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י ר ־ָתבֹוא ֶאל־ְוָהָיה ּכִ   ) כו, א(יָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ֶק ֱאלֹ  ה'ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ַנת ׁשְ ל הָ�לָ  ,ד"תרצ ּבִ ּבָ י ַהְמק� ה ְיהּוָדה ַרּבִ ַתּיָ ָרֵאל־ְלֶאֶרץ ּפְ ע ִיׂשְ ּקֵ ּתַ ּה  ְוִהׁשְ . ּבָ
ָבר ת ָהָיה ַהּדָ ָפָרׁשַ י ּבְ ת ְוֶאת, ָתבֹוא־ּכִ ּבָ ַ ה ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ ְטֶבְרָיה ָ�ׂשָ  ִצּיּון ְלַיד ּבִ

י ַ�ל ֵמִאיר ַרּבִ ס־ּבַ ֵני, ַהּנֵ ת ֶהֱ�לּוהוּ  ּכֵֹהן םׁשָ  ָהָיה ּלֹאׁשֶ  ּוִמּפְ ה ִלְתִחּלַ ָרׁשָ  ַהּפָ
סּוק ֶאת ְלָפָניו ְוָקְראוּ  י ְוָהָיה: "ַהּפָ ר ָהָאֶרץ־ֶאל ָתבֹוא־ּכִ  ְלךָ  ֹנֵתן יךָ ֶק ֱאלֹ  ה' ֲאׁשֶ
ָ ַה ־ןִמ  אָת לְּ ִמ  אנָ ּמָ ִס  ךְ כָ בְּ  הָא ָר וְ ", ַנֲחָלה    .ץֶר ָא בָּ  הָח לֵ צְ  היֶ ְה ּתִ  וֹ כּ ְר ּדַ  יכִּ  םיִ ַמ ׁשּ

�  

ר לֹא ְבֵרי ַהּתֹוָרה־ָיִקים ֶאת־ָארּור ֲאׁשֶ   ) כז, כו(ַהּזֹאת ַלֲ&ׂשֹות אֹוָתם ־ּדִ

הכְּ בַּ  דֹוָלה ֵנִסּיָ ִויָנה הָס נְּ כַּ ְת ִה ׁשֶ  ַהּגְ ַנת ּבְ ׁשְ פוּ , ג"תרפ ּבִ ֵדי יםבִּ ַר  ְיהּוִדים ִהְתַאּסְ  ּכְ
ָראׁשּות, ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ֶאת ִלְראֹות תוֹ ִלְזכּ  ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ּבְ ֵרךְ , ַחּיִ יֶהם ּוְלִהְתּבָ . ִמּפִ
ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ָטַ�ן ַ�ְנְוָתנּות ַחּיִ ֵאינוֹ  ּבְ י ׁשֶ ק ַרּבִ ָרכֹות ַהְמַחּלֵ יכוּ , ּוכְ ּבְ ִהְמׁשִ  ׁשֶ

ָבר. ְרָכםְלבָ  ְוֵהֵחל ָלֶהם ַנֲ�ֶנה, ּבוֹ  ְלַהְפִציר ת ָהָיה ַהּדָ ָפָרׁשַ י ּבְ ר, ָתבֹוא'־'ּכִ  ְוַכֲאׁשֶ
י ָאָדם וְלָפָני ֶנֱ�ַמד ְלּתִ א רכָּ מ�  ּבִ ּבָ נוֹ  ִעם ֵאָליו ׁשֶ ֵדי ּבְ ֵרךְ  ּכְ  ץֵפ 'ָח ֶה  הַנֲ�נָ , ְלִהְתּבָ
ים' ה ַמּדּוַ�  יֹוֵדַ�  ֵאיִני: "ְוָאַמר ַחּיִ ׁש  ַאּתָ י ְמַבּקֵ ּנִ ָרָכה ִמּמֶ  ִאם, ךְ ְפׁשָ נַּ ־הִמּמַ . ּבְ
ה ְנךָ  ֶאת ׁשֹוֵלַח  ַאּתָ יָבהלִ  ּבִ ָרכָ  ָזקּוק ֵאיְנךָ , יׁשִ י הַלּבְ ּלִ ֲהֵרי, ׁשֶ ָבר ׁשֶ ְרכוּ  ּכְ  אֹוְתךָ  ּבֵ

ל ָ�ְמדוּ  תאוֹ וֹ בּ ִר  אֹוָתם ּכָ ין ׁשֶ ִרזִּ ־ַהר ּבֵ ר ךְ וּ ר'בָּ  ְוָאְמרוּ , ֵ�יָבל־ְלַהר יםּגְ  ָיִקים ֲאׁשֶ
ְבֵרי־ֶאת ה ׁשֹוֵלַח  ְוִאם. אֹוָתם' ַלֲ�ׂשֹות ַהּזֹאת־ַהּתֹוָרה ּדִ ְנךָ ־ֶאת ַאּתָ  ֵסֶפר ְלֵבית ּבִ
ל ן, ֵפתלָּ יִּ וַ  ָהִאיׁש  ׁש ִנְרַ� ". אֹוְתךָ  ְלָבֵרךְ  לוֹ ָיכ ֵאיִני, ֹחל יֵד ִלּמוּ  ׁשֶ ּכֵ א ׁשֶ  ִנּבֵ

ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ְבּתוֹ ־ַ�ל ֵחםנָּ יּ וַ , ּתֹוָרה קֹוםִמּמְ  נוֹ בְּ ־ֶאת ְלהֹוִציא ְרצֹונוֹ  ַ�ל ַחּיִ   . ַמֲחׁשַ
�  

ל ם ־ְוָראּו ּכָ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ּךָ  ִנְקָרא ָ&ֶליָך ְוָיְראוּ ה' ַ&ּמֵ   ) כח, י( ִמּמֶ

ַנת ׁשְ י ִנְלַקח, ט"תקנ ּבִ ֵניאֹור ַרּבִ ַ�ל אִדיִמלָּ  ַזְלָמן ׁשְ ְנָיא ּבַ ֲאָסר, ַהּתַ , ָהרּוִסי ַלּמַ
ָנה ְלַאַחר רכַּ . תבֶ ֶ� ְת נִ  ַהְלׁשָ ד ִנְכַנס ֲאׁשֶ ֲאָסר ְלַקְחּתוֹ  ְלַחְדרוֹ  ַהְמַפּקֵ  אוֹ צָ ְמ , ַלּמַ
ר ּטָ יןבִּ  ְמ�� אֹוָתּה . ַחדַפ וָ  ְרָ�ָדה זֱאַח נֶ  ּוְלַמְרֵאהוּ , ְתִפּלִ ָ�ה ּבְ י םׁשָ  ָ�ַמד ׁשָ  ַרּבִ

ר ד,  הּוְלַמְרֵא א, נָ זְ וֹ יאלִּ ִמ  סנְ ַמ יְט לִ  ּדּוּבֶ ַאלִיְרַאת ַהְמַפּקֵ י־ֶאת ׁשָ ר ָהַרּבִ  ְלֵפׁשֶ
ָבר ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ֲהֵרי: "הְוַנֲ�נָ , ַהּדָ סּוק־ֶאת ּדָ ל ְוָראוּ " ַהּפָ י־ּכָ י ָהָאֶרץ ַ�ּמֵ  ה' םׁשֵ  ּכִ
ךָּ  ְוָיְראוּ  ָ�ֶליךָ  ִנְקָרא ין 'ֵאּלוּ  ְוָאְמרוּ " ִמּמֶ ִפּלִ בָּ  ּתְ ַמּה ". רֹאׁש'ׁשֶ ַאל ֶהָחִסיד ּתָ : ְוׁשָ

ם ַוֲהֵרי" ין ִניַח ֵמ  ֲאִני ּגַ ִפּלִ י ְיֵרִאים ֵאין ְוָלָמה, ּתְ ּנִ י"? ִמּמֶ  ָמָראגְּ בַּ : "ָ�ָנה ְוָהַרּבִ
תּוב ֲהֵרי ין ֵאּלוּ , ּכָ ְתִפּלִ ּבִ רֹאׁש ׁשֶ  ׁשֶ ר, ֶזה ִסּפּור"... ָהרֹאׁש ־ַ�ל ְולֹא, ּבָ  ִסּפֵ

ֲהִרי"ד  ְלזַהּמַ י ִלְבנוֹ  ִמּבֶ ַכי ַרּבִ ּיֹום, יַר גוּ ילְ בִּ ִמ  ָמְרּדְ ְכַנס ּבַ ּנִ ׁש , ִמְצֹותלְ  ׁשֶ  ּוִבּקֵ
ּנוּ  ל: "ִמּמֶ ּדֵ ּתַ ָ ק� ְמ  ִלְהיֹות ָנא ִהׁשְ ַר  ה' לֶא  רׁשּ ָכל ךְ ִיְתּבָ ָס  ח"ְרַמ  ּבְ   ". ה"ּוׁשְ

�  

ָ בַּ  ְפֵני ִניםׁשּ ּלִ ֹוָאה ץרוֹ ּפְ  ׁשֶ י ָ�ַמד, ַהׁשּ ַניְ  בּ יְ לֵ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ יַבת רֹאׁש , רּדֶ ׁשְ  ְיׁשִ
לֹוְנדֹון" ֱאֶמת ּתֹוַרת" ָראׁשּות, ּבְ יָבה ּבְ ֶגְרַמְנָיה טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ִעירבָּ  ְיׁשִ ּבְ  רְלַאַח . ׁשֶ

ָרֵאל יֵא נְ וֹ ׂשּ ׁשֶ  ְפָלָגה רֹאׁש  ֵהִרימוּ  ִיׂשְ אִצית ְוַהּמִ ֵני ָסְבלוּ , הלָּ ְגד� לִ  ָ�ְלָתה ַהּנָ  ּבְ
יָבה ים ָקׁשֹות תקוֹ צָ ֲה ֵמ  ַהְיׁשִ י ַנֲ�ׂשוּ  ְוַהַחּיִ ְלּתִ ִלים ּבִ ךְ , דָח ֶא  יֹום. ִנְסּבָ ר ּכָ  ִסּפֵ

ן ּיָ י ַהּדַ י ַרּבִ ָהָיה, ִמּלֹוְנדֹון דלְ ֶפ ינְ ִר גְּ  ִיׁשַ ה דֵ�  ׁשֶ ָבר ְרִאּיָ ְרצוּ , ַלּדָ ה ִהְתּפָ ּמָ  ּכַ
ְר  יָבה־ֶאל םייִּ ִר כְ נָ  יֹוִניםּבִ ה ִלְזַמן ָסמּוךְ , ַהְיׁשִ ִפּלָ יֵדיֶהם, ַהּתְ ּבִ ׁשֶ לֵ  ּכְ ִחית יּכְ , ַמׁשְ
ה ְצעוּ ּפָ  ּמָ ְלִמיִדים ּכַ ּתֹוֵלל ְוהֹוִסיפוּ  ּתַ י ָיָצא ְלֶפַתע. ְלִהׁשְ , ֵמַחְדרוֹ  בּ יְ לֵ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ

הּוא ׁשֶ ף ּכְ ּטָ יתבְּ  ְמ�� ר ַטּלִ ּטָ ָניו, יןְתִפלִּ בִּ  ּוְמ�� ַאג ְוהּוא, ְלָהִבים ּפָ קֹול ׁשָ דֹול ּבְ : ּגָ
ל ִרּבֹונוֹ " ְענוּ  ְלָאן! עֹוָלם־ׁשֶ תּוב ֲהֵרי, ִהּגַ ל 'ְוָראוּ  אֹוֵמר ַהּכָ י־ּכָ י ָהָאֶרץ ַ�ּמֵ ם ּכִ  ׁשֵ

' ְוָיְראוּ  ָ�ֶליךָ  ִנְקָרא ה' ּךָ ין 'ֵאּלוּ  ל"ֲחזַ  ְוָדְרׁשוּ , ִמּמֶ ִפּלִ רֹאׁש' ּתְ ּבָ וְוַ�כְ , ׁשֶ  ֵאין ׁשָ
ֵנינוּ ם יִא ְר יָ ְת ִמ  ים עֹוד"? ִמּפָ ּלִ ִפיו ַהּמִ ִעיםָאַחז בָּ  ַפַחדוּ , ּבְ ד.  ְרחוּ בָּ ֵהם וְ  ְרׁשָ   ִמּיָ

  

ֶנא  ְמּתָ ַבּטֶ ז -  )כו, ב(ְוׂשַ , ַהּתֹוָרה ִלּמּוד־ַ�ל ְמַרּמֵ
ְמּתָ  מוֹ  ְוׂשַ ִפיֶהם יָמהׂשִ  ּכְ י א"נֶ ּטֶ ַב , ּבְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ

ּדֹותנְ  ִמיםָ� ְט  ֹוָרהּת ּבַ  ִריךְ , ֹוִתּיֹותא ק� ּצָ ק ׁשֶ ְלַדְקּדֵ
ִפיָך  גּוִריםׁשְ  ִיְהיוּ  ְוָאזם, ֶה בָּ   )עולת שלמה(. ּבְ

�  

ךָ  עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )כו, טו( ַהׁשְ ּכָ
ת ּיַ ׁשּוָבה ַלֲ�ׂשִ ֹחֶדׁש  ַהּתְ יֵמי ָהַרֲחִמים,  ֱאלּול ּבְ ּבִ

י ַבת ּכִ ִקיָפהַה  ּתֵ ק אֹוִתּיֹות ֵהן ׁשְ ַ , ָיֶפה־ַהׂשּ
ֵדנוּ  ַהחֹוֵזר ְלַלּמְ קּבְ  ְתׁשּוָבהבִּ  ׁשֶ ַמְכִניַ�  ְוַתֲ&ִנית ׂשַ

ֶצר ֶאת ַהּנֹוָרִאים ִמיםיָּ בַּ  ןכֵּ ׁשֶ ־ְוָכל, ַרעָה  ַהּיֵ
ִריךְ  ּצָ ׁשּוָבה ׁשֶ דֶה , ֲ�ִניתּתַ , קׂשַ בְּ , ָמהלֵ ׁשְ  ּתְ ְסּפֵ

י, היָּ כִ ּבְ  רֶפ ֵא וְ  ָראׁשֵ בֹות ׁשֶ לָּ  ַהּתֵ עֹוִלים ֵהןׁשֶ
ׁשּוָבה בֹות יְוסֹוֵפ , ּתְ ֵהם  ָך ָקְדׁשְ  ןוֹ עִמּמְ  ַהּתֵ

ֱאלּול היָּ ִר ְט יַמ גִ בְּ  ז ּבֶ ְהֶיה ֱאלּולֹחֶדׁש ּבְ ׁשֶ , ְלַרּמֵ ּתִ
ָקָפה ָרֵאל־ַ�ל טֹוָבה ַהׁשְ  )מחמדי שמים(. ִיׂשְ

�  

ָפסּוק - )כו, יז( ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹוםה' ־ֶאת ִנְרָמִזים ֶזה ּבְ
ה ָ ׁשּ ָנה יְדֵר ִס  ׁשִ ֶזה -  אלִֹקיםֵל  ְלָך  ִלְהיֹות, ִמׁשְ

ְתִחיל ְזָרִעים רֵסֶד  ּמַ ְקִריַאת ׁשֶ ַלת ַמעׁשְ  ּבִ ּוְבַקּבָ
ְדָרָכיו ְוָלֶלֶכת, ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ  עֹל ֵסֶדר ֶזה -  ּבִ
ֱאַמר דֵ& מוֹ  ּנֶ ת  ׁשֶ ּבָ י ׁשַ יב־ִאםְלַגּבֵ ׁשִ ת ּתָ ּבָ ַ ִמׁשּ

יו רמֹ ׁשְ ִל וְ , ַרְגֶלךָ  ּקָ ים ֵסֶדר ֶזה -  ח+ ֱאַמר ָנׁשִ ּנֶ ׁשֶ
ַמְר  ֲ�ָריֹותבַּ  םּוׁשְ ֶזה -  ּוִמְצֹוָתיו, ּקַֹתיח� ־ֶאת ּתֶ

יםָק  ֵסֶדר תּוב ָדׁשִ ּכָ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ , ֹותצְ ַהּמִ  ֵאּלֶ
ָטיו ּפָ ֹמַ& , ְנִזיִקין ֵסֶדר ֶזה - ּוִמׁשְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ ֶזה -  ּבְ

ֱאַמר רֹותֳה ָט  ֵסֶדר ּנֶ רֹותָמ ֲא  ה' ִאְמרֹות ּבוֹ  ׁשֶ
ם. ְטהֹרֹות ה ֶנֶאְמרוּ  ּוְכֶנְגּדָ ָ ׁשּ בָ  ׁשִ לוֹ  ִלְהיֹות: ִריםּדְ

הִל , ֶ&ְליֹון ךָ ּתְ ִת ְל וּ , הּלָ ג+ ְס  ְלַ&ם םְל וּ , ְתִהּלָ , ׁשֵ
 )בעל הטורים(. ָקֹדש.־םַ&  יְֹתָך ְה ִל וְ , ֶרתִתְפָא ְל וּ 

�  

ָך ֶ&ְליֹון סּוק רֹאׁש  -  )כו, יט( ּוְלִתּתְ ְוסֹופוֹ  ַהּפָ
ִהיא  ה"עִמְנַין ים עֹולִ  הׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ןּוִמְניַ , אֹור ּבְ
סּוק ּיֹותאֹוִת  ּלֹו הּוא  ַהּפָ ִמְניַ  א"עּכ� ַבת  ןּכְ , ֶחֶסדּתֵ

ז ׁשֶ  א ְלַרּמֵ אֹור ךְ ִנְמׁשָ , ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ְיֵדי־ַ�לּבָ
ּלֹו.  עֹוָלםלָ  ַהֶחֶסד   )ערוגת הבושם(ּכ�

�  

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ִהיא תּכֵ ַהְס  םוּ ְרגּ ּתַ  -  )כז, ט( ַהְסּכֵ
י, ָצִאית בֹות ָראׁשֵ ׁש יִ  יׁש ִא  ּתֵ יןּתְ  יִציתִצ  ְלּבַ , ִפּלִ

ֱאַמ  ְלִקּיּום ְוזֹוֶכה ִאיׁש  ִנְקָרא ְוָאז ה  רַהּנֶ ַהּיֹום ַהּזֶ
 )רחשי לב(. יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ם ַל ִנְהֵייָת ְלָ& 

�  

בֶֹאָך  ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ֹבֶאָך  - )כח, ו( ּבָ , ִיתּבַ  נֹוָטִריקֹון ּבְ
הִא , ָגִדיםּבְ  ָ ֵהם -  ִליםּכֵ , ׁשּ ְעּתוֹ ּדַ  ַמְרִחיִבים ׁשֶ

ל ְרׁשוּ  ְוֵכן, ָאָדם־ׁשֶ ַבת ֶאת ּדָ א ּתֵ ּכָ בַּ  ּדַ סּוקּפָ ׁשֶ
בּתָ  א־ַ�ד ׁש נוֹ ֱא  ׁשֵ ּכָ ִהיא, ּדַ , יָרהּדִ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
הִא , ִליםּכֵ  ָ ִדְבֵרי ֲחַז"ל.  ׁשּ  )ילקוט רועים(ּכְ

  תש"פאלול ב ט"זפרשת כי תבוא,     
.  
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ְרּכַ  ִתיָבה תּבִ    טֹוָבה ַוֲחִתיָמה ּכְ
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ֶדָך  ֶנא ִמּיָ   ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ

יר ְפָלג ָ�ׁשִ יג ר' ָהָיה מ� נֶּ , ֶזּלִ ין בׁשַ ְח ׁשֶ ְרְנֵסי ֲחׁשּוֵבי ּבֵ ָהל ּפַ טּבּוָדּפֶ  ִעירבָּ  ַהּקָ דֹולָ  ׂשְ ה�  הַהּגְ ּבְ . ְרָיהְנגַּ ׁשֶ
ח ִמְסָחִרי חּוׁש  ּתָ ָהָיה ֵ�ֶסק ְוָכל, לוֹ  ָהָיה ְמפ� ג ַמְצִליַח  היָ ָה , ַ�ִין ָ�ָליו לֹוֵטׁש  ׁשֶ ְגׂשֵ ה ָכךְ וְ  ּוְמׂשַ  ַחִיל ָ�ׂשָ

יג ר' ָהָיה אֹוְרָין־רבַּ  ַאף. יוָק ָס ֲ� בַּ  אֹוִתּיֹות לוֹ  ִויִדיָ�ה, ֶזּלִ ַטּנֹות ּבָ ָלם הָהיָ  דֹוֶמה, וְ ַהּקְ ׁשְ ּמ� ָכל הּוא ׁשֶ ה ּבְ  ִמּדָ
ָמקֹום הלָּ ּוְגד�  ּתֹוָרה, ְנכֹוָנה א .דָח ֶא  ּבְ ְגַרַ�ת ֶאּלָ ּמִ דֹוָלה ׁשֶ יג 'רלְ  לוֹ  ָהְיָתה ּגְ בֹוד ַאַחר ָהְרִדיָפה, ֶזּלִ . ַהּכָ
ם בֹוד ְמַנת ְלׁשֵ ה ּכָ יג ר' היָ ָה , ּוְתִהּלָ יר ֶזּלִ  ָהיוּ  לֹא הֹוָצָאה אוֹ  ַמֲאָמץ ְוָכל, ַהּכֹל ַלֲ�ׂשֹות מּוָכן ֶהָ�ׁשִ

י ְרחֹוִקים ֲ�בּורוֹ  ִמּדַ אֹוָתם. ּבַ ְרֵסם, ָיִמים ּבְ מוֹ  ִהְתּפַ ל ׁשְ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ ַ�ל אָק יְס לִּ ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ִרי ַאךְ " ּבַ  ּפְ
יג ר'וְ ", בּוָאהְת  כּופֹות ֵאָליו נֹוֵסַ�  ָהָיה ֶזּלִ בִּ  אָק יְס לִ  ָהֲ�ָיָרה ֶאל ּתְ , ְרָיהְנגַּ ה�  ִמְזָרח־פֹוןצְ בִּ  ןלֶ ּפְ ְמ זֶ  ֹוזחְמ ׁשֶ
ל קָח ְר ֶמ  ה ׁשֶ ּמָ טּבּוָדּפֶ  ֵמִעירוֹ  ְנִסיָ�ה עֹותׁשְ  ּכַ ַאַחת ֶזה ָהָיה. ׂשְ תֹות ּבְ ּבָ ַ ְלֵהי ַהׁשּ ׁשִ ּבְ ר תֵ� , ַהֹחֶרף ׁשֶ ּקֵ  ר' ּבִ

יג ֲחֵצרוֹ  ֶזּלִ ל ּבַ יקצַּ ַה  ׁשֶ ַגׁש  םְוׁשָ , אָק יְס לִּ ִמ  ּדִ ה ר' ְיִדידוֹ  ֶאת ּפָ הַה . דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ , חלָּ מ� ְמ  סֹוֵחר הּוא ַאף ָהָיה ּלָ
יג ר' ָ�ַמד ּוְפָ�ִמים ֵר  ִאּתוֹ  ֶזּלִ ִקׁשְ יַ�  לֹא ידגִ נָ  לִלְכלַ  אּוָלם, ִמְסָחר יּבְ יג ר'וְ  ִהּגִ יט ָהָיה ֶזּלִ ט ָ�ָליו ַמּבִ ַמּבָ  ּבְ
א ֵ ה ר'. ְוֵגֶאה ִמְתַנׂשּ תוֹ  דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ ּמָ ַ�ל היָ ָה , ְל�� ֲאָוה ָהָיה ְוָרחֹוק, תלוֹ צָ ֱא נֶ  ִמּדֹות ּבַ  ִמְזָרח קַח ְר ֶמ כְּ  ֵמַהּגַ
ֲ�ָרב הּסִ ִמ . ִמּמַ ִרּיֹות־ַ�ל ָאהּוב ָהָיה זוֹ  ּבָ יג ר'וְ , ַהּבְ ך ָהָיה ֶזּלִ ָפָתיו־ֶאת נֹוׁשֵ ְראֹותוֹ  ׂשְ בֹוד ֶאת ּבִ ה ַהּכָ  ְוַהִחּבָ

ל ּכָ ִית יֵא בָּ  ׁשֶ יקצַּ ַה  ּבַ י יםׁשִ ֲח רוֹ  ּדִ ַלּפֵ ִנּכּור ִמְתַנֲהִגים ֵאָליו ְוִאּלוּ , ְיִדידוֹ  ּכְ גּות ּבְ ּיְ ְנָאה. ּוְבִהְסּתַ ֲ�ָרה ַהּקִ  ּבָ
ִלּבוֹ  ֵאפֹוא ל ּבְ יג ר' ׁשֶ ַמר הּוא ַאךְ , ֶזּלִ ה ְולֹא ְלַ�ְצמוֹ  יוָת וֹ ׁש גְ ִר  ֶאת ׁשָ ּלָ י הָמ וּ אְמ  ּגִ ַלּפֵ אֹוָתּה  אּוָלם. חּוץ ּכְ  ּבְ
ת ּבָ ְמַ�ט, ׁשַ ל תוֹ ָר ֵר ְמ  ּוָפְקָ�ה ּכִ יג ר' ׁשֶ ֶ�ֶרב ֶזה ָהָיה. ְוִתְסּכּול ִקְנָאה ֵמרֹב ֶזּלִ ת ּבְ ּבָ ר, ׁשַ ֲאׁשֶ ה ר' ּכַ  דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ
יתוֹ ־לֶא  קֹוְמִמּיּות ָצַ�ד ל ּבֵ י־ׁשֶ ַלף נוֹ לוֹ ְק צִּ ִמ וּ , ָהַרּבִ מֹוֵט  זּוג ׁשָ ת יּפָ ִרים יםִק ָר מֹ ְמ  ְנֹחש1ֶ ּטָ יׁש  אֹוָתם, ּוְמ��  ִהּגִ

ִמְנָחה ִית יִלְבנֵ  ּכְ ם. ַהּבַ ּלָ יטוּ  ּכ� ֲהָנָאה ִהּבִ ִאים מֹוטֹותּפָ בַּ  ּבַ ירוּ ִה  ְולֹא ַהּנָ ם םיָ ְפ יָּ ִמ  םָת לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה  ֶאת ְסּתִ , ְוֶ�ְרּכָ
בָ ַאְך  ְ ְקרוּ  ִחיםַהׁשּ ל ִלּבוֹ ־ֶאת ּדָ יג ר' ׁשֶ ַמְדְקרֹות ֶזּלִ ה לוֹ  ְרֶאהַא  ֲאִני. "בֶר ֶח  ּכְ ה דוִ ּדָ ־ְלֹמש1ֶ  הּוא ִמי, ַהּזֶ

ירֶה  דֹול ָ�ׁשִ ל ַהּגָ ית  ׁשֶ ִלּבוֹ  ָאַמר", אָק יְס לִ ּבֵ ָנתוֹ ־ֶאת לצֵּ בַּ  ְלַהֲ�ִמיד רֶמ אֹ  ְוָגַמר, ּבְ ל ַמּתְ   . ֵרֵ�הוּ ־ׁשֶ

ֶ�ֶרב בַּ  ּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ י תׁשַ ּפָ ְבּתוֹ  ָ�ְצָרה, בֹואָת ־ּכִ ל ֶמְרּכַ יג ר' ׁשֶ ֶפַתח ֶזּלִ ל רוֹ צֵ ֲח  ּבְ י ׁשֶ , אָק יְס לִּ ִמ  ָהַרּבִ
הּוִמּמֶ  יר ָיַרד ּנָ ָידוֹ , ַמֲ�ַדּנֹות ֶהָ�ׁשִ ּבְ ׁשֶ ְזִהירּות ֶהֱחִזיק אֹוָתּה , ֲ�טּוָפה ֲחִביָלה ּכְ ֶחְרּדַ . הבָּ ַר  ּבִ  ׁש ֶד קֹ  תּבְ

הּוָלה יבּות תׁשַ ְרגָּ ְוַה  ֲאָוהגַ בְּ  ַהּמְ יג ר' ִנְכַנס, ֲחׁשִ ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ֶזּלִ ָידוֹ  ַהֲחִביָלה ֶאת ֶהֱ�ִמיד, ּפְ ּבְ  לַ�  ׁשֶ
ְלָחן � ל ַהׁשּ י ׁשֶ ר, ָהַרּבִ ה, הֶט ֲ� ַהּמַ ־ֶאת ֵהִסיר ְוַכֲאׁשֶ ּלָ מֹוטֹות זּוג ֵמֲאחֹוָריו ִהְתּגַ . ָטהֹור ָזָהב ָהֲ�ׂשּוִיים ּפָ

ֶמׁש  ַקְרֵני ֶ ל ַהׁשּ ת ֶ�ֶרב ׁשֶ ּבָ ָחְדרוּ  ׁשַ ִניָמה ׁשֶ מֹוִטים־ַ�ל רוּ בְּ ּתַ ׁשְ ִה , ּפְ ְרִהיִבים ַהּפָ  תהוֹ וֹ גנְ  אֹור ְוֵהִפיצוּ  ַהּמַ
ִביב ַהּנֹוְכִחים ַ�ד, ִמּסָ ְמַ�ט ׁשֶ ֲ�לּות ֵמרֹב םָת יָמ ׁשִ נְ ־ֶאת ָ�ְצרוּ  ּכִ יג ר' ָראָק ", נוּ ַרבֵּ . "ִהְתּפַ יִהירּות ֶזּלִ , ּבִ

י" ּתִ ׁשְ ּקַ ְבֵרי ֶאת םְלַקיֵּ  ּבִ ִביא ּדִ ְעָיה ַהּנָ ַהְפָטָרה ַהּמּוָבִאים ְיׁשַ ל ּבַ ה ׁשֶ ָרׁשָ ר, זוֹ  ּפָ א ֲאׁשֶ ַחת ַמרְוָא  ִנּבֵ  'ּתַ
ת ֹחש1ֶ ִמְנָחה ֵהֵבאִתי ְוָלֵכן, ָזָהב' ָאִביא ַהּנְ מֹוטֹות ֶאת ּכְ לוּ  ַהּפָ ֶהם ְלַהְדִליק, ַהּלָ ת ֵנרֹות ֶאת ּבָ ּבָ ַ ג, ַהׁשּ  ּוְלַ�ּנֵ

ָכךְ  בַּ  ֶאת ּבְ ה תׁשַ ְלּכָ ְכלֵ  ַהּמַ ַחת, ִריםָק יְ  ָזָהב יּבִ ת יֵט מוֹ ּפָ  ּתַ ֹחש1ֶ ִהְתַקבְּ  ַהּנְ ִמְנָח  לוּ ׁשֶ   ". ָמה־ְזַמן ִלְפֵני הּכְ

י יט ָהַרּבִ ד, ֶרַגעלְ  מֹוטֹותּפָ בַּ  ִהּבִ טוֹ ־ֶאת ֵהֵסב ּוִמּיָ ִתעּוב םֵמֶה  ַמּבָ ט ָנַ�ץ, ּבְ יג ר'בְּ  ַחד ַמּבָ ד ְוָ�ַמד, ֶזּלִ  ִמּיָ
דֹוָלה תוֹ ִקְנָא  ַ�ל ֵרֵ�הוּ  ַהּגְ ָנה", ָנא ַמעׁשְ ". ּבְ ה ַ�ד, "ְוָאַמר ּפָ ַאּתָ ת תַר ָט ַהְפ  לֶא  תכֶ לֶ  ַמְרִחיק ׁשֶ ּבָ ַ  ָהָבה, ַהׁשּ

ת ֶאת ַיַחד ְוִנְלַמד ִחּלַ ה ּתְ ָרׁשָ ה ַהּפָ יג ר' יןִהְרכִּ ". ַיַחדאֹוָתּה  ְלָהִבין ּוְנַנּסֶ י, רֹאׁשוֹ ־ֶאת ֶזּלִ ַתח ְוָהַרּבִ  ֶאת ּפָ
ׁש  ּמָ ָפָניו ַהח� ּלְ יַ� , ׁשֶ ת ַ�ל ִהְצּבִ ִחּלַ ָר  ּתְ י תׁשַ ּפָ ט, בֹואָת ־ּכִ ֶנא ּכֵֹהןַה  ְוָלַקח: "ְוִצּטֵ ֶדךָ  ַהּטֶ יחוֹ  ִמּיָ  ִלְפֵני ְוִהּנִ

ח ן רּוְלַאַח ", ֱאלֶֹקיךָ  ה' ִמְזּבַ ה אֹוְרָין־רבַּ  ֲהלֹא: "ָאַמר ִמּכֵ יג ר' ַאּתָ אי ְויֹוֵדַ� , ֶזּלִ ַוּדַ ְבֵרי ֶאת ּבְ ָנה ּדִ ׁשְ י, ַהּמִ  ּכִ
ל תתוֹ לָ ְק בִּ  םיֶה ֵר וּ כּ בִּ  ֶאת ְמִביִאים ָהיוּ  יִריםׁשִ ֲ� ָה  ֶס ־ׁשֶ ל ףּכֶ ים וּ לּ ְוִא , ָזָהב־ְוׁשֶ  ילֵּ ַס בְּ  אֹוָתם ֵהִביאוּ  ָהֲ�ִנּיִ
ל ִריםצָ נְ  גֹוָרָלם ָ�ָלה הּוֶמ . הָפ לוּ ְק  ֲ�ָרָבה ׁשֶ ל ּבְ ִלים־ׁשֶ אי? ַהּכֵ ַוּדַ ם ּבְ ִפי, ךָ לְ  ָידּוַ�  ֶזה ּגַ ָאְמרוּ  ּכְ , ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ֶאת ָהב יּסֵ ַט  ׁשֶ ֶסף ַהּזָ ל ְוַהּכֶ יִרים־ׁשֶ יִבים ּכֲֹהִניםַה  יוּ ָה , ָהֲ�ׁשִ רֹות ֶאת ַרק ְלַ�ְצָמם ְונֹוְטִלים ָלֶהם ְמׁשִ  ּפֵ
ּכּוִרים י ֶאת ְוִאּלוּ , ַהּבִ ׁש  ַסּלֵ ל ַהּקַ ים־ׁשֶ רֹות־ִעם ַיַחד ְלַ�ְצָמם נֹוְטִלים ַהּכֲֹהִנים יוּ ָה , ָהֲ�ִנּיִ  ַאף ְוָידּוַ� . ַהּפֵ

ם ְתּגָ ְבעוּ  ַהּפִ ּטָ ם־ַ�ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ ן, תָהֲ�ִנּיוּ  צֹוֶ�ֶדת ֶהָ�ִני ֲחֵריַא  ,ּוָתא'ֲ�ִניּ  ְזָלאַא  ָיאַ�נְ  רַת 'בָּ , ֶזה ׁשֵ ּכֵ יר ׁשֶ  ֶהָ�ׁשִ
ל ָליו־ֶאת ְמַקּבֵ ֲחָזָרה ּכֵ ם ַמְפִסיד ֶהָ�ִני ְוִאּלוּ , ּבַ ל־ֶאת ּגַ חוּ  ַהּסַ ּלוֹ  תַהּפָ יִתי ְוָתִמיד". "ׁשֶ ֵ ", ְלָהִבין ִהְתַקׁשּ

יךְ  י ִהְמׁשִ ֱא  ַמּדּוַ� , "ְוָאַמר ָהַרּבִ ל־ֶאת ָ�ִנילֶ  ַיֲחִזירוּ  לֹא ֶמתּבֶ ּלוֹ  ַהּסַ ירלֶ  ְוַדְוָקא, ׁשֶ יִבים ָ�ׁשִ ָליו־ֶאת ְמׁשִ "? ּכֵ
יג ר' ָנבֹוךְ  ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ֶזּלִ ְ י אּוָלם, ַהׁשּ יךְ  ָהַרּבִ ִעיר. ַמעׁשְ וּ  ָנא תכֵּ ַהְס , ּוְבֵכן: "ְוָאַמר ִהְמׁשִ  ְרחֹוָקה ּבְ

ַלִים ר, ְוָתִמים רׁשֵ כָּ  הּוִדייְ  ִאיׁש  ֹוֵררִמְתגּ , ִמירּוׁשָ ְבַרת לוֹ  ֲאׁשֶ ֶדה ּכִ ה ׂשָ ל אֹוָתּה  ְקַטּנָ יר�  ִקּבֵ ָ ּבִ , ֵמֲאבֹוָתיו הׁשּ
ה ּה ּובָ  ּמָ ה. ַזִית ֲ�ֵצי ּכַ ְמָחתוֹ  ָהִאיׁש  רֹוֶאה ְוִהּנֵ י, ְלׁשִ ה ּכִ ּמָ ְמָחה ִמְתּכֹוֵנן ְוהּוא רוּ כְּ בִּ  ֵזיִתים ּכַ ׂשִ  ְלַהֲ�לֹות ּבְ

ּכּוִרים דֹול ַחְסּדוֹ  ַ�ל 'הלַ  הֹודֹותּולְ  ּבִ א. ַהּגָ ָ�ִני ֶאּלָ ֶגתַמ  ָידוֹ  ְוֵאין, הּוא ָמרּוד ׁשֶ ֶ ִלי ש1ִלְרכֹּ  ֲאִפּלוּ  ׂשּ ֵלם ּכְ  ׁשָ
מוֹ  ָהָראּוי ּכּוִרים־ֶאת ֵאפֹוא ָיִביא הּמֶ ּובַ , ִלׁשְ ַחל־ֶאל ֵאפֹוא ָיַרד? ַהּבִ ם ָקַטף, ַהּנַ ָ  עלַ ָק וְ , ְוִגְבעֹוִלים יםנִ ָק  ִמׁשּ

רֹות ֶאת ִהְכִניסוּ  ּבוֹ  ִריםצָ נְ  ַסלֶהם ֵמ  ּכּוִרים ּפֵ ְמָחה. ַהּבִ ׂשִ ה ּבְ ׁש ־ְלֵבית ֶהָ�ִני העֹולֶ  ַרּבָ ְקּדָ יׁש , ַהּמִ  ֶאת ַמּגִ
רֹות ּלוֹ  ַהּפֵ ַבח ִמּתֹוךְ  ֵהןכֹּ לַ  ׁשֶ ֵאיְנךָ ַמר לוֹ , "ְוהֹוָדָיה ׁשֶ פּוי ׁשֶ ל ,"טֹוָבה ּכְ רֹות ִעם ְוַהּסַ ּלוֹ  ַהּפֵ ִליםִמְתַק  ׁשֶ  ּבְ
ָרצֹון ִמְנָחה ּבְ ת. ֶרתְוִכְקטֹ  ּכְ ּמַ א, זֹאת ְל�� יר ּבָ ֹחֶסר ֶהָ�ׁשִ ׁש ־ְלֵבית ָרצֹון ּבְ ְקּדָ ּכּוִרים ִעם ַהּמִ ּלוֹ  ַהּבִ  ,ׁשֶ

ה ִפי זֹאת ְועֹוׂשֶ ָפאוֹ  ּכְ ּכְ ֵני ַאךְ  .דׁשֵ  ׁשֶ רֹוֵדף ִמּפְ בֹוד ׁשֶ ֶאה ִאיׁש , הּוא ּכָ  הּוא הְמַצוֶּ , ָרמֹות ֵ�יַנִים ּוַבַ�ל ּגֵ
רֹות ֶאת ְלַהְכִניס ַלֲ�ָבָדיו ֵדי, ְמֹפָאר ָזָהב ִליכְ בִּ  ַהּפֵ ֵני־ַ�ל ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְבִליטְלַה  ּכְ ם ּפְ ּלָ אֹות ּכ� . ּוְלִהְתּגָ

הּוא א ּוְכׁשֶ ׁש ־ְלֵבית ּבָ ְקּדָ ַגֲאָוה ַהּמִ יב, ְסרּוָחה ּבְ ִלי ֶאת ַהּכֵֹהן לוֹ  ֵמׁשִ ּלוֹ  ַהּכְ ר, ּוזבבְּ  ׁשֶ ָנה־ַ�ל וֹ ל ּוְמַוּתֵ ּתָ  ַהּמַ
ֵהִביא ל ,ׁשֶ ּכָ א ֵאיָנּה  ָרָתּה ַמּטְ  ׁשֶ אוֹ  ֶאּלָ יג ר' ּוְבעֹוד". ָהֲאֵחִרים ַ�ל רֵר ּתָ ׂשְ ִה לְ וּ  תְלִהְתּגָ ל ֶזּלִ ְבֵרי ֶאת ְמַ�ּכֵ  ּדִ

י ב רוֹ ְסבֵּ ֶה  ְוֶאת ָהַרּבִ ְלּבָ ַחב, ַהּנִ י לוֹ  ּתָ ֲחָזָרה  ָהַרּבִ ָהב יֵט מוֹ ּפָ  ֶאתּבַ ֵהִביא ַהּזָ לְּ , ׁשֶ ָניו־ֵמַ�ל חוֹ ְוׁשִ �       ...ּפָ

  
  

אֹון יקּצַ ַה  ַהּגָ י ּדִ ָיאןלוֹ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ   ַ� "ִזי ּפְ
ֱאלּול תש"ל ַהִהּלּוָלא ְליֹום   כ' ּבֶ

יק ְלִא  ַצּדִ ֲ�ֵלי ֵלידוֹ ִמגְּ , תבוֹ גָּ ׂשְ נִ  ִמּדֹות ּוַבַ�ל יּפִ  ּבַ
יץּוַמ  ַהּמּוָסר ְרָסם ּתֹוָרה ְרּבִ ְלִמיָדיו. ְמפ� ל ִמּתַ  ׁשֶ

י םֶל ּקֶ ִמ  ָבאַהּסָ  לַ  ִיְצָחק ְוַרּבִ  ָהָיה יֹומוֹ  ֵסֶדר. רזֶּ ּבְ
ב ָ ׁשּ ם ָהְיָתה ָהַ�ְצִמית תוֹ יָט לִ ׁשְ וּ  ְמח� . רבָ ּדָ  ְלׁשֵ

ין ֶאָחד ְלַתְלִמיד ִהְמּתִ ַתֲחַנת ׁשֶ  ְוִהְפָנה אֹוטֹוּבּוס ּבְ
יַ�  הּוא םִא  ִלְראֹות רֹאׁשוֹ  ֶאת ָבר ַמּגִ  ָאַמר, ּכְ
בְּ  ִרים ָהיוּ  םֶל ֶק ׁשֶ ַית ַ�ל אֹותוֹ  ְמַיּסְ ּלֹא ָהרֹאׁש  ַהּטָ  ׁשֶ

  . ךְ ְלצֶֹר 
ָראׁשּות ָ�ַמד יַבת ּבְ  ִמְלֶחֶמת ִלְפֵני עֹוד םֶל ֶק  ְיׁשִ

ִנים רּוְלַאַח  ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ה ׁשָ  ְלרֹאׁש  ִהְתַמּנָ
יַבת ים ֵ�ץ ְיׁשִ לֹוְנדוֹ  ַחּיִ ַנת. ןּבְ ׁשְ  ְלֶאֶרץ ָ�ָלה י"תש ּבִ
ָרֵאל יחֹות ּוָמַסר ִיׂשְ  ְלׁשֹוְמֵ�י ִנְפָלאֹות רָס מוּ  ׂשִ

ן רְלַאַח . ְקחוֹ לִ  ה ִמּכֵ ל ָהרּוָחִני ָלּה ֲה נַ ְמ לִ  ִהְתַמּנָ  ׁשֶ
יַבת ל ּוְבִבְרָכתוֹ  ַיֲ�ֹקב רֹוןִזכְ  ְיׁשִ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ
ָר ִמ בְּ  ָיִמים ֶהֱאִריךְ  ְלִמיִדים ַאְלֵפי דְוֶהֱ�ִמי תוֹ ׂשְ   . ּתַ

ר, הוּ ִליָּ ֵא  ְלִגּלּוי ָזָכה ּפָ כַּ  ּוְמס� רׁשֶ ּתוֹ  ֲאׁשֶ  ָחְלָתה ִאׁשְ
ה ּלָ בֵ�  ַ�ל לוֹ  ְוהֹוָרה ֵאָליו הוּ ִליָּ ֵא  ִהְתּגַ ם ׂשֶ ּיָ , ְמס�
לוֹ  ּוְלַאַחר ְ ׁשּ ּבִ ָקה ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ְוִהׁשְ ּנוּ  ִאׁשְ , ִמּמֶ

ָאה ֶדֶרךְ  ִהְתַרּפְ   .  ֵנס ּבְ
ְזַמ  ַ�ם ָההׁשָ , ִמְלָחָמה ןּבִ ִמְקָלט ּפַ ֵכִנים ִעם ּבְ  ׁשְ

ּנֹוַדע, ִויִדיִדים י לוֹ  ּוְכׁשֶ ִרים קֹוםּמָ בַּ  ּכִ  ָלׁשֹון ְמַדּבְ
ָידוֹ  ָ�ָלה ְולֹא ַרעָה  . ָלֵצאת ֶהְחִליט, םיָא נִ ָה ְל  ּבְ
ָנה" ּכָ דֹוָלה ַרעָה  ןוֹ ׁש ִמלָּ  ַהּסַ ְלָחָמה תנַ כָּ ּסַ ִמ  ּגְ ", ַהּמִ

ֵני ִעם ַיַחד ְוָיָצא ָאַמר , בַר  ְזַמן ָ�ַבר לֹא. וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ
ְקָלט ַ�ל ָנְפָלה ַקְטָלִנית ּוְפָצָצה  ָהִראׁשֹון ַהּמִ
  . ַוֲאֵבדֹות ֶהֶרסְל  ְוָגְרָמה

יָבה רַט ְפ נִ  ׂשֵ ַנת טֹוָבה ּבְ ׁשְ  יוָת וֹ ׁש ָר ְד וּ  ל"תש ּבִ
יחֹות ּלוֹ  רָס ַהּמוּ  ְוׂשִ  ֵלב" ַהּנֹוָדע ֶפרּסֵ בַּ  טוּ ְק לְ נִ , ׁשֶ

ֲ�ִריַכת" הוּ ִליָּ ֵא  ְלִמיָדיו ּבַ   . ּתַ

  
שתי תוכחות ישנן בתורה, הראשונה בפרשת בחוקותי, 

תבוא. דורשי רשומות ־פרשת כי -והשנייה בפרשתנו 
בדקו ומצאו, כי תוכחת בחוקותי היא נבואה על חורבן 

המקדש הראשון, ובה ניבא קורא הדורות מראש על ־בית
המקדש, שיממון הארץ ־חורבן ערי ישראל, חורבן בית

ור בני ישראל בין האומות, והחרב בידי האויבים, פיז
תרדוף אחריהם בגלותם בבבל, ואף מניין שנות הגלות 

המקדש הראשון ניתן מראש, שהוא ־לאחר חורבן בית
שבעים שנה, כמניין השנים שבהן לא שמרו ישראל את 
השמיטה והיובל בארץ ישראל. ולעומת זאת, תוכחת 

בה המקדש השני, ו־תבוא היא נבואה על חורבן בית־כי
נרמז כי "ישא ה' עליך גוי מרחוק", שתהיה חדשה "אשר 

היא קשורה לנשר שנאמר  ,לא ידעת אתה ואבותיך"
"כאשר ידאה הנשר", ושפתה תהיה בלתי מובנת "גוי 

ארבעה סימנים המתאימים  -אשר לא תשמע לשונו" 
המקדש השני שהיא ־למלכות רומי שהחריבה את בית

א אומה חדשה ישראל, והי־רחוקה ולא משכני ארץ
ישראל, והיא ־שסמלה נשר ושפתה לא מוכרת באזור ארץ

תגלה את ישראל למצרים דווקא באוניות כפי שמספרים 
ישראל כעבדים ־רושמי קורות הדור ההוא על מכירת בני

במצרים במחיר מוזל כדי מנת מזון של סוס, ושם יוצעו 
הגולים למכירה לעבדים ולשפחות אך "ואין קונה" מרוב 

העולם "מקצה ־העם בכל־ומשם יפיץ ה' את .י עבדיםריבו
הארץ ועד קצה הארץ" כפי שאירע בגלות הארוכה עד 

גלותו תחת גזירות שמד בועם ישראל יהיה נתון  ,היום
וסכנת חיים תרחף עליהם בגלותם, ויתקיים בו הפסוק 
"ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת ואבותיך עץ 

ת בעץ שעליה נצלב אותו ואבן", ומצאו לכך רמז לנצרו
האיש, ולאיסלאם באבן לרמז על אבן הכעבה שבעיר 
מכה, ואף שעם ישראל הוא הקטן מבין העמים ישיחו בו 
כל העמים "והיית לשמה למשל ולשנינה", אולם למרות 

ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ־ְוַאף ַּגםהגלות מובטחים אנו "
  ", ועתידים אנו להיגאל בקרוב. ִּתיםְגַעלְ ־ְמַאְסִּתים ְוא־א

  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ל קֹול ־ּוָבאּו ָ&ֶליָך ּכָ ַמע ּבְ י ִתׁשְ ָך ּכִ יג+ ִ ה ְוִהׂשּ ָרכֹות ָהֵאּלֶ   יָך ֶק ֱאלֹ ה' ַהּבְ

ִמים דֹול ּתָ ׂשֹון ָהָיה ּגָ ִים ׁשֹוֵאב ,ׂשָ ךְ  תוֹ ימוּ ִמ ּתְ  ּוְכֹגֶדל, יּדִ ּדַ גְ בַּ ַה  ַהּמַ ת ּכָ רוֹ יָ  ִמּדַ ם. ָתיווֹ ִמדּ  ְוטַֹהר ׁשְ ּלָ  ּכ�
ירּוהוּ  ֶרךְ ־רׁשַ יוִ  ֲהִליכֹות ִעיםנְ כִּ  ִהּכִ הּוא ְוָיְדעוּ , ּדֶ ּבּורוֹ  הנֶּ ְיׁשַ  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ָהבזָ בְּ  יוָת וֹ לּ ִמ  ֶאת ׁשֹוֵקל ׁשֶ  ִמּדִ

ַ�ד ל ּבְ ׂשֹון היָ ָה , ליִ לַ  ְוַ�ד רֶק בֹּ ִמ . ָ�ְלָמאּדְ  הֹון ּכָ ָהר ֶאל דֵר יוֹ , ְלַפְרָנָסתוֹ  ָקׁשֹות לָ�ֵמ  ׂשָ מּוךְ  ַהּנָ , ָלִעיר ַהּסָ
א ְ ם ִמ ָת יס אוֹ ִמ ֲ� ַמ ם וּ יִ י ַמ יֵ לָ ה ּדְ ּמָ כַּ  ְמַמּלֵ ה, וֹ לּ ר ׁשֶ מוֹ ֲח י ַה ּדֵ י צִ נֵ ׁשּ ְצָ�  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְועֹוׂשֶ יִּ  ִדיםּבִ  לֶא  יםִאּטִ

י ּתֵ בּוִעים יוָת חוֹ קוֹ לָ  ּבָ ִמים. ַהּקְ ל וֹ בּ גַּ  יכִּ  ָהָיה ְודֹוֶמה, ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ָנְקפוּ  ַהּיָ ׂשֹון ׁשֶ ה ׂשָ פּוף ַנֲ�ׂשֶ  רֵת וֹ י ּכָ
ְרָנָסתוֹ . רֵת וֹ ְוי חּוָקה ּפַ ָרה לֹא ַהּדְ א, לוֹ  ִאְפׁשְ ֵדי ֶאּלָ ת ֲאִכיַלת ּכְ ת ְוַרק, ַמִים ּוְמַ�ט ָבהֲחֵר  ּפַ ּבָ ׁשַ  ָהָיה ּבְ

ֵדי, וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  יִלְבנֵ  ְוָדִגים ְיָרקֹות ְמַ�ט רֹוֵכׁש  ג ּכְ תַה ־ֶאת ְלַ�ּנֵ ּבָ ַ יׁשְ  יֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ֶזה ָהָיה. ׁשּ ר, ַרּבִ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֶמׁש  ֶ ר ְוֵאין עֹזבְּ  הַמכָּ  ַהׁשּ טוּ ִהְתּפַ  ּוְכֵבדּות תֲ�ֵיפוּ . ֵמֲחָמתוֹ  ִנְסּתָ ְ גּופוֹ  ׁשּ ֶאה ּבְ ל ַהּלֵ ִים ׁשֹוֵאב ׁשֶ  ְוהּוא, ַהּמַ
ב ֵ ִצלּ  ִהְתַיׁשּ ל וֹ ּבְ ֵדי, ִציםֵ� ָה  ַאַחד ׁשֶ יב ּכְ ב. ַנְפׁשוֹ ־ֶאת טְמַ�  ְלָהׁשִ ׂשֹון יֹוׁשֵ יט ׂשָ  הֶר וֹ ּפ ַה  ָהֵ�ֶמק ַ�ל ּוַמּבִ

יו ְחּתָ ּתַ ה, ׁשֶ צָ  צֹאן ֵ�ֶדר םׁשָ  רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ ּיָ ֶדה עֹותְר לִ  אׁשֶ ָ ׂשּ ִים ׁשֹוֵאב יטבִּ ַמ . ּבַ ֵ�ֶדר ַהּמַ ה, יםזִּ ָהִע  ּבְ  ְוִהּנֵ
ָבר רֹוֶאה הּוא ת יםזִּ ָהִע  ַאַחת. מּוָזר ּדָ ִביל ִלְצעֹד הלָ יִח ְת ּוַמ , ּוָרהבַהֲח ־ִמן ְלֶפַתע ּפֹוֶרׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ִצּדֵ  ִנְסּתָ  יּבְ

ׂשֹון ָ�ַקב. רָה ָה  ִבְטָחה ַהּצֹוֶ�ֶדת ָהֵ�ז ַאַחר ׂשָ ִעּקּול ֵמֵ�יָניו ֶנֶ�ְלָמה זוֹ  אּוָלם, ּבְ ֶרךְ  ּבְ ָבר, ַהּדֶ  ִהְפִליאוֹ  ְוַהּדָ
ׂשֹון ָרָאה ׁשּוב, ְלָמֳחָרת. ְמֹאד י ׂשָ ּה ־ֶאת העֹוׂשָ  תֶפ נֹוֶס  זְוֵ� , ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל חֹוֵזר ָברַהּדָ  ּכִ ְרּכָ אֹותוֹ  ּדַ ִביל ּבְ  ׁשְ
ִלי, יְצָדִד  רֹוֶ�  ִמּבְ ים ַהּצֹאן הׁשֶ ָבר. ָברּדָ לַ  ֵלב ָיׂשִ ַהּדָ ׁשֶ ם ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ָחַזר ּכְ ּיֹום ּגַ י ּבַ ִליׁשִ ְ א, ַהׁשּ ׂשֹון ִהְתַמּלֵ  ׂשָ

ֲחׁשַ  ֶדתָלֶר  ְוֶהְחִליט, הַ�זָּ  ַסְקָרנּות ׂשֹון צֹוֵ�ד. יֹום יִמּדֵ  יםזִּ ָהִע  הֹוְלכֹות ְלָאן קּדֹ בְ לִ וְ  יאּבַ ִביל ׂשָ ְ ׁשּ  ּבַ
לּול הּוא, ַהּסָ ׁשֶ ה ּכְ ְר  ֵ�זָה  יֵמֲאחֹוֵר  וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת עֹוׂשֶ ּפָ הׁשֶ ה, רֶד ֵ� ָה ־ִמן ׁשָ דֹוָלה ְמָ�ָרה ֵ�יָניו ְלֶנֶגד ְוִהּנֵ . ּגְ

ְזִהירּות ִים בׁשֹוֵא  יץצִ ֵה  הבָּ ַר  ּבִ ָ�ָרה ּתֹוךְ  לֶא  ַהּמַ יַצד, ִלְראֹות ְבַהלנִּ  הּוַמ , ַהּמְ ָסמּוךְ  ּכֵ ָ�ָרה ְלֶפַתח ּבְ  ַהּמְ
ב יםַמ ְמ ־לָד גְ וּ  ֲ�ָנק ּדֹב יֹוׁשֵ ךְ  ָרָ�ב ִמּתֹוךְ  הָק זְ ָח בְּ  ֹוֵהםנּ ַה , ּדִ ֵ ַ�ר ּוְלֶפַתע, ְותֹוֶהה עֹוֵמד עֹודוֹ . ִמְתַמׁשּ  ַהּדֹב ּפָ

יו־ֶאת ָנה זָהֵ�  ֶאת ַאַחת־ַבתבְּ  ְוָטַרף, ּפִ ּמְ ִהְזּדַ ָ�ָרה ַתחּפֶ  לֶא  ׁשֶ ׂשֹון ָ�ַמד. ַהּמְ ּלוֹ  ׂשָ ּכ� ׁשֶ , ְוִנְרָ�ׁש  םִנְדָה  ּכְ
ָפה ּוְלַאַחר ּצָ י . ְמֹאד ְמַ�ְנֵין טָר ּפְ  הלָּ גִּ , בַר  ְזַמן בּדֹ בַּ  ׁשֶ ֵרר, ּכִ ל ָהָיה לֹא ַהּדֹבִהְתּבָ ּגָ  ָרַבץ ְוהּוא, ָלֶלֶכת ְמס�

ל ְמקֹומוֹ ־ַ�ל דֹוָלה ֲ�ֵרָמה ֶנֶ�ְרָמה ְסִביבוֹ . ָהֵ�ת־ּכָ ל ּגְ ׂשֹון, יםזִּ ִע  מֹותצְ ַ�  ׁשֶ ַבת ֵהִבין ְוׂשָ  ֶאת ַאַחת־ּבְ
ְתַרֵחׁש  ְבָרה תוֹ לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה וְ  ,ַהּמִ ֶרת ּגָ ֵרר. "מֹוִנים ֲ�ׂשֶ ִים ׁשֹוֵאב ִהְרֵהר", ִמְתּבָ ִמים ַהּמַ ִלּבוֹ  ַהּתָ י, "ּבְ  ֶזה ּדֹב ּכִ

גָּ  ֵאינוֹ  ה הּוֶמ . ַרְגָליו־ַ�ל ָלֶלֶכת לְמס� בָּ ַה  עֹוׂשֶ ֵדי ה"ּקָ  הּוא? ָרָ�בבָּ  ָימּות ְלַבל, ְמזֹונוֹ ־ֶאת לוֹ  ִחיׁש ְלָה  ּכְ
ׁש ־'ַ�ל לוֹ  רגֵּ ׁשַ ְמ  ל ַמּגָ ֶסף'־ׁשֶ ִר  זֵ�  ּכֶ  אֹוָתּה  ְואֹוֵכל, יָה ֶ� ָר כְ וּ  ּה ְרבָּ ִק  ַ�ל אֹוָתּה  טֹוֵרף ְוהּוא, יֹום יִמּדֵ  ָאהיּבְ

ָנה". הָ� בְ ְלׂשָ  ׂשֹון ּפָ ְרֵכי ֵאפֹואֵהם  ִנְפָלִאים: "ְוָאַמר ִהְרֵהר ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ְלַדְרּכוֹ  ׂשָ ָחה ּדַ ּגָ י ֲאִני הְורֹוֶא , ַהַהׁשְ  ּכִ
ַמִים־ִמן ָ ל לְלַכְלכֵּ  ּדֹוֲאִגים ַהׁשּ ה־ְוָכל ָאָדם־ּכָ ִרּיָ יֵצי, ּבְ נִּ  ִמּבֵ ךְ ־ִאם. ְרֵאִמים ַקְרֵני ְוַ�ד יםּכִ  ֵאפֹוא ילִּ  הַמ , ּכָ

ל ִלְטרַֹח  ךְ ־ּכָ יְמ בִּ  ּכָ הּקָ ַה  ַלאְכּתִ יַאת ּגּוִפי־ֶאת רבֵּ ְלׁשַ  ילַ ָ�  ּוַמּדּוַ� ? ׁשָ ְנׂשִ ָלִיים ּבִ ֵבִדים ַהּדְ  ֲאִני ָצִריךְ ? ַהּכְ
ֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין י, ָמהלֵ ׁשְ  ּבֶ ַמִים־ִמן ּכִ ָ דוֹ  יִת ָס ְרנָ ּפַ  ֶאת ִלי נוּ ּמְ זַ יְ  ַהׁשּ  ֵאפֹוא ֲאִני לוֹ ְוָיכ, ֵלָאהְוַהְמ  ָהְרָחָבה ִמּיָ

ְמנּוָחה תבֶ ׁשֶ לָ  ִלי ּבִ ע ִלְנֹקף ּבְ ּדֹוֵאג ִמיו. יִלְמזֹונִ  ֶאְצּבַ ם ְלַהֲאִכיל ִיְדַאג הּוא, ַהּדֹב־ֶאת ְלַהֲאִכיל ׁשֶ ". אֹוָתנוּ  ּגַ
ה ָאַמר יתוֹ ־לֶא  בְוׁשָ , ְוָ�ׂשָ ָיָדיו ֵריִקים ּוְדָלִיים ַהּיֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ּבֵ בְ  ַ� ַמּדוּ ". ּבְ ְיָתה ּתָ ׁשַ עֹוד ַהּבַ דֹול ַהּיֹום ּבְ "? ּגָ

ְמָהה ּתוֹ  ּתָ ט אֹוָתּה  רַט ּפָ  הּוא אּוָלם, ִאׁשְ ּפָ ִמׁשְ י ּבְ ְלּתִ י: "מּוָבן ּבִ זָּ  ִמי ןכֵּ ׁשֶ , ֲ�בֹוָדהלַ  יֹוֵתר הֹוֵלךְ  ֵאיֶנּנִ  ןׁשֶ
ם ִויַפְרֵנס ָיזּון הּוא, ַהּדֹב־ֶאת ּוְמַפְרֵנס ן רּתָ י� ְמ ". אֹוָתנוּ  ּגַ י, ְלַצּיֵ ה ּכִ ָ י ָהְיָתה ּוְבטּוָחה, ַחדַפ בְּ  ִנְתְקָפה ָהִאׁשּ  ּכִ

יָנתוֹ  ָרה ּבִ ּתְ ּנוּ  ִהְסּתַ ֹמַ�  ָאָבה לֹא הּוא אּוָלם, ִמּמֶ יםי ֵק ְר ּפִ  ִלְקרֹא ּוָפָנהם אוּ ְמ  ִלׁשְ ִהּלִ   . תנוֹ וֹ ת ׁש וֹ נּ ִח ְת וּ  ּתְ

עֹות ָ�ְברוּ  לֹא ּכֹות ׁשָ ִית ַתחּפֶ  ְוַ�ל, ֲאר� ֵני קוּ ּפְ ּדַ ְת ִה  ַהּבַ ֵני. "ִריםכָּ מ�  לֹא ִביםְר ַ�  ׁשְ , ֲאַנְחנוּ  סֹוֲחִרים ׁשְ
יָון ָרִאינוּ  ּוִמּכֵ י ׁשֶ ֶכם רמוֹ ֲח ַה  ּכִ ּלָ ְרָוהבָּ  עֹוֵמד ׁשֶ ֶאֶפס א� אנוּ , שׂ ַ� ַמ  ּבְ ם אֹותוֹ  רכֹּ ׂשְ לִ  ּבָ ְמִחיר ִיםְליֹוַמ  ִמּכֶ  ּבִ

ם, ָהגּון יַאת ְלׁשֵ ה ְנׂשִ ּמָ ָ  ּכַ נוּ ׁשֶ  אֹותַמׂשּ ר". ּלָ ׂשֹון ֶנְעּתַ ָתם ׂשָ ׁשָ ּתוֹ , ְלַבּקָ ָנה ּוְלִאׁשְ ה: "ְוָאַמר ּפָ ָבר ,ִהּנֵ  ָאנוּ  ּכְ
ן ה' דיַ  ֶאת רֹוִאים ּמֵ ּזִ ֵני ֶאת ֵאֵלינוּ  ׁשֶ ַרת ְמַ�ט ְלַהְרִויַח  לכַ נוּ  ְלַמַ�ן, לוּ ַהלָּ  ַהּסֹוֲחִרים ׁשְ ּכָ ". ַהֲחמֹור ֵמַהׂשְ
ֵרר. בוּ ׁשָ  לֹא ִביםְר ָהַ� וְ , ָ�ְברוּ  םיִ ַהּיֹוַמ  אּוָלם י, ִהְתּבָ נַ  ּכִ ְ ִרּיֹות־ֶאת יםִמ ְט ְס לַ ְמ ַה  ִטיםְס לִ  ָהיוּ  םיִ ַהׁשּ , ַהּבְ

ר עֹוֵבר ִנְתְקלוּ  ְוַכֲאׁשֶ ְדדוּ  ָמֶות הוּ וּ כּ ִה , ֹאַרח ּבְ ְסּפוֹ ־ֶאת ְוׁשָ ָחְפרוּ . ּכַ ׁשֶ  תיַּ וִ גְּ  ֶאת ּבוֹ  ְלַהְטִמין תְמנָ ־ַ�ל ּבֹור ּכְ
ְרָצח ְמָחָתם אוּ ָמצְ , ַהּנִ דֹול אֹוָצר ְלׂשִ תֹוךְ  ןוּ מָט  ּגָ ךְ  ָ�ְמלוּ ֵהם וְ , ַהּבֹור ּבְ ֶמׁשֶ עֹות ּבְ ּכֹות ׁשָ ֵדי ֲאר�  לֹותְד לִ  ּכְ

דֹול ָהאֹוָצר ֶאת ֶסף. ָהֲאָדָמה ִמּתֹוךְ  ַהּגָ אֹוָצר ָהָיה ַרב ּכֶ ְצאוּ  ּבָ ּמָ ד ֵהִבינוּ  ְוֵהם, ׁשֶ י ִמּיָ ָיָדם ַיֲ�ֶלה לֹא ּכִ  ּבְ
את יֵדיֶהם ֹותוֹ א ָלׂשֵ ֵדי ֲחמֹור רכֹּ ׂשְ לִ  ֶנֶאְלצוּ ָלֵכן וְ , ּבִ אתוֹ  ּכְ ְכרוּ . ְלׂשֵ נַ  ׁשָ ְ ל ֲחמֹורוֹ  ֶאת םיִ ַהׁשּ  ׁשֹוֵאב ׁשֶ
ִים ִפיםְמ  ּוְבֹכחֹות, ַהּמַ ּתָ י ֶאת ָ�ָליו ֶהֱ�ִמיסוּ  ׁש� ּקֵ ְ , ָהאֹוָצר ׂשַ יו ינֵ ִמׁשּ ָלאָכה ֶאת םָמ יְּ ַס בְּ . ִצּדָ ה ַהּמְ ׁשָ , ַהּקָ
ֵדי ִעירבָּ  ָמזֹון ְמַ�ט ש1 ִלְרכֹּ  יטוּ ֶהְחלִ  יַ� ְלַהׂשְ  ּכְ דֹול םנָ בוֹ ֲ� ַר ־ֶאת ּבִ ם, ַהּגָ ךְ  ּוְלׁשֵ ָנה ּכָ , ִעיָרהָה  םֶה ֵמ  ֶאָחד ּפָ

ִני ֵ ע נֹוְכלּות יֵא ְמלֵ . ַהֲחמֹור־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  נֹוַתר ְוַהׁשּ ֹוְדִדים ינֵ ׁשְ  ָהיוּ  ְוֶרׁשַ ׁש  ֶאָחד־ְוָכל, ַהׁשּ ּקֵ  לּסֵ ַח לְ  ּבִ
ֵדי ֲחֵברוֹ ־תֶא  ּלוֹ  אֹוָצרבָּ  תוֹ ִלְזכּ  ּכְ ה הֶמ . ּכ� ן ַרַ�ל זֹוןּמָ בַּ  ִהְכִניס? ָהִראׁשֹון ָ�ׂשָ ּכָ  ְלָהִמית ְכֵנןְוִת , ְמס�

ַ�ת רוֹ בֵ ֲח ־ֶאת ׁשְ ה ּבִ ּדָ �� ּלוֹ  ָהאֹוָצר־ֶאת ְוִלּטֹל, ַהּסְ ִני ַאף. ּכ� ֵ ּנֹוַתר ַהׁשּ  ַלֲהגֹות ְכֵנןּתִ  ַהֲחמֹור־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ׁשֶ
ה־ִמן רוֹ בֵ ֲח ־תֶא  ִסּלָ ם, ַהּמְ ךְ  ּוְלׁשֵ ֲאָדָמה ּבֹור ָחַפר ּכָ ָנתֹו , ַוֲ�ָנִפים ָ�ִליםבְּ  הוּ ּסָ כִ וְ  ּבַ ַכּוָ ּבְ ׁשֶ ילּכְ  ֶאת ְלַהּפִ

תֹוךְ  ֶהָחֵבר ֹוֵדד תַ� גָּ ַה  ִעם. ְלֵהָהֵרג לוֹ  ְוִלְגרֹם ֶהָ�ֹמק ַהּבֹור ּבְ זֹון ּוְבָידוֹ  ַהׁשּ ָר  ַהּמָ ׁש , ׁש כַ ׁשֶ ּקֵ ּנוּ ִמ  ּבִ  ֲחֵברוֹ  ּמֶ
ב ֵ ִניָמה ָנַפל ְוהּוא, ָהָאֶרץ־ַ�ל ְלִהְתַיׁשּ ַמח. ֵמתוָ  טֶנְחבַּ , ּפְ ֹוֵדד ׂשָ ֶלתַמ  ַ�ל ַהׁשּ  ִלְסעֹד ּוָפָנה, ֲחֵברוֹ  ּפֶ

א, ִלּבוֹ ־ֶאת ָהַרַ�ל ֶאּלָ ד ִהְכִריעוֹ  ׁשֶ ָמתוֹ ־ֶאת ָנַפח ְוהּוא ִמּיָ ִיּסּוִרים ִנׁשְ ָ�ה ַהֲחמֹור ָ�ַמד. ּבְ הֲאר�  ׁשָ ין ּכָ  ְוִהְמּתִ
ר, ּבֹוׁש ־ַ�ד ָנה, לוֹ  ְלָהִציק ָהָרָ�ב ֵהֵחל ְוַכֲאׁשֶ ב ּפָ הּוא, ִעיָרהָה  ְוׁשָ ׁשֶ ה ּכְ ְרּכוֹ ־ֶאת עֹוׂשֶ  לוֹ  ֶרתכֶּ ַהּמ�  ֶרךְ ּדֶ בַּ  ּדַ

לתיבֵּ  לֶא  ׂשֹון ֹו ׁשֶ ִים ׁשֹוֵאב ׂשָ ָרָאה. ַהּמַ הַה  ּוְכׁשֶ י ֶאת ּלָ ּקֵ ָהב ׂשַ ָנה, ַהֲחמֹור בגַּ ־ַ�ל סוּ ְמ ָ� ָה ׁשֶ  ַהּזָ ׂשֹון ּפָ  ׂשָ
ִית יִלְבנֵ  ְוָאַמר י לֹא ְוִכי, וּ נ: "ַהּבַ י, ָלֶכם ָאַמְרּתִ ּמִ ֲאִכיל ׁשֶ ּמַ ם ַיֲאִכיל, ַהּדֹב־ֶאת ׁשֶ �                     "?...אֹוָתנוּ  ּגַ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ַמְחּתָ ְבָכל ם  -  ַהּטֹוב־ְוׂשָ ַמֲאַמ  ִיְרֹמזּגַ ָכל רּבְ  ַהּטֹוב־ּבְ
אֹוְמָרם ,ַהּתֹוָרה־ֶאל א טֹוב ְוֵאין ל"זַ  ּכְ ִאם, ּתֹוָרה ֶאּלָ  ָהיוּ  ׁשֶ
ֵני ין ָאָדם ּבְ יׁשִ ְמִתיקּות ַמְרּגִ  יוּ ָה  ,ַהּתֹוָרה בטוּ  תבוּ ֵר ֲ� וַ  ּבִ

ִעים ּגְ ּתַ בָח יֵ  ְולֹא ,ַאֲחֶריָה  ּוִמְתַלֲהִטים ִמׁשְ ֵ�יֵניֶהם ׁשֵ  אלֹ ְמ  ּבְ
ֶסף עֹוָלם י ,ִלְמאּוָמה ְוָזָהב ּכֶ  ּכֹוֶלֶלת ַהּתֹוָרה ּכִ

ל בָּ  ַהּטֹובֹות־ּכָ   :םעֹוָל ׁשֶ
�  

ה ְלַ&ם לוֹ  ִלְהיֹות אֹוְמרוֹ  -  'גוֹ ְו  ֶהֱאִמיְרָך  ה'ַו  ּלָ ֲה , ְסג+  ַגםׁשֶ
ב ּתָ ה אוֹ ׁשֶ ּמָ יָה  ִטיביְוֵת  ַאֶחֶרת א, ל ַמֲ�ׂשֶ ּדֵ ּתַ ֵבק ְוִתׁשְ  ְלִהּדָ

ְ בַּ  יגוּ  לֹא ,ִכיָנהׁשּ ִ ָרֵאל ַגתֵר ְד ַמ  ַיׂשּ ּקָ  זוֹ  ּוְבִחיָנה, ִיׂשְ  אֵר ּתִ
ה ּלָ ּלָ  ִהיא ְוזוֹ  ְסג, ד, ר ְואֹוְמרוֹ , ָתםּגְ ֲאׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ , ְך ָל ־רּבֶ ּדִ  ּכַ  הּבְ

ְכִתיב ,יִסינַ  ַהר ה ִלי ִייֶתםְה ִו  ּדִ ּלָ ל ְסג, ים־ִמּכָ   :ָהַ�ּמִ
�  

ֲה , ִיְרֶצה אוֹ  ְהֶיה ַגםׁשֶ ּיִ ְכִעיסוּ  ְזַמן ׁשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ  ֶאת ִיׂשְ
י־ַ�ל־ַאף, ַהּבֹוֵרא ה אֹוָתם ָיִמיר לֹא ֵכן־ּפִ ּמָ א, , ַאֶחֶרת ּבְ

ר אֹוְמרוֹ וְ  ֲאׁשֶ אֹוְמָרם רּבֶ ּדִ  ּכַ  ֲאִני ְוִנְפִלינוּ  סּוקּפָ בַּ  ל"זַ  ּכְ
ךָ  ׁש , ְוַ�ּמְ ּקֵ ּבִ ה ׁשֶ ּלֹא ה'ֵמ  ֹמש0ֶ ִכיָנתוֹ  הֶר ׁשְ יַ  ׁשֶ  ׁשְ

ּמֹות־ַ�ל ְמקֹומוֹ  הוּ נוּ ׁשְ ַר ֵפ וּ , ָהא, ַהּכַ , ּבִ  ֲהַגם ִהיא ָנהוָּ ׁשֶ
יר ְכׁשִ ּתַ יָה  ׁשֶ ה ַמֲ�ׂשֶ ּמָ ּמֹות א,  ,ְרצֹונוֹ  יֵר בְ וֹ ע ָרֵאלְוִיׂשְ  ֵמא,

ים ִדְבֵרי ַלֲ�ׂשֹות רבֵּ ְוִד  ה' ְוִהְסּכִ ה ּכְ   :ֹמש0ֶ
�  

ה ְמָצא ְוִהּנֵ ׁש  ּתִ ָפסּוק ַמֲ�לֹות ׁשֵ  א'. ֶהֱאַמְרּתָ  ה' ֶאת ּבְ
ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ב', אלִֹהיםֵל  ְלָך  ִלְהיֹות יו רמֹ ׁשְ ִל  ג', ּבִ ּקָ  ד', ח+

ָטיו ה', ּוִמְצֹוָתיו ּפָ ֹמַ&  ו', ּוִמׁשְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ ם, ּבְ ֶנְגּדָ  ה' ָאַמר ּכְ
ׁש  ָרֵאל ִלְכֶנֶסת ַמֲ�לֹות ׁשֵ ה ְלַ&ם לוֹ  ִלְהיֹות א' .ִיׂשְ ּלָ  ֶזה ְסג+
ֶנֶגד ל־ִמְצֹוָתיו רמֹ ׁשְ ִל ְו  ב', אלִֹהיםֵל  ְלךָ  ִלְהיֹות ּכְ ֶנֶגד ֶזה ּכָ  ּכְ

ְדָרָכיו ָלֶלֶכת הְת ִל  'ְוגוֹ  ֶ&ְליֹון ָך ּתְ ִת ְל וּ  ה'וְ  ד' ג', ּבִ ם ִהּלָ  ּוְלׁשֵ
ֶנֶגד ֵהם ֶרתְלִתְפָא וּ  ִמיַרת ּכְ יו ׁשְ ּקָ ָטיו ּוִמְצֹוָתיו ח, ּפָ  ו', ּוִמׁשְ

ֶנֶגד ֶזה ה'ַל  ָקדֹש.־םַ&  ְתָך יֹ ְה ְוִל  ֹמַ�  ּכְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ י ,ּבְ  ְיֵדי־ַ�ל ּכִ
ל ֶזה םׁשֵ  ָלֶהם ִיְתַיֵחס ַהּתֹוָרה ֵ�ֶסק  ְואֹוְמרוֹ  .ָקדֹוׁש  ׁשֶ

ר ֲאׁשֶ ְכִתיב רּבֶ ּדִ  ּכַ ם ּדִ ְהיוּ  ְוַאּתֶ ה ָקדֹוׁש  ְוגֹוי 'ְוגוֹ  ִלי־ּתִ  ֵאּלֶ
ָבִרים ר ַהּדְ ר ֲאׁשֶ ַדּבֵ ֵני־לֶא  ּתְ ָרֵאל ּבְ  :ִיׂשְ

  
  

בי"ח באלול, התמנה שמעון התרסי, אחד מחמשת 
בניו של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, לכהן גדול 
ונשיא ישראל ומימיו החלו למנות את שנות 

  נשיאותם של מלכי בית חשמונאי.  
�  

באלול ד'תתקמ"ט, נהרג בלונדון רבי יעקב בי"ט 
מאורליינׂש תלמיד רבנו תם, על קידוש השם, בעת 
הכתרת ריצ'רד לב הארי למלך אנגליה. זמן קצר 
  לאחר מכן, יצא מסע הצלב השלישי לארץ ישראל.   

�  

בכ"ד באלול ג'ת"ח, החלו זרובבל בן שאלתיאל 
ויהושע בן יהוצדק הכהן, את בניית בית המקדש 

  השני שנסתיים לאחר ארבע שנים בשנת ג'תי"ב. 
�  

כ"ה באלול, הוא היום הראשון לבריאת העולם ובו 
נבראו האש והמים, השמים והארץ והאורה. לשיטת 

ן רבי יהושע היה זה בכ"ה באדר, כי לשיטתו בניס
  נברא העולם. 

�  
בכ"ה באלול ג'תכ"ז, סיים נחמיה את בניית חומות 
ירושלים, אותן הקים בחמישים ושניים ימים בלבד. 
בזכות יום זה, לא נפל חודש אלול בגורלו של המן 

  שהפיל, להשמיד בו ח"ו את כל היהודים. 
�  

רבים נוהגים לעלות בכ"ה באלול למירון ואומרים 
עזר בן רשב"י, אולם אין שהוא יום פטירת רבי אל

המקור היחיד הוא דברי חז"ל מקור למנהג זה ו
שבערב יום הכיפורים הובא למנוחות במערת אביו. 
ייתכן שהטעות נבעה מכך, שהספרדים נהגו 
להתכנס פעמיים בציון הרשב"י ולסיים את ספר 
הזוהר, ואחד המועדים היה בכ"ה באלול שבו היו 

  עורכים סעודה גדולה. 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
לם יֶה בִ ֲא  י ָהָיה ,ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ׁשֶ ְמָחה ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ל קְס ינְ וִ ּדְ ִמ  ַהּכֵֹהן ׂשִ ֵמ  אֹור" ּבַ ם ָ�ַמד ְוָתִמיד", ַח ׂשָ מוֹ , ְלִצּדָ  ּכְ

ָ�ַמד ם ׁשֶ ל ְלִצּדָ ֶה ֵמ ָהָיה ּתוֹ וְ  ,יםלִּ ַד וְ  ֶאְביֹוִנים ׁשֶ רֹב ַרֲחָמיו םְך ּבָ ה. ּוְמסֹוֵכְך ֲ�ֵליֶהם ּבְ ָבִרים לוֹ  ָנִאים ְוַכּמָ ָהָיה ַהּדְ  ׁשֶ
סּוק ֶאת ְמָפֵרׁש  ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ִקיָפהַה ": ָרׁשָ ֱאַמר" ךָ ָקְדׁשְ  עֹוןִמּמְ  ׁשְ ּנֶ תֹום ְוָלַאְלָמָנה" ַאַחר ׁשֶ ר ַלּיָ ִוי ְוַלּגֵ יו ַלּלֵ  ,ְוַגם ְנַתּתִ

ָכל יָתִני־ּכְ ר ִצּוִ ֶהם ְותֹוְמִכים ְוַאְלָמנֹות ְיתֹוִמים ַ�ל ַהְמַרֲחִמים ֵיׁש : "אֹוֵמר היָ ָה וְ ", ִמְצָוְתָך ֲאׁשֶ בָּ ַה  ַ�ל אּוָלם, ּבָ  ה"ּקָ
הּוא ֱאַמרנֶ  ְמעֹון ָקְדׁשֹו' ׁשֶ ן ַאְלָמנֹות ֱאלִֹקים ּבִ ַהְינוּ , 'ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדּיַ הּוא ּדְ ׁש  ְדׁשוֹ ָק  עֹוןְמ בִּ  ָלםּדְ גַ ְמ  ׁשֶ  ַרק ְולֹא, ַמּמָ

ֶהם ּתֹוֵמךְ  אן ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, קחוֹ ֵמָר  ּבָ ִקיָפה'ַה  ּכָ א , ָך'ָקְדׁשְ  עֹוןִמּמְ  ׁשְ ּבָ ִמ  ְלַאַחרׁשֶ ֶהם יָכהַהּתְ רֹות ּבָ ֲ�ׂשֵ  ִמּפֵ  זּמֵ ְלַר , רַהּמַ
ְמָצִאים ֵאּלוּ  ַ�ל ּנִ י ַהֶחֶסדךָ ָקְדׁשְ  עֹוןְמ בִּ  ׁשֶ ֵרְך ַ�ל ַמֲ�ׂשֵ ׁש ָהָאָדם ְלִהְתּבָ   ".  , ּוִבְזכּוָתם ְמַבּקֵ

�  
ִוי תיבֵּ "ַה  אׂשָ נָ , ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ִריְסק" ַהּלֵ ָהְיָתה, ַאַחת ַאְלָמָנה, ִמּבְ לֶ  ׁשֶ ּפֶ ים ּוָבנֹות ִניםבָ בְּ  תְמט� ָהיוּ  ַרּבִ ְע  ָלּה  ׁשֶ  ָלּה ִמּבַ

י ָהָיה ָזִהיר. ָהִראׁשֹון ָבֶניָה  ְמֹאד ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ ר, ּבְ ֶאָחד לוֹ  ִנְדֶמה ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ , ַהחֹוְרִגים יֶהםֲאֵח  ֶאת ְמַצֲ�ִרים ִמיָלָדיו ׁשֶ
ֶהם ַמְתֶרה היָ ָה  ְמָרהבְּ  םיׁשָ נִ ֲ� ַמ  ְוָהָיה"! ְיתֹוִמים ֵהם ֲהֵרי: "ְוגֹוֵ�ר ּבָ ם ַאף־ַ�ל, ח� ּגַ ָניו ׁשֶ ם ְיתֹוִמים ָהיוּ  ּבָ רכַּ . ֵמִאּמָ  ֲאׁשֶ

יעוּ  ָניו ִהּגִ ּיּוס ְלִגיל ַהחֹוְרִגים ּבָ ָבא ַהּגִ ם, ַלּצָ ּלֵ ֵדי ַאֶחֶרת ְלִעיר ְוָנַסע בַר  הֹון ׁשִ יג ּכְ ִ עּודֹות ָלֶהם ְלַהׂשּ לֹוַבְקָיה ּתְ ֵדי, ִמּסְ  ּכְ
ָבא םְטָר ְלָפ  ר. ֵמַהּצָ י ִסּפֵ י, ןיוִּ ֶל  ַאְרֵיה ַרּבִ ַ�ם ָנַכח ּכִ ֲאֵסָפה ּפַ ּה , ֲחׁשּוָבה ּבַ ף ּבָ ּתֵ ּתַ י ִהׁשְ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ה ִעם ַיַחד ִמּבְ ּמָ  ּכַ

ִנים ִדים ַרּבָ ה לוֹ  הֹוִדיעוּ  ּוְלֶפַתע, ִנְכּבָ ָ ִאׁשּ ִעְנָין ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  תׁשֶ ַבּקֶ ְמ  ַאַחת ׁשֶ הוּ כָּ  ּבְ ַמע ַאךְ . ְלׁשֶ י ׁשָ ים ַרּבִ  ֶזהּות תֶא  ַחּיִ
ה ָ ד, ָהִאׁשּ ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ ִנים ְסִליַחת ֶאת ּבִ ֹמַ�  ְוָיָצא, ָהַרּבָ ָבֶריָה ־ֶאת ִלׁשְ ָבר ַאף־ַ�ל, ּדְ ַהּדָ ךְ  ׁשֶ ַמֲחִצית ִנְמׁשַ ָ�ה ּכְ ָ ָבר. ַהׁשּ  ָהָיה ַהּדָ
ֵ�יֵני ְלֶפֶלא י ּבְ ְבָ�ַתִים, ַאְרֵיה ַרּבִ א ְוׁשִ ּלֵ ר, ִהְתּפַ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ מוֹ  ֵאינוֹ  הּוא: "ְלַ�ְצָמּה  ְמַמְלֶמֶלת אֹוָתּה  ׁשָ ֲהֵרי, ָאִביו ּכְ  הּוא ׁשֶ

ֵדִני ָהָיה ה ְמַכּבְ ה ֲאִפּלוּ  ִלי ַמֲאִזין ְוָהָיה רֵת וֹ י ַהְרּבֵ ּמָ עֹות ּכַ ֵרר". ׁשָ י, ִהְתּבָ ה  ּכִ ָ נֹות ַאַחת ָהְיָתהאֹוָתּה ִאׁשּ  ָהַאְלָמָנה ִמּבְ
ַה  ִוי תיבֵּ "ׁשֶ א" ַהּלֵ יֹוֵתר דְמַכבֵּ  ְואֹוָתם ָהָיה, ָנׂשָ   .ּבְ

�  
יד ָהָיה ָרִגיל ּגִ יע ָד וֹ נּ ַה  ַהּמַ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ֶ  הַמ , רַסּפֵ לְ  ׁשְ ַמעׁשּ ָ יֵמ  ׁשּ יַ לוֹ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַמע ןּפְ ָ ׁשּ יֵמ  ׁשֶ ִלי ַרּבִ , םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא  ַנְפּתָ

ַ�ם ּפַ ַר  ִהְבִחין ׁשֶ י, וֹ בּ ּבְ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ ֵאינוֹ , ַסּלַ בּוִעים יוָר ָד ְס  ֶאת ׁשֹוֵמר ׁשֶ א. ַהּקְ ּלֵ י ִהְתּפַ ִלי ַרּבִ ר ַנְפּתָ ָבר ְלֵפׁשֶ י, ַהּדָ  ְוַרּבִ
ָרֵאל יר ִיׂשְ י, לוֹ  ִהְסּבִ ֶרֶתת ְלֵביָתם ִהְכִניָסה תוֹ יָ ְע ַר  ּכִ ֵני, ַאְלָמָנה ְמׁשָ הּוא ּוִמּפְ ׁש  ׁשֶ ּמָ  חֹוׁשֵ ר אׁשֶ ֲאׁשֶ  ֶקרּבֹ בַּ  םכֵּ ַהׁשְ  ָיקּום ּכַ
ַדְרּכוֹ  יתוֹ  אֵצ ְויֵ  ּכְ ֲ�בֹוַדת יֹומוֹ  ְלֵסֶדר ִמּבֵ ְתעֹוֵרר, ה' ּבַ ֶרֶתת ּתִ ֵדי ָהַאְלָמָנה ַהְמׁשָ ֶלת־ֶאת רגֹּ ְס לִ  ּכְ ְפִנים ַהּדֶ ׁש  ְוהּוא, ִמּבִ  חֹוׁשֵ

ל ֵמָהִאּסּור ָרֵאל יַרבִּ  ְוהֹוִסיף. ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ִעּנּוי ׁשֶ הּוא, לוֹ  ְוָאַמר ִיׂשְ ָבִרים ִנְמַנע ׁשֶ הּסִ ִמ  ַלֲ�ׂשֹות נֹוָסִפים ִמּדְ , זוֹ  ּבָ
א ּטֵ ִלי ,ּתֹאַמר ְוִאם: "ְוִהְתּבַ ר, ַנְפּתָ ֲאַפּטֵ יִתי ּה יָא צִ אוֹ וְ  אֹוָתּה  ׁשֶ ן־ִאם, ִמּבֵ ֵאין, יםִד ֵמ לְ  ִנְמֵצאנוּ , ִלְדָבֶריךָ  ּכֵ  ְלַהְכִניס ׁשֶ
א, ְיהּוִדי ִיתבַ לְ  ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ּמָ ר ְוֵאיךְ , אֹוָתם ְיַצֲ�רוּ  ׁשֶ ן לֹוַמר ֶאְפׁשָ י ַ�ל ְוַאף "?!ּכֵ לֹום ַרּבִ  ֵאיזוֹ , רּפָ ס� ְמ  ְצמוֹ ַ�  ׁשָ

יבּות ַ�ם. ַאְלָמָנה ֵלב ַח ּמֵ ְלׂשַ  ָרָאה ֲחׁשִ ְבֵני ָההׁשָ  ּפַ בַּ  ְלֶרֶגל קַר בְ ־ּבִ ה תׁשַ ל ַלּתֹוָרה ֲ�ִלּיָ ל הּוא .יונָ ָת ֲח ֵמ  ֶאָחד ׁשֶ ּלֵ  ִהְתּפַ
לוֹ  יןיִק ִת וָ כְּ  ֶהְרּגֵ ךְ ־ְוַאַחר, ּכְ ֶנֶסת־ְלֵבית ָצַ�ד ּכָ ֵדי ַהּכְ ף ּכְ ּתֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ּתָ ְמח� ִ בַּ  ּכִ ה. הְמָח ׂשּ ִפּלָ ּדּוׁש  ַהּתְ ַאֲחֶריָה  ְוַהּקִ כוּ  ׁשֶ  ִנְמׁשְ

ְמַ�ט, בַר  ְזַמן ָהאֹוְרִחים ,םוֹ יּ ַה  יֵר ֳה ָצ  ַ�ד ּכִ קֹוםַה ־ֶאת ָ�ְזבוּ  ּוְכׁשֶ ֶמׁש  ַהּלֹוֵהט ָהְרחֹוב־ֶאל ָיָצא, ּמָ ֶ ַהׁשּ ׁשֶ  תַח ַפ קוֹ  ּכְ
ה תָהֲ�ֵיפוּ . רֹאׁשוֹ ־ַ�ל ְלׁשָ ָ�  ָהיוּ  ְוַהח� יִּ  ָהיוּ  ּוְצָ�ָדיו, ְכָריוּבְ ר ְלֶפַתע אּוָלם .יםִאּטִ  עֹוְמִדים ָאנוּ  ֲהֵרי: "תוֹ יָ ְע ַר לְ  ְוָאַמר ִנְזּכַ

ָסמּוךְ  יַבת ְלִגְבַ�ת ּבְ יָרה ֲהֵרי ּתְ ְוַא , ז'יבֶ נִ וֹ ּפ  ְיׁשִ ִנית ֶאת ַמּכִ ן־ִאם, ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ָהַרב תׁשֶ ֵא  ָהַרּבָ  ָרּה ַבּקְ ְל וּ  תֲ�לוֹ לַ  ֵאפֹוא נּוַכל ּכֵ
ְצָוה תוֹ ְוִלְזכּ  ּמִ דֹוָלה ּבַ ל ַהּגְ ל ַאךְ ". ן'נִ ְר ַא  ַאְלָמָנה ֵלבוְ ' ׁשֶ י ִקּבֵ לֹום ַרּבִ ָגה ּוְלֶפַתע, ּה ָת ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ׁשָ  תָהֲ�ֵיפוּ  ּנוּ ִמּמֶ  ּפָ

יזוּ  ְפָסה תְוָהַ�ּלִ ס ֵהֵחל הּוא. ֹוָמּה קְמ ־ֶאת ּתָ ַמֲ�לֵ  ְלַטּפֵ ְבָ�ה הּבְ ָניו, ַהּגִ ּפָ ׁשֶ ר נֹותקֹוְר  ּכְ  ְלַמְלֵמל ִסיקְפ ַמ  לֹא ּוִפיו, ֵמֹאש1ֶ
ל ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ    "... ןנִ ְר ַא  ַאְלָמָנה ְוֵלב: "ִמְצָוה־ׁשֶ

�  
ר ְלִמיֵדי ֶאָחד ִסּפֵ ְבֵני הָק ְד וֹ בּ ַל ְס  יַבתְיׁשִ  ִמּתַ י, קַר בְ ־ּבִ הוֹ  ִהְתּכֹוֵנן, ֵמָאִביו ְוָיתֹום ַנַ�ר יֹותוֹ ְה בִּ  ּכִ יָבהיְ בַּ  תִלׁשְ יֵמי ׁשִ  ּבִ
ָנה־רֹאׁש  ָ ין־ְליֹום ָסמּוךְ . ַהׁשּ יָבה רֹאׁש  ִהְזִמינוֹ , ַהּדִ י ַהְיׁשִ ן הּוא ֵהיָכן לוֹ ָא ׁשְ וּ , רׁשֶ  קיזִ יְ ַא  ַרּבִ ּוֵ רֹאׁש  תִלְהיוֹ  ִמְתּכַ ָנה ּבְ ָ , ַהׁשּ

ַמע ָ ׁשּ הּוא ּוְכׁשֶ ן ׁשֶ ּוֵ ֵתר ִמְתּכַ יְ  ְלִהּוָ יָבהּבַ ׁש , ׁשִ ּקֵ ּנוּ  ּבִ א ךָ ְל  ֵיׁש . "ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ִמּמֶ יר", ַאְלָמָנה ִאּמָ יָבה רֹאׁש  ִהְסּבִ , ַהְיׁשִ
ָתם־ִמן ְוִהיא" בֹוא ַהּסְ רֹאׁש  ּתָ ָנה־ּבְ ָ ים ֶ�ְזַרת לֶא  ַהׁשּ ׁשִ ל ַהּנָ ית ׁשֶ ֶנֶסת־ּבֵ ַלח, םכֶ ְת נַ כוּ ׁשְ בִּ  ַהּכְ ט ְוִתׁשְ  ַמְעָלהִמְל  ַמּבָ

ה ֵהיַכל־ֶאל ִפּלָ ּמּוָבן  ִהיא ּה לָ ְע בַּ ־ֶאת. ַהּתְ ְרֶאה לֹאּכַ ין ּתִ ִלים ּבֵ ּלְ ְתּפַ ְרֶאה לֹא ְוִאם, ַהּמִ ם ּתִ ָנּה ־ֶאת, אֹוְתךָ  ּגַ  אֹוָתּה  ְיַצֵ�ר, ּבְ
ָבר ְיָתה ַ� ִלְנסֹ  ֵאפֹוא ָ�ֶליךָ . ְמֹאד ַהּדָ ל ַהּבַ ּלֵ ֵבית ּוְלִהְתּפַ ֶנֶסת־ּבְ ּבוֹ  ַהּכְ ל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ךָ  ּתִ ֵדי, ִאּמְ ָכְך ְמַ�ט ָחּה ּמְ ְלׂשַ  ּכְ ה". ּבְ  ִנּסָ

ְלִמיד ן ַהּתַ ְרצֹונוֹ  ַ�ןָט וְ , ַנְפׁשוֹ ־ַ�ל ְלִהְתַחּנֵ ּבִ רֹאׁש  חּוׁש לָ  ׁשֶ ָנה־ּבְ ָ יָבה תיַר וִ ֲא  ֶאת ַהׁשּ י אּוָלם, ַהְיׁשִ יב יקזִ ַאיְ  ַרּבִ  ְוָאַמר ֵהׁשִ
ֶנֱחָרצּות ׁשּום ָמָצאנוּ  לֹא: "ּבְ ׁש  ָמקֹום ּבְ ּיֵ יׁש  חֹוָבה ׁשֶ רֹאׁש  ְלַהְרּגִ ָנה־ּבְ ָ ל ֲאִויָרה ַהׁשּ ת אּוָלם, הבָ יׁשִ יְ ־ׁשֶ ּמַ  ֵיׁש  זֹאת ְל��

סּוק ִאּיֹוב ְמֹפָרׁש  ּפָ   ". ן'נִ ְר ַא  ַאְלָמָנה 'ְוֵלב ֶנֱאַמר וֹ בּ ׁשֶ , ּבְ
�  

ָ�ָלה רְלַאַח  י ׁשֶ ל הבָּ ַר , גְר בֶּ ְצ ינְ ִמ  ֱאִליֶ�ֶזר ַאְבָרָהם ַרּבִ ַלִים, ףוֹ ּפ זֶ יוּ  ׁשֶ ׁש , ִלירּוׁשָ ּמֵ ֶאָחד ׁשִ  ְוָ�ַסק, ּפֹוִלין ּכֹוֵלל יֵמָראׁשֵ  ּכְ
ָלל יכֵ ְר צָ בְּ  ַרּבֹות ימוּ  ְלֵביתוֹ . ַהּכְ ּכִ ים, ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ִהׁשְ ִאים ֲ�ִנּיִ ָפָניו ׁשֹוְטִחים יוּ ָה וְ , ְוִנְדּכָ  ֶהםיֵת אוֹ ָל ּתְ  ֶאת ּבְ

ים הְת בִּ : "ְוָאַמר ֵאבכְ בִּ  ָסח, ִמיםיָ לְ . ֶ�ְזָרתוֹ ־ֶאת ּוְמַבְקׁשִ ָהְיָתה, ִחּלָ ׁשֶ ָאה ּכְ  ַניָפ בְּ  ּבֹוָכה ְוָהְיָתה ֹסֲ�ָרה ַאְלָמָנה ילַ ֵא  ּבָ
י היָ ָה , ָצרֹוֶתיָה ־ַ�ל ר ִלּבִ ּבַ  ִנׁשְ

 לוֹ ָיכ ָהִייִתי ְולֹא יבִּ ְר ִק בְּ 
ֲחַמת רֹב ֵמ  הָמ וּ אְמ  ֶלֱאֹכל

 ְלַאַחר. ּוְכֵאב ַצַ�ר
י ְלּתִ ִהְתַרּגַ ְמַ�ט  ׁשֶ

ל ָהַאְלָמנֹותלִ  , ְבִכּיֹוֵתיֶהן ׁשֶ
י , ְמַ�ט לכֹ ֱא ֶל  ָאְמָנם ִהְתַחְלּתִ

זֹון אּוָלם  בֵר ָ�  ָהָיה לֹא ַהּמָ
י י ְלִחּכִ . יּמִ ִע  ָהָיה לֹא ְוִלּבִ
ִנים ָחְלפוּ  י, ׁשָ  הָה ָק  ּכֹה ְוִלּבִ

ל ןיֶה ֵת יוֹ כְ בִ לְ  , תנוֹ ָמ ְל ַא ָה  ׁשֶ
ָמעֹות ַ�ד ַהּדְ ָבר  ׁשֶ  ָ�ׂשוּ  לֹאּכְ
ם כְּ  ילַ ָ�  ֵכן, ְוַהּיֹום. ללָ רֹש1ֶ  ִיּתָ

י ֵאיֶנּנִ ל ׁשֶ ּגָ ֶטֶרם, לכֹ ֱא ֶל  ְמס�  ּבְ
ַמע ל ּה יָ כְ בִּ ־ֶאת ֶאׁשְ  ׁשֶ
בּוָרה ַאְלָמָנה   "...ׁשְ

  

ָגר ׁשָ " ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ ְמֵתי ְמָ&טַוּיֵ ן רּוְלַאַח ', טְמָ&  יֵת ְמ ּבִ  ִמְצַרְיָמה דֶר יֵּ וַ ' לֹוַמר ָצִריךְ  ָהָיה לֹאֲה וַ  -" ם ּבִ ה', םׁשָ  רגָ יָּ וַ ' ִמּכֵ   ? ךְ ֶפ ְלֵה  ֶנֱאַמר ְוָלּמָ
א ֲ&ֹקב, ךָ ְד ְלַלּמֶ  ֶאּלָ ּיַ ִמְצַרִים ֹוֵררִהְתגּ  ׁשֶ ִד , ְצִניעּותּוִב  ִצְמצּוםּבְ , טְמָ&  יֵת ְמ ּבִ  ּבְ ְלִמיַהיְּ  ְבֵריּכְ חּוץ רּוׁשַ ּבְ ְנְיֵני ְלָהִקים ֵאין ָלָאֶרץ־ׁשֶ ֵאר ּבִ דֹוִלים ּפְ  ה"אמרי אמת")(. ּגְ

  
ה ְמַל  ַמֲ&ׂשֶ ְרּדְ  דּמֵ ּבִ ה, ֵקיּדַ ָ&ׂשָ  ֱאמּוָנהּבֶ  ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ׁשֶ

ד ַרּבֹות ְוָטַרח ְלִמיָדיו ֶאת ְלַלּמֵ א, ּתֹוָרה ּתַ ם ֶאּלָ ּבָ ר+  ָהיוּ  ׁשֶ
ׁשִ  ֵ&ת. יקִר ָל ֵאפֹוא  ָהָיה לוֹ ָמ ֲ& ַו  םֶה יֵת נוֹ רוֹ ׁשְ ִכ ּבְ  יםַחּלָ  ּבְ

ְבָחן ְלִמיִדים קֶל ֵח  ַרק ָיְדעוּ , ַהּמִ , ָטַ&ן לֵה נַ ְוַהְמ , ֵמַהּתַ
לוּ  ַהּלָ ִרים ׁשֶ ְכׁשָ ד ֵמַ&ְצָמם ֵהם מ+  הֹוִסיף לֹא ְוַהְמַלּמֵ
ד ֶנֱאַנח. ָמהוּ אְמ  ֲ&ֵליֶהם ו: "ְוָאַמר ַהְמַלּמֵ  יֵהַבְנּתִ  ַ&ְכׁשָ

ְבֵרי ֶאת ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ּדִ ּדָ סּוק־ֶאת ׁשֶ  - ְלגֹוי' םׁשָ  ִהייְ ַו ' ַהּפָ
ד ָהיוּ  'ְמַלּמֵ מוֹ  יֹוְדִעים ַהְיָלִדים ִאם. ם'ׁשָ  יםנִ יָּ צ+ ְמ  ׁשֶ  ּכְ

ד' ֲאַזי, 'ּגֹוי' ד - 'ְמַלּמֵ ם ַהְמַלּמֵ ָבר ָאׁשֵ ּדָ  ִאם אּוָלם, ּבַ
ָרֵאל ֵהם יֹוְדִעים ִיׂשְ  ֶאת ּתֹוִלים -  ם'ׁשָ  יםנִ יָּ צ+ 'ְמ  ֲאַזי, ּכְ

ָבר ְזכּות ַהּדָ רֹונֹות ֵליֲ& ּוַב  יםנִ יָּ צ+ ְמ  ֱהיֹוָתם ּבִ ׁשְ   "...ּכִ
  

  

  

  
ה ִלְקרֹא ָהעֹוָלם גִמְנַה  לֹש.ָ ָר  ֶאת ְקרּוִאים ִלׁשְ  תׁשַ ּפָ

י ל ִמְנָחהּבְ  ָתבֹוא־ּכִ ת־ׁשֶ ּבָ ָפֶניָה  ׁשַ ּלְ ִניּוְב  ׁשֶ י ׁשֵ  ַוֲחִמיׁשִ
ִליׁשִ  ַ&ד, ּה ּבָ ׁשֶ  ", ׁש ּוְדָב  ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ" סּוקּפָ ּבַ , יׁשְ

ִני ַ&ד ְולֹא ַתב" ֶאְפַרִים בֹותְב ִר "ּבְ . ׁשֵ הּוא, ּכָ  ָטעּות ׁשֶ
 ַ&ד ְלֵלִוי", ָלנוּ  תָלֶת " ַ&ד ְלֹכֵהן ִלְקרֹא ְוֵיׁש 

ָרֵאל" ְפִתיםמֹ ּוְב " ִקְרּבֶ " ַ&ד ּוְלִיׂשְ ְך  ּוֶבֱאֶמת", ָך ּבְ  ּכָ
יָמן גִמְנַה  הּוא ִני  םְלַסיֵּ  ּתֵ ֵתַבתְלׁשֵ ִקְרּבֶ " ּבְ א", ָך ּבְ  ֶאּלָ

ֵהם ה ֲ&בָֹדה" ַ&ד ְלֵלִוי קֹוְרִאים ׁשֶ ֵני גִמְנַה וּ ". ָקׁשָ  ּבְ
ִפי", ׁש ּוְדָב " ַ&ד ִלְקֹרא, ָהָיה אָצ נְ גֶּ ַמ  ְנָהג ּכְ . ֹוםיּ ּכַ  ַהּמִ

ְתבוּ  ֲאֵחִרים ה, ּכָ ּבָ ַהּסִ ְך  ׁשֶ  עֹוד ִריָאהּקְ ַה  ְלֶהְמׁשֵ
ָ&ה סוּ  ַאְרּבָ ת ַ&ד ִקיםּפְ י ֲ&ִלּיַ ִליׁשִ ֵדי ִהיא, ׁשְ ּיּוְכלוּ  ּכְ  ׁשֶ

סּוק־ֶאת ִלְקרֹא ל ַהּפָ ִקיָפהַה " ׁשֶ ם" ׁשְ  ִמְנָחהּבְ  ּגַ
תּבְ  קֹוְרִאים ֶזה ּוְכֵ&ין, ַהֹחל ּוִבימֹות ּבָ ת ׁשַ ָרׁשַ  ּפָ

ל ֶאת, ַמְסֵ&י עֹות־ּכָ ּסָ ה ַהּמַ ֲ&ִלּיָ ֲארוּ  ְועֹוד. ַאַחת ּבַ , ּבֵ
ֹכֵהן ּלְ ה" ְלֵלִוי", ַהּכֵֹהן ְוָלַקח" ַ&ד ְרִאיםקוֹ  ׁשֶ  ַאּתָ

ִוי ָרֵאל", ְוַהּלֵ י ַ&ד ּוְלִיׂשְ ִליׁשִ ִהיא ׁשְ ָרָכה ׁשֶ ָלִלית ּבְ   .ּכְ

  
ר ְעׂשֵ ה ַל� י ְתַכּלֶ� �   )  כו, יב( ּכִ

בֹות ׁשֹות ֵאּלוּ  ּתֵ ּמְ בֹות ֵמׁש ֲח ה, ַל ָר וֹ סּמָ ּבַ  ןִסּמָ ְל  ְמׁשַ  ַהּתֵ
ׁש  ּיֵ ֶהן ׁשֶ ִים, יםִמ ְטָ&  ינֵ ׁשְ  ּבָ ְרׁשַ ֵרׁש ִעם  ּגֵ אּתְ אֹו ּגֵ , ִליׁשָ
ָ&ָליו ַלּקֹוֵרא ןְלַסּמֵ  ּוְכֵדי ִים ֶאת ְטִעיםְלַה  ׁשֶ ְרׁשַ  ַהּגֵ
א ְוֶאת ֹקֶדם ִליׁשָ ן רְלַאַח  ַהּתְ בֹות ֶאת נוּ ָנְת , ִמּכֵ  ַהּתֵ

בֹות ןּכֵ ׁשֶ , ןִסּמָ ְל  ָהֵאּלוּ  ה ַהּתֵ י ְתַכּלֶ� �  תמוֹ ָ& ְט מ+  ּכִ
ִיםּבְ  ר ַבתְוֵת , ֵגְרׁשַ ְעׂשֵ ַטַ&ם ַל� א ּבְ ִליׁשָ  ֶזה ֵסֶדר ּוְכִפי, ּתְ

בֹות ֶאת ְטִעיםְלַה  ָצִריְך  ֵני תמוֹ ָ& ְט ּמ+ ַה  ַהּתֵ ׁשְ  ִמיםְטָ&  ּבִ
ה: ְוֵהן, ֵאּלוּ  וּ , ֶז�� ְרב� בוּ , ִק� ה ,מלכים)ב( ׁש��� ּלֶ ְלֵא�  ,קאל)זיחב( ּו�

את עּות .צפניה)ב( זֹ�� ְך  נֹוַבַ&ת ְוַהּטָ ִליׁשָ  ִמּכָ ַהּתְ  אׁשֶ
ֹראׁש  ִנְמֵצאת ָבה ּבְ  ןּכֵ ׁשֶ , ֹקֶדם ּה נָ גְּ נַ ְל  ֵאין אּוָלם, ַהּתֵ

ִמיד א ִנְמֵצאת ּתָ ִליׁשָ דֹוָלה ַהּתְ רֹאׁש  ַהּגְ ָבה ּבְ , ַהּתֵ
דּוַ&  ּיָ ם, ּכַ ר ּגַ ֲאׁשֶ ַרע ּה ָת ָמ ָ& ְט ַה  ּכַ   מסורת הקריאה)(. ִמּלְ

�  
�ת ל ַהְסּכֵ ָרֵא� ַמע! ִיׂשְ   )  כז, ט( ׀ ּוׁשְ

�  תַב ּתֵ  ַטַ&ם תַהְסּכֵ ְך ְה ַמ  ּבְ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ּפַ
ְך ־ְוַאַחר ָאָדם ִיְלַמד ְלעֹוָלם, ְבָרכֹותּבִ   ְוֵכן, הֶיְהגֶּ  ּכָ

תּבְ  ָאְמרוּ  ּבָ ר רַד ֲה ַו  ׁש נָ ֱא  רַמ גְ ִל  ׁשַ ְך ְה ַמ  ְוֵתַבת, ִלְסּבַ  ּפַ
מוֹ  ִהיא ּה ־ְך ָפ ֲה  ּכְ ּה  ְך ָפ ֲה ַו  ּבָ ֹכּלָ , ּבָ   תפוחי חיים)(ָבּה.  אּדְ

�  
 �ו ה יךָ  'ְיַצ$ ֲאָסֶמ) ֽ ה ּבַ ָרָכ� ָך! ֶאת־ַהּבְ   )  כח, ח( ִאּתְ

ַבת ה ּתֵ ָרָכ� ָזֵקף ְטֶ&ֶמתמ+  ַהּבְ ְפֶסֶקת ןָקטֹ  ּבְ ַבת ּומ+  ִמּתֵ
יךָ  ֲאָסֶמ) ֽ ַאֲחֶריָה  ּבַ אן ְוֵיׁש , ׁשֶ ָרָכה זֶמ ֶר  ּכָ ַהּבְ  חֹוֶזֶרת ׁשֶ
ָך!  ְלֵתַבת ַלֲאחֹוֶריָה  ָרכֹות לֹוַמר, ִאּתְ ַהּבְ  סּורֹותְמ ֵהן  ׁשֶ

ָך  ְוִתְהֶייָנה ְלָך  מוֹ , ִאּתְ ְרׁשוּ  ּכְ ּדָ  ַאְבָרָהם ַ&ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ
ָרכֹות ָאִבינוּ  ַהּבְ ָיָדיו ְמסּורֹות ָהיוּ  ׁשֶ   חסד)־חוט של(. ּבְ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ+
 

 חּלָ מ+ ְמ 

 ִ 
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פרשת כי תבא

לחיזוק  ובממון,  בגוף  ולסייע  לתמוך 
התורה ולקיום מצוותיה בעולם !

