא רגיש...  עכ"פ: אם את כל זה 

לומר בשלושת השבועות עם כל הכוונה  אנחנו נצליח
ועם כל הלב... זה די והותר!!! הלוואי... יהי רצון שנזכה 

 לראות בנחמת ציון.. 
--- 

 

עכ"פ צריך לדעת שיום תענית הוא יום שמיוחד 
בתשובה ותפילה...  וחז"ל אפילו סידרו את יום התענית 
כמו שכתוב בנחמיה: "ויקראו בספר תורת ה' רביעית 

רביעית היום מתוודים ומשתחוים לה' אלוקיהם" היום ו
במילי מעיינין מכאן אמר אביי מצפרא עד פלגא דיומא 

דמתא... כלומר: מהבוקר עד חצות היום עושים חשבון 
הנפש!! בדק הבית... בקיצור: לוקחים דף ומתחילים 
לעבור נושא אחר נושא... איך אני בבית... איך אני 
מתפלל... האם אני לומד... איך אני בבין אדם לחבירו.. 
האם אני ישר בדיני ממונות וכן הלאה וכן הלאה... כל 

ות שלו בחשבון הנפש...  זה מה שעושים אחד והרשימ
בחצי הראשון של היום... מכאן ואילך ריבעא דיומא 

כלומר: עוסקים בפרשות  -קרינן בספרא ואפטרתא
ששייכות לאותו יום... אגב: הפרשה ששייכת לשבעה 
עשר בתמוז זה לא פחות ולא יותר "ויחל משה..." וזה 

ך שני הזמן גם להתכונן ל"ויאמר ה' אל משה פסל ל
לוחות אבנים" שזה א' באלול!! כן... כמידי תענית אנחנו 
מעלים את הכהן והלוי ל"ויחל משה" ואח"כ אנחנו 

 פתאום מדלגים ל"פסל לך"!!!!
 ללמדך שי"ז בתמוז צריך להיות מתואם עם א' אלול!!!

זה הזמן להתכונן לא' אלול... זה הזמן לחשב את 
תם בצורה הצעדים של ימי החופש הגדול ולתכנן או

מבוקרת ליצור גשר מפוקח מי"ז בתמוז ועד א' אלול... 
אמנם בשנה הזו איש לא יודע מה יהיה ואיך ואם בכלל... 
מה שבטוח זה.. שצריך הרבה זהירות וחייבים לתכנן את 
הצעדים הרוחניים.. בא נשכח... שעל היום הראשון של 
בין הזמנים אב אמרו חז"ל "כל העובר עבירה אפילו יום 
אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה 

 (עיין חגיגה ה: דקאי על תשעה באב) כולה", 



“ 

 

 האם אבא שבשמים  מ ת ח נ ן ? ??
יענקי הוא ילד חמוד... ילד נשמה.. אבל כעת הוא בעיצומו של גיל העשרה והוא עושה הרבה שטויות 

יים... ואבא אוהב את יענקי ורוצה לחנך אותו... ואין ברירה!!! יענקי חייב והוא לא לוקח את עצמו ליד
 להתחנך... 

מה אבא עשה?? מחוסר ברירה התחיל להרביץ לו... כל פעם שיענקי עושה שטויות הוא חוטף... 
חוטף מכות על ימין ועל שמאל... ויענקי ממשיך הלאה... הוא לא מתרגש כ"כ מהמכות... מתברר 

היו מספיק כואבות... לאבא לא היה ברירה והוא התחיל להחליף הילוך ולהחטיף לו  שהמכות לא
 מכות יותר כואבות ויותר!!! ומאוד כואבות!!!

כעת יענקי כבר בוכה... זב דם... כולו מכונס וכאוב... ואבא שומע את יענקי נאנח... אי... כואב לי... 
... אבא רואה איך שיענקי מסתובב כאוב ומחפש כואב לי המכות... אבא שומע את זה והלב שלו יוצא

 איזה משחה למרוח על הגב המוצלף.. ודי... אבא כבר לא עומד בזה... 
לא!!! לא יכול!! ותקצר נפשו... אבא מחליט... די... עד כאן!!! אני לא מסוגל יותר להרביץ ליענקי 

אני רואה ש... ש... שזה לא שייך!!!  שלי... נכון... הוא צריך להתחנך... והוא חייב!!! אבל להרביץ לו
 אני פשוט לא עומד בכאב לב הזה!! די... החלטתי שאני יותר לא מרביץ... 

נו... אבל מה עושים??  תכל'ס יענקי מוכרח להתחנך... אבא החליט: מעכשיו אני עובר למילולית!!! 
אליו קשה... יורד עליו... עושה בלי ידיים!!! מעכשיו כל פעם שיענקי מתנהג לא יפה... אני מדבר 

איתו ברוגז... בקיצור: הכל במילולית!!!! אבא מנסה להוכיח את יענקי יפה... תפסיק כבר... ויענקי 
 כמובן לא מתייחס... נו... אז אבא אמר... אז מה.. 

אבא רואה ששוב יענקי לא מתרגש... אין ברירה... צריך להחליף הילוך... אין ברירה אלא לעבור 
אלימות מילולית!!! מה נעשה... להרים ידים לא שייך... אין לי ברירה אלא לעשות את זה מילולית...  ל

ואבא מתחיל לאיים על יענקי ולהכלים אותו ולהלבין את פניו... ו... ו... ויענקי מתחיל להחליף 
העצמי... ואבא  צבעים... יענקי מסמיק... מחויר... נעלב... מושפל... יענקי מתחיל לאבד את הבטחון

 רואה את זה והלב שלו יוצא... 
יענקי שלי המסכן... אני לא יככככככול!!! לא יכול לראות איך אתה מסמיק ממני... הלב שלי מתרסק 

אבל מה אעשה... אין לי ברירה... אני מוכרח לחנך  לראות אותך נעלב עד עמקי נשמתך ועוד ממני.. 
ולית לחנך את יענקי ושוב יענקי מחליף צבעים... שוב מתחיל אבא שוב מנסה מילאותך... מוכרח!!!!! 

די... אבא -עד שאבא!!!  -לגמגם בגלל העלבון הצורב... ש... שמי העליב אותו?? לא פחות ולא יותר
  שוב לא עומד בזה!!!

אבא שוב מרים ידיים!!!! די... גם בזה אני לא עומד... פעם שעברה נתתי לו מכות ולא עמדתי בזה... 
א יכולתי לראות את יענקי שלי כאוב ומוכה.. אז עברתי למילולי... וכעת אני רואה שזה לא פחות ל

אז מה אני עושה... גרוע.. לראות את יענקי מחליף צבעים מעלבון ובושה... אני גם בזה לא עומד... 
 שאל אבא ביאוש...

אתה חשוב לי  עליך!!!לא מוותר הרי לחנך אותך אני חחחייב!!! ולוותר לך אני לא אוותר!!!! כי אני 
מידי בשביל שאני אוותר עליך... ולכן אני חייב לתפוס אותך ועם כל הכח... אבל איך??  מכות??? 

 אז מה יש לי עוד לעשות?  גם ניסיתי והלב שלי יוצא...מילולית??  ניסיתי והלב שלי יצא...
 יענקי  ישב אבא והגיע למסקנה אחרונה... אין לי ברירה אלא לפנות ל

טובה  ליפנה אבא ליענקי ואומר לו: יענקי שלי המתוק... מאכמער אטוייבה... תעשה ב ת ח נ ו נ ים... 
תבין עניין ותתנהג יותר טוב...  ובשבילי עליאישית... תהיה בן אדם!!! תהיה קצת יותר רציני!! תרחם 

זוב אותך... עזוב את הכאב שלך... ע לי...כי אם לא תתנהג טוב אני אצטרך להרביץ לך... ו.. וזה כואב 
לא עליך!! אם לא תתנהג יפה... אני  עלי!!זה כואב!!!! תרחם  ליעל עצמך אתה לא מרחם... אבל 

 לימאוד מאוד רע... אז אנא ממך... אל תעשה  ליאצטרך לדבר אליך קשות ואתה נעלב וזה עושה 
 את זה!!! עזוב אותך... לפחות תרחם עלי... 

--- 
ה... תנחש איפה הוא כתוב??? לא פחות ולא יותר בזוהר הקדוש!! הזוהר הקדוש מביא הסיפור הז

את הסיפור הזה כמשל על מה שנכתב בהפטרה של שבוע שעבר...  אם אתה זוכר.. שבוע שעבר 

"עמי מה עשית לך ומה הלאיתיך ענה בי.. עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך  בהפטרה כתוב: 
ים בסוף הנבואה של עמוס הנביא... ומי שיודע עמוס הנביא הוא אחד הפסוקים האלו כתוב מואב..."

רוב הנבואות של עמוס הנביא הם דיבורים  (עיין ריש רבה קהלת)מג' נביאים שרוב דבריהם דברי קנתורין 
קשים וחריפים בתוכחות לעם ישראל... ופתאום בסוף נבואתו של עמוס המנגינה בבת אחת משתנה 

 לנימה של תחנונים...
עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך... תענה לי... ועל זה הזוהר הקדוש מביא את הסיפור הזה כמשל...  

שכשיהודי מתנהג לא יפה... אבא שבשמים מתחיל להרביץ לו כדי להחזיר  אומר הזוהר הקדוש:
אותו למוטב.. אבל אז אפריימקה של אבא מתחיל לבכות... כואב לו המכות... שמוע שמעתי אפרים 
מתנודד יסרתני ואיווסר... אבא שומע את אפרים בוכה ומעיו המו עליו... אוי אפריימקה שלי... רחמי 
עליך... אני לא יכול לראות אותך מתייסר ועוד ממני... בשלב מסוים די!!! אבא שבשמים לא יכול 

ו והם לראות את אפרים כ"כ מתייסר.. אבל מחליט להחליף מנגינה... אבא שולח את עמוס וירמיה
מקנטרים את אפריימקה.. מדברים איתו דיבורים קשים... אפרים בולע את הלשון... פניו מלבינות 
מבושה... ואבא רואה את זה... ו... ו... ודי!!! אבא לא עומד בזה... די עמוס הנביא... עד כאן!!! יותר 

.. מה יהיה עם אל תגיד לאפריימקה מילים קשות... ואז אבא שבשמים מרים ידיים ושואל: נו.
 אפריימקה שלי? הוא הרי חייב להתחנך?? 

מכות?? אני לא יכול לתת לו... ודיבורים קשים?? אני גם לא יכול... אין לי ברירה אלא לפנות אליו 
אפריימקה שלי... מאכמער אטוייבה. תעשה לי טובה.. קצת רצינות!!!! למעני...  בתחנונים...

