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 ליקוטים וסיפורים
 כי תצא -נפלאים 

 
 "כי תצא למלחמה על אויבך" (כא, י) 

כתבו הראשונים שהתורה מרמזת כאן על מלחמת האדם עם 
הוא יצרו הרע, ולכן נאמר "כי תצא" בלשון יחיד   -אויבו הגדול 

 רבים, כיון שבמלחמת יחיד הכתוב מדבר.  ולא "כי תצאו" בלשון
מוסיף החתם סופר לבאר עפ"י זה את המשך הפסוק: "ושבית 
שביו" למד מדרכי היצר הרע את דרכי המלחמה שלו, ובאותה 
מידה של זריזות ועקשנות שהוא משתמש נגדך, תשתמש נגדו  
וכמו שאין היצר מסיתך בפעם אחת להטותך מדרך הטוב לדרך 

ום אומר לך עשה כך, ומחר אומר לך עשה כך, עד הרע, כי אם הי 
שמטה אותך לדרכו, אף אתה, אם הינך חפץ לנצחו אל תעשה 

 קפיצות, אלא עלה ממדרגה למדרגה עד שתגיע לתכליתך. 
מסופר על רבינו החפץ חיים זצ"ל שלעת זקנותו בבוקר סגריר  
אחד, כשהתכונן לקום ממיטתו כדי להתפלל בהשכמה כדרכו, 

היצר הרע לפתותו שלא ילך להתפלל, כי הקור עז בחוץ בא אליו  
והוא זקן ועלול להתקרר, לחלות ולמות ח"ו, 

ועליו לקיים את הפסוק "ונשמרתם 
לנפשותיכם", ואונס התורה 

 פוטרת וכו'...  
סיפר החפץ חיים שכמעט 
ששמע לו, אבל מיד הרגיש מי 

היצר הרע,   -הוא זה המפתה אותו  
: ממך ואז התגבר כארי ואמר לו

אני לומד, אף שהינך זקן הרבה 
יותר ממני.. וכמו שאתה לא 
התעצלת אפילו בקור עז זה לקום 
ממשכבך ולבוא ממרחקים 
לפתות אותי, ולא המשכת לישון 
ולא עזבת את תפקידך, על כן 
דווקא ממך הנני לומד, וגם אני לא 
אעזוב את תפקידי! התגבר וקם 

 והלך להתפלל כדרכו. 
 

חת לך "וחשקת בה ולק
 לאשה" (כא, יא) 

לפעמים, מתיר הרופא לחולה לאכול איזה דבר שלא ראוי לו, 
מפני שהחולה מפציר מאד והרופא רואה שזו הדרך היחידה  
לשכנע את החולה שהדבר אכן מזיק לו. יאכל קצת, ינזק מעט, 

 ויבין שהרופא צודק. 
אומר המגיד מדובנא, כך הוא גם במצות התורה המתירה לקחת 

פת תואר. היצר הרע מסית את האדם כאילו התורה  אשת י
מונעת ממנו דברים רבים, מועילים וערבים לגוף, ולכן גזרה 
התורה להתיר לאדם פעם אחת דבר שנפשו מתאווה לה ביותר, 

 שסופה  ל וכולנו מכירים את דברי חז" 
 והבן  ,שנואה  להיות  אשה  אותה  של

 ומורה סורר בן יהיה ממנה שיוולד
 המצוות שכל האדם ויבין ידע ואז
 יתברך  הבורא  מאהבת נתנו כולן
  ם מאיתנו שום דבר טוב.מונעי ולא

 "איננו שומע בקולנו" (כא, כ) 
היה אחד מהם... חרש אינו נעשה בן סורה ומורה שנאמר איננו  

 שומע בקולנו... ולא חרשין (סנהדרין ע"א).
ן מה ראיה היא זו, שאם אחד ההורים חרש הוא אינו נעשה ב
 סורר ומורה, והלא הכתוב "אינו שומע בקולנו" מוסב על הבן? 

אלא, כשאדם מטיף מוסר לזולת אין הוא עשוי להשפיע עליו 
אלא אם כן הוא עצמו שומע את אשר פיו אומר והוא עצמו  
מקיים את אשר הוא דורש מחברו, כי אז הרי אלו דברים 

 היוצאים מן הלב והם נכנסים אל הלב.
"חרש" הוא ואיננו שומע בעצמו את אשר הוא   אם אחד ההורים

דורש מבנו, מן ההכרח שיהיה הבן "איננו שומע" ואין האשמה  
אפשר לדון אותו בתור סורר ומורה, שכן -תלויה בו, וממילא אי

 האשמה תלויה בהוריו 
מחמת   –על כן, מכיוון שאמרה תורה: "איננו שומע בקולנו" 

שחיתותו ורשעותו, הרי משמע מזה 
רים עצמם אינם "חרשין" שההו

ושומעים הם מה שיוצא מפיהם, 
שכן אלמלי היו "חרדין" ובעצמם 
לא היו מתנהגים ביושר ובהגינות, 
הרי לא היה ה"איננו שומע" של 
הבין מחמת שחיתות ורשעות, 

ההורים אינם -אלא משום שדברי
  עשויים להשפיע עליו.

 (מפי השמועה) 
 

"ובערת הרע מקרבך 
 וכל ישראל ישמעו

 כא)  ויראו" (כא,
העונש שניתן לבן סורר ומורה 
בפרהסיה, אמור לזעזע את אמות 
הספים ולהחריד את העם, למען 
לא יעלו בדעתם לעשות 

מלבד זאת, כותב  .כמעשהו
הדרכה נחוצה כאן טמונה ש"ילקוט האורים" בשם "פרח לבנון" 

ביותר לאדם הרוצה להשפיע ולחנך אחרים בדרך ה', ותוהה מהי  
 הנכונה ביותר לעשות זאת.הדרך 

כלל עתיק יומין הוא (סנהדרין יח ע"א): "קשוט עצמך תחילה 
ואחר כך קשוט אחרים", קודם עליך לתקן בעצמך את הדרוש 

יתקבלו  ךתיקון, ורק לאחר מכן תוכל לחנך ולבקר אחרים, וכ
 הדברים, ולא תתקבל תגובה צוננת של "טול קורה מבין עיניך". 

"ובערת הרע מקרבך", רק לאחר שתשכיל  זהו שאומר הפסוק:
ותצליח לבער את הרע ולתקן את 
עצמך תחילה, "כל ישראל ישמעו 
ויראו", בודאי ישמעו דבריך, 

האחרים. ותויתקבלו על לב
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 "עמו אנכי בצרה"
 

באחת ההזדמנויות הגיע רופא הלב של הרה"צ ר' 
 אשר פריינד, ד"ר גוטסמן, לבקרו.

הוא ראה שר' אשר לוקח את הכדורים רק כאשר 
 המצב מתחיל להשתפר מעט...
למה אתה צריך  התפלא הרופא ושאל אותו:

קח את הכדור מוקדם יותר ותסבול לסבול? 
 פחות!

אמר לו ר' אשר: באים אלי אנשים כאובים, חלק 
אני מהעבודה שלי זה להרגיש את הכאב שלהם,

חייב להרגיש כאבים כדי שאוכל להבין 
 אותם!!!

 

 ספינקא) -אור נקודות של (
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 ליקוטים וסיפורים
 כי תצא -נפלאים 

 
"וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת 

 ותלית אתו על עץ" (כא, כב) 
איתא בגמרא (ברכות ה ע"א) "אם רואה אדם שייסורין באין  

יתלה בבטול תורה,  -יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא  -עליו 
 ה ומתורתך תלמדנו'".-שנאמר: 'אשרי הגבר אשר תיסרנו ק

רמוז כאן  -אומר הרב משה ממן בספרו "זכרון משה"  -דבר זה 
סובל אם הוא  -בפסוק: "וכי יהיה באיש חטא משפט מות" 

יסורים נוראים שהם כמיתה עבורו, והוא עשה חשבון הנפש ולא  
יתלה בכך  -מצא את סיבתם, מה יעשה? "ותלית אותו על עץ" 

שהתבטל ממצות למוד התורה, עליה נאמר: "עץ חיים היא  
 (לאור הנר)  למחזיקים בה".

 

   "השב תשיבם לאחיך" (כב, א)
חת, וכדי הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא, שבת פעם בעיר א

 במקום אהל גדול.  להכיל את האורחים הרבים, הקימו
השבת, אבד אחד המתפללים את האבנט שלו, וחסיד  במהלך

אחר מצאו בצדו השני של ההיכל והכריז עליו בקול, כדי להשיבו 
 לבעליו.

שמע המאבד את הכרזתו, וצעק לו כי הוא בעליו של האבנט ואף 
 השליכו אליו מרחוק.נתן לו את סימניו, והלה התכוון ל

 באותו רגע נכנס הרבי וראה את הנעשה.
"שמע נא", פנה אל המוצא בחביבות, "הרי הזדמנה לך מצוה 
יקרה של השבת אבדה, מצוה חשובה שלעתים יכול האדם 
לחיות מאה ועשרים שנה ולא לזכות לקיים אותה, ומצוה כזו  
אתה מתכוון לזרוק? טוב יותר שתתכונן לקראת המצוה 

ירת 'לשם כל ישראל', ותכוון בכך לזכות גם את אלו שלא  באמ
 זכו לקיים מצוה זו". 

 

"גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך" 
 (כב, יב) 

לאחר השואה הנוראה, הביא האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, אגד 
ציציות אחד, כדי ליתנו לאחד הפליטים האומללים, שיזכה 

 לשוזרו בבגדו ולקיים את המצוה היקרה.  
כל הניצולים, שלא זכו לקיים את המצוה במשך כל שנות 
השואה, עטו בהתלהבות רבה על האדמו"ר וביקשו לזכות 

 בחוטים. 
יה מרוגש מאד, החליט, בשל המצב, להטיל גורל בין הרבי, שה

כל הצדיקים, שכל שנות האימה לא הצליחו להכהות אצלם את  
 חיבוב המצוות. 

בחור צדיק אחד, בשם מנדל פשיטיק, התקרב לעבר האדמו"ר, 
ולפתע קרע את חולצתו היחידה משני הצדדים, באופן שהפכה 

שאני לבוש החולצה לבעלת ארבע קרנות מרובעים!! "עתה כ
יש לי דין קדימה לפני   -אמר הבחור  -בגד בעל ארבע כנפות 

כולם, שהרי אני חייב מן התורה להטיל ציציות בשפת ארבע 
 פינות חולצתי..." 

הרבי הופתע מהחריפות ומסירות נפשו של הבחור מנדל לקיים 
את המצוה, אדם שזה עתה יצא מן המחנות, ואי אפשר לתאר 

והדבר היחיד שמעניין אותו, עוד  -ליו את מידת הסבל שעבר ע
 לפני האוכל והבריאות הגופנית,

היא מצות ציצית! אבל התלבט הרבי, מה לעשות עתה. מחד, 
עוד  -הבחור אולי צודק, שכן חיובו הוא מהתורה. אבל מאידך 

בטרם בואו לכאן ידע הרבי שיצטרך לעשות גורל, ואם כן הקהל 
ביר עכשיו את הזכות בקיום  כבר זכה בעריכת הגורל, והיאך יע

 המצוה ליהודי אחד? 
לבסוף הכריע הרבי, שמאחר והחליט לערוך גורל עוד טרם  
קריעת חולצתו של הבחור, אם כן מוטלת עליו המצוה ליתן את 
הציצית למי שיזכה בגורל, ולא יכול לקפח את כל הפליטים 
שציפו לזכות בגורל, לכן כך החליט לעשות. אבל לפני שניגש 

יכת הגורל, פנה ולחש למנדל: "אם כוונתך היתה לשם  לער
שמים, יסובבו מן השמים שתזכה אתה בגורל"... ומי זכה לבסוף 

אכן, מתוך מאות היהודים שהיו שם, זכה הצדיק מנדל  –בגורל? 
 (אחת שאלתי)  פשיטיק בגורל... 

 

 "על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים...
 ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור (כג, ה) 

אמר המגיד מדובנא שבאמת היו יכולים לטעון שלכך לא יצאו  
ם לקראתם בלחם ובמים כי לא היו יכולים לספק לבנ"י עם רב לח

ומים רבים ואשר על כן באה הטענה "אשר שכר עליך את בלעם" 
 וא"ל "כל אשר תאמר אלי אעשה", ושם כן היה להם כסף.

 

"ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור  
 ארם נהרים לקללך (כג, ה)

, למותר  אך  היא   'עליך'  תיבת  ע" ביאר הרה"ג רבי שלמה קלוגר זי
  הכוונה  אך  'בעור בן בלעם תא שכר  ואשר' רק לומר  לו היה ולא
, כי הנה בלק היה יכול להסתפק ולבקש מבלעם רק שיברך היא

את מואב שלא יוכלו ישראל להרע לו ולעשות לו דבר, אבל בלק 
היה רשע גדול והיה חפץ ברעת ישראל ולא בטובת עצמו, ולכך 

 ביקש דווקא שיקלל את ישראל, ולא שיברך אותם. 
ך שיבר,  עצמו  על  שכר  ולא   שכר 'עליך'... זה שאמר הכתוב ואשר  

אותו, כי אם היה עושה כן אזי אפשר היה לדונו לכף זכות, אך כיון 
 שעשה להיפך ושכר עליך, מזה מוכח גודל רשעתו. 

 

"ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה" 
 (כג, ו) 

לכאו' תיבת "לך" מיותר? אלא, שמצאנו אצל אברהם אבינו 
"כ בלעם שברכם היה צריך לקבל שכר על "ואברכה מברכיך" א

הברכות לכן נאמר "לך", שלך נהפך לברכה אבל אצל בלעם 
 נשאר קללה ולפיכך נענש ולא מקבל שכר.(דגל מחנה אפרים)

 

 "איפה שלמה וצדק יהיה לך" ( כה, טו) 
שקיעת החמה בשפולי הרקיע החלה, העיר פראג מתכוננת 

ת ההכנות האחרונות לבוא השבת, יהודים ממהרים ומסיימים א
לכבוד שבת קודש, פה ושם נראו אנשים הלבושים בגדי שבת 

 המקדימים ללכת בניחותא לבית הכנסת. 



 

 ~3 ~  

 ליקוטים וסיפורים
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אל פונדק העיר נכנס זה עתה יהודי, אשר הגיע מעיירה סמוכה  
כדי לקנות סחורה בפראג, ועתה היה צריך לשבות בה. בזריזות 

דחתנות גמר את ההכנות האחרונות לשבת, אך מוחו עבד בק
למצוא מוצא לבעייתו. הוא הגיע לעיר עם סכום כסף גדול, 
עשרת אלפי דינרי זהב, כדי לקנות סחורה, אך עתה חיפש מקום 

 שיוכל לשמור את הכסף במשך השבת.
לפתע נצנץ במוחו רעיון חיש מהר נטל את צרור כספו ויצא  
בחפזה מהפונדק לכיוון ביתו של אחד מסוחרי פראג, עמו עסק  

מפעם לפעם ומכיוון שהכיר את הסוחר כאדם ישר   במסחר
 ונאמן, החליט שיפקיד בביתו את הכסף עד צאת השבת.

שמח וטוב לב הלך היהודי לבית הכנסת, לאחר שנפרד מהסוחר  
 שכספו הופקד אצלו.  

מיד במוצאי שבת, עת נצצו שלושה כוכבים במרום, מיהר היהודי  
 לביתו של הסוחר כדי לקבל חזרה את כספו. 

"כספך? היתמם הסוחר "על איזה כסף הנך סח, מתי הפקדת 
 אצלי כסף"?

חשב האיש כי הסוחר חומד לו  
לצון, והמשיך לבקש, 
ולהתחנן, אנא, החזר לי 
בבקשה את כספי! כך ביקש 
שוב ושוב, אך הסוחר בעל 
הבית המשיך לטעון כי 
מעולם לא הופקד אצלו 

 כסף.
הבין האיש כי נלכד ברשתו 

פשו מרה של רמאי, וכשנ
עליו, וליבו בוכה בקרבו, על 
שהפסיד את כספו, החל 
לצעוד חזרה לפונדק. 
כשהוא לא יודע מאין יבוא  
עזרו. לפתע התנער 
ובצעדים נמרצים פנה ללכת 
לביתו של רבי יחזקאל לנדא, 
רבה של העיר פראג כדי 
שיעזור לו, ויוכל לקבל ממנו 

 עצה ותושיה. 
ים מעמקי ליבו סיפר האיש  בקול נסער מלווה בפרצי בכי הבוקע

סיפורו לפני הרב, וסיים בבקשת עזרה. הרגיע רבי יחזקאל לנדא 
 את האיש וביקש ממנו שיבוא לביתו בבוקר המחרת.

ואכן, מיד למחרת בבוקר התייצב האיש האורח בעיר פראג  
בביתו של הרב. מיד שלח רבי יחזקאל את שמשו להזמין לביתו 

לו הכסף ואל האיש פנה הרב את הסוחר המכחיש כי הופקד אצ
 וביקשו להסתתר בחדר סמוך. וכך אמר אליו: 

כאשר תשמע שאני משוחח עם הסוחר, צא מן המסתור והכנס  
אל החדר בו נשב, ושם תטען את טענתך. שמע האיש בקולו של  

 הרב ועודנו מסתתר בחדר הסמוך הופיע הסוחר בבית הרב.
אודות מצב העוני    רבי יחזקאל הזמינו לשבת, והחל משוחח עימו 

בקהילת פראג. בקהילה שלנו אמר הרב, יש עניים מרובים 
 הגוועים ברעב, ולצרכיהם דרושה לנו תרומה בת אלף זהובים!

"מה", אלף זהובים נזדעק הסוחר, "האם הרב רוצה ממני סכום 
גדול כל כך, נראה איפא כי רבנו חושב אותי לאחד מן העשירים  

אחרונות הורע מצבי, רבים מחברי  בעיר, אך דע לך כי בשנים ה 
פשטו את הרגל, ומצבי הנוכחי הוא בכי רע, לפיכך, עתה אין 

 ביכולתי למרות רצוני, למלא את בקשת רבינו".
המשיך הרב להפציר בסוחר לתרום סכום כסף לצדקה, והסכים 
להוריד את הסכום כדי מחציתו, לחמש מאות זהובים. אך  

ול לתת סכום כסף כה גדול הסוחר עמד בסרובו וטען איני יכ
 לצדקה.

הוסיף הרב לדבר אל ליבו והוריד מן הסכום, שמא יכול אתה  
שלוש מאות זהובים שאל? אך הסוחר לא שינה את דעתו ואמר 

 כבוד הרב, איני יכול עתה לשלם סכום כסף לצדקה.
תוך כדי שיחתם, נפתחה לפתע הדלת ואל החדר התפרץ היהודי  

ה החל זועק בקול כאוב, רבי ומורי, שהסתתר בחדר הסמוך, והל
הושיעה נא, אדם זה היושב מולך גנב את כספי וכספי אחרים, 
בערב שבת הפקדתי אצלו 
עשרת אלפים דינרי זהב. 
אולם כשבאתי לקחת את 
כספי בחזרה, הכחיש הלה  
את הדבר וסרב למסור לי  
את פקדוני. אנא רבי, רחם 
וחוס עלי וצווה על אדם זה 

, שאם לא  להשיב לי כספי
 כן, אנא אני בא?!" 

הביט הרב בפני הסוחר  
היושב מולו ושאלו, כלום 
 מכיר אתה את היהודי הלזה? 
אמנם כן, אישר הסוחר  
מכיר אני אותו מעסקי  
מסחר שפעמים התעסקתי 
עימו, אך זה זמן רב לא 
חידש קשרי המסחר בינינו,  
ואמש התפרץ הלה אל ביתי  
וצעק להחזיר לו את כספו 
שמעולם לא הפקיד אצלו. 
שמע היהודי את תשובת 
הסוחר החל לבכות בדמעות שליש וצעק: גנב, שקרן, גזלן, הרי  
ת במו ידיך לקחת ממני את כספי בערב שבת, כיצד מעז א

 להכחיש זאת? 
פנה הרב אל הסוחר ואמר לו: רואה אני שלא בנקל תיפטר מן 
האיש הזה, אולי באמת מוטב כי תתן לו סכום כסף, כדי שיתרצה  

 יעזבך לנפשך וילך לדרכו?
אכן, הרב צודק, ודבר חכם הוא זה, מוכן אני לתת לו מאה זהובים  

 ובלבד שיניחני לנפשי!
ינרי זהב וכיצד זה הוא רוצה רבי, הפקדתי אצלו עשרת אלפים ד

להחזיר לי רק מאה זהובים, לא, איני יכול, עליו להחזיר לי כל 
אדם זה נטפל אליך על לא  אמר הרב לסוחר, כספי בשלמות!

להיפטר ולהגדיל את הסכום כטענתך, שמא כדאי –עוול בכפיך 
 מטרדן זה, תן לו שלוש מאות זהובים ובודאי יתרצה למתנתך.
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 "לית אתר פנוי מיניה"
 

מעשיה נחמדה מספרת על אותו אדם שבבעלותו היתה
 חנות ירקות צנועה וחמימה בעיר נתניה.

בשכונהצנועה, חמימה, אבל יקרה! ומה לעשות, גם היחידה 
 החרדית והיחידה בכשרות טובה...

לכן, בלית ברירה, המשיכו התושבים לשלם את המחיר
ולקנות את המוצרים המשובחים דווקא באותה חנות, מתוך
תקווה כי ביום מן הימים תיפתח חנות כשרה מתחרה

 וישועתם תבוא...
בשכונה הסמוכהואכן, ביום בהיר התפשטה השמועה: 

 נות ירקות חדשה ומהודרת!נפתחה בשעה טובה ח
כולם אצו רצו לחנות הגיעה עת נקמה!התושבים שמחו: 

יושב החדשה, ובדמיונם הם רואים את בעל החנות הוותיקה
מתוסכל ותוהה. מצוין! כבר שנים שהוא מוכר להם במחיר

 כעת הגיעה עת פירעון... -יקר 

.....
 



 

 ~4 ~  

 ליקוטים וסיפורים
 כי תצא -נפלאים 

 
ים אני הזדרז הסוחר לאומר לרב, אתן לו לחצוף זה שלוש מסכ

 מאות זהובים ובלבד שיפסיק להטיל בי חשדות שוא. 
שוב נשמעו זעקות שבר מכוון עמידתו של היהודי, לא, זעק ברוב 

 יאוש, עשרת אלפים דינרים ולא זהוב אחד פחות! 
כלום אינך מסתפק במתנה מכובדת של שלוש מאות זהוב פנה 

 יש? הרב אל הא
כבוד הרב, איני חפץ במתנות ולא בנדבות יבב האיש בשארית  
כוחותיו, רוצה אני את המגיע לי עשרת אלפים דינרים שלי 

 בשלמותם!
מדוע צועק אתה, שאל הרב את היהודי, ובפנותו לסוחר הוסיף 
במהירות, תן לו חמש מאות זהובים, וכך תפטר ממנו לצמיתות, 

 ותשכח מכל הענין.
יב הסוחר, וכבר מסכים אני הש

שלף את ארנקו כדי למנות את 
הסכום הדרוש לגרש את  
הטרדן הצועק. כשראה רבי  
יחזקאל לנדא באיזו מהירות 
שלף את ארנקו והחל לספור 
את הכסף, קם ממקומו 
ובקול רועם פנה אל הסוחר: 
החזר ליהודי מיד את כספו!  
החזר את פיקדונו! עתה  
ברור לי לחלוטין כי אדם זה 

צלך את כספו. הן הפקיד א
לפני היכנסו בקשתי ממך 
סכום כסף לצדקה בסכום 
זהה, וסרבת, וטענתך היתה  
כי מצבך הכספי גרוע ואינך 
יכול לתרום לצדקה. ולפתע 
פתאום מוכן אתה בחפץ לב 
לתת סכום זה, סכום כה גדול 
לאדם זר, שלדבריך מכיר 
אתה אותו, אך במעט ואינך  
חייב לו אף פרוטה שחוקה?  

גזלן אתה הודה על אכן, 
 האמת, השב את הפיקדון בשלמות!

לשמע גערתו של הרב חוורו פניו של הסוחר ואכן, הודה בדבר 
 הפיקדון והזדרז להשיב ליהודי את כספו בשלמות.

  סיפורים על תרי"ג) 613(
 

"לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה ...איפה 
 טו) -שלמה וצדק יהיה לך" (כה, יד

מעשה באברך פלוני שנישא זה לא כבר, בא אל רבי אברהם 
מסוכצ’וב ובפיו שאלה: "האפתח בעירי חנות לצורך פרנסתי?" 
 הרבי השיב בחיוב, ואכן פתח האברך חנות בסמוך למפעל גדול. 
באותו מפעל הועסקו פועלים רבים, ועל כן רבו הלקוחות בחנות 

 דותיה.  הסמוכה, ומידי יום התמלאה מגרת הכסף עד לג
כעבור זמן מה החליט האברך, בעל החנות, לערוך מאזן של 
הוצאות והכנסות. מה גדולה היתה תמיהתו, כשהסתבר לו כי  
למעשה לא הרוויח מאומה כל העת! היה הדבר לפלא בעיניו.  
’כיצד זה יתכן’, הרהר, ’הן קונים רבים פקדו את החנות, מידי יום 

 כן נעלם הרווח?’  ואם כך להי –ביומו היה הפדיון רב 
כיוון שלא מצא כל תשובה מתקבלת על הדעת, קם ונסע אל 

 הרבי מסוכצ’וב, לשאלו לפשר העניין. 
"הן הרבי יעץ לי לפתוח את החנות", סח באזני רבי אברהם  
מסוכצ’וב, "ואכן, זה חדשים אחדים מוכר אני בחנות, לקוחות  

רכתי מאזן, רבים נכנסים, ונדמה היה לי שרווחי גדולים. אך כשע
הסתבר לי שלא הרווחתי מאומה, 

 כיצד יתכן הדבר?" 
ענה הרבי בשאלה: "האם  
המידות והמשקולות שבהם  
הנך משתמש מדויקים 

 הם?" 
"אודה על האמת", השיב 
האברך, "לעיתים אינני  
מדקדק כל כך במידות 
ובמשקולות, אך כל 
הלקוחות הנם גויים, איש  
מהם אינו יהודי...." מיהר  

 להצטדק. 
"כעת ברורה הסיבה לכך 
שחנותך אינה נותנת רווחים.  
הן נאמר מפורשות בתורה 
’לא יהיה לך בביתך איפה  
ואיפה....איפה שלמה וצדק  

לך’ כלומר, אם יש בידך  יהיה  
משקולות ומידות בלתי 
מדויקים או אז ’לא יהיה לך’,  
לא יותר בידך כל רווח מכל 
עמלך... אך, לעומת זאת, 
כאשר יש לך ’איפה שלמה  

  – וצדק’ כשמידותיך ומשקולותיך מדויקים או אז ’יהיה לך’ 
 כלומר, תפיק רווחים מעסקיך, ובביתך יהיה כל טוב".

  

 ה דק... איפה שלמה וצדק יהי"אבן שלימה וצ
 ) טו, כה" (האדמה על ימיך יאריכון למען לך

אמר רב המנונא אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו, 
(סוטה ט ע"א), מה שאין כן המודד במדה חסרה גם אליו ימדוד  

  והיינו , ממנו יפרע הסאה עוד תתמלא לא ואפילו, זו במדה  ה'
  ולא , האדמה על ימיך יאריכון למען לך ה יהי  וצדק שלימה איפה
 . הפורענות על וימהר ישקוד לא כי, ו " ח ימיך יקצירו

 (ילקוט הגרשוני)

כבר 
את
ת  
י  
ת
ר
ו
:
  !
ה  
ה
ן
ך
ם
ה  
ך
ע
ב
ל
ר
ך  
  ?
ל

ל

כיצ

כ
ל

בר 
ת

כ

מתנשפים, באו סוף סוף התושבים בשערי החנות ....
רק כדי לראות את בעל -החדשה, המפוארת והמבורכת 

 ---החנות הוותיקה קובע מזוזה בסניף החדש שלו 
רגע, רגע, לפני שאנו פונים לגחך בהנאה על אותם תושבים

הבה נתבונן אל תוך עצמנו, האם -שנפלו בפח דמיונם 
 אנחנו לא נוהגים כך???

נו, בדיוק כמו אותם תושבים, מנסים להתחמק מקרבתאנח
היומיום, ה', לא רוצים להתחבר אליו, מנסים לשקוע בחיי

מחכים להזדמנותלא מוכנים להסתכל על הכיוון שלו, 
  שמהבורא לא בורחים! -לברוח... ולא מבינים 

 ","אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח...

 אם אסק שמים שם אתה...","

 לא עולם","כבודו מ

ניאלץ להתקרב אליו מתוך -אם לא נרצה להתקרב אליו 
נזכרים בבורא, ומחפשיםכולם  -קושי! כי כשהקשיים צצים 

 את קרבתו...
 ספינקא) -(נקודות של אור 
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, שמלה לה לתפור לאשתו נתנו

 ומסרתו בד קנתה, הרבנית שמחה

 עני הוא אף שהיה החייט. לחייט

 על עמל להינשא עמדה ובתו מרוד

 סיימה, ימים שבוע במשך השמלה

 שפני הרבנית ראתה, למוסרה  ובא

 לסיבת אותו ושאלה, נפולים החייט

 כשעסקתי, לה ואמר נאנח, הדבר

 חתננו אלינו נכנס השמלה בתפירת

 היה השמלה את ובראותו, המיועד

 עכשיו, כלתו בשביל שהיא בטוח

 כעס, לרבנית למוסרה שלקחתיה

 נכמרו. השידוך את לבטל איים ואף

 החייט על הרבנית של רחמיה

 השמלה את לו ונתנה האביון

 ביר כששמע. בתו עבור במתנה

 שכר ואת  ,שאל ,המעשה את זושא

 הרבנית תמהה? לו שילמת עבודתו

. לו נתתי כולה השמלה את והרי

 מתנה ענין מה, זושא רבי השיב

 ועמל ישב הזה האביון, לשכר

 אלא בתו בשביל לא ימים שבוע

 עיניים בכליון וציפה, בשבילך

 לקנות כדי, עבודתו שכר את לקבל

 מתנה שנתת משום וכי, לילדיו לחם

 את לקפח עתה לנו מותר, לבתו

 ושילמה הרבנית הלכה מיד? שכרו

 שכרו. את לחייט

 

 428גליון 
 ט' תש"פשנה 

 כי תצאפרשת 
                                                

 ג') –(כ"ב  להתעלם תוכל לא

 עקיבא הגה"ק רבי מסופר כשביקר

איגר זיע"א (יומא דהילולא ט"ו 

 אחת בעיר ביקר, בפולניה אלול)

 ולא, בשר שארי קרוב שם לו שהיה

 נוחה שעמו האנשים דעת היתה

 איש זה אדם בהיות הזה, מהביקור

 כבודו לפי זה שאין וחשבו, פשוט

 עקיבא רבי להם אמר. הרב של

 ענין בתורה מצינו פעמיים:  אייגר

 אבידה בהשבת האחד, העלמה

 תוכל לא" תורה שאמרה

 שכתוב בקרובים והשני". להתעלם

 נח ישעיה( תתעלם" לא ומבשרך"

 מצינו אבדה בהשבת והנה'). ז

 שאתה פעמים' ל"חז שאמרו

 אבל. כבודו לפי ואינו בזקן' מתעלם

 לא ומבשרך" של האזהרה על

 היתר שום מצינו לא" תתעלם

 .כבודו לפי כשאינו אפילו להתעלם

 
 

 ט"ו) –ביומו תתן שכרו (כ"ד 

 זושא משולם רבי ק"הרה   

 כידוע עני א, היה"זיע מהאניפולי

 הצדיק החליט פעם: מסופר. ואביון

 לה קנותול הרבנית' זוג את לשמח

 לפרוטה פרוטה חסך. חדשה שמלה

, מתאים סכום אצלו וכשהצטבר

 ברוך אלקי היהודים
סמוך לביתו של רבי יונתן הדין גר רומאי    

אחד, אשר שדהו גבל בשדהו של רבי יונתן. 
אילן גבוה ורחב התנשא בשדהו של רבי 
יונתן, וענפיו נמשכו גם אל תוך שדה הרומאי, 

ומאי מעולם לא בא בתלונה אל אך אותו ר
רבי יונתן שאילנו מצל על חלק משדהו. באחד 
הימים הופיעו שני יהודים שכנים אל בית דינו 
של רבי יונתן למשפט: אחד מהם תבע את 
השני לקוץ את ענפי אילנו הנוטה אל חצרו. 
אמר רבי יונתן לשני בעלי הדין: שמעתי את 

תן את בוקר, אז אבמחר אלי טענותיכם, שובו 
פסק הדין. הלכו להם בעלי הדין, הלך גם 

 הרומאי לדרכו והתכוון לשוב מחר.
לעת ערב קרא רבי יונתן לנגר ואמר לו:    

"צא נא מיד את השדה שלי, וקצוץ מהאילן 
הגדול הצומח שם את כל הענפים הנוטים אל 
שדהו של שכני". עשה הנגר כבקשת רבי 

שהשכן יונתן. בבוקר הגיעו שני בעלי הדין כ
הרומאי נלווה אליהם אל בית הדין לראות 
כיצד יפסוק הרב במקרה זה. פנה רבי יונתן 
אל בעל האילן ואמר לו: עליך לקצוץ את כל 
הענפים הנוטים לעבר שדהו של חברך. 
כששמע זאת הרומאי קפץ ממקומו וקרא: 

"והאילן שלך, רבי, זה הנוטה לתוך השדה  
נך קוצץ שלי, מה הוא? מדוע אתה בעצמך אי

את ענפיו? השיב לו רבי יונתן בשקט ובנחת: 
, יצאו אל השדה, ""צא לשדך וראה את אילני

שכל  ,והנה נגלה לעיניהם אילנו של רבי יונתן
צמרתו הפונה לעבר שדה השכן איננה! עתה 
הבין הרומאי עד כמה צדקותו של שכנו: הוא 
דחה את פסק הדין, כיון שלא רצה לדון 

לתקן בדיוק אותו  אחרים בשעה שעליו
התיקון, התרגש הרומאי ואמר: "ברוך אלקי 
היהודים שנתן להם דינים ודינים כה מופלאים 

 וכה צודקים.

 (עפ"י ירושלמי בבא בתרא)

 

 ני כניסת השבתזמ
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 השבת    זמני יציאת   
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 בזכות מצוות מלווה מלכה  

 טוב שם הבעל אל ליטא במדינת קטנה עיירה אנשי באו אחת פעם   

 אחד את להם ישלח שהצדיק רוצים הם. בקשה ובפיהם א"זיע הקדוש

 פרנסתו את לו יקצבו והם לרב להם להיות, הקדושים מתלמידיו

 ושלחו מתלמידיו אחד את בחר, לבקשתם טוב שם הבעל נעתר. בכבוד

 התחיל והרב. בכבוד קיבלוהו המקום בני .כרב שם לכהן עיירה לאותה

 כל את לסדר החליט תחילה. הציבור ובצרכי העיר בענייני לטפל

 הכנסה מקורות חיפש, הצדקה קופות ניהול, שבעיירה הצדקה ענייני

 .ראוי באופן העניים ותקצוב

. ימיו כל בתורה ועסק שישב תורה בן יהודי התגורר רהעיי באותה   

 שולחים והיו, העצומה ושקידתו התמדתו על אותו העריכו המקום בני

. והעשירים הנכבדים אצל נדבות לקבץ מיוחד שליח שבוע בכל

 החדש לרב כשנודע. למחייה יהודי לאותו שנאסף הסכום את ומוסרים

 כספם את מעניקים העיר יהודי כל, בעיניו הדבר ישר לא, זו הנהגה על

 בני מדוע אני מבין עתה, הגבאים באוזני הרב תמה? אחד יהודי עבור

. וחסד צדקה של נוספות מטרות עבור יפה בעין תורמים אינם הקהילה

 את ולהוסיף, זה תורה בן עבור הקצוב מהסכום קצת לגרוע עדיף

 הרב ציווי את הקהילה בני שמעו. הכללית הצדקה בקופת היתרה

 בן אותו עבור השבועית הנדבה סכום את הפחיתו אט ואט. החדש

 הטרחה שאין ראה, הנדבות את לקבץ הולך שהיה שהשליח עד, תורה

  .מללכת ופסק כלל כדאית

 לבית חמישי ביום כהרגלה באה, עני תורה בן אותו של אשתו   

 השיב. השבת צרכי עבור מעות לה שייתן וביקשה, בעלה אל המדרש

 והאיש. ריקות בידיים לביתה האישה שבה. כלום בידו אין כי בעלה לה

. הרקיעים כל את בקעו האיש של ובכיו צערו. לבכות החל צער מרוב

 של פרנסתו להפסקת שגרם רב אותו על בשמים גדול קטרוג והתעורר

 מקרה עוד אירע שבוע שבאותו הרי, זה בקטרוג די לא אם. היהודי

 אנשים שני התייצבו הרב לפני. כלפיו דולג לקיטרוג שגרם הרב בבית

 וחכר, גבולו את הסיג חברו כי טען האחד, גבול הסגת בעניין לדין

 על התוקף בכל מחה לא הרב. לשלו הדומה עסק מקום בסמיכות

 נוסף יהודי של פרנסתו קופחה ובכך, גבול הסגת של זה נורא מעשה

 . בעיר

 הדין ונפסק. הרב נגד הקטרוגים שני מעלה של דין בבית הצטרפו   

 מתיירא האם אותו ושאלו לשטן קראו. השטן לרשות הרב את למסור

 לו אמרו. מהצדיק ירא אכן שהוא השטן השיב? טוב שם מהבעל אתה

 על שנשלח טוב שם הבעל של אחד מתלמידיו את לידך אנו מוסרים

 רבו של מרשותו לגמרי יוצא הוא, דאגה אל אולם. כרב לשמש ידו

 החליט הוא, הדין פסק על בשמחה השטן התמלא. שותךלר ונכנס

 את להמיר אותו יפתה הוא. ממוות מר שהוא דבר רב לאותו לעשות

 בביתו בטליתו מתעטף הרב בעוד שבת באותה. לצלן רחמנא דתו

 הרב של בליבו לבעור פתאום התחילה. הכנסת לבית ללכת ומתכונן

 לאיבוד לו רםג התאווה תבערת תוקף. דתו את להמיר תאווה אש

 יין של גדולה כוס שתה. מעליו הטלית את הסיר הוא, הדעת שפיות

 שהיה הכומר לבית כמשוגע ורץ. לקידוש מוכנה השולחן על שעמדה

, אליו בא העיר רב כי הכומר ראה. שבת בבגדי לבוש כשהוא לעיר מחוץ

 להמיר רוצה שהרב כששמע? בואו לסיבת אותו ושאל גדול בכבוד קיבלו

 ייפול כזה לויתן כי שיער לא מעולם הוא, בהנאה כפיו את ספק, ודת את

 קטן חדר אל אביאך כן על, חשובים באורחים עכשיו אני עסוק. בחכתו

 אמר, הדבר את ונסדר לך אקרא, לדרכם יסעו וכשהאורחים, שבביתי

  .לרב הכומר

 

 הרב. לרוב ומשקאות מאכלים לפניו והביאו, קטן בחדר הרב את הניחו   

 ושתה שיכר של גדולה כוס שוב לקח הוא, בשיגעון אחוז היה דייןע

 שעות. בתרדמה ושקע הקיא לקרקע נפל הוא חושים בערפול. לשכרה

, אורחיו עם עסוק הכומר היה שוב וכשהתעורר. בשנתו אחוז היה אחדות

 קרקע על בשינה נפל ושוב השתכר שוב שיכר, של נוספת כוס הרב שתה

 לסעודה טוב שם הבעל הסב זמן החמה באותו שקעה בינתיים. החדר

 על להביט הצדיק נוהג היה שלישית סעודה בזמן, תלמידיו עם שלישית

. הרוחנית גתםמדר את ולבחון, מושבותיהם מקומות בכל תלמידיו כל

, הקליפות בעומק משוקע שהוא ראה, זה תלמידו על הצדיק כשהשקיף

 . אותו מקיף גדול וחושך

 

 לנפילה תלמידו הגיע איך לדעת וביקש, הקדוש טוב שם הבעל תמה

 ט"הבעש ואף" היכלא בני" ניגון את התלמידים ניגנו בינתיים? שכזו גדולה

 את לבטל" (קליפין בכל לבטלא" למילים כשהגיעו אך. אליהם הצטרף

 שם הבעל ,המשיך ולא טוב שם הבעל עצר) הטומאה כוחות הקליפות כל

, העליונים בעולמות הקדושים יונותיוברע שוטט הוא, בשרעפים שקע טוב

 בידי שנמסר התלמיד של חטאתו ומה פשעו מה ולדרוש לחקור וניסה

 שעלה עד, דבר לו השיבו לא עליונים היכלות בכמה. אתרא הסטרא

. תלמידו של האיומה לנפילתו הסיבה את לו גילו ושם ונורא גדול להיכל

 וכמה כמה כירוהז התלמיד בעד טוב להמליץ טוב שם הבעל התחיל

 נזכר לפתע. הדין מגזר להצילו הועיל לא דבר אולם, שלו טובים מעשים

 בכל מלכה מלוה סעודת לקיים מאד נזהר זה תלמידו כי טוב שם הבעל

 הזה הקדוש המנהג זכות כי מעלה של דין בבית ביקש הוא. שבת מוצאי

 תנאיב אך, עליו שתגן זו זהירות היא ראויה שאכן לו השיבו. ועלי תגן

 . זה שבת במוצאי עכשיו גם סעודה אותה את לערוך וישמור שיקיים

 

 ומביט הנשמה מעליית מתעורר הקדוש ט"הבעש כי התלמידים הבחינו

 לסעודה שבצע מהחלה אחת פרוסה הקדוש שולחנו מעל לקח הוא. סביבו

. הגדולים מתלמידיו באחד בחר. שלימה חלה עוד אליה צירף, שלישית

 להרהר לו אין כי התלמיד ידע .בעזרך יהיה יתברך' ה, לךו קח, לו ואמר

 בוודאי כי ובטוח סמוך שהוא תוך, לדרכו והלך הפת את לקח. רבו אחר

 הבעל ובינתיים. הצדיק התכוון למה ויורהו, חפצו למחוז יתברך' ה ינחהו

, גדולה בכוונה ן"קליפי בכל לבטלא" המילים את ושוב שוב קורא טוב שם

 עד בזריזות טוב שם הבעל של שליחו הלך. נוראות ובבכיות קולות בקולי

, מאד חשוך היה והלילה מכבר זה שקעה השמש, מעזיבוז העיר את שיצא

 נערמות וגדולות קטנות אבנים כי השליח הבחין נודע הלא אל בהילוכו

 .. ויותר יותר קשה להיות הופכת וההליכה לפניו

 

 



 

  

  

 להתמיד והחליט השליח הרהר, שטן מעשה אלא זה אין  

 סוף כשסוף, וליםהמכש כל על והתגבר עוז התאזר, בהליכתו

 וכמעט ים בחול מלאה שהדרך מצא, האבנים כל על לדלג הצליח

 כוחות אזר, עתה גם השליח התגבר. בדרך להלך אפשר שאי

 דבק והשליח זה אחר בזה נערמים המכשולים. בדרך והמשיך

 בורא לפני והתפלל בכה, אוזלים שכוחותיו כשהרגיש. במשימה

 השליחות ולבצע את רבו פקודת אחר למלא ור לושיעז העולם

 הדרך כי התלמיד הרגיש לפתע. ביותר הטוב הצד על הנעלמת

 הוא והנה. לו נעשתה הדרך קפיצת כעין מאד קלילה נעשית

 ביתו שזהו ראה, לבית כשנכנס. מואר אחד לבית שהגיע רואה

 שתוי הרצפה על מוטל שבת בבגדי לבוש ורב, הכומר של

 בירר. לשלחו ורבו מורו התכוון שלכאן התלמיד הבין. כלוט

 כי לו ואמרו, הארץ על המתגולל היהודי הרב של זהותו אודות

 . להשתמד שביקש הסמוכה העיירה של רבה זהו

 השיכור התעורר רב לא זמן כעבור. והמתין השליח ישב   

. משכר משקה של גדולה כוס עוד לעצמו מזג ותיכף, משנתו

 ידידי: ואמר ועובזר בחזקה אחז טוב שם הבעל תלמיד השליח

 השתייה היא טובה לא אבל, שתה שיכר לשתות רצונך, היקר

. לחם מעט ולאכול תחילה ידיך לרחוץ אתה מוכרח אכילה ללא

 ברכת בירך, ידיו נטל. והסכים הדברים את השיכור שמע

 סעודה שאכל ברגע. טוב שם הבעל של מהפת ואכל המוציא

 הטומאה חילההת. הקדוש טוב שם הבעל של מפתו קדושה של

 הוא ולפתע. מהרה עד עליו השפיע הלחם ,מנשמתו להיפרד

 רציתי הלא? עשיתי מה, לי אבוי, בבכי וממרר צועק התחיל

 אלא תקנה לי אין. לנפשי ואבוי לי אוי. חיים אלקים דת להמיר

 תיקון לי לתת יוכל הוא רק, במעזיבוז הקדוש רבי אל לבוא

 ?עתה להשיגו אוכל כיצד. ראוי

 

 ואמר. המעשה על ליבו מעומק מתחרט שהוא השליח ראה   

 השניים יצאו. במעזיבוז טוב שם לבעל ונלך בחגורתי אחוז

. ובאפילה בחושך ללכת והתחילו הכומר מבית במהירות

 הדרך, למעזיבוז הם קרבים כי הבחינו מה זמן כעבור לתימהונם

 טוב שם הבעל של לביתו והגיעו בדרכם מיהרו, להם קפצה

 מזמר עדיין והוא, רבם עם התלמידים יושבים עדיין תובבי

 ונפל התעלף, הרב זאת ראה. בדביקות" קליפין בכל לבטלא"

 עד לנוח המיטה על להשכיבו טוב שם הבעל ציווה. ארצה

 על נוראות בכיות בכה, כשהתעורר. נפשו אליו שתשוב

 .כראוי תיקון לו נתן והבעש"ט. עליו שעברה הרעה המחשבה

 

 

 

 

 תשים אול לגגך מעקה ועשית חדש בית תבנה כי

 'ח ב"כ ממנו הנופל יפול כי בביתך דמים

אלול)  י"גהגה"ק ה"בן איש חי" זיע"א (יומא דהילולא 

 רגיל שהיה אחד לאדם משל פי עלאת הפסוק,  רשמפ

 בצים מהם לקנות הערבים אל מסחרו לרגל לצאת

 בריוח בשוק ומוכרם לעיר מביאם והיה, ותרנגולים

 שבוע כלב ביתו בני את מפרנס היה ומזה מועט

 סכום הרויח ולא מצומצמת היתה פרנסתו אך. ושבוע

 ראשו על נושא כשהיה אחד ביום והנה. זה מעסק רב

 שתי נושא היה וגם, ביצים מאלף יותר בו שיש סל

 והולך, כתפיו על משולשים תרנגולים של אגודות

. שבוע בכל כדרכו לעיר לבא הערבים ממקום בדרך

 בעסק עוסק יהיה מתי עד, בלבו מחשבות חשב

 בסל לי יש והרי? מועטת והרווחתו מרובה שיגיעתו

, כתפי על תרנגולים של אגודות ושתי בצים אלף

 אוליך אלא למכרם לשוק אלך לא, לעיר וכשאבוא

 יהיה ואז, הבצים על התרנגולות ואניח, לביתי הכל

 יהיה ימים עשרה ואחר, אחד אפרוח ביצה מכל לי

 אלף ויטילו יגדלו והאפרוחים, אפרוחים אלף בידי

' וכו נקבה אפרוח אחד מכל מהם יצא והביצים, ביצים

 ויהיו, כסף בדינר תרנגולת כל אמכור כך ואחר', וכו

 ואשלח צמר ואקנה, כסף דינרי אלף מאתיים לי

 כמו מופלג עשיר שאהיה עד' וכו' וכו למכור ללונדון

 אליו אלך, המלך של הולדת יום וכשיגיע. רוטשילד

 נפל להשתחוות איך לנסות וכשרצה, פניול ואשתחוה

. כולם ונשברו עמוק בור לתוך ביצים מלא שהיה הסל

 בידו נשאר שלא וראה מחשבותיו מתרדמת הקיץ ואז

 .דינרים ולא אפרוחים ולא ביצים לא, כלום

 בא חדש בית תבנה כי הכתוב שאמר זהו והנמשל:

 חדש בית תבנה כי ולומר לאדם עצה לתת הכתוב

 הזה בעולם ותתכונן תבנה בו אשר חדש יוןרע כלומר

 המחשבה כלומר' לגגך מעקה ועשית' להתעשר

 בראש ושוכנת עליונה שהיא מפני גג בשם מכונה

 וגדר מעקה לעשות ליזהר צריך הבית גג שהוא האדם

 מדי יותר יחשוב שלא המחשבה שהיא לגג וגבול

, כלומר' בביתך דמים תשים ולא, 'ולהתרחב להתעשר

 והטובה העושר את לעצמך לדמיין דמיונות תשים לא

 המחשבה בריבוי כי', ממנו הנופל יפול כי, 'מדוע' וכו

 הזה העולם אושר היינו, הנופל יפול והציור והדמיון

  .ועמידה קיום לו שאין ליפול שדרכו



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 "דודי קאר"בחסות 
 הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

 052-7655-222מכל החברות 

 

 ית חסד בחכמהעשי

 נחום הגה"ק רבי מסופר על   

 לאולם פעם זיע"א שנכנס מהורודנא

 שעמדה הכלה את ומצא חתונות,

 אמה ידה על ובוכה, יושבת להינשא

 הצד מן עומד בוכיה, והאב היא אף

 נחום' ר ניגש נוגות. במחשבות שקוע

 שפך הלה הדבר, לפשר ושאל לאב

 לחתן הבטחתי לבו: מר את לפניו

 רובל וחמישים מאה בת נדוניא

 כל אף ועל החופה, לפני לסלקם

 אם כי להשיג הצלחתי לא מאמצי

 המחותן מסרב כך משום רובל, מאה

 ושקע נחום' ר שמע חופה. להעמיד

 ושאל התנער תיכף בהרהורים, רגע

 לך? יש לחתן טלית לי: נא אמור

 בהורודנא היה נהוג תקופה (באותה

 בודאי בחופה) טלית לבש שהחתן

 נחום,' ר אמר ובכן, האב. נענה בי,ר

 לאבי אגש ואני הטלית את לי תן

 אשאל וכשאני עמו, ואשוחח החתן

 "אין תאמר טלית? בידך יש אם אותך

 באותה נכונה שהיתה תשובה( בידי"

 . )שעה

 הסתיר הטלית, את נחום' ר לקח   

 החתן לאבי הלך מעילו, תחת אותה

 טוב "מזל אמר: שמחות ובפנים

 ולמה היום העריב כבר הרי מחותן,

 טוב מזל החופה?" את מעמידים אין

 המחותן, השיב בניכם, ועל עליכם

 שאין מפני החופה מעמידים אנו אין

שאינו  אדם עם ודברים דין רוצים אנו

 נחום ואמר:' ר פייסו עומד בדיבורו.