נלמד מהפסוק: "ארור אשר לא יקים את דברי התורה 
הזאת לעשות אותם" (פרק כז-כו)

ואמרו חז"ל בגמרא שלכל אלו ה"ארורים" קדמה הברכה: "ברוך 
אשר יקים את דברי התורה הזאת" ואחר כך אמרו: "ארור אשר לא 
יקים" (סוטה לז:) ואמרו חז"ל בירושלמי (סוטה פ"ז ה"ד): אפילו 
למד ולימד, שמר ועשה, והיה סיפק בידו להחזיק [לומדי תורה] ולא 
החזיק, הרי זה בכלל "ארור". לא למד ולא לימד ולא שמר ולא עשה 

ולא היה סיפק בידו להחזיק, והחזיק הרי זה בכלל "ברוך".
"לא  היתר:  בין  ואומר  הביכורים  מביא  מתוודה  בפרשתינו 
עברתי ממצותיך ולא שכחתי". מדוע צריך להוסיף ולומר "ולא 

שכחתי" מה פשר ההוספה הזו?!
ביאר הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל (בספרו אזנים לתורה): הנה 
"מחיית  לפרשת  היא  נסמכת  המעשרות"  "וידוי  שפרשת  רואים 
עמלק" (שבסוף פרשת כי תצא) וענין "מחיית עמלק", הלא הוא 
מפני שנלחם בנו עמלק ברפידים סמוך מאוד לחניית ישראל 

בהר סיני, כדי למנוע אותנו מקבלת התורה.
ועשה זאת עמלק עפ"י עצת שרו "סמאל" שנלחם ביעקב עמוד 
התורה,  במחזיקי  מאבק,  של  בסופו  היתה  ומלחמתו  התורה, 
ככתוב "וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו", והזהר הק' ביאר 
שפגע בתמכין אורייתא. ואם אמנם לא הצליח לפגוע בלומדי 
התורה, אבל בתומכי התורה פגע מעט ופעל שיתעצלו בהחזקתה. 

ואם אין קמח אין תורה.
בתוכינו,  אשר  עמלק  זכר  את  למחות  ה'  אותנו  ציוה  כן,  על 
ולהחזיק ידי לומדי התורה בכל כוחנו. ובכך אנו מקיימים את 
"מחיית עמלק" בצורה הטובה ביותר! שכן מבטלים אנו בזה את 

השפעתו השלילית על עם ישראל.
"זכור  לפרשת  הארץ"  אל  תבוא  "כי  פרשת  נסמכה  לפיכך 
את אשר עשה לך עמלק", ללמדינו, שהתשובה הניצחת לעמלק 
ולסמאל שרו, היא להשתדל להחזיק בידי לומדי התורה בארץ 
בביכורים  ביטוי  לידי  בא  [והדבר  עמלק.  של  וחמתו  אפו  על 

ובמעשרות הניתנים לשבט המובדל והמקודש לעבודתו יתברך].
הוא שמתוודה מביא הביכורים ואומר: "לא עברתי ממצותיך ולא 
שכחתי". כלומר: קיימתי את מצות הנתינה ללומדי התורה, וממילא 
קיימתי בזה גם את אשר ציוית בפרשת מחיית עמלק "לא תשכח"!
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הזכות לתת...
כשהתגורר הרב מפוניבז' - הגרי"ש כהנמן זצ"ל בעיירת פוניבז' 

ישיבתו.  למען  להתרימו  הנדיבים  אחד  עם  פעם  נפגש  שבליטא, 
הנדיב נתן מספר מועט של רובלים, ואולם לאחר מכן נודע למגינת 

ליבו של הרב כהנמן כי הלה תרם לגימנסיה המקומית סכום עתק.
נכנס הרב מפוניבז' אל החפץ חיים והביע בפניו את צערו: "רבי, 
אני טורח כל כך הרבה בשביל להרבות תורה ונותנים לי עשר רובל 
בלבד, ואילו הגימנסיה כאן קיבלה כל כך הרבה כסף. למי מגיע, לי 

או לגימנסיה? מדוע הכסף הגדול ניתן לגימנסיה?!"
השיב לו החפץ חיים: "אתה ודאי צודק! וודאי שיש לך את הזכות 
את  לי  תמצא  אבל  הגימנסיה.  ולא  רובל  מליון  החצי  את  לקבל 
האדם שיש לו את הזכויות לתת לך עבור התורה חצי מליון רובל... 

לעשר רובל יש לו זכויות, אבל לא לחצי מליון רובל..."
הלמות עמלים - ח"ב

שבת קודש טז אלול תש"פ: הדלקת נרות: ירושלים 6:23 תל-אביב: 6:39 חיפה 6:30 מוצאי שבת: ירושלים: 7:35 תל-אביב: 7:37 חיפה: 7:37 ר"ת: 8:14
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"טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים..."
לו  וסיפר  איש  החזון  לפני  תורני  מוסד  מנהל  שבא  מעשה 

על גביר מסויים שמבקר בארץ ויש לו ממון רב, ויש תקוה גדולה 
לו  אמר  המלצה.  וביקש  למוסד,  גדולה  תועלת  תצמח  שמנדבתו 

החזו"א: אל תצפו לקבל מגביר זה יותר מ-50 ל"י... (סכום מועט).
ואכן אותו גביר, קודם שעזב את הארץ השאיר עבור המוסד סך 
50 ל"י. כשסיפר המנהל על כך לחזו"א, חייך ואמר: "אתם רואים. לא 
צריך לתת כתובות של גבירים להקב"ה... פעם יש גביר גדול הנותן רק 

מעשה איש50 ל"י. ופעמים קורה שעשיר קטן נותן אלף ל"י.
,
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ו, 
"עץ חיים למחזיקים בה..."

מעשה ביהודי איש עסקים בארה"ב, שבנו יחידו לומד בארץ 
הבן  התכוון  והנה  השנים.  כל  משפחתו  את  מחזיק  והאב  ישראל, 
לחזור לארה"ב בעוד חצי שנה ולהשתתף בעסקי אביו כאשר חצי 
יום יעסוק בתורה, אך בנתיים רוצה הבן ללמוד כל היום, ואולם 
חיים  רבי  הגאון  כך  על  נשאל  מיד.  שיבוא  ממנו  מבקש  אביו 

קנייבסקי שליט"א: מה על הבן לעשות?
בתורה,  בן  שמחזיק  שבזה  לאבא  להסביר  "יש  חיים:  רבי  השיב 

בזכות זה הוא חי! לולא זאת, היה מסתלק מן העולם כבר מזמן!"
דרך שיחה



לא להכשיל זולתו בעבירה 
או בעצה שאינה הוגנת !

עור  משגה  "ארור  מהפסוק:  נלמד 
בדרך" (פרק כז-יח)

וכתב רש"י משגה עור - הסומא בדבר ומשיאו 
עצה רעה. עכ"ל. כיוצא בזה דרשו חז"ל בתו"כ על 
הפסוק "ולפני עור לא תתן מכשול" מהו לפני עור 
- לפני סומא בדבר, היה נוטל ממך עצה אל תתן 
ז"ל  יונה  רבינו  וכתב  לו.  הוגנת  שאינה  עצה  לו 
(בספרו שערי תשובה שער ג-נג, נד): עוד הוזהרנו 
יועץ  לאשר  הוגנת  עצה  להשיא  הזה  המקרא  מן 
מבני עמנו, ולא להכשילו בעצה נבערה ולא ייעץ 

את חברו לפי דרכו וכו'.
מוכיח  זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
נפלא,  חידוש  תשלב)   - מוסר  שיחות  (בספרו 
מכל  להרע,  במעשהו  כלל  נתכוון  שלא  שאף 
לחברו  מכשול  גרם  שבמציאות  מכיון  מקום 

נידון הוא בכל חומר הדין!
ממה  חיים  רבי  מביא  לכך  ההוכחות  אחת 
שמצאנו ביעקב אבינו שציוה ליוסף: "אל נא 
תקברני במצרים" (בראשית מז-כט), כדי שלא 
יעשוהו עבודה זרה, שכשם שנפרעין מן העובד 
יב-יב)  (שמות  דכתיב  הנעבד  מן  נפרעין  כן 
"ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים", ואם יעשו 
מבחיר האבות עבודה זרה, יכלל בעל כורחו 

בפסוק "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים".
ויש לשאול: מה אשם יעקב אבינו במעשיהם 
נידון  יהיה  זה  שמשום  עד  אחרים  של 
או  שעושה  מי  שכל  מכאן,  אלא  ב"שפטים"? 
נעשה תקלה על ידו, אפילו אם לא נתכוון לכך 
ליוסף  יעקב  ציוה  ולכן  נענש!  הוא  הרי  כלל, 

"אל נא תקברני במצרים".
אמרו:  קמט:)  (שבת  בגמרא  נוספת:  ראיה 
אותו  מכניסין  אין  ידו,  על  נענש  שחברו  "כל 
מפסוקים  זאת  ולמדו  הקב"ה",  של  במחיצתו 
על  נענש  שחברו  שכל  למדים:  נמצאנו  עיי"ש. 
נקרא  ידו  על  לחברו  תקלה  שבאה  היינו  ידו, 
"רע" (כמפורש בפסוקים שם) ואינו זוכה להכנס 

במחיצתו של הקב"ה.
ילד  בדבר  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  נשאל 
חרש-אילם ל"ע, שלא יצר קשר כלל עם העולם 
בשל מצבו. הוצע לאימו להכניסו למוסד חרדי 
מיוחד לחרשים בחו"ל, שם ילמדוהו להבין שפה 
יוכל  וכך  שפתים,  הנעת  באמצעות  מסויימת 

לקיים קשר כלשהו עם בני אדם.
שיש  הילד  של  מאמו  הובן  עקא:  דא  אך 
ליצור  וידע  לימודיו  שישלים  אחרי   - בדעתה 
קשר עם בני אדם - להכניסו למסגרת של בני 
נוער שאינם שומרים תורה ומצות, וכעת נשאלה 
השאלה מצד אנשי המוסד החרדי האם מותר 
להם בסיטואציה כזו ללמד את הילד את שפת 

ההתקשרות הזו שתגרום לו מכשול בעתיד.
ברורה  היתה  שטיינמן  הרב  של  תשובתו 
ונחרצת: אסור להם ללמדו את שפת ההתקשרות! 
מוגדר  הוא  כעת  במצבו  הרי  עמו:  ונימוקו 
כחרש מן התורה ופטור מכל המצוות, ואולם 
לאחר שילמד לתקשר עם בני אדם, הרי הוא 
נידון שוב כ'פקח' וחייב במצוות. והרי במוסד 
יעבור  בוודאי  להעבירו,  אמו  מבקשת  שאליו 
על המצוות רח"ל, נמצא שע"י לימוד התקשורת 
אנו מכשילים אותו בעבירה, על כן יש להניחו 

במצבו ואין ללמדו תקשורת.
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למנוע מכשול מהכהן...
סיפר הגרמ"ד סולבייצ'יק שליט"א לרב מלר עובדה חדשה: "שמעתי מיהודי 

כבן תשעים שהיה כהן, והיה מתפלל בקביעות אצל בעל ה"בית הלוי", שבכל פעם 
שנצרך הבית הלוי לאיזו שליחות היה מבקש ממנו יחד עם חברו שגם הוא היה 

מתפלל קבוע שם שיעשו למענו את השליחות.
והנה אירע באחת השבתות, כשעברו לפניו לאחר התפלה לומר "גוט שבת", פנה 
הבית הלוי רק לחברו ובקשו: "מחר תהיה אצלי", אותו כהן הצטער מאד על כך 
שזו הפעם הראשונה והיחידה שה'בית הלוי' לא קרא לשניהם יחדיו. במשך כל 

השבת הצטער על כך. מדוע לא קרא הבית הלוי גם לו?!
ויהי למחרת, עם הסתלקותו בחטף של הבית הלוי במוצאי שבת, או-אז התברר 
שאכן לכהן היה אסור לבוא ולהיות שם ורק חברו הגיע כבקשת הביה"ל 

מתוך מאמרוהשתתף בהלויה.

 

"מהשמים שמרוני שלא אכשל..."
כידוע, היה הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בקי גדול גם בתורת הנסתר 

כמו בתורת הנגלה. הוא הוקיר מאוד את השיטות בתורת הקבלה כמו שיטת 
הרמ"ק והרמח"ל זצ"ל. אבל אימץ לעצמו את קבלת הרש"ש- רבינו שלום שרעבי 
זצ"ל. מאידך גיסא, היה מתנגד בחריפות לאותה כת שמכחישה את תורת הקבלה. 

אנשיה היו מופרכים בעיניו מכל וכל.
פעם השתתף רבי בן ציון בהלווית נדיב מתומכי הישיבה, ונחרד לראות שם 
את אחד מראשי אותה כת. הוא נחרד למחשבה שהנה אותו אדם יבקש להתקרב 
וללחוץ את ידו, ובכך לזכות בהכרה מראש ישיבת פורת יוסף. והמכשול שיגרם 

מכך מי ישורנו.
ואכן כפי שחשב כן היה, לאחר ההלוויה נטל רבי בן ציון ידיו, ובדיוק אז 
ניגש הלה והושיט את ידו. הבזיק מיד רעיון בלבו של רבי בן ציון ואמר לו: "ידי 
עדיין רטובות ועפ"י תורת הקבלה (שהלה כופר בה) שורה עליהן רוח טומאה עד 

שיתייבשו וא"א לתת יד"... הלה נאלץ לשמוט ידו במבוכה.
הגיב על כך רבי בן ציון: מן השמים שמרוני שלא אכשל בלחיצת ידיו, ואדרבה, 

יגילו במלכםיקבל תשובה המעוגנת בתורת הקבלה שהיא לצנינים בעיניו.

ח 
 ,
ל 
ו 

ה 
א 
א 
ד 
 (
ו 
ו 

ם 
ן 
ו 
ך 
ף 

"צריך לדעת לשמוע מעשה..."
המעשה שלפנינו מלמד כיצד יש לשמוע סיפור בצורה נכונה שלא יביא 

לידי טעות: בחייו של הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל התפרסם בציבור מעשה 
שהיה כדלהלן: פעם נכנס רבי שמואל למנינו של החזון איש בשעת תפלת מעריב. 
החזון איש אחז באמצע קריאת שמע וכששמע את קולו של רבי שמואל, סימן 

לו החזו"א בידו לבוא ולשבת במזרח.
הכל תמהו והתפלאו למשמע המעשה, כיצד זה יתכן שהחזו"א ירמוז באמצע קריאת 
שמע? ומה עוד שהיה ידוע ריכוזו הגדול של החזו"א בתפלתו. והיאך יתכן שישים לב 
לקולו של רבי שמואל? שאלות אלו הציקו לרבים (ובהם גם לחתנו של רבי שמואל 

הגאון רבי יצחק הקר שליט"א) ועקב כך היו שפקפקו באמיתות הסיפור.
מעיד מקרובו של רבי שמואל: "פעם שאלתי אותו על נכונות הסיפור שהתפרסם עליו 
ועל התמיהה שבו. אמר לי רבי שמואל: "צריך לדעת לשמוע מעשה. לחזון איש היה זמן 
אחר לקריאת שמע. הוא סבר שזמן צאת הכוכבים הוא מאוחר ממנהג העולם, אולם 
לזמן שלו לא היה לו אפילו מנין, משום כך אותה קריאת שמע של תפלת מעריב, עליה 
מספרים, היתה לדעתו טרם זמנה, והיא היתה עבורו כקורא בתורה... ורק לאחר התפלה 

הלמות עמלים - ח"בהשלים את מצות קריאת שמע לשיטתו.

ר 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבנה מכשילה...ר
סח הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א: "כל ספר שמוציאים לאור, צריך 
שעם הארץ יקרא אותו קודם, כדי לראות היכן עלולים לטעות בהבנת הדברים".

וסיפר רבי חיים דוגמא שאירעה אצלו: "בא אלי יהודי והודה לי על שפסקתי 
בספר "שונה הלכות" שמותר להתקלח בשבת... תמהתי: איך יתכן, הרי בפירוש 

כתוב שם שאסור להתקלח בשבת.
"וענה לי: אמת שהבאתי בשם "מנוחה נכונה" שאסור להתקלח בשבת אבל 
הרי הוספתי ב"שונה הלכות" שהחזון איש עבר על זה, דהיינו שלא הסכים עמו 
והתקלח... "הגע בעצמך" - הפטיר רבי חיים - "אני כתבתי שהחזון איש עבר 
על פסקיו ואישרם והוא הבין שעבר עליהם ולא נהג כפי שפסק, מי היה מעלה 

הספריםבדעתו הבנה כזו!"



שלא לדבר לשון הרע על הזולת !
(פרק  בסתר"  רעהו  מכה  "ארור  מהפסוק:  נלמד 

כז-כד)
מצא  הטורים  ובעל  אומר.  הוא  הרע  לשון  על  רש"י:  וכתב 
רמז לכך: "בסתר" בגימטריא "בלשון הרע". למדנו שהכאה 
תדמיתי  נזק  היוצר  חברו"  בגנות  "דיבור  הוא  בפניו  שלא 
לחברו והשלכותיו מסוגלות להגיע עד לנזקי הגוף ונזקי ממון.
שמים  שם  המחלל  "כל  מ"ה):  (פ"ד  אבות  במסכת  שנינו 
בסתר נפרעין ממנו בגלוי". ופירש היעב"ץ: "ונראה לי שבכלל 
המחלל שם שמים בסתר, הוא המספר לשון הרע, יען כי 
בכל  שהשורש  חמורות,  עבירות  שלוש  אבק  בכנפיו  נמצאו 

אחת יהרג ואל יעבור..."
על  הרע  לשון  המספר  והנה  ומבאר:  היעב"ץ  מוסיף  עוד 
חברו, כשומעו את קול צעדיו [של המדובר] ישתוק מדבריו 
וישנה דיבורו, ובעבור מעל פניו יחזור לקלקולו,  ולא יחשוב 
שמי שמלא כל הארץ כבודו בכל מקום עיניו צופיות... והמספר 
לשון הרע ומראה סבר פנים יפות לחברו בפניו ובקרבו ישים 
ארבו, ומידי עוברו ילעוג עליו וישימהו מרמס לחרב לשונו... 
וכיון שכן, אין לך חילול גדול מזה, ולכן יפרעו ממנו בגלוי, 
וכמו שנאמר "והעם לא נסע עד האסף מרים", כי ידעו כולם 

גודל עונש לשון הרע ואעפ"י שהיה בסתר ובשוגג.
אמרו חז"ל בגמרא (ערכין טו:): מה תקנתו של מספר לשון 
הרע. אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה שנאמר (משלי טו) 
"מרפא לשון עץ חיים", ואין לשון אלא לשון הרע שנאמר 
"חץ שחוט לשונם", ואין עץ אלא תורה, שנאמר "עץ חיים 
היא למחזיקים בה". ואם עם הארץ הוא, ישפיל דעתו שנאמר 
(שם) "וחלף בה שבר ברוחי"... ובהמשך אומרת הגמרא:  אלא 
מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא 

יעסוק בתורה ואם עם הארץ הוא, ישפיל דעתו.
ולכאורה תמוה - שואל רבינו החיד"א זצ"ל (בספרו אהבת 
דוד) - כיצד יכולה הלשון שחטאה בלשון הרע לתקן את 
החטא הזה על ידי לימוד התורה והרי, כידוע, אין קטיגור 

נעשה סניגור?
חז"ל  שאמרו  מה  עפ"י  טעם,  בטוב  החיד"א  ומבאר 
משום  בכסף  מתגרשת  האשה  שאין  ה.)  (קידושין  בגמרא 
"קטיגור".  נעשה  הקידושין)  כסף  (שהוא  סניגור  שאין 
וא"כ  בשטר  גם  מתקדשת  האשה  הרי  הגמרא,  ושאלה 
שטר  בין  הבדל  שיש  ותירצה,  בו?  להתגרש  יכולה  כיצד 
בעצם  מתגרשת  או  מתקדשת  האשה  אין  שבשטר  לכסף, 

הכסף, של  בחפצא  שמתקדשת  כמו  השטר,  של  החפצא 
[והשטר הוא רק אמצעי  אלא רק במילים שכתובות בו 
להעביר דרכו את המילים] וא"כ, נמצא שישנו הבדל בין 
שטר קידושין לשטר גירושין שהרי הנוסח הכתוב בשטר 
שונה לחלוטין בין שטר קידושין לגט. וממילא שוב לא 

שייך לומר בזה "אין סניגור נעשה קטיגור".
לפי"ז יש לומר שהוא הדין גם לענין תיקון לשון הרע. 
הלשון היא כדוגמת שטר שמשתנה לפי הדיבור שנאמר 
על ידה. על כן, אף שחטא אדם בלשונו כשדיבר דיבורים 
אסורים, יכול לתקן את הלשון על ידי שישנה את הדיבור 
עצמה  הלשון  ואז  תורה,  דברי  מפיו  ויוצא  הלשון  של 
לשון  אותה  זו  ואין  טובה,  ללשון  רעה  מלשון  משתנה 

ששייך לומר בה "קטיגור נעשה סניגור".
חיים  החפץ  מביא  הרע  לשון  עוון  לתיקון  נוספת  עצה 
(בספרו שמיה"ל): ידוע מה שאמרו חז"ל (תנחומא בשלח 
- כד): הצדיקים באותו דבר שחטאו, בו מתרצים. ועל כן, 
בחבורות  מלישב  להתרחק  עצמו  את  ירגיל  הכל  תחילת 
אנשים, נגד טבעו שהיה לו עד עתה, וגם יראה לזכות את 
הרבים בלשונו. להוכיחם ולזרזם לתורה ולמצוות ולהביא 

שלום בין אדם לחברו.
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"האם היא צריכה לשמוע לשון הרע?"
לאחת מאחיותיו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל 

הוצע שידוך לבתה, עם בחור מישיבת קול תורה, בה שימש רבי 
שלמה זלמן כאחד מראשי הישיבה. כמובן הלכה האחות אל בית 

אחיה, ראש הישיבה, כדי לשאול ולברר אודות טיבו של הבחור.
האחות המתינה עד שכל הנוכחים יצאו מהחדר, וכאשר נותרו 
רק רבי שלמה זלמן ורעייתו הרבנית בחדר, הציגה את השאלה 
על הבחור המוצע. נענה רבי שלמה זלמן ואמר: "כן, הוא בחור 
טוב". לפני שיצאה האחות מביתו, שאל אותה: "את וודאי נכנסת 
שהתגוררה  ע"ה  לייזרזון  הרבנית  (אחותה  האחות"?  אצל  לבקר 
בסמוך), ענתה בחיוב ויצאה מן הבית כשהיא פונה אל בית אחותה 

האלמנה.
כאשר סיימה את הביקור בבית אחותה ופנתה לצאת לרחובה של 
עיר, נדהמה לראות את אחיה רבי שלמה זלמן ממתין לה ביציאה 
מן הבית. הוא פנה אליה ואמר לה בנועם לשונו: "שאלת אותי על 
בחור פלוני. לא שואלים שאלות כאלה בנוכחות אחרים, אלא רק 

ביחידות"...
התפלאה האחות: "וכי מי היה שם? רק הרבנית נוכחה" חזר רבי 
שלמה זלמן ואמר: "והאם היא צריכה לשמוע לשון הרע על בחור? 

ובכן, שידוך זה אינו מתאים לבתך!"
הלמות עמלים - ח"ב
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הזכות לרפואה...
תלמיד חכם בא להגראי"ל שטיינמן זצ"ל כדי להוועץ עמו 

בענין חולה המחפש זכות לרפואתו. הוא אמר להרב שטיינמן 
שבדעתו להדפיס ספר של אחד מגדולי האחרונים כדי שילמדו 
שטיינמן  הרב  פעם  שסיפר  כמו  החולה.  לזכות  זה  ויהיה  בו 
בנו  חלה  שכאשר  זצ"ל  פינקל  הגרא"י  מיר  ישיבת  ראש  על 
הגרח"ז זצ"ל הדפיס ספר קצות החושן וחילקו לבני תורה, ובנו 

התרפא.
הרב  התחבט  ספר  כל  ועל  להדפיס,  ראוי  ספר  איזה  ודן  ישב 
שטיינמן האם אינו מגרע מזכות היורשים על הספר. בסופו של דבר 
אמר לו הרב שטיינמן: כתוב בפסוק "מי האיש החפץ חיים, אוהב 
ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע". עצה שכתובה בתהלים זוהי 

העצה הטובה ביותר לרפואת החולה.
מתוך מאמר
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"האם מותר לגלות מי שבר?"
קטנה  בישיבה  בבחרותי  למדתי  כאשר  ת"ח:  אברך  סיפר 

הישיבה  ראש  החלון.  את  שבר  התלמידים  שאחד  קרה  לצעירים, 
ביקש לדעת מי עשה זאת וחשד בי, למרות שלא היה לי כל קשר 

למעשה.
כשראש הישיבה פנה אלי, אמרתי לו שאין ידי במעל, אבל הוספתי 
ואמרתי שאני יודע מי עשה זאת וכי הבחור ששבר מוכן לשלם את 

הנזק אבל אינו רוצה שידעו שהוא זה ששבר את החלון.
למרות זאת עמד ראש הישיבה על כך שאגלה לו מיהו התלמיד 
ששבר, אמרתי לו שאני רוצה לפני כן לשאול רב האם במצב כזה 
מותר לי לגלות... ראש הישיבה איים עלי שאם לא אגלה לו מי שבר, 

הוא יסלק אותי מהישיבה...
הלכתי לשאול את הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל, והוא אכן פסק 
לי שאסור לי לגלות, לפי שיש בזה איסור לשון הרע, וגם אם ראש 
לגלות!  לי  אסור  מהישיבה  אותי  ויסלק  איומו  את  יממש  הישיבה 
והוסיף רבי ניסים: "אם תסולק מהישיבה, תלך ותלמד בבית הכנסת, 

כי אם אסור לגלות אז אסור, ולא יעזור שום דבר"...
הלמות עמלים



נֹות ָלֶאְבֹיִנים". "ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמּתָ

ממגילת  הפסוק  את  שציטטנו  והסיבה  התבלבלנו  לא  לא. 
אסתר (ט, כב) איננה משום שסברנו בטעות שאנו בעיצומו של 

חודש אדר...

מובא בספרים הק' שאלול בראשי-תיבות א'יש ל'רעהו ו'מתנות 
ל'אביונים - ולא בכדי: אלול הוא זמן בו יש לשים דגש על 

ענייני בין אדם לחברו ומצוות צדקה!

האם להתחסד עם הזולת זה רק בענייני גשמיות? מה פתאום! 
כאשר באפשרותנו לסייע לזולת רוחנית הרי ֶהֱחֵיינּו אותו!

לפיכך - בשורות הבאות נשתדל להאיר נקודה חשובה שנוגעת 
לתוקף עבודת הימים הנוראים. קחו עמכם את הדברים, ַהֲחיּו 

באמצעותם יהודים - ושכרכם יהיה רב!

* * *

נפתח בסיפור.

המשגיח  אחד  יום  בחו"ל.  בישיבה-קטנה  צעיר  בחור  הייתי 
[שם כינו אותו "מנהל הישיבה"] קרא לי ולתלמיד נוסף ואמר: 
ה", נשאלת  ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ אתם אומרים בוידוי "ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ים? וכי וידוי צריך לומר עם  השאלה: על איזה חטא אתם ִמְתַוּדִ
הרגליים ולא עם הפה? עם השערות? עם האוזניים? וידוי אומרים 

עם הפה!

והוא אמר את התשובה: וידוי לא אומרים עם הפה - וידוי 
אומרים עם הלב!!!

כאשר אדם אומר וידוי רק עם הפה ולא עם הלב, הרי זה 
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך  חטא ועל כך גופא יש להתוודות ולומר: "ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה". ִוּדּוי ּפֶ ּבְ

* * *

איך אומרים וידוי עם הלב?

כאשר מתבונן האדם במעשיו, ומכיר בכך שהעברה היא בעצם 
דבר רע שנפשו אמורה לסלוד ממנה, הוא מתחרט מעומק ליבו 

על שנכשל בחטא.

ממלמל  רק  אלא  בתשובה,  ושב  מתבונן  לא  הוא  אם  אבל 
את הוידוי בפה - על כך אומר הרמח"ל שזה "נראה חציפות 
גדול - ותחת להועיל מזיק הרבה" מדוע? ממשיך הרמח"ל ומתאר 
דבר נורא: "המקטרג הולך לפני הקדוש ברוך הוא לומר: ראה 
ָחָטא בא לפניך בעזות-פנים להזכיר עוונותיו, ואינו  זה שאחר ׁשֶ
מתבייש מהם. ומידת-הדין מתעורר עליו להענישו - והיה יותר 
טוב אם לא היה אומרו כלל" (עכ"ל בספר קיצור הכוונות, סדר 

יום-כיפור)

* * *

בקהילות החסידים ועדות המזרח נוהגים לומר בכל יום את 

וידוי "אשמנו. בגדנו." אמנם לפי נוסח אשכנז, לא אומרים 
זאת באופן יומיומי. מעניין לצטט בענין זה את לשון הבני-

יששכר (תשרי מאמר ז' אות ט') שמעניק לנו את הפרספקטיבה 
הנכונה של הנושא.

הבני-יששכר מגלה שבעבר נהגו לומר את וידוי "אשמנו" רק 
"תלמידי חכמים וזקנים אבל למרבית המון-עם המתפללים בבית 
למה  יום".  בכל  הוידוי  לומר  אותם  מנהיגים  היו  לא  הכנסת, 

ומדוע? מה רע בכך שכולם יזכו לומר וידוי בכל יום?!

ים את לבם לאיכות ומהות  אלא שהיות והמון העם "אינן ְמַפּנִ
הוידוי" ואם-כן כאשר הם יתוודו עם הפה ולא עם הלב, אזי 
"יוסיפו על חטאם פשע ויצטרכו... ִוּדּוי ְלִויּדּוָים" [ומהו הוידוי על 
ה" כמבואר  ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ הוידוי?... הכוונה ל"ַעל ֵחְטא ׁשֶ

שם].

מוסיף הבני-יששכר ואומר ש"עתה מקרוב [-היינו לפני כ-200 
שנה] הנהיגו לומר הוידוי בכל יום כל ההמון בכל בתי כנסיות" 
ומה יעשה הבן כדי שלא ייכשל? "הנה המשכיל ישיב אל לבו 

להתוודות כהוגן - ואז טוב לו".

היוצא מכל הנ"ל שכל אחד צריך לעשות את חשבון נפשו ביחס 
לאמירת הוידוי. ואני נזכר מה שסיפר מו"ר רבי אביגדור מילר 
המלחמה,  לפני  שבאירופה  בסלבודקה  למדתי  כאשר  זצוק"ל: 
בזמן אמירת הוידוי היו אומרים "אשמנו" ועוצרים. לא מסוגלים 
הרבה  ארך  וזה   - שאשם  מה  בכל  התרכז  אחד  כל  להמשיך. 

זמן!

אם נמשיך את חוט המחשבה, הרי גם אמירת תחנון רגיל - 
ללא וידוי - לא יכולה להיאמר מן השפה ולחוץ. אי אפשר לומר 

"ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך" ללא התבוננות!

[לענ"ד מי שאינו מסוגל להתוודות בהתבוננות וכוונה אמיתית, 
מדוע שיזיק לעצמו. אולי היה אפשר לסמוך על הרמח"ל ועדיף 
שלא יאמר. כמובן שלכתחילה צריך לומר בצורה הראויה בחרטה 

אמיתית וקבלה לעתיד]

* * *

מילה לסיום: שורש חוסר ההתבוננות במה שיוצא מהפה, נעוץ 
השפה  מן  מדבר  לא  אמיתי  אדם  האמת.  מידת  של  בחולשה 

ולחוץ, לא עם בני אדם ובוודאי שלא עם בוראו.

כי  הוידוי,  באיכות  רק  לא  פוגם  האמת  במידת  החיסרון 
אם בכל צורת החיים. השורש הגדול של כל חסרונות החברה 
הקשורים בבין אדם לחבירו, מבעיות שלום-בית דרך שחיתות 

ועד התבוללות, הכל נעוץ בחולשה יתירה של מידת האמת.

מי שחי עם האמת לא מתדרדר לשום מחוזות שליליים.

יה"ר שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה ואמיתית, כסימן השנה 
הבאה עלינו לטובה: ת'הא ש'נת פ'ה א'מיתי!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל



 

 

   

ובכתה לפניו שבעלה הלך לעולמו, 

והיא נשארה עם יתומים קטנים רח"ל, 

ועכשיו רוצים לקחת לה את ביתה 

ולזרוק אותה מביתה, וישב שם 

הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זיע"א 

חיים" -וגם הוא בכה עמה, וה"דברי

ישב בשמחה ובירך אותה. אח"כ שאל 

חיים" איך -רבי שלום את ה"דברי

אפשר להיות בשמחה במצב כזה? 

השיב לו הרה"ק מצאנז: כלל גדול יש 

בור יהודי בידי, שלפעול טובה ע

 אפשר רק על ידי שמחה.

 

 ליראה את ה' הנכבד והנורא

 נ"ח( –כ"ח )

עבודתו של הרה"ק רבי יחזקאל    

משינאווא זיע"א היתה באש יוקדת, 

וכל איבריו חלים וזעים, בבחינת "כל 

עצמותי תאמרנה", כשהיה מבטא את 

התיבה "והנורא" בתפילת שמונה 

עשרה, היה רועד בכל גופו בפחד 

. וסיפר הרה"ק ה"קדושת ציון" נורא

מבאבוב זיע"א, כי פעם בא אל רבנו 

יהודי כפרי כדי להזכיר לפניו את 

פרתו החולה, וכשנכנס לבית הכנסת 

עמד אז הרבי בחזרת הש"ץ, וכשאמר 

את תיבת "והנורא" עברה רעדה 

והתעוררות בין כל הנוכחים, ביניהם 

אותו כפרי שהתרגש עד לעמקי 

מפרתו החולה   נשמתו, ושכח לגמרי

ונשאר בשינאווא שבועיים תמימים, 

 עד שהפך לאחד מבני החבורה.  
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 אבכי תפרשת 
                                                

 

ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי 

 י'( –האדמה וגו' )כ"ו 

פעם עלתה על דעתו של הרה"ק רבי    

מרדכי מנדבורנא זיע"א לקיים מצות 

הבאת בכורים, על דרך שאמרו חז"ל 

כם כאילו "כל המביא דורון לתלמיד ח

מקריב בכורים", מה עשה, קנה כבשה 

ושחט אותה, את הבשר חילק לעניים 

לשבת קודש, ומהצמר נתן לאיש חסיד 

אחד שהיה תמים ומופשט מענייני 

העולם הזה, שיטווה ממנו כרך אחד 

של ציצית, ושכר שליח מיוחד ושם את 

כרך הציצית במקום המשתמר בבגד 

ד, העליון של השליח, וחיברו שם לבג

ושלחו להביא את כרך הציצית אל 

מצאנז זיע"א,  "חייםה"דברי הרה"ק 

השליח עשה שליחותו ומסר לצדיק 

מצאנז דברי הקדוש רבי מרדכי שהוא 

רוצה לקיים מצות בכורים, וכי הביא 

לו לשם כך כרך ציצית, נהרו פניו של 

הרבי מצאנז ונטל בעצמו את הדורון 

ממקום חיבורו אל הבגד בחשיבות 

והשליח סיפר שגם הנייר גדולה, 

שעוטף את הציצית כרך הרבי 

מנדבורנא בעצמו, לקח הרבי מצאנז 

את הנייר והטמינו בחשיבות רבה 

 .במקום מיוחד
 

ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' 

 י"ט( -אלקיך )כ"ו 

פעם אחת באה אלמנה לפני הרה"ק 

חיים" מצאנז זיע"א, -בעל ה"דברי

 הזהרו בכבוד חכמים

אחד מנכבדי צפורי שהכניס את בנו לבריתו  

של אברהם אבינו, הזמין את רבי שמעון בן 

חלפתא להשתתף בשמחתו. ביום המיועד, 

כשבאו רבי שמעון ובני עירו לשערי העיר 

צפורי, ראו כמה נערים עומדים באחת 

החצרות ומשחקים, כשראו הללו את רבי 

שמעון, בעל הדרת הפנים של תלמיד חכם, 

והו ואמרו לו בקול מתקלס: "לא תזוז עצר

מכאן עד שתרקוד מעט לפנינו". גער בהם רבי 

הן זקן אני, ואין זה נאה לי", אך אותם "שמעון: 

הנערים קלי דעת לא הקשיבו לדבריו, וסרבו  

להניחו להמשיך דרכו. נשא רבי שמעון עיניו 

למעלה וראה כי נגזר בשמים על אותה חצר 

פול. פנה אל הנערים בה ניצבו הנערים, שתי

ואמר להם: "אני אשיר ואתם תענו אחרי, לכו 

וכך  לבעל החצר, ואם ישן הוא עוררו אותו,

מתוק, אך  תאמרו לו: ראש החטא ותחילתו

ון לומר ורע ומר!"  רבי שמעון התכ סופו

בדבריו, כי האב אשר לא חינך את הנערים 

הללו ולא הרביץ בהם חכמה, מוסר ודעת, 

רע ומר. לשמע חילופי הדברים סופו יהא 

התעורר בעל החצר, מיד יצא אל רבי שמעון 

ונפל לרגליו ואמר: "אל תשים לבך לדבריהם, 

שכן נערים שוטים המה". השיב רבי שמעון: 

ומה אוכל לעשות, והגזירה על ביתך שיפול 

כבר נגזרה? רק זאת אוכל לעשות בעבורך, 

שלא יפול הבית עד שתוציא מתוכו את כל 

ר אתה חפץ להוציא. מיהר בעל הבית אש

להוציא חפציו מהבית, ובו ברגע שכילה 

 מעשיו, קרסו הבית והחצר והפכו לתל חרבות.

 )ע"פ מדרש רבה קהלת ג' ד'(
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 אפשר אי אפוא, מנוס אין? אותי מצא הוא כאן גם מה  

 מפניו להסתתר

 ע"והשו אהתני בעלהרה"ק רבי שניאור זלמן  אל בא פעם

 שנים זה ,אילם עלינו לא שהיה קטן ילד עם יהודיזיע"א 

 הנה להוציא מסוגל היה ולא ,לשונו את איבד לדישה אחדות

 ועבר ,מאד נבהל הרך בגיל פעם כאשר לו הקר זה דבר .מפיו

 אולם ,הרופאים טובי אל הילד עם הלך אביו ,חריף זעזוע עליו

 .לו לעזור מסוגלים היו לא הם

 רפואה וביקש "בעל התניא", אל האומלל היהודי איפוא בא

 ליהודי אמר מכן ולאחר ,בהרהורים שקע הרבי .האילם לבנו

 יהודי ימצא ושם שבגרמניה, מץ לעיר לגרמניה לנסוע עליו כי

 יתברך והשם ,לעיר בכניסה הר ליד נמצא שביתו עצים סוחר

 .הרבי אמר ,לבנושלימה  רפואה במץ שם ישלח

 על שמח הוא, כאחד ומודאג שמח הרבי של מחדרו יצא האיש

 מאין מודאג גם היה הוא אולם לבנו רפואה הבטיח הרבי כי

 הכסף ומעט ,עשיר היה לא האיש ,הדרך להוצאות  כסף יקח

 עתה ,ביקר שאצלם השונים הרופאים על הוציא ,כבר לו שהיה

  .מנלן וכסף כזאת נסיעה לעשות ובנו הוא חייב

 מיד החסידים כי ,לתקווה מקום הדאגה פינתה מהרה עד

 הדרוש הכסף את ביניהם אספו ,המדובר במה בשמעם

 ובנו האיש ואכן .להתקיים תוכל הרבי שברכת כדי ,לנסיעה

 שבגרמניה מץעיר ל הגיעו מרובים נדודים ואחרי לדרך יצאו

 בכניסה ההר ליד הבית את מצא הוא ,ומוצלחת טובה בשעה

 ובנו האורח את שקיבל ,עצים סוחר יהודי התגורר שבו לעיר

 .יפות פנים בסבר

העיר  ברחובות והסתובב ,העצים רחסו אצל האיש התארח 

 לחפש כדי העיר לרחוב יצא  יום כל ,מעשה באפס בנו עם יחד

 ,קרהו לא מאומהו שיצא, כלעומת חזר יום וכל ,לבנו מרפא

 ,הרבי כדברי לישועה ציפההיהודי לא איבד את אמונתו ו

 אחדים ימים עברו .ישועתם תבוא מאין מושג לו היה לא אולם

 ,"תכלית" ללא בעיר מסתובב שלו האורח בי ראה הבית ובעל

 יכול הוא אםהו לעיר לבואו הסיבה מהי איפוא שאלו הוא

  ?במשהו לו לעזור

 בפקודת לכאן בא הוא כי ואמר ,סיפורו את היהודי לו סיפר

, האילם לבנו מרפא ימצא הא כאן כי ,שאמר בעל התניא הרבי

 בעל שאל" ?רופא אצל כאן שתבקרו הרבי התכוון אולי"

 אמר הוא רופא, על דיבר לא הרבי כי השיב האיש אולם ,הבית

 ישלח' שה עד ,כאן להיות רק מאומה לעשות צריך אני אין כי

 .מקודש עזרתו

 במוחו צץ לפתע ,העצים סוחר את מאד הפליא הזה הענין    

". לחתני התכוון שלך שהרבי כנראה: "לאורחו ואמר רעיון

 משהו לך ואספר הבה, "לחתני ,ידידי כן"שאל האיש, ?" לחתנך"

 הסתובב ,מתפלל אני שבו המקומי הכנסת בבית .חתני אודות על

 בכך הבחנתי כאשר ,היום כל ולומד יושב שהיה עני ורבח פעם

 הבחור, אצלי ולאכול לבוא הזמנתיו, חיה נפש כאן לו אין כי

 לאכול מוכן הוא אין כי הבחור לי אמר ימים כמה כעבור, "הסכים

 הרי ,עצים מלאה גדולה חצר לי ויש והואיל ,חסד לחם אצלי

 יחוירו הוא וכך, החצר של השומר להיות מוכן הוא אסכים שאם

 .למחייתו

 קטנה ביקתה בחצר לו שאעשה  - אמר -, מבקש שהוא מה כל 

 להצעתו בלילות. הסכמתישם  ללון וגם ללמוד לשבת שיוכל

 לו להקים ציוותי ומיד, לי חסרו לאהרי  קרשים, רבה בשמחה

 לעבוד נכנס והוא ,ספסלו שולחן ,מיטה בו קטן והכנסתי צריף

 מבעד וראיתי בלילה התעוררתי אתת פעם. שומרבתור  אצלי

 כל כי פחדתי כי מאד נבהלתי, השומר של הצריף ליד אש לחלון

, חלילה בלהבות תעלה, שבה העצים מצבור כל על שלי החצר

 את ולכבות השומר את להעיר כדי החוצה ורצתי מהר התלבשתי

 שורר מוחלט חושך כי ראיתי לחצר יצאתי כאשר אולם, הדליקה

 אשתי, הביתה וחזרתי השתוממתי. דליקה ואין אש אין, בחוץ

 צחקה אשתי, שראיתי האש על לה וסיפרתי קרה מה שאלה

 . חלום חלמתי שבטח ואמרה

 ראיתי ושוב ,בלילה התעוררתי שוב ואני, אחדים ימים עברו   

 וכאשר, אשתי את הערתי כבר הפעם ,השומר של הצריף ליד אש

, ולכבות כדי ולצאת להתלבש אותי זרזה, היא אף האש את ראתה

שנינו  הבנו עתה. אש ולא דובים לא ושוב החוצה לצאת מיהרתי

 אינו הזה הבחור כי למסקנה הגענו, כך כל פשוט הענין אין כי

 מהצדיקים וודאי אלא, פנים להעמיד מנסה שהוא כפי פשוט בחור

, עליהם שמענו רבות שכה צדיקים ו"מהל אפילו ואולי, הנסתרים

 ואנו מה זמן עבר .הענין על לאיש לספר לא איפוא החלטנו

 לבחור להציע בדעתי ועלה, לבתנו שידוך על לחשוב התחלנו

 את בפניו הצעתי כאשר .לרעיון הסכימה ואשתי לחתני להיות

 בתנאים אולם לשידוך יסכים הוא כי הבחור השיב, הדבר

 תהיה שבו ,העיר של השני בקצה קטן בית רוצה הוא, מסויימים

 לבקרם נבוא אשתי ולא אני לא אולם, משלהם דירה ולאשתו לו

 .קצר לביקור לפעם מפעם אלינו יבואו הם אלא, שם

 



 

  

  

 יודע הוא באשר אופה להיות רוצה הוא, לפרנסה אשר

 ,אלה לתנאים אסכים אני אם ,אפיהה עבודת ומכיר את

 ,אני. כמובן לכך תסכים בתי גם אם ,לשידוך הוא יסכים

 יצא וכך, הבחור של לתנאיו שלושתנו הסכמנו ובתי אשתי

 נערכה החתונה, ומוצלחת טובה בשעה הפועל אל השידוך

  ובשמחה גדולה. עם ברוב

 אין פעם אף, הבטחנו אשר את מקיימים אנו כי לומר מיותר 

 לפעם מפעם אלינו באים הם אולם, אצלם מבקרים אנו

 ואצלם, בעלה עם מאושרת בתי כי לי נראה. קצר לביקור

 מין איזה היקר ידידי בעצמך להבין תוכל עתה. בסדר הכל

 ,מושגשום  לי אין ?עליו יודע שלך הרבי מאין, לי יש חתן

 הוא מה ונראה אליו לגשת צריך אתה כי סבור אני אולם

 . לך יאמר

 האילם בנו עם שלנו היהודי עתה ניגש לריק זמן לאבד מבלי

 כנסםיבה, מארחו של חתנו הצעיר האופה של ביתו אל

 ברכו האיש, ספר מעל רכון כשהוא האברך את מצאו לחדר

 לו אמרו היהודיולשאלתו מה לידידי בביתי? ענה , לשלום

 יזכה שבנו כדי, הנה אותו שלח" התניא בעל" הרבי כי

 הצעיר האופה נחרד דבריו את בשמעו, מהישל לרפואה

 אי ,אפוא מנוס אין? אותי מצא הוא כאן גם מה: "ואמר

  ."ומפני להסתתר אפשר

 לו הושיטהאילם,  הילד אתהאופה  אליו קרא מכן לאחר   

 אתה מה. "שתק הילד ,"עליכם שלום: "לו ואמר ידו את

 ,רם בקול האופה עליו ציווה" שלום עליכם אמור? שותק

 בכה אביו גם, בבכי ופרץ האילם הילד השיב" שלום עליכם"

 .מעיניו זולגות גיל של ודמעות בנו את מחבק כשהוא

' ה יתן ,לשלום הביתה סעו" האופה להם אמר מכן לאחר 

 שייזהר והעיקר, שמים וירא למדן לחסיד ויהיה יגדל הילדו

 ".וטהרה קדושה של דברים טובים דברים רק לדבר ויישמר

 

 עיקר קבלת התורה על דעת שתועיל תשובה

שאהב אחד משריו, ונתן לו מתנה משל למלך     

גמורה בשטר ובקבלת חרם כתיקון השטר שדה אחד 

או מחוז אחד. אחר כך מת השר ההוא, והמלך בנה 

אחר כך בנין חדש בתוך שטח השדה הנ"ל, ובאו בניו 

וערערו על המלך שנכנס לתוך גבולם ואמר להם 

המלך הלא כל עיקר אחוזתכם נתתי לאביכם 

הבאים מכוחו, תמחו לי שלא  במתנה, והיתכן שאתם

אשיג גבולכם?. והשיבו היושבים במשפט, הלא שדה 

ומחוז ההוא הוא עכשיו שלהם על ידי שטר מתנה 

וקבלת חרם ושבועה שלך, יהיה איך שיהיה,  אין לך 

רשות להשיג גבול של בנים של השר ההוא. פעם 

אחת חטאו בני השר ההוא ועברו על שבועה 

אז אמר המלך עכשיו  שנשבעו פעם אחת למלך,

פסק הדין והריב שיש לכם עלי בנידון השגת גבולכם 

הוא בטל ומבוטל, כי כל עיקר השדה לא בא לכם 

אלא מכח השבועה והדיבור שדברתי ונשבעתי 

לאביכם, ועכשיו שעברתם על השבועה, גם אנכי 

אוכל לבטל שבועה אם לא תתרצו לי על תנאי 

 שארצה. 

בחסדו הגדול נתן מתנה והנה בנידון דידן הקב"ה 

ונשבע לאברהם ליתן לו ארץ ז' עמים גם לזרעו 

אחריו, ועכשיו בני אברהם המה מוחזקים בארץ 

ההוא בדין גמור והוא שלהם, ואי אפשר להקב"ה 

ליקח ארצם מידם אם לא בזמן שיעברו ישראל את 

שבועת התורה, אז יש לו ג"כ רשות שלא לקיים 

תיו של הקב"ה שבועתו. וזה ג"כ מרומז במידו

בתחילה "ורב חסד" שנתת מתנת חסד לאברהם 

ואח"כ "ואמת", דהיינו אצל בניו הוא אמת "נוצר 

חסד לאלפים" לומר שחסד זה של אברהם אתה 

נוצר לאלפי דורות, ולא תוכל לבטל אפילו אם 

יעברו ישראל על שבועת התורה ועושים כמה 

עבירות, מ"מ כיון שמצות התשובה היא אחת מן 

ות שבתורה, ע"כ לצורך זה קיבלו עליהם המצ

התורה, שאם יחטא אדם בתחילה בתנאי שישוב 

בתשובה, וע"ז נאמר "נושא עוון ועובר על פשע" כי 

 כך עיקר קבלת התורה על דעת שתועיל תשובה.

 )החתם סופר הק' זיע"א(

 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 

 

 הי"ו הר"ר יוסף אוביץנדבת 

 ז"ל ברוךב"ר  הר"ר זאב וזקנ לע"נ

  תנצב"התש"פ אלול ט נלב"ע 

 

 מידת החסד של צדיק

 על אחד מראשי הישיבות מסופר   

שנסע לארצות הברית כדי לאסוף 

שנכנס צדקה עבור הישיבה. כ

לבקר את הגאון רבי משה 

פיינשטיין זיע"א, התעניין למטרת 

ביקורו, סיפר לו את מטרת בואו 

והוסיף שהוא מתכנן לנסוע גם 

לטורונטו. שאל אותו רבי משה  

האם הוא מתכוון לבקר גם אצל 

עשיר פלוני בטורונטו? השיב ראש 

הישיבה שאכן חושב להיות גם 

אצלו. אמר לו רבי משה: יש לי 

זה מכתב לכתוב לו, איני רוצה אי

אבל אם בין כך  את כבודו, להטריח

תהיה אצלו אולי תהיה שליח מצוה 

ב? "בשמחה ולמסור לו את המכת

כתב רבי רבה" ענה ראש הישיבה. 

 והכניס את המכתב, משה

למעטפה, סגר אותה ומסר לראש 

הישיבה. הגיע הלה לטורונטו, 

ודבר ראשון עשה את שליחותו של 

, נכנס לאותו עשיר ומסר רבי משה

לו את המכתב, העשיר פתח את 

לאחר שקרא אותו העלה והמכתב 

 זה מסתבר שהיה ,חיוך על שפתיו

מכתב המלצה שכתב רבי משה 

עבור ראש הישיבה. כשהוא עצמו 

לא ידע שזאת המלצה עבורו, 

כמובן שהעשיר נתן נדבה הגונה 

 אחרי המלצה כזאת.

מדהים לראות איזו מידה    

מת של חסד. רבי משה לא מושל

רצה שהלה ירגיש מחויב כלפיו 

תודה. אלא אדרבה, הוא נתן לו 

 '(ב) אמן עניית דיני
 

 אחת מברך מישראל אחד השומע (א

. אמן אחריו לענות חייב, הברכות מכל

 '(ב סעיף ו"רט' סי ח"או ע"שו)

 

, הברכה חתימת רק שמע לא אפילו (ב

 שם ברורה משנה. )אמן לענות צריך

 '(ו ק"ס

 

 הוא רק, הברכה כלל שמע לא אפילו (ג

 שעונים ושומע, היא ברכה איזה יודע

 הרב ע"שו. )עימהם לענות צריך, אמן

 '(ב סעיף שם

 

 שבת קודש ט"ז אלול

רבי אברהם נפתלי צבי מוורמיזא ב"ר משה הלוי 

 )תע"ב(
 

 יום שני י"ח אלול

רבינו המהר"ל מפראג רבי יהודה ליואי ב"ר 

 בצלאל )שס"ט(

 )שע"ג( -רבי יצחק חיות ב"ר אברהם )אפי רברבי 

 הרה"ק רבי יוסף מאוסטילא ב"ר מרדכי 

 מנעשחיז )תק"צ(

 וחזון - צדק זבחי ך )בעלסומ עבדאלה ה"ק רבירה

 תרמ"ט( -למועד 
 

 יום שלישי י"ט אלול

 בנבנשתי ב"ר ישראל )תל"ג( חיים רבי

 מביאלא בורנשטיין נחום זאב הרה"ק רבי
 

 יום רביעי כ' אלול

 הרה"ק רבי משה אריה פריינד ב"ר ישראל )תשנ"ו(

 יום חמישי כ"א אלול

ה"א  –רבינו יעקב סג"ל מולין ב"ר משה )מהרי"ל 

 קפ"ז(

ה"ק רבי יהונתן אייבשיץ ב"ר נתן נטע )אורים רה

 תקכ"ד( –ותומים 

הרה"ק רבי דב בעריש מאלעסק ב"ר שלמה 

 לוצקער 

 ב"ר צבי אלימלך )תר"י(
 

 יום שישי כ"ב אלול

 הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורונסטייפליע 

 ב"ר משולם זושא )תרס"ג(

 הרה"ק רבי פינחס מקינצק ב"ר נתן דוד 
 צא )תרס"א(משידלאוו

 
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

להרגיש כאילו הוא ראש הישיבה 

 עושה טובה לרבי משה. 

    

אתה תעבור  עם מידה טובה זו

  את חייך באושר

 הקדוש ם"יה"חפץ חי מסופר על

בעיר גרודנא שהלך פעם  ,זיע"א

על מדרכה צרה. ממולו הלך נכרי 

שהיה שר הצבא, מיד הזדרז 

מהמדרכה כדי ה"חפץ חיים" וירד 

לאפשר לשר לעבור, תמה הלה, 

מה נחפז זקן זה להדחות מפניו? 

ניגש אליו ושאלו על כך. השיבו 

ה"חפץ חיים": בכל ימי חיי נהגתי 

לוותר ולאפשר לכולם ללכת 

בדרך בה אני עומד. הפטיר השר: 

"עם מידה טובה זו, אתה תעבור 

 את חייך באושר"

 

 חשש גזל שינה

 הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא

במרחצאות  פעם שהה זיע"א

פרנצסבד, בסעודת ליל שבת 

כשערך הרבי את שולחנו, ציוה 

לזמר "כל מקדש שביעי", הספיקו 

לזמר רק את הבית הראשון והרבי 

ציוה להפסיק והסביר: אני מסופק 

אם מותר לנו לזמר עכשיו, שמה 

ואולי גם  ישנם אנשים חלשים

הדרים לידינו, אשר באו  חולים

לשהות במרחצאות לרפואה, 

על  ואפשר שהם כבר עלו

משכבם לישון ואנו מפריעים את 

שנתם. כמה רגעים ישב הרבי 

ולבסוף החליט  ,תפוס במחשבותיו

ופסק: אכן על פי דין אין לנו 

 רשות עתה לזמר, וכך נעשה. 

 



שבת שלום ומבורך!

העלון טעון גניזה   ■   אין לקרוא בשעת התפילה!    

K S H A B AT @ I N N . C O . I L  ניתן לקבל את העלון במייל 
יתקבלו  העלון  להפצת  ובקשות  תרומות  והארות,  הערות 

בברכה בטל': 052-7620219.

שנה ארבע עשרה - עלון שבועי   ■   מופץ ב-15,000 עותקים בארץ ובעולם

"ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא" )כו, ב(.
של  בקלתות  ביכורים  מביאים  "העשירים  ח(:  )ג,  בביכורים  במשנה  מובא 
כסף ושל זהב, והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה, והסלים 

והביכורים ניתנין לכהנים".
הגמרא בבבא קמא )דף צב.( למדה ממשנה זו את המקור לאמרה 'בתר עניא 
אזלא עניותא' )אחר העני הולכת העניות; וכך הביא הברטנורא במשנתינו(, שלא רק 

שמביא ביכורים מתבואתו הדלה, אלא אף הסל נלקח ממנו.
ורבים הקשו, לכאורה יש לתמוה מדוע באמת לוקחים מהעניים אף את סל 

הנצרים הקטן שבו הביאו את ביכוריהם?
על  מבעלזא:  מהרי"ד   – זצ"ל  רוקח  דוב  יששכר  רבי  האדמו"ר  ביאר  אלא, 
'בת קול מברכתו:  רש"י:  )להלן כו, טז(: "ושמרת ועשית אותם", כתב  הפסוק 
ועל כן לעשירים מחזירים את  – ִתשנה לשנה הבאה',  הבאת ביכורים היום 
כלי הכסף, כדי שיביאו גם בשנה הבאה בכלים יפים אלו, מה שאין כן מהעני 
לוקחים את סלי הביכורים שבו הביא את ביכוריו, ואומרים לו: תזכה בשנה 

הבאה להביא ביכורים בכלים של כסף וזהב!
לה  וחלפה  שאזלה  עניותא':  אזלא  עניא  'בתר  המימרא  כוונת  זו  מעתה, 
העניות, ולא תשוב עוד, כלשון הכתוב )איוב יד, יא(: "אזלו מים מני ים", ואם כן 
מברכים אותם בברכה הגונה, ולכן לוקחים מהם את סלי הנצרים – כדי לרמוז 
להם שבשנה הבאה יזכו להביא ביכורים בסלים של כסף וזהב! )ושלל לא יחסר(

"ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגָך" )כח, ב(.
נאמר  טו(  )פס׳  בקללות  ואילו  ו״ו,  חסר  ״והשיגך״  נאמר  בברכות  מדוע 
״והשיגוך״ מלא, הרי אמרו חז״ל )סוטה יא.(: מרובה מדה טובה ממדת פורענות.
בספרו  )מחכמי אשכנז בתקופתו של המהר"ם מינץ(  יוחנן לוריא  ביאר הגאון רבי 
'משיבת נפש': המשכיל יראה בזה גופא את גודל אהבת השי״ת לישראל. כי 
הרי ״אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״ )קהלת ז, כ(, ולא יתכן שאדם 
לא יחטא במשך ימי חייו. אם הוא יקבל עבור קיום המצוות את כל הברכות 
בשלימות כאן בעולם הזה, בהכרח יקבל הוא את עונשו עבור חטאיו בעולם 

הבא, ואין לך רעה גדולה מזו.
הוא מעט מהטובה  ישראל, מחסיר  כלל  את  בניו,  את  ה׳  כן, מאהבת  על 
הראויה לבוא בעולם הזה, כדי שנהיה בני עולם הבא. מטעם זה, את העונשים 
על החטאים, נותן הוא בשלימות כאן בעולם, כדי שלא להותיר שום פירעון 

חוב לעולם הבא.
נמצא איפוא, שמאהבתו יתברך אותנו, הוא נותן כאן בעולם את הברכות 
)שניים מקרא( חסרות ואת הקללות מלאות... 

"ָּברּוְך ַאָּתה ְּבֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך" )כח, ו(.
־  בבואך  אתה  "ברוך  זה:  פסוק  על  דורש  ז(  תבא  כי  רבה,  )דברים  המדרש 
בפרקמטיא ]בסחורה[ שלך, ברוך אתה בצאתך ־ בפרקמטיא שלך. ודוד מפרשה: 

'ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם׳ )תהלים קכא, ח(".
וצריך להבין, מה דורש המדרש, ומה דוד המלך מבאר בזה?

ע״פ  נפלא,  באופן  התורה'  'חנוכת  בספרו  מקראקא  העשיל  רבי  הגאון  וביאר 
משום  הבאר  מן  בשבת  מים  לשאוב  שאסור  )כא.(  בעירובין  בגמ׳  המובא 
)ב״ק ס:  ויורד". והתוס׳  איסור הוצאה, אלא ״מטפס ועולה ]מן הבאר[ מטפס 
ד״ה לעולם:, ב״מ פג: ד״ה פועל( מקשים: לכאורה היה צריך להיות הסדר הפוך: 

׳מטפס ויורד מטפס ועולה׳, שהרי קודם יורדים אל הבאר, שותים, ואז עולים? 
וביארו, שהגמ׳ באה לחדש בזה שמותר לרדת ולעלות אפי׳ כמה פעמים.

ולפי זה יש לבאר שהיה קשה למדרש: מדוע בפסוק נאמר בתחילה ״ברוך 
אתה בבואך״ ואח״כ ״ברוך אתה בצאתך״, הלא כדי להיכנס אל העיר יש לצאת 
צאתך  ישמור  'ה׳  מפרשה:  ״ודוד  כמשיב:  המדרש  בא  כך  ועל  קודם?  ממנה 
ובואך מעתה ועד עולם' ״, כלומר, כיון שבפסוק אצלנו נכתב הסדר הפוך, על 
כרחך שברכת ה׳ תהא בכל יציאותיך וכניסותיך לעיר ]כתירוץ התוס׳[, לעולם, 
- כסדר הנכון, היה אפשר לחשוב שה׳  ובואך״  "צאתך  אך בתהלים שנאמר 
ולכן דוד מפרש ואומר שאף כאן  ישמרך רק פעם אחת - בצאתך ובבואך, 
)מתוקים מדבש( השמירה תהא ״מעתה ועד עולם״!... 

"ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה ֹלא ִתְלֶוה" )כח, יב(.
מעשה ביהודי שנתבקש על ידי הפריץ, בעל האחוזות באזור מושבו, להלוות 

לו סכום כסף גדול. היהודי שחשש שהפריץ לא יפרע לו את ההלואה, ביקש 
מיהודי אחר שילוה לפריץ את הסכום הנדרש. אולם גם היהודי השני לא רצה 

להתעסק עם הפריץ וסירב לתת לו הלואה.
ואכן  להלואה.  ערב  יהיה  שהוא  הראשון  היהודי  הציע  לשכנעו,  בנסיון 

בעקבות ערבותו הלוה השני את הכסף לפריץ.
הפריץ, כמובן, לא החזיר את ההלואה. כשראה המלוה שהפריץ לא מחזיר 
טען  מברעזאן.  המהרש״ם  של  דינו  בבית  הערב  את  ותבע  הלך  הכסף,  את 
הערב שהוא לא קיבל על עצמו להיות ערב קבלן אלא סתם ערב, ולפיכך על 
המלוה לתבוע קודם את הפריץ בבית המשפט ורק אחר כך אם הפריץ לא 

ישלם יוכל המלוה לפנות אליו.
שהוא  מה  שכל  לעומתו,  טען  הפריץ,  עם  ודברים  דין  רצה  שלא  המלוה, 
הסכים להלוות לפריץ תמורת ערבותו של הראשון היתה אך ורק כדי למנוע 

את המשפט עם הפריץ.
הדיון סבב סביב ערבותו של הראשון שהיתה סתם בלא לפרש שהוא ערב 

קבלן, האם אף על פי כן הוא ערב קבלן או לא.
שמע המהרש״ם את שני הצדדים ואמר: מצינו במסכת פסחים )קיח:( ״וימרו 
על ים בים סוף״ - מלמד שהימרו ישראל באותה שעה ואמרו: כשם שאנו 
של  לשר  הקב״ה  לו  אמר  אחר.  מצד  עולים  מצריים  כך  אחד,  מצד  עולים 
ים: פלוט אותן ליבשה... אמרו לו: רבש״ע, יש עבד שתובע את רבו. אמר לו 
וראו  ישראל  ובאו  לי ערב. מיד פלט אותן ליבשה  יהא  נחל קישון  הקב״ה: 

אותם, שנאמר ״וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים״.
ומקשה המהרש"א, מה הרויח השר של ים מערבותו של נחל קישון, הרי 
בערב סתם תובעים קודם את המלוה ואם כן שאלת שרו של ים ־ ״יש עבד 
שתובע את רבו״, עדיין לא נפתרה. ומתרץ המהרש״א, שמכיון שידוע שאין 

עבד תובע את רבו נעשה הערב סתם לערב קבלן.
ולפי זה, המשיך המהרש״ם, גם בנידון דידן: הרי כל הסכמת המלוה להלוות 
היתה מחמת ערבותו של הערב, והדבר ידוע שאת הפריץ אי אפשר לתבוע 
בבית המשפט, אם כן אפילו שלא פירש הערב שהוא ערב קבלן הריהו נעשה 

ערב קבלן.
כששמע הרידב״ז את פסקו של המהרש״ם, אמר: גם אנחנו יודעים גפ״ת, 
אבל למצוא את חידוש הדין הזה במקורו מסוגל רק המהרש״ם, שהוא יחיד 
)טללי אורות( ומיוחד בדורו... 

ְוָאְזַנִים ִלְׁשֹמַע ַעד ַהּיֹום  ְוֵעיַנִים ִלְראֹות  "ְוֹלא ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת 
ַהֶּזה" )כט, ג(.

שנתן  ]היה[  היום  שאותו  ״שמעתי,  רש״י:  כתב  כך   - יום?  באותו  היה  ומה 
משה ספר התורה לבני לוי... באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו: משה רבינו, אף 
אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך 
הדבר,  על  משה  ושמח  נתנה!  לנו  ניתנה,  לכם  לא  מחר:  יום  לנו  ויאמרו  עליה, 
ועל זאת אמר להם: ׳היום הזה נהיית לעם וגו' ", היום הזה הבנתי שאתם דבקים 

וחפצים במקום!״.
ויש לתמוה: הלא עם ישראל רצו את התורה רק מפני שבני לוי קיבלו אותה, 
מדוע  קשה,  ועוד  במקום?  וחפצים  דבקים  שהם  ראיה  מכך  אין  ולכאורה 
רש״י מזכיר מעשה זה כאן, הרי נתינת ספר התורה לבני לוי נשנתה רק להלן 

בפרשת ׳וילך׳ )לא, ט(?
אולם שתי הקושיות תתורצנה זו בזו, והדבר יובן ע״פ משל מעולם בית-הכנסת: 
הנה כאשר אנו רואים אנשים חשובים שרבים זה עם זה ומתקוטטים מי יעלה 
לתורה ב׳שלישי׳ ומי ב׳שישי', אע״פ שיש כאן נגיעה של כבוד וכיבוד, מכל 
מקום ניכר שגדולה אהבתם לתורה, שאם לא כך - לא היו העליות חשובות 
בעיניהם. אך אימתי נוכל להבחין בודאות שאדם אוהב תורה באמת ובתמים 
בעליה  לתורה  לעלות  ומרצו  הוא משקיע את ממונו  - כאשר  נגיעות?  בלי 
שאינה חשובה, כגון רביעי וחמישי, וקל וחומר בעליה של הקללות והתוכחות, 

אז ברור לעין כל שהוא אוהב תורה באמת!
והנמשל: אילו היו ישראל מתקנאים בשבט לוי בזמן אחר, היה הדבר נראה 
שהם חפצים בכבודם ותו לא, אך כאשר הם מתקנאים לקבל את ספר התורה 
מיד לאחר שנאמרו בפניהם התוכחות והן נחקקו בספר - זוהי הראיה הגדולה 
ביותר שהם אוהבי תורה ואוהבי ה׳. ולכן אמר משה: ״היום הזה הבנתי שאתם 
)קהילת יצחק( דבקים וחפצים במקום״! 

פרשת כי תבא

גליון מס’בסיעתא דשמיא, ט"ו אלול התש"פ.
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ברצות ה' דרכי איש...   סיפור לשבת

 לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, הרה"צ אליעזר בן מונוור זצוק"ל, שושנה 

פורן בת טאוס, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שולמית חווה בת הר"ר 
רפאל ז"ל, שושנה רוזט בת שלום.

 לזיווג הגון
 שרה בת אילה, 

רבקה בת דבורה 

העלון מוקדש-להצלחת ברו"ג ישי בן אילה, 
רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ 
בהפצה.  והמסייעים  התורמים  וכל  מנצור 

יהודה בן מרגו. אליהו בן אילה 

 לרפואת איתמר שריה בן עדית, 
ראובן בן שרה, אביגיל, נסים בן חורם, 

מונירה בת פרבין נמכי, אביעד מאיר יהודה 
בן עדית, אברהם בן מזל, בתושח"י

אדם':  לבני  'נפלאותיו  בספר  הובא  נפלא  סיפור 
בנסיעה באוטובוס בין-עירוני שנע לכיוון ירושלים, 
אדם  בין  שהתגלע  לוויכוח  להקשיב  לי  הזדמן 
לבין  ידוע,  שיעורים  ומגיד  ראש-מתיבתא  חשוב, 
נהג האוטובוס. מגיד השיעור פנה אל הנהג בבקשה:

למסור  עלי   3:00 בשעה   ,2:15 כעת  "השעה   -
בכניסה  הממוקמת  בישיבה  בחורים  בפני  שיעור 
המרכזית,  לתחנה  עד  עמך  אסע  אם  לירושלים. 
שכונת  שבאזור  לישיבה  אסע  או  אצעד  ומשם 
לשיעור  להגיע  שאאחר  חוששני   – שאול'  'גבעת 
תוכל  אם  אפוא,  בקשתי  תורה;  לביטול  ואגרום 
לעצור לי בתחנה שבכניסה לירושלים, משם אגיע 
בזמן  השיעור  את  להתחיל  ואוכל  לישיבה  מידית 

הנקוב".
הנהג כלל לא חנן במבט את הדור-הצורה שניצב 

לימינו:
לתחנה  ועד  מכאן  תחנות  אין  אדוני,  "סליחה   -

המרכזית בירושלים."
- "אבל זה בין כה וכה על הדרך, הרי אין בכך כל 
של  קולו  התחנן  בודד!"  לרגע  עצירה  זולת  חריגה 

מגיד השיעור.
- "אין תחנות ואין עצירות!" דיבורו של הנהג קיבל 

נימה נוקשה "אינני מעוניין לחרוג מהתקן!"
- "שמע" ניסה הר"מ לשדלו במלים אחרות "עשה 
זאת למען התורה, זכות זו תגן עליך ותהא בעזרתך, 

אנא!"
"אתה  הנהג  של  סבלנותו  פקעה  "אדוני!"   -

מתבקש לשבת על מקומך ברגע זה!"
על  התיישב  עקבותיו,  על  סב  המתיבתא  ראש 
מקומו וחפן זקנו בידו, ותוך דקות כבר היה שקוע 
בספר שלפניו; הוא את שלו עשה, מעתה יהא מה 
שיהא. נראה היה על פניו כי חבל לו להשקיע בכך 

רגע נוסף של מחשבה.
מחד  צודק;  מי  ידעתי  לא  בתוכי,  שקלתי  הצד  מן 
גיסא הבנתי את הנהג, עליו לשמור על תקן הנסיעה 
בנוקשות, לא יתכן להיענות לכל בקשה – רוחנית 
לראות  לבי  נצבט  גיסא,  מאידך  שתהיה.  ככל 
- על  נעלה  ומאוד  הנכבד  שידו של מגיד השיעור 
היה חבר-כנסת  לו  בקרבי,  הרהור עלה  התחתונה. 
עבורו  חורג  הנהג  היה  לא  וכי   – זו  בקשה  מבקש 

מהרגל הנסיעה? לא היה טעם להאריך במחשבות; 
הנהג בין כך ובין כך עמד על שלו, הר"מ כבר צלל 

בספר שלפניו, היה ויכוח ותם.

הסתיים  הסיפור  סוף  האמנתי...  לא  ראיתי  לולי 
והיה  האוטובוס,  נוסעי  כל  לעיני  מפתיעה  בצורה 

בכך משום קידוש ה':

בכניסה לירושלים, בדיוק בתחנה בה ביקש הר"מ 
שעצר  באוטובוס  חזיתית  האוטובוס  נתקע  לרדת, 
התנפצה  הקדמית  השמשה  בפתאומיות.  לפניו 
פתח  הנהג  נעצר.  והאוטובוס  גדול,  רעש  בקול 
מבוהלים  ירדו  הנוסעים  הדלתות,  את  לרווחה 

קמעא ופנו איש למחוז חפצו.

ארז  השיעור  מגיד  ל-3:00,  קרובה  היתה  השעה 
את ספריו ואץ חיש להספיק להתחיל את השיעור 

בזמן הנקוב לבל יגרם ח"ו ביטול תורה.

נראה היה כי בחפזונו, בריצתו לחיי העולם הבא, 
שבשלו  שייתכן  קל,  הרהור  אף  לבו  אל  שם  לא 
)102 סיפורים – ר' צבי נקר( הסער הגדול הזה... 

האם מותר לכנות אדם בכינוי של הקב"ה?
כתב בספר חסידים )סי' תתקל"ו(: 'אין משנין את השם כלפי הדיוט, כגון ששלח אחד 
לנדיב 'יהי כבוד ה' לעולם' )תהלים קד, לא(, ושלח לו 'יהי כבוד ֲאדִֹני במעשיו', זה לא יתכן, 
)ר"ה כד.( לא יעשו אולם כנגד אולם, וכתיב ב'מתכונתו לא תעשו כמוהו'  שהרי אמרו 

)שמות ל, לב(, אל תמירני )סנהדרין לח:(, וזה משנה את השם להדיוט'. ע"כ.

וכתב גאון עוזינו החיד"א בהגהות 'ברית עולם' )על הס"ח שם(: 'ואני בעניי ראיתי על 
גבי כתב שכתבו לשר אחד, 'א"ל מלך יושב על כסא רחמים', ונצטערתי מאד עד היכן 
מגיעה החנופה, ואיסור גמור הוא מכ"ש ממה שכתב רבינו. ומלבד מילת 'א-ל' קודש, 
כמה  על  תקיש  ומזה  הכבוד'.  'מלך  בתואר  ח"ו  ודם  לבשר  יתאר  איך  חול,  שעשאוה 

שטויות שנהגו סופרים בורים ולא יראי אלוקים, ויש למחות בידם בחזקת היד'.
ומ"מ, כל דברי הספר חסידים והחיד"א הם כשכותבים כן 'לנדיב' או 'שר' וכד'. ויש 

לדון, האם מותר לכתוב כן על אנשים גדולים בתורה.
ומצינו במקומות רבים, שכינו תנאים וצדיקים בתארים שנאמרו בעיקרם כלפי הקב"ה: 
א. בירושלמי בביכורים )פ"ג ה"ג( 'ונקטו ה' בהיכל קדשו, דא ר"א דקיסרין', ע"כ, ויש דעה 

שזה רבי יהודה בר אילעאי בבי כנישתא דקסרין.
ב. בזוהר הקדוש )פר' בא, דף לח.( 'פני האדון ה', דא רשב"י'. 

ג. בשו"ת הרמב"ם )סי' רסב( נשאל בזה הלשון: 'מה יאמר אדוננו ירום הודו, אור העולם 
יהי שמו לעולם'.

ד. בשו"ת גינת ורדים )חלק אבהע"ז, כלל א סימן כ( נכתב בשאלה התואר של 'מפיו אנו 
חיים'.

ד. הגר"ח פלאג'י )כף החיים לו, מד; שו"ת נשמת כל חי ח"ב, דף צט ע"ג ועוד( כתב על סבו 
החקרי לב 'אבינו מלכנו' ]והעירו על זה, מדוע א"כ הקפיד בספרו צואה מחיים )דף כג., 
אות מו(, הקפיד על בנו רבי אברהם שתיארו בשעת הזימון בתואר 'אבינו מלכנו', שהוא 

תואר למלכו של עולם. ואפשר, שהקפיד ע"ז מרוב ענוותנותו. וכן יישב מרן הגר"ע יוסף 
)לקמן(. והגרי"ח סופר שליט"א )בהערות תוספת חיים לספר הנ"ל( כתב, 'ויש לחלק קצת', 

ולא פירש כיצד. ויתכן, שזו כוונתו. ובגנזי חיים )מע' ת אות ט( אסר הגר"ח גופיה לכתוב כן 
גם על 'אדם גדול', ולמבואר לעיל, ודאי כוונתו לגדולה בעלמא ולא לגדול בתורה, וכמו 
שנהג הוא עצמו לכתוב כן על סבו החק"ל. וע' לקמן[. גם בנו של החק"ל, רבי אליהו חזן, 

השתמש בלשון זו כלפי אביו. 
ה. בהגהות משנת חסידים )לרבי יקותיאל אריה קמלהר זצ"ל, על הס"ח שם( הקשה על דברי 
החק יעקב )סי' תמג, סק"ז(, שכתב: 'זה אשר השבת, אשר שאל יעקב בעזר בדין החמץ 

וכו' ', שהשתמש בפסוק 'אשרי שאל יעקב בעזרו' )תהלים קמו, ה( ל'מליצה שדופה'. 
והוסיף, ש'ביותר יש להפליא' על מרן הש"ך במכתבו הנדפס בספר כתר כהונה, שכתב 

לכומר בזה הלשון, 'ועתה יגדל נא כח ֲאדִֹני'.
האדם  כלפי  זאת  לשון  אמר  המלך  שדוד  קושייתיו, שהגם  ליישב  אפשר  ולכאורה, 
שזוכה שהקב"ה יעזור לו, וכן משה רבינו לקב"ה, אך אין זה 'כינוי' מיוחד לקב"ה, ואין 

סיבה לאסור להשתמש במילים אלו כלפי הדיוט.
ו. בספר עיקרי הד"ט )עיקרי דינים, לרבי דניאל טיַרני, מלפני כ-250 שנה, ]יו"ד, סי' כו אות ל[, 
הביאו השדי חמד ]אסיפת דינים, ריש קונ' באר בשדי, דף ג:[ ע"ש( כתב לתמוה מדברי החיד"א 

הנ"ל, על המו"ל של שו"ת רבינו ברוך אנגי'ל שכתב בדברי ההקדמה על המחבר 'רבינו 
הגדול והקדוש ברוך הוא'.

ז. בשו"ת בעי חיי לרבי חיים בנבנשתי זצ"ל, בעל הכנסת-הגדולה )ח"א, סי' קסד(, כינהו 
השואל בתואר 'תפארת גדולה ועטרת ישועה וכו' ', 'אור ישראל וקדושו וכו' ', 'באר מים 
חיים', ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור אמן' ]לשון זו האחרונה, נמצאת גם 

בתשב"ץ )ח"ד, חוט המשולש טור א', סי' נא(, ובשו"ת הרא"ם )סי' ה([.
ח. בשו"ת תשובה מאהבה )ח"א, א( כתב על הרמב"ן 'הגדול והקדוש'.

ט. בשו"ת המבי"ט )ח"א סי' קכג( תיאר השואל את המבי"ט בתואר 'מלך אוהב צדקה 
ומשפט' )והמבי"ט לא העיר לו על-כך(.

)לרבי ישראל יעקב אלגאזי, ח"ג סי' ב(, אודות סופר  כעין-זה נשאל בשו"ת סבא קדישא 
ישראל,  של  מאורן  כגון:  לקב"ה,  הניתנים  כבוד  תארי  ישראל  לרבני  באיגרות  שכתב 
הקב"ה  בזה, שהרי  עיכוב  שאין  לי  נראה  וכתב:  בזה,  עליו  וערערו  וכו',  צחצחות  אור 
השווה כבודם של חכמי ישראל לכבוד ומורא שמו יתברך, ואמרו בתנחומא וארא )ח, 
וכעי"ז בב"ר סג, ח( מלך הכבוד - שהוא חולק כבוד לבריותיו, הוא נקרא אלוקים וקרא 

למשה אלוקים, ראה נתתיך אלוקים לפרעה וכן אלוקים לא תקלל )ע"כ המדרש(, ולא עוד 
אלא שהחמיר בכבוד ת"ח יותר מכבודו, וכמו שכתוב 'ומקללך אאור' אני בעצמי, ואילו 
בכבודו נאמר 'ובוזי יקלו' מאליהם. ואע"פ שיש לבעל-דין לחלוק, שדוקא הקב"ה יכול 

לחלוק כבוד, משא"כ מנין שיהיה אדם רשאי לחלוק כבוד.
והשיב המהר"י אלגאזי, שמצינו בזוהר הקד' )שם(, את פני האדון ה', מאן פני האדון ה' 
דא רבי שמעון ב"ר יוחאי, וחזינן מיניה שלא חששו תלמידיו לתת לו תואר של הקב"ה, 
וה"ה בכל דור ודור, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו )ר"ה כה:(, וכ"ש לרבני הגולה אשר 
מימיהם אנו שותים וחולקין להם כבודם וכו', ע"ש. וכן כתבו ליישב בעיקרי הד"ט )שם, 
על  אריק,  )לרבי מאיר  הרמ"א  בהגהות  בצדיקים(,  בזה האם שרי  ומלשונו משמע שהיה מסופק 

הס"ח שם( ועוד.

)ח"ג  יחוה דעת  זצ"ל בשו"ת  יוסף  זאת, בקודש חזיתי למרן הגר"ע  כל  כותבי  אחרי 
סי' עג( שדן בשאלה האם מותר לקבל פני גדול הדור בפסוק 'שאו שערים ראשיכם', 

והוסיף, שכעין דברי המדרש איתא ברבינו בחיי )לג, ז(, 'והיה כל מבקש ה' ', היה ראוי 
ליעקב  שמצינו  כמו  המיוחד  בשם  משה  שנקרא  מכאן  אלא  משה,  מבקש  כל  לומר 
שיהיו  צדיקים  עתידי  יוחנן,  ר'  אמר  )עה:(  בתרא  בבבא  מצינו  וכן  ע"כ.  אל.  שנקרא 
נקראים על שמו הקב"ה, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו 
וכו' ע"ש. וכן בירושלמי )פרק ה' דעירובין ה"א( איתא, המכבד את רבו כאילו מכבד את 
וכבודם של  )פר' האזינו דף רפח.( איתא, שהקב"ה חפץ ביקרם  ובזוהר הקדוש  השכינה, 

צדיקים יותר מבכבודו.
מתירוץ זה משמע, שכל ההיתר הוא לכתוב כן רק על צדיקים, אך על סתם אדם – 
ואפילו חשוב ונכבד - אסור. וכן פסק גם ביחוה דעת )שם(, ומדבריו )בגליון שם בנד"מ( 
משמע, שעל נדיב המחזיק במוסדות תורה, יש להתיר. גם בספר 'ארחות רבינו' )ח"א, 
מדור הוספות עמ' מו( כתב בשם מרן הסטייפלער זצ"ל, "אסור לכתוב על רופא בן-אדם, 

'רופא נאמן, כי זה כינוי לרבונו של עולם, שהוא רופא נאמן".
אסור  ישראל  גדולי  את  שגם  שסברו,  נראה  שמדבריהם  מהאחרונים,  לכמה  ומצינו 
לכנות בכינויי הקב"ה: א. בשו"ת שאילת יעב"ץ )ח"א ס"ס קע( מחה על מה שעשו להגאון 
רבי אלעזר רוקח כשנתקבל לאב"ד באמסטרדם, וכתבו לו לשונות של שבח וקילוס 
'לעילא מן כל ברכתא וכו', וכתב על זה ..."להסיר המכשלה מבני עמינו המקילים ראש 
 ' בשבחי המקום וקילוסו, אוי לעיניים שכך ראו לאחד ממהדורי מילי ממולייתא וכו' 
ע"ש. ועיין בספר מאיר עוז )לרב מאיר ערבה, ח"ג, סימן פה סעיף ב, ד"ה והנה( במה שכתב 

לחלק, ובשו"ת וישב יוסף )בורלא, יו"ד סי' ז דף כב.(.
)קונ'  'אבות הראש'  )בעל ה'יפה ללב'( בספרו  ב. הגאון רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י 
ישראל  לגדולי  ומבחוץ  ז( כתב, שכ'שכותבים באגרות בתוכם  נפש היפה, מערכת ה אות 

חכמי ורבני ארץ... יש ליזהר שלא ישנו את ה' הגדול והנורא ממ"ה הקב"ה כלפי הדיוט 
ביוסף  לרב אחד  מזכיר, שפעם אחת כתבתי  אני  כאבנא את חטאי  ואנא  בשר-ודם... 
שמו על-גבי הכתב כלשון הזה 'אל מלך יוס'ף וכו', ושוב בראותי דברי הרבנים הנזכרים 
' ]וממילא משמע, שלא ס"ל  )ס"ח והחיד"א(, נתחרטתי על הדבר והוא רחום יכפר וכו' 

אורחות  בספר  וע"ע  וצ"ע[.  וכמשנ"ל.  שרי,  תלמידי-חכמים  שעל  הגר"ח  אביו  כדעת 
יושר )למהר"י מולכו, פרק יב(.

ולסיום: בקובץ התורני 'אור הגנוז' )חלק ח, עמ' 24(, הביא הרב הכותב שם, מימרא נאה 
בשם הגאון יעב"ץ, על הפס' )תהלים קמט, א( 'שירו לה' כל הארץ תהילתו בקהל חסידים', 
'תהילתו'  את  כי  חדשות,  ותהילות  חדש  שיר  לקב"ה  לחבר  יצטרכו  לבוא  לעתיד  כי 

הידועה לקחו אותה החסידים...

 פנינה לשבת
 משולחנו של העורךבענייני הלכה ואגדה
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מֹר ...ָקדֹוׁש ְיִקיְמָך ה' לֹו ְלַעם  י ִתׁשְ  ּכִ
ְדָרָכיו ...ֶאת ִמְצֹות ה'   )ט כח,( ְוָהַלְכּתָ ּבִ

מה הוא חנון  ,הוא שתתנהג בחסידות 'והלכת בדרכיו'
 ...קדושה זום בך תואר אז יתקיי כי כו',ואף אתה חנון 

  )הק' אלשיךה(

, כהכנה ליום הדין, תלה ה'סבא מקלם' רבי בחודש אלול
: בקלם דעה על דלת הישיבהזצ"ל מו זיסל זיו שמחה

מטה". לנחמד ומעלה להוב אתיבות:  ראשי אלול"חודש 
רבי  .והבים אותו גם למעלה!א - למטה  אדם שהוא אהוב

הצורך לדבר בדרשותיו בחודש אלול, על  שמחה זיסל הרבה
. אף המשגיח הגה"צ 'סבר פנים יפות' להתחזק בענין של

היה נוהג לזרז בשיחה הראשונה  זצ"ל, מאיר חדשרבי 
 - שנה ושנה: "באו תלמידים חדשים  שמסר בחודש אלול, כל

פנים!"... זה היה החיזוק הראשון, שדאג  צריך להאיר להם
  .חודש אלול והימים נוראים לחזק לקראת

*   *   *  

זה רגע כואב במיוחד. ביום י"א בתמוז תשנ"ד, הגיעה היה 
המצערת על פטירתה של הרבנית אלישיב ע"ה,  הבשורה

התעטף באבל כבד. זצ"ל  הגרי"ש אלישיב ורבן של ישראל
 הרבנית קניבסקי ע"ה, אשת חבר של הגאון -בתה כמו כן, 

נשבר ליבה בקרבה עם השמע שליט"א,  חיים קניבסקירבי 
  תה על לחיה, דמעות צער וכאב.דמעו ,הבשורה הקשה

בתום ההיערכות לקראת הלוויה המונית, נקבעה השעה בה 
מסע ההלוויה בירושלים. הרבנית קניבסקי שהתה  ייצא

בחדרה, סגורה ומסוגרת, שקועה ביגונה. ואז,  באותה עת
לצאת ולעלות לירושלים למסע ההלוויה,  כשהגיעה השעה

עדים מדודים לעבר והחלה יורדת בצ יצאה הרבנית מהבית,
  הרכב הממתין לה...

כל בר דעת מבין באיזה רגע קשה מדובר. כל אדם יכול 
רגע לפני שהוא יוצא להלוויית אמו.  עובר על אדם לדמיין מה

בל האופף. לחוש את הכאב העוטף, את הא כל אדם יכול
באופן ו מיוחד...הבחינה הרבנית במשהו  אבל אז, בדיוק אז,

 את אחד מנכדיה, ופנתה אליו כשנימהמפתיע, היא חיפשה 
'בבקשה, גש מהר לישיבת 'בית מאיר' 'של דחיפות בקולה: 

בסמוך, וקרא לאברך פלוני. בקש ממנו שיבוא לכאן  השוכנת
  '.הרב יירד ונצא לירושלים...' מהר, לפני שגם

הנכד אץ רץ לישיבה הסמוכה, ושב כהרף עין, מתנשם 
רבנית נקבה בשמו. כשאחריו רץ אותו אברך שה ומתנשף,

בעת  - נקרא לכאן, ועוד דווקא עכשיו  הלה לא הבין למה
הלוויית אמה ל -לנסוע לירושלים  שהרבנית עומדת וממתינה

  .ע"ה!

'הלא היית אצלי לפני 'כשהגיע, אמרה לו הרבנית קנייבסקי: 
וד לא ע -שנים, וסיפרת שטרם זכית לילדים. מאז  כמה

  '.בשורה טובה...' שמעתי ממך

רך הנהן בראשו. מבולבל ונבוך. מה עניין העובדה האב
לזרע של קיימא להלוויית הרבנית אלישיב?  שטרם זכה

ת קניבסקי את העובדה כי הזכיר הרבני כיצד זוכרת -ובכלל 
שנים?! מה הקשר עכשיו?  את עצמו לישועה לפני כמה

  .נקרא הנה בכזו דחיפות?! מדועו

מלנית הקימה 'ראה נא. זה עתה הבחנתי, כי ציפור ע'
גג הבית. הלא מצוות שילוח הקן היא סגולה  לעצמה קן על

הישועה לה אתה זקוק. גש מהר וקיים  להתברך בילדים, וזו
האיצה בו  - ' 'השם להיוושע! את המצוה, ותזכה בעזרת

  ...יום רגיליום הוא ההרבנית, כאילו 

האברך ניגש אל הקן, וגילה כי הציפור איננה. הטילה את 
 -את הזירה. חשכו עיניו של האברך, ועמו  ועזבה הביצים

המתן מעט, אולי היא תיכף 'הרבנית. ' חשכו גם עיני
ך הזדמנות לזכות ליש ''התחננה', ' היא כמעט -' 'תשוב...

בטוחה להיוושע בזרע של  במצוה נדירה ויקרה, בסגולה
  .''קיימא!

אה להלוויה של הרבנית המתינה היצי - תוהאברך המתין, וא
האברך  רק לזכות את -לא בוער עכשיו  דבר אלישיב.

לסייע לו ולהעניק לו את הזכות  בסגולה היקרה, רק
רבי חיים קניבסקי שליט"א  וההזדמנות. למזלם הטוב, הגאון

  ולהמתין... התעכב, והתאפשר גם לרבנית להתעכב

עוד דקה ועוד דקה חולפת, והנה שבה הציפור ממעופה 
ברך לטפס אל לה בתוך הקן. עתה מיהר הא והתמקמה

על הגג, ובירך את הברכה על  הסולם, תפס את מקומו
ך שילח את הציפור כ שילוח הקן בהתרגשות אין קץ. אחר

  .ה כהלכתה!וקיים את המצו - ונטל את הביצים



  
קניבסקי, 'זכות המצוה תגן עליך,  אמרה הרבנית -'מצויין!' 

במהרה לצהלות ילדים משחקים בביתך. השם יעזור  ותזכה
בשורות טובות, ותזכה בהרבה נחת  ותבשרנ ממששבקרוב 

  מכל יוצאי חלציך!'

האברך עזב את המקום, לבו נרגש, נפשו הומה. הוא לא 
משך דקות ארוכות, הניחה איך שב - למראה עיניו האמין

אבלה בצד, היתה כל כולה למענו,  הרבנית קניבסקי את
מהלוויית אמה העומדת  התמסרה אליו כל כך. כמו שכחה

יישותה. כל מה  הכאב העמוק הממלא את כלמו להתקיים
לשמח ו שעניין אותה היה אך ורק להביא לו מזור וישועה,

נושע אותו אברך,  כעבור פחות משנה,ובאמת,  .את לבו!
  חמוד ומתוק.  וזכה להתברך בתינוק

סיפור של  סיפור זה, המופיע בספר 'הרבנית', יותר משהוא
 ות ומופתוא אה -אות ומופת לסגולת מצוות שילוח הקן 

כי גם ברגעים  , להתמסרות, לדאגה למען הזולת.לאכפתיות
ואינו  משמעותיים, גם ברגעים קריטיים, גם כשהרגש סוער

נותן מנוח, גם כשכולנו עסוקים בתפילות המרוממות 
לקראת החג, בהיערכות לקראת יום הדין, הבה  בהכנות

 המרטיט בו אברך נקרא לקיים 'שילוח הקן', נתבונן במראה
זהו כוחה של  יוצאת להלוויית אמה. רגע לפני שהרבנית

גם  חשיבה על הזולת, ההופכת להרגל מבורך שאינו אובד
 ברגעי לחץ, מתח וכאב. כשיהודי מתרגל לחשוב על הזולת,

כפתי, לחוש את כאב הזולת ולפעול כיכולתו למענו, להיות א
הופך לטבע שני שלו שאינו משתנה גם ברגעים  זה

      וכואבים. לחוציםדרמטיים, 

  ]רב אשר קובלסקיה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

*   *   *  

משום  דרכים,הדי יבצ הלךרגיל היה ל זצ"ל פלמן הגרב"צ
לפתחי הבניינים  ממש סמוך פעמים רבות הלך בדרכו כך

בניין הגדול יד הצהרים אחד הוא חלף ל ברמת אלחנן.
אחת  .רמת אלחנןבשכונת מגוריו  6ברחוב הרב זוננפלד 
 ותוך־כדי שהיא תולה כבסים צנחו לההנשים תלתה כביסה 

מידיה מכנסיים רטובים. היא הביטה בבהלה למטה 
את האירוע: המכנסיים הרטובים צונחים על  והצליחה לראות

נשמתה כמעט פרחה והגיבה בקול:  ...ראשו של הרב פלמן
  ויי". "אוהו, אוי

מה שהצליחה לראות ברור במאת האחוזים הוא, כי הוא לא 
. 'מתנה'ראשו לראות מהיכן נפלה עליו ה מיד את הגביה

נעמד במקום. הוריד את המכנס מכובעו, לא  הרב אכן נעצר,
  בידו כממתין בעיניים מושפלות. המשיך בדרכו, החזיקו

 מהר להביא את שירדהאמא ביקשה נחרדת מאחד הילדים 
המכנסיים הרטובים שנפלו. הילד רץ והוא מצא את הרב 

ניים מושפלות לקרקע, כדי שלא על עומדו בעי פלמן עומד
מי הוא זה, והבגד בידו של הרב פלמן,  לראות חס וחלילה

  שבוודאי יבוא.  מחכה בסבלנות לשליח

 מכנסיים, שנשארו נקיים,את ההילד הגיע. הרב הושיט לו 
שיעלה אותם הביתה. וגם העיניים שלו נשארו נקיות 

לראות עדיין לא הרים את העיניים, אפילו לא  כבדולח, כי
זו שנייה של מחשבה. להגיב כראוי ברגע .. את פני הילד.

ביה את הראש. עם הרבה לב מלהג כמימרא, ולהימנע
  ..אין לשערו ואין לתארו.ש ה'לב טוב' של ר' בן־ציון ...טוב

ומסיפור על מכנסיים פשוטים של ילד קטן לסיפור אודות 
 ותלמיד חכם, שגם מולו הבריקה חכמתו שנבעה איש גדול

  בן־ציון. מטוב לבו של ר'

תלמיד חכם מבני ברק, מידידיו של הרב פלמן, קנה ענבים 
יין. כידוע, יין חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא.  ועשה

מהיין כדי לבדוק את אותו ת"ח את היין טעם  קודם שעישר
עבירה שטעם לפני שהפריש  טיבו. מיד נקפו לבו שמא עבר

בשתיית היין הייתה  רתותרומות ומעשרות, ולמרות שמט
"האם זה  הטעימה בלבד. הוא ניגש ושאל את ר' בן־ציון:

 היה בסדר מה שעשיתי בכך שטעמתי קודם שהפרשתי
  תרומות ומעשרות?".

ממה  הבחין מיד כי התלמיד חכם הצעיר מפוחד ר' בן־ציון
שעשה; ועוד ידע ר' בן־ציון כי אכן הוא נכשל, כי היה אסור 

הרהר שנייה  שת תרומות ומעשרות.לטעום לפני הפר לו
 ' בין בעלי מחלוקת'והשיב לו: "הנה, מה שקרה כאן זה 

כי בתוספות במקום פלוני בש"ס נאמר כי אסור  תוספות,ה
הפרשת תרומות ומעשרות, אך מצד שני יש  לטעום קודם

מביא תקלה לחבר, זה  ב"ההק איןמה שתוספות הכותב ש
דיק, וממילא אומר לו: אתה הרי צכביכול בענייני אכילה...". 

  תחכום הנובע מלב טוב. יש כאן מחלוקת בתוספות...

באותן ש ,תקופת ילדותיבזכורני ": מספר בנו של הרב פלמן
שאותה היה  שנים היה בדרך־כלל לכל ילד חולצה אחת

בגד  לובש רוב או כל ימי השבוע. מטבע הדברים כשלובשים
יום יום, הבגד נשחק ומתחיל להיקרע פה ושם. וכך היתה 

בה חור כזה או  פערם נעמפעם לפ -של חולצתי  גורלה
היתה מתקנת את החור מיד, אבל בכל  אחר. כמובן שאמא

מקורית לחולצה משופצת עם  זאת אינה דומה חולצה
ויהי היום, אחד הילדים בחיידר הסתכל  ..טלאים קטנים.

צחק עלי ולעג לי: "יענקי לובש  ככה מקרוב על החולצה,
התביישתי מאוד והחלטתי  לאים...".חולצה קרועה עשויה ט

החולצה. עד שאין  בלבי: 'זהו, אני לא הולך יותר לחיידר עם
חזרתי  לי חולצה אחרת אני לא הולך לחיידר, ויהי מה!'.

 הביתה ואמרתי: "אמא, או חולצה אחרת או שאני נשאר
  בבית!".

בלילה כאשר אבא שב מהכולל סיפרה לו אמא את המקרה 
ע והפטיר ברוגע: "הוא צודק, אם הוא הכאב. אבא שמ ואת

   ללכת עם החולצה הזו שיישאר בבית". מתבייש

וכך היה למחרת. קמתי בבוקר בשמחה מהשינה בידיעה 
אבא חזר  ...נשאר בבית, יש לי חופש מהחיידר שהיום אני

 מהתפילה ופנה אלי ברוגע ואמר: "אם אתה לא הולך



  
סכמתי לחיידר, אבא יהיה הרב'ה שלך ונלמד בבית", ה

  והתחלנו ללמוד ביחד. לדבר

התחלנו ללמוד את הגמרא שלמדו בחיידר, פרק המפקיד 
, ואבא דיבר בנחת ובשלווה. 'שומר שמסר לשומר' בסוגיא

שוב, והמשכנו ללמוד את  הגמרא, חזרנו עליה למדנו את
. 'קדוני ביד אחרישיהא פ אין רצוני' הפותח במלים התוספות

וגם מתוך  רבה הוא הסביר ופירש את התוספות בנעימות
והמהר"ם,  ריתחא דאורייתא. אחר־כך פתח את המהרש"א

במיוחד.  ואבא הסביר את העניין בצורה נעימה ומושכת לב
   ..ליקקתי את השפתיים מהנאה.ממש 

כאשר היינו בשיא הלימוד ואבא הכיר בי שאני מאושר 
עצר את שטף הדיבור ושאל: "תאמר לי את  ונהנה, לפתע

נהנה מהתוספות הזה  האמת לאמיתה, האם אתה
  ."כעת עד מאוד האני נהנ"שלמדנו?", עניתי: 

"נו", שאל אבא, "אם כן כמה שווה התוספות הזה, חולצה 
  שתי חולצות?". אחת?

  , השבתי."בוודאי שזה שווה אפילו יותר משתי חולצות"

  "אז כמה, שלוש חולצות?" -

  , אמרתי."גם יותר משלוש"

חולצות, כאשר על הכל  15- ל וכך המשיך לשאול עד שהגיע
  שהתוספות הזה היה שווה ומהנה הרבה יותר. השבתי

ואז הרים אבא את קולו ואמר, "נו, אם כן, על איזו חולצה 
  בכלל? רוץ לחיידר!". אתה מדבר

מה אומר ומה אדבר... באותו רגע הרגשתי הנאה גדולה 
לחיידר וללמוד, עד שבז הייתי לאותו ילד שצחק  לחזור

  צתי...חול אתמול על

קרה בפעם אחרת, שלאחד האחים היו מכנסיים קצת 
הרגיש שזה מפריע לו, ולכן ביקש שייקנו לו  קרועים ואבא

שהדבר לא יפריע לו בלימודים; ולמרות  מכנסיים חדשים כדי
כי אין ברירה, והוא השיג איזו  שהיה אז קושי תקציבי אמר

  הלוואה כדי לקנות מיד מכנסיים לילד.