הזה... תעשה מה שאני אומר לך בלי שאצטרך להפעיל אמצעי  בשבילי... אל תעשה לי את הפלונטר
 אכיפה שאני לא אוהב אותם... 

--- 
לקלוט!!! להבין!! להפנים!!! שיש לנו עסק עם אבאלע... שאם יש מישהו  המסר הזה הוא נורא!!!

שסובל יותר מאיתנו... זה אבא שבשמים בכבודו ובעצמו... זה נכון בייחס לכל תוכחה שמגיעה 
ים... ובפרט עכשיו... בתקופה הזו... כולנו מבינים שהקב"ה מדבר איתנו בקורונה הזו!! כולנו משמ

יודעים שה' דופק על השלחן ותובע שינויים!!! ה' רוצה שנחזור בתשובה... ואנחנו?? אנחנו פה 
יושבים ובודקים את הדופק... מנסים למשוך את החבל... לבדוק עד כמה הקב"ה הפעם חד משמעי 

תר מתמיד... האם הקורונה הזו באמת מאוד מלחיצה שאין ברירה אלא לתפוס את עצמנו יו
לידיים... או שתרגע... עוד מעט זה יעבור... עוד מעט  יהיה חיסון... והקב"ה כבר פחות יהיה 

 תקיף... בקיצור: בודקים את זה.
 אבל עזוב!!!! עזוב את הגישה הזו... אל תראה את זה ככה...

בני היקר... אתה צריך להשתנות וזה חייב לקרות!!!! כי  מ ת ח נ ן ! ! ! !"ה  תחשוב שהקב
אני לא הולך לוותר עליך!! אנא ממך... תרחם עלי ותעשה את זה בכיף... די!!! כמה אני יכול 
לראות אותך מסתובב עם מסיכה שמושכת לך באזניים ורותחת לה בפנים ואתה מתפוצץ 

 אותך מסתובב מודאג ומוטרד ומפוטר...  ממנה... כמה אני יכול לראות
די בני היקר... תעשה את השינוי ממקום בריא... ממקום של הבנה... אל תכריח אותי 
להלביש אותך מסכה ולהכניס אותה להסגרים ולשלוח אותך לבידודים... די... תרחם עלי!!!! 

סת לשוונג של לא עליך!!! אתה איכשהו כבר זורם עם כל הקורונה הזו... אתה כבר נכנ
קורונה... אתה מתעדכן כל הזמן כמה מאומתים.. מחשבן הכפלות... נכנס ללחץ מכל מיני 
פרשנים... הולך לבדיקה... נכנס לבידוד... יוצא ושוב נכנס... אתה כבר זורם על זה.. התרגלת 
לסהרוריות הזו... אבל אני אבא שבשמים לא התרגלתי לזה... אני רואה אותך מתגלגל כמו 
מסכן בימים האלו... מבידוד לבדיקה... ומסגר לסגר... וממסיכה למסיכה וקשה לי לראות 
אותך סובל ועוד בגללי... בגלל שהוכרחתי להלך עליך אימים... די!! תעשה למעני!!! תחשוב 

 על אביך שבשמים!!!! -עלי
ת אגב: זה לא פשוט!!! כשמסתכלים בראש קטן על הקורונה יש לפעמים תחושה משועשע

וחובבנית לכל הקורונה הזו... כי באחד על אחד... יכול להיות שאני לא הפסדתי כלום 
מהקורונה... בלאו הכי כעת זה חופשה.. ובלאו הכי אשתי לא עובדת... ובקיצור: כל אחד 
והסידור שלו... אבל בשורה התחתונה המציאות היא שיש הרבה סבל בימים אלו!!! המון 

ד רחב...  יש רבבות יהודים שאיבדו מקור פרנסה על כל המון סבל!!!! בהיקף מאו
השלכותיו... ויתירה מזו!!! יש מאות אלפים שאיבדו את מקום ההתפתחות הטבעי 
שלהם... את הסדר יום המובנה שלהם ויש בזה המון כאב ויש לזה גם השלכות נפשיות 

 יתנו משהו!!!! מרחיקות לכת... ותכל'ס... יש הרבה סבל בימים אלו!!!! וה' רוצה מא
ואני רוצה לגלות לך סוד: שאם אנחנו נתעקש לא להבין עניין... ואנחנו נעשה שרירים  

 ונחליט שאנחנו לא רוצים לחזור בתשובה...
 אבא שבשמים!!!!!אתה יודע מי בסוף יכנע ראשון??? לא תאמין...  

 אבא שבשמים יכנע לפנינו... אתה יודע למה??? 
ובשלב מסוים ותקצר נפשו בעמל ישראל... בשלב מסוים הקב"ה כי סו"ס הוא אבאלע... 

יגיד... די... יש גבול כמה אני יכול לראות את יענקי שלי כאוב ומדוכא ומבולבל ולא מסודר 
בחיים... אמנם עשיתי לו את זה כדי שיבין עניין אבל אם הוא מתעקש לא להבין... אז מה 

ין עניין.. אז אבא שבשמים כביכול יכנע... אבל יש לי מזה שהוא גם סובל לחינם ולא לא מב
הוא לא באמת יכנע... אלא הקב"ה פשוט יחפש דרך אחרת איך להשפיע עלינו... ואז 

 י ת ח נ ן ...הקב"ה פשוט  
יענקלה שלי... הבאתי לך קורונה... סבלת... התבודדת... השתגעת ובכל זאת לא חזרת 

 י!!! למעני!!!!עכשיו אני מתחנן לפניך: תשוב אלאלי... 
אם ככה... אם זה הולך להיות השלב הבא... אז בא נחשוב שכבר עכשיו ככה הקב"ה מדבר... 
במקום לחשוב שהקב"ה דופק על השלחן בכעס ותובע שינויים... בא נראה את זה אחרת... 

 יענקלה שלי... אני חייב אותך!!!!! אני חייב שתבין עניין... ומתחנן:הקב"ה דופק על השלחן 
 בא נתקדם... בא לא נתקע בקורונה... בא תושיט לי יד ואנחנו זזים קדימה.. 

---- 
 כן... משהו נרדם אצלנו בכל מה שנוגע לנגיף הזה שהתמקם פה... 

 לכולם היה ברור שה' רוצה לעורר אותנו... לפני כמה חודשים
 ואילו עכשיו אף אחד לא מדבר ולא חושב על זה.. זה כבר לא נושא...

 לכולנו היה ברור שצריך להתפלל על זה... לפני כמה חודשים
 עכשיו... בינינו... מתי פעם אחרונה התפללת על הקורונה??

 לכולנו היה ברור שהגאולה בפתח...  לפני שלושה חודשים
עכשיו... בינינו... בהרגשה שלנו הגאולה רחוקה מתמיד... למה?? כי אנחנו קצת 

ו תאריך למשיח והוא "הבריז..." אז מה עכשיו... עוד פעם נביא מאוכזבים... אדרבה... הבאנ
 לו תאריך... ועוד פעם הוא יאכזב?? 

שעכשיו הגיע הזמן לחזור שוב ולהתעורר והפעם ממקום אמיתי!! לא ממקום  אז זהו!!!!
רגשי וסחף חברתי... אלא מהפנמה אמיתית ש"כי לא יזנח לעולם ה'"!!!!  אם קורה משהו 

ולם של ה'... אז אנחנו בתור יהודים צריכים ללמוד לקרא מפה ולהבין שכלית לא תקין בע
שה' רוצה משהו... איך הנביא שואל: "הישאג אריה ביער וטרף אין לו... היתקע שופר בעיר 
ועם לא יחרדו??..." שים לב: הנביא מדבר לא ממקום של ריגוש אלא ממקום שכלתני!!! 

ובהק שמשהו חסר לו... אם יתקע שופר בעיר זה סימן אם אריה שואג ביער יש פה סימן מ
אם יש  אותו דבר כאן:מובהק שמתריעים פה על משהו... משהו לא תקין קורה פה...  

קורונה כבר כמה חודשים והעולם משותק זה אומר שבורא עולם מדבר!!! הרי אני יכול 
: יש פה מסמך יבש להעיד שנכון לשלושים שנה האחרונות כזה דבר לא היה!!! זאת אומרת

שקובע שאותו רבש"ע שנתן לנו חיים שלוים בשלושים שנה האחרונות ויותר... הוא יכל 
להמשיך לתת לנו שגרה... ואם לא אז כנראה שהוא מדבר... הוא רוצה משהו... נו... אתה 

 שומע אותו או לא???

כבר נכתב  כל השאלה מה?? מה הרבש"ע רוצה?? את זה אני כבר מעדיף לא לפתוח... זה
רבות בגיליון זה... וכמה שנכתב... עדיין לב יודע מרת נפשו וכל אחד אמור לזהות לבד איזה 

 רצינות ה' רוצה ממנו... 
מה שבטוח: אבא שבשמים מתחנן!!! די... אני רוצה לעצור את הקורונה אבל זה תלוי 

 בכם!!! בני היקרים... תעשו משהו בעניין...
--- 
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בריתי  את  לו  נותן  הנני  אמור  לכן 
[כה,   שלום. והיתה לו ולזרעו אחריו וגו'

מדוע דוקא כאן יג] -יב  הסבירו המפרשים,   .
 הקב"ה פורש לו שלומותיו, ומברכו בשלום? 

אלא דהנה שאלו המפרשים מפני מה ברכת 
שלום היא אחר ברכת כהנים, ותרצו שברכתו 

(קדושין ע:)   של הקב"ה שלום. עוד אמרו חז"ל 
רגזנים הם, שנאמר  הושע ד, ד)   שהכהנים  ) :

 "ועמך כמריבי כהן". 

והסיבה שהקב"ה נתן בכהנים את 
מידת הרגזנות היא, מכיון שהם מורי 
התורה, מנהלים ומנהיגים את עם 
ישראל, לכן צריכים שיהיו נוהגים את 
מרה  ק  רו לז ו ברמה,  אותם  נשי
בתלמידים, ומי שאין בו כעס אינו 
ראוי לזה, לכן נתן ה' בטבעם שיהיו 

רגזנים וכעסנים, שיכעסו ויצעקו על מי שעובר 
 על רצון ה', ולא יהיו שותקים.

אלא שאדם שמוטבעת ומושרשת אצלו מידה זו 
של רגזנות וכעס, יכול להתנהג כך גם במקום 
שאינו לצורך עבודת ה' ח"ו, לכן הוזקקו לברכת 

(חולין מט. הובא ברש"י לעיל  שלום. וכן אמרו חז"ל
: "ואני אברכם", הקב"ה מברך לכהנים. לכן ו, כז)

כתוב לאחר מכן, שים שלום, שברכתן שלום, 
 שהם צריכים את הברכה הזאת. 

