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גליון

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

גליון
נ"ו

מנחם אב
תש"פ

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.

למערכת הגליון המפואר על המזון שלום ורב ברכה

פותחין בכבוד אכסניא. תודה לד' ולכם על הגליון הנהדר 

זכות  לכם  יש  בחדשו,  חודש  מידי  לאור  מוציאים  שאתם 

המזון  בברכת  בזכותכם   מי שמתחזק  כל  על  גדולה  הרבים 

מתוך הסידור בכונה, ד' ישלם שכרכם מלא חפניים ותתברכו 

בכפל כפלים.

לפני שנתיים בשבת שאחרי פורים התארחתי אצל אחותי  

וספרו שם על מישהו שהתחיל להקפיד לאכול כל יום ארוחה 

עם נטילת ידיים וברכת המזון וראה שפע ברכה בפרנסה.

יום  כל  לאכול  אני  גם  והתחלתי  בעיני  חן  מצא  הסיפור 

ארוחה עם נטילת ידיים וברכת המזון.

אני עובד במטבח של ישיבה, חודש ניסן הוא בין הזמנים 

הבחורים חוזרים הביתה והמטבח סגור, כך שבחדש ניסן אני 

לא עובד, אבל על ארוחה עם נטילת ידיים וברכת המזון לא 

ויתרתי, וראה זה פלא כשנכנסה המשכורת לבנק היא היתה 

כפולה מכל חודש רגיל שבו אני עובד שישה ימים בשבוע, 

ראיתי בחוש שגובה המשכורת לא תלוי בעבודה שאני עובד 

אלא בסייעתא דשמיא שמגיעה דרך ברכת המזון.

ד' יתן לכם כח להמשיך את הענין החשוב הזה, וגם אתם 

תתברכו בסייעתא דשמיא בלי גבול.

י.כ.  מירושלים 

לכבוד מערכת על המזון

אני מתעסק לפרנסתי כבעל מנגן שמופיע אצל חתונות מדי 

לילה בלילה, כמובן שבמשך תקופת הקורונה עקב המצב לא 

התקיימו חתונות כרגיל ולא היה לי שום הכנסה מאז חג הפורים, 

להכניס  העיניים. אחרי פסח החלטתי  מול  ישועה  ראיתי  ולא 

בקשה להממשלה לקבל דמי תמיכה שהם נותנים לאלו שאבדו 

חיובי, חכיתי בערך  וחכיתי למענה  (אנענפלוימענט),  פרנסתם 

שלוש שבועות וכמעט כל יום בדקתי מה המצב עם התמיכה 

אבל הם דחו אותי עוד יום ועוד יום, והמצב בכיס נדחק מאוד... 

עד שהקב"ה זימן שראיתי את גליוניכם הנפלאה וקראתי את 

הסיפורים הנפלאים איך שאנשים נושעו בענין פרנסתם דוקא 

בתקופה נוראה זו, והחלטתי לעשות מעשה, בדרך כלל אני לא 

לא  ויו"ט, אבל מה  רק בשבת  בימות החול,  ידים  נטילת  נוטל 

ברכתי  כן  ואחרי  ידים ללחם  נטלתי  עושים בשביל הפרנסה... 

ברכת המזון מילה במילה ממש מתוך סידור תוך שאני מודה 

להקב"ה על כל הטוב שעשה עמדי עד היום, ובבקשה שאוכל 

לפרנס משפחתי בדרך כבוד... אני לא זוכר מימי שברכתי ברכת 

המזון כמו שברכתי באותו יום...

הדואר  את  בדקתי  כן  אחרי  יומיים  לבוא,  איחרה  לא  הנס 

ומצאתי את המעטפה עם סכום נכבד מאוד מהממשלה, שכל 

כך חכיתי לזה, וברור לי כשמש שנעזרתי בזכות המצוה הגדולה 

של ברכת המזון בכוונה.

יה"ר שתזכו להמשיך לזכות את ישראל.

ידידכם. ר. ש. ד. נ.
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 וסיפוריםליקוטים 
  מטות מסעי -נפלאים

 
 "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" (ל, ב) 

מובא מהחתם סופר ז"ל, במסכת מכות (כד.) שנינו "ודובר אמת  
 בלבבו" (תהלים טו, ב) כגון רב ספרא.

מסביר זאת הריב"ן (רבי יהודה בן נתן, חתנו ותלמידו של רש"י) 
על פי המסופר בשאלתות דרב אחאי גאון לפרשת "ויחי", שלרב 
ספרא היה חפץ למכירה, ובא אדם אחד וביקש לקנותו בסכום 
מסוים, וכיוון שרב ספרא עמד אותה שעה באמצע קריאת  

נה להצעת המחיר שלו. סבור היה האיש, שרב ספרא שמע, לא ע
לא נאות למכור את החפץ במחיר המוצע על ידו, ומיד הציע 
סכום נוסף תמורתו. כשסיים רב ספרא את תפילתו, אמר לאותו  
קונה, קח את החפץ במחיר שהצעת בראשונה, כי גמרתי בלבי 

 למכרו במחיר זה.
צריך לקיים לא רק  לכאורה מה המקור בתורה המורה לנו, שאדם  

 מה שדיבר בפיו, אלא גם את מה שחשב בלבו?
אלא י"ל על פי המובא במסכת 

שבועות (ט.) דרשת חכמינו  
ז"ל על הכתוב "ושעיר עיזים 

אחד לחטאת לה' (כח, טו), 
חטא שאין מכיר בו אלא ה'  
יהא שעיר זה מכפר, כיוצא  
בכך נפרש את הכתוב 
שלפנינו "איש כי ידור נדר  

ככל היוצא מפיו  לה'"... "
יעשה", אפילו נדר שאדם 
קיבל על עצמו במחשבה 
בלבד ורק ה' יודע על כך, 
חייבים לקיים כאילו ביטאו  

 את הנדר בפה.
 

"לא יחל דברו ככל  
היוצא מפיו יעשה" 

 (ל, ב)  
נראה לי בס״ד יש אדם מוציא  

דברים מפיו בתפלתו בטעות ששואל דבר שהוא רע לו, כמו 
במדרש באחד שהיה הולך רגלי במדבר והיה עייף  שאמרו חז״ל 

מאד והתפלל לפני הקב"ה שיזמין לו חמור, והיה צריך לבקש 
תזמין לי חמור שארכוב עליו, ונעשית שאלתו תיכף, שנזדמן שר 
אחד רוכב על אתונו והלך אחריה עיר קטן וימצא זה האדם הולך  

כיבהו על  רגלי, ויאמר לו הנה עיר זה קטן הוא וטורח בהליכה תר
כתפו ותביא אותו עמי לבית. ויען האיש ויאמר אני עתה  

 התפללתי שיזדמן לי חמור שארכב עליו ולא שהוא ירכב עלי.
כל זה יזדמן באנשי דעלמא, אבל 
ברצות ה׳ דרכי איש, אף על פי 
שמוציא דברים מפיו לרעה 
הקב״ה יהפכם ויסדרם לטובה 

 (בן איש חי)  ויתקנם.
 

 (ל, ב) יוצא מפיו יעשה""לא יחל דברו ככל ה
 בעיירה רופשיץ התגוררה משפחה ולה ילד משותק. 

דרכו של הצדיק רבי נפתלי צבי מרופשיץ לעבור לבית מדרשו 
 דרך גשר צר הנוטה על פני הנהר.

 יעצו לבני המשפחה להניח את הילד המשותק על הגשר.
הרבי מרופשיץ עלה על הגשר כשהוא שקוע בשרעפיו והילד 

 את דרכו. כצפוי חסם 
חשב הרבי לתומו שהילד השתטח שם להנאתו, על כן דחקו 

 ברגלו והורה לו קום!... 
 ויהי אך יצא הדיבור מפי הצדיק מיד קם הילד ופינה את המעבר. 
וכתב בספר קב הישר בשם רכב אליהו, מעשה שארע בימיו  
שהיו יושבות כמה נשים והיו מדברות בענין שצריך אדם ליתן 

על כל מעשיו, ותאמר אשה אחת מהם ע"ד דו"ח אחר מותו 
שחוק אין אני יראה מזה, כי בבואי לדין לפני בי"ד של מעלה 
וישאלו אותי למה עשית זאת  
 וזאת, אעשה את עצמי אילמת. 

לא היו ימים מועטים עד 
שנעשתה אילמת עד יום  

 מותה. 
הרי שדיבור האדם עולה 

 למעלה ועושה רושם. 
 

"ככל היוצא מפי 
 (ל, ג)יעשה" 

הרה"ח ר' יהושע הלר הי"ו  
למד בישיבת פוניבז' בבני 
ברק, והיה מקורב לראש  
הישיבה הגאון רבי יוסף 
כהנמן זצ"ל. הלה הבחין 
שבראש השנה נוהג הרב 
לאכול ביחידות, וגם כשנשא 
את הרבנית בזיווג שני, 
המשיך לנהוג כך. היות שתהה  
על מעשה הצדיק, הרהיב עוז 

: "תורה היא וללמוד אני צריך. ילמדנו  בנפשו, ושאל את הרב
 רבינו, מה הטעם שמעלת כבודו אוכל לבד בראש השנה?".

נדהם הרב לשמוע, שמישהו שם לב למנהגו, וסיפר לו, מהי 
הסיבה: "בשנת ה'תרפ"ט נסעתי לארה"ב לערוך מגבית עבור 
הישיבה, היה זה לפני ראש השנה, הוזמנתי לסעודת ליל ראש 

שהמקום והחברה אינם מתאימים עבורי.  השנה אבל הבנתי, 
הייתי נבוך ולא יכולתי לסרב. והנה עלתה במחשבתי תשובה 

אמרתי למזמין, הנני  –הולמת 
נוהג לאכול בליל ראש השנה 
ביחידות, הלה קיבל את דבריי 
בהבנה, ולא נעלב. מאז אני נוהג 
לאכול ביחידות בליל ראש השנה, 
כיוון שכך יצא מפי, וככל היוצא 

 יו יעשה". מפ 

ל 
 
 
 

 לעי"נ 
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        "מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו, 
 וכולו שלא בפניו" (עירובין יח, ב)

בחור אחד, שהיה מוקף בבעיות רגשיות מכל סוג, 
 נשלח על ידי אביו למטפל רגשי.

לאחר מספר פגישות הזמין המטפל את האב ואת בנו 
 לפגישה משותפת. 

כאשר הגיעו, הנהנו לשלום בנימוס וניגשו לנושא 
 שלשמו התכנסו.

בנך אמר המטפל לאב: תקשיב לי, ידידי הנכבד! 
שאתה  המתוק אומר שאתה לא מספיק מאמין בו,

לא מספיק אוהב אותו, שאתה אף פעם לא מחמיא 
 לו!!

אני איני אוהב אני?! אני לא מחמיא לו??! האב נדהם: 
  ...אותו??? כיצד הוא מסוגל להגיד דבר כזה??
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 וסיפוריםליקוטים 
  מטות מסעי -נפלאים

 
 "ויקצוף משה על פקודי החיל" (לא, כד) 

מסופר על רבנו החפץ חיים זיע"א, שהיה זקן מופלג, ובנה את 
תה, באה אשתו  יסוכתו במאמצים מרובים. לאחר שגמר את בני

ואמרה לו, שאם היה מעמיד סוכתו בקצה השני של החצר, היה 
דה  הדבר יפה יותר, מיד הלך החפץ חיים עקר סוכתו, והעמי

בקצה השני. שוב יצאה הרבנית, והפעם אמרה לו שבאמת 
עכשיו היא רואה שהמקום הראשון היה יותר יפה ונוח. בלי אומר  

, בנאה  ובלי דברים הלך החפץ חיים בשלות נפש, פירק את סוכתו
 והעמידה שוב במקומה הראשון.בשלישית, 

כאלה היו רבותינו גדולי ישראל, מעבירים על מידותיהם ונזהרים  
 מהכעס פנימי וחיצוני כאחד.  

 (כתונת פסים) 
בספר "אהבת מישרים" כתב, שמלחמת העולם הראשונה  
שפרצה בשנת תרע"ד היתה בגלל הכעס, שכן השליט הרוסי 

סזונוב כעס על שפחתו 
שהקדיחה תבשילו, ובאותו  
רגע התקשר אליו השר  
הגרמני, כדי לנסות להשכין  
שלום ושלוה, אך בהיות השר 

ס רב, צעק ורתח הרוסי בכע
בטלפון, והשר הגרמני לא  
טמן ידו בצלחת, וממילא 
פרצה המלחמה הנוראה,  
שגרמה לנשים רבות להיות  
אלמנות, ולבנים רבים להיות 
יתומים. והכל נגרם, כתוצאה  

 מן הכעס. 
רבותינו הזהירונו מאד בענין  
הכעס, שעל ידו אפשר לאבד 
גם את שלוותו, וממש לאבד 

בשועל  את כל חייו. מעשה
שהסתבך ביער ופגש באריה רעב, ראהו האריה ושאג, מדוע לא  
הביא טרף עד עתה, וכמעט עמד לשסע את השועל, ענהו 
השועל בערמה ובחכמה, שאריה גדול וחזק ממנו עכבו עד כה. 
כעס האריה כיצד יתכן שיש משהו חזק וגדול ממנו, ענהו  

 השועל, שמוכן הוא להראותו לאריה "היקר". 
חו לשפת הבאר והאריה ראה את בבואותו שלו במים, מיד לק

עמד ושאג, וכנגדו השתקפה דמותו בשאגה אדירה, החליט 
   כעסו... והשועל ניצל. בלהסתער וקפץ פנימה ברו

 

 "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד" (לב, א) 
נוראות כתב בש"ך עה"ת (מטות ד"ה ומקנה רב) לבאר את טעם 
הדבר מדוע לא רצו בני גד ובני ראובן לעלות עם יתר עם הקודש 

הטובה והרחבה, אלא מאחר והם היו 'בדגל' אחד  אל עבר הארץ 
עם מחנה שבט שמעון (כי כך היה סדר הדגלים, שבדגל בני גד 
היה מטה ראובן ומטה שמעון) ולאחר שחטא זמרי בן סלוא 

בית אב לשמעוני, שוב לא רצו בני גד ובני ראובן להיות  נשיא
כי חששו שמא אף בארץ  –בכפיפה אחת עם 'חברים רעים' 

יעלה חלקם להיות יחד עם בני שמעון, לכן העדיפו  ישראל
להשאר בחוץ לארץ עם 'חברים טובים' מאשר בארץ ישראל עם 

 חברים שאינם טובים.
וכך אמרו שפעם שאל 'ראש הישיבה' את אחד הבחורים  
שהתחבר לחברים מפוקפקים... שמא תדע מהו פירוש תיבת 

ת פירוש  'ותמגר' שבתפילת שמונה עשרה? משלא ידע הבחור א
המילה, אמר לו רה"י, אף אני לא ידעתי פירושה של תיבה, אבל 

כי איננו דבר טוב, כי התבוננתי על שכניו וידידיו   –זאת אדע 
לפניו 'תעקר ותשבר' ולאחריו   – וראיתי שכולם מינים רעים הם 

 ...ם', ה"י מכל אלו'ותכלם ותשפיל
ר' נקרא  איתא בשלה"ק זי"ע (של"ה יומא, דרך חיים נז) ש'חב

בשינוי אותיות גם כן, וזהו סדרו אם הוא 'בחר' כלומר אדם 
אך באם הוא 'חרב' והולך   ,'נבחר' וטוב, אזי 'חבר', היה חבר עמו

 (באר הפרשה) בדרכי עקלקלות אז 'יברח' ממנו בכל כוחו.
 

"גדרות צאן נבנה 
למקננו וערים 
לטפנו" (לב, טז) "בנו  
לכם ערים לטפכם  
וגדרות לצאנכם"  

 ב, כד) (ל
רפאל היה איש עסקים  
מצליח בקנה מידה עולמי, 
לרפאל היה ילד בן שבע בשם 
מוישי, יום אחד מוישי  
מצלצל לאביו באמצע יום 
העבודה ושואל "אבא כמה  

 אתה מרוויח לשעה"?  
האבא, שהיה באמצע עסקה, 
 הגיב "אתה מפריע לי בבקשה אל תצלצל אלי בשעות העבודה".

ים את העבודה, וכשאבא ברכב הוא מוישי מחשב מתי אבא מסי
 מצלצל ושואל שוב "אבא כמה אתה מרוויח לשעה"? 

רפאל גוער בו "מוישי אני באמצע שיחה בטלפון השני אל 
 תפריע לי".

רפאל מגיע הביתה ומושי מיד פונה אליו "אבא כמה אתה מרוויח  
 לשעה?" 

"אולי תפסיק   רפאל מאבד את הסבלנות וצועק על מוישי
 להטריד אותי כל היום, מה זה משנה לך כמה אני מרוויח"... 

מוישי הולך לחדר עם פנים נפולות, רפאל קצת מרגיש לא נעים 
 הוא הולך לחדר של מוישי ואומר לו "מצטער שצעקתי עליך".

מוישי לא מתייחס לדברים ושוב שואל את אבא כמה הוא 
ח בערך מאה דולר לשעה, מרוויח... רפאל אומר לו "אני מרווי

למה זה כל כך משנה לך?" מוישי פותח את המגירה מוציא ממנה 
"אבא יש כאן את כל חסכונותיו... קופה קטנה ומגיש לאבא 

 חמישים דולר תוכל אולי להקדיש לי חצי שעה?..." 
 *** 

ט הרוס ה בגלל הכעס, שכן השל
פחתו 

תו
שר
ין  
ר
ח
א  
א
ה,  
ת  
ת
ה  

ין  
ד
ד
ל

ל

"
ל
ל
ל
ו
)
ר
מ
ל
מ
מ
ה
א
ה

חתו 
  
 לפני שש עשרה שנה,אני עצמי זוכר, לפני אהה... ....  

לפני שבני עלה נרגשות לראשונה במדרגות החיידר, 
התרגשתי עוד יותר, אני זוכר זאת כמו  ואני כאבא טרי

היום! טפחתי לו על השכם בהתרגשות ואמרתי לו: 
אני אוהב בני, אהובי, תזכור את מה שאני אומר לך! 

אותך, אני מאמין בך, אני יודע שאתה מסוגל, ואם 
 אעדכן אותך!!! -זה ישתנה 

 
 וזה, עדיין, לא השתנה ברוך ה'.

 
אז כיצד אתה אומר לי בעזות שכזו שאני לא מספיק 

 מחמיא לבני????
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בני גד ובני ראובן אמרו למשה רבינו על סף כניסתם לארץ, 

מקנה צאן   שרוצים להישאר בעבר הירדן, מכיון שיש להם הרבה
ובקר, ומשה אומר להם "האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו  

"גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפנו", מיד  כאן?" והם עונים
 לאחר מכן נבוא ונלחם ורק אז נחזור למושבותינו. 

משה רבנו מסכים איתם ומאשר, אבל בדבריו של משה יש שינוי 
ם וגדרות מדבריהם, משה עונה להם "בנו לכם ערים לטפכ

לצאנכם". בעוד שהם הקדימו את גדרות הצאן לפני ערי 
המגורים לטפם ומשה אומר להם קודם ערים לטפכם ואחר כך 

 גדרות לצאנכם.
משה רבינו מלמד אותם ובאמצעותם את כולנו מה צריך להיות 
סדר העדיפויות בחיים שלנו, קודם כל דואגים לילדים ואחר כך 

שוב ואפשר באמצעותו לעשות לכסף. אמנם הכסף הוא דבר ח
הרבה דברים טובים אבל אסור 

בשום אופן שזה יבוא על 
חשבון הדברים החשובים  
באמת כמו משפחה, אשה 

 וילדים. 
פעמים רבות נראה לנו  
שמכיוון שאנחנו עובדים כדי  
לפרנס את משפחותינו הרי  
שאנחנו עושים למענם, אבל 
הילדים זקוקים לזמן האיכות  

ולחינוך שלנו יותר  איתנו 
מהכסף שלנו ועלינו להצליח 
לעשות את סדר העדיפויות  

 הנכון. 
 "למען לא ניגע לריק..."

 

"אלה מסעי בני  
ישראל אשר יצאו  
       " מארץ מצרים

 א)  (לג,
התורה ממשיכה ומונה מ"ב מסעות מיציאתם ועד כניסתם  

 לארץ.
הפלא הוא שלמרות שהיציאה ממצרים היתה מיד במסע 

זאת גם ההמשך נחשב בתורה ליציאה   הראשון! למרות 
 ממצרים.

משתמע מכך שיציאת מצרים היא משימה שאיננה מסתיימת 
אף פעם, כל יציאה יוצרת מצרים חדש, כל מצב חדש אף שהוא 
שיחרור מהמצב הקודם אך במקביל הוא מכניס אותנו למצרים 

 חדשה. 
הבעל שם טוב הקדוש אומר שלכל אדם יש בחייו מ"ב מסעות 

להתקדם קדימה עד שנגיע למטרה סופית ונשכון כולנו  ועלינו
 בארץ ישראל ובית המקדש השלישי בקרוב ממש.

 

 "בגורל למשפחותיכם" (לג, נד) 
ריסקא, הסמוך לעיר סאנטוב, התגורר יהודי תלמיד  -בכפר גינז

חכם גדול ועשיר מופלג ושמו ר' יעקב פרנקל, שהיתה לו בת 
 יחידה.  

עקב לרבינו החתם סופר וביקש ממנו כשהגיעה לפרקה, נסע ר' י
 שיציע לו עבורה בחור כהלכה. 

הציע לו רבינו שני בחורים. האחד, מי שהיה לימים הגה"ק 
המהר"ם א"ש; והשני רבי איציקל קראלער זצ"ל, בעמח"ס "זבד 
טוב". אך זאת ביקש מר' יעקב, כי יואיל בטובו להזמינם 

ביותר, ורק  לאכסנייתו ולדבר אתם, משום ששניהם מוכשרים
 אחרי השיחה יבחר באחד מהם. 

למחרת שב ר' יעקב לרבינו ואמר לו, כי אין ביכלתו להחליט, כי 
שני הבחורים מצאו חן בעיניו...  
אמר לו רבינו, שיביא את בתו 
לפרעשבורג והיא תבחר  

הבת לא   אך גם באחד מהם.
משום  יע בדבר.יכלה להכר

לו רבינו להפיל  כך, הציע
גורל. כשעשו את הגורל, נפל 
הפור על רבי איציקל 
קראלער זצ"ל, והשידוך 

 נגמר הדבר בכי טוב.
אולם, רבי איציקל קראלער 
לא האריך ימים, ובינתיים  

א"ש  נתאלמן גם המהר"ם
מאשתו, ונשא בזיווג שני את  
אשת רבי איציקל, בתו של ר' 

 יעקב פרנקל זצ"ל. 
על כך היה מפטירים: "כמה 
גדול כחו של רבינו, שהציע  
את שניהם, ונתקיימו דבריו  

 הקדושים במילואם".
כל הקורא היטב את הסכמתו  
של המהר"ם א"ש על הספר 

דבר זה אשר  "זבד טוב" של רבי איציקל קראלער, ימצא ראיה ל
  (ספרא דמלכא) קרהו. 

 

"ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה 
אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם 
בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם  

  ישבים בה" (לג, נה)
כתב רבינו האור החיים הקדוש לפרש את הפסוקים, שאם עם 
ישראל בכניסתם לארץ ישראל, לא יורישו ויגרשו את האומות,  
ויחשבו הדבר לריווח ושמחה שיהיה להם עבדים בשפע, טעות 
היא בידם, ואדרבה נהפוך הוא והם הגויים יהפכו לקוצים  

 בעיניהם של בני ישראל. 
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הורים רבים פוחדים לשבח את בניהם ולהחמיא 

, הם דואגים שזה יכניס לילד גאווה חלילהלהם, 
הם גם יודעים לצטט "אין אומרים אלא מקצת שבחו 

את של אדם בפניו", אבל הם שוכחים שאפילו 
 לילד?!.... המקצת שבמקצת הם לא מפרגנים

עדיף להיכשל באהבת חינם מאשר וכבר אמרו, 
עדיף להרעיף יתר אמון ויתר תמיכה, בשנאת חנם... 

תוספת אהבה ועידוד עם משאיות של שבחים 
שמאמין  דיל 'חלילה וחלילה'ולקבל והילולים 

, בעצמו, מלא בביטחון והערכה עצמית ראויה
מאשר להיצמד ולהינעל ל"מקצת" שבחו ולגדל דור 

מי מרוסק, שלא מאמין בעצמו, עיניים עם דימוי עצ
 כבויות וללא חדוות עשייה כלל.

 

 ספינקא) -(נקודות של אור 
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ויים ישתלטו על חלקים שאין בני וסוף דבר יהיה, שלא רק שהג

אלא אפילו במקומות שכבר התיישבו וזכו בו    ישראל דרים בהם,
 ישראל, ישתלטו הגויים עליהם ויגרשו אותם. 

ובזה מפרש רבינו הקדוש, איך כתוב כאן 'והיה' שהוא לשון  
 שמחה, והרי מדובר כאן על עונש אם לא יכבשו את הארץ? 

יהיו בשמחה ויחשבו שיהיה   אלא מפרש רבינו, שאם עם ישראל
להם ריוח מזה שלא יכבשו ויגרשו את הגויים מהארץ, ויהיה להם  

עבדים בשפע, הם טועים טעות 
חמורה, ולא רק שלא 

ירויחו, אלא יפסידו  
שיבואו אומות אלה  
שלא הורישום, והם  
ישתלטו על החלקים 
שכבר יושבים בהם 

  ישראל.
 

"והקריתם לכם  
ערים ערי מקלט 
תהיינה לכם ונס  
שמה רצח" (לה, 

 יא)
מפסוק זה למדו חז"ל 
(מכות י) שהיו סימנים  
וחיצים שכוונו את  
הרוצחים להגיע לעיר 

 מקלט.
בספר טללי אורות  
(פר' וזאת הברכה) 
הביא מעשה: מרן הרב 
מפונביז׳ תינה לפני 
מרן בעל ה״חזון איש״ 
צערו וכאבו כי בשעה 
שהוא מכתת רגליו  
בכל העולם יום וליל  
ללא מנוח ושהות על 
פתחי נדיבים ותורמים 
לקנין וקיום הישיבה 

הק׳, הרי בזמן זה הולכת  
היא פורחת ונבנית בניינים ע״ג  ונבנית להבדיל אוניברסיטה, והנה  

 בניינים, אגפים ע״ג אגפים, ללא קושי וללא טרחה מרובה.  
השיב לו מרן החזו״א על אתר, ידוע כי התורה צוותה להציב  
סימנים לרוצח שנס לערי מקלט שיידע את הדרך לברוח מגואלי  

הדם. נשאלת השאלה מדוע א״כ לא צוותה תורה לעשות אותם  
רגלים אשר היו הולכים ממקום למקום סימנים גם לעולי 

ושואלים על הדרך העולה לירושלים, מדוע לא יציבו להם  
סימנים? אלא, הטעים מרן החזו״א זצ״ל, אילו יבוא רוצח וישאל 
על הדרך לערי מקלט, יכול להיות מצב כי כל זמן מה יבוא רוצח  
אחר וישאל, ואחריו עוד אחד, ויימצא כי ישמעו הרבה על 

את זה רצתה התורה למנוע כי השמיעה החוזרת ונשנית  רציחה, ו
בכחה לקלקל הנפש, ולכן הציבו 
סימנים וחיצים שלא יהיה  
עליו לשאול וידע את  
הדרך לבדו, משא״כ 
עולי רגלים בעלותם 
להראות פני ה' אדרבא  
התורה דווקא רוצה  
שיבואו לכל עיר 
וישאלו בכל מקום 
האיך עולים לרגל 
 והאיך היא הדרך ועי״ז 
בוודאי יצטרפו אליהם  
ויעלו עמהם לרגל 
לראות פני ה' ולכן לא  

 הציבו להם סימנים. 
כן הוא הוסיף החזו״א  
גם בעניינך, פרנסי 
האוניברסיטה  
הדואגים לכלכלתם, 
אילו יקשה עליהם 
מלאכת איסוף  
הכספים ויצטרכו  
לסובב בעולם ולדאוג  
למגביות ולתרומות 
הרי בכך ישמעו 

ויכנסו  ממציאותם 
לתודעת ההמון, ובזה 
אין חפץ להקב״ה, לכן 
הוא מספק להם 
כספם וכלכלתם 
בהשקט שיבנו ויעשו, 
העיקר שיהיה בשקט, 
אבל מי שבונה ישיבה, 
מי שבונה תורה, אדרבא הקב״ה רוצה שישמעו עוד ועוד על 
מעלת וחשיבות התורה ובכך יתקדש שם שמים בעולם, לכן 

יס כסף כדי שיצטרך לסוב על עושה הקב״ה שיהיה לו קשה לגי
פני העולם כולו ולעורר את העם ולדבר אל ליבו על תורה ועל 

 מעלתה ומעלת לומדיה.

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 !  גיבורים -?  נפלו איך  
זצ"ל: בשעת השחרור  בעל שיח יעקב יוסף סיפר אאמו"ר

ממחנות העבודה, התחושות היו מעורבות, וכל אחד הגיב 
היו אנשים שבכו תמרורים, הביעו את רגשותיהם  בצורה שונה:

והיו אנשים מאופקים, כאלו  שפרצו לאחר שנות סבל איומות,
ששמרו את כל סערת הרגשות בתוך הלב פנימה, ולא הזילו 

 עה...דמ
והנה, לאחר זמן גילינו תופעה מעניינת: אותם אנשים 'גיבורים' 

הכואבים,  ומאופקים, אלו שלא הסכימו להביע את הרגשות
 דווקא הם לא שרדו, דווקא הם נבלו ואיבדו את טעם החיים...

ואילו דווקא אלה שבכו והיו נראים חלשים כל כך, דווקא הם 
 ים...שרדו, התחזקו ואף הקימו בתים מפואר

זמן רב ניסיתי לפתור את החידה, כיצד ייתכן שדווקא החלשים 
התחזקו בסופו  דווקא אלה -שלא יכלו לכלוא את רגשותיהם 

 של דבר?
אולם לאחר זמן הבנתי, שהאנשים החלשים, אלו שבכו, הם 

שוחחו  משכו תשומת לב, החיילים שראו אותם ניגשו אליהם,
ו היה להם גב, היתה איתם ועודדו את רוחם... האנשים האל

דבר להשתקם  להם תמיכה רגשית, ולכן הם הצליחו בסופו של
 ולבנות את חייהם מחדש!

אבל הגיבורים? הם נשארו גיבורים, לא הסכימו לדמעות שלהם 
אחד לא שם  לפרוץ, לא משכו תשומת לב ולא קיבלו אותה, אף

 טבעו בייאושם... -לב אליהם ולא חיזק את רוחם, ולבסוף 
 

 ספינקא) -דות של אור (נקו
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    ""מסעימסעי""  ––  ""מטותמטות""ת ת יויופרשפרשש
  ].נ, לא –  מטות[ "'וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשותינו לפני ה"

                  . חנות זו היתה חנות תכשיטיםבעבר  האם שאלה את המוכרו,  מסוימתנכנסה לחנותמעשה באשה ש
אני הוא בנו של בעל חנות ".  החנות הקודמיםיוכל לעזור לה למצוא את בעלישאלה אם , משנענתה בחיוב

  . השיב המוכר, "אבי כבר הלך לבית עולמו, התכשיטים
לפני עשרות שנים , ראה נא" :והחלה מספרת, הוציאה טבעת זהב משובצת ביהלומים, מששמעה זאת האשה
מבלי שהמוכר , היא גונבת את הטבעת הזו וראיתי כיצד ,מיינכנסתי לחנות זו יחד עם א, בהיותי ילדה כבת תשע

  . ושתקתי, לא ידעתי מה לעשות. מי חששתיי באכדי לא לפגועאולם ,  על הגניבהרציתי לזעוק ולמחות... שם לב לכך
אחיותיי שתי קשתי מיב, על מנת להביא לתיקון עוון גניבתה הנורא. מי לבית עולמהילפני כחודש הלכה א, והנה

  . להשיב את הטבעת לבעליה
,  האהובהםהמזכירה להם את הא, "רגשי"רך מה עוד שהיא בעלת ע, הן סירבו בתוקף לוותר על טבעת כה יקרה

  . הירושהשאר ממון  טענו כי יעשו עליה גורל יחד עם לכןו. שהיתה זו טבעת אהובה עליה
              ".ואטול את הטבעת על מנת להשיבה,  מחלקי בירושהמחצית על אני מוכנה לוותר", אחיותייהמשכתי לבקש מ

תוותרי על כל חלקך ", תהוסיפו האחיו, "טבעתאם בכל זאת את מתעקשת לקחת את ה. "אך גם לזאת סירבו
   !"בירושה

,  תשוב לנגנבניבהמי היא שהגיוידעתי כי טובתה של א, ממשיכה האשה לספר, מכיון שלא מצאתי מנוח לנפשי
                   , 'קחי ולכי, הנה הטבעת לפנייך'!... כדי לקבל לידי את הטבעת, החלטתי לוותר על כל חלקי בירושה

  "....שמחה היורשות באחיותיינענו 
                    .ה מעוון הגזל החמור שבידהקהאמא תנוש  בכךוגרמה, האשה השיבה אפוא את הטבעת לידי הבן היורש

  ?האם היה חיוב על הבת לנהוג כפי שנהגה: ויש לשאול .עד כאן הסיפור
 כבר שהנגזל לאחר אפילו, לבעליה הגזילה את להחזיר היורשים חייבים, לבניו הגזול הדבר את והוריש, שמת גזלן

 במקרה אך, שינוי בה חל ולא, בעין לפנינו שהגזילה זה שכל ש"ויעו. ז"ס א"שס' סי מ"חו ע"שו (מהגזילה התייאש
  ).דמיה את להחזיר חייבים, שנשתנית
 כי ברור שאומנם, א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון ר"ממו שמענו, שלפנינו בסיפור הבת של למעשיה ובאשר
 לקיים יכולה היתה שכן, בחכמה שלא נהגה היא למעשה אך, אימה את להציל טובה כוונה היתה צדקת בת לאותה

 הטבעת שווי את ליורש משיבה שהיתה בכך, בהרבה זולו, מועיל, פשוט באופן' הגזילה את והשיב 'מצות את
 מקום מכל, עצמה אותה להשיב יש, נשתנית ולא היורש ביד נמצאת הגניבה שכאשר שלמדנו והגם ! בדמים
 את לקבל שעדיף בוודאי, ומבחינתו, למכירה העמידה אלא, לעצמו זו בטבעת השתמש לא הנגנב הרי בענייננו
 יכלה האשה וממילא, )למכירה חנות בעל שמעמיד פריט ככל (בחזרה עצמה הטבעת את לקבלת מאשר, תמורתה
  .שמים מדין אימה את להציל זאת ועם, היורשות ברשות את הטבעת את להשאיר
) ב"ס ט"שנ' סי מ"חו (ערוך בשולחן מצינו, דמיה בהשבת די אלא הטבעת את דווקא להשיב צריך שאין לכך מקור

                   , בעין התשלומין אין אם דהיינו שאומר מי ויש, ממנו יפה דבר לשלם מנת על אפילו לגזול אסור: "ל"וז
                  ". אחר ידי על לבעלים אותם ויזכה ,)לבעלים (להם הוא זכות, שלוקח מהדבר יפים שהם כיון בעין הם שאם
  ". לא ביתו בחפצי אבל, ימכרהל העומד בדבר כגון, לו הוא שזכות שידוע ודווקא) "ד"סק (ך"הש שם וכתב
. לשלם מנת על, בעלים מדעת שלא ליקח יכול, להימכר העומד דבר שכל) ה"ס גזילה' הל (אפרים המחנה כתב וכן
                   , בתמורה אחר חפץ לו לתת כשרוצה היינו, שלקח ממה העדיף דבר לו לתת שצריך ע"בשו שמשמע ומה
  .דמיו לשלם מנת על שיקח בכך די, להימכר העומד דבר והוא, בדמים לו לשלם רוצה אם אבל

 מציע שהיה, רב עם ולהתייעץ להמתין לה היה וראוי, בירושה חלקה על לוותר צריכה היתה לא האשה :לסיכום
, הגניבה מעוון ניצלת היתה אימה; מרוצים היו כולם ובכך, )הגניבה בשעת כשוויה (הטבעת דמי את ליורש להשיב

               את מקבל היה הנגנב ויורש, בירושה לחלקה זוכה היתה היא, בידיהן הטבעת בהשארת מרוצות היו אחיותיה
 . )ופריו מתוק( הטבעת דמי

  ].א, לג – מסעי  ["אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרן"
  .העצומה לבניו' אהבת ה

, וישב מצרף ומטהר כסף: "עד שהגיעו לפסוק שבו כתוב. קבוצת אנשים באנגליה למדה בצותא את ספר מלאכי
ה את כלל "יטהר הקב, פרשים הבינו שלפני שמשיח יבואמעיון במ". וטהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף וכו

להסביר כיצד יטהר אותנו , מפני מה בחר הנביא דווקא במשל זה. או זהבכמו שהצורף מטהר גוש כסף , ישראל
והוא ילך לשאלו כיצד בדיוק הוא מבצע את , סיפר שחברו הוא צורף זהב, אחד מלומדי השיעור .תמהו? ה"הקב

  .ל" להבין טוב יותר את הפסוק הניוכל, אולי, עבודתו

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 



שורפת האש את כל , וכך. ומניחו במקום החם ביותר באש, אני לוקח את גוש הזהב", השיב לו הצורף, לשאלתו
  ".זהב טהור, והזהב נשאר נקי, הפסולת

יום והייסורים ה, הצרות הכי קשות... 'הכי בוער של האש, הלא אנו כיום במקום הכי חם", חשב לעצמו, "מפחיד"
  ..."אין בית אשר אין שם'כמו שאומרים ש... הכי כואבים
היום השלב ", נענו כולם, "אכן" .סיפר האיש את מה שאמר לו חברו הצורף, כשלמדו שוב ביחד, בפעם הבאה

  .במבט אחר, הביטו שוב בפסוק "...והחם ביותר לפני הגאולה, קשה ביותרה  השלב– האחרון של הגלות
ה מצרף "מה איכפת לנו איך הקב – ה יושב"שהקב', וישב מצרף'למה כתוב בפסוק : "עיראחד המשתתפים ה, ואז

  !"שמטהר אותנו, העיקר – אם הוא יושב או עומד – אותנו
   ".אולי הוא יודע", אמר האיש, "אשאל את הצורף"

  "?האם אתה יושב או עומד – כשאתה מצרף את הזהב", שאלו, "אמור לי" .חזר לחברו
  "?ולמה"... !"אי אפשר לעמוד. וודאי שאני חייב לשבת", והשיב, בוהצורף הביט 

וזה מפני שאם . אני חייב להשגיח עליו ולשמרו בכל תשומת הלב, שכשאני שם את גוש הזהב בתוך האש, מפני"
  !" יתקלקל הזהב-חצי דקה מיותרת – אשאיר את הגוש חצי דקה בתוך האש לאחר שהוא נקי

ומיד כשנהיה ... ומביט בנו בכל תשומת לבו, אבינו אב הרחמן יושב, שהקדוש ברוך הוא... האיש נחרד לשמוע זאת
  ...ה מהאש הבוערת"מיד יוציא אותנו הקב – מוכנים להיגאל – טהורים מהלכלוך, נקיים מהסיגים

  "?איך אתה יודע שהזהב אכן טהור", ביקש מהצורף, "תגיד לי עוד דבר אחד"
  ".רואה את פני משתקפים בזהבכשאני . פשוט", ענה לו הצורף
                  , האש בוערת. לא מעלים עין מאתנו אפילו לרגע קט. יושב ומביט בנו, כצורף, מלכו של עולם, הנה המלך

, מחכה ?למה .ומחכה, ה מביט בנו"והקב .מבערת את החטאים שמלכלכים אותנו. מנקה ומטהרת, סוערת ורותחת
                   ,שיראה. ו לעם הנבחרנשיתאימו מעשי – קפים בנומשת – ה"פני הצורף הקב – שיוכל לראות את פניו

  !שומרים אנו על ייחודינו בגאווה ובשמחה, שאכן. שאכן אנו הולכים בדרך התורה המסורה לנו ממשה רבינו
                   ? כיצד אנחנו לומדים את תורתו יתברך? הרי אנו בניו של מלך מלכי המלכים האם אכן כך אנו נוהגים

                    ?כיצד אנו מדברים? כיצד אנו לבושים? ו מקיימים את המצוותכיצד אנחנ? כיצד אנחנו מתפללים
).נצוצות (...ומחכה, יושב הוא. אבינו, הלא יושב הוא? האם באמת משתקפת בנו דמות מלכנו

  .זה לעומת זה]. ב, לד – מסעי  ["ארץ כנעןהכי אתם באים אל  "
          , ל אמר שחביבה עליו מצוה זו"הרבי מרופשיץ זצ. מצות ישיבה בסוכה, יש בתורה מצות עשה יקרה וחביבה

בהידור מצוה נפלא , ועם ישראל מייפה את הסוכה ומקשט אותה"... עם המגפיים", שהוא נכנס אליה כל כולו
והיא מצות ישוב ארץ .  נוספת כזומשום שיש מצוה? ומדוע נזכרנו במצות סוכה בעיצומו של הקיץ.. .ומרהיב עין

         ,אנו חיים בתוכה! ה ימות השנה אנו מקיימים מצות עשה זו"ל בכל רגע משס"ן זצ"לדעת רבינו הרמב, ישראל
, מה וכמה שיש לנו לחרוד ליופיהכעל אחת !  הקודש בארץ– ישנים, שותים, אוכלים. ולא יוצאים ממנה אף לרגע

! רק כדי לייפות את הארץ הקדושה,  קדושים היו מפנים מכשולי דרכיםהגמרא מספרת שאמוראים! ולקשט אותה
  !כמו שנאסר עלינו להכניס סירים עם שיירי מאכל לסוכה. שלא לכער אותה, שלא להשליך בה פסולת, ומכל שכן

אלא שגם שאר המצוות שמקיימים בארץ ישראל יש להן יתר עוז , לא זו בלבד שבכל רגע ורגע מקיימים מצוה
שמצווה הנעשית בשבת ערכה כאלף מצוות , ל בשם המקובלים"זצ" בן איש חי"וכפי שכתב רבינו ה. מותותעצו

כך מצווה הנעשית בארץ , הנעשית בשבת מקודשת יותר" רגילה"וגמרא מפורשת היא שמצווה , הנעשות ביום חול
        , אשרינו. ארץ הקודשהקודש ערכה רם ונשגב לאין ערוך ושכרה כפול ומכופל מאותה מצווה הנעשית מחוץ ל

  !מה טוב חלקינו ומה רב שכרינו
            , ל"ע מפאנו זצ"ושאל הרמ". כי אתם באים אל הארץ כנען: "בגלל פרשת השבוע? ומדוע נזכרנו בארץ ישראל

                   . קדושה וטהורה, יש לנו לדעת שזו ארץ חמדה טובה: והשיב. הרי לאחר בואם שוב אין זו ארץ כנען
: ככתוב. ומבקש לדרדר ולהחטיא, הכנעני עדיין צפון בה! רע פעיל בה שבעתייםגם היצר ה, "זה לעומת זה"אבל 

              ". צבאות' ולא יהיה עוד כנעני בבית ה: "רק לעתיד לבוא נאמר". הבוחר בירושלים... בך השטן' יגער ה"
  ).מעיין השבוע (!!!ויש להישמר ולהיזהר מפניו בעיקר בעונה זו של השנה

אהקדוש זיעיהאראדוננו רבי יצחק 
אשר הורשה מן השמים לנסח את , א"רבינו יצחק לוריא זיע, י החי"חל יום פטירתו של האר, מנחם אב' ביום ה

ועל סמך הידיעות השיטתיות שהנחילנו ניתנה האפשרות לקדושים , רטי פרטיהעיקריה של חכמת הנסתר עד לפ
  .ל"אשר בארץ לפלס דרכם בנתיבות ים הקבלה ולהבין מעט מזוהרו של הזוהר הקדוש ומדרשי חז

י הקדוש עם תלמידיו המובחרים שומעי ליקחו לקבל פני שבת המלכה בחקל "יצא האר, בין השמשות' ביום ו, פעם
ונעלה כולנו לירושלים בזה הרגע בקפיצת , רצונכם: "לפתע פנה אל התלמידים ושאלם.  מחוץ לצפתתפוחין אשר

אבל בני משפחותינו ידאגו כשלא נשוב לקדש על , אכן כן: "נבוכו התלמידים ואמרו... "?ונקבל בה פני שבת, הדרך
, אבוי: "י הקדוש כפיו בצער וקרא"רספק הא... !"נפרד מהם לשלום ונתלווה אל רבינו,  נשוב לצפת ונודיעם–היין 

ואילו הייתם משיבים לי פה אחד בשמחה , היתה כעת שעת כושר נדירה לגאולה! שלא היתה לנו הזכות להיגאל
מי יודע כמה . הוחמצה השעה, עתה.  היתה באה גאולה–ובחדווה כי מוכנים אתם לעלות ירושלימה בלי תנאי 

אבל יותר מכל , מרעישים הדברים!"... ותבוא הגאולה, מן שוב שעת הכושרעד שתזד, שנים יעברו וכמה צרות יבואו
  .מחייבים הם לחשבון נפש
             –" בואו: "אבל אם יבוא המשיח בזה הרגע ויאמר. מבקשים אותה ומייחלים לה, שכן כולנו רוצים בגאולה

יש להיות נכונים לעזוב . רךולא זו הד. לגמור איזו עבודה, לסיים איזה עסק. ממנו" להיפרד"יהיה לכל אחד משהו 
  ).מעיין השבוע! (אמן, במהרה בימינו"! אל היכלו' פתאום יבוא האדון ה"כי ', הכל ולעלות להר בית ה

  ,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: לחו בקשה לש, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון



 

 

 

 

 

 היְֵתרָ ת ְזִהירּו - ַמְסֵעי-ַמּטוֹתת ָּפָרַׁש 

 "פה'תש תמוז כ"ו

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

מסעי-מטותפרשת   

19:28 

 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

 טליה עדן אסתר בת שולמית   
 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
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
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

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 בת נעימהמאיה בת עדי            דליה אפרת 
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 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

 נחום בן כיריה              מוריה בת רחל ברכה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
בן פנינה    רפאל משה בן רחל                 יצחק 

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

 ימים

19:31 

 פניני עין חמד

20:21 

20:19 

ומדוע, הרי המשליך כי אם על ראש אחר. 
  המעשה הזה נעשה בלי דעת?

 

(תרגום מהשפה אלא ודאי במה "שעלך סני" 
נזהר האדם יותר ממה  הארמית: שאתה שונא)

. אבל (אל תעשה לחברך)ש"לחברך לא תעביד" 
התורה מצווה על האדם: "וְָאַהְבָּת ְלֵרֲע 

"  כמוך ממש. כלומר,  (ויקרא יט, יח). ָּכמֹו
 

כל זה אמור באדם רגיל. על תלמיד חכם 
", נעשות להם כזדונות -שגגותאמרו חז"ל "

אפילו אם  התביעה ממנו היא יותר גדולה.
לא עשה שום מעשה רע, אלא רק לא התפלל 

נענש  -שלא תקרה איזו צרה לעם ישראל
 בעונש קשה.

 

דוגמה לכך מהווה מות הכהן הגדול. על פי 
שהרוצחים  (יא)ות המבואר במסכת מכ

בשגגה היו מתפללים שימות הכהן הגדול כדי 
לתפילתם יש שיוכלו לחזור למשפחותיהם. 

סיכוי להתקבל בגלל אשמת הכהן הגדול, 
 שלא התפלל על בני דורו כראוי.

 

מכאן נלמד עד כמה לא מוצדקות 
ההצטדקויות שרגיל אדם להצדיק את עצמו: 

ב". "לא ידעתי", "לא שמעתי", "לא שמתי ל
אליבא דאמת אין אלו תירוצים כי אם קושיות: 
אדרבה, מדוע לא ידעת? מדוע לא שמעת? 
ומדוע לא שמת לב? אדם תמיד צריך לשים 

 לב למעשיו.

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 ז"למשה בן גורג'יה 

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 20:22
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

21:15 

21:12 

803 

באונס. ותרגומו  -רש"י הקדוש מפרש: "בפתע
בתכיף, שהיה סמוך לו ולא היה לו שהות 

 להיזהר עליו".
 

למדנו מכאן דבר גדול, אומר הגר"מ רובמן 
זצ"ל בספרו 'זכרון מאיר'. אף שהתורה 
חוזרת ומדגישה באופן ברור ביותר את 

, (במדבר לה, כב)"ְּבֶפַתע"  -השגגה והאונס
א ְראֹות" א ְצִדּיָה", "ְּב א ֵאיָבה", "ְּב  "ְּב

א (במדבר לה, כג) א אֹויֵב לֹו", "וְ , "וְהּוא 
בכל זאת אנחנו מוצאים  - ָרָעתֹו" ְמַבֵּקׁש

ארבעה פעמים בפרשה זו שההורג נפש 
 בשגגה נקרא רוצח.