ים שווים, לא כל הילדים שווים. ולא כל כי לא כל הרגע
והמכנסיים שווים. אבל היסודות שווים, ש'תוספות'  החולצות

וזאת  ...חולצות בוודאי 15ה ומתוק שוו אחד נהיר ובהיר
  ]מתוך הספר 'ספר ללא שם'[         כאשר הילד מבין את זה.

*   *   *  

זצ"ל נעלם  נמןיחיים גרימידי ערב שבת היה הגאון רבי 
שעות, לא היה זה אל אחת מדירות המסתור  מביתו לכמה

היה זה אל מקום עלום אלא מפריע,  בהן ישב ולמד באין
מה מעשיו, ולהיכן הולך  באמת, איש מלבד הרבנית לא ידע

  הרב בשעות אלו.

יום שישי אחד הגיע אל בית הרב יהודי שנזקק לעצה 
בשלילה. רק  הרבנית נאלצה להשיב את פניו דחופה, אך

קוח נפש הוא בא, נתרצתה יענין של פ לאחר שהתחנן כי על
  הרב. ית וגילתה לו היכן נמצאנהרב

א, פלותגלה לעיניו מחזה מהגש היהודי אל הכתובת, יכשנ
היו כלי ניקיון, ותנועותיו אמרו כי הרב עוסק כעת  בידי הרב

  בניקיון הבית.

קוח נפש, ילאחר שהתנצל והסביר כי הוא בא על ענין של פ
שלחה אותו, שאל את שאלתו וקיבל תשובה. אז  והרבנית

וזעק על חילול כבוד התורה, בהתעסקותו  אזר היהודי אומץ
  אלו. של הרב במלאכות מעין

כל יהודי חייב לעשות גמילות חסדים 'אך רבי חיים ענה לו: '
ממש! היהודי הגלמוד שגר בדירה זו, התלונן בפני  בגופו

ו לנקות לבדו את הבית, ולסדר את שקשה ל כמה פעמים
הנה זו ההזדמנות שלי לקיים מצוות  שאר צורכי השבת...

  '. 'גמילות חסדים' בגופי ממש...'

כל עוד '' -פר היהודי סי -' 'פור הזה נצרתי בליביי'את הס'
, פרסמולאחר פטירתו, אני חש חובה ל עתה רבי חיים חי,

  '.בשלמות...'קיום מצוות חסד ו למען ידע דור אחרון מה

  ]רב ישראל ליושה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[ 

ם ה' ִנְקָר  י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ א ְוָראּו ּכָ
ךָּ    )כח, י( ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ

  ?זו ברכה של פירושה מה

 הגדול אליעזר רבי, תניא': )ו. ברכות( הגמרא כך על אומרת
  .'שבראש תפילין אלו: אומר

בתקופת גלותו  זצ"ל:ראובן קרלינשטיין סיפר הגה"צ רבי 
 הבית על שודדים התנפלו, ל"זצמוילנא  א"הגר של רבנו

 לברר מחדרו לצאת ומיהר צעקות שמע הוא. התארח שבו
 כףית, התפילין שעל ראשו את השודדים כשראו. פשרן את

  .פחד מרוב בבהלה וברחו הבית לבעל הניחו ומיד

 הדבר הוא מה: "הגאון את הבית בעל שאל, שנרגע לאחר
  ?" בבהלה שיברחו להם גרמת איך? שעשית

 לא הוא, עסק לו יש מי עם ידע לא עדיין ההוא האכסנאי
 סתם שהוא וחשב, הגולה בני כל של ברבן שמדובר הבין

  "...?להיות יכול זה איך: "הקשה ולכן, אורח

 ץָהָארֶ  ַעֵּמי-ָּכל וָראּו: "בכתוב מפורש זה הרי: "הגאון לו אמר
  " ִמֶּמָּך... ְוָיְראּו ָעֶלי ִנְקָרא' ה ֵׁשם ִּכי

 כן אם: "והקשה חזר והוא, הבין לא בכלל הבית בעל עכשיו
 שלך בתפילין יש מה? נבהלו לא הם שלי מהתפילין למה

   .?"אותם שהבריח



  
 תפילין אלו: 'אמר לא הגדול אליעזר רבי: "הגאון לו השיב
 התייראו לא הם', שבראש תפילין אלו: 'אלא', הראש שעל

 נבהלו הם, משלך שונות אינן אלו, ראשי שעל מהתפילין
  ."...הראש שלי שבתוך מהתפילין ונרעשו

 יחוד' ב'לשם שאומרים כמו להיות צריכים שבראש תפילין
 שהנשמה, המוח נגד הראש ועל: "תפילין הנחת שלפני

 משועבדים יהיו כולם, וכוחותי חושי שאר עם שבמוחי
, התפילין מונחים הראש כשבתוך". יתברך לעבודתו
 רואים הארץ עמי - יתברך לעבודתו משועבד כולו כשהמוח

  .ומתייראים זאת

, ל"זצ יוסף שלמה כהנמןרבי  'מפוניבז הרב על מסופר
 הערים באחת במונית ל"זצ איש' 'חזוןהמרן  עם פעם שנסע
 מנסיעה גדול כך כל חשש היה לא עוד ההם בימים. בארץ

 באחת הדור גדולי שני חלפו בדרכם וכך, הערביות בשכונות
פרחחים  כמה טמנו אז שבדיוק אלא. הללו השכונות מן

 הנהג .אבנים לעברה לידות והחלו, למונית מארב ערביים
  . לעצור ממנו ביקש איש' ה'חזון אבל, מפניהם מאד חשש

 הרב: "בבהלה נזעק המונית ונהג, הדלת את פתח הוא
  ". בכם לפגוע עלולים הם הרי !נא הזהר

 מול ונעמד יצא הוא, לאזהרותיו שמע לא איש' ה'חזון אולם
 כל כולם משם ברחו - אותו כשראו ומיד, הפוחזים הנערים

  .בם נפשם עוד

 בת עם מקרה שהיה, מלונדון שלזינגר אליקים מרבי שמעתי
 הוסתרה היא. תורה חיי לחיות שחפצה חילונית ממשפחה
 חמור עניין בכך ראו והשלטונות, לבנות מוסד של בפנימיה

   .]הידועה... שוחמכר ה'יוסל בפרשת וכמו[ חטיפה כמו ממש, מאד

 מרן של לביתו להגיע חוקרים אמורים היו, החקירה במהלך
 יד לו שיש בו חשדו הם. בענין אותו לחקור כדי, איש' 'חזוןה

 סיפר .בחטיפה אותו להאשים אפילו וחשבו, הפרשה בכל
 ל'חזון פנה הוא, בחוץ היו השוטרים שכאשר, אליקים רבי

 ואמור צא: "איש' ה'חזון לו אמר .שם שהם והודיע לו איש'
  ". מכאן שילכו להם

 מפחד שהוא איש' ל'חזון ואמר מהם חשש אליקים רבי אולם
 לא אני אבל מפחד אתה: "איש' ה'חזון לו אמר. מפניהם

  .החצר אל מביתו ויצא קם בעצמו והוא". מפחד

 והסתלקו רגליהם את השוטרים לקחו, אותו ראו שהם ברגע
 מתגשמת כך. זה זהו    .פחד מרוב ברחו פשוט  ... משם

 ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו: "הברכה
 . שבראש' תפילין 'אלו הגדול אליעזר רבי וכדברי, ממך"

                               .ומתייראים מפחדים הרואים - הראש בתוך כשהתפילין

  ]'ראובן יחימתוך '[

נסיעה לחברון  כתילפני שנים ער :סיפר ר' אשר שטרנבוך
 אייזנבאך וועלוולר'  ה"צא חדא עם הרפרטי בצוות ברכב

 הכביש המובילסטה הנהג בטעות מ דרךאמצע הבזצ"ל. 
הגיע לפתע ין. בתוך כפר ערבי עו נוו את עצמנמצאו, ןחברול

של ערבים צעירים משולהבים בשנאת  זועם צמא דםהמון 
בזעקות 'אללה  רכבהסביב  להתגודד והחלוישראל יוקדת 

  לא קדימה ולא אחורה. נסועו לנלויכ ולא .אכבר'!

לו הערבים לזרוק אבנים וסלעים, אחד יחתהבאיזשהו שלב 
ן אל מול הרכב וזרק אבן גדולה היישר לכיוו הצעירים נעמד

   .מבועתיםה ראשם של יושבי הרכב

ברגע האחרון התעשת הרב הצדיק ר' וועלוול ונזכר בתפילין 
נושא עמו, שהכתוב מעיד בהן בפה מלא: "וראו כל  שהוא

שם ה' נקרא עליך ויראו ממך!"; וכי מה לנו  עמי הארץ כי
 מפסוק מפורש בתורה, חשב ר' וועלוול. 'סגולה' גדולה יותר
התפילין הקדושות והניחן על ראשו,  בזריזות הוציא את

בעת ממש נחתה האבן על החלון הקדמי של  והנה בה
התנפצו בקול רעש גדול, הרסיסים  הרכב והשמשות

הפלא לא נגעו במאומה  התעופפו לכל עבר, אך למרבה
שלמים ללא שום  ביושבי הרכב עצמם, ואף בגדיהם נותרו

 .קרע, אפילו לא קטן!

במקום מזריקת האבנים ופגעי  תוך כדי ההמולה שנוצרה
המתעופפים לכל עבר נפתח בפניהם מעבר קל  הרסיסים

הצדה, הנהג החכם ניצל תיכף את  בין ההמון שזז מעט
מן הכפר העוין, ותהי  אותו פתח ודהר במהירות החוצה

  הקדושות. נפשם לשלל בחסדי שמים ובזכות התפילין

זצ"ל,  מןבטל מעין מעשה זה סיפר הרב ר' יוסף דב
ניטשו קרבות  העתיקה , כאשר בירושליםשבמלחמת תש"ח

הצעירים  כל גויסובאותה תקופה ע, ודיכועזים עקובים מדם, 
תורה,  למלחמה הקשה ללא יוצא מן הכלל. על־אף היותו בן

בחור ישיבה שתורתו אומנותו, הכריחוהו בעת צרה 
 . הוא הוצב לשמירה באחת מן העמדותבמלחמה להשתתף

ות הפזורות על פני הגבול החוצץ בין יהודים לערבים, הרב
על כל דמות חשודה  עליו לצפות ולאותת משם היה

  המתקרבת.

שני ערבים מראש, ראה למולו  לפתע, ללא שהבחין בכך
ומופנית  מושחזת בידםולקראתו, סכין ארוכה  אכזריים רצים

 ם שום אפשרותלא הייתה לו ש .רחמנא ליצלן! לעברו,
  ., וחייו היו בסכנה גדולה!הסתתרלאו  חוברל

באותו  ןשולחההיה מונח על  ]בודקה[בעמדת השמירה שלו 
התפילין הקדושות שזה עתה חלץ עם סיום תפילתו.  רגע זוג

"וראו כל עמי בהבטחת הפסוק שלפנינו:  הוא נזכר מיד
ומיד הניח את התפילין על ראשו ויצא  הארץ וגו' ויראו ממך!"

  ... מול הרוצחים הרצים לקראתו כך עטור בתפילין ונעמד אל

ממראה  במרצחים אחזה בהלה ,בבת אחת ,פתאוםלפתע 
לברוח כלעומת שבאו ללא והחלו  היהודי העטור בתפילין,

וראו... ויראו '. ממש כפשוטו, שום סיבה הנראית לעין!
  ]מתוך 'טיב המעשיות'[                                       .. '.ממך
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  ""ואואבבכי תכי ת""פרשת פרשת 
  ].ב, כו[ "מראשית כל פרי האדמהולקחת "

  .)משלי ג(מראשית כל תבואתך ונך והמ' האת בד כ
נפלא ומיוחד באחד מבתי הכנסת ' בעל תפילה'שהיה משמש כל ימיו כ, זקן ושבע ימים, דמעשה שהיה ביהודי נכב

  . ושימח אלוקים ואנשים בקולו הנעים והערב, הגדולים בארצנו
ומתוך מסירות נפש של ממש , כעבור מספר חודשים חזר מעט לעצמו. ע"עבר האיש אירוע מוחי ל, לאחרונה

כשהתחילה , והנה, ם קיבלו את פניו בשמחה ובאיחולי רפואה שלימההמתפללי. התאמץ והגיע לבית הכנסת
  )...מקום עמידתו של השליח ציבור- (' עמוד'החזן הוותיק החל פוסע מעדנות לעבר ה, להפתעת כולם, התפילה

הוא מתבלבל , שלרגל מצב בריאותו, אך דא עקא, והוא המשיך לשיר ולזמר בנעימות, קולו אמנם נותר צלול
                   ', רצה'לאחר הקדושה הוא ממשיך (ץ מדלג מקטע לקטע ומשבש את כל התפילה "בחזרת השו, נוראות

, השליח ציבור הזקן הקפיד להגיע לתפילה מוקדם, כך גם אירע במשך הימים הבאים)... 'ומשם לקדיש תתקבל וכו
   ...תפס את העמוד וקפץ ודילג מברכה לברכה

  . הם לא ידעו להשית עצות בנפשם כיצד יש להגיב לנוכח המצב, מבוכה רבה היתה בקרב המתפללים
כי יש לנו כבר שליח ציבור ,  חלק טענו שיש לדרוש מהאיש בעדינות שיחדל מלגשת לעמוד- וויכוח קשה פרץ ביניהם 

  ...ר נאמנה במשך עשרות שניםששירת את הציבו, שחלילה מלפגוע ביהודי תמים והגון, כנגדם טענו אחרים. אחר
  : וזו היתה תשובתו, א"ח קניבסקי שליט"לבסוף החליטו האנשים להפנות את השאלה למרן הגר

ואילו האיסור , והיות והתפילה היא מדרבנן, אינה אלא מהתפילה לפני העמוד, עיקר חיותו של היהודי במצב הזה
ועל המתפללים להרשות לו להתפלל לפני , יישו ולהכלימולפיכך אין לצערו לב, לצער איש מישראל הוא מדאורייתא

  .א"עד כאן דברי מרן שליט... אף שכך נראית תפילתו, העמוד
": ודגלו עלי אהבה"על הפסוק ) א"ב ס"ס' הובא בערוך השולחן סי, שיר השירים רבה(ל "אמנם אמרו חז, והנה

) ולגלוגו: ויש גורסים(ה ודילוגו "אמר הקב, כגון ואהבת ואייבת, ורא לאהבה איבהעם הארץ שק: אמר רבי אחא"
  !". עלי אהבה

, שהדברים אמורים רק ביחס למתפלל יחיד, א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"שמענו ממו, מכל מקום
ן להניחו לשמש כשליח אי, אף כשהוא טועה מתוך תום לב, אך שליח ציבור, שאינו מוציא ידי חובה את הציבור

  ). וגם גורם זילותא לעצמו(כי פוגע בתפילת הרבים ומפסיד את הציבור כולו , ציבור
                   ולכן אין להתחשב בדעתו המשובשת של האיש שמגיע לו לעבור לפני התיבה כי זכה במינוי זה כל השנים 

הנפש שכבר התמנה - בונה ובעדינותויש להסביר לו בת, )של אנשים' שיגעונות'שכן לא יתכן שהעולם יתנהל על פי (
א נאמרה רק באופן שקיים חשש רציני של סכנה "ויתכן מאוד שתשובת גיסי שליט. בבית הכנסת שליח ציבור אחר

  ...שאילו יודיעו לו שעליו לעזוב את העמוד עלול להסתכן, לאיש
, בתום לב( היה אומר 'וישמרך'ובמקום לומר , מעשה בכהן אחד שהיה פורש כפיו): ח"י' סי(ומסופר בספר חסידים 

   !...'ך- ד- מ-ש-י-ו') מתוך עילגות לשונו
לפי שאינו יודע לחתוך האותיות שבברכת כהנים ובמקום לברך , היה שם חכם אחד והעביר את הכהן מלפני התיבה

  ...את הקהל נמצא מקללם
  !!". יענש בדבר על כך- ירנו כי אם לא יחז, והראו לאותו חכם מן השמים: "ומסיים הספר חסידים במשפט מבהיל

לעניות דעתי נראה ): "על הספר חסידים שם(' אפרקסתא דעניא'ל כתב בהגהות "הגאון רבי דוד שפרבר זצ, אמנם
אבל לכתחילה , שאז אין לביישו, אלא רק בשכבר עלה, )לכתחילה(' שיכול לישא כפיו'שלא כתב הספר חסידים 

  ). ג"ח סעיף ל"קכ' סיח "ע או"ע בשו"וע("! יאמרו לו שלא יעלה
, וגם אם יעמוד מתפלל לצידו ויתקן אותו. שאין להרשות לאיש לעבור לפני התיבה, ונראה שהוא הדין לענייננו

ובוודאי שאם היו הקהל צריכים למנות שליח , "הקריבהו נא לפחתך"כי יש בכך משום , ץ"נראה שאין למנותו לש
ואם כן קל וחומר שלא נוכל , כזה שאינו מיושב לגמרי בדעתושייצג אותם בפני המלך לא היו שולחים אדם ש

חכמה שכבר אלא יש להסביר לו ב, ץ" אין להניח לאיש לשמש כש:לסיכום .יתברך' למנותו לשליח הציבור לפני ה
  .)ופריו מתוק( ץ אחר"מונה בבית הכנסת ש

  ].ב, כח ["אלקיך' ליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול הע וובא"
          , ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך: "באם נשמור את המצוות, ו בברכות רבות ומופלאותנבפרשתנו הובטח

                 –" והשיגוך: "מה פשר ההבטחה, "בן איש חי"ה, ל"ושאל רבינו יוסף חיים זצ". אלקיך' כי תשמע בקול ה
  . ותירץ בסיפור מעשה שהיה. ודאי שישיגונו, מאחר שהובטחנו שהברכות תבואנה

אותו יום הביאו . אך לאחר הפצרות רבות ניאות, לא נלהב הבעל לרעיון.  ביקשה מבעלה שיקנה דג למאכלהאיש
, ראה: "אמר לו המוכר. שמו" ביני", הלך וביקש לקנות דג משובח בטעמו. ומחירם ירד פלאים, םלשוק דגים רבי

נא לשמור על קדושת העלון                                           
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !קרוא בשולחן שבתמומלץ ל
  

 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 שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מרדכי בן שרה, ו"הי שמואל חזני בן מונירהלרפואת 

 



. וטעמו כעקיצת עקרב, שמו" גטאן", הדג הענק היה מסוג גרוע ונחות,  אך דא עקא–" באותו מחיר יכול אתה לקנות דג ענק
  .וסירב, "אמכור לך בחצי המחיר: "אמר המוכר .מובן שהאיש סירב

בהחבא חמק ? ומה היה הרעיון. א את הדג לביתושילם את הפרוטות האחדות ונש. עלה בלבו רעיון,  המחיר לרבעכשירד
וגם אם תזהה את הדג לא תוכל , כך שאשתו לא תדע מאיזה זן קנה. למטבח ומיהר לבתק ולבתר את הדג לנתחים קטנים

  ...כי כבר נותח לנתחים, ות לו להחזירו לחנותרלהו
התפעל הסוחר ונקב בהון רב . שטף את הפנינה ומיהר לסוחר באבנים טובות. זוהרת, מצא בקרבו פנינה ענקית, כיוון שקרעו

  .סיפר כל המעשה, משנשאל כיצד הגיעה לידו. תמורתה
 חייב הוא :נידחו בתוקף, כל ההפצרות שיצא לחופשה. אבי עבד עד כלות כוחותיו! כך בא גם עושרי: "התפעל הסוחר ואמר

, היה שטח על שפת הים .שהורהו לשאוף אויר ים, בעל כורחו פנה אל הרופא. עד שהתמוטט, עבד. להרוויח לחמו, לעמול
            . והואיל ועונת החופשה טרם החלה יכול היה לנטות אוהלו בכל מקום, שכר אבי אוהל. שהשכירו בו אוהלים לנופשים

 ונתקעה – במקום שלישי והנה נכנס בנקל דתקע הית. א מצא חן בעיניותקעו במקום אחד ול, תקעו במקום אחד וחזר בו
הבט וראה לכמה הפצרות הוצרכת ... אוצר שהוטמן שם לפני שנים רבות, והוציא תיבה מלאה באבנים טובות, חפר. בברזל

  !" ולכמה הפצרות הוצרך אבי כדי לצאת לאותה חופשה–כדי לקנות את הדג 
                    , "והשיגוך "–וגם אם תבקש להתחמק מהן , "ובאו עליך כל הברכות האלה"זהו שנאמר ": בן איש חי"ואמר רבינו ה

 ...וחסרון הכיס גובר, האכזבות מתגבבות! וכיצד הם בורחים מאיתנו, כמה רודפים אנו אחר האושר והעושר ...!בעל כרחך
              . ר אחרינו וירדפונו וישיגונווגם הברכות יתחילו לחז,  נזכה באוצר רוחני עצום–אם נרדוף אחר המצוות : עצה אחת יש

    .)מעיין השבוע( !?היש אושר גדול מזה

  ].נט, כח[ "וחלים רעים ונאמנים"

  ,שלום וברכה - א"לכבוד הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"
פניתי לאיש חסד , כשהמטרד הפך לבלתי נסבל, בשלב מסויים. סבלתי מאוד מבעיה כלשהי בשתי עיניי, במשך שנים ארוכות

ולה שפונה אליו לאיזה מומחה כדאי לפנות כדי לקבל את ומייעץ לכל ח, מפורסם שמתמצא היטב בתחומי הרפואה השונים
  .הטיפול האפקטיבי למחלה ממנה הוא סובל

תפנה לאיזה ; הנחשבים למומחים בתחום בקנה מידה עולמי, ישנם בארצנו שני פרופסורים מעולים: "היועץ השיב לי על אתר
  ". על פתרונהה הבעיה תבוא "ובע, כי מבחינתי שניהם שווים במומחיותם, מהם שתפנה

, בתום הביקור אבחנתו היתה.  שקל2,000עלות כל ביקור אצלו היא . החלטתי לפנות למומחה היותר קרוב למקום מגוריי
  .לא נמצאה שום אלרגיה, אמנם לאחר בדיקות מקיפות שערך לי. שמדובר באלרגיה קשה

אך גם היא לא העלתה מזור , טיפול נוספתניסה שיטת , שאגב ניכר היה שהתמסר לטיפול בי, הפרופסור, בביקור נוסף
                 , !) שקל8,000ותשלום בסך (בתום ארבעה ביקורים , בקיצור. וכך היה גם בשני הביקורים הבאים. למחלתי

  . הפרופסור המומחה נלאה מלמצוא פתרון לבעיה הנוראית שכה מטרידה אותי
לפנות אל , יונות וצריכת סמי רפואה כה רביםבדיקות ניס, החלטתי שלאחר שעות טיפול כה רבות. נותרתי חסר תקווה

  ...המומחה השני זה כבר מיותר
          - אמרתי לעצמי -אם אני כבר פה . הזדמנתי לאזור בו נמצאת הקליניקה של הפרופסור השני, כעבור מספר חודשים

  . של הפרופסורוגם אותה שעה היתה לאחר סיום שעות קבלת הקהל , על אף שלא הזמנתי תור מראש, אולי אנסה להיכנס
הוא מיד הודיע , ועוד טרם הספקתי לומר שלום, הפרופסור בעצמו פתח את הדלת. דפקתי על הדלת מתוך חשש והיסוס

                     , תוך כדי דיבור הוא רשם עבורי רצפט"... יש לך עודף שומנים בדם. אני רואה את הבעיה בעיניים שלך: "בביטחון
  .והורה לי להתחיל בצריכת התרופה כבר היום

  ! עיניי נתרפאו לגמרי, הבעיה נעלמה כלא היתה! אורו שתי עיניי...ו, א חולפים אלא ימים ספוריםל
ד המטרד הנורא ממני "ובס, שם על מפתן דלתו, התברר שהפרופסור המצוין אבחן את הבעיה מיד ברגע הראשון שהביט בי

        ,  דקות בלבד4-שארך כ', ביקור'ופסור עבור ההתשלום שגבה אותו פר. חלף בין לילה כלא היה, סבלתי כל כך הרבה שנים
  . שקלים500היה בסך הכל 

 -אמרתי לעצמי ). שהמליץ לי על שני המומחים(הבחנתי לפתע ביועץ הרפואי הדגול , בעודי צועד ברחוב, כעבור מספר ימים
מומחים בתחום רפואת ששני ה, כדאי וראוי אפוא שאיידע אותו; הנה אל איש החסד הזה פונים מאות יהודים מידי שבוע

               ; הם לא בדיוק שווים בחכמת הרפואה ובניסיונם כפי שהוא סובר, העיניים אליהם הוא מפנה את ההמון הפונה אליו
, ואילו השני עלה על הבעיה כבר ברגע הראשון שהביט בי, והעלה חרס בידו, בדק ובחן כמגשש באפילה, הראשון ניסה לאבחן

כדי שידע המייעץ , אלא אדרבה יש בגילוי זה תועלת, בסיפור הדברים סרך של לשון הרעולכאורה אין ... ללא שום בדיקה
  ...שהראשון אינו מומחה כה גדול, להבא

                    , יש לנהוג במתינות, שלפני שעומדים לומר גנאי כלשהו על הזולת, הן השרישו בי רבותיי; אך לפתע תפסתי את עצמי
עלי לספר ליועץ את אשר אירע ) או מצוה(האם מותר : משכך ברצוני לשאול ...ולבדוק היטב אם אכן יש בכך תועלת אמיתית

  "?או שמא עלי להימנע מכך, עימי אצל שני הפרופסורים
  ! אין לספר זאת ליועץ :א" שליטי זילברשטיין"ר הגר"השיב מו

: משביעים אותם, בשעה שמשגרים אותם על האדם, )חולאים(ייסורים .): "ה"ז נ"במסכת ע(ל " כי לימדונו חכמינו ז-? מדוע
             , פלוני) תרופה(ועל ידי סם , ועל ידי רופא פלוני, ובשעה פלונית, ולא תצאו אלא ביום פלוני, לא תלכו אלא ביום פלוני

  ".ונאמנים בשבועתם, )שמייסרים את הגוף(רעים בשליחותם ',  ונאמניםוחוליים רעים'): ח"דברים כ(והיינו דכתיב 
  .ולא על ידי רופא אחר, שיתרפא דווקא על ידי רופא מסויים, )ע"ל(שמשמיים נגזר על כל חולי שבא על האדם , הרי לנו

וזוהי הסיבה שהראשון , שוןולא על ידי הרא, שחוליו יתרפא על ידי הפרופסור השני, שעל היהודי דנן נגזר, נוכל להסיק אפוא
אלא שייסוריו של , וממילא יש להניח שהיועץ המקצועי צודק בקביעתו ששניהם שווים .לא הצליח להביא לרפואתו והשני כן

כאשר ראינו , ואם כן באיזו רשות יוכל לספר על הראשון שאינו מומחה, החולה הושבעו שלא לצאת אלא דווקא על ידי השני
לאחר שהיועץ עקב אחר שני , ולכן. אלא שלא ניתנה לו הסייעתא דשמיא להצליח בריפוי, תמסר לטיפולשניסה בכל כוחו וה

- אי אפשר לספר על מעידה חד, ששניהם מומחים מיוחדים במינם, ונוכח לדעת על פי עשרות מקרים, הרופאים במשך זמן רב
  .פעמית של האחד ולטעון שנחשב לפחות מומחה

,  לאיש החסד היועץ אודות אי הצלחתו של המומחה הראשון לאבחן את מחלתו ולהביא לרפואתההמטופל לא יספר :לסיכום
  .)ופריו מתוק( ניתנה אך ורק למומחה השני, כי הסייעתא דשמיא להביא מזור ורפואה לאיש זה

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זי בן מרים ויעקב נוריאל חזנ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז שמעון שי בן שולמית נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"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"ה בן שרה זנ מוריס מורטז"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



 

 

 

 

 

 "פה'תש לולא "זט

  וכתיבה וחתימה טובה בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

אבכי תפרשת   

ש ַׁ רָּ יַׁתַׁפָּ ב ַׁכִּ ַׁהָהְראּויָ ה ַהֲהָכנָ ַׁ-ַׁאתָּ

 הצלחה בגו"ר

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

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי

 שושנהיהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן 
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

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

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

 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      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 שנהשושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שו
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 משה מנחם בן רחל           נועה בת מזל טוב

 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 ואריכות ימים בריאות    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 בת אורלי            אפרים בן שרהשירה שילת 

 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          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        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:41 

 פניני עין חמד

18:43 

 

19:34 

19:32 

)המכונה הגאון רבי ישראל איסרלן זיע"א 

כי מגלה בספרו 'לקט יושר',  'תרומת הדשן'(
 -לויהודי שמרבה בחסד ביחוד בימים א

 בעצם מכריע את גזר דינו לטובה ולברכה. 
 

ַמְלוֵה ה' חֹוֵנן החכם מכל אדם כתב בספרו: "
ם לֹו ל ּוְגֻמלֹו יְַשלֶּ כלומר: מי  – )משלי יט, יז( "דָּ

שחונן הדל, המסייע ליהודי אחר החלש ודל 
בעצם הוא כביכול 'מלווה' טובה ממנו, 

לקדוש ברוך הוא. הוא עושה חסד כביכול 
 עם בורא עולם. 

 

הוא  -מדהים ומטלטל! כשיהודי עושה חסד
כביכול 'מלווה', לבורא עולם. בן אנוש יכול 

 "להלוות" לקדוש ברוך הוא, פשוט כך!
 

ואז, בבוא רגע הדין והמשפט, בורא עולם 
כול. וככול זוכר את מי שהיטיב איתו כבי

הוא  -שיהודי מוסיף ומרבה מעשי חסד
מטה את דינו לחסד, ומרעיף על עצמו 

 שפע, טובה וברכה.
 

הבה נאמץ את הכלי העוצמתי הזה, שקרוב 
אלינו מאוד. עלינו פשוט לחפש מישהו 
שזקוק לעזרה, לעצה טובה או למילה טובה 

 ולעזור לו ככל יכולתינו. 
 

עזרת כך נפתח לעצמנו את הפתח לזכות ב
 ה' בשנה טובה ומבורכת.

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

19:34 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

20:20 

 20:17 

 

810 

20:19 

 

18:24 

 

הימים חולפים, התחושות בלב הולכות 
וגואות, לקראת היום הגדול והנורא. כל לב 
יהודי מתעורר, כל נשמה יהודית מזדככת וכל 

 נפש יהודי מתכוננת. 
 

ניתן לראות בכל מקום יהודים המקבלים על 
עצמם עוד ועוד קבלות טובות. קוראים פרקי 
תהילים, מוסיפים עוד שעות של לימוד תורה 

ובהבנה ועושים את הכל כדי לבוא בהתמדה 
 ראש השנה. -מוכנים ליום הגדול

 

חודש אלול אינו חודש לעצמו, אלא הוא חודש 
של הכנה, של היערכות ושל גיבוש אישי. זה 
חודש שבו כל יהודי מנסה לעצב את דמותו 

פי שרוצה שתהיה כל ימות השנה. הוא כ
עושה הכל כדי להגיע לראש השנה כמה 

 שיותר מוכן.
 

מה הדרך להתכונן  -ם כן השאלה היא א
לראש השנה כראוי? מה היא העבודה 
הנדרשת מאיתנו כדי שבראש השנה יכתבו 
אותנו לשנה טובה יותר ושמחה יותר? על 
ידי אלו אמצעים נוכל לזכות בעז"ה לשנה 

 טובה ומתוקה, מוארת ומאושרת?
 

הגאון האדמו"ר הרב שלמה הכהן רבינוביץ 
מראדומסק זיע"א בספרו 'תפארת שלמה' על 

 -התורה בפרשת כי תצא מביא תגלית נדירה
עלינו להתחבר לכל יהודי, לאהוב כל יהודי, 
לראות את הטוב בכל אחד ולהשתדל להיטיב 

 לכל אדם. 
 

ר"ַבֲחצְֹצרֹות  ִריעּו וְקֹול שֹופָּ ְך" הָּ לֶּ  ִלְפנֵי ַהמֶּ

כשנשמע את קול השופר  - )תהילים צח, ו(
מריע, מלשון אחווה ורעות! נחיה באהבת 
ישראל, נרבה רעות עם ידידינו ונפעל ככל 

 שנוכל כדי להתאחד בצוותא עם כל יהודי!

ד הּו" סֶּ ֵפץ חֶּ  (י"ח, ז מיכה) "אִכי חָּ

 

 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 

 

 

 

 

18:42 

 

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

 

 

19:33 

 

20:19 

 

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

 



 

 

 

ומה הדין כשיהודי הדליק את האש והניח סיר ריק ולאחר מכן  ?האם יש בישולי גוים בכנפיים של עוף
 הגוי הניח את דבר המאכל בתוכו?

 

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

 

קורקבן ובני מעיים וכדומה, אף על פי שאינם עולים על שולחן מלכים ואינם חתיכה, שראויה לכבד בה אורחים, מכל מקום, 
 ש"ך )שם סק"ב(, פרי חדש )יו"ד שם סק"ב(. מקורות:שם בשר עליהם, ויש בהם איסור בישולי גויים. 

 

 מלכים, יש בהם איסור בישולי גויים.לכן, כנפיים של עוף שבישל הגוי, אף שאינם עולים על שולחן 
 

ואין בו משום בישולי גויים.  -מאכל, שאינו נאכל חי לבדו, אבל נאכל חי יחד עם דברים אחרים, יש להקל שנחשב כנאכל חי 
 הגר"ש וואזנר בקובץ 'בית לוי' ח"ח )סי"ב(.  מקורות:לכן גוי שבישל או טיגן בצל יש להקל, מכיוון שנאכל כמות שהוא בסלט ירקות. 

 

אין בישול אחר בישול בבישולי גויים. ולכן, אם ישראל מבשל את המאכל, עד שנעשה ראוי לאכילה כ'מאכל בן דרוסאי', 
ין לעני הערה:שהוא שליש בישול, בין שהתבשיל לח ובין שהוא יבש, אף שהצטנן וחיממו הגוי, אין בו איסור בישולי גויים. 

וי חתיכות עוף מבושלות על ידי יהודי, ורוצים לטגנם שוב על ידי גוי שיעטפם בקמח וביצה, בשו"ת 'דבריך יאיר' ח"ג )סימן לט( כתב, אם הציפ
 נעשה כדי להשביע או לתת טעם, וטיגנו גוי וגם הדליק את האש אסור, אפילו אם העוף היה מבושל קודם לכן.

 

די יהודי כדין פת, אלא צריך בנוסף להדלקה, שיהודי יניח את הסיר על האש והאוכל בבישול לא די בהדלקת האש על י
שו"ע )יו"ד סימן קיג ס"ז(. ואף באופן שההדלקה נעשית על ידי הגוי, כל שהניח הישראל את הסיר על האש והאוכל בתוכו  מקורות:בתוכו. 

 בזה לדעת השו"ע וההנחה דווקא צריכה להתבצע ע"י יהודי. מותר, מכיוון שמעשה הבישול נעשה על ידי ישראל. ויש מי שמחמיר 
 

הרמ"א )שם(. וכתב הש"ך )סק"ט( לדעת הרמ"א  מקורות:ולדעת בני אשכנז, בישול דינו כֲאפיה, ודי בהדלקה של יהודי בלבד. 
הוא במקרה שהישראל רק דווקא כשהוא ממהר את הבישול. וכתב עוד הש"ך )ס"ק יא( שקיסם מועיל בבישול. ומחלוקת השו"ע והרמ"א 

 הדליק, האם די בכך או שמא בנוסף להדלקה צריך גם הנחת הסיר.
 

 אולם לכל הדעות, אין להקפיד, שפתיחת הגז בלבד תבוצע על ידי הגוי.
 

בבישול הולכים אחר הנחת המאכל בתוך הסיר. ולכן, כאשר יהודי הדליק את האש והניח את הסיר כשהוא ריק וגוי הניח את 
 ואסור. -אכל בתוכו, הרי זה בישול גוי דבר המ

 
 

 

היה בן בשם דן. הבן הזה יצא לתרבות רעה לא עלינו, ור' יהונתן  )מח"ס 'יערות דבש'(לרבינו הגאון ר' יהונתן אייבשיץ זיע"א 
בכה עליו דמעות רבות עד שבסוף ב"ה הפך לבעל תשובה גמור. בעיר שבו התגורר דן הבעל תשובה, התארח אחד מגדולי 

 ישראל. הבן של אותו גדול דור התארס והכלה הייתה מהעיר של דן, והרב הגיע לחגוג את האירוסין.
 

הכיר את אותו אדם גדול, מכיוון שהירבה להגיע לביתו של אביו ולשוחח איתו בתורה הקדושה, הזמין את שני דן, ש
המחותנים ואת הזוג הצעיר, שיבואו לסעוד אצלו בביתו. אותו גדול חשב, שמדובר בביקור נימוסין, והוא הגיע עם כל 

 המשפחה, אבל שם חיכתה לו הפתעה, שהוא לא ציפה לה כלל וכלל.
 

בשר ודגים ושאר מיני מטעמים, ממש כסעודת שלמה המלך בשעתו! הם הגיעו על תקן  -השולחנות היו ערוכים בכל טוב 
באותם הימים ביקור נימוסין ולא לסעודה... והסיבה העיקרית, שהם לא רצו לאכול אצלו, היתה מכיוון שפחדו מהעבר שלו. 

 שוחט... כל אחד היה דואג לשחיטה, והם לא ידעו מי הוא ה
 

", כך הם תראה, לא תכננו, בדיוק עכשיו סעדנו, אנחנו ממש לא רעבים, אבל נשמח לאיזו כוס שתיההם אמרו לו: "
הוא נפגע מהם עד עמקי נשמתו במיוחד התחמקו. דן לא אמר כלום, אבל בסתר ליבו הוא הבין בדיוק, מהי הכוונה שלהם. 

 לאחר כל הטרחה הזו למענם... 
 

היה נורא ואיום... בורא עולם ראה את הצער של דן והם לא עלינו שילמו על כך. בדיוק שנה אחר כך, המשך הסיפור 
נפטר אותו אדם גדול. חודשים ספורים לאחר מכן נפטר החתן שהיה צעיר לימים, ושבועיים לאחר מכן נפטר גם 

 המחותן. 
 

זה אש! אם אדם מכניס את ידו לאש, הוא לא מקבל לחבירו  בין אדםהגאון ר' חיים שמואלביץ זיע"א כבר אמר על כך: 
 חוטף! –כוויה בתור עונש. זה פשוט מציאות! מי שפוגע בשני 

 
 

  
 

 

כָּה    ק ג'ֵחלֶּ  -ם גֹויִ י ִבּׁשּולֵ  –שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהלָּ

 
 

 

ק  -  לָּ  י"דחָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהָּ ה ְפִגיעָּ  וְתֹוְצאֹותֶּ  
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 למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד 
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אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא 

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

אחת ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארן וכל ראשו היה מלא יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזע שפעם ס

בהונגריה. כבר  (1903)ו' תשרי ה'תרס"ד -נולד ב -פריינד זצ"ל אריה הגאון הרב משה
בילדותו ניכר כי לגדולות נועד והוא הצטיין בהתמדתו הרבה בתורה. התחנך בבית סבו, 

עשרה כבר היה בקי בשו"ע יורה דעה בע"פ עם -הגאון ר' זאב גולדברגר. בגיל שתים
חלקי השו"ע והוא צורף לדיני תורה  ה'פרי מגדים'. בגיל שמונה עשרה היה בקי בארבעת

שניהל סבו. לפני השואה שימש כרב בעיירה נאסויד וראגנא, וכדומ"ץ בעיר סאטמר. איבד 
בשואה את רעייתו ושמונת בניו ונידון לעבודת פרך. כשהיה באושוויץ קיים במסירות נפש 

ורות. תורה ומצוות במצבים קשים מנשוא. שמר לא לחלל שבת ולא לאכול מאכלות אס
-לאחר מכן שימש זמן קצר כרב העיר סאטמר והתמסר לשיקום חיי הקהילה: יסד בית

עלה לארץ ישראל והתמנה לראש ( 1950)דין וכו'. בשנת ה'תשי"א -שחיטה, הושיב בית
ישיבת 'ייטב לב' של חסידות סאטמר בירושלים. תפקיד אותו מילא במשך ארבעים שנה 

 רבים.  כשהוא מרביץ תורה ומעמיד תלמידים
 

ישראל כאשר -, התמנה למו"ץ של העדה החרדית בשכונת בית(1951)בשנת ה'תשי"ב 
 (1979)כ"ו אב ה'תשל"ט -יהודים רבים מכל גווני הקשת פנו אליו לשאול את חוות דעתו. ב

לאחר פטירת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, התמנה לשמש כראב"ד העדה 
( לאחר פטירת הרה"ג ר' יצחק יעקב 1989)וון ה'תשמ"ט י"א סי-החרדית כנציג סאטמר. ב

הקים ת"ת  (1996)התמנה לגאב"ד העדה החרדית. בשנת ה'תשנ"ו )ה'מנחת יצחק'( וייס 
בשם 'חיי עולם המקורית'. בהמשך נפתחו בנשיאותו ישיבה קטנה וישיבה גדולה וכשבוע 

בירושלים.  80גוש  לפני פטירתו התקיים מעמד חנוכת הבית לבניין המוסדות בשכונת
כ' אלול -גאון אדיר בנגלה ובנסתר. ענוותן מופלא. הרבה בתעניות ובסיגופים. נפטר ב

הזיתים בירושלים. לאחר פטירתו נקראו -שנים. ציונו בהר 93-חי כ (.1996)ה'תשנ"ו 
המוסדות על שמו 'מוסדות רמ"א'. בהמשך הוקמה על שמו 'ישיבת תולדות רמ"א' בבית 

 שמש.
 

מרת בילא  נשותיו:)לבית גולדברגר(. מרת שרה  אימו: )רב העיר הוניאד(.ר' ישראל  אביו:
נישא לאחר השואה.  -)זיווג שנימרת פרידא דאכנר  בת ר' ברוך רב העיר פיר(, -)זיווג ראשון

בשואה איבד ל"ע את רעייתו  ילדיו: )זיווג שלישי(.מרת טשארנא נפטרה בשנת ה'תשמ"ב(, 
 הגאונים סבו,  מרבותיו:היו לו ילדים מנשותיו בזיווג שני ושלישי. ושמונת ילדיו. לא 
 , אביו, ר' ישראל פריינד, ר' יחזקאל הלברשטאם. )אב"ד הוניאד(ר' זאב גולדברגר 

)דיין ר' שלמה יהודה הירש  )דיין בעדה החרדית(,הגאונים ר' יהושע רוזנברגר  מתלמידיו:

חידושים על הש"ס ובהלכה, על  -יהושעעטרת • מספריו:בקהילת סאטמר ירושלים(. 
מרא •התורה, פסקים והנהגות, על המועדים, אלול וימים נוראים, סדר הקפות 

ממשה •אוסף מפסקיו, יצא לאור ע"י תלמידו הדיין ר' שלמה יהודה הירש  -דשמעתתא
 אוסף צדיקים ששמם משה ופרק הוקדש לרבינו והנהגותיו. -עד משה

ימי בחרותי כאשר למדתי בארץ ישראל, זכיתי להסתופף בצילו של מרן הגאון הצדיק רבי משה אריה פריינד זיע"א כשעדיין כיהן כראש ב 

בית דין, טרם התעטרותו פאר לכהונתו הרמה כגאב"ד ירושלים עיה"ק. בד בבד שימש אז כראש ישיבת סאטמר בקרית מלך רב. זכיתי 
 טהור בשלוש סעודות ובשאר מעמדי קודש. להצטרף כמה פעמים לשולחנו ה

 

בבניין הישיבה היה לו חדר מיוחד, שבו הסתגר מדי יום ביומו לאחר התפילה עד כחצות היום, והירבה לשפוך שיח ותפילה שם ולהעתיר 
בפרקי תהילים עבור כל ההזכרות והקוויטלאך שהובאו אליו לפקודת ישועה ורחמים. הייתי עולה אליו לשם פעמים רבות לשם לאחר סיום 

פל את הטלית והתפילין שלו, וזכיתי ליהנות ממנו עצה ותושיה בדבר ה' זו הלכה, וגם בעובדין רברבין וסיפורי צדיקים התפילה, ועזרתי לו לק
ושיחות חולין של תלמידי חכמים, ואח"כ זכיתי ללוות אותו לביתו. כשהייתי בארץ הקודש לאחר חתונתי, נכנסתי לצדיק והוא קיבל אותי 

 ר כדורון דרשה. בחביבות מיוחדת, ואף נתן לי ספ
 

ביקשתי ממנו שיכתוב לי כמה מילים על שער הספר. ורבינו התנצל בפני שמלאכת הכתיבה קשה עליו מאוד, ואפילו ההסכמות הניתנים על 
וא ידו נכתבים על ידי אחד מנאמני ביתו ואילו הוא רק חותם עליהם. אומנם בכל זאת משום כבודו של זקני הגה"ק בעל 'ערך ש"י' זיע"א, שה

זכה להכירו, יתאמץ ביותר ויכתוב בעצמו כמה דברי ברכה, וביקש ממני שאשאיר את הספר אצלו למספר ימים עד שיתפנה לכתוב. לאחר 
כמה ימים סרתי למעונו, והראה לי שכבר התחיל לכתוב. "מדי יום אני כותב כמה מילים", אמר לי, "ואני מקווה שתוך ימים ספורים יהיה 

ה". לאחר זמן פגש אותי ברחוב, וכשראה אותי נהרו פני קודשו ואמר לי בהתרגשות: "כבר גמרתי את מלאכתי ואתה יכול הדורון מוכן בעז"
אין אני אומן לבוא לקחת את הספר שלך". כשבאתי אליו לביתו נתן לי את הספר כשברכה נלהבת מפארת את דף השער, ואמר לי בענווה: "

שיחות הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן  -)מתוך 'נועם שיח' "... תך אם אכן כתבתי כהוגןבמלאכת הכתיבה, אני זקוק עתה להסכמ
 שליט"א אבד"ק סאנטוב לייקווד(.

עם בערב סוכות, שעות ספורות לפני כניסת החג, ירד גשם שוטף בירושלים ותקרת סוכתו של רבינו קרסה ונפלה. משמיים נתנו בלב אחד פ

וק אם הכל אצלו כשורה, והוא מצא את הרמ"א עומד ברחוב העיר אובד עצות, ומצפה לעזרת בני אדם. המקורבים ללכת לבית הגאב"ד לבד
המקורב הזעיק מיד כמה עוברי אורח, ויחד הם הצליחו להקים את גג הסוכה, ולהעמידה על תילה בחוזקה שלא תיפול שוב. בין אלו שהיטו 

בקרבת מקום. כעבור זמן מה פרח המאורע לגמרי מזכרונו של המקורב, אך רבינו שכם לעזור היה גם רב אחד מבני עדות המזרח, אשר גר 
 כעבור עשרים שנה הלך הרב הספרדי לעולמו, ורבינו ביקש להשתתף בהלווייתו.לא שכח לעולם את אלו שבאו לעזרתו באותה שעה. 

" )משה רעיא הכרת הטוב על עזרתו אז אליחייב אני ללוות אותו כלתמיהת בני הבית מדוע, שח להם את כל אותו מאורע ואמר: "
 מהימנא(.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ה –ִאם ִראשֹוִנים ְכַמְלָאִכים  ַרב מֹשֶּ אֹון הָּ  ְפַריְיְנד זצ"ל ַאְריֵה ַהגָּ

 
 
 

 

 



 

 

  
 

 

הספר לא הייתה מובנת -העובדה שחילקו מנת לחם בבית
מאליה, אלא הצריכה משאבים עצומים מהמנהל, כדי שיוכל 

 להשיג מעט לחם כדי לחלק אותו לתלמידים. 
 

ל ור' משה שאל אותו: "האם מה התלמיד הגיע לחדר המנה
ששמעתי עליך נכונים?". התלמיד הוריד את ראשו, אישר 
את הדברים, התנצל על המעשה ואף הבטיח, כי הדבר לא 

 יִָשנֶּה בעתיד. 
 

אולם דיבורים לבד ומעשים לבד. חלפו מספר ימים, ומורה 
אחר ראה את הנער שב לסורו. שוב נקרא התלמיד לחדר 

 התלמיד, כי לא יחזור על המעשה.  המנהל ושוב הבטיח
 

המנהל חשב, כי התלמיד אינו מבין את חומרת המעשה, 
ולכן הסביר לו באריכות, כי דבר זה יש בו מן הכיעור, ואיזה 
זלזול בלחם יש במעשה זה, במיוחד בימים טרופים אלו, 

 שאין בהם כמעט מה לאכול.
 

חלפו מספר ימים, והתלמיד נתפס באותו מעשה בפעם 
הפעם ר' משה לא יכול היה לוותר. הוא קרא שלישית. ה

לתלמיד והורה לו לחזור לביתו, ולא לשוב, עד שאביו 
 יתייצב בפניו לשיחת הבהרה. 

 

האבא הגיע אל משרדו של המנהל וביקש לספר לו משהו, 
שלא היה ידוע לו: "ברצוני לגלות לכם פרט מעניין, שהתגלה 

ו שורר הרעב, כמו, בבית שלנ" -פתח האב וסיפר  -לי" 
 .לדאבון הלב, בהרבה בתים בישראל"

 

תורה, שאתה מנהל אותו, -הילדים שלנו שהלכו לתלמוד"
יכלו ליהנות ממנת מזון זעומה. אך בבית עצמו, אין לנו 

 אוכל עבור האח הקטן". 
 

"הילד שנשלח הביתה החליט, כי הוא עצמו יוכל לסבול 
שעדיין לא לומד את הרעב, וכי מוטב, שאחיו הקטן, 
 ". בתלמוד תורה יקח את מנת האוכל שלו

 

כדי שלא יבלוט הדבר, החליטו שניהם, כי מדי יום בשעה "
קבועה יחכה האח מאחורי הגדר, בעוד אחיו, זה שלומד 
בת"ת, ישחק כביכול במנת הלחם שלו ויבעט בה, עד 

 !".שתעוף אל מאחורי הגדר, הישר לידיו של האח הרעב
 

א לא רצה לגלות את המניע, שגרם לו לעשות מכיוון שהו"
כן, הוא שמר על כך בסוד. גם לי הוא לא גילה, אלא הדבר 

 ".התגלה לי במקרה מאחיו הקטן
 

ר' משה המנהל היה המום ממה ששמע זה עתה. לזאת הוא 
אך לא ציפה. הוא ציפה לתשובות אפשריות רבות ומגוונות, 

הזה, לא  תשובה כזו, שתפתור את התעלומה מהכיוון

 העלה כלל וכלל על דעתו.

ם ְלַכף ְזכּות ָאדָּ ן כֹל הָּ  ֱהוֵה דָּ
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המלמד אותנו עד כמה  ישורון'להלן סיפור המעובד מתוך '
עלינו לדון כל אדם לכף זכות. גם כאשר לעיתים אנחנו רואים 
במו עינינו מעשה מסוים שנראה שלילי עדיין צריך לבדוק, 
לחקור ולדרוש, שכן יתכן מאוד שנגלה, שטעות היא בידינו, 

 כפי שנלמד מהסיפור הבא. 
 

' מביא הרה"ק רבי מנחם מנדל מוישווא שארית מנחםב'
א בשם הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זיע"א, שעיקר זיע"

קבלת עול מלכות שמיים הוא לדון את חבירו לכף זכות. 
" עולה דן את כל האדם לכף זכותהרמז לכך הוא שתיבות "

 .(1118)" שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחדבגימטריה כמניין "
 

", "אני ה' לפסוק:ואהבת לרעך כמוך" לכן נסמכו בפסוקים "
ששניהם שווים, ואם יאהב את חבירו כמותו ממש וידון אותו 
. בכל מעשיו לזכות, יחשב לו דבר זה כייחוד הקב"ה ושכינתיה

 כך היה: -ומעשה שהיה
 

סיפר הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל מעשה מופלא 
)שהיה מצאצאיו של בעל ששמע מהגאון הרב משה אוירבך זצ"ל 

תקווה. לאחר מכן ייסד -וד תורה בפתח'נחל אשכול' וכיהן כמנהל תלמ
תקווה, ראשון לציון, רחובות, עקרון, גדרה -בתי ספר דתיים בפתח

שנים(  95וחיפה ושימש כנשיא אגודת ישראל בגרמניה. נפטר בגיל 

וניתן ללמוד ממנו עד כמה קשה להבין את נבכי נפשו של 
 הזולת ולדון נכון את פעולותיו:

 

המעשה אירע בתקופה בה כיהן ר' משה אוירבך כמנהל בית 
הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה. היה רעב הספר. 

בארץ ישראל, ומשפחות רבות סבלו מאוד ולא יכלו לספק 
 לילדיהם את הצורך אפילו עבור מאכלים בסיסיים ביותר. 

 

הספר היה מעורב בפעולות התמיכה לנזקקים -מנהל בית
צב הקשה, ששרר בארץ ודאג כי בת"ת יחלקו בעקבות המ

 ארוחות בוקר זעומות.
 

אחד המורים נכנס לחדרו וסיפר בזעזוע נוראי, כי ראה את 
 אחד התלמידים נוהג בביזיון במנת הלחם שקיבל. 

 

בעוד שאר הילדים אכלו בתאבון את מנת האוכל שקיבלו. 
אותו תלמיד שיחק בלחם שבידו, גלגל אותו כאילו היה 

 ר משחק ואף בעט בו...כדו
 

כששמע את דברי המורה, המנהל הזדעזע עד עמקי נשמתו, 
אולם הוא לא רצה לחרוץ את גורל התלמיד, בטרם שישמע 
את דבריו. המנהל ביקש מאחד התלמידים, שהיו שם שיגיד 
לאותו תלמיד להתייצב בחדר המנהל, כדי שיוכל לברר את 

 העניין. 
 

בימים כתיקונם, כשיש שפע  זלזול בלחם הוא מחזה קשה אף
רב, והלחם מצוי ובזול, ועל אחת כמה וכמה באותם ימים, 

 שרבים סבלו חרפת רעב. 
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ן ר ִמי ִיּתֵּ ן ֶעֶרב וָּבֶעֶרב ּתֹּאמַּ ר ִמי ִיּתֵּ ּבֶֹּקר ּתֹּאמַּ יֶניָך   ּבַּ ה עֵּ ְראֵּ ְפָחד וִּמּמַּ ר ּתִ ד ְלָבְבָך ֲאש ֶ חַּ ּבֶֹּקר ִמּפַּ

ְראֶ  ר ּתִ  ה )כח,סז( ֲאש ֶ

 
 'רזא דשבת' )רבי אליעזר זאב מקרעטשניף זיע"א(:  כתב

יש לפרש מקרא זה בדרך ברכה לטובה, כנודע שלעובדי השם יתברך באמת חסר להם  
יספיקו?, והיו חפצים שיתארכו   הזמן, כי היום קצר והמלאכה מרובה, ומה יעשו כי לא

הימים והלילות לעבוד את השם יתברך בתורה ובמעשים טובים ולעשות נחת רוח לפני  
מי שאמר והיה העולם. ובזה יתפרש הכתוב שלפנינו, כידוע שימי הקיץ רוב המעת לעת  

, ואז  ּבֶֹּקרהוא יום, ובימות החורף רוב המעת לעת הוא לילה, ולכן יכונה הקיץ בשם 
ן ֶעֶרבפוץ ותבקש 'תח שיתארכו גם הלילות כמו בימות החורף שתספיק לעבוד   –' ִמי ִיּתֵּ

ן ּבֶֹּקר' את השם יתברך גם בלילות, ובחורף כאשר היום קצר ר ִמי ִיּתֵּ שיתארך גם   – 'ּתֹּאמַּ
ְפָחדהיום שתוכל לעבוד את השם יתברך גם ביום. וכל זה יבוא ' ר ּתִ ד ְלָבְבָך ֲאש ֶ חַּ   –' ִמּפַּ

ְראֶ שיהיה לך כל כך יראת שמים, ' ר ּתִ יֶניָך ֲאש ֶ ה עֵּ ְראֵּ מרוב השגתך את האדון כל,   –' הוִּמּמַּ
שר  ברוך הוא, שלא תמלא רעבונך לעבודת השם יתברך מתוך רוב היראת שמים א

 )'אוצר פניני החסידות'(בלבבך. 
 

ִבי ֶ ש ּ ְלכוּ ּבַּ י יֵּ ִליד ְולֹּא ִיְהיוּ ָלְך ּכִ ת ּתוֹּ ִנים וָּבנוֹּ  )כח,מא( ּבָ
ת'המצוות והמעשים הטובים שהאדם עושה מולידים לו  ִנים וָּבנוֹּ   רוחניים וזהו שכתוב: 'ּבָ

ִליד' ת ּתוֹּ ִנים וָּבנוֹּ למה? כי כאשר אדם חוטא בעריות, אם לא יעשה   'ְולֹּא ִיְהיוּ ָלךְ ', 'ּבָ
ִביוזוהי הכוונה 'תשובה, ילכו לצד הסטרא אחרא שיקח אותם   ֶ ש ּ ְלכוּ ּבַּ י יֵּ  '. )עורך העלון(ּכִ

 
י  ְרּתָ ִלְפנֵּ ְיִהי ה'ְוָעִניָת ְוָאמַּ י ְמָעט וַּ ְמתֵּ ם ּבִ ָגר ש ָ יָּ ְיָמה וַּ יֵֶּּרד ִמְצרַּ ד ָאִבי וַּ י אֹּבֵּ ּמִ  ו,ה()כ ֱאלֶֹּהיָך ֲארַּ

  'אין עני אלא בדעת'. מלשון עני, ככתוב )נדרים מא,א(:' ְוָעִניתָ בגלל שאדם הוא בחזקת '
ְרתָּ אז הוא בחזקת ' שרומזת ללשון רכה, שאדם בדרגת אמירה רכה לקב"ה שהוא   –'  ְוָאמַּ

י 'לא חזק בדיבורו ודבוק בקב"ה ולכן הוא רק   . ולא הולך אחריו -'ֱאלֶֹּהיךָ  ה' 'ִלְפנֵּ
י' הרמוז במילה , וזאת משום היצר הרע ששולט בו ּמִ ד ָאִבי' שהוא הסיבה שהוא ', ֲארַּ   ' אֹּבֵּ

יֵֶּּרד ' שבשמיים. ולכן ְיָמהוַּ   בצרות שלו,ב'מצרים' שלו,   שקועבירידה ו נמצא האדם ' ִמְצרַּ
ם' תאוותה בבילבולים ו ָגר ש ָ יָּ י ְמָעט' וירגיש תמיד', וַּ ְמתֵּ , לא שמח  שאין לו כלום בחייו' ּבִ

ְיִהי' מרגישהוא  ולכם  ,בחלקו    )מגילה י,ב(. )עורך העלון( שרומז לעצבות ולצער' וַּ
 
 
 
 



  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ן ֶאל ּוָבאתָ  ּכֹּהֵּ ר ִיְהֶיה הַּ ם ֲאש ֶ ִמים ָההֵּ יָּ  )כו,ג(  ּבַּ
 

 .היתה השכנת שלום בית בין בני זוג מרן הרב שךאחת מפעולותיו המבורכות של  

  המעשה הבא אירע כאשר בביתו של אחד האברכים המקורבים לרב פרצה אש 
המתמיד היה שקוע במשך כל היום בתלמודו  ובכן, האברך ?  המחלוקת. וכל כך למה
נמרץ, ובשעות הערב היה משקיע עצמו בלימוד ההלכה, שולחן    בסוגיות הגמרא בעיון

 .ערוך ומשנה ברורה

 
 אלא מה? סדר לימודו של האברך לא מצא חן בעיני רעייתו הטריה, שהחליטה משום 

ן נמרץ גם בשעות  עליך ללמוד בעיו"  .מה כי היא מבינה טוב ממנו מה עליו ללמוד
 ולבאר, אולם אשתו עמדה על דעתה.    הלילה!", תבעה ממנו. האברך ניסה להסביר
 .ממנו כי ישכין שלום בביתו בצר לו פנה האברך לראש הישיבה, וביקש

 
ואכן, למחרת היום התייצבו בני הזוג    .בוא אלי מחר עם אשתך", השיב ראש הישיבה"

תכוונת לשטח את טענותיה בכל תוקף. הרב  בביתו של ראש הישיבה, כאשר האישה מ 
:  )משרת בקודש( את בני הזוג במאור פנים, הציע להם לשבת, וציוה על המשב"ק  קיבל

המשב"ק מיהר להגיש את העוגה לשולחן, והרב דחק באישה  !". "לך למטבח והבא עוגה
ברירה.    לא היתה לה  הנבוכה: "נו... אכלי מן העוגה...". האישה התביישה עד מאוד, אולם

והנה, אך סיימה לאכול את פרוסת העוגה,    ...הרב כמעט דרש ממנה לאכול מן העוגה
 "...קרא הרב למשב"ק וביקש ממנו: "לך למטבח והבא מן העוגה השנייה 

 
 ?! בני הזוג נדהמו, וכי מה זאת? האם באו לביתו של ראש הישיבה על מנת לאכול עוגות

אכול גם מן העוגה השניה. האישה אכלה  תדהמתם גברה, כאשר הרב הפציר באישה ל 
 היא נחנקת כמעט...  את פרוסת העוגה, וברוב בושתה הרגישה כי 

 
אהממ...",  ? "לאחר שסיימה, פתח הרב ושאל את האישה: מה ההבדל בין שתי העוגות 

בראשונה יש יותר קקאו...  "  .גמגמה האישה, "יש הבדל ביניהן...". "ומהו?", שאל הרב
טוב! טוב!", נהרו פניו של  " .ש יותר סוכר...", פרטה האישה בקול מגומגםבעוגה השנייה י

ראש הישיבה. "ובכן, רואה אני, כי בענייני עוגות את מבינה היטב! חזרי לביתך,  
וכך  !". אפייה ובישול. את ההחלטות בלימוד, השאירי לבעלך  והשקיעי עצמך בענייני 

נאמרו בחכמה מופלאה, ומאז שב  היה. האישה קיבלה את דבריו של ראש הישיבה, ש
 . )'אפריון שלמה'(השלום לשרור בביתה

 

ְלְוךָ  ְלֶוּנוּ  הּוא יַּ ה לֹּא תַּ ּתָ  )כח,מד(  ְואַּ
 

 .הלוואות בענין  עוסקת, התורה שמנתה  הקללות  מן אחת 

 .דבר לכל  כקללה הלוואה נחשבה  ל "זצ מרימינוב מנדל מנחם רבי בעיני

  שימצא  ברכה  ממנו וביקש  החסידים מן  אחד  אליו הגיע  כאשר, ביטוי לידי   בא הדבר 
 .הלוואה לו   ייתן שהלה כדי פלוני  עשיר בעיני  חן

 ?". קללה זו  והרי, "מנדל מנחם  רבי  תמה?"  הזה  בדבר אותך לברך  יכול אני  איך "
 
 :דבריו   וכה.  ושנוא שונא  הוא  שונות  בבקשות הרגיל   אדם כי,  מזהיר ל"זצ' איש חזון'ה

 ". בקשתך  תפיק  אם בפלס שקול , רעך מאת דבר  לבקש  רצונך אם "
 .לא או   לך יענה הלה  אם לשער  ונסה ,  לעניין  רבה מחשבה הקדש :  כלומר

 ". מבוקשי ימנע והוא  אשאלהו  אם,  יהלוך מני מה תאמר  ואל"
 ...בשלילה לי  יענה שהוא  גרוע  הכי? להיות  יכול כבר  מה : תאמר  אל
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  מיאון על הלב   על כעס   בהערת בעצמך בטוח  אינך כי , במעשיך הפסדת   הרבה  כי, דע"

  מתגנב  רעך  בלב  וגם? " בשלילה לך   יענה אם  עליו תכעס  שלא, לך הבטיח מישהו  וכי ", אחיך 
  נמנעת   הבלתי  והתוצאה  .בכך נח ירגיש ולא עליו  בלבך כי  יחוש הוא גם  הלא",  עליו  לבך כי
  שמי" ',איש חזון'ה מסיים", אלא זאת אין!". " חינם  שנאת והרבית הפרדת  אחים  בין ואתה"

 )'היושבת בגני'(".  ושנוא  שונא הוא , בבקשות ורגיל   קלים שדבריו
 
 

עדיף? הרב משה יזדי שליט"א )מתוך 'אהבת   מה -הנצרים וסל הזהב מגש
 ישראל'( 

 
 .לכבוד שבת המלכה  מליסקא הרביבביתו של   ומבריקים התקבלוזוג פמוטי נחושת ממורקים 

   .בבית המדרש הצמוד לביתו- המצוחצחים ומאירים-הציב הרבי את הפמוטים
החליט בדעתו  ,  הרב לעני בעל הפמוטים העשירים, שראה את הכבוד הגדול שרחש   אחד

כבוד גדול יותר  רואיהם ובכך יזכה הוא ל פמוטי זהב אשר בוודאי ילהיבו את לב כל  להביא 
"פסוק הוא   באומרו: ,  מהודרים ממחשבה עבר למעשה, והגיש לרב פמוטי זהב .מהעני

ת ָאִביא ָזָהב"תבוא':  -כי' בהפטרת  חֹּש ֶ ּנְ ת הַּ חַּ ",  ההפטרה מן  עד שאתה מצטט)ישעיהו ס,יז(. " "ּתַּ
ן "  :"אצטט לך אני מן הפרשה, בה נאמר והוסיף:   אמר לו הרב ּכֹּהֵּ ח הַּ ֶנאְוָלקַּ ּטֶ ֶדָך" הַּ   .ִמיָּ

 
זהב והכהנים היו נוטלים את   העשירים היו מביאים ביכוריהם במגשים של :ולמדנו במשנה

-בסלי היו העניים מביאים את ביכוריהם,  לעומתם  .ומחזירים להם את המגשים  הביכורים
 .הביכורים וגם את הסלים  נצרים, והכהנים היו נוטלים את

 
 ? לעשיר ואילו את סל הנצרים לא החזירו לעני  היו מחזירים את הזהבמדוע? מדוע  יש להבין:

 ,פחות ממגש הזהב החשוב לעשיר!?!? אם כן הנצרים הקלוע חשוב הוא לעני לא-והלא סל

 :העשיר הגאוותן גירד את פדחתו ולבסוף אמר?", מדוע לא הוחזר סל הנצרים לעני 

 ". שאלה קשה שאלתני, רבי הקדוש"
 

ענייה בביקתה דלה , ולפתע נכנס בעלה    הסכת ושמע . יושבת לה אשה" נענה הרבי ואמר:
הודו לה', גם זיתים  ! הנצו ביכורים שני עצי זית לנו, והנה ! טוב מזל"  :בשמחה גדולה ואומר 

ישתבח הבורא, אשרינו   .מעט שמן למאור ולסיכה , ולטבול בו את הפת גם למאכל יהיו,
   :לתוגה אבל מיד הופכת השמחה "! לבית המקדש  ביכורים שביכולתנו להודות לו בהבאת

 ? במה יביאו את הביכורים כשאין להם כלי נאה
 

-ותביא שרביטי ערבה, ואני אקלע סל  צא לנחל! בעלי היקר אל תדאג" מיד אומרת האשה:
לבורא עולם על הזכות   יושבת היא וקולעת את הסל ופיה מלא שיר ושבחה  !". נצרים נאה

,  במעט פירות  מניח הבעל את קומץ הזיתים בסל ומקשט אותו  .הגדולה שנפלה בחלקה
הכהן    בהגישו את הסל לכהנים שבבית המקדש , מזהה .ועולה לירושלים בשירה וזימרה

 .נוטל את הסל והביכורים כאחד  ולכן הביכורים לפירותשווה בקדושתו  הסלש

 
נקר את עיניהם  לירושלים, רוצה הוא ל כשמעלה העשיר את פירות הביכורים   לעומת זאת,

ביותר, וכל כוונתו במגש   לרגל. לכן קונה הוא מגש של זהב משובח ומפואר  של כל העולים
את פירות   ולהדגיש את עושרו המופלג. לכן כשמגיש הוא לכהן  להתגאות זה אינו אלא 

 את גאוותו הסרוחה הדחוסה במגש, לכן נוטל רק   הביכורים בתוך מגש הזהב, מזהה הכהן

 .הביכורים ומחזיר לו את המגשאת פירות 
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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. 

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:

יחזקאל  ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל, לרפואה שלמה:
  בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

 יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת עזיזה.

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

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

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  ז"ל. דבורה בת מרים ,"ל ז"ל, ישראל בן חנה ז
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 
ינה למשפחת בן שבת זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנ ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
אנחנו   מצווים" :והניחם בחיקו של העשיר, באומרו ,נטל הרבי את פמוטי הזהב בסיום דבריו

, כך  הענווה ואוהב את הגאווהכשם שהוא מתעב את   .להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא
שלך,   , מפמוטי הזהב בענווה העני המאירים ומוארים   מעדיף אני את פמוטי הנחושת של

  כך נהגו חכמי ישראל, אשר גדלותם חתומה לנצח ".הסרוחה בגאוותךהגדושים לצערי הרב 
וזכו הם לכך כיון שענוותנותם   ,בדפי ההיסטוריה של עמנו הנפלא עד סוף כל הדורות

 .ם ועטרה לראשיהםהכותרת בחייה  הגדולה היתה גולת
 

ר ּגֵּ ִוי ְולַּ ּלֵּ יו לַּ ּתִ ם ְנתַּ ָכל... ְוגַּ יָתִני  ִמְצָוְתךָ -ּכְ ר ִצּוִ  )כו,יג(  ֲאש ֶ
רכשתי מקום בבית הכנסת תמורת דמים מרובים.   –סיפר יהודי ירא ה'  –לקראת ראש השנה 

ביותר, ממנו אוכל לשמוע היטב את קולות השופר, את השליח   בחרתי לעצמי מקום נוח 
והנה, הגעתי לתפילת שחרית בבית   .ציבור, ואת דרשותיו הנפלאות של המרא דאתרא

 הכנסת, ולפתע אני מגלה שהתיישב במקומי אורח לא מוכר, שלמיטב זכרוני זו הפעם 
הראשונה שהוא מופיע בבית הכנסת שלנו. ראשית כל, דנתי אותו לכף זכות, וחשבתי בלבי,  

כיצד הקב"ה רוצה   –אך התעוררתי בספק   .ת מכוריםמקומו שמא האיש אינו יודע שיש כאן
 שאתנהג עכשיו? האם אפנה אליו בנימוס, ואבקש בעדינות שיעבור לישב בספסלים 

המרוחקים )והפחות נוחים, שהוצבו בקצה בית הכנסת לצורך האורחים(, כי את המקום הזה  
ף שאני קצת  שאניח לו, ואלך לישב במפסל המרוחק, על א רכשתי לעצמי; או שמא ראוי

קודם התקיעות מן הסתם   שמיעה, ואשמע פחות חזק את קול השופר, ואת דרשת הרב-כבד
 ?  שכלל לא אשמע

 
מצינו בכמה מקורות, שאורח זר שמגיע  השיב מו"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א:

לבבית  לכיתתנו(, מוטל עלינו לקיים בו הכנסת אורחים    למקומנו, )או תלמיד חדש המצטרף
 "  ולדאוג לצרכיו, דבר זה נכלל במצוות התורה: "ואהבתם את הגר

י"ט(. כפי שכותב רבנו בחיי בספרו 'כד הקמח' )ערך גר(: "דבר ידוע, כי כל אחד   )דברים י',
אחרת יקרא גר... מלשון גרגר הנפרד מעקרו. ונצטווינו בו    מישראל ההולך מעירו אל עיר

הכל". וכעין זה כתב   נים. והסברת פנים חשובה לו מן להאכילו ולהשקותו ולהסביר לו פ
אהבת הגר(, לרחם על    -החינוך )מצווה תל"א(: "ויש לנו ללמד מן המצווה היקרה הזאת )

בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו... כמו שאנו רואים שהתורה   האדם שהוא
המקום הזדמנה מצווה   נלמד מהדברים, שלרוכש ". תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר 

מקומו לאורח,   עצומה של 'אהבת הגר' בעיצומו של יום הדין הקדוש. לכן עדיף שישאיר את 
והוא יתפלל במקום אחר )באופן שגם משם יצא ידי חובה(. ולאחר התפילה יפנה למרא  

 .)אחת שאלתי(מפיו את עיקרי הדברים בדרשתו   דאתרא ויבקש לשמוע



 

 

 
  

 

   דבר העורך 
ת  "  :(  מז  ,חכ)  פרשהב  כתוב ְדָת אֶׁ ר ֹלא ָעבַּ ת ֲאשֶׁ חַּ   יך אלוק  ' התַּ

ְמָחה ֹכל  ְבשִׂ ֵמֹרב  ֵלָבב  סוף   ."ּוְבטּוב  נאמר לקראת  זה  פסוק 
שהברכה תלויה בשמחה של מר לנו  ולשבפרשתנו,  לות  הקל

 זצ"ל  נו משה חיים לוצאטורב  -  הרמח"ל   אומר, על כך  האדם
יט  )  'ישרים  תלמסי'בספרו   גדול ,  השמחה:  (לפרט  הוא עיקר 
  : )תהלים ק, ב(ואומר    מזהירהמלך  , והוא מה שדוד  ה'  תבעבוד

ְרָננָ " בִׂ ְלָפָניו  ֹבאּו  ְמָחה  ְבשִׂ ה'  ת  ְבדּו אֶׁ ואומר  "העִׂ סח,.   ד(  )שם 
ְמחָ " ְבשִׂ ישּו  ְוָישִׂ ים  ֱאֹלקִׂ ְפֵני  לִׂ ְלצּו  עַּ יַּ ְשְמחּו  יִׂ ים  יקִׂ דִׂ , "הְוצַּ

לכת  מס)  "לזחואמרו   קיז:  שבת  פסחים  שורה  '  (.;  השכינה  אין 
מתוך  אל  מצוה   שמחה א  הפסוק'של  ועל  ה'  "   -  ,  ת  אֶׁ ְבדּו  עִׂ

ְמחָ  במדרש"הְבשִׂ תה  , אמרו  שמעוני  תתנד()ילקוט  רמז  אמר   לים 
ך  עליכשתהיה עומד לפני להתפלל יהא לבך שמח  רבי איבו  

 חה משה  בו, כי זאת היאים שאין כיוצא קאתה מתפלל לאלש
ע עלז,  אדם  של  לבו  שיהיה  לעבוד האמתית  זוכה  שהוא  ל 

אדו ולעסוקלפני  כמוהו,  שאין  יתברך  ובמצותיו    ן  בתורתו 
האמתי השלימות  ה  תשהם  הבאבעולם  ובעולם  ואמר  זה   ,

אדםשלמה   מכל  החכם  ד(  המלך  א,  השירים  י "  :)שיר  ָמְשֵכנִׂ
ָנגִׂ  ֲחָדָריו  ְך  לֶׁ מֶׁ הַּ י  יַאנִׂ ֱהבִׂ ָנרּוָצה  יָך  ָבְךַאֲחרֶׁ ְשְמָחה  ְונִׂ כי    -  " יָלה 

כל מה שזוכה האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו 
 בקרבו.   ָשש, ויהיה לבו  שמחהבו ה  דלתגתר יתברך יו
ב(ואומר   קמט,  יִׂ "  :)תהלים  ח  ְשמַּ ילּו  יִׂ ָיגִׂ ּיֹון  צִׂ ְבֵני  ְבֹעָשיו  ְשָרֵאל 

ְלכָ   .  "םְבמַּ
, שמחהשל  וה  הכי גבבדרגה  הגיע אל המעלה  המלך ע"ה  דוד  

ו עצמו  על  שהעיד  קד,אמר  כפי  י  "  :לד(  )שם  יחִׂ שִׂ ָעָליו  ב  יֱֶׁערַּ
ְשמַּ  אֶׁ י  בהָאֹנכִׂ ואמר  "  'ח  ד(.  מג,  ח "  :)שם  ְזבַּ מִׂ ל  אֶׁ ְוָאבֹוָאה 

ים ֱאֹלקָ  נֹור ֱאֹלקִׂ י ְואֹוְדָך ְבכִׂ ילִׂ ת גִׂ ְמחַּ ל ֵאל שִׂ ים אֶׁ י. ואמר  ֱאֹלקִׂ
י  "  :)שם עא, כג( ֵנָנה ְשָפתַּ ְמָרה ָלְך  ְתרַּ י ֲאזַּ יתָ כִׂ ר ָפדִׂ י ֲאשֶׁ ְפשִׂ .  "ְונַּ

ה בקרבו  מתגברת  היתה  כך  כל  כי  שכבר שמחהוהיינו   ,
ומרננושפה מאליהם  מתנענעות  היו  עוסק תים  בהיותו  ת 

יתברך,  יבתה שהיתה  לותיו  נפשו  התלהטות  מגודל  זה  וכל 
 שהנחיל לנו דוד המלךוזו הדרך    .לפניו  מתלהטת בשמחתה

בשמ  ע"ה וברננה  להיות  כי  חה  ובכל מצב,  עת  "י  ערק  בכל 
   .את החיבור להשם יתברך  רגישלה יכולים השמחה אנו

ג')ב"מדרש רבה"   אות  פ"א  השירים  ע  (שיר  ה  זֶׁ "  סוקפהל  דרשו 
בוֹ  ְשְמָחה  ְונִׂ יָלה  ָנגִׂ ה'  ָעָשה  ּיֹום  במה הַּ יודעין  אנו  אין   ,"

" ופירש  שלמה  בא  בקב"ה,  אם  ביום  אם  יָלה לשמוח  ָנגִׂ
ְשְמחָ  ָבְךְונִׂ בך בקב"ה, בך בישועתך, בך בתורתך. ]הרמז   -  "ה 

   תורה[. ת האותיוכ"ב -ב" בךלכך הוא "
  ]בתחילת פרק "אלו עומדים" ד"ה אסור"[   ברכות  במסכת  רבנו יונה 

. ובטם  חת יושדברי המדרש הללו נאמרו על מצות שמ:  כתב
היא השמחה   וב טם  שמחת יומבואר בדברי המדרש שמצות  

ישראל   כנסת  הי של  מצות  עיקר  שזה  הקב"ה  ום, עם 
וכששמחים בתורתו זו שמחה בו, ואילו שאר ענייני השמחה 

 .ים רק כדי לעורר את האדם לשמוח בהאב
ה לשמחה?  להגיע  אפשר  איך  שואלים    ע"י היא    דרך רבים 

דוד  ,התורה  לימוד שאומר  ע"ה  כפי  ט()תהלים    המלך  :  יט, 
ּקּוֵדי" ְמֵחי ֵלבה'  פִׂ ים ְמשַּ  ."ְיָשרִׂ
י"  :א(י-יו, כ)  יםעל הפסוקהנה ו ֵנה ֵהֵבאתִׂ ָתה הִׂ ְחָת ":  ..."ְועַּ ְוָשמַּ

ן ְלָךּטֹוב אֲ ְבָכל הַּ  ר ָנתַּ ְבָכל  "   : שהקדו  'אור החיים ה' אומר  ,  "שֶׁ
 ב טו  ואין  .(ה  )ברכות  ל"ז  כאומרם  התורה   אל  ירמוז   -  " ּטֹוב הַּ 

ב  אלא בני אדם מרגישין  היו  ועריבות   מתיקותתורה, שאם 
התור  יחשב  ולא  אחריה  ומתלהטים  משתגעים   היו  הטוב 

 לכ  כוללת  התורה   כי  למאומה  וזהב  כסף  ניהם מלא עולם בעי
פשנו  בנ  ה ויהי רצון שהשמחה תהי  "ל.כע  ,שבעולם  הטובות

 חלקנו, אכי"ר. מנת וזה יהיה

 
 
 

 

 
 

 

 
 

י ָתבֹוא     היני הפרשתוכן עני - כִּ
 (.אי-כו, א) מצות הבאת פירות הביכורים לבית המקדש . א
 .  (טו-כו, יב) מעשרות דּוי יּווִׂ מעשר עני, ביעור   . ב 
 אמירך היום. וה' ה   -ום רת הימאהאת ה'  . ג
לארץ . ד הכניסה  שביום  ה'  על יכתב  ,צווי  התורה  כל  את  ו 

ויקריבו שלמי שמחה  וכן יבנו שם מזבח  אבנים גדולות, 
 . (ח-כז, א)

וי"א    אמירת  סדר . ה  ובהר י"א  -ברכות  גרזים  בהר  קללות, 
 . (כו-)כז, יא יעברו את הירדן ני ישראלשבביום   עיבל

ם ָשמֹועַּ ָיה ְוהָ  . ו  ע ְבקוֹ תִׂ אִׂ  יד(. -כח, א) הברכות  - ל ה'ְשמַּ
שְ  . ז  ם ֹלא תִׂ ע ְבקֹול ה'ְוָהָיה אִׂ  סט(. -)כח, טוצ"ח קללות  -  מַּ
ובמדח . ח מצרים  ביציאת  ישראל  בני  עם  ה'  לפני   ,ברסדי 

 . ט(-)כט, אכניסתם לעבר הירדן המערבי ומשם לארץ 
 

 

 
 

ּיֹוםהִּ " י הַּ ְדתִּ   ו, ג(כ)" ...לה' ֱאֹלֶקיךָ  גַּ

 גש מרסיפור   - בוקר מחדשבכל  ודות לה 

ת, בחדרו של מורי ורבי כ"ק מרן היה זה בשעת ליל מאוחר
בשעות   הרבי  ישב  בקודש,  כדרכו  זי"ע.  מנדבורנה  האדמו"ר 

וא מאוחרות וקיבל את קהל מבקשי עצתו, תוך שה הלילה ה
מברכו עליהם  התמרעיף  לבו  מתוך  ישראלבא  יוקדיו,  .  הבת 

הזוג   בני  לחדרו  נכנסו  ליל,  באישון  המעשה,    -ואז,  בעלי 
רפואי   עסקן  מצוקתם, בליווי  בפתרון  עסק  אשר  מפורסם 

 :  והוא שסיפר את סיפורם האישי המטלטל
שנתיים אחרי נישואיהם  שנה, כאשר    15-בני הזוג, נשואים כ

שונות,החלה   לסבול ממחלות  למרות הובן  עד ש  האשה  כי 
במיוחד  -הצעיר  גילה   וקשה  נדירה  ממחלה  סובלת  ... היא 

הע מיהר  המומחה,  הרופא  עם  לזנוח  שנקבעה הפגישה  סקן 
. מומחהה הרופא עם המכרעת לפגישה ולהצטרף יומו סדר את

השלושה  10בשעה   התייצבו  הרופא,   בבוקר  של  בחדרו 
בשהבי העת  כל  עט  הרפואי  מהתיק  המסמכים  ב צרורות 
ומהכר במשקפי  ס,  נעזר  פעם  היטב די  לעיין  כדי  הקריאה 

 בצילומים שלפניו. הרופא שאל כמה שאלות והוסיף להביט 
 ...  בניירת, כשבחדר משתררת שתיקה מתוחה וחדה

בחייו   לראשונה  ואולי  להסביר,  פתח  הרופא  התקשה    -ואז 
למרות זאת, לא היה    .מילים המפורשות מהפהוציא את הלה

לטעות.   ההתמביט  "אני  מקום  אחרי  עוקב  פשטות ומעיין, 
לי   וצר  השנים,  במשך  התפתחות  כל  בוחן  המחלה,  של 

ין של שנתיים. י הוא כחכח בגרונו והמשיך: "זה ענ  ..."להודיע
אין תקדים רפואי שבמצב כזה, שרד החולה יותר משנתיים. 

במ להקל  אפשר  הללו  השנתיים  אי הלך  אך  הכאבים,  על 
טער לומר שאין לי מש מצאני מאפשר לעצור את המחלה.  

 "...ותרו שנתיים של חיים, במקסימום כמובןמה לסייע, נ
של   הרופא בעיניה  להיתקל  רוצה  לא  מבטו,  את  השפיל 

אשה השומעת גזר דין רפואי כזה, חד, חלק, נחרץ וברור. ה
ון. שנתיים  ל המאמצים נידונו לכישלאין סיכוי לרפואתה, כ

 !י שתשרודסיכו ן שוםימים מהיום, לדברי הרופא, אי
את  ובחן  עיניו  את  הרופא  הרים  ארוכה,  שתיקה  אחרי 

נראתה האשה  ובטוחה,   תגובתה.  שלווה  ורגועה,  נינוחה 
 כאילו לא שמעה את הבשורה הקשה.  

 בס"ד

 "פ ש ת  אלול  י"א          ג אלולי" – ל"וקזצ בן איש חי'ה' –יוסף חיים   רבנו  זכות העלון מוקדש ל           'ישנה    482' לון מסע

ב נע   בעלון בינש  595  שיעורתוכן  סוק    ' ב  וםערך 
בשעה  2  רקוצה  ברחובשרון  הברמת    ,19:00 ,  

   הגאוןמו"ר  אותנשיב", ויקצור  "ברינה דרשתמב
 . צ"לז אדלשטיין יעקב רבי

י   ָתבֹוא כ ִּ

 שבת שלום 



 

 

רם, אך לרגע חשב כי דבריו לא הובנו כראוי, ולכן חזר והסבי
השני ההסבר  לנוכח  המטירה   -המפורט    גם  לא  האשה 

ולא נונלחצ  שאלות  ונינוה,  רגועה  שהיתהתרה  כפי  ... חה 
 אתם אולי לא מבינים במה מדובר", שב הרופא ואמר, "או"

ובכל זאת, אין לי מה להוסיף  שהבשורה קשה מדי לעיכול. 
נחרדה   -  "תריו לא  האשה  כי  גילה  ושוב  הרופא,  ואמר  שב 

ושלו  ולא רגועה  נותרה  אלא  בצניעות  נבהלה,  ואמרה  וה, 
  "! מידעעל ה ובשלווה: "תודה

 עשריםלנוכח זאת, לא הצליח הרופא לכבוש את סקרנותו: "
כבר בישרתי בשורות דומות שנה אני יושב על הכסא הזה, ו

ללא מעט אנשים במצב זהה. מעודי לא נתקלתי בתגובה כה 
הב חוסר  או  המשדרת  ורגועה,  או  צוננת  מוחלט,  נה 

מהנתונים הובנה   ...העובדתיים  התעלמות  הבשורה  האם 
  ...שב הרופא וחקר - ?"כראוי

לגמרי"  " אני   -הובנה  לכן  "ודווקא  בשלווה,  האשה  השיבה 
ונינוחה, ודבריך דווקא משמחים אותי, עד שלבי   כה רגועה 

 ! "הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו  -גואה בתודה וקורא  
כשד האשה  נאמרה  התרגשות  מעיניה, מעות  זולגות    וצצות 

 ... מוםפה והפעור וכשהרופא היושב מולה נותר 
'הרי לפי   והסבירה:  אחרי הקדמתה הקצרה, הוסיפה האשה 

בשנתיים   לזכות  עומדת  אני  כלומר  דבריך,  אני   -במתנה, 
עוד   הקימה    700אזכה  והרי  בשמחה,  בבוקר  לקום  פעמים 

מאליה,   מובנת  אינה  יום  מדי  לא בבוקר  עולם  בורא  הרי 
נ הוא  כלום,  לי  יוםחייב  כל  במתנה  חיים  לי  ... מחדש  ותן 

אתה אומר, שאמשיך לזכות במתנה היקרה הזו עוד    -ובעצם  
עוד   ימים,  מרגלערך  פעמים  700שנתיים  משהו  יש  יע ! 

עוד   יום  מדי  תבוא  החיים  מתנת  מלשמוע    700ומשמח 
רגשת ימים? הרי בדיוק על כך לבי מתרונן מדי יום בהודאה נ

ואתה מגלה   !'בחמלהשהחזרת בי נשמתי  ...  'מודה אני לפניך
להואמשי  כי לא   דותך  האם  שנתיים,  עוד  הזו  המתנה  על 

לנוכח  ושלווה  רגועה  אהיה  לא  האם  בלבבי?  ואשמח  אגיל 
 ...  "?החדש והמרגש המידע
הרופא היה המום לנוכח ההסבר המפורט, עיניו נפקחו  כאן,  

החיים השתנה מן הקצה אל   בהפתעה רבתי, מבטו על מתנת
"ו האשה:  הוסיפה  ואז  ע הקצה.  בורא  ש אותו  נותן  ולם 

חייב,   700מתנה  ב לא  והוא  מובן מאליו  שזה לא  אף  ימים, 
כהנה  מה ממנו יהלוך ומה ימנע ממנו להעניק לי עוד כהנה ו

מעניק   שהוא  החיים  כמות  האם  מאושרות?  חיים  שנות 
לי יכול חלילה להעניק  ועוד חיים   מוגבלת? האם אינו  עוד 

 .  ..?" במתנה, פי כמה ממה שאתה מתאר
א הנהן בהבנה, ואחרי הרבה שנים ופרהאשה  לשמע דברי ה

החיים   -במקצוע   על  מבטו  דמעות,  עיניו  זלגו  לראשונה 
 ...השתנה

לרבי, והרבי   הרפואיאת כל הסיפור המטלטל, סיפר העסקן  
במוצ הסיפור  את  שסיפר  שמות    ודשק בת  שאי  הוא  פרשת 

בחורתשס לקבוצת  כשהוא  "א  במעונו,  להתברך  שהגיעו  ים 
בהתרגשות: ע"וכב  מוסיף  מר  יותר  מאז  ימים   5,000-ברו 

ולילות, ועדיין האשה משכימה קום מדי בוקר ואומרת בלב 
, בי נשמתי  מתרונן: 'מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת

 "! בחמלה רבה אמונתך' 
שעל לניללמדנו,  והודאה  תודה  להוקיר  על ו  העולם  בורא 

שאנו   חדש, ועל כל נשימה ונשימה הזכות לקום בכל בוקר מ
וזה  םנושמי שקרה  .  סיפור  לפני  מזכיר  חודשיםאך  :  מספר 
חלה בקורונה באחת הערים באירופה,   ני,חילו  מבוגריהודי  

החריף שלו  הנשמה  המצב  למכונת  לחברו  שנאלצו  , עד 
תחרר  שב להכרה, לפני שהשבחסדי ה' הוא ניצל מהמחלה ו

תנו לו את החשבון שעליו לשלם, ואז הוא  מהבית רפואה נ
יורו, מיד   5,000ר למכונת ההנשמה היא  החיבו  שעלותרואה  

משפ ולבני  הרפואי  הצוות  לנוכח  ואמר  איזה  " חתו:  פתח 
לנו חמצן טבעי בחי נותן  נם כפויי טובה אנחנו הרי הקב"ה 

נראה ?  לו  למיםשמ  נואנחשעות ביממה, האם    24בכל רגע  
 ינו להודות לבורא העולם על כל ועתה אגיד לכם שעלשלא,  

 . וישמע החכם ויוסיף לקח ,ה"ימנש ונשימה 
 

ָּיתוֹ " ר לַּ גֵּ י לַּ וִּ לֵּ ָתה לַּ ְלָמָנה" ְוָנתַּ  (ג ו, יכ)ם ְוָלאַּ
שהתהלך בשעה  הימים,  וינב  באחד  זליג  ר'  החסיד  רג הרב 

ש  ז"ל, הגדול  זי"ע  בעלל  בנו  אברהם'  מסלונים   'ברכת 
של טבריה, ראה התקהלות אנשים גדולה. כשניגש    ברחובה

רש כי  שמע  פומבית השלטוויות  למקום,  למכירה  מציעות  ן 
. הצטרף המשכנתאלשלם את    בית של יהודי, שלא עלה בידו

ס כיצד  וראה  למתבוננים,  זליג  המוצעים  ר'  הכסף  כומי 
מאתים   של  לסך  כלשהו  מגיעים  גוי  הציע  אותן  לירות, 

בהרבה   גבוה  היה  הבית  של  ששוויו  מכיון  במקום.  ששהה 
סיף מיד עוד  ם והותמקחימהסכום המוצע, הצטרף ר' זליג למ

ג אותו  להצעתו של  לירות מעבר  העלה עשרים  לא  איש  וי. 
סכו  את את  הכרוז  שהכריז  פעמיים  ולאחר  של ההצעה,  מו 

 .רבי זליג, הודיע כי הוא זכה במכרז
סקה הנאה כאשר הגיע ר' זליג לביתו ושח לזוגתו אודות הע

בָ שערך, התעוררו   של   ם חששות אודות הקניה מפני צערוְבלִׂ
יא הותו  מביתו.  שנושל  בבית הודי  לדור  הראוי  מן  אם 

מי רצונשנלקח  כנגד  אחר  בבית הודי  שמדובר  למרות  ו? 
ע מבעליו  הופקע  ידי  שכבר  על  ואדרבה,  השלטונות,  ידי  ל 

וויח היהודי סכום כסף גבוה יותר על מנת לפרוע  קנייתו הר 
את חובותיו מאשר אלו היה קונה את הבית אותו ערבי, אך  

ור בבית שכזה. נמנו וגמרו שילך אל רבה של  ים לגזה נע אין  
 .לעשות שאלת רבקלירס זצ"ל רבי משה און טבריה, הג

רבי   אל  זליג  ר'  בפניונכנס  ושטח  קלירס  סיפור   משה  את 
המעשה. בתחילה סרב רבי משה להורות לו את דעתו, היות  
לאחר   אך  נעשה,  כבר  והמעשה  הבית,  את  רכש  וכבר 

ז ר'  ואליג פהפצרותיו של  וההלכה אין  נה  הדין  פי  "על  מר: 
להוצ  עילה  הבית,כל  את  מרשותך  את   ָגָאְלתָ ואדרבה,    יא 

אותו.   לרכוש  שרצו  זרים  מידי  משורת המקום  לפנים  גם 
ני לספר לך סיפור  הדין אין כל חשש לגור במקום, אך ברצו

זצ"ל וינברג  זקנך רבי נח  גר :  שארע עם  בטבריה של מעלה 
הגה"צ קאמי  מחסידי  מגדולי  הירש  רבי    אחד  זצ"ל,  מיכל 

הגותיו בקודש היה ר' וברין זי"ע. בין הנרבי משה מקתלמידי  
יים, ודאג תמיד לנגב את הירש מיכל מדקדק גדול בנטילת יד

ת שהותירו את ידיו יבשות  ידיו היטב באמצעות מגבות עבו
באחד הבקרים, קודם לתפילת שחרית, הביא לו רבי .  לגמרי

עבות וטובות במיוחד. רבי הירש    מגבותשתי    נח וינברג זצ"ל
שמח   בכלמיכל  אך  מאד,  השתמש   במגבות  לא  עדיין  זאת 

 .בהם
לו    מיכל אל ר' נח ושאלו מנין  לאחר התפילה ניגש רבי הירש

מגבות טובות ואיכותיות שכאלו בבקרו של יום? גילה לו ר' 
נח כי בשעה שהלך בדרכו אל התפילה הבחין באשה אלמנה 

מוכרת מחפצי הבית במחיר מוזל על יתה ופתח בהעומדת ב
ילדיה.מנת להבי לפיות  ר'   א לחם  בין שלל החפצים הבחין 

י יגרום לר' הירש מיכל קורת נח במגבות המשובחות וידע כ
מגבות שכאלו עבור נטילת ידיים. רוח במידה וירכוש עבורו  

מיכל  הירש  ר'  זאת  כששמע  עבורו.  ורכשם  עמד  שכך,  כיון 
בזעז אנאנח  אלוע:  ברשה  את ומנה  למכור  נאלצה  צערה  ב 

ב ביתה  אוחפצי  כיצד  מוזל,  במגבות מחיר  להשתמש  כל 
ידי אחשוב על כך שכאלו? הרי שכל פעם שאנגב בהם את  
מרוויח מכך! אינני   שאותה אלמנה שבורה שרויה בצער ואני

 ! מסוגל להשתמש וליהנות בדבר שהוא שבר וצרה לזולתי
זליג  ו, פנסיפורכשסיים ר' משה קלירס את   ר'  ואמר: ה אל 
ו ההלכה  שמבחינת  מבחינת  "יתכן  ָּיָשר "אפילו  הַּ יָת  ְוָעשִׂ

ּטוֹ  ו, אבל ר' הבית עומד ברשותך והנך יכול להשתמש ב  "בְוהַּ
 "...  ר בבית שכזההירש מיכל לא היה מסוגל לדו

יהודים  כמה  שהתעוררו  היה  המעשה  של  המופלא  סופו 
בותיו ור' זליג לפרעון חוטובים, אספו עבור אותו יהודי כסף  

כ רכשו.  בו  סכום  באותו  ביתו  את  לו  זליג  החזיר  ר'  שספר 
מרן בעל 'ברכת אברהם' זי"ע את ספור המעשה אמר   לאביו

זאת משמים כך שתרכל יודע אם לא סיבבו  וש  ו אביו: "מי 
ר' משה   על מנת שיאנח  ותלך לרבי משה קלירס  את הבית 

או של  גורלו  על  לבו  מעמקי  אחת  יהודי  אנחה  ובכך תו 
 [ מתוך החוברת 'בנתיבות אבות' | מדות טובות]                "...יוושע

 ... יפור מעמוד קודםהמשך הס



 

 

  חודשכי  דש אלול, עלינו לדעת  ו ח  לומו שציבע  הנה אנחנו
במתנהואל לנו  ניתן  זה  ב  .ל  החובה  חודש  עלינו  מוטלת 

מ את  החייםלעצור  לכל    רוץ  אחורה  להתבונן  ולהתחיל 
שחלפ  יחודש לשהשנה  ולהתחיל  דרכה,  את  ואת פר  נו 

 זכות בדין. מעשינו על מנת ל
עקא 'לא החואנשים  שיש    דא  דברים  שבים שמאחר שעשו 

כועס  ם' אזי הקב"ה בטובי ואינו חפץ בקטח  רבתם, עליהם 
כי אין טעם בכך, ולא בחושבם    פרינם מנסים להשתולכן א

כך לחשוב  וחלילה  כתוב  ו,  היא!!!  יק  "הרי  דִׂ צַּ פֹול  יִׂ ע  בַּ שֶׁ י  כִׂ
טז)  "ָוָקם כד  להמ ,  (משלי  זאתכדי  מובאק   חיש  יקרים   וראים 

   את הדברים: ם מעשיה שתמחישלפניכ
שקשוק    נכנסתי המושבים,  אחד  על  והתיישבתי  לרכבת 

 .גלגלים, צפירה, הרכבת החלה לנסוע
רי,  ובים לצידי, הייתי עסוק בהרה בתחילה לא שמתי לב ליוש

שומת ליבי הבחור שישב לצידי.  אבל לאחר זמן מה צד את ת 
ונה, אך משהו בהתנהגות ו שלא, לא היה לו מראה מוזר א

הרכבת עצרה, הוא    ם בהשלו גרמה לי להתבונן בו: בכל פע
ּיָ   ה התבונן החוצ פִׂ נצמד לחלון. הוא לא היה רגוע ולא וה,  ְבצִׂ

או   בשינה  הי ב שקע  הוא  הנוסעים,  כשאר  ספר    ה קריאת 
להב לו  גרמה  תזוזה  כל  ש דרוך,  כאילו  יט  בחלון,  ושוב  וב 

  ...חיכה למשה
לאחר זמן מה הבחין ל תמיהה על פני,  הסתכלתי בו ומבט ש
ופנה הבוחנים  אני   במבטי  מדוע  מבין  לא  בטח  "אתה  אלי: 

קצת  הרגשתי  בראשי,  הנהנתי  קבע.  שאל  בחלון".    מתבונן 
 תו. בולא נוח מכך שנתפסתי במבטי, אך ציפיתי לתש

י עד עתה ואולי כך תבין", אמר י עלובכן, אספר לך מה עבר  "
מהורהרועיניו   להיות  היא  הפכו  הזו,  "הנסיעה  משהו,  ות 

לאחר   הראשונה  לא   שנים  3נסיעתי  ואף  נסעתי  לא  בהם 
בבית  שנים  שלוש  אסיר  הייתי  עיר.  של  לרחובה  יצאתי 

מ ענידהסוהר.  ממשפחה  מגיע  אני  ובכן,  שואל?  אתה  ה  וע 
לסכאוב זקוק  הייתי  בהם  הימים  בדחיפותחד  כסף  של  , ום 

  ל להשתמש בו ף קטן על מנת שאוכסכום כס  לקחתיהלכתי ו
יודע שעשיתי מעשהבמילים אחרות גנבתי שלא ראוי    . אני 

לעשות, ואני מצטער על כך, אולם כאב לי ביותר כאבה של 
דבר על  מהר  חיש  התפשטה  השמועה  המעשה    אימי. 

באו   אנשים  כמה  ושעשיתי,  עד  לאימי  להודיע  ה בנטרחו 
נורא צער  לה  גרמו  אותה,  ביישו  גנב,  ידעתי  הוא  לא   .

שעשיתי יגרום עד כדי כך צער ובושה לאימי, בכל   שהמעשה 
הזכירו לה את דבר הגניבה, וגם במשפט,   ר פנתה מקום אש

עלי   גזרו  הם  והנה  כך  כדי  עד  איתי  שיחמירו  חשבתי  לא 
ידעה  .מאסר  שנותוש  של לא  מרוב  אימי  לעשות  כאב   מה 

ל שיו, לאחר שהשתחררתי מבית הסוהר, רציתי כובושה. עכ
כך לחזור הביתה, לראות את אמא, להתחרט, לבקש סליחה, 

לא  אבל...   כל   עדויאני  לאחר  אותי  לקבל  תסכים  היא  אם 
מכתבלה  שעוללתימה   לה  לכתוב  החלטתי  אז   ," אמא  : 

להבכת  ,יקרה" לראות  תי  לחזור  רוצה  בנה,  ואני השאני   ,
אינמצטער   אך  הכל,  בכך על  תחפוץ  עוד  היא  אם  יודע  ני 

  -ה "לכן אמא" כך כתבתי, "יש לי בקשה יחידה  שאשוב הבית
הבית ואשוב  שאבוא  רוצה  את  ממך אם  מבקש  אני  ה, 

ל יכול  שאני  שאדע  כדי  צהוב  צעיף  בתחנה  רדת שתתלי 
אבל לחזור,  יכול  שאני  שאדע  כדי  אלי   "...בתחנה,  פנה 

דומעותנהבחור בעי "יים  יהיה בתח,  צעיף צהוב,  אם לא  נה 
רוצה  אני   לא  שאת  מכך  לי,יבין  סלחת  ולא  אותי   לראות 

ידוע,    סוע ליעד בלתינעלי להמשיך הלאה ברכבת, ל ך  ואם כ
 "...םולא לחזור עוד לעול

בכל   "?עכשיו אתה מבין" "אני מסתכל בכל תחנה,  לי  אמר 
צע יש  אם  לראות  אולי  מקום,  מתבונן  אני  תלוי,  צהוב  יף 

בתחנה אחרת ואולי אני צריך לרדת   ת הצעיףא  א תלתהאמ
 ".ותרמוקדם י

לביתך" הקרובה  התחנה  באמת  אותו.   -  ?"והיכן  שאלתי 
צעיף  "בעוד מספר תחנו יהיה  לא  "ואם שם  הבחור  ענה  ת" 

 ענה בקול צרוד.   "...צהוב, אמשיך הלאה ליסוע
היוצ דבריו  את  ששמעתי  כך אחרי  כל  ליבו,  מעומק  אים 

שנינו,  אם  -כיון,  הוא הביט בחל  עכשיו, לא רקו  ...גשתיהתר
לש מחפשים  נצמדנו  תחנה,  בכל  מביטים  הזכוכית,  משת 

 . סימן לצעיף, לצעיף הצהוב
זו התחנה שליד הבית שלי" הוא לחש   -  תי תחנותבעוד ש"

רבה  לי דרך בהתרגשות  מצועפות  בעיניים  הבטנו  ושנינו   ,
הרכ תחהחלון.  עוד  נותרה  בעוד תחנה,  עצרה  אחת. בת  נה 

הי אחזנו   עתה,  דרכו,  לצאת  כמבקשים  שניבחלון  נו ינו 
 ...מחכים, מי יודעו מצפיםדרוכים, מתוחים, 

ו כל הדרך. לא, לא היה שם הרכבת עצרה בתחנה לה חיכינ
צהוב.   התחנה צעיף  כל  צהובים!  צעיפים  עשרות  שם  היו 

בצעיפיםהי מלאה  אף  תה  ברוח.  מתנו  חלקם  במילים פפים 
 . תהם לבן לשוב הביקוראי -אחרות 

לבנה   מצפה  מחכה,  שם  עמדה  אמא  ועל  אואמא,  הובה, 
 . צעיף צהוב כמובן... צווארה

יקרים, בה    קוראים  שלימה  מעשים  תרחקהשנה  עשינו  נו, 
מ התרחקנו  צער,  גרמנו  חטאנו,  יעשו,  לא  אבינו  אשר 

 יתברך. ה'  -שבשמים 
ל,  ועכשיו הזמן  אזה  ה'מ  לצאת  חד כל  בו   ... 'םיראסובית 

אותנו.היצ כבל  לנו י  ר  יש  הביתה,  לשוב  אפשרות  לנו  ש 
יפ שימים  כך  כל  ואנ-ים  אלול...  בחודש  בשדה"  חנו "המלך 

ג והרבה  ביראה  בפחד,  ירצה  תמהים  אבא  האם  עגועים... 
הכאב  כל  אחרי  הזה?  הריחוק  כל  אחרי  חזרה?  אותנו 

לו? בודאי  ...שגרמנו  היא  כתוב  !!!והתשובה  לפתוח   הרי 
של מחט כפתחו  פפתח  מצידו  והוא  כפתחו ,  לנו פתח  ותח 

אולם לנו  ...  של  צהובים, ומחכה  צעיפים  הרבה  כך  כל  עם 
ֲאֵליכֶׁ " ְוָאשּוָבה  י  ֵאלַּ שם"...  שּובּו  בחרק  הרכבת... נעמוד  לון 

ונחפש...  חזרה  הזו  לקירבה  ונערוג  ונתגעגע...  לו,  ונצפה 
המון  תו, נמצא  נחפש את הצעיף הצהוב.. לא רק שנמצא או

ר ה" שנאמר: ...'צעיפים' ְתכֶׁם ָאמַּ י אֶׁ ְבתִׂ  ' ". ָאהַּ

 
 

 ..."ו לי פתח"פתח
מטב שני  כחודיש  פתח  לי  "פתחו  האחד  בחז"ל  לשון  ו  עות 

חו של מחט ואני אפתח " והשני "פתחו לי פתח כפת מחטשל 
  . לכם פתח כפתחו של אולם"

לציון הרב מרדכי אל "הראשון  זצ"ל שאל:  כירו  הז מדוע  יהו 
לתפ"?  מחט הוא  המחט  תפקיד  בֵ ור  אלא  אם ְלַאחֵ ר  ְלחַּ ד. 