ולפי זה יובן מדוע נתברך פינחס בשלום, אלא 
לוקיו, והיתה בו -שלאחר שפנחס קנא לה' א 

מידת הקנאה יותר מכל ישראל, לכן היה צריך 
לברית שלום, שלא יצמח ממידה זו מחלוקת 

 חלילה. 

"והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם", 
שהיו תמיד שומרי התורה, וגודרי גדר מענשי 
הרשעים, וצריכים גם לרתיחות וגם לשלום. 

 ושניהם צריכים אחד לשני.

ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר 
. פירש רש"י, מכאן [כז, יג]נאסף אהרן אחיך 

וצריכים  אהרן.  למיתתו של  משה  שנתאוה 
להבין מה הכונה שנתאוה למיתתו של אהרן, 

 למה בדיוק התאוה?  

(בראשית רבה מט, ד ועיין תענית   אלא אמרו חז"ל 
, כל המניח בן כמותו כאילו לא מת, כיון שיש ה:)

לו זכות במצות הבן לאחר מיתתו, א"כ הוא 
 כהולך ומשמש לפני ה' על ידי בנו. 

והנה אהרן הכהן זכה שכתרו ניתן לבנו בחייו, 
אולם משה לא זכה שבנו ימלא את מקומו, ולכך 

 התאוה משה. 

וזו הכונה, שהתאוה משה למיתתו של אהרן, 
שנחשב כאילו הוא חי, דכל המניח בן כמותו 
כאילו לא מת. אמנם באמת משה לא היה צריך 
מכיון שזכותם של כל ישראל  לכל זה, 
לעולם תלויה בו, כיון שעל ידו קיבלנו 
את התורה, לכן הוא נחשב כאילו שלא 

 מת. 

וזוהי הכונה: "ונאספת אל עמיך גם 
אתה", פי' אפילו שאין לך בן שממלא 
את מקומך, בכל זאת תמות, "כאשר 
מת אהרן אחיך", מכיון שזכותם של כל 

 ישראל תלויה בך לעולם.

[כז,   וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד ה' 
. פירש רש"י, להודיעך שבחן של צדיקים, טז] 

כשנפטרים מן העולם מניחים צרכן, ועוסקים 
בצרכי הציבור. לכן הוא דואג לציבור, שיהיה לו 
מנהיג טוב. עוד מסבירים המפרשים, מדוע 
משה רבינו ביקש את הדבר הזה כעת, אלא כיון 
שהקב"ה אמר לו, "ונאספת אל עמך גם אתה, 
כאשר נאסף אהרן אחיך", ולכאורה צריכים 

 להבין מהי הכונה גם אתה?  

אלא ההסבר הוא, שהיות ואהרן זכה שכתרו 
יהיה נתון לבנו, א"כ כאילו לא מת. ולכן כשאמר 
לו הקב"ה, "ונאספת גם אתה, כאשר נאסף 
אהרן אחיך", פירוש, שגם אתה תאסף באופן זה 
כמו אהרן, ותהיה כאילו לא מת, חשב משה 

 שכתרו יהיה נתון לבנו, 

לכן אמר: "יפקוד ה' איש על העדה", כי חשב 
שבנו יהיה תחתיו, על זה השיבו הקב"ה: "קח 
לך את יהושע בן נון", שהוא תלמידך המובהק, 
וגם הוא נחשב כבנך, וגם בו מתקיים מאמר 
חז"ל כל המניח בן כאילו לא מת, שהתלמיד 

 כבנו. 

וזו הכונה "גם אתה", אפילו שאין בנך ממלא 
את מקומך, בכל זאת כאילו לא מת, שתלמיד 

 מזכה את הרב, כמו שהבן מזכה את האב.

 שבת שלום!

 מענייני הפרשה 
 “יורה דעה”ד “ואב“ זרע אמת”צ “ד בד“מאת הגאון הגדול אב

א“שליט מורנו הרב נסים יעקב עטייה

השירה  חשיבות  בדבר 
להשי"ת הביאו לפני רבינו 

מוהר"י מוסקאטו   שהיה בתחילת את דברי  ]
ו  נו רבות מדברי תקופת האחרונים ומביא רבי
 המודפסים בסוף "קונטרס הספיקות" עיי"ש]

בספרו נפוצות יהודה הדרוש הראשון בשם 
ספר לבנת הספיר וז"ל: בעי בר נש לאתערא 
באוריתא ובצלותא למישרי עלוי רוח קדישא 
ואתערו והוא כנגן המנגן ותהי עליו וגו' בגין 
שנשמתא אתגזרת מלעילא מצרור החיים 
ורגילא בניגונין ובשיר של מלאכי השרת ושיר 
הגלגלים, עתה בהיותה בגוף ושומעת ניגון, אז 
מה שהיתה  כפי  ונהנית  רוח  נחת  מוצאת 
רגילה בהיותה דבוקה ביסודה בקול נועם 
הגלגלים. ומריבוי ההנאה והערבות [הביא 
מוהר"י מוסקאטו למעלה מזה שקרוב לוודאי 
שהגלגל התשיעי קרוי "ערבות" על שם ערבות 
הניגון הנמשך ממנו] ראויה לשרות עליה רוח 

 אלוקים כפי הנהגתה ביסודה הראשון. 
[כפי שקרא והוסיף רבינו על דברים גבוהים אלו  

את דברי הגר"א למש"כ המוהר"י מוסקאטו]  
וז"ל:   השולחן  פאת  בהקדמת  המובאים 
הגר"א שיבח את חכמת המוסיקא, והיה אומר 
אז כי רוב טעמי התורה וסודות שירי הלויים 
וסודות תיקוני הזוהר אי אפשר לידע בלעדיה. 
ועל ידה יכולים בני אדם למות מכלות נפשם 
המתים  ות  להחי לים  כו י ו תיה,  מו עי מנ
בסודותיה הגנוזים בתוכה. הוא אמר כמה 
ניגונים וכמה מידות הביא משה רביני ע"ה 

והוסיף מהר סיני, והשאר מורכבים, עכ"ל.   
רבינו שגם לכיון ההפוך יכולים להמית אחרים 

 על ידה.
א “ ועוד על עצמת וחשיבות השירה כתב הגר 

בכח השיר ל:  “ בביאורו לספר דברי הימים וז 
ליצה  רבינו ר “ מנצחים  מה שביאר  ונביא   .

(א'   בדברי הגאון האלו. איתא בדברי הימים 
ב  ג  ישראל ד) -פכ" שרי  כל  את  יאסף  "ו  :

ויספרו הלוים מבן שלשים  והכהנים והלוים: 
שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים 

על מלאכת   לנצח מאלה   שלשים ושמונה אלף:
בית ה' עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים 
ששת אלפים" והתחבטו המפרשים מהו לשון 
ניצוח מה שייך לשון ניצחון בענין שירה ועיין 
מה שביארו שם והגר"א באדרת אליהו ביאר 
וז"ל: לנצח על שם שבכוח השיר מנצחים ליצר 
הרע. ושאלו את רבינו מה הביאור בדבריו?! 
ענה רבינו ואמר אם אחד שר שיר בעלמא שיר 
זה לא יכול לפעול שום דבר על יצה"ר והמחיש 
זאת רבינו ואמר וכי אם אחד שיצרו תוקפו 
ישיר לו שירים וכי יועיל משהו להכניע את 

אלא שעושים מצוה בשירה זה דבר יצרו?!  
אחר וכאן הלויים עשו מצוה ע"י השירה וזה 

 (מזקנים אתבונן) שוקל כנגד הכל.

אורחות 
 חיים
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המודפסים בסוף 
בספרו נפוצות יה
ספר לבנת הספיר
באוריתא ובצלות



 

בן  עזרא  יחזקאל  י  אל בא 
ישראל המכונה בשם בכור, וא"ל כי היום 
כמה שנים באים לי הרהורים רעים בלבי 
בפתע פתאום בעת היותי בתפלת לחש 
או בזמן שאומר קדיש או קדושה וכאלו 
אחד מדבר בלבי ואומר לי המיר את דתך 

 בדת הפורדסטני ח"ו. 

שהיה  עד  קשה  ההרהור  היה  כך  וכל 
מפריע אותי ופוסק אותי מלומר קדיש או עמידה וזה 
לי כמו עשרים שנה מעת שהלכתי אצל ח"ר יוסף 
חיים בן ח"ר אליהו נר"ו (ז"ל) וספרתי לו ענין זה. 
וח"ר יוסף חיים נר"ו שלח אגרת לח"ר אליהו סלימאן 
מני נר"ו (ז"ל) לעיר חברון תובב"א והשיב לו כי קלי' 
גדולה מלובשת בתוך לב בכור הנז' אין לך עסק בה. 
ע"כ היתה התשובה. וח"ר יוסף חיים יעץ לי לכתוב 

 מזוזה ולישא אותה על לבי, אבל לא הועילה לי כלום. 

בבקשה ממך בדוק אותי אם רוח נכנס בקרבי. ולפי 
שבכור הנז' הוא אדם ישר וירא ה' נענתי לבקשתו 
והתחלתי ליחד אצל אזנו היחוד של הרוח כדי שיכנס 
הבל היחוד תוך אזנו ותוך אבריו כי הבלא של היחוד 
מפיק הבלא של הרוח. ובהיותי מיחד לו באזנו התחיל 
בכור לצחק אח"כ אמרתי לו על מה אתה מצחק. א"ל 
כי כמו בן אדם מדבר בלבי והוא מקלל אותך קללות 
נמרצות ואומר הלא יוסף חיים רבו של זה האיש יעץ 
עליך לישא מזוזה. נוח מזה היה לו להניח את המזוזה 
בבית הבושת (ח"ו). וזה תלמידו נעשה רב ומחצה 
מערך רבו יוסף חיים. וע"ז התחיל לקללך קללות 
נמרצות וביזויים רבים. ואני כשמעי זאת חזרתי ליחד 
באזנו כמה פעמים תכופים זה אחר זה בלא הפסק 
עד שנלאתי והוא היה מקלל ומחרף ומגדף בלבו של 
בכור ולא השגחתי עליו. לסוף אמר לי בכור המתן עד 
שאשמעה מה שידבר בלבי. אמר לו הרוח לבכור אמור 

 ליהודה מה רוצה ממני. 

