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 וסיפוריםליקוטים 
  פרשת נח - נפלאים

 
 "ותשחת הארץ לפני האלוקים" (ו, יא) 

שואל רבינו האור החיים הקדוש, שהיה צריך לומר שנשחתו 
'אנשי הארץ' ומה הכוונה  'ותשחת הארץ', שמשמע שהאדמה  

 בעצמה נשחתה?
ומתרץ רבינו הקדוש וזה לשון קודשו: 'דקדק לומר 'הארץ', 
הכוונה שגם גוף הארץ לצד הפלגת החטאים תקולל חלקתם 
בארץ כי ישכינו בה התיעוב הנוצר ממעשיהם. עד כאן לשון  

 קודשו.  
למה שמסופר במדרש, שאנשי דור המבול רצו   וובפשטות כוונת

הם, והיו מפקידים לדעת היכן מטמינים העשירים את אוצרותי 
אצלם אפרסמונים שמריחים מאוד, והיו העשירים מפקידים 
האפרסמונים אצל אוצרותיהם, ובלילה היו באים וחותרים בארץ  
במקומות שעולה מהם הריח. ולפי זה, גם הארץ בעצמה 

נו בה אפרסמונים לסייע טמיהושחתה ושותפה בעוון הגזל, שה
 להם במעשה הגזל.

אולם יש עומק נוסף 
בדבריו, לפי מה שכתב 
בפרשת אחרי, כי כל מקום 
שנעשה בו פעם עבירה, 
נעשה מתועב ומושחת, ויש 
בכוחו של המקום עצמו 
בעתיד, להכשיל גם צדיק 
שיגיע לאותו מקום, שיכשל 
בעבירה או בהרהור עבירה, 
מחמת שהמקום נעשה 

 גורם לעבירה. 
ובזה מפרש הפסוק 
'כמעשה ארץ מצרים אשר 

 -תעשו' ישבתם בה לא 
שעצם העובדה שישבתם 
והתעכבתם בארץ מצרים 
שהוא מקום עבירה, זה 
עלול לעורר בכם מחשבות 

 ומעשים רעים.
לפי זה, יתכן שכוונתו כאן, שהם הכניסו השחתה וזוהמא 

 'רוחנית' לארץ, עד שהפך להיות גורם לעבירה.
 

 "כי מלאה הארץ חמס" (ו, יג)
שהיה בעה"ב על כמה  מעשה היה בעיר הבירה לונדון ביהודי

וכמה בניינים בשכונת גאלדרעס גרין, והיה משכירם לאחרים 
ומהם מקור פרנסתו. הלה היה מקפיד שלא להשכיר מדירותיו 

גנבים   –כושים שחורים בהיותם ידועים כעם קשה  – לגויים 
וגזלנים שאינם פורעים חובם 
בדמי השכירות... עד, שהגיעו 

, וכל זמנים קשים על העולם
מסחר הנדל"ן ירד מטה מטה, 
ועמדו הרבה מדירותיו ריקניות 

 משוכרים.

באותם הימים בא לפניו 'גוי כושי' שרצה לשכור אחת מדירותיו.  
הלה העמיד פני עשיר וסוחר גדול, ואף סיפר שתחת רשותו כמה 
וכמה חנויות מסחר, על כן הסכים היהודי והשכיר לו אחת 

ממילא ריקם. עברו חודש ושניים גם שלושה   מדירותיו שעמדו
וארבעה ואין קול ואין עונה, הנכרי נתגלה כגנב מומחה ולא אבה  

 אף לא פרוטה אחת...  הלשלם על שכירות הדיר
 .משכלו כל הקיצין קראו היהודי ל'בית המשפט'

בהגיע עת המשפט שמע השופט את טענתו ושאל את הגוי ומה  
'תשובה' יש לך, ויען הנכרי ויאמר, שאינו צריך לשלם לבעליו כי 

מעולם, צבעם   המים לא הוחמו  – מתחילה היו לו רק צרות בדירה  
של קירות הבית היו מתקלפים בכל עת יותר ויותר, דלתות הבית 
הרעישו ברעש נורא מחמת החלודה, המים אשר בכיור היו  

וכיו"ב הרבה   –דלוחים, בחורף שלטה הצינה ובקיץ שלט החום 
מטענות ותירוצים שאי אפשר להוכיח שאין הצדק עמו. וכבר  

בפרט אחר  –יד במשפט היה נראה ליהודי כי הוא עומד להפס
שה'שופטים' שם ידועים 
כשונאי ישראל ולא עוד 
אלא ש'חוקי המדינה'  
מסייעים הרבה להגן על 
השוכרים, אלא שלא היה  

 בידו לעשות מאומה... 
עד ששאל השופט את 
הנכרי, האם פרעת את דמי 

פעם  חותפ הל השכירות לכ
אחת, נזדעק הגוי: "לא ולא, 
וכי עלי לשלם על דירה 

 כזאת?"
ז נענה השופט: "אכן אאו 

נודע הדבר, כי רמאי וגנב 
אתה, כי אם היינו רואים 
שבתחילה שילמת את חובך 
היה מקום לקבל את כל 
טענותיך, אך ברגע 
שמעולם לא שילמת, הרי 
לנו הוכחה מוכחת שמעולם לא היה בדעתך לשלם, וכל אלו  
הטענות אינן אלא תירוצים, כי אין ברצונך להוציא מכיסך אפילו  

וה פרוטה, צא עתה ושלם לו מרישא ועד גמירא מימי ישיבתך שו
 בזה הבית".