 

גם עונשו גדול, שכן הוא נאלץ לעזוב את 
ביתו, משפחתו ועיר מולדתו, וגולה לעיר 
מקלט עד מות הכהן הגדול. תקופה שלא ניתן 

ואם הוא לשער מראש עד מתי היא תימשך. 
ם יהרגנו, כי גואל הד -יצא מעיר מקלטו

 הותר דמו.
 

יש להבין מדוע החמירו כל כך בדינו, הרי סוף 
כל סוף הוא שוגג? בדומה לכך יש להתבונן 
בנאמר בוידוי: "על חטא שחטאנו לפניך בזדון 
ובשגגה", אנחנו רואים שגם דבר הנעשה 

 בשגגה מכונה בשם 'חטא'. מדוע?
 

א ַדַעת שלמה המלך אומר בחוכמתו: " ַּגם ְּב
א טֹוב פירוש הדברים  (משלי יט, ב). "ֶנֶפׁש 

הרי הוא: אם אדם עושה רע אפילו בלי דעת, 
זה סימן שהנפש שלו לא טובה, הואיל 
וה"בלי דעת" אצל האדם נובע מחוסר 
זהירות ומחוסר הרגשה בכאב ובנזק של 

 הזולת. 
 

ראיה לכך מהווה העובדה, שגם בשגגה לא 
של מצוי כלל שתיפול האבן על ראשו 

21:16 

 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 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

19:10 

א ֵאיָבה ֲהָדפֹו"  (במדבר לה, כב) "וְִאם ְּבֶפַתע ְּב

19:28 20:19 21:12 

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



 

 

 
 נישואין?המיצרים וכן מה הדין לגבי עריכת -האם מותר לשמוע שירים בין

 

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

לבני ספרד מותר לערוך נישואין עד ראש חודש אב, למרות שהימים האלו נקראים ימי 'ֵּבין ַהְּמָצִרים' ואלו ימים קשים לעם 
חדשה ברכת שהחיינו, מתחת החופה. למרות שמנהג בית ישראל שלא לשמוע היהודי. ומותר לחתן אפילו לברך על טלית 

שירים בימים אלו מפני הצער על חורבן בית המקדש, מכל מקום, אדם שהוזמן לחתונה בימים אלו, מותר לו ללכת, למרות 
י"ז בתמוז -ם נשים משיש שם מוזיקה ואילו יש מצווה בדבר לשמח חתן וכלה. אולם, בני אשכנז מחמירים בזה ואינם נושאי

עד לאחר תשעה באב. ראוי לכל אדם להשתתף באבל הלאומי של עם ישראל ולהימנע משמיעת מנגינות בימים אלו. אלא אם 
 כן, הוא חס וחלילה סובל מדיכאון וכדומה, שאז יעשה שאלת רב האם אפשר להתיר.

 

שחל בו תשעה באב החל מצאת השבת, בין שער לדעת הספרדים ועדות המזרח, אסור מדרבנן להסתפר ולהתגלח בשבוע, 
הראש ובין שער הזקן. אולם שפם המפריע לאכילה מותר לגלח. ומנהג האשכנזים לא להסתפר ולהתגלח מיום י"ז בתמוז ועד 
לאחר תשעה באב. אולם, לנשים מותר להסתפר אף בשבוע הזה. ילדים קטנים אסור לספר בשבוע הזה, ואפילו קטנים, לפני 

וכן  נוך. אם יש ברית מילה בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור לסנדק ולאבי הבן להסתפר ולהתגלח לכבוד המילה.גיל חי
 יש להקל לגזוז אותן. -נוהגים להחמיר שלא לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו. אולם מי שציפורניו גדולות 

 
 
 
 

' ובו 'ראש גולת אריאלזאת לא ניתן לתאר ולשער. להלן סיפור המעובד מהספר  -עד כמה רבותינו נזהרו בכל היוצא מפיהם 
 (בעל ה'אמרי אמת') ניתן ללמוד מעט מכך: פעם אחת הגיע יהודי לפני האדמו"ר מגור זצ"ל, הגאון רבי אברהם מרדכי אלתר

שאל הרבי בעסקאות כושלות, ועתה אין לו ממה לפרנס את בני משפחתו.  כל רכושווביכה את מר גורלו. הוא הפסיד את 
 : "כמאה אלף מרקים גרמניים".וא ענהכדי להתחיל מסחר חדש?", וה ךאותו הרבי: "כמה כסף דרוש ל

 

: "יש בידי לתת לך חמישים אלף ואמרמיד נכנס האדמו"ר לחדר סמוך, השתהה רגעים אחדים, חזר עם צרור כסף בידו, 
הכסף הצדיק הבין לרחשי ליבו ואמר לו: " כלום בא הוא לרבי כדי לקבל נדבה?נבוך והיסס לקחת, היה מרקים"... האיש 

 ..."נתון לך בהלוואה למשך שנה
 

י ידיו. חלפו , התחיל לסחור בו, ומשמיים ברכו אותו והצליחו את מעשכסףאת ההיהודי מהרבי להלוואה הוא מוכן. לקח 
, שעדיין אינו זקוק ואמרלהחזיר את כל הכסף. אולם הרבי השתמט מלקבל ממנו, יכל שלושה חודשים בלבד, וכבר האיש 

 זה. בינתיים ערך המטבע הלך ופחת. הלכסף 
 

ניסה מספר הסוחר חלפו עוד מספר חודשים, שוב בא הסוחר לפרוע את ההלוואה. אך גם הפעם הרבי סירב לקבל ממנו. 
לקבל את הסכים . רק כאשר חלפה שנה תמימה, הצדיק הסכים לקבל את הכסף, אולם הרבי לא לפרוע את ההלוואהפעמים 

 הכסף איבד כמעט את כל ערכו., . אולם בגלל הפיחותכסףה
 

 
 

כשהיה הגה"צ רבי יעקב יצחק גלינסקי דורש בחתונות, נהג לעלות על השולחן ולצחוק על קומתו הנמוכה. אבל בשנות חייו 
כשהיה בן למעלה מתשעים שנה, עשה  –האחרונות כשהזקין ונחלש, לא היה מסוגל עוד לטפס ולעלות. והנה באחרית ימיו 

 ולדרוש.  מאמץ מיוחד בחתונת אחד מנכדיו לעלות על השולחן
 

הנכד ניסה לשכנע את הרב, שאין כל צורך שיעלה על השולחן, מכיוון ששומעים את דבריו, גם אם לא יעלה על השולחן וכן 
מסוכן לעלות. אבל רבי יעקב לא ויתר והוא התעקש לעלות. בסיכומו של עניין סייעו לו ועלה על השולחן ודרש. לאחר מכן 

 ונות כבר לא עלית על השולחן, ומה קרה כעת?". שאל הנכד: "סבא, בכל השנים האחר
 

השיב לו רבינו: "כן, נכון, אבל לך הבטחתי. האם אתה זוכר?". ואז הנכד נזכר כי לפני הרבה שנים אמר לו הסבא רבי יעקב: 
יך ". מי זוכר הבטחה לפני שנים כה רבות ומי בכלל חושב שאדם זקן וחלש צרבחתונה שלך, אעלה על השולחן ואדרוש!"

 לקיים אותה? אבל רבי יעקב זכר את ההבטחה והתמאץ מאוד לקיים אותה! (מעובד מתוך 'רבי יעקב אומר')
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רַהִּדּבּום ִקּיּו  

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

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



 

 

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

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

 

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

, מרת זיווג ראשון) -(בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. (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  14בגיל  יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתהס

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

 

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

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

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

בברסלאו שבגרמניה  )1923( נולד בט' בתמוז ה'תרפ"ג -פרידלנדר זצ"להגאון הרב חיים 
משפחתו עלתה לארץ ישראל חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם  (כיום נמצאת בפולין).

השניה. היה אחד משבעת התלמידים הראשונים של ישיבת פוניבז' כשנוסדה בחורף 
אליהו אליעזר דסלר, והוא ראה את  כשלמד בישיבה התקרב למשגיח הרב ).1943(ה'תש"ד 

עצמו כממשיך דרכו בתורת המוסר. הקים בבני ברק את תלמוד תורה 'תורת אמת' בשנות 
אל המקורות',  -השישים וניהל אותו במשך שנים רבות. היה ממקימי ארגון 'מורשת אבות 

ן בשנות השבעים כיה .שעסק בהפצת יהדות ובהחזרה בתשובה, לאחר מלחמת ששת הימים
כמשגיח בישיבת 'עזתה' בנתיבות, שבראשות הגאון הרב יששכר מאיר. בשנת ה'תשמ"א 

תקופה קצרה לאחר פטירת המשגיח בישיבת פוניבז', הרב הגאון בן ציון במברגר,  ),1981(
גאון בנגלה ובנסתר. עסק רבות בתורת הרמח"ל. נחשב כבקי  .נקרא לכהן כמשגיח שם

מומחה, וספרי התורה שכתב נחשבים למבוקשים  בחוכמת הקבלה. שימש כסופר סת"ם
שקדן עצום. בשנות השמונים חלה ושהה בארה"ב לצורך טיפולים. נפטר לאחר מחלה  .ביותר
 שנים. 63-. חי כ)1986(כ"ח בתמוז ה'תשמ"ו -קשה ב

 

(בת ר' יונה מרצבך, רב בדרמשטט ומראשי מרת שרה  אשתו:מרת ציפורה.  אימו:ר' משה.  אביו:
(מח"ס 'מכתב מאליהו').הגאון ר' אליהו דסלר  מרבותיו: 'קול תורה' בירושלים).ישיבת 

באר  -(משגיח בישיבת 'גרודנאר' נחמיה  (מנהל את תלמוד התורה שהקים אביו),ר' אליהו  ילדיו:
סדרת  -שפתי חיים• מספריו:ר' גבריאל זלושינסקי.  חתנו: יעקב' ובישיבה הגדולה ראשון לציון).

מכתב •אמונה והשגחה, מידות ועבודת ה', על התפילה ועל סדר התורה  מועדים,  ספרים על
רבינו יחד עם ר' אריה כרמל ערכו והוציאו לאור את סדרת ספריו של רבו, הגאון ר'  -מאליהו

הוציא לאור את תורת הרמח"ל יחד עם קבוצת תלמידי חכמים.  -קול התור•אליהו דסלר 
(בנו, ר' נחמיה וחתנו ר' גבריאל הוציאו את ספריו נושאי חינוך מאמרים ב -מסילות חיים בחינוך

  לאור).
ימי בחרותו, כאשר למד בישיבת לומז'א, היתה לו קביעות יומית ללימוד הלכות בספר 'חיי אדם'. ב

קביעות זו נעשתה כשעמד בתור לנטילת ידיים, ומכוחה זכה לסיים את כל הספר. לעיתים התארכה 
 תפילתו, עד שאיחר לארוחה בחדר האוכל. בימים אלו, ויתר על הסעודה, כדי שלא לאחר את סדר הלימוד. 

היו כשרים בעיניו לעסוק בתורה. כאשר אכל את ארוחתו, נהג להשיב בינו הקפיד לנצל את זמנו בצורה מקסימאלית, כל רגע וכל מקום ר
למכתבים שנשלחו אליו. כשהשתתף בישיבות צוות בענייני חינוך התלמידים, עסק בהגהת כתביו, וזאת תוך כדי האזנה לדיבורים, שלא 

צהריים של ימי צום, כדי לנצל את זמנו בצורה הצריכו את התערבותו. הוא קבע זמנים לאסיפות בענייני חינוך ויהדות, דוקא בשעות אחר ה
 יעילה ומחושבת.

עם המתין בחדר המתנה בביה"ח לניתוח של בנו. למרות כל המתח של אותן דקות מכאיבות וגורליות, רבינו נטל לידיו ספר חדש שיצא פ
ן. הוא השתתף בשמחה, אבל ישב בריחוק מה לאור, עיין בו, ובו במקום ציין לעצמו מראה מקומות. לחתונות המשפחתיות, הגיע עם ספר קט

 מהמחותנים, הוציא מחיקו את הספר (בדרך אגב יש לציין שספר זה היה בפורמט כיס, כדי שלא להתבלט בין שאר האנשים), ולמד בו. 

י דיומא. אך כאן סיעה לילית ארוכה עם רבינו הזדמנה לאברך מסוים. הוא חשב לנצל את ההזדמנות הזו כדי לשוחח עם המשגיח בענייננ
רבי חיים הגיע לנסיעה מצויד בפנס כיס קטן, ולאורו ישב ולמד מתוך ספר. כשנסעו בדרך חלה תקלה בהפעלת הפנס, והוא  -נכונה לו אכזבה 

כבה. תקוותו של האברך התעוררה שוב: הנה עתה יזכה לשוחח עם המשגיח... אך מה גדלה פליאתו, כאשר רבי חיים פתח בשלווה את 
 ו, ושלף מתוכו פנס כיס אחר...ארנק

ערוב ימיו, כשהיה חולה מאוד, ראו את רבינו עומד מול המראה ועושה פרצופים מחייכים. כל מי שראה זאת, חשב שמא קרה לצדיק דבר ב
אה אותי, אך אני מה. ניגשו אליו לשאול מדוע הוא עושה פרצופים למראה, והוא ענה: "לא תמיד אני במצב רוח, שאני יכול לחייך לכל מי שרו

חייב וזו מצווה מפורשת מהתורה, בדיוק כפי שאנחנו מצווים לשבת בסוכה ולאכול מצה בפסח. הרי בפסח אני מתאמץ לאכול כזית מצה, לכן, 
גם עכשיו אני מתאמץ לעשות תרגילים מול המראה כדי לקיים מצוות הארת פנים, ואני מסתכל במראה, האם הדבר נעשה טוב". באחד 

, ראו אותו פעם מדבר בטלפון ומחייך לאפרכסת. ניגשו אליו בסיום השיחה, ושאלו אותו: "מדוע כבוד הרב מחייך לטלפון, הרי אי הימים
 אפשר לראות את מי שמדבר בטלפון?".

 

בחיוך או לא.  רבינו ענה להם: "נכון, שאין האדם בצד השני של קו הטלפון רואה את פרצופי בשעת השיחה, אך הוא מרגיש, האם אני מדבר
וחיוב התורה להאיר פנים נאמר גם בשיחה טלפונית!". וכך הסביר את המשנה: "והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות", ושאל מדוע 
נאמרה המילה 'כל האדם', הרי המילה 'כל' מיותרת, והיה אפשר לכתוב: "והווי מקבל את האדם בסבר..."? והוא היה מתרץ ואומר: 'את כל 

ם', לומר לך שהחיוב הזה של חיוך רחב ומאיר לכל אדם, הוא גם לאדם שאינו מהעדה שלך וגם לאדם, שאינו מהקהילה ומבית הכנסת האד
 שלך! גם לו אתה חייב לחייך ולהאיר פנים!

שחזר רבינו מסדרת טיפולים קשים מאוד שעבר בחו"ל בגלל מחלתו הקשה, היה מראה פניו נורא ואיום, ועוד באותו יום הוא ביקש להגיע כ
לרה"ג אליעזר מנחם מן שך זצוק"ל, שקיבלו בשמחה רבה ובפנים צוהלות. לאחר כמה דקות פרשו לפינת החדר ושוחחו ביניהם, ולפתע פרצו 

 בבות. לאחר מכן נודע, שהמשגיח שאל את הרב שך: שניהם בבכי קורע ל
 

"מכיוון שהרופאים אמרו לי, שלא נותר לי יותר משבועיים ימים לחיות, אני מבקש לדעת, מה העבודה המוטלת עלי, כדי לעשות נחת רוח 
ת עד היום האחרון!!!" (זאת למרות מקסימאלית לה' יתברך?" והרב שך ענה לו מיד: "עבודת תיקון המידות!! חייבים לעמול ולשפר את המידו

 ושניהם פרצו בבכי. -שר' חיים היה ידוע כלומד מוסר ללא הרף ועובד ימים כלילות על תיקון המידות) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זצ"ל רְפִריְדָלְנדֵ ם ַחִּייב ָהרַ ן ַהָּגאֹו – ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכיםִאם 



 

 

  
 

 

תגידי טירוף, אל הבית, ושאל את אשתו: "-הוא עלה, כאחוז
לי בבקשה, האם מישהו היה במרתף בזמן האחרון ועשה 

 ". שם סדר?
 

אשתו, שלא הבינה מדוע בעלה מבוהל כל כך, השיבה 
כמסיחה לפי תומה: "אכן, השבוע הזמנתי לבית עוזרת, 

ת הבית לקראת חג הפסח והחלטנו להתחיל לנקות א
  (האירוע התרחש בחודש אדר).הממשמש ובא" 

 

החלטנו, שהמקום הראשון הזקוק לניקיון הוא המרתף, "
מכיוון שכל פעם אנחנו דוחים את סידור וניקיון המרתף, 

  וכבר שנים לא עשינו בו סדר".
 

"לכן החלטנו להתחיל דווקא שם ולא להשאיר את סידור 
לות שאין זמן לכך כפי שקרה בכל המרתף לסוף, ואז לג

 הפעמים הקודמות".
 

"ואכן התחלנו לנקות שם את כל השטח, ואף פינינו את כל 
השקיות הישנות, וכל החפצים שאין בהם תועלת. העבודה 

שאל  –שם היתה קשה ומפרכת". "ולאן השלכתן את הכל?" 
 הבעל המבוהל. 

 

שר "מה פירוש לאן? אני לא מבינה את השאלה. לאן אפ
השיבה האישה,  –להשליך אשפה? כמובן לפח האשפה!" 
 שעדיין לא הבינה על מה הבהלה הגדולה.

 

הבעל, כששמע זאת, רץ במהירות רבה אל הביתן, בו מונחת 
האשפה. לשמחתו הרבה הוא ראה, שהשקיות שפונו 

 מהמרתף עדיין היו שם. 
 

הוא כמובן לא התעצל והתחיל לחטט בשקיות האשפה. לא 
ן רב והוא הצליח בס"ד למצוא את השקית עם עבר זמ

  חבילות הכסף, שהייתה מונחת אף היא בפח...
 

הסיפור התרחש ביום רביעי, לאחר שהאישה ניקתה את 
המרתף ביום שני. המשאיות של איסוף הזבל במונסי, 

 אוספות את האשפה ביום חמישי! 
 

באותו רגע עמד הבעל נדהם ומשתאה לנפשו כשהבין את 
הגדול, שעשה עימו הקב"ה, ואת השכר העצום, ששילם הנס 

 לו על רצונו לקיים מצוות הלוואה.
 

רק בזכות הסכמתו לקיים את המצווה באופן מיידי, הוא גילה 
-שאשתו ניקתה את המרתף עם העוזרת, וזרקה את שקית

 המזומנים לפח הזבל. 
 

גם שמיים לו מהכיוון שרצה הקב"ה את מעשיו, עזרו מו
 את האשפה.שמפנים היה יום אחד לפני שגילוי זה  ,בכך

רק לתאר אילו היה מסרב להלוות לחברו, כיצד היו נראים 
 פניו כשהיה מגלה את גודל הנזק...

הִמְצוָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה  

' ויש בו כדי ברכי נפשילהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
מלבד השכר  כי מקיום מצוות לא מפסידים לעולם.ללמדנו 

הרוחני שיקבלו עושי מצוות בעולם הבא, פעמים רבות 
 ממתין להם גם שכר רב בעולם הזה. 

 

להלן הסיפור ששלח הרב נטע שלמה זילבר מהעיר מונסי 
יורק. הרב זילבר מדגיש, שלפני שהוא מעביר את -שבניו

(רב שכונת 'רמת הסיפורים אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין 
, חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' וגם ברק-אלחנן' בבני

הוא מברר שכל הסיפור אמיתי , דוד' בחולון)-ראש כולל 'בית
 עד הפרט האחרון. 

 

גם כשהוא שומע את הסיפור מכלי שני, הוא אינו סומך על 
דיוק הדברים אלא מקפיד לפגוש את בעלי המעשה ושומע 

ורק  את כל הפרטים מפיהם, מעלה את הדברים על הכתב
 אז מעביר את הסיפורים לפרסום.

 

הסיפור הנוכחי החל כאשר אחד התושבים החרדיים 
  במונסי ניגש לחבירו, וביקש ממנו הלוואה גדולה.

 

הוא סיפר שכל כמה חודשים הוא נוסע לסין כדי להזמין 
סחורה עבור העסק שלו. הוא תמיד משלם במזומן, ולכן 

את הסחורה במחיר קונה במחיר זול מאוד ואז הוא מוכר  
 הגון, וכך הוא מפרנס את אנשי ביתו.

 

"המחיר של הסחורה שאני קונה בסין מגיע כל פעם לכמה 
רבבות דולרים", הסוחר סיפר לחבירו, "וגם הפעם אני זקוק 
לסכום כזה. בעוד ימים אחדים אני מתכנן בעז"ה לטוס לסין, 
אבל בשל מצבי הכספי הדחוק, אין בכיסי הפעם פרוטה 

 ". רוטהלפ
 

הוא ביקש מחבירו הנאמן שילווה לו סכום גבוה במיוחד. 
החבר, שהכיר בו ובנאמנותו, וידע שאפשר לסמוך עליו 

 במאת האחוזים, לא ראה בכך כל בעיה. 
 

הוא הגדיל לעשות ואף גילה לסוחר, שבשנתיים 
האחרונות הוא חסך פרוטה לפרוטה וכך צבר לעצמו 
סכום כסף גדול של רבבות דולרים, עבור חתונת בתו, 

אין לו צורך בכסף, ולכן הוא יכול להלוות לו  -ולעת עתה 
 את הסכום המבוקש. 

 

האיש הסתיר את סכום הכסף שצבר במרתף ביתו, ולא 
הוא ירד עם חבירו  יש על כך, אפילו לא לאשתו.גילה לא

הסוחר אל המרתף, ניגש אל הפינה, שבה החביא את 
הכסף, וביקש להוציאו. כשהגיע לשם, נשמעה מפיו זעקת 

  השקית איננה!שבר. 
 

הוא חיפש בכל המרתף, לא השאיר פינה שלא בדק, אבל 
לשווא! הכסף לא נמצא. הוא חשב, להיכן השקית יכלה 

 להיעלם והחליט לשאול את אשתו.
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ְדיָ  ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ם ינִ ְנקֹם ִנְקַמת ּבְ
יךָ  ָאֵסף ֶאל ַעּמֶ   )לא, ב( ַאַחר ּתֵ

יה רוצה משה לחיות כמה אילו ה :רבי יהודה אומר
 - "ואחר תאסף וםנק" ה"הקב שאמר לו ,חי שנים היה

שבחו של  אלא להודיעך .תלה הכתוב מיתתו במדין
 ,"!?בשביל שאחיה יעכב נקמת ישראל"מר: משה, א

 ם לאמר החלצו מאתכםמשה אל הע וידבר' - מיד
  )"ר פכ"בבמד( אנשים לצבא'

ם ישאמור למנהיג בישראל ש בזה, משה רבינו מלמד אותנו
ד כדי מסירות נפש. ע -את טובת הכלל לפני טובתו האישית 

ישנן אין ספור דוגמאות מאלפות, של מידות טובות ונאצלות 
שראינו ושמענו אצל גדולי התורה, אשר למרות היותם 

תם וגבוהים ומרוממים מחשבונות בני אדם, ושקיע
תורה היתה לשם דבר, הרבו מחשבות המוחלטת ב

ותחבולות להעניק מהונם וכוחם להיטיב עם זולתם ולהנעים 
את השהות סביבתם ובמחיצתם. כל ימיהם שקדו על תקנת 
נפשם, על שיפור מעשיהם ותיקון אורח חייהם, ובכל 

  הליכותיהם הקרינו דרך ארץ, נועם, עדינות, זוך וטוהר.

*   *   *  

 מידה מופלאה להשכין אהבה בין בני אדם ולהרבות שלום
שמואל צבי הגאון החסיד רבי  לם, היתה מצויה אצלבעו

סיפר רק. ב-זצ"ל, רב בית המדרש 'סוכטשוב' בבני קובלסקי
שפעם הלכתי  נירוכז"שליט"א:  אליעזר טורקהגאון רבי 

י ברק, ולפתע נשמעו קולות רמים מאחד עימו ברחובות בנ
הבניינים הסמוכים. משהתקרבנו לבנין הבנו מיד במה 
מדובר; היה זה ויכוח שפרץ בין שני שכנים על כותל מסויים 
שבנו ביניהם, והנידון היה על מי מוטל לשלם את הוצאתו, 

  . אחד מהם הטיל את התשלום על השני כל

יבה ולהמשיך הרב קובלסקי לא הסכים להתעלם מהמר
בדרכנו. הוא ניגש אל הניצים ושאל: "באיזה סכום מדובר?", 
והשניים נקבו בסכום המדוייק. הוא פנה לשניהם ואמר 
בחיוך לבבי ומרגיע: "תראו רבותי! להתחיל לריב ולהתקוטט 
כולם יכולים, לא זקוקים בשביל זה לאומנות מיוחדת. 

  החכמה היא איך לסיים את הריב...". 

 הרב קובלסקי את השיחה, כבר הצליחפתח  שבו משפט זה
מת אווירה של פיוס ולהמאיס את להשרות במידה מסוי

  המחלוקת בעיניהם. 

אז ניגש אל אחד מהם ושאל: "עד כמה מוכן אתה לסגת 
מדרישותיך למען השלום?". ניגש אל השני ושאל: "כמה 
כסף אתה מוכן להוסיף למען השלום?". את הפרש הסכום 

שהשלום ילם הרב קובלסקי מכיסו הפרטי, ובלבד שנותר ש
  .לשרור בבנין ישוב

*   *   *  

מרן קדוש ישראל מסופר על יהודי שנכנס פעם למעונו של 
עו לו שידוך עבור בתו, זצ"ל, ושאלתו בפיו. הצי ר'ה'סטייפל
ן וידען גדול בהרבה מחלקי התורה, שניבאו לו בחור מצוי
מכיר את המוצע  רסטייפלצורות, וכעת נודע לו כי הגדולות ונ

באופן אישי, ובא לשאול אם אכן כדאי לו לגשת להצעה 
   .המדוברת?

ידרה כי הוא אינו מרוצה תנועה ששהגיב ב רסטייפלה
מוע את הסיבה בגללה לשהאברך ביקש  מהשידוך.

הגיב כך, ושאל בעדינות: "מדוע הרב לא 'דוחף'  סטייפלערה
  אותי לגשת לשידוך?". 

בחריפות: "צריך לדעת כי האשה היא לא  רסטייפלהשיבו ה
'סטנדר' שמנענעים אותה לאיזה כיוון שרוצים ובאיזה זמן 

ים... אשה היא גם כן 'אדם'. היא בעלת רגשות שחפצ
אנושיים ויש לכבד אותה כנאות, להתחשב בה ולסייע לה 
בכל מיני מצבים שונים. לכן לא די בכך שהבחור מוכתר 
במעלות התורה, בשביל לחיות עם בת זוג הוא מוכרח גם 

  דות טובות!...". ילהיות בעל מ

*   *   *  

מספר בספר  זצ"ל, שלמה לורינץהעסקן הנודע, הרה"ג רבי 
 הגרא"מ שךזכרונותיו, כי פעם אמר לו מרן ראש הישיבה 

  זצ"ל, כי גדול בתורה מוכרח להיות בעל מידות טובות. 

התפלא רבי שלמה ושאל: "איני יורד לעומק הדברים. אני 
דוקא סבור שבשביל לגדול בתורה צריך האדם להיות בעל 

ה יכולת התמדה ושקידה, בעל כשרון, קליטה מהירה והבנ
מעמיקה. מידות טובות זה אמנם דבר טוב, יפה ומועיל, 



  
כבודן במקומן מונח, אבל מדוע הן הכרחיות בשביל לגדול 

   .בתורה?"

הרב שך השיבו, כי כעת בשל חולשתו אינו זוכר היכן לחפש 
את מקור הדברים בחז"ל, אך בהחלט הוא יכול לסמוך עליו 

שלמה:  שיש לזה מקור, והפנה את השאלה לכיוונו של רבי
שם של אחד מגדולי התורה שהינך  אתה "אדרבה, תאמר לי

  מכיר ואינו בעל מידות...". 

משהחל להרהר בדבר, הפסיקו הרב שך, והורה לו בצורה 
נחרצת: "חבל לך לחשוב, כי אתה פשוט לא תמצא! ברור 
אצלי הדבר כי מי שאינו בעל מידות לעולם לא יגיע להיות 

     .גדול בתורה". חד וחלק!

*   *   *  

צ"ל ז איש'-ה'חזוןן אחד המתפללים הקבועים בבית מר
סיפר, כי פעם היה בביתו של ה'חזון איש' בשעה שהתעתד 
לצאת מהבית להשתתף בברית מילה לבן אחד ממקורביו. 
ה'חזון איש' עטה כבר את מעילו וכובעו ועמד בדלת, ולפתע 
הופיעו מספר אנשים שבאו להשיח את מועקתם באוזני 

  'החזון איש'. 

מבלי אומר ודברים שב מיד כאשר הבחין בהם ה'חזון איש', 
לחדרו, ובסבלנות נדירה השמורה עימו, שוחח עימם במשך 
קרוב לחצי שעה על כל היבטי הבעיה שהציגו, כאילו לא 
אמורה להתקיים כעת ברית מילה, בהענקת תחושה כאילו 
כל הזמן שלפניו מוקדש כעת אך ורק להם ולבעייתם 

  הסבוכה... 

יצא מהבית לכיוון הרכב כשיצאו מהחדר, קם ה'חזון איש' ו
הממתין לו בחוץ. אך מיד עם כניסתו לרכב, ראה כי הנהג 
כבר התניע את מכוניתו, והיה ניכר לפי תנועותיו כי כעת עם 
כניסתו של הרב לרכב הוא מתכנן לפתוח בדהירה לאחר 
  האיחור המוגזם. אך ה'חזון איש' הורה לו: "סע באיטיות!".  

ג מדוע הורה לו לנסוע כשהתרחקו מהמקום, הסביר לנה
לאט למרות שהשעה היתה מאוחרת: "כשיצאנו מהבית 
האנשים הללו היו עדיין בקרבת מקום, ואילו הייתה פותח 
את הנסיעה במהירות, היתה עוברת בהם מחשבה שמא 

ח עבורם. והם עכבו אותי, או שמא לא היה לי באמת כ
הראיה שברגע שיצאו ממני 'ברחתי'... מאנשים שבורי לב 

   .לא בורחים..."

למרן זולת שהיתה זהו אפס קצהו של רגישות נפלאה ל
  'חזון איש'. ה

*   *   *  

ראש בנו של  - ט"אשלי אברהם רוזנברגהרב הגאון רבי 
: מספר - זצ"ל ברוך רוזנברגהגאון רבי ישיבת 'סלבודקה' 

, כשגילו נשק לגיל גבורות, הוא ריאבי מובערוב ימיו של 
הוזמן פעם לחתונת תלמיד. הוא ירד מביתו ברחוב שפת 

ברק, ונכנס למכוניתו של אחד התלמידים, שנועד - אמת בבני
  במיוחד כדי להביאו לשמחה. 

מה בבית,  אולם עם כניסתו למכונית נזכר כי שכח דבר
בבקשת מחילה מראש שאל רבי ברוך את התלמיד אם יאות 
להמתין לו דקות אחדות, כי נזכר כעת ששכח דבר חשוב 

  בבית ועליו לשוב לעלות ולהביאו. 

הנהג ניסה להציע את עצמו לעלות במקומו, אך נתקל 
  נימק הרב.  -עיקש: "רק אני יכול לעשות זאת"  בסירוב

יפס את גרמי המדרגות עד רבי ברוך יצא מהמכונית, ט
לביתו בקומה השלישית, וחזר כשהוא מאומץ, נושם ונושף 

  בכבידות.  

התלמיד המסוקרן הפציר ודחק ברבי ברוך לגלות לו מה 
הדבר הכה חשוב בשבילו טרח לעלות הביתה שוב, ורבי 
ברוך נאלץ לגלות לו את הסיבה המאלפת והצריכה תלמוד: 

נין של שמחת חתן וכלה. "הן היום בדורנו השתנה קצת הע
היום נהוג בכל חתונה להזמין צלם שינציח את האירוע. 
סבור אני שגם זה חלק משמחת חתן וכלה, כי הרי לאחר 
החתונה מעיינים בתמונות וזה מחזיר את הרואים אל אותם 

אולם גורם להם הנאה מיוחדת. ונה, ורגעים שמחים בחת
ם את רגעי כתיבת בזמן האחרון גיליתי כי הצלם מנציח ג

הכתובה וסידור הקידושין, ולא רק את החתן הכלה 
אלא אף את הרב המסדר קידושין. אלא שדא  ,והשושבינין

עקא העט המונח בכיסי איתו הייתי משתמש לכתיבת 
הכתובה בחתונת תלמידים היה עט פשוט מידי... לכן הלכתי 

פה עט המצו כובד יותר,קנות עט יפה ומבאחד הימים ל
זהב, שישמש אותי במיוחד עבור אירועים שכאלה.  בצבע

תמיד שאני מוזמן לסדר קידושין אני משתדל לקחת איתי 
ובה יותר, שלחתן ולכלה תהיה הרגשה טכדי את העט הזה, 

יותר יפות, והרי אם באפשרותי לעשות מכך שהתמונות יצאו 
   .זאת בנקל למה לא לעשות זאת?!..."

אשר נכנסתי למונית", הטעים רבי ברוך, "נזכרתי "קודם, כ
  כי שכחתי את העט בבית, ופשוט עליתי לקחתו".  

 דעו, יאת אבא זצ"ל כירמי שה "הרי :םרבי אברה הוסיף הבן
היתה  עצומה בתורהה ותושקיע. ויתו היתה תורהכל הוש

, הן בהיותו אחד האריות שבכולל 'חזון איש', והן לשם דבר
היה לראות  מפליאשמשו בקודש כראש ישיבת סלבודקה. ב

עמל ויגע בעודו זז ממקומו, היה לא  הוא שעות ארוכותאיך 
בתורה בצורה מדהימה. כמה קשה להאמין עליו ששם לב 
לפרט מזערי כזה ושייחס לו בכלל חשיבות. אין זה אלא 
מפני שעם כל הגדלות התורנית שלו, ליבו היה מלא וגדוש 

  ברצון עז להיטיב לבריות". 

שמונים, שזכה גיל ממעלה לישיבה בינו נא זאת! ראש 
במשך שנות דור להעמיד אלפי תלמידים, ולא היו לו בעולמו 
אלא ד' אמות של תורה והלכה, טרח בגילו המבוגר לטפס 
מספר קומות בטרחה מרובה, בשביל מה? כדי שהתמונה 



  
של הזוג תצא מעט יותר מוצלחת... לא נתפס! כמה רגישות, 

ונח בהנהגה מופלאה כמה טוב עין, כמה רוחב לב מ
  ]מתוך 'אוצרותיהם אמלא'[                                 .שכזאת!

ה ֶאת מֹוָצאֵ  ְכּתֹב מֹׁשֶ  יֶהם ְלַמְסֵעיֶהםַוּיִ
י    )לג, בה' (ַעל ּפִ

עיהם ויכתוב משה את מוצאיהם למס'נם אמר ילא לח
מנו באלו יו הולכת עה' ורוח אלא להורות כי פי ,על פי ה'

צאתם כמו שהיה עם אבותינו ב תהגליות והמסעו
לא על 'ו ,ממצרים. וזה חיותנו וקיומנו ועל פיו אנו חיים

  )צרור המור( ו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'הלחם לבד

 האמונה בהשגחה פרטית היא מיסודות היהדותלמרות ש
כל  מרגש לחוש, בכל זאת מקטנותכבר מחונכים  אנו עליהו

  בחיי היום יום.את יד ה' המנהיגה אותנו מחדש  פעם
*   *   *  

נהג להתעדכן בדבר מכירות פומביות  ,מאנטוורפן .משה נ 'ר
שנעשות מדי פעם על ידי כונסי נכסים ולהשיג על ידן 

פעם אחת שמע שעומדים לערוך מכירה פומבית  '.'מציאות
 .שפשט את הרגל ריטים של מפעל גדול לדגים קפואיםעל פ

ובא לבדוק אם  ,משה חיפש באותו זמן שולחן משרדי 'ר
  פעל משהו מתאים. ימצא במ

ראשית,  באופן זה: אסדר הדברים במכירות מעין אלו הו
 ,ממספרים כל פריט מתכולת המפעלהאחראים על המכירה 

יום לפני המכירה מתקיימים בשטח המפעל סיורים של כל ו
ן לעצמו את כל אחד מצייבשלב זה  .הקונים הפוטנציאליים

מת רת מתקיילמחו ,בהם הוא חפץשל הפריטים המספרים 
 , בהשתתפות כללומכרז פומבי באולם גד מכירה ע"יה

  . הקונים

, ראה כמשרד הגיע למקום ששימש ,משה סייר במפעל 'ר
יה צמוד המשרד ה .השולחן כי טוב והחליט לקנות אותואת 

הקפאה היה ה אולםועל כן  ,לאולם הקפאה עצום בגודלו
משה  'ר .91 הסמוך לו במספרוהשולחן  90 ממוספר במספר
כאשר יגיעו  ,למחרתשתכנן ו 91המספר  רשם אצלו את

בעת המכירה הוא ירים את אצבעו ויכריז את למספר זה 
  המחיר שהוא מעוניין לתת עבור השולחן. 

כשהיא  ,ע מיודענו באיחור למכירה הפומביתלמחרת הגי
כנסו יעם ה. כאשר נפשו פזורה עליו מעט ,כבר באמצעה

  . ?"איפה אוחזים" :גוי שעמד בכניסהאת השאל 

 הלה הבין שהוא שואל מהו הפריט הבא מסיבה כלשהיא
משה את ידו ואמר שהוא ר' מיד הרים  ".91: "והשיבו, בתור

  . ]₪ 100-כשווי של [ נק בלגיפרמעוניין לשלם אלף  

  .?"בטוח אתה"שאל אותו המכריז: 

  . !"וודאיב" :משה 'השיב ר

לקול מחיאות וכך זכה בפריט  ,איש לא הוסיף על המחיר
כפיים סוערות של מאות הנוכחים באולם. בעוד הוא שמח 

מחיאות  ,נק בלבדת שולחן באלף פרשעלה בידו לקנו
סך הכל שולחן הרי קנה ב ,הכפיים עוררו את חשדו

  כתיבה... 

כי הכל מברכים  הוא שומע עד מהרה התאמת חשדו ...
נק אלף פר ,. אכן.....אולם ההקפאה הענקאותו על זכייתו ב

העצום של  הם שום דבר לעומת שוויואמנם ם הקפאה לאול
 ,!מטר רבוע 2000-ל כמדובר באולם ענק מימדים ש ,האולם
ה הוא יעשה עם מ ?מה לו ולצרה זאת -מאידך גיסא אבל 

מי שקונה פריט  ,חוק הבלגיעל פי הובפרט ש .?אולם קירור
אין אפשרות ו ,שעות 48מחויב לפנותו תוך  במכירה פומבית

  .!להתחרט

 200,000 -יודעי דבר כבר אמרו לו שפינוי האולם יעלה לו כ
בין  משה טמן את ראשו 'ר ?מה עושים !פרנק 300,000 -או כ

מבלי לדעת מהיכן  ,'כאשר אבדתי אבדתי' :כפות ידיו כאומר
אחרי שהאולם יפורק ומה יעשה עמו  זה ישיג סכום אדיר

הרי כמעט לא שייך למצוא קונים לכזה אולם  ,ויפונה ממקומו
ולוחש לו פעמים  איתודו שבא לידו יושב לו ידיהקפאה. 

צריך להיות יותר  ,משה 'חבל ר ,משה 'ל רחב" :מספר
  . "ים ומתוניםשקול

יאוש. הוא בא ה ראשו על השולחן בתנוחה של מש 'הרכין ר
, מה עוד פרוטות ועומד להפסיד סכום של ממשלחסוך כמה 
  לעצמו ברשלנותו. זאת שהוא גרם 

והנה גוי ענק  ,הנוכחים התחילו להתפזר ,המכירה הסתיימה
אש נכנס במרוצה למתחם מתנשף רטוב מכף רגל ועד ר

  :מאוד לשמוע שהמכירה הסתיימה ושואל הוא מצטער .כולו
שעות במיוחד  5הוא נסע  ?".מי זה שזכה באולם הקירור"

   ..את האולם. למכירה זו כדי לקנות מהולנד

: והגוי ניגש אליו והצעה בפיו ,משה 'הנוכחים מצביעים על ר
"האם תסכים למכור לי את האולם? למה אתה צריך 

   ".אותו!?

אמכור לך  פרנקמיליון ב: "משה 'בסייעתא דשמיא פלט לו ר
   ".את האולם...

מתבצעת לשביעות רצון שני הצדדים,  העסקה ,הגוי הסכים
ו כדי להיות בטוח שהוא משה עדיין ממשש את עצמ 'כשר

ך הקב"ה משפיל גאים ברגע אחד ראה אי .אינו חולם
י רגע נכנס לחוב של מאות אלפי רק לפנ.. .ומגביה שפלים

 ברווח קרו[ נקאלף פר 999 והנה הוא יוצא עם רווח של ,נקפר

 , ואומר לר' משה:הגוי היה מרוצה עד מאוד    ...]₪ 100,000-ל
נק גם כן פר ןהיית דורש עבור האולם שני מיליודע לך שאם "

   ."הייתי משלם לך



  
נק פר 500,000אם היית מציע לי שאני אשלם לך ותדע לך ש"

את האולם ולפנות אותו, היית לקחת ממני  כדי שתסכים
  ]מתוך 'השגחה פרטית'[  . משה בחזרה 'ה לו רענ, "...מקבל

*   *   *  

דתי אני הקטן למ: "זצ"לראובן קרלנשטיין סיפר הגה"צ רבי 
זה השם של [ 'ישיבה למצוינים'ב ,תשכ"דשנת שנה אחת, ב

. ראש הישיבה היה הגאון הקדוש רבי בירושלים ]שיבהיה
, לא הרב מבריסקזי"ע, יד ימינו של  חיים אהרן טורצין

משה ידו מתוך ידו. הישיבה היתה כעין הכנה לישיבה של 
ריסק. שם , בנו של הרב מביושע בער סולובייצ'יקרבי 

בישיבה למד איתנו אחד האחים למשפחת בנדיקט 
אליעזר בנדיקט.  - 'לייזר'המפוארת, כמדומה ששמו היה 

  אם המשפחה ובניה התגוררו ברחוב סוקולוב בבני ברק. 

אחותו של אליעזר התחתנה, והוא נסע לחתונה. אחר כך, 
אמו עשתה 'שבע ברכות' והוא רצה להשתתף, כי ידע 

ואז, לא כהיום, היו שואלים רשות  שבואו ישמח אותה.
מראש הישיבה האם לנסוע. לא נסעו סתם ככה. בצהרים 
לפני תפילת מנחה הוא נגש לרבי חיים אהרן, ואמר כי הוא 
רוצה לנסוע לבני ברק לשמחת שבע הברכות: "אמא עבדה 

  והכינה, ואני יודע כי היא רוצה שאבוא". 

שתתפת התשובה היתה: "אינך צריך לנסוע. מספיק שה
  בחתונה". אם ראש הישיבה לא מאשר, לא נוסעים. 

לפני מעריב למדו מוסר, חצי שעה או ארבעים דקות. לפתע 
ר' חיים אהרן קם ממקומו נגש אליו, ואמר לו: "בנדיקט, 

דר. לאחר כמה רגעים הוא הבחין שאינו קם ייסע". בס
לנסוע. רבי חיים אהרן קם שוב ממקומו, הלך אליו ושאל: 

   .ך נוסע?""מדוע אינ

"רצוני קודם הנסיעה להתפלל מעריב, כי אינני יודע אם יהיה 
  ]". בימים ההםלי מנין בבני ברק [

   ."לא, לא. עכשיו תיסע!" -

מובן לכם שאז לא . ..ראש הישיבה אומר לנסוע, נוסעים נו,
יב, לתל אב היה אוטובוס ... 403ולא  402 לא ,400 היה קו

נסיעה לא קלה. וגם היו  -אוטובוסים שנסחבים, טרנטע'ס 
מוניות שעברו יותר קרוב לישיבה. כל חברת נסיעה עם 

  המסלול שלה. 

נה של רחוב יפו, שם היתה תחלייזר בנדיקט מיד יצא לעבר 
. נכנס למונית הראשונה שעמדה בתור ויצא שירות מוניות

בני ברק באוטובוס לדרך. הנסיעה היתה לתל אביב ומשם ל
נוסף, אבל לקראת סוף הדרך הבחור שם לב שהנה הם 

  חולפים לא הרחק מבני ברק. בקש מהנהג שיעצור לו. 

  "למה אתה רוצה לעצור?"  -

"כי בעקרון אני צריך לבני ברק, והנה כאן מעבר לכביש זה  -
   .בני ברק, מדוע להיטלטל עד תל אביב?"

  עצר לו והוא ירד.  "בסדר".  -

הסתכל לכל הכיוונים, איזה בני ברק? מה בני ירד מהמונית, 
]. מה הוא כנראה ירד בצומת מסוביםברק? טעות, זו לא בני ברק! [

עושה כעת? עמד והרהר עם עצמו מה לעשות. לא חלפו 
שתי דקות ועובר טנדר, שיצא מבאר יעקב, ובתוך הרכב 
היה הרב דרבקין מבני ברק. הוא קרא לו מתוך הרכב: 

הבחור  .עושה פה באמצע הכביש?" "בנדיקט, מה אתה
השיב: "ירדתי כי חשבתי שכאן בני ברק, ובסוף אין בני ברק, 

   .אין שום דבר..."

לבני ברק".  "עלה, עלה על הטנדר, אנחנו הרי נוסעים -
ממש וב סוקולוב בבני ברק. ברח הביאו אותו עד הבית

בדיוק טנדר של תלמידים והשגחה מיוחדת שירד שם, 
   ..לידו והבחינו בו. ףחל 'באר יעקב'בנים מישיבת ור

הוא רק נכנס הביתה... בהלה והתרוצצות, רצים, באים. מה 
קרה? אמא הכינה מיני סלטים ומאכלים. תוך כדי הכנה 
הכניסה לפיה זית כדי לטעום, הגרעין נדחק במקום לא טוב 

אמא לא יכולה לנשום, כמעט "בגרון, ורצים בבהלה: 
דרגות, נכנס הביתה. הוא היחיד רץ מהר במ  ..".נחנקת.

מכל הסובבים שידע את המלאכה. עשה את הטיפול הנכון, 
 'מופת' ממש ...'הצלת נפשות'ן. ממש והוציא את הגרעי
רז אותו שלא ימתין למעריב יהוא זהרי  ...מרבי חיים אהרן.

עכשיו תיסע". וכל הדרך התנהלה בהשגחה מיוחדת עד " –
   ..רון.שנכנס בדיוק כאשר הגרעין נתקע בג

כאשר שב לירושלים, אמר לראש הישיבה: "שהרב יגיד לי, 
מהיכן ידע שאני חייב לנסוע ולהציל את אמא שלי. מדוע 

חזר בו הרב כן מדוע הרב אמר לנסוע מהר ולא להמתין. ו
אר לו את יוכמובן ת .מדעתו הראשונה שאיני צריך לנסוע?"

כל פרטי המעשה, כיצד הגיע ברגע הנכון, חלילה אם לא 
   - - - היה שם

ורק מי שהכיר את הקדוש ר' חיים  -אמר לו רבי חיים אהרן 
וכה  -מה שאמר על עצמו  אים לואוד מתאהרן מבין שזה מ

 - שאני מתפלל "כל החיים שלי, בעת  אמר לו ראש הישיבה:
לא נכנסות לי באמצע שמונה עשרה מחשבות זרות, אף 
 פעם. והנה במנחה זו, אחרי שבאת לבקש ממני רשות,

'בנדיקט' עלה במחשבתי. השם בעת שאמרתי 'ברך עלינו', 
'בנדיקט'...  המשכתי הלאה: 'בנדיקט', 'בנדיקט'. עוד פעם

ב היטב על המקרה בעת 'סדר וחשאאמרתי לעצמי: טוב, 
הרהרתי באמצע ל הדבר שמוסר' ואתבונן מה המשמעות ש

איך נכנס  ,כי בחיים לא קרה לי כדבר הזה ,שמונה עשרה
הגיע סדר מוסר, עושים  . והנהעלינו'?ב'ברך  'בנדיקט'
. התחלתי לחשוב, איזה חטא עשיתי שכזאת 'חשבון הנפש'

מנחה היתה לי? ערכתי חשבון נפש, ונוכחתי שאין שום 
בראש?  'בנדיקט'דבר. כלום. אז אם כן מדוע באמת נכנס 

להישאר, אינה  בנדיקטצריך לומר שההחלטה להורות ל
  לך, תיסע".  טובה ואינה נכונה. לכן מיד מיהרתי להגיד

  ]'יחי ראובן'מתוך [
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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. "ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה ַהִחִּייֶתם ָּכל ְנֵקָבה" 

. "ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו" 

  

 

ִׁשְמעֹון  ְּבֵני  ּוְלַמֵּטה  ֶּנה.  ְיפ) ֶּבן  ָּכֵלב  ְיהּוָדה  ְלַמֵּטה  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  "ְוֵאֶּלה 
ְׁשמּוֵאל ֶּבן ַעִּמיהּוד. ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ֱאִליָדד ֶּבן ִּכְסלֹון. ּוְלַמֵּטה ְבֵני ָדן ָנִׂשיא" 

.