אמרתי לו רצוני לדעת מאיזה עיר אתה ומה שמך ולא 
תהתל ולא תשקר בי כלל. ואם תתריס לנגדי אני 
מרורים  אשביעך  אשר  עד  זרועי  נחת  את  אראך 
ויסורים קשים השיב הרוח לבכור כי כמה אנשים כמו 
יהודה זה היו רוצים להגיד להם את והעלו חרם בידם 
כי אני חזק מצור ואיני ניחת מפני כל. אמרתי לו א"כ 
אנסה נא עוד ונראה דבר מי יקום. ואם איש חזק 
אתה ומלומד ביסורים הכין עצמך מעתה לסבול צער 
היחודים שהם כמו אש בנעורת והם קשים מצער 
גיהנם כי לא אעזבך עד אם תגיד לי שמך ושם עירך 
באמת. וכל צער היחודים אלו אתה תסבול על חנם 
על שאינך נכנע מלפני. ואתה הוא הגורם צער זה 

 לעצמך ולא אני. 

והתחלתי ליחד תוך אזנו כבתחלה ולתקע בשופר 
סמוך לאזנו בכונות הנודעים כמה פעמים תכופים עד 
שנלאה נשוא. והיה בכור צועק די די כי הוא נכנע 
ורוצה להגיד שמו ושם עירו ולא הייתי משגיח לדבריו 
כי ידעתי את מנהג הרוחות שהוא כמנהג פרעה כי 
כאשר יראו הרווחה חוזרים להקשות את ערפם לכן 
ואחר  הקדושים  את כח שמות  רציתי להראות לו 
שפסקתי מן הייחודים אז היה הרוח עייף ויגיע ושאל 
זמן מה כדי להנפש מיגיעו. ואח"כ אמר לי למה אתה 
שואל על שמי ועל שם עירי מה כוונתך בזה. אמרתי לו 
כדי לתקן נשמתך שתכנס לג"ע ולא תהיה עוד בכף 

 הקלע. 

אמר אי אפשי לא בך ולא בתיקונך ואיני רוצה ליכנס 
לג"ע. אמרתי לו עדיין אתה מתריס כנגדי?!. והגשתי 
את פי אצל אוזן בכור כדי לחזור וליחד. וצעק הרוח 
בלב בכור ואמר שיגיד את שמו ואמר ששמו דוד בן 
סבתי בן רבקה מעיר אזמיר. והוא היה מומר ובא על 
נשים נכריות ולא הניח זרע אחריו. וזה לו י"ז שנים 
משכנס בתוך בכור הזה: ואמר לבכור מה לך כי נזעקת 
והרעשת את העולם עלי. וכי כלום אני מזיקך או 
מיעוט  על  מקפיד  אתה  ואם  מאומה  לך  עושה 
מחשבות האלו אני נזהר מכאן ולהבא שלא אביא לך 
עוד מחשבות רעות. והנח אותי במקומי כי אנה אצא 
מקים מנוחתי. אמר לו בכור לך  ואלך ואיזה הוא 
לגיהנם. אמר לו עדין אין אני ראוי ליכנס לגיהנם כי 
אני מחוייב משום נדה וגויה וזונה. ואם תבוא עוד אצל 

יהודה אמותה הפעם. אך הנח אותי במקומי ולא אזיק 
 לך עוד והמות יפריד ביני ובינך וכו' וכו'. 

כל הדברים האלה דיבר הרוח בלב בכור ובכור היה 
מגיד אלי, אך לפי שלא היה רצוני להטפל ברוחות לכן 
עשיתי לו התראה שאם יחזור להביא הרהורים רעים 
בלב בכור יד אשלח בו. והנה לא עברו עוד כי אם ימים 
להביא  והתחיל  לסורו הרע  וחזר הרוח  מועטים 
 . אלי וסיפר  בכור  ובא  בכור  בלב  רעות  מחשבות 
והתחלתי ליחד אצל אזנו וגזרתי עליו להגיד לי שמו 
באמת ואמרתי לו כי המלאך הממונה על היחודים 
הוא הגיד לי את שמך ושם עירך (התלתי ברוח) ולכן 
אני מיחד אצל אזניך פעמים רבות עד אשר תאמר לי 
את שמך כמו שאמר לי המלאך. ונבעת הרוח מדבר זה 
מעיר  ושם אמו רבקה והוא  ואמר לי כי שמו צבי 

 אזמיר. 

אמרתי לו אמור באמת כי תחלה אמרת שאתה דוד בן 
סבתי ועכשיו אתה אומר צבי האם אין אתה שבתי 
צבי הנודע שהיה מעיר אזמיר אשר עשה את עצמו 
משיח אמר לי כן הוא באמת. אמרתי לו א"כ הלא 
אתה נפקדת בשנת תכ"ו מעלה מטה. וזה לך רל"ז 
שנים מפטירתך א"כ הגידה לי באיזה מקומות היית 
מתגלגל ובמה היית נידון. ואמר לי בלשון לעג לך קנה 
לך תכריך א' של ניירות ואגודה אחת של קולמוסים 
ושב וכתוב את הדברים שעברו על ראשי. וכי אין לך 
עסק שאתה רוצה לעסוק בדברים כאלו. והלא עבר 
זמן בית המדרש. והתלמידים מחכים ומצפים על 
ביאתך ועד מתי אתה מתעכב עמי. וראיתי שהאמת 

 אתו וקמתי לביהמ"ד והנחתי גמר הדבר למחר. 

באתי לבית המדרש שם מצאתי את ח"ר  וכאשר 
שמעון אהרן אגסי הי"ו (ז"ל) וספרתי לו על ענין 
שבתאי צבי איך הוא נתגלגל באיש אחר הנקרא בכור. 
וח"ר שמעון הנזכר הלך וסיפר הדברים לפני ח"ר יוסף 
חיים נר"ו (ז"ל) ושניהם הזהירוני שלא אעסוק עוד 

 עם שבתאי צבי פן אנזק ח"ו. 

ביום הב' כאשר בא בכור אלי התחלתי ליחד לש"צ, 
וש"צ חזר לקלל אותי קללות נמרצות בלב בכור ובכור 
היה אומרם אלי. ואני פסקתי מן היחודים והתחלתי 
לדבר עמו דברים רכים דברים המושכים את הלב. 
אמרתי לו אשאלך והודיעני על מה תריבני. האם רצוני 
להנקם ממך על שהריעותה לי בהיותך בחיים או על 
שצערת את אבא?!. א"ל לאו, וכי האם הייתם בעולם 

 בימים ההם. וגם לא מאנשי עיר אזמיר אתם. 

אמרתי לו אמור לי האם רצוני לצער אותך ביחודים 
לפי שמקוה ליטול שכר טוב בעמלי מבכור?!. אמר לי 
אין זאת, כי הלא בכור הוא איש עני ואפי' פרוטה לא 

 יתן לך. 

אמרתי לו א"כ שער בדעתך למה אני מטריח את 
עצמי ומתבטל מעסקי ומלמודי אם לא שאני חס על 
מזהירה  והיא  ממעל  היא חלק אלוה  נשמתך כי 
כמרגלית רק שע"י העונות עלה עליה חלודה. והקב"ה 
שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות סיבב את הדבר 
להכניסך בגוף בכור הנז' כדי שעי"כ יהיה קץ וגבול 
לתיקון נשמתך על ידי שאטרח לתקנך. א"כ מה פשעי 
ומה חטאתי לקלל אותי קללות נמרצות?! אמר לי 

 מפני שאינני יכול לסבול צער היחודים.  

אמרתי לו והלא מנהג העולם אם איש יהיה לו מכה 
בחלל הגוף והרופא רוצה לקרוע את בני מעיו אפי' אם 
יש לו צער גדול הוא סובל את כל הצער ההוא כדי 
שיתרפא ואינו מקלל את הרופא כלל. ומה גם אם 
הרופא הוא עוסק עמו בחנם. ואני אין דרכי להכביר 
מלין עם הרוחות יען כי רובם ככולם הם עמי הארצות 
ואינם מבחינים בין המטיב להם לבין המזיק להם. 
אבל אני ידוע ידעתי כי ת"ח גדול ורשום אתה ויודע 
לשקול בדעתך בין המטיב לך לבין המזיק לך לכך אני 
מצטדק לפניך. ואני אין לי שום תלונה על קללותיך כי 

רוצה  נשמתך  אין  כי  ידעתי 
לקלל אותי רק הקליפה החופפת עליה הם המכריחים 
אותה לקלל ולכן אני מוחל וסולח לנשמתך. כה היו 
דברי עם שבתאי צבי בדברי ריצוי וכבוד. כי יראוני ח"ר 

 יוסף חיים וח"ר שמעון ז"ל להתגרות בו. 

וכאשר גמרתי את דברי הוא השיב לי דברי פי חכם חן 
שפתים ישק וגם אני לא אכחד ממך כי אעפ"י שאני 
מצטער מן היחוד כדמיון אדם שיש לו בקעים גדולים 
בבשרו ובא הרופא ושפשף את הבקעים ההם בחומץ 
ומלח עד כמה יכאב לאיש ההוא עכ"ז בגמר היחוד 
אני מרגיש בעצמי כי נתרכך עורי והתחילו הבקעים 
להסתם ונעשה לי קורת רוח. והן עתה מסכים אני 
לדבריך ואני רוצה ליחד עלי כמה פעמים וגם אם 
אזעק ואשווע אל תתן לבך אל זעקתי כי אני צועק 
מרוב צער המכאוב. אמרתי לו אין די לי בזה. אמר לי 

 אם כן?!  

אמרתי לו הלא אם אדם שכור ומעדו קרסוליו ונפל 
בטיט חוצות. והוא צועק וקורא לעוברי דרך להקימו 
הלא בלא ספק שגם הוא ישתדל להקים את עצמו עם 
העוזרים לו. ולא יניח את כל משאו על העוזרים. 
כדמיון הזה אני שואל ממך שלא תניח את כל משאך 
עלי רק אני מבער את הקלי' מעל נשמתך מצד חוץ 
ואתה תתחזק עליה לבערה מבפנים. וה' הוא יעזור 

 לנו. אמר לי טוב טוב, עשה והצלח. 

התחלתי ליחד כמה פעמים והוא היה צועק  ואני 
צעקות גדולות. ולא הייתי משגיח לקול צעקתו. עד 
אשר נתייגעתי מן היחודים. וגם הוא נעשה עייף ויגיע 
מרוב הצער. ולא יכלנו לדבר דבר עד עבור זמן מה. 
אח"כ שאלתיו האם מצא קורת רוח מאלו היחודים?!. 
אמר חן חן לכבודך כי אני מרגיש שהוקל משא הקלי' 
מעלי. אמרתי לו הגידה גא לי כמה הוא עובי הקלי' 

 שעליך?! השיב לי כי בלא גוזמא הוא עובי אמה. 