הגה"צ רבי אלחנן היילפרין גאב"ד ראדומישלא זצוק"ל שהיה דר 
בגאלדרעס גרין, היה מוסיף ללמוד ממעשה זה, על ה'תשובה  
והקבלות' אשר הננו מקבלים ע"ע בימים הנוראים והקדושים, כי 

 – מתחיל כל אחד עם תירוציו    אך עוברים הימים הקדושים ומיד
אם מענייני פרנסה וגידול בנים, או ה'חברותא' שאיננה טובה, 
הישיבה והכולל אינם טובים וכו', 
והנה אם 'שילם' לכה"פ בתחילת 
הדרך את קבלותיו יש מקום לומר 

בתירוצים אלו, צדק יש כי אכן 
אבל מי שמיד בראשית השנה, 

תו כבר קבלכשעדיין לא קיים 

 
 
ל 
 
 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

"הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן 
 שיר השיריםהחלונות מציץ מן החרכים" (

 ב, ט)
כשהאדם עומד להיכשל חלילה, נדמה לו פתאום 
כאילו מישהו מסתכל עליו.... זה הוא הבורא ית"ש 

 ששולח לו 'סיבה' להיתלות בה ולהינצל מהחטא...

ים וק"ודע כי על כל אלה יביאך האל
 במשפט" (קהלת יא, ט) 

אומר הרה"צ ר' אשר פריינד, העונש בעולם הבא יהיה 
רא שלח לך!!! על זה שהתעלמת מה'סיבה' שהבו

 יכולת להחזיק בה ולהינצל.

 ספינקא) -(מעט מן האור 
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מטיל  הז תירוצים מדוע אין בידו להשלים קבלותיו, הרימוצא 

 ספק כי מעולם לא היו קבלותיו באמת...
 (הרה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א)

 

 "תחתיים שניים ושלישים תעשה" (ו, טז) 
 בראשית ימי הנסיעה ברכבת התחלקו הנסיעות לג' מחלקות.  

 מחלקה ראשונה הייתה מחלקה מפוארת עם כיסאות מרופדים,
מרחב נאה ושירות אישי לנוסעים. מטבע הדברים היה מחיר  

 הנסיעה במחלקה ראשונה מופקע כטיסה במטוסי זמננו. 
במחלקה השנייה היו מושבים סבירים ללא שירות אישי וללא  

בה היו    -מרחב, כעין האוטובוסים של ימינו. ובמחלקה השלישית  
ושטח היו ספסלי עץ נוקשים בצדדים  -כרטיסים זולים מאוד 

אמצעי שבו היו בערבוביה חיות ותרנגולות, בני אדם וסלי קניות,  
 תיקי נסיעות ומה לא... 

באחת הפעמים נסע רב מסוים ברכבת וקנה כרטיס פשוט 
 למחלקה השלישית. הצטנע הרב בפינה ולמד. 

עבר לידו משכיל אחד שתהה כדי לקנטרו: "רבי, תמהני על צדיק 
 כמוך שנוסע במחלקה שלישית".

שיב הרב: "עלי אין זו תמיהה. שכן ישנן דרגות של צדיקים. ה
דרגה ג'.  -צדיקים דרגה א', צדיקים דרגה ב' וצדיקים כמוני 

לפיכך נוסע אני במחלקה השלישית. אולם תמהני עליך, כיצד  
 חצוף מדרגה ראשונה כמוך נוסע בקרון המחלקה השלישית"...

 (במחשבה תחילה)
 

קים כן עשה"  וו אל"ויעש נח ככל אשר צוה אות
 (ו, כב) 

 זה עשיית התיבה.  –כתוב במדרש "כן עשה" 
יש מצוות שהאדם נהנה שספרים,  בוהביאור על מדרש זה כתבו  

ממנו בגופו ולא רק משום קיום המצוה, וכשעושה מצוה זו אין  
אנו יודעים אם עשהו לשם שמים או לשם הנאת גופו, אבל אם  

שום הנאה אזי רואים במוכח ים גם מצוות שאין לו מזה  יאדם מק
 שכוונתו בכל המצוות, אף במה שנהנה כוונתו לשם שמים.