 כשנתן לרמות, התכוון לא המחותן

 שבמשך היה בטוח בודאי כף תקיעת

 הסכום את לו ויזמין' ה יעזרהו הזמן

 הצליח זאת בכל ואם המובטח,

 כן אם. יעשה מה למאה רק להגיע

 ')א( אמן עניית דיני
 

 בכל רבא שמיה יהא אמן העונה כל )א

 ,כוונתו בכל – כוחו בכל י"פירש, [כוחו

] רם בקול – כוחו בכל פירשו' ותוס

 :)קיט שבת. (דינו גזר לו קורעין

 לו פותחין, כוחו בכל אמן העונה כל )ב

 )שם. (עדן גן שערי

. המברך מן יותר ןאמ העונה גדול )ג

 :)נג ברכות(

 יזכה, הזה בעולם אמן האומר כל )ד

 חסידים ספר. (הבא בעולם אמן לומר

 )ג"תתפ סימן

 שבת קודש ט' אלול
שי"ח) –ה (ב"א -דן בן יעקב משבטי י  

הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין ב"ר יעקב (פרי 
תר"ס) –צדיק   

 

י' אלולראשון יום   
הרה"ק רבי פינחס מקאריץ ב"ר אברהם אבא 

 (תק"נ)
ק מבוהוש ב"ר שלום יוסף מרוזין הרה"ק רבי יצח

 (תרנ"ו)
 

 י י"א אלולשניום 
 הרה"ק רבי שלום יוסף מריזין (תרי"א)

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא ב"ר ישראל 
 מרוזין  (תרמ"ג)

הרה"ק רבי זאב וואלף מסטריקוב ב"ר אברהם 
 מטשעכינוב (תרנ"א)

 

 ישי י"ב אלולשליום 
"ר צבי הרה"ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא ב

 הירש (תקפ"ז)
הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאזניץ ב"ר 

 תקפ"ח) –ישראל (באר משה 
 

י"ג אלול רביעייום   
 הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס ב"ר 

 מרדכי מטשערנובל (תרל"ו)
הרה"ק רבי יוסף (חיים) מבאגדאד ב"ר משה (בן 

תרס"ט) -איש חי   
ס "אהלי הרה"ק רבי יוסף אשכנזי ב"ר ישראל (מח"

תרכ"ו) -יוסף"   
ט"ו אלול שישייום   

 הגה"ק רבי עקיבא אייגר ב"ר שמחה בונים (תקי"ט)
הרה"ק רבי שלמה משה אלשקר ב"ר יצחק (שו"ת 

תקנ"ט) -מהר"ם אלשקר   
הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד (תלמיד הבעש"ט) 

 ב"ר נחמיה פייבל (תקמ"ו)
 הרה"ק רבי מאיר הורווביץ מלברטוב (תר"א)

 
 

תם תגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכו  

טען  להבטיח, צריך היה לא

 להתחנן, נחום' ר המשיך המחותן,

 יזמין ה"הקב תתעקש, אל בני

רבי  קרא תיכף כפלים. כפלי לבניכם

 "מילא ושאלו: הכלה נחום לאבי

 לך, חסר לנדוניא רובל חמישים

 יש לך?" לחתן טלית הפחות לכל

 הנערה. אבי הפטיר טלית, גם לי אין

 ואמר: בזעם החתן אבי התפרץ כאן

 עסק, לי יש מי עם הראיתם רבי

 הרובל חמישים על כבר אוותר

 אבל לכפרה, שיהיה מהנדוניא

 לחתן טלית לקנות ישראל ממנהג

 כמנצח נחום' ר חייך יתחמק? כן גם

 המניעה כל זאת אם בנחת, ואמר

 נלך ומיד טלית מתנה ותןנ הריני

 הטלית את נחום' ר הוציא לחופה.

 צעדה הכבודה וכל לחיקו, מתחת

 ובזמרה. בשירה לחופה

 

 להימנע מהכעס

 הקדוש" חוזה"ה על מסופר   

 לקום רצה שפעם א,"זיע מלובלין

 כי הימים, משאר יותר בהשכמה

 גדול, ענין איזה לתקן היה צריך

 את לו שיקדימו ,ביתו בנימ ביקש

כדי  מוקדמת, בשעה הערב ארוחת

שיוכל להעלות על מיטתו בשעה 

 מה משום ביתו בנימוקדמת יותר. 

, הקדימוה שלא די ולא ,התעצלו

 ובשל מתמיד, מאוחר הביאוה אלא

 של תוכניתו כל נשתבשהכך 

 היה הראוי מן ואמר פנה ה"חוזה".

חשבתי  אבל ביתי, בני על שאכעס

 בקימה כוונתי כל הרי לעצמי,

 לעשות היתה הבוקר שמורתבא

 קוני רצון עתה גם והנה קוני, רצון

 אכעס. שלא הוא
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. "ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְוֹלא ְיַדְעּתֹו" 

. "ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה ֹלא יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו" 

:  

 

*ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי ָמָצא 
. ת ְוָנַתן ְּבָיָדּה*  ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִרית+

  

. "ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ֱאֹלֶקיָך ְלִמְרָים" 

391
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ויקרא שמו בישראל... מתושלח?!
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ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

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

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882
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  תש"פ                          תצא- כי פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו 
ֶרךְ נְֹפִלים בַּ  ִקים ִעּמוֹ ... ּדֶ   )דב, כ( ָהֵקם ּתָ

 ',שונאך'ו ''אויבך ]בפרשת משפטים[אמר כאן 'אחיך', ושם 
 "ותשכח השנאהוזכור האחווה  ,מו כןיע תעשה" :רולאמ

  )הרמב"ן(

שהיכולת בידינו להחליף את השנאה  אותנו התורה מלמדת
העזרה לשני במאור פנים, כי  באמצעותבאהבה ואחווה, 

  .)טז ספר החינוך מצוה( 'אחרי הפעולות נמשכים הלבבות'

*   *   *  

ליס שליט"א הרב יוסף ושנה:  15- מעשה זה התרחש לפני כ
 לחדר המיון  בחופזה הגיע ברעננה,מנכ"ל ערכים המתגורר 

שחשה  עם בתו הקטנה'מאיר' שבכפר סבא,  חוליםבית שב
דבר  אך היה ,סוק בתפילה לרפואת בתוהוא היה ע .ברע

 זו היתה האחות ר. .מה שהצליח להסיח מעט את דעתו
שהיתה חברה דר המיון של בית החולים אחות מוסמכת בח

  חזרה בתשובה.הבעמותה נגד 

 לדבר, וניכר היה שמשהו עמוק מאד מעיק עליה.היא החלה 
בו  היא חשבה שאולי חזותו החרדית של העומד מולה, די

 כדי לפרוק את תסכולה באזניו. תוך כדי הדברים היא
 מספרת בכאב, שיש לה בת יחידה שלפני זמן מה חזרה
 בתשובה, והיא נמצאת במוסד תורני מסוים במרכז הארץ.

 לפתע מכל עולמה ונטשה אותהומלבד זאת שבתה ניתקה 
 לטובת עולם אחר, הרי שאותו מוסד בו גדלה בתה גם כפה
 עליה שלא תשוב לביתה אף לביקור, והם מחזיקים אותה

הדבר הזה לא נותן לה מנוח ו, 'בת ערובה'כ -כביכול  -שם 
   יום וליל.

 זרמשח - "ה לספר ולהוציא את כל אשר על לבה'נתתי ל'
 לא היה לי ספק" ,ברים במבט לאחורהרב וליס את הדכיום 

 בכוונת אותו מוסד בו שהתה הבת, הם ידעו כי האם שלא
תוכל וחששו שמא השלימה עם חזרתה בתשובה של בתה, 

כולו למורת רוחה של הבת, ולכך הם נקטו  לפגוע בהליך
לאפשר לה ללכת לבית האם. החלטתי  בכללי הגנה שלא
טיח לה לאותה , תוך שאני מבלעומקו לבדוק את הענין

  . 'אותה מיד בתום הבירור' אחות, שאני אעדכן

וליס, ולפתע שינתה את  האחות שמעה את הדברים מהרב
צעקה, ואפילו חירפה במעט  טון קולה התקיף. עד עתה היא

נדף ממנו, ולא הסכימה  כל דבר שריח קדושה וחרדיות
בר שיחה. אך עתה,  להקשיב למילה אחת שיצאה מפי

  בה.ילל שהרב וליס מבין מעטהרגישה לפתע 

מוסד, פניתי אותו יצרתי קשר עם ממשיך הרב וליס: "באמת 
לשוחח עם ראשי המוסד. באותה  בצורה מכובדת וביקשתי

 צורה בה הםשלדעתי הינה, עד פגישה אמרתי להם בלשון
היא  - מנהלים את הקשר בין אותה חוזרת בתשובה לאמה

שרויות שגם במקרים כאלה, יש אפ לי ראהונ ,לא ראויה
ביקשתי שיתנו לאותה ילדה לשוב לבית  שונות וטובות יותר.

בתנאי שאני אשוחח עם הבת ואדאג  הוריה, והם הסכימו
רוחנית בלכתה לבית אמה. אכן,  שלא תהיה לה ירידה

י במקביל עם שוחחתוגם הבת,  לבקשתם, שוחחתי עם
ם היא המסוימים שבה הדברים האם, והסברתי לה מהם

החדש של בתה.  םחייהאורח בשל ולוותר חייבת להתחשב 
 אך בעיקרי ,היו לא מעט ויתורים הדדייםם ובאמת, אמנ

 הדת וההלכה, הבינה האם את הגישה עליה דיברתי עמה,
הלבבות החלו להתקרב. ניהול הבית  ואזוהסכימה להם. 
שב למסלולו. בהמשך נקבע סדר יום ברור,  של אותה אחות

איזה דברים האם צריכה שבה לביתה, ועל  אימתי הבת
זמנים, והבת במקביל המשיכה בתהליך  םלוותר באות

  החזרה בתשובּה ללא כל הפרעה מצד אמה.

מאותה  מרגש היה לשמוע לאחר זמן מה, את שיחת הטלפון
יודעת  מא, שהודתה לי ואמרה בכל פה, שאינהא -אחות 

אצטרך  םלי על החסד הגדול שעשיתי עמה, ואכיצד להשיב 
בכל מה  מח לסייע בעדיפעם טובה אוכל לפנות אליה ותש

החברים  שאבקש. אמרתי לה, שבטוחני כי לרוב ההורים
בתשובה,  באותה עמותה, הפעילה נגד מוסדות החזרה

לשאר  קיימת אותה בעיה. והצעתי את עצמי כמגשר גם
אליהם  חברי העמותה, להגיע לאותם פתרונות שהיא הגיעה

   .רצונהלשביעות 

 ות, שהיתה אחתואכן, בעקבות פעילותה של אותה אח
מבני  ביני לבין רבים קשר ת המרכזיות בעמותה, נוצרהדמויו

בעיות  להם בצורה מוחשית שניתן לפתור הסברתיהקבוצה. 
 . ובאותה הזדמנות ביקשתיבמעט הידברותולבנות אימון 

הם הרבו לערוך באותה תקופה היות ש ,מהם בקשה אישית
אף במדיה ועשו רעש  החוזרים בתשובה, הפגנות נגד



  
ם הם יהיו בשקט, אני אוכל להבין שא ובעיתונות, נתתי להם

להחזיר את הילדים הביתה ללא כל בעיה,  לסייע להם
, כעבור תקופה באמתאת פרטי האישיים. ו והשארתי להם

שקט ' נוצר מעיןו ,לעזור במקרים רבים קצרה, הצלחתי
 והפעילות של ,ירד מהכותרותנרגע ו. הנושא כולו 'תעשייתי
  .ימה באותו זמןהסתיהעמותה 

חמש שנים לאחר מכן אירע ממשיך הרב וליס ומספר: "
המתגורר בבני ברק גילה  מקרה מצער במשפחתי. בני

חום גבוה והוא מתחיל  לפתע, כי לבנו בן השנתיים יש
שהתדרדר ללא כל סימן  לפרכס. האב נלחץ ממצב הילד,

היתה מגיפה של דלקת  מוקדם, מה עוד שבאותה תקופה
וכלתי חששו מאד שמא גם  בניו ,באיזור המרכזקרום המח 

  לגבהים והוא נראה נורא.  בנם לקה בדלקת, כי חומו נסק

מעייני 'לבית הרפואה  עמו מיהר בניבלי להתמהמה 
ופנה מיד למחלקת מיון  הממוקם לא הרחק מביתו, 'הישועה

  המפרכס...  ילדים בבהילות, שינסו לטפל בבנו

למרפאה,  בדיוק עם היכנסוהאחות הראשית שנתקלה בו 
כי קיימת  זיהתה מיד כי מצב הפעוט חמור למדי, וחששה
אמבולנס,  סכנה ממשית לחייו. בו במקום היא הזמינה

כשבמקביל  לבית החולים שניידר, מהרופקדה עליו ל
הילד  ידית לבית החולים להודיע להם עליהתקשרה מ

לו  נצרךשעומד להגיע אליהם ועל אופן הטיפול הדחוף ה
  להצלת חייו, שיכול להינתן רק שם.

ת ו, שהיה אך כפסע בינו לבין המוהרופאיםלאחר מכן אמרו 
ואודות לתושייתה של אותה אחות שהתקשרה והכינה  ח"ו,

לכך, הם הגיבו במהירות למקרה הקשה והצליחו  אותם
לביתו  ימים שב הילד לאיתנו והשתחרר מספרתוך  להצילו.

  שי"ת.בריא ושלם, בחסדי ה

 האב שעמד נפעם יחד עם בני המשפחה, לגודל הנס שאירע
 לערוך סעודת הודאה על כך. הם שכרו נו, החליטלו עם ב

 אולם קטן בעיר, והזמינו את כל בני המשפחה לחוג עמם
   .לבורא יתברך ולהודות

אותה אחות ראשית  למותר לציין, שהאב הזמין את
, ליטול חלק 'מעייני הישועה'בבית הרפואה  במחלקה

סופו הטוב של  אתזו. האחות שמחה לשמוע  בסעודת הודיה
  עודה. סבטיחה את השתתפותה בוה ,הסיפור

 -ספר הרב וליס מ - "של אותה שמחת הודאה בסיומה"
תה אחות הנשים, להודות לאושאגש למחיצת  בניביקשני "

הרפואה, שאודות לתושייתה ולאומץ ליבה הגענו עד  מבית
ניגשתי למחיצה וראיתי אשה צנועה מאד עומדת שם  הלום.

 בתה, ומיד כשנפגשנו שאלה אותי אם אני מזהה אותה. עם
לא  ניסית לחשוב, העליתי במחשבתי כל מיני כיוונים, אבל

   ".להיזכר... הצלחתי

   ".בכפר סבא... האחות מבית החולים מאיר אני ר. " -

את? האמנם? איך הגעת " לא האמנתי למשמע אוזניי.
   ".לכאן... כיצד חזרת בתשובה...

 האמנתי שאותה אחות שכה דיברה בגנותם של 'שודדי לא
 הילדים' תהיה אי פעם חלק מאותו עם נבחר. התקשיתי

 אה עיני, האחות נראתה ממש כרבנית, במלאלהאמין למר
 מובן המילה, ואף דיבורה הוכיח יותר מכל כי תוכה כברה,

  והיותה אשת חיל צדקנית ממש... 

עד שהגיעה לאן ומה אירע עמה  שאלתי אותה כיצד
כי מאז אותו אירוע בו הבטחתי לה  סיפרהשהגיעה. היא 

לביקורים בביתה, בתה אכן שבה  שאדאג להשבת הבת
הן למדו לחיות בסובלנות הדדית  לביתה והתיידדה עמה,

  חיים שונה זו מזו.  למרות שחיו באורח

סיפרה האחות לרב  'עם הזמן דיברנו יותר ויותר על הענין',
רבות בליבי, שחלקם  וליס, 'ולפתע החלו להיפתח מחיצות
לי בעבר, והמרחק  נבעו מכל מיני השקפות שהחדירו

תקופה קצרה  הוא. כעבור ביניהם לבין המציאות רב
כי 'באשר תלכי  החלטתי כי אני מצטרפת לבתי, והודעתי לה
שלמה, ועברתי  אלך'.... תוך פרק זמן קצר שבתי בתשובה

כשהגעתי לעיר  בני ברק.ורר בסמיכות לבתי, כאן בלהתג
פר שבה עבדתי בכ חיפשתי עבודה מקבילה לזו התורה

ה'. 'מעייני הישוע והתקבלתי כאחות בבית הרפואה ,סבא
שהפכתי לאחות ראשית בחדר מיון  עד יקדמתי בעבודתהת

לפגוש את בנך מגיע עם בנו הקט.  לילדים... וזה הביא אותי
המצב, ופעלתי כפי שצריכה הייתי  זיהיתי מיד את חומרת

יותר מכל מהי החשיבות של כל  לפעול, כמי שיודעת היום
  רגע של חיים'.

 ית האחות ששבה בתשובה כאחת הנשיםכיום, נרא
על  הצדקניות שעמלות על התקרבות לבורא, והיא מתענגת

  נכדיה העולים אף הם באותה דרך, ברוח ישראל סבא.

 - מרגש היה להיווכח ולראות, איך בדיוק כמו לפני שנים 
 כשעמל הרב וליס להשיב את אותה בת צדקנית לבית אמה,

 אם תשוב בתשובה לחיקכך גלגלו משמים, לאחר שנים, שה
 העולם החרדי ותיהפך לאשה צדקנית לכל דבר וענין, וזימנו

ם לחיי כדי להשיב את נכדו של הרב וליסאותה משמים 
  ...רבה אחריות ותושיה בגלותה

 וגלגל חוזר מילים יש ערך רב,זה מלמדנו, כי ל מעשה
  משמים. ובעולם ומסתובב כפי שמייעדים אות

  ]'האמנתי ואדברהמתוך '[

ֶסף ְך ּכֶ יְך ְלָאִחיָך ֶנׁשֶ ִ   )כג, כ( לֹא ַתׁשּ

, 'אם ישוך הנחש') קהלת י, יאמלשון: ( 'נשך'בית ינקרא הר
להורות כי כשם שארס הנחש נכנס מן הנושך אל 

הנשוך באבריו וגידיו, כן עונש האסור נכנס בממונו של 
  )רבינו בחיי( ביתיה ברומלו



  
 ידועה ומפורסמת זהירותו הגדולה של ראש ישיבת מיר מרן

 זצ"ל בכל עניני כספים, אך בנימין ביינוש פינקלהגאון רבי 
באיסורי  את הסכנה החמורה ביותר האורבת לפתחו ראה

תחת ידו,  ריבית. מיליוני דולרים של כספי הישיבה עברו
  ומאיימת.  סכנה מוחשית עבורו ואיסור ריבית הפך להיות

  ..ריבית. אמרו עליו שהיה נזהר מאבק דאבק של היתר
 מספר על כך חתנו הגאון רבי אהרן שרגא לופיאנסקי
 שליט"א: לאחד הספקים לישיבה נגנב פעם כל כספו. לא
 היה לו ממה להתקיים ולחיות. רבי ביינוש הרגיש שהישיבה
 חבה לו הכרת הטוב בעד השנים הרבות בהן שירת את

 הלווה לו סכום כסף כדי שיוכל להתחילהישיבה בנאמנות, ו
  מחדש את עסקיו. 

מסחרו של האיש  כעבור זמן מה ביקר רבי ביינוש בבית
עם בואו קידם אותו  וביקש לקנות ממנו פריטים אחדים. מיד
מצוין, רבי ביינוש",  האיש במאור פנים: "אה, אתן לך מחיר

   הצהיר המוכר בתור הכרת הטוב.

 מאומה.והתנצל שאינו צריך עכשיו  רבי ביינוש החוויר מיד
 אהוהלוההוא לא היה מסוגל לחשוב על קבלת הנחה עבור 

   .שנתן!

"איך  אחרי יומיים חזר לחנות. "אמור לי", פנה אל הסוחר,
   .העסקים בימים אלו"?

  "ב"ה בסדר", הוא השיב. 

   ".?...קנה פריטים אלו ואלו היום "ומי -

  הקונה.  הסוחר נקב בשמו של

 מחיר מכרת"? שאל את הסוחר שלא חשד "ובאיזה
 במאומה. כשענה, קבע רבי ביינוש והצהיר: "זה המחיר

   "....שתגבה גם ממני, לא אגורה אחת פחות

 זהירותו המופלגת מאיסור ריבית היתה הסיבה להנהגתו
 המשונה לכאורה, של הליכה יום יומית אל הבנק. היה זה

בעיה , ועמדה בפניו שתוללהנפלציה ההאיש אותה תקופהב
הישיבה הנפיקה צ'קים לספקים, שלא תמיד היו  מתמשכת:

 בבנק ליותר מכמה ימים הכסףאותם מיד. החזקת  פודים
 משמעותה הפסד, בעקבות ההפרש בשער החליפין של

המטבע, שהשתנה במהירות מסחררת. מאידך גיסא, 
פשרות גרועה א -מינוס בבנק פירושו תשלום ריבית  לאפשר

א רבי ביינוש היה: לצעוד אל הבנק הפתרון שמצ בהרבה.
   .ביומו, כדי להפקיד את הסכום הנדרש במדויק! מדי יום

  ]'בית מדרש'מתוך [

ה ה' ֱאלֹ זָ  ר ָעׂשָ  יָך ְלִמְרָיםֶק כֹור ֵאת ֲאׁשֶ
ְצָרִים  ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ   )כד, ט(ּבַ

מרים היא כדי להשריש בלב עד המצווה לזכור את מעשה 
  לשון הרע. המספר כמה גדול עוון

*   *   *  

ונכדו של  ישיבת 'חברון'מראשי , זצ"ל הלל זקסהגאון רבי 
חפץ 'היה אומר בשם הסבא ה ,זצ"ל 'חפץ חיים'מרן ה

בה' שיש וש'שערי תכותב בספרו  יונה רבינוהנה , ש'חיים
ואחת העצות הטובות היא  הרבה עצות כדי לזכות ביום הדין

  מעבירין על כל פשעיו. מידותיו' וממילאלהיות 'מעביר על 

שלכאורה יש עצה מופלאה  ,'חפץ חיים'ואמר על זה ה
 שנזהר מלדבר לשון הרע ואינו מוכן לשמוע דםמהכל: א

דה' גם כאשר ימ דה כנגדי, הרי מדין 'מדבר רע על רעהו
 ניםמוכ המקטרג רוצה לדבר בגנותו, בי"ד של מעלה לא

 לזכות בדין מה שאין כן בשאר העצות ...כללזאת לשמוע 
ל בית דין ש - ו'דוכ והדן לכף זכות דותיויכגון המעביר על מ

   .בזכותו כיםשומע את המקטרג, רק שמהפ מעלה

אבל יש כאן דבר נוסף שכדאי לזכור כשבאים ליום הדין. מרן 
היה מאוד מהדר במצוות ומקפיד זצ"ל  מבריסק הגרי"ז

 כידוע. ,הדעות לכתחילה שבלכתחילה כל לצאת ידי חובת
היה לו בעל תוקע ביום הדין, שהיה תוקע מצוין כדת וכדין, 

בצורה יותר ולתקוע טוב יותר ממנו,  דעואנשים שי אבל היו
זאת הרב מבריסק העדיף את הבעל תוקע  מהודרת, ובכל

  אותו. הזה ולא הסכים להחליף

בבעל תוקע ילמדנו רבינו, מה ראית להסתפק " :שאלו אותו
למרות שיש טובים ממנו לכאורה, בזמן שבכל המצוות  זה

  ".אחרי הטוב ביותר? מהדר הרב

במצוות שופר יש הידור " :רב מבריסק זצ"להשיב להם ה
יש להדר שהתקיעה  -והתקיעה היא בפה  היות -מיוחד 

פה שאינו מדבר לשון הרע, שאינו  תצא מפה קדוש וטהור,
את ההידור הזה שהוא  לומשקר, והבעל תוקע הזה יש 

   ."מאוד מאוד נזהר בדיבור שלו

חשוב יותר "אמר ה'בריסקער רב',  ,"ההידור הזה"
 קיעהמבעלי הת קבליכולים ל מההידורים האחרים שאנחנו

  ..".האחרים.

לכן כשבאים ליום הדין אנחנו צריכים להשתדל שיהיה לנו 
קדוש, שהתפילות ובתקיעות של ראש השנה ועשרת ימי  פה
  .דיבורים אסוריםפה נקי וטהור שאינו מדבר יבואו מ שובהת

  ]גרח"י מישקובסקיה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

י תֹוֲעַבת ה' ֱאלֹ  ה ּכֹ ֶק ּכִ ה ֵאּלֶ ל עֹׂשֵ  ליָך ּכָ
ה ָעֶול   )כה, טז( עֹׂשֵ

לבית  חבורת תלמידי חכמים מופלגים הגיעהבאחד הימים 
 :את שאלתםטחו בפניו שו ,זצ"ל הגרי"ש אלישיבמרן 



  
בכולל פלוני, כשהם  במשך תקופה ארוכה למדו הללו

לפרנס את  מתקיימים מקצבה נמוכה, שלא היה בה די בכדי
כולל  משפחותיהם הענפות. לאחר תקופה, פנה אליהם ראש

 אחר והציע להם לעבור ללמוד בבית מדרשו, כשהוא מבטיח
האברכים, שנאנקו תחת עול  להם קצבה הגונה ומכובדת.

העניין, אולם לא  ששו לבקשתו וסגרו אתפרנסת ביתם, 
שמע על  חלף הזמן וראש הכולל הקודם בו למדו עד עתה,

 העניין והקים קול זעקה: "הרי אתם בחירי הלומדים! אם
אים ים בכולל כולו תרד פלתעזבו את הכולל רמת הלמוד

  .!"'חב לאחריני'בגדר  ויוהדבר ה

 אם אין'"ל האברכים הבינו לליבו, אולם היות וידוע מאמר חז
, לא חזרו בהם מכוונתם. משנוכח ראש 'קמח אין תורה

האברכים עומדים על שלהם, חזר והפציר בהם  הכולל, כי
מדרשו, כשהוא מתחייב בפניהם כי  שישובו ללמוד בבית

  כפי שעמיתו הבטיחם. מכאן ולהבא יקציב את שכרם

האברכים באו במבוכה, מצד אחד הרי כבר הביעו את 
ללמוד בכולל השני, אך מאידך הלוא  לעבור הסכמתם

הטוב כלפי ראש הכולל בו למדו עד  מחויבים הם בהכרת
הפרנסה המעיבים כריחיים על  עתה, ומה גם שלולי קשיי

להמשיך וללמוד בבית  צווארם, היו נאותים מלכתחילה
לאחר שחככו בדעתם ולא עלה בידם להכריע  מדרשו.

הן צדק'? האם מן שתמה: "היכן ה' בעניין, פנו אל רבינו
  .ההבטחה?!" היושר הוא להתחייב ולהפר את

: לפני שנים רבות כיהנתי שליט"א סיפר רבי אליהו דיסקין
תורה לתלמידים בישיבה פלונית. לאחר  בקודש בהרבצת

למקום תורה אחר, דבר שעל פניו  תקופה הוצע לי לעבור
היות והמעשה אירע בסמוך  טוב היה בעבורי מכמה בחינות.

וביקשתי את רשותו  לת הזמן, פניתי לראש הישיבהלתחי
ראש הישיבה נעתר לבקשתי,  לעזוב את תפקידי בישיבה.

בעדי ורשאי אני לעשות  כשהוא משיב כי אינו רוצה לעכב
העליתי בפניו את  כטוב בעיני, אך בטרם מעשה פניתי למרן,

  המקרה ושאלתי כיצד עלי לנהוג.

האי לישנא: "ודאי רבינו שמע את דברי והשיב על אתר כ
  מותר לך לעזוב, אבל זה לא יושר!" שמן הדין

המילים יצאו מפיו בכזו אצילות ונעימות, עד שהרגשתי כי 
אלו "זה לא יושר!" בנויות ויונקות מכל התורה כולה,  מילים

   וד' חלקי שולחן ערוך. בבלי, ירושלמי

 מאז ועד היום כאשר אני מתלבט בהנהגות שונות, הנוגעות
 לענייני 'בין אדם לחברו', עדיין מהדהדות באוזני מילותיו

הטהורות של רבינו, "זה לא יושר!" ובליבי אני שוקל כיצד 
מרן מורה בעניין זה, והאם הנהגה זו אכן יכולה היתה  היה

  ."יושר!" להיקרא בפיו

היתה זו שיגרא דלישנא אצל רבינו, וכאשר היה נשאל על 
משפט ו'בין אדם לחברו',  שונות בענייני חושן הנהגות

להשיב: "מצד הדין אפשר להקל, אבל  מרגלא בפומיה
  .לא היה נוהג כך!" ם'חפץ חיי'ה

בבעלותו של רב פלוני, הנמנה על מקורבי רבינו, היתה 
וחצי, אותה ביקש למכור לאחר שעמדה  דירה בת חדר

המיסוי קובעים, כי תשלום מס  ריקה במשך שנים. חוקי
גבוה באופן משמעותי  ינה מיושבתהשבח על דירה שא

כתוצאה מכך, כדי  מהמס המוטל על מכירת דירה מאוכלסת.
לשנות מן  להימנע מתשלום מס שבח מוגדל, רבים נוהגים

 האמת ולהצהיר כי הדירה היתה מיושבת במשך התקופה
עורכי הדין שטיפלו במכירה יעצו לאותו  שקדמה למכירה.

י הדירה היתה ולהצהיר כ רב לנהוג כמנהג המדינה
חששותיו ומציינים, כי  מאוכלסת, תוך כדי שהם משככים את

  איש אינו עורך מעקב ואין כל סיכון בדבר.

כהרגלו נועץ אותו רב במרן, שהורהו לומר את האמת, 
  .בידו קדימה, כאומר: "לך ישר!" הוכשהוא מחו

הרב ציית לעצת מורו ורבו והשליש את המס המלא, חרף 
עורכי דינו, שסברו כי הוא מאבד את  המקצועית של דעתם

  ממונו לשווא.

ו אחד מעובדי מס רכוש יזמן מה לאחר המכירה פנה אל
בהתפעלות: "כבוד הרב! דע לך כי מלאכים שומרים  ואמר לו
  .עליך!"

בעוד הרב תמה לפשר הצהרה הנרגשת, המשיך הלה 
מבצעים כל מעקב אחר  לא נונח"בדרך כלל א בדבריו:

הן מאוכלסות או לא, אולם במקרה  םהדירות כדי לוודא הא
אחד העובדים  שונה. שלך העניינים התנהלו באופן

נלחמת  במשרדנו נמנה על עדתו של הרב הראשי, נגדו
 מלחמת חורמה בהוראת הרב אלישיב, לאחר שביקש

האיש, שגילה את  .פף את ההלכה על פי רצון השלטונותלכו
המים ברשותך, ערך מעקב ממושך אחר מוני ש הדירה

כי הדירה עומדת ריקה, חיכך את ידיו  והחשמל, וכשגילה
מנהג בו תמכור אותה וכ בהנאה והמתין בציפייה לרגע

מאוכלסת. בעיני רוחו  הדירהש כוזבת ההנהוג תמסור הצהר
רעש גודל,  כבר ראה הלה כיצד יפרסם את העניין בקול

 ולאחר שתיקנס בקנס כספי כבד, דמותך תוקע ברבים
  .נטול מצפון!"כפורע חוק 

"כיצד ידעת להצהיר כי הדירה ריקה?" נפעם האיש, "מי 
  .אותך מפני המלכודת הפרושה?!" הזהיר

רב אל בית מרן וסיפר את קורותיו, אותו נרעש ונרגש עלה 
מסיים בקריאת ההתפעלות: "אילו הרב'ה היה  כשהוא

  .דש!"וטוענים כי הוא בעל רוח הק מנהיג עדה, היו

ברים, ובעוד ידו מונפת בשנית היישר רבינו שמע את הד
  .הפטיר בקצרה: "הלא אמרתי לך שיש ללכת ישר!" קדימה,

  ]'עמודו של עולם'מתוך הספר [
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 "פה'תש לולא ט'

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

כי תצאפרשת   

18:50 

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

 בת רותי שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       רחל ברכהנעם יצחק בן 

 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

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה              גלית בת מסודי      

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

 בת שושנהנעמה בת יפה                   דגנית 
 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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 וליקה              שלו בן מזל פחימהסימי בת ס

 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

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

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

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

 ימים

18:52 

 פניני עין חמד

19:43 

19:41 

את השערים פתוחים ומזמין אותנו להיכנס. 
 

 רחמיםחודש אלול הוא חודש של רחמים. 
חודש בו אהבתו של ה'  .אהבה רמית זובא

משתפכת אלינו, וקוראת לנו שנבוא 
הבה נכיר בכך שאבא ונתקרב אליו. 

שבשמיים בא אלינו, ונפתח לו את הדלת, 
נקבל אותו בליבנו. נחפש את הצעד הקטן, 

 הקפיצה שלנו לקראת אבא. 
 

המלך יוצא אלינו, אבא שבשמיים מושיט לנו 
להושיט יד  כל שעלינו לעשות הואיד. 

בחזרה: לקבל על עצמנו קבלה טובה, 
להוסיף כמה דקות לימוד, להתחזק 
בשמירת הפה, לעזור ולתמוך בעניים, 

 לחזק את כוח התפילה וכיוצא בזה.
 

בימים אלו, בחודש אלול, העולם כולו נע וזע, 
בעוד זמן קצר, שנה חדשה תעמוד על כף 
המאזניים. כולם נידונים. יקבעו כל הדברים 

שנה שלימה: החיים, הבריאות, הילדים, ל
הכל ייקבע.  -הפרנסה, האושר, השמחה

התקיעות של השופר שאנחנו שומעים עתה 
מדי יום, אלה הן הצפירות שבאות לבשר 

 לנו "אבא כאן!".
 

הלוואי ונזכה לנצל את הזמן המסוגל, נזכה 
להתקרב לאבא שבשמיים, נתקן את מעשינו 

רכת לנו ולכל ובעז"ה נזכה לשנה טובה ומבו
 עם ישראל.

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 19:43
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:31 

20:28 
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רק נשמע הקול הקורא 'אלול', וליבו של כל 
התחושה היא יהודי מנתר בהתרגשות. 

שאנחנו מצויים בזמן מיוחד, בעידן אחר, 
בחודש שהוא פלנטה אחרת מעל כל היתר. 

 א זמן מיוחס, יקר ונדיר.חודש שכח כולו הו
 

את החודש הזה כולנו מנצלים. הכי טוב 
שאפשר. כל יהודי מחפש להתחזק, 
להתעורר. יהודים מתחזקים בלימוד התורה, 
מוסיפים שיעור, לומדים ספר מוסר, שומעים 
דרשה מעוררת, ובני תורה לומדים במשך 
שעות רצופות. ספרי תהילים בלים מרוב 

 שימוש. 
 

ים מעשי חסד, כל יהודי 'עוסק' אנשים מוסיפ
ו'עסוק' בחודש אלול בכל כוחו. מחפש את 

 ההתחזקות שלו, את השיפור הרוחני שלו.
 

מה באמת הייחודיות של החודש הזה? מה 
 נשתנה חודש זה מכל החודשים?

 

במשך כל השנה, יהודי מחפש את ה', מחפש 
להתקרב ומשתוקק לפתוח את הלב. זה לא 

ם, היצר מתעתע, הדאגות קל, הנסיונות גדולי
 מטרידות, ולכן המוח מבולבל. 

 

חולף יום ועוד יום. כולנו באותו סטטוס. רוצים 
אך המרחק גדול. יש כל כך הרבה  -ושואפים

אך הפרעות. הלב מושך, הנשמה מתגעגעת, 
קשה להקדיש זמן וכוחות, להתגבר על כל 
המפריעים, ובאמת להתקרב ולהרגיש את 

 יד ה' עימנו.
 

מגיע חודש אלול. בחודש הזה קורה  ואז
עשר -מהפך, משהו שלא קרה באחד

החודשים שחלפו. חודש מיוחד שבו אבא בא 
אלינו. יורד מכיסא כבודו, ומושיט לנו יד. הוא 

, מחזיק עומד בכבודו ובעצמו בשערי שמיים

20:30 

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

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

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

18:32 

 (שיר השירים ו, ג) "יֲאִני ְלדֹוִדי וְדֹוִדי לִ "

18:51 19:42 20:29 

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



 

 

 
 ?על מה צריך להקפיד באמירת סליחות 
 

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

תיקון חצות קודם לסליחות ואפילו לתלמוד תורה. ועל כן אדם שקם לפני  -כאשר אין זמן לומר גם תיקון חצות וגם סליחות 
 עלות השחר, יקדים לומר תיקון חצות, גם אם יפסיד בכך אמירת סליחות. 

 

אין לומר וידוי יותר מפעם אחת, אפילו לא בשני נוסחים שונים. לכן כשאומר תיקון חצות לפני סליחות, לא יאמר וידוי בתיקון 
חצות, אלא רק בסליחות. כמו כן, אם אמר סליחות או תיקון חצות אחרי חצות, ואחר כך אומר 'קריאת שמע שעל המיטה', לא 

בא"ח וישלח י"ג, שער הכוונות דף נ"א. מקורות:הוא ככלב השב אל קיאו.  -וידוי פעמייםיאמר בשניהם וידוי. שהרי אדם שאומר 
 

גם הם צריכים להתאמץ לומר סליחות עם הציבור, וראוי שישנו מוקדם על מנת שלא לפגוע  -תלמידי חכמים ומלמדים 
 רמ"א יו"ד רמה סי' י"ז. מקורות:בתלמידיהם וכו'. 

 

, שרגילים לעסוק בתורה עד שעה מאוחרת בלילה, ואם ישכימו באשמורת הבוקר לומר תלמידי חכמים ובחורי ישיבות
סליחות, יש חשש, שיתבטלו מסדר לימודם ביום, ישתדלו לומר סליחות בציבור אחרי חצות הלילה. ואם אינם מוצאים מניין 

. וכן יתאזרו בכל עוז לקום בעשרת לאמירת סליחות אחרי חצות הלילה, ישתדלו לכל הפחות לקום לסליחות בימי שני וחמישי
  .ימי תשובה ולהשתתף עם הציבור באמירת סליחות ותחנונים

 

המשכים לומר סליחות באשמורת הבוקר, צריך להיזהר, שלא ינום ולא יִַׁשן בתפילת שחרית, ובפרט בקריאת שמע וברכותיה 
להסיח דעתו מהם מפני קדושתם. ומי שאינו  ובתפילת שמונה עשרה, ומה גם שהוא לבוש בתפילין שאסור לישון בהם או

נזהר בזה, יצא שכרו בהפסדו, וכלל גדול אמרו בעבודת ה': לשמור העיקר ולהוסיף בחסידות, ולא לזלזל בעיקר ולקיים רק 
ולכן, אם אינו יכול להיזהר בזה, עדיף שיאמר סליחות לפני תפילת מנחה, או בחצות הלילה, כדי שיוכל להתפלל   התוספת.

  חרית עם התפילין כראוי.ש
 

החי יתן אל ליבו בעת אמירת הוידוי והסליחות, לבדוק ולפשפש במעשיו ולחזור בתשובה שלימה, ולהוסיף מצוות ומעשים 
 טובים, בהתקרבו ליום הדין, שאז שוקלים זכויותיו ועוונותיו של כל אדם.

 

מתפללים תפילת שחרית מיד אחרי הסליחות. ואם היו עשרה אחרי שסיימו אמירת סליחות יאמרו קדיש 'תתקבל', אפילו אם 
 בשעת אמירת הסליחות, ויצא אחד מהם לפני אמירת הקדיש, לא יאמרו קדיש 'תתקבל', כשאין עשרה אנשים בבית הכנסת.

 

 
 

 

לא נוכל לתאר ולשער. לעיתים רבות, אף כאשר רואים אנו באופן ברור מציאות  -עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות 
על כן, עלינו להיזהר מאוד,  יתכן מאוד, שנגלה, כי ראייתנו מוטעית. ,היטב אם נחקור, נבדוק לעומק ונדרוש -מסויימת 

ור ונדרוש את הדברים לעומקם, כפי שאירע גם בסיפור המופלא שלפנינו, לבל נשפוט את הזולת ונחרוץ את הדין, בטרם נחק
 'שיחות מאת אב"ד סאנטוב לייקווד -נועם שיחהמעובד מתוך '

 

ירושלים שליט"א, שפעם אחת שהה בישיבת ויז'ניץ בגיברס הגאון רבי אשר זליג גרינברגר  -סיפר כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ
במונסי וכיבדו אותו לעלות לתורה. לפתע הבחין ראש הישיבה, שהבעל קורא הוא אחד זצ"ל ראש ישיבת 'שער אפרים' 

מתלמידיו, שלמד מספר שנים בישיבתו במונסי, אך הבחור לא נתן שלום לרבו ולא דיבר איתו מאומה, והיתה לראש הישיבה 
 הרגשה כאילו הוא מתנכר אליו. 

 

איתו, ואף הצליח בלימודו ועשה חיל, וכאב לו מאוד על התנהגות תלמידו, הדבר הפליא אותו מאוד, כי לבחור היה קשר טוב 
והיתה לו מכך עוגמת נפש מרובה. לאחר מספר שבועות, פגש את התלמיד הזה, והחליט לומר לו את אשר בלבבו. ניגש 

לתורה והוא לא נתן ראש הישיבה לתלמידו, ואמר לו, שהוא גרם לו עוגמת נפש על כך שהתנכר אליו, כשהיה בגיברס, ועלה 
 לו שלום והתעלם ממנו, כאילו אינו מכירו.

 

דע מורי ורבי, מעולם לא הבחור הסתכל על הראש ישיבה בתימהון ולא הבין מה הוא רוצה ממנו. הוא אמר לראש הישיבה: "
למד אצלכם, ולכן ". ולאחר מכן הוסיף התלמיד: "כנראה היה זה אחי התאום שדומה לי מאוד, והוא מעולם לא הייתי בגיברס

 אינו מכיר את ראש הישיבה כלל"...
 

 

  
 

 

 'גֵחֶלק  - ְסִליחֹות -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

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

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

 
PnineEH@gmail.com 

ף ְלכַ ם ָהָאדָ ל ּכָ ן ּדָ ה ֱהוֵ 

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

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



 

 

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

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  14יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

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

 

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

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

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

 ).1756(נולד בשנת ה'תקי"ז  -האדמו"ר הרב משה אליקים בריעה הופשטיין זצ"ל
הסתיר עצמו. היה מפורסם בתור אחד, שיודע רק לקרוא תהילים, ואף שהיה גאון ובקי 
בכל מכמני התורה הצליח להסתיר זאת, ולא ירדו אפילו חסידי ותלמידי אביו הק' 

לאחר פטירת  )1814(המקורבים ביותר לסוף דעתו. ענוותן מופלא. בשנת ה'תקע"ה 
מנות את חתנו ר' אבי עזרא זליג שהיה גדול בתורה אביו, ביקשו רבים מחסידי אביו ל

ולא את רבינו, מכיוון שלא הכירו בחוכמתו ונסעו עם רבינו לצדיק האדמו"ר ר' יעקב 
הקודש והוא מיד לחץ את ידו של רבינו -שהיה בעל רוח ('החוזה מלובלין')יצחק הורביץ 

לדעת כי הוא גדול ואמר לו: "שלום עליכם, הרבי מקוז'ניץ". לאחר הכתרתו נוכחו 
שנים. ציונו  72-חי כ ).1828(י"ב אלול ה'תקפ"ח -בתורה. הגיע לדרגות נשגבות. נפטר ב

('השרף בקוז'ניץ ליד ציון אביו. אחיינו, האדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא 
מילא את מקומו ולאחר פטירת ה'שרף', האדמו"ר ר' אלעזר, בנו של רבינו ממוגלינצא') 

 דמו"ר בקוז'ניץ.מונה לא
 

מרת ביילא  נשותיו:מרת רויזא.  אימו: (מייסד חסידות קוז'ניץ).האדמו"ר ר' ישראל  אביו:
 זיווג ראשון), -(בת ר' יהודה לייב מאניפולי, מגדולי תלמידי 'המגיד ממזריטש' ומח"ס 'אור הגנוז'

אביו,  מרבותיו: ).זיווג שני -(בת ר' אלעזר מליז'נסק נכדת בעל 'נעם אלימלך'מרת חיה שרה 
האדמו"ר  (בעל נעם אלימלך),האדמו"ר ר' ישראל. האדמו"ר ר' אלימלך וייסבלום מִליֶז'נְְסק 

(נישאה לר' יעקב יואל ר' יששכר, מרת לאה  (מזיווג ראשון):ילדיו מאניפולי.  (זוסיא)ר' זושא 
(חתן רבי יר יוסף אשת ר' מא נכד ר' אברהם יהושע העשיל 'האוהב ישראל' מאפטא), -אורנשטיין

(חתן רבי יעקב האדמו"ר ר' אלעזר הופשטיין  (מזיווג שני):ילדיו לוי יצחק מברדיטשוב). 
גולדברג -(נישאה לר' יצחק שלמה גולדמןמרת אסתר עטל  ממעליץ, האדמו"ר מקוז'ניץ),

זאב (נישאה לר' מרדכי מרת רייזל  (נישאה לר' יוסף אונגר מדומברובה),מרת גיטל  מזליחוב),
(נישאה לר' שמואל זנוויל מרת שפרינצא מירל  נכד 'החוזה מלובלין'), -שטרנפלד-הורביץ

על  -קהילת משה•על התורה  -דעת משה•על התורה  -באר משה• מספריו: בינדיגר).
תפילה • פרקי משה•על הגדה של פסח  -מטה משה•על התורה  -בינת משה•התורה 
 ילים.על תה -ויחל משה•על חג סוכות  -למשה
יפר אחיינו, האדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא ('השרף ממוגלינצא') זיע"א: למדן אחד, ס

שהיה נמנה על מתנגדיו של רבינו, התחשק לו פעם לבזותו בבית המדרש. כשעמד רבי משה מעוטר 
ת בתפילין של רבינו תם, ניגש אליו הלה עם גמרא, והראה לו את דברי רבינו תם באיזה תוספו

מוקשה, שכבר הקשה לכמה לומדים ולא היה מענה בפיהם, וביקש ממנו, שיפרש לו את הדברים, 
כשהוא בטוח, שלא ידע מה להשיב. רבינו עיין קצת בתוספות ותירץ לו על אתר את הקושיא על דברי 

 רבינו תם. 
 

מהלמדנות הלמדן התפעל מזה כל כך, עד שנטל את הטלית והתפילין שלו וקפץ ונשבע, שאין זאת 
של רבינו, אלא רבינו תם בעצמו נגלה אליו ופירש לו את דבריו. רבינו אמר לו: "מדוע אתה מרעיש 

הלא כל איש ישראל הלומד בדחילו ורחימו ומקשר את עצמו בדברי בעל המאמר, אזי עולמות, 
 "...בכל דבר הקשה יתגלה אליו בעל המאמר ויפרש לו את דבריו!

פטא זי"ע סירב ללכת ולהתפלל בזמן שנקבע, ואמר אחר כך, שאינו ראש השנה אחד הרה"ק מאב
עד שהרה"ק מקוז'ניץ מתחיל  כי אין פותחים למעלה את השעריםמתפלל עד שרבינו מתפלל, 

. שזכה לזה, מפני שאומר בכל יום העקידה, בחינת שה הנעקד על גבי המזבחלהתפלל, ואמר, 
 (תולדות אמת, ערך קוז'ניץ)

אחר הסתלקות אביו, המגיד הקדוש מקוז'ניץ בערב חג הסוכות שנת ה'תקע"ה, נחלקו הדעות בנוגע לממלא מקומו, אם להתקשר בבנו ל
שהיה נסתר מאוד, או לחתנו הרה"ק רבי אבי עזרא זעליג, שהיה ידוע כגדול בתורה. גמרו החסידים ביניהם לנסוע אל הרה"ק הרבי 

ת נכבדה מזקני החסידים יצאה ללובלין, ורבינו בענוותנותו ביקש מהם, שירשו לו לנסוע איתם כדי מלובלין שיכריע בשאלה זו. משלח
 שיוכל לזכות לחסות בצלו של הרבי מלובלין. אחרי הפצרות רבות נעתרו לו, שישב בקצה העגלה. 

 

להיכנס לחדרו של הרבי. החוזה מלובלין כאשר הגיעו לחדר קודשו של הרבי מלובלין כדי לקבל ברכת שלום, רבינו נשאר בפתח ולא העז 
לא פנה אליהם אלא קם מכיסא קודשו והלך ישר אל הפתח ונתן את ידו לרבינו ואמר לו: "שלום עליכם הרבי מקוז'ניץ". וציווה לזקני 

הקודש, המגיד הקדוש,  ארון –החסידים לחזור לקוז'ניץ ואמר להם: "כתיב: 'ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה'. היינו 'ויהי בנסוע הארון' 
 בנו הגה"ק רבי משה". –'ויאמר משה' 

אחר שהוכתר בכתר ההנהגה ומילא את מקום אביו, נוכחו החסידים לדעת, כי הוא גדול מאוד בתורה. שאלו החסידים את האדמו"ר ל
תאמין", ואיך יתכן שהרה"ק  "לא יגעתי ומצאתי אל -הרה"ק ר' יצחק מאיר אלתר רוטנברג (בעל 'חידושי הרי"ם') הלא גמרא מפורשת

 מקוז'ניץ שלא ראו אותו עוסק ביגיעת התורה מעולם, השיג את התורה הקדושה ורב כוחו בה? 
 

ונמצא שהוא גדול  -אדם, אשר לא ראיתיו מתייגע בתורה "ומצאתי" -השיב להם ה'חידושי הרי"ם' פירוש המימרא הוא כך: "לא יגעתי"
, כן הוא הרה"ק אלא וודאי שהתייגע בתורה, אלא שהסתיר זאת מעיני הכלגע בדברי תורה, בתורה, אזי "אל תאמין", שלא התיי

 מקוז'ניץ וודאי התייגע, אלא שהסתיר זאת מזולתו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  זצ"ל מֶֹׁשה ֶאְליִָקים ְּבִריָעה הֹוְּפְׁשֵטייןב ָהרַ ן ַהָּגאֹו – ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכיםִאם 



 

 

  
 

 

הוא הפנה את השאלה אל הגר"א מן, ששאל את הגר"ח 
מכיוון שכך גלגלה ההשגחה  –קניבסקי. התשובה היתה 

ס מלקבל את שניהם, והוא בטוח בכישרונו של העליונה, אין מנו
 ראש הישיבה למצוא פתרון לסוגיית חוסר המקום...  

 

ראש הישיבה שמע את התשובה, והבין מיד, כי הדבר ידרוש 
ממנו מאמץ גדול עד כדי למעלה מדרך הטבע למצוא מקום לשני 
בחורים שבדרך הטבע אין להם מקום... כששמע הגר"ח 

י כך גדול המאמץ הדרוש, הגיב ואמר: "בזכות קניבסקי, כי עד כד
 זאת יוושע ראש הישיבה באופן של למעלה מדרך הטבע!".