 

"ֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 
. ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה" 

. "ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל" 
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 "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר"                                         
י: משה רבנו חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה ואחר כך לימד לכל                                                           “   פירש רש         

 ישראל.      
בעיירה אחת היה ראש קהל תקיף אשר משרתו הרמה העבירה אותו על דעתו והיה                                                                     
רודף כבוד אם נדמה היה לו כי מי מבני הקהילה אינו חולק לו כבוד כראוי היה יורד                                                                             

 לחייו של אותו האי...                    
ין    ‘   השמועה על הנהגותיו של ראש הקהל הגיעה לאוזניו של הצדיק רבי ישראל מרוז                                                                      

על כן ציווה הרבי על האיש כי יבוא אליו. כאשר בא ראש הקהל לפני הרבי הוכיח אותו                                                                              
הרבי בדברים וכך אמר: בתורה מצינו רק פעם אחת בה חלקו כבוד לנשיא מתי? כאשר                                                                          
משה רבנו לימד את דיני הנדרים חלק כבוד לנשיאים ולמדם תחילה ורק אחר כך לימד                                                                           

 את בני ישראל.             
כבוד אחר מדומה אסור הוא בתכלית! ובמיוחד אסור הדבר לראש קהל המשמש                                                                  

 כדוגמה ומופת לבני קהילתו.                           
 

 "ויסעו מקברות התאווה"                       
על הנהגתם של הבריות:                          -“   סבא משפולי            “   אמר הצדיק רבי אריה לייב ה                             -מתפלא אני         

כאשר שיכור משתולל בחוצות העיר שובר והורס כל מה שנקרה בדרכו עוצרים אותו                                                                        
 עד שיתפכח מיינו.                

גנה המסתובב בלילות בין סמטאותיה של העיר וגונב מכל הבא ליד נתפס באזיקים                                                                        
 ומושלך אל בית הסוהר.                      

גזלן המטיל חיתתו על בני העיר פורץ אל הבתים ללא כל מורא ונוטל בכוח הזרוע או                                                                            
באיומים כל דבר ערך מגיעים לו השוטרים ואורבים לו מכל עבר כופתים אותו                                                                     

 ומשליכים אותו אל הצינוק.                        
מתהלך לו רוצח בראש כל חוצות מטייל להנאתו ומפיל חללים על                                                         “   סבא   “ והנה אמר ה          

 ימין ועל שמאל נשמות טובות ותמימות ואיש אינו עוצר בעדו הייתכן הדבר?!                                                                   
 ומי אותו רוצח שפל? שאלו החסידים.                                

 הלוכד ברשת תאוותו רבים וטובים!                                -“ סבא   “ היצר הרע! ענה ה               

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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חולה קורונה שהחלים 
האם צריך לברך 
 ברכת הגומל

בודאי שלא יברך שכן מטרת הבידוד, היא רק על מנת 

 לוודא שלא נדבק בנגיף.   

באופן  בנגיף,  ל"ע  שחלה  אדם  היא על  והשאלה 

שהבריא מכך, אם צריך לברך ברכת הגומל. והדבר תלוי, 

אם מדובר בחולה שהיה במצב קל, שלא מדובר כלל 

 בסכנת חיים, לא יברך וכמו מחלת השפעת וכדו'.   

ואפילו  לספרדים שכל חולי אפילו שאינו מסוכן כלל, 

צריך לברך כמבואר בשו"ע (סי' ריט ס"ח), מכל מקום 

היום לא ראינו ולא שמענו כלל שמברכים הגומל על 

מחלות רגילות כמו שפעת אנגינה וכדו', אפילו כשהיה 

עם חום גבוה, וגם כאשר שכב במיטתו יותר משלושה 

 ימים.    

והטעם לכך ביאר מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל 

(מסורת משה עמ' נז) שאין מברכים על מחלות רגילות 

אלו, כיון שהרפואה מצויה בימינו ממילא לא מחשיבים 

את זה כסכנה אמיתית, עכ"ד. והיינו שבזמנינו הוקל 

בהרבה הטיפול במחלות כגון אלו, ולכן אין מחשיבים 

 מחלות אלו כסכנה כלל.   

אמנם יש לעיין הרי ביארנו דלבני ספרד מברכים גם 

בחשש סכנה אף שאין הסכנה מצויה כלל, וא"כ הטעם 

שהבאנו יועיל רק לבני אשכנז שמברכים ברכת הגומל 

דהיות ואין  לומר  , ובזה יש  כשהסכנה מצויה' ' רק 

מחשיבים מחלות אלו כסכנה כלל ועיקר, לכן לא נוהגים 

לברך ברכת הגומל בזמנינו, אך לבני ספרד שגם על 

חשש סכנה מברכים, אם כן לכאורה אף שבזמנינו הוקל 

בהרבה הטיפול במחלות כגון אלו, מכל מקום עדיין יש 

 חשש סכנה.   

ואולי בגלל שהרפואה מצויה בימינו, ממילא אין כאן 

אפילו חשש סכנה, ולכן אין מברכים. וא"כ יש לומר 

דה"ה בנגיף הקורונה, היות והרפואה מצויה, אפילו חשש 

 ‘)הקורונה בהלכה’פ “סכנה אין כאן. (מעובד ע

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

 

 
חידה: איזה עבירה מותרת לאדם שומר תורה ומצוות ואסורה לאדם שאינו שומר 

 תורה ומצוות באותו אופן.
 חידה של שבוע שעבר: איזה סוג בריה יש ביבשה ואין בים?

פתרון לחידה משבוע שעבר: חולדה. (חולין קכז 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  

בלי דיבורים ובלי הקדמות. מיד ניגש לסיפור 
 המצמרר עד דמעות שאירע בימים האחרונים.

א, “ מגיד המשרים הרב שלמה לוינשטיין שליט 
התייחס בשיעורו השבועי לנגיף הקורונה שפגע 

ה  לדבר  החרדים  ,  באלפי יהודים  רבנים ‘ בהם 
 רים, ראשי ישיבות וצדיקים ברחבי העולם.“ואדמו

ש סיפור מדהים “ וכאן בשלב זה, מספר הגר 
ומפעים כאחד, שממנו הוא מסביר על מה באה 

הצרה והמגיפה הנוראה הזאת על עם 
 ישראל.

 : ן י י ט ש נ י ו ל ב  ר ה ר  פ י ס ך  כ ו
ז ניסן נפטר מנגיף “ באמריקה ביום כ ” 

 . קהלני הרב  בשם  הקורונה יהודי 
לאחר ההלוויה הוא בא אל הבן שלו 
מבהילים  לו דברים  בחלום, ואמר 

באה ”  הקורונה  שמגיפת  לך  תדע 
בעוון הדיבורים בבתי הכנסת, בתי 

 “.יתברך‘ המקדש מעט של ה
האב ממשיך בחלומו ואומר לו, 
שאם ירצה לדעת למה ואיך הוא קיבל 
רשות לבוא אליו ולגלות לו את זה, 

כי אני נזהרתי ”הסיבה היא, אמר האב 
בכל כוחי שלא לדבר בבית הכנסת 

 “.כל ימי חיי
לכן קוראים  אמר גם כי  האב 

הזאת   ,  19קוביד  ’ למגיפה  בגלל ‘
לבתי הכנסת  נותנים  שלא  הכבוד 

 ומזלזלים שם ומדברים שם דיבורי חול.
והפליא:   המשיך  שדבר ” הוא  הוא  הפלא 

באותו שבוע שקוראים את פרשת  החלום ארע 
‘, ומקדי תראו אני ה ”ט: “קדושים ששם כתוב בפרק י

 “. ובוודאי שאין סימן גדול יותר מזה
וכאן סיים הגאון הגדול מגיד המשרים רבי 

את סיפורו המצמרר “ שלמה לוינשטיין שליט  א 
והמרטיט בעקבות התחלואה המרובה של הנגיף 

 אצל העם הנבחר, העם היהודי.
ממדריגה  מבטלים תורה  הפלאפונים הם 

לא תמיד הפלאפון "המאושר" עושה את    ראשונה 
 האדם מאושר. 

מודעה קטנה שהתפרסמה ברחובות זכתה 
 לעורר סערה בציבור החרדי.  

בהודעה נכתב, כי עומד להיפתח בזמן הבא 
 כולל לאברכים מצויינים בני עליה מובחרים.  

האברכים המובחרים שיזכו להתקבל לכולל. 
 יזכו למילגה גבוהה.  

וכן לחידוש בלעדי! על מנת לחסוך בזמנם של 
האברכים, יזמה הנהלת הכולל שליד כל מקום יהיה 
קו טלפון עם מכשיר טלפון שעימו יוכל כל אברך 
לקבל שיחות ולהוציא שיחות ככל העולה על רוחו 

 וככל אוות נפשו. 
 עד כאן המודעה. 

מרגע פרסום המודעה סער הרחוב החרדי 
 במשך זמן רב. הנושא היה לשיחת היום בכל מקום. 

כולם דיברו על כך, שעד היכן יכולה להשתבש 
 דעתם של האנשים.  

 אחד האברכים שנכח שם סיפר: 
"בכולל שלמדתי פעם, הייתה יוזמה של מספר 
את  להעביר  הכולל,  מראש  שביקשו  אברכים 
הטלפון הציבורי מהמסדרון, לתוך בית המדרש!! 
על מנת למנוע ביטול תורה של הזמן שלוקח עד 
שיוצאים אל הטלפון. וכן על מנת שתמיד ישמעו את 
הטלפון בבית מדרש, כי לפעמים צריכים דחוף 
באמת את אחד האברכים, וכשהטלפון בחוץ לא 

 תמיד שומעים אותו. 
אני התנגדתי לזה בכל תוקף, זה 
היה נראה לי רעיון ממש מופרך... או 
בתוך בית  או טלפון ציבורי  כולל, 
את הדברים  לשלב  אין  המדרש... 

 יחד!  
הזהרתי אותם שלא יעיזו להציע את 
הרעיון לראש הכולל כי הוא יזדעזע 
לי  שמעו  לא  הם  אבל   , ן ו מהרעי

 והציעו את בקשתם לפניו. 
ואכן כמו שאמרתי להם, ראש הכולל 
א  ר נו ע  זו ע בז ו גמור  לם  בה היה 

 למשמע בקשתם המוזרה... 
 הוא הגיב על כל בחריפות נוראה. 

הוא אמר שהוא בטוח שאם הגאון 
רבי לייב מאלין היה שומע על הרעיון 
בית  לתוך  ציבורי  טלפון  להכניס 
כך  ל  ע ע  קור היה  הוא  המדרש, 

 קריעה..." 
והוסיף אותו אברך ואמר, שאיך שהוא מכיר 
את ראש הכולל שלו, אם היו אברכים מבקשים 
להתקין טלפון ליד כל מקום של אברך כמו במודעה 

 שהתפרסמה, הוא היה מסלק אותם מהכולל!!!  
ולא בגלל שאינם לומדים בכולל... אלא מפני 

 שהיה בטוח שהם לא שפויים בדעתם... 
הסיפור הזה עם המודעה ועם האברך, לא היה 

 אלא משל!!! 
אבל בתכל'ס מה קורה היום...? וכי אנחנו לא 
 עושים את זה יפה לעצמנו בלי שנשים לב בכלל??... 
לומדים בבית מדרש והפלאפון שלנו צמוד 

 לחגורה או בתוך הכיס או על השולחן והסטנדר.  
וכי זה לא בדיוק כמו אם היו מכניסים טלפון 

 ציבורי צמוד בתוך הבית מדרש??!!  
 מה ההבדל???  

מרן הרב וואזנר אמר בכנס חירום: "אפילו 
טלפון סלולרי כשר, רודף את האדם בין ביום ובין 

 בלילה! בכל מקום שהולך! ואין לו מנוח לנפשו... 
ראיתי אברכים באים לכולל, לקחו את הספר, 
הרשב"א, הגמרא, ושמו פלאפון על השולחן כדי 

 להיות בקשר תמידי עם המשפחה... 
ואני שואל, איך אפשר להכניס פלאפון לבית 

 המדרש שהוגים בו בדברי אלוקים??!!...  
המפסיק  שכל  חז"ל  דברי  עם  נעשה  מה 
ממשנתו ועוסק בשיחה בטלה מאכילים אותו גחלי 

 רתמים???  
ממדרגה  התורה  מבטלי  הם  הפלאפונים 

 ראשונה".

הוא בא אל הבן 
שלו בחלום, 

ואמר לו דברים 
תדע ”מבהילים 

לך שמגיפת 
הקורונה באה 

בעוון הדיבורים 
בבתי הכנסת, 
בתי המקדש 

‘ מעט של ה
 “.יתברך

הפרשה השניה שלנו זאת פרשת מסעי. וכידוע שאנו 
מונים את כל המ"ב מסעות שהיו לעם ישראל מיציאת 
מצרים ועד שהגיעו לארץ ישראל. חלקם קצרים של יום 
יומיים וחלקם של הרבה שנים, ורוב השנים הם לא זזו, 

 אבל היו זמנים שהיו זזים כל כמה ימים ממקום למקום.
אומר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, שאדם צריך לדעת 
שכל יהודי ויהודי באשר הוא יש לו את המ"ב מסעות 
שלו מיום שנולד עד יום שנפטר, וכל אחד יש לו מסעות 
אחרים. וכל נשמה היא מסע אחר לגמרי. הוא נולד פה 
ממשיך לשם חזר לפה הלך לשם וכו', ואפילו שלא טייל 

 אלא עבר יום או שנה זה כבר מעבר חיים. 
הרבה פעמים אדם אומר, חבל שהלכתי לשם אתמול 
ונתקעתי שם והייתי צריך ללכת למקום אחר. תדע שאתה 
טועה רק הקב"ה קובע להיכן תלך שהרי "הכל בידי 
שמים חוץ מיראת שמים". ואדם צריך לדעת לאיפה 
שהוא מגיע שיעבור את זה בטוב ובהצלחה, אדם נוסע 
לאיזה מקום שיקרא תפילת הדרך. וכך גם אדם שקם 
בבוקר צריך לעשות תפילת הדרך לכל אורך היום שהוא 
יצליח בלימוד התורה ולא יכשל בעוונות. ואולי אכן צריך 
לחבר איזה תפילה מיוחדת לכך... אבל אין מה לעשות 
החיים שלנו זה מסע אחד גדול שהוא בנוי ממ"ב מסעות 

 והמ"ב מסעות האלה זה מהלך החיים שלנו.
פעם שמעתי ווארט יפה. שכל מהלך החיים שלנו זה 
מ"ב, שהרי אדם נולד עושים לו ברית מילה, ואח"כ עושה 

מקימים בית, ואח"כ שהולך   -בר מצווה, ואח"כ מתחתן 
בר מינן. ולמה אנו אומרים בהלוויות 'אנא   -לעולמו זה 

שמות הקודש. ואם   -בכח'? אלא ש'אנא בכח' זה מ"ב 
תספרו את האותיות של ה'אנא בכח' זה מ"ב, ובעצם 

 המסע של כל החיים זה בסה"כ מ"ב מסעות. 
מרן האביר יעקב זיע"א כותב באחד מספריו שבתפילת 
ומי שקורא  לומר 'אנא בכח'  להקפיד  צריך  שחרית 
מתחילה ועד סוף הקורבנות אשריו ואשרי חלקו, כיוון 
ש'אנא בכח' היא עוטפת את כל התפילות של אותו היום, 
ובפרט תפילת שחרית, ומעלה הכל ללמעלה. והמילים 
הקדושות שיש באותה תפילה זה דבר נשגב ואדיר, למה? 
כיוון ש'אנא בכח' זה בעצם המסעות של החיים שלנו, 
ואנו צריכים תמיד להמשיך בזה וזה יוביל אותנו למסעות 

 טובים.
וכמו שאמרנו, שכל מקום שאדם מגיע הוא צריך לדעת 
שיש לו שליחות מה' יתברך. ואין דבר כזה שאתה מגיע 
בטעות לאיזה מקום. וצריך לחדד את זה תמיד שאין 

 -טעות אצל בורא עולם. ואין גם מקרה שזה אותיות "רק 
 מה'", שכל מסודר ומכוון.

פעם סידנא בבא סאלי זיע"א קרא ליהודי במרוקו 
ושאל אותו במה הוא עובד וענה לו שעובד בממשלה של 
מרוקו וסיפר לבבא סאלי ששולחים אותו למקומות שלא 
דרכה בהם רגל אדם מעולם. אמר לו הבבא סאלי תדע לך 
שכל מקום שאתה מגיע אתה צריך לעשות תיקונים. אמר 
תיקונים, בקושי אני יודע לקרוא  איך אני יעשה  לו 
ולהתפלל. אמר לו הבבא סאלי שהתיקון הוא שתדאג 
שיהיה לך בסל דבר מאכל או שתיה ושאתה מגיע למקום 
ואתה חושב שהוא לא שגרתי תעצור ותוציא את מה 
שהבאת ותברך בכוונה, אתה לא יודע איזה נשמות 

 נמצאות שם. 

 ˆ רבי מ˘‰ ‡ביחˆיר‡:”‰‚‰

בפרשת מסעי אנו נקרא על מסעות עם ישראל 
במדבר סיני. התלאות כפי שמצוין בתורה היו 

קשות מנשוא לילה כיום ללכת ללא שום פסק זמן 
החיים של כל אדם הם  ---למי שלא ידע■ לנוח 

כאלה. יש מסעות ויש תחנות הכל פרוש כמו מפה 
התבטאות מצמררת ■ לפני האדם כל החיים 

ממרן הסבא קדישא סידנא בבא סאלי זיע"א 
 מרתק ומחזק!!■  בנושא תיקון הנשמות

ת העולם החלום שמסעיר את העולם



בטחו בה' עדי עד, כי ביה ה' צור עולמים, 
אמרו על פסוק זה במסכת מנחות דף כט: שאל 
רבי יהודה הנשיא את ר' אמי, מה פירוש פסוק זה, 
והשיבו, שכל התולה בטחונו בהקב"ה, הרי לו 
מחסה בעולם הזה ולעולם הבא, הרי שהתנאי 
להשגחה העליונה הוא על ידי שהאדם תולה 
בטחנו בה' יתברך, לא משנה מי הוא כגדול כקטן, 
כי כך ה' יתברך הנהיג בעולמו אתה בוטח בי אני 

עוזר לך, יזכנו ה' יתברך להיות מן 
הבוטחים בו ובכך נזכה שהמחסה 

 שלנו יהיה מלכו של עולם. 
לחיזוק מסוג זה לא צריך יותר 

בכל יום ‘  מדאי הקדמות. להודות לה 
 כמה זה חובה, יותר ממה שזה זכות.

את האמת כמה נכון הדבר הוא, 
ע “ שכשאתה הולך ברחוב ורואה ל 

עיוור או נכה כמה זה מצער לפעמם 
א  ו ה ך  י א ן  י י נ ע מ ה  כ כ א  ו ה ך  י א
מסתדר, איך הילדים שלו מקבלים 

 את זה אם בכלל יש לו.
ודווקא אחרי המפגש הכל כך 
מצער ומלא רגשות הזה, אתה נכנס 
ר  ו ד י ס ה את  פותח  סת  כנ ית  לב

זוקף ‘, ’ פוקח עוורים ’ ומתחיל לקרוא  
הברכות מתחילות לקבל ‘.  כפופים 

משמעויות אחרות. כוונות אחרות 
 ומדבקות יותר לבורא יתברך.

אבל למה לנו להגיע למצבים הללו. יהודי 
ש אם אירע “ בכל מצב שהוא גם אם קורה אסון וכ 

דבר משמח תכיר לבורא עולם טובה, תומר לו 
תודה ותראה לו את כל גודל אהבתך וחיבתך 

 לאבא שבשמים.
סיפור זה שהוא בעצם הקדמה לסגולתו של 

שליט  מיילך  של “ רבי  כוחה  את  לנו  מגלה  א, 
 תפילה, ואת ההשגחה העליונה.

ו  נ י א ר ו ק מ ד  ח א מ ו  נ ע מ ש ר  ו פ י ס ה ת  א
הוויתיקים: באחד מימי הפורים בצעירותי, נקלעתי 
למצב בפרנסה קצת דחוק, עד כדי כך שלא הייתי 
יכול לקיים את מצוות החג, כי לא היה לי ממון 
מספיק לתת מתנות לאביונים, וידעתי שגם אני 
חייב בזו המצווה למרות המצב שנקלעתי אליו, 
ולכן כאב לי על כך מאוד, עברה קריאת המגילה 
של הערב, וכן של הבוקר, ורעייתי שתחיה הלכה 

 לקריאת המגילה. 
ואני ישבתי בביתי, ולא במתכוון התחלתי 
להוזיל דמעות ולהתפלל לה' יתברך שיושיעני, 
תפילה תמימה מעומקא דליבא שיזכני לקיים את 
מצוות החג כראוי, ובאותם רגעים שמעתי דפיקות 
בדלת, היו אלו שני בעלי בתים שהייתי מלמד 
אותם במשך השבוע, ולא היה לי אף שמץ של 
מושג שהם יבואו אלי, אם כל אדם שהיה נותן 
שיעור היו באים אליו, לא היה לו מקום בבית, וגם 
אם היתה סיבה שהם יבואו, הכי הרבה היו צריכים 

להביא משלוח מנות, הכנסתי אותם, אמרתי להם 
תודה רבה ושיזכו למצוות, והם הלכו לחיים טובים 

 ולשלום. 
ואז ראיתי בתוך המשלוח מנות של כל אחד 
מהם מעטפה, פתחתי אותה מייד, וביחד קיבלתי 

שקלים חדשים, שמחתי על כך בלי   300מהם  
מתנות  מצוות  את  לעשות  מיד  סוף, והלכתי 
לאביונים כפי ציווי רבותינו זכורנם לברכה, כבר 
שבאותו פורים אני  לא האמנתי 
למחרת  מצווה זו, וביום  אקיים 
בשעת השיעור ספרתי להם על 
גודל הנס, שבזכותם זכיתי לקיים 
מצוות מתנות לאביונים בהידור, 
והם נדהמו, וכך הם נתונים חיינו 
כל יום בחסדי ה' יתברך, אם נקבל 
שלום או  בריאות או  פרנסה או 
הצלחה בתורה, הכל בידו יתברך 
לרחם על בניו כשנפנה אליו, ונפנה 

 כל בקשותינו שיהיו רק אליו. 
ה  ר ה ר  פ ס י “ מ ב ר ע  י פ ש מ ה צ 

שליט  בידרמן  את “ אלימלך  א, 
הסיפור המדהים והמעורר הבא 
אחד  כל  של  לב  לתוך  שיחדיר 
מקוראינו החשובים את חשיבות 

לה  מצב, ‘  ההודיה  בכל  יתברך 
 שעה וזמן שיהיה.

בת ה   כבר     41-"ביתי  שנים    41סובלת 
מקשיים בנשימה", סיפר אברך תושב ניו יורק. 
"היינו איתה אצל כל הרופאים המומחים בעניינים 
אלו, ואף אחד מהם לא ידע ולא הבין מה שורש 

 הבעיה ומה ניתן לעשות כדי להקל מעליה. 
"אדרבה, ככל שהוסיפו לדרוש ברופאים כך 

מדוע אירע לה ככה,   –גברה הפליאה והתעלומה  
 ובאילו דרכים אפשר לרפאותה. 

למדינת  מומחים  כמה  ידי  על  "נשלחנו 
אריזונה, בדרום מערב ארה"ב, ששם האוויר יבש 
מאוד. למרות זאת השהות במקום שם הועילה 

 לביתי למשך שבוע אחד בלבד. 
"והנה, לפני תקופה קצרה קיבלה הנערה על 

  41עצמה, שבכל לילה לפני השינה היא תרשום   
דברים טובים שה' גמל עימה באותו יום, ועליהם 
תודה ותהלל לקדוש ברוך הוא, הגומל חסדים 

 טובים שגמלה כל טוב. 
יום הקפידה הנערה להודות לה'   11"במשך  

נעלמו    14-לפני השינה, והנה זה פלא: ביום ה  
הראשונה  והתודה  הנשימה,  י  קשי ן  לחלוטי
 ' ה לך  ה  וד ת '  : ה ית ה ב  ר ע ו  ת או ב מה  ש שר

 שהצלחתי לנשום כרגיל'"... 
"אכן, הסגולה הגדולה והמועילה משאר כל 
הסגולות היא, כאשר אדם 'זוקף ראשו' ורואה 
כיצד הקב"ה מפליא עמו לעשות תמיד בכל עת. 

 ההודאה היא הפתח להביא את הישועה". 
 

 סיפור לשבת

  14-ביום ה 
נעלמו לחלוטין 
קשיי הנשימה, 

והתודה 
הראשונה 

שרשמה באותו 
ערב היתה: 
'תודה לך ה' 
שהצלחתי 

 לנשום כרגיל'"... 

ידוע שבכח האש לטהר  -‘ילקוט לקח טוב’כתב בספר 
בליעה שאין ‘  ולהכשיר את הכלי שנבלע בן איסור. אפי 

 מועילה לה הגעלה במים רותחים, ליבון באש מועיל לה.

הלא כה דברי ” גם התורה הקדושה, שנאמר עליה  
יש בכחה להסיר מנפש האדם את כוחות ‘“ כאש נאום ה

ומכשרתו ” הטומאה הבולעים בה. וזה מה שאמר התנא:  
 ו) ממש כמו הכשרת כלים.“(אבות פ“ להיות צדיק

ליקוטי ” בהקדמתו לספר  ‘ חפץ חיים‘רעיון זה, אומר ה
רמוז גם בפסוקי הפרשה של הגעלת כלים.   -“ הלכות 

והדברים צריכים ‘.  וגו “  זאת חוקת התורה... ” נאמר כאן  
ביאור: הרי פרשת הגעלה היא דבר שהשכל מחייבו. הכל 

אם הבליעה אינה חזקה כל ‘,  כבלעו כך פולטו ‘מבינים ש
י הרתחה, די בהגעלה ברותחין, “ כך, כגון שנבלע ע 

היא ע  יש צורך בהכשרה “ וכאשר הבליעה  י האש, 
א “ הנעשית ע  דווקא. מדוע  העניין “ י האש  כ נקרא 

 בפסוק בשם חוקה?

על פי האמור יש לומר שהתורה באה לרמוז לנו כאן 
י “ הנעשית ע “  ההגלעה ”   -על העניין הנוסף שבפרשה זו 

 התורה.

הטומאה  את  המטהר  מים  למקווה  דומה  התורה 
הרבה אשמה ‘  המרחפת על נפש האדם מבחוץ, ואפי 

ונטמאו כל אברי נפשו מבפנים ומבחוץ, עליו להרבות 
בעסק התורה שנמשלה לאש, וזה יועיל לו להכשיר את 
נפשו ולפלוט ממנה את כל כוחות הטומאה המובלעים 
בה. וכדאיתא במדרש תנחומא, אם חטא האדם ונתחייב 
מיתה לשמיים מה יעשה ויחיה אם למוד לשנות פרק 
אחד, ישנה שני פרקים. ואם דף אחד, ישנה שני דפין. 
[ברם אין זה אלא לאחר ששב מדרכו הרעה שאם לא 
שב, הרי הוא כטובל ושרץ בידו. כמו שלא מועילה 

 הגעלה קודם שהסירו הלכלוך שבעין].

לכן כאשר בא אלעזר הכהן לומר לישראל פרשת 
כלומר, כל “  זאת חוקת התורה ” הגעלה הקדים ואמר  

י התורה, “ הפרשה הזאת רומזת להגעלה הנעשית ע 
שלעיתים מועילה לאדם כמו מקווה, ולעיתים כמו 

במידת הדבקות האדם “ הכשר ע  הכל תלוי  האש.  י 
 בתורה הקדושה.

 

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, ” רבי אלימלך בידרמן
את משה: אך את הזהב ‘ זאת חוקת התורה אשר צווה ה

ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת 
העפרת: כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך 

דמי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו 
 כג)-(במדבר לא, כא“ במים

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

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

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

 כי הם חיינו



הרה"ג ר' יוסף מוגרבי שליט"א, מספר שפעם אחת הבאבא סאלי זיע"א הלך עם מישהו לבקר יהודי. 
 -בן כמה נראה לך אותו יהודי שהיה שם? ענה לו -ואחרי שיצאו מהביקור שאל הבאבא סאלי את חברו

 -אם לא הולך עם מקל וגם נראה טוב אז לא יותר משמונים. השיב לו הרב ישראל אבוחצירא זיע"א 
יהודי זה הוא בן מאה ושלוש עשרה שנה, משום שיום אחד הוא זכה להשלים מניין בבית כנסת של 
אבי האביר יעקב ואז הרב בירכו באריכות ימים ושנים. ועוד סיפר שמה שזכה שברכותיו יתקיימו היה 

 בזכות ששמר על קדושת פיו וקדושת עיניו תמיד. 
 

מסופר על החפץ חיים, שנסע פעם עם איזה עגלון יהודי, ובדרך עברו ליד שדה. העגלון ירד מהעגלה, 
הביט לצדדים לראות שאיש אינו רואה והחל לקחת משם תבואה. לפתע שמע העגלון את החפץ חיים 
צועק: "רואים אותך, רואים"! מיד השליך מידיו כל מה שאסף ורץ לעגלה. לאחר שהתקדמו מעט 
הסתכל העגלון לאחור וראה שאין איש, שאל את חפץ חיים, מי רואה אותי? אמר לו החפץ חיים, 

 הקב"ה רואה אותך! אבל ממנו אינך יכול לברוח.
 

מסופר על רבי נתן מברסלב זיע"א שפעם בא לפני רבו כשהוא חבוש בידו. שאל אותו רבי נחמן 
זצוק"ל לפשר התחבושת העוטרת את ידו ואמר לו התלמיד שהוא רצה לתקוע מסמר בקיר, ובטעות 
דפק עם הפטיש על ידו. אמר לו הרב: אילו היית מתפלל לפני כן, שהפטיש יבוא על המסמר ולא על 

 יד, לא היית מקבל מכה ביד!
 

רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, בזמן מלחמת העולם השניה, הוגלה לסיביר לשתיים עשרה שנות 
עבודת פרך, והקגלסים הרוסים ימ"ש היו מריצים את האסירים בשלג ובכפור כשהם יחפים. הרב נשא 
תפילה חרישית לבורא העולם ואמר: גלוי וידוע לפניך שהכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים 
(התקררות), וכאן אני אנוס גמור, מבקש אני מלפניך שלא תביאני לידי חולי. וסיפר הרב שהיו רבים 
שהתקררו וחלו ואף נפטרו מהצינה והכפור. ואילו הוא מעולם לא התקרר ולא הגיע לידי חולי והכל 

 בזכות שהקדים תפילה לצרה.
 

מעשה בבנו של מרן רבנו יוסף קארו זצ"ל שנשא את בתו של רבנו האר"י ז"ל, וכנהוג בזמנם, הוזמן 
כל הציבור לביתו של מרן לאחר התפילה לסעודת שבת. והנה בעת שהחזירו את ספר התורה להיכל, 
בא שמשו של מרן והודיע שמפתח המטבח אבד, ובני הבית אינם יודעים מה לעשות. אולי צריך לפרוץ 
את הדלת, אך האם מותר בשבת? מרן הרהר בדבר והוטרד, בינתיים נעמדו הציבור לתפילת מוסף. 
במשך החזרה, היה רבנו האר"י מסתכל מידי פעם על מרן, ומיד בתום התפילה, ניגש אליו ואמר לו: 
מדוע כבודו בצער, המפתח נמצא במקום פלוני. הלכו ומצאוהו שם. בדרך לביתו של מרן, שאל מרן 
את רבנו האר"י: מאין ידע כבודו שהמפתח אבד, הרי אמרו לי זאת בשקט?! השיב לו: תדע, כל אדם 
שעומד להתפלל ומכוון בתפילה, יורד עמוד ענן מהשמים ומתחבר על ראשו. היום ראיתי שבשחרית 
היה עמוד הענן כתיקנו, אבל במוסף היה העמוד מתקרב ולפתע נתלש, ושוב חוזר, ושוב נתלש, 
אמרתי בלבי שכנראה יש משהו שמטריד אותך בתפילה. ומן השמים גילו לי שהמפתח הוא שהפריע 

 לך לכוון. (הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א) 
 

בישיבת וולוז'ין דאגו להעביר שוחד פעם בשנה לפקיד השליח כדי לבטל גזירת המדינה להכניס 
לימודי חול, ובשנה אחת הודיע השר בעצמו שהוא מגיע לביקורת זו, דילמה אחזה ברבני הישיבה מה 

הגר"ח מבריסק שנכנס ללמד בישיבה ביקש את הכסף …  עושים, אבוי אם יתנו, ואוי ואבוי אם לא  
ואמר שהוא ידאג להעביר בחכמה. לאחר 
שקבע פגישה עימו, נכנס הגר"ח עטוף 
זה  שהיה  אע"פ  ומגפים  צעיף  במעיל 
בעיצומי יומי אוגוסט. לתדהמת השר לרב 
למה נראה כך, ביאר הגאון שסבתא שלו 
ז"ל נתגלתה בחלום וגילתה אוזנו שמגיע 
הערב גל כפור עם עננים וגשם חזק ירד. 
מתי  הבל,  אלו דברי  ואמר:  השר  צחק 
לאחרונה קרה כדבר הזה? והרב בשלו, היא 
וגדולים  בחייה,  הכזיבה  לא  פעם  אף 
צדיקים במיתתם יותר. רצונך להתערב על 
סכום עצום, הציע הרב? וכך הוה, בערב 
לאחר שכמובן לא ירד גשם העביר הרב 
לשר את הכסף כשהוא מודיע מיד לישיבה 
להסדיר עם השר ענין הלימודים, וזה פעל 

 הפלא ופלא. 

 סיפורים מחזקים  
"‡˙ ˘˘ ערי ‰מ˜לט ‡˘ר ˙˙נו לנוס ˘מ‰ .

 ‰רוˆח" (ל"‰, ו')
 

למה רופא אומן שהרג בשגגה גולה 
והרי הוא מקיים מצוה כמו אבא שמכה 
את בנו והרב הרודה בתלמידו שפטורים 

 מגלות?
 

הנה בגמרא מכות (ח.) מבואר שאבא שהכה את בנו 
לחנכו ומת, וכן הרב שרדה בתלמידו כדי לחנכו ומת, 
וכן שליח בית דין שהכה ומת, אינם גולים, ודורש זאת 
אבא שאול ממה שנא' (דברים י"ט ה') "ואשר יבוא 
את רעהו ביער לחטוב עצים" מה חטיבת עצים רשות, 
אף כל רשות, יצא האב המכה את בנו והרב הרודה 
את תלמידו ושליח בית דין שלא הוי רשות אלא הוי 

 מצוה. 
ולפי זה קשה למה רופא אומן שריפא ברשות בית דין 
והרג בשוגג הרי זה גולה, וכן נפסק בשו"ע (יור"ד 
ריש סי' של"ו) ומקורו מהתוספתא (מכות פ"ב פ"ה). 
והלא גם ריפוי הוי מצוה, כמו שכתב הרא"ש (נדרים 
מא:) שלכן המודר הנאה מחבירו מותר לו לרפאו 
רפואת הנפש, שהרי הוא עושה בזה מצוה, וכן כתב 
השו"ע (שם), וכן כתב הריטב"א (נדרים לח: דף י"ב 
ע"ב מדפי הרי"ף) והטור (יור"ד סי' של"ו) ועוד שלכן 
אסור לו ליטול שכרו מושלם אלא רק שכר בטלה 
וטירחא, ואם כן קשה למה רופא אומן שריפא והרג 

 בשגגה גולה? 
 

 ‘יישוב א
רופא שהרג בשגגה הוברר למפרע שלא 
 התעסק ברפואתו אלא אדרבה גרם מיתתו

העולם מיישבים שיש חילוק בין אב המכה את בנו 
והרב הרודה בתלמידו, לפי שאצלם גם אם הבן מת 
בכל זאת קיימו מצוה, כי בעצם ההכאה הם מחנכים 
אותו, ולא שגו בזה, רק שעל ידי כך מת. משא"כ 
לעניין רופא, אם החולה מת על ידי רפואתו, הוברר 
למפרע שהרפואה שנתן לא היתה נכונה כלל, ושגג 
וטעה ברפואה, ולכן החולה מת, נמצא שלא עסק 
הרופא במצות רפואה כלל, ולכן אם מת החולה הרי 

 זה גולה, כי הרגו בשגגה.
 

 יישוב ב'
אם היה החולה מתרפא מאליו לא היה בו 

 מצוה לרפאו
מתרץ הגיליוני הש"ס (ברכות ס.) שהואיל ואם היה 
החולה מתרפא מאליו לא היה בו מצוה לרפאו, לפיכך 
אף עתה אינו אלא כהכשר מצוה, וכמו שאמרו שם 
בגמרא לעניין חוטב עצים לבניית סוכה דודאי גולה, 
כיון שאם היה מוצא חטוב אינו חוטב, משא"כ הרב 
המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו שאף על פי 
דגמיר מצוה היא דכתיב "יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים 

 לנפשך" כדאיתא שם בגמרא.
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 חלוקת ירושה ולעשותפוס ולהעמיד אפוטרכיון שאי אפשר 
, ד שיגדלו הקטנים ויתנו את הסכמתםליתומים קטנים וגדולים ע

 אפילו שהיו שם קטנים?חילקו את הארץ  אם כן היאך
שכל מה ד"ה יתומים) כתבו כאמור בשם ר"ת דף מ"ב ע"א ( התוספות במסכת קידושין 

לכל אחד ואחד  עשה חלוקה ויברורכדי שי על נכסי יתומים פוסומעמידים אפוטרב"ד ש

על  פוסורטלפני הב"ד אבל אם היה האחד מוחה אין להעמיד אפודדוקא שבאו  חלק יפה,

כורחם, ולכן אי אפשר לעשות חלוקה כשאחד מהיתומים קטן אלא עד שיגדל ויהיה בו 

ות שהרי בחלוקת ופוס, ומקשים התוספרטחלוקת האפומינוי ודעת ויתן את הסכמתו ל

   שהיו בה הרבה קטנים? ואפילולכל השבטים, נעשתה חלוקת הארץ  הארץ

 חלוקת הארץ היתה ע"י אורים ותומים - יישוב א'

שהיו שם כמה מחלוקת הארץ להביא ראיה להקשות ואין ד תרציםמ התוספות (שם)

שמע מדבריהם מ. על פי הדיבור ואורים ותומיםה תהיהארץ לפי שחלוקת  ,םייונקי שדי

 שאף חלוקת הארץ וברירת החלקים נעשתה על פי אורים ותומים.

 לא חילקו לכל אחד חלקו על ידי הגורל - יישוב ב'

ין השבטים, איזה חלק יפול השטמ"ק (ב"ב קיז:) כתב בשם הראב"ד שהגורל היה רק ב

 .אנשי השבט נעשתה על ידי הנשיאלכל אחד ואחד מהחלוקה הפנימית  לכל שבט, אבל

אין זה מוכרח שהתוס' חולקים על זה וסוברים שהיתה חלוקה באופן פרטי נראה דאך 

לכל אחד ואחד, דלעולם גם אם החלוקה ע"פ אורים ותומים היתה כאמור באופן כללי 

ים איך מחלקים להם גם יאיזה חלק יקבל כל שבט, עדיין לכאו' קשה דאם יש יונקי שד

 .  בלא הסכמתם חלק זה ולא החלק האחרבאופן כללי 

 ים והקטניםיבחלוקת הארץ לא הוצרכו דעתם של היונקי שד - 'גיישוב 

ים והקטנים, ידבחלוקת הארץ לא הוצרכו דעתם של היונקי שד מתרץבחי' אילת השחר 

דאף אם היו גדולים מוחים לכאו' לא היה מקבל חלק אחר ממה שנקבע על ידי הנשיא 

וקת הארץ לכל אפוטרופוס, דשאני התם שהיה ואורים ותומים ואם כן אין ראיה מחל

 אפשר לחלקו גם לקטנים משום דלא שייך שיקבל חלק אחר.
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 כתיבה וחתימה טובה!

 
 
 

ער יוסלה מסלוצק שהיה מרבה מעשה עם הנ

להשתובב בעיירתו, עד שפעם אחת בהיותו 

מטפס על אחד העצים צדה עיניו אל תוך אחד 

הבתים היאך אבא אחד צועק על בנו בחומרה 

"דע לך בני שלא אניח לך לגדול כמו יוסלה 

השובב, אלא מוכרח אתה לישב ולשקוד על 

ך ולא תתרוצץ ברחובות כמו לימוד

 יוסלה"!!!

ים נגעו לליבו של יוסלה והוא אץ רץ הדבר

לביתו והודיע להוריו ולבני ביתו כי עכשיו 

מיד הוא עושה את דרכו לסלוצק לישיבת 

וד על לימוד וולאז'ין ובכוונתו מעתה לשק

הגר"ח מוולאז'ין  תוה"ק בשקידה והתמדה.

זצ"ל קיבלו במאור פנים ועודדו והושיבו בין 

דו מקרא תלמידי הישיבה והורה לבחורים ללמ

 משנה וגמרא.

חלפו שמונה שנים ויוסלה נהפך לאחד מגדולי 

 שקדני ולמדני וולאז'ין.

באותם הימים הגיע מברק לישיבה בו אימו 

מתחננת על נפשה שבנה ישוב הביתה, וכה 

"שריפה פרצה בעירנו, וכלכותבת האם: 

שורת בתי המלאכה ברחוב החייטים בסלוצק 

אבא, הכל עלתה באש, ובתוכם גם חנותו שלל

הפך למאכולת אש, ועתה נשבר מטה לחמנו,

ואין לנו במה להתפרנס, וכל בני הבית שרוייםם

בדלות נוראה, אנא ממך, עתה לאחר שמילאת

 מצברים רוחניים, הגיע הזמן לשוב הביתהה

 

ולעמוד לימין אבא לשקם את החנות לפרנסת 

וקיום בני הבית בעת צרה זו",

ם?˜ סכמ˙ ‰˜טנ

ל ל



 
 

  

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

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

ומבואר בדבריו שלמד בכוונת התוס' שעל פי האורים ותומים גם 

היה לא אחר כך י לכל אחד ואחד את חלקו, וממילא ופן פרטחילקו בא

נעשתה למחות. אולם לפי מה שכתבתי לעיל בדעתם שהחלוקה יכול 

רק באופן כללי, וכן מסתבר, על פי זה אתי שפיר למה לא תירצו 

 התוספות כדבריו.

ועוד יש להעיר דלכאו' לפי דבריו כיון שלא היו יכולין לערער על 

החלוקה ולכן לא היה צריך את הסכמת הקטנים אם כן גם החלוקה לא 

ר התחשב כחובה, ובגמ' לעיל אמרינן דהוי כחוב דאיכא דניחא ליה ב

 ולא ניחא ליה בבקעה, וצ"ע בזה.

כל חלוקת מו ומצאתי עוד שהריטב"א כתב שחלוקת הארץ היתה כ

שהגדילו. וכן כתב השיטה לא זמן אפוטרופוס ויכלו הקטנים למחות מ

אם הגדילו יכולין למחות כך הדין גם שי, שלדעת שמואל נודע למ

אחת בחלוקת הארץ. וכתב הריטב"א שהיו יכולין למחות עד שעה 

אחר שיגדלו כדין קטן שהטבילוהו על דעת ב"ד שכשיגדל יכול למחות 

יכול למחות, ולחזור להיות גוי, ואם המתין שעה ולא מחה שוב אינו 

ומבואר שכיון שלמדו שחלוקת הארץ היתה ממש כדין חלוקת 

אפוטרופוס לכן סוברים שגם בחלוקת הארץ יכלו למחות וממילא כך 

 ין. היא גם דעת התוס' בסוגי

ודלא כהתוספות רא"ש שסובר שבחלוקת הארץ לא יכלו למחות כיון 

 רק הויוס לא נלמד ממש מחלוקת הארץ, ושבלא"ה דין אפוטרופ

     אסמכתא בעלמא, ודלא כהתוס' בסוגיין. 

  לכל שבט אורים ותומים רק איזה נשיא להעמידביררו ב - יישוב ד'

שמה שנעשה על פי הדיבור ואורים  תרץהשיטה לא נודע למי מ

 ,איזה נשיא יעמוד לכל שבט ושבטים היינו רק ברירת הנשיאים, ותומ

 אבל החלוקה עצמה נעשתה על ידי ברירת הנשיא לבדו.

 אסמכתא בעלמאהוי חלוקת הארץ הפסוק של  - יישוב ה'

התוספות רא"ש כתב שאין כוונת הגמ' ללמוד דין אפוטרופוס ממש 

רק אסמכתא בעלמא. הוי דקרא דחלוקת הארץ  מחלוקת הארץ,

וכיוצא בזה כתבו התוספות בגיטין (לד.) דלא לגמרי מדמה לחלוקת 

אינו מעיקר הדין אלא  אפוטרופוסהארץ. והיינו דכל הדין דמעמידין 

 והפסוק רק אסמכתא בעלמא. ,מתקנה

דשפיר לומדים  ,אבל בעצמות יוסף ביאר את שיטת התוס' בסוגיין
ארץ, כיון שיש שם שני דינים לגריעותא, שלא היה זה זכות מחלוקת ה

גמורה דאיכא דניחא ליה בהר ולא בבקעה וכו', ועוד שהיו שם כמה 
ם, וממילא אם לא היה מועיל להעמיד אפוטרופוס מן ייונקי שדי

התורה לחוב על מנת לזכות לא היה רחמנא מרשה לחלוק הארץ על 
א ודאי מועיל לחוב על מנת ידי שליחות דהוי תרתי לריעותא, אל

 לזכות על ידי אפוטרופוס והיה שם רק גריעותא אחת.

  ).בדף מ( קידושין שיעורי "כרם יוסף"הספר מתוך 

 
 
 
 

ולעמוד לימין אבא לשקם את החנות לפרנסת וקיום בני הבית בעת  
צפה גם לחבוק את בנה על החותם דמעותיה של האם המ צרה זו",

 לאחר שנים רבות אשר לא ראתה את בנה. 

 עננה כיסתה את פני יוסלה, מצד אחד אהבת התורה בערה בו, ומצד

בצר לו עלה לפני רבו  נו מסוגל לעמוד מנגד לתחנוני אמו.שני אי
הגר"ח מוולאז'ין והראה לו את מכתב אימו, הגר"ח נאנח והשיב 

בץ כספי צדקה קמיוסלה  !מודיך""שמע בקולי וחזור לליליוסלה, 
 לשקוד על לימודיו בהיכל הישיבה. משיךגר להוריו ומשומ

יוסלה, חלפו כמה חודשים והגיע מברק נוסף בו כותבת האם: "
לצערנו לא שבת הביתה, המצב בבית הורע, אבא חולה וכבר אינו 

יוסלה חש מועקה כבדה  יכול לעבוד, לפחות עכשיו חזור הביתה"..
פני רבו הגר"ח שגם הפעם נאנח, לאחר דקת דומיה ושוב עלה ל

ת פקודת רבו קיים יוסלה א !!"תמשיך ללמוד, ורק ללמוד"השיבו 
 והמשיך לשקוד בתורה.

חלפו שלושים יום ושוב מברק המיועד ליוסלה ובו שתי מילים בלבד: 
לחדרו של ראש הישיבה רבי  הרממרץ בבכי וויוסלה פ "אבא נפטר"!!

רך "ברוך דיין האמת" במיוסלה  שאף בכה יחד עימו,חיים מוולאז'ין 
ורה חיים מ מה אפפה את החדר כולו, רבידמ .וראש הישיבה ענה אמן

ם תומם לשוב ולהתמיד ומיד ע !ליוסלה לשבת שבעה בהיכל הישיבה
גר איגרת תנחומים לאימו האלמנה עם שמיוסלה  !!בתורה כמקדם

ודיו ביתר שאת משיך בלימכסף לפרנסתה ולפרנסת בני ביתה, ומ
 וביתר עוז. 

חלפו הימים וכעבור כמה שנים, הגיעה משלחת מעיירת סלוצק 
לוולאז'ין, רבה הראשי של סלוצק נפטר ועתה הם מבקשים מראש 
הישיבה רבי חיים וולאז'ין שיתן להם את הבחור המובחר שבישיבתו 

 שיכהן פאר כרב העיר.

בו על ידו, קש לקרוא ליוסלה, הושיבמתמלא שמחה ורבי חיים מ
והחל להפליג בשבחו בפני ראש הקהילה של סלוצק ושבעת טובי 

 של סלוצק, ועל פיו ישק כל דבריו"."מעתה הוא יהיה רבה העיר, 

ו רבי יוסלה מסלוצק, תפס פנה לעברו של תלמיד ןרבי חיים מוולאז'י
"זוכר אתה את ידיו, פניו האדימו והוא חתם את דבריו באומרו: 

מברקים, על שריפת החנות של אביך, על חוליו ועל שבאת לפני עם ה
פטירתו, והנה שמעת לי ועמדת איתן בניסיון, המשכת ללמוד ובזכות 

 זה הגעת עד הלום, עתה אביך מאושר ושמח בך בגן עדן"..