זהו ג"כ הסיבה שלסעודה השלישית בשבת קודש קוראים 
"שלש סעודות" הואיל ושתי הסעודות הראשונות בשבת אוכל 
האדם כשהוא רעב ויתכן שהוא מתכוין להנאת עצמו, אבל 

  , , ומוכיח בזה שאוכלוהסעודה השלישית אוכל הוא בהיותו שבע
שהוא לשם שמים, וכוונתו בכל שלש הסעודות לשם שמים 
לכבוד שבת ולכן זה נקרא שלש סעודות שכולל את כל 

 הסעודות. 
זהו גם הפי' במדרש כאן "כן עשה" זה עשיית התיבה כלומר: 
שנח עשה את התיבה באותה כוונה אשר עשה "כל אשר צוה ה'"  

צוהו ה' שאין בהם הנאה   כמו שעשה את כל הדברים אשר –
גופנית וכל כוונתו היתה אז  

נח את  הלש"ש כך גם עש
התיבה לא כדי להנצל מן 
המבול אלא בשביל לקיים את 

 מצוות ה' יתברך. 

"ויעש נח ככל אשר צווה אותו אלוקים כן  
 עשה" (ו, כב) 

יש להבין, מדוע התורה מציינת לשבח את נח, שעשה ככל אשר 
 אלוקים, וכי היינו מצפים ממנו שינהג באופן אחר? ציווה אותו 

והלא נצטווה להיכנס מפני מי המבול, הוא וכל החיות האמורות  
 -להגיע אליו, ולצייד את התיבה במזון לכל הנמצאים בה לזמן 

 ממושך, האם באמת היתה אפשרות שנח לא יעשה זאת? 
תיבה: ווי ה' לנח בנוגע למזון ביועוד, בפסוק שלפניו מסופר על צ

"ואתה קח לך מכל מאכל אשר ייאכל ואספת אליך והיה לך ולהם 
לאכלה" (ו, כא). מדוע נאמר לנח "קח לך", הרי משמעות 

זה מתיישב עם הנאמר  ך הדברים היא, שיקח רק לו לעצמו, ואי
 בסוף הפסוק: "והיה לך ולהם לאכלה"?

מכוח זה דייק בספר ליקוטי ריצב"א, שה' יתברך הורה לנח  
יד במזון שיספיק לבני האדם הנמצאים בתיבה, והוא  להצטי

בעצמו, ה' יתברך ידאג לכך שהמזון שהוכנס עבור נח ובני 
 משפחתו, יספיק גם עבור כל בעלי החיים שבתיבה. 

עתה נתבונן, נח מצווה להכניס לתיבה כל כך הרבה חיות טורפות  
קחת  ומסוכנות כגון: דובים, אריות, נמרים, טיגרסים וכו'. ועליו ל

 האין זה ניסיון גדול ונורא?  ,אוכל רק עבורו ועבור משפחתו
הלא אם יחסר מזון לחיות, נקל לשער מה תהיה תגובתם  
המהירה, ובכל זאת נח התגבר על כל החששות, ואולי גם הרגיע  
את אשתו ובניו וכלותיו. הוא עמד במבחן כלל לא פשוט. לכן 

ר צווה אותו  משבחת אותו התורה ואומרת: "ויעש נח ככל אש
 אלוקים כן עשה" (ו, כב), כלומר, נח עמד בניסיון גדול. 

 (פניני עין חמד) 

 

 " (ז, א) כי אותך ראיתי צדיק לפני"
זכיתי להיכנס כמה פעמים אל האי גאון וצדיק רבי יעקב ישראל 

הסטייפלער', ואני רוצה לספר הנודע בשם ' –קנייבסקי זצוק"ל 
 סיפור שאירע עמי. 

  – ידוע, שאת ספריו 'קהילות יעקב' לא מכרו בחנויות הספרים 
אם מישהו רצה לקנות את ספריו היה עליו לטרוח ולרדת אליו 
לבית ולקנות ממנו. היות ומרן הסטייפלער זצוק"ל לא שמע 

ל גבי  היטב ל"ע, לכן מי שרצה לומר לו משהו היה צריך לרשום ע
גליון את מבוקשו, והוא עיין בכתב וענה לו תשובה. וכמו כן, מי  
שרצה לקנות ספרים ממנו היה צריך לכתוב על הפתק איזה 

 ספרים בדיוק הוא רוצה, ואז היה נותן לו את הספרים. 
פעם אחת בהיותי בארץ־ישראל הלכתי אל הסטייפלער זצוק"ל 

לים בשמחה במוצאי יום הקדוש. הסטייפלער ישב ואמר תהי
 גדולה ובהתרגשות (מנהג צדיקים קדמונים). 