 

ראש הישיבה שמע את הדברים, ואמר מיד: "יש לי בת מבוגרת 
הזקוקה לשידוך, ובבית של אחד מאנשי הצוות יש שלוש בנות 
מבוגרות הזקוקות לשידוך. אנחנו בהחלט זקוקים לנס שמעל 

 בע, כדי לשמח את כולן בעת ובעונה אחת!".לדרך הט
 

הגר"ח קניבסקי שמע את הדברים, ובירך, כי הבנות כולן 
תמצאנה את זיווגן ומהר. ראש הישיבה התרגש מהברכה ומיהר 
לבשר לבני משפחתו, שהתחילו להמתין למימוש הברכה... הלא 
יאומן קרה: בתוך חודש וחצי, נשברו ארבע צלחות במזל טוב. 

שיבה אירס את בתו, ועוד אחד מאנשי הצוות אירס ראש הי
בתוך חודש וחצי בלבד! ארבע בנות מעוכבות  -שלוש בנות 

 שידוך זכו לשידוך.
 

ואז, ביום בו הגיע אברהם אברג'ל לישיבה, שוחח ראש הישיבה 
עם אביו, וביקש לדעת, כיצד קרה הדבר, שלמרות שבדרך 

א התקבל נגד כל הטבע לא היה לבן סיכוי להתקבל, למעשה הו
הסיכויים. כיצד קרה הדבר הזה, שבאופן כה פלאי, ובטעות כה 

 מוזרה, לבסוף התקבל הבן לישיבה הנכספת?
 

אביו של הבחור גילה, כי לאורך כל תקופת הלחצים והתחנונים, 
"אני סברתי שזו  רעייתו לא עזבה את ספר התהילים מידה.

אז אין  -ם תפילת שווא, אם הבחור לא מתקבל כי אין מקו
מקום", התוודה האב באוזני ראש הישיבה. "אבל רעייתי סברה 
אחרת, ולא הניחה את ספר התהילים ולו ליום אחד. שעות 

כך אכן קרה,  -ארוכות בכתה והתפללה, כי בנה יתקבל, ולבסוף 
 באופן פלאי שמעל לדרך הטבע!".

 

"לא יאומן!", קרא ראש הישיבה בהתרגשות, "ראו עד כמה כוחה 
של תפילה! לא היה לבחור כל סיכוי, גם הפניה מהגר"ח קניבסקי 

התפילות של אימו יצרו ישועה  -לא הגיעה בעניינו. ובכל זאת 
הבחור התקבל בעקבות טעות בזיהוי פלאית כפולה ומכופלת: 

בגלל שמות משפחה זהים, וארבע בנות התארסו במהירות 
 למעלה מדרך הטבע והכל בזכות תפילותיה של האם,

 ".שהובילו לכל ההתפתחות המופלאה הזו!
 

הבה נתפוס את התפילה בכל הכוח, ונאמצנה אל ליבנו. בכל עת 
נוכל להתפלל, ובוודאי בשלוש המתנות היומיות, שניתנו לנו: : 
שחרית, מנחה וערבית. הבה נתפלל בכל הכוח, עם כל העוצמה. 
זה יכול להפוך עולמות, וזה מה שיביא לנו בעזרת ה' את 

 הישועה הנכספת!
 

הְּתִפּלָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה  

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

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

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
    שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה

אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות. זהו זמן שבו כידוע 
עלינו לעשות חשבון נפש, לחפש ולפשפש במעשינו ולתקן את 
מה שצריך. בנוסף עלינו לתפוס את אומנות אבותינו בידינו 
ולהתפלל ולא להרפות ונדע, כי בכוחה של תפילה לחולל 

ם, נפלאות. סיפר הרה"ג ר' אשר קובלסקי על שני בחורים מצויני
 אשר ביקשו להתקבל לזמן אלול ה'תשע"ז לאחת הישיבות.  

 

ראש הישיבה ספק את כפיו באכזבה בגלל העובדה שאין מקום 
בישיבה. בצער רב, ביקש ממזכיר הישיבה להתקשר לבחורים, 
ולהודיע להם כי הם מצויינים, אך אין מקום: "לא נוכל לקבל 

ני הבחורים יש בחור שאין לו כיסא לשבת!". המעניין הוא, שלש
אותו שם משפחה. שמו של בחור אחד יוסף אברג'ל והוא ביקש 
להתקבל לשיעור א' בישיבה, ושמו של השני אברהם אברג'ל, 
והוא ביקש להתקבל לשיעור ג' בישיבה. המזכיר התקשר 

 והודיע להם על מצוקת המקום, וכי הם לא התקבלו.
 

הדין בהכנעה,  בעוד שנראה, כי הוריו של יוסף קיבלו עליהם את
הוריו של אברהם לא הפסיקו את מסע הלחצים והתחנונים. מדי 
יום התקשרו והתחננו על נפש בנם. אולם ראש הישיבה נאלץ 

פשוט אין!  -להתעקש ולהשיב את פניהם ריקם, כי כשאין מקום 
ואז, בשעת צהריים אחת, הגיעה שיחת טלפון, שהכריעה 

 אחרת.
 

מן שליט"א, ממקורבי הגאון מרן על הקו היה הרה"ג ר' אליהו 
רבי חיים קניבסקי שליט"א, שהתקשר בשמו וביקש, כי ראש 
הישיבה יעשה כל מאמץ ויקבל את הבחור אברג'ל. בעקבות 
שיחת הטלפון הזו התקשה ראש הישיבה להישאר אדיש, ואמר, 

לא יוכל להשיב את בקשת הגר"ח  -כי למרות שאכן אין מקום 
יבה ניגש למשרד, וביקש מהמזכיר קניבסקי ריקם. ראש היש

לשוב ולהתקשר להוריו של אברהם אברג'ל, ולהודיע להם, כי 
 בנם מתקבל לישיבה. 

 

ההורים התרגשו לשמוע את הבשורה, וכלל לא ידעו, מה עומד 
מאחוריה... חלפו כמה שעות, ולפתע קרתה התפתחות לא 
 צפויה בעליל: הוריו של הבחור יוסף אברג'ל, שכבר שבועות
ארוכים לא יצרו קשר, התקשרו להודות לראש הישיבה על 
הסכמתו לקבל את בנם, כפי ששמעו מהגר"א מן, שבישרם על 

 כך. 
 

עברו שניות אחדות וראש הישיבה הבין: הבחור אברהם, שקיבל 
אינו הבחור למענו פנה הגר"ח קניבסקי!  –הודעה כי התקבל 

תשובה הפניה הגיעה עבור הבחור יוסף אברג'ל, שקיבל 
שלילית לפני מספר שבועות, ומאז הוריו כלל לא התקשרו, ושמו 
נשכח מלב. ואילו אברהם אברג'ל, שקיבל הודעה מהמזכירות כי 

 זו הודעה מוטעית, שלא ניתן לחזור ממנה! -התקבל 
 

בבת אחת חילחלה ההבנה לראש הישיבה: במקום לא לקבל 
דעה שניהם התקבלו!... יוסף התקבל בהו -אף אחד מהם 

מהגר"א מן כי ראש הישיבה הסכים לקבלו, ואילו אברהם 
התקבל בהודעה ממזכירות הישיבה, שסברה, שהוא הוא 

 הבחור המדובר ולמענו פנה הגר"ח... מה עושים עכשיו?
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  ""כי תצאכי תצא""פרשת פרשת  
  ].כד, כג[ "אלקיך' מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לה"

  !ובמשפטו נקנס בסכום של מאה אלף דולרים, שהסתבך עם רשויות החוק, ב"מעשה שהיה ביהודי מארה
ואזכה בערעור ויבוטל , יםאם ירחמו עלי מהשמי: "וטרם עריכת הערעור עמד ונדר, היהודי החליט להגיש ערעור

  !". אתן לצדקה לעניים עשרים אלף דולר-מעליי הקנס של המאה אלף דולר 
ומחק לו שמונים אלף דולר ,  השופט התרשם שהאיש אכן נקי ברוב ההרשעות שהיו נגדו-? ומה אירע לבסוף

  .כך שכעת יושת עליו קנס בסך עשרים אלף דולר בלבד, מהקנס
שכן נדרי התייחס , האם אני פטור לגמרי מנתינת הצדקה) א; דרינהוג באשר לנ כיצד עלי ל-עכשיו האיש בא ושואל 

  ?  הרי שלא על כך נדרתי ופטור אני לגמרי-וכעת שלא נמחק במלואו , רק על מקרה שהקנס כולו יימחק
 הצלה מקנס אם נדרתי שאתן עשרים על, כלומר, או שמא אני חייב בקיום הנדר באופן יחסי להצלחה בערעור) ב

                   , שמונים אלף-אם כן כעת שפטרו אותי מ,  דהיינו על מחיקת הקנס בעשרים אחוזים-של מאה אלף 
  ?...עשרה אלף דולר- דהיינו שש-אתן לצדקה עשרים אחוז מסכום זה 

               , כל הנודר או נשבע): "א"ח ס" רי'ד סי"ע יו"שו(כלל נקוט בידינו  :א" שליטי זילברשטיין"ר הגר"השיב מו
ולא אחר משמעות , והולכים אחר העניין, ולומדים מהם לאיזו כוונה נתכוון ,רואים דברים שבגללם נשבע או נדר

', אחר העניין'אך אם נלך , ר של חלק מהקנסאמנם האיש לא נדר במפורש על פטו ,ולכן גם בענייננו". הדיבור
ובפרט על סכום כה רב של שמונים אלף שהוא ,  כזה שנמחק לו סכום חלקי מהקנסבוודאי שהיתה כוונתו גם לאופן

  . עשרה אלף דולר- מן הדין חייב הנודר ליתן לצדקה שש, ולכן. רוב הקנס
 -ה ריחם עליו ופדאו מהקנס הכבד " לאחר שהקב-דעת אם כעת -שהוא ייחשב לטיפש וחסר, אמרנו לאיש, אמנם

                 -ולפיכך ראוי לו לנהוג בחכמה וליתן לצדקה את מלוא התחייבותו ... 'ותחשבונ'ה "יעמוד ויעשה עם הקב
  .)ופריו מתוק( !עשרים אלף דולרים

  ].ה, כד[ "ושימח את אשתו אשר לקח... כי יקח איש אשה חדשה"
עיניים עם -ט של מחזורים מהודרים ומאיריס, רכש עבור כלתו, הימים הנוראיםשלקראת , בחתןשהיה מעשה 

וביקש שיטביע על גבי המחזורים , פנה החתן אל אומן מיוחד, כדי שהמתנה תהיה מושלמת. כריכת עור משובח
  . ה"הטבעה תהיה מוכנה בעהאומן אמר לחתן שיבוא מחר בבוקר וה. 'בריינדל '-באופן יצירתי את שמה של כלתו 

  . חשכו עיניו מרוב בהלה ואכזבה...ו, מתבונן במחזורים היקרים, החתן מגיע אל בעל האומנות, למחרת
  ... 'שיינדל'כתב ', בריינדל'ובמקום , המטביע טעה

  .אך החתן לא הסתפק בזה. והוסיף שכמובן לא יקבל שכר עבור מלאכתו, האומן התנצל בפני החתן
                   !" ולכן עליך לשלם עבור היזקם, כמדומני שהזקת אותם בידיים. י מה לעשות עם המחזוריםכעת אין ל"
  .)לבין המחיר לאחר ההטבעה המקולקלת, את ההפרש בין מחיר המחזור שלפני ההטבעה(

, תאמר לי בבקשה: "ופנה אל החתן בשאלה, האומן התבונן ובחן את המחזורים, תוך כדי המשא ומתן של השניים
  ".?וסח אתם מתפלליםבאיזה נ

  .שעדיין לא קלט מדוע ולמה האיש מתעניין במנהגיו, השיב החתן, "בנוסח אשכנז"
הבט נא וראה את הכתוב על גבי ... כמדומני שלא הזקתי לך במאומה "-  המשיך האיש וטען כלפי החתן -" אם כן"

  "... כמנהג הספרדים ועדות המזרח: "המחזורים שקנית
                ', בריינדל'גם אילו הייתי מטביע  והרי ,בזה שרכשת בטעות מחזורים בנוסח אחרשאף אתה טעית , נמצא

  ".!התוצאה מבחינתך היתה אותה תוצאה ולא היה לכלתך שימוש במחזורים הללו
ם אחר הטבעת ש, ומבחינתך, ית כנדרש ממךלמעשה לא עש. מה שאני טעיתי אין זה עניינך. "החתן לא עמד מנגד

  ?עם מי הדין .!"וממילא עליך לשלם, נחשבת להיזק המחזורים
כשהגיע לקבל , למחרת". תצבע נא את הצמר שלי באדום: "וביקש, מעשה בבעל צמר שניגש אל אומן בצביעת בדים

ומשום כך מחיר הצמר הופחת משוויו שקודם , הופתע לראות שהצבע טעה וצבע את הצמר בשחור, את צמרו
 שגם אילו הצבע לא שהתברר, אלא. את הפחת שגרם לצמר] שנחשב למזיק[ולכן תבע בעל הצמר מהאומן , הצביעה

אופן  האם ב-גם אז הצמר היה נפחת משוויו ,  באדום את הצמרואכן היה צובע, היה משנה מבקשת בעל הצמר
  ? למזיק או לאהצבע זה נחשב שכ

, ונראה לבאר. צריך עיון אם גם במקרה זה נחשב הצבע למזיקוכותב ש) 'א אות ו"כ' ק סי"ב( החזון איש דן בזה
ולמרות שלאחר הצביעה ייפחתו דמי , אדוםבשהחזון איש עוסק באופן שבעל הצמר היה מעוניין שהאומן יצבע לו 

, היה לו עניין מסויים בצמר אדוםמשום ש ,כך היה רצונו של בעל הצמר, הצמר משוויו שהיה לפני הצביעה
מצד אחד כלפי העולם אין זה שכיון ', מזיק'בזה יש להסתפק אם ייחשב , נה האומן וצבעו שחורכששי, וממילא

כלפי בעל הצמר ישנה , אך מאידך, ]שווי הצמר בשוק בשני המקרים היה זהה[משנה בין צבעו אדום לצבעו שחור 
  .ובזה יש להסתפק האם נחשב הצבע למזיק או לא, תועלת כלשהי בצמר אדום

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"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי יה בן הלןשלמה אח, ו"הי מהרנגיז בת טאוס, ו"הי שמואל חזני בן מונירהלרפואת 



         על גבי המחזורים כלתו לא היה מעוניין כלל בהטבעת שם ]בעל המחזורים[גם החתן , לעומת זאת, במקרה שלנו
                   , 'מזיק'לאין ספק שהמטביע לא ייחשב , ואם כן, ]כי לאחר ההטבעה כבר לא יוכל להחזירם בחנות[

  !ולכן פטור, כי הזיק על פי רשותו והוראתו של הבעלים, 'מזיק ברשות'אלא הוא 
  .)אחת שאלתי( המטביע אינו חייב לשלם לחתן עבור היזק המחזורים :לסיכום

  ].ט, כד[ "אלקיך למרים' זכור את אשר עשה הה"
 עליה וחל, שנזכור לשון הרע של מרים והעונש שאירע לה על שדיברה במשה: יאמר, ת עשה על עניין לשון הרעזו מצו

אם מרים הצדקת הנביאה שלא ; וחומר לגודל העונש שיש למספרי לשון הרע-ויש לנו ללמד בזה קל. עונש הצרעת
נענשה עונש , ודיברה שלא בפניו, והיתה גדולה ממנו וגידלה אותו ומסרה נפשה עליו בעניין היאור, דיברה אלא באחיה
אלא שעשאתו , וגם הדיבור שדיברה לא היה לשון הרע ממש, עונשולא הועילו לה כל זכויותיה מן ה, גדול על דיבור כזה

 ).רבינו בחיי(שעונשם כפול ומכופל , וחומר לשאר בני אדם שמספרים לשון הרע ממש-קל, שווה לשאר הנביאים
השניים הציגו בפני הרב וויכוח מאוד . ל חסד גדולשכל אחד מהם מנהל מפע, הגיעו שני יהודים, א"ר שליט"אל מו

  :ומעשה שהיה כך היה, לא שגרתי שהתעורר ביניהם
אחד מהצדדים ". שם שמיםל"שהפכה למחלוקת נוראה , התגלעה בין השניים מתיחות קשה, לפני מספר חודשים
  .ל"רח, ם רעואף הוציא עליו ש, ה אותו וחירפוביז, ולדבר עליו רעה באוזני רבים, החל לרדוף את רעהו

ודיבר על חבירו סרה בכל מקום , הרודף המשיך לפעור את פיו ללא רסן ומחסום, כך היה במשך תקופה ארוכה
, החלה לפגוע ברודף' יד ה. אך בשמיים לא שתקו. שתקשמע חרפתו ו, ואילו הנרדף עשה עצמו כאילם. אפשרי

  . והתחנן שיעתיר בעדו לישועה, האיש מיהר לפנות לאחד מצדיקי הדור... במלוא העוצמה
 כדאי שתחילה תחפש היטב אם יש מישהו - ענהו הצדיק - את הכתובת למקור הצרות שלך אל תחפש אצלי "

  ...".ותמהר לפייסו, שפגעת בו
  . והתחנן אליו שיסלח וימחל לו, עם דמעות רותחות בעיניים, וא אל הנפגעהפוגע פנה אפ

אבקש נא שיואיל בטובו למחול לי : "אך הפוגע לא הרפה. והודיע שהוא מוכן לסלוח לו, הלה לא השיב פניו ריקם
  .והפוגע הצדיק הסכים...". ואף לשלוח לי כתב מחילה על כך, בלב שלם, באמת

ובו כתב והדגיש שהוא מוחל לו בלב שלם על כל , הנפגע שלח אל הפוגע את כתב המחילה. ןאך כאן אירע דבר מעניי
              , אבל: "אך חתם את מכתבו במשפט הבא', וכו' הקללות והגידופים וכו, הוצאת שם רע, הלשון הרע, הפגיעות

         , ומים ואלמנותעוזר לית, הלא אתה עושה חסד לאלפים...  על זכויותיך הרבים- על דבר אחד איני מוכן לוותר 
ואת זה אני רוצה , הרי עברו אלי כאשר דיברת עלי לשון הרע, והזכויות העצומות הללו', תומך בעניים ואביונים וכו

  ....!"להשאיר בידי
אך הלה אינו מוותר ומוסיף !". אין לך זכות להשאיר אצלך את זכותיי, אם הינך מוחל לי: "וגע טען כנגדוהפ

, מעיקר הדין אין צריך הנפגע למחול לו, ם רע על חבירושהמוציא ש, )'א- ו"תר' ח סי"או(ו הן הלכה בידינ: "לטעון
  !". יך להשאיר אצלי את זכויות המצוות שלךעל, ואם בכל זאת אתה רוצה שאמחול לך; אפילו כשבא לבקש מחילה

  ...כדי לקבל הכרעה בעניינם, א"ר שליט"לבסוף השניים החליטו לפנות אל מו
  :א" שליטי זילברשטיין"ר הגר"השיב מו

וכעת חוזר בתשובה , שאחד שדיבר על רעהו לשון הרע, )באדר' א דרשה לז"בדרשותיו ח(כתב רבינו החתם סופר ) א
וברור שאפילו אם המוחל . ( הרי הוא מקבל בחזרה את כל זכויותיו שעברו לחבירו-ילה ממי שדיבר עליו ומבקש מח

                 , כי הדבר אינו תלוי בו, אין בדבריו כלום, יעמוד ויכריז שעל זכויות המדבר לשון הרע הוא אינו מוכן למחול
  ...).ולא שייך כלל לסחור בו כחפץ גשמי, יתברך' שכן שכר המצוות כולו הוא מאת ה

ולא ינכו מזכויותיו כלל בגלל שמחל , לא ייגרע חלקו, מסתבר שלאחר שזה שדיברו עליו מחל לחבירו, אמנם) ב
                    ,למספר שחזר בתשובה את הזכויות שלו בחזרה, מאוצר מתנת חינם, אלא יתנו מן השמים, לחבירו

  .ם לזהה לא חסר שכר טוב לשלם גם לזה וג"שכן לקב, וזאת מבלי להחסיר מאומה מזה שדיבר עליו
                   , מכל מקום, ה הזכויות עוברות מהנפגע ושבות בחזרה אל הפוגעגם אם נאמר שלאחר המחיל, אולם) ג

וזאת על סמך דברי קודשו של מרן רבינו , כי לא יפסיד מאומה מחמת מחילתו, אמרנו למוחל שאין לו מה לחשוש
  ): ז"ט, ט"ויקרא י' אילת השחר'(שכתב בעניין זה דבר נפלא , ל"ל שטיינמן זצוק"הגראי

                   , ומכל מקום, אזי יחזרו הזכויות למספר לשון הרע, מספר לשון הרעכשזה שדיברו עליו מוחל ל"
שוקלת הרבה כנגד כל הזכויות שעברו אל המספר , כי הזכות שיש לו במה שמוחל לחבירו, המוחל אינו מפסיד מכך

                   , שיימחל לגמרי לחבירו ששב בתשובה, יש להורות לנפגע ,לאור הדברים "!והחזירם על ידי מחילתו
  ...אלא אדרבה רק ירוויח, סיד ממחילה זווהמוחל לא יפ
               "... רבינו ימחל ויסחל לי"והתחנן בבכי , ל"ל שטיינמן זצוק"בית מרן הגראייהודי הגיע ל: ונסיים בסיפור

  ". ?איזו רעה עשית לי? על מה אמחל לך"ל שאל "הגראי
  ...". דיברתי על הרב המון לשון הרע: "השיב האיש

                   !... ?אתה מבקש ממני סליחה: "הוא פנה אל היהודי בארשת פנים מרנינה ומחוייכת. אורו עיניו של רבנו
וכי אינך מכיר את דברי קודשו של החובת הלבבות שמי שמדברים אליו זוכה בכל ... הלוא עשית עימי טובה עצומה

              ,  לחבירו על שדיבר עליו לשון הרעוגם אם ימחל... (וגם זוכה שחטאיו עוברים אל המדבר, מצוותיו של המדבר
                - סיים מרן ואמר לאיש בחביבות -ואם כן )... על כל פנים יזכה לזכות עצומה בגין אותה מחילה כפי שנתבאר

  ...".אני אסיר תודה לך, אלא אדרבה, איני מקפיד עליך כלל, אין לך מה להצטער
  ... ו לו עודהיהודי שמע את דבריו הנלהבים והמנחמים של הרב ופניו לא הי

ואז פונה אליו מרן , הוא עמד לצאת מבית מרן עם הרגשה שהוא באמת עשה לרבן של ישראל טובה כה גדולה
  .)ופריו מתוק( ...". אל תעשה טובות כאלו גם לאחרים-רק בקשה אחת לי אליך : "ואומר לו בעדינות

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל 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"על, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  , ל"ורשיד זנ משה בן כ"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ אליהו בן בתיה ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ זינט בת מרים ז"לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון



 “ כי תצא למלחמה             ” 
בדרך כלל הפרשה הזו יוצאת בתחילת חודש אלול ולכן התורה רמזה ליהודי כשמגיע                                                                         
שלושים יום של חודש אלול שזה גימטריא "כי", אזי זה הזמן שתצא למלחמה כי הכל                                                                          
הולך אחר החתום, ובחודש שחותם את השנה זה חודש אלול ולכן בחודש זה מרבים                                                                       
בצדקה ובמעשים טובים, והמילה אלול כידוע זה ראשי תיבות "אני לדודי ודודי                                                                       
לי" (שיר השירים ו, ג), שהאדם צריך ליתן את כל האני שלי לדודו שזה הקדוש ברוך                                                                            

 הוא וכדי להבין כמה הימים הללו יקרים נראה משל.                                               
משל לאב שהיה לו בן יחיד שזה היה כל עולמו וכשגדל הבן אמר לאביו שהוא                                                                    
מתכונן לנסוע לאמריקה כדי לעשות ביזנס, האב ניסה לומר לו לוותר על הרעיון, אלא                                                                             
שהבן כבר היה סגור בעניין וקם ונסע אל מעבר לאוקיינוס, והתעסק בביזנס וצבר כספים                                                                               
וראשו היה שקוע מאוד בעסקים ובקושי היה מתקשר לאביו, וכעבור חמש שנים                                                                    
התקשר האב לבנו יחידו וביקש בתחנונים שיבוא לביקור בארץ לפחות לשבוע ימים,                                                                         

 אבל הבן סירב ואמר שהוא עסוק מדי.                                  
וכך עברו להם עוד חמש שנים ועוד חמש שנים ובינתיים הבן התחתן ונולדו לו ילדים,                                                                             
ושוב פעם האבא מתקשר ואומר לבנו, נפשי יוצאת אליך מרוב געגועים אנא תבוא אלי                                                                           
אבל הבן סירב ואמר לאביו אני אין לי זמן אם לך יש זמן תבוא אתה אליי, ואכן האב קיבל                                                                                  

 את ההצעה, וקנה כרטיס טיסה ואירגן את עצמו לקראת הנסיעה.                                                        
 

 “ כי תצא למלחמה             ” 
כשהאדם מבין שהוא הגיע לעולם הזה למלחמה נגד יצר הרע אזי יותר קל לו גם לנצח,                                                                            
שהרי אחד הגורמים המכריעים במלחמה זה ההפתעה כשהאויב לא מוכן, ולכן הקדוש                                                                        
ברוך הוא אומר לנו בפרשה הזו שנדע שכשיצאנו לאויר העולם המטרה היא מלחמה                                                                       
עם האויב הקשה ביותר שקיים, הלוא הוא היצר הרע, וכמו שמובא במשנה (אבות פ"ד                                                                          
מ"א) איזהו גיבור? הכובש את יצרו, שזו הגבורה מכל הגבורות שיש, ואין גבורה גדולה                                                                               

 מזו.      
ואפילו יוסף הצדיק אומר רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, לא נאמר עליו 'צדיק' אלא רק                                                                             
אחר שהוא ניצח במלחמה נגד אשת פוטיפר, וכל הגדולה והתורה שהאדם זוכה לה זה                                                                         

 רק כשהוא מתגבר על יצריו הרעים.                                
 

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 הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

keremyosef@okmail.co.il 
■ ■ ■ 

 :(לתגובות, הערות והארות בלבד)מייל המערכת 
alon7148454@gmail.com 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 
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 האם מותר להפריד את 
 המרק מן הרוטב בעת 
 ההשלכה לפח  

 

שאלה: בליל השבת כשמסירים את צלחות המרק מן 

השלחן נותרות הרבה פעמים צלחות חצי מלאות שהותירו 

הילדים, ובהם מרק וירקות. בעלת הבית מבקשת להשליך 

את הירקות לפח ואת הרוטב לכיור. האם מותר לה לערות 

את הרוטב לכיור ולהשאיר את הירקות בצלחת ולאחר מכן 

להשליכם לבדם לפח, או שיש לחוש בזה לאיסור ברירה 

בכלי, שהרי היא מפרידה את שני המינים זה מזה באמצעות 

 הצלחת.  

א דימה דין זה “ תשובה: הגאון הרב ברוך הופמן שליט 

ז ובהערה “ ב סט “ להא דכתב בשמירת שבת כהלכתה (פי 

ל שמותר לשפוך את “ ז אויערבך זצוק “ מז) בשם הגרש 

המרק כולו למתקן המונח בתוך הכיור, ויש בו חורים 

שהנוזלים יוצאים דרכו ויורדים לכיור והמוצקים נותרים 

ג דהוי ברירה בכלי “ בפנים ומושלכים לפח לאחר מכן, ואע 

שהרי אין בדעתו לסנן ’ ל:  “ ז שם ברירה כלל וז “ אין ע 

ולהפריד בין שני מיני פסולת, רק שלא יסתם הכיור ולית 

ביה משום איסור ברירה כיוון שכוונתו רק להפריד בין 

וגם הואיל וכל המינים ‘,  הגדול לבין הקטן שבפסולת כו 

שנמצאים שם הם פסולת גמורה והוא מתעסק בשפיכתם 

והוא היה רוצה שהכל יישפך לתוך הכיור ובלבד שלא 

כ “ כ. ועוד ציין למש “ ע ‘,  יסתמוהו ולכן אין זה בגדר ברירה 

 ט הערה עד).“בספר איל משולש (פ

א, וכן “ וכן הסכים הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט 

הורו הגאונים רבי משה שאול קליין, רבי חיים מאיר וואזנר, 

רבי נפתלי נוסבוים, רבי מנדל שפרן, רבי שמאי גרוס, רבי 

ע פריד דימה דין זה להא “ א. והגר “ עמרם פריד שליט 

ו): מסננת שנתן בה חרדל לסננו, “ דאיתא בסימן שיט (סט 

מותר ליתן בה ביצה אף על פי שהחלמון יורד למטה עם 

החרדל והחלבון נשאר למעלה. וביאר המ"ב (סקנ"ח) 

הטעם 'דאף החלמון שהוא מסנן אינו בשביל אכילה רק כדי 

ליפות מראה החרדל', וחשיב כהפרדת פסולת מפסולת 

 המותרת. 

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

 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:<“>החודש אי

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

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

אנשי בש
ט‘במס

זהבש בשלב רבים ולבקשת המצב עקב אנו בששורה אנשי

 לע"נ בנימין בן רחל

אנוש במענה גם תשובות לענות שיניתן נ ה

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 
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 סיפור לשבת  

הסיפור הבא אירע בשנה האחרונה, ומלמד 
אותנו על מעלתה של מצוות הצדקה שחשיבותה 

 לאין קץ.
מספר הסופר יאיר וינשטוק סיפור מדהים 

 ממש פלא פלאים:
 , ה ח ר ז ש  מ ש ה  . ה פ י ך  כ ל  כ ם  ו י ה  י ה ה  ז
הציפורים צייצו, הילדים המתוקים חייכו לקראתי 
בבוקר כשהערתי אותם לקראת יום הלימודים. הכל 

ואני לא  תקוה,  נראה מבטיח ומלא 
יכולתי לתאר לעצמי כי את היום הזה 
בלי   , ן לחלוטי שונה  בצורה  אסיים 

 …רשיון!
ראשית, אני חייב הסבר לקוראים 
י  ת או יבת  מחי עבודתי  הנכבדים. 
להשתמש כל הזמן ברכבי  הפרטי, 

הגה יודע כי בלי -ואם כל נהג חולה 
רגליים,  בלי  כמו  ממש  הוא  האוטו 
להבדיל, רח"ל. אצלי המצב חריף עוד 
גר בבית שמש  וכמה. אני  כמה  פי 
ומתנייד בכל בוקר לביתר, ומביתר אני 
ממהר לירושלים, ואחרי הצהרים אני 
חייב להיות בפתח תקוה לשעתיים, 

א   ת ו ר חב ה ם  ע ד  מ ו ל י  נ א ב  ר ע וב
… הקבועה בבני ברק את הדף היומי 

בקיצור, אצלי אין מצב' להיות בלי 
האוטו אפילו שעה אחת. האוטו הוא 
לא רק כמו הרגליים אצלי, אלא כלי 

העבודה שבלעדיו אני לא יכול אפילו לדמיין איך 
 החיים שלי יראו.

לאחר  מעולה,  רוח  במצב  לרכב  נכנסתי 
שהבאתי את הבן לחיידר ואת הבנות הקטנות לגן, 
התפללתי שחרית בשטיבל הקבוע שלי, עניתי את 
ה'ברכו' האחרון, ולמרות שיודעי דבר טוענים כי 
'עלינו לשבח' היא לא תפילת הדרך, מצאתי את 
עצמי מתניע את האוטו כאשר שפתי ממלמלות  את 
הפסוק 'והיה ה' למלך על כל הארץ'. מה אני יכול 
לעשות, מיהרתי. על השולחן במשרד חיכה לי גל 

 של עבודה. גל? ים!
הספקתי לנסוע בדיוק שני רחובות, כאשר 
מונית הגיעה מאחורי. עד היום אינני יודע מה בדיוק 
קרה שם באותו בוקר. הייתי צריך לעשות פרסה 

ונהג המונית לא הבחין, או שהוא מיהר, עד היום  
הענין נתון לויכוח. מכל מקום, אני 'שברתי שמאלה' 
והמונית פתאום נתקעה בי במלוא העוצמה. ברוך ה', 

 אפילו לא נשרטתי. רק הייתי קצת בהלם. 
האוטו? זה כבר סיפור שונה לגמרי, הוא קיבל  
בצורה  המכונית  צד  את  הגונה שקימטה  מכה 
מכוערת. ההלם שלי העמיק כשגיליתי כי המונית 
לעומתי נמצאת במצב הרבה יותר גרוע ונראית כמו 
אקורדיון. גם נהג המונית יצא בחסדי שמים ללא 

 פגע, אבל הוא השתולל מזעם וטען כי אני אשם.
שוטר הגיע למקום עם ניידת וסירנה עוד בטרם 
הספקתי לומר 'פוליס', גילה עוינות כלפי וסימפטיה 
גלויה לעבר נהג המונית. "בודאי שאתה אשם" אמר 
בפסקנות, ולפני שקלטתי מהיכן זה נוחת עלי הכריז 

 "אני עושה לך שלילת רשיון!".

"מה?!" חשבתי שלא שמעתי טוב. השוטר חזר 
על דבריו באיטיות ומתוך שמחה לאיד. רשם לי דו"ח 
כי  עם כמה העתקים, והודיע לי חגיגית  מפורט 
רישיוני יישלל לתקופה בת שלושה חודשים. למראה 
יבבותיי והיאוש הנורא שהחל לשאוג מגרוני, התרכך 
תשעה  בת  ארכה  לי  לתת  והסכים  החוק  נציג 

 חודשים עד למימוש השלילה.  
"אבל לא יעזור לך כלום. בעוד תשעה חודשים 
רישיונך יישלל, אתה חייב ללמוד על 
בשרך את הלקח". קהל קטן התאסף 
סביבנו. הרבה מן הצופים טענו כי 
השוטר היה חד צדדי וגילה נטייה 
ברורה ובלתי מוסברת לנהג המונית. 
מה גם שחלק מהם ראו בבירור שאני 
הווינקר לפני  עם  נתתי איתות  כן 
שהתחלתי את סיבוב הפרסה, ולא 

 כפי שטענו נהג המונית והשוטר.
 . ן מהעני ושכחתי  הביתה  חזרתי 
ילד שלם, בריה  חודשים?  תשעה 

יכולה   הקב"ה  חדשה בעולמו של 
אבל  חודשים.  בתשעה  ולד  ו להי

… המחשב במטה המשטרה לא שכח 
בהגיע היום מגיעה אל ביתי מעטפה 
ועליה מוטבע סמל לא מרנין במיוחד, 
י  נ א למעטפה  רף  המצו תב  כ במ
בתחנת  יצב  להתי עלי  כי  מוזהר 
המשטרה בבית שמש עד ליום זה 

 וזה ולהפקיד שם  את רישיוני.
עם המשטרה לא מתחילים. גם לא חלמתי 
להגיש ערעור כאשר נגדי עומדות עדויות של שני 

הפקדתי את …  עדים.  על פי שנים עדים יקום דבר 
הרישיון בידי שוטר פלוני בתחנת המשטרה, ויצאתי 
לדרכי ברגל. "להתראות בעוד שלושה חודשים" 
לחשתי לכרטיס הפלסטיק עליו מוטבעת תמונתי 
הצבעונית. לא העליתי לרגע  אחד במחשבתי כי לא 

 כך בדיוק יתנהלו הדברים.
צריך  לא  נום.  לגיהי הפכו  י  שחי אומר  לא 
להגזים. אבל החיים שלי בהחלט הפכו לסיוט אחד 
קשה לנסוע  כמה  גדול.  פתאום למדתי לדעת 
בתחבורה ציבורית. התחלתי להכיר מחדש את כל 
המדרכות השכוחות בבית שמש ובירושלים. עצרתי 
מוניות בלי חשבון והלכתי המון ברגל, ונרשמו  לי 
איחורים בכל מקום.  התרגלתי. לכל דבר מתרגלים. 

 השאלה היא רק כמה זמן זה לוקח.
 ואז צצה הנסיעה לבלגיה.  

שכחתי לציין כי אני יליד בלגיה, ומפעם לפעם 
אני חייב לנסוע למולדתי הישנה לכל מיני סידורים  
ו  שיחי ההורים  בבית  ביקור  והעיקר,  ומטלות. 
והזדמנות לקיים מצות כיבוד אב ואם מדאורייתא. 
מגיח  כאשר אני  י  נסיעותי לרוב  הפעם, בניגוד 

לבלגיה לשבוע בגפי, החלטנו אני וזוגתי שתחיה  
 לנסוע בהרכב מלא, עם כל המשפחה.  

בגלל שהדבר היה בבין הזמנים של חודש אב 
לקחתי את חברי יואב מביתר ומשם נסעתי לשדה 
התעופה כך שבחזור הוא יחזיר את הרכב. אבל עד 

 >המשךלשם אני הוא נהג. ואת זה כנראה שכחתי. || 

"אבל לא יעזור 
לך כלום. בעוד 
תשעה חודשים 
רישיונך יישלל, 

אתה חייב 
ללמוד על 
בשרך את 

 הלקח".

השבוע נוסיף נקודה לאלו העולים מישיבה קטנה 
לישיבה גדולה. יש לדעת שעיקר המציאות של ישיבה 
גדולה היא שאדם בונה את עצמו. בישיבה קטנה 

בישיבה ‘,  הפעילו אותו והכתיבו לו מה לעשות וכדו 
גדולה המצב בהרבה יותר פתוח והוא כמה שמשקיע 
בניה  קוראים  שהוא מקבל ולזה  זה מה  ומתאמץ 
עצמית שלו. והרווח והשכר גדול לאין ערך כי אתה 
מתעלה ואתה קונה קנין בנשפך בכל מה שאתה עמל 

 כמה שתלמד.
תסדר לעצמך את הסוגיות הנלמדות, תעשה חזרות 

 על המסכת הנלמדת תשקיע שהרי כל זה קנין שלך.
ובאשר להוואי החברתי בישיבה אתה נמצא עם 
חברה עם מסגרת חברתית שמחנכת אותך להיות 
אכפתי להיות אדם רגיש ולא אחד שחי לעצמו ועושה 
מה שהוא רוצה. שהרי כל מה שעושה אדם לעמו הוא 
הם אלו הימים  של הישיבה גדולה  עושה והימים 

איזהו מכובד ” שקובעים את צורת חייו. וכבר נאמר  
ולא נאמר איזהו מכובד מי “,  המכבד את הבריות 

שמכבד את עצמו. זה שקר, כבוד הוא מציאות בנפש 
האדם. אדם מכובד, אדם שמכיר במושג כבוד, הוא 

ונותן ‘  נוהג כבוד באחרים לא זורם וזורק מילים וכו 
משפטי ציניות לחברים, הוא לא מחנך חברים בישיבה,  
הוא לא עומד על שלו. אדרבה הוא אכפתי הוא מבין 
הוא מרגיש, בחור כזה יש לו לב, ולב טוב עולה על 

 גביהן.
כי כל ‘  רגשיות אכפתיות הם כלל גדול לעבודת ה 

הוא כשאדם עושה אותה עם הלב עם ‘ שלמות רצון ה
כשאדם עושה מצוות תפילות  הרגש והרצון,  כל 

הרי הוא מגיע ‘  ולימוד מתוך רצון עמוק להדבק בה 
ז נאמר “ לדרגות הגבוהות ביותר ברוחניות האדם. וע 

 תנה בני לבך לי.
כמה שיותר נימוס, דרך ארץ וכבוד אמיתי זה רף 
ההתמודדות  של  הדרך  כל  לאורך  להצליח  ענק 
החברתית בישיבה אלא כל עבודה של שניה זה נצח 
לאדם וגם זה משפיע עליו לכל החיים שיהיו חייו חיי 
תורה ויראה שיקים בית מאושר בית מרומם של כבוד 

 ר.“חכמים ינחלו אכי
‘ ר שנזכה כולנו לשמוח בחלקנו ולעשות רצון ה “יה

יתברך באהבה וחשק ושמחה ונזכה לגאולה השלימה 
במהרה בימינו ברוב רחמים וניסים גלויים במהרה 

 בימינו אמן ואמן.
שני מאמרים אלו נכתבו במיוחד לקוראי הגיליון 
מעטו ומקולמוסו של משגיח בישיבה גדולה ומובילה, 
אשר עוסק בחינוך קרוב לעשרים שנה. כמובן דברים 
אלו שנכתבו מעל גבי הגיליון הם סוג של הוראות יצרן 
ותו לא. אלו דברים שניתן בקלות לבנות את החיים 
בתחילת הדרך, או בתחילת השנה בלי להתבלבל ובלי 

 ליפול לרגע. 
 -ואם מאמרים אלו עזרו וסייעו לקוראינו היקרים 

 ד.“והיה זה שכרנו בס

 ‰˜ו˘י נמˆ‡ ר˜ בעליי‰:

נשטוק הסופר יאיר וינשטוק



"נהג ההונדה עצור בצד". הרמקול הזה מתכוון 
אלי? עיגולים שחורים צפו מול עיני וידי החלו רוקדות 
המכונית   , כן סוערים.   הורה   ריקודי  ההגה  על 
הקטנה עם לוחיות הרישוי האדומות והכוכב הכחול 
שיש "מ" במרכזו, בהחלט משדרת אלי. עם רמקול 
לא ידידותי. פני החווירו כפניו של נפטר, בר מינן. מה 
פתאום הוא החליט להתביית עלי, כתוב על המצח 
שלי שאני נוסע בשלילה? בקושי הצלחתי להחנות 

ו  ל ד  ר ו י ר  וט הש  . ד צ ב ו  ט ו א ה ת  א
ת  ו נ ו י ש י ר "  . י ל א ש  ג י נ ו א  ת ו ח י נ ב
 בבקשה!" מה עשיתי? ניסיתי להיתמם.

"רישיונות בבקשה" חוזר השוטר 
על דבריו כמו דיסק מקולקל. נתתי לו 
את רישיונות האוטו והראיתי לו את 
הביטוחים. הכל היה דווקא בסדר גמור. 
מוחזק  עבר טסט בזמן והוא  האוטו 
היה  קטן  פרט אחד  רק  כחוק.  בידי 

 חסר.
י  נ ו ד א  , שלך ן  ו י ש רי ה ואיפה  "
הנהג?" אני חושב שכוס חלב היתה 
פחות לבנה מהפנים שלי. כך הרגשתי 
י  אנ  . מלמלתי  , לי ן  אי רגע.  באותו 
בש־לילה. השוטר התלקח כמו מדורת 
בשלילה!  נוהג  "אתה  בעומר.  ג  ל"
אהה", סינן מבין שיניו. "טוב, תבוא אתי 
בבקשה לתחנת המשטרה. אתה עצור 

 והאוטו מוחרם לחודש ימים".
במושב האחורי פרצו יללות מפי 

הטף. "אנחנו בדרך לנמל התעופה", ניסתה רעייתי 
להסביר ללובש המדים. "יש לנו טיסה לבלגיה בעוד 
שלוש שעות", היא נפנפה לעברו עם הכרטיסים כדי 
להוכיח את אמיתות דבריה. אך השוטר היה קשוח 
כפלדה. "חוק זה חוק", ענה בחדות, "אתם באים אתי 

 כעת לתחנת המשטרה".
הובלנו כשור לטבח אל תחנת המשטרה, ושם 

לאחר אין ספור ויכוחים והפצרות, הסכים מפקד  
התחנה לאפשר לי להשתחרר בערבות כדי שלא 

נפסיד את הטיסה. פרוטוקול מפורט נרשם כדת  
וכדין, הרכב הוחרם לחודש, ואני הוזהרתי כי יום 
לאחר שובי מבלגיה בעוד שלושה שבועות (הם בדקו 
בכרטיס את תאריך הטיסה חזור!), עלי להתייצב 
כדי   , מגורי המשטרה בבית שמש, עיר  בתחנת 
להתחיל הליך של שיפוט מהיר. אחרת יהיה רע ומר 

 והרבה יותר גרוע. כלא כבר אמרנו?
החופש עבר כמו חלום. כולם נהנו. ההורים שלי 
הפיקו רוב נחת אושר מנכדיהם המתוקים, הקטנים 
צהלו ברוב שמחה בכל מתקני המשחקים והגנים 
החופשה  נגמר בסוף.  דבר טוב  כל  הציבוריים. 
נשכחת באנטוורפן הסתיימה. הגיע יום  הבלתי 
הטיסה הביתה. נפרדנו מההורים בברכות ואיחולים 
וידיים מלאות מתנות פרידה ומיהרנו לנמל התעופה. 
אבא  שיחי' היה הנהג. ולשם שינוי בארנקו שכן 

 רישיון בלגי כשר למהדרין.
נחתנו בארץ, שמנו את הכל במקום וכבר היה 
לילה. הילדים העייפים מן הטיסה וטלטולי הדרכים 
נרדמו בן רגע, ורק אני התגלגלתי על יצועי ולא 

הצלחתי לישון. לפי החוק אפשר להטיל עונש מאסר 
בגין נהיגה בשלילה. האם להטיל עונש מאסר, כמו 
גם לכמה זמן, העניין נתון לשיקול דעתו של השופט. 
מי יהיה השופט שלי? אוי לי! זה יכול להיגמר לא 
טוב. מאד לא טוב.נעשה לי רע על הלב. שפתי החלו 

 לרחוש תפילה. 
 , האמתי השופט  יקר שבשמים, אתה  אבא 
ואתה  יודע את האמת כי גם שלילת הרישיון לא 
הייתה מוצדקת, ואפילו אם כן, האם 
אצטרך לשבת  במאסר? מה יהיה 
 , העבודה ו  , דים והיל האשה  עם 

… והלימודים, והחברים, והבושות 
נס,  לי  תעשה  עולם,  של  ו  נ ריבו

 התפללתי בצר לי.
ואז, בין שלוש לארבע בלילה. כאשר 
של  ובעולמו  בשלוה  נמים  כולם 
ורק  מבורך,  שקט  שורר  הקב"ה 
ם  ול ק ת  א ם  עי י מ מש ם  רי רצ הצ
ברמה ואילו אני מתפתל ומתגלגל 

 מצד לצד, פתאום נזכרתי:
 – – –כוח הצדקה! 

ברגעים  במוחי  ועלה  צף  הדבר 
הקשים הללו, ועל המקום נדרתי: 
רבונו של עולם, הריני מתחייב בזאת 

לצדקה, עבור עניי ₪    200לתרום  
ארץ ישראל, ובקשתי שטוחה בפניך, 
אנא שלח לי ישועה. לאחר דקה כבר 
ישנתי כמו תינוק. שלוה גדולה ירדה 

 עלי.
הגעתי לתחנת המשטרה בבית שמש. הפקיד 
מדפדף בניירת. "התיק שלך הועבר לירושלים". 
שיהיה כך. נסעתי לירושלים, בתחבורה ציבורית 
כמובן. הרי אני בשלילה והרכב מוחרם. הגעתי ל'בנין 
כלל' במרכז העיר, המעלית טיפסה בין הקומות 

 והביאה אותי למטה המשטרה.
בלב הולם ושפתיים ממלמלות תפילה אני ניגש 
אל היומנאי. "כן אדוני". התחלתי להסביר לו למה 
הגעתי לפה, ואיני יכול לשכוח את המבט מזרה 
האימים שעמד בעיניו  ואת הניגון בעת שהטעים 
בחומרה: "נהגת בלי רישיון, אה?!" טוב שלא הוא היה 

… השופט, אחרת היה שולח אותי תיכף אל הגרדום 
"תלך עד קצה המסדרון, שם תיכנס לחדר האחרון 

 מצד שמאל".
נגררתי ברגליים קפואות למחצה אל החדר 
כזאת! אני מקיש בדלת  הקדמה  האחרון, אחרי 

השוטרים -ונכנס פנימה. ניגש אל אחד הפקידים 
ומתחיל לספר שוב איזה עבריין אני. מציג בפניו את 

 ההזמנה לתחנת המשטרה.
"תן לי לבדוק, רגע. מה אמרת מספר הזהות 
שלך?" הוא מעלה את הנתונים על צג המחשב, 

 ופונה אלי. "לא אדוני, אין לך כלום".
מה פירוש? "אין לך שלילה". מה זאת אומרת? 
"זאת אומרת שאין לך שלילה. כל טוב לך אדוני, 
אתה יכול ללכת הביתה". לכל מקרה שלא יבוא 
ולא  מדובר באמת.  ואכן  הדבר  בדקתי שוב את 

 גם הרישיון חזר אליי במימון המשטרה! -תאמינו

 סיפור לשבת

ואפילו אם כן, 
האם אצטרך 

לשבת  במאסר? 
מה יהיה עם 

האשה והילדים, 
והעבודה, 

והלימודים, 
והחברים, 

והבושות... ריבונו 
של עולם, תעשה 
לי נס, התפללתי 

 בצר לי.

ב), שכתב: “ ג, הי “ ם (סוף הלכות שמיטה ויובל פי “ עיין ברמב 
ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו. מפני ” 

ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו ‘  שהובדל לעבוד את ה 
“, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל”הצדיקים לרבים, שנאמר 

לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל 
שנאמר ‘,  ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן. אלא הם חיל ה 

הוא זיכה להם שנאמר אני חלקך “,  חילו ‘  ברך ה ”  ברוך  והוא 
 “.ונחלתך

ולא שבט לוי בלבד ” ג) וכותב:  “ ם (בהלכה י “ וממשיך הרמב 
והלך ישר כמו שעשהו ‘  אלא כל איש ואיש מכל באי העולם ה 

האלוקים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני 
חלקו ונחלתו לעולם ‘  האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה 

ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה 
מנת חלקי וכוסי אתה תומיך ‘  ה ” לכהנים וללווים, הרי דוד אומר:  

 “.גורלי

ל, המחזקים מאוד לאדם שרוצה להיות “ ם ז “ כ דברי הרמב “ ע 
הוא נחלתו ויזמין ‘  אין לו לדאוג דאגת הפרנסה, כי ה ‘ וכו‘ מעבדי ה
 ת את צרכו.“לו השי

שווא לכם משכימי קום מאחרי שבת ” הנה בתהלים נאמר,  
(תהילים פרק קכז), “  אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא 

בעלי האומניות המשכימים ומאחרים   -“ שווא לכם ” ל,  “ י ז “ופרש
 -למלאכתם ומתפרנסים בעצבון ביגיעה בלחם העצבים של טורח 

ה פרנסה למ ישמנדד שנתו מעיניו בשביל לעסוק “הקב -“כן יתן” 
ל.[ והיינו פרנסה “ עכ “.  למדד מעיניו שינה -“לידידו שנא”בתורה. 

י הובא בשיטה מקובצת כתובות (דף “ בלא טורח, כמבואר ברש 
 מה)].‘ עמ“ עמלה של תורה”א) (עיין ספר “סב ע

ה “ (על פרקי אבות פ“ רוח החיים“ל ב“ח מוואלזין זצ“ועיין להגר
ולא כיבו ” ניסים שהיו בבית המקדש  ‘  על אחד מהי ‘)  משנה ה 

ש שביאר מדוע לא עשה “ עיי “,  הגשמים אש של עצי המערכה 
“, ולא כיבו”ה שלא ירד גשם מעל מקום המזבח, ולא ירד שם “הקב

 ה יכול להוריד במקום אחד גשם ובמקום אחד לא יוריד.“הרי הקב

ל, שיש כאן כוונה מיוחדת להראות לנו “ וביאר שם הרב זצ 
לא ישוב מפני כל. כמו שרואים במזבח ‘ שהאדם הקבוע בעבודת ה

 שהאש יוקד עליו תמיד ולא כיבוהו כל גשמים שירדו עליו.