שו"ת רבי יוסף מסלוצק כאשר שמעותיו  יוסלה... הוציא לימים
 מתבדרין בבתי מדרשות ובהיכלי התורה.

ר הרב מבריסק בשם אביו הגר"ח שהוסיף ואמר את הסיפור הזה סיפ
"דעו לכם, יתכן, ואפשרי הדבר, שתינתן רשות להם באותו מעמד: 

לשטן לשרוף עיר שלימה, ובלבד לנסות ליטול בחור אחד מן 
 "!הישיבהה

הבית בנני וקיוום לפרנסת החנות את לשקם אבא לימיין מודד
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 (מתוך 'מחנה אפרים') הרב אפרים שרבני שליט"א   –אחד בשביל כולם 

 
ובייחוד בתקופה הלא קלה הזו, תקופת 'בין המצרים',   היום נדבר מעט באהבת ישראל, 

שכולנו יודעים וזה אינו סוד בשל איזו סיבה נולדה התקופה הכאובה הזו, עקב שנאת  
 . הסתדר', ואולי בעצם בגלל אהבה שלא הייתה'לחינם, מחמת שלא ידעו  

 
בים  ובאמת ששאלה זו הייתה מנקרת בראשי לא פעם ולא פעמיים, האם היום אנו קרו

יותר להיות אוהבי ישראל, האם אנו 'עומדים מעט בקריטריונים', או שמא לצערנו אף  
אנו עדיין רחוקים. ובכדי שנקבל תשובה יש לנו לשאול שאלה אחת פשוטה: מה היא  

 ל'? 'אהבת ישרא 
 

קודם לכן, זכרו נא עם קדוש, מי שיזכה להיות 'אוהב ישראל', יזכה להרבה מאוד, אולי  
לובלין היה יהודי פשוט שהיה קונה מסרקים ומחלקם במקוואות, כששמע  לכל. בעיירה  

יהא חלקי מחלקו", מי יודע איזה עולם הבא יש ליהודי  : "אמר החוזה מלובליןעל כך 
כזה, אולי זוהי פעולה פשוטה, יכול באמת להיות שזהו עניין של כמה שקלים, אך זה  

אנשים, ללא תמורה וללא   ומתוך אכפתיות לעוד   נבע מתוך אהבה, מתוך דאגה,
אינטרסים, אך ורק בכדי לעשות טוב. יהודי כזה יהיה לו עולם הבא כל כך יפה, הבורא  

 '.  יתברך כל כך חושק בו, כל כך חושק באנשים שעושים 'למען
 

"אדם חי שבעים שנה ולו כדי שייטיב ליהודי פעם   כבר אמר רבנו הבעל שם טוב זצוק"ל:
איזה משפט! יש לך חבר, שכן, או אדם שפגשת, והנך עוזר לו, דואג לו,   -אחת בלבד!"

או שאתה מלווה אותו בבעיה שלו? אם זה כך, אזי היה כדאי שתעבור כאן בעולם הזה  
פעם אחת, עבור   גידול בנים, זקנה, בשביל, שבעים שנה, גן, בית הספר, חופה, פרנסה 

 .פעם אחת שיהודי היה זקוק לעזרה ואתה היית שם בשבילו
 

שטיפלה במסירות באישה ששברה את הרגל, וכששמע על כך    סיפרו לי על אישה אחת 
הוא מיד אמר: "לכו תבקשו ממנה ברכות", היא מרוצה לשמים, היא   ר' חיים קנייבסקי

י    ה'"ַמה ּטֹוב ּוָמה  כי את זאת הוא מבקש: ,  מקורבת מאוד להשם יתברך ָך ּכִ ּדֹוֵרׁש ִמּמְ
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד".  ּפָ  ִאם ֲעׂשֹות ִמׁשְ
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דעי לך! השעתיים של הדאגה הזו, של הושטת היד, אם זה לבשל, אם זה לנקות אותה,  

ואפילו רק לשבת ולשמוע אותה, יכול מאוד להיות שאלו השעתיים הכי יפות בחיים  
"יום שאינני עושה בו טובה ליהודי   ר' משה מקוברין זצוק"ל:שלך! ודומה לכך מה שאמר 

 ". איננו נחשב בעיני ליום
 

אני אומר גם על עצמי, כמה אנו צריכים לבקש מהבורא יתברך שיזכנו להיות   אהוביי,
מאוהבי ישראל, גם בזמנים שאנו יושבים בבית, שנחשוב על כולם, לא רק על  

משפחתנו, ילדינו וקרובינו, אלא על כולם, לדאוג לכולם, לכאוב עם כולם ולשמוח עם  
 ?! כולם, כי ללא זה אילו מן חיים אלו

 
שיום יבוא ויגידו לנו שאהבנו את עצמנו. אחת הפעמים שהרגשתי בזה,  אני מפחד 

הייתה כששמעתי את בתי שעלתה במדרגות ומעדה ונשמע קול מכה חזקה. כששמעתי  
את בכייה לבי נצבט בקרבי ומיד פתחתי את הדלת ורצתי לקראתה. ברם, ככל  

ו של בתי אלא  שהתקרבתי למקום הנפילה, התחלתי לעכל יותר ויותר שקול הבכי אינ 
של ילדה של אחת השכנות שקולה דומה לקול בתי, הרגשתי תחושת רגיעה מסוימת,  

שהרי זו אינה בתי. אך משהו אחר לא נתן לי מרגוע, משהו אחר הציק לי, אמרתי:  
זכני רבונו של עולם, שאת אותה הבהלה  ? "רבונו של עולם, למה זה כך? למה אני כזה

וש לא רק בילדים שלי, אלא בילדי עם ישראל כולם,  שלי, אח   והדאגה שחשתי לילדה 
איני רוצה לחשוב שאחרי מאה ועשרים יגידו לי אהבת רק את עצמך ואת הילדים  

 ".שלך 
 

  בעל ה'חזון איש',, ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצוק"ל אני כל כך מתפעל כשאני קורא על 
נפש בכדי למצוא  שלאחר שהיה מסיים להתפלל שחרית היו נקבצים אצלו יהודים מרי 

מזור לחוליים וצוקתם, ולאחר שהיה מסיים לשמוע את צרותיהם לא היה כבר מסוגל  
לסעוד את סעודת הבוקר על אף מצבו הבריאותי הקשה. הגיעו זמנים שאחותו הייתה  

מתחננת: "אנא מכם! אל תשיחו לו את צרותיכם, אם תספרו לו הוא לא יאכל, זה לא  
הן בבעיות פרנסה, הן בשלום בית,  ,  ש את הכאב של האחריםבריא לו!". הוא ידע להרגי

באותה המידה שהיה שומע שבנו מעוכב שידוך  , הן במעוכבי שידוך, הן בחשוכי בנים 
 .או חשוך בנים

 
של עולם, אנא, תן לנו לב כזה, לנו, לנשותינו, לילדינו, לב של יהודי אוהב. אין לי   רבונו

ספק ולא צל צלו של ספק, שכל אבא שילדיו יראו שאביהם מרגיש צער על יהודי  
שסובל, על יהודי שלא מתחתן, שחולה, שלא נפקד בבנים, אבא שעומד וקורא תהילים  

 .להצלחתו גם הילדים שלו יהיו כאלה
 
והב ישראל הינו אדם שיודע שאינו חי לבד, שיודע שיש עוד אנשים בעולם. יש לנו  א

אברך אחד בכולל, בשעת ארוחת צהריים תמיד מתקשר לאברכים שלא הגיעו ושואל  
אותם אם לשמור להם מנה. אף אחד לא אמר לו, לא ביקשו ממנו. ניגשתי אליו ואמרתי  

כזאת תורה הקב"ה מחפש, תורה בשביל  לו: "אני מקנא בך ומוכן להתחלף איתך, כי  
 ".  כולם

 
כמה אני מעריך אברכים שמתקשרים ומשאירים הודעה: "אני נמצא כעת בסופר מסוים  

יש מבצע כך וכך, כל מי שרוצה אני אקנה לו". אולי פעולה זו נראית פשוטה, אך היא  
המקדש, את  כלל לא פשוטה, היא מרעישה עולמות, רק בגלל פעולות כאלו ייבנה בית  

 .הפעולות הללו אנו חסרים, אדם שחושב על עוד אנשים
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בדקותיו האחרונות, אמר  , שכשהיה שוכב על ערש דווי מסופר על ר' חיים מוולוזין זצוק"ל, 

צריך עזרה ומיד תעזור לו,  לבנו שהיה יושב לידו: "תבדוק למי אין לעשות שבת, תבדוק מי 
 . אלו היו המילים האחרונות של הרב -אל תשאיר אותו כך!"

 
כמה הוא חיכה, כמה  ! פלוני התחתן? איזה יופי לאהוב יהודי נכלל בזה גם לשמוח בשמחתו.

איזה יופי! פלוני מצא עבודה, מסכן, כמה  .  היה קשה לו, סוף כל סוף הוא הגיע לנחלה שלו
 . לא מצא את עצמו, עכשיו יהיה לו נחת זמן היה מובטל ממש

 
"היאך זכית בבן כזה?". אמר להם: "בזכות   פעם שאלו את אביו של מרן ר' עובדיה יוסף זצוק"ל:

שהייתי משמח חתן וכלה, דאגתי לשמוח בשמחתם". ובגלל זה היו קוראים לו רבי יעקב  
 ך'. 'גלה', כי היה שר בשמחת חתן וכלה את השיר 'גלה כבוד מלכות 

 
סיפרו, שפעם אחת    מנהלה הרוחני של ישיבת סלובודקא על ר' אברהם גרודז'ינסקי זצ"ל,

ביקר אצל בני משפחתו בוורשה. תוך כדי שיחה הביט ר' אברהם בשעון והחל לשיר  
ומהשיר עבר לריקוד במשך כמה דקות ארוכות. בני המשפחה עמדו משתאים ולא ידעו מה  

פשרה של שמחה זו. כאשר התיישב השיב הרב: "כעת מתקיימת חתונתו של תלמיד  
משם, אך לשמוח בשמחתו זה   יכול לשמחו שהרי הנני רחוק בסלובודקא, הן אמת שאינני 

 ".כן אני יכול 
 

עוד דבר, לאהוב יהודי נכלל בזה אף לכאוב את כאבו, להשתתף איתו במועקותיו ולשאת  
"לאחר שהתאלמנתי מאשתי בערב יום הכיפורים    סיפר ר' יוסף שווינגר:איתו את הכאב. 

.  ממרן ר' עובדיה יוסף זצ"לפור, קיבלתי טלפון כאשר כולם עסוקים בלהכין את עצמם ליום כי
בתחילה לא אכחש שנבהלתי לקבל שיחה בהולה כזו בערב יום הכיפורים ועוד מגדול הדור.  

אמר לי הרב: "שלום לך ר' יוסף, אני מתקשר אליך כי אני יודע כמה קשה לך, כמה קשה  
בר, אך תדע לך, תשקיע  להיות אלמן, גם אני אלמן, אני יודע מה אתה מרגיש, מה אתה עו

את עצמך בתורה, רק היא ביכולתה לעזור לך לשכך את הצער", וכך המשיך הרב לדבר  
כמה מחזק לקרוא כמה אהבה יש כאן, כמה   -ולחזק אותי, ואיחל לי גמר חתימה טובה"

 .דאגה
 

, שהגיע באחת הפעמים לערוך ברית מילה לאחד הילדים  הרב ראובן אלבז שליט"א סיפר
וק"ל היה סנדק שלהם, מרן הרגיש שידיי קרות ואמר לי: "לא מספיק מה שהתינוק  שמרן זצ

עובר בברית צריך שיהיה לו גם קר? לך תחמם את הידיים שלך כמה דקות אנחנו נחכה  
 ". קצת

 
שהייתה לו רשימת זוגות שלא נפקדו שהיה מבקש   סיפרו על הרב סלמאן מוצפי זצוק"ל, 
 .לו תקרא את הרשימה אני כבר לא מסוגל, נקרע לי הלבעליהם. יום אחד קרא לבנו ואמר  

במוצאי שבת האחרון חשבתי לעצמי, שלאחר הבדלה אשב להכין את השיעור ואת העלון  
בנחת, אמנם רבות מחשבות בלב איש, זה התקשר ורצה עזרה, ויהודי אחר ביקש שאעזור  

בלילה.   11שעה  לו לדעת איך לעודד את אשתו שעברה משבר, וכך נמשכתי בשיחות עד 
שכבר החלטתי לשבת וללמוד, קיבלתי שיחת טלפון מיהודי יקר שסיפר שיש לו   11בשעה  

כמובן שנעניתי  . בעיה מאוד מאוד דחופה ואם זה לא היה דחוף הוא לא היה מתקשר
נכון שרציתי כל כך לשבת וללמוד, אך לאחר  . 2:30-לבקשתו, בקיצור הלילה נגמר ב

תי בכזאת שמחה גדולה, על עצם המחשבה שאולי היה כדאי  שחשבתי מעט על כך התמלא 
 ,להגיע לעולם הזה רק בשביל מוצאי שבת אחד כזה. להיות קשור קצת ליהודי שטוב לו

 .אפרים שרבני !ליהודי שאולי הלילה יוכל לישון בנחת. ה' יזכנו. שבת שלום עם ישראל
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 )260(מתוך 'אפריון שלמה'  מילה זו מילה 

 
ה יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהיֵֹּצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ  (ל,ג)  לֹא ַיֵחל ּדְ

אבל אם אדם אמר שהוא יעשה משהו, לא    .יש מצוה לקיים את הנדרים ולא לעבור עליהם
 ?  הוא חייב לעשות זאת בלשון נדר, האם 

 
ָברוֹ " רק אם אדם   .כל אשר יצא מפיו דיבורו, אלא עליו לקיים אין לו לחלל את   –"  לֹא ַיֵחל ּדְ

אדם חייב לקיים מה    –אם זה לא בלשון נדר   אמר בלשון נדר יש לו דין חמור יותר, אבל גם
 .שיוצא מפיו

 
כשהוא    .אחד מהתלמידים שלו  נסע לארה"ב לשמחה של פעם אחת הרב סגל ממנצ'סטר

לו היה קשר לבעל השמחה, והם הלכו   הגיע לשם הוא התאכסן אצל אחד ממקורביו, שגם
ללכת, אל   באמצע השמחה, פנה הרב למארח שלו ואמר לו: אני רוצה .אל השמחה יחדיו

   .במונית  תטריח את עצמך לבוא איתי, אני כבר אשוב
 

מאנגליה לארה"ב להשתתף   למחרת פנה המארח לרב ושאל אותו: הרב הגיע במיוחד 
 ?  השמחה כל כך מהראת   בשמחה, מדוע הרב פנה לעזוב

 
בבית והוא שאל אותך: "אבא, אני   לפני שיצאנו אתמול, הבן שלך נשאר לבד אמר לו הרב:

  ואתה הרגעת אותו ואמרת לו: "אל תדאג, אני לא משאיר"... הלילה לבד   מפחד להישאר כל
ראיתי שכבר מתקרב חצות, ואתה לא  "... אותך כל הלילה לבד, לפני חצות מישהו יהיה בבית

צריך להיות   החתונה, אז הלכתי אני בעצמי, כי מילה זו מילה, ומישהו תכוון לעזוב אתמ 
 .בבית

 
להתכבד בסנדקאות. הרב, שהיה חולה   ראש ישיבת מיר, הוזמן פעם אחת ר' נתן צבי פינקל,

בבוקר הברית הרב    .שהברית תיערך באולם הקרוב ביותר לישיבה, זוועיל בפרקינסון, ביקש
להגיע. אז הרבנית התקשרה והודיעה שהרב לא יוכל   הרגיש שהוא לא יוכל חש לא בטוב, ו 

 .מה קרה? הרב מחכה בחוץ ברכב .כמה דקות לפני הברית, התקשרו לאבי הבן .לבוא 
יכול, אבל אמרתי שאני אבוא   אבי הבן רץ אל הרב, והרב אמר לו: לשבת סנדק אני לא 

 !לברית... אז הגעתי



 

 
  שבת שלום  

  
  

   דבר העורך 
אנו מסיימים , ובכך מסעיו ת מטותויפרש נקרא את בשבת זו

   חומש הפקודים. - חומש במדבר את
שליט"א גלזר  ליאור  הרב  שנים  :סיפר  מספר  זכתה"לפני   ,  
ברק בבני  'וולף'  מסמינר  ישיבה  ,בחורה  בחור  עם   .להתחתן 

לחתן  המיועד  וססגוני  ארוך  כבוד  שולחן  הכינו  באולם 
בשולחן ולרבני לשבת  הוזמן  הסמינר  גם מנהל  החשובים,  ם 

 הכבוד, האולם היה מלא עד אפס מקום! 
נוספים    באמצע רבנים  הגיעו  הראשונה  אחד  והמנה  לפתע 

סלח לי י"  :מבחורי הישיבה רץ הישר אל מנהל הסמינר ואמר
הרב צר,  כבוד  החשובים אבל  לרבנים  המקום  את  לפנות  יך 

ה לקום ולחפש מקום אחר הרב הרגיש בושה גדול  .שהגיעו"
בבקשה" קום  את   !"נו,  והרים  בחוצפתו  הבחור  הפציר 

הצלחת של הרב! הרב וולף לא תאר שתהיה לו כזאת בושה  
לרדת משולחן הכבוד ולחפש מקום בין השולחנות המלאים! 

הרב  חיים   -  ממשיך  הרב  מרן  בדברי  נזכרתי  הרגע  "באותו 
זאת שעת    , ק"כשמבזים אותך ואתה שות  ;קנייבסקי שליט"א

לבקשות" מאוד  גדולה  בבו   ...רצון  פנים ירדתי  משולחן   שת 
"רבונו   בליבי  ומלמלתי  המעמד  את  לנצל  והחלטתי  הכבוד 
של עולם, אתה יודע כמה גדולה הבושה והביזיון שאני עובר 
פלונית  לבחורה  זיווג  שתשלח  מבקש  אני  אלו,  ברגעים 

 .זיווגה"ועדין לא מצאה את    36שהגיעה לגיל    ,בסמינר שלנו
הרב  -  לא תאמינו הציעו  "לא  -  ממשיך  ימים בלבד,  חר כמה 

פגישות כמה  ולאחר  שידוך  מבוגרת  בחורה  זכו    ,לאותה 
 ולהקים משפחה לתפארת!   להיתארסהשניים 

מסעי:   פרשת  בתחילת  הפסוק  ִיְׂשָרֵאל" על  ְבֵני  ַמְסֵעי  ,  "ֵאֶּלה 
  בחייו ר  בואדם ע  כל:  זצ"לֵטיְנַמן  ׁש  ּבהרב ַאֲהֹרן ֵלימרן  ר  מא
רמוים  טפשוים, ֵמֶהם  בר  תועסמ נק בע' ל ס'מ  םג ים.  בִ ּכָ הם ֻמְ
 םג -  ליםוח  תקופלְ   וא  לדיל השע ַל'ֵחיֶדר'  סיתה, מבע' הס'מו
ְסָתמִ ה אינם  מ יםּיִ ם  ֶאָחד  ְלָכל  , יםֻׁשּנִ מְ ּו  ניםשו  תועס. 

לוימו,  ול   תֹויָֻחדּמְ הַ   תוי שווהתרח התנהל  גם  ו חד    ו תוֹאֶפן 
, תועסה מבהר  ך כ  לכ  ת, עברבל  יםש   -רים לאדם  מוהם. ואב

 לכה כאילו בהם תבבתוהס ליוא  ו? אשהוהם ממ  תהאם למד
ה  תב ואין א בתוסשמענק,    לגלג  ו ה שאיז  אןכ  ש י  כאילומקרי,  

"ִהְתִחיל   ש:דרמר המוא  םּנָ ְלחִ לא  רה ותכלית?!  טמ  וה לאור
מ לתֹועַּמּסָ הַ   לּכָ   ה ונָאִביו  ָאַמר  א  ְו י ֹו",  אַ דֵ ֹו:  מַ ּתָ ַע    עַ ּדּוה 

מִ ֹוז  הּכָ מַ   אןּכָ   ּתָ לְ ּבַ קִ  ! ִניֹול ּפְ ִעְנָין  ּבְ   ה רָ ַּכּׁשּוא    ּתָ גְ הַ ֶׁשּנָ   ם ּׁשּו? 
לׁשֶ ְוַצַער   אַ דֵ ֹוי   -  וָהָיה  מִ ּבָ ָמה    םּׁשּומִ   הּתָ ַע  ֶזה    םּׁשּוא?  ֵחְטא 

כן,    ...יתָ ׂשִ עָ ׁשֶ  ה  רָטהּפְֵ   ה רתוהאם  ין  בשנדי  כ,  תֹועּמּסאת 
 ולא יעבר  שבחיי האדם  תועסמה שדי  כמקרה,    כלאן  כאין  ש

 . ןוכנח הקלִיְלַמד ֶאת הוְ  ליְׂשּכִ יַ  אלא', ו'ְלַיד
גם   שלגבי  כך  ׁש  ,פתחנובו  הסיפור  הרב  זצ"ל:   ֵטיְנַמןאמר 

"אדם שמקבל צער וביזיונות ושותק, כל עוונותיו מתכפרים 
  "!לו באותו רגע וברכותיו מתקבלות

פעמים אדם 'מסתובב' לו בתסכול ואומר לעצמו; 'אם הייתי  
ללכ צריך  הייתי  אולי  אחרת...  או  כך  לעושה  פלוני  ת  מקום 

, וכהנה וכהנה, מלמדת אותנו ללכת  מוכרחואולי לא הייתי  
מה הדבר שעשית    היא,  השאלה  -התורה, שזה היה מאת ה'  

אותך?...   ללמד  שבא  הוא  זה  מכל  שנאמץהיוצא    כדאי 
שאומר    לעצמנו הפסוק   מה'" :  ]כגז,  ל  תהלים[המלך    דודאת 

 ישמע החכם ויוסיף לקח. ."ץִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו ֶיְחּפָ 

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 ושבועות והתרתם.  פרשת נדרים  . א
 , והריגת בלעם ומלכי מדין. נים ימלחמת בני ישראל במדי . ב 
בראש  יפ  . ג אלעזר  בן   -ַלַּמֶּטה    ֶאֶלף  -איש    12,000נחס 

 שלל רב.  יםקחומדין ולנוקמים את נקמת ה', נלחמים ב
 ת השלל, ללוחמים, לאלעזר הכהן, לעדה, וללויים.קחלו  . ד
 מדין והגעלתם.  משללהכלים  הכשרת דיני  . ה 
 תכשיטי הזהב למשכן. - תרומת קציני הצבא  . ו 
לה  . ז  גד  ובני  ראובן  בני  של  הירדן יבקשתם  בעבר  אחז 

 .יהמזרח
 לקיים    , וציווה אותםלבקשתםלבסוף הסכים   רבינו משה  . ח

 בנ"י בכניסה לארץ.  םאת דברי התנאי, להילחם יחד ע 

 
 

   
ביציאתם   42רשימת   . א ישראל,  בני  שהלכו  המסעות 

 ממצרים ועד ערבות מואב על ירדן יריחו. 
 מצות הריגת יושבי כנען, ומצות עקירת עבודת האלילים.  . ב 
 גבולות ארץ ישראל.  . ג
 רשימת הנשיאים שיחלקו את ארץ ישראל לבני שבטם.  . ד
ללויים,  42ערים, מתוכן   48מנחלת ישראל  שהצווי להקדי . ה 

 ושש ערים למקלט מגואל הדם.
 עונש הרוצח במזיד והרוצח בשוגג. . ו 
צלפחד,   . ז  בנות  נחלת  בעניין  מנשה  בני  ה' בקשת  ציווי 

אביה של  השבט  לבן  רק  תנשא  נחלה,  שיורשת  , שאשה 
צלפחד בעיניהם  ולבנות  לטוב  להנשא  ממשפחת   הותר 

 .משבט מנשה) לבני דודיהן ו(והן נישאבני אביהן בלבד 
 

 
 

להיכתב   ה: למה זכו מסעות אלתנחומא  אמרו חז"ל במדרש
והיו   במדבר  ישראל  את  שקיבלו  מפני  אלא  בתורה? 

  ) התארחו במדבר, והמדבר אירח אותם  ישראל  דהיינו שבני(אורחיהם  
למדבר  - טוב  שכר  לתת  הקב"ה  יבש    ,עתיד  הוא  שעכשיו 

בו   ויהיו  לישוב  המדבר  יהפוך  לבוא  לעתיד  אבל  כל,  וחסר 
וחומר  קל  האדם  ילמד  ומכאן  רבים.  ועצים  רבים  מים 

יפרע לו הקב"ה שכרו   -  אין בו דעתש  יפ-לע-ףאש  ,מהמדבר
ישראל,   את  שאירח  תכך  על  המארח  בתוך    כםחלמיד  כל 

מנכסיו ומהנהו  מזון  לו  ונותן  כמה  -  ביתו  אחת  וכמה   על 
 שכר כפול ומכופל מאת הקב"ה!  שיקבל

ישראל   את  שקיבל  המדבר  הלא  מכאן,  למדים  עצום  מוסר 
הי  ,לאורחים ולא  תחילה  במחשבה  זאת  עשה  לו  תלא  ה 

על ידו    הכיון שסוף סוף בא  ,בכל זאתואפשרות להתנגד לזה  
שכרטובה   מקפח  הקב"ה  אין  ישראל  בתורה   ופרסם  ולעם 

קל   -  להם טובה  להוקיר  כדי  המקומות בהם חנושמות    את
כשאדם   לזולתמוחומר  טוב   ויטיב  וברצון  תחילה  בכוונה 

 שכרו כפול ומכופל לאין ערוך!  ודאי שיהיה 
 ]הכתב והקבלה[

 בס"ד

 "פ שת  תמוז   אכ"              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטיין דש לע"נמוקהעלון                    'ישנה   475עלון מס'  

בתוכן    בעלון בינש  588  שיעורנעסוק  ב'   וםערך 
השרון   בשעה  2ר  קוצה  ברחובברמת   ,19:00 ,

   הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 . זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ּטֹות   ּמַ
 ַמְסֵעי 



 

 

כל אדם יש את המסעות שלו, במשך  לבספרים הקדושים מובא ש 
הכל    -  " הפרטי שלומוצאיהם למסעיהם "ימי חייו. ועליו לדעת ש

ה' פי  וצער  וזאת  על  צער  כל  פרטים.  לפרטי  מדוקדק    -  בחשבון 
   !הכל במדויק מאת ה'

"  הממחישסיפור   בספר  מובא  לכבוד  זאת,  גם  ואדברה",  האמנתי 
   .החל בימים אלו (כ"ט תמוז)  הילולת רש"י הקדוש

את   ומשחזר  מספר  נסיעה  באותה  שהשתתף  ישיבה  תלמיד 
המעשה לפרטיו שהתרחש בחודש אלול תשכ"ג: היה לנו זמן קיץ 

כהלכה תלמודנו  על  והגינו  ישבנו  של    -  מוצלח,  רצונם  לשביעות 
לתת לנו יומיים של נסיעה   כפרס הוקרה, הוחלטושיבה  ראשי הי 

על   ולהתפלל  בגליל,  הקדושים  ורבי   ציונולמקומות  רשב"י  של 
 אלעזר בנו במירון.  

ל כולנו,  ממ נסענו  סופר"    50-עלה  "שבט  ישיבת  תלמידי  בחורים 
נהג המשאית לחץ    .פרשבורג, עם צוות ההוראה במשאית טיולים

הגז   דוושת  הרפה  -על  במור אחב  . ולא  החדים  העיקולים  דות  ד 
לטבריה,   ממירון  המוביל  המהירות הוא  הכביש  את  התאים    לא 

 לתנאי הדרך הקשים.    הנסיעה
בשולי   הוואדי  אל  התהפך  מנתיבו,  סטה  הבלהות,  ברגע  ואז, 
כולם החוצה,  שבמהלכם התעופפו  גלגולים,  כמה  ולאחר  הכביש, 

  ה השתרר  נחתה המשאית על צדה. התחלנו לאמוד נזקים. תחילה
אחריה פרצו הזעקות הנוראות וקולות השבר    דממה מקפיאת דם,

לאט הרבים.  הפצועים  המחריד-של  האסון  גודל  התברר    ,לאט 
  (ח.ב)   הנהג  -  כאשר נודע שישנם ארבעה הרוגים באותו יום נורא

ונמחץ מתחת למשאית הכבדה,   מתא הנהגהחוצה    נזרקעצמו, ש 
הישיבה  י איחד  ו מבני  בחורים  שלשה  בתאונה    -תו  נהרגו 

ז"ל נוישטט  יצחק  הבחור  בנימין הקטלנית.  אברהם  הבחור   ,
 פרידמן ז"ל והבחור מרדכי פולק ז"ל.  

ז"ל פולק  מרדכי  המצוינים    ,הבחור  הבחורים  כאחד  ידוע  היה 
נראה כי    ,בישיבה, מתמיד עצום, ירא שמים בתכלית. בהתנהגותו

ע העולם  שעליהם  העמודים  שלשת  בכל  לתמוך  אומר    -מד  וגמר 
ומופלג בגמילות   בעבודת התפילה  גדול  הצטיין בתורה, היה  הוא 

  - חסדים. במקביל, שקד על דברי הכתוב "והצנע לכת עם אלוקיך"
מעט ידעו  -את כל הליכותיו. רק מתי ואת כל מעשיו הצניע מאוד  

קטן בפנקס  יום  בכל  לכתוב  מנהגו  ונפילותיו    ,על  מעשיו  כל  את 
ע טרם  בלילה,  יום.  אותו  בפנקס, לשל  קורא  היה  יצועו  על  ותו 

בודק ומבקר בשבע עיניים את כל מעשיו, לראות אם חס וחלילה  
של   סמל  ממש  במעשיו.  מה  דבר  לתקן  צורך  אין  אם  חטא,  לא 

 השרה אבל כבד על כל מכריו.    ,עובד ה'. מותו הטראגי 
הרב שלום פולק, ששימש    -  כי אביו של ההרוג  ,מאוחר יותר נודע
כמל ימים  חתם מבאותם  'חוג  בת"ת  קיבל -ד  תקוה,  בפתח  סופר' 

האסון  על  משמים'  תלמידיו   -  'אות  את  לימד  שעה  באותה 
בדיוק  זה  היה  מלכת.  ועצרו  שעונו  מחוגי  קפאו  לפתע  בכיתתו, 

 ברגע התאונה.  
לא    ,ידיד טוב היה לו למרדכי פולק, זאב הלוי שמו. מסיבות שונות

האיומ הידיעה  בישיבה.  ונותר  לנסיעה  אותו    ההצטרף  השיגה 
מחבריו  שלשה  בקרבו,  נשבר  שלבו  חש  הוא  המדרש.  בבית 
לשם   אלא  נועד  לא  כולו  שכל  ממסע  חיים,  שבו  לא  הטובים 
יום   לקראת  והתכוננות  התעלות  צדיקים,  קברי  על  השתטחות 

על ידידו הקרוב מרדכי פולק. עם  במיוחד היה  גדול  ההדין. כאבו  
ל אמונה ואין -דרכיו, א  זאת, ידע בידיעה ברורה כי צדיק ה' בכל

נ גדולה  שאלה  מקום,  ומכל  משפט.  דרכיו  וכל  בחלל    הסרי עוול 
על שום מה נגזרה גזירה קשה על שלשה בחורי חמד שהיו ,ראשו

 ?...  עמלים ויגעים בתורה
הלילות, חלם זאב חלום מסמר שיער:    דלאחר כמה שבועות, באח

א מפיקות  פניו  אליו.  נגלה  פולק  מרדכי  הטוב  יקרות  וידידו  ר 
אותך".   לעודד  ובאתי  הגדול,  צערך  את  ראיתי  "זאב,  לו:  ואומר 
אשר   המאורע  על  תצטער  "אל  מאוד  מאושר  נראה  היה  מרדכי 
קרה לנו. רק למראה עיניכם הוא אסון, רק בעולם הזה, השטחי, 
אבל אצלנו הכל נראה אחרת לגמרי. אני מאושר מאוד. דע לך כי 

לגן עדן ופתחו בפני את שערי   י הכניסו אות ,מיד בעלותי השמימה
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  מיד   -  היכלו  שצירפני 

זכינו להקריב חיינו לטובת עם ישראל בנסיעה   כי   ,למתיבתא שלו
זוכר אתה את מנהגי  ...  שכל כולה נועדה לתפילה על ציונו הקדוש

שנים   השבוע  פרשת  את  קודש  שבת  ערב  בכל  ללמוד  הקבוע 
רגום עם פירוש רש"י? היודע אתה מה שכרי? ובכן, תמקרא ואחד 

בצילו!    זוכה אני ללמוד בחברותא עם רש"י הקדוש, ואני מסתופף

זאב   של  שערותיו  גורלי"?  על  לבכות  לך  מה  לי?  טוב  לא  האם 
אך הוא לא אבד עשתונותיו. הוא פנה אל    ,סמרו למשמע הדברים

האחת אותך.  לשאול  לי  יש  שאלות  "שתי  ואמר:  איך    ,מרדכי 
לגן  של  -נכנסת  דין  בית  בפני  במשפט  קודם  לעמוד  מבלי  עדן 

משונה   מיתה  חבריך  ועל  עליך  נקנסה  טעם  מה  השנית,  מעלה? 
ושנים"?    שכזו  ואכזרית ימים  לו  בקיצור  שנה,  :  מרדכי ענה  "לפני 

בראש השנה של תשכ"ב, נגזרה גזירה על כל הישוב היהודי בארץ  
מד לרדת על יושבי הארץ,  עישראל, גזירה קשה ומרה, אסון כבד  

עמו,   על  ריחם  הרחמים  בעל  אך  הכף.  את  שהטו  העוונות  בגלל 
ארבע   של  ציבור  בקרבן  הכלל  על  לכפר  והחליט  נחלתו,  שארית 
נשמות זכות וטהורות ובתוכם שלשה תלמידי ישיבה קדושה מעיר  
של   הקרבן  היינו  ההרוגים,  ארבעת  אנחנו,  ירושלים.  הקודש 

איך למרות נפילתה הנוראה של המשאית    ,כולכם. מעתה תבין גם
את   לבחון  שהגיע  המשטרה  שקצין  עד  אנשים.  יותר  נהרגו  לא 
זירת האירוע שאל בפליאה: 'מי הציל אתכם? רק ארבעה הרוגים  

הגזיר כן,  אמנם  כזאת'?  ולא    המהתרסקות  ארבעה  על  רק  היתה 
פצוע   כל  הזו,  הקשה  בתאונה  שנפצעו  הפצועים  ואפילו  יותר! 

כל    וחשבונו עמוק  שהמדויק.  וחתך  שבורה  שן  כל  הכל    -ריטה, 
סיבה  אחד  לכל  ובינוני.  קשה  הפצועים  וחומר  קל  בחשבון. 

אלוקי י מדו בחשבון  מכוון  היה  הכל  ולמה.  מדוע  ומפורטת  יקת 
תבין מדוע לא עמדנו למשפט.    ,עד מיצוי הדין. מעכשיו  -  מדוקדק

  ון הישר לגן צעולים לר   ,כשמו כן הוא. קרבנות עולה  -קרבן עולה  
נעלמה  ומיד  .  ..של מעלה  ין ד-תעדן ואינם צריכים לעמוד בפני בי 

 דמותו של מרדכי.  
ניה מיטלטלת מהחלום הנורא.  וזאב הקיץ בבהלה. נפשו היתה כא

של   המאירה  דמותו  ימים,  מספר  במשך  כסהרורי  התהלך  הוא 
בנפשו ספק  הרגיש  עדיין  אך  עיניו,  מנגד  משה  לא  האם    ,מרדכי 

זה זה אחלום    היה  חלום  לו  החלומות הביא  שמא בעל  או  מיתי, 
 מאוד.    עד  ממחשבות ליבו. הספק הציק לו וטרד את מנוחתו

לבקש שיתגלה אליו מרדכי שוב ויתן  והוא החליט לעשות מעשה  
סימן  שבשביל    , לו  הבין  זאב  אמיתי.  החלום  אכן    שתתמלא אם 
 כך כראוי.  דלהיות בעל מדרגה, להתקדש ולהיז  עליו  ,בקשתו

במקוה, הח  זאב טבל  מופלגים.  וטהרה  קדושה  בגינוני  לנהוג  ל 
כי ה' יאיר אליו   - התפלל בבכיות מרובות והתחנן  ,תעניותהרבה ב

לגלות לו למפרע על    ,פניו וישלח לו ברוב חסדיו את חברו מרדכי 
לא    ,חלומו מרדכי,  חברו  פורח.  דמיון  או  אמת  חלום  הוא  האם 

 ם.  הבאי הופיע. לא בלילה הראשון ולא בלילות  
וחצי אחרי  ורק   כך: "משמים  שנה  לו  אמר  מרדכי  מרדכי הופיע.   ,

התנהגותך. אחר  ועקבו  עליך  לשמוע    ..השגיחו  הנך  ראוי  וכעת 
אליך שוב. הסתפקת   נשלחתי  ולפיכך  שאלותיך,  על  אם  ה תשובה 

דע  היה  הואההחלום   דמיון.  פרי  או  כשמש  לך  אמיתי    , בוודאות 
לך    היה  הואהשהחלום   וזה  לך  האותאמיתי.  אתן  סימנים  שני   ,

בעוד   ראשון,  סימן  מלבך:  ספק  כל  מהיום  7להוציא    ,שבועות 
  -תתארס עם בת זוגך בשעה טובה ומוצלחת. שם כלתך המיועדת  

שני   סימן  שמעון.  בת  האירוסים    -דבורה  לאחר  שבועות  שלשה 
בשנות    עיופי  באירופה  עקבותיו  שנעלמו  ארוסתך,  ּדֹוד  פתאום 

 .  השואה, ונחשב למת"
אב התעורר וזכר את החלום הנפלא. זאב רשם את כל הסימנים  ז

יתממשו אכן  האם  לעקוב  החלו  ...  והחליט  ימים  כמה  לאחר 
מקרוב   זה  שעלתה  טובים  בת  נערה  על  נכבדות  מדברים 
התנהל   השידוך  שמעון.  בת  דבורה  הוא:  שמה  מארגנטינה, 

ין נחגגו האירוס  ,שבועות לאחר ליל החלום  7בדיוק  ובעצלתיים.  
ל זאב לדבורה בת שמעון מארגנטינה! זאב לא שכח את הסימן ש

אותו:   ושאל  הכלה  לאבי  ניגש  האירוסין  סעודת  בתום  השני. 
  "האם היה לך אח שנעלם בתקופת השואה"? 'בוודאי! מהיכן אתה 
יודע'? שאל אבי הכלה בהפתעה, 'אחי היקר נשלח ל'מחנה עבודה'  

   בשואה.  מתש ראה  ונעלם. אין לנו עדות מה קרה איתו. כנ
זאב נענה כממתיק סוד: "הוא חי, ועוד מעט יתגלה"! אבי הכלה  

לו לקח  עתידות  מגלה  חתן  מוזר.  במבט  בו  בעל    ,הביט  שמא  או 
דמיונות, רק שלא מעורער בנפשו... שלשה שבועות אחרי כן, הגיע  
מברק בהול לישיבה. החותן המיועד שלח לחתנו: "צדקת, צדקת!  

אר פתאום  הגיע  שם  צה,  אחי  לרוסיה,  וברח  בחיים  נותר  הוא 
מיד   ועלה  עתה  זה  שוחרר  פלא  באורח  עבודה.  למחנות  נשלח 

 ארצה ומיד חיפש ומצא אותנו'.  
בידיעה כעת  ידע  כמותה  -  זאב  מאין  השלום    ,ברורה  דרישת  כי 

קרבנות   היו  ההרוגים  ארבעת  אמיתית.  היתה  ממרומים  שקיבל 
שניים מקרא ואחד  בוע  עולה תמימה. ומי שלומד בכל ש  -ציבור  

הקורה    דברכל    -בא על שכרו. ומעל הכל    ,תרגום עם פירוש רש"י 
 "!  מסעיהם על פי ה'  הריהו בחשבון מדוקדק "  ,בעולם הזה  עמנו

סיפור מדהים –מסעי החיים 



 

 

של   מעונו  הגיע    הרבאל  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  הגאון 
ביקש לספר את ", ו"סטאז'ר  -רופא צעיר בשנות ההתלמדות  

מוסר לו  שיש  משום  לבו,  על  אותו  -אשר  שמייסר  כליות 
 על אשר יצאה תקלה חמורה מתחת ידו.     , נורא, ולבו נוקפו

של  השגחה  תחת  עבדתי  הסטאז'ר,  מספר  הלילות,  באחד 
ב לילה  תורנות  במסגרת  בכיר,  הרופא  בבית אחת  מחלקות 

עב לאחר  קצרה,  למנוחה  יצא  הבכיר  הרופא  ודה החולים. 
 מותשת של יותר מיממה! 

הבחנתי מצב  ,והנה  שלכי  למאוד,   ו  עד  הורע  החולים  אחד 
התעורר  כי  היה  ניכר  הבכיר.  הרופא  אל  להתקשר  ומיהרתי 
באיזה   לו  להסביר  שהתחלתי  לאחר  מיד  אך  עמוקה,  משינה 
מדובר.  במי  היטב  יודע  "אני  דבריי:  את  קטע  מדובר,  חולה 

תמהר ותתן לו   -א  שמע נהוא מטופל אצלי כבר חודש. עתה  
לא  כי  שוב  לוודאות  על מנת  לו".  וייטב  הבא...  הטיפול  את 
נפלה טעות בזיהוי, שבתי וניסיתי להדגיש בסיום השיחה כי  

פלוני   בחולה  לך    -מדובר  אמרתי  "כבר  הפטיר:  הרופא  אך 
    .שאני יודע למי אתה מתכוון! חבל על כל רגע..."

שעד   חלה התדרדרות   ,מהרההזדרזתי ועשיתי כדבריו. אלא 
ברירה היתה  לא  החולה.  של  במצבו  להזעיק    ,חמורה  אלא 

שבק   החולה  מאוחר.  כבר  זה  היה  אך  הבכיר.  הרופא  את 
בחולה,   מביט  למקום,  הרופא  מגיע  והנה,  חי.  לכל  חיים 
ו...חושך בעיניים. אחז את ראשו בבהלה וזעק מרה: "אוי וי,  

  ...!ואני הייתי בטוח כי מדובר באדם אחר"
עלי,   מאז, נפלה  גדולה  וחרדה  צער  לספר,  הסטאז'ר  ממשיך 

פי   את  לשאול  וביקש  בלילות.  לישון  מצליח  שאיני  הרב עד 
האם נחשב הוא לגורם למוות בשגגה וצריך כפרה,   שליט"א:

למיעבד"   ליה  הוה  "מאי  נאמר  שמא  לו פירוש:  (או  היה  מה 
הבכיר    )לעשות לרופא  בנוגע  שאלה  ואותה  האם   -ופטור? 

 רה על איבוד הנפש שנגרם מחמת טעותו?  ריך כפצ
ההנהגה    הרבהשיב   כי  להדגיש  יש  כל,  ראשית  שליט"א: 

לדעת  מאוד  נוגדת  הינה  כך,  כל  רבות  שעות  רופא  להעסיק 
נאמר בשולחן   )המלמד תלמידים( תורה. הרי אפילו על מורה  

ברמ"א(ערוך   י"ז  סעיף  רמ"ה  סימן  לנעור  )יו"ד  למלמד  "אין   :
ע( ללמד.  בלי  )רלהישאר  ביום  עצל  יהיה  שלא  מדאי,  יותר  לה 

גורמים שלא יוכל ללמד   ,וכן לא יתענה... כי כל אלו הדברים
 היטב. וכל המשנה... ומסלקים אותו". 

ולנוח  להימנע מלישון  לרופא  שאסור  שכן,  בכל  נלמד  מכאן 
נכון,   וטיפול  דעת  שיקול  ממנו  ימנע  הדבר  כי  צורכו,  כדי 

 שות.  וגובל הדבר בסכנת נפ
יד  לשלוח  שרצה  דגול,  מרופא  שאלה  אלינו  הגיעה  וכבר 
בנפשו, כי הרדים אשה צעירה שהיתה צריכה לעבור ניתוח, 
ברז  את  לפתוח  במקום  ההרדמה  ברז  את  פתח  והרופא 
הניתוחים,  שולחן  על  האשה  לפטירת  הדבר  והביא  החמצן, 
רח"ל. בעלה שהגיע כדי להיות נוכח בשעת הניתוח, נתבשר 

נע  שאשתו, האמת אשת  את  ממנו  והעלימו  נפטרה,  וריו, 
 שסיבת המוות היתה מחמת טעות רופא.  ,המרה

מר בבכי  זעק  שעה    ; הבעל  רבע  לפני  אשתי,  את  לי  'השיבו 
נכנסה בריאה ושלימה. אל תשיבו לי גוויה'. הרופאים השיבו  
שחייו   לי  מספר  המרדים  הרופא  אך  הבעל.  של  נפשו  את 

אינו  הוא  חיים.  אינם  לס  יותר  גרימת יוכל  על  לעצמו  לוח 
זאת בכל  אך  בשגגה,  נעשה  אמנם  זה  המוות.  הוא    היה 

. הרופא הפסיק לאכול וביקש למות ימיהשהמית אשה בדמי  
מתוך צער ויגון. שוחחתי עמו, ושאלתיו איך הגיעה תקלה זו  

רצוף   ועבדתי  החולים,  בבית  תורן  'הייתי  לי:  והשיב  לידו? 
שעתיים.   רק  וישנתי  ליומיים,  יום  סירבתי  באותו  המשיך 

הכריחה  החולים  בית  הנהלת  אך  מרדים,  כרופא  בעבודתי 
עליו.   רק  מוטל  לא  שהחטא  לו,  אמרתי  לעבוד'.  אותי 

הם אלו שאילצו אותו לעבוד כמרדים   -האשמים העיקריים  
 קרוב   כשהוא  -  נפש  כהורג  נחשב  ,והרופא  קשים.  בתנאי לחץ

 לשגגה.    
יומא   במסכת  מבואר  ,:)כ(ויעויין  המקדש   שם  בבית  ששינו 

הדשן   את  ותרמו  הכפורים,  ביום  הדשן  תרומת  זמן  את 
לנוח  שיוכל  כדי  הגדול,  הכהן  חולשת  בגלל  הלילה,  בחצות 

היום. ולכן נראה  ,בין עבודה זו זו    ,לשאר עבודות  שתורנות 
 פסולה ואסורה.  

אלא אם כן הוא    ,: "לא יתעסק ברפואה'רוךעלחן  שו'ונאמר ב
יהא ולא  מ  בקי  גדול  כןשם  לא  שאם  שופך    ,מנו,  זה  הרי 

דמים". לפי זה, אין רשות להפקיד חולים בידי סטאז'ר שאינו 
 מספיק בקי, בעוד ישנם מתמחים גדולים ממנו.   

 ובנוגע לשאלתנו, נראה שיש להשיב כדלהלן:   
הרופא הסטאז'ר אינו צריך כפרה, ומכל מקום צריך קצת   )א  

 חובה על ידי חייב.י זכאי ו"עתשובה, משום שמגלגלים זכות 
נראה   )ב  הכפרה,  לסדר  ובנוגע  כפרה.  צריך  הבכיר  הרופא 

ימים  ב שיתענה   איזה    -שלשה  ליתן  רצונו  ואם  ב'.  ה',  ב', 
לתמוך   גם  וצריך  עושה.  טוב  דבר  הנהרג,  ליתומי  מתנה 

נר מצוה  " ,  "נר ה' נשמת אדם"בלומדי תורה על שם הכתוב:  
 ו ומצבו. הכל לפי יכולת  - "ותורה אור
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 מאוצרות הפרשה      

חידה פר"ש           חידה פר"ש         
 מסעי)פ' ( ?"מכמונת"המשטרה מפעילה "מכמונת מהירות". מה מקור השם                                   

שבעת ימים כל הורג נפש וכלואתם חנו מחוץ למחנה 
 (לא, יט) נוגע בחלל

המפרשים תמהו: למה כתבה התורה את דין טהרה מטומאת מת רק
 לאחר מלחמת מדין ולא קודם מלחמת סיחון?