כתבתי על פתק רשימה של ספרים שחפצתי לקנות אצלו  
והגשתי לו את הרשימה. 
הסטייפלער זצוק"ל עיין בפתק 
שמסרתי לו, ואמר לי: "אני נוהג 
שלא לעסוק עם מעות בעודי 
לבוש בבגדי שבת, מחשש שמא 
אשכח ואכניס את המעות לתוך 

 לרפואת
 "הע בלומה בן הי"ו ברוךהרה"ח 

 בתוך כל שאר חולי ישראל
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בת והם ישארו שם עד השבת הבאה...", ולכן הוא לא  בגדי הש

יכול למכור לי את הספרים. כתבתי לו בחזרה על הפתק, שאני 
לוקח אחריות שלא יכניס את הכסף לתוך בגדי השבת. חזר 
הסטייפלער ושאלני אם אני יכול לחזור ולהיכנס אליו למחרת,  

 . וכתבתי לו בחזרה שלמחרת אני נוסע לאמריקה ואינני יכול
אז הרהר הסטייפלער כמה רגעים, ואח"כ קם ממקומו ואמר לי 

 שהוא כבר חוזר, והוא יצא. 
נשארתי בחדרו לבד, אני ממתין חמש דקות, עשר דקות, חמש 

 עד שלבסוף נכנס הסטייפלער לחדר. –עשרה דקות 
 הסטייפלער –מה מאוד נדהמתי לראותו לבוש בבגדי חול! 

מראשו ועד כף רגלו! הוא   –זצוק"ל יצא והחליף את כל בגדיו 
לבש את הטלית קטן של ימות החול וכו', ואפילו את הכיפה שעל 
ראשו הוא החליף! ורק אז לקח ממני הסטייפלער זצוק"ל את 

 המעות והכניסם מיד למגירה שבשולחנו... 
 דרשו) -(רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א 

 

תך ראיתי  ו"כי א
 ק לפני" (ז, א) צדי

הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין  
שליט"א מביא מהמדרש 
(בראשית רבתי) מיסודו  
של רבי משה הדרשן: נאמר 
על נח: "כי אותך ראיתי  
צדיק לפני", למה צדיק? 
לפי שהיה עושה צדקות עם  

 כל אשר היו בתבה.
אמרו: בתחלה, בימי אדם 
הראשון, היו החתול  
והעכבר בביתו של אדם  

תפים זה עם זה.  והראשון ש 
יום אחד נכנסה תחרות  
בלבו של העכבר על החתול, 
והלך אצל אדם, אמר לו:  

'אדוני, תן לי רשות על החתול להרגו, שהוא גנב'. אמר לו אדם: 
תהיה לו למאכל', מיד קפץ  -'הואיל וספרת עליו לשון הרע 

החתול על העכבר והרגו. כיון שראו בניו של העכבר כן, ברחו 
 רים ולנקיקי הסלעים ולחורי העפר.לסעיפי הה

כשבא נח להכניסן לתבה, יום אחד היו החתול ונקבתו עומדין זה  
אצל זה. אמר החתול לנקבתו: 'זכורני כשהייתי תינוק, הביא לי 
אבא ממשפחתו של זה ואכלתיו, והיה טוב למאכל, עכשיו 

ף אחריו ואשיגנו ואכלנו', כיון ששמע עכבר נס מפניו, ורדף וארד
ול אחריו ונעשה לו נס, ונזדמן לו חור אחר ונכנס לשם. החת

הכניס החתול פיו בחור ונשכו העכבר, והחתול קרע בצפרנו 
 שפתו.

אחר שעה הלך העכבר אצל נח אמר לו: 'איש צדיק, עשה לי 
צדקה, ותפר לי מה שקרע החתול אויבי'. אמר לו: 'לך והבא לי 

נח ותפר קרעו.  נימת שערו', ומצאו ישן ותפס משערו והביא ל
 עד כאן דברי המדרש.

נשו של מדבר לשון הרע, ויש בזה מוסר השכל, עד כמה גדול ע
נשו, שעד סוף כל וכי הרי העכבר אמר את האמת וקבל את ע

  הדורות יהיו צאצאיו נרדפים! 
 (ומתוק האור) 

 

 "ויהי אחר המבול" (ז, יז) 
נח שולח את היונה לאחר שהעורב הכזיב, ובפעם השנייה היא  
שבה אליו כשבפיה עלה זית טרף. כשנח רואה את העלה: "וידע 

 נח כי קלו המים מעל הארץ".
 . רעיון נאה ששמעתי יכול להעניק לנו הוראה לחיים

אל הרה"ק רבי יואל מסאטמר, בעל ה"דברי יואל", ניגש יהודי  
ובפיו הצעה: שהרבי יקים שיכון סאטמר בבני ברק. הרבי 

נקב במחיר.  ויקט שכזה, והיהודיהתעניין כמה אמור לעלות פר
הרבי הפטיר שזהו סכום עצום ואין לו דרך לגייסו. היהודי לא  

 חשב פעמיים ושאל: "ומה עם ביטחון, רבי?"...
ה"דברי יואל" חייך ונענה לו  
בסיפור שאירע עמו לפני 
מלחמת העולם השנייה: 
היה זה כאשר הרבי יצא  
לעיירת נופש לצרכי מרפא, 

צע בשבת קודש, באמ
סעודת היום, הגיע רב אחד  
ששהה אף הוא במקום 
לבקר. ה"דברי יואל" רצה 
לכבד את אורחו בכוס יין, 
אבל מבט אחד בבקבוק גרם 

 לו להסס. 
הוא עשה חשבון שצריכים  
עוד לזמן על הכוס בסעודה  
ואף לשמור יין להבדלה, ואם  
יכבד כעת את אורחו בכוס  
יין, היין שבבקבוק ייגמר. 