והנה טענת רוב העולם בזמנינו שאינם יכולים לעסוק בתורה 
מחמת הדאגה וטרדת הפרנסה לזה אמר שהוא טעות גמור, רק 

בה  ,  שיהיה בטוח  וזהו שלא כיבו ‘ בתורה  ויהיה יכול לעסוק 
ב]. “ הגשמים כי גשמים רומז לפרנסה [עיין מסכת תענית דף ב ע 

ו שום ביטול וכיבוי לעסק התורה שנקרא אש “שלא יהיה לך מזה ח
רק שישים ” י:  “ ובהוספה מכת “.  הלא כה דברי כאש ” כמו שכתוב  

ה שישלח הפרנסה בקלות בלי יגיעות ואז יהיה “בטחונו חזק בהקב
ש “ [ועיי “.  ויהיה יכול לעסוק בתורה בתמידות ‘  נכון לבו בטוח בה

 עוד].

 סיפור טרי!!

 

כי לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ”
ונחלתו יאכלון: ונחלה ‘ ונחלה עם ישראל אשי ה
הוא נחלתו כאשר דבר ‘ לא יהיה לו בקרב אחיו ה
 ”לו

 זן ומפרנס לכל

 לידידינו ומכובדנו
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 

 א “ג רבי אריה ליב פפר שליט“הרה
 ‘לרגל נישואי ביתו הכלה המהוללה שתחי
יהא רעווא מן שמיא שזיווג זה יעלה יפה 

 ח דעסקין באורייתא דיליה“ויזכו לבנים ת
 

 
 עורך  •דניאל ח. אלפסי 

ומכובדנו ללידידינו

ח דעסקין באורי“ים ת

ללללללללללללללללאלפסי  לללללאלל ח.  עור•דני



מסופר (קונטרס ''מרבה חיים'') שכ''ק הגה''ק אדמו''ר הזקן מסאדיגורא זי''ע, כשאסרוהו שלטון  
הרשע ברוסיא בעלילה, והיה אסור ט''ו חדשים רצופים ביסורים נוראים, עד שנמנע ממנו לישן על 
דרגש או מיטה ימים שלמים ברציפות, ובאותו זמן נורא ואיום חזר אדמו''ר הק' ד' פעמים על כל חלקי 
טור ושו''ע בע''פ, כי מנעו ממנו להביא לו ספריו לבית מאסרו, זאת ועוד שבסמוך לבית מאסרו עמד 
בית תיפלה שהשמיע צלצולי פעמונים מטומאתם, ואדמו''ר זי''ע הכניס אצבעותיו הק' לתוך אזניו לבל 
ישמע קול טומאתם, ומרוב שהחזיק את אצבעותיו בתוך אזניו הק' נפער כמין חור מתחת אזניו הק' 
מדחיקת האצבע, וכך מתוך מסי''נ גדולה עסק בתורה מתוך הדחק, וכך עמד שבועות וחדשים 
שלמים כשאצבעותיו תחובים באזניו ויסורים נוראים, ובאופן כזה עסק בלימודו וחזר בע''פ ד''פ על 
סדרי הטור והשו''ע, תוך שהוא מתעמק במחשבתו הטהורה מנוטרל מכל הסובב אותו, וכך המית 
עצמו בתורה ט''ו חדשים ברציפות. ולשאלת חותנו הרה''ק הבית אהרן מקרלין זי''ע כשבא לבקרו 
ושאלו איך הרגשתו בבית האסורים ענה ברוב קדושתו: 'מה לי הכא ומה לי התם', מה לי הכא בבית 
האסורים מה לי התם על כסא ממלכתו בחצר הקודש בסאדיגורא, ששניהם שווים במעלה בעבודת 
הבורא! ואמור מעתה אם בבית מאסרו כך ובתנאים על אנושיים תוך מכאובים ויסורים, על אחת כו''כ 

 בשבתו בביתו על התורה ועל העבודה כמה המית א''ע בתורה.
 

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

 ברגשי קודש.
ופעם בהתארחו בעיר מערעץ התארכה שנתו בעשר דקות והחל זועק על כך שחיסר עשר דקות 
מעבודת ה'. ובהזדמנו בשנית לאותה עיר הלך לאותה אכסניה וישן עשר דקות פחות מהרגלו כדי 
לתקן "החטא" של השינה היתרה שישן בפעם הראשונה וכאשר ראה שה' עזר לתקן את השינה 

 היתרה שמח על כך הרבה.
 

מסופר על הצדיק המקובל האלוקי רבי סלמאן מוצפי זצ"ל שקיבל עליו, בזמן שנפטר הבן איש חי 
זצ"ל, ללמוד תורה בהתמדה יותר גדולה, ונעשה מופרש ומובדל מן העולם וכל מעייניו היו נתונים 
לתורה בלבד. הוריו חסו על בריאותו וניסו למונעו אך הוא גמר בדעתו כי עליו לקום מידי לילה בשעת 
חצות לעסוק בתורה עד אור הבוקר כפי שנהג אביו בחצות וימשוך בבריח ידו ויתעורר. אחרי שבועיים 
השגיח אביו בחבל הקשור לבריח ומנעו מכך, אלא שמצא עצה, קשר ידו בחבל וקצהו שלשל דרך 
החלון, ובקש מחברו שכשיעבור על יד ביתו ימשוך בחבל. מידי לילה אחר צאת אביו, היה חברו מעירו 

 והלכו לביהמ"ד ולמדו עד עלות השחר, ומשך שעתיים מוסר, ואח"כ עסקו בתלמוד.
 

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מחמר בדרך. ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו, 
א''ל: רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה! א''ל: לא כך שניתי לכם ''ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן 
היה חכם ומבין מדעתו''. א''ל: רבי תרשני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני! א''ל: אמור! מיד ירד ריב''ז 
מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית. א''ל: רבי מפני מה ירדת מעל החמור? אמר: אפשר 
אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור? מיד פתח 
רבי אלעזר בן עזריה במעשה המרכבה ודרש, וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה. 
פתחו כולן ואמרו שירה וכו' נענה מלאך ה' מן האש ואמר: הן הן מעשה מרכבה. הגמרא במסכת 
ברכות (דף נ''ז ע''ב), אומרת: הרואה יחזקאל בחלום יצפה לחכמה. היינו חכמת הקבלה, כי יחזקאל 

 ראה מעשה מרכבה.

 סיפורים מחזקים  
ן

 "ור‡י˙ ב˘בי‰ ‡˘˙ יפ˙ ˙ו‡ר ו‚ו'" (כ"‡ י"‡)
 

היאך נכשלו במלחמה בעוון יפת תואר 
 והלא רק צדיקים היו יוצאים למלחמה?

 
למה נסמכה פרשת יפת תואר לפרשת בן סורר 
ומורה, לומר לך שכל הנושא יפת תואר, סוף שיש לו 
בן סורר ומורה [סנהדרין קז.], בן עזאי אומר מצוה 
גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, מתוך שלא התגבר 
על יצרו ולקח אשת יפת תואר גרם להוליד בן סורר 
ומורה, ומתקיים בו בסופו "וכי יהיה באיש חטא 

 משפט מות והומת ותלית אותו על עץ", [דב"ר פ"י].
יש לתמוה ולהשתומם היאך היוצא למלחמת רשות 
מגיע לכל זה, והרי דרשו רבותינו (סוטה מד.) "מי 
האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו" (דברים כ'), 
רבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זה המתיירא 
מעבירות שבידו, לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו 
שיחזור בגללן, במה דברים אמורים במלחמת רשות 
אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו 
וכלה מחופתה, ואמרו עוד בגמ' המשוחח בין תפילין 
של יד לתפילין של ראש עבירה היא בידו וחוזר עליה 

 מעורכי המלחמה. 
וכיון כיון שרק כשרים וצדיקים שאין להם עבירות 
בידם ואין להם במה להתיירא היו יוצאים למלחמת 
הרשות, היאך אפשר שיגיעו לשפלות של עוון אשת 
יפת תואר, פח מוקשיו של יצר הרע, וכמו שאמרו 
חז"ל (קידושין כא.) לא דיברה תורה אלא כנגד 
יצה"ר, ועוד שבסוף עובר על עוון מיתה ומתחייב 

 משפט מות?
 

 יישוב א'
רק מי שהיה לו עדים שחטא היה חוזר 

 מעורכי המלחמה
י"ל על פי מה שאמרו בירושלמי (פ"ח דסוטה ה"ט) והובא 
ברמב"ן (כ' ט') שכל החוזרים מעורכי המלחמה היו צריכין 
להביא ראיה לדבריהם, על הבית והכרם והאשה לפני שר 
הצבא ואז ייתן להן רשות לחזור, ושכן אמרו לדעת רבי 
יוסי הגלילי שצריך להביא ראיה על העבירה שבידו, 
שאילולי כן היו מרבית העם חוזרין בטענות שקר. וכן 
דקדק בעל ההפלאה בספרו פנים יפות עה"ת (כ' ה') שמזה 
שהיה מכריז מי האיש, ולא היה אומר איש אשר בנה בית, 
שחוזר  מה  להביא עדים על  אחד צריך  שכל  מוכח 
מהמלחמה. ולפי זה ניחא כי אותם שלא נמצאו להם עדים 
על העבירה שבידם לא היו חוזרים מעורכי המלחמה, ומהם 
היה שייך שיחטאו בעוון אשת יפת תואר, והיה מתקיים 
בהם כל החוטא בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלוי (סוטה ג.), 
לא כן יראי ה' שלא היה בהם שום רבב, היה הקב"ה שומר 

 צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום.
 ‘יישוב ב

הביאו עצמם לידי ניסיון לעמוד כנגד פיתוי 
 היצר

י"ל שאותם צדיקים שהיו גדולי המעלה, הגיעו לשפלות של 
וחשקת בה, על ידי שהיו בטוחים בצדקתם ורצו להביא 
עצמם לידי ניסיון, ולא עמדו בפיתוי היצר ונלכדו ברשתו, 
ובמסכת סנהדרין (קז.) אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל 
יביא אדם עצמו לידי ניסיון. וכן אנו מבקשים ומתחננים 
ואל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי  על זה בכל יום "
בזיון" (ברכות ס: ע"ש). ובמסכת ב"ק (צג.) אמר רבי אבהו 
לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך 
נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי 
מזבח, ופירש העין יעקב שלעולם יהא אדם מן הנרדפים 
על ידי יצר הרע עצמו, ולא יהיה מאלו שרודפים אותו 

 ומתגרים בו, כי אסור לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון.

 

  
ןטו

מצטרפים עוד היום למהלך 
הפעם גם אתם שותפים ההיסטורי: 

 בהוצאת ספר "אור השבת" החמישי 
 לפרטים והקדשות

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

מצטרפים עוד היום למהלך 
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י ְלָחָמה  ֵתֵצא  ּכִ ָיֶדךָ   יךָ וקֱאלֹ'  ה  ּוְנָתנוֹ   ֹאְיֶביךָ   ַעל  ַלּמִ ִביתָ   ּבְ ְביוֹ   ְוׁשָ   רבי  הצדיק:ׁשִ
  מרמזת  זו  שמלחמה,  בספרים  מובא:  חיים  החפץ,  רבו  משם  הביא  בלוך  שלמה

 אויביך   על  למלחמה  תצא  ״כי,  המקרא  לשון  כך  יבואר  זה  לפי.  היצר  למלחמת
  ה׳  ״ונתנו  מיד,  למלחמה  עליו  תצא  אך  אם,  כלומר,  בידך״  אלקיך  ה׳  ונתנו  -

 אלא ,  עוד  ולא.  בו  למלחמה  היציאה  היא  העיקר  כל  שכן,  בידך״  אלקיך
 שכן ,  בו שנלחמת קודם ממך הוא ששבה  השבי את שתשבה,  שביו״ ״ושבית

 )גבוה משולחן פנינים(.לזכויות לו נהפכות זדונותיו, באמת בתשובה השב
 

ה: ָ ְלִאׁשּ ְלָך  ְוָלַקְחּתָ  ָבּה  ְקּתָ  ְוָחׁשַ ּתַֹאר  ְיַפת  ת  ֵאׁשֶ ְבָיה  ִ ׁשּ ּבַ יחזקאל ְוָרִאיָת  רבי 
היה   בלונדון,  כרב  מכהן  בהיותו  הגדולה.  בפיקחותו  נודע  זצ״ל,  אברמסקי 
מרוח   שהושפעו  אנשים  היו  השומעים  בין  השבוע.  בפרשת  שיעור  מוסר 
הצרופה.בהגיעם   התורה  מדרך  קימעא  התרחקו  חייהם  ובארחות  ההשכלה, 

כיח מכאן שאפשר להתיר בימינו  יש להוו,  שיש ראיהחשבו    "כי תצא"לפרשת  
״,  יצר הרעשהרי מצינו בפרשה ״לא דיברה תורה אלא כנגד    ,איסורים רבים

כיום   הרע״,  ש"לכן  יעשו יצר  שלא  כדי  רבים  דברים  להתיר  יש  גדול,  הנו 
כשנכנס הרב לשיעור פתח ואמר: מפרשתנו יש להוכיח כי כל ציווי    באיסור.

הותרה מחמת   יפת תוארשאי אפשר לעמוד בו התירה תורה. שהרי אשת  
אפשר זהלהתגבר    שאי  כן .  על  בתורה    אם  שנאסרו  שהדברים  אנו  רואים 

היתה  ,אפשרי לקיימם, כי אם לא היתה אפשרות לעמוד כנגד פיתויי היצר  
זאת...   מתירה  ש התורה  אוכמובן  אחרי    , טענותיהםנסתתמו  ,נשים  אותם 
 .(גשמי ברכה) רבי יחזקאלששמעו את דרשתו של 

 

י רּו ֹאתֹו   ּכִ קֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיּסְ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ּבְ ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ
ַמע ֲאֵליֶהם: של פרשה זו לפרשת בכור  ְולֹא ִיׁשְ לו  ,סמיכות  כמו   :רמאפשר 

למען    "קדש לי כל בכור"ן וצותה תורתנו  נולד ראשוש שחשיבותו של הבכור  
על כל   ,כן משפיעות שנותיו הראשונות של האדם  . ישפיע על שאר האחים

שזה   אחר שנעשה בר מצוה  ,לכן אם שלשה החדשים הראשונים  ,החיים שלו
זה מראה אשר כל ימי חייו יהיו    ,המה מקולקלים,  " בן סורר ומורה"של    הזמן

שעה ראשונה    ,לשמור יום ראשון של השנה  ,ומזה נקבל מוסר  ,מקולקלים  
לה תשפיע תמיד  חכי ההת  ,וכן הימים הראשונים אחר הבר מצוה   ,של היום

 ) שם משמואל.(על העתיד 
 

ֵעץ: ַעל  ֹאתֹו  ְוָתִליָת  ְוהּוָמת  ָמֶות  ט  ּפַ ִמׁשְ ֵחְטא  ְבִאיׁש  ִיְהֶיה  נפטר ְוִכי  כאשר 
זיע"א קורדוברו  משה  רבינו  הגדול  את   .המקובל  הקדוש  האר"י  עליו  קרא 

ה  כשיהי  ,מלשון חסרון  "חטא"  "כי יהיה באיש חטא משפט מות והומת"הפסוק  
 ,משום שאין לו שום עוון  ,כלומר שאינו חייב מיתה ,באיש חסרון משפט מות
תתלה את מיתתו בעבור חטא   ,אז ותלית אותו על עץ  , כרבינו משה קורדובירו

 ) נחל קדומים( .שנגזרה מיתה לעולם  , ,של אדם הראשון ,עץ הדעת

 

ְקַהל ה' ַעד   יִרי לֹא ָיֹבא ָלֶהם ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ ְקַהל ה' ּגַ לֹא ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ
ְצָרִים    עֹוָלם: ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִים ּבַ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ר לֹא ִקּדְ ַבר ֲאׁשֶ ַעל ּדְ

: תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלּךָ עֹור ִמּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִ ר ׂשָ שני טעמים    ַוֲאׁשֶ
ומדוע  ה׳״.  בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא  ״לא  למצות  תורה  די    נתנה  היה  לא 

שהוצרכה  ובמים",  בלחם  אתכם  קדמו  לא  אשר  דבר  ״על  הראשון  בטעם 
להוסיף טעם שני ״ואשר שכר עליך את בלעם לקללך״. ועוד, הלא דבר פשוט  

ומ  ארץ  בדרך  הצטיינות  דורשים  לא  ונתעבים  שפלים  שמאנשים  דות  יהוא 
בלעם   את  ששכרו  על  ומואב  עמון  בני  נתבעו  היאך  אם־כן  , לקללטובות. 

ובנשימה אחת גם על שלא קידמו אותם בלחם ובמים, שהוא ענין של הליכות 
״על דבר אשר לא   -דרך ארץ גרידא.אלא ששני הטעמים תביעה אחת היא  

די   לכם  היה  שלא  בתואנה  להצטדק  תנסו  וכי  ובמים״.  בלחם  אתכם  קדמו 
מון כה ממון, לקדם ולכלכל מליוני איש בלחם ובמים, אם־כן כיצד הוצאתם מ

 (המגיד מדובנא ,פנינים משולחן גבוה) .רב על שכירת בלעם לקלל את ישראל
 

"נכנסנו, קבוצת אברכים ל׳וועד׳    - ״בימי חודש אלול״ ־ מספר בעל המעשה  
מד על שפתיו, התפשט על פניו, הוא אצל רבי שלום שבדרון זצ״ל. חיוכו ע

הסתכל על כל אחד שנכנס, ליווה אותו במבטיו ורמז לו בחיוך לשבת. רבי  
שלום פתח ואמר: ׳אתם רוצים חיזוק? ממני? מי אני? אבל כדאי, כדאי, אמסור  

עניני החודש   דיבר על  ששמעתי מאחרים...׳ רבי שלום    - אלול    -לכם מה 
להט ודבריו  סגורות  היו  את  עיניו  ראינו  עיניו  את  כשפתח  בהתרגשות.  ו 

הדמעות המרוממות של חודש אלול. את הבכי המתוק של רבי שלום. הוא 
הביט עלינו ואמר: ׳ואתם לא בוכים?! הרי צריך לבכות על שלא בוכים!׳ ־  
הוא המשיך לרגש את ליבנו בקולו החוצב, ורגע לפני הסיום הגביה את קולו 

  - אברכים יקרים! הבה נבקש כולנו יחד  תשובה!  בקול בוכים: ׳רבותיי. נעשה  
השיבנו ה׳ אליך ונשובה חדש "השיבנו!׳. נסערנו אחריו בקריאה אדירה ־  

 ) קול חוצב,   (."ימינו כקדם

 
היה זה בחודש אלול שנת תשכ״ח. רבי אליהו לופיאן זצ"ל הוזמן לישיבת 
״קמניץ" לשאת שיחת מוסר. את דבריו מיקד על מידות. בין יתר דבריו סיפר  

שנה בזמן שהיה בוורשא (פולין) קרא סיפור שהרשימו   50שהוא נזכר שלפני כ־
מעיתוני התקופה. וזה הסיפור: בעל־כלב אילף את  מאד ואשר הופיע באחד  

כלבו ושלח אותו מדי בוקר עם סל למכולת. בתוך הסל היה פתק ובו רשימת 
מצרכים. הכלב הנאמן ביצע את שליחותו ושב אל אדונו. כך היה מדי יום  
אחת  לחמניה  הכיל  הסל  אך  אדוניו,  אל  שב  אחד  יום  של  בבוקרו  ביומו. 

הבית שאך מקרה הוא. אך הדבר חזר על עצמו.  פחות. לתומו, חשב בעל־
במקום חמש לחמניות חזר הכלב רק עם ארבע. פנה בעל־הכלב לבעל־המכולת  
בטרוניא, אך זה האחרון השיבו: מה אעשה, לא שיניתי מאומה! שם אני בסל 
הכלב   אחרי  לעקוב  שניהם  החליטו  והלכה.  גברה  לחמניות.התעלומה  חמש 

נם התעלומה נתחוורה. הכלב החל לשנות את  ולבדוק פשרם של דברים. ואמ
מסלולו הקבוע ובחר לו מסלול העובר דרך גינה צדדית בעיר. לתדהמתם כי 
רבה, באמצע הדרך ניגש הכלב אל כלב אחר ששהה במקום, כלב פצוע, בעל 
רגל שבורה שבקושי מצליח לדדות. משהגיע אליו, הוציא לו לחמניה מן הסל, 

אד אל  בדרכו  הלאה  דפק  והמשיך  הדברים,  סיפור  של  זה  בשלב  רבי  ונו! 
בעלי־החיים) לא חייבים בחסד! הדבר  על השולחן והרעים בקולו: ״הם (  אליהו

 (ר' אלה')אבל אנחנו?!...״  -טבוע בהם! 
 

את דרשת הימים הנוראים וסיפר  זצ"ל  אחת השנים, פתח רבי איצל׳ה בלאזר  ב
כך: מעשה ביהודי שתעה בדרכו והסתבך ביער עבות, כמעט יומיים הסתובב 
ביער תועה ותוהה ולא מצא מוצא. לפתע ראה יהודי מהלך לקראתו. בשמחה  

א  נא  הראני  וביקשו:  אליו  רץ  שאלו רבה  הנורא.  היער  מן  לצאת  הדרך  ת 
נו, אני תועה    -יומיים, השיב המסכן.    -היהודי: כמה זמן אתה תועה ביער?  

ועדיין לא מצאתי דרך! ואתה תועה    - כאן כבר שבועות אחדים! קרא היהודי,  
יומיים בלבד והינך בא לשאול אותי כיצד להיחלץ מהסבך?! רבי איצל׳ה הרים  

אתם אברכים צעירים! עוד לא הספקתם לתעות הרבה    את קולו וזעק: "רבותיי 
בעולם, אך אני כבר זקן ושנים רבות אני תועה ומחפש דרך לשבר את המידות  

הוא געה בבכי והקהל   -הרעות. ואיך קראתם לי להראות לכם את הדרך?!״  
סיים רבי איצל׳ה ־ "כי מתוך   -כולו אחריו. "בדבר אחד אני יכול לעזור לכם״  

הר ישרה,  תעיותי  שאיננה  הדרך  מהי  לכם  ולומר  להצביע  אני  יכול  בות 
 (גדולי ירושלים)"...להזהירכם שלא תלכו בה

 

רבי נפתלי אמסטרדם זצ״ל שהיה שותק ולא שפטיה סגל זצ״ל על  רביסיפר 
הוציא מפיו מלה שאינה של תורה, מראש־חודש אלול עד אחר יום הכיפורים.  

שיחה  וזוכר להשמיע  פניו  וכיסה  ראשו  מעל  בטלית  שהתעטף  בישיבה,  ני 
מוסרית כשהוא רועד, והרעד שלו הספיק להחדיר את עומק המשמעות של 

 (אני לדודי) .יתברך  'עמידה לפני ה

כי תצא               
��
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 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דוב בן



 

 
בדרשה שנשא המשגיח רבי שלמה וולבה זצ"ל בפני ציבור שעדין לא זכה 
לשמור תורה ומצוות ,אחד השומעים,שאל שאלה :"כבוד הרב בשביל מה צריך  
ללכת עם כיפה"? ענה לו המשגיח בחיוך: כאשר מתבשל בסיר משהו טוב, 

פח בדרך כלל מגולה. התשובה השנונה שנאמרה בענות  מכסים אותו, ואילו ה
 .(אבני שלמה) חן התישבה על לב כל

 
 "ביאור הלכה"שאומרים ״עלינו לשבח״ אחר ״קידוש לבנה״ כתב ה)למנהג(הטעם  

שלא יטעו ח״ו במה שאנו עומדים נגד הלבנה ושמחים בה שיש חשש  (סי׳ תכ״ו)  
כי ה׳ הוא האלקים   םינו ומסיימישאנו נותנים כבוד ללבנה, לכך אומרים על

 אין עוד מלבדו. 
 

האיש הפשוט, זה שלא זכה ללמוד תורה. ואפילו אם הוא כן לומד קצת אבל 
הוא לומד באופן של לצאת ידי חובתו, הוא לא עוסק קבוע בתורה. האדם  

הוא    - וא עושה הוא חושב שהוא עושה טובה להקב"ה... הזה, בכל מצוה שה
הוא  אוהו...  ומתפלל...  הכנסת  לבית  הולך  הוא  להקב"ה.  טובה  עושה 
התאמץ... הוא עשה מאמץ לעשות טובה להקב"ה.ואם הוא עוד נשאר אחר  
כך לשבת וללמוד באיזה שיעור אחרי התפילה, בין מנחה למעריב, גם אם הוא 

ם ומתעורר לפרקים ובקושי שמע את השיעור, העיקר  מתנמנם ומתעורר, מתנמנ
שהוא קורא לעצמו בזה שהוא "קובע עתים לתורה". אוהו... הוא מרגיש שכבר 
עשה טובה גדולה להקב"ה... אחר כך הוא גם נשאר ומתפלל מעריב, אוהו.  

ככה הוא חושב.ומה דוד המלך   - איזה טובה גדולה שהוא עשה להקב"ה...  
המלך? דוד המלך שלמד כל כך הרבה תורה אומר מה    חושב? מה אומר דוד 

מה  "שאנחנו אומרים, אחריו, כל בוקר, מיד כשפותחים את הסידור ואומרים  
ואני...'  ", ממשיכים ואומרים את הפסוק שדוד המלך אמר."טובו אהליך יעקב

המלך:    - דוד  ביתך"אומר  אבוא  חסדך  בא ..."ברוב  אני  אומר,  המלך  דוד 
אני בא לבית המדרש, אני בא לבית הכנסת, אני בא    -..  לביתך, לבית ד'. 

זה עם החסד הגדול שעשית אתי, שאני חי, שאני   - לישיבה.ברוב חסדך...  
בריא ושאני הולך...שמעתי מרבי יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה שסיפר,  
שכאשר הוא היה רב בלונדון, פעם אחת הוא נכנס לבית הכנסת, שם בלונדון,  

על הבמה ואמר לציבור המתפללים את הדברים האלה."תשמעו, אני  הוא עלה  
אנשים  מאות  שם  ראיתי  החולים  בבית  כשהייתי  חולים.  מבית  עכשיו  בא 

זה עם מחלה כזו וזה עם מחלה כזו. וכל אחד    -ששוכבים עם צרות צרורות.  
חושב לעצמו, כמה הון רב היה משלם אם היה יכול לקום מהמיטה, להתלבש,  

כמה היה משלם   - ת החולים לבית הכנסת להתפלל "מנחה" אחד,  לצאת מבי
על זה?...'כך הוא אמר להם, רבי יחזקאל אברמסקי ראיתי מאות מאות אנשים 

חולים,    - בבית  משלם   - שוכבים  היה  וכמה  אחרת.  צרה  עם  אחד  כל 
כשאני   -להקב"ה?!...וזה מה שאומר דוד המלך, כאשר אני בא לבית מדרש...  

לישיבה. אזי, 'ואני... ברוב חסדך אבוא ביתך'. לא שאני עושה   זוכה להיכנס
הקב"ה עושה לי    - הקב"ה, אלא אתה, הקב"ה, עושה לי טובה.    -טובה לך,  

למענך  "...' ושהם יהיו,  "זכרנו לחיים "חסד.וזה מה שאנחנו מבקשים מהקב"ה,  
 .(רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל)"קים חייםואל
 

איך יתכן זורע כלאים בכרם, ואף על פי כן אין בו איסור של כלאי :    שאלה:
 הכרם?

לא נאסר כיון שאין אדם יכול לאסור דבר    ,הזורע כרמו בשביעית  תשובה:
  ק ( משנה כלאים פר  .לא הפקר ולכן אינו נאסרובשמיטה אינו שלו א   ,שאינו שלו

 ) תיךת מתורונפלא ( .)ים ה׳ מהלכות כלא קוברמב״ם פר 'ד

ֵצְך:   ֹדִלים ֲאַקּבְ יְך ּוְבַרֲחִמים ּגְ ֶרַגע ָקֹטן ֲעַזְבּתִ רבי מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל,נולד ּבְ
בטבריג (ליטא) עוד בילדותו נכרו כשרונותיו העצומים ובלמדו בישיבה קטנה  
בעיר קלם נעלה במשך זמן קצר על כל בני גילו. משם עבר לישיבת טלז 

נודע לתהלה בכל ארץ   - ״העלוי מטבריג״    - ושם גדל למעלה למעלה ושמו  
ליטא, שם אף החל להשפיע מרוחו הכביר על תלמידי הישיבה וכחו זה לא 
סר ממנו בכל אשר התהלך. בימי השואה נמצא בגיטו סלבודקה מקום שם 
ידוע חולי זה   כי היה  היה מקהיל קהלות ברבים ומטיף לקדוש השם, אם 

בש  ולבקש רבות  הלכה  של  בעמקה  תדיר  בעדו מללון  הדבר  מנע  לא  נים 
דרכים בעבודת ה'. בדרך נס עלה בידו להנצל מכף כל העריצים ובצאתו את 
קיום   של  התוך  מעמודי  אחד  היה  שם  מקום  לצרפת  עד  נדד  ליטא  ארץ 
שארית הפלטה. לידו נמסר התפקיד של נהול חנוך היתומים שרוכזו בעיר  

הרביץ תורה ודעת בישיבות המאוחדות "שארית הפלטה" בן, כמו כן  -לה-אקס
נשמתו  יצאה  ושם  בשויצריה  להתרפא  העבר  מחלתו  עליו  בגבור  בבאי. 

שנה. ושבע  ארבעים  בן  והוא  תש״י  בשנת  מגיטו  בטהרה  הצלתו  קורות  על 
קובנה יסופר. בקובנה התגורר יהודי שהצליח למלט את עצמו ממלתעות הרשעים,  

ידע שהוא יהודי. הוא התגורר בין הגויים וכולם חשבו   וזאת מפני שאף אחד לא
שהוא גוי. לילה אחד בא לו אביו בחלום ואמר לו שילך לגיטו קובנה ויציל את  

הרי זה שגעון, ללכת לגיטו ולהציל יהודי, הרי   רבי מרדכי. חשב האיש לעצמו:
ת.  בעצם הדבר הוא מסכן את עצמו, כי יוודע שהוא יהודי, וזו ממש סכנת נפשו 

אבל אביו לא נתן לו מנוחה, כי חזר ובא אליו כמה לילות בחלומו, כשהוא אומר 
לילה אחד, בתוך חלומו, ניהל ויכוח עם .מרדכי  בלו שוב ושוב שילך ויציל את ר 

אביו: כיצד אתה אומר לי ללכת לגיטו? איך אלך לשם. האם אכנס לגיטו ואחפש 
ואותו גם יחד!  ענה לו אביו:  מרדכי? הלא יהרגו אותי    בימישהו שקוראים לו ר

הראשון  והיהודי  הגיטו,  של  לגדר  תגיע  רק  דבר,  שום  לעשות  צריך  לא  אתה 
מרדכי. ואז אמר לו האבא בדיוק כיצד עליו לפעול והיכן    בישתפגוש שם יהיה ר

יחביא אותו, עם כל הפרטים.כאשר התעורר מחלום זה, הבין שאין אלה דברים 
איפוא, והלך בלילה הקרוב והגיע לגדר של    בטלים אלא משהו ממשי. החליט,

ר קוראים לך  אותו:  ניגש אליו ושאל  שם יהודי.  ראה  מרדכי?   ביהגיטו ובאמת 
והוא ענה בחיוב. עכשיו כבר בטוח היה שהחלום הוא אמיתי, ואז אמר לו מה 
במקוה  כי  מרדכי  לרב  אמר  הוא  בחלום.  לו  פירט  שאביו  כפי  בדיוק  לעשות, 

ר שמוביל לאוצר המים (שכנראה היה ריק), שם עליו להיכנס שבתחום הגיטו יש חו
דרך החור וללכת דרך התעלה שמפתחה יגיע אל מעבר לגדר הגיטו. הדבר היה  
מאוחר בלילה, רבי מרדכי עשה בדיוק כפי שאמר לו, ואו נפגש עם היהודי בצד  
השני והוא לקח אותו לביתו במרכז העיר קובנה, כאשר העיר עצמה כבר היתה 

יקה לגמרי מיהודים, כי כולם גורשו לגיטו ורבים כבר הומתו במיתות משונות ר
ר״ל.לאחר יום־יומיים ששהה בבית היהודי, שאל אותו רבי מרדכי: איך זה שאתה 
יכול לגור בקובנה ואף אחד לא מפריע לך? סיפר לו היהודי, כי אף אחד אינו 

זדעזע ממש ואמר: איך אני יודע שהוא יהודי, וכי יש לו אשה גויה. רבי מרדכי ה 
יכול להתגורר בבית שיהודי חי עם גויה? אני מוכרח לצאת מכאן.פחד ורעדה נפל 
על היהודי וממש בדמעות בעיניו התחנן בפני רבי מרדכי: מה פירוש הדבר שתצא  
מכאן? בקושי כה גדול הצלחתי להציל אותך, ואם תצא הרי יהרגוך! אבל רבי 

יכול להשאר בבית שיש בו אשה גויה" ואני הולך.ניסה  מרדכי נשאר בשלו: "אינני  
היהודי להפציר ולשכנע את רבי מרדכי שלא לצאת, באומר לו, כי אם יגרש את  
-אשתו הגויה היא עלולה להלשין עליו שהוא מחזיק יהודי בבית, והרי זה פיקוח

נפש ממש. ואולם, רבי מרדכי לא השתכנע ״ולא שינה דעתו: להישאר בביתך 
לא בא בחשבון, ואני הולך.הוסיף היהודי והתחנן בפני   -מחזיק אשה גויה    כשאתה 

ר׳ מרדכי שיחוס וירחם, כי הלא מוסר את נפשו להציל אותו, ורבי מרדכי הסכים  
בסוף להשאר עוד יום או יומיים, אבל אחרי זה הוא יעזוב, אלא אם כן יחליט  

שה ועזה, אבל בסופו  לאותו יהודי היתה מלחמה נפשית ק לגרש את אשתו הגויה.
של דבר החליט וגירש את אשתו ורבי מרדכי נשאר אצלו במשך שנה שלימה, עד 
סוף המלחמה, ומפליא היה שהאשה לא עשתה שום בעיות.אותו יהודי נעשה בעל  
כל  את  סיפר  עצמו  והוא  הברית,  בארצות  כיום  מתגורר  והוא  אמיתי,  תשובה 

 (גדולי הדורות) .הסיפור המופלא הזה 
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 "" " 
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״קיד אחר לשבח״ לינו

" " " 
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  הלשון הוא קולמוס הלב ושליח המצפון. (רבינו בחיי)   
 המכזב,כמו שמכזב בלשונו כן מכזב בקולמוסו. (הרמב״ם)                         

 (כתר חוכמה)    .  לא תשאל עצה רק מהמוחזק בשלשה . אוהב , חומל, ונאמן 

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

ִּכי ֵתֵצא ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

 ם ַהֲעָרָכה ַמְבִטיַח ַהְצָלָחהִחּנּוְך עִ 
ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָאנּו לֹוְמִדים ֶאת ָּפָרַׁשת "ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה". 

 ָׁשֵלם.ְּבַאְרָּבָעה ְּפסּוִקים ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה עֹוָלם 
"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר כא): -ְוָכ ֶנֱאַמר ַּבָּפָרָׁשה (כא, יח

א  ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיְּסרּו ֹאתֹו ְו
ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם: ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו ֶאל ִזְקֵני 

ַׁשַער ְמֹקמֹו: ְוָאְמרּו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְּבֵננּו ֶזה סֹוֵרר  ִעירֹו ְוֶאל
ּוֹמֶרה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבֹקֵלנּו זֹוֵלל ְוֹסֵבא: ּוְרָגֻמהּו ָּכל ַאְנֵׁשי ִעירֹו 

 ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו".
א ְמֻדָּבר ְּבֶבן ֶׁשָּכל ֶחְטאֹו הּוא ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַּבֲחַז"ל ְמֹבָא ר ִּכי 

ְּבקֹול הֹוָריו, ֶאָּלא ְּבָכֶזה ֶׁשָּגַנב ֵמהֹוָריו ְוַאף ִנְתַחֵּיב ְּבַמְלקֹות 
ְּבֵעִדים ְוַהְתָרָאה ְוָלָקה ְּבֵבית ִּדין, ְוִהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו ָהָרָעה. ֵּבן ֶזה 

פֹו, ֵּכיָון ֶׁשַּדְרּכֹו ּתֹוִביל אֹותֹו ְלַמָּצב ֶׁשּבֹו ֶנֱהַרג ַעל ֵׁשם סוֹ 
 ְיַלְסֵטם ֶאת ַהְּבִרּיֹות ְוִיְרְצֵחם (ַרִׁש"י, ִחְזקּוִני).

 

 הּומֹוֶר ר סֹורֵ ן ְלבֵ  ְלַהִּגיעַ א ֶׁש: הַהַּמָּטָר 
א ָסֵפק ַהָּפָרָׁשה ַמְדִּגיָׁשה ֶאת ַהחֹוָבה ֶׁשל ַהָּבִנים ְלַכֵּבד ֶאת  ְל

ִמְכָלל ֶאְפָׁשרּות ֶאת  המֹוִציָאהֹוֵריֶהם ּוְלַצֵּית ָלֶהם. רּוַח ַהְּדָבִרים 
ַהִּגיָׁשה "ַהִחּנּוִכית" ַהָּנְכִרית ַהּפֹוֶׁשֶטת ַּכּיֹום ָּבעֹוָלם 
"ַהִּמְתַקֵּדם", ּוְלִפיָה ַהְיָלִדים ֵהם ְׁשֵוי ְזֻכּיֹות ְלהֹוֵריֶהם ְוָאסּור 

ֹו ְלַהֲעִניׁש אֹוָתם. ַהִּגיָׁשה ַהּמֹוֶדְרִנית ַלהֹוִרים ִלְגֹער ָּבֶהם א
ִהְרִחיָקה ֶלֶכת ַעד ֶׁשִהיא ֵאיָנּה ְמִטיָלה ַעל ַהְיָלִדים חֹובֹות, ְוַאף 

 ַּכֲאֶׁשר ֵהם חֹוְטִאים ֵהם ֵאיָנם ָמֳאָׁשִמים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם.
ם ַההֹוִרים ֶׁשּגַ א ִהיה ַהָּפָרׁשָ ן ִמ ה ָהעֹולָ ה ַהְּתחּוׁשָ ת, ֹזאם עִ ד ְוַיחַ 

ה ַהָּקׁשֶ ע ָהֶרגַ  ֶזהּוק ָספֵ א ְלם. ְּבנָ ם עִ ד ַיחַ ם, ְּבֶעצֶ ם ֶנֱעָנִׁשי
 ְּבנוֹ ת אֶ א ְלָהִבי ִנְדָרׁשא הּור ַּכֲאׁשֶ ה, הֹורֶ ר ֲעבּול ִמּכֹ א ְוַהּנֹורָ 
 ֶזהּו. "לָרחַ  הַהָּקׁשָ  ַלֲעִניָׁשתוֹ א ּוְלָהִביה ְוֵעדָ ם עַ ל ֳקבָ ן ַהִּדית ְלֵבי

ה ּומֹוֶר ר סֹורֵ ן ּבֵ י ּכִ "ל ַּבֲחזַ ת ֵּדעוֹ  ָמִצינּו ןְוָאכֵ ד, ְמאֹ ר ָנִדיה ִמְקרֶ 
 ד.ִּבְלבָ ד ְלִלּמּוד נֹועַ א ֶאּלָ ל, ְּבֹפעַ  ִהְתַרֵחׁשא 
 ְלַהִּגיעַ א ֶׁשם ַההֹוִרית אֶ ן ְלַכּוֵ ה רֹוצָ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ֶׁשַהּתֹורָ ר ָּברּו

י ִּבְפסּוקֵ ם ְמַעְּיִני ָאנּור ַּכֲאׁשֶ ן ּכֵ ל עַ וְ ה. ֶׁשָּכזֶ א ְונֹורָ ל ֻאְמלָ ב ְלַמּצָ 
 ה.ָהְרצּויָ ת ַהִחּנּוִכי ַלֶּדֶרם ְרָמִזי תְלַגּלוֹ ל נּוכַ ה ַהָּפָרׁשָ 

 

א ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם") ןְוָלכֵ (" אֹותוֹ "ְוִיְּסרּו   "ְו
ן, ּבּוֶסעְרִמי"ד ָאבָ "ל, ַזצַ ד ְפִרין ַאֲהרֹ י ַרּבִ לְ (ן" ַאֲהרֹ ן ְזקַ ר "ְּבֵספֶ 

א ְו אֹותוֹ  ְוִיְּסרּוב "ַהָּכתּוי ּכִ ר ְמָבאֵ "ל) ַזצַ ר סֹופֵ ם ַהֲחתַ י ִמַּתְלִמיֵד 
 ׁשֹוֵמעַ  ֵאיֶנּנּון ֶׁשַהּבֵ  ְלָכה ֶׁשַהִּסּבָ ד, ְלַלּמֵ א ּבָ ם" ֲאֵליהֶ ע ִיְׁשמַ 
ל עַ ר ֶיתֶ  "אֹותוֹ  ִיְּסרּו"ם ֶׁשהֵ ם ִמּׁשּוא ִהי, ִאּמוֹ ל ּוְבקוֹ ו ָאִביל ְּבקוֹ 

, תְוֶעְלּבֹונוֹ ת ִּבְצָעקוֹ ק רַ ד ַהֶּילֶ ת אֶ ם ְמַחְּנִכיר ַּכֲאׁשֶ ה. ַהִּמּדָ 
 ת.ְלִהְתַּדְרְּדרּו לוֹ ם ִלְגרֹ ל ָעלּור ַהָּדבָ  -ת ּוַמּכוֹ ם עֹוְנִׁשי

ל עַ א הּו ְּבנוֹ ת אֶ  ְלַחֵּנב ְלָאן ָנכוֹ ר ַהּיֹותֵ  ַהֶּדֶרי ּכִ ": ְלׁשֹונוֹ  ְוזוֹ 



 ַּבֶּדֶרת ָלֶלכֶ  ְמַבֶקְׁשי ַוֲאנִ  ,דּוְמכֻּבָ ם ָחכָ א ֶׁשהּו לוֹ ר ֶׁשֹּיאמַ  יְידֵ  
ת, ּוְבַמּכוֹ ם ָקִׁשים ְּבעֹוְנִׁשי אֹותוֹ ר ְמַיּסֵ א הּום אִ ל ֲאבָ , ְלה ַהּטֹובָ 

ר ֶנֱאמַ ה זֶ ל ְועַ ו. ָאִביל עַ ם ּגַ  ֹעֶנׁשא ְוָיבוֹ ה ָרעָ ת ְלַתְרּבּוא ֵיצֵ י ֲאזַ 
א ְלָהִבים ַההֹוִרים ְצִריִכי ּוַמּדּועַ ם. ֲאֵליהֶ ע ִיְׁשמַ א ְו אֹותוֹ  ְוִיְּסרּו

ן ּכֵ ם ּגַ ם ֶׁשהֵ א ֶאּלָ , ָּכל ּכָ  ּבוֹ ש ּוְלִהְתַּבּיֵ ן ַהִּדית ְלֵבים ְּבנָ ת אֶ 
 ְוִדְּברּום, ְועֹוְנִׁשית ְּבַמּכוֹ  אֹותוֹ  ִיְּסרּוק ֶׁשרַ ר ֵמַאחַ  ְּבֹעֶנׁשם ַחָּיִבי
ם ַרִּכים ְּבִדּבּוִרי אֹותוֹ ם ְמָקְרִבי ָהיּום אִ ל ֲאבָ ס, ַּכעַ ל ְּבקוֹ  ִאּתוֹ 

 ".ְּבִחּנּוכוֹ ם ַמְצִליִחי ָהיּוד ַהָּכבוֹ ת ְוַהְבָטחַ 
 

  !דּוְלעֹודֵ ק ְלַחּזֵ א ֶאּלָ י ִמַּד ר יֹותֵ  רְלַיּסֵ א 
י,  ִמּדַ ר יֹותֵ ד ַהֶּילֶ ת אֶ ר ְלַיּסֵ א  ֵאיה ַהֲהָבנָ ת אֶ ם ְלַהְׁשִליי ּוְכדֵ 
ז' ּפֹוִניבֶ ת ְיִׁשיבַ  ֹראׁשי ִּדְברֵ  ִמּתֹום ִנְפָלִאים ְּדָבִרין ָּכאא ָנִבי

ם ּוָבִנית ָאבוֹ ד ִלּמּור ְּבֵסֶד ("א ְׁשִליטָ ן ִאיְדְלְׁשֵטיי ןֵגְרׁשוֹ י ַרּבִ ן ַהָּגאוֹ 
 :)147ק ַהִחּזּוי ַּדְרכֵ ן ְּבָעלוֹ  הּוְבאּו, "טתשסי ִּתְׁשֵר ם, ַּבחּוִרית ִּתְפֶאֶר ל ׁשֶ 

 ְּבנוֹ ת אֶ ה ַהַּמּכֶ ם ֶׁשָאדָ ז, א) ין ָקטָ ד מֹועֵ ("ל ֲחזַ  ֶׁשָאְמרּו ָמִצינּו"...
ן ְדֵכיוָ "י "ַרִׁש  ּוֵפֵרׁשל, ִמְכׁשוֹ ן ִתּתֵ א ר ִעּוֵ  יְּבִלְפנֵ ר עֹובֵ ל ַהָּגדוֹ 
", ַמְכִׁשילוֹ  ִאיהּו ֵליּהה ַוֲהוָ ו ְּבָאִביט ְמָבעֵ א ֶׁשּמָ א הּול ְּדָגדוֹ 
ו, ְלָאִביף ְלִהְתַחּצֵ ל ָעלּו אֹותוֹ ה ַמּכֶ ו ֶׁשָאִביל ָּגדוֹ ד ֶׁשֶּילֶ  ְוַהְינּו
 ְלֵהֶפא ֶאּלָ ת, ּתֹוֶעלֶ ם ׁשּו ְּבַהָּכָאתוֹ ג ִהִּׂשיא ו ֶׁשָאִביא ְוִנְמצָ 

 ו.ֵאָליף ֶׁשִיְתַחצֵ ה ָּבזֶ ם ָּגרַ 
ר ֶׁשֶאְפׁשָ ן, ָקטָ  ִּבְבנוֹ ם ּגַ ה ַהַהְנָהגָ ן ֹאפֶ ת אֶ ד ִלְלמֹ  ֵיׁשה ּוִמּזֶ "

 אֹותוֹ ה ַמּכֶ  ֶׁשֵאינוֹ י ִּבְתַנא ֶזהּול ֲאבָ , ְלַחְּנכוֹ י ְּכדֵ  ְלַהּכֹותוֹ  ְוָצִרי
, ִמֶּמּנּום ֶׁשרֹוִציה מַ ן ֶׁשָּיִביה ְּבצּורָ א ֶאּלָ ף, ֶׁשִיְתַחצֵ ם ֶׁשִּיְגרֹ ן ְּבֹאפֶ 

ת לֶ ּתֹועֶ  ֵיׁשז ְוָאי, ָּכָראּוא ֶׁשה ֶׁשָעׂשָ ה מַ ל עַ  אֹותוֹ ם ֶׁשַּמֲעִניִׁשי
ם ֶׁשרֹוִציה מַ ן ֵמִבי ֵאינוֹ ם אִ ל ֲאבָ , ַּדְרּכוֹ ת אֶ ב ְוֵייִטין ֶׁשְּיַתּקֵ ה ָּבזֶ 

 ת.ּתֹוֶעלֶ ם ׁשּוה ָּבזֶ ה ִתְהיֶ א , ִמֶּמּנּו
 ּוַמְרִּגיׁשת, ּפֹוַגעַ ה ְּבִמילָ ד ַלֶּילֶ ם ֶׁשְּמִעיִרים ִלְפָעִמיי ָמצּוד ְועוֹ "

ל ׁשֶ ם ֵמְרצֹונָ  ְלֵהֶפא ַּדְוקָ ה עֹוׂשֶ ה זֶ ת ּוֵמֲחמָ , ּוָפגּועַ ל ֻמְׁשּפָ 
ם ְואִ ד, ְמאֹ ה ַמִּזיקָ  ָּכזוֹ ה ַהְׁשָּפלָ  יּכִ ת ָלַדעַ ם ּוְצִריִכים, ַההֹוִרי

ן ֶׁשּכֵ ל ּכָ , אֹותוֹ ה ֶּׁשַּמּכֶ ה ַּבּמֶ  ֶׁשַּמְכִׁשילוֹ  ָאְמרּול ָּגדוֹ  ְּבנוֹ ה ְּבַמּכֶ 
ם ִּפְתּגָ  ְוֵיׁשה, ִמַּמּכָ ר יֹותֵ ב ּכֹואֵ ה ֶׁשּזֶ ר ְּבִדּבּו ּבוֹ ם ּפֹוְגִעים אִ 

ה ַמּכָ , ֵּפרּוׁשט", ַּבאְׁשֵטייט ָוואְר  אַ ט ַפאְרֵגיי ְקַלאּפ אַ " ְּבִאיִדיׁש
ן, ַהְּזמַ  ְּבֶמֶׁשר עֹובֵ ה ַמּכָ ל ׁשֶ ב ְּכאֵ י ּכִ ת, ִנְׁשֶארֶ ה ִמּלָ  ַאת עֹוֶברֶ 

 ְלֵהֶפן ְוכֵ ה, ִמֶּמּנָ ם יׁשֹוְכִח א ְוב ַּבּלֵ ת ִנְׁשֶארֶ ת ּפֹוַגעַ ה ִמּלָ ל ֲאבָ 
 ן.ְזמַ ה ַהְרּבֵ ב ַּבּלֵ ת ְוִנְׁשֶארֶ ם ֹרׁשֶ ה עֹוׂשָ ם ֶׁשאֹוְמִריה טֹובָ ה ִמּלָ ל ּכָ 
ם, ְּבִטְבעָ ד ְמאֹ ם ֲעִדיִנים ֶׁשהֵ ם ִּביָלִדיה, ִמּזֶ ר יֹותֵ ם ּגַ  ְוֵיׁש"

 ָחׁשד ַהֶּילֶ ל ֲאבָ ת, ּפֹוְגעוֹ ם ְּבִמִּלים ָלהֶ ם ְמִעיִריא ם אִ  ֶׁשֲאִפילּו
ה מַ ל עַ ם ָלהֶ ת ְוִאְכּפַ , ִמֶּמּנּום ְמרּוִצים ֵאינָ ם ֶׁשַההֹוִרי ּוַמְרִּגיׁש

א ֶׁשהּון ְוֵכיוָ , ְּבִלּמּודוֹ ר יֹותֵ ם ְּגבֹוִהי ְלֶהֵּׂשִגים ַמִּגיעַ  ֶׁשֵאינוֹ 
ד עַ ל ָּגדוֹ ב ּוְכאֵ ר ַצעַ  לוֹ ם ּגֹורֵ ה זֶ , ִמֶּמּנּום ְמרּוִציא ֶׁש ַמְרִּגיׁש
ד ַלֶּילֶ ת ָלתֵ ל ְלִהְׁשַּתּדֵ ם ְצִריִכין ָלכֵ ץ. ַהֶּמרֶ ת אֶ ד ּוְמַאּבֵ ר ֶׁשִּנְׁשּבַ 
, ְּבַעְצמוֹ  ָּבטּוחַ ה ְוִיְהיֶ ת ֹּכחוֹ  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ֶׁשַּיְרִּגיׁשה, טֹובָ ה ַהְרָּגׁשָ 

א הּול ָּגדוֹ ר ְוִעּקָ , ּוְלַהְצִליחַ ץ ְלִהְתַאּמֵ ק ֵחׁשֶ ל ְיַקּבֵ ה זֶ י ְידֵ ל ְועַ 
ו, ִּכְׁשרֹונֹוָתית ְואֶ , אֹותוֹ ם ֶׁשַּמְחִׁשיִביה ַהְרָּגׁשָ ד ַלֶּילֶ ת ָלתֵ  ִחּנּוּבַ 

ב ֶׁשּטוֹ ה מַ ל ּכָ ת ַלֲעׂשוֹ ץ ֶמרֶ  לוֹ ן ִיּתֵ ה ְוזֶ ת, ַהּטֹובוֹ ו ִמּדֹוָתית ְואֶ 
 ".תַלֲעׂשוֹ 

 

 לקוֹ  ְּבאֹותוֹ ר ְלַדּבֵ ם ְצִריִכים ַההֹוִריי ְׁשנֵ 
ת ִלְהיוֹ ם ְצִריִכים ַההֹוִריי ּכִ א ַּבְּגָמרָ  ָמִצינּוף. נֹוסָ א ְלנֹוׂשֵ ן ּוִמָּכא
 .ן עא.)ַסְנֶהְדִרי( "הּוְבקֹומָ ה ּוְבַמְראֶ ל ְּבקוֹ ה "ָלזֶ ה זֶ ם ָׁשִוי

ם ְצִריִכים ַההֹוִרי: אִנְפלָ ן ַרֲעיוֹ ל, ִיְׂשָראֵ י ְּגדֹולֵ  ִמָּכ ְוָלְמדּו
ק ַר ל. קוֹ  ְּבאֹותוֹ  ַוֲאִפילּות, רּוָחִניה ְוַדְרּגָ ה ַמְראֶ  ְּבאֹותוֹ  תִלְהיוֹ 

ם ִנְרִאים הֵ ם אִ ם אּולָ ם. ֲאֵליהֶ  ִלְׁשֹמעַ ד ַהֶּילֶ  ְוִנְדָרׁשר ָאמּו ָּכ
ם ֶׁשהֵ  ֲאִפילּו אוֹ , תָהרּוָחִנים ְּבִהְתַנֲהלּותָ ה ִמּזֶ ה זֶ  םׁשֹוִני דַלֶּילֶ 

ת אֶ ת ִלְתלוֹ ר ֶאְפׁשָ י אִ ר ְּכבָ  - ת"קֹולוֹ י ִּבְׁשנֵ ד "ַהֶּילֶ ת אֶ ם ַמְדִריִכי
 ד.ַהֶּילֶ ר ְּבַצָּואר ַהּקֹולָ 

" םִאּלֵ א "הּום ַההֹוִרין ִמ ד ֶאחָ ם ֶׁשאִ , אַּבְּגָמרָ ם ׁשָ  ָמִצינּוד ְועוֹ 
 ה.ּומֹורֶ ר סֹורֵ ן ּבֵ ה ַנֲעׂשָ ם ְּבנָ ן ֵאי, א"סּומָ " אוֹ  "ֵחֵרׁש"

 תאֶ  ְלַחֵּנם ַההֹוִריל עַ א: ִנְפלָ ן ַרֲעיוֹ  ִמָּכד ְוִלְלמֹ ף ְלהֹוִסיל נּוכַ 
ם"), ִאְּלִמית "ִּבְבִחינַ  ִיְהיּול ְלבַ ( רּוָברּול ָצלּו, אָמלֵ ל ְּבקוֹ ד ַהֶּילֶ 

ו ְּתׁשּובֹוָתית אֶ ד, ַהֶּילֶ ת אֶ ת" ִלְראוֹ "וְ " ִלְׁשמֹועַ " םֲעֵליהֶ ן כֵ  ּוְכמוֹ 
 ).ם"ִעְוִרי"וְ  ם"ֵחְרִׁשי" ִיְהיּול ְלבַ ו (ְמצּוקֹוָתית אֶ ף ְוַאו ְוַטֲענֹוָתי

ם ְלַקּיֵ ם", ַעְצמָ ת אֶ  ִלְׁשמֹועַ ם "ְצִריִכים ֶׁשַההֹוִרין ַּכּמּובָ ף, ּוְבנֹוסָ 
א ם ֶׁשאִ ן. ַהּבֵ ן ִמ ם ְודֹוְרִׁשים ַמְסִּביִרים ֶׁשהֵ ה מַ ל ּכָ ת אֶ ם ְּבַעְצמָ 

  ו...הֹוָרית אֶ ן ַהּבֵ ה ְיַחּקֶ א ְו ַמּדּועַ ן, כֵ 
 ְוָהיּור "ֶנֱאמַ ה ִּבְתִחּלָ י ּכִ "ל, ַזצַ ם" ַחִּייי ִּדְברֵ "הַ ל ׁשֶ  ֵּבאּורוֹ  ְוָידּועַ 
 ָּכר ְוַאחַ ", ְלָבֶבל עַ ם ַהּיוֹ  ְמַצְּוי ָאֹנכִ ר ֲאׁשֶ ה ָהֵאּלֶ ם ַהְּדָבִרי

ם ַהָּבִנית אֶ  ְלַחֵּנר ֶאְפׁשָ י ֶׁשאִ  ְלַלֶּמְד", ְלָבֶנים ְוִׁשַּנְנּתָ ר "ֶנֱאמַ 
 י.ָּכָראּו ִלּבוֹ ל עַ ה ַהּתֹורָ ת אֶ ב ָהָאם ָיִׂשים ֶטרֶ 

ת חֹומַ ר "ְּבֵספֶ ("א ַהִחידָ א ֶׁשֵּמִביא ִנְפלָ  ְּבֵפרּוׁשה זֶ ע ֶקטַ ם ּוְנַסּיֵ 
"ִּכי ר אֹומֵ ב ַהָּכתּו"ל: ַזצַ י ָצְרַפּתִ ל ִויַדאי ַרּבִ ן ַהָּגאוֹ ם ְּבׁשֵ , ")ֲאָנ

ל ּוְבקוֹ ו ָאִביֹׁשֵמַע ְּבקֹול  ֵאיֶנּנּו -ר ּומֹוֶרה סֹורֵ ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן 
ם ִמּׁשּוה? ּומֹורֶ ר סֹורֵ ן ּבֵ  ְלִאיׁשה ִיְהיֶ  ַמּדּועַ ר, ְּכלֹומַ ִאּמֹו". 