אמרתי לו שאלה אחת אני שואל ממך הודיעני את 
כדור השמש אםהיא מתגלגלת על גבי הרקיע ככדור 
או אם היא מנסרת ובוקעת את הרקיע או אם היא 
תלויה תחת הרקיע באויר עוה"ז?! אמר לי רצונך 
את ראשי בין ההרים (ר"ל בין התנאים)  להכניס 
הגדולים כדי שירצצו את מוחי. מה שתמצא כתוב 
למוד ואין לי עסק בזה. עוד שאלתיו כמה מיני שאלות 
מן  כי  בלבד.  התשובות  את  רק  כותב  י  אנ ן  ואי

 התשובות יובנו השאלות, וכה היו תשובותיו.  

אני הוא שבתאי צבי, ומיתתו היתה בחנק. ולא עשה 
תשובה ונקבר בקברי הנכרים. ובהיותו בחיים היו 
הקלי' נגלים לעיניו. והסיבה שגרמה לו להרשיע לפי 
שלא היתה הורתו בקדושה. ונתגלגל בכמה גלגולים 
לאין מספר. והוא זכה לנפש ורוח. וכאשר התחילה 
להתנוצץ בו הנשמה אירע מה שאירע. ועכשיו הוא 
מודה שמרע"ה הוא אמת ונבואתו אמת ותורתו אמת. 
אמנם אין דברי אלה עושים פירות כי כיון שמת האדם 
נעשה חפשי מן המצות, גם מתן שכרי של המצות כבר 
זכה בו צדיק אחר. ומה שהוא מדבר בלב ואינו מדבר 
בפה הוא מטעם שבכו ר הנז' הוא עוסק בתורה ועי"כ 
הוא כופה להרוח שבו ומצערו. ולכן הרוח הוא משתדל 

 להפריעו מלימודו ומכניס לו מחשבות זרות. 

כיחש לי בזה כי אע"פ שעסק התורה הוא כופה לרוח 
הרעה מ"מ אינם גורמים להרוח שידבר בלב ולא בפה. 
אלא הטעם שאינו מדבר בפה הוא כדי שלא יהא ניכר 

 ויהיה ללעג ולקלס בפי הבריות. 

ועי' בשער הגלגולים הקדמה כ"ב דכ"ב ע"א שכתב 
שם וז"ל: ואמנם זה הגלגול המתגלגל באדם הוא בא' 
משני פנים, הא' הוא ענין אלו הנשמות של הרשעים 
שלאחר שמתו ולא זכו ליכנס לגיהנם הם נכנסין 
בגופות בני אדם החיים בעוה"ז ומדברים ומספרים 
והב' כי  רח"ל.  כנודע  אותם שם  הקורות  כל  את 
מתעברים באדם בסוד עיבור כנז"ל בדרושים שקדמו 
ומתדבקים בו בהסתר גדול ואם האדם ההוא יחטא 
מתגברת עליו הנפש ההיא המתעברת בו ומחטיאו 

 ומסיתו לדרך רע וכו' יעו"ש. 

ואפשר שמה שכתב הרב ז"ל שמתדבקים בו בהסתר 
גדול וכו' הוא מטעם שכתבנו כדי שלא יהיה ניכר מי 

 4המשך בעמוד הוא ויהיה ללעג ולקלס בפי הבריות. 
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 עמידה וזה 
ל ח"ר יוסף 
לו ענין זה. 
יהו סלימאן 
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זלמן סטרן, צעיר מקנטקי שבארה"ב, נכנס לישיבת 
'הדר התורה' בברוקלין, שנועדה לצעירים כמוהו, 
שלא זכו לחינוך יהודי. הוא ביקש להשלים את 
הידע ביהדות שהיה חסר לו. זה היה בשנת תשל"ב. 

לימודים 1972(  לשלב  רצה  במקצועו,  כצלם   (
ועבודה. בימים רכן על ספרי הלימוד, ובלילות יצא 
לעבוד בצילום חתונות. בכסף שהשתכר שילם את 

 שכר הלימוד בישיבה. אבל  

ראש הישיבה, הרב ישראל ג'ייקובסון, ראה כי אחרי 
ערב של עבודה, שמסתיים מאוחר, קשה לצעיר 
להתרכז בלימודים ביום המחרת. הוא אמר לו: "אל 
תדאג בעניין שכר הלימוד. קח פסק זמן מהעבודה 
בלילות והתמסר ללימוד". זלמן התלבט ולבסוף 
השיב: "אני לא רוצה לוותר על אפיק הפרנסה, אבל 
אצמצם את ימי עבודתי". שבוע לאחר מכן, במוצאי 
שבת, בשעה עשר בערב, יצא לפגישה עם צלם 

 חתונות ברובע קווינס. 

הפגישה נסתיימה לקראת אחת אחר חצות. הוא 
המתנה  ואחרי  התחתית  לתחנת הרכבת  נכנס 
ממושכת עלה לרכבת בדרכו חזרה. הקרונות היו 
לחשוש  וזלמן החל  התמשכה,  ריקים. הנסיעה 
שאולי תעה בדרך. הוא ניסה לעיין במפה שהייתה 
תלויה על דופן הקרון, אך זו הושחתה בגרפיטי. 
כשהרכבת עצרה בתחנה החליט לצאת ממנה. הוא 

אמריקני מעיין -ניגש לקופה, ומצא שם פקיד אפרו 
בספר תנ"ך. "אדוני, האם תוכל להסביר לי כיצד 

 להגיע לקראון הייטס?", שאל. 

לעלות לרכבת   A   הפקיד האיר לו פנים: "עליך 
 A  בלילה רכבת   2להחליף למס'    42למנהטן וברחוב  

נוסעת פעם בשעה. היית צריך להמשיך ברכבת 
שבה נסעת", הוסיף. זלמן הביט בשעונו בייאוש. 

 השעה הייתה רבע לשלוש לפנות בוקר. 

"יש קיצור דרך, אם אתה מעוניין", אמר הפקיד. 
הוא שרטט מסלול על דף נייר: "צא ביציאה הזאת. 

פנה ימינה. בפינת הבניין תמצא גדר ובה חור. עבור 
מבעד לחור ולך לאורך פסי הרכבת. בסוף השטח 

הזה תמצא גשר קטן וישן, העובר 
מעל פסי הרכבת. עבור את הגשר. 
בצד השני של הגשר יש מדרגות 
ימינה  לסמטה. פנה  המובילות 
בסמטה ולך לאורכה חמישה או 
תמצא  לימינך  רחובות.  שישה 

 רציף מוגבה ובו קו מתאים". 

זלמן יצא מתחנת הרכבת, מצא 
בגדר וחצה שטח  חלודה, זחל מבעד לחור  גדר 
מוזנח. עכשיו הגיע לגשר וחצה אותו בזהירות. 
תחתיו ראה בתי מגורים שרופים, ערימות אשפה 
הקירות. הוא הבין שנקלע  ושרבוטי מחאה על 

 נעים. -לאזור לא

כשנכנס לסמטה החשוכה נשמעה קריאה: "רוקן 
את הכיסים שלך!". דמות של גבר צעיר צצה מתוך 
האפילה. האיש דרך אקדח. "רוקן את הכיסים 
שלך!" ציווה שוב. זלמן הישיר מבט לעבר העיניים 

 שנצצו בחושך. 

"אני רוצה לומר לך משהו", התאמץ להסתיר את 
ציווה שבע מצוות לכל אדם -בהלתו. "א  לוקים 

בעולם, ואחת מהן היא האיסור לגנוב. אם תגנוב, 
כך -תאבד את עולמך". התוקף שתק לרגע ואחר 

 פלט בזעף: "אני שונא יהודים!."  

עוד גברתן הגיח מתוך החושך, ובידו אלה. "למה זה 
כך הרבה זמן?!", רטן. "היהודי הזה -לוקח לך כל 

משגע אותי", השיב הראשון בתסכול. "תירה בו", 
 הורה השני. 

יאבד את   -זלמן התערב: "אמרתי לו, שאם יגנוב  
חיי הנצח". האיש האוחז באלה נפנף בה בחוסר 

לוקים שלך לבן?", שאל. "אני לא -סבלנות. "הא 
 לוקים בצבע לבן". -אוהב א

בלתי  את -"אלוקים שלי  זלמן  המשיך  נראה", 
השיחה המוזרה, "אך הוא ברא את כל הצבעים". 
השניים השתתקו לרגע אך מייד קרא בעל האלה: 

 "אני ארוקן את כיסיו של היהודי!".  

הוא תחב את ידו לכיסו של זלמן והחל נובר בו. 
אצבעותיו הסתבכו בגדילי הציצית שהשתלשלו 
ממכנסיו. הוא משך את ידו החוצה, אבל הציציות 
נכרכו סביב אצבעותיו. האיש נבהל. הוא ניער את 
ידו כאחוז תזזית, הצליח לשחרר את אחיזת חוטי 
הציצית, ונסוג. "ליהודי הזה יש הגנה על הכיסים!", 

 צווח בפחד.  

זלמן הסביר להם על מצוות ציצית: "יש פה חמישה 
עשרה, ועם הערך -שלוש   -קשרים ושמונה חוטים 

, 613  -המספרי של המילה 'ציצית' אנו מגיעים ל 
ל". השניים הביטו זה -שזה המספר של מצוות הא 

לוקים -בזה בחוסר אמון. "אני רוצה לראות את הא  
לראות  אני יכול  אמר בעל האלה, "איך  שלך!", 

 אותו?". 

לוקים ממלא את כל המציאות, וגם -זלמן השיב: "א
הרע  את  לעשות  בוחרים  אתם  אם  אך  אתכם, 
בעיניו, אתם רק כמו מקל בידו". בעל האלה נעלם 

 מהשטח. 

השני התקרב לזלמן. "לאן אתה צריך להגיע?", 
", ענה זלמן.   2שאל בנימה ידידותית. "לרכבת מס' 

"אתה עלול למות שש פעמים לפני שתגיע ליעדך, 
 אגן עליך".  -אבל אל דאגה 

כשהוא אוחז באקדח ביד אחת וידו השנייה כרוכה 
סביב כתפו של זלמן צעדו השניים לעבר הרציף. 
את חוויות  ג'ייקובסון  לרב  זלמן  סיפר  בבוקר 

לוקים   -הלילה. "אני חושב שהבנתי את מה שא  
רצה לרמוז לי", אמר בחיוך. בארבע השנים הבאות 

פי ספרו -(על   התמסר ללימוד, והרב דאג לכל צרכיו. 
  של צבי ג'ייקובס)

נקודות אור | סיפורים של תיקון מידות | אנשים 
 שחזרו לכור מחצבתם | וחיזוק לאלו שעדיין...
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שטשטחח רדר וחצחצהה
אותו בזהירות. 
ערימות אשפה 
א הבין שנקלע 

 ל“ייקובסון זצ‘ישראל ג‘ ר

ופה בבכור הנז' הוא מגולגל חלק -  2המשך מעמוד  
רוחו אבל נפשו עדין היא בחייתו יער, ורצונו לצאת 
מכאן ולא יכנס עוד בגוף ישראל יילך ליערים, וכשמת 

ועוד שאלתיו שאלות אחרות ולא   היה בן ל"ה שנים. 
א “ רצה להשיב רק אמר לי שעכשיו הוא מלובש בסט 

כעובי אמה. ואחר ה' ימים חזרתי ודברתי עמו בלשון 
רכה וראיתיו כי הוא נכנע מאד והיה מתאונן מאד על 

 חטאתו אשר חטא. 