תירוץ נפלא כתב על כך הגאון רבי אברהם מהודר בספרו "קשוטין
דאורייתא": כתב הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בספרו "קדושת

שבדורו של משה לא היו צריכים להרוג את הגויים בחרב, שכן לוי",
וחרב בגרונםהספיקה לכך תפילה בפה, וכמאמר הכתוב: "רוממות קל 
"אשר לקחתי פיפיות בידם", וכך כתב רש"י בפרשת ויחי על הפסוק

היא חכמתו ותפילתו", ועל כן מבואר –שתי מיד האמורי בחרבי ובק
 תפילה בפה היתה להם כחרב.כי ה –גם הלשון "לפי חרב" 

ומכיון שכך, הרי בשאר המלחמות לא היה צורך כלל שיטהרו את
עצמם מטומאת מת, שהרי הרגו את הגויים על ידי תפילתם וממילא
לא היו צריכים לנגוע כלל באמצעות החרב בפגרי המתים, ואם כן לא

 נטמאו כלל.
"ואת בלעם (לא, ח)אבל במלחמת מדין, הרי מובא ברש"י על הפסוק 

הוא בא על ישראל, והחליף אומנתו באומנותם, –בן בעור הרגו בחרב 
שאין נושעים אלא בפיהם על ידי תפילה ובקשה, ובא הוא ותפש

אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות –אומנותם לקללם בפיו 
'ועל חרבך תחיה'.(בראשית כז, מ): האומות, שבאין בחרב, שנאמר 

שהרגו את בלעם בחרב, כך הרגו גם כן את כל עמו בחרב, ובודאי כשם
כדי שלא ישתמשו בכוחות הטומאה של בלעם, ומכיוון שבפעם הזאת

לכן הוכרחה התורה להזהירם –נלחמו בחרב ונטמאו מפגרי המתים 
 (כמוצא שלל רב)  שיטהרו את עצמם מטומאת מת! ודברי פי חכם חן!

 (לד,יז) הארץ אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את
בפסוקים אלו, שבהם נמנים שמותיהם של נשיאי השבטים שנחלו את

יש מקום –הארץ עבור שבטיהם וחילקו את נחלת השבט למשפחות 
לכאורה לשני דיוקים: א. סדר השבטים בפרשה אינו לא כסדר
תולדותיהם ולא כסדר חנייתם? ב. בשלושת השבטים הראשונים

להוסיף את המילה "נשיא", בעוד נאמר רק את שם הנשיא, בלי
בששת השבטים הנותרים נכתבה המילה "נשיא" בכל אחד מהם,
לאחר שמו של הנשיא. הלא דבר הוא! ביאור נפלא על כך, כתב הגאון
רבי אלעזר משה הורביץ, אב"ד פינסק: בגמרא במסכת נדרים (מח.)

יהנותאנו מוצאים תקנה לאנשים המודרים הנאה זה מזה, כדי שיוכלו ל
מנכסי העיר השייכים לשניהם: שכל אחד יכתוב בשטר שמקנה את
חלקו בנכסי העיר לנשיא, ועל ידי כך יוכלו להשתמש בהם, שכן כל
אחד מהם משתמש מעתה בנכסי הנשיא ואינו נהנה מחבירו שהוא
אסור בהנאתו. בהמשך מספרת הגמרא, שאנשי הגליל קנטרנים

זה מזה, ולפיכך עמדו אבותיהם וכתבווכעסנים היו, והיו נודרים הנאה 
די שאם בניהם אחריהם ידרו הנאה זהת חלקיהם לנשיא, בכמראש א

לא יהיו אסורים ברחבה של עיר, בתיבה ובספרים וכיוצא באלו –מזה 
מנכסי העיר, שכן מעתה ממון הנשיא הם. עד כאן מסוגיית הגמרא

וש ארצות:בנדרים. והנה, כתב אב"ד פינסק, בארץ ישראל היו של
יהודה, עבר הירדן והגליל, ובפרשה שלפנינו לא נאמרו אלא רק יהודה

מי נחל את יהודה והגליל? המעיין בספר(כמבואר בפסוק יג). והגליל 

יהושע ימצא כי בארץ יהודה לקחו חלק שלושת השבטים הללו:
 יהודה, שמעון ובנימין, בעוד הנשארים היו בארץ הגליל. 

הפסוקים שלפנינו: בראשונה סידר הכתוב אתכמה נפלאים מעתה 
שלושת השבטים שקיבלו נחלה בארץ יהודה, ובהם לא נאמר "נשיא",
בעוד שהנשארים, שהם בארץ הגליל, נאמר בכל אחד ואחד מהם

!נשיא"נשיא", שכן בשבטים אלו כל אדמת השבט היתה כתובה ל
 ) (שו"ת "אהל משה", הובא בכמוצא שלל רבודברי פי חכם חן! 

 (לד, יט) למטה יהודה כלב בן יפונה
המתבונן בפסוקים, ישים את ליבו לשינוי מעניין הדורש ביאור: בכל

בני", כגון "ולמטה בניראשי השבטים נוקט הפסוק בלשון "ולמטה 
נשיא בוקי בן יגלי", וכן בכל בני דןשמואל בן עמיהוד", "ולמטה שמעון 

ן, שבהם לא נאמר "ולמטהלהוציא שניים: יהודה ובנימי –השבטים 
אלידד בן למטה בנימיןכלב בן יפונה", " למטה יהודהבני" אלא רק "

נשאל פעם הגאון רבי שלמה זלמן זלזניק, –כסלון". מה פשר השינוי? 
ראש ישיבת "עץ חיים בירושלים, שהשיב כך: נשיא שני השבטים

אות בכלהיו חשובים מאוד והיו ראויים לנשי –יהודה ובנימין  –הללו 
הזמנים, אפילו בדור הקודם, שהרי נשיא שבט יהודה היה כלב בן
יפונה, שאכן שימש בפועל כנשיא גם בדור הקודם, וכן גם נשיא בנימין,

(כפי שמביא האור החייםאלידד בן כסלון, הלא הוא אלדד שזכה לנבואה 

. משום כך נאמר בהם "ולמטה", כיהקודש על אתר בשם רבינו ניסים גאון)
ראויים היו לשמש כנשיאי המטה בכל זמן. לעומת זאת נשיאי שאר

רק משום שהקודמים מתו, ונמצא –השבטים התמנו עכשיו לנשיאים 
שנשיאים אלו היו ראויים רק לבניהם של בני המטה הקודם, שזוהי

כי –דרגה פחותה, ומשום כך לגביהם נקט הפסוק בלשון "ולמטה בני" 
 ("זרעה של רחל" שם)  החדש של שבטים אלו...היו רק נשיאי בני הדור 

והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם... וישב בה עד
 (לה, כה) מות הכהן הגדול..."

"לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להם מחיה וכסות כדי שלא
צריך ביאור, מהו כוחם של(מכות יא.) יתפללו על בניהם שימותו" 
 הכהן הגדול קדוש ה'?רוצחים להמית בתפילתם את 

ביאר המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל שהיות והרוצחים
יודעים שהדרך היחידה ליציאתם מערי המקלט היא רק ע"י מות הכהן
הגדול, אם כן כשהם מתפללים על מותו, מתפללים הם בכל לבם

 ונפשם, לכן יש חשש שתפילתם תתקבל.
כוחה העצום של תפילה כנה, שכןמכאן הראה המשגיח זצ"ל, נלמד 

אם על דבר כזה, לבקש מהקב"ה שימות אהובו של מקום שהוא
בוודאי דבר שאינו הגון, בכל זאת יש חשש שהתפילה תתקבל, אם כן

 (מופת הדור) כשאדם מתפלל בכל לבו על רוחניות בוודאי שייענה.

* 
ביקשו פעם מהמשגיח רבי יחזקאל זצ"ל להתפלל על ענין מסויים,

אכן הוא הבטיח שיתפלל, ובאה לאותו אדם ישועה גדולה. בא אותוו
יהודי להודות לו ואמר שהוא רואה בזה מופת של המשגיח. התפלא
המשגיח מאוד ואמר לו: "איני מבין, מה זה שייך למופת? הרי ניתן לנו

(לתתך עליון) כח התפילה ואם מתפללים כראוי נענים, ומה זה שייך למופת.



 ללמדך        
בפני התאוהתריס  –הנדר                                                                

 (ל', ב') ה'ה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצּוָה וַיְַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר זֶ 
נוכל להבין היטב על פי  –את הסמיכות בין פרשה זו, פרשת נדרים הפותחת את פרשת 'מטות', ובין פרשת המועדות שבסוף פרשת פנחס 

 המעשה הבא:
בתקופה מסויימת, נשלח רבינו החיד"א לצרפת, כשלוחא דרבנן, על ידי חכמי ארץ ישראל, בכדי לקבץ תרומות מאחינו שבגולה עבור עניי 

באותה תקופה, נוהגים היו לחלוק כבוד רב לשליחים אשר הגיעו מארץ הקודש, ולשלם בכסף מלא בתמורה לזכות לארח אותם.  ארץ ישראל.
קנו את הזכות שני גבירים, יהודים יקרים: האחד קנה את הזכות לארח את החיד"א ללינת  –כך, באותה שבת בה התארח החיד"א בצרפת 

 לארחו לסעודות השבת.קנה את הזכות  –לילה, ואילו רעהו 
היה רגיל להריח טבק לעיתים קרובות, מספר פעמים ביום. הוא היה כה כרוך אחר מנהג זה, עד שלעיתים אירע שהיה  –והנה, החיד"א 

 מתעורר משנתו באמצע  הלילה, מושיט את ידו אל קופסת הטבק, מריח קמעא וחוזר לישון.
לא  –שנתו, הושיט את ידו וחיפש את קופסת הטבק בכדי להריח מעט, אולם להפתעתו וכך אירע גם באותו ליל שבת. החיד"א התעורר מ

מצאה בין בגדיו. הוא שחזר היכן השתמש בה לאחרונה, ורק אז נזכר כי היה זה בעיצומה של הסעודה, אז הריח מעט טבק, וכפי הנראה 
ילה לא היה אותו הבית בו התארח לסעודה, וכך, לא נותרה השאיר את הקופסה בבית מארחיו... כאמור: הבית בו התארח החיד"א ללינת ל

 בידו ברירה כי אם להתלבש בבגדיו, ולגשת אל ביתו של הגביר בביתו סעד בכדי לחפש את קופסת הטבק.
ה כבר עלו על יצועם. רק לאחר שדפק החיד"א במשך שעה ארוכ –דא עקא, שהיתה זו כבר שעת לילה מאוחרת, ובני ביתו של הגביר הלה 

הם התעוררו בבהלה, פתחו את הדלת, ומצאו את החיד"א שהניח את דעתם והבהיר כי הכל כשורה, אלא שעליו ליטול חפץ כלשהו שנשכח 
 על ידו... ואכן, קופסת הטבק נמצא במקום בו סבר החיד"א שהניחה, והוא נטלה ושב אל הבית בו נועד ללון.

ים. "כיצד יתכן שבשביל מעט טבק יצאתי באמצע הלילה, והערתי משפחה שלמה?" אלא שבשלב זה, פקדו את החיד"א הרהורי חרטה עז
 הוא הרהר בליבו בכאב, ובאותו הלילה כבר לא הצליח להרדם...

 למחרת, לאחר תפילת שחרית של שבת, ביקש החיד"א לשאת את דבריו בבית הכנסת. הרשות ניתנה לו כמובן, והוא פתח ואמר:
הרי שאין כל מקום לחלוק לי  –ם לחלוק כבוד לארץ ישראל, רשאים אתם לעשות זאת... אולם בכל הנוגע אלי עצמי "מורי ורבותי... אם רצונכ

כבוד, שכן ביני ובין בהמה אין מאומה!"... לאחר מכן, סיפר החיד"א את סיפור המעשה, התנצל ברבים על הצער שגרם לבני משפחתו של 
הוסיף: "דעו לכם, כי מהיום והלאה קיבלתי על עצמי בנדר שלא להריח טבק כלל ועיקר, וה'  הגביר אותם העיר באמצע הלילה, ולאחר מכן

 הטוב יכפר בעדי!".
למותר לציין מה רב הרושם שעוררו דבריו של החיד"א אצל השומעים, אשר נותרו מתפעמים לנוכח ענוותנותו המופלגת. אולם אנו, על פי 

 ה:דרכנו, מבקשים ללמוד מוסר נוסף ממעשה ז
עליו לנקוט  –שכן מתוך הדברים עולה, שכאשר האדם מוצא שתאווה כלשהי השתלטה עליו וגרמה לו לנהוג שלא כפי שראוי היה שינהג 

 ניתן לעשות באמצעות הנדר! –בצעד קיצוני, להתרחק ממנה כמטחווי קשת, ולקדש את עצמו גם במותר לו, כאשר את זאת 
 דר דוקא אחרי פרשת המועדות:ומכאן, נוכל להבין את חשיבותו של הנ

האדם מרבה באכילה ובשתיה לשם מצוה, אולם מתוך כך, הוא עלול להגרר אחר התאוות, ולהמשך אחריהן  –שכן הנה, בתקופת המועדים 
גם במקום בו אין הדבר לשם מצוה... לפיכך, סמכה התורה את פרשת הנדר מיד לאחר פרשת המועדות, בכדי להזכיר לאדם, שאם מוצא 

 (מתוך הספר "ללמדך" במדבר שעתיד לצאת אי"ה) לבל יכשל! –עליו למהר ולגדור את עצמו בנדר, ואף לקדש את עצמו במותר לו  –הוא את עצמו נגרר אחר תאוותיו 

  

 לקנות מזגן בתשלומים זה ריבית?            
סוגי מזגנים במחיר יש פרסום ארצי של חברת מזגנים המפרסמת שכדאי להיות חכם ולקנות מזגן מעולה, במודעה מופיעה כמה   שאלה:

₪ או שלושים ושש תשלומים בסך שמונים ושבע ₪ אלפיים תשע מאות ושמונה עשרה  דתשלומים, למשל בתשלום אח 36-או בלתשלום אחד 

נוספים, האם יש ₪ שים ושתים, כלומר שאם בוחר בפריסת תשלומים משלם מאתיים וארבע עשרה ושבסך כולל זה יוצא שלשת אלפים מאה של

  ?ר ריבית, והאם מותרבזה איסו

ריבית, ומותר לקנות בתשלום אחד, והפתרון לערוך היתר עסקא ע"פ חכם, וגם אם ₪  214: אסור לשלם בתשלומים שאז יוצא שמשלם תשובה

 לחברה יש היתר עיסקא מי שקונה דרך חנות צריך שלבעל החנות יהיה היתר עסקא בתוקף בהוראת חכם.

יתן לשלם בתשלום אחד, נמצא שכשמוסיף על המחיר בפריסת תשלומים נותן ריבית עבור המתנת המעות הטעם לפי שמחיר המזגן הוא כפי שנ

] ואין הבדל בין ש"ח 214 -סכום העמלה אינו מגיע ל שמעכב את התשלום על המזגן, [ואף שחברת האשראי גובה מהמוכר עמלה על השרות, 

חר שהחברה פרסמה שיש הנחה בתשלום אחד הרי המחיר קצוב בפחות מהמחיר תשלומים, מא 36-אם המוכר הציע לו תחלה רק את המחיר ב

 בהקפה, לכן כל מה שמוסיף עבור ההקפה אסור משום ריבית. כללו של דבר, בכל קנייה בחנות יש לוודא שיש למוכר היתר עסקא לענייני ריבית.
 )מודיעין עילית -מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה'  הרה"ג רבי(

 

  מי אני? מתחילה כמו רכב צבאי, נגמרת כמו עיר נמל, והיא בעלת הצוואר??                
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ָכל ַהיֵֹּצא ִמפִּ  ָברֹו ּכְ ה:לֹא ַיֵחל ּדְ ם האדם ישמור  שא ,רמז לנו הכתוב יו ַיֲעׂשֶ
 ,יתקבל  מהקב"האזי כל אשר יבקש    ,מדברים בטלים ודיבורים אסורים,לשונו  
ל היוצא  ככהרי    ,ויקדש פיו ולשונו  ,לא יעשה דבריו חולין  , לא יחל דברוכאשר  

 )חיד"אה( . יעשה הקב"ה   ,מפיו
 

ְכּתֹב  הַויִּ י ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם מֹוָצֵאיֶהם  ֶאת  ֹמׁשֶ ה' ה  ּפִ .  ְלמֹוָצֵאיֶהם ַמְסֵעיֶהם  ְוֵאּלֶ
  נאמר ומיד למסעיהם״ מוצאיהם את משה ב״ויכתוב הכתוב התחיל למה

 נשא אחד  איש : משל בדרך  להסביר יש .  למוצאיהם״ מסעיהם  ״ואלה להיפך
  נזדמן, לימים. לבנו החורגת אם הציקה. הראשונה מאשתו בן לו' והי אשה
.  בשידוך  אביה  עם  והתקשר,  לבנו  טובים  בת  נערה  שם  וראה  אחת  בעיר  האב

  החתונה מועד  וקבע, לו שמצא הטוב הזיווג על לבנו בישר  הביתה כשחזר
.  הכלה  מגורי  למקום  ונסעו  עגלה  האב  שכר  החופה  ביום.  חדשים  שלשה  מקיץ
 פרסאות  כמה,  לי  הגד:  העגלה  לבעל  הנער  אמר ,  בנסיעה  מה   זמן   שעבר  כיוון
 גם  שאל לבסוף.פרסאות שבע : העגלה הבעל  לו  השיב.מעירנו  התרחקנו כבר
 של לעירו  שנגיע  עד עוד לעבור  עלינו פרסאות כמה, העגלה בעל את האב

 כבר פרסאות כמה  שאלתי אני מדוע:בתמיה אביו  את הנער  שאל. המחותן
  שנגיע עד עוד לעבור עלינו פרסאות כמה שואל אתה ואילו, מעירנו עברנו
 ואת  המחותןשל    בטיבו  מכיר  אתה  אין  אתה:  אביו  לו  ענה .המחותן  של  לעירו
 מכובד איש  הוא  שהמחותן יודע  אתה אי : בעיניך ראית לא עצמה הכלה
 היא  ובקשתך  שאלתך.  ,וחסידה  נאה  והכלה  בתורה  ומופלג  יוחסין  בר,  בעירו

 ולכן. האפשר ככל ממנה להתרחק, החורגת אמך של מעונשה להפטר רק
 הטוב  על  עיקר  כל  דעתי  את  נותן  אני  אך.  מעירנו  התרחקנו  כבר  כמהשאלת
  היקרה  ובכלתך,  שמים  וביראת  בתורה  המופלג  המחותן  בבית  לך  הצפון  הרב
  למחוז  האפשר  ככל  מהר  להתקרב  רוצה  אני  לבי  בכל  ולכן'.ד   לך  הועיד  אשר

  בני: הנמשל. המחותן  של לעירו ונגיע נבוא אימתי: שאלתי ולכן, חפצינו
  לברוח רק  נפשם את נשאו, ישראל ארץ של חשיבותה עוד ידעו לא ישראל
  ידע אשר, רבינו משה כן לא. ואבותיהם הם  נתענו בה אשר מצרים  מארץ
 את מונה הוא לכן. בה טוב וכל ודבש  חלב זבת לארץ,מוליכם הוא להיכן

 ישראל ואילו, למסעיהם״ מוצאיהם את משה ״ויכתוב, לפניו אשר המסעות
  מסעיהם ואלה וזה, ממצרים העוני  מכור ההרחקה על רק  החשבון את עשו

 )מדובנא המגיד(        .למוצאיהם״
 
 

ם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ י ַהּדָ הקשר שבין ה״חנופה״ ל״ארץ״ מוסבר ע״י   :ּכִ
זצ״ל בספרו ׳׳דרש משה״ כך: כל המלכויות מקפידות  פיינשטיין רבי משה

על שפיכות דמים, ובכל חוקי המים נידונים הרוצחים בעונשים חמורים. אף 
על פי כן, ישנו הבדל מהותי בין השקפת התורה על איסור זה, לבין התייחסות 

הגויים רואים ברציחה דבר המערער ומקלקל ישובו של   משפטי העמים לענין. 
חינת: ״אלמלי מוראה איש את רעהו חיים בלעו״ (אבות ג, ב). על עולם, בב

פי דרך מחשבה מעוותת זו, הם מרשים לעצמם להרוג כל מי שנדמה להם  
שהוא מקלקל את ישוב העולם, בחושבם שבכך מתקנים את העולם.זוהי  
הסיבה למלחמות הפורצות בעולם. לכן גם אין מקפידים כלל על חיי־שעה  

שונה בתכלית מהות   חיי אדם זקן, וגם הרופאים בכלל זה.  של חולים ולא על
איסור רציחה עלפי תורתנו הקדושה. איסור התורה הוא מצד חשיבות האדם.  
לכן, אף שאין צורך בו לישוב העולם, גם כן אסור להורגו, ובאותה מידת  
חומרה שבה נאסר להרוג את האדם החשוב ביותר. גם לגבי שוטה וגם לגבי 

רו לו לחיות אלא שעות מועטות חל האיסור במלא תוקפו, וחייבים מי שלא נות
נמצא שכאשר אחד הורג את חברו מתוך ״השקפה״ שלפי   לחלל שבת עבורו.

דעתו הוא מקלקל ישוב העולם הוא מחניף לארץ כפשוטו, שכן לפי דעתו 
האדם הוא טפל לארץ דהיינו לכלל האנושות  ולהם אין חפץ בו. וזהו פירוש 

שהארץ טפלה  —לעשות עוול כדי למלאת רצונם. דרך התורה   ״חנופה״
שהוא נברא בצלם אלוקים, וכל אדם בפני עצמו הוא עולם  —לאדם 

 לקח טוב)ילקוט (.מלא

, זצ״ל",  איש   ה״חזון  בעל,  קרליץ  הוישעי  אברהם  ברבי,  בו  שכנה  אצילה  נפש 
  דברים . חכמים משנת של ההיתוך  בכור עוצבה  אשר , רוחני בעושר משופעת

, יפות פנים בסבר  אדם כל מקבל, לבריות נוח אדם  שיהא: כמו, חז״ל שציוו
  במדותיו  ודבק חברו בכבוד זהיר, מדותיו על מעביר, אדם לכל שלום מקדים

 לטבע אצלו הפכו -  אתה אף חסדים  וגומל וחנון רחום הוא מה, הקב״ה של
 להיטיב מתאוה איש  יש : "כותב הוא ובטחון אמונה עניני על בספרו .באופי
  חרד , יפות פנים בסבר מקבלו, לב לחדות לו הוא רעהו עם הפגשו, לזולתו
 אין  כי, כהוגן שלא דבר דיבר אולי, רעהו רוח לפי המטרה אל קלע לא אולי
 ומעולם ,  חסד  מרעהו   שחסר   או,  חברו  בכבוד  פגיעה  של  ככאב  אצלו  לב-כאב
 מוכן והוא, פשעים כל על תכסה אהבה המלא לבו כי, מרעהו הוא נפגע לא

 שאין  בידעו, רעהו לו שיחלוק ונזיפות פצעים נאמנה באהבה לקבל מראש 
 לבו רוחש  זאת ובכל, מהם לתבוע אפשר ומה, דותיהמ אצילי  אדם בני רוב
  . הבריות בכבוד זלזול  מעין רעים  הרהורים בויבל ואין , וכבוד יקר להם

 )הדור פאר(
 

 שיש , זצ״ל" איש  ה״חזון  בעל, ישעיהו אברהם רבי  התבטא פעמים  הרבה
  להשמיע   ממעט  שהוא  בכך,  וקרובים  רחוקים  על  הגדולה  השפעתו  את  לתלות
  - " בחריפות  מדבר  שאינני  משום בדברים מתחשבים . "לזולת והערות  דברים
 כיוצא.מסויימת  תופעה  על   בוטה   בסגנון  למחות   הימנו   שתבע   חינוך  לאיש   אמר
  נערים  נמצאו , קוסובה, מולדתי בעיירת : "ממקורביו לאחר  פעם  סח  בזה

 כל. שעות ע״ג שעות ללומדים והפריעו בביהמ״ד שהשתובבו קונדסים
 כאשר. הועילו לא להשתובב יפסיקו כי הלומדים של ותחנוניהם  גערותיהם

 ולמרבית ,  בילדים  ומתבונן  ספסלי  מעל  מתרומם  אני  הייתי,  לשיא  הגיע  השאון
.  מיד  והשתתקו נרגעו והילדים , קסמים-כמטה שלי  המבט השפיע הפליאה

 הידעתם : להם השבתי. הקונדסים על  עוז בכל נא  ישפיע: הלומדים לי  אמרו
  אומר   ולא  מתאפק  שאני  משום  אלא  זאת  אין,  עליהם  השפעתי  סוד  נעוץ  במה
 )הדור פאר("..דבר להם

 

, זצ״ל  תימן  רבני  גאון  -  צאלח  יחיא  רבי  של  צוואתו  דברי ,  יקרו  ומה   נעמו  מה
 אליכם, הי״ו בני : נוסחה וזה.צדק וענות טהור לב  מעומק היוצאים , לבניו

  דברי  תחילת. ה׳ אל וקוו, טובים במעשים ואמצו בתורה  חזקו, הזאת המצוה
 קהל  לפני  רוחכם  בנמיכת  תלוי  ישובה  כי,  שתדעו  צריך...  הכנסת  בית  ענין  על
 ואתם לכם לאדונים הקהלה ותחשבו, הנדרסת כאסקופה עצמכם תעשו', ה

 וכלל.לכם  אדון  שהוא  דעו,  מחשבתכם  לפי  ורשבציב  קטן  ואפילו,  להם  לעבדים
  על  הכל , ומובאה מוצאה  הכנסת בית  ועניני  צרכי בכל שהרשות, דבר כל

 ובזה שכינה הסכמת והסכמתם, ראשם על ל-א שכינת כי, וישכון יחנה פיהם
 )תימן סערת( ...הכל על פרוש  רב שלום יהיה

 

, דש וק בשבת זצ״ל  ניחובסקיגרבי אברהם  את לפגוש  צריך היה יהודי אחד 
,  בפעמון  בשגגה  צלצל  ,אותו יהודיאברהם  רבי   של  ביתו  מפתן  על  עמד  וכאשר
 פתח לא כן על . מיד הדלת את לו יפתח כאשר שיתבייש  אברהם רבי וחשש 

  אברהם רבי לו פתח ואז ,שוב שדפק דקות  כעשר לאחר רק הדלת את לו
] כלל  בצהרים  מה'פיג  ללבוש   מנהגו  היה  שלא  פ"אע[  ,כשהוא לבוש בפיג'מה

 אם  מתנצל  כן  ועל,  עמוקה  בשינה  ושקע  , במיוחד   עייף  היה  שהיום  ,לו  באומרו
 )הסהר אגן.(. הבושה  מן  הצילו ובזה, מיד פתח שלא קרה

 

  אחרים   או  בניו  את  ייסר   לא  מעולם  כי  עצמו  על  אמר,  זצ״ל,  לופיאן  אליהו  רבי
  שהיה   עד  מחכה  היה  רק,  כעס  מתוך  יוכיח  שמא,  בקלקלתם  אותם  כשראה  מיד

  ופעם.ומייסר   מוכיח  היה  אז,  ורוגז  כעס  שום  החוטא  על  בלבו  לו  אין  כי  בטוח
,  ימים  שבועיים  אליהו  רבי  וחיכה,  גדולה  עבירה“  איזו  מילדיו  אחד  עבר  אחת
 הוכיח ואז, כעס של שמץ אפילו עליו בלבו נשאר שלא בעצמו שהרגיש  עד

 )אליהו לב.(חטאו על וייסרו אותו
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 ר' מאיר יוסף ז"ל דוב בןר' לעילוי נשמת 



 

 
 

 , אני הוצאתי ספר חדש :אמר לוו , בא להתפאר לפני חברו אחד  מחבר ספרים 
בדורות  ,המפרשיםמספרי  ,אבל בספרי אתה לא תמצאוהנה הוא לפניך , 

המפרשים ספרי אני עוסק ב, באותם ספרים האחרונים ,כי לי אין זמן לעיין 
אמר לו חברו  ,מיתיותשם אתה תמצא באמת את הסברות הא "ראשונים"ה
 ,ואני בדיוק כמוך  ,אגיד לך את האמת גם לי אין זמן לעסוק בספרי האחרונים:

 .(המאסף)קח את הספר שלך בחזרה אם כן

 
כי כל המצות הם   כנגד כולם ""הטעם שעל לימוד התורה נאמר שהוא 

מצטרפות אל הגשם, כמו מצות ציצית, אי אפשר לקיים, אלא על ידי לבישת 
, לא כן לימוד התורה, שענינו תלוי וכדומהבגד שהוא גשמי, וכן סוכה ולולב 

על למעלה נורא  בכח הדיבור שהוא כח פשוט רוחני בלבד, ולכך פעולתו שפו
 (שמירת הלשון)עד מאד, ועל כן קדושת תלמוד תורה הוא כנגד כלם".

 
  רבי , ישראל בארץ האחרונה בתקופה לישראל להם עמדו עולם עמודי שלשה
 מבריסק והרב, זצ״ל איש  החזון", האזל אבן"ה בעל זצ״ל מלצר זלמן איסר
,  ערעור בלא דעתם את וקבלו למרותם  סרו וכולם העדה בראש  שעמדו, זצ״ל
  במידת  שהכירו משום מזה ויותר.הגדולה וחכמתם תורתם בכח שהכירו משום
 וכל, וחשבון פניה שום דעתם בשיקול היה שלא, בקרבם שהיתה האמת

 כל  הנהגת  אמנם,  אחר  דבר  שום  ולא,  בלבד  התורה   הכרעת  לפי  היא  הכרעתם
 גדולי היו שכולם, הוא שבהן השוה הצד אך, ותכונתו דרכו לפי היתה, אחד
 בלי היתה ישראל לכלל נאמנותם ועוצם, לחכמתם קודמת ויראתם תורה
  במידת  נהג שאחד לומר אפשר, הנהגתם דרכי את להגדיר נבוא ואם.גבול

  היה  זצ״ל זלמן  איסר  רבי . תפארת במידת ואחד , הגבורה במידת ואחד , החסד
  הלומדים   רוב  היו   האחרונות  השנים  בשלושים,  ישראל  בארץ  הלומדים  של  רבן

  חיים  עץ ישיבת בראש  לעמוד הגיע כאשר אמנם, תלמידיו ישראל בארץ
 גבוהה לדרגה הרימם הוא אך, חכמים תלמידי מאות שם למדו, בירושלים

 בתקיפות  לעמוד  ידע  אך,  לכל  ונחמד   ואהוב  חסד  איש   היה   הוא.  התורה  בהבנת
 שהיה לכל ידוע " איש  חזון"ה.בכך צורך כשהיה והתורה  היהדות משמר על

  ויגע , ובטהרה בקדושה לשמה תורה למד 13 בן היותו ומאז, מרחם קדוש 
  עצה  ממנו  נהנים רבים היו האחרונות ובשנותיו, התורה מקצועות בכל וחידש 
 מבריסק  הרב.כלל  הזה  מהעולם  נהנה  ולא,  לכלום  זקוק  היה  לא  ולעצמו,  ותושיה

 ומעמיק ,  הלכה  של  אמות  בד׳  לן  והיה,  הציבור  עם  מעורב  פחות  היה  דרכו  לפי
  הציבור בעניני  דעתם היתה  אלו עולם גדולי שתושל והנה.תלמידיו עם  בתורה
  עול  נפל , זלמן איסר ורבי "איש  חזון "ה לעולמם נסתלקו וכאשר.,שווה כמעט
 לכלל  באחריות  הרגיש   הוא  ואמנם,  מבריסק  הרב  של  כתפיו  על  הציבור  הנהגת
 כמו , גדולה בהצלחה ה׳  מלחמת את לוחם והיה, העם משא את ונשא ישראל
  דבריו שמים יראת בו שיש  מי כל) תתקפט רמז קהלת שמעתי ילקוט( חז״ל שאמרו
  .שלשתם נסתלקו כאלו זה הרי  מאתנו  שהלך ועכשיו. נשמעים

 )ל"זצ מבריסק הרב על בהספד, ב"ארה, ליקווד ישיבת ראש, ל"זצ קוטלר אהרון רבי-"אהרן רבי משנת("
 

 
 ?לפני כהן ,שישראל יעלה לתורה ,איך יתכן שאלה:
 עלהי הוא הישראל  ,עיר שכולה כהנים ויש בינהם ישראל אחד תשובה:

 )קל"ה סעיף י"ב "ע אורח חיים סימןשוום דרכי שלום.(מש ,לפני הכהנים,ראשון 
 )(שערי שלום

ֵרךְ  ַיּסְ בֹוַתִיךְ  ָרָעֵתךְ  ּתְ  בריזל מאפיית בעל ל"זצ בריזל זלמן רבי .ּתֹוִכֻחךְ  ּוְמׁשֻ
 שראו  הסיפורים  אחד,  וחסד  שמים  ויראת  בתורה  וגדוש   מלא  יהודי  בירושלים

,  המאפיה של העובדים אחד זה היה, טובו מידת ואת' בה בטחונו גודל את
 העובד בהיותו, בריזל במאפיית האפייה אומנות את רכש  הוא אף אשר

  בהיר   ביום.  רבות  שנים  במשך  במאפיה  הסחורה  חלוקת  על  והאחראי  הראשי
 יום. וריע  אח  לה  שאין  ובחוצפה  בגסות,  החדשה  מאפייתו  את  הלה  פתח  אחד

  הרווחים  את המגדניות בעלי מקבלים זה ביום. ישראל בית בשכונת השישי
 החנויות את גודשים ישראל בית המוני כאשר, השבוע מכל ביותר הנאים
 יתייצב אשר תמורת, זה יקריט יום של בבוקרו, והנה.המלכה שבת לכבוד
 לגלות המשפחה בני נדהמו , הקבועה לעבודתו משמרתו על האחראי האיש 

, החדש  העסק  את לפתוח הלה  בחר זה ביום ...איננו והאיש  סגור  השער כי
,  רבה  בערמומיות  פעל  האיש ...מוקדמת  הודעה   כל  וללא,  סודיות  מעטה  תחת

  היו אשר החנויות לכל והטריה החדשה סחורתו את לשווק הספיק ובזריזות
 והמשתלם המוזל  המחיר  על ששו הללו. בריזל מגדניית  של ותיקים לקוחות
  ומיהרו , התעשתו בריזל משפחת שבני ועד...החדש  המתחרה להם שהציע
 כבר הלה כי לגלות נדהמו, לחנויות הסחורה  עגלות את בעצמם להביא

 עוגות, חלות של אדירה כמות.דורש  כל היה לא שלהם לעוגות. הקדימם
 ולילות ימים מספר של כפיים  ועמל, תמורה  כל ללא נותרה מזונות ומיני

  בני של בעיניהם  נקוו ודמעות , צורב היה  הכאב. לטמיון ירד רצופים
  ולהזמינו  האיש  נגד הדין חומר בכל לנקוט מצדדים הללו החלו. המשפחה

 ולפרסם ולבזותו לנדותו, שערה מלחמה להשיב אומרים והללו, תורה לדין
 תחילה  שתתקבל  ללא  פעולה  בשום  נקטו  לא  עדיין  אך..,    הנבזה  מעשהו  את

  זלמן ר׳  שהה זמן  באותו.המשפחה ראש , זלמן ר׳ של המפורשת הסכמתו
,  ומועדיה חגיה על , שלימה לשנה קרוב... למרגוע  ולא למנוחה ולא, בחו״ל
  בערים  נדיבים  פתחי  על לחזר רגליו את בכתתו ניכר אדמת על אז עשה

 עסקי בגין עליו שהשתרגו הרבים החובות את להחזיר  כדי, רבות ובמדינות
 כשפרוטה,  לחץ  ומים   צר   לחם  של  במצב,  זו  וקשה  דחוקה  בשעה.והפרט  הכלל
  בנסיון בגבורה זלמן  ר׳  עמד , ונשמרת נספרת , נצברת  פרוטה אחר

 את ולצנן, בירושלים המשפחה לבני חריף  מסר לשגר מיהר הוא.האמונה
 אינו  איש! קלל לו אמר אלוקים! לאיש תרעו נא אל:"בקרבם הלוהטות הרוחות

  מאתו  הכול הרי כי, לנו להרע יכול אינו איש! מאומה  מפרנסתנו לגרוע יכול
 ספק כל לי אין! כולה  השגה  כל נמכור עוגות כמה  בדיוק יודע הקב״ה  הן!יתברך

 בסוף עושים שהיינו שבחשבונות הרי, הזה  כדבר עתה  קורה  היה  לא אם גם כי
  ! תמורה   ללא  נותרת  היתה   העוגות   של   הזו  הכמות   כל  כי  לדעת   נוכחים  היינו  השנה 
  מטבע , מתחרה  מאפיה  בעל אותו,צירם על לנוע המשיכו החיים, עברו ימים

 בקצהו  זלמן  ר׳  את  ראה   ומשאך,  זלמן  ר׳  בפני  להביט  יכול  היה   לא  שוב,  הדברים
 אינו   זלמן  ר׳  אך.  רואהו  אינו  כאילו  עצמו  ומשים  השני  לצד  עובר  היה   הרחוב  של
: לבו על ומדבר  נעימה  בשפה  האיש אל פונה  הוא? זה  מה  ועל זה  מה , מבין

 לצידי בנוח להרגיש להמשיך יכול אתה , ומעולם  מאז היינו טובים ידידים הלא"
 אעמוד  ואנכי, שתזדקק מה  כל בשביל אלי פנה , אדרבה . כלום קרה  לא

 בודד  האיש ויוותר, הלה  של ביתו את פקד ביותר קשה  אסון, לימים",.לימינך
  אחרת  ברירה  כל ובאין, לבו בתום. בבית עמו אשר בנותיו שלוש עם בעולמו

  אז   או...החפשיים המדינה  במוסדות לאומנה  בנותיו את למסור האיש עמד, בידו
 לסדר  רבות ועמל הקורה  לעבי נכנס  הוא. זלמן ר׳ הטוב" ידידו" לעזרתו נחלץ
 אף , הזמן בבוא. מעולים פנימיה  בתנאי מתאימים חרדים במוסדות הבנות  את

  עבור  רב כסף לגייס  ועמל, מתאימים שידוכים עבורם למצוא זלמן ר׳ התמסר
 אותו  וזכה', לה  נאמנים בתים להקים השלוש זכו לכך הודות...חתונתם הוצאות
 כיום המפארים, אלוקים יראי, יהודים של מבורכים ישרים דורות לראות האיש
  לא  שמעולם אוהב, האיש זלמן ר׳ של בעטיו זאת וכל.החרדית היהדות שמי את

 )זלמן' ר( .ובעוז בגבורה  עמד  אמונתו משמרת על, לאוייב נהפך

   " " " " 

 """ " 

     " " " " 

  "" " " 

  )  איש     חזון  .(  שרשו     על     ולחקות  ..יחיד     בכל     להתעמק  ,     החינוך     מחובת   
 ) גבירול   אבן שלמה    בי ר .( במדבר   דגים   לצוד   כמבקש ,   הכילי   מן   המבקש  

  ) הפניני    ידעיה    רבי  .(    האדמה    את    המטר    יחיה    כאשר ,   הטובה    המילה    תחייהו    הלב 
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

ַמּטֹות ַמְסֵעי ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ל ִזְלזּול ָקָטן  ּתֹוְצאֹוָתיו ַהֲחמּורֹות ׁשֶ

ְּבָפָרָׁשֵתנּו ְמֹתָאר ַּבֲאִריכּות ִּדינֹו ֶׁשל ַההֹוֵרג ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה, ֶׁשהּוא 
 ּגֹוֶלה ְלִעיר ִמְקָלט.

: "ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים יב)-(לה, יאְוָכ ֶנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת ַמְסֵעי 
ְוָנס ָׁשָּמה ֹרֵצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:  ,ָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכםָעֵרי ִמְק 

א ָימּות ָהֹרֵצַח ַעד ָעְמדֹו  ,ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל ְו
 ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט".

ֵאל : "ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהֹרֵצַח ִמַּיד ּגֹ )(ָׁשם כהּוַבֶהְמֵׁש ֶנֱאַמר 
ְוָיַׁשב  ,ְוֵהִׁשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה ,ַהָּדם

 ".ַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁשָּבּה ַעד מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל ֲאֶׁשר מָ 
 

ָגָגה? ׁשְ ל ַההֹוֵרג ּבִ ָמתֹו ׁשֶ  ַמִהי ַאׁשְ
ַאַחת ַהְּׁשֵאלֹות ַהְּיסֹוִדּיֹות ְּבִעְנַין ֶזה, ִהיא ַמִהי ַאְׁשָמתֹו ֶׁשל 
. ֲהֵרי  ַההֹוֵרג ִּבְׁשָגָגה, ּוַמּדּוַע הּוא ִנּדֹון ְּבחּוְמָרה ְיֵתָרה ָּכל ָּכ

י ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ִּבְׁשָגָגה, ּוְכפִ 
א ָצָדה ְוָהאֱ  ִהים ִאָּנה ְלָידֹו ְוַׂשְמִּתי ְל -ִמְׁשָּפִטים, "ַוֲאֶׁשר 

א ִמֶּמּנּו ָיָצא (ְׁשמֹות כא,יד)ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה"  . ֱהֵוי אֹוֵמר: 
פֹוא, הּוא ַהָּדָבר ִּכי ִאם ִנְסַּתֵּבב ַהָּדָבר ִמיֵדי ָׁשַמִים. ַמּדּוַע, אֵ 

ִנְדָרׁש ִלְגלֹות ְלִעיר ִמְקָלט, ַהְרֵחק ֵמִעיר מֹוַלְדּתֹו ּוִמִּמְׁשַּפְחּתֹו, 
 -ְוִלְהיֹות ָׁשם ְלֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֶׁשְּיכֹוָלה ְלִהָּמֵׁש ַעְׂשרֹות ָׁשִנים 

ל ָלֶׁשֶבת ַּבָּגלּות ַעד ַעד מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול!? ְלִעִּתים הּוא ָעלּו
 יֹומֹו ָהַאֲחרֹון!

ג ַמּדּוַע ַמְחִמיִרים ָּכל ָּכ ְּבעֹוְנׁשֹו ֶׁשל ַההֹוֵר  ן:ּכֵ ל עַ ר ְוֶיתֶ 
 ִּבְׁשָגָגה, ַעד ֶׁשּגֹוֵאל ַהָּדם ָיכֹול ְלהֹוְרגֹו? 

ִאיׁש ַזַצ"ל, ַעל ַהְּגָמָרא ָהאֹוֶמֶרת ֶׁשֵּבית ִוידּוִעים ִּדְבֵרי ַהֲחזֹון 
ַהִּדין ָהיּו ׁשֹוְלִחים ֲאָנִׁשים ֶׁשַּתְפִקיָדם ְלַהְרִּגיַע ֶאת ּגֹוֵאל ַהָּדם 
ְלַבל ַיֲהֹרג ֶאת אֹותֹו רֹוֵצַח ִּבְׁשָגָגה. ּוַמְטִעים ַהֲחזֹון ִאיׁש, ִּכי ֵאין 

ְגרֹוִפים" ֶׁשּיּוְכלּו ְּבַקּלּות ׁשֹוְלִחים ֲאָנִׁשים ֲחָזִקים "ַּבֲעֵלי אֶ 
 ִמְּלִהְתַנֵּקם ְּבאֹותֹו רֹוֵצַח ִּבְׁשָגָגה. ֶאת ּגֹוֵאל ַהָּדם ַלֲעֹצר 

 ֲהֵרי ֶׁשֹעֶנׁש ֶזה ַמִּגיַע לֹו, ִּביסֹודֹו ֶׁשל ָּדָבר!
 

ָגָגה ְמֻכּנֶה "רֹוֵצַח"! ׁשְ  ַההֹוֵרג ּבִ
ׁשֹון ַא ִמַּמָּבט ַנְמִׁשי ְּבֻעְבָּדה נֹוֶסֶפת, ֶׁשַּמְתִמיָהה ִמַּמָּבט ִרא

ֶאת ַההֹוֵרג ה ַהּתֹורָ ְמַכָּנה  ַמּדּועַ ֵׁשִני ְמָתֶרֶצת ִהיא ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות: 
 ַּבֹּתַאר ַהָּקֶׁשה "רֹוֵצַח"! ִּבְׁשָגָגה

ׁשֹוֵננּו ָאנּו ְרִגיִלים ֶאָּלא ֶׁשְּׁשֵאָלה זֹו ִהיא ְּבַעְצָמּה ַהֵּתרּוץ: ִּבלְ 
ָהָאָדם.  לעַ ת ּוֵמֵקלוֹ ְלִמִּלים "ְמֻכָּבסֹות", ֲעִדינֹות, ֶׁשִּמְתַחְּׁשבֹות 

אּוָלם ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה קֹוַבַעת ַּבֲחִריפּות ִּכי ַאף ַההֹוֵרג ִּבְׁשָגָגה 
 רֹוֵצַח הּוא! ָאְמָנם ִּבְׁשָגָגה, ֲאָבל רֹוֵצַח!

, ם ְלָיָדיוְמָנם ִמָּׁשַמיִ ֲהִריָגה ִּבְׁשָגָגה ִמְתַּגְלֶּגֶלת ָאֱהֵוי אֹוֵמר: הַ 
 אּוָלם הּוא ָאֵׁשם, ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָיכֹול ִלְמנֹוַע ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה!

ְוֵכיַצד ָהָיה ָיכֹול ִלְמנֹוַע ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה? ֵיׁש ַעל ָּכ ְּתׁשּובֹות 
ַּבְּתׁשּוָבה ֶׁשְּבָכל ְׁשָגָגה ֵיׁש ִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת ֶׁשל ֹחֶסר  ׁשֹונֹות. ָהֵחל

ְזִהירּות. ְוַכֵּלה ַּבְּתׁשּוָבה ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבָאָדם ֶׁשּקֹוֵדם ָלֵכן ָנַהג ְּבֹאֶפן 
 ִּבְלִּתי ַאְחַראי ְוִסֵּכן ֶאת ֶנֶפׁש ַהּזּוַלת אֹו ֶאת ְרכּוׁשֹו. 



ֻאֶּנה תְ א  -ֵׂשה ֶׁשל ְּפִגיָעה ַּבּזּוַלת ָאָדם ָטהֹור ְוָנִקי ִמָּכל ַמעֲ 
: (ַׁשָּבת לב.)ּוְבדֹוֶמה ָלֶזה ָמִצינּו ַּבֲחַז"ל  ְלָידֹו ֲהִריָגה ִּבְׁשָגָגה!

 "ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי, ְוחֹוָבה ַעל ְיֵדי ַחָּיב".
 

ִכיֵחי רֹוְצִחים" ִגְלָעד ׁשְ  "ּבְ
: "ָאַמר ַאַּבֵּיי: ְּבִגְלָעד ְׁשִכיֵחי (ַמּכֹות ט:)ָרא ְוָכ ָמִצינּו ַּבְּגמָ 

רֹוְצִחים". ְוַעל ֵּכן ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֵיׁש ָׁשלֹוׁש ָעֵרי ִמְקָלט, אֹוָתּה 
 ַּכּמּות ֶׁשֵּיׁש ַלֲעָׂשָרה ְׁשָבִטים ְּבתֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל! 

ָלרֹוְצִחים ִּבְׁשָגָגה,   ִוידּוָעה ַהְּׁשֵאָלה: ֲהֵרי ִעיר ִמְקָלט ְמיֶֻעֶדת
 ְוֵאי ִיְהיּו ְמֻרִּבים ַּדְוָקא ְּבָמקֹום ֶאָחד? 

ְוָידּוַע ַּגם ַהֵּתרּוץ, ַעל ֶּדֶר ַהּמּוָסר, ִּכי ִמֵּכיָון ֶׁשְּבאֹותֹו ָמקֹום ֵיׁש 
ֹחֶסר ְזִהירּות ְּבַחֵּיי ָאָדם, ָלֵכן ֵיׁש ָׁשם יֹוֵתר רֹוְצִחים ִמָּכל 

 ן רֹוְצִחים ִּבְׁשָגָגה ְוֵהן רֹוְצִחים ְּבָזדֹון. ַהּסּוִגים, הֵ 
ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים ִּכי ַההֹוֵרג ִּבְׁשָגָגה, ַאף ִאם ְׁשָגָגה ְּגמּוָרה ָהְיָתה, 
ִמָּכל ָמקֹום ָקְדָמה ָלּה ִהְתַנֲהגּות ַחְסַרת ְזִהירּות ִמִּצּדֹו, ְוַעל ֵּכן 

 ִנְגַרם לֹו ֶׁשִהִּגיַע ְלַמָּצב ָּכֶזה, ְועֹוְנׁשֹו ַהּנֹוָרא ֻמְצָּדק.
ּתֹוְספֹות ָׁשם ֶׁשִּתְרצּו ֶׁשַההֹוְרִגים ְּבֵמִזיד ְמַסֵּבב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו (ְוָאְמָנם ְראּו ּבַ 

הּוא ֶׁשֵּיָהְרגּו ְלַאַחר ִמֵּכן ִּבְׁשָגָגה ַּכָּידּוַע. ְועֹוד ְראּו ָׁשם ָּבִריְטָב"א ֶׁשֵּתֵרץ 
יִעים ַאף ֵהם ְלִעיר ֶׁשָהרֹוְצִחים ְּבָזדֹון ַמִּציִגים ַעְצָמם ְּכרֹוְצִחים ִּבְׁשָגָגה ּוַמּגִ 

 ַהִּמְקָלט, ְוָׁשם ַנֲעָׂשה ַהֵּברּור ֵּבין ָהרֹוְצִחים ְּבֵמִזיד ָלרֹוְצִחים ִּבְׁשָגָגה).
ּוִמַדְרֵּכנּו ָלַמְדנּו ַעד ַּכָּמה ָצִרי ְלִהָּזֵהר ְּבָכל ַמֲעֶׂשה ָקָטן ֶהָעלּול 

א ִנְזָהר ַעְכָׁשו , ֶנְחָׁשב לֹו ַהָּדָבר ְלָעוֹון ִלְפֹגַע ַּבּזּוַלת. ִּכי ִמי ֶׁש
ּוְפַגם ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִליד ַּבִהְזַּדְּמנּות ַהָּבָאה ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְרִציָחה 

 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן!
 