 ...ִאּמוֹ ל ּוְבקוֹ ו ָאִביל ְּבקוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ֵאיֶנּנּוב, ָהָאא, ֶׁשהּו
 

 
 
 חֻמְצלָ  ְלִחּנּוי ְּתַנאא הּות" ַּביִ ם ְׁשלוֹ "

ת ַהִּנְדֶרׁשֶ ת ָהֲאִחידּוי ּכִ ף מֹוִסים" ֶאְפַריִ ת עֹוְללוֹ ר "ְּבֵספֶ 
 .תַּביִ ם ִּבְׁשלוֹ  ַהֹּצֶרל עַ ם ּגַ ת ְמַלֶּמדֶ ם, ֵמַההֹוִרי

 םְיֵרִאים ַההֹוִריי ְׁשנֵ ר ַּכֲאׁשֶ ם ּגַ י ּכִ  ְמַלְּמֵדנּון ַהִּנָּסיוֹ ן, ְוָאכֵ 
ם ְוהֵ ם ֵּביֵניהֶ ר הַ  ָּגַבּהם אּולָ ד, ָאִחיל ְּבקוֹ ם ּוְמַחְּנִכים, ּוְׁשֵלִמי
! הָּכזֶ  תְּבַביִ י ָּכָראּו ְלִהְתַחֵּנם ַלְּיָלִדיר ֶאְפׁשָ י אִ  -ה ָלזֶ ה זֶ ם ְיִריִבי

ם ֶׁשהֵ ב ְוַהְּכאֵ , הָּכֵאּלֶ ם הֹוִריי ָּכָראּו ְלַהֲעִריל ָיכוֹ  ֵאינוֹ ד ַהֶּילֶ 
 ם.ְוִחּנּוכָ ם ַּדְרּכָ ל ּכָ ת אֶ א ִלְׂשנֹ  אֹותוֹ א ֵמִבי לוֹ ם ַמְנִחיִלי
ת אֶ ה זֶ ם ּוְמַכְּבִדים אֹוֲהִביו הֹוָרית אֶ ה ָהרֹואֶ  ןּבֵ א: ִּגיסָ  ּוְלִאיָד

 !םִּדְבֵריהֶ ת אֶ ל ּוְמַקּבֵ  ,םֲאֵליהֶ ה ְוַהֲעָרכָ ה ְּבַאֲהבָ א ִמְתַמּלֵ ה, זֶ 
 

 ה והצלחה שללרפוא קדשומן העלו
 תחי'מרת אביבה בת אילנה (עזת) 
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  א"שליט  שרבני אפרים הרב -! תבקש שלכולם יהיה, גם לך יהיה 

 
על אחד הקדושים בזמנם ששמו היה 'רב'. פעם   ):מציעא קז(רבותינו מספרים בתלמוד  

אחת, בעת כששהה הרב בבית הקברות, עשה ניסיון על ידי ייחודים וכוונות והצליח  
הוא מצא, שמכל מאה נפטרים תשעים  .  לעמוד על סיבת פטירתם של כל הנפטרים שם

"כתיב:  מיד יצא ודרש: . ותשע נפטרו מפני 'עין רעה', ורק אחד נפטר בדרך כל הארץ
ל ֹחִלי ה' ְוֵהִסיר ' ָך ּכָ היינו, שעין    , איזהו דבר שכל החולאים תלויים בו? זהו עין רעה".' ִמּמְ

 .  רעה אחראית לרוב ככל האסונות בבית הקברות
 

שאין הכוונה שתשעים ותשע נפטרו מתוך עין רעה   והסביר הרב שלום משאש זצוק"ל,
שים נפטרו מהעין הרעה שלהם  שעשו להם אנשים אחרים, אלא הכוונה שאותם אנ

עצמם. בכל פעם ששמעו על אדם שהתקדם בעבודה או הצליח בתחום כלשהו, מיד  
נצבט לבם בקרבם. וכן אם מישהו הרוויח סכום יפה בקלות ומבלי להתאמץ הרבה ליבם  

נקרע לחלקיקים קטנים. נמצא, שצרות עינם היא זו ששילחה בם את חיציה וקצרה  
 .  את ימיהם

 
יד כשנכנס 'רב' לבית המדרש, דרש לתלמידיו, איני רוצה שתסבלו בחיים או  ולכן, מ 

תמותו צעירים. שלא תאמרו שלא אמרתי לכם, תשעים ותשע אחוז מן הנפטרים בבית  
תנו דעתכם שלא תחלו    -הקברות, נפטרו מ'אכילת לב', תשעים ותשע נפטרו מ'עין צרה'

 .  חיים  גם אתם בחולי זה, כי החולה בחולי זה אין חייו
 

ל ֹחִלי ה'ְוֵהִסיר  זוהי הייתה גם כן ברכתו של משה רבינו לעם ישראל: " ָך ּכָ   אני -"ִמּמְ
מברך אתכם שתמיד הלב שלכם יהיה נקי, שתזכו להיות בעלי עין טובה, כי אין לך  

". בעלי עין טובה מאריכים  טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרךְ אדם מבורך כאדם שהוא בעל עין טובה, "
ימים, חייהם יפים ולבם בריא, לב ללא סתימות, ללא חסימות בעורקים, כי לא כואב  

לא בכדי נבחר משה רבינו לברך את  . להם שמישהו זכה ולא מציק להם שמישהו קיבל
 .  עם ישראל בברכה זו, ולו נאה לברך
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לאוויר העולם ועד היום שנפטר לחיי העולם הבא, כל  שהרי מיום צאתו מרחם אמו  

כבר בשעת לידתו העידה   .מהותו הייתה מידת עין טובה על כל אחד ואחד מישראל
י טֹוב הּוא",  עליו תורה: " ֶרא ֹאתֹו ּכִ   ),ליקוטים וזאת הברכה(  וכותב בעל ה'שפת אמת'ַוּתֵ

קיבל וופל ב'קבלת שבת',  שמילדות הייתה טבועה בו מידת עין טובה. כבר מילדות כש
   .הוא דאג לחלק לילדים אחרים, או צעצוע בתהילים

 
ֲחֶנה ּמַ ִאים ּבַ ד ּוֵמיָדד ִמְתַנּבְ כבוד הרב, יש    -" וכן כשיהושע בא והודיע למשה רבינו: "ֶאְלּדָ

ן! לך מתחרים, יש אנשים שרוצים להורות הלכה במקומך ל ַעם   ענה לו משה: "ּוִמי ִיּתֵ ּכָ
אני כאן הרב ורב שמחל על כבודו כבודו מחול, ומתאווה אני ושמח בכך   -ְנִביִאים" ה'
 . טוב לי  –הלוואי כולם יהיה רבנים, הלוואי כולם יצליחו, טוב להם  -)רמב"ן שם(
 

יתברך לסמוך את   ה'כזה היה משה רבינו עד היום האחרון שלו. בסמוך לפטירתו ציווהו  
ר  ידיו על יהושע תלמידו ולהאציל מחכמתו עליו: "  ן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ

  היינו שיניח רק 'יד אחת' על ראשו של יהושע. אמנם -"ָעָליו ָיְדךָ רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכּתָ ֶאת 
ה   התורה כותבת: " ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַעׂש מֹׁשֶ ְסֹמְך ֶאת ֹאֹתו    ה'ַויַּ עם שתי ידיו.   -"ָעָליו ָיָדיו ַויִּ

ביקשו ממנו לתת יד אחת, אמנם הוא לא היה מסוגל לתת יד אחת ונתן שתי ידיים.  
זה משה  ". אמר משה ליהושע: "כל מה שאני יכול לתת ולהעביר לך משלי אני אתן לך

בלבביות בדיוק כמו שהיה מאחל   איזה לב! איזו עין יפה! הוא יאחל לך מזל טוברבינו, 
 ! לאחותו

 
אנשים שרואים אדם   '.יהודים אהובים, הקב"ה חפץ בכאלו אנשים, 'משה רבנו קטנים

שפתח עסק וההצלחה האירה לו פנים ולבם שמח בהצלחתו: "איזה יופי, שתמיד יצליח  
לו!". אנשים כשמציצים מן החלון ורואים יהודי שהרחיב את ביתו או זכה בדירה  
ב'מחיר למשתכן' ועינם אינה צרה בו. לזה ה' יתברך מתאווה, אולי יותר מן הכל,  

 .ליהודים עם לב נקי
 
שבאחד הימים ניגש אצלו אחד   מו שמסופר על המשגיח ר' יחזקאל לווינשטין זצוק"ל,וכ

מן הרמי"ם בישיבה וסיפר לו שהוא נקלע לבעיה שאין הוא מוצא לה פתרון. הוא סיפר,  
שכל חייו הינו מקפיד שלא לזוז ממידת האמת ואפילו כמלוא נימא. מה שקורה,  

בחורים, ששם הוא מתבקש לספר בדברי  שפעמים מזדמן הוא לאירועים וחתונות של 
שבח על החתן הצעיר. לצערו הוא סיפר, פעמים שאין הוא מוצא דבר שבח או מעלה  

 ? בבחור, ומתחבט הוא עם עצמו האם יכול הוא לשקר לצורך עניין כזה חשוב
 

"תסלח לי, אך אם אתה לא מצליח לראות טוב בשני, אינך כלל דורך    השיב לו המשגיח:
  ת, אתה כל חייך חי בטעות אחת גדולה". כמה שזה נכון ואמיתי, לּו ְיִהיבדרך של אמ 
 .  שנזכה לכך

 
. בפעם הראשונה שפגשתי אותו לאחר  ישנו יהודי 'פשוט' שלימד אותי שיעור 'בראייה'

שמסרתי שיעור באחד המקומות, הוא ביקש ברכה וברכתי לו: "יה"ר שתצליח". "אמן,  
. וכשברכתי אותו: "שתהיה לך רפואה שלימה!". "אמן,  יחד עם כל היהודים!" הוא השיב

אך את האמת אומר שלא ייחסתי לכך כל  ,  יחד על היהודים!" השיב שנית. נהניתי ממנו
כך חשיבות. אך עם הזמן שמתי לב שזה היה הנוסח הקבוע שלו, לא משנה איזו ברכה  

יחד עם כל   אמן,: " הייתי מוציא מהפה ומה הייתי מברך, הוא תמידית היה מסיים
היהודים!". יום אחד עצרתי ואמרתי לו: "אני מקנא בך! אתה בעל עין טובה, הקב"ה  

שמח בך, מהיום אני מבקש ממך שאתה תברך אותי, הקב"ה אוהב תפילות של אנשים  
 ".כמוך, אתה משה רבינו קטן
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שאדם שאינו יודע  ) ציפורן שמיר קעב( הגאון חיד"א זצוק"ל לחשוב מה שכותבכואב לי 

מה שיאחל שיקרה לחברו, כך חלילה  , להביט על אחרים בעין טובה ולא לשמוח בטובתם
ֶתן ּבֹו". אם לא תשמח שהבן שלו מצא שידוך, חלילה  " יקרה לו, ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ת השידוך, אם לא תשמח שחברך קנה דירה רחבה ומשופצת, חלילה גם  גם לבנך יעכבו א 
 .לך יהיו עיכובים בדירה

 
שהיה מוכר אמבטיות של תינוקות, ומחמת שמקומו היה צר מלהכיל   קראתי מעשה על אדם

את הסחורה, היה מניח את תערוכת האמבטיות על המדרכה ברחוב, דבר שפעמים היווה  
כמציק להליכתם של דיירי הכניסה. לאחר שתבעוהו לבית הדין, הכריע בית הדין לטובתו  

את פסק הדין בעין יפה, לבד   של בעל האמבטיות מכמה וכמה סיבות. כל השכנים קיבלו 
 . משכן אחד שפסק הדין היה למורת רוחו

 
לאחר ימים מספר, בעת כשהיה אותו שכן בביתו, לפתע פנה לאשתו ושאלה: "מדוע הבית  

שקט? איפה הילד הקטן?". הם החלו לחפשו ומצאוהו במרפסת כשהוא מטפס על הסורגים.  
לתפסו, החליק הילד ונפל למטה, ה' ירחם.  אך כשהגיע אליו בכדי  , רץ אליו אביו בבהלה 

האבא צרח בקול גדול ולא ידע את נפשו ובעוד שהוא צורח הבחין בבנו שנפל אל תוך  
האב למטה ופגש בבעל החנות    אחת הגיגיות המונחות שם ברחוב, וניצל ממוות לחיים. רץ

שה לתאר אם  המחזיק את התינוק. הגיש לו בעל החנות כוס מים, ולאחר שנרגע אמר לו: "ק 
חלילה בשמים היו שומעים לך ולצרות העין שלך והיית נוגע בפרנסתי, היום היית ניהפך  

 ".  חלילה לאב שכול 
 

אדם שעינו רעה ח"ו סוגר לעצמו את כל השערים. כשהבורא יתברך רוצה להוריד שפע  
לאדם הוא בודק מהי מידת העין טובה שלו ואם לא ימצא אצלו עין טובה חלילה השפע  

על האדם לדעת, שכמספר האנשים שהוא אוהב, כך מספר שערי הברכה שה' יפתח  . יעצרי
יתברך יסגור בעדו. עתה כבר   שה'לו, וכמספר האנשים שהוא שונא כך מספר השערים 

 . אפשר להבין למה לחבר אחד ה' פותח ואילו לשני סוגר, הכל תלוי בטובת עינו של האדם
 

כששאלוהו מהו הסוד לכך    "ר מראדושיץ זצוק''ל,האדמועתה גם מובנת תשובתו של את 
שתפילותיו נענות בשמים: "אין בי שום דבר מיוחד, פשוט מורגל אני לבקש מהבורא יתברך  

 ". שייתן לכל יהודי כל מחסורו ממש כמו שאני מתחנן שייתן לבן שלי, זה הסוד
 

ילות, שאם יבקש  וכן מסופר שרש"י נגלה בחלום לנכדו הרשב"ם ומסר לו סגולה לקיבול תפ
כלל חשוב גילה ר' ישראל הבעל שם טוב זצוק"ל  .  שלכל עם ישראל יהיה גם לו ולילדיו יהיה

שמי שעינו טובה בכל מקום שיביט מיד תשרה ברכה. וכמו שמסופר   ), על התורה רות(
ר ִיְקֹצרּון". והיינו, כי ראה   ֶדה ֲאׁשֶ ָ ׂשּ במגילת רות, שבועז ראה את רות וביקש ממנה: "ֵעיַנִיְך ּבַ

ולכן ביקש ממנה תמיד    בועז ברוח קדשו שיש לרות מידת עין טובה שאין כדוגמתה.
 .  שלו ועל ידי כך תמשוך על השדה ברכה גדולהלהסתכל עם עיניה הטובות בשדה 

 
כשיש אורחים    -"אין נותנין כוס של ברכה אלא לטוב עין" ):סוטה לח (ולכן אומרים חז"ל 

בבית, טוב שיכבד בעל הבית את אחד מן האורחים שיברך את ברכת הזימון עם ברכת  
ה בשפע על ביתו  המזון כולל ברכת האורח ודבר זה הוא סגולה נפלאה למשוך ברכה ופרנס 

אחר  , אמנם לשם כך מחובתו של בעל הבית להדר אחר אורח עם עין טובה . של בעל הבית
אדם שתמיד רוצה שיהיה גם לאחרים, ואם הוא יברך, יזכה בעל הבית שעל ידי עינו  

אם האורח צר עין, לא טוב שיברך,  ,  מאידך גיסא הטובה יימשך שפע גדול על בעל הבית.
 ). ואולי אף לקלקל, ה' ירחם(הוא כלי ריק ואין הוא יכול לגרור ברכה  שכן אומר הזוהר ש
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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, הילה בת עדנה. 
 אורנה, מורן בת רותי.רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת 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:

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

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

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

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

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

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

 
 

 
יש לנו לזכור! אתה רוצה להצליח בחינוך הילדים שלך, שהם הדבר החשוב לך יותר מכל  

דבר אחר בעולם, תמיד תהיינה עיניך טובות ושמחות בילדיהן של אחרים. אתה רוצה  
להצליח בעסקים שלך, להתפרנס בכבוד, שתמיד תהיינה עיניך טובות בהצלחת פרנסה של  

שלא תפסוק מזרעך, תמיד תהיינה עיניך טובות   אחרים. אתה רוצה להצליח בתורה שלך
הבורא יתברך יזכנו להיות תמיד מן הטובים והעושים לו נחת  בהצלחה בתורה של אחרים! 

 ('מחנה אפרים') .באמת, אכי"ר. שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני
 
 

ן סֹוֵרר וּמֹוֶרה י ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ  (כא,יא) ּכִ
 . בן סורר ומורה נהרג על שם סופו... אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב רש"י:

ידועה השאלה מדוע אצל ישמעאל בשעה שעמד למות בצמא הקב"ה דן אותו 'באשר הוא  
שם' דהיינו לפי מעשיו באותה השעה ולא לפי מה שהוא עתיד להרשיע ואילו בן סורר  

  ):פקודת אלעזר( בי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל הסביר הצדיק ר? ומורה דנים אותו על שם סופו
ישנה השפעה גדולה של ההורים על נפשו ותכונותיו של בנם שנולד. בן סורר ומורה נולד  

אשת יפת תואר שחמד במלחמה ולמרות שהקב"ה התיר   -כידוע מזיווג של יהודי עם גויה 
עיות קרוב יותר אל  בכל זאת עליו לדעת כי הבן הזה בנטיותיו הטב) לאותה השעה(לו אותה 

לעומת  . ולכן דנים אותו על שם סופו כי קרוב לוודאי שירשיע  המעשים הרעים ואל התאוות.
  זאת ישמעאל נולד לזיווג כשר של אברהם עם הגר וממילא בנטיותיו המולדות אין לו

אלא זה שהוא יבחר ברע תלוי בו עצמו ולכן הקב"ה דן אותו לפי מעשיו  ,  משיכה אל הרע
ומכאן עלינו ללמוד עד כמה על ההורים לקדש את עצמם בצניעות,  .  על שם סופוולא 

 . שילדיהם יצאו קדושים וטהורים ל מנתע , בשמירת העיניים וטהרת המחשבה 
 
 

ָכרוֹ  ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ א ֶאת ַנְפׁשֹו ְולֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל  ..ּבְ י ָעִני הוּא ְוֵאָליו הוּא ֹנׂשֵ  ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא ה'ּכִ
 (כד,טו)

הסביר כך:    רבי שלמה קלוגר זצ"לואילו . מהו החטא שיהיה בך? בפשטות הלנת שכר שכיר
ועל    דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו  )עירובין מא', ב'(הקדמה: מובא בגמרא 

.  דעת קונו, כי ע"י העניות האדם לא מיושב בדעתו ולא יכול להתפלל ולעבוד את ה' כראוי
ָכרוֹ ' רמז לדבר בפסוק זה  ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ומדוע? כי אם תלין את שכרו אזי הוא יהיה מוטרד  '  ּבְ

  .כראוידהיינו לא יתפלל  ' ה' ְולֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל 'למצב של   וע"י זה הוא יגיע
 '. ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא' בגללך. ולכן  'ָעֶליךָ 'וזה יהיה 

 
 



 

 

  
  

   דבר העורך 
ה'   ַעל ֹאְיֶבי ּוְנָתנוֹ   ַלִּמְלָחָמהִּכי ֵתֵצא  "  :)יח, יג(  פותחת הפרשה

   ."ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביוֹ  יקֶ ֱא
ז''ל    אמרו כ''א:)רבותינו  אל   (קידושין  תורה  דברה  כנגד  לא  א 

מהי  באר  לחמת היצר, נעל מלא אחת אנו שומעים    .יצר הרע
 : במעשיהאפתח   הבנה ךרומה, לצאותה מלח

אוכל  " בינינוזה  ההבדל  מה  מחדש.  פעם  כל  פנה   ?"אותי 
לב.   למנתח  הפעולות "מוסכניק  אותן  את  עושים  שנינו 

אתה מנתח לב   -בשורה התחתונה: אני מנתח לב של מנוע  
שסתומים במנוע, וגם אתה. אני מנקה    יףשל אדם. אני מחל

הניקוז  מתעלות  מזיקים  או  מיותרים  המנוע,    חומרים  של 
באמצעו צנתור  ואתה  הלב.  ת  מעורקי  שומנים  איך "מפנה 

זה   אתה  זהה,  שעבודתנו  לאחר  חודש,  של  שבסופו  קורה 
עם  נשאר  ואני  מהמטופלים  הגדול  הכסף  את  שגורף 

בינונית והשיב   ?"משכורת  המנתח  בשנינות:  ל  חייך  נראה "ו 
 ..."אותך מצליח לתקן את המנוע בזמן שהוא פועל

מלחמה אך  לבין הלב,    ל,ַהֵּׂשכֶ   -ח  המובין    מידיישנו מאבק ת
 מה בין השכל ללב?  .זו של היצר נמצאת בליבו של האדם

להיותלַהֵּׂשכֶ  תפקידו  עליון"  כעין   ,  איברי   " מצביא  כל  של 
כ לשמש  פקודות,  לחלק  ב'הגוף.  לשקלל  'קרהמרכז  את , 

הנתונים המגיעים אליו ולקבל החלטות. אבל מפתיע לגלות 
במוחו  הניטשלחמה  שהמ מתרחשת  אינה  האדם  יצרי  בין  ת 

חז דרשו  וכך  בלב.  דווקא  מקורה  אלא  האדם,  על "של  ל 
בקר שמע:  הפסוק  ֱאוְ "יאת  ה'  ֵאת  ְלָבְב יך  קֶ ָאַהְבָּת   -  "ְּבָכל 
יצריך  הרעיצר    -  בשני  ויצר  מה ,  הטוב  בלב,  רכז שוכנים 
האנ במלחמה,הרגש  כמו  ובמלחמה,  סנטימנטים.   ושי.  אין 

 . מנצחל רק זו הדרךכי בכל הכח,  צאתם לחייבי
רגשיות   במניפולציות  שימוש  ועושה  הרע  היצר  מגיע  כאן 

להתעמק תוכל  איך  כשבראשך    וסחטניות:  הגמרא  בלימוד 
חושב   אתה  הבנק?  ממנהל  הקשה  השיחה  מהדהדת  עדיין 

לתפילת ה  שללכת  בבית  כשחברך מנחה  נכון  דבר  זה  כנסת 
כן. גם איפה מצוות חסד?  כורע תחת נטל הקונים בחנותו, ו

 . ְלִרְׁשּתוֹ מש כדי לגרור אותנו במצוות היצר משת
שימוש   עושה  בלב,  שוכן  שכאמור  הטוב  היצר  לעומתו, 

שתנסה בע בכך  דווקא  ושקולות:  הגיוניות  בטענות  יקר 
ה בלימוד  זו  קשה  בשעה  תרוויחלהתעמק  כפול,   גמרא, 

תלמד  קלה וגם  לשעה  ממוחך  תידחק  הבנק  ממנהל    השיחה 
בהתחל קשה  אפשרי.  תורה.  אבל  מצוה  ה,  כל  לגבי  גם  כך 

ה  וחסד היצאעל  שעצת  לדעת  היאדם  אותנו   ר  לעשות  גם 
 ומה. לימוד או תפילות וכד שבוןחל ע'צדיקים'

השכל.  של  המבחן  בכור  להעביר  מאוד  חשוב  הרגש  את 
בודמכיו שהשכל  מוטעה  ון  מרכיב  מכיל  אינו  שהרגש  ק 

 לטה.ההח שישפיע בסופו של דבר על קבלת
מ זה  אואת  באומרה:למדת  התורה  ֵתֵצא  "  תנו   ַלִּמְלָחָמהִּכי 
ֹאְיֶבי המתחזה    -  "ַעל  שהצדקן  תפנים    -  הרעיצר    -קודם 

ממך,  שנדרש  מה  כל  נלחמים.  ובאויב  אויב,  הוא  שבתוכך 
לשנס אבר,  םמותניי  הוא  כל  את  ויךלאחד  לצאת ,   אז 
ית צעד ה רואה שאתה יוצא להילחם, עש"וכשהקב .למלחמה

מלמטה   יע   'ה  -קטן  גיתברך  צעד  מלמעלהשה  עבורך  :  דול 
   !"ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביוֹ  יקֶ ֱאה'  ּוְנָתנוֹ "

ה טוב'ואמר  שם  אמרוהקדוש:    'בעל  גיבור,   -  "חז"ל  'איזהו 
אבל   גבורה,  דורשת  אינה  היצר  שבירת  יצרו'.  את  הכובש 

ורתימכביש היצר  ה'  ת  לעבודת  כוחותיו  צריך    כך  על  -ת 
 .גבורה"

 
 
 
 

 

 

 
 

    
 .)די-י (כא,מלחמה לאשה  שבויית דין הרוצה לקחת . א
 . כא)-(כא, טוין בן סורר ומורה ושה והבכורה, דהיר דיני . ב 
 .  ביום בובכבוד  ה קבורהומצות  ,ליםנת -הרוגי בית דין  . ג
 . כב, ד)(ה ועזרה במשא לאיש ולבהמתו ֲאֵבדָ מצות השבת  . ד
 . ), ה(כבאיסור לא ילבש גבר שמלת אשה, ולהיפך  . ה 
 (כב, ח).  הסרת סכנה  - שלוח הקן ומצות מעקה ותמצ . ו 
עבודה בשני מיני    איסור  ם,י זרעיכלאם והכר  כלאי  איסור . ז 

 .)יא-ט (כב, נזשעט -וכלאי בגדים  ,יחד עלי חייםב
 .(כב, יב)המרובע ציצית בכנפות הבגד  חוטי מצות הטלת . ח
 . )כב-גי ,(כב ודיני המוציא שם רע על כלתו  ,ןמצות קדושי . ט
 ופנויה.  אשת איש זנות ב דיני . י 
 .)זכ-כו ,(כב מעשיו בס ונלהעניש האלא ציווי  . יא 
 .ט)-(כג, בהאסורים להתחתן עם קהל ישראל ים אנש . יב 
  .'בדור ג )הטוב רתהכ( ומצרי  ב)(קרו ר לתעב גר אדומיסואי . יג 
 .טו)-י ג,(כה שורה בישראל הלכות נקיון וטהרה, בכך השכינ . יד 
 תו., ואיסור אונאלארץ ישראלאיסור הסגרת עבד שברח  . טו 
 .יט)-(כג, יחאיסור זנות, ואיסור הקרבת חילופי כלב, ואתנן  . טז 
הלווה)סור  יא . יז  ואיסור    (על  ריבית,  המלווה)לתת  קבלת   (על 

 .כא)-כג, (כ  מיהודיריבית 
 . )כד-(כג, כב תאחר בל-רמֹוָצא ְׂשָפֶתי ִּתְׁשמֹ  נדרים, לקיים ביוהח . יח 
 .כו)-(כג, כהזכויות ואיסורי הפועל בעבודתו בשדה ובכרם  . יט 
שלא   . כ אשתו מצוה  גרושתו    יגרש  יחזיר  ולא  בגט.  אלא 

 ראשונה.  בשנה אשתו לשמח  הומצו ר,ְלַאחֵ  השנישא לאחר 
 נפש.  משמש להכנת אוכלחפץ ה -האיסור לקחת כמשכון  . כא 
 . (כד, ז)נפש  ונבדין ג . כב 
 .)ט-(כד, חת אזהרה שלא לתלוש סימני צרע . כג 
 איסור לשון הרע.  -מצוה לזכור מעשה מרים  . כד 
 . יג)-(כד, ית השבתו בעת הצורך דיני משכון בהלואה, ומצו . כה 
 .טו)-יד (כד,איסור הלנת שכר שכיר  . כו 
 איסור הטיית משפט.  ו איסור קבלת עדות קרובים בבי"ד, . כז 
 ט ועוללות. ֶּפרֶ , וכן ייםלענ -ובכרם   דיני שכחה בשדה . כח 
 .ג)-(כה, א יוסיף לא -די  כאת יהודיני מלקות, ואיסור ה . כט 
 . כב)-(כה, יט איסור חסימת שור בדישו . ל

 .י)-(כה, ה ם וחליצהדיני יבו . לא 
 שת. לומי בומצות הצלת הנרדף, ותש(סכנה במריבה)  . לב 
 .טז)-(כה, יגרמאות במשקל ובמידה  -איסור עוול במסחר  . לג 
                                .(כה, יז)חייתו מ  ותעמלק, ומצ זכירת מעשה . לד 

 
 

 
 

העוסקת  בן    פרשת הקודמת  לפרשה  קשורה  ומורה  סורר 
ר בהיותו ראשון. באותה  בדיני בכור. חשיבותו של הבן הבכו

ו  האדם,  של  בבגרותו  הראשונה  התקופה  חשובה  היא  מידה 
במיוחד ל  ע  משפיעה לב  לשים  צריכים  החיים.  משך  כל 

הבר אחרי  ההתבגרות,  זמן  יחונך   מצווה,-לראשית    שהנער 
 ]משמואל שם[                               .לתורה ולמעשים טובים

 בס"ד

 "פ שת אלול  ד'                         לזצ" ב אדלשטיין הרה"ג יעק העלון מוקדש לע"נ                   'ישנה   481' לון מסע 

ב   בעלון בינש  594  שיעורתוכן  נעסוק    ' ב  וםערך 
בשעה  2  רקוצה  ובברח שרון  הברמת    ,19:00 ,  

   הגאוןמו"ר  אותנשיב", ויקצור  "ברינה מדרשתב
 . צ"לז אדלשטיין יעקב רבי

י ֵתֵצא  ּכִ

    שלום    שבת 



 

 

 
ָנִׁשים" ְׁשֵּתי  ְלִאיׁש  ִתְהֶייןָ  ְׂשנּוָאה  ,ִּכי  ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה   . ָהַאַחת 

לוֹ  ָהאֲ ְוָיְלדּו  ָבִנים  ַלְּׂשִני   .ְוַהְּׂשנּוָאההּוָבה    ָאה:  ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבֹכר 
ָּבָניו ֶאת  ַהְנִחילֹו  ְּביֹום  אֲ אֵ   -  ְוָהָיה  ִיהְ ת  לוֹ ֶׁשר  יּוַכל  ,ֶיה   א 

ִּכי ֶאת ַהְּבֹכר  ְלַבֵּכר ֶאת ֶּבן ָהֲאהּוָבה ַעל ְּפֵני ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבֹכר:
 ".י ְׁשַנִים ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא לוֹ יר ָלֶתת לֹו ּפִ ֶּבן ַהְּׂשנּוָאה ַיּכִ 

אל  מר  או פאפו הרב  יועץ 'הבעל  (  זצ"ל  יעזר  תהיינה  )'פלא  'כי   :
נשים'  לאי שתי  חובות.   -ש  נושים.  אלא  נשים  תקרי  אל 

מאוד  שאנחנו  מצוות  יש  מצוות,  סוגים של  יש שני  מצוות. 
ה  יש  בשבת...  לישון  למשל  כמו  לעשות...  רבה אוהבים 
ע ובכלל  בשבת,  חמין  לאכול  גם  מאוד.  בזה  ונג שמחמירים 

מ  -שבת   הכול  אבל  זה  פחות צוות.  שאנחנו  מצוות  יש 
 אוהבים לעשות...

סוגים    שי חובות.  שתי  שנואה. של  והאחת  אהובה  האחת 
הרי כשאדם עושה מצווה, הוא בורא מלאך.  - 'ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים'

נולדי המצוות  סוגי  ומשתי  תדע! פרקליט.  אבל  מלאכים,  ם 
ַלְּׂשִני' ַהְּבֹכר  ַהֵּבן  תח'ָאהְוָהָיה  אל  הטובים .  שהמלאכים  שוב 

י  מביותר  יוצאים  בשבת.  מהשינה  מלאכים וצאים  שם 
לא כמו שיוצאים מהמצוות שאתה פחות אוהב  טובים, אבל  

 טובים. לעשות. משם ייצאו מלאכים פי שנים יותר 
: יש  'יםחפץ חי'העל הרב שמואל גריינמן ששאל את    מסופר

לקי יכול  אני  ואין  לפני,  שעומדות  מצוות  שתי  את לי   ים 
תחשוב טוב מה : " 'חפץ חיים'שתיהן. מה לעשות? ענה לו ה

 ...!"העשה את השניאתה יותר מעדיף לעשות, ות 
 

 
 

     כוח הציציות
בעל  לו  שסיפר  נפלא  סיפור  הביא  דניאל",  "אור  בספר 

ז"ל, ורג  הרשב  יום אחד, אני וחברי אהובי, גבריאל:  העשהמ
מהיכ בו  יצאנו  הישיבה  חדר  אל  כהנים"  "עטרת  ישיבת  ל 

 . יתה זו שעת לילה מאוחרתה. התגוררנו ברחוב הגיא
לירות  התחילו  מחבלים  הג'בשה"  ל"סמטת  כשהגענו  לפתע, 

ונפטר   .קצרמטווח    עלינו בליבו  נורה  ז"ל,  גבריאל  חברי, 
ל  לרוץ והמחב  "ד. הם ירו גם בי אבל אני המשכתיבמקום, הי
לר בעקבות המשיך  הגעתי  וץ  מטר  חמישים  כמאה  לאחר  יי. 

ו של אריאל שרון, ראש הממשלה  כמעונ   ששימש(ל"בית וינברג"  
שאני)לשעבר וחשב  מרחוק  אותי  זיהה  לא  המאבטח   . 

מ הגעתי  כי  המוסלמוסלמי  הרובע  הכיפה  כיוון  וגם  מי 
בשהי נפלה  לראשי  לצעוקמתה  ניסיתי  "שמע   רוצתי.  לו 

סת שלי נפגעה מהכדור ין שאני יהודי אך הלישראל" כדי שיב
לכן קודם,  המחבל  בי  לדב  שירה  הצלחתי  הבחנתי לא  ר. 

אותו   וכיוון  נשקו  את  דרך  הוא  מפני,  חושש  שהמאבטח 
גופי המוות  לפלג  את  ראיתי  החלטתי   התחתון.  עיני.  מול 

שנשאר לי   ס בדמי, כלסעל הארץ תוך כדי שאני מתבו  לשכב
לה להתפלל  התשיושיענולקוות    'היה  המאבטח  אלי י.  קרב 

המאבטח    ,אקדחו לרקתי, אך לפתע  אט, עד שהצמיד את-אט
שלו   מהעמדה  ההחייאה  עגלת  את  להביא  ורץ  לי  הניח 

לי תוך    והעניק  אותי  שהציל  הראשוני,  הטיפול  כדי את 
 .שהזעיק עזרה רפואית

החולים "הדסה", הוא סיפר:   כשהמאבטח הגיע לבקרני בבית
יותרים ויורים מיד. לא לוקחים סיכונים מ"בדרך כלל אנחנו  

ב  אך שאתה  הבנתי  הציציות שלך  את  יהודי,  כשראיתי  עצם 
כי האחוזים  במאת  בטוח  הייתי  לא  נוהגים   אולם  הערבים 

וות כדי לפגע אך משהו  להתחפש ליהודים שומרי תורה ומצ
על ללחוץ  ממני  הציצ  מנע  קדושות  ההדק,  נראו  יות 

הציצ שכוח  כנראה,  י ואמיתיות.  חזקות  היו  שלך  ותר יות 
שהיה  טעיתי".  מהנשק  שלא  לה'  מודה  אני  סיפר   ..בידי! 

 דניאל] ר[או                                     . טח בהתרגשותהמאב

  בעם ישראללדבוק  
לדבוק ראויים  אינם  ומואב  מא  עמון  ישראל,  שלא בעם  חר 

יקדמ עם  את  ובמיו  בלחם  להם,שראל  גמלו  ולא  כפי   ם, 
בהיותם להם  ראוי  שהיה    שהיה  אבינו  אברהם  של  צאצאיו 
 . נותן מפיתו לכל עובר ושב

יאלפנו   הבא  המופלא  כמההמעשה  עד  וילמדנו  ודעת   בינה 
האהובים  בניו  עם  חסד  שגומל  לגוי  אפילו  משלם  הקב"ה 

ך שהקב"ה עשו זאת אילהיטיב ולא    דםומאידך אלו שהיה בי
שגר  במלחמת:  הענישם השניה  לא יהעולם  בליטא  יפן  ר 

נפש,  ואציל  רחמן  זה אדם  היה  הנאציזם,  פשעי  עם  הסכים 
אירופה יהודי  לגורל  דאג  זה .  אשר  את  שגריר  מעמדו,   ניצל 

היהודים  היגרו  ומשם  ליפן,  כניסה  אשרות  ליהודים  והנפיק 
 . ה ולמדינות נוספותלאמריק

הציל זה,  במעשה  יהודיםאלפ  וכך  תלמ   י  את  ידי  וביניהם 
לסלק   '.מיר'ישיבת   מיפן  דרשו  הם  הדבר לגרמנים,  כשנודע 

 את השגריר מארצם.  
את   לבצע  מיהרו  הנאצים,  של  דברם  עושי  דרישת היפנים, 

והשגרי נותרו   רגרמניה  לעזיבתו,  עד  אבל  ליפן.  לשוב  נקרא 
כל במשך  והלילות    שבועיים.  מסביבהימים  עבד   הללו, 

וא תיגבר  לשעון,  וגייסף  המאמץ,  נוספים   צוותים  את 
ניצלו  הל כך  היהודים.  עבור  ליפן  הכניסה  אשרות  נפקת 

 . חייהם של עוד יהודים רבים
הראו ומסוכן,  נועז  מעשה  זה  עזיבתו, היה  לפני  להערצה.  י 

מש לו. באה  להודות  כדי  בוילנא  הכנסת  מבית  יהודים  לחת 
הע"א למען  עשית  אנ  םשר  לעד.  ישכח  לא  חנו היהודי, 

 ..."אותך ואת צאצאיך ל להקב"ה, שיברךנתפל
הדבר  א ולפלא  ליפן.  שב  זה  יקר  עונש   -יש  נענש  לא  הוא 

בית...  חמור הקים  משפחתו,  את  לפרנס  שיוכל  בכדי   אך 
בשם   שנקרא  מכוניות  לתיקון  קטן  'מיצובישי'...   -מלאכה 

הימים ברבות  הפך  זה,  ו  מוסך  הידוע  בכל למפעל  המפורסם 
 .שר רבממנו עו  עולם, והתעשרה

השגרלאחרונה   של  בנו  מיר יהגיע  בישיבת  לביקור  היפני  ר 
 .התרגשות גדולהבו בכבוד רבוכיבדו אותו 

 
  

 

 
רב זצהנו  פירש  חי"  איש  חלילה וק"בן  שהסתבך  אדם  "ל: 
 ה של הנשמה.  ת, וטימא את גופו הנמשל לביתבעבירו

הרי זה כבנין בית חדש. מה יעשה   ,כאשר הוא שב בתשובה
", כלומר יציב לעצמו גדרים ַמֲעֶקה שלא ישוב לחטוא? יבנה "

 יפול בשנית.וסייגים, שימנעוהו מל
א ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת: "ודעו ". כסף מכונה בשם דמים. אל ְו

גופך לצורך  הכסף  כל  נאים   תקציבאלא   ,תאגור  סכומים 
ל לך?  יחסר  לצדקה  שתיתן  שמה  תאמר  שמא  א לצדקה. 

דע לך, שלא יחסר לך מאומה. אם צריך היית להרוויח  !  ולא
ברוך הוא    הקדוש  יתן לךמאה זהובים, ונתת עשרים לצדקה  

 לא תרוויח אלא מאה.  -לא תיתנם מאה ועשרים. ואם 
'' ִמֶּמּנּווזהו:  ַהֹּנֵפל  ִיֹּפל  יהיה  ִּכי  לא  כך  בין  ממה ".  יותר, 

חסרת מאומה!שנקצב, והנתינה לצדקה אינה מגרעת ומ
 ] השבוע ייןמע[



 

 

בתח פעםיבעמדנו  כי  לדעת  עלינו  אלול,  חדש  בשנה    לת 
האפשרותינ למרגלותיו  תנולהש  תנת  העומד  כאותו אדם  ת. 