לומדי תורה  אדם מתחבר לתורה למצוות למעשים טובים ל
 . םאז הוא ראוי לפתחו של אול

 
   ל -ו-ל-א

אחד   :"לזצ ר' אליהו לופיאן הגאוןמסופר על    'ר' אלה'  בספר
כדי תוך  ומוצלחת.  טובה  בשעה  התארס  הישיבה   מבני 
תורה   דברי  זה  אחר  בזה  הישיבה  ראשי  השמיעו  הסעודה 

פל 'בת  דיומא  לפלוני'בענייני  בת  ,  וני  אדם  ישא  'לעולם 
קודם יום  'ארבעים  חכם',  כהנה  י  תלמיד  ועוד  הוולד'  צירת 

"ל לשאת את וכהנה. עד שנתבקש גם מר' אליהו לופיאן זצ
-מצחו העלה קמטיםקם הרב כשכולו חיל ורעדה,  .  הדרשה

נ עיניו  קולו  קמטים,  שנשמע  עד  כבוכיות.  ונראו  עצמו 
"מורי עומד  יהמרטיט:  ים אנו כבר במחצית השניה  ורבותי! 

ובה חודש מנחם מוז, לאחר תמוז יבוא עלינו לטשל חודש ת
אחריו   ורבותי,  מורי  זכרו  ואחריו,    !!! ל -ו -ל -א  ש -ד -ו -ח אב 

כותלנו,ועכ אחר  כשאלול  רבותי,  !...  ל-ו-ל-א ל!-ו-ל-א  שיו 
דרשות להשמיע  מה  לשם  בדברים?  להרבות  לנו  ? מה 

 "!...תעוררותתשובה, מורי ורבותי, תשובה וה

  דהיםסיפור מ -הצעיף הצהוב 

http://www.dirshu.co.il/%d7%96%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a2-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%94%d7%a6-%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%90%d7%9f-%d7%96/


 

 

יֻגךָ " שִּ ְוהִּ ֶלה  ָהאֵּ ְבָרכֹות  הַּ ָכל  ָעֶליָך  ... ּוָבאּו 

ְטְנךָ  י בִּ  לשבתסיפור  - (ב,ד, חכ ) "...ָברּוְך ְפרִּ
נפשי' 'ברכי  את    בספר  ששיגר  חיפאי  יהודי  של  סיפורו 

המכתב הבא: "בערב שבת אחד היינו צריכים לנסוע להוריה  
בצהריים הזמנו מונית   12:00של אשתי ברכסים, וכבר בשעה 

בשעה   לביתנו  אותנו   16:00שתגיע  ותוביל  הצהריים,  אחר 
אמורים היינו  שם  ההורים,  השבת   אל  במשך   .להתארח 

שקר" שאנחנו מה  שידעה  השכנות,  שאחת  הוא  בינתיים  ה 
הדירה   את  להם  להשאיר  מאשתי  ביקשה  לשבת,  נוסעים 
עבור קרובי משפחתה שצריכים להגיע אליה לשבת, לחיפה", 

 .ממשיך היהודי בתיאורו
הבעיה  " לכך.  נכונות  הביעה  גדולה,  חסד  כבעלת  אשתי, 

בשעה   הגיעה  שהבקשה  של 15:15היתה  בעיצומן  כשהיינו   ,
 .ההכנות לאריזת המזוודה והחפצים

אישה  " גם  היא  החסד,  בעלת  אשתי  של  מהיותה  לבד 
פדנטית מאוד, ולכן ברור היה שהיא תשאיר לאורחים דירה  

 .נקיה, אפילו מצוחצחת
אשתי לא לקחה בחשבון את הזמן הקצר שנותר עד לשעה  "

כל   את  ולקרצף  לשטוף  והחלה  המונית,  את  הזמנו  שבה 
ולסדר את אישה    הבית,  של  וכדרכה  במקומם,  החפצים  כל 

 . פדנטית החלה אף לנקות חלק מהרהיטים
עוד  " נשארו  עובר,  המונית,   20והזמן  בוא  עד  בלבד,  דקות 

כך   על  כלל  חושבת  ואינה  ועובדת,  עובדת  עדיין  ואשתי 
 . שהזמן כבר מגיע

הבינותי  " עצות.  אובד  ממש  הייתי  לעשות.  מה  ידעתי  לא 
שיה, היא תגיע לכלל כעס, וסופו  שאם אפריע לה עתה במע

 . של תהליך כזה מי ישורנו
מקרה   'בכל  והחלטתי:  עצמי  את  תפסתי  מסוים    -בשלב 

 .אתה לא מעיר לה'. וכפי שיגורתי, בא
לנו...   16:00השעה   מצפצפת  כבר  למטה  והמונית  הגיעה, 

 ?...ואשתי עדיין בעבודתה. נו, היש מרשם יותר בטוח לכעס
תי בהחלטתי הקודמת, וגם לאחר אבל בסיעתא דשמיא עמד

הרגיזו   והצפצופים  לצפצף,  והמשיכה  המשיכה  שהמונית 
 אותי עד למעוד, לא הערתי לה מאומה. 

ירדתי למטה, אמרתי לנהג שאין לנו אפשרות לנסוע איתו,  
ושאלתיו כמה כסף הוא דורש בגין ההזמנה. הוא נקב במחיר 

האח הפרוטה  עד  לו  שילמתי  וההגעה,  הביטול  רונה,  אודות 
וגם נותר  והוא נסע לדרכו, שמח וטוב לב. גם הרוויח כסף 

 . פנוי לנסיעה אחרת
שהרגשתי   מפני  יותר.  עוד  ואני  שמח,  המונית  נהג 
לומר  אהסס  לא  עולמות.  בונה  אני  זו  שבהתגברותי 
על   משלם  אינו  יתברך  שהשם  יתכן  שלא  היתה  שהרגשתי 

בג זאת  עשיתי  שלא  ובתמים  באמת  אבל  כזו,  לל  התגברות 
 .השכר, אלא רק משום שידעתי שאסור לי להתנהג אחרת 

לאחר ששחררתי את המונית, חזרתי הביתה, כשאשתי עדיין  
בשעה   רק  לעבוד.  את   16:20ממשיכה  אשתי  סיימה 

אחרת,  מונית  הזמנו  החפצים,  את  ארזנו  ואז  המלאכה, 
 . ונסענו לרכסים

השבת ההיא עברה עלי בהתעלות מיוחדת במינה. הרגשתי  
זוכה בכ אדם  שכאשר  הספרים,  בכל  שכתוב  את  תוקף  ל 

להתגבר על עצמו, הרי שבאותה שעה הוא מצרף ומזכך את 
קונו   עם  בהתייחדותו  מעלה  מעלה  ומתעלה  ועולה  נשמתו 

 .ובוראו
שבת אותה  לאחר  מיד  קרה  מה  ולספר  להוסיף   .ברצוני 

כדי לא לחשוף את זהותי, לא אוכל לגלות את כל הפרטים, 
אומר   לילדים. רק  זכינו  לא  טובות  שנים  כמה  שבמשך 

ילדים  בקהילה החרדית שלנו, מקיפות אותנו משפחות עם 
רבים, בלי עין הרע, והדבר רק הגביר את כאבינו ביתר שאת. 

 . הגענו למצב שבאמת כבר לא ידענו מה לעשות
כדי  משהו,  שנעשה  המתין  יתברך  והשם  לישועה,  המתנו 

 . שנהיה ראויים לישועה
זמן קצר מאוד לאחר האירוע בערב שבת, וההתגברות   והנה, 

נכנסה  ואשתי  דשמיא  בסיעתא  נפקדנו  הכעס,  על  שלי 
בביתנו   שפרצה  השמחה  את  לשער  ואין  לתאר  אין  להריון. 

 .לגודל הישועה והרחמים
רק מספר את הנתונים,   -אני לא תולה שום דבר בשום דבר  

   ...לפי סדר התרחשויותיהם
התגברתי   הראשון,  זה  בלב  שהיה  להעיד  ויכולני  עצמי,  על 

בפקודת  נפקדנו  השני  בשלב  מאוד.  עד  קשה  נסיון  עבורי 
 .ישועה ורחמים", מסתיים הסיפור הנפלא

שמדנו,  לל על  אדם  המתגבר  מלהיכנס   כעסידת  שנמנע  או 
שי  ללויכוח  של  וביל  פיו   מחלוקתסוג  את  בולם  או    וסותם 

שבזכות    רמרץ על בלימה", כלותולה א עליו נאמר "מלהגיב  
  מקיימת את הארץ.זו כות ז - זה שהוא 'בלם' את פיו

    
 

 

 

 ההתור    ת בברכ

 ברינה                           רון  
ְר ם מַּ ְלָאדָ "  א[   ,זט  שלימ]   " ן וֹ ֲעֵנה ָלש מַּ '  מה ּו ב  י לֵ כֵ עַּ

 צדוק וחל  עקב בן רי : ימו"ר אב נשמת יולעיל
     ף  ה ויוס חשמ בת  רחס-הרמרת אימי: ש                         

 ה שר בת נהדיסף : בקה ויור ן דכי במרכוס מר                          

   חהשמבן    ג'יגור  שמחה : סמי בן: ה זורלי בן  נפת                           

 טובה  בן: יהודה   לאהחיים בן יוסף   :הוהרבן ז  המשל                          

 אסתר ן ב יםיאלם : חס  בן  ביעקדוד : ובו ח  ןב ן למס                           

 ה זיזבן עי  רונ ם :חאורו אברה בןה: רחמים רוהזן בד  שר מסעוא                           

 נה  י בן ח : סמ איחבן י עופר :  היון ורבקן צב  יםפרא                            

              טנהלסו  בןסף ו י : שמחהבן יר מא יסה :כמחנינה בת  : יר יצחק אן מה אהרן במש

 הסרי גת  בה  וליה חיימה : ג'נעבת  ה יפה נדר י שמואל :דכמרת מינה ב

 בהטו בת( זידיי )בה הוא : חביבה ת ון ב כת:  בי מרים ור בת ני עזיזה : נורא  מרים בת

 בת חנה סף : רחל  בת יו חיה  רח :סת בשמחה 
 

 ב בן פאולה : אליעד יעק הכ( בן מל ריה )לאוןא: להצלחה

 ( r)esthe nebmy Shmuel miJ  אסתר בןואל ימי שמ: ג' וטזהבה בת א - הגון  זיווג

 איריס בן ים  מרח הקנאל :ת פאולההודיה ב-ס : הדחהבת שמ: עדינה הבהבת זי רחל
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 הרבים כוי לזי מכספי מעשר  םו רת ה למצו 
 רמת השרון 2 וצרקהח' ר: ק לכתובתצ' וחן לשלנית 

 

 : תואפלר
 א   "טשלי נה סאבן כמ םיר נסירב מאה

   ית ראל בן גליש קבעי :  הנח  ןב רהםאב
 נה ח  תוליט בז  :רהבת שה וריקטיו: תגליטל בת אור

   ן בו רחלשמעו :זהיעלן ב : מנחם   חהמש ןדוד ב
 רות  תב ית לג : היהוד  ה בתב הז  :הת דינב הלופא
        ה  רציפו בת לאה להיא :  רבקה תקרן בים רמ

   ה נחת ב תהילה  ה רשה :קבת רב שרה
   ה בן חמויבת חביבי ב פ : טנן אהם ברבא

   בת שדרה שושנה:  ן אביגילל באיאר
   רחל בת ריתנו:  הניבת לת : רו הנוארת ב לרח
 

 
 
 

 :אקימ ל שרע זל
 ם יר מ חלן ר סף בוי  אלזק יחה  דהוי
 נה דין ב יאור ל : לאה ןבמה שלפתלי נ

 ה נושת שב : שירה הינמ בת לזייר  ושנהש
 יה יקטור ו תב  יאתל : לולו בת טלמי
 רחל בת  הצביה חמש

   תמישלון ובל בי
 ה ית חב רחל
  לת מז ב יעד
 



ואומר  העולם  מן  להפטר  עומד  שאני 
מצוות  כל  את  שקיימתי  לבב,  בכל 
מגעת,  והשגתי  שידי  ככל  התורה 
במעשה  לא  ית'  רצונך  על  עברתי  לא 
ובהרהור  במחשבה  לא  בדיבור  ולא 
התחילו  דלבא!.  ברעותא  ולא  שבמוח 
כל העומדים מסביב למטתו של הרבי 
'וידוי'  נשמעו  לא  מעולם  כי  משתאים 
זה  האם  תמהים,  ועמדו  כזה,  מופלא 
נקרא 'וידוי', נענה התלמיד הגדול רבי 
ארון ליב ואמר להם: אל תתמהו, זהו 
וידוי של אמת, שכן מצינו בוידוי מעשר 
עברתי  'לא  אומר  מישראל  אדם  כל 
ממצותיך ולא שכחתי שמעתי בקול ה' 
אלקי עשיתי כבל אשר צויתני', אשרי 
איש ירא ה' ההולך בדרך האמת כל 
ימי חייו ואשרי לו שיכול לומר וידוי 

כזה בשעת פטירתו לעולם האמת.

מעשה הצדקה לעולם הוא טוב
השקיפה ממעון קדשך מן השמים 

)כו, טו(
בראשית  ברש״י  )מובא  בחז״ל  איתא 
״כל  סדום(  על  המלאכים  בהשקפת  טז  יח, 
חוץ  לרעה,  שבמקרא  השקפה 
מהשקיפה ממעון קדשך, שגדול כח 
הרוגז  מדת  שהופך  עניים  מתנות 
לרחמים״. פירש הרה״ק רבי ישראל 
השקפה״  ״כל  זי״ע:  מטשורטקוב 
את  ויבדקו  משמים  ישקיפו  אם   -
מעשינו אם טובים המה. ״לרעה״ - 
ימצאו תמיד כי הם חסרים ופגומים, 
אם  אף   - עניים״  במתנות  ״מלבד 
מושלמת  ואינה  חסרה  היא  הכונה 
כראוי בכל זאת טובה היא, שהרי העני 

מתפרנס על ידו...

איך יכול למות מי שהביא ביכורים
היום הזה יברכך וגו' ושמרת ועשית אותם )כו. טז(

כתב ברש"י עה"פ 'היום הזה יברכך וגו' ושמרת ועשית אותם': "בת קול 
מברכתו, הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה". וקשה דאיך יתכן מיתה 
ומברכת  ביכורים בכל שנה, הרי עליו קוראת ה'בת קול'  באדם שמביא 
אותו שיביא ביכורים גם בשנה הבאה. וכעי"ז מקשים על 'קידוש לבנה' 
דאי' ב'באר היטב' שמי שאמר קידוש לבנה בטוח הוא שלא יסתלק באותו 
חודש, וגם בזה קשה היתכן שאין מתים אנשים רק מתחילת החודש עד 
שאמרו קידוש לבנה, ומתורץ ב"שפת אמת" בב' אופנים. א. דאותו בת 
הסוכות  לאחר  ובא  כשאיחר  אך  וקורא,  ביכורים  כשמביא  רק  הוא  קול 
מן  להסתלק  יכול  היה  ואז  יוצאת,  קול  הבת  אין  קורא,  ואינו  שמביא 
העולם, ובאותה שנה שהיה צריך למות, סיבב השי"ת שאיחר והביא לאחר 
סוכות, שאז הביא ולא קרא, וממילא לא קיבל זאת ההבטחה. וכן אפשר 
לומר לגבי קידוש לבנה, שכל העומד להסתלק, מסבב השי"ת שלא יאמר 
קידוש לבנה באותו חודש. ועד תירץ השפ"א שאותו בת קול היה יוצא רק 
בשנה ראשונה ושלישית, כי בשנה ראשונה הוא מביא ביכורים מעצמו, 
אותה שנה יצאה בת קול שיזכה להביא גם לשנה הבאה, השנה השניה 
שבא בזכות ה'בת קול', אז אין ה'בת קול' יוצאת באותה שנה, שהרי הביא 
מעצמו,  מביא  הוא  ג'  בשנה  קודמת,  דשנה  ההבטחה  בזכות  רק  עכשיו 
ומקבל הבטחה על השנה הד', ובשנה ד' שוב אין הבת קול יוצאת. וכן 
משנה ה' לשנה ו'. ]בשנת השמיטה נחלקו רש"י והאור החיים הק' אם מביאים ביכורים[ 
ונמצא שבכל שנה שניה הוא יכול להסתלק מן העולם, שבאותה שנה לא 

קיבל ברכת הבת קול.

אם יקדש את ראשית היום ילך כל היום 
בטובה

ולקחת מראשית כל פרי האדמה. )כו. ב(
מרן הסב"ק מרוז'ין דרש את הפסוק "ולקחת 
רוצה  אדם  שאם  האדמה".  פרי  כל  מראשית 
שכל מעשיו של כל היום יהיו לשם שמים, עליו 
ולהתחזק  להתאמץ  היום  ראשית  את  לקדש 
ילך  היום  לכל  בטוח  יהיה  אזי  ה',  בעבודת 
בדברי  מבולבל  היום  ראש  ח"ו  ואם  בטובה, 
שווה  אינו  ומתפלל,  אח"כ  שלומד  הגם  הבל, 
כלום. וזה שאמר הכתוב )תהילים סג, ב( "אלהים 
ראש  שחרית,  לשון  פי'  אשחרך",  אתה  אלי 
המחשבה בשחרית היא צמאה לך נפשי כמה 
לך בשרי, "לך" בשחרית דווקא, ואז "בארץ ציה 

הולך אח"כ בארציות  מים", אפי'  בלי  ועיף 
אלא  מים  אין  מים,  בלי  ומתן  במשא  היינו 
אוכל  חזיתיך",  בקדש  "כן  ע"ז.(,  )ב"ק  תורה 
לחזות אותך בקדושה. וזה גם אפשר לדרוש 
יט,  )ויקרא  תקום"  שיבה  "מפני  הפסוק  את 
לב(, היינו קודם שיזקין היום - תקום, היינו 
בתחילת היום. וכך הוא בכתובים "צעיר אני 
לו כח  ו(, כמו הצעיר שיש  )איוב לב,  לימים" 
יותר מן הזקן, כן צריך להיות צעיר לימים, 
ח"ו.  עליו  הימים  ולא  הימים,  על  ולמשול 
יד(,  ב,  )קהלת  בראשו  עיניו  החכם  פי'  וזהו 
היינו בכל ראשית, בראש השנה ובראש חדש 

ובראש השבוע ובראש היום. 
ואמר מרן בשם זקנו המגיד הגדול ז"ל )אור 
ט'עמים  ר"ת  בטנא"  "ושמת  תבא(  פ'  תורה 
נ'קודות א'ותיות, היינו שצריך ליקח ראשית 

המחשבה ליתן בתפילה ואז הוא טוב.
)עירין קדישין(

היצה"ר רוצה תמיד לאבד את האמונה
ארמי אובד אבי, וירד מצרימה. )כו. ה(

מה  מבאר  רבי ישראל מטשורטקוב  הרה"ק 
לבן  וכי  מצרים,  לירידת  לבן  של  ענינו  הוא 
היא,  בזה  שהכוונה  אלא  מצרים?  ירידת  גרם 
כאשר באו ישראל לארץ ישראל ונעשו עובדי 
אדמה, וזרעו וקצרו ואספו את תבואתם, אפשר 
שהכל  לדמות  בליעל  מחשבת  ללבם  שתבוא 
תתן  הארץ  וחריצותם  עבודתם  ובכח  טבע, 
ארץ  ירשו  בחרבם  אשר  ויחשבו  יבולה.  את 
להביא  הקב"ה  צוה  לזאת  לקחוה,  ובקשתם 
להתעורר  המקדש,  אל  האדמה  פרי  ראשית 
בפרטית  המשגיח  והוא  הארץ,  לד'  כי  מזה 
והמשפיע וממנו הכל. וצוה לומר "ארמי אובד 
מלשון  הוא  אבי,  היצה"ר,  הוא  ארמי,  אבי". 
רוצה תמיד לאבד את האמונה  רצון. היצה"ר 
המנהיג  הוא  שהקב"ה  ולהאמין  להכיר  בלב 
היצר  ברשת  ליפול  שלא  ולמען  והמשגיח. 
בכדי  למצרים  ישראל  ירדו  מצרימה",  "וירד 
שהקב"ה יוציאם באותות ובמופתים, להראות 
והממשלה,  הכח  לו  אשר  לעולמים  ולהודיע 
אותנו  הביא  והוא  והמשגיח,  המנהיג  והוא 
אל הארץ הטובה. לא בזרוע בשר וחרבם לא 
הושיעה למו. והפירות והתבואות אשר הארץ 

תוציא הכל ברצונו ובהשגחתו יתברך.

)הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע - ישמח ישראל(

טעם שהחסידים מפזרים כסף לסעודות 
מרעים

כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה 
השלישית שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום 

ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו )כו. יב(
יחזקאל  רבי  הרה"ק  נשאל  אחת  פעם 
מפזרים  שהחסידים  מה  על  זצ"ל,  מקאזמיר 
מרעים,  בסעודות  יחדיו  ולשתות  לאכול  כסף 
גם אם באמת לשם שמים הוא, הרי היה נכון 
יותר לפזר הכסף לצרכי צדקה. והשיב הרה"ק 
שישיבת  התורה  מן  ראיה  לו  שיש  מקאזמיר 
צדקה,  מנתינת  יותר  חשוב  באהבה  מרעים 
ראשונה  שבשנה  במעשרות  מצינו  שהרי 

ושניה שלאחר שנת השמיטה צריכים להפריש 
עני.  מעשר  מפרישין  בשלישית  שני,  מעשר 
ובשנה  שני,  מעשר  ובחמישית  ברביעית  וכן 
הכפילה  שהתורה  הרי  עני.  מעשר  הששית 
והקדימה מעשר שני למעשר עני, וענין המעשר 
עיר  בירושלים  ולשתות  לאכול  היה  הרי  שני 
כדכתיב  בצוותא,  וחברים  רעים  עם  הקודש 
)דברים יב, יח( "אתה ובנך וגו' והלוי" וגו' כן בזמן 
הזה מה שהחסידים מתאספים יחד לקבל מן 
הצדיק דרך בעבודת השי"ת ואוכלים וצוותים 
שם ביחד, דבר זה נחשב כאכילת מעשר שני 

בירושלים.

הוידוי של הרה"ק המגיד מזלוטשוב זי"ע
ואמרת לפני ה' אלוקיך )כו, יג(

ה'  לפני  ואמרת  הפסוק  על  אומר  הק'  רש"י 
אלוקיך )כו, יג( התוודה וכו'. מסופר כי כשקרבו 
מזלוטשוב  מיכל  ר'  הרבי  הרה"ק  של  ימיו 
להסתלק מן העולם, ראה תלמידו הרה"ק רבי 
השעה  עליו  תקפה  כי  מפרימישלן  ליב  ארון 
רבו  לפני  נעמד  'וידוי',  לומר  העת  והגיע 
בדחילו ורחימו ואמר ברעדה: רבינו, הספרים 
הק' אומרים שאמירת 'וידוי' לחולה רפואה 
נא  יאמר  ימים!  לאריכות  וסגולה  לו  היא 
רבינו 'וידוי' כמנהג ישראל קדושים, מיד פתח 
הרבי ר' מעכל'ה ואמר: רבש"ע, אלקינו ואלקי 
אבותינו, הריני מודה ומתודה לפניך בשעה זו 
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באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

מעמד פתיחת הזמן 
בכוללי שטפנשט
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2 באר בשדה- שטפנשט

וכ' רש"י הק' ולא שכחתי מלברכך על הפרשת 
בגמ'  וכעי"ז  כאן  מהספרי  ומקורו  מעשרות 

ברכות מ': ומתני' במע"ש פ"ה מי"א.

ברכת  הרי  והאחרונים  הראשונים  והק'  א 
המצות זה רק דין דרבנן. גם בהפרשת תרומה, 
כדאיתא בברכות ט"ו. ואיך כאן אנו מפרשים 
את הפסוק על דין ברכת המצות של הפרשת 

תרו"מ.

ובמנ"ח )ת"ל סק"ו( וכעי"ז במרומי שדה )בברכות( 
פי' דסוגיה זו אזיל כשיטת הירושלמי )ר"פ כיצד 
מברכין( דס"ל דברכת המצות מדאו', דיליף לה 

מהקש התורה והמצוה, מקיש תורה למצוות 
טעונות  מצוות  אף  ברכה  טעונה  תורה  מה 
ברכה. ובפי' מבעל ס' חרדים למד ג"כ דהירו' 
כפשוטו, אמנם המנ"ח הביא מהפמ"ג דכ' דזה 
)ועי' בשד"ח ח"א בזה( ומצאתי  אסמכתא בעלמא 
בספר "עינים למשפט" עמ"ס ברכות דף ט"ו. 
שרצה לדייק כן גם מהסמ"ק וע"ש עוד ויל"ד 
סוף  הלוי  הגרי"ז  בחי'  הובא  הגר"ח  לדברי 
הל' ברכות דברה"ת גופא אי"ז ברכת המצוות 
ואכמ"ל. ובהר צבי עה"ת כ' דהא דהבבלי לא 
מעצמו[  הקש  דן  דאדם  ל"א.  סוכה  תוס'  ]עי'  כן  דרש 
הוא לשיטתו דבברכות דף ה'. יליף לה לדרשה 
אחרינא. ובאמרי אמת )ליקוטים, פ"ה דמע"ש מי"א( 
כ' דזה סברא שצריך לברך קודם המצוה. והרי 
הנהנין  ברכות  על  הק'  ל"ה.  ברכות  הפנ"י 
והטעם  מדאו'.  להיות  ה"ל  סברא  זה  דאם 
ז':  פסחים  הריטב"א  עפ"ד  י"ל  סברא,  שזה 
שביאר הטעם שמברכים עובר לעשייתן "כדי 
ויודיע שהוא  ויגלה  שיתקדש תחילה בברכה 
עושה אותה מפני מצות השי"ת" עכ"ל, כן היה 
כ' דהסברא  אפ"ל, אמנם האמרי אמת עצמו 
שיש  הנפש  הנאת  מפני  הוא  לברך  שצריך 
במצוה, וכאותו סברא של ברכות הנהנין. ]ואולי 
יל"ד בזה מצד מצוות לאו ליהנות נתנו, ועוד יל"ד דחזינן 
בברכות התורה דבעינן קרא והרמב"ן ס"ל דהוא דאו' ואף 
דאדרבה בתורה יש הסוברים דניתנה ליהנות )ועי' בפניני 
שכ'  הקה"י  בדברי  שדן  א'(  סימן  )בסוה"ס  הקה"י  רבינו 
דברכות התורה הוי גם בגדר ברכות הנהנין( ועוד יש לדון 
דהסברא הוא שאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה וההנאה 

מהמצוות י"ל דאי"ז מהעוה"ז.[

הללמ"ס  דהוא  כ'  עה"ת  דיסקין  ובמהרי"ל 
דהנה  המהריל"ד  שם  ביאר  ובאופ"א  וצ"ע. 
בעושה מצוה הבאה בעבירה אינו יכול לברך 
דה"ל בוצע ברך נאץ ה' כדאי' בב"ק דף צ"ד. 
ולפי"ז זהו הביאור בקרא לא עברתי ממצותיך 
משה"ק  ול"ק  לברך.  יכולתי  שפיר  וממילא 
הוא  הכונה  דעיקר  לברך,  מדאו'  חיוב  דאין 
שעי"ז  כדין  הפרשה  מצות  שקיים  להתודות 

שפיר יכול לברך ע"ז את הקב"ה, ונפלא.

ב בשטמ"ק בברכות שם ובר"ש סיריליאו על 
מיירי  דלא  כתבו  ובפנ"י  שם  במע"ש  הירו' 
ברכת  בחובת  אלא  המצות  ברכת  בחובת 
דס"ל  הראשו'  לפי  זה  ביאר  ובפנ"י  הנהנין, 
דאוריתא,  הוי  מינין  ז'  על  אחרונה  דברכה 
ועכ"פ הרי על תבואה דהיינו ברהמ"ז זה ודאי 
דאו' ובדרך אמונה )מע"ש פי"א הט"ו בביאוה"ל( הק' 
ע"ש  מעשר  לוידוי  הנהנין  ברכת  שייך  דמה 
)הגרמ"ק  ובס' חבצלת השרון עה"ת  מה שתי'. 
שצריך  במע"ש  מיוחד  דין  שהוא  כ'  שליט"א( 

לברך עליו מדאו', עפ"ד התו"כ עה"פ קודש 
ולאחריה  לפניה  ברכה  דהיינו  דפי'  הילולים, 
במע"ש  מיוחד  דין  דהוא  שם  במלבי"ם  ועי' 

והוא חידוש.

אמנם רש"י )בברכות( והר"ש )במע"ש( ועוד ראשו' 

ולפני  המצות,  בברכת  דאיירי  להדיא  פי' 
שנביא דברי גדולי האחרונים בזה, אציין בזה 
שני ביאורים נחמדים, איידי דחביבי, ב"אמת 
בשערי  )צויין  קמניצקי  להגר"י  עה"ת  ליעקב" 
אהרן( פי' בזה דהנה ישנן מצות שמלבד קיום 

כמו שחיטה  חלות  איזה  פועלים  הם  המצוה 
וכ"ה  טבילה,  וכן  באכילה  הבהמה  שמתירה 
א'  ענינים,  ב'  בזה  דיש  תרו"מ,  בהפרשת 
להוציא הפירות מידי טבל ב' יש מצות נתינה 
לכהן ]ונח' הרמב"ם והרמב"ן אם למנות א"ז כב' מצות או 
מצוה א', וידוע דברי התורי"ד שהובא במל"מ דאף דחיטה 

אחת פוטרת את הכרי אמנם בשביל המצות נתינה זה לא 

שהמפריש  אפוא  יודע  ובמה  בזה[  ואכמ"ל  סגי 

תרומה עושה כן גם לשם המצות נתינה ולא 
וא"כ  הברכה.  ע"י  טבל,  מידי  להוציאו  רק 
כשהוא מתודה שהוא בירך כונתו לגלות בזה 

את אופן עשיית המצוה כהלכתו, ונפלא.

ובס' משלחן ר' אליהו ברוך פינקל עה"ת כ' 
דהנה מטרת הברכה היא הכנת הנפש להמצוה 
שמייחד אותה לשם בוראו, וזהו ולא שכחתי, 
שכוחה  בבחינת  היתה  לא  דהמצוה  היינו 
אצלו. בלא כונה, וענין זה הוא דאו', ]א.ה. בספר 
מצות משה לבעל הח"א )קיצור המצות מס' חרדים( כ' דאף 

למ"ד מצות א"צ כונה, מ"מ העושה מצוה בלא כונה ביטל 

עשה של "אותו תעבוד" נמצא דלכו"ע צריך לכון מדאו'.[ 

חיוב  אי  אף  הברכה.  ע"י  מתגלה  זה  וענין 
הברכה הוא דרבנן.

פי'  בגו"א  והמהר"ל  מזרחי  אליהו  רבינו  ג 
חז"ל אלא  בנוסח הברכה שתקנו  איירי  דלא 
להקב"ה  להודות  מדאו'  חיוב  דיש  הכונה 
הכונה  וזה  תרו"מ,  הפרשת  בעת  ולברכו 
ברש"י "לברכך" ]והנה הגרעק"א בדו"ח בברכות ט"ו. 
כ' דהשבח ודאי אינו מעכב במצוה ואכמ"ל[ והתויו"ט 

)במע"ש( והמהרש"א )בברכות( תמהו ע"ז מהגמ' 

ולא  גמורה  ברכה  דזה  דמבואר  בברכות שם 
ועי'  להדיא,  שם  פרש"י  וכן  בעלמא,  שבח 
בצל"ח שם מה שתי' בזה, וב"חזון נחום" תי' 
דכל דתקון רבנן כעין דאו' תקון, וע"ע בקול 
הרמ"ז ובשושנים לדוד )נדפס בילקו"מ שבזכר חנוך( 

מה שתי' בזה.

זו חייב מה"ת לשבח,  והטעם דדוקא במצוה 
עי' בזה בטל תורה ברכות מ': ובמשנת חיים 

בפרשתן ואכ"מ.

וכן  עה"ת  במלבי"ם  בזה,  נאמר  ביאור  ועוד 
שליט"א  הלוי  דוד  משולם  רבינו  בשיעורי 
הירושלמי  עפ"ד  דביארו  הגרי"ז  אביו  בשם 
חלה )פ"א ה"י( ומע"ש )פ"ה ה"ה( שדרשו מקרא 
דתרומה לה' דיש דין מסוים בהפרשת תרו"מ 
להזכיר שם המיוחד בשעת ההפרשה. ונסתפק 
הזכרת  ע"י  יכול להתקיים  זה  דין  אי  הגרי"ז 
לבד  שיזכיר  דבעינן  או  ה' שבברכת המצוה, 
ממטבע הברכה. ולענ"ד אולי יש לדייק מלשון 
שמברך  שבזה  דמשמע  "ולברכך"  שכ'  רש"י 

יוצא יד"ח הזכרת ה'.

לברך  דצריך  ועוד(  ז':  )פסחים  הגמ'  לשון  והנה 
עובר  דהלשון  הנמו"י  וכ'  לעשייתן,  עובר 
הוא להורות דבעי שיהא סמוך למצוה ]דהיינו 
שעובר עליו בסמוך לו[ ויש שכתבו דלשון זה הוא 

כיון שדרשו בגמ' בברכות דולא עברתי קאי 
אברכה. א"כ י"ל דלא עברתי ממצותיך היינו 
כלישנא  עובר  ונקטו  לעשייה,  בסמוך  דברך 

דלא עברתי דקרא.

053- להתקשר  ניתן  זה  מדור  על  להערות 
4162606

הטוב והחסד ירדפו אחר האדם 
ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול ה' אלקיך. )כח, ב(

הקשה הרה"ק רבי אפרים מסאדליקוב על לשון הכתוב "והשיגוך", דנראה 
בעת  לפעמים  דהנה  וביאר  "והשיגוך".  מהו  הברכות  יבואו  דאם  כמיותר 
טובה  אותה  כי  לעצמו  מדמה  הרי שהאדם  לאדם,  טובה  שהקב"ה משפיע 
רעה היא, ועל כן הוא בורח מזה והטוב אינו משיג אותו. ועל זה התפלל דוד 
המלך ואמר, "אך טוב וחסד ירדפוני", שהחסד ירדוף אותי, אף באותם פעמים 
שאין לאדם דעת לרדוף אחר הטוב והחסד, וברוב סכלותו בורח ומונע עצמו 
מהם, לזה התפלל דהמע"ה שהם - הטוב והחסד ירדפוהו וישיגוהו. וזה שאמר 
הכתוב, "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך", שירדפו אחריך וישיגוך אף 

אם תברח מהם, כי חפץ הקב"ה להטיב לך ושתזכה בברכות.
 )דגל מחנה אפרים(

משה תיקן שיהיה אתערותא דלעילא אף בלי אתערותא דלתתא
והיו שמיך אשר על ראשך נחושת. )כח, כג(

בתוכחה שבפ' בחוקותי כתיב "ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושת", 
ושם מבאר רש"י הק' מה הבדל בין פסוקי התוכחה ב"בחוקותי" לבין התוכחה 
שבפרשתינו, וז"ל: "זו קשה משל משה שכאן ]בפרשתינו כי-תבוא, )דברים כ"ח כ"ג([ 
כדרך  מזיעין  השמים  שיהיו  נחושת  ראשך  על  אשר  שמיך  והיו  אומר  הוא 
שהנחשת מזיעה, והארץ אינה מזיעה כדרך שאין הברזל מזיע והיא משמרת 
פירותיה, אבל שם ]בפרשת בחוקותי[ השמים לא יהיו מזיעין, כדרך שאין הברזל 
והיא  מזיעה,  כדרך שהנחושת  מזיעה  והארץ תהא  בעולם  חורב  ויהא  מזיע 
פירושו  דרש את  הרה"ק מסטרעליסק  רש"י.  לשון  ע"כ  פירותיה.  מאבדת 
של רש"י הק' שאפשר לומר שהכוונה היא שיהיו השמים כברזל שאינו מזיע, 
דהיינו, שלא יהיה לכם שום 'אתערותא מלעילא' לתשובה, רק שיצטרך להיות 
מקודם ב'אתערותא דלתתא', בבחינת 'והארץ מזיעה כנחושת', וזה דבר קשה, 
אבל משה הקל עליהם ותיקן להם שיהיו 'השמים מזיעין כנחושת' היינו שיבוא 
להם 'אתערותא דלעילא', אף שהארץ היא כברזל ואינה מזיעה, היינו אף שאין 

להם 'אתערותא דלתתא', מכל מקום יבא להם בתחילה 'אתערותא דלעילא. 
)הרה"ק רבי אורי מסעטרליסק זי"ע – יו"ד כ"ג אלול תקפ"ו(

ע"י עבודת ה' בשמחה תבוא הגאולה
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב. )כח, מז(

כתבה התורה סיבת הגלות: תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב 
לבב. )כח, מז( כדי שנדע כיצד לתקן את דרכנו, כדי שנזכה לגאולה. אם באה 
הגלות בשל העדר שמחה בעבודת ה', כל שכן במדה טובה המרובה, כשבני 
ישראל עובדים את השי"ת בגלות בשמחה, הגם שהם בחוסר כל וביסורין, 

מתוך כך יגאלו.
)שפת אמת(

*

עונש על שביטלו עונג שבת
איתא במדרש על הפסוק 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב 
לבב מרב כל' - "זהו עונג שבת". וביאר הרה"ק בעל ה"בני יששכר" בספה"ק 
הר"ש  דברי הרה"ק  פי מה  על  דברי המדרש התמוהים  דכלה" את  "אגרא 
מאוסטרופלי, בדרשת חז"ל בפסוק "עין תחת עין" שאין מוציאים את עינו 
אלא עליו לשלם ממון, וזה מרומז ב"עין תחת עין" שתחת האותיות "עין" אחרי 
הע' – פ'. אחרי הי' – כ'. ואחרי הנ' – ס'. אותיות כס"ף. כעין זה כתב ה"בני 
ה' אלקיך  'תחת אשר לא עבדת את  יששכר" שבתוכחה בפרשתינו בפסוק 
בשמחה ובטוב לבב מרב כל' נרמז שלא קיימו עונג שבת כמו שצריך, ד'תחת 
אשר' – האותיות שאחרי "אשר" אחרי הא' – ב'. אחרי הש' – ת'. ואחרי ר' – 

ש'. אותיות שבת.
)אגרא דכלה(

לא להיות בשמחה כשא"א לעבוד את ה' מחמת אונס
פירש מרן הס"ק מרוז'ין זיע"א שיש ללמוד מזה שהכתוב אומר טעם לגלות 
"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך" שלא רק שלא עבדת, אלא עוד היית 
"בשמחה". ומכאן תלמוד אשר בזמן שאי אפשר לעבוד את השי"ת מחמת אונס 

כלשהו, יש להיזהר מלהיות אז בשמחה.

א"א לקרב לעבודת ה' ע"י מופתים
המסות הגדלת אשר ראו עינך וכו', ולא נתן ה' לך לב לדעת ... עד היום הזה )כט. 

ב-ג(
שאותות  מפרשתינו  ראיה  מביא  היה  מגור  ה'חידושי הרי"ם'  בעל  הרה"ק 
ומופתים אין בהם די כדי לקרב יהודים לעבודת השי"ת. ואמר שאילו היה 
במופתים בכדי לקרב יהודים היה מתאמץ ונוסע למקומות בהם לא יודעים 
מהבורא ית' ועושה שם מופתים גדולים שלא ראו מעולם כדי לקרבם לתורה. 
לישראל  אמר  שמשה  רואים  שאנו  מפרשתינו,  היא  לכך,  שהביא  והראיה 
ועם  ההם"  הגדולים  והמופתים  האותות  עיניך  ראו  אשר  הגדולות  "המסות 
כל זאת "ולא נתן ה' לכם לדעת ... עד היום הזה", וכתב ע"ז ברש"י: "שמעתי 
שאותו היום שנתן משה הספר תורה לבני לוי", הרי לך שאחרי כל המופתים 
הגדולים והנוראים לא הי' להם לב לדעת עד היום הזה יום קבלת הספר תורה.

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב

ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגו' לא עברתי ממצותיך 
ולא שכחתי )פרק כ"ו פס' י"ג(

עומק
הבאר 
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולת ומעלת 'צד הימין'
ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל )כח, יד(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

ימין לטובה
ואחת  לטובה  יועצתו  אחת  באדם  בו  יש  כליות  שתי  רבנן  תנו 
יועצתו לרעה ומסתברא דטובה לימינו ורעה לשמאלו דכתיב לב 

חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.
)ברכות סא, א(

רצועה ממנעל ימין - סגולה נגד געגועי הילד
]לו[  שיש  בן  גוריא  בר  חמא  א"ר  הונא  בר  אבין  דאמר  הא  כי 
געגועין על אביו נוטל רצועה ממנעל של ימין וקושר לו בשמאלו 
אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך תפילין וחילופא סכנתא, וברש"י: 
ממנו  להפרד  יכול  ואינו  עליו  מגעגע  געגועים(  )חשק,  ברמור"ט, 
ורפואה זו לא שייכא בנקבות שאין האב מחבבן כל כך מתחילתן 
זהו  לשמאלו  קושרתו  ימינו  שיד  תפילין:  עליו.  מגעגעין  שיהיו 

סימן לגירסא.
)שבת דף ס"ו ע"ב(

ימין - סימן ברכה לכל ישראל
ואחד בשמאל אם עלה  בימין  גורלות אחד  והעלה  טרף בקלפי 
כל  היו  בשמאל  עלה  אם  שמחים  ישראל  כל  היו  מימין  הגורל 
היה  הצדיק  שמעון  ששימש  שנה  ארבעים  ת"ר  עצבין,  ישראל 
גורל עולה בימין, מכאן ואילך פעמים עולה בימין ופעמים עולה 

בשמאל.
ע"י ברבינו חננאל )בדף מ' ע"ב - שזה סימן ברכה, ובלשונו: לפיכך הוצרך 

לכבדו בימין שהיא משובחת(. 

)יומא ל"ט.(

יד ימין על שמאל בתפילה - מידת הרחמים
כתב הרמב"ם ז"ל מניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית. 
שהוא רמז להכנעת יצר הרע שהוא נרמז בצד שמאל. ועל דרך 
האמת הוא רמז להגביר מדת הרחמים על מדת הדין והמשכיל 

יבין.
)טור או"ח סי' צה ובב"י ודרכי משה שם(

הושטת ספר בימין - כנתינת התורה
האומר לחבירו תושיט לי ספר, יקחנו בימינו ולא בשמאלו, לפי 

שהתורה ניתנה בימין, שנאמר )דברים לג ב( מימינו אש דת למו.
)ספר חסידים סימן קט(

בכל עניני מצוה הימין הולך יותר מהר
מצאתי כ"י פי' על ספר יצירה להרב מוהרר"ר שלמה טוריאל ז"ל 
כו' זה הכלל כל עניני קדושה ומצוה ביד ימין, וכל עניני טינוף 
למצוה  הולך  כשאדם  הרגלים,  בעניני  וכן  שמאל,  ביד  ולכלוך 
הרגל ימין הולך יותר במהירות ובשמחה, וכשאדם הולך לעבירה 

השמאלית יותר בזריזות ובשמחה.
)דרשות שבט מוסר, דרוש לתשובה(

כניסה ברגל ימין לבית
וסוד הענין הזה כשאדם נכנס בבית חבירו, אם נכנס ברגל ימין 
תחלה, סימן טוב הוא לבעה"ב, ואם רגל שמאל נכנס תחלה סימן 

רע לבעל הבית.
)דרשות שבט מוסר, דרוש לתשובה(

]אמר המלקט: עיין כעי"ז במשנה מידות )פ"ב מ"ב(: כל הנכנסין להר הבית, נכנסין 
דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל, חוץ ממי שאירעו דבר ]פירוש: שהוא אבל 
או מנודה[, שהוא מקיף על השמאל. מה לך מקיף לשמאל, שאני אבל, השוכן בבית 
הזה, ינחמך; שאני מנודה, השוכן בבית הזה, ייתן בליבם ויקרבוך, דברי רבי מאיר. 
אמר לו רבי יוסי, עשיתם כאילו עברו עליו את הדין; אלא השוכן בבית הזה, ייתן 

בליבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך[.

סוד סגולי - שהכלה תהיה לימין החתן והחתן יניח 
רגלו הימנית

לימין בעלה אלא לשמאל. אך בחופה  ראוי שהנקבה תשב  אין 
הוא סוד סגולי וגדול שהכלה תהיה נצבת לימינו כדכתיב נצבה 
שגל לימינך. ויהיה החתן מניח רגלו הימינית על רגלה השמאלית 
ותהיה  ימיו  כל  עליה  ישלוט  ובכך  ברכות  ז'  אמירת  משך  בכל 

משועבדת ומצייתת לכל דבריו.
)חסד לאברהם מעין ד' נהר מ"ח(

כלה לימין החתן בשעת החופה
קבלתי מרבותי הקדושים זלה"ה על ענין הפרש רגל ימין לשמאל 
על פסוק נצבה שגל לימינך, דמשמע מהאי קרא שצריך הכלה 
וכו',  מהשכל,  רחוק  שהם  דברים  והם  החתן,  בימין  שתעמוד 
אמנם הכלה בשעת החופה בזמן שאומרים ז' ברכות באותה שעה 
דוקא צריך שהכלה תהיה נצבת בימין החתן, כדכתיב נצבה שגל 
לימינך, וידוע כי מזמור זה נהגו כל העולם לאומרו לחתנים, וטעם 
ז' ברכות צריכה הכלה שתהיה נצבת בימין החתן,  למה בשעת 

הוא סוד גדול.
)דרשות שבט מוסר, דרוש לתשובה(

החתן ישים רגל ימין על רגל שמאל הכלה - מסוגל 
לכל ימיו

הכלה  רגל  על  הימין  רגלו  לשים  נזהר  החתן  שאם  סגולה 
מסוגל שישלוט  רגל  אותו השמת  ברכות  הז'  השמאלית בשעת 
עליה כל ימיו ותהיה משועבדת תחתיו ותהיה נשמעת לכל דבריו, 
ואם הכלה נזהרת ושמה רגלה השמאלית על רגל החתן הימנית 

תשלוט היא עליו כל ימיה ויהי הוא משועבד תחתיה. 

)דרשות שבט מוסר, דרוש לתשובה(

בכל דבר להקדים הימין, וגילוי סוד הענין שהאשה 
תהיה כפופה לבעלה 

בכל דבר יש להקפיד מאד ליתן כבוד וקידמה לימין כי הדברים 
עתיקים, ויכוין שיהא ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל, ובפרט 
בענין השכיבה צריך ליזהר מאד לשכב על צדו השמאלי שיהא 
הימין למעלה ושיכוף השמאל למטה, ומי שאינו נזהר בזה עלול 
מאד לטומאת קרי רחמנא ליצלן, וכן כשמחלק פרוסת המוציא, 
וכשנותן לטעום כוס של ברכת המזון אל המסובין יפנה לצד ימין 
תחלה אם לא שהמסב לצד שמאל הוא ת"ח שאז עשה דכבוד 
תורה  לספר  כשעולה  וכן  כוסות,  בשני  יחלק  או  עדיף,  תורה 
בין  ידע  ולא  זהיר  שאינו  ומי  בזה,  כיוצא  וכל  ימין,  דרך  יעלה 
ימינו לשמאלו בז לדבר וחבל לו, והנזהר תרום קרנו ה' צילו על 
יד ימינו, ומסוג זה הוא שיהא הבעל מושל באשתו וכל הנהגת 
אוי  עליו  מושלת  אשתו  ושלום  חס  שאם  פיו,  על  תהיה  הבית 
על  הדינין  ולהגביר  השמאל  להגביר  שגורמת  אשה  לאותה  לה 
ביתה ועושה רושם ופגם למעלה, לכן לא תאבה האשה ולא אביה 
ואמה שתמשול היא על בעלה כי זה רע לה אבל אם תהא כפופה 
לבעלה יחיו חיים מתוקים והדברים עתיקים אורך ימים למימינים.
)פלא יועץ ערך ימין(

נטילת ידים מיד שמאל על יד ימין
ימין להורות שיש  יד  ידים צריך לשפוך מיד שמאל על  נטילת 
ליד ימין מעלה ויתרון על יד שמאל כדכתיבנא, אכן במקום אחר 
משמע מדברי הזוהר )ח"ב קנד:( להיפך שיד ימין ישפוך תחלה על 
שמאל, ותירץ בספר יש שכר )דיני נטילת ידים סעי' ח( שאין דבריו 
סותרין, בשחרית אז מידת חסד גובר צריך לשפוך מיד שמאל על 
ימין, אבל אחר כך לזמן הסעודה ישפוך מיד ימין על יד שמאל 
תחילה, נמצא מזה יד ימין נעשה אחר כך שמאל לזמן הסעודה, 

ומיד שמאל נעשה ימין שצריך לשפוך מיד ימין על יד שמאל.
)כסף נבחר פרשת קרח(

פינות שאתה פונה לימין - סם החיים
כל פינות שאתה פונה לא יהא אלא לימין )יומא טז, ב(. יש בזה רמז 
נפלא, כי ההולך בתום ומקדש שיעור קומה שלו, כל רמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו ומחשבותיו והרהוריו, אז הוא מרכבה לסטרא דימינא. 
ואם הוא מטמא עצמו ח"ו, אז הוא מרכבה לסטרא דשמאלא בר 
מינן, ועל זה אמרו רבותינו ז"ל )שבת פח, ב(, למיימינים בה סמא 

דחייא, למשמאלים בה סמא דמותא.
)של"ה הקדוש מסכת יומא דרך חיים תוכחת מוסר אות ח( 

הקדמת ימין לשמאל בכל דבר - לחלוק כבוד לימין
לעולם יקדים אדם ימינו על שמאלו בכל דבר לפי שהימין היא 
חשובה בכל התורה כולה לענין עבודה ובהן יד ובהן רגל במלואים 
ובמצורע וכן בחליצה לכך יש לאדם גם כן לחלוק כבוד לימינו 
וכשחולץ  תחילה  ימין  של  ינעול  מנעליו  כשינעול  ולכן  לעולם 
שיש  ומנעלים  ימין  של  כבודה  שזהו  תחילה  שמאל  של  חולץ 
בהם קשירה ינעול של ימין ולא יקשרנו ואח"כ ינעול של שמאל 
ויקשרנו ואח"כ יקשור של ימין מפני שלקשירה יש לחלוק כבוד 
לשמאל שהיא חשובה בתורה לענין קשירת תפילין אך מנעלים 
שאין בהם קשירה ינעול של ימין תחלה וכן כשלובש חלוקו ושאר 
מלבושיו ילבוש יד ימין תחילה וכן במכנסיים ואנפילאות רגל ימין 
תחילה ואם יש בהם קשירה יקשור של שמאל תחלה וכן כשרוחץ 
או סך ירחוץ או יסוך יד ימין תחילה וכשרוחץ כל גופו במרחץ 

ירחוץ ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל האיברים.
)שו"ע הרב או"ח מהדו"ת סימן ב סעיף ד(

כהנים מגביהים יד ימין על שמאל - על פי הקבלה
כהנים  במדינה  )לח.(  שם  משנה  כתפיהן.  כנגד  ידיהם  ומגביהין 
נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם ובמקדש על גבי ראשיהם ופירש 
המפורש  בשם  העם  את  מברכין  שבמקדש  מפני  טעמא  רש"י 
מיימוניות  הגהות  וכתבו  אצבעותיהם,  מקשרי  למעלה  ושכינה 
השמאלית  מן  למעלה  קצת  הימנית  להגביה  ויש  ג(  )אות  פי"ד 
יז יב( ויהי ידיו  כדכתיב וישא אהרן את ידיו ידו כתיב וכן )שמות 

אמונה וכן ראוי על פי הקבלה עכ"ל.
)בית יוסף או"ח סי' קכח אות יב ד"ה ומגביהין ידיהם(

עשרה אצבעות - כנגד עשרה מאמרות
כתב המטה משה )סי' קפה( בשם אוצר הכבוד וזה לשונו, נשיאת 
כפים של כהן עשרה אצבעות ונמשך מעשרה מאמרות ויד ימין 
גבוה משמאל ע"כ. וכתב במהרי"ל )נשיאות כפים אות טו( דיזהר שלא 

ישבר  כדי שלא  מיד שמאל  לגמרי  עד שיתפרדה  כך  כל  יגביה 
החלון, רק יניח אצבעות הימין על אצבעות השמאל.

)עולת תמיד או"ח סי' קכח סעיף יב(

הגבהת יד ימין בנטילת ידים - הגבהת החסדים
כידוע  להגביהן  מצותן  ועיקר  ידים  נטילת  מצות  חז"ל  תקנו 
וכמובא לעיל בשם הכתבים. והוא לרמז שיגבהו כמו כן העשרה 
הקרא  כמאמר  הידים  אצבעות  בעשר  הנרמזים  הנזכרים  דרגות 
כנוי  והוא  שמים  טפחה  וימיני  ארץ  יסדה  ידי  אף  מ"ח(  )ישעיה 

לעשרה מאמרות ועשרה דברים שבהן נברא העולם כנזכר. ומה 
גם שכאשר יחבר את ידיו זה עם זה צריך להגביה יד ימין על יד 
שמאל שיהיה ימינו קצת למעלה משמאלו. והוא לרמז שיתגברו 
ויגבהו כמו כן החמשה החסדים שבעשרה דרגות האלו הנרמזים 
ביד ימין על הה' גבורות הרמוזים ביד שמאל כמ"ש בספר יצירה 
)זרעים משנה ג'( י' ספירות בלי מה כמספר עשר אצבעות חמש כנגד 

חמש וכו' והם ה' חסדים נגד ה' גבורות ובחיבורן ובהגבהתן צריך 
להיות הימין למעלה קצת משמאלו ובזה יתגברו החסדים בעולם. 
וישובו ויתיחדו על ידיהם כל העולמות בחבורא שלים. והכל כדי 
שיוכלו לקבל רוב ברכה ושפע מאת צור העולמים ב"ה שבראן 

בשביל זה כדי לקבל חסדו כמאמר הקרא עולם חסד יבנה.
)סידורו של שבת ח"א שורש השני ענף א(

ימין מסוגל בהתרוממות כל דבר
הדרום נקרא ימין בכל מקום, כדכתיב )תהלים פט, יג( 'צפון וימין 
דכתיב  דבר,  בכל  בהתרוממות  מסוגל  הימין  ויד  בראתה'.  אתה 
)תהלים קיח, טז( 'ימין ה' רוממה'. ובדרום, השמש בתכלית גובהה, 

וזהו 'וצדו האחר הרים וגבעות', שהם גבוהים ורמים, והוא חוזק 
דרום.

)נצח ישראל למהר"ל פרק יז ד"ה ומה שאמר(

לבישת שמאל על ימין הוא מנהג עכו”ם
עוד חדשים מקרוב באו במנהג חדש של עכו"ם שמהפכין ומניחין 
ובזה  קנעפלין,  צו  צו  הימין,  צד  על  הבגדים  של  השמאל  צד 

מגבירים השמאל על הימין בעוה"ר גם זאת לא טוב הוא.
)דברי מנחם להרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב(

לבישת המלבושים ימין על שמאל
היה מרגלא בפומיה דאבא מורי זצוללה"ה לומר בכל עת בכוונת 
הכתוב )שופטים יז יא( לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, 
להיות  שצריך  ימין  על  לך  שיאמרו  המלבושים  בעניני  היינו 
התורה  ממצות  הוא  כי  מהם,  לשמוע  מצווה  אתה  על השמאל, 
כמו  ענינים  בכל  שיתנהג  תסור  דלא  לאו  בכלל  והוא  הקדושה 

שצוה לנו מפי חכמינו ז"ל.
)קדושת יו"ט פרשת תולדות(

טעם שהנקבים בבגד בצד ימין
עושים  ישראל עם קדושים שבכל המלבושים  נהגו  מזה הטעם 
הנקבים בצד הימין של הבגד והכפתורים בצד השמאל של הבגד, 
וכשלובש את הבגד אז מונח כנף הימין של הבגד על כנף השמאל, 
הוא  והכפתור  השמאל  בצד  הוא  הנקב  להיפך,  הוא  ובמכנסים 
בצד הימין, וכשלובש אותם אז מונח צד השמאל על צד הימין 
של מכנסים הוא ג"כ כנ"ל כדי לחנפם שלא יקטרגו על בני יעקב 
כי יעקב בחר לו י"ה ישראל לסגולתו. )ועין לקמן הלכות מילה סימן 
תתקט"ו ענין סתימת פה המקטרגים על דרך סוד העזאזל וכן עיין לעיל אות ה'(.

)טעמי המנהגים עמ' ג' בכוכבית *(

)וכן עיין בהערה אות ז' מש"כ בשם ה'ישמח משה' עה"פ לא תסור מן הדבר אשר 
יגידו לך ימין ושמאל המופיע גם בפרשת שופטים פי"ז פי"א על חשיבות הימין 

על פי הגמרא במסכת שבת דף ס"א עיי"ש(

גדולי ליטא לבשו ימין על שמאל
מימין  מכופתרים  בגדים  ללבוש  להקפיד  שיש  לי  אמר  מו"ר 
לשמאל ויש מקור לזה, ואמר לי שגם מרן החזו"א זצוק"ל הקפיד 
מאד על זה, וסיפר לי מו"ר שאת כפתורי הכתונות שלו החליף 
כדי לכפתר ימין על שמאל ואת הגופיות לא החליף עדיין ולכן 
לא מכפתרם, וכן אמר לי במעיל גשם שכפתורו משמאל לימין 

שיחליפו את הכפתורים והחורים כדי שיכפתרו מימין לשמאל.
)אורחות רבנו ח"א עמ' רכ"ז(

סגולה לכל הסגולות שנאמר בהם ליקח עין חיה - 
מימין

ורפואות  ר' צבי הירש חאטש המקובל מקראקא בספר סגולות 
כותב שכל מה שחז"ל אמרו לסגולות לקחת עין של חיה זו או 

שמירה מכשפים הכוונה תמיד לעין ימין.
)ר' צבי הירש חאטש המקובל מקרקא(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 
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דרשת ראש הכולל – הגאון רבי יחיאל 
מיכל פרידמן שליט"א

עבודת חודש אלול – ההכנה לתשרי
ברשות מורינו הרב שליט"א נשיא המוסדות, וברשות חו"ר הכוללים שליט"א.
זה החודש של ההכנה  אנו עומדים עכשיו בחודש אלול, חודש אלול הרי 
למלחמה  תצא  'כי  נאמר  בפרשתן  ההכנה,  אופן  הוא  וכיצד  הק',  לימים 
על אויבך', ידוע מה שביארו בספה"ק שהכוונה הוא למלחמת היצר, אמר 
הרה"ק הרבי ר' בונם מפשיסחא, שכאשר היו יוצאים בני ישראל למלחמה, 
הרי שהפשט היה – מלחמה כפשוטו, והדרש היה מלחמת היצר, אבל בזמן 
הזה שאין ישראל יוצאים למלחמות, הרי שהפשט הפשוט הכוונה למלחמת 

היצר.
הבטחה:  זה  שהרי  הק'  החיים  באור  כתב  בידך',  אלהיך  ה'  'ונתנו  נאמר 
'ומבטיחו הכתוב, שהגם שתקיף הוא היצר מכח האנושי, אף על פי כן יתנהו 

ה' בידו', לפי שהבא לטהר מסייעין אותו.
כתיב 'ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים', מבאר באור החיים הק', מהו ירח 

ימים, 'לחודש המיוחד לתשובה, שהוא חודש אלול'.
אבי ז"ל היה אומר בשם הרה"ק מבעלזא שחודש זה הוא החודש המיוחד להכנה 
שוהים  היו  הראשונים  ידוע שחסידים  הנה  הנוראים,  הימים  של  לתפילות 
שעה אחת קודם התפילה, שכאשר מבקשים לעמוד בתפילה כראוי כעומד 
תפילה,  של  חודש  הוא  תשרי  שחודש  ולפי  להכנה,  צריכים  המלך,  לפני 
כמו  השנה,  ימות  כל  של  התפילות  שורש  הם  השנה  ראש  של  והתפילות 
השנה  ראש  של  התפילות  ידי  שעל  הבעש"ט הק'  בשם  שאיתא בתולדות 
מתקנים התפילות של כל ימות השנה, ואם כן קודם החודש של התפילה זמן 

ההכנה הוא בכל חודש אלול.

הכנת חודש אלול – על ידי התורה
עיקר ההכנה לתפילה, וההכנה למלחמת היצר, הרי זה על ידי לימוד התורה, 
התורה  לימוד  תבלין,  תורה  לו  בראתי  הרע  יצר  לו  בראתי  חז"ל  וכמאמר 
הוא התרופה הבדוקה והיחידה כנגד היצר הרע, ללמוד בהתמדה, זהו העצה 

הנפלאה ביותר כנגד היצר.
כמו כן על ידי לימוד התורה הרי זה ההכנה לתפילה, כמו שידוע מה שאמרו 
הרה"ק הבית אהרן מקרלין ומהרבה צדיקים שאי אפשר לגשת לתפילה ללא 
דף גמרא, ואמרו צדיקים שאין לך דבר שמקרב את האדם לפני השי"ת כמו 

לימוד התורה, ואם כן בחודש ההכנה לתפילה יש להרבות בלימוד התורה.

לימוד הלכות מאכלי עכו"ם
אנו מתחילים עכשיו ללמוד בכולל בע"ה הלכות מאכלי עכו"ם, עיקר איסור 
אכילת מאכלי עכו"ם הרי זה גזירה שגזרו חז"ל, שיהיה הפרדה בין ישראל 
לאומות העולם, כדי שיתרחקו מהרע, ואמרו צדיקים, הנה בכל אחד יש בו 
גם רע, והוא הרע אשר בקרבך, כפי מה שהאדם עוקר את הרע מתוכו, על ידי 

כן לא יהיה לאומות העולם שליטה עליו.
זהו הכח בלימוד התורה, בפרט בהלכות אלו, על ידי לימוד התורה, בראתי לו 
יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, על ידי כן יהיה אפשר לעקור את הגוי אשר 

בקרבך, ויבואו לידי הפרדה מאומות העולם, שיהיה היהודי קדוש.
לשבת  זוכים  כשאנו 
ולעסוק  תורה  באהלי 
עלינו  שומה  בתורה, 
בלימוד  להתחזק 
בלא  בהתמדה  התורה 
רצון  יהי  הפסקים, 
עצמינו  להכין  שנוכל 
ונזכה  הק',  לימים 
לשנה טובה ומבורכת, 
וחתימה  לכתיבה 

טובה.

מעמד פתיחת זמן אלול תש"פ
ברשת כוללי שטפנשט לעיון ולהוראה בבני ברק ובגבעתיים

שנערך ביום ז' אלול תש"פ בהיכל הכולל בבני ברק

דרשת הרה"ג אברהם יעקב 
סלמון שליט"א רב קהל שטפנשט

לימוד המסוגל במיוחד לימי הרחמים 
והסליחות

ראשי  המה  האכסניא  אכסניא',  בכבוד   'פותחין 
בבית  פה  האכסניה  בזכותם  אשר  הכוללים 
ראשי  השם,  וברכת  בתורת  מליאה  מדרשינו 
שיהיה  ואונם  מכוחם  משקיעים  הם  הכוללים 

המקום מקום תורה חשוב ולהם יאתה התהילה.
ברוך ה' שהמקום הוא אכסניא של תורה, הכוללים 
הוותיקים כאן בהיכלי בתי מדרש שטפנשט בבני 
וכמה  כמה  כבר  עומדים  ובגבעתיים, שהם  ברק 
שנים, והכולל החדש שהצטרף כן בראשות חתני 
הרה"צ ירחמיאל יוסף בידרמן מלעלוב שליט"א, 
שזכה והביא לבית מדרשינו קבוצה של תלמידי 
חכמים מופלגים, באופן שכל ההיכל מתעלה מזה, 
בזכות שיש כאן אש להבה של תורה המאיר לכל 
לימוד  ידי  שעל  בהתעלות  האיזור  ולכל  המקום 

ועסק התורה.
אנו מאמינים שהשי"ת שהוא קורא הדורות מראש 
סיבב הדבר בהשגחה פרטית שיהיה כאן החיזוק 
הנפלא בתורה דוקא בימים הללו, ובדיוק בחודש 

הרחמים והסליחות.
כשאנו יושבים בהתכנסות של פתיחת הזמן, נזכיר 
גם את הכולל החשוב, הישיבה על קברו של אותו 
כרוך  שם  שהלימוד  שבגבעתיים,  הכולל  צדיק, 
והעבודה  הנסיעות  מחמת  נפש,  מסירות  במעט 
שם, ונציין בע"ה בקצרה את מגמות הלימוד שיש 

לנו ברשת הכוללים.
*

שליבו  מה  של  במסגרת  הוא  בגבעתיים  הכולל 
חפץ, לפי שבכולל שם נכנסים לפעמים כמה מיני 
אורחים ושכנים שבאים להתחזק, והם מתעוררים 
האברכים  ידי  על  ולתשובה  לתפילה  לתורה 
החשובים שיושבים שם על התורה ועל העבודה, 
יהודי  נראה  כיצד  לאחרים  דוגמא  מראים  והם 

שומר תורה ומצוות שהם עוסקים בתורה.
*

בכולל להוראה שבראשות הגאון רבי יחיאל מיכל 
פרידמן שליט"א לומדים עכשיו הלכות מאכלות 
ימי  וזה שייך לעשרת  עכו"ם,  ודיני פת  אסורות 
תשובה, שכן על עשרת ימי תשובה נפסק בשולחן 
ערוך )סי' תר"ג( 'אף מי שאינו נזהר מפת של כותים, 
להזהר  שיש  ליזהר',  צריך  תשובה  ימי  בעשרת 

לכל הפחות בעשרת ימי תשובה מפת עכו"ם.
והנה במקומות שלנו ב"ה שאין שייך כלל הענין 
כשנוסעים  נוגע  זה  הרי  אכן  עכו"ם,  פת  של 
הראשון  אדמו"ר  הרה"ק  של  הק'  לציון  נסיעות 
ההכנסת  בית  יאסי,  שבעיר  משטפנשט  הרמ"נ 
ם  י ח ר ו א
ו  נ מ ק ה ש
שייך  שם 
ת  ו ל א ש ה
ענין  על 
עכו"ם  פת 
יום  מדי 
 , ו מ ו י ב
ר  ש א כ ש
ם  י א צ מ נ
ם  ש
ם  י ע ס ו נ ו

ראש הכולל 
הגה"צ 

ירחמיאל 
יוסף בידרמן 

שליט"א

לחזק עצת הרה"ק 
מרוז'ין להתאסף 
בימי סוף הגלות

הרב  מורינו  ברשות 
חו"ר  וברשות  שליט"א 
ורבני  הכוללים  ראשי 

הכוללים שליט"א.
בשבח  האריכו  כבר 
המגיע  שבח  המקום, 
למעליותא. אנו עומדים 
שנסגרים  בזמן  עכשיו 
לדאבוננו הרבה מקומות 
שומעים  ואין  תורה, 
כוללים  שנפתחים 
חדשים, עוד רואים שיש 
גזירה  של  זמן  עכשיו 
מיוחדת על כח הרבים, 
לתורה  יתאספו  שלא 

ולתפילה.
קדשו  מאמר  ידוע  הנה 
מרוז'ין  הרה"ק  של 
זי"ע על הפסוק האספו 
וגו',  לכם  ואגידה 
הקרירות  כנגד  שהעצה 
הימים,  באחרית  שיהיה 
שיהיה אז נסיונות קשים 
לטפס  כקושי  באמונה, 
והעצה  חלק,  כותל  על 
היא על ידי מה שיאספו 
כן  ידי  ועל  כאחד, 
יוכלו להתחזק באחרית 

הימים.
נמצאים  אנו  כאן 
דרכו  שממשיך  במקום 
הס"ק  של  נכדו  של 
מרוז'ין, בית מדרשו של 
הרה"ק משטפנשט, וגם 
הרה"ק  את  מנציחים 
הרי  זיע"א  מהוסיאטין 
מוסיפים  זה  שבמקום 
כאחד,  להתאסף 
בתוספת  גם  ובמיוחד 

באופן  הענין 
הלבנת  של 
ם  י י נ י ש
אחד  לכל 
 . ל א ר ש י מ
רצון  ויהי 
ה  כ ז נ ש
ה  ל ו א ג ל
ה  מ י ל ש
ה  ר ה מ ב
בימינו, אמן.

מהנעשה
   והנשמע

הגרי"י בידרמן שליט"אראש הכולל הגרי"מ פרידמן שליט"א
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לשם צריכים לזהירות יתירה שיהיה פת ישראל, 
על ידי מה שנכנסים למאפיה ומבקשים מבעלי 
המאפיה לכבות את התנור ולהדליק הכל מחדש, 
ושם הכל חשמלי, ובעל המאפיה בטוח שיש כאן 
וכך זה בכל לפנות  איזה מזימה לגנוב לו הכל, 
בוקר צריכים למאבק מחודש שיהיה פת ישראל, 
בכולל  בארה"ק  כאן  הלימוד  שבזכות  בטוחני 
שנוכל  השי"ת  יעזור  הללו,  ההלכות  חומר  את 
להזהר ברומניה ביתר שאת בהלכות הללו, שהרי 
במקום  ההתעוררות  ידי  ועל  אחים,  ישראל  כל 
הלימוד  ידי  ועל  אחר,  במקום  מתעוררים  אחד 
בכולל יעזור השי"ת שיוכלו לקיים הענין של פת 
ליד  ובפרט  ומקום,  מקום  בכל  בכשרות  ישראל 

ציון הצדיק.
ויש להוסיף כי לימוד זה הוא לימוד זכות לאלו 
המגן  )באלף  אפרים  המטה  שהביא  כפי  הימים 
מזה  ילמוד  ה'  לדבר  וחרד  הירא  תר"ג( וכל  בסימן 
שמקצת  עכו"ם  של  בפת  אם  דברים,  שארי  על 
בזה  להזהר  צריך  אעפי"כ  התירוהו  פוסקים 
בדברים  בזה  להזהר  שצריך  ומכש"כ  בעשי"ת 
שיש בהם חשש של איסור, וז"ל הרמ"ק ז"ל בסדר 
עבודת יו"כ ואף אם יזהר בדברי חסידות באלה 
כן  ינהוג  לא  אם  ואף  הדבר  נכון  בלבד  הימים 
בחסידות ההוא אח"כ, וכתב שם טעם על זה לפי 
שהקב"ה יושב על כסא רחמים ומתנהג בחסידות 
בימים האלה, וכן יו"ד ימים האלה תלויים בבינה 
הנקראת חסידה ברושים ביתה, כדפי' בזוה"ק פ' 
ויצא וכו', ולפיכך נכון הדבר להתנהג גם אנחנו 
בקיצור. א"כ  עכ"ל  נוכל שאת,  כאשר  בחסידות 
דבר בעתו מה טוב שלומדים אלו ההלכות בימי 

הרחמים והסליחות דנן.
אמרו  בגמרא  אגב,  כבדרך  אגיד  להכי  מדאתאן 
יינם  ועל  יינם  משום  פתם  על  שגזרו  שאסרו 
משום בנותיהם, והנה בגמרא אמרו )חגיגה טו:( 'רבי 
מאיר רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק', ואמרו 
יבואו  יין  קצת  ידי  שעל  חששו  שביין  צדיקים 
לידי קרבה עם הגוי, ולכן אסרו על יין נסך משום 
בנותיהם, אבל לגבי תורה, לא חשש רבי מאיר 
שעל ידי מה שילמד תורה מאחר שילמד ממנו, 
לפי שעל ידי התורה מגנא ומצלי, אבל כששותים 

יין באים לידי קירבה עם הגוי.
כאחד,  תורה  כשלומדים  מרובה,  טובה  ומדה 
ובפרט שיש כאן עכשיו ריבוי של לומדי תורה, 
והלימוד של כל אחד מוסיף הרבה חיזוק למקום, 
זה שהוקם  ובודאי שזכות המקום במקום תורה 
שיהיה  בודאי  רביה"ק משטפנשט,  על שמו של 

מגנא ומצלי על כל הפרט ועל הכלל ישראל.
בו  שלומדים  הכולל  לגבי  עוד  נפרש  ועכשיו 
הלכות טהרה הן לפנה"צ בראשות ראש הכולל 
והן  שליט"א,  שטיין  מנחם  יוסף  רבי  הגה"צ 
בכולל החדש בראשות הרה"צ רבי ירחמיאל יוסף 
בידרמן שליט"א, בגמרא סוף נדה אמרו החומרא 
עצמן  על  החמירו  ישראל  שבנות  זירא  רבי  של 
שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות שבעה 
נקיים, ויש בענין זה מביאים מהגה"ח ר' ראובן 
מרגליות ]בדיוק היום ז' אלול הוא היארצייט שלו[, שהיה 
מגדולי חסידי טשורטקוב וחיבר חיבורים גדולים 
ים  האבירי  בעל  שהרה"ק  לציין  הראוי  ומן   –
לבית  עמו  הולכים  בכל עת שהיינו  מסאדיגורה 
של  לציון  ניגש  היה  הוא  יצחק,  בנחלת  החיים 
הגה"ח ר' ראובן מרגליות הטמון ליד ציון הרה"ק 
משטפנשט ואדמור"י בית רוז'ין, והיה אומר פרק 
רבי  של  החומרא  וביאר   – אבן  ומניח  תהלים 
זירא, שהובא בסוף נדה וגם במסכת מגילה )כח:(, 
'אמר עולא,  ושם הביאו הגמרא על מה שאמרו 
לשתמש איניש במאן דתני ארבעה, ולא לשתמש 
הוה  לקיש  דריש  הא  כי  ארבעה,  דמתני  במאן 
ההוא  אתא  דמיא,  עורקמא  באורחא, מטא  אזיל 
אמר  ליה,  מעבר  וקא  אכתפיה,  ארכביה  גברא 
ליה, קרית, אמר ליה קרינא, תנית, תנינא ארבעה 
טורי  לך ארבעה  ליה פסלת  סידרי משנה, אמר 
וטענת בר לקיש אכתפך, שדי בר לקישא במיא, 
אמר ליה, ניחא לי דאשמעינן למר, אי הכי גמור 

ישראל  בנות  זירא,  רבי  דאמר  מלתא  הא  מיני 
דם  טיפת  רואות  שאפילו  עצמן  על  החמירו  הן 
כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים', ויש להבין מה 

שלמדו עולא בדוקא דין זה.
תרגזו  אל  הפסוק  על  שהנה  ראובן,  ר'  וביאר 
'אמר  הוא  י:(, שהכוונה  )תענית  חז"ל  אמרו  בדרך 
להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה, שמא 
רבי  והאמר  'איני,  והקשו,  הדרך',  עליכם  תרגזו 
אלעאי בר ברכיה, שני תלמידי חכמים שמהלכים 
לישרף',  ראויין  תורה  דברי  ביניהן  ואין  בדרך 
ומשני, 'לא קשיא, הא למיגרס הא לעיוני', ופירש 
אבל  באורחא,  ליה  מבעי  למגרס,  'הא  רש"י, 
וזה הכוונה אל  במלתא דמבעי ליה לעיוני לא', 
תרגזו בדרך, היינו הענין של עיון הלכה, וביאר 
הדבר על פי מה שכתב הט"ז לבאר נוסח הברכה 
של 'לעסוק בדברי תורה', שהכוונה הוא לעסוק 
בעיון ובפלפול, וזהו הכוונה אל תתעסקו בדבר 
שהיה  ולפי  בעיון,  בהלכה  יעסקו  שלא  הלכה, 
הלכה  אם  כי  למדו  לא  כן  משום  בדרכו,  עולא 
הלכה  זה  שהרי  זירא,  רבי  של  ההלכה  פסוקה, 
)דף  בברכות  שהגמרא  כפי  פלפול.  בלא  פסוקה 
מתוך  אלא  להתפלל  עומדים  אין  מביאה  לא.( 
אמר  פסוקה  הלכה  דמי  והיכי  פסוקה  הלכה 
אביי כי הא דר' זירא דאמר ר' זירא בנות ישראל 
שהלכה  רואים  וכו',  רואות  שאפי'  ע"ע  החמירו 
פסוקה ומבוררת זה הלכה זו ולכן כשריש לקיש 
היה בדרך רצה לקיים אל תרגזו בדרך עם הלכה 

פסוקה.

'כהלכה  זו  הלכה  מושג  דווקא  שהביאו  ומענין 
פסוקה', כי אולי רצו לרמז לנו שאעפ"י שדנים 
לזכור  צריך  אלו,  חמורות  בסוגיות  ומפלפלים 
והמבוררת  ולדעת שיש להגיע להלכה הפסוקה 

הלכה למעשה.
וסיום  ההמשך  שהובא  מה  עוד  אפ"ל  ובזה 
המסכת בגמרא נידה, 'תנא דבי אליהו כל השונה 
הבא שנאמר  עולם  בן  לו שהוא  מובטח  הלכות 
הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות', 
לידי  לבא  יש  טהרה  בהלכות  עוסקים  שכאשר 
לידי  ספקות  ידי  על  יבואו  שלא  פסוקה,  הלכה 

מכשול וזה עיקר הלימוד מכל המסכת.
כמו  והסליחות  הרחמים  לימי  גם  שייך  ואולי 
שהזכרנו לעיל לגבי הלכות פת עכו"ם כי בימים 
אלו מחפשים זכויות וחסדים ועל כן לומדים גם 
פסוקה  כהלכה  והתקבלו  חומרות  שהיו  הלכות 
משורת  לפנים  של  וחומרות  הלכות  קיום  ומכך 

הדין נזכה להכנס ברחמים לדין.

*
הוא  שאלול  בשיחתו  קודם  הזכיר  כולל  הראש 
זמן של הכנה לתפילה, זכרתי ימים מקדם כשהיה 
זצ"ל  טוביאס  שמואל  רבי  הגה"צ  זקני  מורי 
האב"ד פיאטרא ניאמץ ניגש לפני התיבה כשליח 
הציבור בימים הנוראים, היה פותח בשעת מעשה 
אנשים  והיו  חסידות,  ספרי  התפילה  עמוד  על 
שלא הבינו הכוונה, מה שבאמצע עבודת הכהנים 
ועוד,  אלימלך  נועם  או  לוי  קדושת  פותח  היה 
אבל הוא היה פותח הספה"ק לא כדי לעיין בהם 
אבות  זכות  לעורר  כדי  אלא  התפילה,  בשעת 
וזכות הצדיקים בשעת התפילה, כדי לזכור זכות 

תלמידי הבעש"ט הק' לכל הציבור.
לרחמי  שצריכים  בזמן  עכשיו  עומדים  אנו  הנה 
עניני  בכל  להזהר  שיש  ואף  מרובים,  שמים 
הזהירות בבריאות, מצד שני זכינו והמקום היה 
פתוח כל העת, וכל הרוצה ללמוד בא ולמד, ואכן 
במקום זה היה הרבה שבאו ועסקו בתורה, ברבים 

וביחידות.
האברכים  לכבוד  מילה  עוד  אוסיף  לסיום 
של  הכולל  של  החדשה  מהמגמה  החשובים 
הרה"צ ירחמיאל יוסף בידרמן שליט"א, שהרי זה 
יהיה מקום תורה, שהאברכים  זה  פועל שמקום 

יוכלו לעסוק בתורה.
רבי  על  אמרו  )פה:(  מציעא  בבא  הגמרא  ידוע 
חייא שעשה דלא תשתכח מישראל, וכמו שאמר 
כיתנא  ושדינא  אזלינא  עבידנא,  מאי  בעצמו, 
וגדילנא נישבי וציידנא טבי ומאכילנא בשרייהו 
ליתמי, ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה חומשי 
בחמשה  ינוקי  חמשה  ומקרינא  למתא  וסליקנא 
חומשי ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סדרי, ואמרנא 
ואתנו  אהדדי  אקרו  ואתינא  דהדרנא  עד  להו, 
אהדדי ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל, 
היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא', ומה 
המהרש"א,  מבאר  הקלף  את  בעצמו  שהכין 
כולו  כל  יהיה  מתחילתו  המעשה  שכל  שביקש 

תורה בטהרה, ללא שום מחשבה אחרת.
הכולל  כולל,  או  מוסד  כשמקימים  כלל  בדרך 
שייך לקהילה, הרי שיתכן איזה מחשבה נוספת, 
במקום  אבל  הקהילה,  לבני  התחייבות  למען 
ויעסקו  ישבו  שהאברכים  כדי  היא  הכוונה  זה 
בתורה, ועל זה שייך לקרוא הלשון של 'גדולים 
מעשה חייא', ועל ידי שזוכים לזה יהיה לכם הכח 
תשתכח  'שלא  עליכם  ויקרא  בלימוד  שתצליחו 
תורה מישראל', ותזכו לאסוקי שמעתתא אליבא 
דהילכתא. יש לכם להחזיק טובה לראש הכולל 
הטורח הרבה כדי שיוכל להחזיק את הכולל מדי 

חודש בחדשו הן ברוחניות והן בגשמיות.
צריכים  זה  תורה  למקום  קיום  כדי שיהיה  אבל 
הכולל  מחו"ר  בזה  ונבקש  תפילה,  להוסיף 
עבור  מיוחדת  תפילה  יום  כל  שיוסיפו  שליט"א 
הכולל, והרי זה נכלל בכלל 'הוי מתפלל בשלומה 
המתעסקים  של  בשלומה  ובוודאי  מלכות',  של 
בכבודה של תורה שיהיה גם קיום גשמי לכולל. 
החזקת  מיוחדת,  דשמיא  סיעתא  יש  זה  בכולל 
'על  יקרים בבחינת  האברכים נתרם ע"י אנשים 
מנת שיחיה בני', שתורמים עבור שיזכו לישועות 
שיהיה  להשתדל  לאברכים  יש  כן  על  ורפואות, 
יפעלו  שאכן  להתפלל  בתוספת  כראוי,  הלימוד 

התורמים הישועות שהם צריכים.
ויהי רצון שנזכה לכל הברכות האמורות בתורה 
שנה  תכלה  שיהיה  טובה,  וחתימה  ולכתיבה 

קללותיה מעכשיו, תחל שנה וברכותיה. הרב אברהם יעקב סלומון שליט"א

היכל הכולל בבני ברק
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חכמי 
רומניה

היה  זצ"ל  קלינגר  ראובן  ישעיה  רבי  הגאון 
סיווען  העיירה  של  רבה  הראשונות  בשנותיו 
חדור  בהיותו  ברומניה.  מולדובה  שבחבל 
באהבה עזה לארץ הקודש, וויתר על רבנותו 
ברומניה ועלה לארה"ק, אותה קנה בייסורים 
קשים של עוני ומחסור ונדודים שונים בארץ 
שהוציא  המנורה"  "מעשה  בספרו  ובחו"ל. 
לאחר שנות נדודים רבות, מתרפק רבי ישעיה 
ראובן על זכר שנות רבנותו בקהילת סיווען, 
וכך הוא כותב: ""את שלום עירי סיווען אדרוש 
הקודש  עבודת  היתה  כאשר  כי  לבבי,  בכל 
ילכו  אשר  הדרך  להם  להורות  עמוס...  עלי 

בם והמעשה אשר יעשון, קבלו דברי באהבה 
ותומכי- ביקור-חולים  חברה  להם  לייסד 
תורה, החזיקו אותי בכבוד". בין הדברים הוא 
מודה לכל הנדבנים מרומניה שתרמו בעין יפה 
למען כולל מאלדאווה )מולדובה(: ר' ישראל חיים 
משה  ור'  סלאפקוויצר  דוד  משה  ר'  דניאל, 
יהודה וועקסלער, כולם מיאסי, וכן מזכיר את 

הגביר ר' יואל צבי מדראהוי )דורוהוי(.

אהרן  רבי  לאביו  נולד  ראובן  ישעיה  רבי 
על  רבים  פרטים  ידועים  לא  אמנם  קלינגר. 
רבי  מזכיר  מספריו  באחד  אולם  הוריו,  בית 
שבימי  ומספר  אביו  את  זצ"ל  ראובן  ישעיה 

ילדותו נהג אביו לחדדו בדברי תורה ואף חד 
לו חידות בלשון-הקודש.

בשנת תר"כ עלה לארה"ק והתיישב בירושלים, 
יום  ומדי  תורה  בתלמוד  לעסוק  המשיך  שם 
ביומו דרש ברבים לשם שמים, כשהוא מתחבב 
כאחד  ונחשב  תושביה  ועל  העיר  רבני  על 
הכלכלי  המצב  בשל  בה.  הרבנים  מחשובי 
והכללי בירושלים, נאלץ לעזוב את ירושלים 
עיר הקודש ולעבור לטבריה, וגם שם התחבב 
על רבני העיר ותושביה )על הסיבות למעברו מירושלים 

לטבריה, ראה מסגרת מיוחדת(. 

מצבת קברו של רבי ישעיה ראובן 
קלינגר זצ"ל בעיה"ק טבריה
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ברבות השנים, בשל דוחק הפרנסה 
לצאת  נאלץ  הקודש,  בארץ  ששרר 
קהילות  פתחי  על  להתדפק  כשד"ר 
ישראל בחו"ל, לאסוף כסף לכלכלת 
הלומדים בישיבות בירושלים ולמען 
לפרנס  כך  ואגב  הקודש,  ארץ  עניי 

את עצמו ובני משפחתו. 

כשהוא  לדרך  יצא  תרל"ז  בשנת 
רבים,  המלצה  במכתבי  מצוייד 
המעידים על גדלותו בתורה ויראת-
ועל  הצנועה,  דמותו  על  שמים, 
הרבנים  בעיני  הרבה  חשיבותו 

בארה"ק. 

 - לייבוש  מאיר  רבי  הגאון  רבינו 
מעיד  בוקרשט,  רבה של  המלבי"ם, 
ויקר  גדול  אדם  "כי  במכתבו  עליו 

הוא". 

ר'  טבריה,  של  האשכנזים  רבניה 
משה  ר'  הדיין  הלוי,  צבי  אברהם 
מישל, והדיין ר' זנוויל הלוי מלפנים 
עליו:  כותבים  )רומאן(,  מראמאן  דיין 
הגאון  הרב  נאמן,  עוז  "ידידנו 
חופף  ה'  ויראת  בתורה  המופלג 
מקיים,  ונאה  דורש  נאה  עליו, 
לתפארת,  הטהור  שמו  מפורסם 
רב  מאז  שהיה  ראובן,  ישעיה  מו"ה 
זה  והנה  הי"ו,  סיווען  בק"ק  ואב"ד 
לו  לנחלה  בחר  אשר  שנים  כטו"ב 
לשכון כבוד בארה"ק, כתר שם טוב 
קנה לו בירושלים ובטבריה ת"ו כי 
למד  והתורה אשר  אומנותו,  תורתו 
רק  לעצמו  יחזיקנה  לא  הרבה  ב"ה 
לזולתו...  ללמדה  וחפצו  ישעו  כל 
הזה  היקר  הרב  יתכבד  וכאשר 
מכבודכם, לדרוש ברבים דברי תורה 
באוזנם  אז  הלא  אגדות,  וחידושי 
כולו  אף  ממתקים  חיכו  כי  תשמעו 

מחמדים... הרב 
מעשיו  הזה, 
ו  ה ו ב ר ק י
ולחסד  לחן 
ולרחמים בעיני 
רואיו...".  כל 
הרבנים  גם 
ם  י ד ר פ ס ה
טבריה  של 
רפאל  ר'   -
ר'  מאמאן, 
בולאפי  יעקב 
דוד  יוסף  ור' 
מסרו  בולאפי, 
מכתבי  לו 
המלצה ואגרות 

שד"רים.

ירושלים,  רבני 
מאיר  רבי 

אויערבך אב"ד קאליש, רבי שמואל 
לעווי:  יהודה  יעקב  ורבי  סלנט 
ועבודת  בתורה  המפורסם  "הרב 
התורה  את  המקיים  קאמינא,  ה' 

מעוני...". 

רבי דוד בן שמעון, מרבני ירושלים: 
"האי גברא רבא ויקירא אשר מכירו 

בהיותו במח"ק זה". 

מגיד  שרהסאהן,  אליהו  הרב 
רב  ומלפנים  עיה"ק  בירושלים 
"...כבוד  בארופה:  רבות  בקהילות 
ראובן  ישעיה  מוה"ר  הגדול  הרב 
סיווען  לעדת  ואב"ד  רב  שהיה  נ"י, 
באה"ק  בחר  ואח"כ  במאלדאווע, 
איווה למושב לו בירושלים ובארבע 

על הרקע למעברו מירושלים לטבריה - פרק היסטורי מתולדות ירושלים עיר-
הקודש כפי שהעלה על הכתב ר' ישעיה ראובן זצ"ל

שמעו אליו רודפי צדק, וישמע אליכם ד'!

הנה בעת שהיה השר הצדיק ר' משה מונטיפיורי בירושלים, הלא אז התעורר השר הגדול מהממשלה 
הנקרא באשיי "לרוות נפשות שוכני ציון וירושלים הכמהים למים" צמאון מים, והיה מקורו ברק, "זה 
המקום רחוק מירושלים ערך שלוש שעות, שם הדרך העולה חברונה, שם מעיין גדול ויקר הוא". 
שם נתן צו לחפור תחת מעבי אדמה, ובצינורות המשיך המים לתוך ירושלים, ובשלוש מקומות 

מיוחדים נשלו המים. 

לירעס שטערלינג.  פני הבאשיי בשלוש מאות  קידם  ירושלים,  בהיותו בתוככי  מונטיפיורי  והשר 
"זכרוני הלא יגיד לי כן ראיתי מספרים במ"ע זה מאז" וברוב תשואות חן. ותהי אז לדלים תקוה, כי 
עוד ימים באים ישגבו ישע, כי ישכיל עוד להפליא להפיץ מי המעיין בכל החצרים. והעיר ירושלים 
צהלה ושמחה "יצחק צדיק כי חזה נקמת דמו השפוך מהישמעאלים וערביים נושאי המים", וישכימו 
הזריזים בבוקר טרם יכיר איש את רעהו לשאוב בששון ממעייני הישועה בשלוש המקומות אשר 
המים נטפו, כי כאשר זרחה השמש ערבה "שמחתם" להם מישמעאלים אחרים הבאים עם החמורים 
חזקה  ביד  כי  המים,  לנו  לאמר  ממנו"  מי שתקיף  "עם  לריב  היהודים  יכלו  ולא  מים.  להשקותם 
יגרשום, אך שמחו במעט המים אשר אספו מלא חופנים, כעל כל הון, להחיות בהם "חיי שעה" 

נפש כל חי. 

אך הה! חודשי השמחה לא ארכו, אחדים היו. כי טרם השכילו המיטיבים להיטיב, החישו הישמעאלים 
נושאי המים להרע, והיה במחשך מעשיהם לסתום גם המקומות אשר נטפו מים מתחת לארץ, למען 
אשר ישאבו מים ממקומותם מחוץ לעיר הרחק הרבה, או יקנו מים מהמוכרים להביאם לבית ישראל 
עצים  לחוטבי  יהושע  נתנם  אשר  גבעון  מיושבי  אינם  הם  כי  זאת  ומודעת  מלא.  בכסף  למוכרם 
ושואבי מים, אף כי תבניתם וצלמם כהגבעונים "אשר הצטיירו בערמה בימי יהושע", כי נעליים 
בלות ומטולאות גם ברגליהם, ושלמות בלות ושקים בלים גם עליהם ועל חמוריהם, אך מחולקים 
המה בדבריהם ובמעשיהם. כי הגבעונים אמרו "כטוב וכישר בעיניך עשה", אך המה חכמים להרע. 
יתנו קולם בחזקה לאמר לנו המים, ואחרי כן כאשר  ראשונה שואבי מים ושואפי רוח ברחובות 
יקראו להם בני העליה לעלות למעלה, אז הם 'חוטפי עצים' "וגם באגרוף רשע" להכות לשלם לו 
חיש מהר כי בא מועד, ומחליפים מוצא השפתיים "כי האותיות בומף מתחלפים", שהבטיחו להאמין 
לעני הלזה כי ישלם לו אחרי כן. והחדשים מקרוב באו לא יוכלו דבר עמו תחנונים, וגם לא יועילו 
כי יאטם אוזנו כפתן חרש אך צעקתו גדלה: ועוד מעט הלא ישפוך המים מהנאד על הארץ וכסף 
ממכרו יקח ביד חזקה. ואף הנושאים המאמינים להעניים את הכסף מחיר המים על ימים אחדים, אך 
אחר כלות הימים המוגבלים האלה הלא אז הנושא הוא הנושה אשר גם לקחת 

נפש בעליו בא וגם להכותו עד חרמה. 

ומעשה רב אשר כן קרה אותי בהיותי בירושלים ת"ו משכני, אשר ישמעאל 
אחד או ערבי מכר מים לבני ביתי והמעות האמין להם על ימים אחדים. והיה 
ביום ערב שבת קודש, הכינו בני ביתי לשבת מהמעט אשר היה לפניהם ולא 
נשאר בידם מאומה. וקודם רד השמש החלפתי שמלותי לכבוד השבת, וטרם 
צאתי מהבית לילך לבית-הכנסת, והנה הישמעאל הזה שמגיע לו בעד המים 
בא, סגר הדלת בעדי ביד חזקה, וגם הגדיל עלי עקב שלא אלך החוצה. אמרתי 
לו "שבת" למען שיחשוב שאסור לשלם לו עתה אחרי לובשי בגדי שבת, ורצוני 
היה כאשר אסור לשלם לו בשבת כן אין לי. והוא צעק בקול גדול "מסרה" )כך 
נקראים מעות הן כסף הן נחושת בלשון ערבי(. ואמרתי לו: "הלא 'מסרה' בידינו דברי חז"ל 

באומרם בקודשם בשם ה' יתברך: 'לוו עלי לכבוד השבת - כשיש לו משכון 
- ואני פורע'. תחנונים ידבר רש להשכנים הקרובים אלי בדירות התחתיים, 
אנא הושיעו נא לפדות את נפשי להלוות לי בשעת דוחקי מספר הפרעה )כן 
נקראים מעות הנחושת בלשוננו באה"ג(, ואני פורע אחר השבת. ישראל בני רחמנים המה, 

עולם ברור ראיתי. התחתונים עלו לבקש רחמים עלי למעלה, והעליונים ירדו 
להלוות לי למטה. אחת לאחת נמצא חשבון לשלם להישמעאל הזה, והיה לפני לברך שתי ברכות: 

א( ברוך שפטרני ב( ברוך מתיר אסורים. 

לי בטבריה  ולמושב  ירושלים,  זו  וזה אחת מהסיבות אשר גרשוני מהסתפח בנחלת ק-ל הנחלה 
עיה"ק בחרתי אשר ים כנרת חמתה. כי אזכרה זאת אהמיה בראותי כל עיר גדולה או קטנה על תילה 
בנויה, כל תיקוני העיר הנעשים מהממשלה הלא על משמרתם יעמדו לבל ימוטו עולם, כי המעוות 
והמקולקל משפט חרוץ כי בנפשו הוא, ועיר האלוקים הה! מושפלת "מפני הפראים אשר ידם בכל" 
עד שאול תחתיה העמק שאלה, לקלקל הצינורות אשר מתחת לארץ, ולא יפחדו גם משבט המושל.

והנה טרם יצאתי מירושלים ראיתי במכתבי עת הנדפסים בירושלים ת"ו, דברים הנובעים ממקור 
החכמה והיראה, הוא הרב הגאון הצדיק מו"ה משה נחמיה כהניו אב"ד דק"ק חאסלאוויץ, לעורר 
לבב נדיבי עם אלוקי אברהם, שישימו עין חמלה לרחם על שוכני ירושלים, לפתוח להם מעיינות 
התהום ע"י מכונות )מאשינען(, כי זאת עלתה על כולנה, כי בגלל הדבר הזה יריבו השכנים הדרים 

יחד בחצר. 

תמונת בנו רבי אהרן שמואל קלינגר זצ"ל הנזכר במאמרינו
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תורתו  היה  בירושלים  שבתו  ובעת  ארצות. 
שום  בלי  ברבים  ביומו  יום  ולדרוש  אומנותו 
גמול, ועתה הוכרח להיות נודד לחו"ל. אגלה 
כפי  ירושלים,  מיקירי  הרב  שזה  ידידי  אוזן 

אשר העידו עליו גאוני ירושלים". 

ראובן  ישעיה  רבי  הגיע  המלצות  עמוס 
הרב  ע"י  רב  בכבוד  נתקבל  שם  לאיסטנבול, 
משה הלוי, החכם באשי )הרב הכולל של יהודי תורכיה( 
לאסוף  נאמנים  ומינה  בביתו  אותו  שאירח 
כספים בין יהודי המקום, למען ארץ ישראל, 
כמו שהעלה זאת רבי ישעיה ראובן על הדפוס 
בהקדמה לחיבורו "מעשה המנורה": "הנה הרב 

ומפורסם  המובהק 
מוכתר בכתר שם טוב 
מו"ה משה הלוי חכם 
מסטאנבול,  באשיי 
הוסיף להמליץ עבורי 
אשר  תהילה  במכתב 
וחתום  כתוב  לו, 
ולא  ידו,  בחתימת 
כי  להעתיק  חפצתי 
אמרתי  היא.  רבה 
במקהלות  לספר 
נתכבדתי  אשר  עם 
בערב שבת  מכבודו... 
חזון שנת תרל"ח אחר 
באתי  היום  חצות 

לקבל פניו.....

ספרו 'מעשה 
המנורה'

"מעשה  ראובן  ישעיה  רבי  של  ספרו 
המנורה", אותו הדפיס בשנת תרל"ט 
דרשות  של  חיבור  הינו  בקניגסברג, 
בני  של  בשבחם  תפארת  ושירי 
וליאונל,  אנשל  רוטשילד,  משפחת 
קנו  ירושלים,  יהודי  למען  שתרמו 
מרקחת  ובית  חולים  בית  ובנו  חצר 
והלבישו את החולים. בחיבור מתואר 
של  השישי  ביקורו  ציורית  בלשון 
בירושלים,  מונטיפיורי  משה  השר 
בליווי הגביר ר' יוסף אסבאג ואליעזר 
הלוי שכונה ד"ר לעווי, כשרבי ישעיה 
נוסף  רב  עם  אליהם  מתלווה  ראובן 
השר  פני  את  להקביל  מירושלים 
לבתי-כנסת  פמלייתו  עם  וללכת 
שונים בעיר הקודש. "מעשה המנורה" 
משמש מקור היסטורי לישוב היהודי 
המאה  של  השני  במחצית  בירושלים 
הי"ט וכן לרבנים מרומניה שעלו לא"י 

עוד לפני העלייה הראשונה.

ספרו 'כליל תפארת' 
וספרו 'אבל משה'

"מעשה  חיבורו  את  הוציא  כאמור, 
המנורה", ובנוסף לכך את ספרו "כליל 
רבנים  בהסכמה  באו  עליו  תפארת", 
רבני  ביניהם  ומחו"ל,  מהארץ  רבים 
טבריה רבי אברהם צבי הלוי הראב"ד 
ומו"צ עיה"ק טבריה, רבי משה מישל 
דיין ומו"ץ מטיטארע ]היא פיאטרא ניאמץ[, 

ורבי שמואל זנוויל הלוי הדיין מראמאן.

ספר נוסף בשם "אבל 
משה" - הספד על ר' משה 

סלופקוביצר מיאס. 
מצפת,  אתרוג  נחום  רבי  ע"י  סודר  הספר 

ונדפס בפקודת ממוני כולל רומניה בעיר.

נוסח השער של הספר "אבל משה":

אבל גדול ליהודים ובכי ומספד תמרורים

המאיר  יומם  אור  המרומם,  הגביר  מות  על 
לארץ ולדרים, וותיק וחסיד, המופלג בתורה, 
ויראת ה' טהורה, צדקת ה' עשה, חלק וצדקה 
ולב  שפלים  רוח  להיות  בארה"ק,  וזכרון 
נדכאים השתולים בחצרות אלקינו, גדול הוא 
בששך ושם לו ברקת, נהדר בקודש טור ברקת, 
כש"ת מוהר"ר משה סלאפקוויצער מעי"ת יאס 

זצללה"ה.

הרב  וכבד,  גדול  מספד  עליו  ויקונן 

המאוה"ג וכו' מו"ה ישעי' ראובן נ"י אבדק"ק 
סיווען מלפנים, ויקרא ביום זיין אדר שבו מת 
משה רבינו ע"ה לבכי ולמספד בהתאסף ראשי 
זי"ע  הקדוש  האר"י  בביהכ"נ  רב,  בקהל  עם 
ז"ל  משה  מו"ה  המנוח  נשמת  לכבוד  ועכי"א 
תהי נפשו צרורה בצרור החיים - ואנכי הצעיר 
ובהערות  מרובה,  בתוספת  הדברים  סדרתי 
אחד  אתרוג  נחום  והגו  הרו  ונכבדות  יקרות 

עץ  וישיבת  תורה  תלמוד  החברה  ממשגיחי 
הדר פעיה"ק צפת תובב"א.

הממונים  הרבנים  והוצאות  בפקודת  נדפס 
דכולל ראמנייע בעיה"ק צפת ת"ו ה"ה הרה"ג 
מו"ה  והרה"ח  סג"ל  זאב  בנימין  מו"ה  הנגיד 
הרה"ח  הנגיד  וה"ה  מראטין,  הרב  נכד  דוד 

מו"ה יוסף בר' אפרים מיאס הי"ו

בשנת 'אבל משה כבד מר )תרמ"ד(

פעה"ק ירושלם תובב"א

הסתלקותו 
בארה"ק 

ומנוחתו כבוד 
בטבריה

נידודים  שנות  לאחר 
ישראל  בקהילות 
רבי  חזר  בחו"ל 
לארץ  ראובן  ישעיה 
ימיו  ובסוף  הקודש, 
רומניה  בכולל  ישב 
נפטר  הוא  בצפת. 
בי"ח  טבריה  בעיר 
תרמ"ה,  אלול  לחודש 
בבית- כבוד  ומנוחתו 

הקברות העתיק בעיר טבריה. 

)חלקה ב' שורה  מצבתו נמצאת באזור א' 
שנים  מספר  לפני   .)1160 מס'  מצבה   ,17

עשוי  חדש  מבנה  הקבר  על  נבנה 
הישנה,  המצבה  הונחה  עליו  מלט, 
אותיותיה  אך  מעט  מוכתמת  שאמנם 
נצבעו מחדש, ועליה נכתב: פ"נ הרב ר' 
ישעי' ראובן מסיויען, נ' בש"ט ח"י אלול 

תרמ"ה תנצבה

מספר  עולמה  לבית  נפטרה  זוגתו 
שנים לפניו, בי"ב טבת תר"מ. בספרו 
כליל תפארת משה, מזכיר ר' ישעיהו 
ראובן אותה ואת צאצאיו: "וכן אברך 
היקר  וחתני  ת"י  הצנועה  רעיתי  את 
בתי  רעיתו  עם  נ"י  משה  אהרן  מו"ה 
מו"ה  היקר  ובני  יחי'  וילדיהם  תחי' 
יחיו,  ובתו  רעיתו  עם  אלטער  חיים 
וחתני היקר מו"ה בן ציון נ"י ורעיתו 

בתי תחי', ובני שלמה זלמן נ"י.

ראובן  ישעיה  ר'  נישא  הנראה,  כפי 
בנו  זקנתו  לעת  לו  נולד  ואז  בשנית, 
ימים  שהאריך  שמואל,  אהרן  רבי 
בשם  נקרא  הוא  אחריו.  רבות  שנים 
אהרן שמואל על שם שני זקניו, אבי 
שמואל  רבי  שמואל.  אמו  ואבי  אהרן,  אביו 
אהרן היה חתנו של ר' מיכל פרומקין, מנכבדי 
העיר טבריה, והיה מלמד בטבריה. נמנה על 
חסידי כ"ק האדמו"ר רבי מנחם נחום מבאיאן-

טשרנוביץ זי"ע.

התמונות מארכיון תורת אמת לחכמי רומניה - שטפנשט

מצבת בנו רבי אהרן שמואל קלינגר בבית העלמין בטבריה

שער ספרו 'מעשה המנורה' שנדפס 
בקניגסברג בשנת תרל"ט

שער ספרו 'כליל תפארת משה משה' שנדפס 
בקניגסברג בשנת תרל"ט

שער ספרו 'אבל משה' עותק נדיר ובלתי מצוי 
שלא נמצא בספריות ובמאגרי הספרים נדפס 
בשנת בירושלים תרמ"ד תוכן הספר הספר 

על רבי משה סאלפקוביצער מיאס, וכן נדפס 
בתוכו קונטרס 'שם משמואל' הספד על רבי 

שמואל העלר זצ"ל רבה של צפת



יומא דהילולא קדישא
מביאלא  אזוב  האגודת  בעל  מרן  הגה"ק  של  דהילולא  יומא 
זצוק"ל )אביו של מרן האבני נזר זצוק"ל(, רבי נחום זאב בן רבי 

אהרן זצוק"ל, נלב"ע י"ט אלול תרמ"ה

בהקדמת הספר "אגודת אזוב" כותב עליו 
זצוק"ל:  נזר"  ה"אבני  בעל  מרן  כ"ק  בנו 
שיודפסו  הזה,  לזמן  שהגיענו  "ברוך השם 
זצ"ל  אזוב"(  ה"אגודת  )בעל  אאמו"ר  חדושי 
עדרים  עדרים  נאספו  אליו  אשר  בגפ"ת 
בטהרה,  שנאמרו  חדושיו  דברי  לשמוע 
וכמה וכמה תלמידים אשר נעשו מלימודו 
יהיה  עתה  גם  ובודאי  מופלגים,  לומדים 
לתועלת גדול למעיינים בחבורו, כי מלבד 
צדקתו  היה  עוד  תורתו,  חכמת  גודל 
להפליא, ומי שלא היה עמו במחיצתו לא 
שהיה  הבטחון  מדת  גודל  את  לצייר  יוכל 
לו, וגם היה מלומד בנסים... ובודאי יהיה 

לתועלת גדול גם ליראת שמים".