והפציר בי מאד להשתדל לעשות לו תיקון ובירך אותי 
ואת אנשי ביתי ברוב ברכות, ואמר כי לכבודי אינו 
מדבר רק אמת, ותחלת חטאו הוא נכשל באשת איש. 
ואמת היו הדברים אשר שמעת שעבר עבירה חמורה 
מעוטף בציצית ותפילין, וגם שלח בחור א' להחטיאו 
וכו', וי"ב שנים נמשך חיבוט הקבר שלו, ועד עכשיו היה 
מגולגל בחייתו יער, וזה תחלת גלגולו בארם והוא 

 בבכור הנז'. 

וסיבת הכנסו בו על שעבר עבירה בהיותו נער קטן 
והיום שלושים שנה מעת הכנסו בו. וקודם לזה היה 

(כמ"ש בספר מקיף על ראש בכור לפי שהוא משורשו  
הלקוטים ירמיה פ' ח' וז"ל ואתן להם יעברום ר"ל אתן להם 
רוחות שיעברו תוך גוף, הקרוב אליהם בסוד או דודו או בן 

וע"י עילה וסיבה של העבירה הנז' נכנס דודו יגאלנו וכו') 
בו. ואני נידון משעה שניה של יום הששי עד שעה 

 רביעית ומחצה אצל הנוצרי בצואה רותחת. 

גם עלי אני הכותב אמר שעכשיו אני מגולגל פעם שניה 
וזה לי ט"ו שנה שכבר זכיתי לרוח והקב"ה הזמין אותי 
לידך כדי שתזכה לתקן אותי. ואתה בכור, למוד בכל יום 
זוהר לעילוי נשמת שבתאי צבי בן רבקה באשמורת 
הבקר, וכן אחר הסעודה, ותטבול בכל יום ויום, ואל 
תירא מהרהורים רעים וכשיעלו איזה הרהורים רעים על 

רח"ש   לבבך אמור פסוק רחש לבי דבר טוב וכו' ותכוין 
ויתבטלו המחשבות מלבבך. קרע שטן  ועוד תכוין בשם 

ומאותו היום והלאה, היה שבתאי צבי מתחנן לבכור 
שילמוד איזה דפים יתרים מזוהר שלמד אתמול אעפ"י 

 שעי"ז הוא מתבטל מעסק המשא ומתן. 

וכאשר היה יורד לבית הטבילה היה 'מריץ אותו בירידת 
המדרגות עד שהיה קרוב ליפול במעיין. גם היה מעורר 
אותו באשמורות הבקר לתפלה, גם חילה את פני ליחד 
לו יחודים בכל יום סמוך לאזנו ולתקוע בשופר, וליתן 
עוד לבכור איזה לימודים אחרים באומרו כי אולי עי"ז 

 תתתקן נפשו ויזכה לכנס לגיהנם. 

אמרתי לו אימתי תהיה זמן יציאתך מבכור?! אמר לי 
אל תשאלני על זה כי כאשר אראה את עצמי ראוי והגון 
ליכגס לגיהנם אני יוצא מבכור באין אומר ואין דברים, 
ובאמת כן עשה כי לא עברו ימים מועטים והנה אין 
מעורר לבכור מן השינה יבא אלי ובדקתי אותו ולא 

(הרוחות מספרות מצאתי בו מאומה וכל רוח אין בקרבו.  
 להגר"י יאדה פתייא זצוק"ל)



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה בלשונו נקבים  האדם עוש נקבים
יותר ממה שעושה בחרבו, כי האדם 

הרחוק ממנו  ןעומד כאן 
למיתה, אבל בחרב אינו ממית אלא 

הסמוך לו. לכך נברא לאדם שתי אוזניים 
ושתי עיניים ושתי נחירים ופה אחד 
לומר שימעט דיבורו. וכתב בספר 

ששבעה נקבים יש   
בראש כנגד שבעה קני המנורה, והפה 
הוא כנגד הקנה האמצעי שהוא קודש, 

ולשונו ביום  ךולכך צריך 
שבת שהוא השביעי וקדוש, שכל 

 השביעיות קודש הם.

ארצה, רבה של טבריה  כשהגיע
זצ"ל, שהיה  חיים אבולעפיהרבי 

, הזמינו לייסד ישיבה 93אז בן 
בטבריה ולכהן תחתיו ברבנות העיר, 

י אולם הוא סרב מפני 
 . 

 

 בירושלים יסד ישיבה, 
בה למד בין השאר החיד"א. לאחר 

שנים, בשנת תק"ג, פחות מעשר 
 נפטר, ונטמן בהר הזיתים.

ישראל רבי  , בעודו ילד, נקלע הצדיק המלוב"ן הגה"קפעם
זיע"א למריבה בין כמה ילדים. כבר בקטנותו נכרה  אבוחצירא

על מי שגרם למריבה, אף שלא  אבו צדקותו, והוא 
 היה מעורב בה. הוא גער בילד ובקש להענישו בפיו. 

 

ף מאוחר יותר, ספר לאביו הצדיק על המריבה, והוסיף 
הורה לו, שלעולם את הילד שהיה אשם בקטטה. שמע אביו ו 

לא יוציא מהפה אף פעם מילה לא טובה על אף יהודי, וכיון 
 שכאשר יגדל ינהיג עדה, 

. מאז שמר הנער על ועליו להרגיל את פיו 
פיו מכל משמר, שהיה קדוש וטהור רק לתורה ולתפילה 

ולאמירת טוב על יהודים. ברבות הימים השתמש בפה זה לגזר 
 יק, בבחינה של צדיק גוזר וד' מקיים.גזרות של צד

מספר על מופתים  יוסף רפאלי הרב
שהתגלגלו מתחת לשולחן ועל רוח הקודש 

שנסוכה הייתה על כתליו. כך למשל, כאשר הגיע 
 אלעזר אבוחציראאל הצדיק, הרה"צ רבי 

זצוק"ל ידיד של רפאלי שרכש מגרש גדול לבניה, 
ת הקבלנים המוצעים והתלבט את מי מבין שלוש

 לו, לבחור לביצוע הבניה. 
המתייעץ. -של הרוכש האחד מהם היה 

הוא סיפר לרבי אלעזר כי מדובר בחבר קרוב 
שכבר ביצע בעבר עבודות בניה, אולם רבי אלעזר 

, לא התרשם והורה לו לבכר דווקא אחר. זה, 
להכוונה ולהוראה שקיבל והחליט  

הקבלן. בתוך זמן קצר, התקיימו  להעדיף את ידידו
דברי הצדיק שצפה את העתיד. הקבלן גרם לו נזק 

 .שקלים 180,000משמעותי והלה הפסיד 

 פעם שנתקלו רבני הישיבה בקושיא קשה  בכל
זצ"ל לא פעם היו  עזרא עטיההיו פונים אל רבי 

עוזבים את השיעור בעיצומו וניגשים אל ראש הישיבה 
 ש הבהרה קשה או כדי לבק רש"יכדי להבין 

ועד מהרה היו שבים לכיתה  התוספותעל דברי 
ושמחה של התרת ספקות נסוכה על פניהם גם הם היו 

מלאי התפעלות מראש הישיבה השולט בכל רזי 
 הסוגיות השונות הנלמדות בכיתות 

 

ומסוגל להשיב בד בבד על קושיא במסכת כתובות ועל 
 קושיא במסכת עבודה זרה.

 

הוא היה נוהג לעזוב את  זצ"ל, שאף משה עדסחכם 
השיעור ולפנות אל ראש הישיבה לליבון העניינים 

תמיד היה שב ומכריז "ראש הישיבה האיר את עינינו" 
 ומיד מסביר לתלמידים את התירוץ ששמע.

 המצאה ממוחו שלף יום בכל .העיירה של" קונדס ילד"כ ידוע היה", ודיסלבמ המגיד" של בנו, הקטן בונים שמחה                    
, הואעשר בן, " ביגון שאלו"? לימודיו על ברצינות שוקד ואינו לתחבולות מרצו את מפנה הוא מדוע. "מתוחכם תעלו או  חדשה                                                  

 קרא אף הנוקבים דבריו ובסוף קשות ם היום באותו. דבר נפל אחד יום". ליוצרו רוח נחת ולעשות יצרו על להתגבר מנסה אינו ועדיין, תינוק אינו כבר
 כל רץ',  חיידר'מה יצא הילד. הילד של ליבו את פצעה זו קשה אמירה"!!! לעולם תהיה לא כבר אדם בן, בך משקיע שאני המאמץ על חבל, בונים שמחה! זהו: "בייאוש

ו היו שבגדיו, בונים שמחה. ירד הלילה"! אדם בן להיקרא אוכל לא באמת, כך אמשיך אם"! "צודק המלמד. "תמרורים בבכי ופרץ הסמוך היער אל בו רוחו עוד
 שעזבו עד נסתרת בפינה המתין, רשהמד בבית, שם. לעצמו הרהר"! חדש דף להתחיל אפשר עדיין. "המדרש בית אל פעמיו ושם ממקומו התנער, 

 נמוך ובקול אליו ניגש עתה. אבא רבי זה היה. אותו הכירה העיר כל. אותו הכיר בונים. בלימודו שקוע היה שעוד היחיד האדם אל הוא ניגש אז. המקום את הלומדים
 האם:"וחשב מעמיק במבט בילד התבונן אבא רבי. שאל"? כראוי בנתיה אם לבחון כך ואחר, בעצמי ללמוד שאצליח גמרא דף עבורי לבחור כבודו יוכל האם:"הפציר

 ! אמת רצון על מעיד בעיניו המתחנן הזיק! לא? השובב הילד של במוחו עלה חדש תעלול שמא או, ומבורך חדש לתהליך עד אני
 לו ואיחל מסוימת סוגיה על הצביע", "" במסכת דפדף הוא"! בני בשמחה:"רך בקול השיב אבא רבי"... השבורים הוריו של תפילותיהם נענו סוף סוף אולי