רב   בנין  וברצושל  להגיעקומות,  לצבמהירות    נו  ך  ורמעלה. 
נ המדרגות  דכך  בגרמי  לטפס  רב,  זמן  קורש  אחר  ה, מקומה 
באפשרותוְּבֶיזַ  אך  וביגיעה.  לה  ,ע  כפתור,  אל יבלחיצת  כנס 
   דו במהירות רבה.יעלית וזו תביאו אל עהמ

פיל, עלת לעלות ולהוכים לך וא. מעניקיכמעלית ה   -ה"אלול"  
  נתית.מנות חד שזדהלעשות שנוי כביר. וזו 

זצ"ל  דהא מסלונים  שלום"( מו"ר  ה"נתיבות  פר יס   )בעל 
שארע   פעם  עמו:מעשה  ישן  הוא    ,בצעירותו  שהנה  וחלם 

הכתה בו והוא תפס את   עומד במוצאי שמחת תורה. ההכרה
מים אשר יים כאלו עברו עלי,  היכן הייתי? ימים גדול  -עצמו  

המ לכל  ולהגיע  בהם  להשיג  אפשר   בותהנשגגות  דר בנקל 
נוגדולה  קים  ואלבת  לקרו לא  כיצד  סר י יצלתים?!  יעצומה, 

בראש   -והנה חלום... והוא    -יקץ  וי.  ודאמב הצער  רייו   עצמו
  שר אשר גאה בלבו.ו ה האיחדש אלול. רב ה

ה אוחז בנו "בהק  בעיצומו של חודש אלול.  כעת  אנו עומדים
מתנות    בואו  :ואומר בוקחו  עבורכם  שהכנתי  מים ינשגבות 
הכינו אלו סדרכי  .  סוכם,  אתם להו לו    קיכם"! ואל  'לו, "בנים 
אחר    נבוא מעששלב  נשיל  בגדלב,  את  החלינו  את וי  לין, 
בואו  יויבל שק.  בלבוש  המלך  אל  לבוא  אין  כי  הסחבות, 

בואו עולם,  לבורא  הארמואל  ונשובה    נתקרב  להיות  למן  ך, 
ל כראוי  אהוביםנסיכים  עולם.  בנים  של  מלכו  ועל    אצל 

   !?תרו לו ו, כלום אפשרהצעה שכז 
 

נפלא "מתנת   משל  בספר  מובא  הללו  הימים  עבודת  על 
ונרך  מל  חיים": מנהג  י ם  לו  קבע  עשרה שא  במהלך  לבקר 

, כדי של אנשים פרטיים ברחבי המדינהבתיהם  ימים בשנה ב
 .  נהלים חייהםמת ו פן שבוב מקרוב על האולעק

לבקר   תכנן  שאותם  התראההאנשים  יום    קבלו  שלושים 
 די שיוכלו להתכונן לקראת הביקור. לך, כם בואו של המקוד

בתוך בקתה עלובה, התגוררו רות באותה מדינה,  ייעבאחת ה
 ים.  י עריר זוג אנשים
  -ען אליהם מאת המלך  ותב הממכתעו לגלות מפויום אחד ה 

שלשים  יעדהמו בעוד  לב  יום  כי  המלך  בביתם.ייבוא   קור 
לך ניס מכוכל להויר כסיד. איך יו קרא את המכתב והח  האיש

יחים מפיח, החלונות ובקתה שלו? בבית שלהם הקירות מפל
ומומנ דבקוכפצים  בניר  כרובק  סים  שום  לא יטונים,  סא 

ש רגל  אף  שלחן,  לשום  גומתאים  באותו  אינה  כמו ולחן  דל 
השני הכהרגל  לפיה.  מטים  לשבת איך  לדעת    וישל  וסאות 

כ  ת.בזהירו  עליהם בית  לתוך  מלך  להכניס  אפשר  זה? איך 
 נו בלתי אפשרי לחלוטין! יה ן יהעני

עונה    "?שותן לעוו: "ומה אתה מתכאת בעלה  שואלת האשה
הב כל  את  להחליף  הולך  "אני  לצביהבעל:  כל ות,  את  ע 

  קין ות, להזמין זגג שית הכסאלחן ו והש  את  הקירות, להחליף
הכל דח  תחלונו להשתנות  שים.  הולך  האשה:    !"כאן  טוענת 

אומר   זה, ואתהלעשות את    שתמבק "כבר שלשים שנה אני  
לי   : "גם כעת אין ענה האיש  ?"שאין לך כסף. מה קרה עכשיו

  ...ת"יהבאת  ואות כדי לשפץוכסף. אני עומד לקחת הל
לואמר לה  עומד  אתה  מבינה,  "אינני  הלקח:  כדי וות  אות 

הב את  עומא  ת?ילשפץ  לדנחנו  שלאים  כעת  שנה,  ובד  שים 
המלך ב ך יבוא ?! שהמלתנויבכדי לממן חצי שעה של בקור 

אילבקר,   איך  שיראה  ראה  גרים,  ים, ר שחוקירות  נחנו 
החלונות לחן ווים, שיראה את מצב הש רשבואות  סיכ  שיראה

גריםוהמנ אנחנו  כך  להה  ! "פצים.  "בעלה   שיב  תביני,  ה:  לא 

ונתו לומר ו ודיע על בואו, אין כמ וכי אם המלך שולח מכתב  
הוא גרים.  אנחנו  איך  לראות  רוצה  לבדרוצ   שהוא    מה ק  וה 

אי אפשר   .פניו  יום כדי לקדם  שלושיםנספיק לעשות במשך  
שהוא בא לבקר. נכון,  דכשהמלך מו  ותו מצבשאר באילה יע 

לעשות. את   ניתןב מה בכל זאת  ואין לנו כסף, אך בואי נחש
אפשרומפההקירות   בס ל   חמים  או  בבד  המלך ןידכסות  כך   ,

א ף, כך המלך ללונות נתלה ציורי נוחלא יראה אותם. על ה
מנ  יבחין הכ  אךפצים,  ושהם  להעלים יאת  אפשר  אי   סא 

ל על הרצפה  ויפהוא    ,סא שבורישב על כיי   אם המלך  מעיניו.
 כרחים לקנות!ומ  סא אחד אנחנויויהיה כאן בזיון למלכות. כ

ה"מתנת  ימסי בראם  הקב"ה וח  שחיים":  שולח  אלול  דש 
מו הוא  שבו  שיע  דמכתב  כך  כל  על  אצל  לבקר   אחד מגיע 

יווה,  מאתנו מדא  להשתנות  אפשר  שאי  היטב  אל ע  הקצה 
קצר,   כך  כל  בזמן  מאתנו   אךהקצה  מצפה  הוא  הפחות  לכל 

כ עבורו.ישנכין  שלם  אחד  בעצמו   סא  יודע  מאתנו  אחד  כל 
הוא   ב  ,לתקןצריך  מה  יודע  אחד  ל  מהכל  ולזיוכל  הכין  כות 

  ]לרש טוב, אלווד[                                         ! סא למלךיכ
 

 אלול
רשדורש "י  נוטריקון:  ש"אלול"  אמרו,  די  דוודודי  לני  אאומות 

  .)ג, ו יריםשהיר ש(י" ל
זרעךלאת  ובבך  לת  אלקיך  א'  ה  מלו" ל(  "בב  ד,   .)דברים 

 .)אסתר ט, כב(אביונים" למתנות ו רעהו  ליש א "ומשלוח מנות
 

 

 בחודש אלול  התרת נדרים
  ו דבר  ליח  אש נוהגים לעשות התרת נדרים באלול והרמז "לי
 ".  אלולתיבות " " סופילככ

הצדיק   מקאמיאל  שלום  פעם  רבי  הגיע  זצ"ל,  יהודי  נקא 
אחד, והתאונן בפניו שהיות ואשתו ממררת את   מצן עשיר ק

שהרבי מבקש  לכן  ל  חייו,  אמר  שתמות!  שלום יקללנה  ר'  ו 
שבתורה, אך בכל זאת יש    שיש איסור לקלל יהודי והוא לאו

א הנה  עבורך,  עצה  חז"ל  לי  אשתו,   נדרים  ן בעוומרו  מתה 
ע למקוה,  נצרכים  בעיר  כאן  נותוהנה  שהנך  נא  נדור   ן "כ 

ניית המקוה, והרי לא תאבה לשלם, דול עבור בסכום כסף ג
 ...בקשתך וכך תעשה

לר' שלום באמרו רבי בינתיים עבר איזה זמן והלה בא שוב  
רואים בעוון  ...  תוצאות  אין  כתיב  הנה  שלום,  רבי  לו  אמר 

אשתו,נדר מתה  להיו  ים  אתה   תוצריכה  ואילו  אשה,  בגדר 
עמ מתנהג  מתקוטאינך  אלא  כן,  כמו  עמהה  ל,  ט  חיות  ראה 

 . עמה בטוב וכך יוכל להתמלא משאלתך
מא האשה  אשתו,  את  לכבד  והתחיל  לביתו  הלה  וד חזר 

מיומיים, אך כיון שראתה שהוא נהיה אדם   תפלאה מה יוםה
הם אהבה  וכיאות, וכך נוצר ביני  חדש, התחילה לכבדו כיאה

 .ורעותואחוה, ושלום 
נפל ולפתע  היום  שובויהי  הלה  נסע  למשכב  שלום,   ה  לרבי 

הוא כבר חי עמה בטוב ובנעימים ועתה מאיימת   שהנה כעת
להמיתה שתח  המחלה  יתפלל  שהרבי  אליו ומבקש  נענה  יה, 

ואין מנוס כי אם לקיים נדרך !  רבי שלום הרי הבטחת מקוה
בע ושהרי  מתה,  האשה  נדרים  להביא    הוכרחוון  את הלה 

. הוחזרה אשתו לאיתנ  שה , וכך ע מקוהת היסכום הכסף לבני
ד סיפור זה, שאמר שרק אדם  ופליא מאי חיים" הבעל ה"דבר
כרבי אח  חכם  בעצה  לעשות  יכול  מקאמינקא  שני  שלום  ת 

שלום להשכין  למקוה    דברים,  כסף  להוציא  וגם  בבית, 
 ]עמ' קיא  חנוכה -קי חמד" שו"ח[                            ...מעשיר קמצן

 הזדמנות של פעם בשנה  -חודש אלול 



 

 

שעסקיהם    אלה  את  איש"  ה"חזון  מכנה  כך  בטחון",  פצפיםמצ"
י הכיסיםוהק ,  פההולכים  מצלצלת,  והחיים   פה  תפוחים 

בטוחים הללו  שלהיפים.  בביטחון  מקרקרים   ,  ואף  עצמם 
בשיחות ברכות,  שבע  של  קטנות  בדרשות  אותם   ומזמרים 

שמים, הכל ם "פרנסה מלי"חזבפסוקים ו  מגובה   רעים שהכל
שמוכן לחברו   הפתוחה ואין אדם נוגע ממהממנו, הכל מידו  

על   לא  נימה...  אלאלהלחם.  כמלוא  האדם  יחיה  על   בדו 
ה פי  מבטחים  ָׂשִמיהם  ".    'מוצא  הנם  אמנה בקליינטורה 

הבטחון לאשליית  מודעים  אינם  דוכנם,  על   הסמוכה 
ע שלהם,  נהשקופה  לפתע  בו  לרגע  הקליד  ינטים, עלמים 

והכיסים מצלצלים  קולטת  לא  חושך  רוקנים..מת  הקופה   .
זן  וא הה הבעיניים, חרב עליהם עולמם. איפה הבטחון? איפ

לכל הקונדיטוריה  אח ?  ומפרנס  בעל  אלי,  הוא  שכזה  ד 
המשוה שמזה  שכונתית  ואשתו  ועוד",  שנים   13בחת "טורט 

 .ם מעשי אמנות ממשהמאפים היוצאים מתחת ידיהם, ה
התח אותם   בעצם  ליהכל  זימנה  היא  חמותו,  של  מהרעיון 

בתשובה רק לפני שנתיים,   אליה ואמרה: "אז ככה, אלי חזר
ל מאין  ל  קצוע ו  זה  שכיר  חסרה ולהיות  לדעתי  בשבילו,  א 

ונבנים,   קונדיטוריהשלנו    בשכונה הולכים  פה  והבניינים 
ע"ה   רוזה  מסבתא  בנעוריי  עוגות   יםמרשמ  10קיבלתי  של 

המשובחים   המאפים  ועוד,  טורט  לעסק  נקרא  מדהימות,  טורט
ונקווהשל   רוזה  צריך    סבתא  "אני  לכם".  יעמדו  שזכויותיה 

 ". תורה אני לא זז יש לי רב ובלי דעת.  ..זה לחשוב על
מתש נהנתה  "אתה  החמות  מרב ובתו,  ברכה  ובלי  צדיק, 

העסק לא יזוז, גש הוא ניגש    תלמיד חכם,  אל רבו לשאול". 
מגדו השהיה  מקרבי  אשתי לי  של  "ההורים  שבעיר,  לבבות 

פתוח חנות מאפים בשכונה, אני לא מבין שום  לי ל  מציעים
אשתי   באפיה,  געוזכלום  נורארת  ואני  את מבו  ננת  לבל, 

מסכו ניקח  הראשונית  שההשקעה  יפה  כסף  קיבלנו ם 
הרב עצם עיניו ושתק, אחרי דקה    "?בחתונה, מה הרב אומר

פ ואמרשתיים  עיניו  את  לאקח  "אתה  נובימ  :  באפיה...    ן 
טייס  ברפואה?  מבין  נניח...  ורופא  בטיסה?  כל   מבין  לך,  דע 

א דשמיא, כלומר סיעת  רקמה שמצליחים לעשות בעולם זו  
יהנדס,  ס והמהנדס  הקב"ה רוצה הרופא ירפא, הטייס יטי  אם

ירצה תוציא   לא  טורטים  ובמקום  יתמוטט  הכל  חלילה 
והתפלל   "הבטח בהקב  התנור, לך לשלום,קרשים שחורים מ

 . והרחבה", ברכו הרב אליו שיפרנסך מידו הפתוחה, המלאה
הדברי מטבע  ואלי  ושגשג,  פרח  העסק  הואכן  לם  בוטח פך 

ית בהשם  ותומךגדול  ולנדיב  למוסד  ברך  בעיקר  ותיו  חשוב 
רבו לבית .  של  נכנס  הוא  בו  אחד  קייצי  בוקר  לאותו  עד 

ש  ושח  ולה... אניגד  ב, יש לי בעיההמדרש של רבו: "כבוד הר
ש "הבוקר  לעסק  גבותיו,  זקף  הרב  עובדים לי",  צוות  הגיע 

ממולי תנ  לחנות  הכניסו  פניה,  על  אותה  ם, וריהפכו 
ושולמ כסאות  "מלאכיקררים,  ומאיר  ענק  שלט  ותלו   חנות 

בע"ממא ז"פים  שעסקיה  ,  מאפים  של  גדולה  חברה  והי 
מולם לפניה,  הולך  ושמה  בארץ  כמו   פרוסים  מרגיש  אני 

ריצה  בת הם  בין  חרות  הרב  כבוד  לצב,  אותי... ארנב  יגמרו 
את מחירי העוגות לרצפה... הקליינטים   הם הולכים להוריד

יע בנימדלא  בא?ו  אני  ואנה  מציע  סיון  הרב  "מה  הסכת "? 
אני   מה  מהרגושמע  העוגות  מציע,  מחיר  את  מעלה  אתה  ע 

", חלון הראווהעל כך בשלט גדול ב  ₪ לק"ג ומודיע  10-שלך ב
שאלת? . "נזעק  ?"ים את המחיר? מי יכנס אליר הרב, "מראמ

 סיכם הרב את דבריו.  !"עניתי
ועש לחנותו  אלי  חזר  כולו  חלפו .  הרבכעצת  ה  חיוור  לא 

התיישבוע המדרש,  לבית  פעמיו  שם  והוא  הרביים  מול   שב 
עכשיו כבו  שאל  ?"ושתק, "מה  מפריע  שאני  ד הרב, "סליחה 
ז  ברגע  אבל  חנויותהרב  שתי  ממש  עוב  ה  צוות לימיני    ד 

אומנות העוגה מאפים פועלים במרץ רב, והם גם תלו שלט "
שקיע  טה להלירצינית מאד שהח  יפים", זו חברה חדשה אבל

 ... הרב, אני מוקף קונדיטוריות מכל עבר בשכונה, כבוד

אעשההחל  הם מה  אותי,  לחסל  של "?  יטו  חיוך  חייך  הרב 
ו  ₪    10בעוד    ותה טקטיקה, תעלההפטיר: "תמשיך באהבנה 

מחיריא מא  ת  במודעה  כך  על  ותודיע  עינייםהעוגות,    ". ירת 
ם עושי  ם,התעלף: "כבוד הרב, הם מורידים מחירי  כמעטאלי  

הזו בזיל  אריםמבצעים  ואני  להישאר   ל  עלול  אני  מחירים? 
הס כל  רציני עם  הרב  נבול   ?"חורה,  הגיע  הוא  שבוע  כעבור 

ב  וכבוי ותר  המדרש  מושלבית  לכיוון  הרב, עיניו  של  בו 
נפתחת מסעדה  ,  גיחך הרב, "בדיוק  ?""פתחו עוד קונדיטוריה

מרג אני  המאפים,  מיטב  עם  ומפוארת  ענקית    יש חלבית 
אשתייריד בעסקים,  כשכיר הצ  ה  לעבוד  אכנס  שאולי  יעה 

של של  בנגריה  הרב אבא  מה  בלחץ,  עומד  לא  שלי  הלב   ה, 
תעלה את המחיר   דש תחת השמש, עכשיו"אין כל ח  ?"מציע

מודעהלק"  ₪  5עוד  ב וכתוב  חודש    ג  בעוד  תבוא  מתאימה, 
טובותות ובשורות  לברכה  שיהיה  מתרחש,  מה  ". עדכן אותי 

מדרש כשפניו זוהרות ם נכנס אלי לבית החודשי  3רק כעבור  
המום, לא מצליח לקלוט את   , אניד הרבתראה כבו",  ודשנות

עליה   ישנה  שלי,  20%של  המציאות,  החנויות    במכירות  כל 
אב  ותעובד רע  בעבר. לא  כך  היה  לא  זה  עמוס,  אצלי הכי  ל 
את מחירי העוגות?   יר לי כבוד הרב, מדוע יעץ לי להרים יסב
המשתאה:    לתלמידו  הסביר  הרב  .כלכלי"   הגיון  לכל   ניגודב  זה  הרי
ריד מחירים ועושה מבצעים לטובת הלקוחות, מו  היית  "אם

בון  ממולח, חכם ונ   יםלעצמך? אני איש עסק  מה היית אומר
כ 'כוחשיודע  להצליח  כדי  פטנטים  ולמצוא  לתמרן  י  יצד 

מהרגע שהצעתי לך בניגוד לכל הגיון כלכלי   ועוצם ידי', אבל
לחלוטין ואז    ת בטוח שתתמוטטמחירים נבהלת, היי קפיץ לה

נורמלי התפללת מעומק הלב להקב"ה שיושיעך  י ובאופן טבע
ייפול מ ורחמנא ליב  טהושלא  הש לחמך,  בור א בעי, כשליבו 

יהוד ללאשל  אזי  יתברך  השם  של  בידיו  מסור  ה   י  גיון  שום 
עוד   פרנסה  משפיע  הקב"ה  קשקושים  ושאר  אקדמי  כלכלי 

תפילותיו   אופן את במדויק תאר  הרב בראשו, הןהנ ליא .עודו
שבעולם   ומלטף   יפה  הכי  הנוף  את  עיניו  ספגו  רחובל  וכשיצא
 ]קובי לוי-לקחמדו ל םה [             רק משמים! היא פרנסה הנקרא
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 עזרא רבי גאוןה של לביתו נכנס צעיר
. שאלה אותו לשאול כדי ל"זצ  עטייה

 לא והרב, הישיבה מתלמידי היה לאהצעיר
 חכם תלמיד גם, בחיפה למד הוא שכן, הכירו

  קיבלו עזרא רבי אך, היה לא גדול
, ידו את לחץ, לפניו קם הוא. 

 מאוד מתכבד שהוא לו ואמר כסא לו הציע
... להשא אותו ולשאול לראותו שבא בכך

: בהתרגשות בחור אותו מספר יהיה לימים
 בכבוד בי נהג והרב, עשרים בן י הייתי"

 "...מופלג חכם כתלמיד לפניי והתבטל

 לשתות ביקש אחד כל. מים לשתות המעיין אל והזאב האריה הגיעו ולוהט חם שרב ביום
ל של להקה השניים ראו לפתע. בזה זה ו החלו מאד ומהר, ראשון

 . לטרפו יוכלו והם, יהרג מהם שאחד מחכים, הסלעים על חרש עומדים 
 

". בפיהם טרף ולהיות בקרב להרג מאשר שלום ברית לכרות מוטב: "לזה זה אמרו
 .מלחמה על שלום עדיף תמיד. 

 חכםתלמיד ל"זצ סינואני חיים רבי הגאון פגש פעם
 תשעה כבן נער השתרך ומאחוריו, חמורו על שרכב זקן

 בספר החזיק השניה וביד, מקל אחז תהאח בידו. שנים
 הנער של ב הרב. תורה למד שממנו

 . מיהו הזקן את ושאל
. לגדלו כדי לביתו שנטל יתום נער זהו כי הזקן לו סיפר
, תורה ולמדו חנכו והוא, לו ימסרנו כי הרב בקשו מיד
 שרעבי מרדכי רבי הגאון הצדיק להיות שהפך עד

 .תימן יהדות מגדולי, ל"זצ

 הוא מטייל בחלומו. חלום חלם אדם                            
 

 עיניו לנגד הבזיקו הרקיע בפאתי. עמו והאלוקים החוףלאורך 
. ן הבחין מאורע לכל ובצמוד. חייו מאורעות
 חייו תמונות כאשר לאלוקים השני ואילו לו שייך היה אחד זוג

 בעקבות להתבונן לאחור במבט פנה, ועיני מול הבזיקו האחרונות
 זוג רק בחול נראו חייו במהלך רבות שפעמים הבחין הוא. שבחול
 העצובות התקופות היו תקופות שאותן הבחין גם הוא. אחד עקבות

 . . . בחייו ביותר
 

 שמיד, בישרתני הלא, אלוקי: "כד אודות האלוקים את שאל הוא
, הבחנתי אולם. הדרן כל לאורך עמי תצעד בנתיבך לצעוד כשאחליט

, מדוע.בחיי ביותר והמיוסרות המצערות בתקופות אחד עקבות בזוג רק
 מן השיב והאלוקים?" ועזבתני נטשתני ביותר לך זקוק כשהייתי דווקא

. , , מאדליהיקר, בני: "הדממה
 עקבות בזוג כשהבחנת, בחייך וסבל ניסיון של תקופות אותן במשך

 ".כפי על אותך שנשאתי משום זה היה אחד
 

 ,, ובעיות נסיונות עובר שאדםכ
 )העורך.( רוחנית לעליה זאת, לנצל לדעת וצריך

 

 
 יותר האדם על מרחם
 ולא ,מרחם מכל

 רחמנות שכל אלא,עוד
 למישהו שיש וחמלה
 היא ,האדם על

 והחמלה 
 שאמר כמו ,בלבו שנתן
 רחמים לך ןונת :הכתוב

 והרבך ורחמך
 

 בירושלים צ"דהב הכריז אחת בצורת בשנת
 ניגש נער אז שהיה זצ"ל ח"הגר תפילה יום על

 להגיד אם ושאל זצ"ל איש החזון בבית לעמוד
 עולם בורא ועננו תפילת את ץ"הש בחזרת
 שאל? למה י"בא גשמים על לבקש שנועדה

 החזון תפילה יום על הכריז ץ"הבד איש החזון
 ? גשמים עצירת יש אמר איש

 

 ר מרוא רגע הרהר איש החזון כן
 למה התברר תפילה כדי תוך אבל.פירש ולא סתם

 לפתע התחיל עשרה שמונה תפילת בתוך שכן אל
 ...   שוטף גשם לרדת

 ציון בן רבי הגאון הקדיש מחייו רגע כל
 רבה והקפדה, לתורה ל"זצ שאול אבא
 עם נסע פעם. מלימודה לבטל שלא הקפיד
 הצדיק של בביתו לבקר אברכים כמה
 ביקשו. ל"זצ" סאלי באבא"ה  ן"המלוב

 התיר לא ציוןבן  רבי אך, לצלם האברכים
 יש האם? מדוע: "האברכים שאלו. להם

 ?" הקבלה פי על מכך להימנע
 

, נסתרים טעמים לחפש צורך אין: "הרב ענה
 כדי? מצטלמים מדוע. ש כשיש
, בהן שמתבוננים  ובזמן, בתמונות להסתכל

 ..."תורה ללמוד אפשר הרי

  שאנחנו  הדלתות רוב
 פתוחות – לדחוף מנסים

 עליה דורכים שאנשים למרות, קרקע
 .ויבולה פריה לתת ממשיכה

 , ענק אדם רבות פעמים
 קטן זבוב ידי על נחנק

 דברי את מביא, זצ"ל הקדוש החיים האור רבינו
 דברי ביניהם ואין, בדרך שהולכים שאנשים, הקדוש הזוהר
 האדם אםשלהיפך, רבנו ומוסיף, בנפשם מתחייבים תורה

 . ה התורה הרי, בדרך לומד
 

את מלוין כוחותיה, התורה עסק כשיש: 'קודשו ובלשון
 את מקיים, בדרכים תורה הלומד, מכך יתירה'. האדם
 מן להתנתק לו שקשה' ָתִמיד ִּתְׁשֶּגה ְּבַאֲהָבָתּה' הפסוק

 . בדרכים עסוק כשהוא גם, הקדושה התורה
 

', תלכו בחוקותי אם' הפסוק את רבינו מפרש ובזה
, בבטחהילך אז וגם, 

 .ושלום חס, ינזק ולא

 יודעים רבים
 , להתווכח

 מעטים רק
 לשוחחיודעים 

 

 . שנה  40-כ לפני רעאי הדבר: א"שליט עדס יהודה רבי מספר
 באמצע והנה, בישיבה כללי שיעור אמר ל"זצ אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון

 זלמן שלמה רבי מאד התרגש. ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי הגאון נכנס השיעור
 ...השיעור את הוא שימשיך מאד בו הפציר ואף. בשלומו ושאל אליו הלך, ממקומו וקם

 אתאני אומר איך אבל: "זלמן שלמה רבי לו אמר .בשלילה אברמסקי י"הגר השיב
 רבי התיישב" שתגיד ממך מבקש אני: "אברמסקי הרב לו אמר?" הרב בפני השיעור

".        לגדול מסרבין שאין" כתוב, לעשות אפשר מה: "בהכנעה ואמר זלמן שלמה

 להשגת מביא טחוןןהב
 מנוחת :הן ,הזה בעולם אשר
 ,הזה העולם מדאגות הלב

 הנפש מהתרוצצות ושלוה
 תאוותיה העדר על ומצערה

' בה הבוטח כי הגופניות
בבטחה ,

  ,הזה בעולם ובשלוה
 

 הגבר ברוך:  שכתוב כמו
  ',בה יבטח אשר
 מבטחו' ה והיה

 
 

 ״פתשה אלול ׳טשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:31 19:42 18:52 ם-י

 20:28 19:40 18:50ת״א

 20:30 19:42 18:52חיפה

 20:29 19:41 18:51ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "רוני עקרה"

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ו זצ״ל                    רבנו ב הרב     העלון לעילוי נשמת:      



 

: לו ואומר שלו לחבר בא אחד
 מחירי את העלו שוב ראית"

 , לי אכפת מה: "החבר"הדלק
 

  ממלא תמיד אני
 "שקל 20-ב

ב ֵמַאֲחֶריָך  ָבר ְוׁשָ  (דברים כג, טו).ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ
 

זצ"ל שמקור הקדושה הוא  י מרגלא בפומיה דהמקובל הצדיק רבי 
ֵעיַנִים  ה ִהוא ָבֽ ֵדׁשָ ושה היכן הקד (בראשית לח, כא),בעיניים ורמז לכך בפסוק ַאּיֵה ַהּקְ

נמצאת? בעיניים, אדם ששומר את עיניו בקדושה הקב"ה נמצא איתו, מגן ושומר עליו 
ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך  ָיְפיֹו ּתֶ ּכֹן ...ֶמֶלְך ּבְ ָרע, הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ (ישעיה מכל פגע, ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ

 יז).-לג, טו
ברים אסורים, כיון צריך לשמור מכל משמר שלא להסתכל חלילה בד 

ִים  הסתכלות אחת לא נכונה כבר (איכה א, טז), שהכל תלוי בעיניים, ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ
יָת ַמֲעֶקה  ָך (דברים כביכולה להוריד את האדם, ְוָעׂשִ אלו העיניים, תכסה ותשמור  -)ְלַגּגֶ

ּנּו..אותם היטב, מדוע? כִּ  יות חלילה ירידה גדולה, משם יכולה לה ,י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ
ְבָיה, תחילה מעידת האדם היא בראיה, ולהיפך אדם ששומר את עיניו זוכה  ִ ׁשּ ְוָרִאיָת ּבַ

ב ֵמַאֲחֶריָך  ָבר ְוׁשָ  (דברים כג, טו).שהקב"ה נמצא עמו ומגן עליו, ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ
 

ב באחד המושבים לבדו, , בחור מישיבת "הנגב" בנתיבות נסע באוטובוס והתייש
לאחר כמה דקות עלתה אשה שהתלבשה בחציפות ובחוסר צניעות והתיישבה לידו. 
הבחור רצה לשמור על קדושתו ולא להיכשל בעיניו ומיד עבר להתיישב במושב 

האחורי של האוטובוס, ולאחר מספר דקות  נפלה עליו תרדמה פתאומית ובחלום הוא 
ש מטען חבלה מתחת למושבו באוטובוס, ועליו שומע קול מדבר אליו ומודיע שי

 להתריע על כך במהרה.
 

הבחור בבהלה, ומיד רץ להודיע על כך לנהג, שהזמין מיד את אנשי ההצלה  
שניטרלו את מטען החבלה ברגעים האחרונים. לאחר כמה ימים ניגש חבלן המשטרה 

את מטען החבלה והציל  אל אדוננו הצדיק הבבא סאלי זצ"ל וסיפר לו בגאווה שניטרל
אוטובוס שלם, אך הרב דחה דבריו ואמר שלא המשטרה הצילה את אנשי האוטובוס, 

 אלא אותו בחור ששמר את עיניו הוא זה שהציל את כולם!
 

 יהי רצון שנזכה להרבות קדושה וטהרה בעם ישראל 
 ונזכה בקרוב לגאולה השלימה, אמן.

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                                      

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 את לראות מוכרח אני, לי סלח
". מסוכן רעלשתיתי. הדוקטור

, בכתפיו המזכיר משך", ערמצט"
 לעוד רק תור לך לקבוע יכול אני

 . שבועות שישה
 

 עלול אני? שבועות שישה לעוד
 . דבר אין!" "אז עד למות

 

  אפשר התור את        
 .לבטל תמיד יהיה       

 
 

בתשמחה, טיפחהבןששון, אילנהבןליאור, שמחהבןדהאןיוסף, והבבתדינה, חורשידבתשרה, רימהבןניסים:נשמתלעילוי
 , מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי, לולו
, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד

 בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים ןב אליהואפרים
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה

 לעיתים  
 את פולטים אנשים. מזמנות
' במקרה"... 'במקרה: " המילה
 עברתי' במקרה, 'בפלוני פגשתי

' במקרה, 'אחר ברחוב
.באלה כיוצא ועוד, התעוררתי

 דבר כל זו היא 
 אינו גדול קטן בחייםלנושקורה

 ואופן פנים בשום מקרה
 כותב בוא פרשת בסוף ן"הרמב
 חלק לאדם ואין: נוראדבר

 שכל שיאמין עד משה בתורת
 אין ניסים שכולם ומקרנו דברנו
 .כלל אדם של ומנהגו טבע בהם

תלבש שעטנז צמר ופשתים לאא"
 יחדיו" . טעם איסור לבישת 

בגדי שעטנז הוא כי בגדי הכוהנים 
  -עשויים שעטנז 

 . 
 לפיכך נאסר על זר ללבוש
 שעטנז, שכן אסור לזר

 כוהנים.ללבוש בגדי 
 

 , מבואר 
, הגזוזות ציפורניו את השורף כי
 התוספות בעלי". חסיד" הוא הרי
 כותבים") חסיד שורפן" ה"ד(

 על חסיד הוא כי", ""ה בשם
 אף, ציפורניו את שורף שהוא שם
 הגוף מן חלקים ששריפת פי על

 . לאדם מזיקה
 גודל רבי החסיד כך על אמר

 זה הוא חסיד:  ל"זצ אייזנר
 יותר בעיניו גרוע אחר של שהזיקו

 ...עצמו שלו מהזיקו

, שנה 70 לגיל שהגיע ל"זצ י'פלאג ח"מהר הגאון על מסופר
" נחום ממוני" בספר. שנולד ביום שנה בכל לרבנן טבא יומא עשה

 לערוך נוהג היה, ע"זי מטאלנא נ"מוהרמ ר"שאדמו מובא
 רבה בשמחה הקטנים אפילו בניו ושל שלו ההולדת בימי שולחנות

 . הזה למנהג סמך שיש אומר והיה תורה ובאמירת
 

: ל"בחז שכתוב כמו הולדת יום י"ע ישועה לישראל שהיתה שמצינו
זכותואלברזלשלבשלשלאותלמצריםלירדאבינוההיהראוי
 ונעשה להלגדו עלה ך כך י"ע נמנע זה ודבר. לו גרמה

 .פרעה הולדת ביום למלך משנה

  הפסיעה את עשה
 .רגליך כפי

 

‰‡ָ ל≈ ּמּו„ מ¿ ƒל ָר‰ ל¿ ו… ּ̇ ל ַ‰ ֲעָלּ‰  ׁ̆∆ ‚ּול ּבַ ן. ַ‰ּ„ָ ‡ו… ָ‚ּ‰ַ 
י ƒַרּב‰ ∆̆ ל מ… מּו‡≈ ¿ יָר‡ ׁ̆ ƒּפ כּו˙ ל"זˆ ַׁ̆ ָל‰ ז¿ „ו… ¿‚ּ 
י‡ ƒ‰  ‰ּכּו˙, ָל ין ז¿ ≈‡ ∆ ָל‰ ׁ̆ ַמע¿ ‰ ל¿ ּנָ ּמ∆ ƒַלַח˙ – מ ו… ׁ̆ 

י‡ ƒ‰ ˙ ֲעָלּ‰  ‡∆ מ…„ ּבַ ל¿ ƒָר‰ ל ו… יָנ‰ ּ̇ ƒּ̇  לו…  ּוַממ¿
ּובו…  ׁ̆ ים.ּב¿ ƒים ל…‡ ָימ ƒּל רוּ ַ̃ י˙ ַעל ָעב¿ ƒנ ˜ּוָפ‰ּבƒ  ָ‰ַרּבָ ¿̇ 

‰, זו…  ָ ּׁ̆ ƒ‡ ‰יָר ƒע ¿̂  ‰ּ ַבּ„ָ ּ‰  ל¿ ָ̇ י ב≈  . ּב¿
 

ַעם ‰, ַ‡ַח˙ ּפַ ָ ׁ̆ ָח ∆ ׁ̆ ַרעּכ¿ ‰, ּב¿ ָ̇ נ¿ ל ּפָ יָ‰  ‡∆ ƒָחמ ,
ן ‡ו… י˜ ַ‰ּ‚ָ ƒ„ּ ַּ̂ י ַ‰ ƒַרּב ‰ י≈ ָר‰, ַ‡ר¿ ָ‡מ¿ ַ„‡י ‡ּוַלי: "לו…  ו¿  ּכ¿

 ׁ̆ ≈ּ̃ ַב י ל¿ ƒַרּב ‰ מ≈ ∆… ׁ̆ ל מ מּו‡≈ ¿ ר ׁ̆ נוּ  ַלֲחז… ≈̇ י ב≈ י?" ל¿ ƒַרּב 
‰ י≈ ָ„ן, ַ‡ר¿ מ¿ ָעˆּום ַ‰ּלַ י ַר˜, ‰∆ ≈ּ̇ ¿ ים ׁ̆ ƒּל ƒַעל ָ‰יוּ  מ 

יו ָ̇ ָפ ּטּול: "ׂ̆¿ ƒָר‰ ּב ו… י˙!"ּ̇ ƒנ ֲ‰ָר‰ ל…‡ ָ‰ַרּבָ ר¿ ƒ‰ ‡…ל  ו¿
ָר‰ מ¿ ַמר¿ ¿̇ ƒ‰ .ים ƒּל ƒּלוּ  מ ל ‡≈ יָ‰  ׁ̆∆ ƒן ָחמ ‡ו… ָ‚ּ‰ַ 

י˜וּ  ƒּפ ס¿ ƒ‰  ‰ָּכל ָל ים ל¿ ƒן – ַ‰ַחּי ≈‰ ‰ ָ̇ י‡ ָזכ¿ ƒ‰ ‰ַמ  ל¿
ּל…‡ ∆ ָכ‰ ּׁ̆ ל זו… ‚ַ , ַ‡ַח˙ ּכָ ˙מ¿ ל∆ י‡ ּ„∆ ƒ‰ ˙ ָח„ ‡∆ ∆‡ 

י ל≈ „ו… ¿‚ּ ƒי˘ר‡ל מ 

 מבין ,לאדם שרעבשעה רק
 .מקודם טוב לו היה כמה

 רצתה והמשרתת בבית משרתת לה שהיתה באישה מעשה
 יותר כסף לקבל יכולה שהיא שידעה כיון העבודה את לעזוב

והיאלעזובלהנתנהרבבצערהביתבעלתאחרבמקום
 התחילה והאישה בעלה נכנס מיד. ה לה הביאה
 הבעל אך רתעוז לה ואין הפסח חג מעט שעוד זה על לבכות
 כל את לה שנתת העיקר אחרת אחת תבוא נורא לא לה אמר

 הכסף כל את לה שהבאתי בטח לו אמרה האישה. הכסף
 . תפוח לה הבאתי ואפילו

 

 לתת ואסור ח שהתפוח לה ואמר הבעל נבהל מיד
 את להביא אחריה ללכת מאשתו ודרש שביעית של תפוח לגוי

 והגיע העוזרת אחרי לרוץ האישה התחילה מיד התפוח
 לאוטובוס ועלתה לאשה התייחסה לא והעוזרת האוטובוס

 היא ופתאום באוטובוס אליה והגיעה אחריה עלתה והאישה
ת את קחי, בסדר טוב טוב" אומרת שהעוזרת רואה

 " ...אותם לך שגנבתי סליחה שלך 

  כי האדם יחשב ואל
 באמצעי 

 אותו ממנו יעדר ושאם ,יםומס
 על פרנסתו תבוא לא אמצעי

  ,אחר אמצעי ידי
 יםקהאלו על יבטח אלא

 כל כי וידע ,בפרנסתו
 אצל 

 על אותו לפרנס ובידו ,הבורא
 ובכל ,שירצה אמצעי איזה ידי

 אופן באיזה ,שירצה זמן
 :הכתוב שאמר כמו ,שירצה

 להושיע מעצור' לה אין כין
 .במעט או ברב

 
 

  זוכה שאדם עד
  , בכישוריו להכרה

 

 .להעלם מתחילים הם

, פיקח

 יודע

 לפתור

 בעיה

 חכם

 יודע

למנוע

 את

 יצירתה

  הלב את לשמור, עבודתינו עיקר
 'ה בעבודת יצטנן שלא

זצ"ל ָּדַרׁש ַּפַעם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִעְנַין ְּכבֹוד  ַאְרֵיה ֵלִוין ַרִּבי
ה, ּוַבְּדָרָׁשה ָהָיה  נֹוֵכַח ַּגם ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר  ָהִאּׁשָ

 ִאיָסר ַזְלָמן זצ"ל, ַּבַעל "ֶאֶבן ָהָאֶזל". ְּבתֹם ַהְּדָרָׁשה ָּפָנה ַרִּבי
 ַעל ַהְּדָרָׁשה ַהִּנְפָלָאה ְוַעל  ְלַרִּבי ַאְרֵיה ְוָאַמר לֹו: "ִייַׁשר ּכֹחֲ

ׁשּוב". ִנְבַהל ַהִחּזּוק ֶׁשָּנַתָּת ִלי, ֶׁשעֹוַרְרָּת אֹוִתי ְלנֹוֵׂשא ּכֹה ָח 
 ,א ִנְתַּכּוְַנִּתי ֵאֶלי ,ַרִּבי ַאְרֵיה ְוָאַמר: "ַחס ְוָחִליָלה, ְּכבֹוד ָהַרב

ר ִּדְבֵרי מּוָסר ִלְגדֹול ַהּדֹור".   ִמי ֲאִני ֶׁשאֹמַ
 ְלִהָּזֵהר ָצִרי ָעָנה לֹו ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן: "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַּגם ֲאִני

 ק ֶׁשֹּלא ְלַצֵער ֶאת ִאְׁשִּתי".ֵתר ּוְלַדְקֵּד יֹו
 

ְוהֹוִסיף ְוָאַמר: "ַּכָּידּוַע ְל, ַהְּכָתב ֶׁשִּלי ֵאיֶנּנּו ָּברּור ְּכָלל,  
ּוְכֶׁשּכֹוֵתב ֲאִני ֶאת ְסָפַרי ֵאין ַהַּסָּדר ְּבֵבית ַהְּדפּוס ָיכֹול ְלַפְעֵנַח 

יָקה ֶאת ְּכָתַבי, ְוַעל ִּפי ּוַמְעִּת  יֹוֶׁשֶבת ִאְׁשִּתי ֶאת ַהְּכָתב, ְוַעל ֵּכן
ַהְעָּתָקָתּה ְמַסֵּדר ַהַּסָּדר ֶאת ַהֵּסֶפר. ְוהֹוִאיל ְויֹוֵדַע ֲאִני 

ל  ֶׁשַהְּכָתִבים עֹוְבִרים ְּכִתיָבה נֹוֶסֶפת, ִלְפָעִמים ֲאִני ִמְתַרּׁשֵ
ְוכֹוְתָבם ִּבְכָתב א ָּכל ָּכ ָּברּור, ְוִאְׁשִּתי ְצִריָכה ְלִהְתַאֵּמץ 

ְלִהְׁשַּתֵּדל ְוִלְכֹּתב  ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ְלָהִבין ֶאת ַהָּכתּוב. ּוֵמַעָּתהּו
 .ָּברּור ְּכִפי ְיָכְלִּתי ְּכֵדי ְלָהֵקל ָעֶליָה ֶאת ְמֶלאֶכת ַהַהְעָּתָקה

הכנעה ורכות הן  אותה
שנותנות לבית היהודי את 

החוזק והאיתנות  שהחזיקה 
 . ו אותו

 

כאשר מחד האישה מכבדת את 
בעלה כמו מלך והבעל מכבדה 

 יותר מגופו.
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 !!!תודה מראש

כל שותפות שלכם   
 מחזקת את ידינו...

  עושים השנה שהסוכות לא יתעופפו...?? שיעור בהנדסה...  מה
ימים... היה  365-למי שזוכר... בעצם אין כמעט סיכוי שמישהו יזכור... אבל פעם פעם... עוד לפני שהיה קורונה... לפני קרוב ל

התעופפו... ואז התגלתה פעם חג הסוכות... ולמי שזוכר בחג הסוכות האחרון היו רוחות חזקות וגשם שוטף והרבה סוכות 
תופעה מעניינת: היו סוכות שהתעופפו והיו סוכות שלא!!! היית יכול לראות חניה גדולה שיש בה עשר סוכות!!!! שבע 
התעופפו ושלוש לא... תעשה משהו... אז כמובן שהכל בהשגחה פרטית... אבל גם להשגחה פרטית יש ע"פ רוב הסברים על 

 זה עלול... יתכן שמצוה לפרסם את המידע הזה ואגב:(אז הסביר לי אחד שמבין קצת בהנדסה...  ם הגלוים)(מה שנקרא ניסידרך הטבע... 
  )...לסוכות הקרוב גם להיות נפ"מ

הוא הסביר לי שלמרבה האבסורד... דווקא הסוכות היציבות ביותר שעשו להם את החיזוקים הכי טובים וחיברו את הדפנות 
מרים ועם אזיקונים וכו'... דווקא הסוכות האלו התעופפו ואילו הסוכות היותר רופפות... דווקא אחת לשניה עם הכי הרבה מס

 בזה?? העניין הוא פשוט מאוד:ש ההנדסאי ומה ההסברהם התנדנדו קצת... נעו קצת ובכל זאת "נשארו בחיים..." 
בצורה... ארבע דפנות אימתניות דבוקות  ברגע שמגיעה רוח חזקה ופוגעת בסוכה... אם הסוכה עומדת בפני הרוח כמו חומה

אחת לשניה בלי פשרות... הרוח מתחילה להצליף ולנקוש עם כל הכח בדפנות ו... ו... והרוח מתעקשת לחדור לסוכה... ו... 
וכעת נראה מי מנצח... כשככה זה נראה אז ברגע שהרוח מנצחת... אז היא פשוט מעיפה ודוחפת את כככל הסוכה כמות 

באמת הסוכה מתפרקת לגמרי... לעומת זאת: דווקא אלו שבנו סוכות יותר רופפות... ברגע שהגיעה הרוח וניסתה  שהיא ואז
לחדור לסוכה... בבקשה... ברוכה הבאה... היא נכנסה בין הסדקים של הדפנות... שרקה להם קצת בעורף... נדנדה אותם 

לאובייקט יותר מאתגר... לא היה פה איזה צבא קרבי של ארבע קצת... ביקרה... אמרה שלום לאושפיזין והמשיכה הלאה... 
ס"מ שרעדה כמה דקות כעלה נידף וזהו... הרוח  80דפנות אימתניים שנלחם בעקשנות... יש פה בסה"כ איזה דופן עלובה של 

 נכנסה דרכה ויצאה כלעומת שבאה. דרכה והכל בסדר... 
טובה קללה צריך להגיע למהנדס בשביל זה... זו גמ' מפורשת בתענית: זה הסבר הנדסאי מאוד פשוט ובסיסי... ואגב: לא 

והכה ׳אחיה השילוני קללן בקנה אמר להם לישראל  ,שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע
ות שבעולם מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוח ׳ה׳ את ישראל כאשר ינוד הקנה

אבל בלעם הרשע  ,דממו הרוחות עמד הקנה במקומו ,באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן
מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין אפילו  ׳כארזים עלי מים׳בירכן בארז שנאמר 

  ״ו ממקומו כיון שנשבה בו רוח דרומית עוקרתו והופכתו על פניוכל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אות

כתוב כאן שבלעם היה לארג'... אם הוא מברך את עם ישראל... הוא מברך אותם שיהיו עוצמתיים... שיהיו גבבברים... שיהיו 
מגיע  אז זהו שלא!!!. גדול... חזקים... כן... בלעם לשיטתו... עין גבוהה נפש רחבה... הכל אצלו צריך להיות חזק... עוצמתי..

אחיה השילוני והוא פחות מפרגן... הוא דווקא מוכיח את ישראל ואפילו מקלל אותם... הוא אומר להם: אתם חלשים... אתם 
מתנדנדים כמו קנה... ותכל'ס אין לך ברכה יותר טובה מזו!! כן... החולשה של היהודי היא היא הכח הנצחי!!! זבחי אלוקים רוח 

 ה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה!!! נשבר

זה שיהודי הוא רך!! שברירי... לא עקשן... יודע להגיד חטאתי... יודע שאפשר לטעות ולהגיד טעיתי זו האבטחה הכי גדולה 
בשביל יהודי!!! זה מה שמעניק ליהודי חוסן שהוא אף פעם לא נעקר לגמרי... גם אם מגיעה רוח מאוד חזקה ומנערת אותו... 
 הוא עושה את החשבון נפש שלו... הוא עושה בדק הבית... מתנער... מתעורר בתשובה... מרטיב מעשים טובים ושב ורפא לו... 

--- 
את המסר הזה צריך  אבל לא רק!!!את המידע הזה אנחנו צריכים לקחת לסוכות שאנחנו הולכים לבנות בחודש הקרוב.. 

ים ובאים... על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב!!! לפתוח את הלב... לקחת לתשומת הלב גם בימים הנוראים הממשמש
להיות ערוך נפשית לפתוח כל מיני מוסכמות מאוד מאוד נוקשות וברורות ש... שזה אני וזה מה שיש... ואין!! אין על מה 

צ'אנס לכל מיני שינויים לדבר!!!! ובכל זאת... בשביל זה שוב מגיעים ימים הנוראים והכל שוב מתאפס... ואני צריך לתת 
בחיים שכבר ממזמן ברור לי שזה לא בא בחשבון... אז זהו שהשנה בפרט!! השנה הזו הוכיחה שכשמוכרחים עושים כל מיני 
שינויים דרמטיים בחיים... מי האמין שהשנה  הקולקציה שכבשה את כל השוק זה המסכה... מי האמין שכולנו נעטה מסיכה 

 כרחים!!! אז הכל יכול להיות... ההכרח לא יגונה... על הפנים... אבל אם מו
את ההכרח הזה אנחנו פוגשים מידי שנה בימים הנוראים... אני מוכרח להשתנות!! משהו צריך לקרות איתי... אני לא יכול 

תם להישאר לנצח ככה... לפגוש כל פעם מחדש את אותם חולשות... לפגוש כל פעם מחדש את אותם דברים שאני תקוע אי
מגיל שלוש עשרה... זה לא שייך! זה לא בחשבון!!! מה... אני מטאטא... שאיפה שהניחו אותו פעם אחרונה... שם הוא נתקע... 

דלות... מחליפות צבעים... טאטא... אני אדם!!! השערות שלי גולאיפה שתקח אותו הוא גם ישאר אותו מטאטא.. אני לא מ
כל שנה יותר מבוגר... ו.. ורק האישיות שלי תקועה באותו מקום?? היו לא תהיה!!! המשקל שלי משתנה... הפרצוף שלי נהיה 
היות דופן רועדת... ם!!!! השנה אני מוכן להתרכך... מוכן ל.. השנה אני פתוח לשינוייאני יוצא בהפגנה... הפגנות מותר לעשות.

 "כ אזוז קצת...  שלי ומוכן לקבל על הראש... לא יקרה לי כלום... אני בסה אני ניגש לרב
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 הגדיים... התיישים... והזקנים... לא רק בצאן של דוד המלך....
עיר שעלה כעת מישיבה קטנה לישיבה גדולה... מטבע הדברים הוא היה די לחוץ... יש לי קשר עם בחור אחד צ
בחורים... ומי יודע אם אתאקלם.. והנה!! אחרי יומיים הוא מתקשר אלי כולו  400סו"ס הוא נכנס לישיבה עם 

מה  מרוצה ומספר לי בהתלהבות שהבחורים המבוגרים בישיבה החליטו בינם לבין עצמם על מבצע מיוחד!!!
המבצע??? לקבל בסבר פנים יפות את הבחורים הצעירים משיעור א'... הוא מספר לי: רק הגעתי... ואחד 
מהבחורים האלטערס' ניגש אלי במאור פנים כולו מיוזע... שלום עליכם... ברוכים הבאים... איך קוראים לך? בא 

יד לי מה חסר... הבחור המבוגר נכנס אני אראה לך איפה החדר שלך... אחרי חמש דקות הוא שוב דופק... תג
לחדר והתחיל לבדוק... אה... אני רואה שחסר לך ארון... הוא מיד רץ והתרוצץ וגייס לו ארון... וכן הלאה וכן 
 הלאה... והבחור הזה נשמע בטלפון מאושר!! מבסוט!! הוא מרגיש בבית!! מרגיש שיש מישהו מבוגר שדואג לו... 

ון בהתרגשות... אני שמעתי איך הבחור המבוגר הזה רב ומתקוטט עם בחורים אחרים אותו צעיר מספר לי בטלפ
בישיבה בשבילי... הוא הפעיל את כל כובד המשקל שלו כבחור מבוגר בשביל שלא לתת לאחרים לקחת לעצמם 

 משהו שמגיע לי...   
!!! אותם בחורים מבוגרים חשבתי לעצמי: רבש"ע... הסיפורים האלו הרי כ"כ מוכרים לי!! רק מזוית הפוכה!

וותיקים ששולטים בישיבה ללא עוררים... הרי באותה מידה הם יכולים לקחת את השליטה שלהם למקום של 
אגו ואנוכיות ו... והרי כולנו מכירים את זה... ואילו אותם בחורים פשוט החליטו לקחת את אותו כוחנות אבל 

להם בשביל לדאוג לאחרים... לדאוג לצעירים שרק עכשיו  למקום הנכון!!! לקחת את הטון ואת השליטה שיש
 באו...

איזו עסקה משתלמת!!!! יש פה חומר גלם!!!! אני מבוגר... אני חזק!! יש לי מילה... יש לי  את כל המפתחות 
בידיים... וכעת לא נותר לי אלא לבחור לאן אני לוקח את השרירים האלו? האם לקחת את זה למקום של 

  זה הכל!!!!  גו... או למקום של נתינה... אנוכיות וא
הבחורים המבוגרים האלו פשוט קנו את עולמם... הם פשוט לקחו את המעמד שלהם למקום הכי נאצל וערכי!!! 
הבחור הצעיר והמפוחד הזה... טוב לו על היום הראשון רק בזכותם... איזה חכם היה אותו בחור ששמע בקולי 

איזו מאושרת אותה כלה שרצתה שידוך דווקא  מידות...ים בה דגש על שהדגשתי לו שילך לישיבה ששמ
שישאר בינינו... יש כאלו  לא כולם מבינים את זה!!!! בין אדם לחבירו...מישיבה כזו ששמים בה דגש על 

מי אז זהו!!! ש (ולמה?? עזוב למה... אני מעדיף להשאיר את זה פתוח)שמסתייגים מישיבה ששמים בה דגש על מידות.. 
עיון בגמ' זה משהו  דקה!!!סברא  עדינה!!!שקצת מבין בעיון ובלומד'ס... יודע שסברא טובה באמת זו סברא 

  ע ד י נ ה ! ! ! מהסוג מוטוריקה 
כמו שאתה מבין שבשביל לנגן בכינור לא צריך להפעיל שרירים חזקים... כי אדרבה... ניגון בכינור לא שייך 

אדרבה ואדרבה... דווקא מי שעושה כוחות ומפעיל שרירים... דווקא עדינה... יקה למוטוריקה גסה... אלא למוטור
על הוא לא מצליח לנגן בכינור... היד שלו לא מספיק עדינה... לא מספיק יודעת לפרוט על הנימים העדינים... 

כים של בחור בעל כשרון ועוצמתי שמפגין עליונות והתנשאות ולא נאה לו לפתח רגישות לצר אותו משקל:
בעל גאווה!! אלא הוא גם פחות מבין בלימוד... כי יש לו משהו  לא רקהצעיר והחלש... בדרך כלל בחור כזה הוא 

לא הולכת עם מוטוריקה  גסההסברא... מקובלנו: שמוטוריקה  דקותלא הולכת עם  וגסותבאישיות...  לא עדין
 לא. ולא שייך פה סברא של בכלל מאתיים מנה.. לא.. ממש  עדינה.