דֹול ה ָקָטן ֵיׁש ׁשֶֹרׁש ּגָ ָכל ַמֲעׂשֶ  ּבְ
 ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים ַּבְּגָמָרא ּוַבִּמְדָרִׁשים ָאנּו מֹוְצִאים ֻּדְגָמאֹות ְלכָ 

ֶׁשַּמֲעֶׂשה ָקָטן ֶׁשל ְּפִגיָעה ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ָעלּול ְלהֹוִביל ַחס 
 ְוָׁשלֹום ְלַמֲעִׂשים ֲחמּוִרים ְמֹאד.

ִנְפָּתח ַּבַּמֲאָמר ֲחַז"ל ְּבַסְנֶהְדִרין פא, ָׁשם ָּדָנה ַהְּגָמָרא ַמה ָּבא 
ַוֲהֵרי  -ֵרֵעהּו ִטֵּמא" ְלַחֵּדׁש ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא ְּבאֹוְמרֹו "ְוֶאת ֵאֶׁשת 

ַהָּדָבר ְּכָבר ָאמּור ַּבּתֹוָרה. ַעל ָּכ ְמִביָאה ַהְּגָמָרא ֶאת ַמֲאָמרֹו 
א ָיַרד ְלאּוָמנּות ֲחֵברֹו".   ֶׁשל ַרב ַאָחא ְּבַרִּבי ֲחִניָנא: "ֶׁש

יָפה ּוַמְסִּביִרים ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר, ַמּדּוַע ֶנֱאַמר ִאּסּור ֶזה ְּבָלׁשֹון ֲחִר 
א ָלֶרֶדת  , ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ֶׁש ? ֶאָּלא ֶׁשֶרֶמז ֵיׁש ְּבָכ ָּכל ָּכ
ְלֻאָּמנּות ֲחֵברֹו, ֵיׁש ּבֹו ֹׁשֶרׁש ִנְפָׁשע ּוְמֻסָּכן ֶׁשל ְּפִגיָעה ֲחמּוָרה 

 ַּבּזּוַלת, ְוסֹופֹו ֶׁשָעלּול ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ְלַהִּגיַע ְלַמֲעִׂשים נֹוָרִאים.
א  ּוְבדֹוֶמה ָלֶזה, ִנְדָרׁש ָׁשם ַּבְּגָמָרא ַהָּכתּוב "ְוֶאל ִאָּׁשה ִנָּדה 
א ֶנֱהֶנה ִמֻּקָּפה ֶׁשל ְצָדָקה". ְוָידּוַע ַהֵּבאּור, ֶׁשְּכֵׁשם  ִיְקַרב, ֶׁש
א ְלַהִּגיַע ָלִאּסּור ַהָּגדֹול יֹוֵתר, ָּכ ַּגם  ֶׁשַהִּקְרָבה ֶנֶאְסָרה ְּכֵדי 

א ַּכִּדין ִמֻּקָּפה ֶׁשל ְצָדָקה, סֹופֹו ֶׁשִּיְגֹנב ְוִיְגֹזל ְּכָסִפים ַהֶּנֱהנֶ  ה ֶׁש
  ֶׁשל ֲאֵחִרים.

 

לֹום ְוֵאינֹו ַמֲחִזיר ל ׁשָ ַקּבֵ  ֻחְמַרת ַהּמְ
ּדֹוְרִׁשים  -ּוְבדֹוֶמה ָלֶזה, ַעל ַהָּכתּוב "ְּגֵזַלת ֶהָעִני ְּבֶיְדֶכם" 

: "ְוָאַמר ַרִּבי ֶחְלּבֹו ָאַמר ַרב :)(ַּדף וֲחַז"ל, ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות 
הּוָנא: ָּכל ֶׁשּיֹוֵדַע ַּבֲחֵברֹו ֶׁשהּוא ָרִגיל ִליֵּתן לֹו ָׁשלֹום ַיְקִּדים לֹו 

א ֶהֱחִזיר   -ָׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו. ְוִאם ָנַתן לֹו ְו
 ם ַהֶּכֶרם ְּגֵזַלת ֶהָעִני ְּבָבֵּתיֶכם".ִנְקָרא ַּגְזָלן, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַאֶּתם ִּבַעְרּתֶ 

ַמְבִהיִלים ַהְּדָבִרים! ְמַלְּמִדים אֹוָתנּו ֲחַז"ל ַהְּקדֹוִׁשים, ִּכי ָאָדם 
 -ֶׁשּנֹוֵתן ָׁשלֹום ַלֲחֵברֹו, ּוְמַצֶּפה ְלַהְחָזַרת ָׁשלֹום ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל 

ֵּכן, ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲחִזיר ֲהֵריהּו ָחׁש ֶאת ַעְצמֹו ִנְגָזל ְוֶנֱעָׁשק! ְוַעל 
  - - -ָׁשלֹום ַלֲחֵברֹו ֲהֵרי הּוא ְּכַגְזָלן! 

א ַרק ְמַלֵּמד ַעל ֻחְמָרה ֶׁשל ָּכל ַמֲעֶׂשה ָקָטן  ְוָכָאמּור, ַהָּדָבר 
ְּכֶׁשְּלַעְצמֹו, ֶאָּלא ַּגם ְמַלֵּמד ַעל ַהֶּפַתח ָהַרע ֶׁשִּנְפַּתח ַּבֶּנֶפׁש 

א ּגֹוֵזל ֶאת ַהְּמֻחָּיבֹות ַהִּטְבִעית ְּבִעְקבֹות ֹזאת: ַהּיֹום הּו
ָהֱאנֹוִׁשית ַהּזֹו, ָמָחר הּוא ִיְגֹזל ֶּכֶסף, ּוָמֳחָרַתִים הּוא ָעלּול 

 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ַלֲהרֹוג ֶנֶפׁש! נֹוָרִאים ֵהם ַהְּדָבִרים!

ּסּור ְוׁשּוב ְלֵמִדים ָאנּו ִמָּכ ִּכי ַּגם ַמֲעִׂשים ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵאיָנם ְּבאִ 
ם ְּכִאּסּוִריב ְלֵהָחׁשֵ  םֲעׂשּויִ  -ֶׁשל ַמָּמׁש, אֹו ֶׁשָהִאּסּור הּוא ַקל 

 ֲחמּוִרים, ִּכי ֲעלּוִלים ֵהם ִלְגֹרם ְלתֹוָצאֹות ֲחמּורֹות ַעד ְמֹאד.
 

ַלּבֹוְדָקה ַזַצ"ל א ִמּסְ ַסּבָ ה ּבַ  ַמֲעׂשֶ
א ִמְּסַלּבֹוְדָקה ַזַצ"ל, ֶׁשִהִּגיַע ְלָפָניו ָּבחּור ֻמְצָלח ּוַמֲעֶׂשה ַּבַסּבָ 

א ֵיֵצא  ְמֹאד ְּבִלּמּוד, ּוְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ַנֲעָנה ַהַּסָּבא ְוָאַמר ִּכי ִמֶּמּנּו 
ְּכלּום. ָּתְמהּו ְמֹקָרָביו: ַמּדּוַע? ַנֲעָנה ַהַּסָּבא ְוָאַמר ִּכי ָּבֵעת 

ּכֹוס ֵּתה, ִנְׁשַּפ ְמַעט ֻסָּכר ַעל ַהׁשּוְלָחן, ְואֹותֹו ֶׁשִהִּגיׁשּו ְלָפָניו 
ָּבחּור ָטַבל ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבֻּסָּכר ֶוֱהִביָאּה ֶאל ִּפיו, ַּפַעם ּוַפֲעַמִים, 

ֶׁשָּקְדָמה , חּור ֶׁשֵאין ּבֹו ֶּדֶר ֶאֶרץְּבֹאֶפן ֶׁשֵאין ּבֹו ֶּדֶר ֶאֶרץ. ּבָ 
 ַהִּגיַע ִלְכלּום!א יּוַכל לְ  -א ַהַּסּבָ ע ָקבַ  -ַלּתֹוָרה 

א ִנְזָהר ְּבצֹוְנִנין, ִנְכָוה הּוא ַעְצמֹו ְּברֹוְתִחין!  ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִמי ֶׁש
 

כֹוִניֹּות ּמְ ִבים ּבַ  ָהרֹוְצִחים ַהיֹּוׁשְ
ְוַכאן נֹוִסיף ֶלַקח ְלָיֵמינּו: ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער ֵיׁש ַּכּיֹום ִזילּות 

 ֶהָחׁשּוב ֶׁשל ַחֵּיי ָאָדם. ְוַהְפָחָתה ָּבֵעֶר ַהָּגדֹול וְ 
ַאַחת ַהֻּדְגָמאֹות ַהְּמצּויֹות ְלַצֲעֵרנּו ִהיא ִּבְכִביִׁשים: ָּכל ֶנָהג 
ַמִּכיר ִמָּקרֹוב ֶאת ַהּתֹוָפָעה, ְּבִהָתְקלֹו ְּבֶנָהִגים ֶׁשּנֹוֲהִגים 

ט ַהִּיְׂשְרֵאִלים (ֵיׁש ְלַצֵּין ִּכי ָּבֵּתי ַהִּמְׁשּפָ ְּבַרְׁשָלנּות אֹו ַאף ִּבְפִׁשיָעה. 
רֹוְצִחים ֵאּלּו. ְוִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ִיְתַאְּמצּו -ְמֵקִלים ְמֹאד ְּבָעְנָׁשם ֶׁשל ֶנָהִגים

ַהֶּנָהִגים ְלִהָּזֵהר ְּבָכל ֹּכָחם, ִאם רֹוִאים ֵהם ֶׁשֶּנָהג ֶׁשָהַרג ֶנֶפׁש ֵאינֹו ִנְׁשַלח 
א ִנְׁשלַ  , ְוִלְפָעִמים ַּגם   ח ְלַמֲאָסר ְּכָלל).ְלַמֲאָסר ָארֹו

ְוַאף ְּבהֹוְלֵכי ָהֶרֶגל ַעְצָמם ָּפְׂשָתה ַהִּמְסַּפַחת, ְוֶחְלָקם חֹוִצים 
 ִּבְפִזיזּות אֹו צֹוֲעִדים ַׁשֲאַנּנֹות ִּבְכִביִׁשים ְמֻסָּכִנים.

 ִּכְמַעט ָּכל ֶנָהג רֹוֶאה ִמָּקרֹוב ֶאת אֹוָתם "ִנֶּס ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו". 
ָהִגים ֶׁשִּמְתַעְּסִקים ְּבמּוִזיָקה, ְּבִׂשיחֹות ֶטֶלפֹון, ְוָכל ִמיֵני ֵיׁש נֶ 

ִעּסּוִקים ְקַטִּנים ַלְמרֹות ֶׁשַהָּדָבר ֵמִסיַח ֶאת ַּדְעָּתם, ְוִאם ָחִליָלה 
א ִיְהֶיה ְּבָיָדם ְזַמן ְלַהְבִחין ּוְלָהִגיב ָּכָראּוי.   ִיְקֶרה ַמֶּׁשהּו 

א ֵמַהָּגאֹון ַרִּבי ִיצְ  ָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִּליָט"א ָׁשַמְענּו, ֶׁשֶּנָהג ֶׁש
ְמַרֵּכז ֶאת ֹּכחֹוָתיו ִּבְמַאת ָהֲאחּוִזים הּוא ָקרֹוב ִלְרִציָחה. ַהָּדָבר 
, ְוִאּסּור ָחמּור  ַּגם ּכֹוֵלל ִחּיּוב ְמנּוָחה ְוִהְתַרְעְננּות ַעל ִּפי ַהֹּצֶר

 ֹחֶסר ְיֹכֶלת ְלִהְתַרֵּכז.  ִלְנֹהג ִּבְזַמן ֲעֵיפּות אוֹ 
ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ֵיׁש ְלָהִבין, ִּכי ִלְפָעִמים ִמְתַרֶחֶׁשת ְּתאּוָנה 
, אֹו ָטעּות  א ְּבַאְׁשַמת ַהֶּנָהג ֶאָּלא ִּבְגַלל ְּתָנֵאי ַהֶּדֶר ָחִליָלה 

ְּבָכל  ִאם ָהָיה ַהֶּנָהג ֵעיָרִני ְוָדרּוא ַהּוְבָכל ֹזאת  -ֶׁשל ֶנָהג ַאֵחר 
 ִלְמנֹוַע ֶאת ַהְּתאּוָנה. (ַעל ִּפי ֶּדֶר ַהֶּטַבע) ֹּכחֹוָתיו, ָהָיה ְּבָידֹו 

ִאם ֵּכן ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִצְדקּות ְמזֶֻּיֶפת ְולֹוַמר "ַהֹּכל ִּביֵדי 
 ָׁשַמִים" ְּבֹאֶפן ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִזילּות ְּבַחֵּיי ָאָדם.

 
ָפה רח"לֶלַקח ַאְקטּוָאִלי ִליֵמי הַ  ּגֵ  ּמַ

א ְלַהְזִּכיר ִעְנַין ַאְקטּוָאִלי, ְלָיִמים ָקִׁשים  א נּוַכל ֶׁש ּוְלִסּיּום 
ֵאּלּו ֶׁשָּבֶהם ִמְׁשּתֹוֶלֶלת ַמֵּגָפה ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ּוִבְׁשָאר ָהעֹוָלם, 
 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן: ַהְּׁשִמיָרה ַעל ְּבִריאּות ַהִּצּבּור ַעל ִּפי ַהְנָחיֹות

 ָהרֹוְפִאים. 
ֵאין ָּכאן ַהָּמקֹום ְלִהָּכֵנס ְלִדּיּוִנים, אּוָלם ָּבִרי ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו 
ְמַבֵּקׁש ַּדַעת ּתֹוָרה, ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ָלַרָּבִנים, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַסֵּכן ֶאת 

ֲהֵרי ֶׁשַאף הּוא ִנְכַנס ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ַּבֲחָׁשׁש  -ְּכָלל ַהִּצּבּור 
ְרִציָחה, ַוֲהֵריהּו ְּכרֹוֵדף ֶאת ַהִּצּבּור. ַמָּמׁש ְּכמֹו אֹותֹו ָהרֹוֵצַח 
א יּוַכל הּוא ִלְרֹחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפיו  ִּבְׁשָגָגה, ֶׁשעֹוְנׁשֹו ָחמּור, 

א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה'.  ְולֹוַמר 'ָיַדי 
ַחֵּיי ַהּזּוַלת ְוַאף ִּבְרכּוׁשֹו ִנְׁשַּתֵּדל ֻּכָּלנּו ְלִהָּזֵהר ְמֹאד ְמֹאד ּבְ 

ה טֹוָבה ְמֻרָּבה, ָּכ ִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְׁשמּוִרים ֶׁשִּמּדָ י ּוְכפִ  - ּוִבְכבֹודוֹ 
א ָתֹבא ְלָיֵדינּו ׁשּום ְּפִגיָעה ַּבּזּוַלת, ַאף ִּבְׁשָגָגה ּוְבֹאֶנס.  ְו

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

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

 מרת אילנה בת רחל ע"הואמנו 
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  התפעלותה את הביעה המורהה
 היא. מרים של המיוחד חסד ממעשה הרבה
 מתארת כשהיא,  ה פרהסי

 תלמידות היו. תגובות מיני כל והיו. ומדגימה
 הרבה יש: "מהסוג משפטים מיני כל שאמרו
: או"...עניין מזה עושים ולא חסדים שגומלות

, בצנעא שנעשה חסד הוא ביותר הגדול החסד"
:: שנקרא מה? "לפרסם מה בשביל
 לכל הביטו, ששתקו תלמידות היו. 

 . עניין בחוסר הכיוונים
 

 חמות מילים שאמרו, שהחמיאו תלמידות היו
 פרגון. פרגנו. הלב מכל ששמחו, וידידותיות

,, מאצילות, טוב מלב הישר נובע
 והנעלה האיכותי, הטוב מהחלק. 

 .כאלה אנשים בינינו שיש טוב כמה. שבנו

 שאול אבא ציון בן רבי ק"הגה לפני הגיעו פעםם
. וטענותיו איש איש לפניו לפרש החלו. דין בעלי שני ל"זצוק

 אפלולית. הגיעה הערביים בין ושעת, התמשך הדיון
 החשמל מתג אל המתדינים . . בחדר השתררה

 . האור את והדליק
 

, האור את כבה, אנא: ואמר הדברים משמיעת הרב קפס מיד
, ה הנאה טובת של בגדר זה יהא כן לא שאם

 ..."הדין את להטות ושלום חס אני ועלול

  באהבה נאמרת הביקורת כאשרר
 בהתחלה אמיתית מחמאה ועם

 קשר מתוך נאמרת היא ובנוסף
 ייםסיכו יותר לה יש  

 בעיות להציג אין ככלל! להתקבל
 ויש נוראים כפגמים הזוג בני של

 השני את    להשתדל
 .להתגבר לו לעזור אלא

 דיברתי, אחת פעם א''שליט גבאי נעים הרב סיפרר
 ינון הרב: "לו ואמרתי  ו''הי כהן אברהם רבי עם

 חייבם אנחנו, ".באוטובוס מהכולל חוזר ל"זצ יונה
 מאד קשה זה,אותו להסיע שיוכלו כדי, רכב לרכוש
 ". באוטובוס לנסוע ,, ובגיל לאדם

 

, זה עניין על עמו שדיברתי ראשונה פעם הייתה זו
 דקות אחרי, והנה. זה בנושא דיברתי לא מעולם
 בזה ואומר לי קורא, נכנס, ה''ע יונה רבי מגיע ספורות
 רכבלקנות רוצה רחמים אחי,לרכב בקשר: "הלשון
! יתנוא היה כאילו השיחה את ש ממש..."לכולל
 .יום כל של מעשים אלה ראשונה פעם לא וזה

 ", במדבר" בחומש האחרונה הפרשה את ה"בע נקרא השבת                       
 …" מצרים מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי אלה: "ב פותחת הפרשה  ".מסעי" פרשת את        
 -. ישראל לארץ כניסתם עד מצרים ביציאת שהתחיל שנה 40 של במסע תחנות 42 מונה התורה וכאן

 שעברו התחנות מהן ה זה? הללו המסעות צויינו מה לשם? מוזר לכם נראה לא, תגידו
 את לציין שכח ולא" קרב מורשת" או ביוגרפיה שכתב מישהו פעם פגשנו האם וכי? מה שםל? בדרך

 הקילומטרים, לעולם מסתיים לא מוצלח מסע: "ש מסתבר אלא?… דרכן שעבר האוטובוס תחנות כל
 ההתחלה נקודת בין לגשר כדי רק ולא מהדרך גם ר לאפשר השאר בין נועד מסע -!" כן

 המרחק את לעבור יכל, המצרית באימפריה שיעבוד שנות 210 מ שחולץ העם !הסיום קו אל
 … אחדים שבועות/בימים לישראל מצרים בין הגיאוגרפי

 

 הם בהם, במדבר נדודים שנות ארבעים נדרשו המובטחת בארץ  ותפקידם יעודם את להגשיםכדי אך
 אדירות עוצמות בעל עם עלתמ אל הנפשית העבדות מיצרי, מיצר מלשון - ממצרים לצאת גם למדו
 של החשיבות את במדבר אבותינו מסעות בציון הטמיעה התורה. , , חרותשל
 על מדברת בהמשכה שהפרשה במקרה ולא סתם לא זה. חייו במהלך האדם תחנות מכל וצמיחה למידה
 שבמהותן מכוון, אלישר ברחבי פזורות שהיו מקלט ערי 42 מתוך אחת אל לנוס שצריך בשגגה רוצח
 במחיצת, המקלט בעיר לומד היה בשגגה ברצח שנכשל אדם -" ""ל שימשו הן

 לקחים והפקת, לפרטים לב שימת, נפשית הכנה. תרגולות של המשמעות את העם ומחנכי מורי הלווים
 . יותר הרבה וטעויות משגיאות

 

  כדי א שלהבא כך -". יהמההיסטור למדים אנו שאין למדים אנו מההיסטוריה"
 (העורך).… בשגגה ברצח להיכשל לא

 

 ויהודי אוריין בר ל"זצ מנחם מנשה הרב שהיה למרותת
 לרווחת דואג והיה. לנפשיה  טיבותא החזיק לא מופלא צדיק

 צריך היה אם אף, לב בכל ם חכמים תלמידי
 כסף אוסף בוקר בכל שהיה פלא לא ולכן. כך על עצמו לבזות

 תפילת בזמן המערבי הכותל מקדשינו בית שריד ברחבת
 ? זה כסף אוסף היה מה ועבור. החמה בנץ שחרית

 לפרוטה ומפרוטה. חכמים תלמידי לאברכים ערב כולל עבור
 בין כולל החזיק וכן. היום עד ה זה כולל החזיק

. שמחה בכזו הכסף את אוסף והיה. הזמנים
 בשביל, שאלו אחד אף ופעם... יאמרו מה אותו עניין שלא כך
. השיב.. לשתות שאוכל בכדי אוסף אני..? כסף אוסף אתה מה

 ...לאסוף בדרכו והמשיך

 רבינו שואל' ישראל ארץ בפירות המיוחדת הברכהה''
 אפשר שאי ידוע הרי, זצ"ל הקדוש החיים האור

 אי גם ולכן, מתוקים מפירות הרבה לאכול לאדם
 איזה האדם יאמר כן ואם, ת להיות אפשר

 ומתרץ'??? פריה הארץ נתנהו' בברכת יש תועלת
 והבטיח הוא ברוך הקדוש הוסיף שלכן, הקדוש רבינו

 שאפילו, ברכה בהם יהיה שהפירות', לשובע ואכלתם'
 . מהם שבעים יהיו, קצת מהם יאכלו

 אם שגם, ה שיהיה העיקר: למדים נמצינו
 הברכה ואין, לצרכינו ויספיק ישביע זה' כסף קצת' יש

' איכות'ב אלא, והכסף הפרנסה' כמות'ב תלויה
 .בה השרוייה והברכה הפרנסה

 רבנו של משפחתו עלתה 1950-י"תש בשנתת
 התגוררו הם. לארץ ל"זצ כדורי יצחק
 שוכנו, דאז העולים כל וכמו תלפיות במעברת
 לארץ האהבה ואולם. לנפול נוטים פח בבתי
. לקשיים לבם שתו לא והם, בהם בערה הקודש
 בשנת נפטר, עזיזה בן כדורי, רבנושל אביו

 טרם ר ונקבר, בטבת ו"בכ, ד"תשי
 . השבת כניסת

 ד"תשכ בשנת נפטרה, מרים בת תופחה, אמו
 ".  "" הכנסת בבית והוספדה

 שנה מדי, כנהוג לשמור רבנו הקפיד חייו כל
, נ"עיל בלימוד, הוריו של הזיכרון יום את, בשנה

 . ועוד נר בהדלקת בקדיש, הנהנין בברכות
 היה יכול לא כאשר, לחייו האחרונה בשנהרק

 , הקדיש את לומד
 .במקומו הקדיש את שיאמר מבנו ביקש

 לתת קל
  מבלי
  לאהוב

 קשה אבל
לאהוב

 לתת בלי
 

 העצבות ממנה וקשה הדאגה קשה
 הכעס משתיהן וקשה

 את הנהיג שלא הארץ עם
 הזולת את ינהיג איך עצמו

 
 

 ״פתשה תמוז ׳כושבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:15 20:20 19:30 ם-י

 21:12 20:18 19:28ת״א

 21:16 20:21 19:31חיפה

 21:12 20:18 19:28ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "שמעו דבר"



 

 ֶׁשָהָיה ַאֲחֵרי ִמָּיד, ְּבַׁשַּבּתֹו ַׁשָּבת ִמֵּדי ל"זצ ַׁשִּפיָרא ְׁשמּוֵאל מֶֹׁשה ַרִּבי ַהָּגאֹון
 ָהַרָּבִנית ֶׁשל ְמקֹוָמּה ְלֵעֶבר ָקם, ַעְצמֹו ֶאת ַמְטִריַח  ָהָיה, ַהַּפת ֶאת ּבֹוֵצַע 

ְלָחן ִּבְקֵצה , ָהַאֲחרֹונֹות ִּבְׁשנֹוָתיו ַּגם. ַהַחָּלה ְּפרּוַסת ֶאת ָלּה ּוַמִּגיׁש, ַהּׁשֻ
 ַמִּגיׁש ָהָיה ּוְבַעְצמֹו, ֶזה ֻמְפָלא ִמְנָהג ַעל ִוֵּתר א, ְוַחָּלׁש חֹוֶלה הָהיָ  ַּכֲאֶׁשר
 ַמְטִריַח  ַמּדּוַע : ֶזה ִמְנָהג ְלֵפֶׁשר ֶנְכּדֹו ְׁשָאלֹו ַּפַעם. ַהַחָּלה ְּפרּוַסת ֶאת ָלַרָּבִנית

 ַהַחָּלה ֶאת ָלּה ִבירְלַהֲע  ָיכֹול ֲהֵרי, ָהַרָּבִנית ֶׁשל ִלְמקֹוָמּה ְוָקם ַעְצמֹו ֶאת הּוא
 ֶׁשאֹוָתּה ֶׁשַהַחָּלה ַמְתִאים ֶזה ֵאין: "ְוָאַמר ִחֵּי הּוא אּוָלם? ַהְמֻסִּבים ְיֵדי ַעל

 ..." ֻּכָּלם ֶׁשל ַהָּיַדִים ֶּדֶר ַּתֲעבֹר ֶלֱאכֹל ָהַרָּבִנית ְצִריָכה
, ֶזה ִמִּמְנָהג ַלְחּדֹל ַרּבֹות ְּפָעִמים ִמֶּמּנּו ּוִבְּקָׁשה, ָּכ ַעל ָמֲחָתה ִמִּצָּדּה ָהַרָּבִנית
 ִמֵּדי ַהַחָּלה ְּפרּוַסת ֶאת ָלַרָּבִנית ִהִּגיׁש ַאֵחר ְוא הּוא. ִוֵּתר א הּוא אּוָלם

 ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַּגם ָּכ. ְוֵׂשיָבה ִזְקָנה ַעד ֲאֻרּכֹות ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש ָּכ, ְּבַׁשַּבּתֹו ַׁשָּבת
 ל"ְלחּו ָלֵצאת ֶנֱאַלץ ֶׁשָּבֶהן ַהְּפָעִמים ֵמאֹוָתן ְּבַאַחת, ַׁשָּבת ִּבְסעּוַדת ִהְׁשַּתֵּתף
ִמים, ֻׁשְלָחנֹו ַעל ָאז ָסֲעדּו ּתֹוָרה ְּבֵני ְמאֹות. ַהְיִׁשיָבה ַהְחָזַקת ְלטֹוַבת  ִמְתַּבּׂשְ

, ְלַחִּיים: "ַהְמֻקֶּבֶלת הַּבְּבָרכָ  ֻּכָּלם ֶאת ֵּבֵר הּוא. ִּפיו ְלמֹוָצא ַוֲחֵרִדים ִמּתֹוָרתֹו
 ְּבֵעיָניו ְוִחֵּפׂש ַרְגָליו ִּכֵּתת ,ִמְּמקֹומֹו ִּבְמִהירּות ָקם ְוַאַחר", ּוְלִׂשְמָחה ִלְבָרָכה

 ָאז ְוַרק, ָּפִנים ִּבְמאֹור" ּוְלִׂשְמָחה ִלְבָרָכה, ְלַחִּיים" אֹוָתּה ֵּבֵר. ָהַרָּבִנית ֶאת
ְלָחןַה  ֶׁשְּלַיד ִלְמקֹומֹו ָׁשב  ֲעֶקֶרת ֶׁשל ִּבְכבֹוָדּה ַהְקָּפָדתֹו ִמַּדת ָהְיָתה ָּכזֹו. ּׁשֻ

 .ַּבְעָלּה ֲעֶטֶרת ַחִיל ֵאֶׁשת, ַהַּבִית

 שני עושה שהוא התפאר אחד
 שתים למה אותו שאלו. דיאטות
: להם ענה?! מספיקה לא אחת

 אותימשביעה לא אחת
 

י ִאישׁ " ַבע אוֹ ' לה ֶנֶדר ִיּדֹר ּכִ ָ ֻבָעה ִהׁשּ ר ֶלְאֹסר ׁשְ ָברוֹ  ַיֵחל לֹא ַנְפׁשוֹ  ַעל ִאּסָ ָכל ּדְ  ּכְ
יו ַהּיֵֹצא ה ִמּפִ  ).ג, ל במדבר" (ַיֲעׂשֶ

 

י) קו, קיט( בתהילים אומר  ְעּתִ ּבַ ָמה ִנׁשְ מֹר ָוֲאַקּיֵ ֵטי ִלׁשְ ּפְ  ומכאן, ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ
 זאת ועשה. המצוה את לקיים שנשבעים) א"ע י חגיגה, א"ע נדרים( רבותינו למדו

 ללמוד רצה אך רבים בדברים להתעסק תפקידו מתוקף שהוכרח מחמת המלך דוד
 וכן. העולם דברי לשאר ערך שום אין שבלעדיה שידע כיון הקדושה התורה את

 ).מ"תת סימן שמעוני ילקוט( יצרן את משביעין שהצדיקים רבים במקומות מצינו
 

 לנדור שלא להיזהר יש ושבועות נדרים בשאר אולם, מצוה בנדרי דווקא 
 ), א"ס ו"קנ סימן ע"שו( אמת על אפילו, ולהישבע

 אף שבועות נשבעים שהיו בשביל נחרבו וכולם המלך לינאי לו היה עיירות שאלף
 ).א, כב רבה במדבר( אותם מקיימים שהיו פי על

 

 על ונשבעים, ושבועות נדרים עוון של ומרהלח מודעים שלא אנשים ישנם, לצערנו
 לא מאוד להיזהר האדם צריך), יד, א קהלת( רּוחַ  ּוְרעּות ֶהֶבל, בטלים דברים

 .ואופן פנים בשום להישבע ביתו בני ואת עצמו את להרגיל
 

 פתח השיחה בתחילת וכבר, ומצוות מתורה רחוק יהודי עם דיברתי 
. איתו לדבר להמשיך מוכן שאיני לו השבתי..", בהר כבוד לך נשבע: "ואמר פיו

, מדוע ושאל הבין לא והנדרים השבועות חומרת את כלל ידע שלא אדם אותו
 איסור בזה יש", נשבע" הזו המילה את ועיקר כלל לשמוע רוצה שאיני לו והשבתי
 המילים מאוצר הזו המילה את להוציא וצריך, הקדושה התורה דיני פי על חמור
 צריך) הלכתי היתר פי על( לשם לגשת מוכרח אם המשפט בבית וגם, האדם של

 ".מצהיר אני" לומר רק אלא להישבע שלא מאוד להיזהר

 , מחסום לפינו ולשים לשוננו את לנצור שנזכה 
 .אמן, במהרה השלימה לגאולה נזכה כך ובזכות

 

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך               
 עמוד שכ"ב). –("משכני אחריך" בדבר ח"א                          

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 בידוע: "סלנטר ישראל בילר שאלו
 לצרף יכולים בסעודה יחד שאכלו ששבעה

-ברכת לברך כדי, אכלו שלא שלושה עוד
 די ו ואילו. במנין המזון

 שיצטרפו כדי, בלבד מתפללים בששה
 מתפללים שאינם ארבעה עוד אליהם

. המנין את להשלים
 ואילו ששה דרושים תפילה של 

 ? בעהש דרושים לסעודה
 לכם איכפת מה וכי: "ישראל רבי השיב"

 ..."יאכל יהודי עוד אם

 באנטרקטיקה אחים שני הלכו דאח בהיר יום
 קרחעל צעד הילדים אחד הטיול במהלך. לטיול
 המים אל נפל והילד בקרח נבקע חור דק

 קפץ, זמן בזבז לא, התבלבל לא אחיו. הקפואים
 כעבור מהם לצאת לאחיו ועזר הקפואים המים אל

 ההמומים ההורים. הילדים הורי הגיעו דקות מספר
 שסיפרו יפורלס להאמין התקשו, והנרגשים

 עושה קטן שילד להיות יכול זה איך. הילדים
 זקן איש אליהם ניגש? לטבוע מבלי שכזה מעשה
 איך יודע אני: "להם ואמר, ההתרחשות את שראה

  פשוט שלו אח את להציל הצליח הזה הילד
  אחד אף שם היה לא       

 !" יכול לא שהוא לו שיגיד                        

 מלא הבית תמיד בלילה עשרה בשתים או ביום עשרה בשתים ל"זצ עוזר חיים לרבי באים כאשר
.העניין את למד כרגע רק כאילו א הוא שעה ובכל עת בכל ם מדברים וכאשר, אנשים

ה

 

, שמיעה כבד היה ל"זצ  קנייבסקי ישראל  רבנו
 עד, יותר עוד שמיעתו התדרדרה האחרונות ובשנותיו
 היה רבנו. כתיבה באמצעותהיה עמו הקשר שכל

 שאיני חסד עמדי שעשה' ה ברוך: "זה על אומר
 מה כי, מידי יותר התורה מן אותי מבטלים ולא, שומע

 לרבנו כשהציעו.." פתק עללכתוב אפשר כבר
 השבוע במשך? מה לשם: "הגיב, 

 מבטלים לא וגם, הרע לשון שומע שאינני טוב יותר
 לשמוע שאוכל היא היחידה התועלת מהתורה אותי
 בשבת והרי, בשבת ת את יותר טוב

 ".זה במכשיר להשתמש היתר מורה אינני

 בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי, לולו בת שמחה, טיפחה
 הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, ספנח בן פנחס. שרה
,ל'אברג יורםהרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב

 , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם

 

 חש הוא יםלמ נכנס תרנגול
 לזעוק והחל, לטבוע הולך שהוא
"! ""! "הצילו: "לעזרה
 על ונעמד התעופף, העורבשמע

 . הנהר שפת על עץ
 

  ": "לתרנגול קרא
, לשחות יודע אינך הן שכמותך
 קרא?" למים התקרבת ומדוע

 להציל נסהקודם: "התרנגול
 מוסר לי תטיף כך ואחר, אותי
, , הבצרמצוי כשאדם...

 !לנזיפות לא, 

 ? מגאווה באה עצבות
  בנפשו מדמה כי

  יותר לו שמגיע
 לו שיש ממה

 מן דעתו את הסיח לא א"זיע" משה ישמח"ה בעל ק"הרה
 שומע כשהיה, פעם בכל. אחד לרגע אפילו השלימה הגאולה

 ?" בא משיח האם, נו:שואל היה, הרחוב מן רעש
 נתכרכמו. בית לרכוש לו והציע מחסידיו אחד אליו בא פעם
 בית לקנות עלי מדוע וכי: "לו והשיב צער מרוב הרבי של פניו

 בית לי אקנה ואז ט מעט עוד הרי, נכר בארץ
 דבר אז היה לא, סיבה לכך הייתה אבל!" הקודש עיר בירושלים

 המצעים את לבד ומילאו, מצעים לתפור אריג קנו. המוכן מן
 מיוחדת תופרת אצל ותפרו לחולצות אריג קנו. אווזים בפוך

 את לבד הכינו. הכפתורים ללולאות מיוחדת ותופרת, לצווארון
, , , היום אבל. רב זמן דרש זה כל, לחתונה המאכלים

מדוע. באולם עורכים החתונה את גם. המוכן מן הכל קונים
 ...רב כה זמן לחכות אפוא

 לשמוח שצריך הדבר פשוט
 בשקט שטופים שחייו ומי, ביסורים

 לו חסרים שהרי, האומלל הוא ושלוה
. ת לשלמות סיבות
 שבתך" אמר המלך שדוד ומצינו

-שבתך". ינחמוני הנה ומשענתך
עניינים' ב. תורה-משענתך. יסורים

 בהליכה ם הם אלו
 המצב את היוצרים והם" למותצ בגיא"

 ".עמדי אתה כי" של

, הפסח חג לפני שבוע, פעם
 מפי להתברך וכלה חתן נכנסו
 לרגל ל"זצ שך הרב מרן

, ליבו בכל ברכם. ארוסיהם
אמרו. הנישואים לזמן והתעניין

. באב תשעה לאחר שקבעוהו
 החתונה את :: תמה
 אמרו במשנה: ואמר? אז עד

, בעבר. חודש ב"י לכלה שנותנים
 . חודשים כמה קבעו ,אני זוכר

 

את שתביע ככל, הרעיה
 כמה עד חברותיה בפני דעתה
 בבעל להתחשב יש רכתהלהע

 י מילוי לקראת וללכת
 לעודדואף ולסייעו, 

 ולהתמדה רוחנית לעליה אותו
 על זה אם אף, תורה בלימוד

 , תגרום היא - חשבונה
 

 קלות יתר תרגשנה שחברותיה
 ומערכת, בבית בעבודתן ונוחות

, ן ציפיותיהן
 אף במסירותן תרגשנה הן ואולי

 . שליחות של תחושה

  ברגלו להיכשל לאדם עדיף
ו להיכשל מאשר נ  בלשו

 הרבה אדם ילמד לפעמים
 ת פניות מלא אבל מאוד

 וקנטור ומרמות 
 הלימוד רוב ובתוך ודומיהן
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 תודה מראש!!!

כל שותפות שלכם   
 מחזקת את ידינו...

  די להזנחה... הגיע הזמן לפתור בעיות בחיים...   
השבוע אני רוצה לצאת במגבית!!! קוראים יקרים לא לדאוג... אני לא אכביד אליכם... אנא מכם... תקראו עד הסוף...  

אני   ובכן!!!"...אתה יודע שאני אף פעם לא פניתי אליך... וזה לא דרכי.. אבל הפעם לא יכולתי לעמוד מנגד וכו' וכו'..." 
מכיר מקרוב יהודי אחד שיש לו הרבה קשיים בחיים.. קשיי פרנסה... בעיות עם הילדים... גם בריאות... שידוכים...  

  ובלילהוציא כסף...  ובלי כן... אתה!!!אתה קורא יקר יכול לעזור לו...  שאתה!!!התמודדויות במשפחה... ואני יודע 
 להתאמץ...  

  בלאו הכיהולך כל יום להתפלל שחרית!!! אתה  בלאו הכיקם כל בוקר!!! אתה  כיבלאו האתה יודע איך??? אתה הרי 
אז יש לי בקשה אחת  בלאו הכי!!!מתפלל במנין ואומר פסוקי דזמרה ותפילת שמונה עשרה... את כל זה אתה עושה 

פלל יותר בכוונה  להשקיע בתפילה... להת להשקיע!!!!מתפלל... תעשה מאמץ בלאו הכי צנועה ממך... היות ואתה כבר 
 ועם כל הלב... ואם אתה תעשה את המאמץ הנוסף הקטן הזה אתה יכול להושיע אותו ולהביא לו את כל הישועות.

לעשות משהו שאתה   לא בקשתי ממךצדקה...  לא בקשתי ממךשתצטרף לאמירת תהילים... גם  לא!!! לא ביקשתי ממך
וההשקעה  אתה כבר מתפלל... אבל חסרה השקעה!!!  כן עושה!!!כבר עדיין לא עושה... אני מדבר איתך על מה שאתה 

אם תשקיע בתפילה... אתה יכול להביא לו הישועות... תעשה טובה... גמילות חסדים...   הנוספת הזו היא פה הההנקודה!!!
 אנא.. אל תעמוד מנגד.

 ה!!!!!!!!!!זה אתאוי... כמעט שכחתי להגיד לך... אתה יודע מי זה האיש הזה??? לא תאמין!!! 
--- 

מה שאמרתי לך עכשיו... זה לא אני!!! זו משנה מפורשת בפאה שכולנו אומרים מידי יום!!! וזו גמ' מפורשת בדף היומי 
 השבוע... שלמרבה הבושה פעם ראשונה ששמתי לב למה שכתוב שם...  

ועיון  ו לעולם הבא... ואלו הן.. מידי בוקר אנו אומרים: אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת ל
לא אוכל פירותיהן בעולם הזה...   לא!!!!!זה מהדברים שאדם  תפילה) עיון(בלי מה כתוב כאן?? שתפילה עצמה  תפילה!!!

אדם שמתפלל בלי כוונה... בלי עיון.. בלי השקעה... אז הוא אמנם מקיים מצות תפילה!! אבל זה מסוג המצוות שעליהם  
ולא מספיק לי שיש פה מצוה.  אני  אה... אבל תכל'ס... הרי התפללתי על משהו...נאמר "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא..." 

גם   פירותיהןשמע את תפילתי ויושיע אותי?? אה... אתה רוצה שהתפילה תהיה מהדברים ש"אדם אוכל צריך שה' גם י
תפילה!! תוספת של השקעה  עיון??? בשביל זה לא מספיק תפילה... בשביל זה צריך תוספת שנקראת בעולם הזה

בסה"כ הסברתי את המשנה עם  אם שמת לב: ותשומת לב!!! ואז תראה עין בעין את הפירות שה' שומע את תפילתך... 
   שוטנשטיין!!!

    עיון!!!!שתפילה כמות שהיא זו מצוה!!! אבל בשביל שהיא תפעל ותראה פירות כאן צריך 
שאותה משנה בפאה שאנו אומרים מידי בוקר... המשנה עצמה בכלל לא מזכירה את עיון   עכשיו!! מה הסקופ הגדול?

אבל עיון תפילה זו כבר  גמילות חסדים זה מהדברים שאדם אוכל וכו'... תפילה... במשנה כתוב רק שכיבוד אב ואב ו
(בפרט אם המשנה לא מנתה את  והגמ' שואלת: מאיפה לקח ר' יוחנן שגם עיון תפילה זה מהרשימה?  הוספה של רבי יוחנן!!!

  ומל נפשו איש חסד (לשון רש"י)!!!!! עיון תפילה זה בכלל גמילות חסדים שנא' געונה הגמ': שר' יוחנן סובר ש זה... מנין לר"י...)
מה פירוש??? ר' יוחנן היה מגיע כל בוקר לתפילה... והיה רואה יהודים שסוחבים איתם את כל הבעיות של החיים.. 

 קשיים.. צרות.. התמודדויות... והם מגיעים לתפילה... ו... ומגלגלים תפילין...  
  בלאו הכימתפלל!!  בלאו הכייש לך כ"כ הרבה בעיות בחיים... ואתה כבר  ? ר' יוחנן חשב לעצמו: ר' ייד: לא חבל עליך ? !

יושב מול הסידור ומתפלל... אז לא חבל??? טיפה יותר בלאו הכי אתה גורר את עצמך איכשהו לבית הכנסת... אתה 
 וזהו... לא חבל????השקעה... טיפה עיון תפילה... ובאותו מחיר ה' גם ישמע את התפילה... ולא רק תקיים מצות תפילה 

ר' יוחנן יושב והלב שלו נקרע... ממש בל תשחית... זה... זה כמעט גובל במזוכיסטיות.. אנשים כבר מחזיקים את הצ'ק 
בידיים... הם כבר מתפללים... ובמקום להשקיע עוד טיפה בעיון תפילה ולהיוושע... הם מוותרים על הזיכוי הזה... זה ממש 

 יכוי הזה...בל תשחית... חבל על הז
 לרבי יוחנן לא היתה ברירה והוא פנה לציבור בתור מגבית גמילות חסדים!!!

יש פה יהודים  גמילות חסדים!!!רבותי: אני לא פונה אליכם ממקום של חיזוק בעבודת תפילה... אני מדבר כעת בתור 
.. ואפשר לקבל את זה בקלות...  שיש להם קשיים בחיים... יש להם משאלות לב דחופות שהם צריכים אגרוייסע ישועה.

מתפללים וקצת יותר להשקיע!!!! אנא... אם אתם לא רוצים להשקיע ממקום  כברפשוט לקחת את התפילה שאנחנו 
תעזרו של חיזוק בתפילה לפחות תשקיעו את זה ממקום של הגמ"ח המרכזי... ממקום של גמילות חסדים מול עצמכם... 

אני תמיד ידעתי שצריך להתחזק בתפילה  פה שיטה מאוד מפתיעה ומעניינת בחיזוק בתפילה: רבי יוחנן מלמד אותנולעצמכם... 
חבל... די  --ממקום של... של חיזוק בעבודת ה'... אבל רבי יוחנן מגיע מזוית אחרת לגמרי: מזוית של גמילות חסדים... ממקום של

קשיים... יש לך קורונה שהיית רוצה לסיים איתה כבר... ואתה בלאו  להזנחה... אל תזניח את משאלות הלב שלך... יש לך צרכים.. יש לך
הכי כבר מתפלל... אז רק טיפה יותר להשקיע בתפילה!!! כן... כמו שלפעמים אני מקבל קריזה להתחיל לאכול בריא... או לטפל 

את   ניח... על אותו משקל!!! עד עכשיו הזנחתיבשיניים... או לשפץ את הבית... כי... כי עד עכשיו הזנחתי ודי... הגיע הזמן להפסיק להז
כמה זה זועק...  ... משאלות הלב שלי!!!! אז הנה!!! הגיע הזמן להפסיק להזניח אותם ולהתחיל להשקיע קצת יותר בתפילה.. כמה פשוט

   קום כבר... קרא אל אלוקיך...
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 זאת.....יש מלון יעודי ויש ישיבה יעודית!!! חשוב לדעת  

התופעה שצפה על פני השטח בימים אלו ומטרידה הרבה אנשים זה הבחורי ישיבות שלפתע מצאו את עצמם ללא 
כי זו תופעה שתמיד  שאין פה שום דבר חדש ומרגש!!!!!מסגרת ואין מי שלוקח עליהם אחריות... אז כבר הוזכר כאן 

במילים אחרות הוא נזרק לחלל מאות בחורים... קיימת... בחור בן שש עשרה שהולך לישיבה שיש בה יותר משש 
רק בימים כתקנם הוא נמצא בתוך איזשהו מתחם וישנה מין תחושה כאילו מישהו שם עליו עין... אבל עכשיו  העולם...

זה צף פתאום על פני השטח... פתאום מגלים שהבחור הזה למעשה בודד בעולמו... אין לו קשר עם אף אחד שדורש 
 אחד לא לוקח עליו אחריות... בשלומו... אף 

אף אחד לא חשב לרגע שצוות של פחות ממנין  אני מוחה!!! אין שום טענה על הנהלת הישיבה!!!כאן צריך להדגיש: 
רבנים יכול לתת מענה למסות כאלו אדירות של בחורים כ"י... מי שחלם שלבחור הזה יהיה רב שיוכל להסתכל עליו הוא 

!!! רציתם את זה... נלחמתם להתקבל... אז בבקשה... על הישיבה עצמה אין שום טענות... פה המדומיין... זה מה שיש
יותר נכון: את האוירה החברתית הכ"כ שקרית שהייתה לו  אני בעד להאשים את הבחורים!על מי כן?? לא יודע על מי.. 

שהכניסו לו בראש שאם הוא ילך לישיבה פלונית  ו)(או עוד יותר מדויק: הייתי מאשים את מי שדאג להכניס את האוירה הזבישיבה... 
מישהו יהיה פה מאושר... וכאן היתה  טעות קטנה... הוא היה בטוח שהמאושר יהיה הוא... אבל כנראה שהתכוונו למישהו 

 אחר....

--- 

ור...  היה אני באופן אישי חויתי דוגמא אישית שחרותה בזכרוני בתור בח זה לא פשוט!!! יש פה התלבטות אמיתית!!!
זה בשנה השניה של הישיבה שלמדתי בה... הרישום היה קריטי לעתיד של הישיבה!!! והגיע שיעור א' יחסית טוב... ואז 
קרה דבר עצוב... היה תפוח אחד רקוב!!! בחור אחד מקולקל לגמרי... שהלך וקלקל שבעה בחורים יחד איתו... מורי ורבי 

בחור שמקלקל אחרים אחת דתו. "לא תחמול ולא תכסה עליו." אבל תכל'ס. יש פה שליט"א מיד זרק אותו בישיבה... כי 
פה הראש ישיבה נעמד  גם אותם...עוד שבעה בחורים מקולקלים! שאם אתה רוצה להציל את הישיבה אתה חייב לזרוק 

זה  אצלי...תקלקלו זה בחורים שה שלי...בקנאות ולא הסכים בשום אופן לזרוק אותם מהישיבה!!!! ולמה?? הם בחורים 
איזה מין חוסר אחריות מצידי לזרוק אותם מהישיבה..?? קבלתי אותם  אצלי!זה פח זבל שהתפתח  לי!!!אסון שקרה 

לישיבה מתוך הנחה שאני לוקח עליהם חסות.. והנה... קרה מה שקרה... אז זהו?? מה... פתאום להתנער מאחריות 
 ולזרוק אותם?