ירוב במקום מכיון שאין ע
לא ניתן להביא יין מן החוץ, 

 ולשלוח נכרי להביא יין, זוהי בעיה של "יין נסך".
אלא שלהפתעת הרבי, סימן לו הגבאי בתנועת יד חשאית 
שאפשר לכבד את הרב האורח ביין, ושהרבי יהיה רגוע בקשר 
ליין להבדלה. "חשבתי לעצמי", אמר ה"דברי יואל" ליהודי, "אם 

דווקא הרבי הוא זה   -בסדר  הגבאי חדור בביטחון שהכל יהיה
 ?!... שצריך להיות קטן אמונה 

 כיבדתי את הרב בכוס יין".
האורח יצא, והגבאי ניגש לשולחן ושלף מכיסו בקבוק יין נוסף. 

 כעת אין שום בעיה של יין להבדלה.
אמר ה"דברי יואל" לשואל: "אם יש בקבוק יין בכיס, אין בעיה 
להיות 'בעל ביטחון'. וכן אני משיב על שאלתך: לו היה לי הכסף 

ברק, כי אז גם אני הייתי חדור   הדרוש להקמת שיכון בבני
 בביטחון כמוך"...

סיפר אחד החברים: פעם נקלעתי לסכסוך גדול 
בענייני כספים, לא ידעתי מה עלי לעשות, האם 

 להילחם או לוותר.
שאלתי את ר' אשר מה לעשות, והוא אמר לי מיד : 

 תזרוק את זה ממך!! -'ווארף עס אוועק!!' 
לאחר מכן הוסיף : אם יהיו לך שתי ברירות, להכנס 
למחלוקת, או לרוץ אל הכביש כשממולך משאית 

עדיף יהיה שתקפוץ לכביש  -דוהרת על מאה קמ"ש 
 מאשר שתיכנס למחלוקת!!

למשאית יש ברקסים, היא יכולה לעצור, אבל מחלוקת 
 הורגת!!! -

 ספינקא) -(מעט מן האור  



 

 ~4 ~  

 וסיפוריםליקוטים 
  פרשת נח - נפלאים

 
רש"י מביא מדברי המדרש על עלה הזית שהביאה היונה בו  
ביקשה מהקב"ה: "יהיו מזונותיי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא  

 מתוקין כדבש בידי בשר ודם".
אומרים בדרך צחות, שכאשר אדם חווה אירוע קשה או מקבל 

הוא לא חושב על הקב"ה כלל. הוא  בשורה קשה, ברגע הראשון
שקוע בצער, הוא טובע בטרגדיה שלו ולא מנסה לבדוק כיצד 
מתמודדים. עובר זמן מסוים, קצר או ארוך, ולפתע חל שיפור. 
ברגע הזה רוב האנשים מתעודדים: "בעזרת השם", הם 
מפטירים עם חיוך קטן ותקווה, "יהיה בסדר. אני לא דואג. השם 

 את זה"... יעזור עד שנעבור
את הרגע הזה ראה נח אצל היונה: כאשר היונה יודעת שמוכן לה 
אוכל בתיבתו של נח, אבל היא בוחרת להביא עלה זית, לנפנף בו 
ולהצהיר שהיא מוכנה ל"מזונות מרורין כזית" והעיקר שיהיו 
מידי הקב"ה ולא מידי בשר ודם, אם היונה הופכת ל"בעלת 

 המים מעל הארץ... ביטחון", אות וסימן הוא שקלו
 (במחשבה תחילה)

 

"וימח את כל היקום אשר על פני האדמה 
  מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים" 

 כג)  (ז,
בגמרא מסכת סנהדרין (דף קח) שאלו חז׳׳ל: אם אדם חטא,  

 הבהמה מה חטאה? 
וממשילה הגמרא משל, לאדם שהכין חתונה מפוארת לבנו ובה  

מובחרים ופרחים בכל מיני גוונים. בערב מטעמים יקרים, יינות 
החתונה חלה בנו ומת. לקח אביו את כל המטעמים היינות  

עשה אלא בשביל בנו.  והפרחים ופיזרם. שכך אמר, כל זאת לא
 עכשיו שמת אין לו צורך בכל זה.