--- 
איך הם מתייחסים לחלש...  במידת הרחמים והחמלה!!!גם דוד המלך וגם משה רבינו... שניהם נבחנו 

לשעפסאלע הקטן שאתה לא חייב לו כלום... וכבוד ותהילה לא תקבל ממנו.. אף אחד אפילו לא יידע שעשית 
הביאו... מפרש רש"י במקום (סוף  ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן... מאחר עלות ושם!!!משהו טוב... 

שהיה רחמני, ומוציא הגדיים תחילה ומאכילן ראשי עשבים העליונים שהם רכים, ומוציא התיישים אחריהם "פרק ע"ח): 
 ואוכלים אמצע העשבים, ואח"כ מוציא הזקנות ואוכלות השרשים, אמר הקב"ה: ראוי הוא זה להיות רועה את עמי..."

??? במילים אחרות: דוד המלך היה אלטער בחור שהיה אחראי מטבח בישיבה, ובישיבה היו בינינו... מה כתוב כאן
שזה הבחורים מקיבוץ ומעלה... ומטבע הדברים איך  -בשיעור ב' וג', והיו גם זקנות -בשיעור א', ותיישים -גדיים

השני של בני השיעורים זה הולך?? קודם אתה נותן לחברים שלך... אלה מהג'אמה... מהקבינט... ואח"כ למעגל 
 ומה שנשאר נותנים לפרגיות האלו... אלו שהגיעו עכשיו... 

אז זהו שלא!! דוד המלך ידע שהאילים הזקנים יכולים להסתדר... כי כידוע... אילים נקראים אילים מלשון חוזק 
מרפקים... הם עוד יסתדרו בלעדי... אני  יש להםלאילים יש קרניים חזקות)  (איילותי לעזרתי חושה... ואת אילי הארץ לקח וכדו'...

פה בשביל לדאוג לאלו שאין להם את המרפקים!!! אני פה בשביל לעשות צדק ומשפט ולדאוג שאחרון הגדיים 
מסתדר במקומו וישן על מטתו ולא חסר לו כלום...  לדאוג לצעירים זה לא פופולרי!!! מלכות בית דוד לאורך כל 

דמיתי. כי עוצמה אמיתית זה מלך כזה שנוהג נשיאותו ברמה ומפנק את הדורות שילמו על זה מחיר ת
אבל מי שדואג  העשירון העליון בוחר בו...מי שמפנק את המקורבים... אז אמנם  אז זהו שלא!!!!המקורבים...  

 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן... ה' בוחר בו!!!לחלשים 
 שתי ברירות... או שהחבברה יבחרו בך... או שהרבש"ע יבחר בך...אלטער בחור יקר: לפניך 

אם תהיה ככה זורם עם החחחברה ותשחק את המשחק ותשדר עליונות... החברה יאהבו אותך.. אבל ה' קצת 
פחות... ואם אתה תתייחס יפה לצעירים ותדאג למי שאין לו מרפקים כבוד גדול לא תקבל מזה מהחברה... אבל 

 שם עליך את עינו ובוחר בך... אבא שבשמים 
תעשה את השיקול שלך!!! אל תשכח בחור יקר... החיים האמיתיים עדיין לפניך... העתיד של חייך עדיין לוט 
בערפל... והחברים שלך בישיבה.. לא הם אלו שיישרו לך את הקרקע... אלא אותו אבא שבשמים שראה את 

וב... הוא זה שמופיע כשכולם נעלמים... הוא זה שכשכולם ההתייחסות שלך לבניו... הוא זה שמשלם שכר ט
 זוכר למזכיריו טובות זכרונות... -שוכחים

ודודי לי... אבל חוץ מזה... יש לחודש אלול עוד נא לא לשכוח שאמנם חודש אלול זה ראשי תיבות אני לדודי  
ודי ודודי לי" זו ההכנה ליום הדין... ראשי תיבות: איש לרעהו ומתנות לאביונים... ללמדך: שבדיוק כמו ש"אני לד

הרי לא פחות מזה.. איש לרעהו ומתנות לאביונים זו ההכנה המתאימה והראויה ביותר ליום הדין... בשביל זה יש 
בכל ישיבה בחורים צעירים וחדשים שבעוד תקופה קצרה הם כבר יתאקלמו וכבר לא יצטרכו אותך... אבל 

ה הם בגדר "אביונים"!!!! ואתה יכול בטיפ טיפה מאמץ לתת להם את כעת... בשלב הראשוני והמתחיל הז
 ההרגשה הטובה ולהכניס אותם לעניינים..

 

 שבת! -חוברת בשובי לירושלים
בתחילת בין הזמנים האחרון יצאה חוברת "בשובי 
לירושלים" על שבת קודש!!! העיתוי להוצאת חוברת 
הזו שמתמקדש בנושא של שבת קודש היא מכמה 

 סיבות.
בגלל שבאותו שבוע היה סיום של  ה הראשונה:הסיב

כי מיד אח"כ התחילו  והסיבה השניה:מסכת שבת.. 
 מסכת עירובין שגם היא.. כל עניינה שבת קודש... 

שבראש  והסיבה השלישית ואפילו העיקרית היא:
אנחנו  שבת קודש!!!השנה הקרוב... השופר שלנו הוא 
שבת של שביתת ה -נתקע בשופר של קול דממה דקה

ובזה יעלה זכרוננו לפניו יתברך... והיות וצריך ללמוד 
הלכות שופר וכוונות התקיעות, אזי הלכות שופר של 

וכוונות התקיעות של שנה זה  שבת...שנה זו זה הלכות 
ה אכסוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת -"י

בסגולתך..." ולכן יצא לאור חוברת בשובי לירושלים 
הכנה לימים הנוראים... על שבת קודש... ממקום של 

 הכנה לתקיעות!!! 
עכ"פ כיון שחוברת זו יצאה ביומא דפגרא, לא פרסמנו 
וכמעט לא יצאנו בהפצה ובמכירת החוברת, ואשר 
ע"כ כעת שוב ניתן להשיג את החוברת לעת עתה 

 בכמות מוגבלת, במוקדים מסוימים אלו כלדהלן:  
 0534112035 :שפירא :אופקים

 

 1105041203 -אשדוד
 

 0548423047  רחובות:

 0527683095  9זבולון : חיפה
 

   0556728458 -9קבוץ גלויות    בני ברק:
 

 

 0527117271 דרייפוס) (פינת דסלר, משפחת 34חזון איש 
 

 0527603814 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא
 

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
 

 . 10רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים
 

 . קומה ב׳ 29רח׳ הרב פרנק  :גןבית ו
 

 קומה ב׳ 47רובין  -ד׳ רמות
 

 089742750 14 חפץ חיים  קרית ספר:

--- 
 וכדי לא להשאיר את הנייר חלק: 

בימים אלו בדף היומי אנו עוסקים במסכת עירובין... 
איך לוקחים שכונה שמשותפת להרבה אנשים... 

והופכים אותה לרשות אחת... במילים אחרות: אם 
במסכת שבת היינו עסוקים בסגר!!! להגדיר מה זה 
רשות היחיד ש.. שאסור להוציא ממנה לרה"ר... הרי 
כעת העבודה שלנו הפוכה... אדרבה... איך מערבים!! 
איך מכשירים אפשרות לפתוח את הסגר ולאפשר 

התקהלויות ציבוריות באופן מבוקר שזה יקרא רשות 
בפנינו  ו.. יפתחאחת... יתן ה' ועסק התורה דעירובין.

שערי רווחה ונזכה להתפלל בימים הנוראים ברב עם 
 ברשות אחת, 

עכ"פ יש שני מסלולים עיקריים איך לוקחים קהלים 
ומגזרים שונים ומאחדים אותם לרשות אחת... או לחי 

לחי זה מסלול אשכנזי... המאבקים או קורה!!!! 
המחיצות והגבולות והאויבים  המשותפים...

מכריחים אותנו ליצור גבולות המשותפים ש
משותפים... זה מה שמאחד אותנו... אבל חוץ מלחי 
יש מסלול נוסף... זה כבר מסלול ספרדי... קורה!!!! 
כולנו תחת קורת גג אחת... כולנו יהודים... כולנו בני 
איש אחד נחנו... כולנו אומרים שמע ישראל וכולנו 
נכנסים בשער אחד ותחת קורה גג אחת בבית 

העיר לי משהו על דרך  ואם הגענו לכאן..מקדש... ה
 על המליצה ש... שמה הפלא שהסימן בשו"ע שמדבר

 ק..ג... ודו"-לחי וקורה הוא סימן שס



 

  

תפסיק לדחוף את האף שלך...  
 די!!!!!

יום הדין ממשמש ובא... וצריך לחזור בתשובה כמו 
 כל שנה!!!

אבל השנה!!! השנה צריך לקחת בחשבון שיש גם 
דברים אחרים שצריך לחזור עליהם בתשובה... סו"ס 
לשנה הזו היה אופי אחר... כל אורח החיים שלנו היה 
מאוד שונה... אני מתאר לעצמי שהשנה הרבה פחות 

ע ורכילות מכל שנה אחרת... גם פגמנו בלשון הר
הרבה פחות חטאנו בכבוד בית הכנסת וכן הלאה וכן 
הלאה... בקיצור: המפה של הזכויות והחובות בשנה 

 הזו היא מפה מאוד שונה בייחס לשנים אחרות... 

אבל!!! צריך לקחת בחשבון שכמו שעברנו פחות 
עבירות בשנה זו... ככה במקביל יתכן שישנם עבירות 

מסוג אחר שסיגלנו לעצמנו כתוצאה  חדשות
מהתקופה היוצאת דופן שעברה עלינו... בקיצור: 
המפה השתנתה!! ואם כך צריך לעדכן אותה!! השנה 
אי אפשר להקריא את הרשימה משנה שעברה... 

 צריך לבחון את הנושא מחדש...

---  

אז תרשה לי לפתוח חטא מסוים!! שאנחנו צריכים 
ה... והאמת היא שהחטא לחזור עליו בתשובה שלימ

הזה הוא בכלל לא קשור בהכרח לקורונה... אבל 
הקורונה הציפה אותו על פני השטח באופן בולט 
מאוד... ובכן: מהו החטא המדובר??? אז בלשון 

 -מושאלת קראתי לזה

  אסור לדחוף את האף לעסקים של הרבש"ע!!!!!

מה אני מתכוין?? אם אני עכשיו חוזר עם שקיות 
מהחנות... האם זה יפה לדחוף את האף כדי עמוסות 

 לא!! זה לא יפה....לראות מה יש לי בתוך השקית?? 
ואם אני עכשיו מחזיק בידיים דף פירוט חשבון של 
העובר ושב... זה יפה לדחוף את האף ולהסתכל מה 
המצב חשבון שלי?? לא!!!! למה לא??? כי מה זה 

אליך... עניינך... אם הייתי רוצה עזרה הייתי פונה 
ואם אתה חושב שצריך לתת לי כסף... אז בבקשה... 

 תביא... 

אבל סתם לדחוף את האף ולהכניס את עצמך 
לנושאים שלא קשורים אליך? זה לא התנהגות!!!! 

 עד כאן נכון??  אסור לדחף את האף!!!!!

הקב"ה מנהל את כככל  אז זהו!!! שעל אותו משקל:
סטיקה העולם.. ולנהל את העולם מדובר בלוגי

מערכתית אדירה בקנה מידה אטמוספרי... ואילו כל 
הימים דיו... ובני אדם לבלרין וכו'... אין יכולים לכתוב 
חללה של רשות... בקיצור: לנהל את העולם זה משהו 
גדול!!!! ענק ענק ענק!!!! הרבש"ע אף פעם לא 
הטריח אותך ולא ביקש ממך שתעזור לו בניהול 

עה רוחנית על העולם בודאי שיש (השפשל העולם...  הטכני
לנו.... זה כל תפקידו של יהודי... אבל לא בטכני!!! בששת ימי 
בראשית אדה"ר לא נולד... ולא הושיט אצבע במעשה בראשית 

והנה.. יום אחד הקב"ה החליט מאיזו סיבה   עצמו)
שתהיה שצריך שיהיה קורונה בעולם... איך כולנו 

 הגבנו?? 

ה!!! מה פשר הפאניקה הזו?? כולנו נכנסנו לפאניק
דחפנו את מה טמון בפאניקה הזו??? במילים אחרות 

פתאום נזכרנו שיש  האף לעסקים של הרבש"ע!!!!
רבש"ע שהיה אמור לנהל את העולם... ורגע... אולי 
הוא לא מסתדר... אולי העולם מאבד שליטה ח"ו... 

 עכשיו שלא תבין לא נכון:אוי... מה עושים... אבאלה... 
אם צריך לעשות משהו בחובת ההשתדלות.. אז 

כי הרבש"ע רוצה שנעשה משהו  צריך!עושים כי 
לדחוף את מסוים... אבל פאניקה? פאניקה זה כבר 

פאניקה זה לנחות מהחלל ביום בהיר  האף!!!!
ולהחליט שאני דוחף את עצמי לעסקים של 

 הרבש"ע...

 (נקטתי בסיטואציה רק בשביל להמחיש את האבסורד...
שאני מסופק אם חלק מהקוראים יבינו על מה אני מדבר... עכ"פ 

אתה מכיר את  ובכן: מי שמכיר את זה.. יחייך חיוך גדול.)
הסיטואציה הזו שאתה לוקח אחריות על איזשהו 
תפקיד ציבורי מסוים... אם זה בבית כנסת או על 
המטבח בישיבה או באוצר הספרים וכיוצ"ב... ואתה 

ם ולילות ושעות ע"ג שעות ועובד כבר משקיע שם ימי
לבד לבד... אף אחד לא הציע לך עזרה ואף אחד לא 
מושיט יד... ואתה נאלץ לעשות הכל בכוחות עצמך... 
ואז!!!! אחרי שהכל כבר כמעט מסודר... פתאום 
מישהו נוחת מאיזה ענן... הוא בבת אחת מגיח 
ומכניס את עצמו לנושא... ומתחיל לכוין את התנועה 

הוראות... רגע... מה קורה עם זה ומה עושים  ולתת
עם זה... ולמה זה עדיין לא מסודר?? אה...?? מכיר 
את הפרצופים האלו שמופיעים כפטריות אחרי 
הגשם?? אתה מכיר את האורח הזה שנוחת בבית 
כנסת שכבר מנוהל ארבעים שנה... והוא פתאום דואג 

.. ההההלו.מי יגש ש"ץ ומחפש אם יש בעל קורא... 
היינו פה לפניך ונהיה פה  מה אתה דוחף את האף???

אחריך!!! הסתדרנו עד עכשיו בלעדיך... מה אתה צץ 
לנו פה ומרגיש שאי אפשר להסתדר בלעדך?? מכיר 

 את הסיטואציות האלו? מי שמכיר מכיר... 

יש רבש"ע גדול  עכ"פ זה בדיוק מה שקורה איתנו!!
מורכבים  שמנהל את העולם... ויש אינספור דברים

שהוא עושה בעולם לבד ואתה בכלל לא מוטרד איך 
זה קורה ואיך זה נעשה... הגוף שלך מתנקה 
מהפסולת ואתה בקושי זוכר לברך אשר יצר... יש 
אינספור מחלות  והסתבכויות שקיימות!!! ועלולות 
רח"ל לצוץ בכל רגע... והוא יתברך מסדר את 

לא מטריד  העניינים ואתה בכלל לא יודע... וזה ממש
אותך... אתה אפילו לא זוכר להודות לו על זה... 
והנה... יום אחד הרבש"ע החליט להביא לעולם איזה 

 משהו שנקרא קורונה!!!!

הופה!!! פתאום כולנו נחלצנו חושים... ונכנסנו 
לפאניקה איך עוזרים לרבש"ע לפתור את הבעיה... 

 עד היוםבוקר טוב אליהו!!!! איפה היית עד היום?  
הכל היה בסדר... לא צינתור... לא שבץ... לא סכרת.. 
לא לחץ דם.. ולא קשיי נשימה... לא פריצת דיסק...  
ולא אי ספיקת כליות... כל זה לא הטריד אותך... לא 
ניסית לעזור לרבש"ע... השארת לו את זה... סמכת 
עליו שהוא מסתדר מצוין עם הרשימה הזו... גם 

 כשאתה לא בתמונה.. 

פתאום הגיעה איזה קורונה... ואתה פתאום נדחף 
 ונחלץ חושים??? 

  סליחה... זוז לצד!!! מה אתה דוחף את האף שלך???? 

ושוב: אם צריך לעשות משהו... אז צריך!!! צריך ללבוש 
זה  צריך!!!וצריך לשמור מרחק כי  צריך..מסיכה כי 

רצון ה' וזה מה שהוא דורש מאיתנו בתור חובת 
פאניקה זה כבר לדחוף אבל פאניקה???  השתדלות...
כאן זה כבר עוד אחד מאינספור בעיות  את האף!!!!

שעלולות לצוץ בחיים... ואתה "מכבד" את הרבש"ע 
שיעשה את זה בלי שיערב אותך ובלי שיעדכן אותך 
במורכבות האינסופית שיש בזה... ורק בייחס קורונה 
 פתאום צצת והחלטת לדחוף את עצמך בכח לנושא.

 לדחוף את האף!!זה נקרא 

--- 

רוצה עוד דוגמא אחת מני אלף של דחיפת אף?? 
בחורים שדורשים דירות... אני שואל אותם למה?? מה 
פירוש למה... כי... כי אחרת מה יהיה איתי...  כל 
החיים אני אצטרך לשלם משכנתא... ואז אני שואל 
אותו: בחור יקר... סליחה על ההתעללות: אתה בטוח 

יו לך ילדים?? אתה בטוח שיהיה לך שלום בית עם שיה
אשתך... לך תדע... אולי אתם תתגרשו??? רגע... אתה 
בכלל בטוח שתאריך ימים?? ואשתך.. מי ערב לך 
שהיא תאריך ימים?? ואתה בטוח שכל הילדים שלך 
יהיו בריאים?? מה אתה עושה עם כל הרשימה הזו 

אם רק שאתה מבין לבד שזו רשימה די כוללנית ש
תרצה אני יכול להיכנס איתך לפרטים ולפרטי פרטים 

??? נו... מה מוכרותולמנות לפניך רשימות ארוכות ו
 עושים עם כל הרשימה הזו שהזכרתי???

מה עונה לי הבחור: על זה נאמר: ה' יעזור... בשביל זה 
יש רבש"ע שמנהל את העולם...  אה... אם יש רבש"ע 

הנוספות שיכולות לצוץ ובייחס לכל האינספור בעיות 
לך בחיים.. אתה מבין שזה עניין שלו יתברך וה' 

למה ירחם... אז מה נפלת על הנושא של דירה?? 
בדיוק בנושא הזה אתה דוחף את האף שלך ומחליט 

 שהרבש"ע לא יכול להסתדר בלעדיך???

בכל טירדה אחרת בהמשך החיים... אתה נותן 
. ואילו ברגע לרבש"ע לדאוג לך ואתה לא מתערב לו..

שזה הגיע לדירה... פתאום עלה לך הפיוז ואתה דוחף 
  זה לא יפה לדחוף את האף!!!!את האף שלך??? 

כי  אלף!!!!ואני מדגיש  אלף...הנה לך דוגמא אחת מני 
לכל אחד מאיתנו יש את הדחיפת אף הנקודתית 
שלו!!! לכל אחד יש את הקריזה שלו... את היבלות 

שמלחיץ אותו בחיים ושם יש הרגישות שלו שזה מה 
לו נטיה לדחוף את האף בעסקים של הרבש"ע... אז 
חבר שלי החליט לדחוף את האף שלו בתחום המסוים 
של דירה... מאיפה יהיה לי כסף לדירה... ואילו אני... לי 
יש את הגו'קים שלי... אני מפחד מבדיקות דם... אני 

אני רועד ממחלות מסוימות שזה מלחיץ אותי... פה 
דוחף את האף שלי לעסקים של הרבש"ע.. וכן הלאה 
וכן הלאה... כל אחד והמשקעים שלו והריאקציות שלו 
בחיים ששם הוא מחליט לדחוף את האף ולעזור 

 לרבש"ע... 

אז שוב: ה"דחיפת אף" הזו קיימת אצלנו באינספור 
וריאציות בחיים... רק בשנה האחרונה.. בקורונה זה 

ח באופן מאוד בולט ובוטה.. כי פשוט צף על פני השט
בסה"כ הרי כולנו מקפידים על ההוראות... כולנו 
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לובשים מסכות ושומרים על מרחק... אבל יש 
רק מתוך  אותו דבררכאלו שבוחרים לעשות את 

פאניקה!!!! מתוך דחיפת אף לעסקים של 
 הרבש"ע... 

כלפי עצמנו והחטא הוא כלפי מי??  וזה חטא!!!!
למה אתה מתעלל בעצמך?? למה  בעיקר!!!!

אתה חוטא על הנפש שלך??? למה אתה מכניס 
את עצמך לעסקים של הרבש"ע שהם גדולים 

 על המידות שלך...???

ועל זה צריך לחזור בתשובה בראש השנה 
למה אנחנו מתעללים בעצמנו?? למה  הקרוב!!!

אנחנו מדאיגים את עצמנו בדאגות שלא 
וחפים את האף קשורות אלינו??? למה אנחנו ד

 בעסקים של הרבש"ע???

 זה לא צחוק!!! הפאניקה שלנו עולה לנו בחיים...
אנחנו סובלים מזה... זה הורס לנו את איכות 
החיים... וכמובן!! כמובן שיש לזה השלכות 
ישירות לעבודת ה' שלנו... ממילא!!! הנושא של 
הדאגה והפאניקה בכל הדאגות בחיים... מי 

(אני לוקח ל מה אני מדבר... שסובל מזה ומבין ע
בחשבון שיש כאלו שלא מבינים במה מדובר... אני מקנא 

צריכים לדפוק על  בהם... דא עקא שהם מקנאים בי)
השלחן ולהבין שזה חטא!!! זה חטא שצריך 

"יעזוב רשע לטפל בו.. אז לא הייתי קורא לזה 
ואיש און אבל בהחלט הייתי קורא לזה " דרכו"

אגות המיותרות שלנו בחיים הד מחשבותיו..."
ואם הדאגות האלו מכתיבות לנו את  אוון!!!זה 

המצב רוח של החיים אז הגיע הזמן להגדיר 
אותם כחטא!!! ויעזוב... איש און מחשבותיו 
וישוב אל ה' וירחמהו..." כן... צריך לחזור על זה 
בתשובה!!!! פעם חשבתי שהדאגות האלו הן 

יפול רגשי או סתם סבל... שצריך בשביל זה ט
פסיכולוג... עד שקלטתי שזה חטא!!! כשקלטתי 

 שזה חטא... אז נגשתי לטפל בזה...

--- 

נו... מה הפתרון לחטא הזה? איך מפסיקים 
 לדחוף את האף????

הפתרון היחיד שהצליח אז תתפלא לשמוע... 
פשוט התחלתי לאגור את כל  לעבוד עלי!!!!!

 רשימת הצרות והתסבוכות שאפשר להסתבך
בחיים... ואל תחשוב... זו עבודת נמלים!!! 
הלכתי לרופא שיניים... ישבתי אצלו חצי שעה... 
תביא לי את כל הבעיות האפשריות שיכולות 
להתפתח בחניכיים ובשינים ובלסתות ובריחת 
עצם.. יצאתי עם רשימה... הלאה... משם הלכתי 
לרופא משפחה... תן לי את כל רשימת המחלות 

שר רק להילחץ מהם בבדיקת האפשריות שאפ
דם... משם הלכתי לאיזה חבר עיריה שהוא גם 
מבין במשפטים אמרתי לו: תפרט לי את כל 
התביעות והסתבכויות והקנסות והטפסים 
והתלאות שאפשר לעבור עם העיריה.. ועם 
המערכת המשפטית... הלאה... עברתי משם 
לאיש מכבי אש.. תן לי את כל הטרגדיות 

נפילות מגובה רב... ושריפות.. האפשריות של 
וקצר חשמלי וגז והדברה... ונפילה ממעלית 
וילדים ברכב וכו' וכו'... משם עברתי למשטרה... 
תביאו לי את כל סוגי הנוכלים והעקיצות 

והגנבות שעלולות לקרות... ובקיצור: אני עדיין באמצע 
הרשימה... החלטתי שאם כבר אני מתעלל בעצמי... 

הסוף... אם החלטתי לדחוף את האף בא נתעלל עד 
שלי לעסקים של הרבש"ע ולהיות בלחץ מאחת 
הצרות המתרגשות ובאות לעולם... אם כבר אז כבר... 
בא נאמץ את כככככל הבעיות והמחלות והאסונות 
ביחד... נערוך ונעמיד אותם בצורה מסודרת כדי 

שמי שרוצה לדחוף את האף שלו  שיהיה מבחר!!!
יים.. שיהיה לו אפשרות לבחור לאיזה ולהיות בלחץ בח

ולא דאגה נקודתית הוא מחליט לדחוף את האף... 
 תאמין!!!! מסתמן שזה הפתרון!!!!

ברגע שעמדתי מול רשימה מידי מידי ארוכה של צרות 
 דווקא זה פתאום הרגיע אותי!!!ומחלות וסיבוכים... 

למה?? כי ברגע שאתה עומד מול אינספור בעיות 
ת בחיים... אתה מקבל סחרחורת... ואז שעלולות להיו

אתה אומר לעצמך.. די די די... תעזוב אותי... יש גבול... 
גדול עלי... אני מבין שהרשימה הארוכה הזו גדולה על 
הלב... ובשביל זה יש רבש"ע... שהוא אמור לחלוש על 
כל התיקים האלו... כל טוב... אני מרים ידיים... לא 

ה מסכים שיש רבש"ע ביחס מתערב לו...  אה... את
לכל הרשימה הארוכה הזו??  אם ככה... אז תשאיר לו 
גם את הדאגה הנקודתית שכעת מטרידה אותך!!!! 
כן... זה הדבר היחיד שהצליח להרגיע אותי בשיא 
הלחץ של הקורונה... בשיא הקורונה הדבר היחיד 
שהצליח להרגיע אותי... שפתאום ראיתי אמבולנס 

ולי נבהלתי... אוי... בטח מישהו פה שמגיע... וכל כ
קיבל קורונה... ואז אמרו לי שלא!!!! יש פה מישהו 
שהתפנה  מחשש להתקפת לב!!! אה... התקפת לב?? 
זאת אומרת: שעכשיו צריך לפחד לא רק מקורונה 
אלא גם מהתקפת לב?? אה... לא! יש גבול!!! אין  לי 

ברירה  מקום פנוי בנפש לפחד מעוד משהו... אז אין לי
אלא להחליט שה' יעזור.. אה... ה' יעזור???   אז אולי 
הוא גם יעזור בייחס לקורונה... אה... איזה רעיון... 

 פתאום הרבש"ע שובץ גם בקורונה.. ומשהו שם נרגע.

כן... מי שלא מצליח להרגיע את עצמו שהכל בידיים 
של הקב"ה... השיטה הטובה ביותר זה להעמיד בפניו 

האינסופית של החרדות והלחצים את הרשימה 
וההיסטריה המוצדקת שיכולה להיות לנו מאלף ואחד 
בעיות אחרות. ואז "מחוסר ברירה" הרבש"ע נכנס 

 לתמונה ורפא לו...

--- 

אגב: במאמר המוסגר: אף פעם לא הבנתי למה בכל 
 50-דבר ששייך לגוף האדם... המספרים מתחילים מ

לך... במוח יש עשר  מיליון ומעלה!! הנה... אני מקריא
מליארד תאי עצב... כל תא שולח מאה אלף סיבים 

(כלומר:  -ל"קשרים" שהם בעצמם אלף מיליון מיליון
צר לי... אין מקום ביריעה  עשר ועוד חמש עשרה אפסים אחריו...

ובגלגל העין יש שבע מיליון  לכ"כ הרבה אפסים...)
ריאות יש עשרות מיליונים נואדיות -חיישנים. וב

שקולטות אויר... והעורקים והוורידים... אל תשאל.. 
מספרים מלחיצים עם המון המון המון אפסים...   

למה?? מה זה המספרים ההזויים האלו??? למה 
הקב"ה עשה את גוף האדם כזה מסובך עם מלא מלא 

 מלא מלא.. כזה כזה.. ארוך כזה?? 

שאם פעם הרפואה  רוצה שאני אגיד לך מה הסיבה???
פרמיטיבית והיום הרפואה מאוד מתקדמת...  היתה

 אתה יודע מה הכוונה??

מגוף  000000.2%-שפעם לרפואה היה מושג ב
האדם... ואילו היום הרפואה התקדמה יפה וכעת 

מגוף האדם. זו  00000.12%-יש לה מושג ב
התקדמות? בהחלט! אבל זה לא סתירה שאחרי 
ההתקדמות עדיין נשארו מיליארדים של תאים 

צבים שנשארו נטו בידיים של הקב"ה שהוא וע
היחיד שיכול לשמור עלינו!!! ומי שקצת מכיר את 

בשביל זה!!! הרפואה מקרוב יודע שזה ממש ככה... 
הקב"ה עשה את גוף האדם כ"כ  בדיוק בשביל זה

כ"כ מורכב ומסועף... כדי שכמה שהרפואה 
תתקדם והיא תצליח בגאווה לטפל במאה אלף 

ארו לה בפוטנציאל עוד מאות בעיות עדיין יש
מלייאדים של דאגות שרק הקב"ה יכול להם ולא 
נותר לנו אלא לשאת עיניים אליו!!! טוב לדעת את 
זה.. כי מי שלא מבין את זה ותקוע לו בראש 
שהרפואה מתקדמת אז נכונו לו הרבה אכזבות 
ומשברי אימון ברפואה כי בן אדם מגיע לרופא... 

רוס... ושוב ויראלי... ושוב ושוב הרופא אומר לו וי
לא יודע מה זה... ותנוח.. זה יעבור... ואז הבן אדם 
שואל: סליחה אדוני הרופא: את זה גם אני יודע 
להגיד... אם זה מה שאתה יודע להגיד... אז בתור 

 מה אתה נחשב רופא יותר מכל סנדלר אחר???

הרפואה כיום בהחלט  ומה התשובה?? אדוני היקר..
אם פעם היא ידעה אפס אפס אפס  מתקדמת...

אז עכשיו היא יודעת אפס אפס אפס  ...2נקודה 
אבל בייחס למה שהיא עדיין לא  ...12נקודה 

יודעת..?? אוהו... אין לנו על מי להישען אלא רק 
ורק על אבינו שבשמים... עינינו לך תלויות עד 

(ממילא גם כשרופאים מייאשים.. זה שתחננו ורק אתה!!! 
ייאש... אבל זה מייאש רק בייחס לאפס אפס אפס אולי מ
 אחוז שיש להם שמץ של אחיזה בו) 12נקודה 

את התפיסה הזו אנחנו מוכרחים לקלוט!!! כי 
ברגע שבן אדם חי בתחושה שבגגגדול העניינים 
בשליטה... אז ברגע שיש לו איזושהי דאגה 
מסוימת... ברגע שיש לו פינה אחת בחיים שהיא 

ה והוא לא יודע לגמרי איך זה לא לגמרי סגור
יסתדר... אז הוא פשוט תקוע!! הוא לא נרדם 
בלילה... הוא לא יכול להתחתן עד שלא יסבירו לו 
איך הנושא הזה פתיר... הוא לא יכול לשבת וללמוד 
תורה כי הוא לא יודע מה יהיה בעתיד הרחוק... 

שלנו להרגיע אותו!!! זה פשוט  והדרך היחידה
ת המפה האמיתית של החיים... ולהוכיח בפניו אלפרוש 

לו מיניה וביה... שאם אתה באמת ריאלי ואתה באמת 
רוצה לדחוף את האף שלך לעסקים של הרבש"ע אז יש 
לנו בשבילך עוד אינספור דאגות משמעותיות בחיים 
בשלל נושאם שהם לגמרי לגמרי לא בשליטתך... על זה 

בה "אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרנאמר: 
הרבש"ע עשה את העולם מסובך בכוונה...  כנגדך"!!!

בשביל לעזור לנו להרים ידיים מהר!!! כדי שיהיה לנו קל 
לקלוט שגם האדם הכי מוצלח והכי עשיר והכי בעל 
אפשרויות הרי לולי ה' עזרתה לי יש לו מספיק בטלים 
שיכולים לשבש לו את הסדר יום...  אז בבקשה!!! נקבל 

יש רבש"ע!!!! והוא מנהל אותנו... החלטה ונבין: ש
ונפסיק לדחוף את האף שלנו לפי כריזה ולהחליט איפה 
מתחשק לנו להחליט שפה הרבש"ע לא מסתדר 

 בלעדינו... למבינים בלבד...  
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    היערכות שיא בירושלים לקראת הקדמת העליה לרגל בשבועיים....
 דרמה בירושלים!!! ההיערכות והתכונה זינקה בבת אחת להילוך הכי גבוה... והכל נעשה בקדחתנות...

הסיפור התחיל בשבוע שעבר ביום חמישי כ"ט במנחם אב... חצר בית יעזק נפתח כמידי ליל ערב ראש חודש... השולחנות כבר 
ערוכים בסעודות גדולות כמיטב המסורת... ודווקא שררה אופטימיות... הערכה היתה שבשעות הקרובות הולכים להגיע לכאן 

הבוקר יהיה פה הכרזה מקודש מקודש.... צוות המטבח כבר התחילו לעסוק  אלפי עדים שיעידו עדות החודש... ובעזה"ש עד
בתיקון ליל ערב ר"ח לאוקמי שכינתא ולחבבה על בעלה... אבל תכל'ס... חיכו וחיכו... והגיע הבוקר והמשיכו לחכות שמישהו יבא 

והים של מבשרת ירושלים והסתכלו להעיד עדות החודש... וגארנישט!!! אין!! אף אחד לא מגיע!!! הצופים עלו להרים הגב
במשקפות אולי... אולי מישהו כן מגיע אי שם מאזור גוש דן... או אולי מעלה אדומים...  עד... עד שהגיע חצות היום!!!! שאז זהו... 
סטופ!!!! לא מקבלים עדות החודש מן המנחה ולמעלה.. רבן שמעון בן גמליאל שעד כה ישב שם בעלית בית יעזק והמתין 

 עדים... יצא וירד לעם... וכעת נפל דבר בירושלים!!!!ל
 השמועה עשתה לה כנפיים... ו... וכל ירושלים כמרקחה... לא יאומן... ראש חודש אלול יוצא מעובר...

אתה יודע מה המשמעות??? זה אומר שראש חודש אלול יוצא ביום ששי!!! ו... ואם ר"ח אלול יצא ביום ששי.. מה זה אומר??? 
 ש... שבעוד חודש... א' בתשרי עלול לצאת ב... ב... בשבת קודש!!!  אוה אוה...  ש...

אתה יודע איזה השלכות מרחיקות לכת יש לזה??? דבר ראשון: ברגע שר"ה חל בשבת... הרי חז"ל גזרו שאסור לתקוע בשבת 
... איפה??? בבית המקדש... או אפילו בכל גזירה שמא יעבירנו ברשות הרבים... חוץ!!!! חוץ ממקום אחד ויחיד שכן מותר לתקוע

ז' או ח' בתשרי לקראת -נו... ומה זה אומר?? זה אומר שאם בכל שנה הגל הראשון של עולי הרגלים מגיע ב (לפי הרמב"ם..)ירושלים 
. מאוד מעט אנשים יום כיפור... והגל השני והעיקרי מגיע כבר לקראת חג הסוכות... ואילו לפני ראש השנה בדרך כלל זה די דליל..

(סו"ס התקופה הזו של ירח האיתנים היא הכי עמוסה בשנה... לא לחינם זה נקרא יכולים להרשות לעצמם להקדים להגיע לקראת ראש השנה... 
זה שיא זמני הגתות  חג האסיף שזה הזמן שמסתיים יבוש התבואה בגג והכנסתה לאוצר... ובדיוק אז זה הלקיטה של התמרים והרימונים... וגם בדיוק עכשיו
אפשר לעזוב את הכל שבהם  דוריים את הענבים והיין... ואל תשכח שזו גם העונה של לידת הצאן... מתעברות באייר ויולדות בתשרי... ממילא זו עונה בוערת שאי 

תקיעת שופר והמקום אבל השנה שבכל ארץ ישראל אי אפשר לקיים מצוות  ולהקדים לבא מערב ראש השנה ועד מוצאי שמחת תורה...)
היחיד שאפשר זה רק ירושלים... ממילא השנה כמעט כככככולם ללא יוצא מן הכלל יעשו שמיניות באויר ויגיעו כבר לקראת 

 ראש השנה... 
זאת אומרת: הועדה המכינה לקליטת ההמונים ברגל.. שעד אתמול הם ידעו שיש להם זמן להיערך עד אחרי יום כיפור... פתאום 

חודש אלול!!! ברגע שהחודש התעבר... המשמעות היא שהעויילם הולך להקדים בשבועיים להגיע!!! אין לך מושג  בערב ראש
איזה היערכות זו... צריך לגייס בבת אחת עוד אלפי כבשים... ועוד כמויות של קינים ש... שבנינו על ה"בריכות" של השבועיים 

 הנוספים שחשבנו שיהיה לנו...
ם לקחת בחשבון שברגע האחרון... אחרי כל ההיערכות הגדולה... אחרי כל העויילם הגדול שיגיע לירושלים וכמובן!!! צריך ג

לר"ה שחל בשבת... יכול להיות שברגע האחרון יקרה מה שקרה היום... כמו שהיום היינו בטוחים שיקדשו את החודש בזמנו וזה 
!! שפתאום לא יקדשו את החודש... או שרבן גמליאל יחליט מאיזה לא קרה... הרי בא' בתשרי זה שוב יכול לקרות אותו דבר!

שיקול שיהיה... שהוא רוצה לעבר את החודש... ואפילו שוגגים ואפילו מזידין... ו... ואז פתאום יתברר שר"ה חל ביום ראשון ולא 
 בשבת!!! 

מליאל יהיה איזה שיקול בהנהגה לדחות דווקא את ר"ה ליום ראשון... ולא (אי אפשר לדעת... יש פרשנויות עקשניות שאומרות שבשנה זו קיים סיכוי שלרבן ג
והיות ובזמן האחרון התעוררה פירצה של הבייתוסים שהם כופרים  שהושענא רבה יוצא בשבת!!!!תאמין מה השיקול... משום שאם ר"ה יצא ביום ראשון... יצא 
"ל תקנו שיום שביעי של ערבה דוחה שבת כדי לפרסמו שהוא מן התורה... ומהשיקול הזה יש לר"ג ומזלזלים במצות ערבה וטוענים שזה לא מדאורייתא.. לכן חז

. עיין סוכה כביכול "אינטרס" בהנהגה שהושענא רבה יצא בשבת, ולו בשביל שהערבה תדחה שבת... להוציא מלבם של בייתוסים שכופרים ומזלזלים במצוה זו..
ה בשבת, והבייתוסים לרוב תסכולם הלכו וכבשו את הערבות תחת אבנים כדי שזה יהיה מוקצה ולא יהיה אפשר לזקוף מג: שאכן כך אירע, שחל שביעי של ערב

עכ"פ הועדה המכינה נכנסה להילוך הכי גבוה... ו... וכעת ההיערכות בעיצומה לקראת העויילם הגדול שהולך להגיע   אותם, עיי"ש)
עליו שהוא היה מזרז את כולם לעלות לרגל... הוא דווקא היה עולה כבר לראש  לכאן לר"ה!!! אגב: אלקנה אבי שמואל שכתוב

 (כפי שמבואר בחז"ל שבר"ה נפקדה שרה רחל וחנה)השנה... 
אבל!!! תדע לך... שלמרות שרוב העויילם עולים כבר לר"ה... נכון שאף אחד לא רוצה להפסיד תקיעת שופר דאורייתא... אבל יש -

ורם שלנו כבר הודיע בבית הכנסת בשער בת רבים.. אני נשאר פה בראש השנה!!!! תנחש למה?? עם כל הכבוד יוצא מן הכלל... י
לתקיעת שופר... מצוה חביבה עד מאוד אחת בשנה... אבל ליורם יש דיר.. ובדיוק בערב ראש השנה זה הזמן ש"כבקרת רועה 

ת מעשר בהמה.. ויורם אמור להפריש כאן לא פחות משמונה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו", וביום הזה, זה התאריך של הפרש
כבשים... והוא מתכנן להביא את כל העניים של העיר ולהאכיל אותם בשר שלמים בירושלים על חשבונו... חוץ מזה טוען יורם... 

שים יום כדי לתת הצטברו לי פה כמה וכמה בכורות שנולדו לי בחודש האחרון... ואני באמצע לטפל בהם ולגדל אותם עד שלו
מי יודע... אולי המצוות -אותם לכהן לכבוד חג הסוכות... שיהיה לו מה לשמוח ברגל בבשר שלמים... יורם עשה את השיקול ש

היקרות האלו לשמח את העניים ואת הכהנים ברגל... אולי הם משקל מספיק גדול מול תקיעת שופר... לכן החליט יורם... אני פה 
שים והאילים וקרניהם האחוזות בסבך..       אבל אם כבר  דיברנו על ראש השנה... בימים אלו מרנין לראות בראש השנה, עם הכב

את הגב המזדקף של העניים!!! סו"ס שוב אנו מתקרבים לשנת המעשר עני!!! בכ"ט אלול זו ההזדמנות האחרונה לשנה זו 
עני... זו הזדמנות אחת לשלוש שנים לשיקום משפחות של להפריש מעשר שני... ומא' בתשרי ואילך כל המעשרות הם מעשר 

העניים!!! שנה של מרווח נשימה לעניים... יש להם הכנסה מהצד שנקראת "מעשר עני" שמאפשרת להם להשתקם ולחזור 
למסלול..  עכ"פ כעת יש מגבית מיוחדת שגבאי הצדקה פונים לציבור שמשתוקקים כבר לרכוש ארבעת המינים... ומנסים 

נכון... אתה כבר רוצה לקנות אתרוג... אבל אם אתה תמתין עד אחרי ראש השנה... העניים  שימתינו!!!!תרים את הציבור לה
ירוויחו את המעשר עני של עשרות מיליוני האתרוגים שכלל ישראל רוכש וזה יכול להיות בשבילם סיפתח' טוב להתחיל את 

אם אנחנו נתעקש להקדים לקנות אתרוג לפני ראש השנה... אז אמנם אנחנו השנה על רגל ימין עם הכנסה יפה בצידה... אבל 
נרויח כמות גדולה של מעות מעשר שני... ומי לא משתוקק לעוד ועוד מעשר שני... אבל אדרבה... בשביל זה צדקה זה אחד 

נא  ה מעבירים את רוע הגזירה!!!זכרו!!! מכריזים גבאי הצדקה: תשובה ותפילה וצדקמהדברים שאנחנו צריכים בערב יום הדין... 
(מה שבטוח... בירושלים עצמה בודאי להתחשב בעניים ולאחר את רכישת האתרוגים ולקיטתם לאחר ר"ה... ו... ולך תהיה צדקה... 

ול ואם נטל נענו לקריאתם של גבאי הצדקה... כי בירושלים בלאו הכי אי אפשר לפדות מעשר שני... ואילו אתרוג של מעשר שני קיי"ל שלא יט
כשר... כך שאתרוג עצמו של מעשר שני זה לא כ"כ אידיאלי!!! ממילא בירושלים תמיד מעדיפים שהאתרוג יהיה מעשר עני ולא מעשר שני... כל 

 ההתרמה היא בעיקר מחוץ לירושלים ששם מדובר במעשר שני שחיללו על מעות)

5 
ממש בקרוב

 מושגים בסיסיים בהלכה. -"למען לא נבוש..."
 . מה זה ה ש ל ו ם הזה???ני דרכי שלום..תר לשקר מפמו

שנה שעברה בחודש אלול, במדור זה נצמדתי לשער ג' 
בשערי תשובה, וכיון שהוא מדרג שם את כל המצוות 
והעבירות ששייכות אצל יהודי... הוחלט שאין לנו לא 

הקלות, את הלוקסוס ולא את הזמן לדבר על העבירות 
אלא להתחיל מיד מהעבירות שמדורגות במקום החמור 

 ביותר שעונשם הוא ש"אין לו חלק לעולם הבא", 
וכידוע רבינו יונה מונה את ארבעת הכתות: כת שקרים, 
כת ליצנים, כת חנפים, כת מספרי לשון הרע, שאלו הם 
העבירות החמורות ביותר שאינם מקבלים פני שכינה, 

בקצרה על כת ליצנים, וכת  שנה שעברה נכתב כאן
(למי שרוצה, יתכן חנפים, והפורשים מדרכי ציבור, 

 שתצא חוברת לקראת ר"ה שזה יהיה משוחזר שם...)
וכעת הגיע הזמן לפתוח את אחד הנושאים המבולבלים 

 והמורכבים ביותר, 
כת שקרים!!!! אסור לשקר!!! מי שמשקר אין לו חלק 

ד שמותר לשקר וכמובן שהמקום היחי לעולם הבא!!!
 זה רק מפני דרכי שלום... 

אני מוכרח לציין שהנושא הזה מאוד מאוד ---
מעורפל... כי אני לבד מצאתי עשרות ראיות מגמרות 
מפורשות שהיו תנאים ואמוראים שלפעמים לא אמרו 
את האמת... אם זה מחמת בושה, אם זה מכל מיני 

נקודתיים... ו... ולא תמיד היה שם דרכי שיקולים 
נו... אז איך באמת מצינו שאמורא שיקר מפני  שלום...

כיסופא? וכי ממתי כיסופא ובושה יש בה שיקול של 
ומוכרחים כנראה לומר: שמפני דרכי דרכי שלום???

שלום... זה לאו דווקא מריבה.. זה לא שיש פה 
יבה ואם סיטואציה שאם תגיד את האמת יהיה פה מר

תשקר יהיה פה שלום... אלא מאי?? שלום הכוונה היא 
לאנושיות!!! לנורמליות!!!! תאר לעצמך שיש איזה 
נודניק חסר טאקט שסימן אותי כמטרה והחליט להוציא 
ממני מידע שאני לא רוצה לשחרר... והוא מצמיד אותי 
לקיר ומוציא עלי נשק שקוראים לו: אמת!!!! כן.. אני 

... ואם ככה... מה שהוא רוצה הוא יכול הרי דובר אמת
להוציא ממני... באמצעות הנשק שקוראים לו דובר 
אמת... זה לא בא בחשבון!!! כמדומני שבדיוק על זה 

לא יתכן שכל  מפני דרכי שלום!!נאמר שמותר לשקר 
אחד יוכל לחוג על נשמתי ולהתעלל בי.. ואני אהיה 

 .. מובל כצאן לטבח רק בגלל שאני דובר אמת.
הכוונה מפני דרכי  -מותר לשקר מפני דרכי שלום

כמדומני שהמידע הזה מאוד חשוב... כי מי אבטחה!!!! 
שלא יודע את זה... ובטוח שברגע שאני מתחיל 
להתחזק במידת האמת... המשמעות היא שמרגע זה 
ואילך ניתן לכל נוכל ערמומי לחדור לפרטיות שלי... 

ויכריח אותי לומר את הוא פשוט יצמיד אותי לקיר... 
 לא!!!! לא!! ולא!!!!מה שאני לא רוצה... 

מסתמא לא כל אחד מבין למה אני כ"כ נסער ותקיף כשאני 
כותב שורות אלו... כי... כי יש אנשים חזקים בטבעם שהם 
יודעים ליצור גבולות ברורים שמי שקצת מנסה לחדור 
לפרטיות שלהם... הם מעמידים אותו במקום והוא מבין 
שסטופ!!! עד כאן!!! סוג האנשים האלו לא אמורים להבין 
על מה אני נסער... מה הבעיה?? תקטע את השיחה באמצע 

שאני וחברים שלי שייכים לסוג השני...  אז זהו!!!ושלום... 
הסוג הנחמד והזורם הזה שלא יודע להציב גבולות ולא יודע 
לסיים שיחות ולא יודע להעמיד אנשים במקום... ואם 

ישהו יתחיל לשאול שאלות ואני אתחיל להתחמק כדי לא מ
(ולא לפברק לו סיפור מצוץ מהאצבע שיספק את חרון אפו לשקר 

... זה... זה... זה נישט שייך... להגיד לי שאני מוכרח הארוך)
לומר את האמת במקום שאני לא רוצה לגלות... זה במילים 

שאני אחרות לומר ל"חפרן" שהוא יכול להוציא ממני מה 
אמת זה חותמו של הקב"ה...  וזה לא בא בחשבון!!!רוצה... 

ולא של אף אחד אחר... לא יתכן שבן אדם רע וחסר טאקט 
יוכל לעשות עם מידת האמת שלי שימוש לאינטרסים 

 האפלים שלו... 
לשקר...  ראסוכעת במקום להגיד ש עכ"פ למרבה האבסורד!!!

חשוב!!! כי  לשקר... ולענ"ד זה מאוד מתי מותראמרתי 
אותם אלו שמזדהים עם האופי שהזכרתי... הם פשוט 
עלולים להרגיש שהאמת היא האויבת שלהם... אם אני 
צריך להגיד את האמת לכל שואל ודורש... אז פתחתי כעת 
את הדלת וניתן לחדור לפרטיות שלי... אז זהו שלא!!! לא 

 רבתי!!!!!  
דרך עכ"פ בשבוע הבא אי"ה נתמקד בדובר אמת על 

 החיוב!!!!



“ 

 

 היתקע שופר בתש"פ והעם לא יחרדו בתשפ"א??!!
מישהו ניגש אלי השבוע והתחנן לפני... תעשה טובה... תכתוב מה שאתה רוצה... רק לא על 
קורונה!!!! כן... זה כבר לא פעם ראשונה ולא שניה שמבקשים ממני ואני גם מבקש מעצמי 

 שלא לדבר על זה... 
אני לא מדבר מילה אחת על הקורונה... אבל אתה מרשה לי לדבר על אמרתי לו: אין בעיה!!! 

זה שהשנה אין אומן??? אין?? אפשר לדבר על זה ששלושים אלף יהודים שעד השנה נסעו 
איש  13.000לאומן... השנה לא..?? אתה מרשה לי לדבר על זה שבר"ה הקרוב יתכן שלא יהיו 

שה לי לדבר על זה שיתכן ויהיו אלפי מניינים בתפילות בביהמ"ד הגדול של גור...?? אתה מר
מאולתרים בר"ה ויו"כ וצריך להכשיר אלפי בעלי תוקעים חדשים ובעלי תפילה חדשים...?? 

 (ענף השופרות צובר תאוצה..)
בקיצור: עזוב!!! אני לא מדבר על קורונה... אין לי עסק עם הקורונה עצמה... היא לכשעצמה 

לא היה לי מה לדבר עליה!!! אבל יש אינספור השלכות  מאוד משעממת ומהרגע הראשון
שנגרמות כתוצאה ממנה שהם פוגשות אותנו ערב ובוקר וצהרים... ועליהם אי אפשר שלא 
לדבר כי... כי... כי שם החיים שלנו נמצאים... זאת אומרת: אם נרצה להגדיר את בשאלה 

 פועל יוצאאנאה מכל דבר שהוא הלכתית... בא נשאל ככה: לו יצוייר שאדם הדיר את עצמו ה
מהקורונה.. תנסה לחשוב ממה הוא צריך לפרוש?? אסור לו לנגוע בשום עיתון שבעולם!!!! זה 
ברור... שלושת רבעי מהמניינים החדשים שקיימים היום הם נולדו איכשהו בעקבות הקורונה... 