שבשנות  מסופר  הרועים"  "אביר  בספר 
צעירותו סבל בעל ה"אגודת אזוב" מעניות 
ולא היה לו לחם לאכול. ופעם שאל אותו 
לו  יש  אם  זצוק"ל  מקאצק  הקדוש  הרבי 
פרנסה. השיב רבי נחום זאב: "נישט קשה" 
]-ביטוי באידיש שמשמעותו - לא נורא[. 
הרבי הקדוש שידע על מצבו הקשה שאל 
הכוונה[.  ]-מה  טייטש?"  "וואס  אותו: 
ענה הגאון: "יש לי תכונה, שעל מה שהיה 
ממילא לא משנה לי, ועל העתיד אני בוטח 

בה' שבוודאי יעזור לי"... 

מקאצק  הקדוש  שהרבי  שם  מסופר  עוד 
מביאלא  הרב  זכה  למה  פעם  גילה  זיע"א 
מפני  זי"ע,  נזר"  ה"אבני  כרבינו  קדוש  לבן 
שפעם אחת בפורים אירע בעולם דבר נורא 
שכל הצדיקים והלומדים היו טרודים כולם 
ולא  פורים,  של  היום  במצות  אחת  בשעה 
היה אף אחד שלמד תורה בכל העולם בשעה 
ההיא חוץ מהרב הקדוש מביאלא הנ"ל שישב 
אלמלא  כי  בשמים  רעש  מזה  ונהיה  ולמד, 
הוא היה כל העולם כולו עומד אז בלי עסק 
התורה הקדושה, ולכן נתנו לו משמים מתנה 
שיזכה לבן שיאיר את העולם כולו באור תורתו 

וקדושתו וטהרתו.

ופעם בא יהודי לביתו של ה"אגודת אזוב" וביקש 
אפילו  אז  לו  היה  ולא  כסף,  סכום  ממנו  ללוות 
יהודי  לאותו  אמר  לא  הוא  בביתו.  אחת  פרוטה 
ובכיסי  שבביתו  בארונות  לחפש  הלך  אלא  מאומה, 
כדי  תוך  אולם  דבר.  מצא  לא  הוא  וכצפוי  הבגדים, 
וכאשר  כסף,  צרור  לו  והביא  לביתו  נכנס אדם  חיפושיו 
הסכום  את  בדיוק  תואם  הסכום  כי  ראה  הכסף  את  מנה 
שביקש ממנו אותו יהודי, והוא הלוה לו את הכסף. עד כדי 
כך גדול היה בטחונו, שאם יהודי מבקש ממנו הלוואה, בוודאי 

יהיה לו כסף עבורו...

הדף היומיהדף היומי
כמה זמן השקיע פאר הדור החזון איש במסכת עירובין

התורה הקדושה מצילה בעולם הזה 
ובעולם הבא

היום )כ"ג אב( יום היארצייט של צדיק הדור איש אלוקים 
בן  ישראל  יעקב  רבי  רבינו  זצוק"ל,  קדוש מרן הסטייפלר 
רבי חיים פרץ זצוק"ל, שנפטר בשנת תשמ"ה. אין לנו שום 

השגה בקדושתו ובגדולתו של רבינו הסטייפלר. 

עובדה מאלפת סיפר הגאון הצדיק שנחטף עכשיו מאתנו 
השמועה  מעתיקי  מגדולי  זצ"ל,  פרידמן  דוד  אליעזר  רבי 
בדורנו. יהודי בא פעם למרן הסטייפלר בעל הקהילות יעקב 
והתחנן ובכה שיתן לו דרך ותיקון על העבירות שהוא עשה. 
ענה לו הקהלות יעקב התיקון הכי גדול לאדם הוא שילמד 
דאגרתא:  קריינא  בספרו  כותב  הוא  וכך  חשק.  לו  כשאין 
יגיעת התורה,  ובפרט  זהו התורה,  "ועיקר התיקון לחטא 

שלומד גם בשעה שאין לו תענוג מהלימוד 
ולומד רק משום שכן ציוה השי"ת, כגון 
שחוזר על הסוגיא הרבה פעמים". במכתב 
אחר כותב הסטייפלר: "מי שרוצה לסגף 
ילמד  עוונות,  כפרת  לשם  עצמו  את 
בחזרה על כל דבר שהוא כבר יודע היטב 
היטב, ולימוד זה אין לו חשק וזה לימוד 

לשם שמים וגם תיקון".

הרבי הקדוש השרף מקוצק זצוק"ל ראה 
פעם את חתנו שר התורה הרבי האבני 
נזר זצוק"ל כשהוא מעיין בספר מסויים. 
שאל אותו הרבי מקאצק: מה זה הספר 
ספר  זה  מסוכטשוב:  הרבי  לו  ענה  הזה? 

שמבטל את העולם הזה. אמר לו הרבי: כל 
גשמיות,  דורש  הגוף  אבל  בשכל,  רק  עובד  זה 

כשתלמד דף גמרא גם הגוף כבר לא ירצה את הגשמיות...

ובדרך אגב, לכבוד התחלת לימוד מסכת עירובין בדף היומי, 
נביא את המסופר על גיסו רבינו פאר הדור מרן החזון איש 
זצוק"ל, שבחורף אחד בשנה מעוברת למד 14 שעות ביום 

בלי הפסק את הפרק הראשון ממסכת עירובין... 

שר  מרן  הסטייפלר,  של  בנו  על  המסופר  את  לכך  נוסיף 
חיים  רבי  רבינו  בתורתו,  העולם  את  שמרעיש  התורה 
הסתבכו  מארה"ב  חסדים  גומלי  זוג  שליט"א.  קנייבסקי 
קשות עם מס הכנסה, ושלחו שליח אל מרן שר התורה 
בבקשת סגולה להנצל מהרדיפה. שלח מרן שר התורה לומר 
למותר  עירובין.  מסכת  ילמד  שהבעל  סגולה  בתור  להם 

לספר שהם נושעו... 
)מתוך הפתיחות לשיעור, דף ד' ודף י"א(

כאילו קיימת מאל"ף ועד תי"ו
בפרשת השבוע )שופטים( נאמר "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". 
אנחנו מזכירים הרבה בקול הלשון את דברי רש"י הידועים 
העוצמתיים, הרש"י שנותן כח לכל יהודי בכל מצב שהוא 
ולא תחקור  לו  ותצפה  בתמימות  עמו  "התהלך  מתמודד: 
אחר העתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז 

תהיה עמו ולחלקו". 

על פסוק זה אומר הבעל הטורים שב'תמים תהיה' יש תי"ו 
גדולה, ללמדנו "שאם תלך בתמימות, כאילו קיימת מאל"ף 

ועד תי"ו"!
שבימי  זצוק"ל,  מסטריקוב  הרבי  מרן  כ"ק  על  מספרים 
השואה האיומה והנוראה התגורר בוילנא, והיה שם יהודי 
והיה  קהל  מקבל  היה  הוא  עתידות'.  ה'מגיד  אותו  שכינו 
אומר לאנשים שבאו אליו פרטים אישיים, מה שכבר עברו 
ומה שצופן להם העתיד. כשהגיעה המלחמה צבאו עשרות 
אנשים על ביתו של אותו מגיד, ורצו לדעת מה קורה עם 
המשפחה שלהם, מי חי ומי לא חי... וגם מה יקרה איתם 

בעצמם, האם יזכו לצאת מהמלחמה או חס וחלילה... 
באותם ימים היה הרבי מסטריקוב שרוי גם הוא בספק ולא 
ידע מה קורה עם המשפחה. פנה אליו אחד מהמקורבים 
שלו והתחנן אליו שילך לאותו מגיד וישאל אותו מה המצב, 
אולם הרבי מסטריקוב לא הסכים בשום אופן 
ובבטחונו  בתמימותו  מגיד.  לאותו  ללכת 
בבורא עולם הוא לא היה מוכן בשום אופן 
המקורב  אך  אחר,  או  כזה  למגיד  לפנות 
וחייבים  נפש  פיקוח  שזה  וטען  התעקש 
לדעת וכו'. אמר לו הרבי: אני מסכים אתך 
אבל  היקר,  ידידי  אומר,  שאתה  מה  לכל 
תסביר לי רק דבר אחד, איך כל זה מסתדר 
ה'  עם  תהיה  "תמים  בפסוק  הרש"י  עם 
אלוקיך" - "התהלך עמו בתמימות ותצפה 
זה  איך  העתידות"?  אחר  תחקור  ואל  לו 

מסתדר עם דברי רש"י אלה?...
)מתוך הפתיחה לשיעור, דף י"ב(  

המאכל של שבת קודש
השבוע נלמד בדף היומי )דף כ"ט ע"ב(: "תנו רבנן, לא יאכל אדם 

בצל מפני נחש שבו". 
מסופר על הרבי שלנו הרבי של כלל ישראל, מרן רבי מאיר 
יח"ל,  ישיבת  וראש  היומי  הדף  מייסד  זצוק"ל  שפירא 
בישיבה. פעם אחת  אוכל עם התלמידים  היה  שבשבת 
הבצלים  מאכל  את  כשהביאו  דשבתא  צפרא  בסעודת 
)אייער מיט ציבאלעס(, נענה אחד הבחורים שלידו: אני איני 
אוכל בצל. הסתכל עליו רבי מאיר ואמר לו: אני מתפלא 
עליך... ענה הבחור: אני מתפלא על הראש ישיבה! הרי 
מפני  בצל  אדם  יאכל  לא  בעירובין  אומרת  הגמרא 
נחש שבו, והראש ישיבה הרי הוא נכד של רבי פנחס 
קוריצער שהבטיח עולם הבא לנכדיו אם לא יאכלו 
בצל, מפני ה'קליפות' שבו. ]יש לציין עוד שבספר 
בעל שם טוב על התורה )פרשת יתרו אות מו( מובא 
בשם שיחות הר"ן שהבעל שם טוב זי"ע הזהיר 

מאוד שלא יאכלו בצלים חיים[.
על אתר הגיב הרבי ואמר: כל זה לא שייך 

לגבי שבת...
מובא  פנחס  אמרי  בספר  ואכן 

שהרה"ק רבי פנחס מקוריץ נתן 
בצלים  אכילת  למנהג  טעם 

בשבת. עיין שם.

כשתלמד 
דף גמרא גם 
הגוף כבר 

לא ירצה את 
הגשמיות...

בס"ד   |   פנינים מתוך שיעורי הדף היומי של הרה"ג אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א

פר' כי תבוא
תש"פ

גליון מס'
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דברי הספד על כ"ק מרן אדמו"ר מסדיגורה זצוקלה"ה
'נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש', 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'', 'אבי אבי רכב ישראל ופרשיו', 'הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום 
בישראל', 'אוי נא לנו כי חטאנו'. מנהיג ישראל, אוהבם של ישראל, ליבם של ישראל, הוד כ"ק מרן הרבי מסאדיגורה זצוק"ל נחטף מאתנו. 'פנה הודה פנה זיוה פנה 

הדרה', 'כי גדול כים שברך'. 
בשולחן ערוך )יורה דעה סימן שס"ד סעיף א'( נפסק "ִמצְָוה ּגְדֹולָה לְַהְסּפִיד ַעל ַהֵּמת ּכָָראּוי, ּוִמצְָותֹו ֶׁשָּיִרים קֹולֹו לֹוַמר ָעלָיו ְּדבִָרים ַהְּמַׁשּבְִרים ֶאת ַהּלֵב, ּכְֵדי לְַהְרּבֹות ּבְכִּיָה 

ּולְַהזְּכִיר ִׁשבְחֹו". 'על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה מים'. 
הגמרא במסכת מועד קטן )דף כ"ה ע"ב( אומרת: "רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק". שמחה גדולה ועצומה בעולם העליון, ואבל כבד פה בעולם הזה, 

המנורה הטהורה מלך ישראל מנהיג ישראל, השאיר אותנו עם שבר גדול. 
"שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו", אומרת הגמרא במסכת ראש השנה )דף י"ח ע"ב(. האש בוערת, אש שאי אפשר לכבות אותה.

בשעה שאליהו הנביא נלקח בסערה השמימה זעק תלמידו אלישע הנביא: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו". הסביר הרבי הקדוש מרן בעל השפע חיים מצאנז זצוק"ל, יש 
צדיקים שהם בגדר פרשים שרוכבים ומנהיגים את הסוס ממקום למקום, הם יושבים סגורים בד' אמות שלהם, יגעים בתורה יומם ולילה, ומפיצים אור של קדושה על 
כל העולם כולו. ומאידך גיסא יש צדיקים שהם בגדר רכב ישראל, כמו מנהיג מרכבה, שחוץ ממה שבכח קדושתם הם משפיעים על פני תבל הם גם נושאים את משא 

הדור על כתפיהם, גודרים גדרים ועומדים בפרץ להשמיע דבר ה'. וזה מה שזעק אלישע הנביא "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו", היינו שתי הבחינות יחד.
כשהייתי פעם בקודש פנימה אצל רבינו הקדוש, הוא הראה לי בשולחן איפה הוא מקבל קויטלאך ואיפה בשולחן הוא לומד תורה עם החברותא. רבינו הקדוש והטהור 
שהתורה הקדושה היתה משוש חייו מגיל ילדות, והתורה היתה החמצן שלו, יכל בקלי קלות להסתגר ולהתנתק מכל הסובבים, ולהתייגע יומם ולילה בתורה כאוות 
נפשו. אבל רבינו לקח על עצמו את משא העם, כאשר ישא האומן את היונק. וכלשון האור החיים הקדוש בפרשת בהעלותך: "שהמשא שעליו של העם הוא כמשא 

של אב ושל אם יחד". רבינו לא היה רק סאדיגור'ער רבי, רבינו היה הרבי של כלל ישראל. כל יהודי היה אצלו בבחינת בנך יחידך אשר אהבת.
זכרתי ימים מקדם כשרבינו היה גר בלונדון, זכיתי אז לקשר אישי עם רבינו. מכל תנועה של רבינו יכלו ללמוד איך יהודי צריך להתנהג. תמיד תמיד רץ לבית הכנסת. 
תמיד היה עם מאור פנים. פעם אחת אחרי הרבה שנים שלא זכיתי לראות את הרבי נגשתי אחרי חופה להגיד לרבי שלום עליכם. שאלתי את הרבי אם הוא זוכר אותי, 

הרי עברו הרבה שנים. אמר לי הרבי: "ווי קען מען פארגעסן פון אזא לעכטיגע צורה?"...
כשהייתי בטיש בשעת רעוא דרעוין בשבת קודש, הרבי עובר בעיניו הקדושות על כל הציבור, למי צריך לתת חלה, למי צריך לתת חיוך, למי צריך להגיד מילה טובה, 

ודקה אחרי זה הרבי כבר אומר תורה, הוא כבר לא בעלמא הדין... 
רבינו מלך ישראל לא היה זקוק לשום סממן חיצוני בשביל המלוכה. רבינו לא היה זקוק לכל התפאורה מסביב, לא לרכב, לא לפארענצ'עס, רבינו הקדוש היה מלך 

במהותו. מי יתן לנו תמורתו!
הנביא זועק באיכה "הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי". הכאב הוא לא רק לאלמנה הצדקנית, לא רק לילדים הצדיקים של הרבי, וגם לא רק לטייערע סאדיגור'ער 

חסידים. הכאב הוא לכל יהודי שזכה להכיר את רבינו, כאב עצום לכל יהודי בעולם. מי יגן עלינו? מי יתמוך בנו? מי יחזק אותנו? מי ישמח אותנו?
סיימנו עכשיו בדף היומי מסכת שבת "הדרן עלך מי שהחשיך". רבינו! החושך יכסה ארץ. יש חושך בעולם. נבקש ממך, שתיגש לכסא הכבוד ותזעק עד מתי?! כשל 
כח הסבל! כמה צרות כלל ישראל עובר בשנה האחרונה. גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. רבינו הקדוש תמשיך להיות כמו בחיי חיותך שליח ציבור עבור כלל 
)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ב אב( ישראל, ותביא לנו את הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן. 

    מיני מתיקה
בישעיה )כ"ו ד'( נאמר: "בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים". אומרת על כך הגמרא במסכת מנחות )דף כ"ט ע"ב(: "כדבעי מיניה רבי יהודה נשיאה מרבי אמי, 
מאי דכתיב בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים, אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי הוא לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא". מסביר רש"י שמי שקיים 

"בטחו בה' עדי עד" יהיה לו הקב"ה מחסה צור מעוז לעולמים. 
מכל זה אנחנו מבינים כמה טוב לנו בעולם הזה ובעולם הבא, כשיש בטחון בבורא עולם. אבל לפעמים אנחנו יכולים חלילה להתפתות לבטוח בעצמנו. כוחי 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והתשובה לזה היא מה שאנו אומרים בהלל: "טוב לחסות בה' מבטוח באדם, טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים". אין 'טוב' אלא 
 תורה, כמו שאומרת המשנה באבות )פרק ו' משנה ג'(. כלומר מי ששקוע בתורה הקדושה, העולם הזה אינו תופס אצלו מקום, ואז הבטחון בבורא עולם נהיה חלק 

מה-DNA שלו. זה לא איזה דרגה שהוא צריך לעמול עליה...

 a0548470661@gmail.com :לשמיעת שיעורי הרה"ג אברהם ישעיהו קובלסקי בקול הלשון חייג: 073-295-1340 | לקבלת העלון בדוא"ל

לתרומות, להנצחות ולכל ענין אחר בנוגע לגליון: 054-847-0661

מאוצרות הפרשה
הי"ד  זצוק"ל  מז'ליחוב  שמעון  רבי  הצדיק  הגאון 
)משגיח בישיבת יח"ל( היה מעורר תמיד ללמוד ולזכור 

)כ"ו, ט"ז- כי תבוא  את ארבעת הפסוקים בפרשת 
י"ט(: "היום הזה וגו', את ה' האמרת היום להיות 

לך לאלקים וגו', וה' האמירך היום להיות לו לעם 
סגולה וגו', ולתתך עליון על כל הגויים וגו'". והוסיף 
)באידיש(: "ווען יודען פאהרען אויף פיר צו די ירידים 

מיט דעם גאנצען דחקות, ווען זיי וואלטען זיך צו 
אנדערש  אלעס  וואלט  פסוקים  פיר  די  געזונגען 
אז  שמחה  פון  טאנצן  דארף  מען  געזעהן!  אויס 
]-כשיהודים  פסוקים!"  פיר  די  מ'פארשטייט 
נוסעים לירידים עם כל הדחקות, אם הם היו זוכרים 
את ארבעת הפסוקים היה הכל נראה אחרת! צריך 

לרקוד משמחה כשמבינים את הפסוקים האלה[.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
כבוד הגאון החסיד מזכה הרבים רבי אברהם ישעיהו 

קובלסקי שליט"א

שלום וברכה וחודש טוב ויישר כח על זיכוי הרבים.

בעלון 'מתיקות הדף היומי' )גליון מס' 29( פרשת ראה 
ווארט  הבאתם  הפרשה"  "מאוצרות  במדור  תש"פ 
מנהג  על  זיע"א  מבעלזא  אהרן  רבי  מהרה"ק  נפלא 
וקיצורו,  זה,  אצל  זה  בפסח  אוכלים  שאין  ישראל 
שבפסח נאמר "וזבחת פסח" וגו', ואין מוזכר כבשאר 
והאלמנה  והיתום  וגו'  ובנך  אתה  "ושמחת  החגים 

וגו'". 

ורציתי להוסיף על זה שיש עוד מנהג עתיק שבאחרון 
ביחד  ואוכלים  מתאספים  כן  )בחו"ל(  פסח  של 
וסוד  הים".  "ביזת  לזה  וקוראים  המצות  וחוטפין 
מפאת  עצמו  בחג  הנ"ל שבאמת  פי  על  הוא  הענין 

ההכרח אין אפשרות לאכול זה אצל זה, אך באחרון 
נהגו  כן  יותר,  בו  והקילו  דרבנן  שהוא  פסח  של 
לאכול יחד, כי לא יתכן שיהיה רגל מבלי שישראל 
יהיו באחדות. ועי' בספה"ק "נועם אלימלך" להרה"ק 
)ריש פרשת דברים( על הפסוק  ר"א מליז'ענסק זיע"א 
בלי  המצוות  את  לקיים  יתכן  שלא  הדברים,  אלה 
האריז"ל  דברי  סוד  והוא  ישראל.  וכללות  אחדות 
הריני  יום:  בכל  "לומר  מצבתו(  על  )שנחרטו  הקדוש 
מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך". ולכן 
ביום טוב האחרון עושים הכל באחדות לתקן ענין 
זה גם בפסח.   והחלקת יהושע מביאלא זיע"א היה 
לרעך  "ואהבת  סוד  היא  פסח  לפני  שהשבת  אומר 
כמוך" ולכן היא נקראת "שבת הגדול" כי האחדות 
זה הדבר הכי גדול, וזהו סוד החבורה שנמנים יחד 

על קרבן פסח.

והמשך  טובה  וחתימה  כתיבה  ובברכת  רב  בכבוד 
זיכוי הרבים מתוך שמחה ורוב נחת, 

מאיר סנדר  
)מו"ץ פעיה"ק ירושלים,   
  ומחבר ספר דברי מאיר ועוד(

בספר רמתים צופים מביא בשם הרה"ק רבי מרדכי מנשכיז זי"ע בביאור לשון הגמרא )שבת פ"ט ע"א( 
שהמלאכים קראו לתורה הקדושה "חמדה גנוזה", שהכוונה שהחמדה והכיסופין אליו יתברך גנוזים בתורה 

הקדושה, ומי שיעסוק בה ימצא אותם. 



שיעור באמונהשיעור באמונה
השתתפתי בשמחה של שכנה. כאשר אחת השכנות השתתפתי בשמחה של שכנה. כאשר אחת השכנות 
מאוד  היא  רחובות  בעיר  בישיבה  לומד  שבני  מאוד שמעה  היא  רחובות  בעיר  בישיבה  לומד  שבני  שמעה 
משהו  בני  עם  לשלוח  תוכל  אם  ושאלה  משהו התלהבה  בני  עם  לשלוח  תוכל  אם  ושאלה  התלהבה 
בישיבה  ללמוד  טס  שבנה  והסבירה  לרחובות,  בישיבה קטן  ללמוד  טס  שבנה  והסבירה  לרחובות,  קטן 
בארה"ב ושכח לקחת את הסידור שקנתה לו לישיבה, בארה"ב ושכח לקחת את הסידור שקנתה לו לישיבה, 
ומחמת הקורונה כמעט ואין טיסות ומחר יש מישהו ומחמת הקורונה כמעט ואין טיסות ומחר יש מישהו 

שטס לישיבה מרחובות.שטס לישיבה מרחובות.
הסידור,  את  בני  עם  אשלח  שבשמחה  לה  הסידור, הסברתי  את  בני  עם  אשלח  שבשמחה  לה  הסברתי 
הסידור  את  לקחת  לבוא  יצטרך  שמישהו  הסידור אלא  את  לקחת  לבוא  יצטרך  שמישהו  אלא 
מהישיבה הממוקמת ברחוב מאוד צדדי בעיר, "ברור"  מהישיבה הממוקמת ברחוב מאוד צדדי בעיר, "ברור"  
כשאמרתי  הישיבה,  לכתובת  ושאלה  אמרה  כשאמרתי היא  הישיבה,  לכתובת  ושאלה  אמרה  היא 
וקפצה  ממקומה  נשימתה  נעתקה  הכתובת  את  וקפצה לה  ממקומה  נשימתה  נעתקה  הכתובת  את  לה 
מה  אז  פרטית  השגחה  לא  זה  ואמרה: "אם  מה מהכיסא  אז  פרטית  לא השגחה  זה  ואמרה: "אם  מהכיסא 
זה השגחה? הבחור שטס גר בדיוק באותו רחוב ממש זה השגחה? הבחור שטס גר בדיוק באותו רחוב ממש 

כמה בניינים מהישיבה!!!כמה בניינים מהישיבה!!!
כולנו ראינו את יד ה' והתחזקנו באמונה וביטחון.כולנו ראינו את יד ה' והתחזקנו באמונה וביטחון.

בעלת המעשה: א.נ. בעלת המעשה: א.נ. 

 • - • - • • - • - •

כוחה של תפילהכוחה של תפילה
"אבא, בבקשה תקנה לנו תוכי!!!""אבא, בבקשה תקנה לנו תוכי!!!"
"אני לא קונה תוכי לאף אחד!!!""אני לא קונה תוכי לאף אחד!!!"

"אז אבא תקנה לנו חיית מחמד כל שהוא?""אז אבא תקנה לנו חיית מחמד כל שהוא?"
הסברתי להם שכבר היו לאחים הגדולים שלהם חיות הסברתי להם שכבר היו לאחים הגדולים שלהם חיות 
מחמד ובסופו של דבר כל הטיפול נפל עלי, להאכיל מחמד ובסופו של דבר כל הטיפול נפל עלי, להאכיל 
התלהבות  אחרי  שהרי  הדברים  שאר  וכל  התלהבות ולנקות  אחרי  שהרי  הדברים  שאר  וכל  ולנקות 
קורה  מה  וכלל  כלל  אותם  עניין  לא  כבר  קורה הראשונית  מה  וכלל  כלל  אותם  עניין  לא  כבר  הראשונית 

עם החיות מחמד...עם החיות מחמד...
כבר  אני  אך  ולסדר,  לטפל  לנקות  הבטיחו  כבר הקטנים  אני  אך  ולסדר,  לטפל  לנקות  הבטיחו  הקטנים 

מכיר היטב את המחויבות שלהם.מכיר היטב את המחויבות שלהם.
לה'  להתפלל  והחליטו  לקטנים  ברירה  נותרה  לה' לא  להתפלל  והחליטו  לקטנים  ברירה  נותרה  לא 
שיהיה להם חיית מחמד, אמנם בליבי ריחמתי עליהם שיהיה להם חיית מחמד, אמנם בליבי ריחמתי עליהם 
אך  מחמד  חיות  השכנים  אצל  רואים  כאשר  אך בפרט  מחמד  חיות  השכנים  אצל  רואים  כאשר  בפרט 

ידוע ידעתי שהטיפול יהיה עלי בלבד.ידוע ידעתי שהטיפול יהיה עלי בלבד.
בוקר אחד שמעתי את בני קורא לי: "אבא, אבא, בוא בוקר אחד שמעתי את בני קורא לי: "אבא, אבא, בוא 

בבקשה דחוף,  ציפור נכנסה לתוך הבית שלנו!!!"בבקשה דחוף,  ציפור נכנסה לתוך הבית שלנו!!!"
נכנסה  דרור  ציפור  או  יונה  כי  בהביני  מיהרתי  נכנסה לא  דרור  ציפור  או  יונה  כי  בהביני  מיהרתי  לא 
ותיכף תצא, משהגעתי לסלון מצאתי תוכי יפיפה עף ותיכף תצא, משהגעתי לסלון מצאתי תוכי יפיפה עף 
אך  מבוהל,  עצמו  הוא  בעוד  לחמוק  מנסה  לצד  אך מצד  מבוהל,  עצמו  הוא  בעוד  לחמוק  מנסה  לצד  מצד 
ילדיי כבר סגרו את כל הפתחים כדי שהתוכי לא יוכל ילדיי כבר סגרו את כל הפתחים כדי שהתוכי לא יוכל 

לחמוק מהבית.לחמוק מהבית.
כעבור כמה דקות  ה' הצליח בידי לתפוס את התוכי כעבור כמה דקות  ה' הצליח בידי לתפוס את התוכי 

לשמחת הילדים הקטנים.לשמחת הילדים הקטנים.
ומים  לאוכל  לתוכי  ודאגתי  כלוב  משכן  ומים שאלתי  לאוכל  לתוכי  ודאגתי  כלוב  משכן  שאלתי 

המתאים לתוכי.המתאים לתוכי.
עתה שה' שלח לילדים חיית מחמד לא נותר לי ברירה עתה שה' שלח לילדים חיית מחמד לא נותר לי ברירה 
אחרת כי אם לטפל בה במסירות לשמחת לב הילדים אחרת כי אם לטפל בה במסירות לשמחת לב הילדים 
הקטנים המאושרים מהמתנה שה' שלח להם באופן הקטנים המאושרים מהמתנה שה' שלח להם באופן 

נדיר ומיוחד.נדיר ומיוחד.
פרסמנו השבת אבידה אך בעליו טרם הגיעו שכנראה פרסמנו השבת אבידה אך בעליו טרם הגיעו שכנראה 

התייאשו ולילדים הייתה אורה ושמחה.התייאשו ולילדים הייתה אורה ושמחה.
בעל המעשה: כ.ה.בעל המעשה: כ.ה.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |>

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים השירה בעבודת ה'

אלקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  ה' אלקיך  (יא.): "תחת  לא עבדת את  ערכין (יא.): "תחת אשר  דרשינן דרשינן בגמרא ערכיןבגמרא 
בשמחה ובטוב לבב – איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, הוי בשמחה ובטוב לבב – איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, הוי 

אומר זה שירה".אומר זה שירה".
של  התיכון  הבריח  הם  הלא  ה',  בעבודת  והשמחה  של השירה  התיכון  הבריח  הם  הלא  ה',  בעבודת  והשמחה  השירה 

העבודה  פי  על  ובפרט  העבודה העבודה.  פי  על  ובפרט  העבודה. 
דבר  בכל  תמיד  החודרת  דבר הפנימית  בכל  תמיד  החודרת  הפנימית 
כי  והנפש,  הלב  עבודת  כי לפנימיות  והנפש,  הלב  עבודת  לפנימיות 
הפנימי  הרצון  חסר  השמחה  הפנימי בהעדר  הרצון  חסר  השמחה  בהעדר 
ניתן  השירה  מכוח  שכן  ניתן שבעבודה.  השירה  מכוח  שכן  שבעבודה. 
"והיה  בבחינת  עליון,  לדבקות  "והיה להגיע  בבחינת  עליון,  לדבקות  להגיע 
ג,  (מ"ב  ה'"  יד  עליו  ותהי  המנגן  ג, כנגן  (מ"ב  ה'"  יד  עליו  ותהי  המנגן  כנגן 

טו).טו).
של  הללו  המקודשים  בימים  של בפרט  הללו  המקודשים  בימים  בפרט 
כאשר כאשר  אלול,  חודש  של  הרצון  אלול, ימי  חודש  של  הרצון  ימי 
דורשי רשומות דרשו (לקוטי מהרי"ח דורשי רשומות דרשו (לקוטי מהרי"ח 
סדר דיני ומנהגי חודש אלול) בפסוקי סדר דיני ומנהגי חודש אלול) בפסוקי 

השירה (שמות טו, א) "השירה (שמות טו, א) "וַַו'ּיֹאְמרּו 'ֹּיאְמרּו לֵֵל'אמֹר 'אֹמר אָָא'ִׁשיָרה 'ִׁשיָרה ּל'ה" – ראשי תיבות 'ה" – ראשי תיבות 
אלול.  בחודש  לה'  ותשבחות  שירות  לומר  שאמרו  היינו,  אלול.   בחודש  לה'  ותשבחות  שירות  לומר  שאמרו  היינו,  אלו"ל.אלו"ל. 
בחודש  תהלים  ספר  באמירת  קודש  ישראל  מנהג  מקור  בחודש ומכאן  תהלים  ספר  באמירת  קודש  ישראל  מנהג  מקור  ומכאן 

הרחמים דנן בשירת ורנן, עיין שם.הרחמים דנן בשירת ורנן, עיין שם.
מדרגותיו  לכל  שזכה  עצמו,  על  מדרגותיו '  לכל  שזכה  עצמו,  על  הק'  האר"י  הקמרן  האר"י  מרן  העיד  העיד וכבר  וכבר 
שמחת  בהלכות  שמחת   בהלכות  ברורה  ברורההמשנה  המשנה  כמ"ש  כמ"ש ',  מצוה',  של  מצוהשמחה  של  'שמחה  'בזכות  בזכות 
התוכחה  של  עיקרה  כל  ואילו  יא).  ס"ק  תרסט  סי'  (או"ח  התוכחה תורה  של  עיקרה  כל  ואילו  יא).  ס"ק  תרסט  סי'  (או"ח  תורה 

שבפרשתנו באה "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה".שבפרשתנו באה "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה".
וכן כתב וכן כתב בשער רוח הקודשבשער רוח הקודש (ח, ב): "הנה צריך האדם בעת קיומו כל  (ח, ב): "הנה צריך האדם בעת קיומו כל 
מצוה ומצוה, או בהתעסקו בתורה, או כשמתפלל התפלה, להיותו מצוה ומצוה, או בהתעסקו בתורה, או כשמתפלל התפלה, להיותו 
דינרי  אלפים  אלף  מוצא  או  מרוויח  מכאשר  יותר  לב,  וטוב  דינרי שמח  אלפים  אלף  מוצא  או  מרוויח  מכאשר  יותר  לב,  וטוב  שמח 

זהב וכו'". זהב וכו'". 
"וזהו פירוש הפסוק 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה "וזהו פירוש הפסוק 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה 
ובטוב לבב מרוב כל', פירוש תשמח יותר מכאשר תרויח רוב כל ובטוב לבב מרוב כל', פירוש תשמח יותר מכאשר תרויח רוב כל 

ממון שבעולם, וזה 'מרוב כל', פירוש יותר מכאשר הוא רב כל".ממון שבעולם, וזה 'מרוב כל', פירוש יותר מכאשר הוא רב כל".
כי  "והיה  א)  (כו,  דידן  פרשא  בפתיחת  הקדושים  בספרים  כי ורמזו  "והיה  א)  (כו,  דידן  פרשא  בפתיחת  הקדושים  בספרים  ורמזו 
תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך וגו'". אין 'תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך וגו'". אין 'והיה' אלא לשון והיה' אלא לשון 
שמחהשמחה, כאשר תהיה בשמחה תזכה מכוחה לבוא אל הארץ אשר , כאשר תהיה בשמחה תזכה מכוחה לבוא אל הארץ אשר 

ה' אלקיך נותן לך נחלה וירישתה וישבת בה, ה' אלקיך נותן לך נחלה וירישתה וישבת בה, אמןאמן.
["טיב התורה" – פרשא דידן]

-> • <--> • <-
שמו  כל  בפי  נקרא  כך   – השמח]  שמו '! [קלמן  כל  בפי  נקרא  כך   – השמח]  פריילעכער'! [קלמן  דער  פריילעכערקלמן  דער  'קלמן 

של הבחור הנחמד העליז והתוסס... של הבחור הנחמד העליז והתוסס... 
לא  חיים,  ושמחת  מרץ  מלא  שכולו  קומה  נמוך  בחור  היה  לא קלמן  חיים,  ושמחת  מרץ  מלא  שכולו  קומה  נמוך  בחור  היה  קלמן 
היה איש בעיירה שלא הכיר את 'קלמן דער פריילעכער'. והיה אם היה איש בעיירה שלא הכיר את 'קלמן דער פריילעכער'. והיה אם 
פגש קלמן באדם עצוב ומדוכדך, היתה הבדיחה השנונה תיכף על פגש קלמן באדם עצוב ומדוכדך, היתה הבדיחה השנונה תיכף על 
לשונו, ולא זז ממנו אותו קלמן עד שהעלה את החיוך על שפתיו!לשונו, ולא זז ממנו אותו קלמן עד שהעלה את החיוך על שפתיו!

גם בימי צר ומצוק, כאשר פרצה בסערה מלחמת העולם השניה, גם בימי צר ומצוק, כאשר פרצה בסערה מלחמת העולם השניה, 
נס  לא  ובהלה,  לפחד  כולו  העולם  את  הכניסה  האיומה  נס והשואה  לא  ובהלה,  לפחד  כולו  העולם  את  הכניסה  האיומה  והשואה 
כולם  את  וחיזק  עודד  הוא  השמח,  קלמן  של  ריחו  פג  ולא  כולם ליחו  את  וחיזק  עודד  הוא  השמח,  קלמן  של  ריחו  פג  ולא  ליחו 
השי"ת,  לפני  ותחנונים  בתפילה  להרבות  רק  ברוחם,  יפלו  השי"ת, שלא  לפני  ותחנונים  בתפילה  להרבות  רק  ברוחם,  יפלו  שלא 

ולהתחזק בתקוה וביטחון איתן.ולהתחזק בתקוה וביטחון איתן.
העלו  ימ"ש  הנאצים  כשקלגסי  והנמהר,  המר  היום  הגיע  העלו והנה  ימ"ש  הנאצים  כשקלגסי  והנמהר,  המר  היום  הגיע  והנה 
בחמת זעם את כל יושבי הגיטו אל רכבות המוות, בדרכם האחרונה בחמת זעם את כל יושבי הגיטו אל רכבות המוות, בדרכם האחרונה 

אל כבשני אל כבשני אושוויץ-בירקנאואושוויץ-בירקנאו.
הדלתות  גיהינום,  של  בפתחו  אחת  בבת  נעצרה  הדחוסה  הדלתות הרכבת  גיהינום,  של  בפתחו  אחת  בבת  נעצרה  הדחוסה  הרכבת 
נפתחו לרווחה, ואל הקרונות פרצו ז'נדרמים מפחידים בקול רעש נפתחו לרווחה, ואל הקרונות פרצו ז'נדרמים מפחידים בקול רעש 

גדול, גדול, ארויס! ארויס! שנעלער! ארויס! ארויס! שנעלער! 
עובדי  עוזריהם  גם  הקרונות  אל  עלו  הנאצים  החיילים  עם  עובדי יחד  עוזריהם  גם  הקרונות  אל  עלו  הנאצים  החיילים  עם  יחד 
ותרגמו  ביידיש,  הדוויים  אחיהם  אל  דברו  אשר  יהודים,  ותרגמו כפייה  ביידיש,  הדוויים  אחיהם  אל  דברו  אשר  יהודים,  כפייה 
בפניהם את פקודות הגרמנים. בתוך צעקותיהם כביכול... הוסיפו בפניהם את פקודות הגרמנים. בתוך צעקותיהם כביכול... הוסיפו 
ללא  היהודים,  לאוזני  שונים  וטיפים  המלצות  הרבה  גם  ללא ושילבו  היהודים,  לאוזני  שונים  וטיפים  המלצות  הרבה  גם  ושילבו 

שהאדונים הנאציים יבינו כלום, כדי שיידעו את אשר לפניהם.שהאדונים הנאציים יבינו כלום, כדי שיידעו את אשר לפניהם.
האנשים  הברורות:  הוראותיהם  נשמעו  הרמות  צעקותיהם  האנשים בין  הברורות:  הוראותיהם  נשמעו  הרמות  צעקותיהם  בין 

עקביהם,  על  ולהתרומם  גבוהות,  נעליים  לנעול  ישתדלו  עקביהם, הנמוכים  על  ולהתרומם  גבוהות,  נעליים  לנעול  ישתדלו  הנמוכים 
כדי שייראו גבוהים... כל אחד 'יאמץ' לעצמו איזו אומנות ומלאכה כדי שייראו גבוהים... כל אחד 'יאמץ' לעצמו איזו אומנות ומלאכה 
שהוא בקי בה... התאומים עדיף להתחלק ולא לגלות את הקשר שהוא בקי בה... התאומים עדיף להתחלק ולא לגלות את הקשר 
ורחמנותם  חמלתם  לפי  וכהנה,  כהנה  מטעמים  ועוד  ורחמנותם שביניהם...  חמלתם  לפי  וכהנה,  כהנה  מטעמים  ועוד  שביניהם... 
אחיהם  על  המקומיים  היהודים  אחיהם של  על  המקומיים  היהודים  של 

שהגיעו בטרנספורט החדש.שהגיעו בטרנספורט החדש.
כששמע קלמן דנן שכאמור היה נמוך כששמע קלמן דנן שכאמור היה נמוך 
היהודים  שרמזו  ההמלצה  את  היהודים קומה  שרמזו  ההמלצה  את  קומה 
תוחב  תיכף  החל  הנמוכים,  תוחב לאנשים  תיכף  החל  הנמוכים,  לאנשים 
כדי  רבים,  בדים  נעליו  תוככי  כדי אל  רבים,  בדים  נעליו  תוככי  אל 

שייראה גבוה יותר.שייראה גבוה יותר.
לאחר שהורדו כולם אל הרציף הענק לאחר שהורדו כולם אל הרציף הענק 
[אומשלג- אושוויץ  אלי  [אומשלג-שבכניסה  אושוויץ  אלי  שבכניסה 

החיילים  אותם  העמידו  החיילים פלאץ],  אותם  העמידו  פלאץ], 
באימה ובבהלה גדולה שורות שורות, באימה ובבהלה גדולה שורות שורות, 
את  הריצו  אימתניים  כלבים  את בעזרת  הריצו  אימתניים  כלבים  בעזרת 

כל אלפי היהודים כל אחד למקומו.כל אלפי היהודים כל אחד למקומו.
בעודו עומד בין שורות רבבות עמך בית ישראל, שמע קלמן כי כאן בעודו עומד בין שורות רבבות עמך בית ישראל, שמע קלמן כי כאן 
במחנה זה לוקחים לעבודה רק בחורים חסונים מגיל שמונה עשרה במחנה זה לוקחים לעבודה רק בחורים חסונים מגיל שמונה עשרה 
ומעלה, אך קלמן היה באותה עת בן שש עשרה בלבד... תיכף על ומעלה, אך קלמן היה באותה עת בן שש עשרה בלבד... תיכף על 
אתר החליט להוסיף לעצמו שנתיים ימים על גילו, וכך יוכל לומר אתר החליט להוסיף לעצמו שנתיים ימים על גילו, וכך יוכל לומר 

שהוא כבר בן שמונה עשרה!שהוא כבר בן שמונה עשרה!
בשורות  קלמן  עצמו  את  מצא  ולפתע  לאיטו,  התקדם  בשורות התור  קלמן  עצמו  את  מצא  ולפתע  לאיטו,  התקדם  התור 
לשערי  קרוב  המחנה,  אל  בכניסה  שם  הוא  רואה  והנה  לשערי הקדמיות,  קרוב  המחנה,  אל  בכניסה  שם  הוא  רואה  והנה  הקדמיות, 
מוות, על 'רמפה' גבוהה מעט את הרשע הגדול 'מנגלה' יימח שמו, מוות, על 'רמפה' גבוהה מעט את הרשע הגדול 'מנגלה' יימח שמו, 
עומד על רגליו ומקל קטן בידו, ובמחי ידו הרשעה חותך מי לחיים עומד על רגליו ומקל קטן בידו, ובמחי ידו הרשעה חותך מי לחיים 

ומי למוות!ומי למוות!
כשעמד קלמן לפני אותו קומדיאנט אכזרי, השתדל מאוד 'למתוח' כשעמד קלמן לפני אותו קומדיאנט אכזרי, השתדל מאוד 'למתוח' 
את רגליו, ולעמוד כך על קצה בהונותיו, כדי שייראה גבוה וחסון... את רגליו, ולעמוד כך על קצה בהונותיו, כדי שייראה גבוה וחסון... 
ועדיין  הנמוכה,  קומתו  לפי  עדיין  מספיק  היה  לא  זאת  כל  אך  ועדיין –  הנמוכה,  קומתו  לפי  עדיין  מספיק  היה  לא  זאת  כל  אך   –

נראה נמוך וקטן.נראה נמוך וקטן.
מנגלה בחן אותו בקפידה דקה ארוכה מכף רגל ועד ראש, ולפתע מנגלה בחן אותו בקפידה דקה ארוכה מכף רגל ועד ראש, ולפתע 
באחת הרים את מקלו הקטן והחווה לו לקלמן 'שמאלה', אל צד באחת הרים את מקלו הקטן והחווה לו לקלמן 'שמאלה', אל צד 
חרץ  ובכך  הגזים...  ותאי  הקרמטוריום  להם  המתינו  שם  חרץ שמאל!  ובכך  הגזים...  ותאי  הקרמטוריום  להם  המתינו  שם  שמאל! 

את דינו של קלמן למיתה משונה, רחמנא ליצלן.את דינו של קלמן למיתה משונה, רחמנא ליצלן.
והשליכוהו  הסבר  חמורי  השוטרים  תפסוהו  הפקודה  בהינתן  והשליכוהו מיד  הסבר  חמורי  השוטרים  תפסוהו  הפקודה  בהינתן  מיד 

שמאלה, בין כל המובלים היישר אל המשרפות.שמאלה, בין כל המובלים היישר אל המשרפות.
באותה עת כבר ידעו היהודים היטב להיכן הם מובלים... והאנשים באותה עת כבר ידעו היהודים היטב להיכן הם מובלים... והאנשים 
לעצבות  יתן  כקלמן  בחור  לא  אך   – וקודרים.  מיואשים  לעצבות התהלכו  יתן  כקלמן  בחור  לא  אך   – וקודרים.  מיואשים  התהלכו 
כאן  גם  החל  ימימה  מימים  וכדרכו  ליבו.  אל  לחדור  כאן ולייאוש  גם  החל  ימימה  מימים  וכדרכו  ליבו.  אל  לחדור  ולייאוש 
לפניהם  והזכיר  ישראל,  לב  את  ולחזק  לעודד  הארורה  לפניהם באושוויץ  והזכיר  ישראל,  לב  את  ולחזק  לעודד  הארורה  באושוויץ 
של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  "אפילו  י.):  (ברכות  רז"ל  של מ"ש  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  "אפילו  י.):  (ברכות  רז"ל  מ"ש 

אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים".אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים".
והנה בעודם מהלכים יחדיו לעבר המרחץ החל קלמן לשורר בקול והנה בעודם מהלכים יחדיו לעבר המרחץ החל קלמן לשורר בקול 
תפילה  נשפוך  נא  הבה  קלמן,  הכריז  רבותי!  תהלים.  פרקי  תפילה גדול  נשפוך  נא  הבה  קלמן,  הכריז  רבותי!  תהלים.  פרקי  גדול 
יתברך כל יכול! גם כאן ברגע שאחרי  לפני קל חי, הוא  ותחנונים לפני קל חי, הוא יתברך כל יכול! גם כאן ברגע שאחרי ותחנונים 
נעים  משירי  עמדי  נא  שירו  רבותי,  להושיענו,  יכול  עדיין  נעים אחרון  משירי  עמדי  נא  שירו  רבותי,  להושיענו,  יכול  עדיין  אחרון 

זמירות ישראל ע"ה.זמירות ישראל ע"ה.
המעלות  'שיר  לב,  שובת  במנגינה  גדול  בקול  קלמן  לו  המעלות פצח  'שיר  לב,  שובת  במנגינה  גדול  בקול  קלמן  לו  פצח 
ממעמקים קראתיך ה'', 'שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו'', ממעמקים קראתיך ה'', 'שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו'', 
אל ה' בצרתה לי כו'. וכך על פי זכרונו היה משורר בעל פה פרקי אל ה' בצרתה לי כו'. וכך על פי זכרונו היה משורר בעל פה פרקי 

שיר המעלות בקול נעים גילת ורנן.שיר המעלות בקול נעים גילת ורנן.
השיירה כולה מתקדמת שלב אחד שלב ופסיעה אחר פסיעה אל השיירה כולה מתקדמת שלב אחד שלב ופסיעה אחר פסיעה אל 
תאי הגזים, אך פיו של קלמן אינו פוסק מלומר שירה, הם בשלהם תאי הגזים, אך פיו של קלמן אינו פוסק מלומר שירה, הם בשלהם 
פיו  המשיך  הצרחניות  הפקודות  לכל  ציות  כדי  תוך  בשלו...  פיו והוא  המשיך  הצרחניות  הפקודות  לכל  ציות  כדי  תוך  בשלו...  והוא 

למלמל ולשורר את פרקי התהלים בעוז ובהתלהבות עצומה.למלמל ולשורר את פרקי התהלים בעוז ובהתלהבות עצומה.
בית  אלא  היה  שלא  הרחצה',  'אולם  של  הדלת  משנפתחה  בית ברם,  אלא  היה  שלא  הרחצה',  'אולם  של  הדלת  משנפתחה  ברם, 
מטבחיים לרצוח בגז אכזרי את כל הנכנסים בו, וכבר היו אמורים מטבחיים לרצוח בגז אכזרי את כל הנכנסים בו, וכבר היו אמורים 
כנגדם  לפתע  יצאו  פנימה.  להיכנס  עימו  ביחד  קלמן  של  כנגדם חבורתו  לפתע  יצאו  פנימה.  להיכנס  עימו  ביחד  קלמן  של  חבורתו 

נראו  הם  סבר,  חמורי  גרמניים  נראו מפקדים  הם  סבר,  חמורי  גרמניים  מפקדים 

ג

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַחת  לֹא ּתַ ר  ֲאׁשֶ ַחת  ּתַ
ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ֱאלֶֹקיָך ָעַבְדּתָ  ה'  ֶאת  ָעַבְדּתָ 
ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ֵלָבב, ּבְ ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ל  (כח, מז)(כח, מז) ל ֵמֹרב ּכֹ ֵמֹרב ּכֹ

ה‰˘‚ח‰המע˘יות



כשהם  וצעקות,  שאגות  מלא  ופיהם  מאוד,  וכועסים  כשהם עצבנים  וצעקות,  שאגות  מלא  ופיהם  מאוד,  וכועסים  עצבנים 
שבדיוק  התברר   – בגרמנית.  שונות  פקודות  חייליהם  על  שבדיוק פוקדים  התברר   – בגרמנית.  שונות  פקודות  חייליהם  על  פוקדים 
בטרנספורט זה תמו ונגמרו כל צקלוני הגז שבאושוויץ... המשלוח בטרנספורט זה תמו ונגמרו כל צקלוני הגז שבאושוויץ... המשלוח 
התוכניות  וכל  מגרמניה,  הגיע  טרם  הקטלני  הגז  של  התוכניות החדש  וכל  מגרמניה,  הגיע  טרם  הקטלני  הגז  של  החדש 
נעצר  אושוויץ  של  הענק  המפעל  לרגע,  השתבשו  נעצר הזדוניות  אושוויץ  של  הענק  המפעל  לרגע,  השתבשו  הזדוניות 

ל'שביתה' הכרחית... ל'שביתה' הכרחית... 
למחנה  השבויים  כל  את  והובילו  שחורות'  'משאיות  הגיעו  למחנה מיד  השבויים  כל  את  והובילו  שחורות'  'משאיות  הגיעו  מיד 
עבודה [לאגר] הרחק הרחק מאושוויץ וסביבותיה, וכך ברגע אחרון עבודה [לאגר] הרחק הרחק מאושוויץ וסביבותיה, וכך ברגע אחרון 

ממש ניצלו קלמן וחבורתו מן התופת, וניתנו להם חייהם לשלל.ממש ניצלו קלמן וחבורתו מן התופת, וניתנו להם חייהם לשלל.
תקופה קצרה בלבד הסתובב לו קלמן באותו מחנה ועסק בעבודת תקופה קצרה בלבד הסתובב לו קלמן באותו מחנה ועסק בעבודת 
ובבת  המחנה,  בשערי  האדום  הצבא  נראה  אחד  שיום  עד  ובבת כפייה,  המחנה,  בשערי  האדום  הצבא  נראה  אחד  שיום  עד  כפייה, 

אחת יצאו כולם לחירות, ועלו לארץ הקודש!אחת יצאו כולם לחירות, ועלו לארץ הקודש!
ביתו  את  הקים  ישראל  לארץ  שבבואו  קלמן,  של  חייו  ימי  ביתו כל  את  הקים  ישראל  לארץ  שבבואו  קלמן,  של  חייו  ימי  כל 
מספר  מבורכים,  ישרים  דורות  של  שרשרת  והעמיד  מספר לתפארת  מבורכים,  ישרים  דורות  של  שרשרת  והעמיד  לתפארת 
מוסר  הלימוד  לקח  טיב  את  תדיר  מדגיש  כשהוא  זה.  מוסר סיפור  הלימוד  לקח  טיב  את  תדיר  מדגיש  כשהוא  זה.  סיפור 
משירת  להרפות  אין  ביותר  קשים  בזמנים  שאף  זה,  משירת שבמעשה  להרפות  אין  ביותר  קשים  בזמנים  שאף  זה,  שבמעשה 

התהלים, שבזכותה ניצולו ממוות לחיים!התהלים, שבזכותה ניצולו ממוות לחיים!
המעלות  'שיר  אותו  בזכות  דקלמן,  בפומיה  שמרגלא  המעלות וכפי  'שיר  אותו  בזכות  דקלמן,  בפומיה  שמרגלא  וכפי 

ממעמקים' – ניצלתי ברגע אחרון מן המעמקים!ממעמקים' – ניצלתי ברגע אחרון מן המעמקים!
[מתוך שיחה על מידת הביטחון][מתוך שיחה על מידת הביטחון]

-> • <--> • <-
לעצמו  רכש  הברית  שבארצות  והנכבדים  הגדולים  הנגידים  לעצמו אחד  רכש  הברית  שבארצות  והנכבדים  הגדולים  הנגידים  אחד 
'מטוס פרטי' מן המפוארים והמשוכללים ביותר, בשביל טיסותיו 'מטוס פרטי' מן המפוארים והמשוכללים ביותר, בשביל טיסותיו 
אלו  מטוסים  שונות.  מדינות  פני  על  המסועפים  לעסקיו  אלו הרבות  מטוסים  שונות.  מדינות  פני  על  המסועפים  לעסקיו  הרבות 
משרתים  ופמלייתם,  עסקים'  'אנשי  עבור  במיוחד  משרתים תואמים  ופמלייתם,  עסקים'  'אנשי  עבור  במיוחד  תואמים 
ומתואמים  מוכנים  צרכיהם  שכל  ומזכירים,  דין  עורכי  ומתואמים ויועצים,  מוכנים  צרכיהם  שכל  ומזכירים,  דין  עורכי  ויועצים, 
לפניהם בבטן המטוס בקפידה, כדי שתהא הטיסה נעימה ונינוחה.לפניהם בבטן המטוס בקפידה, כדי שתהא הטיסה נעימה ונינוחה.
במהלך אחת הטיסות ארעה פתאום תקלה נדירה באחד המנועים, במהלך אחת הטיסות ארעה פתאום תקלה נדירה באחד המנועים, 
צד  אל  מצד  ולהתנדנד  לקרטע  המטוס  החל  ספורות  דקות  צד תוך  אל  מצד  ולהתנדנד  לקרטע  המטוס  החל  ספורות  דקות  תוך 
בפחד  ונתקפו  גדולה  בסכנה  היו  המטוס  יושבי  כל  נידף.  בפחד כעלה  ונתקפו  גדולה  בסכנה  היו  המטוס  יושבי  כל  נידף.  כעלה 
איום, מכל עבר נשמעו צעקות וזעקות שבר, כאשר האווירון כולו איום, מכל עבר נשמעו צעקות וזעקות שבר, כאשר האווירון כולו 

פתאום הוטה על צידו והחל 'צולל' מטה מטה...פתאום הוטה על צידו והחל 'צולל' מטה מטה...
הגביר דנן החל אף הוא להתכונן אל הגרוע מכל, כאשר בכל רגע הגביר דנן החל אף הוא להתכונן אל הגרוע מכל, כאשר בכל רגע 
לשברי  ארצה  ולהתרסק  באדמה  להתנגש  האווירון  היה  לשברי אמור  ארצה  ולהתרסק  באדמה  להתנגש  האווירון  היה  אמור 
שברים, כשכולו נתון למאכולת אש ותמרות עשן, רחמנא לישזבן.שברים, כשכולו נתון למאכולת אש ותמרות עשן, רחמנא לישזבן.

לפתע תפס היהודי העשיר את גודל השעה הנוראה, הן עומד הוא לפתע תפס היהודי העשיר את גודל השעה הנוראה, הן עומד הוא 
עתה בדקות האחרונות של חייו! לא נותרו לפניו כי אם עוד מספר עתה בדקות האחרונות של חייו! לא נותרו לפניו כי אם עוד מספר 
נשימות קצוב... – הוא נזכר בשעה גורלית זו במאמר רבותינו ז"ל נשימות קצוב... – הוא נזכר בשעה גורלית זו במאמר רבותינו ז"ל 
לקלס  צריך  נושם  שאדם  ונשימה  נשימה  כל  "על  ט):  יד,  לקלס (ב"ר  צריך  נושם  שאדם  ונשימה  נשימה  כל  "על  ט):  יד,  (ב"ר 
כל  קה',  תהלל  הנשמה  'כל  ו)  קנ,  (תהלים  טעמא  מאי  כל לבורא,  קה',  תהלל  הנשמה  'כל  ו)  קנ,  (תהלים  טעמא  מאי  לבורא, 

הנשימה תהלל קה".הנשימה תהלל קה".
היא  עמוקה  כמה  וחיו!  דרשוני  בפנינו:  ואומר  צווח  הזה  היא המדרש  עמוקה  כמה  וחיו!  דרשוני  בפנינו:  ואומר  צווח  הזה  המדרש 
משמעות דברי זה המדרש, הרהר לו הגביר, כשהנשימות שנותרו משמעות דברי זה המדרש, הרהר לו הגביר, כשהנשימות שנותרו 

ספורות הן אחת לאחת לפני המוות הנורא!ספורות הן אחת לאחת לפני המוות הנורא!
רק עתה, על סף נשימותיו האחרונות, חדרה לתודעתו גודל חובת רק עתה, על סף נשימותיו האחרונות, חדרה לתודעתו גודל חובת 
צריך  ונשימה  נשימה  כל  על  אם  שהרי  הוא.  ברוך  לבורא  צריך הודאתו  ונשימה  נשימה  כל  על  אם  שהרי  הוא.  ברוך  לבורא  הודאתו 
לקלס ולהלל, על אחת כמה וכמה בכל הטובות והחסדים העצומים לקלס ולהלל, על אחת כמה וכמה בכל הטובות והחסדים העצומים 

שגמל עמו השם יתברך כל ימי חייו.שגמל עמו השם יתברך כל ימי חייו.
פתאום התחיל הגביר גם הוא להתפלל ולזעוק מקירות לבו, אך פתאום התחיל הגביר גם הוא להתפלל ולזעוק מקירות לבו, אך 

במקום לבכות וליילל בעומדו על שערי מוות. פצח היהודי בשיר במקום לבכות וליילל בעומדו על שערי מוות. פצח היהודי בשיר 
והלל מקרב לב ונפש על כל החסד אשר גמל עמו השי"ת, כשהוא והלל מקרב לב ונפש על כל החסד אשר גמל עמו השי"ת, כשהוא 
בימי  לו  שנעשו  הטובות  כל  את  גדולה  בהתלהבות  ומפרט  בימי הולך  לו  שנעשו  הטובות  כל  את  גדולה  בהתלהבות  ומפרט  הולך 
חייו. ליבו התמלא שבח ותהילה ככל שנזכר עוד ועוד מן המתנות חייו. ליבו התמלא שבח ותהילה ככל שנזכר עוד ועוד מן המתנות 
וכל  וממון,  בית  ומשפחה,  בריאות  משמים,  לו  שהוענקו  וכל הרבות  וממון,  בית  ומשפחה,  בריאות  משמים,  לו  שהוענקו  הרבות 
ועד  דעתו  על  עמדו  מיום  להם  שזכה  ורוח  נפש  גוף  קנייני  ועד שאר  דעתו  על  עמדו  מיום  להם  שזכה  ורוח  נפש  גוף  קנייני  שאר 
הלום, ועל הכל נתן שיר ושבחה הלל וזמרה. – כשלבסוף צירף לה הלום, ועל הכל נתן שיר ושבחה הלל וזמרה. – כשלבסוף צירף לה 
בקשה וצעקה על העתיד, להושיעו גם עתה מצרתו הגדולה, כדי בקשה וצעקה על העתיד, להושיעו גם עתה מצרתו הגדולה, כדי 

שיוכל להמשיך להודות ולהלל.שיוכל להמשיך להודות ולהלל.
מעמדו  על  והתיישר  המטוס,  פתאום  לו  התייצב  פלא  בדרך  על מעמדו והנה  לו פתאום המטוס, והתיישר  פלא התייצב  והנה בדרך 
להמשיך  המיומן  הטייס  של  בידו  עלה  גדולים  ובניסים  ישר,  להמשיך בקב  המיומן  הטייס  של  בידו  עלה  גדולים  ובניסים  ישר,  בקב 

בטיסה המקרטעת עד הנחיתה בשלום!בטיסה המקרטעת עד הנחיתה בשלום!
בו  ועשה  היהודי,  של  לעצמותיו  עמוק  חדר  הזה  הנורא  בו המקרה  ועשה  היהודי,  של  לעצמותיו  עמוק  חדר  הזה  הנורא  המקרה 
לחי  ושבחה  שיר  של  כנצח  שנדמו  דקות  באותם  אדירה.  לחי מהפכה  ושבחה  שיר  של  כנצח  שנדמו  דקות  באותם  אדירה.  מהפכה 
עולמים ב"ה, הוא למד על בשרו ועל נפשו את 'טיב ההודיה'. ומאז עולמים ב"ה, הוא למד על בשרו ועל נפשו את 'טיב ההודיה'. ומאז 
הטוב  בחלק  תמיד  לראות  בחיים,  השקפתו  הסתכלות  הטוב התהפכה  בחלק  תמיד  לראות  בחיים,  השקפתו  הסתכלות  התהפכה 
להודות  שוכח  אינו  עשרה  שמונה  תפילת  ובכל  השי"ת.  לו  להודות שנתן  שוכח  אינו  עשרה  שמונה  תפילת  ובכל  השי"ת.  לו  שנתן 
הקודם  עשרה  השמונה  מן  לו  שהעניק  מה  כל  על  לבורא  הקודם ולשבח  עשרה  השמונה  מן  לו  שהעניק  מה  כל  על  לבורא  ולשבח 

ועד עתה!ועד עתה!
["טיב החנוכה" עריכה מחודשת, בענין ההודיה להשי"ת]["טיב החנוכה" עריכה מחודשת, בענין ההודיה להשי"ת]

-> • <--> • <-
הרבנית  מורתי  הרבנית אמי  מורתי  אמי  של  חייה  שירת  היתה  התמימה  של האמונה  חייה  שירת  היתה  התמימה  האמונה 
מוצקה  שלמה  באמונה  חייתה  חייה  כל  כאשר  מוצקה   שלמה  באמונה  חייתה  חייה  כל  כאשר  ע"ה,  ע"ה,הצדקנית  הצדקנית 
זכתה  היא   – חזקה.  אמונה  תמיד  בילדיה  גם  והחדירה  זכתה ואיתנה,  היא   – חזקה.  אמונה  תמיד  בילדיה  גם  והחדירה  ואיתנה, 

שילוו אותה מן העולם בלווייתה גם כן בשירת האמונה.שילוו אותה מן העולם בלווייתה גם כן בשירת האמונה.
התארחה  כאשר  פטירתה,  לפני  כשנתיים  החל  דעובדא  התארחה גופא  כאשר  פטירתה,  לפני  כשנתיים  החל  דעובדא  גופא 
ולאחר  ערבית,  לתפילת  'מנין'  בבית  וסידרו  הסדר,  בליל  ולאחר בביתי  ערבית,  לתפילת  'מנין'  בבית  וסידרו  הסדר,  בליל  בביתי 
כנהוג  כנהוג   עולם",  עולם","אדון  "אדון  האמונה  שיר  את  יחד  כולם  שרו  האמונה התפילה  שיר  את  יחד  כולם  שרו  התפילה 
בהרבה קהילות ישראל. וכששמעה את השיר נהנתה ממנו מאוד, בהרבה קהילות ישראל. וכששמעה את השיר נהנתה ממנו מאוד, 
לאחר  אותי  שילוו  ברצוני  לי:  ואמרה  אלי  ניגשה  התפילה  לאחר ובתום  אותי  שילוו  ברצוני  לי:  ואמרה  אלי  ניגשה  התפילה  ובתום 
פטירתי מן העולם עם הניגון הזה! וכן חזרה על כך גם למחרת אחר פטירתי מן העולם עם הניגון הזה! וכן חזרה על כך גם למחרת אחר 
תפילת יום טוב, שמשאלתה היא שילוו אותה מן העולם בשירת תפילת יום טוב, שמשאלתה היא שילוו אותה מן העולם בשירת 

האמונה של "אדון עולם"!האמונה של "אדון עולם"!
ואכן כך הוה, בעת הלוויה שרו את השיר "אדון עולם" כבקשתה, ואכן כך הוה, בעת הלוויה שרו את השיר "אדון עולם" כבקשתה, 

והיתה שם התעוררות גדולה מאד בין קהל המלווים בזכותה.והיתה שם התעוררות גדולה מאד בין קהל המלווים בזכותה.
[קובץ "פרטיות" – מימי השבעה][קובץ "פרטיות" – מימי השבעה]

-> • <--> • <-
אחד מחסידיו המקורבים של אחד מחסידיו המקורבים של הרה"ק בעל 'יסוד העבודה' מסלונים הרה"ק בעל 'יסוד העבודה' מסלונים 
זצוק"ל, זצוק"ל, ערך 'נסיעה' מיוחדת לשבות בצל רבו בשבת קודש כנהוג.ערך 'נסיעה' מיוחדת לשבות בצל רבו בשבת קודש כנהוג.
בעת עריכת השולחן הטהור בליל שבת, היה הרבי שרוי בדבקות בעת עריכת השולחן הטהור בליל שבת, היה הרבי שרוי בדבקות 
עילאה, והיה משורר זמירות השבת בהתלהבות עצומה, בקול נעים עילאה, והיה משורר זמירות השבת בהתלהבות עצומה, בקול נעים 

מלא כיסופין דקדושה. מלא כיסופין דקדושה. 
יירשוה  יירשוה טהורים  "טהורים  התיבות:  אל  מקדש'  'כל  בזמר  בהגיעו  "והנה  התיבות:  אל  מקדש'  'כל  בזמר  בהגיעו  והנה 
ויקדשוה",ויקדשוה", נתלהב הצדיק עד מאוד, וחזר על אותם תיבות הרבה  נתלהב הצדיק עד מאוד, וחזר על אותם תיבות הרבה 
פעמים בניגון מרטיט, כשעיני קדשו זולגים דמעות ללא הרף, ויהי פעמים בניגון מרטיט, כשעיני קדשו זולגים דמעות ללא הרף, ויהי 

המקום לחרדת אלקים!המקום לחרדת אלקים!
לבו  תוככי  אל  חדר  ויקדשוה"  יירשוה  "טהורים  של  הזה  לבו הניגון  תוככי  אל  חדר  ויקדשוה"  יירשוה  "טהורים  של  הזה  הניגון 

ונפשו של החסיד, והיה כל העת משורר ומפזם לעצמו זה הניגון. ונפשו של החסיד, והיה כל העת משורר ומפזם לעצמו זה הניגון. 
השירה,  את  לעזוב  יכול  היה  לא  השבת  לאחר  לביתו  בהגיעו  השירה, גם  את  לעזוב  יכול  היה  לא  השבת  לאחר  לביתו  בהגיעו  גם 

ותדיר היה על שפתיו שיר זה, "טהורים יירשוה ויקדשוה". ותדיר היה על שפתיו שיר זה, "טהורים יירשוה ויקדשוה". 
והנה לא ארכו לו הימים, ותיכף הגיעה שעתו ללכת לבית עולמו. והנה לא ארכו לו הימים, ותיכף הגיעה שעתו ללכת לבית עולמו. 
ובהגיע עת קיצו נכנס לדבקות מאוד בנועם שיר עליון של זמר זה, ובהגיע עת קיצו נכנס לדבקות מאוד בנועם שיר עליון של זמר זה, 
לשמוע  שזכה  ניגון  מאותו  פומיה  פסיק  לא  האחרונים  רגעיו  לשמוע ועד  שזכה  ניגון  מאותו  פומיה  פסיק  לא  האחרונים  רגעיו  ועד 
מפי רבו, וכך בעודו מזמר "טהורים יירשוה" יצאה נשמתו בטהרה!מפי רבו, וכך בעודו מזמר "טהורים יירשוה" יצאה נשמתו בטהרה!

[פרטיות קובץ [פרטיות קובץ 95259525] ] 

-> • <--> • <-
משה,  ויואל  בעל  משה,   ויואל  בעל  מסטמאר  זצוק"ל  יואל'יש  ר'  הרבי  מסטמארהרה"ק  זצוק"ל  יואל'יש  ר'  הרבי  הרה"ק  מרן מרן 
שכבות  כל  על  מאד  ומקובל  כולו,  העולם  בכל  מפורסם  שכבות היה  כל  על  מאד  ומקובל  כולו,  העולם  בכל  מפורסם  היה 
מתימן,  העולים  ילדי  עבוד  הרבה  טורח  היה  היתר  בין  מתימן, הציבור.  העולים  ילדי  עבוד  הרבה  טורח  היה  היתר  בין  הציבור. 
אף  הוא  הטהור.  חינוכם  להצלת  רבים  משאבים  השקיע  אף שכידוע  הוא  הטהור.  חינוכם  להצלת  רבים  משאבים  השקיע  שכידוע 
התבטא פעם, שכשיגיע למעלה לאחר מאה ועשרים ייתבע על כך, התבטא פעם, שכשיגיע למעלה לאחר מאה ועשרים ייתבע על כך, 

מדוע לא עשה יותר עבור ילדי תימן.מדוע לא עשה יותר עבור ילדי תימן.
אחד  מנהל  אליו  נכנס  אחד המקודש  מנהל  אליו  נכנס  המקודש  אלו"ל  חודש  אלו"ל בשלהי  חודש  בשלהי  אחת  אחת פעם  פעם 
מאנשי הצוות האחראים על חינוכם וגידולם של ילדי תימן, הרבי מאנשי הצוות האחראים על חינוכם וגידולם של ילדי תימן, הרבי 
וכן  ותורתם,  הטהור  חינוכם  ולשלום  לשלומם  התעניין  וכן כמובן  ותורתם,  הטהור  חינוכם  ולשלום  לשלומם  התעניין  כמובן 
בתוכניות הלימודים לקראת השנה המתחדשת ובאה וכו', כי היה בתוכניות הלימודים לקראת השנה המתחדשת ובאה וכו', כי היה 

מעורב בכל הנעשה עמהם, ועל פיהו ישק כל דבר.מעורב בכל הנעשה עמהם, ועל פיהו ישק כל דבר.
לאחר מכן אמר המנהל, שאם יוכל הרבי לדבר עם הילדים שיחת לאחר מכן אמר המנהל, שאם יוכל הרבי לדבר עם הילדים שיחת 
להשפיע  מאד  יוכל  זה  הללו,  והמקודשים  הנעלים  בימים  להשפיע חיזוק  מאד  יוכל  זה  הללו,  והמקודשים  הנעלים  בימים  חיזוק 
לטובה לחינוכם הקדוש. הרבי הסכים עמו, ואמר שימתין לשעת לטובה לחינוכם הקדוש. הרבי הסכים עמו, ואמר שימתין לשעת 

הכושר. הכושר. 
המנהל הדגול יצא מחדרו של הרבי בלב טוב, והמתין לאותה 'שעת המנהל הדגול יצא מחדרו של הרבי בלב טוב, והמתין לאותה 'שעת 

הכושר' שייקרא להביא את הילדים אל בית הרבי נאוה קודש. הכושר' שייקרא להביא את הילדים אל בית הרבי נאוה קודש. 
והנה ההפתעה הגיעה בזמן שהאיש לא העלה בדעתו כלל... היה והנה ההפתעה הגיעה בזמן שהאיש לא העלה בדעתו כלל... היה 
נדרי  כל  תפילת  גמר  אחר  הכיפורים,  יום  ליל  של  בעיצומו  נדרי זה  כל  תפילת  גמר  אחר  הכיפורים,  יום  ליל  של  בעיצומו  זה 
לפניו  לקרוא  הרבי  ציווה  בפתאום  הייחוד.  שיר  ואמירת  לפניו הנוראה  לקרוא  הרבי  ציווה  בפתאום  הייחוד.  שיר  ואמירת  הנוראה 
את אותו המנהל, ושאלו אם יכול עכשיו לקבץ את הילדים, שרוצה את אותו המנהל, ושאלו אם יכול עכשיו לקבץ את הילדים, שרוצה 

עתה לדבר עמהם!עתה לדבר עמהם!
יום  בליל  דווקא  דחוף  הזה  הענין  מה  האיש,  של  יום לתדהמתו  בליל  דווקא  דחוף  הזה  הענין  מה  האיש,  של  לתדהמתו 
הכיפורים? הסביר הרבי, הרי אמרתי שהנני צריך לזה שעת הכושר, הכיפורים? הסביר הרבי, הרי אמרתי שהנני צריך לזה שעת הכושר, 
דומני שאין לך שעת הכושר יפה יותר מליל יום הכיפורים לאחר דומני שאין לך שעת הכושר יפה יותר מליל יום הכיפורים לאחר 
קדושים  שישראל  השיר  זה  כי  נאמנה,  תדע   – קדושים ".  שישראל  השיר  זה  כי  נאמנה,  תדע   – הייחוד".  הייחודשיר  "שיר 
ואיום,  נורא  הוא  הכיפורים  יום  בליל  ואיום,   נורא  הוא  הכיפורים  יום  בליל  הייחוד  הייחודשיר  שיר  את  את משוררים  משוררים 
נאה  רצון'  'עת  ונעשה  מעלה,  של  בפמליא  גדול  רוח  נחת  נאה ועושה  רצון'  'עת  ונעשה  מעלה,  של  בפמליא  גדול  רוח  נחת  ועושה 

ביותר, ואין לך שער הכושר יפה מזו!ביותר, ואין לך שער הכושר יפה מזו!
בזמן  מחויב  הוא  אין  שמא  חשבון,  שום  על  הק'  הרבי  שת  בזמן לא  מחויב  הוא  אין  שמא  חשבון,  שום  על  הק'  הרבי  שת  לא 
נר  היה  בלבד  האמת  חשבון  רק  התימניים,  בילדים  לטפל  נר שכזה  היה  בלבד  האמת  חשבון  רק  התימניים,  בילדים  לטפל  שכזה 
הטהור  לחינוכם  ההשפעה  מצד  לכוון  תמיד,  הקדושות  הטהור לרגליו  לחינוכם  ההשפעה  מצד  לכוון  תמיד,  הקדושות  לרגליו 
נאספו  מהרה  עד   – לטובה.  יותר  עליהם  ישפיע  מתי  הילדים  נאספו של  מהרה  עד   – לטובה.  יותר  עליהם  ישפיע  מתי  הילדים  של 
דברי  בפניהם  נשא  הק'  והרבי  וטהורים,  קדושים  ילדים  אותם  דברי כל  בפניהם  נשא  הק'  והרבי  וטהורים,  קדושים  ילדים  אותם  כל 
ביום  קודש  חרדת  של  שעה  ובאותה  קודש.  אש  בלהב  ביום כיבושין  קודש  חרדת  של  שעה  ובאותה  קודש.  אש  בלהב  כיבושין 
הדין, כשהלב זך ומצוחצח, עשו דברי קדשו פירות טובים בליבם, הדין, כשהלב זך ומצוחצח, עשו דברי קדשו פירות טובים בליבם, 
ושנים רבות אחר כך זכרו את אותה שיחה מיוחדת שדיבר בפניהם ושנים רבות אחר כך זכרו את אותה שיחה מיוחדת שדיבר בפניהם 

הרבי בליל התקדש יום הכיפורים!הרבי בליל התקדש יום הכיפורים!
[מתוך שיחה מיוחדת לכבוד הימים הנוראים][מתוך שיחה מיוחדת לכבוד הימים הנוראים]
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לע"נ הינדלהינדל 
בת ר' משה משה 
ירמיהו ירמיהו ע"ה

לע"נ ר' ישראל ישראל 
נתןנתן נטענטע ב"ר דוד צבי דוד צבי 

הכהן הכהן ז"ל
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לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 
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 )כו, א(  "והיה כי תבוא אל הארץ"

אמנם ארץ ישראל  .(ברכות ה) אין "והיה" אלא לשון שמחה 
 נקנית ביסורין, ואעפ"כ חייבים להיות בה בשמחה. 

 

והיה כי תבוא אל הארץ... ולקחת מראשית  "
כל פרי האדמה אשר תביא מארצך... ושמת 

 ב( - )כו, א  "בטנא
והיה כי    דרך הרמז: ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו על

דם אל זוהי ביאת הא –תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך 
אלו המצוות,   –העולם העליון, ולשם מביאים את כל פרי האדמה  

 מן העולם הזה.  –אשר תביא מארצך 
כאן טמון רמז נפלא. את כל המצוות, יש לקיים   –ושמת בטנא 

מצוות, אך  רק על פי דרשות חז"ל. אם יקיים האדם את כל ה
יעשה זאת ללא פרושי חז"ל אלא כפי ששכלו מבין מתוך התורה  

 הוא ומעשיו.  –ה, אזי "יישרף הוא והם" עצמ
והנה, בש"ס ישנן ששים מסכתות ]ועל כן זה שיודע את כל  
הש"ס נקרא "גאון", השווה בגימטריא לששים[, ולכן נאמר:  

את המצוות[ בטנא", –"ושמת ]
 "טנא" בגימטריא ששים...

כי רק על פי באור הש"ס אפשר 
 לקיים את המצוות. 

 

"ולקחת מראשית כל 
אשר ה'  אדמה...פרי ה

 אלוקיך נתן לך" )כו, ב( 
מצינו בגמרא, שהנותן מתנה 
לאדם חשוב הרי זה כאילו מקבל 

הוא ממנו, שכן הנאה יש לו על אשר קבלו האדם החשוב ממנו 
 את מתנתו )קידושין ז(. 

שכן  –הבכורים מלשון "ולקחת"  לפיכך אמרה תורה על הבאת
להביא לפניו  יתברך את ההנאה מכך שזכה-האדם לוקח מהשם

 מתנה.
זהו גם פשוטו של הפסוק: "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי 

זה שאני מביא לך את   -האדמה אשר נתת לי ה"' )להלן פסוק י( 
 .שאתה נותן לי –, הרי זה "אשר נתת לי" יפירותיראשית 

 ()נחל קדומים
 

 "וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך" )כו, ה( 
יתברך, עליו להכניע את -לפני שבא אדם לומר דבר לפני השם

עצמו ולהתבונן במעוט ערכו 
היינו:  –ושפלותו. "וענית" 

שתכניע את עצמך )מלשון 
( תחילה, לפני 'לענות מפני'

 "ואמרת לפני ה"'.
 )תפארת שלמה(

 )כו, ה( "וענית ואמרת" 
 .(רש"י)ל לשון הרמת קו

בבני עליה: יש סימני היכר : שלשה מוורקאאמר האדמו"ר 
יודעים להיות נכנעים בקומה זקופה, לזעוק ע"י שתיקה, ולרקוד 

 ללא תנועה.
 

 "ארמי אבד אבי וירד מצרימה" )כו, ה( 
לכאורה קשה מדוע קושרים את לבן הארמי לעניין ירידת בני  

יניהם. אמנם יש  ים, שהרי לכאורה אין שום קשר בישראל למצר
עם רחל,   לבן היה יעקב מתחתן קודםאותו של  לתרץ, שלולא רמ
ואם היה הבכור, לא היו האחים   ,הבכור ליעקב וממילא יוסף היה

מקנאים בו על העדפתו של אביהם ולא היה נסבב כל עניין  
 ולכן לבן הוא האשם בכך שיוסף ירד למצרים. ,מכירתו של יוסף 

 )אלשי"ך(
 

ה ויגר שם במתי י וירד מצרימ"ארמי אבד אב
מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב וירעו אתנו 

ענונו ויתנו וי המצרים
דה קשה ועלינו עב

ונצעק אל ה' אלקי 
וישמע ה' את  ואבותינ

לנו וירא את ענינו ואת וק
    עמלנו ואת לחצנו" 

 ( ז-)כו, ה
מפרש רבינו האור החיים הקדוש 

מודדות התמידית עם יצר בדרך רמז, שהפסוק מתייחס על ההת
 .להינצל ממנוהרע, ועל הצעקה התמידית שעלינו לצעוק 

יש לנו יצר הרע שהוא רמאי גדול, ועושה את   -אבי' 'ארמי אבד 
 כל הפעולות שבעולם לאבד את הקשר בינינו לאבינו שבשמים.

הוא יורד לתוך הגוף שלנו, שהוא מיצר ומצער   -'וירד מצרימה' 
 וות. לנו ברדיפה אחר התא 

תחילה הוא  ב  -'  'ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב
, ועם הזמן הוא מתחזק בעוצמה ושוכן בא כאורח ובכוח קטן
 קבוע בגופו של האדם.
 גם הגוף מיצר לנשמה בתאוותיו.  -'וירעו אתנו המצרים' 

האדם נהיה מותש ומעונה  -דה קשה' ו'ויענונו ויתנו עלינו עב
ו עבודה ת והקשה נגד יצר הרע, כי הוא נותן לנבמלחמה התמידי

קשה, שהוא מתחדש בכל יום, 
 ות. בדרכים וצורות חכמ

 -' ואבותינ'ונצעק אל ה' אלקי 
האדם צריך לצעוק כל יום להינצל 

 .מיצר הרע

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 עזרי" )תהילים קכא("מאין יבוא 

ק( היה אומר: סק רבי אורי מסטרליה"שרף" )הרה"
 אותן אותיות.מורכבות מ"אין" ו"אני", המילים 

ההבדל הוא שב"אין" אות היו"ד )=היהודי( מצוי 
 בפנים ואילו ב"אני" היו"ד מצוי בחוץ... )ובסוף(...
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אם נצעק באמת ובתמים הקדוש ברוך  -לנו' ו'וישמע ה' את ק

כאורה היה  הוא ישמע קולנו, ולמרות שהוא ברא את יצר הרע ול
עלינו להתמודד לבד, אף על פי הקדוש ברוך הוא שומע קולנו, 

 .בותבגלל שלש סי
את אפיסת כח הלוחם שאין כח בנו, המספיק  -נו' א, 'את עני

 בו לגרשו ממנו.  םלהילח
 .אנו צריכין לעמול במלחמתו -ב, 'ואת עמלנו' 
הוא הדחק, שדוחק היצר את האדם לחטוא בעל   -ג, 'ואת לחצנו'  

 לנו. כרחו, ובגלל שלש סיבות אלו, שמע ה' את קו
 

דש מן ומרת לפני ה' אלקיך בערתי הק"וא
הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה" 

 )כו,יג(
בשום  ,מעיר רבי יצחק אברבנאל

מצווה אחרת לא מצינו, שאדם 
צריך להתוודות שקיים אותה, 

וכל  ,אלא במצוות מעשר בלבד
א "ממון כך למה? כי המעשר הו

שהרי אדם  שאין לו תובעים";
כל לוי ולומר, רשאי לדחות מפניו 

שהוא רוצה לתת את המעשר 
"ממון שאין לו  יובעניינ ,ללוי אחר

תובעים" טבעו של אדם לדחות 
את חובותיו ונקל להיכשל בכך. 
לכן ציוותה כאן התורה, שיאמר 
האדם בפומבי בבית המקדש 
ויכריז שקיים את מצוות 

 עיירת כתוצאה מכך  המעשרות.
מלזלזל במצווה זו; אלא יבער את 

שרות מביתו מדי שלוש המע
 שנים. כפי שציוותה לנו התורה.  

 )פרפראות לתורה(
 

"לא עברתי ממצותיך 
 ולא שכחתי" )כו, יג( 

מעשרות" וצריך להבין מה שייך   וידויפרשה זו נקראת בחז"ל "
איו, כמו  פירושו שאדם מתוודה על חט וידויכאן וידוי, הרי 

י עצמו, ועוד מוסיף , אבל כאן הרי מספר בשבחאשמנו בגדנו וכו'
ואומר עשיתי ככל אשר ציויתני וכו' ולא שכחתי וכו' וא"כ אינו  

 . וידוידומה ל
יש ליישב, עפ"י מה שפירש ה'קדושת לוי' זי"ע על המילים שאנו  
מזכירים במוסף של ראש השנה 'כי זוכר כל הנשכחות אתה הוא  

שהקב"ה זוכר את כל מה שאדם שוכח, הן במצוות והן  מעולם' 
בעבירות, ובהתאם לכך הוא מעניש, כגון אם אדם עשה מצוה,  

שעשה וזוכר   ה במצוואבל כתוצאה מזה מחזיק מעצמו ומתגאה 
הזאת,  ההמצוו ומזכיר את מה שעשה, אז ה' שוכח כביכול את 

ואינו מתגאה בה,  אבל אם האדם שוכח את הדבר הטוב שעשה 
וכן בעבירה, אם אדם זוכר את העבירה  ז הקב"ה זוכר זאת,א

שעשה וחטאתו נגדו תמיד, ומתבונן איך לתקן את מה שעשה, 
וא"כ מובן מדוע פרשה זו נקראת  ,אז הקב"ה שוכח מעבירה זו

מעשר" כי הוא מתוודה ואומר 'לא עברתי ממצותיך ולא  וידוי"
ושה בכדי שה'  שכוח המצוות שאני עשכחתי' כי הייתי כן צריך ל

 .  וידויאותם אבל לצערי 'ולא שכחתי' וא"כ זה כן  יזכור
 )דברי יואל( 

 

 "עשיתי ככל אשר ציותני" )כו, יד(
 .)רש"י( תעשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה מה שעליך לעשו

צריך להבין למה שינה רש"י לשונו עשינו מה 'שגזרת' עלינו, ולא  
 שינו את אשר ציויתנו. אמר ע"פ הפסוק ע

אפשר לומר דאיך יתפאר איש 
ישראל לאמר עשיתי ככל אשר 

 . צויתני, ונפשו יודעת מיעוט ערכו
שזה בעצמו גזירת  ןהענייאך 

המלך מלכו של עולם, לאמר בזה 
גזירת מלך  ההלשון, ואם לא הי

עולה על שום לב   הלומר כן, לא הי
איש מישראל, לאמר כדברים 

אתה גזרת האלה, ורק מחמת ש
ומרים כך, ולכן עשה עלינו אנו א 

 .שותמה שעליך לע תהא
 )מרן מהר"י מבעלזא זצוק"ל(

 

היום הזה ה׳ אלוקיך "
מצוך לעשות את 
החוקים האלה ואת 
המשפטים ושמרת 
ועשית אותם בכל לבבך 

 )כו, טז(  "ובכל נפשך
אמר הרה״ק רבי יואל מסאטמר 

הנכון, המדקדק בפסוק יראה שלכאורה אין זה כתוב כסדר    ,זי״ע
יך להיות כתוב ״היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות את  צר היהש

החוקים ואת המשפטים ורק אח״כ את המילה 'האלה', ולמה  
 המילה 'האלה' כתובה בין 'החוקים' ל'המשפטים'?

שולחן   אלא ענה והסביר: ידוע הטעם למה סדרו בעלי הטור 
ערוך את החלק 'חושן משפט' לבסוף אחר שלושה החלקים 

יים', 'יורה דעה', 'אבן העזר', והלא בתורה  רח ח'או ראשוניםה
יתרו,   בפרשיותסודר ענייני משפט תיכף אחר מתן תורה 

משפטים, בעוד שהרבה הלכות בענייני אבן העזר ושאר חלקי 
שו״ע לא נמצאו רק בספר דברים בסופה של התורה? אלא  
ההסבר הוא, משום שאצל דיני ממונות מצינו ענין פשרה )חו״מ 

וה לדיין לומר לבעלי הדין שמגיעים להתדיין  ב(, ומצסימן י״

 "עמו אנכי בצרה"
 
 רופא הלב של הרה"צ ר'באחת ההזדמנויות הגיע 

 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 
 אנילהרגיש את הכאב שלהם,מהעבודה שלי זה 

חייב להרגיש כאבים כדי שאוכל להבין 
 אותם!!!

 

 ספינקא( -אור נקודות של )

 "שתצילני היום ובכל יום... מיצר הרע"
 

"ואמר ר"ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל 
יום ומבקש המיתו ... ואלמלא הקב"ה עוזרו אין 

 .יכול לו" )קידושין ל, ב(
האמיתית לא מתחילה רק בשעת  ת היצרמלחמ

 הניסיון, היא מתחילה הרבה קודם לכן. 
היום לפני כל משימה ומבצע מבצעים תירגולים, 

צריך לתרגל ולהילחם  קוראים לזה "סימולציה",
דווקא כשהניסיון עדיין לא בפתחך, ואז "נתנו ה' 

 אלוקיך בידיך"...

* 
פעם שאלתי איזשהו רופא מומחה אם יש כדור 

באמצע מסויים שיכול לעזור למי שנמצא כבר 
 מלחמה.

יש רק כדור אחד שיכול לעזור אז אמר לי הרופא: 
 כדור שינה... –

 ספינקא( -)נקודות של אור 
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אצלו, שכדאי להם לעשות פשרה ולא להגיע לדין ממש, וכל בית 

 דין המרבה בזה הרי זה משובח. 
יוצא לנו מכך, שאם היו מסדרים את חלק חושן משפט 
בהתחלה, יטעו לומר שגם בשאר חלקי השו״ע שייך ענין פשרה,  

לקים הראשונים אסור  לושה החומר שבשוע״כ סדרוה לבסוף ל
לעשות שום פשרה לא יגרע ולא יוסיף, רק בענייני חושן משפט 
בדיני ממונות ושאר תביעות שבין אדם לחבירו, באלה מצוה 

 לעשות פשרה, לוותר משלו מצד השלום.
ובזה יובן היטב לשון הכתוב הנ״ל, וגם את המילה ״האלה״ 

שכתובה בין 'החוקים' לבין 
ידוע ששום טים', מ'המשפ 

שאיפה שכתוב 'האלה' הכוונה 
לומר: אלה, לא פחות ולא יותר, 
)כמו שכתוב בפרשת יתרו ״אלה 
הדברים אשר תדבר אל בני 

ומפרש רש״י ״לא  -ישראל״ 
פחות ולא יותר״(, וזהו א״כ הסבר 
הפסוק: ״היום הזה ה' אלוקיך 
מצוך לעשות את החוקים האלה״ 
לגבי החוקים בשלושת חלקי 

ריכים שיהיה שונים צו״ע הראש
בבחינת ״האלה״ דווקא, לא פחות 

 – ולא יותר! ״ואת המשפטים״ 
ענייני "חושן משפט", בהם לא 
כתוב האלה, כי שם יש לעשות 

 פשרות...
 

וידבר משה והכהנים "
 אל כל ישראל... םהלויי

 " היום הזה נהיית לעם
 )כז, ט( 

בגמרא במסכת ברכות )סג:( 
 נאמר: פתח רבי יהודה בכבוד

כת ושמע סתורה ודרש: "ה
ישראל היום הזה נהיית לעם" וכי 
אותו היום ניתנה תורה לישראל? 
והלוא אותו יום סוף ארבעים שנה 
היה! אלא ללמדך: שחביבה תורה 
על לומדיה בכל יום ויום כיום 

 שניתנה מהר סיני. 
בריה דרבי חייא איש כפר עכו: תדע, שהרי אדם   אמר רבי תנחום

 דומה   -שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא  קורא קריאת שמע  
 כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם!

 דומה -אם ערב אחד לא קרא  -שאל המגיד מדובנא  -יש להבין 
 כמי שלא קרא מעולם?!

דרכו  ,הדבר דומה למלך העורך מלחמה -אמר המגיד  -אמנם 
המלך שהוא עצמו אינו עומד בשדה הקרב ממש, אלא  של

במרחק של כמה פרסאות, ובכל כברת ארץ הוא מציב צופים כדי 
עביר את פקודותיו אל המפקדים המצויים שיוכלו להשמיע ולה

 בשדה הקרב.
המלך עצמו משמיע את פקודתו לצופה אחד, והוא צועק לשני 

 יעדה. והשני לשלישי וכן הלאה עד שהפקודה מגיעה לי
כל זה הוא בתנאי שכל הצופים עומדים על משמרתם ולא 
נוטשים אותה, אולם אם ימלט אחד הצופים על נפשו תתנתק 

 הן.יהשרשרת והפקודות לא יגיעו ליעד
הקב"ה נתן לישראל תורה בהר   -אמר המגיד    -כן הוא גם הנמשל  

סיני, ובאותו היום מילא את 
ליבותיהם של ישראל ביראה 

המעלות הנצרכות  וקדושה ובכל
ליהודי כדי לעבוד את ה' לאורך 

 כל הדורות. 
כל זאת בתנאי שהאדם מקפיד 
מידי יום בקריאת שמע ובזאת 
הוא מקשר את עצמו לאותו יום 
נשגב, אולם אם נוטש הוא את 
משמרתו ואינו קורא קריאת 

מנתק הוא במעשה זה את   -שמע  
ת הדורות ואיננו מחובר רשרש

 עוד אל היום ההוא! 
נחום בריה תרבי  זוא אשר רמה

דרבי חייא: אפילו אם ערב אחד 
מי שלא קרא כ הדומ -אינו קורא 

 קריאת שמע מעולם!
 

ארור האיש אשר "
 טו( , )כז "יעשה פסל

כל שאר הארורים נאמרים בלשון 
, ולא בלשון עתיד, ולמה ההוו 

אמר כאן אשר יעשה בלשון 
ארור   ההוועתיד, ולא אמר בלשון  

ומסכה? ונראה  האיש עושה פסל
רות אינו ילי שבכל שאר העב

מצרף מחשבה למעשה ולא נענש 
על מחשבתו בזה, רק כשיעשה 
העברה בפועל אז יעניש על זאת, 
אבל על חטא עבודה זרה נענש 

ל גם על מחשבתו, ומחשבה ש
עבודה זרה מצטרפת למעשה להעניש עליה, כמו שכתוב על 

ת בית ישראל ש אולמען תפ 'חטא עבודה זרה )יחזקאל יד( 
לכך נאמר כאן בחטא העבודה זרה אשר יעשה לשון  'בליבם

עליה ויהיה   שייענעתיד, שאף משיחשוב רק לעשות עבודה זרה 
ם בכלל ארור, אבל בשאר החטאים אינו נענש עד שיעבור עליה

, שאינו נענש ההוו בפועל, לכך נאמר אצל שאר הארורים בלשון 
  .עליהם עד שיעשה

 (מו)שמנה לח

 "אדם לעמל יולד" )איוב ה, ז(

סיפר הרה"ח ר' ישעיהו בורנשטיין: לפני שנים 
בעל רבות למדתי מדי ערב בחברותא עם יהודי 

 תשובה.
רב היהודי היה עובד לפרנסתו במשך כל היום, ובע

 היה לומד בחברותא.
כעבור תקופה התעורר בו חשק להרבות בלימוד 

שהוא חושב לעזוב את התורה, וסיפר לחברו 
 עסקיו ולשקוע בעסק התורה כל היום.

הציע לו החבר שיבוא איתו לרה"צ ר' אשר פריינד 
 זצ"ל, להתייעץ עמו על העניין.

באו יחדיו לביתו של ר' אשר והלה הרצה את דבריו 
 ' אשר.לפני ר

שאל אותו ר' אשר: אתה הרי לומד תורה מידי ערב! 
ענה היהודי שאמנם הוא לומד, אבל זה מעט מאוד! 
וכמו כן, הלימוד הוא גם מתוך עייפות, לאחר יום 

ולכן רוצה  –שלם של עבודה, ולא בראש פנוי וצלול 
כדי שיוכל ללמוד מתוך  -תו הוא לעזוב את עבוד

 שלוות הנפש...

מי אמר לך שהקדוש ברוך ר: אמר לו ר' אש
רוצה ממך תורה מתוך הרחבת  הוא

הדעת? אולי חביב בעיניו הלימוד שאתה 
 לומד מתוך מאמץ דווקא?!....

 ספינקא( -)נקודות של אור 



                                                בסיעתא דשמיא

השמחה                  את נפסיק לא
 ניצבים וילך -תבא -פרשיות: כי

 ב ד י ח ו ת
ילד בן שש שואל את אימו: אמא! באיזו שעה נולדתי? בשתים ( 1)

אני מקווה שלא הערתי ‚ אומר הבן‚ אוי‚ בלילה עונה האם המאושרת

 בדיחות  הרבה עוד הפנימי בדף יש אותך.

 דבר העורך

ה" :וילך כתוב בפרשת ֶ ל  ָבִרים ָהאֵּ ר ֶאת ַהד ְ ֵּ ה ַוְיַדב  ֶ ֶלְך מֹש   "ַוי ֵּ
אחר פרשת ניצבים מגיעה פרשת וילך לרמוז לאדם, לפני שאתה מתחיל ללכת הלאה 

בעבודת ה' ולהתקדם בשלב הבא, קודם כל תהיה יציב במה שאתה כבר עושה ורק אז 

תתקדם הלאה אבל אם אתה עדיין רופף במצוות מסויימות אזי כדאי שתתחזק באותם 

שקודם כל להיות נצבים ורק אחר מצוות הרופפות ואחר כך תוסיף וזה ניצבים וילך 

כך וילך ואיך זוכים לכך? רק על ידי ששואפים להיות משה כמו שאמר אליהו הנביא 

 שכל אדם יכול להגיע לדרגתו של משה רבינו. 

באדם שחזר בתשובה ולקח דף ועט ורשם לעצמו את הקבלות שהוא רוצה  ומעשה

ך הלך לרבו לשאול אותו לקבל על עצמו וכשהדף נגמר הוא רשם על הדף השני וכ

אם זה מספיק המאתיים קבלות שהוא קיבל על עצמו או שיש מה להוסיף, והרב 

הסתכל בדפים ואמר לו זה יותר מדי והרב מחק לו את הכל והשאיר לו רק שתי דברים 

ואמר לו תעשה את זה חודש ימים ותבוא אלי שוב, אולי אוסיף לך עוד איזה דבר 

 לום ומבורך העורך: מאיר פנחסי הי"ושבת ששתוכל לעמוד בו. 

 הדבר תורה לעילוי נשמת: 

 ע"ה טורן בת רחים וזוהרה. אורה בת יוכבד 

 להקדשות ניתן להתקשר למערכת.

 

 47גיליון מספר: 

 



  
 עוד רעות וחדשות ,רעות חדשות לו שיש לו ואומר לחולה מתקשר רופא( 2)

 שעות 24 לו שנשארו לו אומר הרופא .ברעות תתחיל לו אומר החולה אז,יותר

שכחתי : לו ענה הרופא אז!? יותר הרעות ומה אותו שאל החולה אז ,לחיות

 ...אתמול אליך להתקשר

שאלו אדם חכם: "רופא ובנקאי מי יותר חשוב לפני המקום?" השיב החכם: ( 3)

"רופא חשוב יותר לפני המקום והא הראיה שבעשרת הדברות הקדים המקום 'לא 

 תרצח' ל'לא תגנוב'.......... 

שני אחים קטנים נכנסים לשחק בחדר ומגלים על הרצפה משקל: "תראה ( 4)

ה על זה זועק הגדול "למה?" שואל הקטן איזה יופי" מתלהב הקטן "לא אל תעל

"לא יודע מה זה עושה" אומר הילד בצער "אבל כשאמא עולה על זה היא מתחילה 

 לבכות............"

בקורס החייאה לקמצנים החליטו שאין יותר לצבוט את הקמצן או לחבר ( 5)

מוניטור פשוט מאוד לנסות לקחת לו את הארנק אם הוא לא מגיב הוא כנראה 

 ת.............מ

במשפט של עבריין עורך הדין פנה לאחד העדים ושאל: "תגיד האם זה נכון ( 6)

$ כדי שתהיה לטובת הנאשם?" העד שתק  20,000ששילמו לך שוחד על סך 

והתעלם מהשאלה. לאחר כמה דקות עורך הדין שאל שוב: "תגיד האם זה נכון 

ת הנאשם?" העד בהה $ כדי שתהיה לטוב 20,000ששילמו לך שוחד על סך 

אשי התערב ופנה לעד "בבקשה תענה בחלון וכביכול לא שמע כלום השופט הר

 ל השאלה שהוא שאל" העד ענה נדהם: חשבתי שעורך הדין פנה אליך........"ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ניצבים וילך–כי תבא פרשיות:  'לא נפסיק את השמחה'עלון 

    עלונים והדפסה והפצה והשמחה  7,000 -כל ה

   לזכות ולהצלחת: משה בן רביטל

                  .הי"וואסתר הודיה בת רביטל 

 להקדשת פרשיות חייגו כעת למערכת

 

 a05832349@gmail.comלקבלת העלון במייל הירשמו: 

mailto:a05832349@gmail.com


  
רביעי. סליחה הפגישה תתקיים ביום ‚ נהל מבקש מהמזכירה לכתוב מכתב( מ7)

איך כותבים יום רביעי? בעין או באלף? חושב המנהל ‚ אדוני שואלת המזכירה

 .......הפגישה תתקיים ביום חמישי.-רגע ואומר: תכתבי

קמ"ש ואומר לנהג "רשיונות בבקשה  180שוטר עוצר נהג במהירות של ( 8)

 אתה יודע איזה מהירות נסעת??? איפה האחריות שלך?? הנהג בתגובה: " יש לי

גופות בבגאז' נשק לא חוקי וכל מה שאתה מודאג זה המהירות שנסעתי?"  2

דקות עשרות שוטרים מגעים למקום  10השוטר נחלץ ורץ להזעיק גיבוי כעבור 

מקיפים את הנהג ועוצרים אתו בבדיקה הם לא מגלים כלום באוטו ניגש אליו 

היות??" הנהג המפקד ואומר לו: "אין לך פה לא גופות ולא נשק מה זה צריך ל

מחייך ואומר: "אין לי מושג מה השוטר ההזוי הזה רוצה ממני תיכף הוא יגיד 

 קמ"ש............" 180שנסעתי גם על 

חייל נצפה גוחן על הרצפה, בודק פחי אשפה, מרים כל מיני ניירות. המפקד ( 9)

שאל אותו :מה פשר מעשיך? אני מחפש איזה דף. המפקד כתב לו דף של יציאה 

 ......חופשה. זרחו עיניו של החייל: את הדף הזה חפשתי.ל

יש אחד נכנס לחנות בעלי חיים, ורצה לרכוש תוכי, בעל החנות הראה לו ( א10)

$ מחיר מבצע" "מה מיוחד  15,000תוכי ואמר לו: תראה זה תוכי ממש מיוחד 

בו כ"כ?" שאל האיש. "ענה המוכר מדובר בתוכי שיודע את כל התנ"ך ורש"י 

ע"פ" "יפה" אמר האיש. ומה לגבי התוכי שלידו" אה התוכי הזה הוא הרבה ב

$ הוא יודע את כל הש"ס בבלי וירושלמי. "טוב" אומר הקונה  35.000יותר יקר 

 250,000"ומה לגבי התוכי שם למעלה" "לזה" אומר המוכר "צריך משכנתא 

מושג אלא $" "למה כזה יקר?"  הקונה הזדעזע. תראה אדוני באמת שאין לי 

  "כבוד הרב............." ששני התוכים האחרים קוראים לו

 

 

 

 

 

 

 

 

 הטשולנ'ט הביתי

 *בר"ח שלמה מוסאיוףבכל ליל שישי 

מתקיים שיעור דרך הלוין של פה מפיק   

 שליט"א  ליאור גלזרמרגליות הרב 

במהלך השיעור מתקיים  21:30מהשעה: 

 מכירה של הטשולנ'ט הכי טעים. 

 *₪050-437-0548.  20מנת טשולנ'ט 

 

          הקלדות

  דברי תורה

 מסמכים
 תווים 1,000

 ₪ 4-רק ב 
0583-234-941 
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הֹוֵלְך הֹוֵלְך ַּבֹּתםַּבֹּתם
ב"ה

holechbetom@gmail.com / ָהַעלֹון יֹו"ל ַע"י ְיִׁשיַבת ֹּתם ָוָדַעת ְּבָראׁשּות ָהַרב ִיְצָחק ִגיְנְזּבּוְרג

!ְ ׁשַּבָת ׁשָלוֹם וּמְבֹרָךְ!ׁשַּבָת ׁשָלוֹם וּמְבֹרָך

הֹוֵלְך ַּבֹּתם
ָעלֹון ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל

ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹוא / ִּגָּליֹון 85

ָלוֹת אֵין ְקל
ַהְּׁשִנָּיה  ַּבַּפַעם  מֹוִפיעֹות  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 

ַּבּתֹוָרה "ַהְּבָרכֹות ְוַהְּקָללֹות".
ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַעל  ִסּפּור  ֶיְׁשנֹו 
ִמַּבַעל  ַהָּפָרָׁשה  ֶאת  ָׁשַמע  ֶׁשַּפַעם 
ֵמָעְצַמת  ְוִהְתַעֵּלף  ָרִגיל,  קֹוֵרא 

ַהְּקָללֹות.
ִהְתַעַּלְפָּת?  "ַמּדּוַע  אֹותֹו  ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו 
ֲהֵרי זֹו ֹלא ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ָּבּה ַאָּתה 
"ָּכל  ֵהִׁשיב  ַהָּפָרָׁשה!"  ֶאת  ׁשֹוֵמַע 
ֵמָאִבי,  ַהָּפָרָׁשה  ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת  ָׁשָנה 
 – קֹוֵרא  הּוא  ְוַכֲאֶׁשר  ַהָּזֵקן,  ַאְדמֹו"ר 
ִנְׁשָמע  ַהֹּכל  ַהְּקָללֹות.  ִנְׁשָמעֹות  ֹלא 

ְּכמֹו ְּבָרָכה".
ֵאיְך נּוַכל ַּגם ֲאַנְחנּו ִלְקרֹא ּוְלַהְקִׁשיב 
ְלָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ַאְך ֹלא ִלְׁשֹמַע ֶאת 

ַהְּקָללֹות?
ֶׁשַהּתֹוָרה  ֻמְסָּבר  ַּבֲחִסידּות 
ָמה  ַוֲאִפּלּו  טֹוב,  ֻּכָּלּה  ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה 
הּוא  ְּבֶעֶצם   – ְקָלָלה  ְּכמֹו  ֶׁשִּנְדֶמה 

ְּבָרָכה.