כך אמר גם הקדוש ברוך הוא: הן כל מה שבראתי, עצים ופרחים, 
אלא בשביל האדם. עכשיו בהמות, חיות ועופות, לא בראתי 

 כשחטא האדם, ונמחה מעל פני האדמה, כל אלה למה לי? 
 (וקראת לשבת עונג)

 

 "והנה עלה זית טרף בפיה" (ח, יא)
"אמרה יהיו מזונותיי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין 

 כדבש בידי בשר ודם" (רש"י).
 חתן וחותנו. ,דין תורה הגיע לפני רבה של לעמבערג

טוען: "חותני הבטיח לי שאהיה סמוך על שולחנו ויספק  החתן
את כל מזונותיי לאחר הנישואין, כדי שאוכל לשקוד על תלמודי 

בו מהבטחתו ורוצה  הוא חוזר ואהיה בקי בכל הש"ס. עתה 
 שאצא לעבוד ואמצא את מחייתי בכוחות עצמי".

הפנה רבה של לעמבערג את מבטו אל החותן ורצה לדעת מה 
על טענת החתן. "משנה מפורשת היא", הצטדק הוא משיב 

החותן, "'טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ'. אין זה מתאים שחתני 

 ירצה ללמוד את הש"ס תוך שהוא עובר על משנה מפורשת"...
"צודק הנך בדבר המשנה שציטטת", שטף חיוך את פני רבה של 
לעמבערג בדברו אל החותן, "אולם מוטב לך לחשוב שנית מה 

מעדיף: חתן שבקי בכל הש"ס ורק על משנה אחת לא יהיה   הנך
לו תירוץ הולם, או חתן שבקי במשנה אחת ובכל הש"ס כולו יהיה  

  בור ועם הארץ"... 
 (במחשבה תחילה)

 

"ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית  
 טרף בפיה" (ח, יא) 

 "אומר אני שזכר היה" (רש"י).
מנין לו לרש"י שהייתה זו יונה ממין  שאל הגאון רבי אייזל חריף: 

 זכר?
: יום שלם עפה היונה ועלה זית מוחזק בדרך צחות והוא מתרץ

היטב בפיה הסגור, וכיוון שתשעה קבים של שיחה נטלו הנשים 
(קידושין מט, ב), מוכרח להיות שיונה זו ממין זכר הייתה, רק כך 

  ייתכן שיום שלם לא פצתה את פיה... 
 (במחשבה תחילה)

 

   וחתכם יהיה על כל חית הארץ" "ומוראכם 
 (ט, ב) 

מר רב פפא: אריה אינו מתנפל על שני בני בגמרא (שבת קנא:) א
אדם. שואלת הגמרא והרי ראינו כבר שהתנפל על שני בני אדם?  

רמי בר אבא: אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו  "דאמר
 כבהמה, שנאמר 'אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו'".

שואל רבי יעקב לוברבום מליסא, בעל "נתיבות המשפט": 
למסקנת הגמרא שהדבר תלוי בשאלה האם האדם נראה כאדם  
או כבהמה, הרי גם אדם אחד יכול להיראות אדם, ומדוע כתבה  

 וא אמינא שרק על שניים אינו נופל? הגמרא בהו 
מתרץ ה"נתיבות", שלמסקנת הגמרא בנראה כאדם ולא 
כבהמה, מונח ההסבר מדוע על שניים אריה אינו מתנפל. שכן 
שניים האמורים כאן, אינם אלא אדם אחד המורכב משני  
חלקים: גוף ונשמה. אם הנשמה שלו חיה וקיימת ויש לה נוכחות  

רי שהוא מוגדר "אדם" ומוראו על חית  ממשית ממש כמו גופו, ה
הארץ. אך באם חלילה הוא מורכב רק מחלק אחד, לנשמתו אין 
נוכחות מעשית, הרי שהבהמה רואה בו שווה ערך אליה, "נמשל 

  כבהמות נדמו" ואין לה ממה לירא... 
 (במחשבה תחילה)

 

 "על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה'" (י, ט) 
ה שכל מעשיו התכוון כביכול לשם רשעותו של נמרוד היית

 שמים.
 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל



 

 

 

   

מראדומסק זיע"א, שהיה נוהג לפזר 

 מדגנותמעות על קניית יי"ש ו

כיבדו ולחסידים. והחסידים חיבבו 

אותו מאד. פעם שאל יהודי אחד 

את הרבי: וכי מה חשיבותו של 

עשיר זה שככה חולקים לו כבוד? 

השיב הרבי: בתורה הקדושה יש 

שתי פרשיות אשר מתחילות 

ב"אלה תולדות" "אלה תולדות נח" 

"ואלה תולדות יצחק", בשלמא 

יצחק אבינו בוודאי ראוי הוא 

פרשה על שמו, אך נח שתיקרא 

שנטע כרם ושתה, במה זכה? אלא 

מן הסתם חילק ממשקאותיו לרבים 

ומשום כך זכה שתיקרא פרשה 

 בתורה על שמו.
 