ואל תשאל... זה היה סיפור שלם... הופעל עליו לחץ אדיר... ו.. לא משנה כעת הפרטים... בסוף היו שדאגו שהבחורים 
האלו יזרקו והראש ישיבה לא סלח לעצמו.. וכל הזמן הוא התבטא בתובענות כלפי עצמו: במקום שאהיה נשר יעיר קינו 

הסיפור הזה עומד לנגד עיני כדוגמא מוחשית לפלונטר וכו' וכו'... על גוזליו ירחף... בגדתי בהם ושלחתי אותם מעל פני 
כשאני נזכר בסיפור הזה... ואני שואל את עצמי... האם את הילד שלי אני אשלח לישיבה  אמיתי ומורכב שקיים היום...

בישיבה ומו"ר  של מורי ורבי...?? אאהמ... לא יודע... לך תדע... תאר לעצמך שיהיו שם כמה בחורים כאלו שהתקלקלו
אני!!! אני בעצמי  אבל!!! מאידך גיסא...לא יסכים לזרוק אותם... אז הילד שלי יצטרך להתרועע עם בחורים לא בדיוק.. 

הרי הייתי באותה פנימיה עם בחורים כאלו... ותכל'ס הבחורים האלו משום מה לא קלקלו אותי... ומאידך: אם יצא ממני 
עלון שלי זה... זה... זה מגיע משם!!!! ממה?? מאותם בחורים מקולקלים?? לא... משהו היום ואתה כעת קורא את ה

אלא ממה?? מזה שכל בחור בישיבה (כולל הבחור המקולקל) היה לו מלאך שמכה על קדקדו... מכיר אותו עד הסוף... 
לקלו אצלו בישיבה אז הוא והולך איתו ברוחו ומוביל אותו לאן שהוא יכול להגיע...  אז כשזה היה נוגע לבחורים שהתק

וכשזה היה נוגע אלי...  קל זה להמשיך לשאת) לא(כי הכי קל לזרוק.. והכי שילם מחיר... מחיר תדמיתי... מחיר של חיים לא קלים... 
 אז הוא לקח עלי אחריות מלאה ולרעות אותי ולדחוף אותי עם כל העוצמה וכל האישיות שלי נזקפת אליו... 

 הכנסות...ויש  הוצאותזה בדיוק כמו חשבון בנק שיש  ה הולך ביחד!!!! אי אפשר להפריד חשבונות!!!אין מה לעשות!!! ז
אם אתה רוצה להגיע לישיבה טובה!! מפוצצת!! מרשימה! עם שם טוב!!! המשמעות היא שאתה מגיע פה לתעשיה של 

כי טובה... וב"ה... יוסף ה' עליכם ככם אי אפשר לזלזל בכח הזה... ברור שבישיבות האלו נמצאת הסחורה ה מצוינות!!!
אלף פעמים... כן ירבו הישיבות המובחרות... אבל!!!! יש לזה מחיר!!! אל תצפה שישיבה כזו תקח אחריות מוחלטת על 

אדרבה... הישיבה הזו מיועדת באופן רשמי לחומר הטוב!!!! שזה אומר שאם מגיע  כי זה לא הולך ביחד...כל בחור!!!! 
 והבחור לא לגמרי עומד בקצב.. אז כל טוב... הוא נדחק לצד ונפלט החוצה ואף אחד אפילו לא יודע..  כעת קורונה

אין סיבה שזה לא יקרה!!! ואין שום טענה על ישיבה כזו!!! כי מי שהגיע לכאן... ידע בדיוק לאן הוא הגיע... הוא מבין 
פה המקום למצוינים... אם אתה לא עומד בקצב...  דית"!!!"ישיבה יעושאם הישיבה הזו נחשבת ליגה... זה רק בגלל שהיא 

למה אף אחד לא ניגש אליך... כי תבין: אם היו ניגשים פה לכל בחור  ואל תבא בטענותאז אוטומטית אתה זז לפינה... 
יע ומהלכים אותו לפי הקצב והרמה שלו... הישיבה כבר לא היתה מרשימה... ואתה!!!! אתה בעצמך לא היית רוצה להג

  תדע לשלם את המחיר!!!!!אליה... 

כי הרב כן לקח אחריות בדיוק בגלל זה!! לעומת זאת אני... למדתי בישיבה שאין לה שם בכלל... ולמה??? למה לא היה לה שם?? 
אישית על כל בחור... וברגע שרב נושא כל בחור על לבו המשמעות היא שהישיבה נראית כמו עץ אתרוג שיש בו גדולים וקטנים 

אתה עלול  וזה נראה בהתאם!! לא איסתטי בכלל!!!תמימים ובעלי מומין... יש שם את כל הרמות... והרב חונך לכל נער על פי דרכו... 
אבל למצא את עצמך חבר חדר של בחור שכעת המעמד הרוחני שלו ממוקם בעשר מדרגות מתחתיך... וזה המקום שלו כעת... אפילו 

כל תלמיד פה "בדוק לרבו" (עיין שבת קכז:) הרב יודע מה מקומו של כל בחור... מה היכולות של כל תלמיד ולאן אפשר  הכל מבוקר...
מכאלו סוג ישיבות יוצאים בחורים בנוים.. ושוב: כמובן שכל אחד לאן מובל שהוא יכול להגיע... להוביל אותו... אז אני שם גדלתי!!! 

צריך לדעת כל מקום מה ההכנסות ומה ההוצאות שלו... רצית ישיבה מפוצצת?? קבלת...?? אתה מאושר עד  וצריך לדעת את זה!!!!
א שם לב שאתה כבר חודשיים מחוץ לישיבה... אל תתלונן שאף אחד לב השמים...?? יופי... תצליח שם... אבל אל תתלונן שאף אחד ל

 לא התקשר לשאול אותך מה נשמע... 

הורים יקרים: לא להתלונן!! זה לא הוגן!!! זו בחירה שאתם או הילד שלכם בחר!!! נא לא לטייח את המציאות...  יש כאלו 
ת את זה... רצית להנות מהליגה המסוננת שהממסד שאוהבים להתלונן על המערכת!!! על הממסד!! סליחה... אתה הזמנ

מספק לך... אל תבא בטענות למה לא עוזרים לבחורים שצריכים תמיכה... אדוני.. תחליט מה יותר חשוב לך. האם אוירה 
לא בבית מצוינת ותובענית. או דמות תורנית שלוקחת אחריות. מאוד קשה להכריע. אבל לרקוד על שתי החתונות? 

 ספרנו!!!!

בסייעתא דשמיא יצא לאור מהדורה 
נוספת של הספר ״וימאן״ העוסק 

 בניסיונות בני דורנו, 
לגודל נחיצות ספר זה בכלל ובתקופה זו בפרט, 

הושגה תרומה חד פעמית מיוחדת לכמות ספרים 
 מוגבלת שימכרו במחיר יותר מסובסד, 

  (הסבסוד מיועד עבור בחורי ישיבות בעיקר...)
 ("זוכה" בסבסוד...) כל המזדרז זוכה...
 

נקודה למחשבה סביב ההוצאה הנוספת של ספר 
  בגיליון זה...  6בעמוד "וימאן"  

--- 

 בחסד ה׳ כי גבר ובשעה טובה

 יצא לאור ספר ״ואהבת״.
 ניתן לרכוש במוקדי המכירה:

 0534112035שפירא:  :אופקים
 

 0527171721שרגל:  -אחיסמך
 

 039073067 -אלעד
 

 0504120311 -אשדוד
 

 רמה ב׳, מש׳ צוויבל. 9נהר הירדן  בית שמש:
 

 0548450998 ב׳ אזור רמי לוי ביתר עילית
 

 0548423047  רחובות: חדש:
 

  0548473542נתיבות: 
 

   0556728458 -9קבוץ גלויות    בני ברק:
 

 

  0527117271 (פינת דסלר, משפחת דרייפוס) 34חזון איש 
 

 0527603814 -קוקאזור הרב  -רבי עקיבא
 

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
 

  0527616750 -20הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 
 
 

 . 10רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים
 

 קומה ב׳. 29רח׳ הרב פרנק : בית וגן
 

  0527189947 -רמות א׳
 

 קומה ב׳ 47רובין  -רמות ד׳
 

 0527682281 29המ״ג  רוממה:
 

 0548491554 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 

 0533148861 -הר נוף
 

  0527616512 -טלזסטון חדש:
 

 7174781-052  3 מרומי שדה  קרית ספר:
 

 089742750 14 חפץ חיים
 

 (כולל עטרת שלמה) 0533109169 -ברכפלד
 (ההפצה הניידת) 0527137444 חדש:     

 

 0527644795 -גרין פארק
 
 
 

 ישיבת תפארת ישראל או  9זבולון  חיפה:  :צפון

 א זלושינסקי.81נווה שאנן: חניתה        
 

  0548415410 לתאםקריצלר  א׳4הורדים   :רכסים
 

 משפחת שטיימן. 0527136165 -כרמיאל
 

 0548441354  -טבריה
 

משפ׳ סימן טוב  6/65מאור חיים צה״ל  -צפת
  0548449816עיר העתיקה:         0533127052

 

    3/5הקריה החסידית, יונתן בן עוזיאל  -חדש!! חצור
0583244899- 0533104790 
 0583238157קדושי:  -חדש!! חדרה

 

 

 נות גם את הספרים אהבתי, וימאןכמו כן ניתן לק
 .במוקדי המכירה כדלעיל

       שאלו אותנו במייל. –להשיג את הספרים בחו״ל 
 0527683095או בטל: 

 



 

  

הפגישה המרתקת עם אדון  
 קורונה!!!!

סוף סוף תפסנו אותו... לאחר מצוד של ארבעה 
חודשים... שניסינו להילחם נגדו... ניסינו יחד לנצח 
אותו... לכתר אותו... ואולי גם להגיע איתו למשא 
ומתן... והנה לאחר חודשים רבים של ניסיון לאתר את 

סוף עלה בידינו להתחקות הנגיף החמקמק.. סוף 
אחרי עקביו של הנגיף... יצרנו איתו קשר טלפוני... 
שוחחתי איתו ישירות!!!!! והצלחתי לתאם איתו 

 פגישה...

כן... איתו!!! איתו בעצמו!!! עם אדון קורונה בכבודו 
 ובעצמו...

שמעת על אדון קורונה?? כן... הנגיף הזה שכעת 
מצליח לשגע את כל העולם... הנגיף הזה שכעת הוא 
הרבה יותר חזק מטראמפ ופוטין... הוא עכשיו הבוס 
שמכתיב את הסדר יום של העולם!!! ואני הצלחתי 
לקבוע איתו פגישה... הוא הביע את הסכמתו שהוא 

(כמובן שהפגישה . מוכן לדבר איתי ולהגיע איתי להבנות..
תיעשה בצורה מבוקרת... לפי הוראות משרד הבריאות... סוף סוף 

לפני שנכנסתי איתו  הנגיף הזה הוא "חולה מאומת")
לפגישה... כל כולי רעדתי מפחד... אני הולך לפגוש 
את מי שכעת מנהל את כל העולם... אפשר לברך עליו 

 "ברוך שנתן מכבודו" בשם ומלכות...

.. ולתדהמתי לא היתה גבול!!!!! אני רואה אני נכנס. 
אדם ישיש... רזה וצנום... רתוק לכסא גלגלים... 

 בקושי מסוגל לזוז... 

 ניגשתי אליו ושאלתי אותו: אתה הוא אדון קורונה??? 

 הוא בקושי הרים את ראשו... וענה לי: כן!!!! 

פניתי אליו בתחנונים ואמרת לו: תגיד לי: למה?? למה 
נו את זה???? אתה יודע כמה צער אתה עושה ל

ועגמת נפש אתה גורם לנו?? אתה יודע כמה אנשים 
מתו... וכמה אנשים מבוהלים וסחופים ודווים 
בגללך... למה אתה עושה את זה??? אני מבין שאתה 
רוצה כח ושליטה... אבל  תראה כמה דם נשפך בעולם 
בגללך.... מה... אין לך מינימום של נקיפות מצפון?? 

דון קורונה פרץ בבכי ואמר: מה אתם רוצים מהחיים א
שלי... מה אתם מאשימים אותי כל היום??? תראה... 
תראה איך שאני נראה... אני כ"כ חלוש... נכה... 
מרותק לכסא גלגלים... אני חסר ישע... אני לא יכול 
לעשות כלום... וכולם נפלו עלי ומאשימים אותי כאילו 

אמרתי לו: מה פירוש אדון  אני הרסתי את העולם... 
מה... גם אתה מתעלם מהקורונה...?? גם  קורונה???

אתה טוען שאין קורונה?? תראה... תראה מה שקורה 
בעולם... תראה כמה מתים... כמה אנשים סובלים... 

 והכל בגללך... 

ושוב קורונה פרץ בבכי... תגיד לי: אתם נורמליים...  
ראה איך שאני מה אתם רוצים ממני?? תראה... ת

נראה... איך שאתה רואה אותי... נראה לך שאני 
מסוגל ללכת לבד ממדינת סין עד איטליה וארצות 
הברית וישראל?? מה פתאום... רק מה?? מישהו גורר 
אותי... סוחב אותי בעל כרחי לכל המקומות האלו... 
ואני מצידי לא עושה כלום!!! אתם!!!! אתם גוררים 

אני רגע... אמרתי לאדון קורונה...   אותי לכל מקום!!!! 

רוצה שוב להבין: אתה רוצה להגיד לי שאתה מתנער 
מכל אחריות... אאתה נקי מכל אשמה ועוון... ואתה 

 מפיל הכל עלינו... 

  ענה לי אדון קורונה... כן בפירוש כן!!! רק אתם אשמים!! 

בבקשה... תנסה להרים אותי... תנסה לבדוק אם אני 
.. מי אני... אני כלום...  אני מצד עצמי לא מסוגל ללכת.

יכול לזוז!!!! אם תשאיר אותי על משטח במשך כמה 
שעות אני מתפגר... כל הכח שלי מגיע רק מכם... אתם 

מכניסים  אתםמשנעים אותי..  אתם הרגלים שלי!!! 
מייצר אותי  שלכםוהגוף  שלכם...אותי לתוך הפה 

פולט אותי ומכניס  שלכםומחזק אותי בעל כרחי... הפה 
אותי בעל כרחי לעוד פיות של אנשים... אני לא עושה 
כלום!!!! אתם לוקחים אותי ממקום למקום ומיבשת 
ליבשת... אתם עושים הכל... ואתם עוד מאשימים 

 אותי...

--- 

תחשוב על זה... זה אמנם קצת דימיון מודרך!! אבל 
 תחשוב על זה... 

נו לחשוב כאילו באיזשהו מקום בשפראך שלנו התרגל
מול  איזה ישות מסוימת!!!אנחנו מנהלים מאבק מול 

איזה "אויב" אחד אלים שקוראים לו קורונה... איזה 
אלים...  הוא!! עושה לנו בעיות... שהואחיידק מסוים 

אז ניסיתי לדמיין את  מישהו..מדברים פה כביכול על 
המישהו הזה!!! לקחתי דף ועט וניסיתי לצייר לו 

. לצייר לו פה ועיניים ושרירים... ופתאום קלטתי פרצוף..
שבסה"כ מדובר ביצור נכה... זעיר... חלש... אין לו שום 
כח... אין לו יכולת... לא!! לא כמו שמתארים אותו... 

 בדיוק לא!!!!

המדוזה הכי קטנה שנמצאת כעת בחופי ים התיכון היא 
בעלת זרועות הרבה יותר חזקים מהקורונה!! היא 

ת... היא מתקרבת... היא לופתת... אבל מתהלכ
הקורונה... מדובר בבעל חי שלא יכול לבצע קפיצה 
וללכת ממקום למקום... הוא אפילו לא חגב שיכול לסמן 
מטרה ולהגיע... לא!! הוא בעלי חי שאין לו מינימום של 

 אפשרות תנועה... 

 נו... אז מי פה אלים??   אני ואתה!!! 

. אני ואתה המשווקים שלו... אני ואתה הרגלים שלו..
והמפיצים שלו... אני ואתה מייצרים אותו בתוך הגוף 

 שלנו... זה אנחנו!! אנחנו במו ידינו!! 

תחשוב על זה... הוא בעצמו פספוס!! הוא לא יכול 
לעשות כלום!! כל הכח שלו מגיע רק מאיתנו... מ"נדבת 

טמונה פה לבנו" שאנחנו מרבים אותו ומפיצים אותו... 
 תפיסה הפוכה לגמרי ממה שחשבתי עד עכשיו!! 

הרי מה כולם רגילים לומר היום?? שהקורונה הוכיחה 
לנו את אפסיות האדם... איך שכל העולם כולו עומד מול 
חיידק זעיר ולא יודעים איך לנצח איתו... ואם ככה... אז 

 רואים את אזלת ידינו... כמה אנו חלשים...

  בדיוק ההיפך!!!אבל תחשוב רגע... זה הרי  

הוא היה זעיר  לא הוא הסיפור!!!החיידק הזעיר הזה... 
אנחנו!!!! ונשאר זעיר...  ומי עושה אותו ענק כ"כ?? 

הרי אף אחד לא חולק  אנחנו עושים אותו כזה גדול!!!!!!

על העובדה שהנגיף הזה לגמרי לגמרי תלוי 
בהתנהלות שלנו... אנחנו נחליט בהתנהלות שלנו 
מולו האם להפיץ אותו במיליארדים או להשקיט 

 אותו לאפס... 

 כולם מודים פה אחד שהכל תלוי בנו לגמרי!!!! 

אם ככה... אז זה לא מדויק להגיד שהקורונה מלמדת 
אדרבה ואדרבה... סיות האדם!!! אותנו את אפ

הקורונה מלמדת אותנו שלאדם  ההיפך הגמור.!!!!
 יש כח לקחת אפס ולהפוך אותנו למיליארדים!!!!

עד עכשיו ידעת שיש איזה  זה מבט הפוך לגמרי!!
חיידק פצפון שהוא יותר חזק ממך... מה המחשבה 
הזו עשתה לך??? כלום!!! נתנה לך תחושת חוסר 

ה של איבוד שליטה ואיבוד בטחון אונים... תחוש
(כמובן שיהודי מאמין לוקח את זה למקום של אמונה... עצמי... 

שהקב"ה משתמש עם משרתים זעירים... אבל ברגעים החלשים 
שזה לא הולך למקום הזה... אז זה רק נותן תחושה של חוסר 

בא נהפוך את הקערה על פיה... לא!!!  יציבות נפשית...)
מהחיידק עצמו אין מה לפחד...  !!זה בדיוק הפוך!

הוא קטן... הוא פצפון... היה פצפון וישאר פצפון... 
רק מה?? בתקופה הזו התגלה איזה כח אדיר ה' נתן 
לי!!!! שאני יכול לקחת את היצור הפצפון הזה ולשגע 

 לי את כל העולם כולו איתו.. תראה איזה כח יש
ייב!! זה בידיים!! לא לקורונה!!!!! זה הרבה יותר מח

 הרבה יותר נוגע אלי למעשה...

--- 

בינינו... בדור האחרון החטא הגדול שלנו זה לא כ"כ 
כוחי ועוצם ידי... אנחנו ע"פ רוב לא סובלים מגאווה 

(כמובן שיש כאלו שכן... אבל יש בעיה יותר יוצאת דופן... 

אנחנו סובלים בעיקר מחוסר אימון  )-חמורה והיא
אני כלום... מה אני יכול לעשות... בעצמנו... מי אני... 

 מה אני שווה... 

אז הנה.. הקורונה כעת מלמדת אותך שגם אם אתה 
חלשלוש... אתה יכול יום אחד לקבוע חברותא עם 
עוד איזה יצור עוד יותר חלשלוש ממך... ועם השילוב 
המנצח ביניכם... אם רק תצאו לרחובה של עיר... 

אם כך, אז על .   אתם עלולים לשתק את כל העולם..
אני שבור עכשיו... אין לי מצב רוח... אני  אותו משקל:

מתפלל... התפילה שלי גם לא מי יודע מה... אתה 
יודע איזה כח יש לתפילה הזו שלך?? אתה מזלזל 
בתפילה שלך?? תחשוב שהתפילה שלך זה מידה 
טובה מרובה ממידת קורונה... רסיסי הרוק הזעירים 

ההבל פה של הקול קול יעקב שיצאו מהפה שלך ו
בשעה שאתה מתפלל לה'... הם מילאו את כל העולם 
בכזו המייה!!!! הם עטפו את כל התפילות שיהודים 

 במשך שנים התפללו...

--- 

עכשיו אני מבין מאיפה ליהודה היה כח כזה אדיר 
בקול שלו!!! שעם שאגה אחת הוא היה יכול לזעזע 

  פשוט מאוד:את כל ארץ מצרים!! 

מה שאני ואתה יודעים היום... שעם רסיסי רוק 
זעירים אתה יכול לשתק עולם שלם... את אותה 
עוצמה יעקב אבינו הנחיל בבית שלו... אבל לא בחלק 

יעקב אבינו לימד את  החיובי!!!השלילי אלא בחלק 
יהודה... דע לך יהודה: הקול קול יעקב והידיים ידי 
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ת עשיו! אתה רואה את גורדי השחקים וא
שלו... אז  בידייםםהעוצמות שעשיו מצליח להרים 

תדע לך שהרבה הרבה יותר מזה אתה יכול לעשות 
 קול קול יעקב" שלך!!!!ב"

אנחנו כעת מבינים את זה מצוין... אבל רק 
  מהמקום השלילי...

בחלק אז הנה... יעקב אבינו העביר את המסר הזה 
  החיובי...

שמע ה' קול יהודה!!!!! ארצות הברית שולחת 
חללית לחלל... מדובר בלוגיסטיקה אדירה... בבתי 
ספר שלימים לחקר החלל... ובמקביל מגיע ילד 
יהודי ומחזיק כוס מים ומברך "ברוך אתה ה'... 
שהכל נהיה בדברו" הקול קול יעקב שבוקע מפיו 

ע של ילד יהודי ופונה לאבא שבשמים... עוקף בין רג
את החללית... ולועג לה... לאיפה את מגיעה 
ולאיפה אני... את מגיעה לחלל ומסתובב שם סביב 

הברכה שלי עולה וחוצה  -עצמך במקרה הטוב... אני
 את השבעה רקיעים ומגיעה עד כסא הכבוד... 

זה הרי כ"כ פשוט מצד אחד... ו.... ו... ומצד שני: כ"כ 
 לא מובן מאליו...

ני מדבר ורסיסי הקול שלי כן... את זה שכשא
יכולים להפיץ את הנגיף... את זה אני מבין... ביבי 
הסביר... ביבי התראיין... מנכ"ל משרד הבריאות 
אמר.. ארגון הבריאות העולמי קבע... זה בסדר... 

 הבנו את העניין... 

אבל כשאבא שבשמים לוחש לך: בני היקר!!! אני 
.. אני יכול מתגעגע לקול הנעים שלך... תפנה אלי.

להושיע אותך... ואת כל העולם כולו בזכותך... 
בזכות ש"שמע ה' קול יהודה..." האם לקב"ה אנחנו 

זה מאמינים כמו שאנחנו מאמינים לביבי???  
 חשבון נפש נוקב מאין כמותו!!!!

אם במידת פורענות אנחנו קולטים איזה כח הרסני 
 יש לבן אדם אחד שבדיבור שלו הוא יכול להדביק

עולם שלם... אז מידה טובה מרובה!!! בדיבור שלי... 
בדיבור הטהור שלי.. בלימוד תורה שלי... בשמירת 
הלשון שלי... אני יכול לבלום את המגיפה ולגרום 

 ולומר: הנני.לאבא שבשמים להופיע 

עולם השקר לא מסתיר  תחשוב על הנקודה הזו!!!
מאיתנו איזה כח יש לאדם אבל הוא מוכן לספק 

המידע הזה רק בחלק השלילי!!! כולם מבינים  את
שמספיק טיפש אחד לשרוף יער שלם... כולם 
מבינים שמספיק נשא אחד להדביק מדינה 
שלימה... ואין ילד שלא יודע להגיד שכל הצרות 
והיסורים והטילים והקורונות הכל מגיע בשביל 
שאנחנו לא לומדים תורה. אז יופי!! עולם השקר 

נאמנה ומוכיח לנו את מהזוית  עושה את תפקידו
השלילית.... ואני לא מצפה ממנו ליותר!! אבל 
הלאה... אנחנו צריכים לקחת את אותו מסר 

 ולתרגם ולהמיר אותו למקום החיובי!!!!

אם כל הצרות שבעולם מגיעים בגלל הביטול תורה 
שלי... אז באותה מידה כל דבר טוב שקורה בעולם 

. אם כל האנדרלמוסיה זה בגלל הלימוד תורה שלי..
שהייתה בעולם עד כה זה בגלל שלא שמרתי על 
העיניים.. אז כל הישועה והרחמים שהולך להיות 

בתקופה הקרובה זה בגלל העיניים הטהורות שלי שאני 
 הולך לשמור עליהם מכאן ואילך.... 

אם רסיסי הרוק שלי יכלו לגרום להתפרצות בכל העיר 
י רוק שלי יזעקו בתפילה עד כדי סגר... אז אותו רסיס

ותחנונים לה'... ויעתר לנו ה' ויפתח שערי שמים 
לתפילתנו... מהר מהר להביא שמות... כל מי שצריך 
ישועה... הפה שלי כעת פתוח בתפילה וזעקה לה'... אני 
עכשיו מדביק את כולם בישועות... כן... תפילה לעני כי 

ילות... אומר הזוה"ק: שהוא עוטף את כל התפ יעטוף...
יש הרבה תפילות שנתקעות באיזשהו מקום ולא 
נכנסות פנימה... ואז מגיע יהודי עם לב נשבר ופותח 
את פיו... ורסיסי הרוק שלו מדביקים את כל התפילות 

 האחרות ומכניסות אותם לפניו ית'...

אז כן!!! מי שעד התקופה האחרונה סבל מגאווה והיה 
בארבעה חודשים  בטוח שכוחי ועוצם ידי וכו'... אז

האחרונים הוא כבר הבין עניין... הקורונה הוכיחה לו 
שאין מקום לגאווה... אז בסדר... כעת כבר כמעט ואין 

אם ככה!!!! אז כעת!!! כעת הגיע נשאים של גאווה.. 
להפוך את הקערה על פיה ולהסיק  הזמן להחליף צד...

כמה אני מסקנה הפוכה! הקורונה מלמדת אותי 
אני כבר לא צריך  מה כח ה' מסר בידיים שלי...חזק!!!! כ

להיות ראש ממשלה ולא שר הפנים בשביל לשתק 
מדינה... אם ככה... לא נותר לי אלא לקחת את אותו 
קול שכעת מתחבא מתחת המסיכה... ולהפעיל אותו 

 עם כל העוצמה לכיוון של ה"קול קול יעקב"!!!!

השמיעיני את יונתי בחגוי הסלע... הראיני את מראייך... 
 קולך!!!!!

--- 

 

עכשיו: בשיפולי המאמר... אני יכול לשתף אותך... 
כשהתחלתי לכתוב את המאמר הזה... כשהתחלתי 
לתאר איך אני נפגש עם אדון קורונה... התוכנית 

 המקורית היתה להוביל את זה למסר אחר לגמרי... 

שאדון קורונה עונה לי.. מה אתה רוצים ממני... אני 
בקיצור: תכננתי להוביל את  הכל בגזירת עליון!!!. כלום..

המסר הזה למקום של אמונה... שהכל משמים... 
ובמקום לדשדש סביב מספר הנדבקים והמונשמים... 
אנו צריכים להיות עסוקים בבדק בית מה ה' רוצה 

 לעורר אותנו... 

אבל!!!! תוך כדי שאני כותב את התיאור הזה... אני 
נכון!! נכון אמנם שהכל בגזירת פתאום קולט ש... ש

עליון... אבל תכל'ס... פה... כשעומדים מול המאפיינים 
של נגיף הקורונה... אנחנו הרבה יותר פוגשים פה את  

אדרבה... הרבה יותר פוגשים פה את זה  אדם המזיק!!!!!
תצא הרעות..." אם יש קורונה  לאש"מפי עליון 

.. אבל מי שמשתוללת בעולם זה אמנם בגזירת עליון.
שאחראי על השינוע שלה ועל ההפצה הנרחבת שלה זה 
נטו אנחנו... אדון קורונה לא הצביע לי באצבע מאשימה 

אתם!!!  על השמים... אלא הוא הצביע עלינו ואמר:
 המפתחות בידיים שלכם!! 

אני יכול להגיד לך בכינות... אני כעת... בשבועות אלו 
"ואהבת"!! ב"ה עסוק כל הזמן בהפצה... הפצת הספר 

בס"ד הצלחנו להגיע לעוד מוקדי הפצה ועוד... אבל 
עדיין אני לא מתקרב לאפס קצהו של מוקדי ההפצה 
וההתפשטות של אדון קורונה... יש לו נקודות הפצה 

בכל חור בעולם... והכל אצלו בגגגגגדול... כן!!!! אדון 
אז נדברו עם הספרים שלו הצליח להגיע לכך וכך 

.. אבל אתה!!! אברך קדוש שיושב מוקדי הפצה.
ועוסק בתורה מתוך הדחק... אתה אורו של כל 
העולם כולו.. אתה מפיץ קדושה וטהרה בכל קצוות 
תבל... ושלא תבין לא נכון!!! אף אחד בכלל לא יודע 
את זה... את אז נדברו הרבה מכירים... נקודות 
ההפצה שלו כתובות כאן בגיליון... אבל אתה "נשא" 

אתה שקובע עיתים לתורה אתה מדביק ואף שקט! 
  אתה בעצמך לא יודע!אחד לא יודע. והכי הכי: 

שבן  זו הרי הבעיה המרכזית של הנגיף הזה...כן... 
אדם מסתובב עם הנגיף והוא אפילו לא יודע... ו... 
ודווקא אז הוא מדביק את כל העולם... כשהוא 
יפתח תסמינים זה כבר יהיה מאוחר... תודה רבה... 

 על אותו משקל!!!!כעת כבר חצי מהעיר נדבקו... 
צורבא מרבנן יום אחד מפתח תסמינים... בהתחלה 

הוא  (ריש תענית)הוא כמו "פרצידא דתותי קלא..." 
כמו יעקב אבינו ש"במקלי עברתי את הירדן הזה...," 
(מקלי הכוונה לכספומט מיובש שאין מה להוציא בו... רק לראות 

יעקב אבינו בשלב הזה עדיין לא  את המינוס המשגשג)
מפתח תסמינים... אף אחד לא מעלה על דעתו 
שמתהלך כאן סולם "שראשו מגיע השמיימה"!!! 

וא עוד יפתח תסמינים... וברגע שהוא יום יבא וה
ירד למצרים הנילוס יעלה לרגליו... והרעב יפסק 
בבת אחת וכל העולם כולו ירעד וירגש לבואו... זה 
יקרה בעתיד... כשסוף הכבוד לבא... וחן וכבוד יתן 

אבל כעת!!!! ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים... 
חב מהלך כאן אברך שפוף חסר כל שסו בשלב הזה...

איתו רק צרות ויסורים... אבל בת קול מכרזת עליו 
ואומר: "הוא הודה הוא זיווה הוא הדרה"!!! הוא 
מדביק את כל העיר... אם יש פה ישועות זה ממנו... 
כן זה נראה בדיוק כמו קורונה אבל לצד ההפוך... 
מהלך כאן אדם שכולו אורה וברכה שהקב"ה מוסר 

ם... ואיפה שהוא בידיים שלו את כל השפע של העול
הולך הוא מדביק אנשים בשפע ובברכות שבידו.. 
(כן... "ויברכני ה' בגללך" ללבן לא הגיע הברכות האלו... אבל מה 
נעשה שהוא נדבק... המחובר לטהור טהור... טוב לצדיק טוב 

כעת אף אחד לא מזהה שזה קשור לחרדי  לשכנו...)
בד הצנום הזה... אף אחד לא מעלה על דעתו שהעו

(שחוטף מידי פעם צעקות מכל מיני מחזיקי ה' העדין  הזה 

הוא מחזיק בידיים שלו את כל  מפתחות למיניהם)
השיברים... כן... הקב"ה מאפשר לנו לזכות בכח הזה 
עוד לפני הופעת התסמינים!!!! כי אחרי שכבר 
יופיעו התסמינים זה מאוחר... אחרי שיעקב אבינו 

מלכים ירוצו להניח את יהיה כבר "מאומת"!!!! כל ה
הכתרים על ראשו... חכמה גדולה... איפה הייתם 
כשהוא שכב שם על הריצפה... כשעדיין אף אחד לא 

האבנים  -ידע להעריך את התורה שלו... אז היה לנו
את השכל להקיף אותו בהערצה ולומר עלי יניח 
צדיק ראשו!!! אנחנו עשינו את זה קודם הופעת 

מה... כדברי רשב"י בירושלמי: התסמינים!!!! אז קדי
אם ראית דור שנתייאשו ידיהם מן התורה עמוד 
והתחזק בה ואתה נוטל שכר כולם... אם ראית 
אנשים מפסיקים להעריך את החרדים לדבר ה' כי 

(וזה נראה כאילו "מאי הם (לא) מפתחים תסמינים 
 עמוד והתחזק ותיטול שכר כולם...   אהני לן רבנן)
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  לגדל...''ערב שבת 'הודו לה' כי טוב..'  'וזכני    --מנחהה
לפניך פרק מתוך החוברת "בשובי לירושלים" העתידה לצאת בשבועות הקרובים לקראת סיום מסכת שבת... בעניין שבת בבית  

בצהרים... מעלי יומא דשבתא...  כמידי שנה סבא מזמין את כל המשפחה לשבת התאחדות  1.30המקדש והמסתעף!!!! השעה 
ניגש להקריב קרבן תודה... אתה שואל למה?? לא צריך סיבות מיוחדות... מספיק  ו'זבח משפחה' בצל השכינה הקדושה... סבא

שיש פה ב"ה כמה נינים חדשים... שאמותיהם מקריבות בהזדמנות זו קיני יולדת... יש פה ב"ה כמה נכדים שעולים לישיבות 
 ... מה יכול להיות יותר טוב מזה... גדולות וכולם הולכים בדרך הישר ב"ה... ויש פה ב"ה משפחה שלימה שכולם בריאים ב"ה

סבא הגיע וכל המשפחה המורחבת איתו... כולם נעמדים בעזרה ממרחק... ואז הלוי האחראי סיים את ביקור הקרבן, וסימן  
לסבא שהוא יכול לסמוך על הקרבן... ההתרגשות כעת בעיצומה... סבא כעת ניגש בתור שליח ציבור... מניח את שתי ידיו בין  

 רנות הזבח... ומתחיל בקול רועד עם המנגינה המוכרת של ע"ש... שתי ק
 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו... יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר...

ואז כולם... כל המשפחה ביחד מתחילים איתו... הודו לה' כי טוב... ואז מתחילים הדמעות... כל אחד וה'צריך להודות' שלו...  
ולפתע יענקי... יענקי צף לנגד עיניה... כן... בקיץ  'תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו'לה להגיד דודה רוחמה התחי

ראיתי את  'תעו במדבר בישימון דרך',האחרון... בקורונה... יענקי הסתובב סביב עצמו... ו... והיו לי חששות כבדות... פחדתי ש
'ויזעקו אל  ואז בכיתי לה' מקירות לבי:  ים גם צמאים נפשם בהם תתעטף'רעבהצעירים שלי מסתובבים ומחפשים את עצמם '

התחננתי לה' ש... שיענקי ואבריימי שלי לא ישתו ח"ו מים מלוחים... שלא יגיעו למחוזות לא    ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם'
.. שמחתי לראות איך הוא פתאום להיכנס ברוך ה' יענקי מצא את עצמו 'וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב',ראויים.. והנה 

'יודו לה' חסדו  ללימוד... הוא קבע חברותא עם סבא ומאז כולו מונח בלימוד... והוא ב"ה מונח בלימוד גם ללא מסגרת... 
הכי גדולים  אבא שבשמים: רק אתה יודע, שהרעב והצמא  ונפלאותיו לבני אדם, כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילא טוב',

 זה הרעב והצמא של הצעירים לתוכן רוחני.. רנו!!!בדו
(כן... זה אחד מהתסמינים של הגאולה... פסוקים מפורשים בעמוס (ח'): "ביום ההוא תתעלפנה הבתולות.. והבחורים בצמא... הנה ימים באים  
נאום ה' והשלכתי רעב בארץ, לא ראה ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'.." כולנו בטוחים שזו נבואת נחמה... אבל זה... זה לא  

הרעב הזה שיש בארץ. זה יהיה רעב מסוכן מאוד. יסתובבו צעירים וצעירות רעבים... רעבים לאושר וסיפוק בחיים... הם יסתובבו בדיוק.. 
יה בצמאון צחיחים ויתורו אחרי משהו שאולי ימלא אותם... ו... 'ונעו מים ועד ים ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו', יה

לא נכנס לפרטים על דוד יצחק שנדבק בחודש ניסן והיה במצב קשה,  ר ה'!! ואין עוד מקום ביריעה זו להאריך...) קשה למצא את דב
אובדן חוש טעם... והוא ובני משפחתו דווקא מתרגשים מאוד  -'כל אוכל תתעב נפשו',ועד עכשיו הוא עדיין קצת בתסמינים של 

 וכן הלאה וכן הלאה..    ר להם...''ויגיעו עד שערי מוות ויזעקו אל ה' בצמהמילים 
--- 

נחזור כעת לסבא שעומד כשליח ציבור... סומך שתי ידיו על קרנות התודה ואומר את כל פרק ק"ז, והנה... באמצע הסמיכה... 
וקרא לסבא... סבא הפסיק לרגע והסתכל  9-בעיצומם של הדמעות וההתרגשות וההודאה לה'... לפתע הגיע אבריימי בן ה

(מה אבריימי סימן  . אבריימי סימן משהו לסבא... סבא הנהן בראשו ומיד סיים את הסמיכה, ונו... תיכף לסמיכה שחיטה... לעברו..

דוד אהרן נכנס ושחט, וקיבל הכהן, וזרקו ע"ג המזבח... הכהן הפשיט והעלה את האימורים על גבי המזבח...   לסבא? על כך בהמשך.) 
בערב שבת אין לנו את הלילה שאחריו... בקרבנות  מה יש?? תבינו...ייך בהקלה... ברוך ה'..   ואז סבא הסתכל על השעון ו... וח

אבל ביום ששי??  אין   (אגב: זו הסיבה שבחצרות החסידים כשיש שולחן הטהור... עיקר הטיש הוא בלילה שלאחמ"כ..)תמיד הלילה הולך אחר יום 
בת בשבתו' ולא עולת חול בשבת, ממילא בע"ש צריך להזדרז שהאימורין כזה דבר!!! למדנו בדף היומי (שבת כד.) 'עולת ש

 יספיקו להיות לחמו של מזבח עוד לפני שבת... אחרת יורידו אותם.. 
--- 

(זה שאמא שלו באותה שעה שסבא וכל המשפחה מקריבים תודה... אי שם בירושלים הרחק מבית המקדש.. ניצב לו יענקי שלנו... 

הגיע למקדש!! הוא עומד כעת במטבח מול התנור והכירה.. כולו   לאהוא דווקא  ומרת 'אל הנער הזה התפללתי...')כעת דומעת במקדש וא
כעת הוא מרשה לעצמו  דרוך... כעת הוא סיים לרדות את החלת חמץ העשירית... ועוד שלושים חלות מצה ניצבים בשורה יפה... 

כבר לפני חודשיים סבא קרא לי והכין אותי... שכמידי שנה, בעוד חודשיים    למחות את אגלי הזיעה... ומפליג חודשיים אחורה...
אני רוצה לעשות את השבת התאחדות המסורתית של המשפחה... והיות ועכשיו יש קורונה... ואתה בלאו הכי לא במסגרת 

בירושלים המקודשת זה  מטבח'לא!!! שלא תבין... 'אחראי מסודרת... אז אני רוצה למנות אותך לאחראי מטבח באותה שבת...  
לא מלצר שמכין סלטים ומגיש משקה קל... זה בסדר... את זה הנשים כבר עושות על הצד היותר טוב...  סבא בעיקר רוצה  
מישהו שיהיה אחראי על החלק ההלכתי המורכב על כל ההיקף של ההלכות המגוונות שכרוכות במטבח בשבת שכזו... שזה  

ה והטמנה ובישול... וחוץ מזה הלכות אפיית חלות רקיקין רבוכה וחלות חמץ.. וכל הזהירויות של  אומר מצד אחד הלכות שהי
 טהרות הכרוכות בזה...  

בקיצור: במשך חודשיים פתחנו עשרות סוגיות חמורות בש"ס וסבא הכין אותי למלאכת הקודש מכל ההיבטים שלה... המחיר 
א עלה למקדש עם כל המשפחה... אני באותה שעה הייתי עסוק בלאפות היקר ביותר שנאלצתי לשלם על זה... שבשעה שסב

הלחץ היה גדול!!  בסמוך...)  -(סו"ס והקריב על זבח התודה חלות מצות... עלירושלים...  -את כל הארבעים חלות כמובן בתוככי בית פאגי
ם... אלא צריך שיקרמו פניהם בתנור עוד כי כל הארבעים חלות חייבים כבר להיכנס לתנור עוד לפני שישחט התודה... ולא סת

אז סיכמתי  ('שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור, לא קדש הלחם', דהיינו צריך שהלחם יהיה קיים בשעת שחיטת התודה)לפני ששוחטין את התודה 
י שיתן אור עם סבא שאבריימי נשאר איתי פה... וברגע שהחלה האחרונה תכנס לתנור ויקרמו פניה... אני שולח את אבריימ

ירוק... עד שהוא לא מגיע לא ניגשים לשחוט...   לא נכנס כעת לפרטים... איך עושים את החלות ואת הרקיקין ואיך את הרבוכה, 
ואיך מחמיצים את החלות חמץ... אני לא הולך להגיד לך עכשיו על רגל אחת מה שיענקי למד עם סבא במשך חודשיים תמימים 

.. יענקי עשה ארבעים חלות ולא הפריש חלה... תנחש למה? כי הוא כיון בשעת עשייתם לשם לחמי במתכונת קורונה. מה שכן.
תודה!! ובקדשים לא צריך להפריש חלה...  ברוך ה'... מציין יענקי... כעת סיימנו את המערכה הראשונה!! את אפיית הלחמי 

המקדש... ואז יגיע התור שלה לאפות חלות... תנחש מה   תודה... אני בשלב זה סיימתי עם התנור... אמא עוד מעט תחזור מבית
אפשר היא תאפה?? היא תאפה חלות לשבת קודש!!! אל תשכח... אני אפיתי חלות תודה... חלות תודה נאכלים רק ליום ולילה... 

אז אמא תעשה עיסה תפריש חלה לאכול אותם רק בליל שבת... אבל מה יהיה בסעודה שניה ושלישית... גם אז צריך לאכול גלוסקאות נאות... 
ותרוץ לבית המקדש בצהרי יום ששי שאז רבבות נשות ישראל הולכות לבית המקדש ונעמדות בעזרת נשים מול שער המזרח ומתחננות  

 בדמעות: "וזכני לגדל בנים ובני בנים... ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים..." ההמשך יבא... 

5 
 בקרוב ממש

               נקודה שחשוב לחדד אותה 
 להבחין בה שוב ושוב:

שיהיה ברור: כל הזהירויות וההשתדלויות הנדרשות  
מאיתנו בימים אלו בייחס לנגיף הקורונה... אם זה ללכת 
להיבדק.. או להיכנס לבידוד במקרה הצורך...  זה נטו נטו 

אדם נטו עניין של יראת שמים!!! נטו עניין של בין 
לחבירו!!! זה עבודת ה' לשמה!!! ולמה?? מסיבה 
פשוטה: אל תשכח שאם כואב לי הגרון ואני הולך 

כדי לאבחן איזה  בשבילי!!לעשות משטח גרון... זה 
אנטיביוטיקה לתת לי... כל פעם שבן אדם הולך לבדיקת 
דם זה בשביל לעזור לעצמו... יש פה אבחון לצורך 

 בפירוש לא!!!לשם שינוי זה טיפול...  אבל כאן בקורונה 
אם יש לך קורונה אין לנו מה לעזור לך... אל תגיע לקופת 
חולים... אל תתקרב אפילו... אין בשביל מה... אין לנו 
מה להציע לך!!! ממילא כמעט כל מי שעושה בדיקה... 

מי שנכנס  רק בשביל אחרים!!!הוא עושה אותה רק רק 
פן אכשל  לבידוד זה נטו ממקום של יראת שמים

 ונכשלתי בהדבקה של חבר שלי...
ממילא עכשיו תבין למה נוצר מצב ש"רק" חרדים חולים 
בקורונה? פשוט מאוד: חילוני שאין לו מינימום של 

שהוא ילך  בעולםיראת שמים... אין שום היגיון 
(אא"כ הוא נפל בפח ובאייקונים זיהו שהוא צריך להיכנס להיבדק!!! 

  יה עביד" בדיקה...)לבידוד... כאן "בדנפש
--- 

אי לכך ובהתאם לזאת: כעת בדף היומי התחילו פרק 
מילה... כל הלכות מילה בשבת --שנקרא רבי אליעזר ד

נרשמו על שמו של רבי אליעזר!! למה?? המשנה במקום 
אומרת: שרבי אליעזר סובר שמכשירי מילה דוחים את 
השבת וכיון שכך, אם אדם שכח ולא הביא את האיזמל 

ר"א הוא יכול להעביר של המילה מערב שבת... לפי 
אותו ד' אמות ברה"ר.. אבל לא סתם!!!! רבי אליעזר 

דווקא  מ ג ו ל ה ! ! ! לעיני כל מחייב להביא את האיזמל 
שכולם יראו שהוא מחלל שבת... ולמה???  ישראל...

 מבאר רש"י במקום... יסוד גדול:  חיבובי מצווה... משום 
 יה!!!!"להודיע שחביבה מצוה עליו שמחלל שבת על

מצוה שיש בה כזה כח  שמת לב מה רש"י מדגיש פה?? 
לדחות שבת, עצם זה שהיא בעלת עוצמה כזו שהיא 

מפגן של חביבות המצוה... מפגן של דוחה שבת זה עצמו 
 חשיבות המצוה!!! 

ואם ככה: על אותו משקל: בא ניקח את זה אלינו... כל 
זה תפילה במנין שאני לא מתפלל בגלל שאני בבידוד.. 

חיבובי מצוה!!! איזה מצוה?? מצוה וערך קדוש 
שקוראים לה יהודי!!! רבש"ע: אני כ"כ מעריך ומחבב 
ומחשיב את הבן שלך שבשבילו אני מוותר על תפילה 
במנין... אתה יתברך כ"כ מעריך ומחשיב את הבן שלך... 
שאתה מצווה אותי ללכת להיבדק למרות שיש חילול ה' 

בטוחים שרק החרדים חולים גדול אצל החילונים שהם 
 בקורונה.

(בטח.. רק לחרדים יש יראת שמים לשמור על נפש יהודית ולחילונים 
לא... נו... אז אולי אני באמת לא אבדק כדי לא להיכשל ח"ו בחילול ה' 
שאין עוון יותר חמור מזה? אבל לא!!! ההוראה היא כן להיבדק... כי 

ספק ספקא של שמירת  אבא שבשמים מוכן למחול על כבודו בשביל
 בריאות בנו!!! איזה חיבובי יהודי יש כאן...) 

איזה תיקון נפלא נעשה בימים אלו לשנאת חינם שעליה 
נחרב בית המקדש!!! כמה חביבות של יהודים נשפכת 
כמים הפנים לפנים בימים אלו... כמה יהודים בימים אלו 
נמצאים במפגן של חביבות לאחיהם היהודים... מפגן 

בטא בדחיית תפילה במנין... בסגירת בתי שמת
כנסיות... בדחייה של עשרות נושאים חשובים 
שעומדים על הפרק... והכל בשביל לשמור על נפש 
יהודית.. איזה חביבות והערכה לנפש של יהודי עולה 

 כעת לשמים!!! 
כן... אתם היהודים שעוסקים בהצלת נפשות... אתם 

נפשות... תחשבו  שיוצא לכם לחלל שבת בשביל להציל
על ההרגש הזה!!! כן... אני נוסע בשבת... מחלל שבת 
על יהודי... זה לא רק ששבת נדחית מפני פיקוח נפש... 
אלא יש פה מפגן של חביבות של נפש ישראלית!!! אין 

 לך תיקון לשנאת חינם יותר מזה..