ֲאַנְחנּו  ֶזה  ְלַגּלֹות ֶאת  ִּבְׁשִביל ֶׁשּנּוַכל 
ֶׁשה'  ֵאיְך  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹד  ְצִריִכים 

לֹוֵמד אֹוָתּה – ֵאיְך ֶׁשִהיא ֶּבֱאֶמת.
ְּכֶׁשִּנְקָרא ֶאת ַהָּפסּוק ַנֲחֹׁשב ֵאיְך ֶזה 
ּוְכֶׁשִּנְלָמד  ַמָּמׁש,  ַּבְּמִציאּות  קֹוֶרה 
ֶאת ַהִּמְׁשָנה ִנְרֶאה ֶׁשִהיא ָחָיה ְוַקֶּיֶמת 
ָּכאן  ְלָיֵדינּו,  קֹוֶרה  ֶזה  ֶאת  ְנַדְמֵין   –

ְוַעְכָׁשו.
ָּכְך ִיְהֶיה ַּגם ְּכֶׁשִּנְׁשַמע ֶאת ַהְּבָרכֹות – 

ֵאיְך ה' אֹוֵהב ּוְמָבֵרְך אֹוָתנּו,
ֶׁשה'  ֵנַדע  ַהֵהֶפְך  ֶאת  ְּכֶׁשִּנְׁשַמע  ְוַגם 
עֹוֶׂשה ָלנּו ֶאת ֶזה, ְוהּוא ֶזה ֶׁשְּבֶעֶצם 
ְמַנֶּסה ְלעֹוֵרר אֹוָתנּו – ֶזה לא ִיָּׁשַמע 
ִׂשיָחה  ְּכמֹו  ִיָּׁשַמע  ֶזה  ְקָללֹות.  ְּכמֹו 

אֹוֶהֶבת ֵּבין ָאב ְלֵבן.
ְּכֶׁשִּנְׁשַמע ֶאת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה 

ַהָּׁשבּוַע ְנַנֶּסה ִלְמֹצא ֶאת ַהֶּדֶרְך 
ְלַהְקִׁשיב ָל"ַאָּבא" ֶׁשְּמַחֵּנְך אֹוָתנּו, 

ְוַהִחּנּוְך הּוא ְּבֶעֶצם ְּבָרָכה.



ִסּפּור ֲחִסיִדי

ַהָּׁשבּוַע ָהָיה יֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס 
ִמּקֹוִריץ, ּוַבָּׁשבּוַע ַהָּבא ָיחּול יֹום ַהֻהֶּלֶדת 

ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.
ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ֶׁשַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִנְהָיה ְלַרִּבי, 
ֶׁשָאַמר  ִּפיְנָחס  ְּבר'  ָּפַגׁש  הּוא  ֶאָחד  יֹום 
לֹו: "ֲאַלֵּמד אֹוְתָך ָּכֵעת ֵּבאּור ֶׁשל ִמְדָרׁש 
ַהָּׁשָעה  ַּתִּגיַע  עֹוד  ָחָז"ל.  ִמִּמְדְרֵׁשי  ֶאָחד 
ְּדָרָׁשה  ָאַמר  ְוֶתֶכף  לֹו".  ָזקּוק  ֶׁשִּתְהֶיה 

ֲאֻרָּכה ּוָבּה ֻקְׁשיֹות ְוֵתרּוִצים ְמֻפְלָּפִלים.
ִנְפַטר  ְּכָבר  ִּפְנָחס  ר'  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ָעְברּו 
ְוָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִנְהָיה ְלַרִּבי. ְּבאֹוָתם ָיִמים 
ַהָּזֵקן,  ָהַאְדמֹו"ר  ַעל  ַהִּמְתַנְּגִדים  ֶהֱעִלילּו 

ְוהּוא ֻהְׁשַלְך ַלֶּכֶלא.
ַהְּמתּוִנים  ַהִּמְתַנְּגִדים  ֶאָחד  ֶׁשל  ְּבֶעְזָרתֹו 
ֻׁשְחַרר ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש  ְלהֹודֹות 
ַעל  ִּתְהֶיה  "ַההֹוָדָאה  ֵהִׁשיב:  ַלִּמְתַנֵּגד, 
ְיֵדי ִלּמּוד ּתֹוָרה. ֵּתֵלְך ְּבַבָּקָׁשה ֶאל ְּגדֹוֵלי 
ְּבִלּמּוד  ִעָּמֶהם  ּוְתַדֵּבר  ֶׁשָּלנּו,  ַהּתֹוָרה 
ָיכֹול  ֶׁשַאָּתה  ַהּתֹוָדה  ִּתְהֶיה  זֹו  ּתֹוָרה. 

ְלָהִביא ִלי".
ָּכְך ָעָׂשה ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְועֹוד ְּבֶטֶרם ָׁשב 
ֶאל ֵּביתֹו – הּוא ָנַסע ֶאל ַהָּגדֹול ֶׁשְּבאֹוָתם 
ִמן  ְונֹוַדע  ָּגאֹון  ִאיׁש  ַהֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי 

ָהִעיר ִׁשְקלֹוב.
ַמּדּוַע  ַלִּמְתַנֵּגד  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ְּכֶׁשָאַמר 

ֶּדֶרְך  ָסַלְלָּת  "ַמּדּוַע  ְּבַכַעס:  ֵהִׁשיב  ָּבא, 
ֲחָדָׁשה? ֲהֹלא אֹוְמִרים ָעֶליָך ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע 
ִלְלֹמד, ְוָלָּמה ִּתְתַחֵּבר ִעם ַּכת ַהֲחִסיִדים 

ַהְּמַבְזְּבִזים ֶאת ְזַמָּנם?"
ָעָנה לֹו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: "ָּכֵעת ֲאַדֵּבר ִאְּתָך 

ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה, ּוְבֵאיֶזה ֵחֶלק ֶׁשִּתְרֶצה".
ִלְׁשאֹל  אּוַכל  "ָמה  ְוָאַמר:  ַהָּגאֹון  ָחַׁשב 
ַמִּכיר  ֻּכּלֹו  ַהַּתְלמּוד  ֶאת  ֲהֹלא  אֹוְתָך? 
ַאָּתה ְּבַעל ֶּפה. ַאְך ִהֵּנה, ִנְזַּכְרִּתי ִּכי ַּכָּמה 
ָׁשִנים ִמְתַקֶּׁשה ֲאִני ְּבִמְדָרׁש ָחָז"ל ֶאָחד, 

ֶׁשֵאיִני יֹוֵדַע ְלָפְרׁשֹו".
ָהָיה ֶזה ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָעָליו ִהְקָׁשה ר' ִּפְנָחס 

ֶאת ְׁשֵאלֹוָתיו ִּבְפֵני ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.
ַהָּזֵקן ֶאת ֵּתרּוצֹו ֶׁשל ר'  ָהַאְדמֹו"ר  ִהִּציַע 
ֶׁשִהְתַּפֵעל  ְוַהִּמְתַנֵּגד  ַהָּגאֹון.  ִלְפֵני  ִּפְנָחס 
ַאְדמֹו"ר  ֹראׁש  ַעל  ְּבִחָּבה  ָנַׁשק   – ְמאֹוד 

ַהָּזֵקן.
"ָּכֵעת  ַהָּזֵקן:  ָהַאְדמֹו"ר  לֹו  ָאַמר  ִמָּיד 
ֲאַגֶּלה ְלָך ְקָצת  ִמְּגֻדַּלת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ְלָפֶניָך,  ֶׁשָאַמְרִּתי  ַהֵּתרּוץ  ִהֵּנה  ְוַתְלִמיָדיו. 
ְׁשַמְעִּתיו ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ֵמֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי 
ְּברּוַח  ִלי  ֶׁשָאַמר  ַהֶּבעְׁש"ט  ַּתְלִמיֵדי 

ַהּקֶֹדׁש ִּכי ֶאְצָטֵרְך עֹוד ַלֵּתרּוץ ַהֶּזה.
ְוִנְפְרדּו  ַהָּזֵקן  ְלַאְדמֹו"ר  ַהִּמְתַנֵּגד  הֹוָדה 

ִּביִדידּות ַרָּבה.

י ּפִנְחָס מִּקוֹרִיץ וְאַדְמוֹ"ר הַזֵָּקן עִם רַּבִ



ּפֶרֶק ו'

ִהְרַּגְׁשִּתי  ִׁשִּׁשי,  ְּביֹום  ְלֶפַתע, 
ַאֲהָבה  ֶׁשל  ֵאׁש  ְּבִלִּבי  ֶׁשִּנְדֶלֶקת 
ַרָּבה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאׁש ֶׁשַּמָּמׁש 

ׂשֹוֶרֶפת אֹוִתי ִמִּבְפִנים.
ַלֲחזֹר  רֹוֶצה  ֶׁשֲאִני  ֶהְחַלְטִּתי  ִמָּיד 

ְוִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.
ַהֶּדֶלת  ְלִכּוּון  ַרְצִּתי  ֵמַהִּמָּטה,  ַקְמִּתי 
ַאְך ְלַצֲעִרי ִהיא ָהְיָתה ְנעּוָלה. ָחַזְרִּתי 
ֲאָבל  ְזַמן,  ְקָצת  עֹוד  ַּבִּמָּטה  ִלְׁשַּכב 
ָּכל ַהְּזַמן ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ַלֲחזֹר 

ַלַּיֲהדּות, ְוַלֲעבֹד ֶאת ה'.
ַהֶּדֶלת,  ֶאת  ִלְפֹּתַח  ׁשּוב  ִנִּסיִתי 
ִנְׁשַּבְרִּתי  ַמָּמׁש  ִנְפְּתָחה  ֹלא  ּוְכֶׁשּזֹו 

ְוִהְתַחְלִּתי ִלְבּכֹות.
ְזַמן  ָקָטן,  ֶיֶלד  ְּכמֹו  ּוָבִכיִתי  ָּבִכיִתי 
ֶׁשה'  ְּבמֹוִחי  ָעָלה  ֶׁשְּלֶפַתע  ַעד  ַרב, 
ָעַלי  ִיְׁשמֹר  הּוא  ּוֶבַטח  אֹוִתי,  אֹוֵהב 

ְּכֶׁשֲאַנֶּסה ִלְבֹרַח ִמָּכאן.
ַּבֶחֶדר ָהָיה ַחּלֹון ָּגבֹוַּה, ִטַּפְסִּתי ֵאָליו 

ְוִהְסַּתַּכְלִּתי ְּכַלֵּפי ַמָּטה.

ַּתְקִציר: ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ׁשֹוֵמַע ִמֶּבן ָהַאְלָמָנה ֶאת ֵנס ַהָּצָלתֹו ֵמַהִּמְנָזר.

ֻּכָּלם ִנְגָאִלים

ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשבּוַע ַהָּבא ָיחּול 
"ח"י  ַהֲחִסיִדי  ַהַּתֲאִריְך 
ַהָּמָהָר"ל  ִנְפַטר  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ֱאלּול". 
ְוֵכן  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  נֹוַלד  ִמְּפָראג, 

ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.
ֶׁשַהַּתֲאִריְך  ֶׁשִּמֵּכיָון  ֻמְסָּבר  ַּבֲחִסידּות 
הּוא יח ַּבחֶֹדׁש, ְּבֶעֶצם ֶאְפָׁשר ַלֲהפְֹך 

אֹותֹו ּוְלַהִּגיַע ְל־חי, ַחּיּות.
ְּבַחּיּות  ְוָגדּוׁש  ָמֵלא  ַהֶּזה  ַהַּתֲאִריְך 
אֹוֵמר  ֱאלּול"  "ַחי  ְוַהִּבּטּוי  ְמֻיֶחֶדת, 
ְוִׂשְמָחה  ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ֶׁשָּצִריְך 

ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל חֶֹדׁש ֱאלּול.
ָלנּו  ֵיׁש  ַהָּׁשָנה  סֹוף  ְוַעד  ִמָּכאן  ָּכֵעת, 
ּוְבָכל  ֶהֳחָדִׁשים,   12 ְּכֶנֶגד  ָיִמים,   12

יֹום ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ְלַתֵּקן ֹחֶדׁש.
ְּדָבִרים  ָהיּו  ֶׁשָעְברּו  ֶהֳחָדִׁשים  ְּבָכל 
ָיכֹול  ַאְך  ּוְבֵּכיף,  ְּבֵחֶׁשק  ֶׁשָעִׂשינּו 

ִלְהיֹות ֶׁשָהיּו ְּדָבִרים ֶׁשְּקָצת ָּפחֹות...
ִמְצָוה  ְּדַבר  ָּכל  ַהְּקרֹוִבים,  ַּבָּיִמים 
ְּבֶעֶצם   – ּוְבֵחֶׁשק  ְּבַחּיּות  ֶׁשַּנֲעֶׂשה 
ְיַתֵּקן ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשל ֶהֳחָדִׁשים 

ֶׁשָעְברּו. ָקִדיָמה ָלֲעבֹוָדה!

סֹודֹות ַהֹחֶדׁש ֶׁשָּלנּו
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הָאוֹת כ'
ָהאֹות  ִעם  ַהָּׁשבּוַע  ְמַסְּיִמים  ֲאַנְחנּו 

ֶׁשָּלנּו, ָהאֹות כ'.
613, ִמְצוֹות.  ה' ִצָּוה אֹוָתנּו ְּבַתְרָי"ג, 
ַהִּמְצוֹות  ִׁשְבַעת  ֶאת  נֹוִסיף  ִאם 
ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמָחָז"ל ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו 620 
ִמְצוֹות, ְּבִגיַמְטִרָּיה "ֶּכֶתר" ּוְבִגיַמְטִרָּיה 

"ֶעְׂשִרים".
ְלַקֵּׁשר  הּוא  ַהִּמְצוֹות  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיד 

ֵּביֵנינּו ּוֵבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
ֶׁשַהִּמְצוֹות  נֹוָסף,  ָּדָבר  ָּכתּוב  ַּבֹּזַהר 
ַמְקִּבילֹות ָלֵאָבִרים ֶׁשל ַהֶּמֶלְך – ַהּגּוף 

ֶׁשל ה'.
ִּבְמֹלא  ֵאֵלינּו  ִהְתַּגָּלה  הּוא  ֵהיָכן 

ַמַּתן  ְּבַמֲעַמד  ִסיַני,  ְּבַהר  ִּתְפַאְרּתֹו? 
ּתֹוָרה.

ַהִּדְּברֹות,  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ָלנּו  ָאַמר  ה' 
ֲאֶׁשר  "ְוכֹל  הּוא  ֶׁשָּלֶהן  ְּכֶׁשַהִּסּיּום 
ְלֵרֶעָך". ִאם ָנִׁשים ֵלב ִנְרֶאה ֶׁשָהאֹות 

ַהחֹוֶתֶמת ִהיא ָהאֹות ֶׁשָּלנּו – כ'.
חֹוֶתֶמת,  ֶׁשָּלנּו  ָהאֹות  ַּדְוָקא  ָלָּמה 

ּוְבֶעֶצם ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָּכל ַהּתֹוָרה?
ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֻמְסָּבר  ַּבֲחִסידּות 
ֹלא  ֲאַנְחנּו  ַעְצֵמנּו  ֶׁשִּמַּצד  יֹוְדִעים 
ַוֲחָלִקים,  ְּפׁשּוִטים   – ְּכלּום  ָׁשִוים 
ַמָּמׁש ְּכמֹו ָהאֹות כ' סֹוִפית – ֶזה ּגֹוֵרם 

ָלנּו ִלְרצֹות ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' עֹוד ָועֹוד.

ֹלא ָׁשִוים ְּכלּום

1 ֵּכיַצד ִנְׁשַמע ֶׁשַהֹּכל ְּבָרָכה?
2 ֵאיְך ְנַתֵּקן ִמְצוֹות ֶׁשָעִׂשינּו ִלְפֵני ַּכָּמה ֳחָדִׁשים? 

3 ָמה ּגֹוֵרם ָלנּו ַלֲעֹבד ֶאת ה'?

ּבְדִיחַת 
ֶקרֶׁש 

ַקְמָצן ְּבַתֲחַנת ֶּדֶלק:
"ַּכָּמה עֹוָלה ִטַּפת 

ֶּדֶלק?"
ַהְּמַתְדֵלק: "ִטָּפה ֹלא 

עֹוָלה ְּכלּום!"
ַהַּקְמָצן: "ָאז 

ְּתַטְפֵטף ִלי ְּבַבָּקָׁשה 
ֵמיַכל ָמֵלא..."

 ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ֵיׁש ִלְׁשלֹוַח ְּבהֹוָדָעה ְלִמְסָּפר 1868־770־058,
 אֹו ַלֵמייל ֶׁשל ֶהָעלֹון. ְּבֶעְזַרת ה', ָּכל חֹוֶדׁש ִתְתַקֵּיים ַהְגָרָלה

)ָּכל ָׁשבּוַע צֹוְבִרים ַּכְרִטיס נֹוָסף( ַעל ִמְׂשַחק ֻקְפָסה, ֵּבין 
ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה. ַהזֹוֶכה ֵמחֹוֶדש ְמַנֵחם־ָאב: ַחִּיים ֹּדב ֶּבער ַמְימֹון
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תְָּב ְּ ַמטְָּאְִּסַטיע  כְַּ:ְּעֹוֵרְךְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאְְְְִּּּּדש  ד  מְַּדְָּדוְִּר:ְִּצטו.ְַּחָלִמישיְָּמר  ְּןִביכ 

ִדיעוְֹּ ָלאוְֹּתְּי  ָפָרשְַּתְִּנפ  אָתבְִֹּכיְְָּּנָרַשת*ְְְְַּּּּהָשבועְַּתְּב 

י ו  ם ג   ת ָלֵצא ְצרִּ מ ִּ ש   תֵמה  פֶׁ ֶׁ נ  ב   ֶׁ ְּש 

וְַּ ִמצ  ַשֵבחְַּאְּקֹורְֵּםְִּבכוִריאְַּהֵםִבייְּכְִּרְֶּנֱאמְַּם,ְִּבכוִריתְֲּהָבַאתְּב  ְּומ 
ַריְְִֶּּשהֹוִציָאנולְּעְַּם,ְַּהשְֵּתְּאְֶּ ָנתְַּםְִּמִםצ  הְַּהחֹובְָּץְָּהָארְֶּתְּאְְֶָּּלנוןְּו 

ְּ.ֵנרֹוֶתיהְְֶָּּשֵאלו
יוְֹּ ִגל  ַנןְֶּהְּזְֶּןְּב  מְֹּהְּנ  ִציַאתְָּנָרשְַּתְּאְֶּדְִּלל  ַריְִּתְּי  לְּשְְֶַּּהֶהֵבטןְִּמְּםְִּמצ 

פְִּ,ְַּלֲחֵברוְֹּםְָּאדְָּןְֵּבי סוקְֵּהְֶּשעֹולְֶּיְּכ  ְּ.ְּהַהָנָרשְָּיְִּמנ 
ְֶּשֲהרְֵּ ַאי ְֺּטמ  ַריְִּת ְִּמצ  ְֹּלם תְָּא ְָּהי  ְּרְַּה ְַּבֵחלְֶּק ְּ"שְֶּק ְֵּביל םְָּאָדְּן
ְַּלָםקוְֹּ נְֵּם", י  ְִּענ  ִפירְָּי ְָּזרְָּהְַּוֲעבֹודְָּהְּכ  ןְֵּבילְּ"שְֶּקְַּבֵחלְֶּםְּגְַּאְֶּאלְָּה,
ְָּאדְָּ ְַּלֲחֵברוְֹּם ְֶּשכְֵּ", ִרין ְַּהִםצ  ְָּרִעיְָּהיום ָזִרים ַאכ  ְּו  ַמֲהַלְךם, ְּוב 

ְַּהָגלו תֹוכְָּת ְּב  קום ב  כונֹוֵתיהְְֶָּּבנוְִּנד  ְּת  ְָּהָרעוְֹּם ֶשהֹוִצית. אְּוכ 
ְּהוְָּברוְךְַּהָעדֹושְּאֹוָתנו ַריְִּא ְִּמִםצ  ְּהום, ְָּגַאא ְּגְְַּּאֹוָתנול ןְִּמְּם

בוד ִשְְַּּהִשע  ְּי.ַהַמפ 
ָידועְַּ ְּנְִּלְּעְַּרְַּהֵבאוְּו  דֹולְֵּי ְּג  ְַּהֲחִסידוי ְּכְִּת, ָפָרשְַּרְֶּשֶמֱאמְַּהְּמְַּי תְּב 
ְּ"ִבכוִרי ִריְֹּאָתנוְַּוָטֵרעום, ְַּהִםצ  ֹלם", ְּו  ְּ"ֶנֱאמְַּא ְָּלנוְַּוָטֵרעור
ִרי ִרירְּלֹומְַּהְַּהַכָונְָּם",ְַּהִםצ  ָזִריםְָּרִעיְּאֹוָתנוְָּעׂשוםְֶּשַהִםצ  ַאכ  םְּו 
מֹותְָּ ְּם.כ 

ְּ

בְְַָּּמדועְַּ זְְַָּּלֲהֹפְךלְָּעלוןְַּהָער  ַאכ  ְּר?ל 
ֺדבְָּ ְּמ  ַתֲהִליְךר ְַּכםְְָּּלוְְֶֹּּשֵטשְּב  ַכםְָּה ְּו  ְִּסבוְֹּה ְַּהִןבְָּת. שוטְָּה הְַּהנ 
צוקְָּםְֶּשָהָאדְְָּּאִהי מְַּלְּכְָּבְּחֹושְֵּהְִּבמ  דותוְֹּלְּעְַּקְּרְַּןְַּהז  הוְִּהָשר  אְּו 

ַאבְֵּלְָּעלו ַמֲאבְְֶַּּשבוְֹּתְָּהֱאנֹוִשטוְֹּתְּאְֶּדְּל  דוקְּב  ְּת.ְַּהִהָשר 
ְִּסבְָּ ְּנֹוֶספְֶּה ְִּהית ְֶּשָהָאדְָּא אֹותוְֹּם ְּכְְִִּּבר  ָשִעיי ְָּהר  ִליִחים ם,ְַּמצ 

ָיֵאש ַאבְְִֵּּמת  אְֶּןְָּהָרצוְֹּתְּאְֶּדְּומ  עְְֹּּחְַַּהכְֹּתְּו  לְּשְֶּהְַּהחֹובְְַָּּבֶדֶרְךלְִּלפ 
ָמנודְֶּחסְֶּ ַרח  ְּת.ְּו 
ִהיר,ְּיֹותְֵּהְֲּעמוקְָּאְִּהיתְּנֹוֶספְֶּהְִּסבְָּ ִניִמְְַּּתֲהִליְךאְּו  שוְֹּיְּנ  ַנפ  לְּשְְֶּּב 

ֺעֶמה ְַּהמ  עְַּ, עְַּטְִּכמ  ְּב  חוְֹּל ְָּכר  ְַּכֲאשְֶּ, ְַּחָטיר ִאיו ְִּנר  לוִיים ְִּכת  יְִּבידְֵּם
ַעִמי הום,ְַּהם  ַפֵתחְַּאְּו  ַדהוְּמ  ַעִמיםְּעְִּתְִּהז  עְִּםְַּהם  כְָּםְּו  וְָּםְַּדר  ִתק  הְּב 

ְֶּשעְַּ דְֵּל ְּי  ְָּעָליְָּיחוסוְָּכְךי בְֵּ)ו. ַמר  ְּל  ְַּהַסעְַּה ְּאְְֶָּּרִאינור דוְֹּת ְָּהֺעב  "לְַּהמְַּת
מוְֹּ ַקט  ְִּמת  ְֵּאצְֶּת ְֵּחלְֶּל ְִּמְּק הוִדין ְַּהי  ַמֲחנוְֹּם ְּב  ָמָדְּת ְַּהַהש  ְֲּאבְָּה, ְֵּאיל ָרֵתנון ְַּמט 

ַבעְֵּןְָּכא ַהֲאִשירְּל  מְֹּאְֶּאלְָּם,ְּול  יְָּתְּאְֶּדְִּלל  ָהִבינוְֹּןְָּהִענ  ְּ(.ול 
ְּ

ָאָלנוםְַּהשְֵּ ַריְְִּּג  ִרטוםְִּמִםצ  ְּתְּוֵמַהִםצ 
כְָּ ְּב  ְֹּאפְֶּל הוִדְּן, ְַּהט  ַקטְֵּי ְַּהם  ְּאְֶּם וְַּת ְִּמצ  ְֲּהָבַאת ְִּבכוִרית ַסנְֵּם רְּמ 

ִרייְּכְִּר,ְָּכָאמו לְָּאְַּרֲחָמנְָּם,ְּגְַּאְֶּאלְָּ,ְָּלנוְֵּהֵרעוקְּרְַּאְֹּלםְַּהִםצ  ן,ְִּליצ 



ְּאֹוָתנוְֵּהֵרעו כו, ָהפ  ָרִעיְּאֹוָתנוְּו  ְּל  רְֵּם ַחס  ְּו  ְַּרֲחִמיי מֹותְָּם ם,ְּכ 
ְֶּשזֹוהְִּ ְַּהָגלוי ְֲּהכְִּת ְָּקשְָּי ְָּגלוה, ְַּהֶמֶפשת סֹופוְֹּםְּאולְָּ. ְּשְְֶּּב  רְָּדבְָּל

נו ְִּמַםסְְֶָּּנֱחַלצ  לְָּב ְֺּאמ  ְּזְֶּל ֹזאה, ְּו  ְּעְַּת דְֵּל ְּי  ְֶּשַהשְֵּי ְַּהחוְֹּם אְּהֹוִציב
ַריְְִּּאֹוָתנו ָאיְַּשֲערְֵּ"טְִּממם,ְִּמִםצ  קְָּהְּ)ַהֺחמ  ִעיםְֶּשֶחל  ןְַּכםובְָּםְּנֹוג 

נְֵּםְּגְַּ י  ִענ  יְָּ(,ְַּלֲחֵברוְֹּםְָּאדְָּןְֵּבייְּל  רֹועְַּהְֲּחָזקְָּדְּב  טויְְָּּוִבז  אֹותוְֹּה,ְּנ  תְּב 
ִתי מֹופ  ָבַרְךםְַּהשְֵּקְּרְַּןְֶּשכְֵּם,ְּוב  הֹוִצילְָּיכוְְִֹּּית  י"ְּגוְֹּבְִּמֶערְֶּיְּגוְֹּאְּ"ל 

ְֹּל ְּרְַּא ְִּמָגלוק ִמית ְַּגש  ְֶּאלְָּת ְּגְַּא ְִּמָגלום ְּרוָחִנית ְּשְֶּת ַדהול תְִּהז 
ֺסֶטמְֶּ ְּמ  ְּעְִּת ִרים ְַּהִםצ  ָשִעים ְָּהר  כְָּם ַדר  ְּו  ָזִרים ְָּהַאכ  ַהִשית, ְּו  אְּהוא
ִבֵאנון,ְּ"ַכםובְָּ םְּזֹוִכיְֶּשָבהְַּהֹעֶדשץְֶּארְֶּלְּאְֶֶּאלְַּהָםקֹוםְַּהֶזה",ְְַּּוי 
ִהָחהְְֵָּּאנו ְּל  יוְֹּר ִלח  ְּו  ְַּחטְֵּת ָשמוְֹּי ְּנ  ַאת, ְּו  ְַּהגוִפיף ִשים ַקד  םְִּמת 

ִכי ַדכ  ְּוִמז  ֹאפְֶּם, ְּב  כֹוִלין ְֶּשט  ַקטְְֵָּּאנום ְּ"ל  תְָּם ָאַהב  ֵרֲעָךְּו  "ְָּכמֹוָךְּל 
ָא ווְֹּרְּוש  ָמנולְּשְֶּתְַּהִםצ  ֶחסְֶּתְַּרח  לְָּןְָּבֹאפְֶּד,ְּו  יֹותְֵּםְַּהֺםש  ְּר.ב 

ְּ

ֶלמְֶּה'ְּלְַּהְַּההֹוָדָא ִתינְָּתְִּנש  ָקִקיהְִּבנ  ִנז  ְּםל 
ָאכְֵּ ָכלְִּבכוִריתְָּנָרשְַּלְּשְֶּןְָּהַאֲחרוְֹּקְַּבָנסורְֶּנֱאמְַּןְּו  ָתְּב  ָׂשַמח  ם,ְּ"ו 

ְּ ְַּאָתה ...ְּ ַהֵלוְִַּהחֹוב ְּו  ֶבָך". ִקר  ְּב  ְֲּאֶשר ַהֵגר ְּו  שְָּי ְּופ  ָבִריט םְַּהד 
אְֶּ ֵשְךאְֶּאלְָּה,ְּשֹונְֶּו ְּרְַּאחְֵּיְִּצווהְּזְֶּןְֶּשֵאיהְִּנר  עְְִֶּּהמ  ְִּמַםהוָתהיְִּטב 
וְַּלְּשְֶּ נְְֵֵּּאלוןְֶּשכְֵּם,ְַּהִבכוִריתְִּמצ  ָדִדייְּש  ֵבעְְַּּאֹוָתהלְּשְֶּםְַּהס  ְּ-ְַּמט 

ְֵּמחְַּ הֹודוְֹּד ְּל  ְַּלהת ָבַרְך' ְּעְְִַּּית  ְִּרבול ְַּהחֹובְָּי ַהֲעִניְּוֵמִאיָדְךה, קְּל 
נְַּ לְֵּםְַּהשְֵּתְִּמַםת  ָקִקיםְָּשלְֵּבְּב  ִנז  ְּם.ְּל 
ָכְך ַקֶטמְְֶּּב  ִציַאתְּ"ִמת  ַריְִּתְּי  ֵלמום"ְִּמצ  ְִּבש  ָהִריְָּאנורְַּכֲאשְֶּת, םְִּנט 

ִשי ַקד  ְּוִמת  ְִּמכְָּם עול ְִּרש  ַריְִּת ְִּמצ  ָזִרטותְָּם ַאכ  ְּו  ַגִלים, ְּומ  תְּאְֶּם
ִמטוֵתנו דֹושְְַָּּעצ  ְַּהע  ְּ"שְֶּה ְַּרֲחָמִניל נְֵּם ְּב  ְּ"ַרֲחָמִניי םְַּרֲחָמִנים",

ָשִניבְַּ לְֵּםְּי  גֹומ  ְּם".ֲחָסִדייְּו 
ְּ

ָבעְָּ" ֶנגְֶּהְַּאר  ָבעְָּדְּכ  ְּ"הַאר 
ָאכְֵּ ְּו  ְִּמטְַּן ַאחְַּד ְּל  ְָּנָרשְַּר ְִּבכוִרית ְַּהָנסוְּנֹוֵתחְַּם, ַצוְֶּק ְּומ  לְּעְַּה
וְַּ ְִּמצ  ְַּמֲעׂשְֵּת ָךְָּענְִּר בוָאת  ְּת  ַׂשר ְַּמע  ְָּכל ְֶּאת ֵׂשר ְַּלע  ַכֶלה ְּת  ְּ"ִכי י,

ְּ ִליִשְַּבָשָנה ְַּלָטתֹוםְְּּתַהש  ְַּלֵגר ְַּלֵלִוי ָנַתָתה ְּו  ְַּהַםֲעֵׂשר, ַנת ש 
ָׂשֵבעו". ָעֶריָךְּו  לוְִּבש  ָאכ  ָמָנה,ְּו  ָלַאל  ְּו 

עְַּ יְַּלְּו  ָרשרְֶּנֱאמְַּהְּזְֶּןְִּענ  ָבִרי"יְַּרִשְּ)ְַּבִםד  אוזְּ,יא,ְּטםְּד  חומְְָּּור  אְֵּאְַּתנ  הְּר 
ָיכוְֹּאְּהוְָּברוְךְַּהָעדֹושיְּכְְִּּח(י ָךם,ְָּלָאדְָּרְּאֹומְֵּלְִּכב  ָבעְְֵָּּישְּל  הְַּאר 

נְֵּ ְּב  ְַּביְִּי ָךת, ָךְּוִבֶתָךְִּבנ  ד  ַעב  ְַּוֲאָמֶתָךְּו  לְִּ, ְּו  ָבעְְֵָּּישי נְֵּהְַּאר  ְּב  ת,ְַּביְִּי
ַהגְֵּיְַּהֵלוְִּ ַהָטתוְֹּרְּו  ָמנְָּםְּו  ָהַאל  ַׂשֵםחְַּהְַּאתְָּםְּאְִּה.ְּו  יְֲּאנְְִּּ-יְֶּשלְִּתְּאְְֶּּמ 

ַׂשֵםחְַּ ָךתְּאְְֶּּמ  ְּ.ֶשל 
יְָּרְּוֵבאו ֶנגְְִֶּּמָדהלְּ"שְֶּןְָּהִענ  ְָּכאְֶּשֵטש"ְִּמָדהדְּכ  ָבאְְֵֵּּישן, פְְִּּרל  יְּל 
ָבִריְּרוחְַּ ְַּהד  ְַּהמְַּם ְֶּשאֹומְֵּ"ל, ְֲּהרְְֵּּ,אהוְָּברוְךְַּהָעדֹושר יְֲּאנְִּי

ְּהֹוֵצאתְִּ כְֶּי ְֶּאת  ַריְִּם ְִּמִםצ  דְֵּם, ְּכ  יוי ְָּהעְְֶָּּשִתה  ְֶּשלְִּם ְּשֹוִניי, ןְִּמְּם
ִרי ְַּהִםצ  שום, ַתם  ִתש  תְְֶּּלַבֵןבְְֶּּו  ְֶּשֲעַבר  ְּעְַּם נְָּל ְּמ  ִבית ַהג  ְּל  תְּאְֶּר

יְֶּיְֲּאנְִּיְֲּאזְַּן,ְּכְְֵַּּתֲעׂשוםְּאְִּת.ְָּהַרֲחָמנותְִּמדְַּ םְּאְִּםְּאולְָּם.ְִּעָםכְֶּהְֶּאה 
ְּדֹוִמיְִּתָשֲארו ִרים ְַּלִםצ  ֹלם, ְּו  ַרֲחמוא ְּעְְַּּת  ָלִליל ְָּהֺאמ  יְֲּהרְֵּם,
רְַּ ִציַאתְֶּשַםט  ַריְִּתְּי  מְָּאְֹּלםְִּמצ  ַקט  ֵאים,ְָּבכְֶּהְִּהת  אְֹּהְּרֹוצְֶּיְֲּאנְִּןְּו  גְִּלד 

ְּ.ְּםָלכְֶּ
ְּכְִּםְּרֹוִאיְָּאנוהְַּבָנָרשְָּ לְַּי ְִּבג  נול בותְּאְְֶֶּּשָעַבר  ַריְִּדְִּשע  ְָּאנוםְִּמצ 
ְֲּאמוִרי ַרחְֵּם ְּל  ְּיֹותְֵּם ְּעְַּר ְַּהֵלוְִּל ַהגְֵּי ְּו  ְַּהָטתוְֹּר, ָמנְָּם ָהַאל  ְּו  ְֵּמרוחְַּה.
ָבִרי ְַּהד  ֵמִדים ְּל  ְּכְְִָּּאנום נְָּי ְָּאמ  נום ַריְְִָּּסַבל  ִמצ  ְּב  ְּנֹוָראוְֹּם ְַּאְךת
סֹופוְֹּ ְּשְְֶּּב  ְָּדבְָּל ְִּסבְֵּר ְַּהשְֵּב ָבַרְךם ְּכְְִִּּית  נוי תְּתֹוֶעלְְִֶּּמָכְךְֵּהַפק 
ְֲּעצומְָּ דֹולְָּה ְּוג  ְּעְַּה. ָראְֵּם ְִּיׂש  ְֹּלל ְּעְְִּּדנֹולְַּ"א ְַּכִנים ְָּזהְָּת ְּ"הַבנְֶּב
ָעלְָּחְָּצמְַּאְֶּאלְָּ נֹוסְָּהְּו  ַצעְַּםְִּיןוִריְִּמתֹוְךדְּו  ָכְךר,ְּו  בְְַּּו  רְַּעְֺּהט  ִנצ  בְּו 

ֹמֵחנו ִלֵבנוְּב  ַדהוְֹּכחְְַּּו  ִליםְּעְִּתְַּהִהז  ְּ.םָהֲעִנִטיםְַּהןֹוב 
יוְֹּ ַרע  ָבאְֵּלְּנוכְַּהְּזְֶּןְּב  ֶדֶרְךרְּל  ֵקאא,ְּ)ַבָמִביבְַּהָכתותְּאְֶּזְֶּרמְְֶּּב  ֶחז  לְּי 

ֵאְךְּז(:ְּ"ט בֹוֶססְֶָּוֶאֱעֹברְָּעַלִיְךְָּוֶאר  דְִָּמת  ָדָמִיְךְָּוֹאַמרְָּלְךְּב  ַמִיְךְּתְּב 
ָדַמִיְךְֲּחִיי לֹומְַּ".ְֲּחִייְָּוֹאַמרְָּלְךְּב  קְָּר,ְּכ  ָועוְֹּםְַּהדְְִָּּמתֹוְךאְַּדו  ַהז  תְּו 

ַפכו ָלִאיםְֲּחָדִשיםְַּחִטיְּי  ִנפ  ְּו  ַזכְָּהְֵּאיָתנְָּתְּמוָסִרטולְּשְֶּםְַּחִטים, ה,ְּו 
ַשמְֶּםְּעְַּלְּשְֶּםְַּחִטי טֹובְָּתְָּהֱאנֹושולְּכְָּתְּאְֶּהְֶּשט  ְּה.ל 
ְּ
ְּ

לְְַָּּהִחדוש ֵדנואְַּהִמפ  ַלם  בְְֶַּּשם  ְּ"םָהַרמ 
בְַּ כוְֹּ"םְּוָבַרמ  ִהל  ִביתְַּתְּב  לְְִָּּחדושְָּמִצינובְּטוְֹּםְּיוְֹּתְּש  יְַּאְִּנפ  ִענ  ןְּב 

זוְֹּ,ְּ"ח(יהְֲּהָלכְָּקְּוְֶּנֶרְּ)ה,ְּזְֶּ שֹונוְְֹּּו  ֶשהו:ְּ"ל  שֹותְֶּלְּאֹוכְֵּאְּוכ  בְַּחטְָּה,ְּו 
ַהֲאִכי ְּל  ְַּלגְֵּל ְַּלָטתוְֹּר ָמנְָּם ָלַאל  ְּו  ְּעְִּה, ָאם ְּש  ְָּהֲעִנִטיר ָלִלים ם,ְָּהֺאמ 

ְֲּאבְָּ ְִּמְּל ְֶּשמֹועְֵּי תוְֹּל ְַּדל  ְֲּחֵצרוְֹּת אֹוכְֵּ, ְּו  שֹותְֶּל ְּו  ְּהוה וְּוָבָניא
תוְֹּ ִאש  ְּו  ֵאינוְֹּ, ְַּמֲאִכיְּו  קְֵּל ְּוַמש  ְָּלֲעִנִטיה ָמרְֵּם ְּול  ְֶּנֶפשי ְֵּאי, ְּזון
חְַּ ְִּׂשמ  וְָּת ְִּמצ  ְֶּאלְָּה, חְַּא ְִּׂשמ  ֵריסוְֹּת ְּכ  עְַּ. ְּו  ְֶּנֱאמְְֵַּּאלול ט(ְְּּהֹוֵשעְַּ)ר

ֵחיהְֶּ' ְִּזב  ְּאֹוִנים ֶלֶחם ְּכ  ְָּלהְֶּם ְּכְָּם, ָליל ְּאֹוכ  ְִּיַחָםאוו ְּכְִּ, מְָּי םְַּלח 
שְָּ ַנפ  ְּל  חְָּם', ִׂשמ  ְּו  ְָּקלוְְָֹּּכזוְֹּה ְִּהין ְָּלהְֶּא ְֶּשֶמֱאמְַּם, ָאכְִּ)ר ְּב(ְַּמל  י

ֵזִריתְִּ' ֵניכְֶּלְּעְְֶַּּנֶרשיְּו  ְּם'".ַחֵגיכְְֶֶּּנֶרשםְּנ 
לֹומְַּ מוְְֶֹּּשָשֵמחְַּיְֶּשםְִּקְּרְַּאְֹּלר,ְּכ  ַעצ  ַׂשֵםחְַּגְָּדַאאְֶּשֹּללְּעְְֵַּּיָעֵנשְּל  ְּל 

ָלִליתְּאְֶּםְּגְַּ חְָּאְֶּאלְָּם,ְָּהֺאמ  ֵראהְֵּאיֶנמְְָָּּכזוְֹּהְֶּשִשמ  חְַּתְִּנק  םְּיוְֹּתְִּׂשמ 
ְּטוְֹּ לְָּב ְּכ  ְּוַמדועְַּל! ְּרֹוִאי? ְּכְְִָּּאנום חְָּי ְִּׂשמ  ְּשְֶּה הוִדְּל ְּי  ְֵּאיָנהי

כֹולְָּ ְּי  יוְֹּה ְִּלה  ֵלמְָּת ְּש  ְַּכֲאשְֶּה הוִדְּר ְּי  ְַּאחְֵּי צְָּר ְִּנמ  ַצעְַּא ְּב  ְַּהֶמֶפשר.
הוִדי ִגישְָּתְַּהט  אְֹּהְּר  אְִּד,ְּמ  ַטֵוינוםְּו  ֹמחְַּהְַּבתֹורְְִָּּנצ  יוְְִֹּּלׂש  ב,ְּטוְֹּםְּב 

ְֹּל ְִּיָתכְֵּא ַקטְֵּן ְֶּשִתת  חְָּם ְִּׂשמ  זוְִּמתֹוְךה ְִּזל  ָלִליל ְָּבֺאמ  אְֹּלְּזוְֹּם!
חְָּ הוִדְּלְּשְֶּהְִּׂשמ  ְּי!י 
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ַלםְֵּלְּעְַּרְַּהםוזְָּרְַּהִןנו ְַּהֶםֶלְךןְּובְֶּדְַּהם 
ֺסנְָּ ַלםְֵּחְֶּשָלקְְֶַּּמֶלְךלְּעְַּרְּמ  ָחכְָּןְָּזקְֵּדְּמ  נוְֹּםְּו  ְַּהָלהר.ְָּהֶעצְְֶּּיֹוֵרשְִּלב 
מֹותְּאֹותוְֹּדְִּלםְֵּ ְַּרבוְְָֹּּחכ  סֹופוְֹּת, ְּכְְִּּהֹוִדיעְַּרְָּדבְָּלְּשְְֶּּוב  מְָּי ַתט  הְִּנס 
ְּעְֵּ ְִּלםוָדית ְָּחפְַּו. הֹודוְְַֹּּהֶםֶלְךץ ְּל  ַשלְְֵּּלוְֹּת ְּול  ְּאְֶּם ָכרוְֹּת ְּׂש  ָא, זְּו 

כְָּ ֶפתְַּץְַּהטֹועְֵּרְִּנז  מְָּחְָּשכְַּיְּכְִּעְּל  ָעֶדיהְָּתְַּאחְַּהְֲּחשובְָּהְָּחכ  אְֹּלְּוִבל 
יְֶּ מְָּםְָּשלְֵּרְָּהֶעצְְֶּּיֹוֵרשהְִּיה  ָחכ  ָהגְַּהְּב  ַהנ  ְּם.ָהעְָּתְּוב 

ְַּהטֹועְְִֵּּבֵעש ְֶּחדְֶּץ ְֶּשִמתְַּר עְֹּן ְִּלנ  ִניְּאֹותוְֹּל ְִּמִבפ  ְָּנטְַּם, תְּאְְִֶּּעםוְֹּל
ְַּמֵחהו נְַּ, ִנכ  ְּו  ְּעְִּס ְָּהֶעצְְֶּּיֹוֵרשם ְַּלֶחדְֶּר ֶפתְַּר. ְּל  עוע מ  ָעקוְְִֹּּנש  תְּצ 

אְֵּ ְּכ  ְּשְֶּב ְָּהֶעצְְֶּּיֹוֵרשל ַמלְְֵַּּהֶםֶלְךר. ְִּנת  ְַּזעְַּא ִצוְָּם ְּו  רוְֹּה ְִּלפ  תְּאְֶּץ
צְָּת.ְַּהֶדלְֶּ ר  ַהטֹועְֵּתְַּהֶדלְֶּהְִּנפ  אְֶּץְּו  וְָּדְּעֹומְֵּהְִּנר  ַשל  ֶשבְֶּהְּב  ְַּהֶםֶלְךןְּכ 
ְּת.ָקשוְֹּהְֺּמכְֶּ
ְַּנֲענְָּ ַזֲעמוְְַֹּּהֶםֶלְךה ְּב  ְּבְֶּ: ְָּםוְֶּן ְַּאתְָּת תְּאְְֶָּּעִׂשיתְְַָּּמדועְְַַּּאְךה!

טו תְְַָּּהזוְֹּתְַּהש  ָךהְֶּשָעל  ַחֶטיָךְּל  ְּה!ַאתְָּםְָּחכְָּםְָּאדְָּאְֲּהֹל?ְּב 
ְַּנֲענְָּ ְַּהטֹועְֵּה ָאמְַּץ ְּו  ְָּאכְֵּר: תְִּן ְִּלַםד  ְּאְֶּי ְַּהָעטְְַָּּהָמִסיְךת ְּאְֶּן לְּכְָּת

ְֶּשָעָלי דְֵּתְָּלַדעְַּו ְּכ  ִהיי ַהנ  ְּל  ָלכְָּתְּאְֶּג ְַּהַםמ  ְָּאםְּאולְָּה, תְִּז ַכר  ְִּנז  יְּכְִּי
תְִּ דוְֹּיְָּשַכח  ַלם  קוְֹּםְַּטעְַּםְָּטעְַּאְֹּלְֵּמעֹודוְֹּד:ְֶּאחְָּרְָּדבְְָּּל  ְַּמל  עְַּת. לְּו 

ָפָניְָּיִביאורְַּכֲאשְֶּןְּכְֵּ ְּל  ְֶּשָןרְַּבְּתֹושְָּו סְֹּאְּהולְָּעלוח, ְַּסְךְּלוְֹּקְִּלפ 
ְּשְֶּ קוְֹּל ְַּמל  ְֶּשָטִבית מֹותוְֹּא ֶהרְְֶּּאוְְֹּּל  ְּל  ְּגופוְֹּס ְּעְַּ. ְּכְֵּל תְִּן יְִּבַעש 

ַהֲעִני ְַּטֲעמְְָּּ-דְֶּאחְָּעְֶּידְַּדְּעוְְֹּּלוְֹּקְּל  ְַּמכוְֹּלְּשְֶּן נְַּלְּעְַּת, רְֶּשַטִכיתְּמ 
ֵסבְֶּ ֵידְַּםְַּהֺםִכילְּב  ִהָזהְֵּעְּו  ִשיתְַּבֲהָטלְַּרְּל  ְּם.עֹונ 
ְַּהֶםסְֶּ ְָּהעֹולְֶּר ְִּמְּה ָבִרין ְַּהד  ְָּברום ְִּמְּר: ְֶּשָגדְַּי נוִקיל ַתפ  ְּב  לְָּעלום
ְֶּשֹּל ָהִביא ְּל  לוְֹּן ִסב  ְּשְְֶּּל  ְַּהזולְָּל נות. נוְֲּאַנח  ְּ"אְְֶֶּּשָעַבר  רְּכות

זְֶּ ַריְִּל"ְַּהַבר  ִמצ  אְֹּבְּטוְֹּםְַּמִכיִרים,ְּב  נוםְַּוֲהגְַּל,ְַּהֵןבְֶּתְּאְֶּדְּמ  ְֶּשָעַבר 
ַמִמי אְֹּםְָּקִשיםְּז  שודְּמ  ַקטְְֵָּּעֵלינוְֶּשִהק  ָהַרֲחָמנוְּדַהֶחסְֶּתְּאְֶּםְּל  ת,ְּו 
כְָּ ְּב  ְֹּזאל נות ַריְְִֶּּנֱחַלצ  ְִּמִםצ  ִרטום ְּוֵמַהִםצ  נות ָהַפכ  עְְַּּו  ְּל  ןְַּרֲחמְָּם

גֹומְֵּ ִחירְֲּאשְֶּד,ְֶּחסְֶּלְּו  םְַּרֲחִמידְֶּחסְֶּלְּשְֶּםְֲּעָרִכיְֺּכלוְֹּםְָּלעֹולְָּלְִּהנ 
לְָּ ֶחמ  ִשמְָּהְּו  נְֵּתְּאְֶּהְּו  טֹובְָּתְָּהֱאנֹושויְּנ  ְּה.ל 
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ַתֵםש ִהש  ֵדְּלְַּבֵןבְְֶּּל  יוְֹּיְּכ  ְּריֹותְֵּםְּטֹוִביתְִּלה 
ִעִתי ְּל  ְִּמְּם ְֶּשעֹובְֵּי ְֵּסבְֶּר ְֵּמִגיל ָקןב ֺפר  ְּעְְַּּב  בוְֹּל ְֶּחש  רְַּאחְְֵּּםָאדְָּן
ַהַזעְַּסְַּהַכעְַּתְּאְֶּוְָּעָליאְּומֹוִצי ִריכְָּהְַּהתֹורְָּלְֲּאבְָּם.ְּו  יְּכְְִּּאֹוָתנוהְַּמד 
כֹונְְַָּּהֶדֶרְך ְַּהמ  ְִּהיה ֵהֶפְךא ַתֵםשְּ.ל  ִהש  ְַּבֵןבְְֶּּל  תְָּל דְְֵֶּּשָעַבר  יְּכ 
ֵהיִטי ְּל  ְַּלֲאֵחִריב ְַּהִתעוְֶּזהום, ְָּהֲאִמתְִּן ְָּלָאדְָּי ַלֶמֶפשם ְּו  םְָּאדְָּ.
ְֶּשָחוְָּ ֵבִריה ְַּמש  ֵסבְֶּם ְּו  ְּטוְֹּל, ְַּיֲעׂשְֶּב ְּאְִּה ַנדְֵּם ְִּית  ְַּלֲעזְֹּב םְַּלֲאֵחִריר
ַמסְָּ ְּדֹומְֶּבְּב  ַרנְֵּהְּמְַּהְּזְֶּה, ְּאֹותוְֹּאְֶּשט  הו. ְֲּהרְֵּאְּו  שְָּםְּגְַּי ָכְךרְֺּמכ  ְּל 
יֹוֵדעְַּ ַרנְְֵּּו  בורְֵּתְּאְֶּאְּל  ְּב.ַהלְֵּיְּש 
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עלון פרשת כי תבוא

@ְמַנע ַרְגְלָך ִמְּנִתיָבָתם

#ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה  )כו, ו(

אֹוָתנּו  ָעׂשּו  ֵּפרּוׁש:   - אָֹתנּו  "ַוָּיֵרעּו  ֵּפֵרׁש:  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים"  ָה"אֹור 
ָרִעים ְּכמֹוָתם".

רֹוִאים ָּכאן ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשֵּיׁש ַלְּסִביָבה ָּבּה ִנְמָצא ָהָאָדם, ֵהן ְלטֹוב 
ְוֵהן ְלמּוָטב. ַּגם ִאם ֵאינֹו ַמְסִּכים ִעם ַּדְרָּכם ֶׁשל ְׁשֵכָניו, ְּבסֹופֹו ֶׁשל 
ֲאָנִׁשים  ְּבִקְרַבת  ָלדּור  ָּכְך  ָּכל  ָחׁשּוב  ְוָלֵכן  ֵמֶהם,  ֻמְׁשָּפע  ִיְהֶיה  ָּדָבר 

ַצִּדיִקים ְוִיְרֵאי ֱאֹלִקים, ְוָחִליָלה ֹלא ְלִהְתָקֵרב ְלֶחְבָרה ָרָעה.
ְּתִפָּלה  ֵמִאָּתנּו  ִנְדֶרֶׁשת  ְוָלֵכן  ִטְבעֹו,  ֶנֶגד  ָלֶלֶכת  ָלָאָדם  ְמאֹד  ָקֶׁשה 
ַמְתֶמֶדת ֶׁשֹּלא ִנָּקַלע ְלֶחְבָרה ָרָעה, ְוִאם ֵאַרע ֶׁשֹּלא ִּבְרצֹוֵננּו ֶׁשָעֵלינּו 
ְלִהָּמֵצא ְּבָמקֹום ּבֹו ַהֶחְבָרה ֵאיָנּה ְלרּוַח ַהּתֹוָרה, ִנְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ַהֵּלב 

ְוִנְתַחֵּנן ַלה' ֶׁשַּיִּציֵלנּו ֵמַהְׁשָּפָעה ָרָעה.
ַהִּמְתַחְּבִרים  ּוְנָעִרים  ְיָלִדים  ְלִהַּדְרֵּדר  ְיכֹוִלים  ֵהיָכן  ַעד  ְלָהִבין  ְּכֵדי 
ִלְׁשֵכִנים ֶׁשֵאיָנם ֲהגּוִנים, ְוַעד ֵהיָכן ַמִּגיַע ּכַֹח ַהְּתִפָּלה ְלָהִׁשיב ֵּבן אֹוֵבד 

ְלֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ָנִביא ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא:
ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" ַזַצ"ל ָהָיה ְּגדֹול עֹוָלם, ָּגאֹון ּוָבִקי ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. 
ָהְיָתה  ְוִהיא  ֶׁשְּבהּוְנַגְרָיה,  ְּפֶרְׁשּבּוְרג  ָּבִעיר  ְּגדֹוָלה  ְיִׁשיָבה  לֹו  ָהְיָתה 
ְּברֹאׁש ַמֲעָיָניו. ָּכל ָּבחּור ָהָיה ָיָקר ְלִלּבֹו ְוָדַאג לֹו ְּכָאב. ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר 
ַלְיִׁשיָבה,  ִּבְנָיִמין  ְלַאַחר ַחג ַהֻּסּכֹות ְּבַאַחת ַהָּׁשִנים ֹלא ָׁשב ַּתְלִמידֹו 

ָיַדע ַעל ָּכְך ִמָּיד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה.
ַּבְיִׁשיָבה  הֹוִפיַע  ֹלא  ַהָּצִעיר,  ַהַּתְלִמיד  ֶׁשִּבְנָיִמין,  ַהִּסָּבה  ָהְיָתה  ֶמה 

ִּבְפִתיַחת ְזַמן חֶֹרף?
לֹו  ַלֲעזֹר  ִּגילֹו,  ֶּבן  ֶׁשָהָיה  ַהּגֹוי,  ְׁשֵכנֹו  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ַהֻחְפָׁשה  ְּבַמֲהַלְך 
ֶׁשל  רֹאׁש  ִעם  ִּבְנָיִמין,  ָּבֶהם.  ֶׁשִהְתַקָּׁשה  ֶחְׁשּבֹון  ַּתְרִּגיֵלי  ִּבְפִתיַרת 
ַלּמֹוֶרה  זֹאת  ְוִסֵּפר  ִמָּכְך  ִהְתַּפֵעל  ַהּגֹוי  ְּבַקּלּות.  אֹוָתם  ָּפַתר  ְּגָמָרא, 
ֶׁשּלֹו, ֶׁשִהְתַּפֵּלא ֵּכיַצד ִהְצִליַח אֹותֹו ַּתְלִמיד ִלְפּתֹר ֶאת ָּכל ַהַּתְרִּגיִלים.
"ַהָּׁשֵכן ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּלי לֹוֵמד ַּבְיִׁשיָבה ִּבְּפֶרְׁשּבּוְרג ֵאֶצל ַרָּבּה ֶׁשל הּוְנַגְרָיה 
יֹוֵדַע  הּוא  ֶׁשהּוא,  נֹוֵׂשא  ְּבָכל  אֹותֹו,  ׁשֹוֵאל  ֶׁשֲאִני  ְׁשֵאָלה  ְוָכל  ֻּכָּלּה, 

ַלֲענֹות ִלי ָעֶליָה".
ַהּמֹוֶרה ִּבֵּקׁש ִלְפּגֹׁש ֶאת ַהַּנַער ַהֻּמְכָׁשר, ְוָאֵכן ִהְתַרֵּׁשם ִמֶּמּנּו ֲעֻמּקֹות. 
ַּבִּגיְמַנְסָיה  ִלְלמֹד  ְוַלֲעבֹר  ַהְיִׁשיָבה  ֶאת  ַלֲעזֹב  ְלַׁשְּדלֹו  ֵהֵחל  הּוא 
ַהִּמְתַקֶּדֶמת ֶׁשָּלֶהם. "ִעם ַהִּכְׁשרֹונֹות ֶׁשְּלָך, ֲחָבל ְלָך 'ְלַבְזֵּבז' ֶאת ַהְּזַמן, 
ְּכָבר  ֶׁשִּתְהֶיה  ָּבטּוַח  ֲאִני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְותֹוְך  ְלִהְתַקֵּדם,  ּתּוַכל  ֶאְצֵלנּו 

ַמְרֶצה ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה!", ִׁשְכַנע אֹותֹו ַהּמֹוֶרה ַהּגֹוי. 
ִּבְנָיִמין, ַּבחּור ְיִׁשיָבה ָטהֹור, ֹלא ִהְסִּכים ִלְׁשמַֹע, ַּכּמּוָבן, אּוָלם ְלַאט 

ְלַאט ִהְׁשַּתְכַנע ְוִהְסִּכים ְלַנּסֹות...
ֵּביְנַתִים, ַּבַּבִית טֹוַרַחת ִאּמֹו ּוְמִכיָנה לֹו ְּבֵלב ִנְרָּגׁש ַּתְרִמיל ִעם ֵציָדה 
ֶׁשָּבִעיר  ַהְיִׁשיָבה  ֶאל  ִּבְנִסיָעתֹו  ִעּמֹו  ֶׁשִּיַּקח  ֲחָפִצים  ּוְמַעט  ַלֶּדֶרְך 
ִלְנסַֹע  ְּבָתְכִניתֹו  ֶׁשֵאין  ּומֹוִדיַע  ַהַּבְיָתה  ִנְכָנס  ִּבְנָיִמין  ְוִהֵּנה  ַהְּגדֹוָלה. 
ַהּיֹום ַלְיִׁשיָבה, ֵיׁש לֹו ָּתְכִנּיֹות ֲאֵחרֹות... הּוא ִיָּכֵנס ִלְלמֹד ְּבֵבית ַהֵּסֶפר 

ַהְּמקֹוִמי ַהְּכָלִלי...
ָׁשְכָבה  ֶעֶרב  ּוְלֵעת  ֶהֶעְדרֹו,  ִּבְזַמן  ְּבָנּה  ַעל  ָעַבר  ֶמה  ָיְדָעה  ָהֵאם ֹלא 

ִליׁשֹן ְּבֵלב ָּכֵבד. 
ַּגם ִּבְנָיִמין ָׁשַכב ִליׁשֹן ְּכֶׁשרֹאׁשֹו הֹוֶמה ַמֲחָׁשבֹות. ְוִהֵּנה ַּבֲחלֹומֹו 
הּוא רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו הֹוֵלְך ְלֵבית ַהֵּסֶפר ַהּגֹוִיי ְולֹוֵמד ְּבָחִריצּות, 

ְותֹוְך ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים ְּכָבר עֹוֶלה ִּכָּתה, ּוְבִסּיּום ַהָּׁשָנה עֹוֶלה ַלִּגיְמַנְסָיה. 
ַּגם ָׁשם הּוא עֹוֶׂשה ַחִיל, ּוְבָׁשָנה ַאַחת ַמְסִּפיק ֶאת ָּתְכִנית ַהִּלּמּוִדים 
ֶׁשל ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות ַהִּגיְמַנְסָיה. ִמָּׁשם ְקָצָרה ַהֶּדֶרְך ֶאל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה, ָּבּה 
הּוא ִמְתַקֵּדם ְמאֹד, ְוֻכָּלם ִמְתָּפֲאִרים ּבֹו. ַּגם ַהְמַנֵהל ַהָּנְכִרי ִמְׁשַּתֵּבַח 

ְּבַתְלִמידֹו ּוַמְזִמינֹו ְלָהִכין ִׁשעּוֵרי ַּבִית ִעם ִּבּתֹו ַהֻּמְכֶׁשֶרת... 
ַהָּׁשִנים חֹוְלפֹות, ְוַהְמַנֵהל, ֶׁשהּוא ַּגם ַמְנַּכ"ל ַהְּכֵנִסָּיה ַהּנֹוְצִרית, ַמִּציַע 

ַלַּתְלִמיד ַהְּיהּוִדי ַהַּמְבִריק ָלֵׂשאת ֶאת ִּבּתֹו ְלִאָּׁשה, ר"ל. 
ִּבְנָיִמין ַמִּגיַע ְלִאּמֹו ּוְמַבֵּׂשר ָלּה: "ֲאִני עֹוֵמד ְלִהָּנֵׂשא ְלִבּתֹו ֶׁשל ַהְמַנֵהל, 
ַמְרֶצה  ֶׁשל  ִמְׂשָרה  ִלי  ִהְבִטיַח  הּוא  ַהָּׁשִנים.  ְּבָכל  אֹוִתי  ֶׁשִּקֵּדם  ֶזה 

ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה"...  
ִאּמֹו ּפֹוֶרֶצת ִּבְבִכי: "ַמה ֶּזה עֹוֶלה ְּבַדְעְּתָך? ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים! ֵּכיַצד 

ַאָּתה הֹוֵלְך ְלִהָּנֵׂשא ְלגֹוָיה?!".
ַאְך ִּבְנָיִמין סֹוֵבר ֶׁשּזֹו טֹוָבתֹו ָהִאיִׁשית, ְוִהיא ַהֲחׁשּוָבה לֹו יֹוֵתר ִמּכֹל, 
ְוהּוא נֹוֵׂשא ְלִאָּׁשה ֶאת ַהַּנֲעָרה ַהּנֹוְצִרָּיה, ְמַקֵּבל ֶאת ַהִּמְׂשָרה ַהִּנְכֶּבֶדת 

ּוִמְתַרֵחק עֹוד ָועֹוד ֵמֲעָברֹו ַהְּיהּוִדי. 
ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ָאִביו ַעל ָּכְך הּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַּבַּצַער ַהָּגדֹול, ְותֹוְך ְזַמן ָקָצר 
הֹוֵלְך ְלעֹוָלמֹו. ִּבְנָיִמין, ֶׁשֵהִבין ֶׁשהּוא ָּגַרם ְלָכְך, ִמְׁשַּתֵּדל ְלַהְרִּגיַע ֶאת 

ַמְצּפּונֹו ּוַמְמִׁשיְך ְּבַחֵּיי הֹוֵללּות.
ַהֵּבן ֶׁשּנֹוַלד ָלֶהם הּוא ְּכָבר ּגֹוי ְלָכל ָּדָבר, ּוְכֶׁשָּגֵדל ַהֶּיֶלד ְוִנְהֶיה ְלַנַער 

ַמְזִמין ִּבְנָיִמין ֶאת ִאּמֹו ַל'ֲחִגיַגת ַּבר ִמְצָוה'.
ַהִּמְתַנֵּכר,  ְּבָנּה  ִעם  ְלַגְמֵרי  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ְלַנֵּתק  רֹוָצה  ֶׁשֵאיָנּה  ָהֵאם, 
ְמַכֶּבֶדת ֶאת ַהַּמֲעָמד, אּוָלם ִמְזַּדֲעַזַעת ִלְראֹות ֶאת ַהְּצָלב ַהִּמְתנֹוֵסס 

ְלַרֲאָוה ַעל ֵלב ֶנְכָּדּה.
ִהיא ְמַמֶהֶרת ְלִהָּפֵרד ִמְּבָנּה ְואֹוֶמֶרת לֹו ְּבַצַער: "ְּבִני ַהָּיָקר, ִהֵּנה ִּבְנָך 
ִהִּגיַע ְלִגיל ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה, ּוִבְמקֹום ֵּבן ְיהּוִדי ֶׁשָּתִניַח לֹו ְּתִפִּלין, ָעַנְדָּת 

ְלַצָּוארֹו ְצָלב! ְרֵאה ְּבִני ְלָאן ִהַּגְעָּת!".
ְוִנְסַחף  ַהְּכֵאב  ֶאת  ָׁשַכח  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  ּתֹוְך  אּוָלם  ָנבֹוְך,  ִּבְנָיִמין 
ְוׁשֹוְכִבים  ַהַּבְיָתה  ֵהם  ָׁשִבים  ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה  ָהַרַאְוָּתִנית.  ַלְּמִסָּבה 

ִליׁשֹן, ַאְך ַּבּבֶֹקר ְמַגִּלים ְלֶחְרָּדָתם ִּכי ְּבָנם ֹלא ָקם...
ְּכֶׁשִּנְקַּבע מֹותֹו, ַהִּמְׁשָטָרה ִנְזֶעֶקת ַלָּמקֹום, ּוְלַאַחר 'ְּדִריׁשֹות ַוֲחִקירֹות' 
ַמֲאִׁשיִמים ֶאת ָהָאב ַהְּיהּוִדי ְּבמֹות ְּבנֹו: ַאָּתה ָרַצְחָּת ֶאת ִּבְנָך ְּבַטֲעָנה 
ֶׁשהּוא נֹוְצִרי, ְועֹוד ִּתֵּתן ֶאת ַהִּדין ַעל ָּכְך. הּוא ִנְלָקח ְלַמֲאָסר ּוְגַזר 
ִּדינֹו ֶנְחָרץ: ָמֶות ִּבְתִלָּיה, ְּכִדין ְיהּוִדי ָהרֹוֵצַח נֹוְצִרי. ֹלא מֹוִעיִלים ָּכל 

ַהֶהְסֵּבִרים ַעל ַהֵּבן ָהָאהּוב ֶׁשֵּמת ִּבְׁשָנתֹו, ִׂשְנַאת ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב...
ָהֵאם  ָהֲאהּוָבה,  ִאּמֹו  ֶאת  ִּבְנָיִמין  רֹוֶאה  ַהְּתִלָּיה  ַעּמּוד  ֶאל  ְּבַדְרּכֹו 
ַמה  "ְרֵאה  לֹו:  ַמְזִּכיָרה  ְוִהיא  ַהּגֹוִיים,  ֵּבין  ַהַּמר  ֲעִתידֹו  ֶאת  ֶׁשִּנְּבָאה 
ָּיָצא ְלָך ִמְּבִחיָרְתָך ַהְּׁשגּוָיה, ְּבָיְדָך ָּכֵעת ִלְקנֹות ֶאת עֹוָלְמָך! ִהְּנָך הֹוֵלְך 
ָלמּות ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ִּבְגַלל ֶעֶצם ֱהיֹוְתָך ְיהּוִדי, ְקָרא ָנא ֶאת ַצֲעַקת 
ַהֵּנַצח ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד" ְוִתְזֶּכה 

ְלעֹוָלם ַהָּבא!  
ַצֲעָקתֹו  ּוִמּתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל!"  "ְׁשַמע  ְוצֹוֵעק  ָהֶרַגע  ֶאת  ְמַנֵּצל  ּוִבְנָיִמין 

ִמְתעֹוֵרר הּוא ִמְּׁשָנתֹו. 
ֶאת  ַלֲעזֹב  ֶׁשָּבַחר  ְלַאַחר  ַחָּייו  ֶאת  ֶׁשֵּתֵאר  ַהַּתְסִריט  ִמן  ֻּכּלֹו  ְמבָֹהל 

ַחַּיי?  ֵיָראּו  ָּכְך  ַהֻאְמָנם  ַּבְּזַמן:  ַעְצמֹו  ֶאת  ִּבְנָיִמין  ָּתַפס  ַהְיִׁשיָבה, 
ִמָּיד  ִלְנסַֹע  ֲאִני  ָחֵפץ  ֵּכן,  ִאם  ְלַהִּגיַע?  ֲאִני  ָעלּול  ְלָכְך  ַהִאם 

ַלְיִׁשיָבה ַהְּקדֹוָׁשה.



ִנְפַרד ֵמִאּמֹו ְּבָחְפָזה, ָנַטל ֶאת ַּתְרִמילֹו ְוָיָצא ָּבַרֶּכֶבת ָהִראׁשֹוָנה 
ִלְּפֶרְׁשּבּוְרג. ְּכֶׁשִהִּגיַע, ִנַּגׁש ַהְיֵׁשר ֶאל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה, ַה"ֲחַתם 

סֹוֵפר", ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ִּבְרַּכת 'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם'.  
ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" ָּתַפס ֶאת ָידֹו, ּוֵמֵעיָניו ָזְלגּו ְּדָמעֹות. "ָּברּוְך ה'" הּוא 

ָאַמר, "ָּברּוְך ה'".
ָהַרָּבה, ָׁשַאל  ְלַתְדֵהָמתֹו  ְוָאז,  ִנְרָּגׁש.  ֵהִבין ַמּדּוַע ַרּבֹו ּכֹה  ִּבְנָיִמין ֹלא 
אֹותֹו ַה"ֲחַתם סֹוֵפר": "נּו, ֵאיְך ָהָיה ַּבִּגיְמַנְסָיה? ִהְקִּפיצּו אֹוְתָך ִּכָּתה 
ִּבְנָיִמין  ָאה?"  ְּבָׁשָנה...  ָעַבְרָּת  ִּכּתֹות  ָׁשֹלׁש  ֳחָדִׁשים...  ְׁשלֹוָׁשה  ַאֲחֵרי 
ִמְצַטְמֵרר... הּוא ֹלא ִסֵּפר ֶאת ְּדַבר ַהֲחלֹום ְלַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם, ַּגם ֹלא 

ְלִאּמֹו! ִמַּנִין יֹוֵדַע ַרּבֹו ֶאת ְּפָרֵטי ַהֲחלֹום??
ְוַה"ֲחַתם סֹוֵפר" ַמְמִׁשיְך: "ָהַפְכָּת ְלַמְרֶצה ָּבִכיר ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה... ֵאיֶזה 
ַהְּכֵנִסָּיה...  ַמְנַּכ"ל  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ֶאת  נֹוֵׂשא  ִּכְׁשרֹונֹות...  ֵאילּו  ָחִריף,  מֹוַח 
ְוַהְּמִסָּבה ַּבַּבר ִמְצָוה ִעם ַהְּצָלב ֶׁשָעְנדּו ַלֶּיֶלד... ֹלא ָעִׂשיָת ְּכלּום, ְוַאָּתה 
ְּכָבר ֶנֱאָׁשם ֶׁשָחַנְקָּת ֶאת ַהֵּבן ֶׁשְּלָך..." "ֲאָבל ָּברּוְך ה', ִלְפֵני ַהְּתִלָּיה 
רֹאׁש  ִהְתַרֵּגׁש  אֹוְתָך!"  ִהִּציָלה  ַהּזֹו  ְוַהְּצָעָקה  ִיְׂשָרֵאל',  'ְׁשַמע  ָצַעְקָּת 

ַהְיִׁשיָבה.
ִּבְנָיִמין ִהְתַאֵּבן. "ִמַּנִין יֹוֵדַע ָהַרב ַעל ְּדַבר ַהֲחלֹום? ֲהֵרי ֹלא ִסַּפְרִּתי 

זֹאת ְלִאיׁש, ַאף ֹלא ְלִאִּמי!".
ֵמָאז  ֶׁשָעִׂשיִתי  ַאָּתה  חֹוֵׁשב  ַמה  "ְוִכי  ְוָאַמר:  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ֶנֱאַנח 
ָׁשרּוי  ֲאִני  ָׁשעֹות  אֹוָתן  ָּכל  ַלְיִׁשיָבה?  ִהַּגְעָּת  ֶׁשֹּלא  ֶאְתמֹול  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי 
ֵמַהָּקָּב"ה  ּוִבַּקְׁשִּתי  ִּבְבִכּיֹות  ַלה'  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  ְּבַתֲעִנית, 
ֶאת  ֶׁשָּׁשַמע  ה'  ּוָברּוְך  ְלַהִּגיַע...  ָעלּול  ַאָּתה  ְלָאן  ַּבֲחלֹום  ְלָך  ֶׁשַּיְרֶאה 
ְוַזֲעָקִתי, ּוְבַרֲחָמיו ָעֶליָך הֹוִביל אֹוְתָך ֶאל ַהַהְחָלָטה ַהְּנכֹוָנה!  ְּתִפָּלִתי 
ְוָאֵכן ִּבְנָיִמין ָׁשַקד  ְוַעָּתה מּוְבְטַחִני ֶׁשִּתְגַּדל ְוִתְהֶיה ָּגאֹון ְּבִיְׂשָרֵאל".  

ַעל ַּתְלמּודֹו ְּבֵחֶׁשק ַרב ְוִהְרָוה ֶאת הֹוָריו ּומֹוָריו ַנַחת ְיהּוִדי ֲאִמִּתי.
)רבי ראובן אלבז שליט"א – משכני אחריך(

"ַמָּכה" ֶׁשֵאיָנּה ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה...

ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה ֲאֶׁשר ֹלא ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת )כח, סא(

'ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה' - זֹו ִמיַתת ַצִּדיִקים )ִמְדָרׁש(

ֶׁשל  ִּבּקּורֹו  ֶׁשְּבֵעת  ְמֻסָּפר,  ַרּבֹוֵתינּו"  ִמֵּבית  ְוֻעְבּדֹות  "ּתֹורֹות  ּבֵַּסֶפר 
ִהְתַּפֵּלל  ָהַאְדמֹו"ר ִמַּסאְטַמר ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְׁשַנת תרצ"ב, 
ְּבֶאָחד ִמָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָּבִעיר. ַאֲחֵרי ֶׁשִּסֵּים ַהַּׁש"ץ ֶאת ֲחָזַרת ַהְּׁשמֹוֶנה 

ֶעְׂשֵרה, ִנְׁשַמע קֹול ְּדִפיָקה ַעל ַהִּביָמה.
ָׁשַאל ָהַאְדמֹו"ר: "ְּדִפיָקה זֹו ַעל ָמה ְוָלָּמה?" ְוִהְסִּבירּו לֹו ֶׁשָּכְך ַהִּמְנָהג 
ֶוֱהיֹות  ַקִּדיׁש.  ִמָּיד  ְויֹאַמר  ַּתֲחנּון,  יֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ַלַּׁש"ץ  ְלהֹוִדיַע  ָּכאן 
ֵּבית  ַׁשַּמׁש  ִהָּכה  ַהַּצִּדיִקים,  ִמן  ֶאָחד  ֶׁשל  ַהִהּלּוָלא  יֹום  הּוא  ְוַהּיֹום 

ַהְּכֶנֶסת ַעל ַהִּביָמה, ְלַסֵּמן ַלַּׁש"ץ ֶׁשֹּלא יֹאַמר ַּתֲחנּון.
ְּבַמה  ַז"ל  ַּכָּוָנָתם  זֹוִהי  ֶׁשאּוַלי  ַצחּות,  ְּבֶדֶרְך  ַזַצ"ל  ָהַאְדמֹו"ר  ָאַמר 
ִמיַתת  זֹו  ַּבּתֹוָרה"  ְּכתּוָבה  ֹלא  ֲאֶׁשר  "ַמָּכה  ַהָּפסּוק  ַעל  ֶּׁשָּדְרׁשּו 
ַצִּדיִקים, – ֶׁשִאם ַמֶּכה ַעל ַהֻׁשְלָחן ְּכֶׁשֵּיׁש ְּבִרית ִמיָלה אֹו ָחָתן, ֶׁשָאז 
ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה ֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון, ֲהֵרי זֹו "ַמָּכה" ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה 
]ֶׁשֲהֵרי ָּכְך ִנְפַסק ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך[, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִמְקֶרה ְּדָנן, ֶׁשַה"ַמָּכה" 
ֵאיָנּה ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה, ִּכי ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה ֵאין ׁשּום ֶהֵּתר ֶׁשֹּלא לֹוַמר 
ְּדִהּלּוָלא  ְּביֹוָמא  ֶׁשַרק  ָּבֶזה,  ַּדְעּתֹו  ]ַּכָּידּוַע  ְּדַצִּדיַקָּיא  ְּבִהּלּוָלא  ַּתֲחנּון 

ֶׁשעֹוִׂשים ִסּיּום ַהַּׁש"ס, ֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון[.
ְּבֵבית  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשַּפַעם  ְמֻסָּפר,  ַזַצ"ל  אֹוֶיעְרַּבְך  ַזְלָמן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ְוַעל 
ְּכֶנֶסת ֶאָחד ִּבְׁשכּוַנת "ַׁשֲעֵרי ֶחֶסד". ָהָיה ֶזה ְּבַתֲאִריְך ג' ְּבֶחְׁשָון, יֹום 
ַה'ָיאְרַצְיט' ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין, ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ְל'ַּתֲחנּון', ָדַפק ַאַחד 
ְוִהְכִריז: "ַקִּדיׁש!" ְּכלֹוַמר: ַהיֹום ֹלא אֹוְמִרים  ַהֲחִסיִדים ַעל ַה'ִּביָמה' 
'ַּתֲחנּון'. ְלֻעָּמתֹו ָצַעק ִמְתַּפֵלל ַאֵחר: "נּו נּו, ַּתֲחנּון..." ְוֹלא ָיְדעּו ַמה 
ְוִהְכִריַע: "ֶאְפָׁשר  ַהִּנּדֹון  ָׁשַמע ֶאת  ַזַצ"ל  ַזְלָמן  ַרִּבי ְׁשֹלמֹה  ַלֲעׂשֹות. 

ְלַהְמִׁשיְך!" ּוְבאֹותֹו יֹום ֹלא ָאְמרּו 'ַּתֲחנּון'.
ָׁשבּוַע ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּביֹום י"א ְּבֶחְׁשָון, יֹום ְּפִטיַרת ָרֵחל ִאֵּמנּו 

ְוַהַּפַעם,  "ַקִּדיׁש!"  ֶאָחד:  אֹותֹו  ָצַעק  ְל'ַּתֲחנּון'  ְּכֶׁשִהִּגיעּו  ע"ה 
ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא, הֹוָרה ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן ַזַצ"ל לֹוַמר 'ַּתֲחנּון'.

ָּכל ַהּנֹוְכִחים ִהְתַּפְּלאּו: ְוִכי ָרֵחל ִאֵּמנּו, ָחִליָלה, ֵאיָנּה ְלָכל ַהָּפחֹות 
אֹוְמִרים  ֹלא  ֶׁשּלֹו  ַּבָיאְרַצייט  ְוִאם  ֵמרּוִז'ין?!  ִיְׂשָרֵאל  ר'  ְּבַמְדֵרַגת 

'ַּתֲחנּון', ַוַּדאי ֶׁשַהּיֹום, יֹום ְּפִטיַרת ָרֵחל ִאֵּמנּו, ֵאין לֹוַמר 'ַּתֲחנּון'! 
ִיְׂשָרֵאל  ְלַרִּבי  "ְּבנֹוֵגַע  ְלׁשֹונֹו:  ְּבֶמֶתק  ְוִהְסִּביר  ַזְלָמן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ִחֵּיְך 
ַּבדֹור  ִנְכַּתב  ָערּוְך'  ַה'ֻׁשְלָחן  ֶׁשֵּכן  ַהֲהָלָכה,  ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיֶנִּני  ֵמרּוִז'ין 
ֶׁשִּלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, ּוִמׁשּום ָּכְך ֵאין ּבֹו ִהְתַיֲחסּות ְליֹום ֶזה, ַהִאם לֹוַמר 
ּבֹו 'ַּתֲחנּון' אֹו ֹלא, ְוָלֵכן ָנִטיִתי ֹלא ִלְפסֹוק ְּכֶנֶגד ֵאּלּו ֶׁשָרצּו ְלִהָּמַנע 
ִמּלֹוַמר ַּתֲחנּון. אּוָלם ְּבנֹוֵגַע ְלָרֵחל ִאֵּמנּו, ֲהֹלא ַה'ֻׁשְלָחן ָערּוְך ִנְכַּתב 
ָׁשִנים ַרּבֹות ַאַחר ְּפִטיָרָתּה, ְּכֶׁשְּכָבר ָהָיה ָידּוַע ֶׁשּיֹום י"א ְּבַמְרֶחְׁשָון 
הּוא יֹום ְּפִטיָרָתּה, ְוִאם ֹלא ִנְכַּתב ָׁשם ְלַדֵּלג ַעל 'ַּתֲחנּון' ְּביֹום ֶזה – 

חֹוָבה ָעֵלינּו ְלָאְמרֹו!" 
)רבי שלמה לוונשטיין שליט"א – מתוק האור(

ִנּצּול חֶֹדׁש ָהַרֲחִמים

ַּגם  ה'.  ֶאל  ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ַאִּדיָרה  ִהְזַּדְּמנּות  הּוא  ֱאלּול  חֶֹדׁש 
ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה ֶאְפָׁשר ְלִהְתעֹוֵרר ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ַאְך ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָאז 
ַהִהְתעֹוְררּות ִנְגֶרֶמת ִמָּצָרה, ֶׁשַּמְזִּכיָרה ָלנּו ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֵׂשינּו ְוִלְקרֹא 

ֶאל ה'. ְּבחֶֹדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות ְיכֹוִלים ָאנּו ָלׁשּוב ֵאָליו ַּבּטֹובֹות.
רִַּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ׁשּוַׁשן ְׁשִליָט"א ִסֵּפר ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכְך ִסּפּור ְמַעְנֵין:

ְּבַאַחד ַהִּמְגָּדִלים ְּבַמְנֶהֶטן, ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשֹלִׁשים, ֵאְרָעה ַהְפָסַקת ַחְׁשַמל. 
ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ָׁשם ִנְנַעל ַּבִּמְׂשָרד, ַהֶּדֶלת ָהְיָתה ַחְׁשַמִּלית ְוֹלא ִנָּתן ָהָיה 
ַמְכִׁשיֵרי ַהֶּטֶלפֹון ֹלא  ָהָיה לֹו ֶטֶלפֹון ֶסלּוָלִרי, ַּגם  ִלְפּתַֹח אֹוָתּה, ֹלא 

ָעְבדּו, ְּבִקּצּור – הּוא ָּתקּוַע ָׁשם ּוִמי יֹוֵדַע ְלַכָּמה ָׁשעֹות. 
ֵהֵחל ִלְצעֹק ְּבקֹוֵלי קֹולֹות, ֲאָבל ִאיׁש ֹלא ָׁשַמע ֶאת ַצֲעקֹוָתיו ֵמֲאחֹוֵרי 
ֲאָבל  ְּגרֹונֹו,  ִּבְמֹלא  ִלְׁשאֹג  ְוֵהֵחל  ַהַחּלֹון  ֶאת  ָּפַתח  ָהֲאטּוָמה.  ַהֶּדֶלת 
ִמְּמרֹוֵמי ַהּקֹוָמה ַהְּׁשֹלִׁשים, ִאיׁש ְלַמָּטה ָּבְרחֹוב ַהסֹוֵאן ֹלא ָׁשַמע ָּדָבר. 
ְוָאז ָעָלה ְּבמֹוחֹו ַרְעיֹון, ֵּכיַצד ְלָהֵסב ֶאת ְּתׂשּוֶמת ֵלב ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים 
ְּבִתְקָוה  ְלַמָּטה,  ִלְזרֹק ְׁשָטרֹות ּדֹוָלִרים  ָּבְרחֹוב ִלְמצּוָקתֹו. הּוא ֵהֵחל 
ּדֹוָלִרים.  ְלָעְבָרם  ַמְׁשִליְך  ִמי  ִלְראֹות  ְּכֵדי  רֹאָׁשם  ָיִרימּו  ֶׁשֲאָנִׁשים 
ֶאת  ְמִריִמים  ָּבְרחֹוב  ָהֲאָנִׁשים  ֵּכיַצד  ִהְתּבֹוֵנן  הּוא  ָהַרָּבה,  ְלַאְכָזָבתֹו 
ַהּדֹוָלִרים ְּבִׂשְמָחה, ֲאָבל ִאיׁש ֵמֶהם ֵאינֹו טֹוֵרַח ְלָהִרים רֹאׁשֹו ְלַמְעָלה, 

ְוִלְבּדֹק ֵמֵהיָכן ַהֶּכֶסף ַמִּגיַע. הּוא ָזַרק עֹוד ְועֹוד ְׁשָטרֹות ְוַלָּׁשְוא. 
ְלַמָּטה,  ְוִהְׁשִליְך  ֵמַהֻּׁשְלָחן  ַהַּמֲאֵפָרה  ֶאת  ָנַטל  ִמָּכְך,  נֹוַאׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְׁשִליְך ֶאת ֶהָעִציץ, הּוא ָרָאה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִנְפַּגע ַקּלֹות, ֲאָבל 

ֲעַדִין ֹלא ִהְתּבֹוְננּו ְלַחֵּפׂש ֵמֵהיָכן ָצְנחּו ַהֲחָפִצים ַהָּללּו. 
ְוָאז, ְּבֵלית ְּבֵרָרה, ָנַטל ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוִהְׁשִליְך ִמְּמרֹוֵמי ַהּקֹוָמה ַהְּׁשֹלִׁשים. 
אֹו ָאז, ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה עֹוְבֵרי אַֹרח ִנְפְצעּו ָקֶׁשה, ֻהְזֲעָקה ַהִּמְׁשָטָרה, ֵהֵחּלּו 
ֶאְזָרח  אֹותֹו  ָלֶהם  ִהְתַּגָּלה  ְוָאז  ָהַאְלמֹוִני,  ַהַּמְׁשִליְך  ַאֲחֵרי  ַהִחּפּוִׂשים 
ַחְדרֹו,  ִּבְמִהירּות ֶאל  ִהִּגיעּו  ַהִּמְׁשָטָרה  ַהִּמְגָּדל. ּכֹחֹות  ִּבְמרֹוֵמי  ָּכלּוא 

ּוָפְרצּו ֶאת ַהֶּדֶלת ְלִׂשְמָחתֹו ָהַרָּבה ֶׁשל ָהִאיׁש.
ָלנּו  'זֹוֵרק'  ַהָּקָּב"ה  ָּבעֹוָלם.  ָּכאן  ֲאַנְחנּו,  הּוא  ְוַהִּנְמָׁשל  ַהָּמָׁשל,  ֶזהּו 
ַחִּיים, ְּבִריאּות, ַּפְרָנָסה, ַּדַעת, ֲאָבל ֵאין ָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים. ֹלא ְמַחְּפִׂשים 
ֵמֵהיָכן ֵיׁש ָלנּו ְּבִריאּות, ִמַּנִין ַהַּפְרָנָסה, ֵמֵהיָכן ַהּכַֹח ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ֶזה 
ִנְרֶאה ָלנּו ָּדָבר ִטְבִעי ֵמֵאין ָּכמֹוהּו, ְוִאיׁש ֵמִאָּתנּו ֵאינֹו ִמְתּבֹוֵנן ְלַמְעָלה 
ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהּנֹוֵתן. אֹו ָאז הּוא ַמְתִחיל ִלְזרֹק ֲאָבִנים, ִלְפגַֹע, ִלְפצַֹע, ְּכֵדי 

ֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ֵאָליו, ֶׁשָּנִבין ֵמֵהיָכן ִהִּגיעּו ָּכל ַהּטֹובֹות ַהָּללּו. 
ֲאָבל ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאַנְחנּו ֹלא ַמְמִּתיִנים ָל'ֲאָבִנים' 
ְּכֵדי ְלהֹודֹות ְלָך ַעל טֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו. ֲאַנְחנּו מֹוִדים ְלָך ַעל 

ָּכל ַהּטֹובֹות ֶׁשַאָּתה ַמְרִעיף ָעֵלינּו ְוׁשֹוֲאִפים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. 
ְלִהְתָקֵרב  ְּכֵדי  ְּפתּוִחים  ַהְּׁשָעִרים  ְוָהַרֲחִמים,  ַהִּדין  ְיֵמי  ֵאּלּו,  ְּבָיִמים 

ֶאל ַהֵּׁשי"ת, ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַנֵּצל אֹוָתם – ָלבֹוא ִּבְׁשָעָריו ַּבּטֹובֹות 
ְוֹלא, ָחִליָלה, ְבָּרעֹות.

)מגיד מראשית ספר חדש! הימים נוראים לדרשן הצעיר(



י ָתבֹא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ִמְצָוה ַאַחת
"ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה" (כו ב)

ָעִתיד  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ְוָרָאה  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  מֶֹׁשה  "ָצָפה 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְוִהְתִקין  ָעַמד  ִלָּפֵסק,  ֲעִתיִדין  ְוַהִּבּכּוִרים  ֵלָחֵרב 
ֶׁשִּיְהיּו ִמְתַּפְּלִלין ְׁשָׁשה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום" (ַּתְנחּוָמא ִּכי ָתבֹא א).

ֵיׁש ְלָהִבין, ְּבִמְצַות ַהִּבּכּוִרים ָאֵכן ָהְיָתה ְּבִחיָנה ָׁשל ְּדֵבקּות 
ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  אֹוָתם  ְמִביִאים  ָהיּו  ֶׁשֵּכן  ִּכְתִפָּלה,  ַּבה' 
 ְוקֹוְרִאים ֲעֵליֶהם ָּפָרַׁשת ִמְקָרא ִּבּכּוִרים. אּוָלם ַמּדּוַע ֻהְצַר
ִהיא  ֲהא  יֹום,  ְּבָכל  ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ְּכֶנְגָּדּה  ְלַתֵּקן  מֶֹׁשה 

ָנה? ָהְיָתה ִמְתַקֶּיֶמת ַרק ַאַחת ַלּׁשָ
ֵּבֵאר רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶחְברֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶחְברֹוִני:

ָּכ ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעל ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן (ֵּביָצה טז א): "ָּכל ָיָמיו ָהָיה 
ְלַׁשָּבת.  זֹו  אֹוֵמר:   – ָנָאה  ְּבֵהָמה  ָמָצא  ַׁשָּבת;  ִלְכבֹוד  אֹוֵכל 
[ְלַׁשָּבת]  ִנָּיה  ַהּׁשְ ֶאת  ַמִּניַח   – ֵהיֶמָּנה  ָנָאה  ַאֶחֶרת  ָמָצא 

ְואֹוֵכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה [ְּבחֹל]". 
ָעֵלינּו   ָּכ ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבִמְצַות  ַהָּזֵקן  ַׁשַּמאי  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו  ְּכֵעין 
ִלְהיֹות  ָעָליו  ה',  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶהָחֵפץ  ַהִּמְצוֹות;  ְּבָכל  ִלְנהֹג 
עָסּוק ָּכל ָיָמיו ְּבֵעֶסק ַהִּמְצוֹות ְוַלֲחׁשֹב ְּבָכל ֶרַגע ֵּכיַצד יּוַכל 
ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשֵלמּות. ָּכ ַּגם ְּבִמְצַות ַהִּבּכּוִרים, ְּכֵדי 
 ְלַקְּיָמּה ַּכָּיאּות ָהָיה ַעל ַּבַעל ַהֵּפרֹות ְלַטֵּפַח ֶאת ֵעָציו ְלאֶֹר
ָּגְרָמה  זֹו  ֻעְבָּדה  ְצִמיָחָתם.  ַאַחר  ְוַלֲעקֹב  ָנה  ַהּׁשָ ְימֹות  ָּכל 
 ֶׁשָּכ ְוֵכיָון  ְוָׁשָעה,  ֵעת  ְּבָכל  ּבֹו  ּוְלִהָּדֵבק  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  לֹו 

ֻהְצְרכּו ְלַתֵּקן ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּביֹום ְּכֶנְגָּדּה.
ַאת ָמְרְּדַכי' 'ַמּׂשְ

ְׁשַעת ַהִּמְצָוה – ֵעת ָרצֹון
ֶאת   ַעְּמ ֶאת   ּוָבֵר ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  "ַהְׁשִקיָפה 

ִיְׂשָרֵאל" (כו טו)
ֲחָכִמים (ּתֹוֶסְפָּתא ִּבּכּוִרים ה יד) ָלְמדּו ִמָּפסּוק ֶזה: "ָּכל ָהעֹוְסִקין 

ְּבִמְצָוה, ִּפיֶהם ָּפתּוַח ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ַהָּמקֹום".
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֲאִביְגדֹור ַרִּבינֹוִביץ – ּתֹוְסָפָאה ֵּפֵרׁש, ִּכי ֲחָכִמים 
ָּדְרׁשּו זֹאת ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמַקֵּים ָהָאָדם ֶאת ִמְצַות 'ִוּדּוי 
ְקׁשּוָרה  ֵאיָנּה  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ְּתִפָּלה  נֹוֵׂשא  הּוא  ַמַעְׂשרֹות', 
ִקּיּום  ַעת  ֶׁשּׁשְ ּוִמָּכאן  ָקְדְׁשָך'.  ִמְּמעֹון  'ַהְׁשִקיָפה   – ַלּוִּדּוי 

ַהִּמְצָוה ִהיא ֵעת ָרצֹון ְמֻסֶּגֶלת ִלְתִפָּלה.
ְּבָכ ִהְסִּביר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו ְלַהְסִמי ֶאת 
ִמְצַות  ֶׁשִּקַּיְמנוּ  ְלַאַחר  ַהָּמזֹון;  ְלִבְרַּכת  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות 
ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֲהֵרי זֹו ֵעת ָרצֹון ְלַבֵּקׁש 

ֵמה' ַעל ִעְנָיִנים ַרִּבים נֹוָסִפים ֶׁשָאנּו ְזקּוִקים ָלֶהם.
'ִמְנַחת ִּבּכּוִרים' ּתֹוֶסְפָּתא ִּבּכּוִרים ה יד; 'ָחֵפץ ַחִּיים' עה"ת 

ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְּבָכל יֹום
"ַהּיֹום ַהֶּזה ה' ֱאקֶיךָ ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה" (כו 

טז)

ֲחָכִמים  ֵּפְרׁשּו  ַהֶּזה"  "ַהּיֹום  ַהָּכתּוב:  ַהְדָּגַׁשת  ֶאת 

(ַּתְנחּוָמא א, הּוָבא ְּבַרִׁש"י): "ְּבָכל יֹום ְיֵהא ַהּתֹוָרה ֲחִביָבה ֲעֵליֶכם 
ְּכִאּלּו ַהּיֹום ַהֶּזה ִקַּבְלֶּתם אֹוָתּה ֵמַהר ִסיַני". 

'ְּתבּואֹות  ַעל ִּפי זֹאת ֵּבֵאר ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר ֶסְנֶדר ׁשֹור ַּבַעל 
לֹוַמר  ה)  א  (או"ח   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ַהּמּוָבא  ַהִּמְנָהג  ֶאת  ׁשֹור' 
ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ  ֵּכיָון  ִּביִחידּות;  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  יֹום  ִמיֵדי 
ִמן  ִקַּבְלּנּוָה,  ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  ָעֵלינּו  ֲחִביָבה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּתֵהא 
ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּנְקָרא  ָהָראּוי 
ַהִּדְּברֹות,  ֲעֶׂשֶרת  יֹום.  ְּבאֹותֹו  ִקַּבְּלנּום  ְּכִאּלּו  ֶׁשָּנחּוׁש 
ּכֹוְלִלים ְּבתֹוָכם ֶאת ָּכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות (ְרֵאה ַרִׁש"י ְׁשמֹות ּכד יב 
ְּבֵׁשם ָהָרָס"ג), ּוַבֲאִמיָרָתם ֶנְחָׁשב ָלנּו ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ְמַׁשְּנִנים ָאנּו 

ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.  
'ְּבכֹור ׁשֹור' ְּבָרכֹות יב א

ָּבת ְּגֻדַּלת ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהּׁשַ
 ֶהֱאִמיְר ַוה'  ֵלאקִים...;   ְל ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאַמְרָּת  ה'  "ֶאת 

ַהּיֹום" (כו יז-יח)
ַהחֹל  ְימֹות  ֶׁשְּבֵׁשֶׁשת  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ָזרּוַע'  ָּב'אֹור 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ִׁשיָרה  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי  אֹוְמִרים 

ָּבת ּבֹוֵחר הּוא ַּדְוָקא ְּבִׁשיָרָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.  ְוִאּלּו ְּביֹום ַהּׁשַ
ָּבת ָאנּו מֹוִסיִפים  ְּבָכ ֵּפֵרׁש ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּבְתִפּלֹות יֹום ַהּׁשַ
ִמְזמֹוֵרי ֶׁשַבח ּוִפּיּוִטים ַרִּבים, ְלִפי ֶׁשְּביֹום ֶזה ִנֶּתֶנת ֲעִדיפּות 
ֶׁשַאף  ְוהֹוִסיף,  ַהַּמְלָאִכים.  ִׁשיַרת  ְּפֵני  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְלִׁשיַרת 
 – ַהּיֹום"  ֶהֱאַמְרָּת  ה'  "ֶאת   :ְלָכ רֹוֵמז  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּכתּוב 
ָּבת,  ִיְׂשָרֵאל ַמְרִּבים ְלַהְגִּדיל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרָאם ְּביֹום ַהּׁשַ
ִמּשּׁום: "ַוה' ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום" – ֶׁשְּביֹום ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֵרת. ּבֹוֵחר ְּבִׁשיָרָתם ַעל ְּפֵני ִׁשיַרת ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ֹנֶפְך ְלִדְבֵרי ָה'אֹור ָזרּוַע' הֹוִסיף ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהן  ַהּיֹום"  "ֶהֱאַמְרָּת  ֶׁשֵּתבֹות:   ִמָּכ ֵמאֹוְז'רֹוב 
ְּביֹום  ִיְׂשָרֵאל  ִלְגֻדַּלת  רֹוֵמז  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ּוִמָּכאן  ָּבת".  "ַהּׁשַ
ָּבת, ֶׁשְּכִדְבֵרי ָה'אֹור ָזרּוַע' ִמְתַּבֵּטאת ְּבַהֲעָדַפת ִׁשיָרָתם  ַהּׁשַ

ַעל ְּפֵני ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים. 
'אֹור ָזרּוַע' ַׁשָּבת מב ד; 'ְּבֵאר מֶֹׁשה' עמ' תשעג

ְּבֵתבֹות ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח
"ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ה' ֱאקֶי" (כז ו)

ְׁשִליַח  ּוִבְפָרט  ָהָאָדם  ְלחֹוַבת  ֶרֶמז  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ַהִּצּבּור, ְלַבֵּטא ֶאת ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשֵלמּות, ּוְכִדְלַהָּלן: 

'ִמְזַּבח' – ְּבִגיַמְטִרָּיה נ"ז, ְּכִמְסַּפר ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבָכל 
ֵמֶהן  ַאַחת  [ֶׁשְּבָכל  ֶעְׂשֵרה'  'ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפּלֹות  ִּבְׁשלֹוׁש  יֹום 
ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות]. מֹוָרה ָלנּו ַהּתֹוָרה: "ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות 
ִּתְבֶנה" – ָעֶלי ְלַבֵּטא ִּבְׁשֵלמּות, "ֶאת ִמְזַּבח ה'" – ֶאת ִמּלֹות 
ַהְּתִמיִדים  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ְוַאף  ַּב'ִּמְזֵּבַח',  ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהְּתִפּלֹות 

ֶׁשָהיּו ְקֵרִבים ַעל ַהִּמְזֵּבַח (ְּבָרכֹות כו ב). 
'ַיְלקּוט ֵמַעם ֵעז' 

'ִצּיּור' ַּבַּמְחָׁשָבה ִלְפֵני ִקּיּום ִמְצָוה
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (כז ט)

ֶאת ֵּתַבת "ַהְסֵּכת" ֵּפֵרׁש ַה'ְּספֹוְרנוֹ': "ַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבְּת". ַעל 
ִּפי ְּדָבָריו ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמּסֹוְכְטׁשֹוב ְיסֹוד ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת 
ה': ְּבָכל ֵעת ּבֹוֵאנּו ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְתִפָּלה ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, 
ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלַהְקִּדים ּוְלַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבֵּתנּו ֶאת ַמהּות ַהָּדָבר 
ֶׁשִּתְצַמח  ַהּתֹוֶעֶלת  ְוֶאת  ַלֲעׂשֹות  עֹוְמִדים  ֶׁשָאנּו  ַהָּגדֹול 
"ֲחִסיִדים  ב):  ל  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  מּוָבא  ֶזה  ְּכֵעין   .ִמָּכ ָלנּו 
ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהין ָׁשָעה ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלין, ְּכֵדי ֶׁשְּיַכּוְנּו 

ַמִים". ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַרִּבי ִמ'ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן' ַּבַעל 'ִּדְבֵרי ֱאמּוָנה', ִּכי 
ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ִנְרֶאה ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַה'ְּספֹוְרנוֹ' נֹוֵגַע ִּבְמֻיָחד 
ְּבַיַחס ְלִקּיּום ִמְצַות ְקִריַאת 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', ֲאֶׁשר ֵּכיָון ֶׁשָאנּו 
ְמַקְּיִמים אֹוָתּה ְּבתֹו ַהְּתִפָּלה, ַוֲהא ָאסּור ְלַהְפִסיק ֵּביָנּה 
ְוֶזהּו:  ִּבְלַבד.  ְּבַמְחָׁשָבה  ֵאֶליָה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ִנָּתן  ְלִבְרכֹוֶתיָה, 
"וְּׁשַמע  ִמֵּכן:  ְלַאַחר  ְוַרק   ,'ְּבַמְחַׁשְבְּת 'ַצֵּיר   – "ַהְסֵּכת" 

ִיְׂשָרֵאל". 
מּוֵאל'; 'ִּדְבֵרי ֱאמּוָנה' ִלּקּוִטים ַּדף י 'ֵׁשם ִמּׁשְ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
אחת

ני ּפְ ם
זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא

"ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן" (כז טו) 
ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ז א) מּוָבא: "ָאַמר ַרִּבי יּוָדן ָּכל 
ִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ֶלָעִתיד 

ָלבֹא".
ֵּבֵאר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ָהִאיָתָמִרי ַּבַעל 'ֵׁשֶבט מּוָסר':

ָאֵמן",  ָהעֹוֶנה  "ָּכל  יּוָדן:  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְלׁשֹונֹו  ֵיׁש  ִחּדּושׁ 
ֵלאמֹר: ִמי ֶׁשָעָנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְולּו ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו, 
ַוֲאִפּלוּ ִאם ָׁשַגג ְוא ָעָנה אֹוָתּה ְּכִהְלָכָתּה, זֹוֶכה ִּבְׂשַכר 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶזה 
ְּבַוַּדאי  ִהְזַּדְּמנּות,  ְּבָכל  ְּכִהְלָכָתּה  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַהַּמְקִּפיד 

ֵאין ֵקץ ְלַמַּתן ְׂשָכרֹו. 
הֹוִסיף ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ּוֵפֵרׁש ְּבֶדֶר ְּדָרׁש: ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ִּגָּלה 
('ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב' ִּכי ֵתֵצא) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָחׁש ֶקֶׁשר ַוֲחִביבּות 

ְמֻיֶחֶדת ְלִמְצָוה ְמֻסֶּיֶמת, ָעָליו ְלַהִּסיק ִמָּכ ִּכי ַהַהְקָּפָדה 
ָעָליו  ׂשּוָמה   ּוְלִפיָכ ָּבעֹוָלם,  ִיעּודוֹ  ִהיא  זֹו,  ִמְצָוה  ַעל 
 ְלָכ ְּבִקּיּוָמּה.  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ּוְלִהָּזֵהר  ָּתִמיד  ַּדְעּתֹו  ָלֵתת 
רֹוֵמז ַהִּמְדָרׁש ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה", 
ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשָּדֵבק ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֲהֵרי 
ֶזה אֹות ִּכי ֶזהּו ִיעּודוֹ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ֵּכיָון ֶׁשָּכ, ְּבבֹוא ִעּתֹו 
ִיְזֶּכה "ַלֲענֹות ָאֵמן ֶלָעִתיד ָלבֹא" ְוא ִיְצָטֵר ְלִהְתַּגְלֵּגל 

ׁשּוב ָלעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי ִּבֵּצַע ֶאת ְׁשִליחּותֹו ַּכִּנְדָרׁש. 
'חּוט ֶׁשל ֶחֶסד' 

י ָתבֹא ת ּכִ ָרׁשַ 347ּפָ תש"פ

ָאֵמן – ִמָּלה ֶאָחת, ָׁשלֹוׁש אֹוִתּיֹות, ֶׁשַפע ֶׁשל ְיׁשּועֹות. 