 כ"ב) -ויום ולילה לא ישבותו (ח' 

ביקר ש לא דתירופא  על מסופר   

"החפץ חיים" פעם אצל הגה"ק ה

איך  זיע"א. שאל אותו ה"חפץ חיים"

אתה יודע שמחר תזרח השמש? 

ענה לו הרופא: הרי ידוע שבכל יום 

זורחת השמש, מדוע עלינו לחשוב 

שמחר לא תזרח השמש? אמר לו 

הח"ח לא בגלל זה חייבת השמש 

הפסוק בתורה  ,לזרוח, המחייב הוא

"ויום ולילה לא ישבותו", בתורה 

כתובה מציאות, ולכן לא יתכן 

 שהשמש לא תזרח מחר.

 436גליון 
 "אפי' תששנה 

 נחפרשת 
                                                

 בדורותיו היה תמים צדיק איש נח

 ')ט -' ו(

 מרבותינו יש, י"פירש רש   

 שכן כל ,לשבח אותו דורשים

 צדיק היה צדיקים בדור היה שאילו

 ,לגנאי אותו שדורשים ויש .יותר

 היה ואילו ,צדיק היה דורו לפי

 נחשב היה לא אברהם של בדורו

 .  לכלום

 א"זיע משפולי" סבא"ה ק"הרה   

 עשו לגנאי שדרשו אלה: אומר היה

 ראו כי, לישראל גדולה טובה בזה

 כל כמעט אשר ,קדשם ברוח

 תקום לישראל שעמדו הצדיקים

 גדול לנו ומי, התנגדות עליהם

 שאין במה שחשדוהו רבינו ממשה

 שנזכר הראשון הצדיק והנה, בו

 הכל היו ואילו, נח היה, בתורה

 למדים היו, לשבח אותו דורשים

 ,לבוא העתידים הצדיקים כל ממנו

 ממי התנגדות עליהם תהיה שאם

 יש לכן, צדיקים שאינם סימן, שהוא

 הראשון הצדיק את בכוונה שדרשו

 אינה התנגדות כי להורות, לגנאי

 הרי זאת בכל כי, לפגם מובהק סימן

 '".ה בעיני חן מצא ונח" נאמר

 ו') -אלה תולדות נח (ט' 

מספרים על חסיד עשיר אחד    

מחסידי הרה"ק ה"תפארת שלמה" 

 תראה מה עשה אוהבך הקב"ה בוא

היו גבאי הצדקה רואים את רבי אלעזר כש

כי כשהיה , איש ברתותא היו בורחים ממנו

פוגש אותם היה נותן להם את כל הכסף 

יום אחד הלך רבי אלעזר לשוק . שברשותו

אותו כשראו . לקנות לביתו נדוניה לחתונה

גבאי הצדקה כהרגלם ברחו ממנו אבל הוא 

אמר להם: "אני משביע ו רדף אחריהם

אתכם שתגידו לי לאיזה מטרה אתם 

אמרו לו: "אנחנו אוספים  ."אוספים כסף

אמר להם:  "כסף לנישואי יתום ויתומה

"העבודה! (לשון שבועה) הם קודמים לבת 

חוץ  ,נתן להם את כל מה שהיה לו" ושלי

קנה בו קצת חיטים לצורך מדינר אחד ש

אשתו של  .והניח אותם במחסן ,חתונת ביתו

 "?רבי אלעזר אמרה לבת: "מה הביא אביך

השיבה הבת: "כל מה שהוא הביא הוא 

הלכה למחסן לבדוק מה  "הניח במחסן

וראתה שהמחסן מלא חיטים  ,הביא אביה

 .עד כדי כך שהם היו יוצאים מתחת לדלת

תראה מה  הלכה ואמרה לו: "אבא, בוא

אמר לה רבי אלעזר:  "עשה אוהבך הקב"ה

"העבודה! (לשון שבועה) החיטים הם 

הקדש (לבית המקדש) ואין לך בהם אלא 

 ."כאחד מעניי ישראל

 (תענית כ"ד ע"א)

 

 שבתהזמני כניסת 
 5:37ת"א:  5:22ירושלים: 

    שבתהזמני יציאת   
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הרה"ק רבי מנחם נחום בעל ה"מאור לכבוד יומא דהילולא של   