 חלפו. מאומה כמעט הבין לא המרובים מאמציו למרות. לשווא אך, לעצמו להציב רגיל שהיה מטרה כל כמו ובמרץ בלהט הגמרא על הסתער בונים שמחה. בהצלחה
, בונים בשמחה נזכר לפתע.  בתלמודו שקוע היה אבא רבי. הצהריים אחר מדמעות בשההתיי מזמן לא שאך, חולצתו על טפטפו זיעה של פלגים, מאמץ של אחדות שעות
. מזועזע שאל"? קרה מה. "שתחתיו הגמרא דף את בדמעותיו מרטיב, בבכי התייפח הקטן הילד:ללב הנוגע המחזה את לגלות נדהם,  אליו כשהתקרב. המגיד של בנו

 .  הסוגיה מן דבר לקלוט מסוגל אינני עכשיו... "" , םבוני שמחה של קולו רטט", לריק עלי עברו שנים"
 את איחרת לא! לא:"בחום קרא והוא עליו נכמרו אבא רבי של רחמיו. הילד של כתפיו את טלטל בכי של חדש גל"! מצליח ואיני,  כוחי בכל מתאמץ אני שעות כבר
 שמחה כשקלט ואז. הסוגיה את לו לפשט והחל הילד מול התיישב אבא רבי"! בישראל גדול להיות תזכה' ה ובעזרת עותשקי תתמיד אתה! אותך ללמד מוכן אני. המועד
 חידושים והשמיע הגמרא דברי את בצמא בלע הילד.  יחדיו שניהם למדו לילה מאותו.  מדהימות קושיות להקשות החריף שכלו החל, הגמרא דברי את סוף סוף בונים

 .המחונן מתלמידו מחדש פעם בכל נפעם אבא ורבי, םומיוחדי מבריקים
 

  !!, ,מפשיסחא בונים שמחה לרבי והיה שגדל בונים שמחה
 ).העורך( !!!ויטול יבוא, ליטול הרוצה וכל, לים מעבר ולא היא בשמיים לא – התורה

 

הלוואה מהי היא? 
דאגה בלילות, 
 ובזיון בימים...

 אוי להם לבריות שחוטאים 
 וחושבים שהמיתה היא מנוס

 טוב מסכן ובריא 
 מאיש עשיר וחולה

 
 

 ״פתשה תמוז ׳יטשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:19 20:23 19:32 ם-י

 21:16 20:21 19:30ת״א

 21:20 20:24 19:33חיפה

 21:16 20:21 19:30ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "דברי ירמיהו"



 

בא לעיר ונכנס  כפריי
המדרש -לבית
מצא  .שחרית להתפלל

תפילין על השולחן 
אמר   והיניחן.

רבי יהודי,  :הׁשמׁש לו
ללו של ההתפילין 

  .רבנו תם הן
 

  :החזיר לו הכפרי
   אין בכל כלום.

 כבר עד שיבוא       
 להתפלל. אסיים      

הארץ שיבח את -עם אחדד
בנו, שהוא בקי בחמשת אלפים 
דף גמרא. ליגלגו עליו ואמרו 

בכל הש"ס   לו: גוזמא קתני!
 ּכּולֹו אין חמשת אלפים דף.

  נעלב האב והחזיר:
 כלום רק ש"ס אחד     

 יש לנו בעירנו?...       

 הילולת אור החיים הקדוש    
ת ליבו של אדוננו הצדיק רבינו חיים בן זכינו לחגוג את יום הילולתו ושמח 

 עטר, בעל אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדנו, אמן.
חה' לגאון רבי ניסים טרבלסי מובא מעשה קטן הממחיש את עוצם בספר 'אם הבנים שמ

גדולתו ודרגתו של אדוננו הצדיק: "יש לספר חלום אשר חלמתי ביום שבת קדש לאחר 
סעודת שחרית ולאחר שלמדתי מעט מפרשת השבוע כמנהגי, בתוך הביאור הזכרתי מה 

 שאמר מורנו רבי חיים בן עטר זצוק"ל בדבר מהפרשה.
 

ת המזון ישנתי, וחלמתי שבא אלי רב אחד מלובש יפה ומעוטף במעיל כמו ברכ 
שלובשים רבני מרוקו, והוא כולו לבן והיה יושב בישיבה ותופס בידו ספר, לא ידעתי 
מה שמו ועל מה מדבר. כשראה אותי הרים את ראשו ואמר לי בזה הלשון ממש "אם 

בוע אחרי שלשה ימים", אתם לא תעשו תיקון בצרכניה תיראו מה יקרה לכם הש
 והמשיך לקרות בספר שבידו.

 

 לאחר מכן התעוררתי וראיתי שעדיין לא הגיע זמן ללכת לבית כנסת 
וחזרתי לישון. כשישנתי שנית ראיתי בחלום כאלו אני נמצא באותו מקום שראיתי 

בחלומי הראשון ואותו רב ואותו מעמד ואני עוד עומד לידו, ועוד חוזר לומר לי את 
ם הדברים כדמותם בצלמם. ובחלום אמרו לי שהרב הזה הוא רבי חיים בן עטר אות

זלה"ה. ובאמת בצרכניה הייתה בעיית תערובת אנשים ונשים היות ומקום הצרכניה הוא 
 צר מאד וכשנכנסים יחדיו מתערבים יחד.

 הדרשה ספרתי לקהל החלום והם התרגשו הרבה מזה  
קבענו זמני שעות בשביל הגברים ושעות בשביל  והסכימו לעשות תיקון בצרכנייה,

 הנשים, וכבר למחרת עשו כנזכר.
 השלישי שאחר השבת ראינו אוירון טס מעל המושב ונפל במגרש  

הרחוק בערך עשרים מטר מהשיכונים של המושב, ועשה בור עמוק ורחב כמה מטרים, 
ן אכזרי בבני אדם אך ברוך ה' בתוך המושב לא נפל, דבר שהיה חלילה גורם לאסו

 וברכוש. וזאת הודות להצלתו ודאגתו של הצדיק מעולם האמת, 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו (תהילים קו, א). י טֹוב ּכִ  הֹודּו לה' ּכִ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך               
 עמוד שכ"ב). –("משכני אחריך" בדבר ח"א                          

 

רשימת תפוצה 
net@gmail.comhamaor.

של דבר כשאדם מתפכח  בסופוו
הוא מבין שהתהליך הוא "ממך אליך 

אברח": הוא מנסה לברוח 
שגזר עליו  

הבורא אלא שהוא רואה 
שהתחליפים אינם כה ערבים והוא 

אל מה שנתן לו  
 הבורא מלכתחילה...

זצ"ל כל כך להסתיר  יוסף וולאךהרבה הצליח הרב הצדיק הנסתר  בפקחותוו   
ש פשוט, עד שכל שראהו לא העלה כלל בדעתו עליו שהינו את עצמו ולהראות כאי

מלא וגדוש בתורת הנגלה והנסתר,  בחסידות ובפרישות מי ידמה לו ומי ישווה לו. 
. ם היה נוהג לבקר אצל צדיקים שבדור ולהשתעשע עמם 

יה וכשאחד מידידיו היה בצרה, היה נוסע עמו לקברות הצדיקים בכדי להודיעו.  ה
ז"ל, פעם ישב אצל אחד  האריבקי גדול בכל חכמת הקבלה ובפרט בכוונות 

מהמקובלים הגדולים שבליט"א והיו צריכים לסדר איזה עניין מורכב, וראו איך 
על הצד הטוב ביותר,  י שהוא אמר לאותו גדול איך ומה לכוון כדי 

 ר.אותו גדול הסכים לדבריו ובסייעתא דשמיא העניין סוד

, רבה של ירושלים, התקיים דין תורה. מלוה תבע מהלווה זצ"ל שמואל מסלנטהגאון רבי  אצלל
עשרים לירות זהב. אבל הלווה הכחיש מכל וכל. הרב התבונן בפניי הלווה במבטים חודרים ולא אמר 

ת בדממה. לפתע פתח רבי שמואל ואמר: "מהי הסיבה שאינך רוצה מאומה. כך חלפו דקות ארוכו
הרי רק  –פרצה התמיהה מפי הלווה  –?  "להשיב לו את השלושים לירות שלוית ממנו?" "

 . עשרים לויתי ממנו..."ככה?  פסק הרב,  מהר והשב לו את העשרים!" הלווה הסמיק. 
 הוסיף אף הוא, והוא השיב את המלוה למלוה... "הכשילה" אותו. וגם האיום שעסקו יחרם,

 
 

החוזה מלובליןהקהל התאסף כבר בבית הכנסת של  כלל
דוד זצ"ל מוכן ומזומן לתפלת ראש השנה ורק רבי 

זצ"ל בושש לבוא. עיכב רבי יעקב יצחק את  מלעלוב
 התפלה ואמר יש לחכות לרבי דוד.

 

יצאו חסידים לחפשו ומצאוהו עומד ליד סוס, מאכילו 
סוס לבית הכנסת, כי מיהר בעל ה ם שעורים 

 חשש פן יאחר את התפלה והשאיר את הסוס רעב...

אריה ל רבי בא א שדכןן
, רבה של זצ"ל ליב שפירא

קובנא, והציע לו שידוך לבתו: 
את בנו של אחד מגבירי 

הקהילה. הרב הכיר בטיבו של 
 ע אותו בחור וידע 

. נענה ואמר:  "אי אפשי 
בשידוך זה".  "מדוע?" חקר 
השדכן. "משום ששמו של 

החתן יהא כשמו של החותן, 
וכידוע רצוי להמנע מכך, כפי 

 יהודה החסידשכתב רבי 
אמר -בצוואתו".   "רבי"

השדכן. "טעות בידו. שמו של 
הבחור אינו אריה". "לא טעות 

השיב הרב "שכן  -היא בידי"
 מצינו בגמרא:  'המשיא בתו 
לעם הארץ כאילו כופתה 

 ונותנה לפני הארי'..."
 

כל העבירות אדם לא נענש 
 עליהם במחשבה, 
 חוץ משנאת חינם

זצ"ל לפני בני ישיבה  שלום שבדרון רביהצדיק  עמדד
ונשא שיחת מוסר. בתום השיחה ניגש אליו בחור וקושיא בפיו. 

שלום הרהר מעט ואמר: "עכשיו מתפללים מעריב אחרי  רבי
התפילה אשיב לשאלתך". בסיום התפילה עלה שוב על הבימה 

 וביקש לומר משהו לפני הבחורים. 
 

שה על וכך אמר: לפני התפילה ניגש אלי אחד מן הבחורים והק
חשבתי לעצמי מה גרם לי  ה דברי קושיא חזקה 

לטעות, ואז הבנתי שלמעשה השיחה היתה מבוססת על דבריו 
זצ"ל ואני הוספתי על דבריו  ליב חסמןשל הגאון רבי 

"ליפותם" ונכשלתי, כעת אעביר לכם רק את מה שאמרו רבותי. 
 