ְפַרְיְנד  ַאְרֵיה  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ְירּוָׁשַלִים  ַגֲּאָב"ד  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָיחּול  ֶּבֱאלּול  כ'  ַהָּקרֹוב  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ָזָצ"ל, ֲאֶׁשר ִהְרָּבה ְלעֹוֵרר ַעל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוָכ ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 'ֲעֶטֶרת ְיהֹוֻׁשַע' (ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו):

ֶׁשל  ֶאָחד  ֶּפַתח  ִלי  ִּפְתחּו  ָּבַני,  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ָאַמר  ג):  ה  (שהש"ר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַהָּקדֹוׁש  ּבֹו".  ִנְכָנסֹות  ּוְקרֹוִנּיֹות  ֲעָגלֹות  ֶׁשִּיְהיּו  ֶּפַתח  ָלֶכם  ֶאְפַּתח  ַוֲאִני  ַמַחט  ֶׁשל  ְּכֻחָּדּה  ְּתׁשּוָבה 
ְוַכִּדין,  ַּכָּדת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפָדה   – ַמַחט  ֶׁשל  ְּכֻחָּדּה  ְוָקָטן  ַקל  ָּדָבר  ֵמִאָּתנּו  ְמַבֵּקׁש  הּוא   ָּברּו

ּוִבְׂשַכר ֶזה ִיָּפְתחּו ָלֶהם ִמָּמרֹום ַׁשֲעֵרי ְּבָרכֹות ִויׁשּועֹות. 
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ֶׁשל  ְלִפְתָחן  ֵהִביאּו  ַהּקֹורֹוָנה'  'ְיֵמי 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאמּוֵני  ְׁשלֹוֵמי  ִמְׁשְּפחֹות 
ִהְתמֹוְדֻדּיֹות ַרּבֹות ּוְמֻגּוָנֹות, ֶׁשְּכמֹוָתן 
א ִהְסִּכינּו ַעד ּכֹה, ֲאֶׁשר ֵחֶלק ֶמְרָּכִזי 
ְמזֹונֹוָתיו  ַהַּפְרָנָסה.  ְלִעְנְיֵני  נֹוֵגַע  ֵמֶהן 
סּוף,  ַים  ִּכְקִריַעת  ָקִׁשים  ָאָדם  ֶׁשל 
ּתֹאַכל   ַאֶּפי 'ְּבֵזַעת  ָעָליו  ִנְגַזר  ֵמָאז 
ֶׁשָּכֵאּלּו  ִּבְתקּופֹות  אּוָלם  ֶלֶחם', 
ְּביֹוֵתר.  ְלָקָשׁה  זֹו  ִהְתמֹוְדדּות  ָהְפָכה 
ָלַאֲחרֹוָנה  ֶׁשֻּפְרַסם  ִמְכָּתב  ִלְפֵניֶכם 
ֶאָחד  ִסּפּור  ֶׁשּבֹו  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות 
זֹו  ִּבְתקּוָפה  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ַרִּבים  ִמיִני 
ּוְפׁשּוָטה  ְזִמיָנה  ֵעָצה  ֶׁשל  ְוִקּיּוָמּה 
ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ִסְּיָעה  ְלִקּיּום, 

ִלְצַח ַמְׁשֵּבר ָקֶׁשה ֶזה.
ָּכ ְמַסֵּפר ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:

ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַאֵחינּו  ֲהמֹוֵני  ֵּבין 
זֹו,  ִּבְתקּוָפה  ִנְפְּגָעה  ֶׁשַּפְרָנָסָתם 
ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים  ַּפְרָנָסִתי.  ַּגם  ִנְפְּגָעה 
ְמֻבָּקׁש  ִּכּנֹור  ְּכַנַּגן  ְמַׁשֵּמׁש  ֲאִני 
ֵמֶהְרֵּכב  ְּכֵחֶלק  ֶעֶרב,  ִמיֵדי  ַהּמֹוִפיַע 
ּוֵמִעּסּוק  ָיִחיד,  ְּכַנָּגן  אֹו  ִּתְזמֶֹרת  ֶׁשל 
ְּבֶרַוח  ִמְׁשַּפְחִּתי  ֶאת  ְמַפְרֵנס  ֲאִני  ֶזה 
ַּבֲעָזַרת ה'. אּוָלם ַהּכֹל ִהְסַּתֵּים ְּבַהִּגיַע 
'ְיֵמי ַהּקֹורֹוָנה'; ַהֲחֻתּנֹות ֶנֶעְרכּו ְּבאֶֹפן 
ַהֶּטֶלפֹון,   ֶּדֶר  – ַה'ִּדיֶנִרים'  ְמֻצְמָצם, 
ַּכֲאֶׁשר  ֲעבֹוָדה,  ְלא  נֹוַתְרִּתי  ַוֲאִני 
ִּבי  ְמַׁשְּמׁשֹות  ְוֶהָעִתיד  ַההֹוֶוה  ַּדֲאַגת 

ְּבִעְרּבּוְבָיה.
ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּתקּוָפה 
ִמּיֹום  אּוָלם  ֶׁשָּצַבְרִּתי,  ַּבֶחְסכֹונֹות 
ַהֲחָׁשׁש.  ְוָגַדל  ָהַאְרָנק  ִהְתַּכּוֵץ  ְליֹום 
אֹו ָאז ִנְזַּכְרִּתי ַּבְּסֻגָּלה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשּכֹה 
ּוִמָּתִמיד  ּוֵמָאז  ָעֶליָה  ָׁשַמְעִּתי  ַרּבֹות 
ִהְתַחְּזקּות   – ְוִהיא  ְלַקְּיָמּה,  ָחַפְצִּתי 
ַמְׁשָמעּוִתית ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְלאֹוְמָרּה 

ְּבַכּוָָנה ּוִמּתֹו ַהְּכָתב.
ַעְצִמי  ַעל  זֹאת  ְלַקֵּבל  ֶהְחַלְטִּתי 
ּכֶֹׁשר  ְׁשַעת  ֶׁשּזֹו  ַחְׁשִּתי  ִּבְרִצינּות. 
ָּבטּוַח  ָהִייִתי  ּוְבִלִּבי  ְמֻיֶחֶדת, 
ַקָּבָלה  ִּתְהֶיה  ַהַּקְדמֹוִנים,  ֶׁשְּכִדְבֵרי 
ְּבַפְרָנַסת  ִדְׁשַמָּיא  ְלִסַּיְעָּתא  ֶּפַתח  זֹו 
ִמְׁשַּפְחִּתי. ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהָּדָבר ִיַּקח ְזַמן, 
אּוָלם ַהְּסֻגָּלה ָּפֲעָלה ַמֵהר ֵמַהָּצפּוי...

ַהִּמְמָׁשל  הֹוָרה  זֹו,  ָקָׁשה  ִּבְתקּוָפה 
ַהְּמקֹוִמי ִּבְניּו יֹוְרק ִלְסּגֹר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי 
ַהְּכֶנֶסת. ְּכמֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ְּבּבּורֹו 
ַּפאְרק, ְמקֹום ְמגּוַרי, ִהְתַאְרְּגנּו ְמאֹות 
ְּכֶׁשָהֶאָחד  ְמקֹוִמִּיים,  ְּתִפָּלה  ִמְנְיֵני 
ִמְצָטֵרף ִמִּמְרַּפְסּתֹו, ּוִמְׁשֵנהּו ֵמֲחֵצרֹו 
ַּכָּמה  ַּדָּיֵרי  ָאנּו,  ַּגם  ֵּביתֹו.  ּוִמֶּדֶלת 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְתַאְרַּגּנּו  ְסמּוִכים,  ָּבִּתים 
ַעל  ְׁשִמיָרה   ִמּתֹו ְמֻצְמָצם,  ְּבִמְנָין 

ַּתָּקנֹות ַהְּבִריאּות. 
ִּבְקִהָלֵּתנוּ  נֹוֲהִגים  ְּכִתּקּוָנן,  ְּבַׁשָּבתֹות 
ְׁשִליִׁשית'  'ְסֻעָּדה  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים 
 ְלַהְמִׁשי ֶׁשָחַפְצנּו  ְוֵכיָון  ְּבַצְוָּתא, 
רֹאׁש  ְלָהֵקל  ִמְּבִלי  ֶזה  ְמֻיָחד  ְּבִמְנָהג 
ֶאת  ִּכי  ֻהְחַלט  ַהְּבִריאּות,  ְּבַתָּקנֹות 
ְּבֵביתֹו,  ִאיׁש  ָּכל  יֹאַכל  ַהְּסֻעָּדה  ִעַּקר 
ּוְלַאֵחר ִמֵּכן ִנְתַאֵּסף ְּבַאַחת ַהֲחֵצרֹות 
ְזִמירֹות  ְלַזֵּמר  ְּבַצְוָּתא,  ַּכַּזִית  ֶלֱאכֹל 
ֲחֵבִרים  ְּבִדּבּוק  ְּדַרֲעִוין'  ְּד'ַרֲעָוא 
ּוְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִמְנָין ַעל ַהּכֹוס.

ָהִראׁשֹוָנה  ָּבת  ַּבּׁשַ ֶזה  ָהָיה 
ֶיֶתר  ַהָּמזֹון.  ְּבִבְרַּכת  ְלִהְתַחְּזקּוִתי 
ֲאִני  ְוִאּלּו   ,ְלָבֵר ִסְּימוּ  ַהִּמְנָין  ַחְבֵרי 
ֲעַדִין  ּוְבַכּוָָנה  ִּבְמִתינּות  ֶׁשֵּבַרְכִּתי 
ְוַהֲחִליֵצנוּ',  'ְרֵצה  ִּבְתִפַּלת  ָאַחְזִּתי 
ֶנֶאְלצּו  ְמֻצְמָצם,  ִמְנָין  ֶׁשָהִיינּו  ֱהיֹות 
ֶׁשֲאַסֵּים,  ַעד  ְלַהְמִּתין  ַהֲחֵבִרים  ֶיֶתר 
ִּבְתִפַּלת  ְלַהְתִחיל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק 

ַעְרִבית.
ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַעְרִבית ִנַּגׁש ֵאַלי ֶאָחד 

ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ְוִהִּביַע ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו 
הּוא  ַהָּמזֹון.  ַעל  ֵּבַרְכִּתי  ֶׁשּבֹו  ֵמָהֹאֶפן 
ַעל  ְּתִמיָהתֹו  ֶאת  ִלְכא  ִהְצִליַח  א 
ְּכִמי  אֹוִתי  ִהִּכיר  א  ַעָּתה  ֶׁשַעד   ָּכ
ֶׁשָּכזֹו,  ּוְבַכּוָָנה  ִּבְמִתינּות   ֶׁשְּמָבֵר
לֹו  ִסַּפְרִּתי  ַּדְעּתֹו  ֶאת  ב  ְלַיּׁשֵ ּוְכֵדי 
ֵּכיַצד  ַהְּדָבִרים.  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶאת 
ְמקֹור  ֶאת  ַהּקֹורֹוָנה  ְּגֵזַרת  ָּגְדָעה 
ַּפְרָנָסִתי ְּכַנַּגן ִּכּנֹור ַּבֲחֻתּנֹות ְוֵארּוִעים, 
ְלַמָּצב  ִנְקַלְעִּתי   ִמָּכ ּוְכתֹוָצָאה 
ה'  ִליׁשּוַעת  ְוִכְסֻגָּלה  ָקֶׁשה  ַּכְלָּכִלי 
ִּבְרַּכת  ִמְצַות  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֶהְחַלְטִּתי 
ֵּתבֹוֶתיהָ  ֵּבין  ֶׁשֵּכן  ַרב.  ְּבִהּדּור  ַהָּמזֹון 
ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹולֹות  ַהְּבָרכֹות  ְצפּונֹות 

ְלַפְרָנָסה.
ִהְבַחְנִּתי  ְּדָבַרי  ֶאת  ִסַּיְמִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ִׂשיִחי;  ֶּבן  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ֶׁשִּנְדָלק  ּבְִּזיק 
 ִּתְתַּפֵּלא ִלְׁשמַֹע", הּוא ָאַמר ִלי, "ַא"
 .ֲעבּוְר ְמֻצָּין  ַרְעיֹון  ְּבָיִדי  ֶׁשֵּיׁש  ִיָּתֵכן 
ַהּכֹוס,  ַעל  ְוַאְבִּדיל  ְלֵביִתי   ֵאֵל
ְוָאׁשּוב  ַּבָּדָבר  ֲאַהְרֵהר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ֵאֶלי ִעם ַהְּפָרִטים".
ִמְתרֹוְצצֹות  ְּכֶׁשְּברֹאִׁשי  ְלֵביִתי  ַׁשְבִּתי 
נֹוֵׂשא  ְוִלִּבי  ִּתְקָוה,  ֶׁשל  ַמְחָׁשבֹות 
ָׁשָעה  ִדְׁשַמָּיא.  ְלִסַּיְעָּתא  ְּתִפָּלה 
ַהְּמֻיָחל.  ַהֶּטֶלפֹון  ִהִּגיַע  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְׁשֵכִני  ֶׁשל  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר 
 ֶׁשְּל "ַהְּסֻגָּלה  ְּבִׂשְמָחה:  ִלי  ר  ַהְּמַבּׂשֵ
ֲאִני  ְלַפְרָנָסִתי  ִּתְׁשַמע,  ָּפֲעָלה... 
עֹוֵבד ִּב'ְמעֹון הֹוִרים' ָּגדֹול ּוְמֻפְרָסם. 
ָלַאֲחרֹוָנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַּבַעל ַהָּמקֹום, 
ַצֲערֹו  ֶאת  ַהַּמִּביַע  ְוָחֵרד,  ָיֵרא  ְיהּוִדי 
ֶׁשָּבּה  ַהָּמָרה  ַהְּבִדידּות  ַעל  ְוַדֲאָגתֹו 
ַהָּמעֹון,  ּתֹוָׁשֵבי  ַהְּיִׁשיִׁשים  ְׁשרּוִיים 
ֵאינֹו  ִאיׁש  ַהְּנִסּבֹות  ִמּכַֹרח  ַּכֲאֶׁשר 
 ִמִּפי ָׁשַמְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְלַבְּקָרם.  ָיכֹול 
ְלַבַעל  ְלַהִּציַע  ֶהְחַלְטִּתי  ִעּסּוְקָך,  ַעל 
ַהְּמֻיָחד  ְּבִכְׁשרֹוְנָך  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ַהָּמעֹון 
ָהֶרֶגׁש,  ִניֵמי  ַעל   ְּבִכינֹוְר ִלְפרֹט 
ָהאֹור  ְוַיֲעֶלה  ְמָחה  ַהּׂשִ ֶׁשָּתׁשּוב  ְּכֵדי 
ַהָּמעֹון  ַּדָּיֵרי  ֶׁשל  ּוְבִלָּבם  ְּבֵעיֵניֶהם 

ַהְּקִׁשיִׁשים.
ֶקֶׁשר  ָיַצְרִּתי  ָּבת  ַהּׁשַ ֵצאת  ִעם 
ָׁשַמִים  ּוְבַחְסֵדי  ַהָּמקֹום,  ַּבַעל  ִעם 
ְמֻעְנָין  הּוא  ְּבֵעיָניו.  ֵחן  ָמָצא  ָהַרְעיֹון 
ְמֻכָּבד  ָׂשָכר  ְּתמּוַרת   אֹוְת ְלַהֲעִסיק 
ְּכֵדי  ֶׁשְּבַבֲעלּותֹו,  ַהְּמעֹונֹות  ִּבְׁשֶׁשת 
ְרִׁשיָמה  ְלִפי  ַהֲחָדִרים  ֵּבין  ֶׁשַּתֲעבֹר 
ֶאת  ּוְתַׂשֵּמַח   ְל ֶׁשִּיְמסֹר  ְמפֶֹרֶטת 
ִלָּבם ֶׁשל ַּדָּיֵרי ַהָּמעֹון ַהְּמֻבָּגִרים ְּבִנּגּון 

ּוִבְנִעיָמה".
ֶׁשֲאִני  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ִמֶּזה  ה',   ָּברּו
ְמֻיָחד  ִּבְתחּום  ְּבַהְצָלָחה  עֹוֵסק 
ִמְתַמֵּלא  ֲאִני  ֵמָחָדׁש  יֹום  ְּבָכל  ֶזה. 
ב  ְּבִסּפּוק ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶאת ָהאֹור ַהּׁשָ
ְלֵעיֵניֶהם ֶׁשל ַהְּקִׁשיִׁשים, ַּכָּמה ֵמֶהם 
אֹוָתם  'ֶהְחַזְרִּתי  ִּכי  ְּבָפַני  ִהְתַּבְּטאּו 
ֵּפרֹות  ְּכַמְׁשָמעֹו.  ְּפׁשּוטֹו  ְלַחִּיים', 
ַקֶּיֶמת  ְוַהֶּקֶרן  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ַמֲעַׂשי 

ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֶׁשַפע ּוְבַהְרָוָחה.
ִּכי  ַהָּמקֹום  ַּבַעל  ִלי  הֹוִדיַע  ַעָּתה  ֶזה 
ֵאינֹו  הּוא  ְגָרה',  ַה'ּׁשִ ְּכֶׁשָּתׁשּוב  ַּגם 
 ְלַהְמִׁשי ּוְבָתְכִניתוֹ  ָעַלי  ְלַוֵּתר  מּוָכן 
זֹאת  ָּכל  ַעל  ָקבּוַע.  ְּבאֶֹפן  ְלַהֲעִסיֵקִני 
ַרִּבים   ּוְבתֹו ְּבִפי,  ְמאֹד  ה'  "אֹוֶדה 
ְלָכל  ַמִּציַע  ֲאִני  ּוִמָּכאן  ֲאַהְלֶלּנוּ". 
ַהְּסֻגָּלה  ֶאת  ְלַקֵּים  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי 
ְמאֹות  ְּכָבר  ֶׁשִּנְבְּדָקה  ַהֻּמְפָלָאה 
ַהּדֹורֹות,  ָּכל   ְלאֶֹר ְּפָעִמים  ְוַאְלֵפי 
ֵמַרּבֹוָתיו  ֶׁשִּקֵּבל  ָזרּוַע'  ָה'אֹור  ְּכִדְבֵרי 
ְמזֹונֹוָתיו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשַהָּזִהיר 
ֵהם  ַאף  ִיְזּכּו  ה'  ּוְבֶעְזַרת  לֹו,  ְמצּוִיים 

ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ּוְלַפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע.

י. מ. - ְּברּוְקִלין.
'ַעל ַהָּמזֹון' ִסיָון תש"פ

ַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית 
ַעד  ַהְּיהּוִדי,  ְּבַחֵּיי  ָחׁשּוב  ּכֹה  ְיסֹוד  ִהיא  ַהּבֶֹקר  ַהְׁשָּכַמת 
ֶזה:  ְּבִעְנָין  עֹוֶסֶקת   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ָהִראׁשֹוָנה  ֶׁשַהֲהָלָכה 
"ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו – ֶׁשְּיֵהא הּוא 
ִעְנָיָנּה  זֹו,  ְּבָבַרְיָתא  ָהֲאמּוָרה  ַהַהְׁשָּכָמה  ַחר".  ַהּׁשַ ְמעֹוֵרר 
(ִסּדּור  ָּבֶעֶרב  ְוֵהן  ַּבּבֶֹקר  ֵהן  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ָלבֹא  ְלַהְקִּדים 
ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ּוְכִפי  טז),  עמ'  ְּדַאְבָרָהם'  'ְצלֹוָתא 
ְּכִניְׁשָתא  ְלֵבי  ְוָעְיילּו  ַוֲחִׁשיכוּ  "ַקִּדימוּ  א):  ח  (ְּבָרכֹות  ְלָבָניו 
ִּכי ֵהיִכי ְּדתֹוְרכוּ ַחֵּיי" [ַהְקִּדימּו ָלבֹא ְוַאֲחרּו ָלֵצאת ִמֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת, ְּכֵדי ֶׁשַּתֲאִריכּו ָיִמים]. 
ָמקֹום  ְּבׁשּום  ָמָצאנּו  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ֵּפרּוׁש  ַעל  ֶׁשֵהִעירּו  ֵיׁש 
לֹוַמר  ָהָיה  ְוָראּוי  'ַעְרִבית',  ְלַגֵּבי  'ַהְׁשָּכָמה'  ַהִּבּטּוי  ֶאת 
ְּכִפי  ְוַעְרִבית",  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְוַהֲעָרַבת  "ַהְׁשָּכַמת 
ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ִּבְתִפַּלת 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם': "ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו 
ִמְדָרׁשֹות"?  ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ּוַמֲעִריִבים  ַמְׁשִּכיִמים 
ַפת ֱאֶמת' ֵּבֵאר ֶׁשָאֵכן ַהִּמָּלה 'ַהְׁשָּכָמה' ִמְתַיֶחֶסת ַרק  ַה'ּׂשְ
ֵּבית  'ַהְׁשָּכַמת  ֶׁשִּמְצַות  ְלַלְּמֵדנּו  ַהַּתָּנא  ְוַכּוַָנת  ְל'ַׁשֲחִרית', 
ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית' ַמְתִחיָלה ְּכָבר ְּב'ַעְרִבית' – ְּבָכ ֶׁשָהָאָדם 
ַּבּבֶֹקר  ְלַהְׁשִּכים  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ָנה,  ַהּׁשֵ ְזַמן  ֶאת  ְמַאֵחר  ֵאינֹו 

ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ('רֹאׁש ּגֹוַלת ֲאִריֵאל' ח"א עמ' רעד). 
ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים ַעל ַהּצֶֹר ְלַהְקִּדים ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּכֹוֵתב ָה'ֵראִׁשית ָחְכָמה' (ּתֹוְצאֹות ַחִּיים אֹות מ): 
א  ֲאִפּלוּ  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְלַהְקִּדים  ָאָדם  ִיְׁשַּתֵּדל  "ְלעֹוָלם 
ָקרֹוב  הּוא יֹוֵתר  ַהַּמְקִּדים  ֶׁשָּכל  ִראׁשֹוִנים.  ֵמֲעָׂשָרה  ִיְהֶיה 

ה..." ֶאל ׁשֶֹרׁש ַהְּקֻדּׁשָ

ִעּיּון ְּתִפָּלה 
ֲחָכִמים ְמַכִּנים ֶאת ַהְּתִפָּלה 'ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב' (ַּתֲעִנית ב א), ְלִפי 
ֶׁשַּכָּוַנת ַהֵּלב ִהיא ְּתַנאי ֶהְכֵרִחי ִלְתִפָּלה. ְּבִעְנָין ֶזה ְידּוִעים 
ָּכל  "ְוָהֵסר  ִלְבנֹו:  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ְּבִאַּגְרּתֹו  ָהַרְמָּב"ן  ִּדְבֵרי  ֵהם 
ִּדְבֵרי ָהעֹוָלם ִמִּלְּב ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה, ְוָהֵכן ִלְּבָך ִלְפֵני ַהָּמקֹום 
ֶׁשּתֹוִציֵאנּו  קֶֹדם  ַהִּדּבּור  ַוֲחׁשֹב   ,ַרְעיֹוְנ ְוַטֵהר  הּוא,   ָּברּו
ִמִּפי... ּוְתִפָּלְת ִּתְהֶיה ַזָּכה ּוָבָרה ּוְנִקָּיה ּוְמֻכּוֶֶנת ּוְמֻקֶּבֶלת 
ִלָּבם  'ָּתִכין  יז):  י  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר  הּוא,   ָּברּו ַהָּמקֹום  ִלְפֵני 

 ."'ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנ
ִמְּפֵני  ֶׁשַּבֵּלב',  'ֲעבֹוָדה  ִנְקֵראת  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַהְּמָבֲאִרים  ֵיׁש 
ַהְּתלּויֹות  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ָהָאָדם  זֹוֵכר  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
'ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשּמֹוֶנה  ְּתִמיִדּיֹות  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ְּכאֹוָתן  ַּבֵּלב, 
ַאֲהָבתֹו  ִיחּודֹו,  ה',  ֱאמּוַנת  ֶׁשֵּביֵניֶהן:  (ְּבַהְקָּדָמתֹו)   'ַהִחּנּו
ִיְתַלּוֶה  א  ִאם  ַּבֵּלב,  ַהְּתלּוָיה  ֶׁשִּמְצָוה  ּוְלִפי  ְוִיְרָאתֹו. 
ָהַרְמָּב"ם  ְּכִדְבֵרי  ַכח  ְלִהּׁשָ ֲעלּוָלה  ִהיא  ַמֲעִׂשי  ָּדָבר  ֵאֶליָה 
ַמֲעִׂשים  ָלֶהם  ִיְהיּו  א  ִאם  "ַהֵּדעֹות,  לא):  ב  ְנבּוִכים'  ('מֹוֵרה 
ֲארוּ", ְלִפיָכ ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה 'ֲעבֹוָדה  ֶׁשַּיֲעִמידּום... א ִיּׁשָ
ֶאת  ְלַקֵּים  ִנְזָּכִרים  ָאנּו  ָידֹו  ֶׁשַעל  ה  ַמֲעֹשֶ ְּכלֹוַמר:  ֶׁשַּבֵּלב', 
ַּכּמּוָבן  מהדו"ק).  ֵעֶקב  ָׁשאּול'  ('ִּדְבֵרי  ַּבֵּלב  ַהְּתלּויֹות  ַהִּמְצוֹות 
ִמי  ַרק  זֹוֶכה  ַהְּתִפָּלה,   ְּבַמֲהַל ֵאֶּלה  ִמְצוֹות  ֶׁשְּלִקּיּום 

ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה ַזָּכה. 
קכז  ַׁשָּבת  (ַרִׁש"י  ְּבַכּוָָנה  ְּתִפָּלה  ֵּפרּוׁשֹו  ָּכאן  ְּתִפָּלה'  'ִעּיּון 
ַהְּתִפָּלה  ִמְצַות  ֶאת  ֶׁשַהְּמַקֵּים  ּכֹוֵתב  ַהַּתָּנא  ְוִעּיּון).  ד"ה  א 
ְּבִעּיּון ּוְבַכּוַָנת ַהֵּלב, ַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוַהֵּפרֹות 
ב)  טז  ָנה  ַהּׁשָ (רֹאׁש  ָהִריְטָב"א  ּוִבְרָוָחה.  ְּבֶׁשַפע  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
ְוהֹוָדָאה  ֶׁשַבח  ִמִּדְבֵרי  ֻמְרֶּכֶבת  ַהְּתִפָּלה   :ָּכ זֹאת  ַמְסִּביר 
ַבח ְמַקֵּבל  ַלּבֹוֵרא ּוִמַּבָּקׁשֹות. ַעל ֵחֶלק ַההֹוָדָאה ְוִדְבֵרי ַהּׁשֶ
ֶׁשּבֹו  ַהֵחֶלק  ַעל  ְוִאּלּו  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ְׂשָכרֹו  ֶאת  ָהָאָדם 
ְמַבֵּקׁש ָהָאָדם ֶאת ְצָרָכיו, ְמַקֵּבל ָהָאָדם ֶאת ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם 
ֶאת  ַמִים  ִמּׁשָ ּוְמַמְּלִאים  ִמְתַקֶּבֶלת,  ֶׁשַּבָּקָׁשתֹו   ְּבָכ ַהֶּזה, 

ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה. 

ֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַמֶּסֶכת ֶּדֶר ֶאֶרץ ֶּפֶרק ָׁשלֹום ֲהָלָכה ד): "ָּגדֹול הּוא 
לֹום. ֶׁשָּכל ִמְצָוה ֶׁשַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ָּבֶהן 'ִּכי' – 'ִּכי ִתְרֶאה...'  ַהּׁשָ
'ִּכי ִיָּקֵרא...' (ְּדָבִרים כב ו);  'ִּכי ִתְפַּגע...' (ָׁשם ד);  (ְׁשמֹות כג ה); 
'ִּכי ִתְבֶנה...' – ְּכֶׁשָּתבֹא ַהִּמְצָוה ְלָיְד ַאָּתה ָזקּוק ַלֲעׂשֹוָתּה 
לֹום ָמה ְּכִתיב ּבֹו  [ַא ֵאיְנ ְמֻצּוֶה ִלְרּדֹף ַאֲחֶריָה], ֲאָבל ַהּׁשָ
 ,ִּבְמקֹוְמ ַּבְּקֵׁשהּו   – ְוָרְדֵפהוּ'  ָׁשלֹום  'ַּבֵּקׁש  טו):  לד  (ְּתִהִּלים 

ְוָרְדֵפהוּ ְּבָמקֹום ַאֵחר". 
ַהָּפסּוק "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהוּ" הּוא ַהָּמקֹור ְלִמְצַות "ֲהָבַאת 
ּוַמְׁשָמעּות  א),  א  ֵּפָאה  (ְירּוַׁשְלִמי  ַלֲחֵברֹו"  ָאָדם  ֵּבין  ָׁשלֹום 
'ְוָרְדֵפהוּ' ִהיא ֶׁשַעל ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ּוְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ְּבָכל 
 ְּבָכ ְמֻעְנָיִנים  ֵאיָנם  ַהִּנִּצים  ַהְּצָדִדים  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְמִריָבה, 
ֵּבין  ֶׁשִהְׁשִלים  ִמי  ַאף  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה  ָׁשם).  ִיְׂשָרֵאל'  ('ִּתְפֶאֶרת 
 ֹאי ִלְמׁש ַהִּנִּצים, ִאם ָחְזרּו ְלִהְתקֹוֵטט ֶזה ִעם ֶזה, ֵאינֹו ַרּׁשַ
לֹום ּוְלַנּסֹות  ֶאת ָידֹו ִמְּמִריָבה זֹו, ֶאָּלא ָעָליו ִלְרּדֹף ַאַחר ַהּׁשָ
ְּדָרִכים ַאַחת ְּכֵדי ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם (ֵּפרּוׁש 'ַהּכֹוֵתב' ָׁשם). 

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרּה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן
ִנְׁשֲאלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַחְכֵמי  מּוָבא  ב)  (מ  ִקּדּוִׁשין  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמְצוֹוֶתיָה  ִקּיּום  אֹו  ָעִדיף,  ['ַּתְלמּוד']  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַהִאם 
ה' ָּגדֹול.  ה'] ָעִדיף? "ַנֲעָנה ַרִּבי ַטְרפֹון ְוָאַמר: 'ַמֲעֹשֶ ['ַמֲעֹשֶ
ַנֲעָנה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר: ַּתְלמּוד ָּגדֹול. ַנֲענּו ֻּכָּלם ְוָאְמרּו: 

ה".  ַּתְלמּוד ָּגדֹול, ֶׁשַהַּתְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעֹשֶ
ְּבֵפרּוׁש  ָׁשם)  ֵּפָאה  (ְירּוַׁשְלִמי  ָאמֹוָרִאים  ֶנְחְלקּו  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ֻּכָּלן";  ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה  "ְוַתְלמּוד  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהִּמְׁשָנה  ִּדְבֵרי 
ַהּסֹוֵבר ְּכַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁשִּקּיּום ַהִּמְצוֹות ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמִּלּמּוד 
ּתֹוָרה, ְמָפֵרׁש ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ָׁשקּול ְּכָכל ֲהָנאֹות ָהעֹוָלם 
 ַהֶּזה, ַּכָּכתּוב (ִמְׁשֵלי ג טו): "ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶצי
ֶׁש'ַּתְלמּוד  ֲעִקיָבא  ְּכַרִּבי  ַהּסֹוֵבר  ְואּוָלם  ָבּה".  ִיְׁשוּו  א 
ָּכל  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִּכְפׁשּוטֹו,  ְמָפֵרׁש  ָּגדֹול', 
ֵמִביא  ַאף  ּוְבנֹוָסף  ִמְצָוה,  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ַהִּמְצוֹות, 
ָהיּו  ִאם   ְלִפיָכ ָׁשם).  ִסיִריֵליאוֹ  (ר"ש  ֲאֵחרֹות  ִמְצוֹות  ְלִקּיּום 
ְלָפָניו ִמְצַות ִלּמּוד ּתֹוָרה ּוִמְצָוה ַאֶחֶרת ֶׁשְּיכֹוָלה ְלֵהָעׂשֹות 
ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, א ַיְפִסיק ִמִּלּמּודוֹ. אּוָלם ֵאין ִמי ֶׁשְּיַקֵּים 

ֶאת ַהִּמְצָוה, ְיַקְּיָמּה, ְוַיֲחזֹר ְלִלּמּודוֹ (ַרְמָּב"ם ת"ת ג ג-ד).

ַה'ְּבָרָכה' ֶׁשֵהִביָאה ִל'ְבָרָכה'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשהביאה ִל'

ססִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ָרְיַתת 'ֵאּלּו ְדָבִרים' (ב) ּבָ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ב

נִנינני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֶּכָעלֹון ֶׁשְּתָכָניו עֹוְסִקים ְּבַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ַוֲעִנַּית ָאֵמן, ָרִציִתי ְלָהֵסב ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלְּבֶכם ִלְדָבִרים נֹוָרִאים ֶׁשָּכַתב 
ַּבַעל ָה'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ַעל ַהְּמַדֵּבר ְּבֵעת ְּתִפָּלה. ָלַמְדנּו ֶזה ַעָּתה ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין יח ב) ֶׁשַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַאַחר  ֵמָהעֹוֵבר  ָּגרּוַע  הּוא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֲאחֹוֵרי  ֶׁשָהעֹוֵבר 
ֶׁשִּנְרֶאה ְּככֹוֵפר ְּבַהְנָהַגת ה' ִיְתָּבַר. ְוכֹוֵתב ַעל ָּכ ָה'ִעּיּון ַיֲעקֹב' (ְּבָרכֹות סא ב): "ְוָכל ֶׁשֵּכן אֹוָתן ֶׁשהֹוְלִכים ְלֵבית 

ִּבְבָרָכה, ַהְּכֶנֶסת ּוְמַסְּפִרים ִׂשיָחה ְּבֵטָלה ְּבתֹו ַהְּתִפָּלה". 
י.מ. - ְּבֵני ְּבַרק.

ֵאּלּו ְּדָבִרים – ִמְצוֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור ָקצּוב ִמן ַהּתֹוָרה: ַהֵּפָאה – ֵחֶלק ִמן ַהְּיבּול ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה ְלַהִּניַח ִּבְׁשַעת 
ְבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה ְלַהֲעלֹוָתם ִלירּוָׁשַלִים  ַהְּקִציָרה ַלֲעִנִּיים, ְוַהִּבּכּוִרים – ִּבּכּוֵרי ַהֵּפרֹות ֶׁשִהְבִׁשילּו ִמּׁשִ
ּוְלִתָּתם ַלּכֲֹהִנים, ְוָהֵרָאיֹון ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהָיה ָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלֵהָראֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְׁשֶׁשת 

ָהְרָגִלים, ּוְלָהִביא ִעּמֹו ָקְרַּבן עֹוַלת ְרִאָּיה, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים – ְלֵהיִטיב ִעם ֲאֵחִרים ּוְלַסֵּיַע ָלֶהם ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. 
ָכר ָׁשמּור לֹו ָלעֹוָלם  ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהן – ִמְׂש ַּתֵּכר ִמִּקּיּוָמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת – ִעַּקר ַהּׂשָ
ְוַעְרִבית,  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ֻמְקָּדם  ַהָּגָעה   – ְוַהְׁשָּכַמת  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ַהָּבא, 
ָעָליו  ּוְלַבֵּקׁש  ִּבְצָרָכיו  ְלַטֵּפל  ַהחֹוֶלה,  ֶאת  ְלַבֵּקר   – חֹוִלים  ּוִבּקּור  ָצְרֵכיֶהם,  ְוִסּפּוק  ְלֵביתֹו  אֹוְרִחים  ְוַהְכָנַסת 
ַרֲחִמים, ְוַהְכָנַסת ַּכָלּה – ְלַלּוֹוָתּה ַלֻחָּפה ּוְלַסֵּפק ָצְרֵכי ִנּשּׂוֶאיָה, ּוְלָוַית ָהֵמת ַהּמּוָבל ִלְקבּוָרה, ְוִעּיּון ְּתִפָּלה – ְלַכּוֵן 
ַּבְּתִפָּלה ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו [ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו], ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן – ָּכל ַהִּמְצוֹות, ֶׁשֵּכן 

ְּבֶאְמָצעּות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה זֹוִכים ְלָכל ַהִּמְצוֹות. 
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 מאוצרות הפרשה      

 ?אילו ארבעה פסוקים רצופין מפרשתנו נקראין בחג, אך לא בבית הכנסת                     חידה פר"ש         

 אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים... ואלה יעמדו 
יש להקשות הרי רוב  )כו, ב( ולקחת מראשית כל פרי האדמה

שבעת המינים הם פרי העץ ומה טעם כתב פרי אדמה? וי"ל, אומר 
)דין הנחת הגמי )חוט אדום( הפרדס יוסף, שכשמניח את הגמי על הפירות 

 מברכים עליו בורא פרי האדמה.הוא עדיין בוסר ואז  הוא מיד כשמבכר(
 )כו, ד( ולקח הכהן הטנא מידך

כתוב בירושלמי שצריך להפריש ביכורים אחד מששים. קשה מאין 
למדו חכמים שיעור זה. ויש לומר כי הוא מרומז כאן. דאיתא במשנה 
מסכת כלים שטנא מחזיק חצי סאה, ואמרו בגמרא על הפסוק 

ישראל היה טעון בפירות משא "ולשורקה בני אתונו" שכל אילן בארץ 
שתי אתונות. ובמקום אחר אמרו שמשא האתון הוא ט"ו סאין, נמצא 
שכל אילן בארץ ישראל שטעון משא שתי אתונות יש בו ל' סאין. 
והתורה אמרה להביא "טנא" של ביכורים שמחזיק חצי סאה שהוא 
אחד מששים של שלשים סאה, לרמז שאף מי שיש לו רק אילן אחד 

 )פנינים יקרים בשם ספר עליות אליהו(  הביא חצי סאה.צריך ל

 )כו,טז(היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החקים האלה וגו'

"בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאלו בו ביום נצטוית עליהם )רש"י(. על 
פי דברי רש"י ישב ה'ייטב לב' את שיטת הפוסקים שאין לברך 

. )ראה ש"ך יו"ד כח, ה('שהחינו' על מצוה שאדם מקיים לראשונה בחייו 
ה: אם מברכים 'שהחינו' על פרי או על בגד חדש, וולכאורה יש לתמ
ך על מצוה חדשה, וכי גדולה שמחת הבלי העולם מדוע לא נברך כ

משמחת קיום המצוות? לדברי המדרש מבואר, שאם נברך 'שהחינו' 
רק בפעם הראשונה שנקיים את המצוה תהיה בכך סתירה לצווי: "בכל 

שבכל פעם שאנו מקיימים מצוה, עלינו  –יום יהיו בעיניך כחדשים" 
 נים עקב, הובא ב'וכל מאמינים'()ייטב פ לחוש כאלו היתה זו הפעם הראשונה.

 יג(-)כז, יב על הקללה בהר עיבל
זצוק"ל: "ראיתי בספרי התיירים,  סיפר מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין

הנוסעים לארצות רחוקות, אשר יתפלאו מאד וישתוממו על המראה 
שהוא מכוסה חרולים,  –הר גריזים  –של ההר שעליו ניתנה הברכה 

כמדבר  וקוץ ודרדר יצמח שמה, והוא ממשלו לא תאר ולא הדר 
הוא כגן  –הר עיבל  –". לאידך גיסא, ההר שניתנה עליו הקללה שממה

ד' וצומחים עליו כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ואדמתו פוריה 
 והמחזה הזה מפליא את עין הרואים ודורש פתרון".  –מאוד 

והקללה אז מה הפתרון? הקב"ה רצה ללמד את עם ישראל שהברכה 
אינה תלויה במקום מגוריו של האדם, האם "בארץ טובה ורחבה דשנה 
ופוריה" או שמא בארץ "דלה ורזה וצמאה למים". הדבר תלוי רק 
במעשה האדם. אם יתחייב אדם במעשיו ימשוך עליו קללה אפילו אם 
"איתן מושבו בהר עיבל אשר הוא כגן השם ואדמתו טובה ופוריה". 

יו, אזי יחולו עליו הברכות אפילו על ההר ואם יזכה האדם במעש
 השמם, הר גריזים. 

ה( "ארץ פרי למלחה" מדוע, מרעת -הוא שאמר דוד בתהילים )קז לד
לאגם מים"! יפה ציווה הקב"ה  –יושבי בה"! ומאידך: "ישם מדבר 

לוקים תהפוך גם את ההר -כי קללת א –לתת את הקללה על הר עיבל 
כי ברכת השם  –הברכה על הר גריזים הטוב הזה למדבר שממה. ואת 

 )הדעה והדיבור(  עדן.-תעשיר אפילו מדבר שממה כזה ותהפוך אותו לגן

 )כח, ב( ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך
שח הרב הגאון רבי אריה יודלביץ שליט"א, רב קהילות "מבקשי השם" 
ו"בית אברהם" ברמת בית שמש: את הסיפור הבא שמעתי מאחד 

ערב אחד הוא נקלע מול חנות שווארמה, ועיניו לא יכלו מידידי. 
לפספס את ה"גברא רבה" שנכנס למקום. נעמד מול המתקן הלוהט, 
מדיף השומן והניחוח, ומבקש להכין לו מנה בלאפה מבשר כבש. 
שיהיה. המוכר שוטח את הלאפה ושואל: חומוס? ההוא בקושי מצליח 

!". טחינה? שיםואומר: " רולהרים את היד, מנחית אותה בתנוחת איש
!" שים!" בצל? "שים!" חמוצים? "שים!" סלט? "שים!" סחוג? "שים"

!" שים!" צ'יפס? "שיםאו גם הודו? " –!" רק כבש שיםעמבה? "
!" ממשיך המוכר לשאול עם חצי חיוך: שיםבלהט ה" !"שיםקטשופ? "
!" שים!" כמון? "שים!" הל? "שיםמוסקט? "-!" אגוזשיםכורכום? "

זהו. ידידי הצופה פונה לדרכו. באותו יום, בתפילת ערבית, הוא 
משתדל להתפלל בכוונה, אך לפתע מצטלצל לו באוזן כמו זבוב 
טורדן: "שים!" "שים!" "שים!" מתי זה קורה לו בעוונותינו הרבים? 

לפתע מהדהדת  בברכת "שים שלום!" "שים!" "שים!" "שים!".
תו אדם, ניצב ומבקש ללא הפסקה: בראשו התובנה: הרי אני בדיוק כאו

 חסד! ורחמים! עלינו! ועל כל ישראלשים! שלום! טובה! וברכה! חן! ו
אבל מה אתה   -"שים!" "שים!" "שים!" בקשות אין ספור  עמך!

התשובה מונחת במילים הבאות  ?!משלם עבור כל הבקשות הללו
ר " אימתי נזכה לכל הברכות, מה התשלום בעדן? כאשברכנו אבינו"
 –"! וכנודע מרבותינו בעלי המוסר שאחדות עם הכלל כלנו כאחד"
  )מוסף ש"ק יתד נאמן( היא העצה לזכות ביום הדין הקרב ובא. -"!  כלנו כאחד"

כרמים תטע ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגר, כי 
תאכלנו התלעת. זיתים יהיו לך בכל גבולך, ושמן לא 

 )כח, לט( תסוך, כי ישל זיתך
יש להבין, מדוע לא אמר הכתוב "ענבים יהיו לך, ויין לא תשתה כי 
תאכלנו התולעת", כשם שאמר "זיתים יהיו לך וגו' ושמן לא תסוך"? 
מדוע הקפיד הכתוב לומר דוקא: "כרמים תטע ועבדת, ויין לא 
תשתה"? כתב ה"קהלת יצחק", לבאר זאת על פי תשובה לשאלה 

ם "זיתים יהיו לך הוא ענין של אחרת המתעוררת כאן: לכאורה המלי
ברכה ובשורה טובה, ואנו בקללות עסוקים כאן? אלא, צריך לומר 
שאכן גם במילים "זיתים יהיו לך" יש קללה ולא ברכה. והדבר יובן על 

שאכילת זיתים משכחת )יג:(, פי דברי חז"ל בגמרא במסכת הוריות 
בר: "כי ישל )ובספר "טעמא דקרא" כתב: רמז לדלימוד של שבעים שנה 

אם כן נמצא ש"זיתים יהיו לך",  מודו(.לכח ישש"ל ראשי תבות  –זיתך" 
אינה בשורה טובה, אלא ענין של קללה, כי, כאמור, האוכלם משכח 

אמנם, מבואר שם בגמרא, שכשם שהזית משכח לימוד של  תלמודו. 
שבעים שנה, כך שמן זית משיב למוד של שבעים שנה. ועל פי זה מובן 

בענין היין לא אמר הכתוב: "ענבים יהיו לך", שהרי זו ברכה, ואנו מדוע 
עוסקים בקללות. לכן כתוב: "כרמים תטע ועבדת, ויין לא תשתה ולא 
תאגר", כלומר שמהכרמים לא יהיו לך ענבים, ואף יין, לא תוכל לאגור, 
מדוע? "כי תאכלנו התלעת". אבל לענין שמן, אמר הכתוב: "זיתים יהיו 

ם שזו קללה, שעל ידי אכילתם משכח למודו, ואם יאמר: לך", משו
אשתה שמן זית וישוב אלי אותו למוד ששכחתי, על כך אומר הכתוב: 
"ושמן לא תסוך כי ישל זיתך", ולא יהיה כדאי לך לאצר את אותם 

 )לאור הנר(   הזיתים ולעשות מהם שמן.



 ללמדך        
לפי מחשבותיו -מקום האדם                                                          

 "וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט" )דברים כ"ו, ה'(

 מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם. -אנוס על פי הדיבור. "ויגר שם" -מצרימה"ובהגדה של פסח מבואר: "וירד 

 הפשט בפסוק הוא שיעקב אבינו לא רצה לרדת למצרים, אך הקב"ה הכריחו לרדת על פי הדיבור, ומכיון שהוכרח ירד למצרים. 

חו לרדת לשם בניגוד לרצונו, הלא בודאי ויש לתמוה: וכי על יעקב אבינו שייך לומר שהוא לא רצה לרדת למצרים, והקב"ה הכרי

 רצונו של יעקב היה לעשות את כל מה שרצה הקב"ה? כיצד ניתן לומר על יעקב שהוא היה "אנוס על פי הדיבור"? 

 הדברים יובנו ביתר ביאור על פי המעשה הבא:

ה מבוקר עד ערב, והיה נעדר בעיירה לובלין התגורר הרב יששכר דב בער מראדושיץ זצ"ל. הוא היה שקוע באוהלה של תור

 מביתו ארוכות כדי לשהות בצילו של מורו ורבו, ה"חוזה מלובלין". שותה בצמא את דבריו, ומקיים כפשוטו "ובתורה אתה עמל". 

היות שהפרוטה לא היתה מצויה בכיסו בעקבות שקידתו העצומה, התקיים בו "פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה". אך 

 רבי יששכר המית עצמו באוהלה של תורה, כאשר כל כולו עסוק בהוויות אביי ורבא.למרות כל הקשיים 

 עוד שנה חולפת, ימים נוראים באו, והנה גם חג הסוכות ממשמש ובא.

בסיום תפילת מעריב של ליל החג יצא רבי יששכר לביתו לקיים מצוות סוכה כפשוטה ולישב בצילא דמהימנותא יחד עם שבעת 

 . אך ידוע ידע כי  מזון אין לו כדי לקיים את סעודת החג.אושפיזין עילאין

בהתקרבו לביתו, מבחין רבי יששכר באור יקרות שבוקע מסוכתו. לרגע הוא נעצר ותהה בליבו "האם אכן זוהי סוכתי?". אך 

 ומטעמים. בהתקרבו לסוכה, גילה שרעייתו וילדיו ממתינים לו כאשר מסביבם שולחן ערוך מלא כל טוב, יינות דגים בשר

זוגתו הרבנית שראתה את תמיהתו, פתחה וסיפרה לו שבערב החג היא ערכה ניקיון יסודי בבית, ומצאה תכשיט שאותו מכרה, 

 ומהכסף רכשה את האוכל כדי להשביע את בני המשפחה שמזה תקופה ארוכה סבלו מחרפת רעב. 

 לה ומילה, ולאחר מכן התיישבו בני הבית לסעודת חג.רבי יששכר קידש בשמחה על היין, כאשר הוא מכוון בדביקות בכל מי

לאחר שאכלו כזית, וזוגתו הצדקת הגישה לשולחן את המרק, החל רבי יששכר לטעום ממנו, כאשר הוא מגיש אל פיו כפית אחת 

ה כל ועוד אחת, ואז לפתע הניח את הכף בחזרה בצלחת המרק, וקרא: "יששכר, יששכר, אינך יושב כלל בצל הסכך, אלא את

 כולך שקוע בקערת המרק!!!"...

 רעייתו פנתה אליו ושאלה "וכי המרק לא ערך לחיכך?"

ענה לה רבי יששכר ואמר: "לא ולא. המרק ערב מאוד לחיכי, אך היא הנותנת. בעקבות הרעב העצום שבו הייתי שרוי בימים 

 בתוך הסוכה".האחרונים, כאשר טעמתי מהמרק, הרגשתי שאני שקוע בתוכו, ואינני נמצא כלל 

אך רעייתו הקשתה ואמרה: "הרי אתה נמצא בסוכה כשרה לכל הדעות, כאשר סכך מהודר מעליך. ומדוע אתה טוען שאינך 

 נמצא בסוכה?".

הסביר רבי יששכר ואמר: "אכן כדברייך, גופי אכן אני נמצא בסוכה. אך היות שאני שקוע כולי באכילת המרק, והמחשבות שלי 

 אני נמצא כיון שבמקום שנמצאות מחשבותיו של האדם, שם הוא נמצא".נמצאות באוכל, שם 

מצינו אם כן, שיתכן שגופו של האדם נמצא במקום מסויים, אך הדבר נחשב כביכול הוא במקום שונה לגמרי. במקום 

 שמחשבותיו נמצאות.

 ומכאן תשובה לשאלתנו:

אנוס", ומדוע? כדי שגם כאשר יעקב אבינו ירד לארץ מצרים הקב"ה רצה שיעקב אבינו ירד למצרים בבחינת " -"וירד מצרימה"

האפופה בטומאה, המחשבות שלו יהיו בארץ ישראל, כיון שבמקום שמחשבותיו של האדם נמצאות שם הוא נמצא, ולמצב כזה 

 אנוס על פי הדיבור.  -אפשר להגיע רק כאשר הוא יורד בעל כורחו 

למד שלא ירד להשתקע, אלא לגור שם". יעקב אבינו לא ירד להשתקע במצרים, בעל ההגדה ממשיל ומחדד לנו את הדברים: "מ

אלא לגור שם. מגורים בעלמא, אך מחשבותיו נמצאות הרחק, בארץ הקודש. למרות שיעקב אבינו היה במצרים, הוא היה שקוע 

 שעתיד לצאת אי"ה( דכי פרוינדליך זצ"למאוצרותיו של הרב מרדברים )מתוך הספר "ללמדך"      .כל כולו במחשבתו בקדושת ארץ ישראל

  

 ?בן שנכנס לישיבההלבטל שיעורי תורה כדי לעודד את                       
בננו הגדול נכנס ב"ה בשערי ישיבה גדולה בירושלים בתחילת זמן אלול. גם מכיון שהוא הבן הגדול והיחיד בין בנות, לוותה כניסתו לישיבה  שאלה:

הוריו. מכיון שזו הפעם הראשונה שהוא יוצא מחוץ לבית, אנחנו רגישים לרגשותיו, ולא פחות לרגשותינו -בהתרגשות גדולה ותפילות רבות על ידינו
חפצה לראותו יותר לפחות בתחילת הדרך. שאלתי היא, הנסיעה לישיבה אורכת  –כאמא רגשותיה עזים יותר  –לנו, ואנחנו חפצים לבקרו, כאשר אשתי ש

פעמיים בשבוע. ביקורים אלו הם בשעות בהם מתקיימים שיעורי התורה בהם אני לומד, כך יוצא -כשעה לכל צד, וכרגע אנחנו מבקרים את הבן פעם
מוד. הביקורים הם על חשבון השיעורים. מה גובר על מה קביעות עיתים לתורה, או הביקורים אצל הבן, שוודאי נותנים לו כוחות ועידוד להמשיך ללש

 שאלה נוספת שעלתה, אמרו לי "יודעי דבר" שאין זה נורא אם עקב ביקור ההורים, יצא גם הבן באמצע הסדר. האם זה נכון לנהוג כך?
אם הביקורים מסייעים ללימוד הבן, מכל מקום אין לעשות זאת על חשבון הלימוד של האבא, וכמבואר בקידושין )כט:( הוא ]האבא[ ללמוד,  גם :תשובה

י. מדי וודא ובנו ללמוד, הוא קודם לבנו. וכל שכן כאשר הביטול תורה הוא וודאי, והסיוע של הבן בביקורים אלו הם ספק כמה זה מועיל, שאין ספק מוציא
ה יביא אבל האמא יכולה לנסוע, גם אם זה יגרום שהבן יצטרך לעזוב קצת את הלימוד באמצע הסדר, כי מותר לבטל קצת תורה עבור כיבוד אם, ובפרט שז

  העמודים(ווי הגר"י זילברשטיין שליט"א, קובץ )   לו חשק ללימוד, ובלבד שהביקור לא ימשך זמן רב, אלא קצת עידוד ומיד יחזור לתלמודו.

 רי

 איך שייך להוריד משלושים שלושים וישאר ששים?             
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י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ.. מובא במדרש רבה בראשית: בראשית ברא, בשביל ְוָהָיה כ ִּ
ביכורים שנקראו ראשית נברא העולם, לכאורה יפלא מה גדולה המצוה הזאת 
ברא השמים   כי הקב״ה  לומר שלהבין  ואפשר  העולם,  נברא  לכן  שעבורה 
והארץ לא צריכים לזה חוכמה יתירה כי מי שהוא לא טיפש כבר מבין שיש 

רה בלי מנהיג, אבל מה שקשה לאדם להבין   בורא עולם שהרי אי אפשר לבי
הוא בדברים שנעשים על ידי אדם, שלא יטעה ויחשוב כי כוחו ועוצם ידו  
עשה את כל זה אלא יאמין ״כי אתה מחיה את כולם״ על כל נשימה ונשימה  
צריך להלל להקב״ה, כי כל רגע ורגע הקב״ה משפיע לו חיים וכוח  והכל 

ובלעדי הקב״ה אי אפשר להזיז דבר, וכל מה    עושה הקב״ה ״אין עוד מלבדו״
, והיסוד  שאדם עושה יבין כי הכל הוא כוח ה׳ ואין לאדם שום שייכות בזה

הזה באמונה משרישה בלבנו המצוה של ביכורים, כי האדם חרש וזרע וקצר 
ועושה כל המלאכות והוא אומר אח״כ ״ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי  
האדמה אשר נתתי לי״ הוא מבטל את כוחו ועוצם ידו ואומר ״אשר נתת לי״ 

 .)דרכי מוסר( ומכיר כי הכל עושה ה'
 

ְפֵני ה' ֱאלֹוְ  ָ לִּ יָת ְוָאַמְרת  ְצַרְיָמה  וקָענִּ י ַוי ֵֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ יש הטוענים כי    . יָך ֲאַרמ ִּ
 ,ם של ישראל מכלל האומותשנאת האומות לישראל נובעת בשל התבדלות

על ,שוב לא היתה שנאה    ,טוענים הללו  , לו רק היו ישראל מעורבים יחד עמם
אף שהיה חותנו    , לבן הארמי  "ארמי אובד אבי"כי    , כן באה התורה ללמדנו

 , עם כל זאת  ,ויעקב עובד היה אצלו בנאמנות ובמסירות  ,ואחי אמו  ,של יעקב
זו קרבה  הועילה  השנאה  , לא  את  ל  ,להסיר  לבן  הכלוביקש  את    .                         עקור 

 ( "שואל ומשיב " בעל בשם   " טללי אורות" )
 

ים ֵעץ ָוָאֶבן:ְוָעַבְדת ָ  ים ֲאֵחרִּ ם ֱאלֹהִּ ָ ים     ש   ֹכל ָהַעמ ִּ יָנה ב ְ נִּ ש ְ ל ְולִּ ה ְלָמש ָ ָ מ  יָת ְלש ַ ְוָהיִּ
ה: ָ מ  ר ְיַנֶהְגָך ה' ש ָ מזולוז׳ין: משך ימים    רבי חייםפני  התאונן משומד אחד ל  ֲאש ֶ

שגמלה  עד  בפרהסיא,  אותי  ומכלימים  לי  לועגים  הערלים  שכני  היו  רבים 
החלטתי להתחבר עמהם, והתחלתי לאכול ולשתות בחברתם, אך גם עתה לא 
השבת  לחלל  ואף  עמהם,  להתיידד  הוספתי  בי.  לזלזל  והמשיכו  אהבוני 

השיבו רבי  וגם זה לא הצילני.מחמתם, אך עדיין ללא הועיל. לסוף השתמדתי,  
חיים, אין זה אלא שנתקיימה בך התוכחה הנזכרת במקרא ״ועבדת שם אלהים  

לשמה למשל ולשנינה בכל העמים  אחרים עץ ואבן״, וסמך לו המקרא ״והיית  
עד   עמהם,  ולהתחבר  להם  להתדמות  שתבקש  שככל  הכתוב,  למדך  וגו׳״. 

הם עץ ואבן, תהיה אתה למשל ולשנינה  אפילו לעבוד את אלוהי  םשתסכי
 )פנינים משולחן גבוה( .בכל העמים

 

ְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך  : בעל החתם סופר אומר   יַע ְולֹא יִּ ם ָהֵהם לֹא ַתְרג ִּ ֹויִּ ו ַבג 
לות לאי מרוחק על הפסוק הזה משל:מלך כעס על בנו שמרד בו ושלח אותו לג

מעיר הבירה. בן המלך חי שם בבקתה עזובה ומוזנחת ,והמלך הרגיש בליבו 
המלך את  הבן. פעם שלח  של  סיבלו  ועל  ממנו  בנו  ריחוק  על  את הצער 
משרתיו שידאגו למבנה נאות ומרווח עבור בנו הנמצא בגלות המרה,בהגיע  

,פרץ הבן בבכי מר .לשאלת   השליחים אל הבן,וכשהודיעו לו על מטרת בואם,
השליחים מדוע הוא בוכה,והרי הם באים לדרוש את טובתו,השיב הבן:כל זמן  
שהייתי מתגורר בדוחק ובצער, אמנם קשים מאד היו החיים,אולם התנחמתי  
אבל  ביתו.  אל  וישיבני  אבי  רחמי  ויתעוררו  רב  זמן  יעבור  שלא  בעובדה 

ד לי  לבנות  כאן כעת,שבאים  יהיה  שמקומי  שרצונו  הוא  סימן  מרווחת  ירה 
מאבי.   אני  מרוחק  כאשר  העולם  תענוגי  כל  לי  ינעמו  קבע,ואיך  בדרך 
הנמשל:מסביר בעל ה"חתם סופר" נאמר בפסוק בתוכחה על הימצאות ישראל 
בגלות״:ולא יהיה מנוח לכף רגלך,״ ישראל בגלות לא יגיעו באף מקום אל 

,ומובא ב זוהר הקדוש שבכל דברי התוכחה רמוזה גם  המנוחה ואל הנחלה 
ברכה,ואף כאן ישנה ברכה, כאשר טוב ליהודים בגלות קיים חשש שזמן רב 
ח״ו יהיה עליהם להשאר בגלות אבל כל עוד הם לא מוצאים מנוח,יש תקווה 

  גדולה שהגלות היא ארעית ובקרוב תבוא הגאולה.
 

צ״ל בימי האלול על חובת ההתחזקות בלימוד התורה  הרב שך זרבות עורר מרן  
היה ששגור  וכפי  בדין,  לזכות  לאדם  לו  העומדת  היא  לשונו   אשר  על 

ועדיין אין באמתחתי חבילות של  בענוותנותו: ״עוד מעט בא ראש השנה, 
ברגמן    הרב אברהם ישעיהו מספר נכדו  תורה ומצוות לעמוד לפני הקב״ה״...

תפס אותי פעם מורי זקני מרן זצ״ל בזרועי  כשהייתי צעיר  שליט״א: ״זכורני  
, כמה ימים ליום הכיפורים?׳ עניתי לו ה: ׳אברהם ישעיבזה הלשוןואמר לי  

׳ארבעים יום וארבעים לילה׳. השיב לי בחיוך: ׳התחל בלימוד מסכת יומא, 
לעתים  טעם חדש ביום הכיפורים זה״׳.  וסיימה ליום הכיפורים הבעל״ט ותרגיש 

זצ״ל מספר מאשר ראה בעיניו את חרדת יום הדין, אפילו בקרב   הרב שךהיה  
כך סיפר באחת משיחותיו: ״כבר נמצאים שבוע בתוך המון העם, בימים עברו.

חודש אלול, ואני מרגיש שישנה קרירות, האלול אינו ניכר, בקושי מבינים את 
ל. אני זוכר מנעורי שאכלתי בשבת בסלוצק אצל משפחה,  המשמעות של אלו

אלול  ׳הרי  האשה  העירה  בעלמא,  לדיבורים  הסעודה  בתוך  הגיעו  וכאשר 
עכשיו, אין לדבר!׳... כך היתה מדברת אשה של פעם, והיום לא מכירים כלל  

 שזה אלול ובודאי שיש צורך בחיזוק״.
 

רבי מאיר חדש זצ״ל: בעת שהדיחו את הצאר ניקולאי המשגיח  סיפר פעם  
מכסאו ועדיין לא קם משטר חדש יציב, היתה תקופה שאיש הישר בעיניו  

מה וכמה כנופיות של שודדים. בין הכנופיות היתה אחת מסוכנת כ יעשה, והיו  
בש  ונקראה  היהודים  ביותר,  על  חיתתם  את  הטילו  הם  הפטלורצ׳קים,  ם 

ללא   ביהודים  יורים  היו  כי  עצמו,  סיכן  לרחוב,  שיצא  יהודי  וכל  במיוחד, 
מחשבה שניה. יום אחד הייתי מוכרח לצאת לרחוב, ומיד כשיצאתי ראיתי 
אחד מהרוצחים מהכנופיה שרץ אלי, תפס אותי, ומיד הוביל אותי אל תחנת  

תי כבר שגורלי נחרץ ולא נותר לי אלא לומר וידוי,  המשטרה הקרובה. הבנ
מיד כשהכניסו  בדרך הקצרה הזאת הספקתי לומר כמה וכמה פעמים וידוי.  ואכן

אותי לתחנת המשטרה, העמידו אותי ליד הקיר כדי לירות בי. הרוצח כיון את 
והנה לפתע...   לירות, אני עמדתי כשהדם קופא בעורקי,  כדי  נפתח רובהו 

קטן   לו  חלון  תן  זה,  ליהודון  לו  ׳הנח  ברוצח  גער  והקצין  השני,  מהחדר 
ריבונו של עולם, חיי ניתנו לי עכשיו "יצאתי מיד החוצה ואמרתי לעצמי:  ללכת׳...

. "במתנה ממש, הנני כבריה חדשה, ואם כן צריך אני לקבל על עצמי קבלות וסייגים
לישיבה, כבר  אכן מיד קבלתי על עצמי כמה וכמה קבלות, אלא שעד שהגעתי  

הרגשתי שמחצית מהקבלות שקיבלתי על עצמי כבר אינן איתי... לאחר כמה ימים  
שכחתי עוד כמה קבלות, ובתום מחצית השנה נשכח ממני הענין כולו, ונשארתי  

סיים רבי מאיר ואמר כי מה שהיה בעוכריו הוא כפי שהייתי לפני המקרה הנורא.
בסו כדרגות  קיבל על עצמו קבלות  היה מצליח  זה שלא  לם, אחת לאחת, שאז 

לאחוז בהן. עלינו ללמוד מכאן, עד כמה צריך האדם להיזהר שלא לאחוז בהרגשות  
בתחושות נעלות, עדיף לצעוד צעד אחד קל   שווא, כי במקום לעופף בשמי שמים

 )קול דודי(            .וקטן על הארץ למעשה 
 

שואלים אותי בחורים, מה עם העבר,  ר מרן הרב שך זצ"ל אמר:בשיחה שמס
מה עושים עם העבר... אך באמת יש לשכוח מהעבר, רק לקבל מכאן ולהבא, 
ולא לקבל הכל ,כי אם יקבל הכל, לא יקיים כלום, רק יקח פרט אחד שיכול  
לקיים, כל אחד שמרגיש שאינו מתפלל טוב, יקבל על עצמו באלול להתפלל  

מרגיש בעצמו שאינו מברך ברכת המזון  שמונה עשרה  רק מתוך הסידור אם 
כראוי שיקבל על עצמו שלא יברך אלא מתוך הסידור, וכך גם דברים אחרים  
לקבל דבר שבודאי יכול לקיים, וזה יביא אותו לדברים נוספים. כל אחד יודע  

 )מחשבת מוסר( במה שהוא פרוץ מאד, ויקבל על עצמו, דבר אחד שיכול לקיים,  

 

כשלושה חודשים אחרי הימים הנוראים, ניגש אחד למשגיח של פוניבז' רבי יחזקאל  
לוינשטיין זצ"ל ואמר לו שהוא מרגיש קרירות מהקבלות שקיבל בימים הנוראים, 
והמשגיח ענה לו : שבודאי נופלים, מפני שמקבלים קבלות גדולות, וצריך לקבל  
קבלות קטנות, ואמר לו דוגמא לקבלה קטנה, זה לומר כל יום "אז ישיר" בכונה, 

ישיר", וכשמכוונים ב"אז ישיר"  וברור שלצורך זה צריך ללמוד פירוש רש"י על "אז  
 אחרת, וכבר כל התפילה בהתעלות.)בית ועד(   נראה  "ישתבח"ה 
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 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דוב בן



 

 
סיפר מרן הרב שך זצ״ל, את אשר שמע מדודו רבי איסר זלמן מלצר זצ״ל:״אחד 
והנה באמצע   ולן באכסניה  נקלע בחודש אלול לעיירה אחת  מבעלי המוסר 
הלילה שמע לפתע מהבית הסמוך אדם נאנח ומתאונן במשך שעה ארוכה: 
ל  ׳הנה כבר עבר הקיץ, אנחנו באמצע אלול ומה יהיה הסוף ? ! כבר אמצע אלו

מה יהיה הסוף?!׳ שמע זאת אותו בעל המוסר והתעורר מכך לעבודת האלול   -
ובבואו השכם בבוקר לבית המדרש שאל את תושבי המקום אודות מי שמתגורר  
באותו בית בו נשמעו האנחות וחשבונות הנפש, ולהפתעתו השיבו לו כי מדובר  

סבר, אך    באדם פשוט שאותו יוכל לפגוש בשוק. אולי מדובר בצדיק נסתר,
לפשר  שאלו  וכאשר  המחשבה,  וגס  פשוט  באדם  מדובר  כי  ראה  כשפגשו 
הדברים המופלאים שנשמעו בלילה, נענה אותו אדם ואמר: "זה פשוט מאוד,  
ובכלל לא אמור לענין יהודי צדיק ועובד ה׳ שכמותך. פשוט, היתושים עוקצים  

קתי: "כבר אותי כבר שבועות ארוכים לילה אחר לילה, ועל כך נאנחתי וצע
ומה יהיה הסוף?!"...אמר רבי איסר זלמן כי    -עבר הקיץ, אנחנו באמצע אלול

מכאן בהת,  לומדים  שקועים  וליבו  מוחו  שכל  מי  יכול כיצד  נכונה,  בוננות 
להתעורר מכל דבר ואף שזולתו התכוון לדבר אחר לחלוטין, הוא עצמו יכול 

 "( משולחנו של רבינו״.)"לשאוב מכך חשבון הנפש 

 
והטעם שעל לימוד התורה נאמר שהוא כננד כולם ״כי כל המצות הם מצטרפות 

ד שהוא בגשם, כמו מצות ציצית, אי אפשר לקיים, אלא על ידי לבישת  גאל ה
המצות, לא כן לימוד התורה, שענינו תלוי   שאר  וכןשמי, וכן סוכה ולולב  ג
כ ,ח הדיבור  וכ ב רוחני    וח שהוא  ולכך פעולתו שפבפשוט  ועל למעלה  לבד, 

 )שמירת הלשון( לם״.ונורא עד מאד, ועל כן קדושת תלמוד תורה הוא כננד כ 
 

תית, וכי ביבזני, כי הם אינם חוששים מהשפעה סואבכאשר טוענים אנשים  
ינה משפיעה עליהם כהוא זה, אני מספר להם ים אותם אבבהתנהגותם של הסו

את הסיפור הבא:בימים עברו, בטרם היתה מערכת ביוב מתוקנת, היו חופרים  
רכיהם. מפעם לפעם, אחת לכמה צבור בחצר ובתוכו היו הדיירים עושים את  

ור, מלאכה אותה היו מבצעים פועלים ערבים,  בדשים, היה צורך לפנות את הוח
ה שנדפה בכל האזור בעת פעולה זו... כמעט צחנאת הבדרך כלל. נקל לשער  

שלא ניתן היה לעבור ברחוב בו עסקו במלאכה מטנפת זו.והנה, באחד הימים,  
. תושבי הסביבה "מאה שערים "ורך לפנות את אחד מבורות הביוב בצהיה  

המפגע  בסביבת  במהירות  ועברו  אפם,  את  אטמו  נחיריהם,  את  סתמו 
א הוטרד כלל מהריח, היה מי שלא סתם את התברואתי. אולם היה מי של
יוב ממש.מי הוא? בור הבתוך  בנחת ולאכול  בת  בנחיריו, ואפילו היה מסוגל לש 

בור... ומדוע הם לא סתמו את הים אשר מלאכתם היתה בפינוי  באותם ער
וכך   אפם? משום שהם התרגלו לריח ועל כן הוא לא עשה עליהם כל רושם!!

ות והלכלוך, צשטוען כי הזוהמה שברחוב, הפרי  הוא הדבר גם בעניננו... מי
רושם   בו  מותירים  ואינם  לו  מפריעים  יכול   - אינם  לכך  היחיד  הרי ההסבר 

להיות, מאחר שהלכלוך כבר הוטמע בנפשו עד שאינו עושה עליו עוד רושם...  
ממנה!!!  גדולה  שאין  בושה  להיפך,  אלא  לגאוה  מקור  זה                               אין 

   (״ל צניסים יגן ז רבי)נתיבי אור־

 
הדין הוא שאין נשאלים לנדרים בשבת,איך יתכן דנשאלים אפילו :  שאלה:

 בשבת? 
ולא נזדמן לו לעשות עד יום    מסוים אם נדר לעשות דבר עד זמן    תשובה:

ואי אפשר לעשות בשבת ,נשאל   ,ואותו יום בא בשבת,האחרון של אותו זמן 
 ( ספר החידות) אפילו בשבת.

ָזָרח: ְך  ָעַליִּ ו ְכבֹוד ה'  י ָבא אֹוֵרְך  כ ִּ י  י אֹורִּ , היה צדיק שנה  350-לפני כ   קו מִּ
בשבע  מופלג  חכם  גם  היה  הוא  בתורה  חוכמתו  ומכוח  מפורסם,  וחסיד 

)הלא הן: חוכמת ההיגיון, המספר, המידות, הטבע, התכונה, הניגון  חוכמות העולם  

הבנתו בחוכמות הללו הייתה מיוחדת, ולא היה כמוהו בדורו    וחוכמת האלוקות(.
ויתירה מכך, ח׳ הערבי, שגם הוא התמצא בשבע החוכמות.  ייהש פרט להבדיל  

ח' יישהיה לו חולה בביתו, היה בא לש  יח' שכל מייתופעה מיוחדת הייתה עם הש
ח' היה מתבודד שעה קלה, והיה אומר ייומבקש ממנו להתפלל לרפואתו ואז הש

״זה יחיה״ או ״זה ימות״, ותמיד קלע למטרה, כמו להבדיל אלפי הבדלות מה 
כאשר הגיעו הדברים לאוזני רבי משה, תמה:  סופר על רבי חנינא בן דוסא.שמ

כיצד ״תכן שנגלו לפני הגוי תעלומות ספרי החיים וספרי המתים, ואפילו יהודים 
לפתחו הש  ?!משחרים  לבית  הרב  וכאשר  ייהלך  גדול,  בכבוד  קיבלו  הלה  ח׳. 

ש לך ידיעה איש חכם אתה. האם י  יח׳: ״שמעתי עליך כייהתיישבו אמר לו הש
ההיגיון?״ כבחוכמת  השיב  הש  ה'  יהרב  חוכמה.  באותה  מעט  החל ייחננו  ח׳ 

כל הגיונו הוא כאין וכאפס לעומת היגיון הרב. הוא   י לחוקרו, ואט אט ראה כ
העריב. שהיום  עד  ועוד  עוד  ממנו  ללמוד  השביקש  נכסף  לחכמת  יילמחרת  ח׳ 

ונתנו נשאו  בחכמת המספר,   המספר ושלח את מרכבתו להסיע את הרב. הם 
ח׳ שאין חקר לחכמת הרב. וכך נפגשו מדי יום ורבי משה החכים  ייושוב נוכח הש

הש העולם. ייאת  חוכמות  בשאר  השח׳  ידיעה יילבסוף  לך  יש  "האם  שאל:  ח׳ 
האלוקות?״ חוכמת  היא  הלא  השביעית,  באותה ״בחוכמה  מעט  אני  בקיא   ,

ביק חוכמה״. זו עד תכליתה!"  הש״נא למדני חכמה  לי ח׳.ייש  עלתה  זו  ״חוכמה 
בחינם״. אלמדה  לא  ״ולכן  הרב,  אמר  רב״,  לבין ביוקר  ביני  חוצצת  זו  ״ידיעה 

את שכרך, ואוכל לתת לך ממון ככל   יח; "אמור ליישלמות ההשגה״, אמר הש
מוכן    י״חלילה לשתחפוץ׳. ״אני  הרב,  ממון!״ אמר  תמורת  החוכמה  למכור את 

״מכיר אתה בחולים  ייח״ומה היא?׳ תמה השללמדה רק תמורת חוכמה אחרת״.
חוכמה זו נעלמת ממני. אם תלמדני   אשר התפללת עליהם, אם יחיו ואם לאו.

ח׳, יי ״הקשית לשאול״, קדרו פני השאותה, אלמד אותך את חוכמת האלוקות״.
  ״אם כך״, אמר רבי משה גלאנטי, ״גם אני לא ״לא אוכל לגלותה לשום נברא״.

שלא אגלנה בעד    יהשביעונ  י״אבות.  ת החוכמה השביעית!״אוכל לגלות לך א 
הש שבעולם״, אמר  הון  אלא מחליפה    ח׳.יישום  ממון,  בעד  מוכרה  אתה  ״אין 

כן״. נעתר  בחוכמה אחרת. אבותיך לא השביעוך על דעת  לאחר הפצרת הרב, 
ח׳ ואמר: ״אם כן, שמע בקולי. לך לביתך וקבל על עצמך תענית ליומיים. ייהש

ן. ביומיים הללו תטבול בבוקר  ייקת לא תאכל בשר ולא תשתה  בארוחה המפס 
הלך הרב לביתו וצם במשך יומיים. ביום השלישי בבוקר לאחר התפילה ובערב״.
ם את התנאי ואף הוסיף  ייח׳ חרד לקראתו, ולאחר שווידא שהרב קייהשח׳.ייבא לש

יתן לאחר שטבלו הניעו לב״.עליו, אמר: ״בוא נטבול בטרם נבוא למקום הקודש
ח׳ הוציא מכיסו מפתח כסף  ייחותם. הש  ימלכותי עם שער כסף מגולף בפיתוח

הוא פתח את הדלת, ואז התגלה ואמר: ״היזהר להיכנס לביתי במורא, כמוני״.
ח׳  ייאולם מפואר ביותר, וממול תלויה פרוכת רקומה באבנים טובות ומרגליות. הש

ד, פן יש שם עבודה הרב חרד מאונכנס בחרדה והשתחווה שבע פעמים כנגדה.
ח׳ פנה אליו בקול נמוך: ״קרב אל ההיכל, הסט את הפרוכת, ותמצא  ייזרה. הש

זהב משובצות  את מבוקשך!״ נגלו דלתות  ולפניו  הרב קרב, הסיט את הפרוכת 
יהלומים. הוא פתח אותן וראה לוח זהב מרהיב ובו מגולפת צורת המנורה ומעליה  

ח׳  ייאמר השה גדולות יותר... אותיות שם הוילנגדי תמיד״, כאשר    ה'  יחרוט: ״שוית
ברעדה: ״דע לך, רב היהודים, שאותיות גדולות אלה הן שמו של הבורא הכול 

ח׳ היה סבור שהיהודים יייכול, שברא את העולם יש מאין ומקיימו נם עתה״. הש
ח;  יי״כאשר בא אדם ומבקש שאתפלל על חולה״, המשיך השאינם יודעים רז זה...

ומגיע לכאן ביראה ומתפלל לפני ההיכל. בסיום תפילתי אני מסיט  ״אני טובל  
מעל   מאירות  השם  שאותיות  רואה  אני  אם  הדלתות.  את  ופותח  הפרוכת  את 

חזר  מנורת הזהב, אני יודע שהחולה יתרפא, ואם הן כבויות, מובטחני שימות״.
דע שזה הרב לביתו והתייפח בלב נשבר. ״אוי לנו מיום הדין! אם גוי זה, מתוך שי

, עשה לו כבוד כה גדול וירא מפניו, וזכה בשל כך לכבוד ויקר, אנו  ה'שמו של  
היה עלינו לחרוד,  היה עלינו לעשות, וכמה  וקוראי שמו, מה  בניו של המקום 
ובפרט בהזכירנו את שמו הגדול, ולמה היינו זוכים, אילו היינו יראים כך מפני 

 אמונה שלמה( ...״)קדושת שמו יתברך ומכבדים אותו כראוי

   " " 

 " " 

     " " 

  " " 

 )שבט יהודה( . ממהר בשנאה   , הממהר  באהבה  
                                 יהודה החסיד(   בי כשתשאל על אדם, שאל מי רעהו. )ר 

 )משלי שועלים( . מלסבול חכם בעיניו   , סבול שוטה בכל עניניו טוב ל 



 

. בראשו הנוראה בחלה חלה יחידו שבנו באדם 

 סיכוי אחוז שלוש לו יש אותו ינתחו שאם לו אמרו הרופאים

 מה להחליט לו ונתנו.  ואם לחיות

 בדרך. הניתוח את לעשות ההורים החליטו וכמובן. לעשות

 באבא ר"אדמו על, ממכרים ההורים שמעו החולים לבית
 התייעצות לפני כלום יעשו שלא להם ואמרו, א"זיע סאלי

 סאלי הבבא. לפני צרתו ושפך לרב אביו נסע, ואכן. הרב עם

 ענה?  שבת שומר הבן האם: האיש את ושאל במחשבות שקע

 על שיקבל, הרב לו אמר" לא" ענה?  תפילין מניח", לא"

 מיד. יבריא בנו ה"ובע  עצמו

 בנך אז" הרב לו ואמר. עצמו על לקבל שמוכן האיש ענה

 עשו ובאמת הניתוח את עשה ולא לבנו תפילין קנה". בריא

 .א"זיע. בניתוח צורך ואין בסדר שהכל וראו בדיקה הרופאים

 

 תורה להרביץ היתה ל"זצ אולש אבא ציון בן רבי הגאון של חייו שאיפת

 שאירע מעשה. אופן בשום על כל לוותר הסכים ולא בחיים יעודו את ראה בזה.לתלמידים

 וועד מטעם ימים לשבוע לנתניה נסיעה אירגנו שלו השיעור תלמידי. בשנת

 ענה"? נוסעים כולם:"ציון בן רבי שאל.התורה ללימוד כוח ולאגור לנפוש כדי הישיבות

 בא אני נשאר אחד אם:"ציון בן רבי לו אמר.כלשהי מסיבה נשאר הוא כי מידיםהתל אחד

  כרגיל הגיע ביומו יום מידי ימים שבוע במשך ואכן"! כרגיל ללמד

 .יבמות במסכת קשות סוגיות,יום כל שעות משלוש למעלה במשך

 

, זה אחר זה ונכד סבא להעלות 
 אין להעלות לא שנהגו במקום אך

 .מהמנהג לשנות

 

 . מפורסם אחד כנר היה                                
 

. מלאה תזמורת בפני באיטליה נערך שלו נשכח-הבלתי הקונצרט

 , נפלאה הייתה שלו והנגינה לפה מפה מלא היה האולם

   הכינור מן שהפיק הצלילים

 . מוקסם ישב השומעים וקהל
 

 מופלאה ביצירה הקהל את הכנר הדהים, הקונצרט סוף לקראת

 ברפיון תלוי והיה  פתאום כאשר

 . מהכלי

 באלתור, לנגן והמשיך בראשו הניד, פניו על חיוך העלה הכנר

 . השני המיתר פקע, הכל להפתעת, מכן לאחר.נפלא
 

 כנו על עומד נשאר הכנר. השלישי פקע, מכן חרלא קצר זמן

 , אולם. שלו מהסטרדיבאריוס מידלדלים מיתרים כששלושה

 הלחן את בשלווה והשלים מקומו על עמד הוא, 

 .שנשאר היחיד המיתר על הקשה
 

 ולהמשיך  ועליו ניסיונות עוברים אדם כל על
 )העורך(.. ברךית' בה וביטחון באמונה

 

 לספסל ל"זצוק יוסף יעקב רבנו של חברו מספר

 בכיתה יעקב הילד את אני זוכר: "הלימודים

 הביע אלא, למשחקים התפתה לא. וזיז ניע מבלי 

 ,אגב. כנחוצים אותם שראה למודיו חק את להשלים נחישות

 מרן כבן– הרם ביחוסו  שמענהו לא מעולם

 . ל"זצוק 
 

 גם. חדתומי אצילות פניו על שרתה ,בכיתה כילד כבר

 ".חמה השיב לא,בו פגעו כאשר
 

 

 עליו ששי דבר 

 שלא) מים רטיבות

 או(, הסעודה בתוך

 צוננים משקים משאר

 בזה ויש, ניגב ולא

 שהיא רטיבות

 וכן, 

 לתוך מטביל אם

 ליטול צריך, משקה

 וצריך. ברכה בלי ידיו

 לטיבולו ידיו ליטול

 נטילת דיני ככל במשקה

 .לסעודה ידיים

 

ֲחִסיד : מסילת ישרים ה ִלְקנֹות הַּ ְרבֵּ ּיֹוִעיל הַּ ה שֶּׁ ּות, "ִהנֵּה ִממַּ
ה ָהָא ר יְַּרבֶּׁ ֲאשֶּׁ ִהְתבֹוְננּות, ִכי כַּ ְכלּות ְורֹב הַּ ִהְסתַּ ָד  הּוא ּגדֶֹּׁל הַּ

ל ּגדֶֹּׁל מּותֹו...  , ְלִהְתבֹונֵּן עַּ ְכִלית ְשלֵּ  ְותַּ
ֲחִסיִדי  ָבַאָּגדֹות ֲאשֶּׁ  ה הַּ ֲעשֵּ ְקִריָאה ְבִסּפּור מַּ ן תֹוִעיל הַּ ר ָבאּו ְוכֵּ

ה לֶּׁ ץ   ָש , ִכי ָכל אֵּ ל ְלִהְתיַּעֵּ כֶּׁ שֵּ ת הַּ  אֶּׁ
נֱֶּׁחָמִדי , ְוזֶּׁה ְמבָֹאר". יהֶּׁ  הַּ ֲעשֵּ ֲעשֹות ְכמַּ  ְולַּ

 

, נתון תיתן לו"

ולא ֵירע לבבך 

בתיתך לו" "נתון 

מה שאתה  –תיתן" 

נותן לעני הוא דבר 

מן  שכבר 

השמים, ואתה אינך 

  אלא שליח להולכה.

 

 –וכן "עזוב תעזוב" 

העזרה שאתה מגיש 

לחברך היא כבר 

מן   ברד

השמים, אלא 

שנתגלגלה זכות 

 לידך לעזור לו.

 

ב, ָשָנה ְכַאְרָבִעי  לְפֵני רֶּׁ ח ְבעֶּׁ סַּ ר ּפֶּׁ  ַאחַּ
ּיֹו  ֲחצֹות ל ִנְכנַּס, הַּ צֶּׁ  יוסף עובדיה ָמָרן  אֵּ

ָחד ָחָכ  ל"זצוק ב ְוָרָאהּו אֶּׁ ק יֹושֵּ  ְועֹוסֵּ
תֹוָרה ר. בַּ ל: 'ָחָכ  אֹותֹו לֹו ָאמַּ עֵּ  ֲאִני ִמְתּפַּ
ל  ְמאֹד ב שֶּׁ ב ָהרַּ ּיֹושֵּ ק שֶּׁ  ְועֹוסֵּ
ת תֹוָרה ָכעֵּ ינֹו בַּ חַּ  ְואֵּ ָחג ְבִעְנְינֵּי טֹורֵּ ךְ  הֶּׁ רֶּׁ  ְכדֶּׁ

ץ ָכל  '. ָהָארֶּׁ
ב ֱהִשיבֹו י לֹא: ' ָהרַּ ָלא,  ָעלַּ ל אֶּׁ  עַּ
ָבִנית לֹא, ָהרַּ ִני ָשהִבקְ  שֶּׁ הּוא ָכל ִסּיּועַּ  ִממֶּׁ  שֶּׁ

ֲהָכנֹות ָחג בַּ  .. שאלמד רצתה ורק הֶּׁ

 

 ציון עמרם רבי הצדיק הגאון של דמותו
 שקידה של פתלמו היתה ל"זצ אזולאי חי

 בעולמו לו היה לא. בתורה נלאית-ובלתי עצומה

, ושעותיו עתותיו כל את. בלבד תורה עמל אלא

. לתורה עמרם רבי הקדיש, ומצוק צר בימי גם

. בערגה הכל כנוהו,  של המתמיד'

 הדור גדולי התבטאו, השמימה שנסתלק ולאחר

 בטלו-עמרם רבי משמת: "טתוימ אחר בכאב

 !"... םהשקדני
 

 את ספג ומהיכן עמרם רבי היה מי

 את ולהשקיע בה להתמיד בחר חהושמכ 

זצ"ל  יעקב יוסף רבנו גם. בה וישותו כלו כל

 חמיו בית בשבילי דולצע קשיב הוא. בזאת חקר

 כך לשם, זו בדרך אחרים והוליך, בעצמו, הגדול

 כדי ועצר, בהלכה וכתיבותיו מזמנו הקדיש

. בקדש ודרכו  ותשור להקדיש

 בדרך נשכיל למען זו בדרכו נצעד אנחנו גם

 .שכרנו זה והיה, טובים

 

 

 קונה שאתה תמיד
 אותו תמצא - משהו
 .בזול יותר כ"אח

 ככל
 שתקשיבו

 יותר לאחרים
 יעריכו כך -

 את יותר
  חכמתכם

 

 פניו 

 קידשו אדם של

 של פניו באור

 אור דומה לא, אדם

  אדם של פניו
 

 השבוע ימות כל

 .  שהוא כמו

 

דע! היום שנתרבו 
הניסיונות בחיים, 

באים להפריע ה
להתנהג בדרך לאדם 

 בחייו,  התורה
 

ולכן מאידך היום מי 
שעובר בהצלחה את 

הניסיונות, ורוצה 
 לשוב בתשובה, 

שכרו רב מאד ''יותר'' 
 מכל התקופות. 

 

 
 

 
 

 "פתשה אלול 'טזשבת 
 

 
 

הדלקת  
 נרות

צאת 
 השבת

 
 ר"ת

 20:20 19:33 18:44 ם-י

 20:17 19:31 18:41 ת"א

 20:19 19:33 18:43 חיפה

 20:19 19:32 18:42 ב"ש

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 הפטרה
 "קומי אורי"

 

ת: מ ש .ז"ל       ז"ל       ז"ל     ז"ל          העלון לעילוי נ ה . ב . צ . נ .   ת
 



 

הולכי  למסעדה והבעל  
האישה קצת . אוכל בלי סכין

בכל זאת מסעדה  ביישתמת
ואומרת לבעלה: משה,הסכין, 

 ... הסכין
 

 ?":"בעלה

 
 

ית ְוָלַקְחת ָ  ל ֵמֵראש ִׁ ָ י כ  רִׁ ְ ר ָהֲאָדָמה פ  ֶׁ יא ֲאש  בִׁ ָ  (.ב, כו דברים.. )ַאְרְצךָ מֵ  ת 
 

 תאנה ורואה שדהו לתוך יורד אדם (י"ברש הובא. א, ג ביכורים) רבותינו 
 ".בכורים זו הרי" ואומר לסימן גמי עליה כורך שבכרה

 , ביכורים הבאת מצות שטעם (ועוד ושמש מאור) המפרשים 
 פירות, וריםהביכ יראה בעת, הבהמית ונפשו חומריותו מצד האדם מטבע כי

  וחמדתו נפשו באוות, לאוכלם רבים ימים וציפה שחיכה חדשים
עֹוָדה   וֹ  ב ְ ַכפ  ה ב ְ ָ נ  ְבָלעֶׁ  (.ד, כח מישעיה מושאל) יִׁ

 ותאנה וגפן חמדה ארץ אל בבואם תאוותם אחר ישראל ימשכו שלא 
 תאוותם שיחסמו יתברך' ה גזר, מחמדתן האדם של שנפשו דברים, ורימון

 , מהם ידיהם ימשכו תחילה המתבכרים ורימון ותאנה, וחםבר וימשלו
  המקדש בבית המשרת הכהן אל', ה בחר אשר למקום ויעלוהו

 (.זה בעניין לבאר שהוסיף מה ראש שמן בספר ע"וע)
 

ים ְהיו   ְקדש ִׁ ם יִׁ  (,א"ע כ יבמות) לך במותר עצמך קדש (,ו, כא ויקרא) ֵלאלֵֹקיהֶׁ

, המותרים דברים גם לפעמים מעצמו מונעו ותאוותו יצרו את האדם כשכובש
 אם אך, לעבירות התאווה יצר את לכבוש ועוצמה כח גם בכך שמקבל הרי

 לדברי גם יבוא ההיתר שמדברי הרי, המותרים הדברים אחרי רודף חלילה
ר לפי, האיסור ֻעָריו ַרע ָהָאָדם ֵלב שֵיצֶׁ נ ְ  האדם את ומוליך (,כא, ח בראשית) מִׁ

 .האיסור אל מההיתר

 , המותרים מהדברים גם ולהימנע עצמו לכבוש לפעמים האדם 
, ברוחו העולה ככל עושה ולא תאוותיו את כובש שהוא בעצמו להראות כדי

 .ומזגו טבעו על להתגבר (,א"ע קד שבת) בידו מסייעים להיטהר והבא
 

 , שלם בלבב לעובדו שנזכה 
 .מןא, השלימה ישראל בישועת בקרוב ונראה

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                                      

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com 

 

  כמנהג בתלמידיו נוהג היהזצ"ל  חיים החפץ

 רבי סיפר .אותם אהבתו מעוצם ממש בבניו אב

 הימים באחד כי ,מאמו ששמע 

 ח"הרה אביה בית דלת על התדפק ,נערה בעודה

 חיים החפץ ,בוורשא , רבי

 נםמב שלום דרישת... ובפיו ,ובעצמו בכבודו

 בני לפליאת... ראדין ישיבת -בישיבתו הלומד

 מה על מפיו להוודע וניסו לקראתו שחרדו הבית

  ,הזאת הטירחה את טרח ולמה

 בישיבה לומד שבנם מכיוון כי  לה השיב

  ,לוורשא הוא הזדמן וכעת ,שבראשותו

 ולמסור אליהם לסור פשוט כדבר לנכון מצא כן על

 היה שביתם ותלמר זאת) מבנם שלום דרישת

 לאותם נתחוורה אז-או (.העיר של השני בקצה

 ,כבנו חיים החפץ אצל  כמה עד מורים

 ל"חז פרשת של האמיתי משמעותה בחוש ונתגלה

 .התלמידים אלו -"לבניך"

 

עומד בכביש ועוצר ש  מלא!  שוטר
הוא רואה נהג שנוהג טוב . אנשי 

 . ומסמן לו לעצור
בגלל שאתה נוהג כמו : אומר לו השוטר

מתוך  ש"ח 500שצריך אני אביא לך 
 : סקרנות שואל השוטר
 ? מה תעשה בכסף

 

הנהג אומר: סוף סוף אוכל לעשות 
אומרת אשתו: נחזיר את האוטו  רישיון

אומר  ונקנה חדש לבעלי  האמיתיי 
  הילד הקטן: נשל  כבר לכביש שש

 

ופתאו  נשמע קול מאחורה"          
. 

 
 

, לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 , מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד
 בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה
 

 
 

 שך מ"הגרא שרבינו 

 קודם שלם יום מסתגר היה ל"זצ

 שאל .להכינו כדי השיעור מסירת

  רבי פעם אותו

 ראש הינו רבינו הלא:"ל"ז

 מחמישים למעלה כבר ישיבת

 כה הכנה  שנה

 הרב לו ענה"? לשיעורים רבה

 הנידונה סוגיא כל" :שך

 שלמדתי ,מסתבר ,בשיעורי

 אף ויתכן ,רבות פעמים אותה

 מתחיל אני אך .עמיםפ מאה

 מעולם כאילו הסוגיא את ללמוד

 ,מהמשנה החל ,למדיה לא

 . הראשונים ,הגמרא
 

 על לחזור שלא שואף אני

 אלא ,השמעתי שכבר חידושים

 מי רק ".עתה שחידשתי מה על

 יוכל ,דומה במצב פעם שהתנסה

  את להבין

 תשעים בגיל ישיבה ראשמ

 הסוגיא כל את להכין כדי ,ומעלה

 על כרגיל לחזור ולא ,מחדש

 .שלו הקודמים השיעורים

 

 
 רבי הגאון:ל"זצ שולזינגר מרדכי משה רבי הגאון סח

 שיעור שלפני,לנו אומר היה ל"זצ אברמסקי יחזקאל

 שמונה הגמרא דף את לומד הוא בישיבה אומר שהוא

 צריך הוא" בתים בעלי"ל שיעור אומר שהוא ולפני... פעמים

 ...  הגמרא דף את להכין
 

 בניסיון השיעור באמצע שאלה שואל התלמידים אחד כשהיה

 אומר יחזקאל רבי היה,הרב של הסברו את להפריך

 הזה  את הכנתי פעמים עשרה ארבעה,סליחה:"לו

 הדף את ראית אתה פעמים כמה.אותו ללמד כאן שנעמדתי עד

 ?..שלך הגדולה אלההש את שואל שאתה לפני הזה

 
 

 הרב על התגלתה מעניינת עובדה

 קשה תקופה מאותהזצ"ל  פיש

 יהה  על עברה אשר

 המלוה סעודות מן באחת זה

 עת הרב של המפורסמת מלכה

 בעיר הסעודה נערכה

 הבחין הנוכחים אחד 

 הנראה ומעניין נכבד ביהודי

 החרדי מהקהל בלבושו רחוק

 לך מה שאלו הלה במקום שנכח

 ? פיש ולרב

 אבי הרי הלה התפלה השאלה מה

 כל  כי מספר היה

 ירב בקרבת שהה אשר אדם

 לא וכיצד ניצול היה פיש אברהם

 צדיק של בצילו לשהות אבוא

 .זה נסתר

 

 שישי ביום בביתו פעם ישב ל"זצ מצאנז חיים ביר

 חיים רבי של הבן בדלת ודופקת אחת אישה הגיעה והנה

 עם לדבר רוצה שהיא לו אומרת והיא הדלת את פותח

 התחילה והיא הרב עם לדבר לה לתת סירב הבן אך הרב

 את מה" לדלת והגיע צעקות שמע והרב' וכו לצעוק

 אני השבוע וכל  אני?" גברת צריכה

 היום והנה רווח לי יש שישי ביום ורק הקרן את מרויחה

 ?" לעשות מה יודעת לא ואני תפוחים קונה לא אחד אף
 

 שאת המקום איפה לי תגידי את בעיה אין אמר חיים רבי

 חיים רבי התחיל התפוחים את לך ימכור ניוא מוכרת

   טובים תפוחים לצעוק מצאנז

 מהידים הקדושים התפוחים את  ליקנות כולם התחילו

 ....  הרב כבוד של

 .. טובים שהתפוחים ידעו לא הם הרב לה אמר

 

 לדעת גם צריך - היטב בלכוון דיי לא
  ההדק על ללחוץ מתי

 

, העצים, שכני. היער כל את סביבי כרות, אנא:"ואמר מתחנן בקול אליו פנה. גרזן נושא איכר צעיר אילן ראה

 ". לצמוח מסוגל  אינני שכני בגלל. להעמיק מקום אין לשרשי וגם, השמש אור את מסתירים

 בו הצליפו והגשם הברד רב זמן נמשכה לא שמחתו אך, מאוד העץ שמח. מסביב העצים כל את לכרות 

 . תחתיו וכרע שנשבר עד, עליו גוננו לא שוב סביבמ הגבוהים העצים. בו הכתה היא אף הרוח

. פגע מכל מחוסן היית, היער זקני של בצילו לגדול מוסיף היית אילו, בינה חסר צעיר:" ואמר  במקום עבר

 "... ונפלת תחתיך כרעת,  בחומת משמאסת, עתה. וצומח גדל, מתחזק היית

 .ובחסותם בצילם חי,  עם שמתקשר מי, לזקנים שמתחבר מי

  - לאחרים לעזור דרך מצא
  לחייך משמעות יוסיף זה

  
 

 
 

' ה גזר הבריאה בתחילת.  בעולם שמתרחש מה כל את ומנהיג קובע לבדו' שה

, לפעול אלה דברים יצאו גורמים איזה ידי ועל,  דברים איזה

 עצמם מצד לגורמים ואין, הגורמים את מפעילה לבדה היא', ה של זו וגזרה

 .שיתרחשו גזר לא' שה דברים לפעול להוציא 
 

 במאומה לשנות ניברא אף של בכוחו אין כי, לדעת האדם על, שכן ומכיוון

 להוציא יכול הוא ותחבולותיו האדם השתדלות ידי על וכי, 

 .שיתרחשו מראש גזר' שה הדברים אותם את לפועל

 
 

 רבי הסתובב כיפור יום בערב

 מברדיטשוב יצחק לוי

 על ליתוט ,מדרשו בבית ל"זצ

 ומבזה ובוכה הולך ,שכמו

 לו נענה .הרבה עצמו

 וביקש בסמוך שעמד 

 ,הרבי יבכה אל... "להרגיעו

 ..." ממנו גרועים אנשים ישנם
 

 יצחק לוי רבי לו השיב

 כזו ?!מה" :בתמיהה
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 !!!תודה מראש

כל שותפות שלכם  
 מחזקת את ידינו...

 האם שייך לאהוב את הקללות הכ"כ נוראות המובאות בפרשה???
כשהייתי בחור צעיר בישיבה קטנה... כל הזמן אמרו לי שאתה חייב!!! חייב להגיע בזמן לסדר... חייב להתנהג כמו בן אדם... 

השיעורים... חייב לשתוק בשיעורים... חייב להישאר בפנימיה חייב להגיע בזמן לתפילה ולעמוד במקום... חייב לסכם את 
 בשבתות ולא לצאת... חייב חייב חייב... די... נמאס לי לשמוע כל הזמן שאני חייב... לא רוצה... אני לא חייב לכם כלום...

 יום אחד "נשבר לי..." די... המשגיח יותר מידי הרבה עמד לי על הראש... 
תי... נו... לאיפה??? לאיפה אני אלך?? חשבתי וחשבתי ופתאום נפל לי רעיון מבריק... אני הולך לפתוח תפסתי את הרגלים והלכ

חשבון בנק!!! זהו... הגיע יום ההתגלות... נמאס לי להיות התינוק הזה שכל היום מכתיבים לו מה לעשות... זהו... אני כבר לא 
 אני עצמאי... והגיע הזמן לפתוח חשבון בנק!!!רות על כל המשתמע...( )כמובן בגיל ההתבגילד קטן... אני כבר בחור מתבגר 

 אני נכנס לבנק... ניגש לפקיד ואומר לו בבטחון עצמי: אני רוצה לפתוח חשבון בנק!! 
מצוין!!! הוא התחיל להגיש לי את כל הטפסים... ואז התחיל השלב של החתימות... וכל המילים הלא מוכרות האלו... הוא אומר 

: אתה מתחייב שאם אתה לא משלם וכו'... אז ככה וככה.. ואני מהנהן בראשי כן!! ו... וחותם ברוב חשיבות... והוא ממשיך... לי
אתה מתחייב שאם כך וכך אז אתה צריך לשלם קנס עד כדי מאסר שנתיים ואני מהנהן בחשיבות כן... כן... אני בעד!!! והוא 

 מסתכל עליו בעיניים בורקות ואומר כן כן... ממשיך אתה מתחייב ואתה מתחייב ואני 
ואני מתחייב!! כן... אני גבבבר... אני יודע להתחייב... שהמשגיח יבין  כן... אני בחור מבוגר!!! אני בחור שפותח חשבון בנק!!!

 שאני כבר לא תינוק... אני בחור שמתחייב... לוקח אחריות... 
--- 

ומות התחייבתי!!!! גם בישיבה הייתי חייב להיכנס לסדר והייתי חייב להתנהג כמו הבנת את העוקץ של הסיפור??? בשני המק
בן אדם... אבל בחרתי להרגיש שכאילו אני אסיר שמחייבים אותי עונש... מחייבים אותי מלקות... אבל ברגע שהגעתי כמו 

יב מלקות... התחייבות היא ממקום גבבבר לבנק ופתחתי חשבון... פה פתאום הבנתי שההתחייבות זה לא חייב מיתה ולא חי
של אחריות!! אני פה בעל החשבון... אז אני מתחייב!! בטח אני מתחייב... אני רוצה להתחייב... אני רוצה להיות בעל החשבון... 

 אני רוצה לקחת אחריות על עצמי... 
 מה ההבדל בין ההתחייבות שהייתה לי בישיבה להתחייבות של הטפסים בבנק??

 !!! כל ההבדל הוא בתפיסה!! איך ניגשתי לעניין... האם בילדותיות או בבגרות... הבדל!שום 
 צריך בסה"כ לשנות משהו קטן בראש והכל מתהפך!!!  והמסר הזה הוא קריטי בעבודת ה'!! 

הדוגמא הבולטת ביותר זה בשבת הקרובה... בפרשת כי תבא יש המון המון קללות... וזה מלחיץ... לשבת ולקרא קרוב 
לשבעים פסוקים מלאים בצרות ויסורים שח"ו יבואו אם אנחנו נעבור על רצון ה'... ואבא שבשמים מצווה אותנו: מוסר 
ה' בני אל תמאס!!! יש ציווי מיוחד לאהוב את התוכחות של פרשת כי תבא... ללמוד את זה בעיון ולדוש בזה ולקחת את 

בסורד יש בין פעם להיום... בזמן חז"ל, כל שבת כשהיו שבעה )רק לשבר את האוזן: לקלוט איזה אזה לתשומת לב... 
אשר בחר  -קרואים שעולים לתורה, לא כולם היו מברכים על התורה, אלא רק העולה הראשון היה מברך ברכה ראשונה

יה דין אשר נתן לנו... אבל!!! בקללות של בחוקותי וכי תבא, ה -בנו, ואילו העולה השביעי היה מברך ברכה אחרונה בסוף
מיוחד שלשם שינוי, כאן מי שמקבל את הקללות צריך לברך לפניה ולאחריה, ולמה?? כדי להראות את החביבות 
ש"מוסר ה' בני אל תמאס", מה תאמר על היום... שלא רק שאנחנו לא מחבבים את הקללות, אלא אנחנו בורחים מהם 

  ך מנהג ישראל אז לא ראוי לשנות(כמטחוי קשת, והבעל קורא מקבל את העליה הזו... אבל היות וכ
ולמה??? למה שאני אוהב את הקללות?? הרי... הרי זה קללות... וקללות זה... זה הרי קללות... קללות זה לא נעים... לא 
נעים לקרא דברים רעים... ועוד זה מגיע בצורה של איום... בן אדם נורמלי חושש על העור שלו... בן אדם לא רוצה 

שמאיימים על החיים שלו... אז מה ההיגיון שיהודי יקרא את הקללות... יהנהן בראשו ועוד יאהב את לשמוע דברים 
 זה???

מה התשובה??? זה הטעות שלנו!!! כשאנחנו שומעים את הקללות... אנחנו שומעים פה נימה של פטיש שפתאום מגיע 
הרגשה שבחרתי להרגיש בישיבה קטנה... שהרבנים ומרביץ לנו ומכריח אותנו לעשות מה שאנחנו לא רוצים... זו בדיוק ה

פה הם קבוצת סוהרים שמחייבים אותי להיכנס למחבוש!!! אז זהו שלא!!! הברכות והקללות זה כמו ההתחייבות 
 בנק...  שהתחייבתי בחשבון

ל מה עם ישראל עומדים כעת וכורתים ברית עם אבא שבשמים... ואבא שבשמים מסביר לנו את גודל האחריות... ע
אנחנו חותמים פה... הקב"ה מסביר לנו שמרגע זה ואילך אנחנו מתחייבים לעמוד ביעדים ולעשות את התפקיד 
ואחרת אנחנו מתחייבים קנסות ועונשים... עם ישראל הנהנו בראשם בעיניים בורקות... כן... אבא שבשמים... אנחנו 

אותנו על התחייבויות... ם שלך... אתה כבר יכול להחתים הילדים הגדולים שלך... אתה כבר יכול להכניס אותנו לעסקי
 אנחנו מאושרים שאתה סומך עלינו ואתה מכניס אותנו לשותפות בהנהגת העולם על כל המשתמע מכך... 

זו תפיסה אחרת לגמרי לגמרי!!! כל הקללות שבמשנה תורה... בשביל מה הם נכתבו?? בשביל שזה יקרה או 
הקללות שבתורה מטרתם בשביל שהקב"ה ח"ו ירביץ לנו?? חלילה וחס!!! בקללות  בשביל שזה לא יקרה?? וכי

האלו טמון שאנחנו חותמים פה על מסמך מאוד מאוד משמעותי... שההתחייבות בו היא רצינית לכל כיוון וממילא 
בכל הפרת ההתחייבות כרוכה במחיר יקר... זה העומק במה שמקובלנו שכל הקללות הם למעשה ברכות... כי 

קללה טמון עד כמה שאנחנו בפנים!! עמוק עמוק בתוך העסק!! עד כמה אנחנו שותפים לגמרי לגמרי בהמלכת ה' 
 וביעודו של העולם... אשרינו שזכינו... והכל תלוי בנו!!!! 
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 קל עורך דין!!!! האם הקב"ה העורך דין או השופט???-הפיוט ל

. מישהו עורר את תשומת לבי לנקודה הזו: משום מה תקוע לנו בראש שהקב"ה הוא השופט בראש השנה.. ואגב: זה כן..
הקב"ה... הוא לא השופט... אלא הוא לא פחות ולא  קל עורך דין!!!-הפיוט בראש השנה מגלה לנו ש אבל לא לגמרי!!נכון... 
  העורך דין!!!יותר: 

 דין?? אוהו אוהו... הבדל שמים וארץ!!!עורך  ---מה ההבדל בין שופט ל

 העורך דין הוא בצד שלי!!! ואילו השופט ? ! ?  לא... לא בדיוק... 

את השופט אני צריך לשכנע... אבל את העורך דין אני לא צריך לשכנע... אדרבה... אני בעיקר צריך לעזור לו לשכנע!! אני 
כשאני עומד מול שופט... אני  זה הבדל עצום!!!לכיוון שלי!!!   צריך לשתף איתו פעולה ולספק לו את האפשרות לשכנע

בלחץ... אני חושב מאה פעמים מה אפשר להגיד לו ומה לא... איזה משפט יותר יתקבל על אזנו ואיזה לא. ביני לבין השופט 
ההיפך... הוא האיש בדיוק  אבל עורך דין??יש ניכור!!! יש מחסום!! אני מאוד מתקשה לחדור אליו ולהשפיע על דעתו.. 

שלי... לגמרי שלי... הוא העומד מצידי... אני והעורך דין מנהלים שיחות מרתוניות בארבע עיניים... מתאמים עמדות 
 ויוצאים יחד למאבק משותף.