רוע או שמחה הוא תשעים אחוז מהמניינים נולדו עקב סגירת שטיבלאכים למיניהם... שום אי
לא יכול להשתתף כי כל אופי האירוע מוכתב לפי הקורונה על כל השלכותיו... בקיצור: אדם 
שהדיר את עצמו הנאה מקורונה הוא מוגבל מאוד מאוד מאוד כי ההשלכות של הקורונה 

 אם ככה: אז על אותו משקל בדיוק:פוגשות אותנו בכל פינה!!! 
ים זה תאריך מסוים שיש לו התחלה וסוף... הוא מתחיל הימים הנורא הימים הנוראים!!!!

בא' תשרי ונגמר בכ"א בו... אבל תכל'ס... יש לו השלכה רב מערכתית לכל השנה כולה... בן 
אדם שיחליט לדבר כל השנה כולה על ימים הנוראים לא תוכל לגמרי להגיד עליו שנתקע 

נוראים... כל מה שקרה השנה וכל לו הדיסק... כי באמת הכל הכל הכל פועל יוצא לימים ה
מה שמתרחש כיום זו תוצאה ישירה לגזירה שנגזרה בימים הנוראים דאשתקד... 

שמסתמא היה אפשר לקרוע את רוע הגזירה אם היינו קצת יותר רציניים שנה שעברה...  
 הוא קצת צודק!!!זאת אומרת: חבר שלי שביקש ממני שאני אפסיק לדבר על הקורונה... 

נמאס לי לשמוע שכל דבר שקורה עכשיו זה כתוצאה מהקורונה... למרות שזה נכון... די... 
 זה נדוש... נמאס... אין לאף אחד כח לשמוע את המילה קורונה... 

וזו למיייעשה האמת האמיתית... גם  אבל!!!! יש משהו שעדיין לא נמאס לך לשמוע
 מה???-הקורונה בכבודה ובעצמה היא פועל יוצא... ל

אם השנה אין אומן... ואין חתונות... ורבבות אנשים מובטלים...  ים הנוראים!!!!!לימ
קורונה!!!! אלא מאי?? הכותרת היא:  לאובבידודים למיניהם... הכותרת של כל זה היא 
לא בסימן שאלה... אלא במנגינה של  היתקע שופר באלול תשע"ט והעם לא יחרדו!!

אנחנו בשנה שעברה לא נחרדנו מימים  !!!! עובדה!כן... העם לא נחרדועובדה וקינה... 
הנוראים... היינו עסוקים בספירת קולות של בחירות... היינו עסוקים במנדט עשירי או 

! לא נחרדנו... היינו עסוקים העם לא נחרדו!!!שמיני... ותכל'ס... עם יד על הלב 
ימים הנוראים דאשתקד!!!!  בפיצ'יפקעס... ואם יש היום קורונה... זה לא קורונה... אלא זה

שוב חוזרים וכעת אנחנו  שם נרדמנו...שם!! שם זה קרה... שם קרתה ההדבקה ההמונית... 
אנחנו שוב מגיעים לאותו ר"ה שבשנה שעברה נרדמנו  לזירת האסון של שנה שעברה...

 בו... וכעת אנחנו לא רוצים יותר להירדם!!!! השנה מוכרחים להתעורר...

 יהודים: ראש השנה מתקרב!!!! נקודה!!!
עם כל הכבוד לתחילת שנת הלימודים... עם כל הקושי והלוגיסטיקה בקפסולות 
ובבידודים ובמסכות ובחום המעיק... אנחנו נמצאים כעת בתקופה גורלית ומכריעה... 
שבשנה שעברה נפל עלינו טיל בראש השנה. נפל עלינו משהו כזה גדול גדול שקוראים לו 

ואם אנחנו רוצים שמשהו פה ישתנה לטובה... אנחנו צריכים כעת  וזה קרה אז!!!!קורונה... 
 לנשום נשיקה עמוקה... לחמם מנועים ולהיכנס להכנה ליום הדין ומהר!!!! 

השנה נפל דבר... השנה אנחנו לא יכולים לחכות לפריבילגיה האשכנזית שמתחילים ---
... השנה אנחנו במצב חירום!!!! השנה הסליחות לזעוק סליחות רק בשבוע שלפני ר"ה

נאמרות מתוך מסיכה!! סליחות שנאמרות מתוך מסיכה... זה סליחות בנוסח אחר... קיטל 
עם מסיכה זה... זה ממש כהן מרובה בגדים... זו עבויידה אחרת... יש לה כללים משלה.. אי 

 אפשר להישאר עם אותם זמני תפילות ועם אותה שאננות... 
כל החילונים האלו שאחראים על הקורונה... אם זה הפרוייקטור הזה  י רוצה שתבין:אנ

כמה וכמה והמנכ"ל וקבינט הקורונה וכל שום וחניכה דאית להו'.. כל אלו כבר מדברים 
הם  פתאום חשבתי לעצמי!!! רגע רגע... הם!!!!על התפילות בימים הנוראים...  שבועות

על התפילות בימים הנוראים... הם מבינים שלתפילות מבינים שצריך כבר עכשיו לדבר 
של ימים הנוראים עלולה להיות השלכה מרחיקת לב של הדבקה כ"כ המונית... שצריך 

 לשבת על זה כבר עכשיו בכובד ראש...  
יש השלכות הרבה הרבה הרבה אז אני??? אני אמור להבין שלתפילות של ימים הנוראים 

"תפילת הערער" של ימים הנוראים היא היא  כת...יותר משמעותיות ומרחיקות ל
הההתפילה של "דור אחרון" שמעלה את זכרון כל הזעקות וכל הסאת יגון וכל השברון לב 
שעבר עלינו בשנה האחרונה... התפילות של ימים הנוראים משליכות על הגורל של 

 כככככל שנת התשפ"א מרשית השנה ועד אחרית שנה... 
האם גם אני מכנס את קבינט הקורונה שלי?? האם גם אני יושב  אז אני?? איפה אני??

בכובד ראש וקורא מספרים... ומסיק מסקנות ומפיק לקחים מה ה' רצה ממני בשנה 
לא כל כך... אני עסוק בלהגיד  -לא... עם יד על הלבהאחרונה ולאן פני מועדות להבא?? 
ונה... תנו לי לחיות... לא מעניין אותי עכשיו לא שנמאס לי... תעזבו אותי עם הקור

מאומתים ולא מבודדים... תסכים איתי שגם רוני גמזו יודע להגיד שנמאס לו... אבל היות 
והוא קיבל את השם "פרוייקטור" אז הוא חייב לגשת לנושא בכובד ראש וביסודיות!! 

ר של הרבש"ע... אני בתור יהודי, ואני הוא הפרוייקטו אז זהו!!! שאני יהודי מאמין!!!נכון?? 
אני אחד מהכמה אנשים הבודדים בגלובוס שיש לי תקשורת ישירה עם בורא עולם ואני 

 מבין שהכל בגזירת עליון ואם השנה היתה לנו קורונה, ה' רוצה מאיתנו משהו!!! 
והיות ואני שייך לעם הנבחר הפצפון הזה שרק הוא מבין עניין ורק לו יש תדרים 

מול בורא עולם... אז אני פרוייקטור!!! אני מוכרח לגשת לזה בצורה  ישירים
 יסודית... ולא להגיד נמאס לי ולהמשיך הלאה... 

 פרוייקטור שבונים עליו ותולים בו תקוות לא מדבר ככה... 
בן שלו שמכיר בו... שאני אזהה -אבא שבשמים בונה עלי!!! הוא בונה עלי כ

שאני משהו בשנה האחרונה!! והוא מצפה ממני  שהוא דיבר איתנו ורצה מאיתנו
ולא אהיה עסוק בלהסתדר בצל הקורונה כמו גוי שהראש  אעשה משהו עם זה...

 שלו נמצא באדמה... משפחות האדמה... 
אני רוצה שתבין: בחודש ניסן האחרון אף אחד מאיתנו לא נשאר שווה נפש ---

יבה... כל אחד הגיב בצורה שלו... מול הקורונה!!! כולנו היינו סוערים ונרגשים סב
אחד הגיב בפאניקה... ואחד הגיב בהכחשה... ואחד הגיב בתקווה גדולה שהנה... 

לא כ"כ משנה מה עוד שניה המשיח מופיע... ואחד הגיב בחיזוקים ותפילות... 
אבל מה שבטוח... אף אחד לא נשאר אדיש... אם אתה זוכר  היתה התגובה!!!

ורונה כולנו עמדנו דרוכים ונפעמים מול ההתפתחות בחודש הראשון של הק
הכ"כ דרמטית שעוברת על הגלובוס כולו... ואילו כעת?? כעת כולנו פתאום 

כי די... התרגלנו לזה... למדנו לחיות עם זה...     כן... לגיטימי אדישים... ולמה??? 
שמה זה אומר??? אז זהו!!! שעכשיו הולך ומתקרב יום הדין!! ש... ש.. ש.. ביותר...

שגם אם התרגלנו כבר לחיות בצל הקורונה... אבל כעת מגיע משהו אחר!! כעת 
מגיע ראש השנה!!! זה אותו ראש השנה שבשנה שעברה בעיצומו של אותו יום 
נגזר שיהיה קורונה!!!! בכל מדינה ומספר המתים והמאומתים שלה... כל בית 

ות הכלכליות והנפשיות הפרטני יהודי ומספר הבידודים שלו... ומספר ההשלכ
ואת הראש השנה הזה אנחנו פוגשים כעת  פ ע ם   ר א ש ו נ ה  מאז שלו... 

אליו אנחנו עדיין לא התרגלנו... אולי לקורונה התרגלנו...  תחילת הקורונה!!!!
שאנחנו  הפעם הראשונהאבל ליום הדין הגדול הזה שבו נגזר הקורונה... זו 

כי בר"ה של שנה שעברה בכלל לא דמיינו מה עומד  עומדים במפתן שלו!!!!
לקראתנו... ואילו בחודש ניסן שכולנו היינו בפאניקה אליבא דאמת הכל כבר 
היה אלטע זאכען... הכל כבר נגזר בר"ה ואליבא דאמת לא היה כ"כ מה לדאוג... 
ואילו דווקא עכשיו!!!! דווקא עכשיו כשאנחנו מגיעים שוב לראש השנה הזה... 

עכשיו זה הזמן להיכנס לדריכות... עכשיו זה כבר לא  אם כבר... אז עכשיו!!! אזז
עוד איזה חודש נוסף של קורונה האין קורונה אער... אלא ערב יום הדין שבו 

 התחיל ונגמר גזירת הקורונה... 
 זה... זה לא פשוט!!!! לא פשוט בכלל... 

מה עושים  ... הלאה... מה???ו... תכל'ס... הצלחת להכניס אותי לדרמה... נונ---
להתחיל כבר עכשיו להתכונן ליום הדין!!! בדרך כלל  עכשיו?? מה למעשה???

בתחילת חודש אלול זה עדיין מוקדם... עכ"פ ככה זה בתחושה... בפרט 
 לאשכנזים שיש לנו במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה... אז מתחיל עונת הסליחות!!

 סליחות אנחנו אומרים: אז זהו... שאם כל שנה ביום א' ד
 זוחלים ורועדים מיום בואך, חלים כמבכירה מאימת דינך, 

אז השנה אנו מבינים את המשפט הזה קצת יותר מכל שנה אחרת... השנה יש 
למשפט הזה משמעות מוחשית וקרובה ללב, קצת יותר מכל שנה... אם ככה... 

השנה מומלץ לקחת  אז אם כל שנה הספיק לנו להגיד את שבוע לפני ר"ה... אז
את המשפט הזה קצת יותר מוקדם... כדי שנספיק להתכונן קצת יותר... לפחות 

 יותר משנה שעברה...
פשוט להיכנס לאימת הדין!!! לא לאימת הקורונה... אלא לאימת הדין... להבין 

 שזה קרה בשנה שעברה!!!! ואם ככה זה רציני... 
ים שהשנה הזו היתה מפתיעה!! וכעת נעבור למשפט המרגיע: כולנו מוד---

מפתיעה בכיוון השלילי!!! אף אחד לא חלם איזה שנה לא שגרתית הולכת 
לעבור עלינו... דווקא הבעל תוקע תקע מצוין... דווקא הש"ץ בכלל לא זייף... כל 
הניגונים היו כמו כל שנה... התפילה נגמרה בשעה __ כמו כל שנה... היא גם 

הסימנים היו מצויינים... הקציצות של הכרתי התחילה באותה שעה... גם 
והסילקא כמו תמיד היו טעימים או שלא... לא.. לא היה משהו מיוחד.. לא היה 
בר"ה שום סימנים מיוחדים איזו סערה הולכת להתרגש עלינו השנה... ו.... ו... וזה 

דו אז על אותו משקל בדיוק!!! במידה טובה מרובה... על זה נאמר: ופח  קרה!!!!!
אל ה' ואל טובו!! בדיוק כמו שלא דמיינו איזה שנה קשה הולכת להיות וזה 
קרה... באותה מידה... אתה לא מדמיין איזה טוב יכול להיות לך בשנה הבאה... 
וזה יכול לקרות!!! כן... ראש השנה זה יום של איפוס הגדרות ולכל כיוון... אני 

(היו לי גם כל קא די מדוכדך... יכול לספר לך שהיה ראש השנה אחד שהייתי דוו

שלא דמיינתי לרגע איזה שנה טובה הולכת  מיני סימנים שהתפילה שלי לא רצויה)
להיות לי... הורעפתי דווקא באותה שנה בחסדים אינסופיים... וכמובן היה גם 

ראש השנה הוא יום של איפוס הגדרות ולכל כיוון!!! השנה זה היה ההיפך... 
 (עכ"פ מצד צרות הכלל... באופן פרטי ברור שהיו הרבה ישועות וחסדים...)לכיוון השלילי.. 

ובאותה מידה זה יכול גם להיות לכיוון החיובי... וזה תלוי במעשים שלנו... כן... 
ראש השנה זה אחד הימים היחידים שחז"ל בתשובה ותפילה וצדקה שלנו... 

הוא יום שתלוי אומרים באופן חד משמעי ובלתי משתמע לשתי פנים... ש
מי שחוזר בתשובה ולוקח את הימים האלו  במעשינו!!!! נטו במעשינו!!!!

ברצינות... הוא מסדר לעצמו את השנה... כן... בא נדבר עברית... מסדר לעצמו את 
אז בבקשה... במקום להיות עסוק בלסדר את החיים מול כל מיני   השנה... 

תשועה... עזוב נא בן אדם עזוב נא... לך לכתובת נדיבים ובני אדם שאין להם 
הנכונה!! ולתאריך הנכון!! זה הזמן!!! עורו!!! עורו ישנים משנתכם... בן אדם מה 

 לך נרדם? קום קרא בתחנונים.....

 ש
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 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"איך מתירים קשר לא רצוי?" ה"לרק פ  

דבר זה יכול  מעוניין בראשו.עריכת חיפושים בחדרו שרמזו כי אי מי ץ להמשיך בסייעו, בעקבות סירובו של עידו דיסנביקבות ורר במפקדה של האצ"ל בע: לחץ אימים שתקציר
חפץ לעזור לארגוני השחרור אבל  דרך ארץ"עם תורה "יך לאסכולה של יהוא יהודי ששפקדה הראשית של הבריטים בירושלים ידחה, עידו המ להריסתע צבלגרום שהמ
איש לא  ,כאיש צללים וןעיעול פנים שדיבר עמו כמה שעות והצליח לגייסו לרהוא שלח איזה מסתורי ר ,איך לגייסומצא דרך מי ליו"ר הארגון הירושעוזי דהן , חילוניותםמסתייג מ

 וח לו תזכורת מרומזת כי מעשיו ידועים.נראה שהיה מי שעלה עליו ודאג לשל, אלא מהיהדבר כשנה שלכך נמשך  ,ידע שעידו משתייך לאצ"ל

בקרבו החלטה להיכנס פלת וף נווים. לבסמשפת הויזמן מושכת אותו בלי לרמוז על תאריך מס ,תרון נראה לעיןעובר ואין פהזמן  ,זמן רב בעצבנות רבהובב חיים שלום מסת
תירה ץ לסחרי תירועל ספרים רבים בחיפוש נואש אאותו רכון א מוצא הו ,ההכנה לשיעור שלו עם רב מיילאך פישמןבו עורך רב משה יוסף חמיו את  "הואחו"לבית הכנסת 

צלו ברר אף נבהל מאד, הוא קלט כי חיים שלום לא הגיע לעזור לו בעניין אלא בא לה יוסרב משרה בפישוט העניינים. , הוא הציע את עצמו לעז'תוסדיבורי בין שני פורשת מ
בה הוא של שבועיים, במידה ולא תהיה תשו םוטימטלואין, הוא מציב לו איו כל רעיון לקירוב הנישוחתונה לא נערכת, הוא נאלם דום וחיים שלום קלט כי בעצם אין לחמהלמה 

מה במבוכה עצואחר שזרק את הכדור אליהם. משפחת הויזמן ל ,ומהואמו, הוא עוזב את המקום חש רווחה עצ ווח לו כתב מחילה חתום על ידמחזיר לו את כל המתנות ושל
דם נוקף הבחירה בידו ואין א ,אם לחיים שלום אצה הדרך ,תעשהבשב ואל  נקוטלו ללאחר מיכן מייעץ הרבה  שבשחו להתייעץ עם המו"צ רב משה יוסף הולך ,מה לעשות

ווג א דשמיא עם הזיתה לבתו, הוא הבטיח לו שהיא תינשא בסייע. הוא בירך את רב משה יוסף שהקב"ה ישלח את הישועמעלהאלא א"כ הוכרז על כך מל ,אצבעו מלמטה
     ון לה.כהנ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

האם  ,בחן אתו מהצד אוה ,כרגיללדעת האם הלחץ שלו השפיע, באותם ימים למד עם אפרים זלמן  ,ם תמימים היה חיים שלום במתח רבשבועיי
 הוא ,אושהנשאביו הסתיר ממנו את כל , נראה בכי הוא זה הענייןעל  יודעאינו כי לל עליו כניכר  ,אבל ארשת פניו הייתה תמימה לחלוטין ,הוא במתח

נצר את הסוד בלבו והוא פעפע  הואאותו בלי רשות הוריו,  לום לא רצה להכניסחיים ש וך.להכריע את השיד אביוני מטום בפאולטי ציבהכי ודע י ינוא
 יצוץ. תוכו כמעט עד לידי פב

בו  הם גאם שלול חיימו של כך מעולם. זעבר עאילו לא דו, כן קול ואין עונהאיאך  משפחת הויזמן ע תשובה מאתרה להגייתה אמוהגיע היום שבו הי
 !איך אפשר לעבור כך לסדר היום? !? האם כל מה שאמר לא היה משמעותי?עשו ממנו צחוק, היתכן שיתעד להשח

ן ו להמתימחמיו ובכך לעשות סוף, א בלשקישו"ע ורמב"ם ואת הש"ס ים ומהלמשובץ הי הנדירשעון ? האם לשלוח את המרגע זה מה עליו לעשות
 ימים? מספר 

צעד כה משמעותי בלי  ואיך אפשר לעשות יש דעה מסוימתלה  בתמונה, גםמו, הוא לא הכניס את אמו על דעת עצ עתה עדשפעל  לרגע לא שכח
 אי אפשר לעשות את הכל בצורה חד צדדית. ,ידיעתה

 בול,גהמתמשך ללא קץ וה כי קצה נפשו במצב ר לאמוינושא עם אמו על הישב שבת מוצאי ב לאחר מחשבות רבות החליט לדחות זאת לעוד שבוע,
 היא תתן לו גיבוי מוחלט לכל המהלכים שלו.בטוח ש הוא היה

 .אלא שבמוצאי שבת נכונה לו הפתעה מאד לא נעימה, אמו נחרדה מהמהלך החד צדדי שנקט

 ת, לעולם לא תשיג אחדוחים בידייםדוך כזה לא שיכי מבין ך אתה עושה צעד פזיז כל כך? האם אתה לא איטייער חיים שלום מיינער (יקירי) "
היא  ,כבת מלכים נאצלות ביותר יהמידות ,מאד, היא חכמה ושקולה היא מיוחדת מעל כולן כלתמאיזה צד שתס, נדירה לא פחות ממךהיא  ,כדוגמתה
תפילותיה מיוחדות וזה פרט  ,ב למשרה הזור ושקיירושלים יש בב ,תוכל לפרנס אותך בצורה מעולהבכך  ,עד כדי אומנותהתפירה ת מלאכבקיאה ב
יארך אפילו אם  ,לפי הרגשת לבי ,כדי לא לאבד את הסיכוי שברור שיהיה עליך להתאזר בסבלנות ,גם הצד החיצוני מושלם ,שפחה יהודיתחשוב במ

 כי אין טובה יותר ממנה.  ,ההשקעה שווה ,ה שניםכמ

אינה היא רואה שצארטיל  ,יוורת, אמה אינה עבתפילה שהשידוך יקום ויהיהולמות פכת עהיא הו ,ורה שכלתך רוצה את השידוך מאדעה ברילי יד יש
 ,בל את מוחהלשמנסות לב טובות עין""שכנות של רעות תחת השפעות נו הרב לצערה מלל אותה, אלא שכעת היא נתונמוכנה להיפרד והיא לא תא

  .רים את הקשרכבר מזמן היו מתי ,ן, אלמלי ככלל וכלל השפעתהאבל צארטיל אינה נתונה תחת 

ה, אבל עושה לשהגדולה  עהואה את הרעוד לא ר האמלפיכך  ,, כרגע צארטיל היא עוד צעירהחמתחת לפני השט י כוחות שקטיםיש כאן מאבק
ה להושיב את בת א תוכלהרי ל ,כי אין לה דרך אלטרנטיבית ,כנעיח להרתוכ המצב לא ישתנהאם  ,שנתייםו שנה ילאפויעברו עוד כמה חודשים שכ
 ישות רבה.סיימה דבריה בנח העיגון"בלי כב

הוא חש שאיש אינו  ,הדרךלו אצה  הפעםאלא ש ,ה לו מאדהוא יודע עד כמה היא חכמה ושקולה ודעתה חשוב ,דרך כלל הוא מקשיב היטב לדבריהב
מרושעות של שוויגער  ותלגחמיכנע מוכן לה ינואהוא  ובעיקר, בים של אחרים, הוא רוצה לשלוט במצביאוהב לעבוד לפי תכת מבין אותו, הוא לא

 .זה יצטייר לא טוב ,לו ידשאמו לא נותנת  דידחד צל לעשות מעשה תתערב ותמרר את חייו. אבל מאידך הוא לא יכושכל החיים רעה 

לכל  ,מןלזומד יותר בקשר עם אפרים קשר, שזה אומר שהוא לא ע כל הפחות מצדו הוא מנתקא לא יכול לשלוט במצב להוא גמר אומר שאם הו
 זה יהיה האיתות למשפחת הויזמן שהוא אינו מרוצה מהמצב.פחות ה

*** 

ו בלאבל בדבר, הוא לא דיבר על כך עם איש, א אירע לצריך לשחק את המשחק כאילו  , הוא היהתח אדירוסף בממשה י ם היה רבם שבועייכל אות
 ? גאה בו המתח, מה יעשה חתנו הפזיזפנימה 
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ל עצם ליחה עסנתינת גם לא מכתב  ,שום מכתב ניתוק מהאמא לא הגיע ,המתנות לא הוחזרו אירע דבר,ראה שלא  ,כאשר עברו השבועיים אך
 אפרים זלמןהפסיק להגיע ללימוד עם  הוא, רהאזה אבל היה איזה איתות ,לפועבחיים שלום יודע לאיים אבל לא להוציא  ,ליד עכברההר הו, הניתוק

לא הצליח חיים שלום  ,בהירותזאת בניתח ו היטב מצבקלט את ה משה יוסף, רב וטיןללח ניתק ,השידוך בפועלחז את הקשר היחיד שעוד א, בנו
הקשר  ,רע מאד ותתילו אה בשביזה הי .להם את תגובתו להודיעכדי  לעשותהיה יכול עשה את מה ש לכךות מעשה בפועל, ששכנע את אמו לעל

לא  חכמה רבה, הואר, הוא זכר את דברי המו"צ שנהג באין ביכולתו לשנות דב ך, אך דעךדושיה ,כרז על כך ברביםן גם אם לא הוהפנימי נפרם לחלוטי
 .ההשגחה העליונה יוהכל נתון ביד עילה להיתפס שכאילו הוא מעוניין לנתק את הקשר, יותר מזה הוא לא יכול לעשות נתן לחתנו

*** 

הביאו , דבר זה י ואין לו כל אפשרות להתיר את עצמו מבית האסוריםהוא חש עצמו שבו ,ם המצב שנכפה עליוחיים שלום לא ידע להתמודד ע
  .לכל מה שהוא עושה הרי הוא בעצם משחק עם עצמוגובה תעל כל העולם, כשאין למרירות עצומה 

ך עקשטיין את העולם שחור ללא שמץ תקוה, רב ברווא ראה אבל רוחו לא הייתה עמו, הכרגיל  דיוולמד את לימ שקע ביאוש ודכדוך, הוא מאותו יום
הוא היה  .כאונותיהתפרצויות וד לידי וביאהר המתמשך הוא שספק שהסיפוה לו לא היוך, אבל לא לדבר על השידשנזהר ניסה לעודד את רוחו, הוא 

טית גחתו הפרכל אלו שהאמינו בקב"ה ובהשאבל היה להשתחרר מהם,  קשים שממש אי אפשר מיני מצביםמספר לו הרבה סיפורי אמונה על כל 
  .אפשר אחרתתר שלא היה ומי שהעמיק בזה ראה עוד יו ,איך שבסוף הכל הסתדר לטובה עיןבבסוף עין ו רא ,בכל פרט ופרט הבריות פת עלשחופ

, אבל כפי מאמר הראב"ד ז"ל ,וףהג יגיוהו משכי לא ישיג ,לוקיבתהליך הא השגהאין לשום בר אנוש ובסדר מופלא  נהלתמלכל אחד יש מעגל ש
ה צריך להיות כך ולא למה הי ,שגחה הפרטיתכה להבין את דרכי ההא מטהר ומקדש את עצמו, אז הוא זואם הו ,בן אדםלפעמים נפתח צוהר קטן ל

ד ואחד יש לו סדר מיוחד לכל אחן לטובת הברואים ותכווומ ןי הבורא עולם הוא רחום וחנוצריכים לדעת כ ,ין להביןכך, אבל גם אם לא זוכים עדי
באידיש עסיסית "סיא גייט איהם פון  רכפי שנוהגים לומ ,למה לאחד הולך הכל טוב לדעת ,סוד ה' יתברךשמתאים רק לשורש נשמתו, ומי יבוא ב

שום דבר  ילה,כעיור באפ ירותאת הק מגשש "וואנט'א טפאט"רח"ל  חראה, ואילו בשובה ובנחת לטובהלו הולך ל כהכיוון  כלמ" טיהר און פון טויער
  .)אחרת ריך הוא לעבור ואין דרךאבל הוא היה מבין שכך צלו כאב גדול כבר לא היה ניסיון (אולי היה יודע את הכל  היהאם  ברם, לו ולךה לא

ה גיענים שעדיין לא הלהפ ט על עצמו,מו לשלול היה לסגל את עצשלום שמע ולא ענה, שכלו קלט היטב והבין את העניין, אבל הוא לא יכוחיים 
 .גיעה עת דודיםתינה עליו, אבל עוד לא השממוג זהשעה להינשא, יש לו בת 

*** 

ת נפשו מרוב צער, הוא פחית את חלקו של אפרים זלמן, מרגע שחיים שלום הפנה לו עורף לא ידע אהא זה ל ,םוניאם על חיים שלום עבר מעין גיה
פה קצרה הפך אפרים זלמן שהיה ך תקואת מסכת עירובין, תו ושאין לתאר "געשמאק" הם למדו עם לחיים שלום,ה חטא א הצליח להבין במל

רייזמאן לתלמיד, חיים שלום בחריפות שכלו תפס את העניינים ישראל יצחק  ירבהגאון של רבו ו עיקרי שיעוריה המגיד שיעור שמעביר את ילבתח
והנה הרגיל, יוצאת מבצורה בהיר דברים ההיה להעמיד את אפרים זלמן על דקויות וגם לכול כך י ,ומקרים לעדבאת העד שהבין  יתאורבמהירות מט

 לום על מה ולמה יצא הקצף?למן לא חס על כבודו ובא לברר אצל חיים שרים זכל זה ניטל ממנו בלי לקבל אפילו רמיזה קלה, אפ

 הוא לא האמין איזו התקפה יקבל.

אני מחכה כבר שש היקרה? האם ראית חתן שמחכה לחתונתו יותר משנה? והנה  חתךפשה לי מהנחיל שפמת נגוצער וע כמההאם יש לך מושג "
ואם לא  יעדהצבתי לו תאריך  י יותר להמתין,ר עם אביך על כל הנושא והבהרתי לו שאין בכוחלכתי לדבי בכך, השנים ואין קול ואין עונה, אם לא ד

  ???שדברי חדרו אל לבוחושב הנך  מה ,תובתנתתי לו את הכ ,ארעאד עפראוטל כמבק בטל והעסנתי מבחיע ממנו יותר מאש

אין לי  ,סלדה מהשידוךממני יחסה העוין של אמך שמהרגע הראשון  ה, לא נעלםואני יודע היטב את הסיב, ועד לרגע זה לא הגיבשתק וא שמע הו....
 חדשות"אולי גם שמעה  ,מאד נראה הסיקה שאני יצור חולניהקשה כ ם מחלתיע ?כל כך אם היא סולדת ממני ,ידוך להירקםמושג למה נתנה לש

אז היא  ,להצטרף למנייןלעדות וכנראה שאני פסול  ,הזויים סטייםמשיחית של תרחבר במח "ציוני אדוק"היותי  על ,תיה הרכלניותכנושמ "בותטו
של  ם בית, ביתו קודם לפני שלוסכן את שלום ביתו עבור חתןילא  תו, הואבי נוותי' אין כוח ללחום ביטה שלא תתן יד לשידוך. לאביך שיחהחל

   יהיה. מי שלאיהיה  ,אחרים

זיבולא "רווק זקן עד שאר , הסקתי מכך שאוא מענהחוסר מענה אף ה-תשובה 'איז אויכעט א "נישט קיין תשובה סית שלנויהעסיש פתגם באידיש 
ת שלא עוטים ומובמק-נצחי הרווק את הרוצים לתאר (עם גופייתו  רווקת הל" מכסים אייב צו דעקי"ל יש פתגם מתוק באידיש גם לזה( "בתרייתא

  לעטיפת הטלית) נהורבפעם הראשונה והאחה ה לא רוצים לביישו ואז הוא זוכבלווי רק ,רוןאחשאינו מעוטף בטליתו עד ליומו ה -טלית בבחרות

הודעה על עם  רה בעדי מלשלוח את המתנות חזרה אליכם יחד"א עצליטתשאמי למלי א .חיי קודמים לחייכם ?שאעמוד ואחייך !מה רצית שאעשה?
באמת בל , ארשאת הק שהחלטתי במו ידי לנתק דה מכךמי נחרא .הכלה לשעבריש לא ימנע מלשאת את ניתוק הקשר ונתינת כתב מחילה כדי שא

  .החלטתי לשדר איתות דרכךלכן  ?טעם עוד להמשיך עם העמדת הפניםמה 

חד צדדי קשר להשלים עם  מטופשת "יענהבת "כ להמשיך ?לתי לעשותמה יכו מאד, אבל אהוב עלי עד אתה , כיהיה אכזרי כלפיך שהרעיון אני יודע
לה תהיה  ,תיוושעאחותך גם  ,וך לכתחילהתראה בי שידלמשפחה שנשא יאני אנינו, סד עם שחעשיתי למעשה בכך  ?ביותשלא יניב תוצאות חיו
  .נשאאפשרות אי פעם להי

 ,משפחתך כיליון גזר עלישידוך תוך עקיפת אחותך, בכך ת עוהרי אתה לא תעז לשמ ,ולהינשא, אם לא וכלתמן לז אתה אפרים ,עוד יותר מכך
  ."תינשאעל הגדולה ש כי המתינו ,רור הבתולותצרורות בצן חרואהן עד יומנותרו ששבע אחיות האומללה כמשפחת רובין 

לא העלה ביקורת מחונך שמעריץ את הוריו  אבל מעולם לא ניתח את זה, כבן ,את המצב בבית, הוא ידע מרוב תדהמה מקומו אפרים זלמן קפא על
 בעת המשברים ,לוופה שהייתה מובנת תה תקהיין, לא עושים נישואיעוד למה  ,תנהגות המשונה, גם הוא תמה בלבו לא אחתעל ההכל שהיא 
  .רעבהרבים ש
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שליט"א רבו הצדיק רבי ישראל יצחק רייזמאן חקים, הוא בעצמו שמע מפי רקיעה שחיים שלום יגע בתורה וגאונותו מ ,עתה השתנה הכלאבל ב"ה 
כי  ,שיביםהמי מגדול ות אחדלהיה יוכל אף ים, אם ירצחטור כאחד מגאוני עולם בכל השאר את הדיפ ,אם יזכה(עולמי)  "וועלט גאון"ל גיסו כי הוא ע

מ"ג יטב בפרהלכתיות תוך חדירה לעומק, הוא שולט הלנתח סוגיות  ,כולת אנליטית מופלאהיש לו י ,מתוך דבר רה ומפתיעה כמבין דבריש לו גישה יש
ות עירובין ו בהלכדיעותיתפלא על גודל יההוא גם  ,דמא רהתקופה קצבבים של יור"ד וכל זה בחלקים רחהש"ך והט"ז מלבד ידיעת דברי  ,פרי חדשוב

 עמו. יל רק מהלימוד שלו שעשה בהם ח

  תמה עתה לעצמו. ?יניהםלו עסק עם כל המתחדשים למוך, הרי כיום אין דיאת הש פיאיםזו זכות להיות גיסו, למה באמת מק

ר ות עבות עולמלחדש את הקשר, איך אפשר לתת לצארטיל שהופכ ולתועשות כל שביכיע את הכף? עליו ליכרה שנו להיות זאולי כעת הגיע זמ
אף שלא דיברה  ,אין לו ספק שהיא תבחר מוות מחיים, היא משוכנעת בכל ליבה כי זה השידוך שלה משמים שידוך עזוב""לסבול צער אימים כ חתנה
ת רבבות דמעו ביירב מחתנהתהילים שקיבלה הפר רטיבה את סהיא ה ,אינה חושבת עליוין יום שאעכ"ז  ,שנים ולא ראתה את מראהוהשש בכל עמו 

היא לא תרצה לשמוע  ,תחלה קשות ,ייעזב חשוב על אדם אחר? אין לו ספק שאם השידוךאיך תוכל ל ,קניין נצחבה זו חרטה קעה הש ,טהורות
 ל להסכין לכך. א תוכ, היא לעלוב יטטניתחליף סראה כמי שיוצע ישטח, כל י אין לו מתחרה בשום משידוך אחר, הר

שבא  -י יום טוב צהלון זצוק"לרבהגה"ק אומרים שהיה זה  יש-ום טוב ירב ה ששמו הימאות שנים לפני כמה (סופר על אלמנה של גאון גדול מישראל 
 ור ללומ ,היא ענתה לשדכן ,ם השידוךצאך האלמנה התנגדה לע ,יום טוברב אף הוא  ,דומההיה מפואר ששמו חכם ד שידוך של תלמילה שדכן להציע 

צוואת רבי  אני לא ערב לאמיתות הסיפור כי שמעתי שיש איזו-והמבין יבין "ביצה דף ו')( רבנן ול שווינוכחן שוראום טוב י יפ"יום טוב שני כל :זהבלשון 
  )כשם בעלה הקודםשמו שא לאחד שהחסיד שאלמנה לא תיניהודה 

ת, יעמי איש תכסתכסלא ההרי  עמי, חברותאם לחדש את ההאם תסכי,א ויעבור לאבי שליט"היטב ן , אחרי שהמסר הובבכנותאמור לי חיים שלום "
מוז נישט 'אובער מ מדארפ טאהן"כפי שהעולם אומר  ,לתוצאותך, אני לא יכול לערוב פתירת הסיבויחך שאעשה ככל שביכולתי להביא לאני מבט

ע עלומות שיודמיד הקב"ה ובעל התהתוצאות הן  י"ז זצוק"ל)מיוחס למרן הגרמאמר (להביא לתוצאות  ם ביאבל אין מחוי ,צריכים לפעול -יפטאהןוא
  .לפעול לטובת שניכם לצרה אשתדל כםאחיעד כמה שהדבר נוגע לי כר עליכם לסבול, אבל על מה ולמה הסבל נגרם וכמה זמן נגז

 ,ותשיכול לעשין איש , ובמקום שאיותרוב בטכם הנימצערה של אחותי שתחי, אני רוצה שיהיה לשגע ללבי לא פחות שצערך נו ,י היקרגיסהאמן לי 
אבי לדבר, בר במקום שקשה לגורם שיכול לד יאנ מצד שני ,מי שלב יהודי חם בלבו לפעול, יש לי קשר חזק מאד עם הורי החובה על כל מוטלת

, ערביכעסו עלי שאני מת הם לאלרדת מהעץ הגבוה, את הסולם  כה ואבי החכם מתקשה להכריע, אני אנסה להושיטוסבו נההבעיה היא מאד עדי
כדי  "בוד אב ואםהלכות כי"עלי ללמוד היטב את שו"ע  ,תוך יום או יומיים, עלי לחשוב את צעדיבזה  פעוללאתחיל  רבלי נד ,מאד אני אהוב על שניהם
 נים שיתקבלו על לבם.בר דברים נכולד ,יתן לי את הדעת הנכונה הטוב 'הו "מצוה בעברה"שלא תצא כאן  ,דרך ארץהם בשיא שאוכל לדבר עמה

אני חושב שאין קשר בין המצב לבין מערכת היחסים האישית  ,יחדש עמי את הקשר הלימוד ,צאותני שהבאתי תוחד, עוד לפאני מבקש ממך דבר א
 י בכך?ן שתי המערכות. האם תסכים עמחלט בי, צריכים לעשות חילוק מושבינינו

אם השידוך ייעזב. הוא  גםהלימודי המשיך את הקשר המעונות של חיים שלום, הוא התחייב לו ל ופיע חיוך של קורת רוח על פניובפעם הראשונה ה
יא לא גורסת וטין, כל עוד החלוסר ליאמו של  טאבוהאך בתנאי ש הקשר ידושלח "אור ירוק"הוא מוכן לתת , תו בהשתדלותזאת בהצלחלא מתנה 

      יא למיטה חולה.מוכן להכניס ראש בראין הוא  ,אותו

*** 

א היה מופתע מי זה שמעז לדפוק בחוזקה הו, מבצרוו לאחר הפלישה לקפשת פאונויליחה לעורר את עידו מק, היא הצדפיקה עזה נשמעה על הדלת
קפיים כהות כדי להסתיר מרכיב מש ,שיורד כמעט עד לחצי מצחואפור חבוש כובע קש  ניגש אל הדלת וראה דמות גבר חילוכעין בעל הבית, הוא ני

וש כובע הגרב כם רק עם עוזי והברנש חבתסהעולם החילוני ה עם , הקשר שלומעולם לא ראהוש ש זהמה לו עם ברנ ,לה, הוא נרתע בתחית פניוא
 .שדיבר עמו תמיד באידיש עסיסית

 ."מסור לךלא תתחרט אם תשמע מה שיש לי ל ,ותונך) שלך למספר דקר(חד "שטיבאלע"יכנס לאפשר לה"

 .יכנסורמז לו לה וירועידו נרתע לאח

, הוא לא הלך והתיישב על קצהוהוא קירב את הכסא  ,ציית לוהברנש  ,זעירכיסא עלוב שעמד במטבחון ה ו ורמז לו לקחתמיטתעל עידו התיישב 
 יג את עצמו.הצ סחור סחור אלא

ה בשמי, אלא שבאמת ז ניךפב לי להזדהותור אס ,תרתשחרגתי מתקנון המח אמתההמרי האזרחי,  תמנהל את תנוע אני כיום ,לציק בוימשמי קליינ"
י עושה ני לא הייתאת שמי מחוץ למסגרות. אות ואין להגות זה ידוע רק לאנשי המחתרעים בודדים, גם שם אותו יוד, האמיתישמי ועיוות עיבוד רק 

 בות שאני מייחס לך.זה בשל החשימהלך דרסטי  ביצעתיאבל שבאמת לא שייך למסגרות שלנו,  ללכת לבקר אדם דרסטי צעד כה

ובאו חלק מהתכנונים שלך ומה ארגון הגג, ה רחי, בשל הקשר שלו עם המרי האזדהן נו של עוזישתכננת עבור ארגוהמיוחדים ם המבצעי לאזני והובא
מבצע שאמור בעתה מסייע לו  אינךו ונךגקשר עם אר, משום מה ניתקת רחב אופקיםמזהיר כאסטרטג ד (בחורון) יש לך עתי "יינגערמנציק"אומר לך 

בצע שאמור להנחית מכה מורלית המשל  מערכתיניהול ההתדע לך שאם לא תסייע לארגונו של עוזי שנטל על עצמו את  להתנהל בימים הבאים,
 !!!ין העינייםכדור ב---פשע ששווה בימים אלו זה גובל ב ,םיח מקלות בגלגלילהנ ,בצע וזה דבר חמור ביותרמחבל במ, אתה קשה לאויבינו

 נה אליו בתקיפות רבה.הוא פ ,הוא לא יתן לאותו רשע את ההנאה הזאת ,אחת לשניה קאבל כל זה ר, כמת החווירו ני עידופ

כי אני  ,בשום ארגוןתי לא בגד ,להלשתף עמך פעו אותי דע לך שבדרכים אלו לא תכריח ון לערוך בי?שאתה מתכו "משפט שדה"אתה רומז ל האם"
להם לא התחייבתי מץ המלחמתי, אבל מאב ולי מרוחי ורעיוני כדי לעזור נדבתלארגון האצ"ל,  לא התגייסתימעולם  ,מהם לא שייך לאף אחד

בעת שאני יודע בידיעה ברורה  ,, אינני חייב לסכן את חייישיתהתנדבות א בתורעד עתה את כל מה שנתתי על כן  התרא "מיםשבועת הלוח"ב
עוזי בעת ש, את הגשרים שלי עם עולמי הישן ףלשרו י מתכוןבבהירות רבה שאינ ךאומר ל ,דו של מי מעורבת בזהיין לי ספק א ,אחרישמחפשים 
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ראשי עד כדי שהוא יידע לא רק את חברי ארגונו אלא גם את  ,על דבריאין לי מושג איך הוא עבר  ,דובר שאיש לא ידע על קיומי ,ביקש את עזרתי
  .רי בזעם רבסיים דב "המרי האזרחי

ך לארגונים שלנו, אני יודע ה שלעל נחיצות העזרמיד אותך ערציתי לה רק ט שדה, ס להעמידך למשפ, לא התכוונתי חלילה וחביב"בראבו אתה איש כל
לא הם ל, ןנו במשטר העויאוים על ידי הקנאים שאינם משכילים להבין את חשיבות המאבק שלתה מאלא שא ,שאמונתך בצעדים שלנו לא פגה

לארץ מוכת עניות וחולי ומגיפות באו ת שלמרו ,לא יצליחוהציונים קר שיהע ,מי עדנשים זרים לעולת אאם ארצנו המסכנה תהיה תחת שליטאכפת 
תחת מגפי  חיםננא ,פיים שנהלאכ ואת ידי ותשלשלאות שכובלהת לעם היהודי שישיל מעליו את לבנות בישביל כלל ישראל ב ,רבהבמסירות נפש 

, את התדמית נה הטובוצלטבח כמעט מר ולכתשה "מסכנההה כבש"הת פסיק להיובאנו כדי לההגויים הרשעים ששחטו וטבחו בנו ללא רחם, 
 במקום לומר לנו תודה הם מחבלים בכל דרך"....מעלינו יראנו להסהזו בוהחרפה הבזויה השפלה 

 סממןלל כל ץ משוכי איזה טעם יש לבנות בית באר ,הוא לא גרס שכוונתם טובה ,לבו וני בכליהוא לא האמין בחלום הצ ,ו לא אהב את דבריועיד
בית ימי חוללו באם הארץ פלטה אותנו בשל חטאים נוראים שהת, לחונן את האדמה תינוחוולא בשביל זה באנו לארץ בשארית כ ,זה לא טוב יהודי,
כבר דה התורה העי ,בעת המלחמה הקשהרח"ל ליונים רבים ימלאחר שנהרגו  ,רו בכל העולםופוזה תושביבה הארץ וגלו כל רחשל זה וב ושנישון רא

כולו  ,עם ככל העמים בארץמה התועלת להקים  כ"א .םלא תסבול חטאים והיא פולטת כל עם שעושה עליה חטאיכי  ,ה מקומותבכמרוש בפיעל כך 
 חופשי""דגש על ב "בארצנולהיות עם חופשי "לדים הם מחנכים את הי ,ם ואופןפנים בשוזכר יומשכיח שם ה' לבל יבהמיות אוות ורצונות שטוף בת
  .אישיות, כל אחד עבד לתאוותיו הוסרותל מנטול כ

גרמניה יהדות כמו  ,וצהמחדש את כל יהודי התפהיה לנו את היכולת לבנות כאן תש ,יתברך בית נאמן לה'לבנות  :הייתהשל עידו האישית  תוסיפת
בלי  ,רחזת המעדועם  רומניהגריה נוהרוסיה פולין גליציה י יהוד בהיהיו כן  כמו ,מר זצוק"לורבי עזריאל הילדסהיי ון רפאל הירששמש ירבנוסח  ,היקרה

  .כל חטא מדומה ורעים ביהודים עלעת פבכל פחד מהעריצים ש

מי יודע  ,עתה משתולל הצורר הנאצי ימ"ש ושוחט בעם היהודי ללא רחםתחת גפנו ותחת תאנתו, ישב  ל אחדכהוא רוצה שתהיה כאן ארץ שלווה ו
בכוח שכנוע שחונן  )כהסבעל המ(לאחר ששוכנע על ידי אותו יצור אלמוני  זה נתן ידלצורך  ,ביותר נותטו במיתות משונהרגו ונשחליונים יכמה מ

  .יים וחמים לאידישקייטתמסור האצ"ל הם אנשיםי אנשכי  ,לשכנע אותו חיהצל להשלט רחוק, הלאצ"ל דרך לתת יד  ,ינוחד בממיו

הוא שונה  ,בוללטינסקי שהיה כמעט מת'בוות היותו תלמידו של זאב זלמר ,את הארגון ן) שניהלבגיחם מנ( משה סוסוברראיה מלו הביא  הוא
דול גויש לכך סיכוי השמאלניים  רגוניםבר על יתר האאם ידו תג .י חם ליהדות ובכל מקום הוא דואג לדבר בשבח האידישקייטותו יהודבגין הי ,לחלוטין

  .המלא נומיהואת החיים שלהם באוטהם יוכלו לחיות  ,דיםגדול לחר יתן יד לבנות כאן בית בו יהיה מקום ,מאד

רח"ץ והצליח לצאת יחד עם הוריו בשנת תשנולד בברלין  "יקה"של  טהורהת ו תמימוללשכנע את עידו שהייתה הברנש בחלקת לשונו הצליח 
קיבל  , הואכונת גאולההיו דעותיו לצנינים בעיני שכניו בש ךלפיכ תורה ודרך ארץ""אבל הייתה בו נימה של  ,ולהשתקע בארץ, עידו קיבל חינוך טוב

הוא דיבר איתו בנועם  ,יהודי ירא שמים מרבים ונזהר בכבוד הבריות ,םאישהיה מראשי הקנרגר במאניש שיינרמזים קלילים משכנו ר' בתחילה 
  .תווורבך סלח למעא סתגרתמלא הצליח לקלוט את השיטה ה "ארץ תורה עם דרך"שגדל על עידו אבל  ,שפתיים

גע חמורות ועזב את המקום לטובת נפ השטיבלאך של מאה שעריםבאמצע ונזף בו חמורות  "פה קדוש"שהיה מחונן בלייבל ווערקער ר' הגיע שאך כ
שפגש  עד ,על דעתו ושמר על דממת אלחוט סיק להתווכח ולעמודהפ הוא ,היטב םושמר קשר רק עם אלו שהכירשם התבודד  ,שכונה שקטה יותר

הייתה לו  ,שודרג הארגון פלאים אצ"למרגע שהגיע ל "ישראלעם גואלי "האצ"ל  רגוןד לאלתת י וכנעלש הצליחלשונו  את היצור האלמוני שבקסם
 .בר תכנית מסודרתד הוא ידע לקרוא מפות צבאיות בשניות ולהכין לכל ,מיוחדת יכולת ארגונית

 .כשאוזניו אטומות לחלוטין לקליינציק בוימל דבר, הוא נתן לו לשפוך הגיגיועידו לא השיב  ,ורצכיון שלמד לשמור על פה נ

הוא יוכל לנהל  ,הודים חרדיםימתגוררים  בה ,בני ברקעם גבעתיים הגובלת את יד הקנאים, יש  ושם לא תשיג ,למקום רחוק לו לעקור יק הציעקליינצ
 בצע הדחוף.ן את המניסכים לתת יד לארגון המרי ולתכרק ש ,המסגרת חייו האדוק את

יקבל טלפון הוא  ,אישחמבצע הומשם לנהל את ה המרכז אזורהוא הסכים לעקור ל ,כך את לבוישב קליינציק עם עידו עד שרי ותשעתיים תמימ
רמזים עביר אליו יוכל לה ,מקודדלפון חשאי מס' טגם בל קי אהו )רק לאנשים חשובים ביותר המדינה טרם הקמת(דבר שלא היה כמעט לאיש רתו ידל

מחתרתי  ינוקיבל כי הואמוגן מכל כיוון, אליו ולא שליח אחר, כך יהיה  באופן אישייבוא  ואשהב אליו התחיילייצניק ק ,לפעולהאם התכנית מוכנה 
  ."ועזב"

 לבד.יק בהיה ידוע רק לקליינציו למקום מסתור שבחר אנשיעל ידי מ תיחשף יוברח זהותובמידה ו

הוא יצטרך להקים מחדש  ,תלמידי חכמים מספרת לימודיו עם סדרבדן וא ,יקרמחיר  כךידע שיש לש אףהיה עידו לסרב,  וללהצעה טובה כזו לא יכ
גם אהב הוא , הוריותלימוד מעמיק במסכת ומי יוישראל, גמרא דף ה , תנ"ך בעיון, מחשבתבה תחומיםרמודים בהשהיה גדוש בלי יומואת סדר 

                    .ולנתח אותם לעומק רבי שלמה אלקבץו וישירי רבי יהודה הלב התבונןל

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 "ינ קטווינשך חיים ונח ml.co194197@gmai533w0 יילבמקשר  וריצלל זה נא יבל מיקל

 קודמת העברתי את שליחת הגיליון דרך דיוור מיוחד.בשל בעיות בשליחה בכתובת ה

 :להרשמה לקבלת הגיליון היאהחדשה הכתובת 

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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