תיחס כל מה שהוספתי מדעתי היה טעות...בדחילו ורחימו ה
הצדיק הירושלמי לדבריהם של מעתיקי השמועה חרד ופחד 
ליפות את דבריהם קל וחומר אנו ניגש בחיל ורעדה לדברי 

 שלא לשנות אפילו קוצו של יוד... וחכמנו 

המלמד להדגיש לתלמידים  עלל
את הנושא  

של התחשבות בזולת. זכורני 
שראיתי באיזה ספר שמעיר על 
כך שבסעודת אחשורוש מתואר 

ר אחד אינו מתואר הכלא בבל דב
 נגינה.  –שם 

 

וכתוב באותו ספר שזה משום 
  השההנהגה 

כאשר הייתה הנהגה של אין אונס 
יש משהו על השולחן ואין 

מכריחים לקחתו, אז באמת לא 
חייבים לקחת, אבל אם מנגנים זה 
אונס אפילו מי שלא רוצה שומע 

 בעל כורחו.

שבאו  זצ"ל "חזון איש"-שאירע בזמן ה  מעשהה
אליו זוג שאינם שומרים תורה ומצוות וביקשו 

עד כה היו  שיברך אותם שיוולדו להם ילדים, כי
םחשוכי בנים. החזו"א ייעץ להם 

שבביתם ואמנם התברר שבאחת המזוזות  
היה פסול במילה "בניכם" האנשים החליפו את 

המזוזה ובפקודת השנה הם באו לבשר חזו"א שנולד 
להם בן.אחד האנשים המקורבים לחזו"א שאלו מדוע 

ין הוא לא ניצל את פניית האנשים לומר להם שא
להם בנים כי אינם שומרים תורה ומצוות ואם הם 
, הקב"ה ישלח להם את 

עזרתו וייולד להם בן.על כן ענה החזו"א: "המציאות 
מורה לנו שלהרבה זוגות, שאינם שומרים תורה 

ומצוות יש ילדים. כאן הסיבה או הסימן לכך שהיו 
 חשוכי בנים הייתה המזוזה. לכן אמרתי להם את

העניין העיקרי. ובעניין שמירת המצוות, הותרתי את 
, הם אלו שעליהם לבחור 

 בטוב ולהימנע מעשיית הרע".

 הגאווה מביאה את האדם 
 לידי תאווה

 הסח דעתך ממעלותיך, ובמומים שבחבריך...

נוצר כדי לפעול  האדםם
לעשות, ליצור ולהועיל. מי ו

שנוהג בהזנחה והוא מתרשל 
הרי זה -לעשות את המוטל עליו

את  הכאילו היה 
 אשר כבר נבנה. 
אח הוא -(גם מתרפה במלאכתו

 לבעל משחית).
הינה הרת מות  

ואבדון. אם היד טמונה בחיק 
ואינה עושה דבר, אזי הרי זו 
"צרעת" המשולה למות, אבל 

אים את היד מתוך החיק משמוצ
כדי לפעול ולעשות, מיד "והנה 

שבה כבשרו".    

 האהבה נולדה, 
 השנאה נוצרה

 , לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה םחיי פנחס, ה'לולו בן חיאי

, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב
 , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם



 בסיעתא דשמיא
 לא נפסיק את השמחה

 41גיליון מספר:                      חודש: תמוז   
 הבדיחות המצחיקות של 'חודש תמוז'

לפנות בוקר. אשתו התעוררה ושאלה בעצבים "יוסף מה השעה, עכשיו בוקר?"  4:00איש אחד חזר הביתה בשעה 
קוקו..... קוקו..... קוקו...... קוקו..... "בסדר בסדר" נזף בלילה. איך שסיים לדבר השעון צלצל  1:00השיב הבעל 

 , לא צריך לחזור על זה ארבע פעמים........."1:00הבעל בשעון, "הבנו שהשעה עכשיו 
אבא של הרשל'ה גילה במוצאי שבת שאין להם יין להבדלה אז הוא ביקש מהרשל'ה ללכת לקנות בקבוק יין. "תביא 

לו האבא: זה לא חכמה לקנות עם כסף, החכמה זה לקנות בלי כסף. הרשל'ה הלך וחזר לי כסף" אמר הרשל'ה. אמר 
עם בקבוק ריק. האבא: למה הבאת בקבוק ריק? הרשל'ה: זה לא חכמה לעשות הבדלה עם בקבוק מלא החכמה היא 

 לעשות הבדלה עם בקבוק ריק.......
שכן, והוא מתחיל לבכות. האמא שואלת: מה נחש אחד שואל את אימו: "אמא אנחנו ארסיים?" האמא אומרת לו 

 קרה?. הנחש משיב "נשכתי את הלשון שלי....."
 עכברון הלך לטייל עם אמא שלו פתאום הם רואים עטלף, אז העכברון אומר לאמא שלו: "אמא, הנה מלאך..........."

היה קוף. אמר לעצמו: 'אני טיפש אחד צמא הלך במדבר, והיה חייב לשתות. ראה הטיפש עץ קוקוס ועל עץ הקוקוס 
 אזרוק על הקוף אבן, והקוף יזרוק עלי קוקוס.' זרק הטיפש אבן על הקוף. הקוף ירד מהעץ ופוצץ אותו מכות.....

כל הילדים מצטלמים לתמונה קבוצתית של הכיתה, והמורה מנסה לשכנע אותם לרכוש עותק מהתמונה: רק תחשבו 
ולהגיד "הנה משה, עכשיו הוא עורך דין", או "הנה מיכאל, היום רופא" כמה נחמד יהיה להביט בתמונה כשתגדלו 

 ......".קול קטן מאחור ממשיך ואומר: "והנה המורה. עכשיו הוא מת
שני שוטרים נוסעים במהירות רבה במכונית, בשלב מסוים הם עוקפים אבל נכנסים בעץ, הם מצליחים איכשהוא 

ע מגיע לנו בונוס אני אף פעם לא הצלחתי להגיע כל כך מהר למקום לצאת מהאוטו, אומר אחד לשני: "אתה יוד
 התאונה........

מנהלת ראתה קבוצה של ילדי כיתה א' שהתגודדה בפינת החצר והחליטה לברר מה קורה שם. היא ניגשה ושאלה: 
 "ילדים, במה אתם משחקים?"

 ".בעולם יקבל את הכלב שמצאנו אנחנו מחליפים שקרים" הם סיפרו לה, "מי שמספר את השקר הכי גדול"
צעקו כל הילדים בפה  .אוי! איזה דבר נורא" התקוממה המנהלת, "כשאני הייתי בגילכם לא שיקרתי אף פעם"

 אחד: "הכלב שלך..........
                   כוסות קפוצ'ינו" מלצר: "כן, לקחת או לשבת"                                              3אינדיאני: "אפשר לקבל 

 אינדיאני: "לקחת לשבט............
חזן מבחין בסוף התפילה בבן אדם שבוכה, החזן ניגש אליו ואומר לו: "אני שמח שהצלחתי לרגש אותך" עונה האיש: 

 "אכן, היה לי עיזה שמתה והזכרת לי איך היא הייתה פועה.........

פוצני'ק לרופא? תשובה: שיפוצני'ק מכסה את הטעויות שלו בבטון, הרופא מכסה שאלה: מה ההבדל בין שי
 באדמה....

 



דייג מסכן שלא היה לא ממש מזל ובקושי היה לו אפשרות להביא אוכל למשפחה, והנה הוא מעלה ביום אחד דג 
מזדה" מיד הרכב  זהב. אומר הדג לדייג תשחרר אותי אני מגשים לך שלש בקשות. טוב אומר הדייג: "תביא רכב

מופיע ליד הדייג. מה הדרישה השניה? שואל הדג, "תביא עוד רכב מזדה" הדייג מקבל מיד את הרכב השני. מה 
הדרישה האחרונה שלך? שואל הדג. "אני רוצה עוד רכב מזדה" אומר הדייג. הדג מתפלא אבל מגשים גם את 

ת שלוש רכבים כאלה? מה תעשה איתם? בלי להסס הדרישה השלישית. הדג לא יכול ושואל את הדייג "מדוע בקש
 הדייג עונה: אני הולך למכור את זה ולקנות מרצדס........

 איך נקרא המקום של השומר בבית הקברות? פינת החי...........

ראש ישיבה חשובה מאוד בחו"ל הייתה לו אישה רעה שתמיד מצאה סיבות כדי לריב עמו ולהציק לו. אז יום אחד 
ר לה "שידוע שהאישה נקראת על שם בעלה. רב אשתו נקראת רבנית, סנדלר אשתו נקראת סנדלרית, ראש הוא אמ

 ישיבה אשתו נקראת רשעית ישיבה..............."

גוי אחד הלך לאיזה טיש של אדמו"ר. והאדמו"ר זרק תפוחים לחסידים וזה עף על הגוי אז הגוי זרק את זה בחזרה 
 "הוא התחיל......."על האדמו"ר וצעק לגבאים 

 חודש תמוז
תמו"ז ר''ת זמני טיולים ממשמשים ובאים. ויש עניין ללכת לטיולים דווקא בחודש 
תמוז לתקן בזה את חטא המרגלים שטיילו אז בארץ ודיברו בגנותה, אז כנגד זה 

 נטייל ונשבח את הארץ.
(נשים לב: המרגלים הלכו לטיול באמצע הזמן, ועוד לארץ של גויים, וקטפו שם 
פירות בלי רשות, ואחרי כל זה מה הטענה עליהם? ראו מעשה מרים ולא לקחו 

 מוסר, למה לא הייתם בסדר מוסר???) 
 הירזתהיה וסכה משים תהיום אומרים שתמוז ר"ת 

 פרשת בלק
לי קוגל. אחרי שסיים את המנה, אומר  בא –אדם מתיישב בקידוש, ואומר בל''ק 

פה  -כמה מנות, טפח על בטנו ואמר פנח''ס  בא לי עוד מנה. אחרי שאכל -בלע''ם 
מה טוב ומה טעים. אמרו לו  -היה? ענה מטו''ת  נטמן חצי סיר. שאלו אתו ואיך

 מה יהיה הסוף ??? (בלע"ז אמרו לו מסעי מתי אתה נוסע מכאן )  -מסע''י 

 אבערב ר"ח 
למה אהרן הכהן נפטר דווקא בר''ח אב? כיוון שיש מחלוקת בין החסידים לליטאים 
האם אומרים תחנון ביארצייט של צדיקים, ואהרן הרי אוהב שלום ורודף שלום 

 אז הוא נפטר בר''ח כדי שלא יהיה מחלוקת, ולכולי עלמא לא אומרים תחנון.

 ניתן לשלוח למייל של המערכת את המצחיקים שלכם!
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