--- 
זו תפיסה חדשה ששינתה לי את כל הגישה לראש השנה!!! פתאום קלטתי שביום הדין אבא שבשמים הוא בצד שלי!!! כי 

הבן יחיד שלו... וכשאני עומד לדין... לא נותר לו אלא להיות העורך דין שלי... לייצג אותי... לטעון את הטענות שלי...  אני
הוא העומד לימיני לסמכני... דא עקא!!! שעורך דין צריך שיתוף פעולה... עם כל הרצון הטוב של העורך דין הכי מדופלם 

ף פעולה מצידנו!!!! אנחנו צריכים לספק לו טענות מוצדקות!!! שיהיה לו מה להוציא כאור משפטנו... הוא זקוק לשיתו
 לטעון... שיהיה לו מה להפריך... לספק לו איזה עלה תאנה שהוא יוכל להיתפס עליו ולעקל את המשפט לכיוון הטוב... 

ר... והוא מתחיל בחיפוש... העורך דין מתחיל בחיפוש אחר חומר ומידע שיכול לעזו לקל עורך דין... וכאן מתחיל הפיוט
לזוכר  ביום דין,לותיק ועושה חסד  בדין,להוגה דעות  ביום דין,לדובר מישרים  בדין...לגולה עמוקות  ביום דין,לבוחן לבבות 

 וכו' וכו'... בדין...בריתו 

--- 

 אצל האשכנזים כשאומרים את הפיוט הזה כולם צועקים... בוכים... עד לב השמים...   

! פעם הייתי בטוח שהקב"ה הוא השופט!! ואם ככה הפיוט הזה בהחלט היה מלחיץ.... לבוחן לבבות ביום דין... אוי אז פעם!
אוי אוי... זאת אומרת השופט כעת נכנס לי לתוך הלב... ואוה אוה... מה הוא הולך למצא שם בתיקיה... איזה מסמכים 

ששנה שעברה... באמצע שאני צועק בפיוט הזה... פתאום קלטתי...  !!!!אז זהומפלילים...  זה לא יוסיף לי נקודות אצלו...  
הבוחן לבבות ביום דין.. זה לא השופט שבא לתפוס אותי על   קל עורך דין!!!ההלו... תרגע... זה לא השופט!! זה בסה"כ ל

י... שהגיע בסה"כ לחפש חם והנה הוא מצא את המסמך המפליל... לא!! זה בדיוק ההיפך!!! זה העורך דין שעומד מהצד של
עוד איזה מסמך חיובי וחיוני שיכול לעזור לו להפריך את התביעה של הפרקליטות נגדי... אה... אם ככה... לא צריך לבכות 
ולהיבהל... אדרבה... במקום להיבהל ולהתאבן... בא תעזור לו... בא תספק לאבא שבשמים עוד קצת טענות.. תגיד לו מה 

. תצהיר בפניו שיש פה חרטה וידוי ועזיבת החטא... וככה תעזור לקל עורך דין להוציא כאור צדקך התכניות שלך להבא..
זה לא שבראש השנה אבא שבשמים נהיה שופט כזה עם גלימה שחורה  זו תפיסה אחרת לגמרי!!!ומשפטיך כצהרים...  

אבל אבא שבשמים הוא פה העורך ץ... אמנם יש משפט ביום זה... וזה בהחלט יום מלחי לא!!!ופטיש של בית משפט... 
והוא איתי... איתי בלחץ... ודווקא אני הכי פחות בלחץ... למה?? כי הכל בידיים שלי... אני בהחלטה של רגע יכול כ"כ  דין!!!

ר: לעזור לעורך דין... ואם יש מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו ויאמר פדעהו שחת מצאתי כופר... בקיצו
אלוקי יעקב!!! אבא של יעקב... -אם אני אשתף פעולה... אין מה לפחד!!! אז מי חושש?? מי שרוי במשפט??? משפט ל

הוא כעת עומד פה בדריכות... הבן שלי יעקב נמצא כעת במשפט... ו... ואני מקווה מאוד שהוא ישתף פעולה ויעזור לי ... תן 
 ..לי פתחון פה... שיתן לי מה לטעון להגנתו.

--- 

חמה אין לי, מי יתנני שמיר המשפטים האלו שאני אומר... זה לא המצאה... אלו פסוקים מפורשים בישעיה )כז(:

אין אומר רש"י: ושית במלחמה אפשעה בה... או יחזק במעוזי יעשה שלום לי, שלום יעשה לי... 

ם לפי שאף ישראל חוטאים ומדת הדין מקטרגת, מי יתנני שמיר ושית לי פה להגביר חמתי על העכו"

במלחמה... מי יתנני ואוכל לפקוד עליהם ולא תוכל מידת הדין למחות, אפשע פסיעה על מידת הדין, או 

מה הסיפור  ממדת הדין שלא יוכל לקטרג ולומר מה נשתנו אלו מאלו...  -יחזק במעוזי, שלום יעשה לי
הפסוק הזה?? העניין הוא בקצרה: הגוים היו מכעיסים את הקב"ה... וה' רצה להעניש אותם... דא  שם?? על מה נאמר

עקא!! שיש עיכוב!! יש עיכוב שכביכול לא מאפשר לכל יכול להעניש אותם!! מה העיכוב?? איזה עיכוב כבר יכול למנוע 
נקודה רגישה... מה אעשה שהבנים שלי... עם  מ"כל יכול" לעשות כל מה שהוא רוצה??? אומר הקב"ה: לא נעים... יש פה

ישראל... לא יותר טובים מהגוים... הם עובדים ע"ז בדיוק כמו שהעכו"ם חוטאים... ממילא אני מנוע מלפתוח את התיק 
הזה... כי ברגע שאני אעניש את הגוים על החטאים שלהם... לא יהיה לי שום תירוץ למידת הדין למה אני לא מעניש גם את 

 נים שלי יחד איתם... לכן אני מנוע מלהעניש אותם כי זה יתנקם בבני!!! הב

מי מוכן להחזיק במעוזי?? מי מבני מוכן לספק לי זכויות ולסגל מצוות ומעשים טובים...  פונה הקב"ה לעם ישראל בתחינה:
שמעאלים... ואז אוכל להעניש כדי לספק לי איזה טיעון... איזה מסמך שאוכל להוכיח שהנה.. הבנים שלי יותר טובים מהי

זה צליל של עורך זה לא צליל של שופט...   נו... אתה שומע את הצליל???רק את הישמעאלים בלי לפגוע בבנים שלי... 
תשתף איתי פעולה... תעשה מה שאני אומר לך... אני צריך העורך דין פונה בתחינה לפציינט... תעשה לי טובה...  דין!!!

זה בדיוק מה שהקב"ה מתחנן לעם ישראל!!! לספק נימוק משכנע במה המצב שלך יותר טוב מזה שעומד בצד השני... 
 תחזיקו במעוזי!

נו... וזה וזו העבודה שלנו בימים הנוראים... לחפש זכויות... לחפש דרכים איך לעזור לקב"ה למצא כופר בשביל
מאוד קל!!! מאוד קל לספק לקב"ה מסמכים שכאלו... למי זה קל?? לנו!! לנו זה מאוד קל... אבל אבא 
שבשמים לא יכול לעשות את זה במקומנו!! הוא כביכול עומד מהצד... ופונה אלינו בתחינה... תעזרו לי... או 

  שלום יעשה לי!! שלום!יחזק במעוזי... 

 

ניתן לקנות את הספר "וימאן"  - ותשובה...
בעצות בענייני תשובה,  )בין הייתר(העוסק 

קבלה לעתיד, ועזיבת החטא, בפרט 
 בהתמודדויות בני דורנו.

--- 
 

ניתן לקנות ספר אהבתי, העוסק  ותפילה...
בענייני התפילה, יצירת קשר, ופתיחות 

 בשמים... רגשית מול אבינו ש
---- 

 "ואהבת"כמו כן: ניתן לקנות את הספר 
העוסק בסוגיית "קבלת עול מלכות שמים" 
יש לציין שהתכנים הנכתבים בספר זה, נוגעים באופן 

ישיר לקבלת עומ"ש שהיא עיקר עבודתנו בראש 
 השנה. 

ניתן להשיג במוקדי המכירה הרגילים של   
  גיליון זה..

 250-5903265לברור הנקודה הקרובה אליך: 

--- 
 בימים הנוראים: נוהקולע שילווה אותהמשפט 

 אם בר"ה אני אחשוב רק על הרבש"ע!!!
 הרבש"ע יחשוב רק עלי!!! 

 ואם בר"ה אני אחשוב רק על עצמי!! 
 אז הקב"ה כביכול רק על עצמו...

זה לעניות דעתי הההמשפט!!! המשפט היחיד שעשה 
לא לי סדר בראש... תמיד אמרו לי שבראש השנה 

מבקשים בקשות פרטיות... כי... כי כעת מענין אותנו 
רק כבוד שמים... נו נו... מה אעשה שאני לא אוחז 
שם... אבל מה אפשר לעשות... שבזוה"ק כתוב נו נו 
נו... שמי שמבקש בקשות פרטיות בר"ה זה מעורר 
עליו דינים... אז שמתי לעצמי חכה בתוך הפה... ש... 

ת פרטיות... זה עומד לי על שקט... לא מבקשים בקשו
הלשון... אבל לא!! עכשיו רק כבוד שמים אמור לעניין 

 אותי... 
תכל'ס... יצאתי קרח מכל הכיוונים... כי על עצמי לא 
התפללתי... כי לא העזתי... וכבוד שמים נשאר רחוק 
מכליותי... אדרבה... הרגשתי כאילו כבוד שמים 

ם אותם כביכול דוחק ומתעלם מהצרכים שלי וש
 בצד...

ראש השנה כזה הוא לא מומלץ!!!! זה רק מנתק אותנו 
רגשית מהתפילה... ואם ככה זה נראה... אז רבותינו 

 כבר המליצו שעדיף כן לבקש בקשות פרטיות..
 עד שמצאתי את הגירסא החדשה הזו: 

זה שאני לא מבקש בקשות פרטיות בראש השנה.. זה 
. אלא זה בגלל לא בגלל שהצרכים שלי זזים לפינה..

שאם אני אחשוב רק על הרבש"ע... אז הוא יחשוב רק 
עלי... אני כבר ממילא אקבל פטור מביטוח לאומי... 
הוא ישלם עלי דלק... חשמל... דירה... הכל... הכל על 
חשבונו... אבל אם אני עושה שרירים ומתעקש לנהל 
חשבון פרטי ולא להתערב בחשבון שלו יתברך... אז 

מגיש לי חשבונית... הההלו... מה זה  כאן הקב"ה
הבזבוזים האלו? כבר ממזמן לא שלמת מים וחשמל 

 ושכירות... 
זכור: אם אני אחשוב רק על אבא שבשמים... אז אני 
באמת יכול להיות רגוע... כי אז הוא עסוק בלחשוב 

 עלי מחשבות טובות ולא לרעה... תהיה רגוע!!!! 
לי מאשר שאני  הרבה יותר מומלץ לי שהקב"ה ידאג

אדאג לעצמי... תסכים איתי... ובדיוק לכן אבא 
שבשמים מבקש מאיתנו בראש השנה... עזוב... עזוב 
בני היקר.. אל תדבר על פיצי'פקעס... הבעיות שלך 
עלי!!! כעת תעזור לי לעשות את הדבר היחיד שאני 

 ---בורא עולם כביכול לא יכול לעשות
 שתמליכוני עליכם!!! 



 

  

אני קומבינטור חרדי... האם גם 
 אתה...??

 קומבינטוריםזה לא סוד שלחרדים יש נטיה להיות 
כנראה שהסיבה היא שבמשך  )עכ"פ כאן בישראל...(

הרבה שנים התרגלנו להשיג כל דבר בפרוטקציות 
נהיה ובדרכים עוקפות ומהדלת האחורית... אז זה 

וכבר קרה לי  )כמובן בלי להכליל...(אצלנו כטבע שני!!! 
)ומסתמא גם לך( שרציתי איזה משהו מהעיריה או 
ממשרדי הממשלה. ובמקום להגיע כמו בן אדם עם 
הניירת ועם המסמכים ולהגיש בקשה... לא!!! מיד 
ניגשתי לעסקנים והתחלתי להפעיל קשרים... ובכל 

ציג ציבור שפניתי מקום שניסיתי לפעול... כל נ
אליו... מיד שאל אותי: רגע... הלכת למשרד פלוני?? 

הבאת מסמך פלוני??  לא!!הגשת בקשה??  לא!!
  לא!!!פתחת תיק??  לא!!!

אז מה אתה רוצה... תעשה את כל זה... ואם אחרי 
שעשית את כל ההליך המקובל... בכל זאת זה 

 נתקע... אז תגש אלי ונראה מה לעשות

תה כמובן מאוכזב... שהנציג ציבור מרח חזרתי הביי
אותי... והתחמק ממני ולא עזר לי... ולא היתה לי 
ברירה... נאלצתי להיצמד להוראות... עשיתי את 
השיעורי בית... אספתי את כל המסמכים וארגנתי 
את כל הניירת... הלכתי לפקיד הנכון ופעלתי על פי 
 ההוראות שהוא אמר לי, וראה איזה פלא... הכל

 הסתדר... בלי קשרים ולא קומבינות ובלי כלום... 

כן... אצלנו החרדים... לפעמים זה הפתעה גדולה 
 בשבילנו!!!

מה ההפתעה??? לדעת שיש דרך המלך!!! יש מה 
שנקרא הליך!!!! בכל תחום וכל נושא יש מסלול 
מסודר ותקני איך מבצעים אותו ב"דרך המלך"! ואם 

לפי ההוראות... אין  אתה הולך לפי הספר ואתה פועל
סיבה שזה לא יעבוד.. רק מה??? לפעמים לפעמים 
יש מקרים חריגים... שהעסק תקוע, ובשביל זה יש 

 עסקנים, וצריך אולי קשרים וקומבינות ופרוטקציות.

 עד כאן ברור?? עד כאן מוכר???

 בתפילה!!!  --אז זהו!!! שעל אותו משקל בדיוק

יש לנו בכל מיני אותה סוג של נטיה קומבינטורית ש
 אותו סיפור יש לנו בתפילה!!!משרדים למיניהם... 

אני צריך ישועה... אני צריך להגיש בקשה לבורא 
עולם... נו... מה עושים?? אז אם הייתי יהודי פשוט 
של פעם הייתי פשוט פונה לרבש"ע ומסדיר את 
העניינים מולו... אבל היות והתרגלתי להיות חרדי 

יש לנו נטיה לגשת לתפילה על קומבינטור... אז 
ההתחלה בצורה של קשרים וקומבינות... והיות ואני 
צריך ישועה... אז מיד הולכים לצדיק לפעול ישועות... 
מיד נוסעים לקברי צדיקים... על הרגע הראשון 
אנחנו כבר מחפשים איזה "עסקן" טוב שישחיל את 
השם שלנו מאחורי הפרגוד וישלח את כל החובות 

 ויסדר לנו את החיים... למגרסה

ההההלו... חרדי יקר... כמו שנציגי הציבור כבר 
הסבירו לך בשלל נושאים שיש דרך המלך!!! יש את 
המסלול המסודר והתקני שאם עושים אותו זה 

אותו דבר בתפילה... עצור!!! אל תהיה אמור לעבוד... 

קודם תנסה ללכת בהליך  לי קומבינטור חרדי...
מתוקן והנורמלי... תעשה אותו... התפילה הסלול וה

אחרי שפעלת לפי  ואם אחרי!!!!תלך לפי ההוראות... 
כל ההוראות... אם אחרי הכל לא הצלחת לפעול 
ישועות... אז תחזור אלי... אז נחשוב על קומבינות. 
איך מארגינים לך ישועות מהדלת האחורית אבל כעת 

 חכה עם זה!!! קודם תעשה את ההליך המקובל... 

ו... מה המסלול התקני והמסודר של נ
 התפילה???

לא תאמין... הלכות תפילה!!!! כן... הלכות 
 תפילה... 

בינינו... נכון אתה מאוכזב?? נכון אתה עושה כעת 
אז זהו שאני כזה פרצוף כזה... של נו... שויין... נכון?? 

כי בדיוק את הפרצוף הזה אני  ממזה מבין אותך!!!
עיריה העשירי שהלכתי אליו עשיתי מול אותו חבר 

בתקווה שיעזור לי... וגם הוא אמר לי את מה שכולם 
עד כה אמרו לי... אני מוכן בשמחה לעזור לי... אבל 
קודם תלך לפי התקן... תפעל לפי הכללים 
וההוראות... ואם לא יסתדר אז אני פה תמיד 
לרשותך... הפרצוף המאוכזב שיצאתי ממנו!! זה 

כזב שאתה כעת עושה!!!  הנה... בדיוק הפרצוף המאו
הבן אדם ייבש אותי... מרח אותי... רציתי ישועות... 
רציתי שכל הבעיות יסתדרו... סוף סוף מישהו כותב 
פה על תפילה... אני כבר שמח שהוא הולך להביא לי 
איזה משהו טוב... והנה הוא מייבש כמו כולם... שולח 

שאני  אותי לסידור תפילת כל פה... לתפילה הזו
מתפלל כל יום... הוי... אני כ"כ מבין אותך... סו"ס גם 

אבל בא ננסה ביחד אני חרדי קומבינטור כמוך!! 
 לנסות... בא ננשום נשימה עמוקה וניגש לדרך המלך. 

בספר החוקים היהודי הנקרא שולחן ערוך!! מסעיף 
שם  )כוונתי מסימן פ"ט ועד קכ"ו( 721ועד סעיף  98

רת וברורה מה התהליך מפורט בצורה מסוד
והפרוצדורה של מי שרוצה להגיש בקשה לבורא 

 עולם... 
--- 

אז זהו!!! אנחנו יוצאים לדרך... כן... זה נשמע מאוד 
מייבש ונדוש... אבל מחוסר ברירה אנחנו הולכים על 
זה... בפרט שבתקופת הקורונה באמת כל הקומבינות 

לסגולות די חסומות... אין לך קברי צדיקים... הגישה 
מרשימות לא כ"כ זורמת... ואין לנו ברירה אלא 

 להיצמד לספר...
ובכן: קום הרגע!!!! כן.. הרגע... קום... קמת?? עכשיו 
תלך לארון הספרים ותוציא ספר משנה ברורה 

 מנוקד... חלק א'... סימן פ"ט...

כן... אני מחכה שתלך... הבאת חלק א'?? זה מנוקד?? 
נים ותשע ואנחנו מתחילים יופי!!! תפתח סעיף שמו

לקרא את ההוראות!!! בשלב זה תקרא רק את 
השולחן ערוך... אתה קורא??? הנה... זה ההליך!! 
הפרטים שכתובים פה זה בדיוק מה שצריך לעשות 

 בשביל לקבל ישועה,

אחרי שבוע ימים שתפעל על פי ההוראות שכתובות 
בשולחן ערוך... אז פתאום יגיע הההההלם הגדול!! 

תה פתאום תגלה לתדהמתך שאף פעם לא מיצית א
את עצמך בדרך המלך... אף פעם לא העלית על דעתך 

שהישועה מחכה לך בהלכות המוכרות והנדושות 
בשולחן ערוך... ובעזה"ש בקרוב ממש יהא רעווא 
שתהיה בהלם שבקשתך התקבלה ב... בדרך המלך!!!! 

ת כן... גם אני הייתי בהלם... שהבאתי את כל הנייר
ופשוט קיבלו את זה בלי להפעיל את ח"כ פלוני כי 

 הלכתי לפי הספר... 

 תקבע מקום לתפילתך!!!אתה רוצה ישועה??? 
 תבא מעשרה ראשונים לבית הכנסת!!!רוצה ישועה?? 

תבא עשר דקות או רבע שעה לפני רוצה ישועה?? 
 התפילה!!

תתעכב עשר דקות או רבע שעה אחרי רוצה ישועה?? 
 התפילה..

תשתדל לכוין לכל הפחות בסוף כל צה ישועה?? רו
  ברכה וברכה בשמו"ע...

תשתדל שלא יהא דבר חוצץ בינך לבין רוצה ישועה??? 
  הקיר בתפילה...
תדאג שלא יהיו דברים שיוציאו אותך רוצה ישועה?? 

  מהריכוז בתפילה!
 

כל מה שמניתי לך עכשיו זה דינא דגמ'!!! וזו רק 
ברשימה יותר מארבעים תחילת הרשימה... יש לי 

דינא דגמ' בתפילה... ש... שמה בסה"כ כתוב בדינא 
זה  שזה ההליך!!! זה התהליך התקני!!!דגמ' הזה??? 

דרך המלך... זה המסלול הקונבנציונלי איך קובעים 
פגישה עם הרבש"ע באוירה הנכונה ביותר ובשעת 
איכות המוצלחת ביותר... וככה פועלים אצלו ישועות... 

 שאתה מנסה דרך עוקפת... תנסה את זה... ולפני

אל תברח מהנקודה!!! הישועה מחכה לך פה!!! 
במקום שלך בבית הכנסת!!! באשרי יושבי ביתך... 

 פה... נכון ועכשיו.. לא תמלט מזה...
--- 

בזמן האחרון מדברים הרבה על  אני רוצה שתבין:
!!! לא החיזוק הנדרש ש"לא לדבר בשעת תפילה"

נעים לי... אין לי שום עניין לצנן את החיזוק... אבל לי 
 יש איזו הסתייגות אישית מהחיזוק הזה... 

לא יודע!!! בציון של ר' ישייעלה קסטירר אף אחד לא 
צריך לתפוס חיזוק בלא לדבר... אתה יודע למה?? לא 
רק בגלל שמגיעים לשם פעם ב... לא רק בגלל זה!! יש 

והיא: שכל מי שמגיע לר' ישעיילה פה נקודה אחרת 
ואם  פועלים פה ישועות!!!יודע שעושים פה משהו!!! 

עושים פה משהו... אז לא מדברים... בדיוק כמו שאין 
מסיחין בשעת הסעודה... למה לא?? כי עכשיו 
אוכלים... אז ככה לא מדברים בשעה שעושים 

משהו!!! ואני משהו!!! והיות ובתפילה שלי אני עושה 
מבין שבתפילה שלי אני פועל ישועות... אז אני כבר 
לא צריך מודעות ענק שיצעקו עלי שאסור לדבר 
בשעת התפילה... אני לא אדבר כי... כי אני עושה פה 

 משהו... 

אם בבית כנסת אנחנו   משהו פה לא מובן??
מדברים... זה רק בגלל סיבה אחת ויחידה: שאנחנו לא 

ו עושים שם משהו!! ואם ככה: אם מבינים שאנחנ
אתה באמת חושב שאתה לא עושה משהו בבית 

מלבא לבית הכנסת...   פטורכנסת... אז... אז אתה 
למה להגיד לבן אדם בשפה חריפה... אסור!!! אסור 
לדבר בשעת התפילה... אני בעד לדבר בעדינות: אתה 

מלבא לבית הכנסת!!! לבית הכנסת מגיע רק מי  פטור
שם משהו... שעושה שם משהו... אם אתה לא שפועל 
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עושה כלום בתפילה... רק הצדיקים ופועלי 
ישועות הם אלו שפועלים שלך... ואילו כשאתה 
מגיע לבית הכנסת... אתה כמו בלוק שלא עושה 
כלום... אז תעשה את זה בבית... אתה פטור 

 מלהגיע... לענ"ד זו הגירסה הנכונה!!! 

לא צריך  -. אלאאסור לדבר בתפילה.. -לא
 לטרוח ולהגיע לתפילה...

ברגע שאנחנו  מה אני מתכוין? לאן אני חותר???
קומבינטורים בתפילה... מי הניזוק הראשון?? 

ברגע שר' ישעיילה  התפילה שלנו בעצמה!!!
פועל ישועות בשבילנו... ברגע שקופות הצדקה 
מתפללים עלינו... ברגע שהסגולות פועלות 

צורות... אז אנחנו?? אנחנו בשבילנו גדולות ונ
נשארים מחוץ למשחק!! אנחנו לא פועלים 
כלום!!! ואם ככה... לא נותר לנו אלא לפטפט 
בתפילה... כ... כ... כשברקע מודעות ענקיות 
שאסור לדבר בשעת התפילה... אדוני היקר!!! 

תבין תפסיק לכבד את כולם שיפעלו בשבילך!!! 
ות בתפילה שאתה!! ואתה!! ורק אתה פועל ישוע

 שלך!!!

)ואם אתה ליטאי.. אז אתה יכול לקרא גם את השורה 
הבאה: אתה ורק אתה יכול לפעול ישועות בתפילה שלך.. 

לחסיד לא הייתי אומר את המשפט  ואף אחד אחר לא!!!!!!
הזה... סו"ס יש לו רבה... אני מעדיף שהרבי שלו יגיד לו את 

אבל אתה  זה... ויש הרבה רבעס' שאומרים את זה....
הליטאי... אתה אבוד לגמרי!! אף אחד לא יושיע אותך... רק 
אתה בעצמך... תתחיל לפעול בתפילה... תפסיק להירדם 

 בשמירה...(

--- 

 אני במעמד זה רוצה להכריז על סגולה חדשה!!!

במקומות  לאבכותל!!!  לאארבעים יום 
אף צדיק ואף שליח אחר  ולאהקדושים!! 

מאי??? ארבעים יום שיעתיר עליך... אלא 
שאתה בעצמך קובע מקום לתפילתך בבית 
הכנסת ופשוט מקפיד על כל הלכות תפילה 
ממקום של הבנה שזה הפרוטוקול המקובל 
והתקני לקבלת התפילות... אני ממליץ לפני 
הארבעים יום לעשות איזה שבוע ימים של 
הרצה... במשך השבוע הזה פשוט תעבור 

)רק שו"ע תפילה...  במהירות על כל שו"ע הלכות

  ורמ"א... את המ"ב אפשר כבר לדחות לארבעים יום עצמם(

תעשה לעצמך רשימה של משימות מה יהודי 
)רשימה חלקית: קדושה, חזרת צריך לעשות בתפילה.. 

הש"ץ, אמן לכה"פ דהקל הקדוש ושומע תפילה ושים שלום, 
מודים, דיני מקום התפילה, לרוץ לתפילה, לצאת לאט, דיני 

כריעות, הוראות מדויקות כיצד לעשות עושה שלום, תחנון, ה
נשיאת כפיים, אשרי ובא לציון, מנין הקדישין, לתת צדקה 
קודם התפילה, לא לעבור או לשבת כנגד המתפללין, וכן 

וקדימה... יוצאים לדרך... כעת  הלאה, אידך זיל גמור(
יש לנו ארבעים יום שאתה פשוט פועל לפי 

ודרת!!! אתה לא צריך ההוראות בצורה מס
אתה פשוט לעשות יותר... אבל גם לא פחות... 

אתה מגיע כל יום לתפילה רבע  צמוד לניירת!!!
שעה לפני... כי ה"מבינים" אמרו שזה חלק 
מההליך שיכול לקדם את הפגישה שלך עם 
בורא עולם... אתה אומר ברכות השחר בכוונה, 

ים ופסוקי דזמרה כמונה מעות כי היועצים טוענ
שזה דבר שיכול לקדם את איכות הפגישה שלך 

 עם בורא עולם בדרך לישועה... 

 תעשה את זה ארבעים יום ו... ו... ותחזור אלי!!!! 

כולנו מכירים את הבדיחה הנדושה על אותו חרדי 
שהייתה לו שריפה בבית... נו... מה עושים כשיש 
שריפה?? מפעילים קשרים אצל חבר העיריה שיתן לי 

לאפון של העוזר האישי של ח"כ פלוני... ואחרי את הפ
חצי שעה הח"כ חוזר אליו... כן... מה אני יכול לעזור?? 
תבין... יש לי שריפה בבית... האם יש לך קשרים עם 
מכבי אש??? כן... עונה הח"כ... קח מספר... אחד אפס 
שתים!!!! רגע... ולהגיד להם שאתה שלחת אותי?? לא 

ד שמיודעינו מתקשר למכבי אש לא!! אין צורך!!! ע
 הבית כבר נשרף כליל... 

זה ממש ככה!!! כמו שאתה מבין שאחד אפס שתים 
וגם זה חיוג שכל אחד יכול לחייג ולא צריך קשרים... 

גם אם תתקשר לראש הממשלה  לא יעזור קשרים...
הוא ישלח אותך לאחד אפס שתים... כי גם הוא... 

עצמו יתקשר לאחד כשיהיה לו שריפה בבית.. .הוא ב
 אפס שתים... 

תפילת שחרית מנחה וערבית זה  אותו דבר בתפילה!!!
ואנחנו הרי מכירים את החיוג אחד אפס שתים... 

... אבל בכל 702כולנו יודעים שמכבי אש זה  הזה!!!
זאת... אם אפשר להפעיל פרוטקציות.. אז למה לא 

ההההלו... מה אתה בורח להתקשר לח"כ גפני..??  
 קודה...מהנ

פה!!! ופה!! כאן!! ועכשיו!! קרוב אליך הדבר... בפיך 
 ובלבבך!!! 

--- 
בתפילות של ימים הנוראים יש  היה לי הרגש מעניין:

הבדל קיצוני בין נוסח התפילה של האשכנזים לנוסח 
של בני עדות המזרח... אצל האשכנזים התפילה של 
ר"ה היא משהו מיוחד ומרטיט ומרגש... הנני העני 

מעש... נרעש ונפחד... מסוד חכמים ונבונים... מ
אפתחה פי בתפילה ובחנונים... אתיתי לחננך בלב 
קרוע ומורתך... יש הרבה יוצרות... פיוטים... נתנה 
תוקף... וכל מאמינים.... לקל עורך דין... ה' מלך... 

השליח  עלבשלב מסוים הציבור מתחיל להתפלל 
בית ישראל.. הורם ציבור: היה עם פיפיות שלוחי עמך 

מה שיאמרו הבינם מה שידברו... הציבור רק מסיים 
להתפלל על הש"ץ ואז השליח ציבור מקבל את רשות 
הדיבור ואז הוא מתחיל להתפלל על עצמו: אוחילה 
לקל אחלה פניו אשאלה ממנו מענה לשון... לאדם 

)היום כבר שרים את זה... וזה מרגש... וארון קודש מערכי לב... .

כל המעמד המרטיט הזה קיים רק אצל  ח..(פתו
אבל אצל הספרדים???? האשכנזים בראש השנה!!!! 

אצל הספרדים תפילת ראש השנה היא  אין כלום!!!
כמעט כמו כל תפילת חג רגילה... חזרת הש"ץ רגילה.. 
אמנם במוסף יש ברכות נוספות אבל זהו... אין פיוטים 

 מיוחדים... 
ה ניחוש על דרך המליצה חשבתי על זה... יש לי איז

 למה זה יצא ככה: 

כי אצל האשכנזים השליח ציבור ניגש בראש השנה 
ומתחיל... הנני העני ממעש... היה נא מצליח דרכי... 

 מסוד חכמים ונכונים... 

מה קרה?? על מה הש"ץ מדבר?? מה זה כל 
 ההשתפכות הזו??

פשוט מאוד: הוא שליח ציבור!!! ושליח ציבור הוא 

וכל שחרית וכל מנחה  של הציבור!!!השליח 
באמצע השנה כשהשליח ציבור ניגש... המשמעות 

אם  שהוא השליח של הציבור!!!היא ש... ש.. מה? 
ככה.. זה תמיד מרעיש ומפחיד.. עומדים מאחורי 
יהודים שעיניהם בי תלויות ועיניהם לך מייחלות... 
הם בונים עלי.. הם שמו פניהם עלי שאני כבן בית 

ך... אני כעת אמור לבקש ולהתחנן בעבורם לפני
ולהעלות את התפילות שלהם... אני בהחלט נרעש 

שאצל האשכנזים פעם אחת  אז זהו!!!ונפחד...  
בשנה מזכירים לשליח ציבור את המקום האמיתי 
שלו במשך ככככככל השנה כולה!! ההההלו... אתה 
שלוח עמך בית ישראל... אנחנו מתפללים עליך: 

שיאמרו הבינם מה שידברו... מה נעשה הורם מה 
שבמשך השנה השליח ציבור הזה ניגש בשטיבלאך 
ככה צענטער... גיא שוין... במשך השנה אין לנו זמן 
להזכיר לו כמה הוא חשוב... העיקר שיש עשר 
שסיימו... נו... תתחיל כבר חזרת הש"ץ... ומהר...  
אז אין לנו ברירה אלא לכה"פ בראש השנה להזכיר 

 לעצמנוו את זה!!!! אין לנו ברירה אלא להזכיר ל
לכה"פ בראש השנה מה גודל הנוראות והחשיבות 
של תפילת הציבור!!! בשביל זה אנחנו מכניסים 
פיוטים מרטיטים בתוך חזרת הש"ץ ובין בתרי 
חזרתו של השליח ציבור... כדי לעורר ולהתעורר 

 אחת בשנה...

!!! כל אבל הספרדי??? הספרדי לא צריך את זה
השנה כולה הוא ישב באימה וביראה והקשיב לכל 
מילה שיצאה מפיו של השליח ציבור!! הוא לא 
צריך בראש השנה שהש"ץ יעשה הקדמה ויגיד: 
אוחילה לקל אחלה פניו אשאלה ממנו מענה 

 למה הספרדי לא צריך??לשון... לאדם מערכי לב... 
כי בכל תפילת מנחה הכי שגרתית הש"ץ מכריז: 

תפילתי קטורת לפניך משאת ערב הקשיבה  תכון
לקול שועי מלכי ואלוקי כי אליך אתפלל וכולם 

 בדממה ממתינים למוצא פין של הש"ץ... 

מי צריך לשיר "אוחילה לקל" ולהתרגש מהמעמד הנשגב 
שהנה הש"ץ מתחיל את החזרה??? מי שבמשך השנה 
היה בשטיבלאך שהיה צריך מודעות ענקיות שיצרחו 

ק כבר לדבר בחזרת הש"ץ... הוא זה שלכה"פ עליו תפסי
בראש השנה... צריך לשיר את המילים המרטיטות "עיני 
עמך בם תלויות ועיניהם לך מייחלות, גשים מול ארון 
הקודש באימה לשכך כעס וחימה, ועמך מסביבים אותם 
כחומה", שלפחות בראש השנה אנחנו נפנים 

מדברים!!! אבל  שההההלו... עושים פה משהו ו... ו... ולא
אליבא דאמת!!!!! צריך להבין ולהפנים שכל הפיוטים 
האלו שאנחנו שרים בר"ה סביב השליח ציבור... וסביב 
הנרעש ונפחד... הפיוטים האלו לא קשורים בהכרח 
סביב ראש השנה... אלא זה סביב השליח ציבור וסביב 
התפילה שהיא ממשיכה איתנו הלאה למשך שגרת 

בין שבתפילה אנחנו עושים משהו!!! אם השנה...    אם נ
נבין שאנחנו פועלים משהו... כבר לא נצטרך מודעות 
ענקיות אסור לדבר בשעת התפילה... כי... כי אנחנו נבין 

בשביל זה העצה היעוצה... שעושים פה משהו!!!! 
ואנא ממך... קורא יקר... תאמץ אותה!!!! תנסה 

תנסה להפעיל קשרים דרך התפילה כמות שהיא!! 
להתחזק במבנה של התפילה כמות שהוא... תמצה 
את עצמך במשבצת הזו... ובעזה"ש אתה תהיה 
בהלם לגלות שהישועה נמצאת פה... "במקום אשר 
עמד שם" בתפילת כל פה שהחלטת למקד עליה 
את התשומת לב... בא נכריז מלחמה על הבריחה 
סחור סחור סביב הנקודה... הגיע הזמן לנגוע 

 כאן ועכשיו!!! בנקודה!! 
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   עירובין, לשלושת מסלולי העליה לרגל... סדרת השיעורים בהלכות

שבוע שעבר דיברנו על ההיערכות שיא שנעשית כעת בירושלים לקראת העליה לרגל המוקדמת מתמיד... כעת נחזור לישוב 
 בפרט אנחנו!!!שלנו... גם בכפר שלנו יש היערכות גוברת!!! סו"ס גם אנחנו אוטוטו... צריכים להתקפל ולעלות לירושלים... 

( אנחנו מתגוררים בכפר קטן סמוך לסולמא דצור... אי שם )עכ"פ בארץ ישראל...נחנו מתגוררים בנקודה הכי רחוקה מירושלים... א
בירכתי נחלת זבולון... דווקא אנחנו לשם שינוי לא מוטרדים מעונת האסיף והבציר וקטיף התמרים... כי כידוע... נחלת זבולון 

זרה חכמתו יתברך שהפרנסה של שבט זבולון תתבסס בעיקר על פרגמטיא בים וכו'... לא משופעת בשדות וכרמים, כי ג
ממילא דווקא מה שמטריד בעונה הזו את כולם... דווקא זה לא מטריד אותנו... כמובן שיש לזה גם מחיר... אנחנו ע"פ רוב לא 

ארץ ו הסיבה לענ"ד שבשבת נד. שלמה  נתן לחירם את )זכ"כ זוכים להקריב ביכורים... כי אנחנו כמעט לא משקיעים ב"פרי אדמתך..." 

מהסיבה ש"שהיו בה בני אדם שמכובלין בכסף וזהב, ולכן לא עבידי עבידתא, משום שהנכסים של שבט זבולון  דלא עבידא פירי",שבזבולון והיא "ארעא  כבול

עכ"פ אנחנו כן צריכים להתארגן כי דרך ארוכה  לון חיו כך...(הומרו לכסף ולא לדגן תירוש ויצהר כפי שכולנו חיים היום, ואילו אז רק שבט זבו
 לפנינו!!! ו... וצריך כבר להתחיל להתארגן...

כן... היות  בהלכות עירובין ומחיצות לשבת!!!!בשבת הקרובה הרב ימסור סדרת שיעורים בנושא... תנחש איזה נושא??? 
ימים... וממילא גם אם נצא ביום ראשון לא  יותר משבועל אורכת ואנחנו כ"כ רחוקים מירושלים... אזי הדרך שלנו בדרך כל

נמלט מלעשות תחנה בשבת באמצע שומקום... וכאן צריך ללמוד היטב כיצד להתנהל עם הנושא של טלטול בשבת... כן... זה 
להחזיק כוס של  לא פשוט... הדרך שעולי הרגלים בוקעים בה היא רשות הרבים גמורה... ואם אנחנו פתאום שובתים ורוצים

קידוש ולהניח אותה על שלחן... או להחזיק תינוק הקטן בשבת שכזו... זה שאלה של הוצאה והעברה ד"א מדאורייתא... זה לא 
)אל תשכח... שהפתרון הפשוט והמוכר לנו להיכנס לעיר ולהסתמך המלצה... זה לא עירוב לחומרא... אלא גופי תורה בחמורה שבחמורות... 

אז תמיד לפני   של העיר... זה לא בא בחשבון... כי עולי רגלים אף פעם לא רוצים להיכנס לעיר... אדרבה... מעדיפים לישון תחת כיפת השמים(על העירוב 
)והשנה גם שיוצאים לעליה לרגל... הרב מוסר סדרת שיעורים בכל ההלכות הנחוצות... שיעור ראשון בהלכות מעשר שני ורבעי 

, שיעור שני: בהלכות הטהרה והזאת ג' וז' וענייני חציצה... בזהירויות הנדרשות בדרכים, שלא לסטות לשדה (מעשר עני בין הייתר
 הפרס וכו'... ואז תמיד השיעור הרביעי או החמישי מתמקד בהלכות שבת ומחיצות בחניה שבדרך... 

ור מתפצל לשתי קבוצות!! תנחש למה?? אבל דווקא בשיעור שהרב מוסר בהלכות מחיצות לשבת... יש משהו מעניין... השיע
כי יש כמה מסלולי נסיעה!!! היות ואנחנו גרים באזור צור... אז יש כמה סוגי אופציות כיצד לעלות לירושלים... יש את 

אנחנו בלאו הכי עיר חוף... אז עולים על אניה עם כל  הפלגה!!!האופציה המועדפת והמוכרת עכ"פ לשבט זבולון... מה שנקרא 
פחה והילדים... מעמיסים את כל הבכורות והמעשר בהמה... מעלים את הבור ספינה אלכסנדרית שיהיה לנו מה לשתות... המש

כולם עולים על הסיפון... וקדימה... יוצאים לדרך... ואל תשכח שזבולון אף פעם לא עולה לירושלים לבד... הוא תמיד עולה עם 
זבחי צדק..." אז בשביל זה יש תחנה נוספת בנמל חיפה או בעתלית ולשם פחות  השותף יששכר... "עמים הר יקראו שם יזבחו

זו האופציה   )ואז נוסעים עד יפו והולכים ביבשה מהלך של קצת יותר מיום אחד(או יותר עולים הקבוצה המקבילה משבט יששכר... 
ם את יששכר לעשות כברת דרך מעמק המועדפת והטבעית ששבט זבולון מכיר... דא עקא שהחסרון הוא שכך אנחנו מטריחי

יזרעאל ששם הוא רובץ בין המשפתיים ולהגיע עד הים... בשביל זה הוא צריך לחצות את כל אורכה של נחלת שבט מנשה ו... 
וחבל לנו על הזמן היקר שלו!!! הזמן היקר של יששכר שכל דקה שלו מוקדשת להרבצת תורה... לכן יש כאלו מזבולון 

תופסים את מקל  ולכן הם מעדיפים את המסע היבשתי!!!עד יששכר ולא שהוא יצטרך להצטרף אלינו.. שמעדיפים להגיע 
הנידודים... חוצים שמאלה להרי נפתלי... ושם מתחילים לרדת ולרדת עד שמגיעים לבקעת גינוסר... ומשם מגיעים לבקעת 

שותפים הטבעיים... רק לראות את החיבה ואת יבנאל... שם כבר נכנסים לנחלת יששכר... ואז נעשה המפגש המרגש עם ה
הכבוד שרוחשים השותפים יששכר וזבולון אחד לשני... רק לראות את העיניים הבורקות שיש לזבולון לתורת אמת של 
יששכר... ורק לראות את האהבה והכרת הטוב שיש ליששכר בהדדיות כלפי זבולון... הכל שווה!!! ואז מתארגנים ביחד 

 ... דרך יבשתית רגילה... ויוצאים לדרך
לנו אין שדות וכרמים... נכון שאנחנו -את אלו משבט זבולון שלא מוותרים!!! נכון ש ויש כמובן את הקבוצה השלישית...

מתבססים בעיקר על כסף נזיל ועל פרגמטיא... לכן מה?? לכן מגיע לנו עונש... שלא נזכה להקריב ביכורים ולא תרומה גדולה 
כן יש שותפים משבט יששכר וזבולון שהם פשוט לוקחים את הכסף הנזיל שלהם וקונים "שדות מקנה" ומעשר שני?? ל

מנחלות משופעות של שאר השבטים... וכשעולים לרגל הם עוברים דרך שם... ועושים את הבציר והקטיף...  עכ"פ עכשיו שזה 
הירדן ובית שאן... שם גדלים הדקלים המובחרים  העונה של התמרים!!! האזור הפופולרי ביותר זה אזור המדברי של בקעת

 ביותר... ממילא בעליה לרגל של ערב סוכות... יש מסע מיוחד שעובר דרך האזור המדברי והצחיח של הבקעה... 
לסיכום: מהעיר שלנו יוצאים שלושה מסלולי עליה לרגל!!! אחד: דרך הים!! השני: דרך המלך... דרך המסלולים המוכרים של 

 וכעת אנחנו נכנסים למסכת עירובין.גליל וארץ יהודה.. והשלישי: דרך המדבר!! ארץ ה
הרב מוסר שלושה שיעורים שונים לכל אחת מהקבוצות. לאלו שנוסעים דרך הים... יש להם את ההלכות שבת המיוחדות 

)או זיז או מקום מים מהים... שלהם איך להתנהג בספינה... איך מרוקנים שופכין מהספינה לים בשבת... ומאידך איך ממלאים 

ואיך עושים עירובי חצרות בין שתי ספינות.. כן... הרי נוסעים כמה ספינות ביחד ולפעמים צריכים לטלטל  ארבעה... תלוי...(
טשולנט או נביאים מאחת לשניה... ומה קורה אם החלטנו לעגון על שפת הים... מה הדין במבוי שצידו אחד כלה לים... ומה 

כעת הסתיים השיעור ליורדי הים  עד כאן הלכות שבת למסלול הימי!!!ל גזוזטרא שהיא למעלה מן המים וכו' וכו'... הדין ש
בדרך המלך!!! זה כבר ההלכות הקלאסיות שכל רב  למסלול היבשתיכעת הרב מוסר שיעור אחר לגמרי  רגלים...( עולי)יותר נכון 

בקעה... איך מאלתרים מחיצות.. הרב נתן לנו עצות פרקטיות איך לקחת מכל מוסר בכל ישוב... מה הדין של שיירה שחנתה ב
)או יותר נכון: עושים ביניהם חלל הבא ליד... גמלים, אוכפות, עביטין, שליפין, קנים, קולחות... ופשוט מצמידים אותם אחד לשני... 

)הילדים שצריכים מגרש שימוש יותר מבית סאתים... וכאן כבר צריך להקפיד שלא ישאר מקום חלל ללא  בשיעור של פרוץ כעומד...(

ואז עוברים לשיעור השלישי...  עד כאן השיעור השני!!!!וכן הלאה וכן הלאה..  האם זה נקרא תשמיש( בשביל לשחק אחה"צ של שבת צ"ע
מים!!   שהם זקוקים נואשות לבארות במסלול דרך המדבר...שהוא גם נוגע אלינו... אבל הוא בעיקר קריטי לעולי הרגלים 

ויש!! ובשביל שיוכלו להשקות את הבהמות בשבת חכמים הקלו להם הקולא שכל פרק "עושין פסין" הנלמד כעת בדף היומי 
מוקדש לעולי רגלים אלו באהבה... ויש לזה הרבה פרטים... אבל חשוב להדגיש... שהקולא הזו היא לא רלוונטית בייחס לבורות 

דימון בן גוריון אירגן... כי הקולא הזו היא רק בייחס לבאר מים חיים ולא לבורות... ורק לבהמה ולא לאדם... מה המים שנק
שבטוח, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, אבא שבשמים כבר ממתין לכם בכיליון עיניים... ובמהרה יקויים בנו פסוקי 

 ייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה... אז תראי ונהרת... ההפטרה שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך, בנ
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 בקרוב ממש
 מושגים בסיסיים בהלכה -למען לא נבוש

שנה שעברה למי שזוכר... בחודש אלול היו כאן כמה 
רשימות אישיות של חשבון נפש... לעשות סיכום איזה 
פינות צריך לסגור...  אז בשנה זו צריך לקחת בחשבון 

!! סו"ס שנה זו נשאה בחובה שיש גם דברים חדשים
אופי אחר. מושגים אחרים. וממילא גם התמודדויות 

בתור מדגם!! אני רוצה לנקוט רשימת חטאים . אחרות 
 שפחדתיעל חטא שחטאתי לפניך בזה   מנוגדים: 

מהקורונה!!! כל הזמן פחדתי להידבק... ושכחתי שסו"ס 
מנהיג לבירה... ומה שאעשה ומה שלא אעשה בסופו יש 

 של דבר הכל בגזירת עליון...
כעת נעבור לוידוי הבא... על חטא שחטאתי לפניך 
שבשלב מסוים נמאס לי והפסקתי לפחד מהקורונה... 
אמרתי... יאלה.. ה' יעזור... מן השמים ירחמו... חטאתי! 

 זלזלתי באחריות המוטלת עלי... 
לא!! שלא תבין לא  וידויים הסותרים!!!שים לב לשני ה

נכון!!! אני לא מדבר פה על שני אנשים!! אלא על אותו 
אחד!! אם צריך לחשוש אז זה לא בסדר שלא חששתי... 
ואם כשחוששים לא צריך לפחד... אז לא בסדר 

 שפחדתי... שורה תחתונה: עושים מה שצריך!!!! 
י הלאה... על חטא שחטאתי לפניך שהתעצבנת---

וכעסתי והלבנתי פנים של אנשים שע"פ הוראת 
)אני רבותיהם הקפידו קצת פחות כמוני על ההוראות... 

מדבר על אנשים שיש להם רבנים, ונהגו על פי רבותיהם, נא לא 

אני בעזה"ש  להתקשר ולצעוק בלי קשר... קצת בגרות בבקשה!!( 
אעשה רשימה ממי אני צריך לבקש מחילה על זה 

 ... שהלבנתי פניו
על חטא שחטאתי לפניך שלעגתי וצחקתי  ובמקביל!!!

וגיחכתי על אנשים שהגזימו ונשארו עד עכשיו צמודים 
להוראות המחמירות של חודש ניסן... חטאתי בזה 

 שזלזלתי בהם ולעגתי להם.. 
ושוב שים לב: אני לא מדבר על שני אנשים!!! אלא על 

אני  אותו אחד!!! על אותו אחד שקוראים לו אני...
בעצמי... רגע אחד הלכתי לבית כנסת שכולם שם שכחו 
שהיה קורונה והתעצבנתי עליהם... ואחרי חמש דקות 
נכנסתי לבית כנסת שהם עדיין תקועים בשפעת 
הספרדית... ורק עשרה אנשים יכולים להיכנס לבית 
הכנסת... וצחקתי עליהם... ובשני המקרים לא הייתי 

 ??? יש פה נקודה עדינה: האם הבנת לאן חתרתיבסדר...
יהודי עובד ה' מוכתב לעיקרון אחד ויחיד: עושים מה 

גם אם יש קורונה... הסיבה שאני צריך שצריך!!! 
להישמר ולהיזהר... זה לא בגלל שאוי אוי... קורונה... 
סכנת נפשות... לא!! לא בגלל זה!!! אלא בגלל שלפי 

ון ה' שכך צריך לעשות!!! זה רצמכלול הנתונים יצא 
זה המניע שלי... מי שחי כך... מי שנזהר בגלל  כעת!!!

שכך צריך לעשות... אין לו בעיה במקביל... לראות יהודי 
שפחות נזהר... ולהבין ש.. .שאולי אסור להלבין את 

 פניו... כי... כי... כי לא צריך!!!! 
הרי למה אני מקפיד על ההוראות?? כי צריך!!! ואם לא 

)כגון שזה לא יעזור... או שיש לו על מי ניו... צריך להלבין את פ
לסמוך... והכי הכי: או בגלל שלא חלפו שבועיים וגם לי נמאס 

אז לא צריך!!! רק מי  פתאום... ופתאום הפסקתי להקפיד...(
שחי עם התפיסה הבהירה הזו: אני עושה מה שצריך!! 
רק הוא יכול לפעמים לתמרן בין שני מצבים... כי כאן 

כאן לא צריך!!! הנה דוגמא: לחשוש מהקורונה... צריך ו
לא צריך!!! להקפיד על ההוראות..  -צריך!! לפחד

צריך!!! להלבין פנים... אתה בטוח שצריך?? אם לא 
 צריך!! אז על חטא שחטאתי לפניך... 

השנה ההרגש הזה מאוד מורגש... ולמה?? כי אני 
)ומסתמא גם אתה( עברנו כמה וכמה הו"א בעצמי... 

ומסקנות. .בהתחלה מאוד נזהרתי... ואח"כ נמאס לי... ופתאום 
נעלבתי שהעירו לי על המסכה אז נהייתי עקרוני שצריך 
להקפיד... ואז הגעתי למקום שנורא מקפידים... ונעלבתי 
שצועקים עלי... אז חתכתי לצד השני... ואין שום עניין... ואז 

ובה היא: פתאום שאלתי את עצמי... נו.. .מה באמת?  התש
עושים מה שצריך!!!! לא פחות ולא יותר!!! אם הייתי צריך 
להקפיד על ההוראות... אז גם אם מחר יתברר שזה היה מיותר 
לחלוטין... אני צריך לחזור בתשובה למה זלזלתי.. ואם ח"ו 
יתברר שהרגת בן אדם בגלל שלא נזהרת... לו יצוייר שמדובר 

   שום בית מיחוש... ודו"ק... באופן שלא היית צריך להיזהר.. אין
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 השנה יש "פתחון פה למייחלים לך...".

עדיין אין באופק... אבל  "תקווה טובה לדורשיך"כן... השנה ניתן לומר בבירור שגם אם 
כן... בראש השנה אנחנו דופקים כדלים וכרשים... כבר יש ויש...  "פתחון פה למייחלים לך"

.. מה יש לנו לטעון לאבא שבשמים... אז כל שנה אנחנו ואנחנו מחפשים טענות ופיוסים.
אומרים... לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים מה נתאונן ומה נאמר מה נדבר ומה נצטדק... 

אבל השנה... בעקבות מה שעברנו בשנה זו... יש אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש... 
ובכן: מה?? מה הפתחון פה למייחלים  איזה משהו... יש כביכול כביכול איזה פתחון פה...

יש מדרש מבהיל באיכה רבה... שאני באופן אישי מאוד מזדהה עם מה שכתוב שם:  לך??
ל אויבי ראו רעתי ששו כי אתה עשית. א"ר לוי: משל למטרונא כהמדרש אומר כך: 

 שאמר לה המלך: אל תשאלי כלום לשכינותיך, ואל תשאלי מהם כלום, 

חזרה על כל שכינותיה ולא קבלוה, המלך טרדה חוץ לפלטין,  פעם אחת כעס עליה

אמרה לו אתה הוא  למה חזרת?(-)אמר לה המלך הא אקישת אפך וחזרה לפלטין, 

שעשית!!! שאמרת אל תשאלי לשכינותיך ואל תשאלי מהם כלום, אילו הווינא משאלה 

הסיפור  ולא הות מקבלה יתי"להון, ושאלה מנייהו, הוה חד מנהון חמי יתי בגו ביתיה 
המלך נשא איזה מטרונה וביקש ממנה תנתקי קשר עם כל השכנות  בקצרה הוא כך:

שלך... אל תצרי קשר איתם... הן נשים פשוטות ומסכנות ולא מתאימות לרמה שלך... לכן 
אל תדברי איתם מטוב ועד רע... כי הן לא לרמה שלך!! טוב... אם בעלי מבקש אני 

ותה מטרונה התרחקה מהשכנות... לא יצרה קשר... היא אפילו דחתה כל מקבלת... א
תקשורת בין אישית איתם... בקיצור: לא נחמדה... לא ידידותית... לא משתפת פעולה... לא 
יצרה שום קשר עם העולם החיצון... למה?? יש לי בעל שהוא מלך!!! אני מסודרת!! את מי 

 אני צריכה בחיים חוץ ממנו... 
! יום אחד המלך כעס על המטרונא וזרק אותה מהבית... היא באמת עשתה מעשה והנה!

היא יוצאת  שלא יעשה... זה היה פשע לא יכופר... והמלך החליט לגרש אותה לאלתר... 
מהבית... וכעת היא עומדת ברחוב ומחפשת מישהי שתאסוף אותה... דא עקא שאף אחת 

חיתי כל קשר עם העולם החיצון... לא הסכמתי לא מוכנה לדבר איתה!!! בטח!!! כל הזמן ד
ליצור תקשורת מינימלית עם אף אחת מהשכנות... ממילא עכשיו... אף אחת לא מכירה 

 בי... אף אחת לא מחוייבת אלי... 

נכון... לא הייתי בסדר... נכון שמגיע  יש לי פתחון פה!!!חזרה אותה מטרונה למלך ואמרה: 
אין לי לאן  אבל לאן ? ! ? ! ?... מגיע לי להסתלק מכאן... לי שתזרוק אותי מכל המדרגות

בודדת  אתה כ י  א ת ה  ע ש י ת ! ! ! !  אף אחד לא מוכן לקבל אותי... ולמה???  ללכת!!!!
ניתקת אותי מהעולם החיצון... אתה הנחית לי לא ליצור קשר  אתהאותי מכל העולם!!! 

  כי אתה עשית!!! בגללך!!עם אף אחד. וכעת אין לי לאן ללכת 
 אין לי לאן ללכת!!!אלא כי   מגיע לי להיות פה...  לא כיאם ככה... תחזיר אותי הבייתה... 
המלך קיבל את הטענה הזו!! כי זו באמת טענה  איתך!!!אין לי מקום אחר בעולם... רק 

ה... והטענה הזו אוי אוי אוי... בדיוק את הטענה הזו עם ישראל טוענים לקב"  צודקת!!!! 
עומד לו בחור ישיבה   ובשנה האחרונה בפרט...כ"כ רלוונטית בשנים האחרונות בכלל... 

ממוצע... לא הצדיק הגדול ביותר... הוא גם לא המתמיד הגדול ביותר... אבל מצד שני הוא 
ור גם בחור שמור.. אין לו גישה לרשת... אין לו ווצאפ... הוא לא רואה סרטים... מדובר בבח

)זה אולי מובן מאליו... בייחס לבחור בן עליה שיש לו טעם בלימוד... שמור שזה לא דבר מובן מאליו!!! 

  עכשיו ככה: אבל לא בייחס לבחור ממוצע... חשוב לשים לב להבהרה הזו...(
האמת היא שלא מגיע לבחור הזה שיהיה לו טעם בלימוד... כי בשביל לקבל מתיקות 

טיפ טיפה יותר להשקיע... בשביל לקבל קרבת אלוקים צריך ועריבות התורה צריך 
להראות קצת יותר רצינות ביידישקייט... ולעת עתה מיודעינו לא מספיק רציני... לא 
מספיק משקיע... מה הפלא שאין לו מי יודע מה חשק וחיבור ללימוד ולעבודת ה'.. והנה!!! 

ובתקופה של  ורונה הנקודה הזו מאוד התעצמה()והאמת היא שלאו דווקא.. אבל בקהגיעה הקורונה... 
הסגר כל הבתי כנסיות נסגרו... כל האוירה החברתית התפזרה... אין עם מי לדבר.. היינו 

אבל יראת שמים  אין לו!!כלואים בבית... ומיודעינו היקר... מצד אחד חשק גדול ללמוד 
בוואצפ... ובעקשנות עילאית יתכתב  לאיקנה פלאפון מוגן.. והוא  לאוהוא יש לו... עדיין 

 והיה לו משעמם!! הוא ממממת משיעמום...שומע קווי נייעס לא מבוקרים...  לאהוא גם 
אוי אוי אוי... כמה היה לו קשה... בשלמא בימים רגילים... נו... עוד איכשהו הוא שרד... הוא 

ולים עם היה קצת מתרועע עם החברים בישיבה... בשטיבלאך... היו אולי יוצאים לטי
 טרמפים... היו איכשהו מעבירים את הזמן... 
אין כלום!! אין   )או הבידודים והקפסולות למיניהם...(אבל עכשיו... עכ"פ בתקופות של הסגר 

חברה!!! אני כלוא!! אין כלום!! אני יושב מול ארבע קירות!!! אין לי מייל שיפיג לי את 
להטביע בהם את יגוני... כי סו"ס יש לי השיעמום... אין לי סרטים  חרדים שאני אוכל 

יראת שמים!!! נו... אז מה אני אעשה... אולי אני אשב ואלמד?? אבל טאטע!! גם חשק אין 
אבא לי... גם טעם בלימוד אין לי... אז אולי אתפלל?? אבל אין לי גם טעם בתפילה...  

  שבשמים: השנה מצאתי פתחון פה למייחלים לך!!!
שהמלך ניטרל אותה מכל העולם... ביקש  אותה מטרונהתחון פה של השנה יש לי את הפ

ממנה אל תצרי קשר עם אף אחת מהשכנות... לא סמארטפון... לא סרטים... לא וואצפ... לא 
קווי נייעס... לא כלום!!!! טוב... היא  הסכימה...  אבל כעת!!! אבא שבשמים... אחרי שאני מבודד 

אל  ת ש ל י כ נ י  מלפניך ורוח קדשך אל טעם בלימוד!!!   מכל העולם... כעת אני חחחחייב
אין לי אם אתה משליך אותי ממך... אם אתה לא נותן לי טעם בעבודת ה'... אז  תקח ממני!!!

אנא ממך אבא שבשמים... בזה יום הדין תגזור עלי שהשנה    לאן ללכת!!! אין!!! אין לי!!!!
ו איל... יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם... לפתע משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמ

ולא!!! לא אנא ה'... תגזור שהשנה הזו אני לפתע אקבל מתיקות ובהירות חדשה בעבודת ה'... 
אל תשאיר אותי  אין לי לאן ללכת!!!!אלא בגלל שאם לא תתן לי את זה...  בגלל שמגיע לי!!!

 בב בארבע קירות ולא לעשות כלום... קרח מכאן ומכאן... בן אדם שפוי לא יכול להסתו
אבא שבשמים... אם היית מתיר לי לקנות אייפון... לא היה לי פתחון פה... הנה... יש לי מה 

אבא  -אתה כי אתה עשית!!!!!   אבל לא!!!   להעסיק את עצמי בכל השטויות שיש בעולם...
מכל המושגים בודדת אותי  אתההרחקת אותי מכל התועבות האלו...  אתהשבשמים!! 

האחרים שיש בעולם.. התקשורת היחידה שנשארה לי בחיים זה איתך יתברך!!! 
אז אנא ממך: אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי 

 לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו... כי אין לי משהו אחר... 
קוראים: לטיעון הזה  חז"ל מעידים שהטיעון מהסוג הזה מתקבל בבית משפט!!!

בודדת אותי מכל  אתה יתברךציוית אותי להיות שמור...  אתה כי אתה עשית!!!
העולם... אם ככה... לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי... אל 
תשליכני מלפניך.. לא נותרה לי קורת גג אלא לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו... 

 זה הפתחון פה למייחלים לך בשנה זו!!
בשלמא העויבדים הגדולים... הם הסתדרו בתקופה של  אני רוצה שתבין:---

הקורונה... דווקא הקשיים ודווקא המצבי חירום האלו חידדו אצלם את גודל 
 תפקידם בשעה זו וכמה שאין לנו שיור אלא התורה הזאת וכו'... 

גם אלו שהמצב הרוחני שלהם בשפל... גם הם נעבאך... גם הם  שרדו  מאידך:
ג'יגה של גלישה אינטרנט מוצו  011הקורונה... בטח... הציוצים לא הפסיקו..  את

עד הסוף... וליידער וליידער... פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך.. כמובן 
 שכואב הלב.. אבל עכ"ם אני מבין איך הם שרדו... 

הם  איך -אז גם את הצדיקים הגדולים וגם את הפארשים... את שניהם אני מבין
 שרדו עד כה את הקורונה ולא יצאו מדעתם... 

אלו שהם לא הצדיקים הכי גדולים... אבל מצד שני הם  אבל אלו שבאמצע!!!!
מה עובר עליהם?? אני תמיד חושב עליהם... ולא  איך הם שרדו עד כה??שמורים.. 

לא סתם... אלא כי אני קצת... קצת מוצא את עצמי במקום הזה..  אז זהו ש... שאני 
מצליח להבין איך שרדנו עד כה... ואני חושב שיש עוד מישהו שמתפלא איך 
שרדנו!!! הלא הוא אבא שבשמים בכבודו ובעצמו שחז"ל אומרים שהוא גם עתיד 
להתפלאות על בניו הנאמנים... "איך המתנתם לי כל אותם השנים"... כלשון חז"ל 

עכ"פ  בוש הר גבוה כזה..." במסכת סוכה "ואף הקב"ה תמה איתם... איך יכולתם לכ
מה שבטוח.. תקופה מאוד מאוד קשה עברה עלינו בשנה זו!!! אני מתכוין בעיקר 

השבריריות הרוחנית שהתקופה הזו נושאת בחובה... זה... זה  רוחנית!!!מבחינה 
ונדמה לי שהריווח הגדול ביותר הקושי הגדול לסוג הממוצע הזה שעליו אני מדבר..  

השנה  ופתחון פה למייחלים לך!!!!זה לא פחות ולא יותר:  פה הזו...שהרווחנו מהתקו
השנה בימים הנוראים נעמוד ונזעק... די אבא שבשמים... די לספרן לא נוותר!! 

של בינוניים... די... נמאס לי למצא את עצמי כל שנה מחדש באותו ספר מתנדנד 
תחיל טוב ואז מגיעה של בינונים... נמאס לי כל פעם להגיע עם רצון טוב... מ

די!!! תן המעידה ואז שוב אני תופס את עצמי וגורר ושורד איכשהו את היהדות... 
תן לי את התנופה החיובית לעשות כמה צעדים קדימה  לי קרש מקפצה!!!

ולהרגיש מחובר יותר... תן לי חיבור לתפילה.. חיבור לצניעות... חיבור לפנימיות.. 
 חיבור להסתפקות במועט... 

ואסיים בעוד מדרש מאוד דומה... גם הוא באיכה... המדרש מדבר על הפסוק: ---
מדייק המדרש ואומר: רק אצל יהודי יש מושג של גלות ואצל גוי לא...  גלתה יהודה!!

גלתה יהודה, אומות העולם אינן גולים אלא אף על פי זה לשון המדרש: 

ם ושותים מיינם שגולים אין גלותם גלות, אומות העולם שאוכלים מפת

אין גלותם גלות, אבל ישראל שאין אוכלין מפתם ואין שותין מיינם 

גלותם גלות, אומות העולם שהן מהלכין באסקפטיות שלהם אין גלותם 

אתה מבין מה כתוב  גלות, אבל ישראל שהן מהלכין יחפין גלותם גלות, 

אותו  במדרש הזה?? פשוט מאוד: חילוני שהיה גר בתל אביב ופתאום זרקת
באוסטרליה... מה כבר יכול להיות?? גם בתל אביב יש מסעדות וגם באוסטרליה יש 
מסעדות....גם בתל אביב יש הפקרות וגם באוסטרליה אפשר לעשות שטויות... חילוני 
לא מרגיש גלות... איפה שתזרוק אותו.. הוא ירגיש בבית... אבל יהודי שחי כמו 

ף העולם?? הוא בגלות!! כי הוא מוגבל!! הוא יהודי... אם תזרוק אותו פתאום בסו
צריך אוכל כשר.. .הוא צריך בית כנסת... צריך דף גמ'.. צריך עירוב... ועל כולנה: יהודי 

הוא מרגיש היימיש... יש לו תנאים מאוד מגבילים איפה  לא יכול להיות מופקר..
 ואיפה הוא יכול לשרוד כיהודי... עד כאן המדרש... 

 קורונה המדרש הזה מאוד מאוד מגיע לידי ביטוי!!!בתקופה של ה
חילוני שאמרת לו להיכנס לבידוד... נו... מה כבר יכול להיות?? עד היום הוא היה  

מסתובב עם האייפון שלו ברחוב ונתקע בעמודי חשמל וכמעט עובר באדום... עכשיו 
בגלות?? לכל הפחות הוא ישאר עם האייפון שלו בבית... הוא מרגיש בבידוד??? 

איפה!!! מבחינתו אין כמעט שום הבדל! הוא שולח הודעות אותו דבר... יושב עם 
האייפון שלו אותם שעות... בלאו הכי הוא אף פעם לא פגש אנשים פנים אל פנים 
אלא רק דרך הרשת...  ממילא איפה תזרוק אותו הוא כמעט ולא מרגיש מה 

ני חרד לדבריך... לי אין אינטרנט!! אני אבל אבא שבשמים... אני בן שלך... א  ההבדל...
לא מתקשר דרך הרשת!!! אני לא מופקר... והיות ואני חרד לדבר ה'!!! אז אני חייב 
את האוירה... את החברה... את הממסד והמערכת החרדית שעוטפת אותי ומעניקה 
לי חממה של שמירה בעולם שכולו הפקרות... ברגע שיהודי חרדי נאלץ לחיות בלי 

גרת שנותנת לו את כל הכח... הוא מרגיש כמו אפרוח בלי נוצות... אני מרגיש המס
אבא שבשמים... בשנה האחרונה היה לנו  הנה לך פתחון פה למייחלים לך!!!גלות!!!!! 

 רק בגללשאנחנו חרדים לדבר ה'...  רק בגללגלות קשה מאוד מאוד!! ולמה?? 
היות נאמנים אליך... אין לי אייפון... שאנחנו שמורים לגמרי לגמרי וקנאים להמשיך ל

אין לי וואצפ... אין לי קווי נייעס... אין לי שום דבר חילופי שיכול למלאות לי את 
החיים... הדבר היחיד שממלא לי את החיים זה רק אתה!! הבית הכנסת... הבית 
מדרש... והחיבור הפנימי לעבודת ה'... אז אבא שבשמים:  אנא... אל תשליכני 

פניך!!! לפחות אתה יתברך תחייך אלי... תמלא אותי בקרבת אלוקים... משוך נועם מל
יראתך לעם מבקשי רצונך... פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך... וטהר ליבם 

 באמת ובאמונה לעבדך. עכ"פ אם נרצה לסכם מאמר זה במשפט אחד בתפילה:
 ף!! אין לנו.. אלא אתה.זהו!! סו אבינו מלכנו: אין לנו מלך אלא אתה!!!!
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 מהעבר הלא רחוק(היסטורי מפעים  )סיפור "ההפיכה תוךמ"

""ירמכתב מסע" ו"לרק פ  

ולא  במידה ,עד לשבועייםחיובית תשובה  :הציב אולטימטום לחמיוהוא  ,דעת עד מתיבלי ל חבריו מתחתנים ואילו הוא תקוע ,שש שנים הוא כבר חתן ,להיות חתן בלי תאריך יעד פינקלשטיין נמאס חיים שלוםלתקציר: 
 ,חתונה תהיהאמו מתנגדת בכל עוז לצעד הפזיז, היא בטוחה כי האך בא לבקש את רשות אמו להתיר את הקשר, הוא  ,לקבלת תשובה ואין קול ואין עונה חיים שלוםממתין שבועיים  .את המסקנההוא היה תשובה מסיק ת

יים ח .בסבלנות ו להמתיןילסביר להניח כי בעוד חצי שנה שנה הוא ינשא ולכן ע ,אבל היא לא תוכל לעמוד מנגד לנצח אמההתנגדות מצד לו כי יש אמנם להקים יחד בית, היא מבהירה  ל כלתובשל עמדתה הנחרצת ש
ון מחסור ס לדיכאום. חיים שלום נכנו"צ לא להגיב כלי המהוא מציית לדבר ,יכול לצאת נגד אשתומתקשה לקבל את דברי אמו ומנתק את הקשר עם גיסו כדי לאותת על כעסו הרב. חמיו נרמז אבל לא  יהאימפולסיבשלום 

למה הוא ניתק את הקשר עמו, חיים שלום מבהיר לו  ,סומחליט לשאול את גיליד אוזניו אך לא נקלטות. אפרים זלמן אבל המילים חולפות  ,פורי אמונהסה לעודדו עם כל מיני סי, רבו רב ברוך עקשטיין מניכולתו לשלוט במצב
 כבר מעתה.עד כמה שידו מגעת ומבקש לחדש את החברותא  ,רים זלמן מספר לו עד כמה שהוא מצטער על המצב ומוכן לפעול למענו, אפאת עמדתו

עידו יוצא נגדו  ,יענש קשות פעולה ישתף עליו שאם לאהתחילה הוא מאיים ב ,האנגלים גדנ במאבקם ותרתהפסיק לעזור למח בא לברר אצלו למה יק בוימלצנקליי ,ראש ארגון המרי האזרחי ,בדירתוב קבל אורח חשועידו מ
 ,ז רוחו של עידו ומבקש ממנו לעזוב את ירושלים וכך להתחמק מהקנאים שמאיימים עליובוימל נהנה מעו .הםהוא רק נחלץ לעזור בלי להתחייל ולפיכך לא חלים עליו חוקי ,ותומבהיר לו שהוא לא חבר באף אחת מן המחתר

     .הוא מאבד את כל המסגרת החרדית ששומרת עליו ,אבל המחיר לכך יקר מאד ,שתולבק רצהתעידו מ פי. .אי .וי עמדלוס טלפון ומאובזרת פדירה מ המרכז יקבלאזור ב

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 דה תש"נוכב חער

פללת שחרית מת ,החמה נץכמעט עם  ,דקמה מדי יום מוקדם מאהייתה , היא מבטלת זמןלא הייתה מעולם  ,דושגו מלאמן זיהוצארטיל של מה סדר יו
 רהבחדונ"ך  חומש ללמודנה פמתהייתה להפליא צח חוצנקי ומהיה רק לאחר שהבית  בכל צרכי הבית, הת אמלעזר כל כולה תתגייסמ כןאחרי , רבה בכוונה
יורדת לכותל  יתהלאחר מיכן הי מגידה"ה" רעדנערקעדיא "עד שהיו שקראו לה  ,מופלאההיא הייתה בקיאה במדרשי חז"ל בצורה  ,שעות כמה במשך

 היתב היבכל מצ ,סוחפיםלא נרתעה מהשמש הקופחת או מגשמים  יאה מחצה,ים ושעתיכמשך ב תהיליםספר המערבי ואומרת בכוונה גדולה את כל 
  .תמזגה אליהןהכותל עד שכמעט דבוקה לאבני ה

פי תה משלימה את החסר על היא היי ,לחלוטיןדהה תיות חלק מהאו ,לתוכו רהיגשהדמעות המרוב  קשחנצריכה את ספר התהילים שכבר הייתה לא היא 
לא רצתה להיפרד מהתהילים  אך ,פה עלב יונות שנלוות אלהתחים ויכולה הייתה לומר את כל התהילי ,צריכה לו כללעשה לא הייתה מל, הפנומנליכרונה יז

, יתר המתנות עמדו די מוזנחים, רק בחגים עטתה את שרשרת מיש אצלהזה היה הדבר היחיד שהיה ש ווארט""עת עשיית החתנה היקר ב שניתן לה על ידי
   .עטורי הפנינים מידיםהצ זוגקרה עם היהלומים הי

חיפשה את ספר היא  ,כהרגלה תנ"ך ת ועזרה בהכנות הבקר. לאחר מיכן רצתה ללמודה שחריפללהת שכימה קוםההיא קר, אותו בקר דומה היה לכל בו
, ינה נסתרתאה אותו באיזו פלאחר חיפוש מדוקדק מצ ,יד נעלמת הסתירה אותו ,אלא שהספר לא היה בארון הספרים ,ומדוקאל שרצתה להתחיל לליחז

ד נעלמה בחשה בארון ודאגה להעלים את הספר, דבר זה היה מוזר לה נראה שי ,ספריםן הפר בארוראתה את הסמול רק את ,לאה פליאההיא הייתה מ
  תי עושים לה מחבואים? מימא ,לחלוטין

 היא לא ,א חששה לפתוח את המכתבזרים בבית, הילו דברים מומי עושה כא ,פליאתה גברהלספר,  מודבק מכתבלפתע גילתה  ,היא פתחה את הספר
ללמוד בעיון את בבית ידעו כי היא מאד אוהבת  ,עשה לה תרגילטוחה הייתה שהמכתב נועד עבורה, אחד מבני הבית אבל בלבה ב הוא ממוען, עת למייוד
  ילתה.יונות שגבכמה רע ת אותםפומשת ותיה מה למדהילאחיה ולאחהבת לספר היא הייתה או ,תנ"ךה

כה מפורטת מאבא עם אלו , היא קיבלה הדרבנהקושי שבהלמרות ה ,ר יחזקאלהיא מתחילה את ספ כי ,שרק רצה לשמועמול סיפרה בשמחה לכל מי תא
קלטה הרבה יותה בגאונ ,, הוא נתן לה כמה שיעורים ולא היה צריך יותרשנצרך להרבה זהירות לא לסלף חלילה את הפשט ,בלימוד התנ"ך ם להסתייעספרי

  .מוד לבדה ללהמשיכי הדרכה מה שיעורלאחר כ ,ןות הכיוא

את הרשות ללמוד תנ"ך לבד  הוא נתן לה ,כליתות היה מרוצה בתלאחר כמה שבוע ,את הפירושים לפתאביה נוכח כדי לראות שאינה מס היהבהתחלה 
חביא ג להאאת ואחד מהם דחיותיה ידעו זל, אחיה ואספר יחזקאמוד את רוצה ללספר ירמיה והודיעה שעתה את . אתמול סיימה רותאבל לא ללמד חב

 .שעשוע מענייןכנראה רצה לעשות לה  ,מכתב לומיד את הספר ולהצ

מי  להה אין זה משנ, לאחר מיכן תראה בדיוק מה נכתב לה ,זקאל באין מפריעהיא תלמד את יח ,תיקהב תחביא את המכתבלאחר כמה דקות החליטה ש
  .המדוקדקומה דר יוא לא יכול להפריע לה את סה ,תרשוב ביוהאדם החיהיה ו ילאפו כתב לה

עתה היה ברור לה שאף  דבר נדיר באותם ימים()נכתב על ידי מכונת כתיבה ראתה שלפליאתה אותו ופתחה  יאה ,ה אל המכתבתר נפנרה את הספגסשכ
היא הסתגרה  ?אתמי אם כן עשה ז ,מכובדיםמשרדים י ק בידנמצא רהוא  ,ביבהולא בכל הס מוצר כזהאין בבית  ,יותיה לא עשה זאתאחד מאחיה ואח

 רי.כתב המסתווהחלה לקרוא את המבחדרה 

אישית, דבר שלא  חתן וכלה אני פונה אליך נולראשונה מאז שא ,החתן הי"והזה את המכתב כותב  .י'תחהכלה אל  ...בס"דוכך נכתב בו:  עד להוהמכתב י
באתי במכתב  !המשך הקשרכי זה נוגע ל ,רביות ם המכתב נחוץהפע , אבלאיןשועד לני ר לא הייתי זאת לעולםהחשיבות שבדבמלי , אלינותויעשה במחוז

 ינו.בות שבינשיקול דעתך את המשך המחוי אני מפקיד לידי ,תאריך נראה לעין ללא המצב המתמשךהמשיך את האם יש טעם ל ,זהדון בל

בלא  שעוברכל יום  ,ם כל כךיתינלא ממהחסידים  צלנו, אבגיל הראוי לנישואיןעתה שנינו  ,כיןידומאז שהתקשרנו בקשר שאות מלשנים  ששכבר חלפו 
י ב מחדיר, זה שאינה מובילה לשום מקום זוושכת ממשי מסחבת אין לי מושג מה שקורה אצלך, אבל נקעה נפ .מאד סובךעושה את הקשר מתכלית 
 ,רה הטילה עליצוה שהתומש את המלי למ ריםמאפשלא  ,ביותר גם מבחינה הלכתית הדבר חמור ,הרגשה נוראה ,בביתכםאני לא רצוי  יכ ,חזקה תחושה

  ובמצוות.ם בתורה כולם יראי ה' עוסקיובנות ש בו יהיו בנים ,בישראל להקים בית

אין כל עתה חרי לחלוטין, ב"ה המשבר מאנישואין, באותו זמן לא הייתי בשל ל ,עברתי תקופה לא קלה ,היה ללמד זכות על הוריךהייתה תקופה שעוד ניתן 
 מישהו שמונע את כםבביתזה סוד שיש  אין ....בה מוצדקתכת בלי סינמש סחבתאבל ה "איןגוברין יהוד"לכות כה ןישואיעול הנלשאת את כל שאו מעכב
 .שואין גם בשנים הבאותא יסכים לנילש גליים לדבררו ,הדבר



 ידגי המרופמס
2 

מימוש למפריע אני הלא ון, היות וגלי עימצאים בכבו נשנינרק מסגרת כובלת, אמיתי אינו קשר ים בקשר שידוכים שאין טעם להיות קשור ,באופן כזה
זה יהיה לשמחתי דבר  ,ינשא בזמן הקרובשנקבלים החלטה ברורה מאתם או ש ,להציב תנאי ברורדבר: בהלכתי בטיעון מש תשיכול אני לה ,הנישואין

  .הלא בריא סכמתך להתיר את הקשראת הבקש אאזי תכלית,  ללאיתמשך  אם המצב אך , הרבה

לא  ,מוצאי שב"קלעד  יים הבאים, אני מבקש לעשות זאת בשבועלרעותושנינו נמחל ונסלח איש  ,רקשלי שגם את מסכימה להתרת הרה, אמרי יי נא ישה
  התאריך הנקוב.יאוחר מ

ו ל לבי בכיתי שאוהב אותר אמנים כי הוא חבאפרים זלמן, הוא בסוד הענייאחיך דרך י במכתב ותמסרי י לתכתב , את התשובהשובהאי תשובה כמוה כת
 . תרוןתתגייסי לפכדי ש ח ישיר אלייךיתי אותו שלילכן עש קשר גורדי""קרא שנ שרקהתרת הון לרתפהיע לי למציאת ומוכן לסי

 .יוןמדלחיות בעולם ההתמודד מולה מאשר לדעת את האמת ול התרת השידוך, עדיףלמההחלטה תע רו החלטה שתקבלי מקובלת עלי, איני נאיז

 של דם םם בחותחות

 לום.ם שחיי

נתונה, היא לא  אבו הי את הבעיה הקשהמהמודעות סתה לדחוק , עד לאותו רגע ניהיא חשה את עולמה חרב בעדה ,התערפלו עיניה המכתבאת ירלאחר ק
מי  ,עבורהיים ים דתוחפ םנמעות אינראה ששערי דספרי תהילים להטבת המצב, אבל כ אלפילפיכך הקדישה  ,דאמ הייתה טיפשה כלל וחששה מהמצב

איזו בקשה יש אבל  ,סבךלהתיר את היכול בכלה לעזור  באה אפשרותנים, עתה כל כך הרבה ש "עגונה"ל זה נגזר עליה להיות יודע אלו חטאים עשתה שבש
 ירב דורן הגאושל  וביתנוות "יות לה פשיותהנהכנות שלבי החיה היא בתוך שש שנים  ?!להסכים לכךהיא , איך יכולה רח"ל להסכים להתרת הקשר כאן?

 להיות נוות הבית. ה ראויהכעת מודיעים לה שהיא אינ "חיים שלום שליט"א

היא שכבה כך משך כעשר , לפתועה מתמיטעל  צנחהלאחר כמה דקות  ,היא נשכבה במיטה מפוחדת מאד ,בד עליהאשה כר ,היא חשה חולשה נוראה
עושה  ,היא נאנקה חרישית מכאבים שתפסה אותה מיגרנה קשה ביותר,מה דו ,לםם כאלו לא חשה מעוכאבי, לאחר מיכן התעוררה כשראשה כואב ,דקות

תחכה עד צא מהחדר לא ת, היא מרוב חולשה וצער לא מסוגלת לדבר היא גם, לא לספר להוריה דברשליטה היא הח ,למנוע מהוריה צערכל השתדלות 
 ור כוחות.שתאז

בלי  בתוך עצמהסתגר הלמותר לה חד פעמית  ,ם לפעםלדפיקות שהגיעו מפע עתהש לאהיא  ,רה על מפתחאת חדעלה נתה וטבכוחות על אנוש קמה ממי
           אגים.ודכדי לא להחריד את ההורים ה ,מיע קולנזהרת לא להש ,שליש בדמעותלוש שעות התמוגגה ש ,לשתף איש

ם, היא ניצלה את ערב חנוכה כדי לסיים טובי דת מכמה קנייניםינה לה הזמנה מכובהמת ,לחנות יצאה שכםכבר בבוקר ה ,בביתקר באותו  הלא היית האם
 סקה.את הע

בבית לצורך כך ישב שעות נוספות  לברר את ענייני חנוכה הגדושים.לו שוב ח נוכהערב חב ,םהרייר הצחעד אותו יום בא הוא היה תפוס שה יוסף אףרב מ
נות ראויות. הוא לקח עמו את האוכל הכ בליהקדוש יכנס לחג פשר לה, אי אבעיון ו"עיוסף ולאחר מיכן ש תביטור  ,ללמוד את כל הלכות חנוכה ,המדרש

 דע מה התרגש על בתו האומללה.הוא לא י ,יםהרהצאחר שעות לסת עד וכך נותר בבית הכנ לבית הכנסת

ים לבקש עזרה בכמה פרטן רצו לדבר איתה ולא הסתגרה בחדר, הולם , מען הגדולהאחותחשו כי משהו עובר על ה ורויזא 'חנצהקטנות יה שתי אחיותאבל 
צא מהחדר תשכ ,, הן לא תשתוקנהעליה החליטו שתיהןחשבה בדפיקות הנחרצות שהעידו על מצוקה ובקשת עזרה, משהו עובר לראשונה לא התים, קטנ

     סתגרה שעות רבות בחדרה.ה ולמה מהעל  נהבררת

*** 

של חנוכה היה בשבילו ון ש, הלילה הרארת יותרחומאבשעה  לאךיהערב ילמד עם רב מי ,אל ביתויוסף רב משה  זדרזה ,סתכנה לאחר תפילה חגיגית בבית
זה, כעת כמה חיכה ליום  ,, איזו שמחה מיוחדת הייתה בחצר בלילה הראשוןד העולם לא חרבעוכשקים של אמשינוב הוא נסחף לימים המתומיוחד,  יום
מלבד חצרו של  ,אליה חסתפשיוכל להחצר חסידית ם עיה"ק רושלילו בי אין ,השואה האיומה שןעלה עלתה בהקדוש והחצר כובי ת הרלו אב אין אבון ללד
  .השייכות החסידיתלשמור על  ופות כדיעיתים תכמגיע לאליו היה  שומר אמונים""הבעל "ק ההצ

ה ת האהובמהחסידו זה הזכר שנותר לו ,אמשינובשה חצרו הקדומשיש לו רים , הוא לא יכול לשיר רק את השידת שמר לעצמואבל את ההדלקה המיוח
  בערגה רבה.הוא , כעת מגיעה העת הגדולה אליה מחכה קדושת החגמט הוא הוניכר היה עליו עד כמה ל ,היו פניו מאירות מאד לבית כשהגיע .עליו

גביע  ,פזולה שערכה לא יסולא בהגד חנוכיההה שם יתבראש וראשונה הי ,יתה את כל הכלים היקרים שבבשהכילאל הכספת הגדולה רות בזהיהוא ניגש 
 ,חן יקרים מאד ריאביז שם מספרמלבד זאת היו  .ראש ישיבת רדומסקמתנת סח פקערת ה ,הכסף שקיבל מהרבי הקדוש ותטופמ ,ף שירש מסבוסכה

את הוציא  בחרדת קודש בלא רשות. גשת אליהדי שאיש לא ינסה לכנה בחדר השי תת הכספהוא בנה אריכים היו שמירה מרובה. ערכם הכספי היה רב וצ
  .כהן הגדולה ממתינה להדלקתש המקדש תכמנור בעיניו הייתהשדומה ורה הטההחנוכיה 

 להכוה ת המנורא קרמל בחריצותהזדרזה שולים ואת כל הביהיא עזבה  ,ריחניותות ביעסוקה בהכנת לבבמטבח שישבה נוות ביתו הוא הוביל אותה אל 
  נצוץ כראוי.תכדי שף שבידה כסעם משחת כלי 

 עשויהייתה העל המנורה המיוחדת שבערגה  דקות ארוכותוהסתכל  ן שבביתוליד החלו חנוכייתו הגדולהאת וסף רב משה יד ימלאחר שעה של הכנות הע
  .הגאולשל  כיותהחנוכל  מעל אתשוניגבוהה הייתה  ,להפליאמחטובים  פרחיםמעוטרת בכפתורים וו טהור מכסף

עד תה כה גבוהה היי ,"ררהשפונה ל חלונו סמוךהוא הדליק אותה  ,יםנהג בעלי הבתים בירושלכמ ,ביתואותה בחצר הציב הרב לא היה יכול ל כהרעבשל 
 ןכליצוק בתון תנישד ע ,וגדולים הייעיה גב ,אמצע החלוןלעד יות ננבחיהייתה רת ממית ,היה להניחה על גבי הקרקע יד ,שאי אפשר היה להניחה בחלון

  .אור הבקרלעד ק שידל ידכ כשיעור המקדש,

בימי לדורותיה יזמן הופחת משבית היא את רת מפאמעל שמונים שנה  ,מאדעתיקה הייתה עשה אותה, אמן  כי צורףוהעיטורים וחים מכל הפיתיכר היה נ
 יחסנית מאד שעברה אליו בירושהה יחנוכייתה זו הי את הברק הנוצץ. ת להרבות לתה לשעמ על ידי ציפורהי כמה חודשים מורקה וחודשה דמ ,החנוכה
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שידע איך רשה מיוחד מוומומחה הביא  הזצורך ל ,םחלקילכמה  היה לפרק אותה נאלץמפולין , כשברח ווהורי הורי דליקו הוריוזו הה יכיחנו, במאביו זצ"ל
 .לחבול בחנוכיהלפרק בלי 

וערגה שהחזירו את  מלאי שמחה, לאחר ההדלקה פצח בסדרת שירים הקודש ל בעבודתלפני ההדלקה והח חינהאמר את הת ,לאחר שהטיב את הנרות
גה גם ותו דמעות גיל, בעת ההדלקהמשינוב של אדמיינו את החצר החגיגית שירי החצר ואת  עמועמדו ושוררו יחד  בניוהבית לאחור כמה שנים טובות, 

שמו לב כי צארטיל עומדת שעה ארוכה התנהל טקס הדלקה, לפתע  משך ,עד היסודוגגים ועתה חרבה תה חנים המספר ששלפני מ להיזכר בחצר יחד
 , כאילו הייתה אורחת שמתביישת להיות במרכז.כדרכהשלא בקצה החדר מבודדת 

א היא חנוקה מדמעות, היי ניכר עליה כ ,, צארטיל לא ענתהההדלקהעם כולם בעת ושאלה אותה למה לא הייתה גותה התנהעל ציפורה תמהה מאד 
דבר שלא עשתה  ,גרה בחדרהתסוההילות בבמהמקום חה ניסה לחטט ברבוש אותן, כשאמה לכלה יכ ולאבץ על לבה אבל הכל ר ,בלוע אותןניסתה ל
 .מעולם

יתה כל הי ,ע מרומם בשנהרג ,תבדיוק כעת בהדלקת הנרו ,הייתה במצב רוח מרומםהבוקר עלה, נראה שהיא במשבר, מוזר עד עובר עליה אמרה לבמשהו "
 "?כך תלושה מכל האוירה

, רק הפרטיות שלה, עלינו לעקוב בשקט בלי להיות מעורבים שצריכים לתת לה אתיף אני חושב שעד ,ניין מאד, אבל אולי לא כדאי להכביד עליהאכן מע"
 ."את זה שוב שתנה נבחןאם נראה שהמצב לא מ

ו דאג ,טנותי הקתבפרט ש י הבית. אחיותיהט לא החליפה דיבור עם אחד מבנהיא כמע בעצמה,סת תה מכונהיי ותו יוםאצארטיל מ ,א השתנההמצב לאבל 
כשגברו הלחצים החלה להסתגר בחדרה ולא הייתה  ,אבל צארטיל החרישה !?ם כה שמחיםלמה היא כל כך עצובה בימי ,אול אותהלשמאד ולא הפסיקו מ

 .תרחוקו לעיתיםיוצאת רק 

מאד שהסיפור עם השידוך מציק לה שה. רב משה יוסף חשש הצרה החדד עם תמודך לה, הם לא ידעו אימרוב כאב םהדיאת יו רכו פואשתמשה יוסף  רב
 עם זאת לא הבין למה בדיוק בימי חנוכה המיוחדים. סוים פרץ המשבר, אבלכנראה שבאיזה רגע מ ,בתוכההיא לאגור  כמה יכולה ,מאד

 לוןסעברה ב ארטילצשלה רגע מסוים כלא יכולה הייתה לשבת מן הצד, היא ניצ (סקרנית)ורה כאם ציפ, ושא עדין זהט בננזהר לא לחט ם רב משה יוסףא
 שהיה לה כלפיה, אבל הלחצים של אמה לא הדרך ארץבעדינות ובשיא נשמטה צארטיל ילה והחלה לשאול אותה על מצבה, בתחואיש לא היה במקום 

 וגה.לא הפשל אפרים זלמן ופרצה בבכי  ה את המכתבלדרה, היא הראתה יכנס לחאת אמה להקשה ביקו, לבסוף נשברה צארטיל ופס

מוהו, הוא עכשיו גרם אין כר מחמו, מעשה נגד הוריה בתהלהמריד את  חיים שלוםה גבר, מאחורי הגב הלך ראה את המכתב מספר פעמים וזעמציפורה ק
היא עשתה את כל  ,הייתה מלאה בחיוניותעל הזיווג ם אם העתירה בתפילה ג ,יל בשמחהטראצ הלכה, עד לכתיבת המכתב התנה לבין הוריהלקרע עצום בי

הגיע  שר החולני,לנתק את הק צריכים עוד ראיה שצריכיםאם  !?לעשות כןיך העז אותו חצוף תה הפכה בבת אחת לשבר כלי, אלות שלה, אבל עהמט
 .ת הקשרנתק אהרגע ל היא תראה לבעלה ותאמר לו שהגיע !מכתב זה

מנה ואיך טל מעטרת ראשה ני" ,חרב בעדה למהבתה בכתה ללא הפוגות, עו, ה להרגיע את צארטיל בלי להתייחס למכתב, אבל היא לא הצליחההיא ניסת
 רווקה אומללה.כיה צטער כל חיעתה ולא לה לה למות עדיףבלעדיו חייה אינם חיים,  ?לא תבכה

 דבר עם האבא על העניין ויצאה מהחדר.לה שתאמרה  ,האת הבעירציפורה ראתה שכל מילה שתוסיף רק תגביר 

היא אינה מוכנה  ,ייםחייה אינם ח "אביש גד"עדי אותו חתן צארטיל מילים ברורות שבלמ היא שמעה ,כשיצאה מהחדר חשבה שעומדת היא להתעלף
, אם צארטיל הבית יחרבהיא חושבת ש ושים?עה , מכיםדושי תשמע יותרהיא לא  ,רםנפ חיים שלוםהשידוך עם ינתה אם ם שידוך, מבחלשמוע על שו

  ?יותרבהאם מצב זה אינו מסוכן  ,תהאף אחד מאחיה ואחיותיה לא יעקפו או ,נהתישאר רווקה זק

יא יחיד בעולם, הינו חיים שלום א ?ים בירושלים שמתאימיםעוד עשרות בחור מתאים ויש ינואאיך משכנעים את צארטיל שחיים שלום  ?עושים מה
השפעות סכיזופרניות  תתח נתוןאת חיים שלום ש צריכהבכלל אינה פוקחים את עיניה להבין שהיא , איך שפחהאים לה ולכל המשיתבחור תמצא 

עלי דעות מפעם לפעם הוא מתחבר לכל מיני בחורים ב ,כך ירא שמים לדור העתיד, הוא גם לא כל והוא עלול להעביר את מחלת הנפש של ,וכנותסמ
   היא צריכה אותו? "כ, מה אותות מסוכנציוני

את צארטיל  לו את הכוח להשפיע ולשכנע ארטיל, רק משה יוסף ישבדת את צאחרת היא מא ,הפעם עליו לעמוד לצידה ,ףהיא חייבת עתה את משה יוס
כים לקחת את ריהגט וצ ם זרק אתחיים שלו ,על הבית שלו לפני חיים שלום, כעת כבר יש מצב נתוןם משה יוסף חושב לקחת את עצמה לידיים, נראה שג

 ה לשפיות.להשיב אות ד אחראיתפקי זה בכל הרצינות, על משה יוסף מוטל

לו אזהרה ולא קיבל כל הוא שלח רה אחרת, ו ברייעה, אבל האמת שלא הייתה לפניו כליל, חיים שלום פעל בצורה מפתעל המכתב חוורו ה לו כשסיפר
אם היה יכול  !סגור? , מי השוטה שיסכים להיות חתן בלי כל תאריךשהוכל פקאולאומלל אין  ,דוך מאסב מצב באמתת, ה, מה היה עליו לעשותגובה

  ?ועלת בזהמה ת ,ירם האופעולה, אבל להיות חתן עשהוא אפילו מרוחק, היה חיים שלום משתף תאריך כל  להתחייב לו על איזה

 תאריךה זהשכפולה ומכופלת  ייבותחעם הת ,לכל הפחות שנהתאריך של  םעבה שות לתת ,ים שלוםעם ההצעה של חי או לזרום ,י ברירותשתלו עתה יש 
, אולי שלום בית יועצים חכמים שבקיאים בנושאילשידוך, הוא ידבר עם  שתסכים יישב את דעתה של ציפורהסופי, שנה זה פרק זמן מכובד בו אפשר לה

 ,השאלה הקשה "ל תעשהוא שב"ב לאב ,והשידוך ירד באופן סופי לא לענות ,שניה ותאפשר  סה עליו.את ציפורה מהעץ שטיפ יתנו לו את הסולם להוריד
 שלה תהרוס את הבית כליל?בצרות או שבהת ,צעד אמיץ אחדהאם כעת ציפורה תהיה קשובה לעשות 

נושא , לא כל שכן על ם דברעל שוספונטנית  בלהגי לא אוהבהוא  אחד לפחות, ן על הנושא לילהוללבבקשה פנה אל אשתו  ,בענייןאחרי כמה דקות תהיה 
 כה חשוב.

 ציפורה הסכימה איתו ויצאה מהחדר.
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קום שהוצע המאת החברותות הקבועות והוא הכיר כל אחד עם הסגנון שלו,  היו לו בירושליםה פחד מהמעבר לעיר שונה, עידו למרות שקיבל את ההצע
יתחיל לחיות את החיים שלו בלי , אבל הוא לא מכיר את שתי הערים, איך ולבני ברק ובה מאד לתל אביבקר גבעתיים אמנם ,לו לחיות לא הכיר איש

 מצבו לא פשוט. ,לא היו לו כמה סיבות שידע שהוא חייב לעבור ואם ,כבר לא היה יכול לסגתל הוא דבר זה הטריד אותו מאד, אב ?בלי מניין קבועו חברותא

 ש לו למי לפנות.נים שלו, יל התכנוכדוגמת כ ו רעיון כביר,חלפתע הבזיק במו

כניות, הפעם הוא ולהעביר לו ת שצריךפילו את שמו לא הכיר, הא ידע רק היכן לפגוש אותו כר קשר עם בעל המסכה )רעול הפנים( שאיומיים אחרי כן יצ
 מעביר לו תכנית פרטית משלו.

ראש לי יש  :לו ההייתהטענה ש ,תנגדילה ניסה הלה להגמרא, בתח לו חברותא ללימודכז, הוא הציע בהצעה לעבור עמו יחד למר אותו עהפתיכשפגשו 
בשל זה נשרתי מהחיידר,  ,קשה לי "עין יעקב" ולאפיסיתי לקרוא אפילו משניות ימעולם לא נ ,לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום יודע אניבקושי  ,אדמחלוש 

  ?מאד מסובכיםהם שבילי ב ,וטים ביותרשפהילו אפרא י גמדפאיתך למד אאיך  מאה שערים,ד הייתי הבטלן של תמי

 ,ה ד' של חיידרבכית דיםמי שלופכ מד איתו תחילת גמ'וא ילה האסטרטגיות כניותועם הבטחה שהוא ישתף אותו בבניית התאבל לאחר הפצרות רבות 
ל יר כבלי להות) "טופגעווישט פון ארא"הודעה.  בלי להותיר כלכז למרנחה דעתו, סוכם שהם יעברו  חן בעיני אותו רעול פנים דבר שמצא ,אפילו בלי רש"י

   (ניםסימ

וגים החכך יוכל לשמור קשר עם  ,לא הרחק מתל אביבאזור שנמצא על קו התפר עם בני ברק  ,גבעתייםימל סידר לו דירה ביינציק בוקל ,רכזמו עבר לעיד
  .השמאלני גון מח"ץיך לארה שושמעך לכלא ידע שב, הוא ו הקטן של קליינציקשרדמשלו ומאידך לא יהיה רחוק מ

היה בו מענה ברור לכל השאלות  ,דהןבצע שביקש עוזי תכנית הפעולה של המאת כדי למסור לו  ,כהעם המסאיש הנפגש עם  ,שעזב את ירושלים לפני
אך גאונית  בצורה פשוטהתוכנן מהיה  "וידנג דיוקי"הרס מלון  ,בצע שהדהד ימים רביםאוניות רבה את המבג שירטטהוא  ,הטרידו את עוזישות שהק
לבושים היו שהחדירו את הנודות  למטבח הגדול של המלון, האנשים והי יםדגדולים של חלב שמיוע ות, הוא תכנן החדרת חביות נפץ בתוך נודתהפשטוב

היו שם  (צמה אדירהוע)נפץ ב טנ"ט לק"ג נפץ אדיר ש 05ו בכל נוד היהאוכל למטבח, ם את פשוטים שמוביליכאנשי הובלה, איש לא הכיר את האנשים ה
כל החלק הקדמי לגלח את היה ביכולת הנפץ  ,זירכל האגף המאל עמודי התמך של הבניין כדי שימוטטו את כ דוהוצמהנודות  ,ק"ג 005שבעה נודות שהכילו 

להם המקום, היה מפנו תהודעות לבריטים שי בירסמן רק זבפ יצוץפלפני ה שיהיותיאם טים, הוא של הבניין בו הייתה ממוקמת המפקדה המרכזית של הברי
  ., איש לא היה חושד בהם כללתמימים למדי היו נראים החלב תונודני המרעומים, לבטל את מנגנוכדי  לאאך  ,פנותתדי זמן כדי לה

היה  ,את הבנין כולו פניםהיו מ שיש יםגישי רבמקומות הכרות שידעו לפגוע המחת ארגוני ונותם שלמוכנים להודות בעלי אוות האנגלים שלא היואלמלי ג
 פציעה אנושהות וומל היו ניצלים מאות אנשים מאב הבניין, הבניין היה חרבהרחק מ תפוס מחסהוכלו לברוח ולי יםפרק זמן מספיק כדי שמאות אנש

 ,צועיםחורבן עצום ואין ספור הרוגים ופ ,תרות ביות היו חמורהתוצאו ,הרותנשמעו לאזולא היו שחצנים מאד  טיםאך הברי )ביניהם היו יהודים רבים(
  .ןו בחלקים האחרים של הבנייהים רבים שביניהם היו יהודי

יבדו את בכך א דם צמאיסטים ריוהם הצטיירו בעולם כטר ,ותרתהמח דמיתתוגמרו נזק חמור לבעולם  האנטישמיותשנוצר גרם להתגברות הרעש 
וממנהיגי  חץראש ארגון מלמרות שקלייצניק  ,גדול ביותר יהה י הימיןנוארג עלאל בארגוני השמהכעס , ת בעולםרבה מקומוהשהייתה להם בטימיות יהלג

ליתר הארגונים ת ות השמאלניוה בין ארגוני המחתרקת שיתוף הפעולספדבר זה הביא לה ין,וני הימגמארהתנער ל בחר לטובתו ,סמויף השמאל היה שות
 מן הימין. 

לא היה  ,ד הענייניםסוו מאד בעידו, כעסם גבר, הם לא הובאו כלל למלבד עוזי, אבל מושיקו וגואל חשדע צבשל המהאסטרטגי  דע מי היה המתכנןאיש לא י
 ,מדי עבורםאליהם, התכנון היה ברמה גבוהה מעט מהקרדיט לעצמם, אבל איש מעמיתיהם לא התייחס יטול ני, הם ניסו ללהם חצי מושג על התכנון הגאו

הם גמרו  ,דוכלפי עי , דבר זה הגביר את טירוף השנאה שלהםעל כךנונם הביא שפסקו לדבר כבצע לתנכס את המניסו לשנשמעו כשעמים רוהצחוק הפרצי 
 .בחייואומר להתנקש 

רעש היריות  ,בנפשם עוד רוחםם נמלטו כל ה ,ותה בכדוריםסו ארו בקלי קלות אל הדירה וריסהם חד ,של עידו טןבשעת לילה מאוחרת הגיעו אל חדרו הק
 כבר נעלמו עקבותיהם.  ריזות רבה ועוד בטרם הספיקו השכנים להגיעזהיה מספיק כדי להעיר את השכנים, אך הם עשו זאת ב

צאו ללא רוח ם נמשניה ,ללא התמזל המזו למחרת במקומ ושבאויוסי נגר ומרנץ למשה פ, אבל בבייומיים לפני כן עבר לתל א ,נס גדול ביותר לעידו היה
 דיירים חדשים שבקושי הספיקו להניח את רגלם בדירה וכבר שבקו חיים. היו הם  , איש לא ידע מי חפץ להמיתםחיים

ה שום טביעת אצבע לא נמצא ,ווה כבר זמן רב קודם לכןהאורמ אך נראה שהסוסים ברחו קבות הרוצחיםוא את עהאנגלית פתחה בחקירה למצהמשטרה 
  .על בעלי הכלים יעלואולי יסטית ועל פי זה שות להן בדיקה בלכדי לעירה פזורים בד שהיוקליעים  מספרו עמם הם נטל ,לא נואשהה אך המשטר ,בדירה

שני אזרחים יש חשד גדול כי אחד מאנשי האצ"ל היה מעורב בחיסול  ,הרוגיםנמצאו  כי בדירה איקס ,די איש בולשת שהיה משת"פעודכן על ידהן וזי ע
 תפים לחיסול.ספר מאנשיו שיש חשד כבד כי הם היו שורבת אל מסכנה מתקם, התמימי

עד  תואבל הדירה הייתה דיר, יהםנאינו בישעשה גילה כי עידו בי ירור אינטנסידע מי מתגורר במקום, ביהוא  ,דירה איקס הייתה מוכרת לו היטב ,עוזי נחרד
בעל הבית הספיק להשכיר את הדירה לשני אזרחים תמימים שלא  ,ר עקיבותמהדירה בלי להותיהוא יצא יומיים לפני כן  ,לושיחק  , מזלו הטובלרגע ההוא

 ם. של המחסלינהרגו בשל טעות הם  ,ות. אין ספק כי זה שחיסל אותם התכוון לעידוהיה להם כל קשר עם המחתר

 רגוןאהמישהו מ ,ו בנשק של הארגוןהשתמש עיד כיההכדורים  טיבולם, מישהו שרצה לסלק את עידו מהעש י ,מוחשיתבסכנת חיים מצוי עידו  ט כיקל עוזי
סה להרוס ופתיחת חקירה חשאית לגלות את החפרפרת שמנ ת מסקנותב הסקהזעזוע היה רב וחייהמתכננים של הארגון, גדול בגד וניסה לחסל את עידו 

  נים.בפאת הארגון מ
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אין כמו הרגע 
הזה שהעבודה 
המוכנה נוחתת 

אצלך בבית
במשלוח ישיר 

ומהיר

לקוחות גרפומט

נהנים גם משירות
משלוחים מהיר

כל סוגי
ההדפסות
וההפקות

הדפסות 
באיכות 
גבוהה

מחירים
נוחים

במיוחד

שרות
מהיר 
במיוחד

משלוחים
לכל חלקי

העיר

בנוסף לשירות והיחס האישי
יש לכם אפשרות לקבל את החומרים

במשלוח מהיר עד הבית 

02-5337722g5337722@gmail.com
רח' אהלי יוסף 5 )פינת בר אילן(, ירושלים

שעות פתיחה: ימים ראשון עד חמישי 10:00-19:00 רצוף, ימי שישי וערבי חג 10:00-12:00
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