“ 

 

 לקנות את הספר וימאן???!!האם זו בושה  
כאמור בעמוד ראשון בגיליון... בסייעתא דשמיא ובחסד ה' זכינו להוציא את המהדורה השלישית 
של הספר "וימאן"!!! ספר שמוקדש לניסיונות בני דורנו... ספר שנכתב מתוך מגרש ההתמודדות!!! 
ספר שנכתב מתוך הבנה בתעצומות הנדרשות וביכולות הנדירים והאימון הפלאי שהקב"ה רוחש 

 לבני הנעורים בדורנו אנו! הספר מומלץ!!!! נחוץ וחשוב!!!!  דווקא 
כעת... לאחר שהספר כבר נמכר בהרבה... ואפילו הרבה מאוד עותקים.. וב"ה כעת אנחנו במהדורה 
השלישית של הוצאת ספר זה... תרשה לי לשתף אותך בסודות מהחדר... איך שהדברים נראים 

(אלא שהיא נכתבה בעיקר שכבר נכתבה לפני כמה שבועות... מהצד השני של המתרס... מדובר בנקודה 

כשהספר הזה יצא לאור... ובחורים רבים בקשו לקנות  להורים... ועכשיו אני מעיז לפנות לבחורים בעצמם...)
את הספר... במוקדי המכירה הורגשה תחושה מאוד בולטת!!!! כמעט כל בחור שמבקש לקנות את 

ל מבוכה... נימה של בושה... כל בחור שמתקשר ושואל: איפה אפשר הספר מורגש בקול שלו נימה ש
להשיג את הספר "וימאן..." הוא מדבר בשקט... בהססנות... ואפילו בגמגום קל... חלקם אפילו 

ואני   (בכיף... אין בעיה...)מבקשים: תניח לי את זה בתוך שקית אטומה... ואני אשלם בקופה אחרת 
  ד מבין את הבושה שבזה!!! מוכרח לומר שאני מאוד מאו

אבל!!!! צריך לדעת שלמייעשה למייעשה הבושה הזו היא... היא כן נכונה... ו... ולא נכונה... יש פה 
  ל ד ב ר עליהם!!!! בושה -לומד'ס דק ועדין שצריך להבחין בו!! הרי כך:  יש דברים ש

  ל ה ו ד ו ת  בקיומם!! בושה  לאאבל 
עליהם!!! בושה להעלות אותם כנושא!! אבל אין שום  לדברהבנת? אני חוזר: יש דברים שבושה 

כותב הגיליון אז נדברו... אני אוהב  -לדוגמא: אני מה אני מתכוין???בושה להודות בעצם קיומם...   
אני רוצה צומי!!!! כן... מה שאתה שומע... אני אוהב צומי... נו... אני שואל אותך: האם זה בושה ש

 צומי?? התשובה היא: כן ולא... 
בצורך הזה... אוי ואבוי למי שחושב שיש לו בעיה בזה  להודותאבל לא בושה להגיד על זה!! בושה 

שהוא רוצה וצריך צומי...  לרצות צומי או יותר נכון כבוד זה אחד מהדחפים היותר נורמליים שהקב"ה 
לזה את המקום של זה... רק מה?? צריך לשלוט על זה!!! ברא בעולמו... וצריך את זה... וצריך לתת 

לנווט את זה למקומות הנכונים!! אבל לא צריך לדבר על זה בצורה רשמית... לדוגמא: כעת על פי 
אז אחד  (הצילו... אנו לא מוצאים ידים ורגלים)חוק מכריחים אותי לפתוח עמותה שקוראים לה אז נדברו... 

. זה להגדיר בשלוש מילים מה הכותרת של העמותה מה הנושא שלה... הדברים שצריך בעמותה זה..
הפצת יהדות... השאלת ציוד מזון... אז שאלו אותי: איך להגדיר את העלון אז נדברו: אמרתי במקום: 
"מפעלי צומי וכבוד... אז אשתי "הסבירה" לי: ש... שנכון!!! נכון שאתה רוצה צומי וכבוד... אבל לא 

אתה מבין את זה?? זה  (מספיק שזה כתוב בעלון...)כתוב על כל מסמך ועל כל צ'ק... צריך שזה יהיה 
 פשוט!!!

 יש דברים שבושה לדבר עליהם!!! אבל לא בושה להודות בעצם קיומם!!!
 בייחס להתמודדויות הנורמליות של כולנו בענייני קדושה... אותו דבר

 פיין של יהודי... להתבייש לדבר על זה?? זה נורמלי לחלוטין... זה מא
אבל לא להתבייש בעצם קיומם של ההתמודדויות!!! כי זה לא בעיה!!! זה נורמלי!! זה אנחנו!!! רק 
מה... לדבר על זה בלי שום בושה? זה לא!!! בשביל זה ליהודי יש חן מיוחד שנקרא בושת פנים... 

ות של יהודי... אבל מקומה הבושה בנושאים אלו היא מוכרחת!!! זה חייב להיות ככה!! זו תעודת זה
אני לא הולך לדבר על זה... לא הולך   )פנים(מה שנקרא בושת  פנים!-של הבושה היא רק בייחס ל

לפתוח את הנושא הזה עם אחרים... אבל מצד שני: בייחס להכרה בעצם קיומו של הדבר אין מה 
הבנת את החילוק הדק .. להתבייש.... ביני לבין עצמי אני לא מתבייש להודות בקיומו של הדבר.

 והעדין שיש פה???
סליחה על הדוגמא: כל בן אדם צריך ללכת פעם ביום למקום "חשוב..." וכל יהודי שיש לו מינימום 

אבל מאידך של עדינות הנפש ובושת פנים מבין שלא צריך לדפוק על השלחן ולהכריז את זה... 
נפש וכזו בושה ואני לא רוצה לדבר על הצורך יבא אחד ויאמר... היות ויש לי כזו עדינות  גיסא!!!

אני אף פעם לא יוצא למקום חשוב... מצידי המושג הזה לא קיים בלקסיקון...  אני פרעה!!!הזה... אז 
מה נענה לו?? אנחנו נצחק עליו ונעשה ממנו קירקאס וכל ילד יודע את הסיפור על פרעה שיצא 

 המיימה. 
 להתעלם ולהתכחש!!!ויש  ניע!!!להתבייש ולהצהבנת את הרעיון?? יש 

בושה וצניעות זה סימנים שלמים בשולחן ערוך... זו צורה של יהודי... אבל מי שמרוב בושה... מתעלם 
 ומתכחש לקיומם של דברים... זה כבר פרעה!!

 על אותו משקל בכל דבר בעבודת ה': 
 את קיומם... זה יהודי!!! להצניעבדחפים טבעים שה' ברא ו להתבייש

אתה יודע מה  בעיות בקדושה!!!!ל להתעלם מהם ולראות אותם כבעיה??? זה!!! מה שנקרא אב
זה בעיות בקדושה?? זה בחור ישיבה שמתעלם ומתכחש מניסיונות נורמליים שיש לו... זה בחור 
שסובל מבעיות אמיתיות בקדושה!! כזה אחד הוא באמת בבעיה קשה... כי הרי להתמודד הוא מאה 

ודדות אחוז מתמודד... ומאה אחוז שהוא לא מצליח כי... כי הוא מתכחש לזה. מי שמתכחש להתמ
אבל מי שלא מתעלם ומתכחש להתמודדות.. הוא יודע  פה יש בעיה!!!!הוא מתחמק מהתמודדות... 

 שהיא קיימת.. כזה בחור אין לו שום בעיה!!! 
וכאן המקום לנזוף בחיבה באותם בחורים בני עליה שחושבים שיש להם בעיות!!! לא!! אין לך שום 

 בעיה!!! אתה בדיוק הדמות הכי בריאה... 
רכב שעשה  (אפילו שזה כבר הוזכר לפני כמה שבועות באריכות)ני אסביר את המשפט האחרון בקצרה... א

תאונה זה לא מצביע על בעיה במנוע... אדרבה... המנוע שלו מצוין... כל הבעיה היא בשליטה!!! 
 שליטה על ההגה!!! על אותו משקל: הדחפים הטבעיים שלנו הם בסה"כ מנוע!!! המנוע הזה הוא

אלוקי... זה דבר טוב שהקב"ה ברא בך... אז דבר ראשון: זה לא קשור אליך... ולא רק שזה לא קשור 
אליך... אלא זה גם דבר טוב... רק מה??? איפה אתה נכנס לתמונה??? הקב"ה מושיב אותך מול 

 הגה ורוצה שתשלוט על המנוע הזה!!! תנווט אותו... תבלום אותו... 
 ין עסק עם המנוע... אלא עם ההגה... פה התפקיד שלך!!! לך א

ממילא אין מה להתבייש בעצם קיומו של המנוע הזה!!! רק מה?? ההגה!!! זה הסיפור הגדול... 
 השליטה עליו... זה מה שנוגע אליך...

ההבדל בין האמורא אביי או בחור ישיבה קדוש בן עליה לבין הפרחח הגדול ביותר זה לא במנוע... 
 !!! זה הנושא!!! בהגה -אלא בשליטה

ממילא אין מה להתבייש בלקנות כזה ספר!!! כי אין בושה להודות בעצם קיומם של 
הדחפים האלו... אם יש משהו מביש זה החוסר שליטה.. ואדרבה... בחור שרוצה לשלוט... 
רוצה להתגבר... רוצה לטפל בזה זה נקרא אחד ששולט על ההגה!!! אני מקווה שאתה מבין 

(אמנם אני מאוד רוצה לשווק אותו כי אני חושב שיש מדבר פה נקודתית על הספר...  לבד שאני לא

יש בחורים שנורא מתביישים  לגשת ליעוץ!!!אלא באופן כללי...  בו תועלת... אבל לאו דווקא)
לגשת ליעוץ בנושאים אלו... אבל לא!!! תכניס לראש בחור יקר: אין מה להתבייש בעצם 

! כי המנוע הוא אלוקי!! הוא דיסק קשיח שמובנה בך!!! אם יש מה קיומו של המנוע הזה!!
להתבייש זה בחוסר שליטה על ההגה... ואתה שרוצה להתייעל ומגיע להתייעץ... אצלך זה 

 מגיע אדרבה... ממקום של שליטה על ההגה!! ממקום של ריענון נהיגה!!! 
ח את הנושא זו צורה של יהודי... אז שוב... להתבייש לדבר על זה.. זה נכון... להתבייש לפתו

  אבל לא להתבייש להודות בקיומו של הדבר!!!
והדוגמא החמורה ביותר היא אותו בחור שחצן... שמצא לו את מי לרמאות... הוא התקשר 
אלי מפלאפון לא כשר... והוא טען לי שהוא לא מבין מה אני עושה עסק מאינטרנט... מה... 

יות?? אני בחור ברמה!! אני בסה"כ צריך פלאפון חכם אני ילד קטן?? אני עושה שטו
בשביל שיהיה לי כל מיני אפילקציות... אני משתמש בזה בשביל דברים נחוצים... וזהו... 
אין שום סיבה שאני אגלוש עם זה לשטויות... כי זה אני... זה לא הרמה שלי... איך הוא אמר 

ם שזה לא לרמה שלי...  חה חה חה... הוי... לי... "אם היית מכיר אותי... גם אתה היית מסכי
 כמה שהצחקת אותי...

 הסברתי לאותו בחור!!! יש לך טעות פשוטה!!!! 
ואז כשגדלתי "בלי ידים נוסעים לירושלים"!!!! כשהיינו ילדים צפוניים היה כזה משפט: 

ימום נוסעים לירושלים... תשכח מזה!!!! בלי ידיים מקס לאהבנתי שטעיתי!!! בלי ידיים 
מתחילים לנסוע ואז תוך כמה מאות מטרים מגיעים לשמגר... אף אחד לא הגיע ככה חי 

 לירושלים..
אמרתי לו: בחור יקר: התבלבלת!!! אתה חושב שבחור מוצלח זה בחור שהמנוע שלו 
חלש... לא כ"כ עובד... ואז אתה יכול להחזיק פלאפון לא כשר ולא יקרה כלום... כי הדחפים 

  (היית רוצה)שלך רדומים 
אז זהו!!! שיש לך פה טעות בסיסית!!! בחור שהמנוע שלו לא עובד הוא לא בחור מוצלח... 
הוא בחור חולה... אדרבה... המנוע צריך לעבוד... והמנוע שלך ב"ה עובד... ועובד שעות 

רק  היסטוריה...)(ואל תבלבל את המוח.. תביא הרגע את הפלאפון שלך... אבל הרגע!!! אל תמחוק נוספות... 
מה?? בחור מוצלח זה אחד שיודע לנהוג!!! יושב עם שתי ידיים על ההגה ומצליח לשלוט 

 זה נהג מוצלח!!ולבלום את המנוע שלא ידחוף לתהום!! 
הבחור הבן עליה הזה שעובד על עצמו ונאבק ומשום מה בטוח שיש לו "בעיות בקדושה..." 

זה הכל... כמובן שלפעמים השליטה הולכת  בשליטה!!! ---שום בעיות!!! יש לך מנוע
קשה... לפעמים יש דרכים קשות ומתפתלות... אבל ברגע שהידיים שלך לא עוזבות לרגע 

מכאן ואילך לא עליך המלאכה  זה!!! זה בדיוק מה שהקב"ה רוצה ממך וזהו...את ההגה... 
ך... הקב"ה לא לגמור... לך אין שום בעיות בקדושה!! אתה נהג זהיר!!! הקב,"ה גאה ב

בהכרח מצפה ממך שתשלוט לגמרי ותעמוד בכל חוקי התנועה... הוא בעיקר רוצה לראות 
 ובזה אתה גדול מהחיים!!!! ישראל אשר בך אתפאר... זהיר!!!שאתה נהג 

אבל הבחור הזה... שמתכחש ומתעלם מקיומו של המנוע והדחף הטבעי שלו... הוא בעיה 
א משתולל על הכביש בחוסר שליטה מוחלטת... ולמה?? מהלכת!!! הוא נהג מסוכן... הו

למה הוא משתולל על הכביש...?? כי הוא מתעלם מקיומו של המנוע!!!! נדמה לו שהמנוע 
לא כ"כ עובד... הוא חושב שבלי ידיים אפשר לנסוע לירושלים... לך תסביר לו מה קורה 

אני רועד מעצם המחשבה למנוע בלתי נשלט... לילה אחד תושיב אותי מול אינטרנט... 
איפה עלולים למצא אותי בבוקר... כן...!!  כי אני מתיימר להיות נהג מוצלח!!!! ונהג מוצלח 

 זה אחד שיודע לבלום נכון...   
 --- 

וממילא!!! כעת לקראת ההוצאה החדשה של הספר... נא!! לא להתבייש!! לא להתבייש 
ם של התמודדויות... אני לא מתבייש לקנות את הספר... אין שום בעיה להודות בקיומ

להודות בפה מלא שהספר הזה נכתב ממגרש ההתמודדות!!!! אז שוב... אני מתבייש לדבר 
על זה אחד על אחד... אני לא מסכים לדבר על זה פתוח עם מישהו... וזה לא רצון ה'... לדבר 

 על זה בלי בושה לפעמים זה אפילו גובל בניבול פה...
ם קיומו של ניסיון שצריך לפעמים תעצומות בשביל להתגבר... זה נורמלי אבל להודות בעצ

לחלוטין!!! זה שאתה לא מתייעץ עם חברים זה מצוין... (אוי ואבוי... אסור להתייעץ עם 
חברים...) זה שאתה מתקשר ללב שומע מחסום זה בסדר גמור... (אפילו שלמעשה אין 

חשש כאילו אתה מגלה פה איזה חולשה צורך...) אבל כשאתה כבר מתקשר אל תדבר ב
 אישית!! אדרבה... אתה מגלה פה חוזק פנימי!!!! 

אתה בסה"כ מספר שיש לך מנוע שקיים... שזה לא חידוש בכלל!!!! ו... ואתה רוצה לשלוט 
על המנוע הזה... ו... וזה כבר כן חידוש!!!! חידוש גדול!! סו"ס יש לנו טבע... וכמו כל בהמה 

הטבע שלה... ככה כל יצור אנושי שנברא באופן טבעי הולך אחרי הטבע שהולכת אחרי 
הבהמי שלו... וכל יהודי שמפתיע והולך נגד הטבע שלו ושולט על הטבע!!! הוא מפתיע!!! 

 הקב"ה מציג אותו לראווה... הקב"ה מתגאה בו... 
 תבין את זה!!! תזכור את החילוק הזה!!!

 ודי...בושת פנים והצנעה... זו צורה של יה
אבל להתכחש ולהתעלם מקיומם של דחפים טבעיים שה' נתן לנו... זה ניתוק מהמציאות 

 וזה עניין של כלום עד הנפילה הצפויה... 
הבחור הזה או אפילו המבוגר הזה שמבלבל לך את השכל ואומר לך שלא מעניין אותו וזה 

וזה כן משפיע עליו...  לא משפיע עליו... תדון אותו לכף זכות ותגיד  שכנראה הוא משקר
 כי אם זה באמת לא משפיע עליו... אז הוא במצב מאוד קשה... זה בעיה הרבה יותר גדולה...

יהודים תרמו תרומות חלקיות בשביל לסבסד עוד טיפה את הספר... האמת היא שאני קצת 
מתנגד לסבסוד!!! תשקיע בזה קצת... לא יזיק... תחשיב את זה עוד קצת... לא יזיק... אבל 

 כ"כ רצו להנגיש את זה... אז אם זה יגרום לך להזדרז לקנות... נו... שיהיה... 
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1 דיגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"שינוי מיקום" ב"לרק פ  

הסתיר , הוא ילה הוא לא מבין את הסיבה, לכתחקשה מאד, לפתע הוא מגלה כי משפחת חותנו מרחקת אותו הטלעובר טל חיים שלום :ריתקצ
ף לכל העולם, וא חשולה שהלפתע הוא מג, אבל קצת אפל לו סוד איש לא יודע שישאת זה שהוא הולך לארגון מוזר ללמוד קבלה, ולכן חשב ש

אבל גם בישוב הישן הוא מאבד את ורה, חושדים בו כי הוא סוכן שתול ומגרשים אותו מהחבשלו  גוןרחברי הא ,י חזיתותתמותקף משהוא 
איש לא  ,ת מקומו לתל אביבא קיהעתם הקדושה וליהם צועקים לו לעזוב את ירושל ,יונים שמכלים בו את זעמםרמקומו, הוא מותקף על ידי שני ב

 .לאחר מיכן נשלח לשיקום במוצא, אבל גם שם הוא לא מוצא מנוחה ,בא לעזרתו והוא מאבד את הכרתו, תקופה הוא מאושפז בביקור חולים
א שם הו וצאמשב להוא מיכן  ז בשערי צדק ולאחרהוא שוב מאושפלפתע הוא מגלה כי אמו יודעת את כל מסתריו וזה שובר אותו לחלוטין, 

אלה גיסו אפרים זלמן תורם הרבה כדי לקרב את הצדדים. הש י שמנסה לקרב אותו לשיטת ברסלב,הוא מוצא בחור ברסלבמתחיל להשתקם, 
    הקשה האם יצליח בתפקיד המסובך.

לאחר שעמום ארוך במוצא חזר לחיים  ,חברגע הראשון ששב לביתו שמ ,חזר חיים שלום לירושלים "אצומ"ברצופים  ארבעה חודשיםלאחר 
בעוד שעד עתה יים משתובבים מתחת לרגליים כאן הכל חי שנרעדים לפתע כל בית מלא חיים יל הצבעונית "מאה שערים"נת התוססים של שכו

כאילו  ,ועד ראש גלר מכףתובב בשכונה שם לב שכולם מסתכלים ובוחנים אותו סשהכ ,אך השמחה לא ארכה יותר מיום אחד מדבר שממה.היה ב
  .היה איזה תייר שהגיע מחו"ל

היטב זכרו הם בישיבת מאה שערים ו אליו שלשה בחורים שלמדו גשני ,עריםית הכנסת המרכזי של מאה שבכשנכס להתפלל בהשני  כבר על היום
ענה לשם בחור אדום פנים וחסון ש ם היהשואליראשון ה .העדינים ושנפלנסות לגעת בנימי החליטו  עתכ ,איך גימד את כל החברים שלהם בישיבה

 ת למרחבים.מתגלגלנו ההיה ידוע בלשוהוא  ,שלייפר לייבים חי

איך היו הטיפולים בביקור  (מה נשמע) ?ואס הערטזיךו .נשמתה עדן) ינובשל אמש (העילוי "ילוי פון אמשינובעדער " חיים שלוםר' ם "שלום עליכ
אתה  חחח. שלי הסבתות תאחיועיל ל אולי ברמה רתלים, תמיד יש אצלנו ספיקות איזה בית חולים יוחור חולים ומה ההבדל בין שערי צדק לביקו

 ו נפקמ"נ.אפילו אם אין ב ,ם בכל נושאבחורים שחוקריהדרך ל , אבלא נפקמ"נחורים כמונו זאת מבין שבשביל ב

   הכנסת בו טוב. "טגוט אריינגאזאג טסהא" .ר השנוא עליהםהחריפה על חשבון הבחוערה החבריו צחקו בכל לב למשמע ה

 חיים שלום נגס את שיניו בכאב ולא ענה לעקיצה הארסית.

 חיים לייב עובר לשאלה השניה. מכאיבה, ילותוכן בעוד אותסויל שמוכן להואיש  ,ילום לאוא עונילשאבל גם כ

 .פרוטקציה למי שיצטרך לכל"נשמח לקבל  ?ישש הטובים "רפאות הנפשמ"וב חוליםכאורח קבוע בבתי ה )VIP( יש לך מעמד מיוחד האם"

ה רויהם חיכו לתגובה נזעמת שתחמם את האו ,דימים חליפותם ומא, הם ראו את פני חיים שלום מלביניגסותהחברים אהבו את הבדיחות ה
    שקטה לאחרונה.ה

הוא בחר  ,כאוולתו כסילמה אל תען כר בדרך החאך הוא בח ?ויכים בדיוק לדעת מה נעשה אצלר, מה הם צמאד את חיים שלוםהשאלות הכעיסו 
לראשונה ...ועיקר העיקרים קשה. לידי בושת פנים ותוביאו אטניות שהעם על השאלות החטורבצחוק  ורים להתגלגלתן לבחונ ,בשתיקה מוחלטת

לעשות ניסיון שק שלא הותיר כל ח ביותר ףחריברו לא היה אחד שלא זכה למענה ם עבימי ,יכול להישאר בלא מענה נוכחו כי גם עילוי מיוחד כמוהו
 נוסף.

 "מצב"הבחורים הרשעים שירדו לחייו והכל כביכול בשביל לעשות על צבים עגופו רעד מרוב  כל ,נשלט יתבלזעם  אחוזו שב לביתלאחר התפילה 
 . הישברעד שהשולחן כמעט חישב ל ,בלי להרפות במלוא העוצמהולחן בסלון הוא דפק על הש

צמו, אבל להחזירו אל ע כדיפת ו פעם נוסלאשפזאלא לא תהיה ברירה חס ילה וחל מוצעל עיפור שב היא חששה שהס ,מהתקפי הזעםאמו נבהלה 
   מי פתי יתן לשידוך להתקיים? ,החולים יתאם חיים שלום יתחיל להיות אורח קבוע בב ?אמרו הבריותמה י

נטורים שיכולים בקכששלושה בחורים יורדים לחייו  ,שעבר בבית הכנסתהקשות ות הבוש עלהסכים חיים שלום לספר לה  ,לאחר הפצרות מרובות
עדיף לעזוב  ,מה יש לי לעשות בכאלו מקומות" .ה המעניינתרוימהאומאד סקרנים שנהנו עוד חמישה  יםבצינ שמלבדםכ ,עתולהוציא כל אחד מד

  ."את הכל ולא לחיות עם כאלו רעי לב

 כנע אותווהתחילה לשהיא נטלה את המושכות לידיה  ,לחלוטין עלולה היא להפסיד אותורות יהמלתמונה בתיכנס ידעה שאם לא ן שטיילגב' פינק
 מסתגליםיומיים או יום  תוך ,אבל גם להם לא תהיה בכך תעסוקה יומית ,סקרנים שלא סובלים במיוחד מעול תורה ומצוותשל אנשים הליך שזה ת

  .ל הרגילולוהחיים זורמים במסלחזרתו 

 רקורה לאדם אחהיה  הזאם  ,לא אחתן ניצב סקר תיהי ךעצמ אתהגם  ,טבע רע שטבוע בכל אדם אי אפשר לבוא בטענות על טבע האדם הסקרן"
ישכחו אחרי כן  ,כשלפתע רואים אותך באופקרק בימים הראשונים מתרחש  גם זהאבל  )הזכירה לו עד כמה שהוא סקרן לדעת הכל(ם לא היית נעל
  .לו בכל לבההבטיחה  "הבכלל מה הי

שמטילים את ע את העבריינים היה אחד שלא הוקיביותר כל מאה שערים הלכה על גלגלים לא  דרמה רצינית זמןבאותו ח שהייתה ושכלא ל גם"
  כי דבריה נשאו פרי.כולה תפילה  ,וכהסיימה את דרשתה האר "תתם על אנשים שלוויםח



2 דיגי המרופמסס

 המלאך חבלניו כר בפני הצטייכל אדם שפתע ל ,בי השכונהשועם תשהייתה לו קבלת הפנים קציה של את הריא אבל היא טעתה ולא העריכה נכון
 ,בגווות צהעיניים הסקרניות ננעאת בכל פעם הרגיש  סתהכנבית פלל במת היהכש ,שרוצים להכותו על לא עוול בכפו הרשעים הדליי חיים וגשנמא

 ,שנאת מוות מאה שעריםשנא את  לפתע, המכל הסביבמנותק  את עצמוחש ביא שזה הדבר  .מעיואת  ותוממיסביו רקכשהן חודרות לתוך 
 משה הצרים יכרוןזובות ד להלך ברחפח, בפרט מהאיו חלחלהל פתעל גרמו לו ,ןינמיקה שלהוהד החיותבשל  כל כך משכו את לבוהרחובות שפעם 

  .יץ לובבהם בנקל ניתן להר

בתנועות מאיימות ופים והנפנ, צרחות האימים קט לרגע כרונוילא מש מזו היטבחקוק היה במוחו  "י הפרחירתואש"ברחוב הקשה כר המאורע ז
עד ששנתו הייתה  י לילהידהיו לו כמעט מחלומות אימים  ,ייםוטבלילות סי באים אליוהיו  מוצאי שבתחווה באותו אותם  לקרוע אותו לגזרים

טיל את כדי לה ,צוותאלילך ב בואהוירה וחלק מהאוהם היו  ,שאהבו את המקום ליהחיים שמייסר ומשנהו גדפגוש את , הוא פחד שימרוסקת
 על הבריות. וראם מ

 בטוח לא היה לו מקוםט להסתגר בביתו, גרם לו כמעהפחד  זה חלק מהחיים שלהם. ,והם ישמחו להתעלל ב ?שוב בהם שוגפייקרה אם  המ
 .יםלא יפגוש את אחד מאלו שמחפשים קרבנות קלשלהתפלל בו 

 "מוצא", םרגע בדיכאון אימיהוא שוקע מרגע ל לרעהעליו ד להשפיע ה מאיכולבבית לו שגרות ות, ההסתאמו חשה בפחדים שלו ולא ידעה מה לעש
  .ניתחורתו אהחזירו אוויו מחדש הפחדים שבו אל, הכל נעצר בשערי ירושלים , אבלשעזר לו לשוב לעצמומצוין מקום  היה

  .על ראשם ולאחרונה השכונה מאד נרגעה כבריקים חטפו לשכנע אותו כי אותם מזהיא ניסתה לדבר אליו ו

, אבל חיים יכולותיהכל ניסתה את  "ורמים רעות, השפעתם ירדה פלאים, הם לא יעזו שוב להתחיל איתךים וגמזיק יודע עד כמה הם אי שלאין מ"
  .ומנודה בסביבתו הישנה ערועצמו מצחש , הוא לו סיוטים רבים רמושלו, הדמיונות שלו ג היצא מהקונכיי שלום לא

הם הרגישו שהוא בן אדם מוזר ולא לא האיר לו איש פניו,  ביתומ צאתעז להשכ ,השתנה המצב לכיון ההפוך ,ההתעניינות הראשונה בולאחר 
, אולי כך טוב יותר ,א להתייחס אליולאם כך עדיף  ,מה שיגידו לו יגרום לו לתגובות כעס וזעם ,החברהע לזרום כמו כולם בתוך הוא לא יוד ,פתיסימ

או יותר  כך נוצר מצב של ריחוק, לחבריו הישנים כדי להתקרב דצעעשה ם לא , חיים שלודחיהלשנעה בין רחמים רגשות רבולת עהם חיו בתוך מ
           .עליועות שיצאו השמו חר כלחלק מהם, ובפרט לאלי, כי מעולם לא היה ן השלייווכב זאת, הוא מיהר לתרגם מורהון אדישות גנכ

, שם לא מכירים אותו הבוערתרה יזמה הרחוקש "שערי חסד"ור זבא ,שכונה רחוקה יותרור לבעלהוא רוצה אמו כי מלאחר מחשבות רבות ביקש 
  רכות.מכל סכל לפתוח דף חדש נקי יו כך קנאים.ם ה שם פעילות מיוחדת של אותכמעט וגם לא ידוע

וש קדה וובמס "רחיפי חרא" ול הוא להכיר, אולי עלמסוכנות שטויות תומעיניה לא ישוב לעש כשיהיה רחוקהאם  ,רגועה תההיי ן לאקלשטיינגב' פי
א מאמינה בו וזה גרם לו ב שהיא כבר ל, אבל חיים שלום ידע היטויותהעזה לומר לו זאת גללא , היא צויותשינסו למשוך אותו שוב לתנועות לא ר

 לפגיעות יתר.

 מעלה נוספתה ל , הייתהמאד עליהשהמליצו  ,פעלים תרבבעלת חסד שנודעה כ "שערי חסד"ב ת לעוויפחשה מחשבות יצרה קשר עם מהרב לאחר
 חרלא המשפחה המועט הסכיורת שכר מממטובי שכונת שערי חסד, תורים בח לושהש ,מלבד הקטניםהיו בה בנים בלבד, ת משפחה בשל היות

  בצוותא חדא עם אמו האלמנה.תו בבי שההת יתוול, בשבהח ותבימאותו 

באותם ימים  ,ה שעריםמכל סביבת מאקת תוהיא הייתה מנ ,ללירה אותו בכ, השכונה לא הכהש חיים שלום שיצא מאפילה לאורמאותו יום ח
 יףדא הע, הובשכונה את מושבו הבחור החדש שקבע לפיכך לא ידעו על ,כאילו היו בערים שונות ,שתי קצוות העיר ןיכמעט ולא היה קשר ב

היה דמות ידועה ה יוסף שמיו רב משמכיר את חתפללים המאחד א פחד שמ ה לוהילהתפלל בבית כנסת הגר"א ולא בבית הכנסת החסידי, 
 דרך זה.  אולי יעלו עליובירושלים ו

נסת הגר"א סקרנים שתהו ו גם בבית כצדק, למרות שלא חסרזו בבחירה  ,שלוונה שלא מתחבר עם העבר בית כנסת הגר"א היה נראה לו משהו ש
יסו מספר סקרנים נ ירור מידע על עצמו,מים ולא נידב פו פיאת הוא מילא  ,רתתסהמהם קל היה לו לשכונה, אבל לל הדמות החדשה שנחתה ע

סה ו פרנום שלא יתנדי חיים שלהוזהרו על יאחר שפיהם מים למילאו  אף הםאבל הבחורים ? ברנשהמה טיבו של  ,המשפחה המארחתלברר דרך 
 .ומת לב של אף בריהבלי למשוך תש לחיות בצל רוצהלסקרנים, הוא 

פינת ל הלה גר ברחוב בצלא ,אמץ ללכתתלמזלו הטוב לא היה צריך לה ,ריאל אטיאסת הכתובת שנתן לו אש לו אזכר שינ ,לאחר שהתמקם היטב
 בעליר פנים מא פתח לו יהודי נמוך קומהלאחר חצי דקה   ,דלתעל ההקיש באחד הערבים הלך לביתו ו, נת שערי חסדק משכולא הרח ,אוסישקין

אליה צמאה  די לקבל את עיקרי תורת ברסלבכאותו לבוא אליו ו על אוריאל אטיאס מצפת שהדריך ל פרחיים שלום סישאל למבוקשו, ש עבות זקן
 .נפשו

 .ר הקדוש ליקוטי מהר"ןהספר מביא את אני כב ,בינורי ספר מים אתה' ממרובעזרת  נלמד נא לביתי, היכנס ,ד גדול לי להכירךכבו ?זה אתה ,אהה"

 . של אדםרחיבה דעתו שמ ת מכובדתא תקרובהבי הוא ,ק דאג לנשמהלא ר ךאעם ספר עתיק יומין ר אל החדחזר א הו

הוא אהב את  ,ים שלוםלבו של חי את שכהבצורה מאד מעניינת שמהחל ללמד אותו את תורת רב נחמן, הוא ידע להרצות  רשקוביץן התרב נחמן נ
 ,גנוטעד כדי מ ולשונמתק בניו יזאת מאשידע למשוך טר יסלמיביגאיציק צה בחסד עליון כלא היה מרהוא מנם , אשמכוסה ברזים טמירים למודה

 ר וגידים.לרקום עו ,הקשר החדש כך החל .צמא הדעתתלמידו למכור לרב חומר  ואבל היה ל

 לבואו,כלל ה אורח חדש בבית הכנסת, הוא לא ציפא הואה ור, לפתע בבית כנסת הגר"את קבועה לום הפך להיות דמושבועיים אחרי שחיים ש
 ר הזה?מאיפה נחת היצו ?!במניין שלו לק ביגלמייסטר בא להתפלציאי
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סלקט ילאותו ד, יש ליו חסד בעת שעבר מסע צלבהוא לא שכח שהוא היה היחיד שהטה אידע ממנו. חרי שחודשים לא אותו אשמח לר למעשה
הרדיפות שעבר, סיפור זה על כל מוע ר לשהצטע איציק ,פילה נעמדו לשוחחהת לאחר נשמה טובה.בעיקר בכתיבה)  תאשמתבט(לקות למידה 

חיים שלום להמשיך לשמוע הוא הציע ל .ודבשמירת הסבזמנו היה זהיר  שלא , רקהחשוכים א לא בשר מבשרם של הקנאיםכאלף עדים שהועיד ה
בנימי רבה באכזריות גע וסי שפסרשלומי של בפרט  ,וחבריהוא זכר את היחס של  ,התנגד, חיים שלום בביתו נותן כיוםאלפים שהמ ושיעוריאת 

 נפשו.

אבל היה קשה לו  ,סרבלזה היה כבר לחיים שלום קשה ל ,על כךלא ידע  ים לו ואישבשעות שיתאפרטיים  שיעורים ואיציק הציע לו לשמוע ממנ
הכנסת הספרדיים רחוק משכונת יור"ד באחד מבית רב ישראל יצחק רייזמאן ב ו עםה להי שיעור אחד .היו לו מספר שיעוריםכי  ,למצוא שעה נוחה

 ,שעתיים בכל יוםבמשך וסנהדרין תובות כ ותד איתו את מסכתלשערי חסד ללמוניאות לבוא עד ן שעקשטייברוך , שיעור שני היה לו עם רב גאולה
 לו עם רב נחמן נתן בתורת ברסלב. שיעור שלישי היה 

כיום אני צריך שהחלישה אותי מאד,  ולא פשוטהריא כבעבר, עברתי תקופה קשה אני כבר לא כל כך ב ,ציקלאייר הסב ,למכבירהיום שלי עמוס "
 אי. ש לי יותר פנאז י ,שבת מוצאיהיה בירק אם זה  ,ללכת לישון מוקדם ואין לי פנאי לשיעור

הסוד מפני כולם, היות  שלום את חיים מרם שאבל יותר טוב מכלום, הפע ,אמנם זה היה על קצה המזלג ,מייסטרכך התחדש הקשר עם איציק ביגל
עם הוא שומר על קשר עמום לשערי חסד ואמו לא התחילה לדעת כי  שבת וצאימכי הוא חזר ב ,מאדיום נוח ב וגם רק פעם אחת בשבועוזה 

 .כנתוהמס החבורה

*** 
כשבא אליו במוצאי שבת אחד  חיים שלוםאת טר סיייע איציק ביגלמשאל במפת ,בצהרים שלשוםשראיתי אותך נלווה אליך המוזר מי זה הספרדי 

 ללמוד.

 .השיב חיים שלום כיהודי על שאלתו "?למה אתה מתעניין בו"

 .ונטניתספ ב איציקהשי ,עניין אותי בוה מאומר לך מ ,אם תאמר לי את שמו"

אצלו  ,שליט"אביץ רשקוהתן רבי נחמן נ ,ליחדש שהמשפיע הדרכו קיבלתי את הקשר עם  ,ריאל אטיאס והוא מחשובי חסידי ברסלבקוראים לו א"
 ."מוקההע תורת ברסלבאת  אני לומד

 פוך על שפתיו.שאל איציק כשחיוך סמוי ש ?"הוא מתגורר בירושלים"

 .תמה על החיוך המוזר "רסלבהתקרב לב הוא מתגורר בצפת שם ,אל"

 ."עניין מאדמ ?!א לבוש כירושלמי מדורי דורותוהו"

יש לדעתי  ,יבוא ויטולעטרה כל הרוצה ליטול  ,אין לאף אחד בעלות על כך ,למיתשת הירושלבואת התללבוש י מותר ליהודי ברסלב ?מה המפתיע"
 אמר חיים שלום בכנות. "ה שלכםהמוזר מהתלבושתותר הרבה י ,שת הזאתוחד בתלבומשהו מי

בזמן בית המקדש הראשון והשני, את  ישראל ץאנשי ארכל  להוי ידוע לך שכך הלכו ,גע איציק עמוקותפנעיניך? ב זרהותלבושת שלי מהאם ה"
  .ריהוהונג גליציהבפולין רוסיה  ,התלבושת שלכם קיבלתם ועיצבתם

 גארטילה כוללעליה שלביה 'הגספרדי עם לקחו את הקפטן ההם  ,מערכת צבעונית לחלוטין ,ם מהנוסח שלכםהחרדיי ליהודיםשלים יש ובכלל ביר
בכך  ולין הלכו עם קפוטות שחורותבעוד שבפ ,בשינויים מסוימים שלמיוו ללבוש הירהסבו אותרדים והספ החכמיםעד היום ושים בהם שלבהרחב 

נמוך ירושלמי ובע כעטו (זה נשאר רק לפורים) תרבוש על  ממש כמוהם) ויתרו כדי להיות שונים מהספרדים (שלא יהיו, בידלו עצמם מהחסידים
 הפולנים שהיו נוהגים ללכת כךותיים פרהצילים מכנסי הגרביים לקחו מהאצת א "ביבר הוט"ה שהלכו עםלקחו מהגלחים של הונגריה שהקומה 
ת הם הכריחו את היהודים ללכת א ,לראשם ללכת כובעי שער והמונגולים שאהבו םהטטרייקוזקים מה לקוח, השטריימל שלכם ות המלכיםבחצר

הנבער  של האיכר הרוסי וכובעהיה ) ועוד ובעלזות לבית ויזניץ שלובשים הינוק( "קאלפיק", הכחלק מההתעמרות שלהם ביהודים התלבושת הזאת
רק שעשיתם לזה הטבעה  ,הגוייםאת מ חוהכל לק ,םשלכמאין שום יצירה אחת  בתכליתכך ש ,בפוליןלבוש גויי  ואה החסידי אףדיק והספ מדעת,

 .. הגיב איציק בארסיות רבה"יתכנ, אבל אנחנו נשארנו אוטנטיים צמודים למסורת התבאלף קדושות זאתוקידשו  תירושלמי

, כיום יש רטרא יבהרר קדתשאש מעניין אותי כשלג דזה ממילמד) שמעלצער (את זה ליפא  איציק לא באתי לעשות אצלך שיעורים על תלבושות"
איתי את הלימוד  ללמוד יש לי כבר די תעסוקה, אם אתה רוצה, כך שבוראה ותורת רבי נחמן מברסלמהלימוד שלי בשטח ההלי הרבה סיפוק 

אז באמת שאין לי כבר  ,ם מי לאעו י מתחברד שלך אשמח מאד, אבל אם רצונך לעשות לי שחור על הלב ולהתחיל להתחקות עם מי אנוחהמי
 ."כה מיוחדתמשי

 דותסוירכוש את המה לא עשית כדי שתוכל ל ,שלך בשביל ללמוד אצלי כאחד שהופך את הלילות ,הכרתי אותך .אדהצטננת מ ,קיריחיים שלום י"
טת עתנת חלב היא בוכיר לי את הפרה שלאחר שנוזה מז !?, זו היא הכרת הטובה שלךלי אף זלזולואו דישותאפתאום אתה מגלה כזו  .שהעברתי לך

 ".ההעגל לאחר שינק בועט בפר ,בדלי, רק כאן זה להיפך

מוצדק היה  בעיני רוב אנשי ירושלים "קבוצה מסומנת"חברתי לה שהתהאם הנזק שעשיתי לעצמי בז ,אני כבר לא יודע ,לי התבגרתי מעט יותר"או
טעם להמשיך את  אין כל ,י להשקיע בכך, אבל אם לאם אנו מתמקדים רק לשטח הלימוד ואני מפיק את התועלת מעצם הלימוד שוה לז אכל כך. א
 ."סיים את דבריו בנחישות ."הלימוד

ף לחטוהאם הוא לא מבין שלא הולכים לכל מקום  ,נוספותעויות מלעשות טאת חיים שלום הוא כל כך רצה להציל  ,איציק נשך את שפתיו
לו אם אפי הוא לא היה הולך לכל מרצה, לומסוכנים  שממשאולי ישנם  ,בחור הזהבר מתאים ללא כל ד ?רורים מוקדמיםבלי לעשות בישיעורים 



4 דיגי המרופמסס

מיזות לא מקשיב לר שלוםחיים אבל מה לעשות ש ,י וערבתרישה שדחקירה ותימני עד שלא עשה עליו גם הוא לא הלך לחכם ה ,הוא חכם גדול
        ל כך יקר שלא יבוא בטענות.שלם עוכשי

*** 

, הוא ישב חצי יום על מסכת חולין ולמד ן את המיוחדות בלימוד הלכה למעשההוא התחיל להבי ,לעומקיור"ד  מודהשקיע רבות בליחיים שלום 
רים שקטים אבל עם ראשים היו בחוהם  "שערי חסד"שהכיר מ וביץרוה לייביהודה וה וביטה מש 20בני תאומים  אחיםית עם שני אותה יסוד

ים מחפש שהם "סדשערי ח"של  כנסתהבתי פתקים ב כמההם שמו  ,חולין מאד בלימוד מסכתוהתעניינו  עץ חיים""למדו ב ם, הלמדי טובים
 גאוןהם ת לפי סדר מיוחד שנתן להתחילו ללמוד את המסכ וכךקשר ם עמיצר  כך לו על כשנודע ,בשעות ערב חברותא מתאימה ללמוד חולין

, הוא גם כולל הסוגיות בזבחיםערובת נכונים ללמוד הלכות תל המקומות הישראל יצחק רייזמאן, הסדר המדויק שלו הפנה אותם על כ ירבההוראה 
 שו"עוטור לימוד היה בחיתום  ,ה"עם הראתורת הבית רמב"ם ף "ירא"ש ר עשה,שבונים את הסדר הלכה למוד ראשונים נתן להם סדר מיוחד ללמ

 מה ללמוד ואיך.  ,ראשלא שברו את ה כך ,בעיון חדש ופרי מגדים ירבלי לוותר על פ םיכלהעם נושאי 

בזה טעם רב,  שלום מצא , חייםההוראה דרך הבנתית מחודשת בלימוד להםסללה  יור"דעל  וט"ז ך"של רב ישראל יצחק בשפלאה המואונות הג
 מד כדי לתפוס כמה שיותר.ההלכות וגם עמו ל לעם כ עירוביןאת מסכת למד קשר עם אפרים זלמן שמפעם לפעם  יצרהוא גם 

שבת היה שוהה וגם בהם עשה חייל רב. בימי יסטר ישקוביץ ואיציק ביגלמנחמן נתן הרלו הקדיש לשיעורים של רב הפנאי המועטות שעות רק בש
 עליו אסון.ם שכמעט המיטו דבפראי האקל תיי לא להכד ,יםיא נזהר להתפלל בבתי כנסת צדדהו ,עצמו בתוךמסוגר , עריםה שבמא ובבית

*** 

 למי שמכיר את השטח, המקום נראה ברור נתנו מענה טובאבל  ,הן לא היו הכי מדויקות ,טטותושרעל גבי מפות מ כונההראשים ישבה רת ייחמיש
ת עצריכים כ ,כן משתייךות והיציאות וכל אגף להייש את כל הכניס, יםפזור ושירטוט מדויק של המטרה על כל האגשל כל הא ישנה פנורמה ,דיו

 ,יסים את האנשים בלי להתגלות בידי הבולשתעוזי שהיה ראש המבצעים ישב תפוס מחשבות איך מכנ, קוםלמ לתכנן את הגישה ואת העיתוי
ל כך שב כהתאבדות, מי יודע כמה בחורים יכולים לשלם עלחדור למקום כמעט נח ,על המקום בודאי רציניתרה השמי ,רתהמקום הוא אסטרטגי ביו

 ע הזה.צבבצעים, אבל לא כדוגמת המוכמה מלקח אחריות על כמה כבר , הוא ל כתפיוהוא מרגיש את גודל האחריות שמוטלת ע ,הםבחיי

 ."בדחיפות אני מבקש את עוזי" :מצרצרנשמע א להפליקול צרוד  ,לפון בהיותו הקרוב אליושלומי הרים את הט ,הטלפון החשאי היחיד צלצל ברקע

למצוא את  עד שהצליח להוגיע את ראשו ,מה חשיבותו אבל כעת עמד לו לרועץ שנהלא ממגיע טלפון  ,בדיוק באמצע הריכוז ,ם כולו כעוסעוזי ק
 ניתק חוט המחשבה.ברגע זה בדיוק  ,ןוהכיו

בזמן  ,יהיה בעוד שבועייםע וקבילתוי הטוב ביותר יהע עתי הלא קטנה,לד ,דכון חשובאני רוצה להעביר ע ,מחץמ בוימליק 'צנבר קליין מדאכ ,הלו"
שבעוד ביותר ש לי כרגע ידיעה רצינית ללא רחם, י םבה יםשמזנב יאחברמכל ההעת  כלסה עם המון אתגרים, הם מוצפים תפותהיה  ב...ההוא ה

 וגיעי והעיתוי הזמן ,הודעה בדבר Xום עד לישרציתם להפעיל בימים הקרובים ת את הפעולה בקש לדחופיכך אנו להגיע למטרה, לשבועיים יקל עלי
כמעט את לצערנו הרב הם פצחו  ,רובהבהצלחה משמפצחת כל קוד  "אניגמה"האת לאחרונה יש להם  ,יש מצותתיםלא בדרך הטלפון שמא  ,בזמן
 .ותקבלו באחת הדרכים הנסתרות שלנ מדויקהעיתוי הלכך את השלנו קודים ה כל

בטרם  ,ברלפיכך אין על מה בכלל לד ,שלכילהבצע כל המ כולים יהבלעדחסרים לנו פרטים רבים ש ,אבל עדיין לא סגרנו את הקצוות אני מבין,"
 ."ותשהגיב עוזי חלו ,מחפשים תאריכים

 ה הפליאה עד אמצע החדר.נשמע "!הוא הפסיק לעבוד אצלכם? ?מה עם עידו ,מבין אני לא"

 .". השיב עוזי באומללותעילים עליו לחצים כבדים לפרוש מאתנוכנראה שמפלאחרונה הוא מאכזב מאד, "

עד  ?הרי הוא נסתר ביותר ,מאיפה בכלל הם יודעים על עידובגרמנית)  (חזיז ורעםר עוועטקרויצדונערלחצים? עליו לים מפעי שוב הקנאים ?"מה
 כלל שיש לו תפקיד אצלכם?" מחוץ לתחומנו שיודעש איאין  כמה שאני יודע

הם  ,עשה בלגן שלם בבגדיו שהומי, תרמילו האישיב חיפוש גילה לפני יומייםבל , אמאד"כנראה שיש מלשין מסוים שעלה עליו, עידו בדרך כלל זהיר 
, זה לא נראה סתם גנב אלא מגירותבכל הונברו בחדרו  את הארוןגם פתחו אלא  ובתרמיל טלא הסתפקו בחיטו חיפשו לדעת מה הוא מסתיר, הם

 ."מישהו שידע על מה להתמקד וחיפש

רצינית, זה מתאים למישהו יותר רציני,  ם לעשות עבודהודעיישם אנשי מקצוע אין לה ,, הם לא כאלו מומחים לחפשהקנאיםקרב מאם כך זה לא "
 .בפליאה הגיב בוימל ."לא יחוש וכך יפול כפרי בשלכדי ש ,פושאת החי וותלהס ריךה היה צחד כזא ,רק שמוזר

נה עוזי בקול ע "לנור לו להפסיק לעזו רצו שירגיש שחיפשו אחריו המטרה שלהם להפריע לו ולגרום הם ,הקנאים יבא מחוג הואחושב שלכן אני "
 שפוף.

מתי לתי את אין ידעו שלא מתעסקים איתי, הט, גם בפולינותאיש לא יפריע לנו בעבדו ,יהיה מי שיהיה ,יך להגן על עידואחשוב על תכנית א ,אוקי"
           את השיחה.ל בוימנעל  .", אין סיבה שכאן בארצנו לא נוכל להםשהעל כל החסידונים בוור
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