 י"א מרחשון עיניים" מטשערנוביל זיע"א,

מאור עיניים" "בעל רנוביל ערבי מנחם נחום מטשהרה"ק    

לאביו רבי צבי בן רבי נחום גאון בגארינסק  ,נולד בשנת ת"צ

). בעודנו ילד נתייתם מאביו, ובחינוכו טיפל דודו (פלך וואלין

רבי נחום, אחי אביו. דודו הכיר בכשרונותיו המעולים של 

הנער ושלחו ללמוד תורה באחת הישיבות המהוללות בליטא, 

בה הצטיין ביותר והיה בין בחירי התלמידים. כשהתבגר ונשא 

אישה התפרנס ממלמדות, שאפשרה לו גם להקדיש מעתותיו 

רה, להרחיב את ידיעותיו ולקנות בה שלמות. רבי נחום לא לתו

ה אחר תורת הרז. מצא את סיפוקו בלמוד הנגלה, נפשו נמשכ

ותלמידיו, ואף התחיל  ז"ל הקדוש זיע"איהתעמק בקבלת האר

  .לנהוג כמותם בחיים, בענויי גופו ובסיגופיו
 

שיטתו החדשה נודעה , והקדוש זיע"א כשנתפרסם הבעש"ט   

. מאז בקורו כדי לתהות על קנקנוב זבוזעברבים, נסע למ

קיבל עליו  בעל שם טוב,שון הפך לתלמידו, ועם פטירת ההרא

רבי מנחם נחום  זיע"א. זריטשעמהקדוש מאת מרות המגיד 

רסקי. על מקור השם מספרים חסידים סיפור ווענקרא בשם ט

תיניה לקבוע לעצמם זה: בתקופתו חייבה ממשלת רוסיה את נ

 בייגי השלטון לביתו של רשמות משפחה. בשעה שבאו נצ

היה מכוון ליבו לטבריה הקדושה,  ,לבחור לו שם משפחה נחום

רבי הרה"ק זריטש ובראשם עשבה נטעו תלמידי המגיד ממ

, את אילן החסידות בארץ ישראל, זיע"אנדל מוויטבסק עמ

ז החסידי החדש עצמו על שם המרכרנוביל כינה עוהמגיד מטש

 ".רסקיווע"ט

 לעיירה רבי נחום הגיע הרבים ממסעותיו באחדמסופר:     

 הרב לבית תחילה נכנס כדרכו. ווהלין-פודוליה באזור אחת

. תיקון הדרוש ועל במקום היהודים מצב על ממנו לשמוע כדי

 את לעורר עליו עניינים באילו לדעת כדי זאת עשה הוא

 באוזני תיאר הרב .מפיו להתברך, לפתחו ישחרו אשרהיהודים 

 היחיד, והחרב הקטן המקווה של העלוב מצבו את הצדיק

 ומהודר נאה מקווה לבנות היא במעלה עליונה חובה. "בעיירה

 .מפיו נפלטה צער ואנחת הרב אמר", הטהרה קרן את ולרומם

?", זו נעלה מטרה למען אחת יד עושים התושבים אין ומדוע"

 אנחה, נוספת פעם הרב נאנח!", אהה" .נחום רבי תמה

 הם עניים העיירה תושבי. "אדם של גופו חצי המשברת

 המשיך", ..ל ובאשר. "אמר", היא מכוחם למעלה זו והוצאה

. לאו אם המשפט את להשלים אם מהסס, לפתע והשתתק הרב

 כילי. לבטלה ברכה זו הרי, "לבסוף אמר", הגביר לפלוני באשר"

  ".הציבור עם בעול לשאת נוהג ואינו הואוקמצן 

. לשלום מעליו ונפרד הרב עם השיחה את לסיים הצדיק מיהר   

 מן לצאת לעגלון והורה העגלה על לעלות שמשומל סימן הוא

 לשכור שמשוממ נחום רבי ביקש, הסמוכה לעיר בהגיעם. העיירה

 הבקשה לנוכח השתומם שמשמה. מפוארת כרכרה למענם

 בהגיע .מילה לומר בלי לה ציית כמובן אך, שגרתית הבלתי

 לכיווןלנסוע  והצביע שמשומ עם נחום רבי אליה עלה, הכרכרה

 הפטיר", הגביר פלוני של ביתו אל. "ממנה יצאועתה  שזה העיירה

 הגביר .הקמצן הגביר של בשמו בנוקבו, העגלון לעבר נחום רבי

 לדברי החרדים עם לא וגם החסידים עם נמנה לא העיירה של

" שוטים חסידים" אותם בכל זלזולו את ביטא אף פעם-לא. חכמים

, כן פי על ואף .רבם של תנועה וכל מילה כל המקדשים, בעיניו

 ביתו פתח ליד עוצרת המפוארת הכרכרה את בראות הגביר

 מעורר המראה מן התפעם, ממנה יורד רנובילמטשע והצדיק

 הופתע הגביר .האורח פני את ולהקביל לצאת ומיהר הכבוד

 להתארח הצדיק בבחירת, בחלקו שנפל צפוי-הלא מהכבוד מאוד

 רבי של בואו דבר העיירה בכל התפרסם קלה שעה בתוך. בביתו

, הגביר של ביתו פתח על לצבוא החלו רבים ותושבים נחום

 הגדילה זו עובדה. הצדיק בפני ולחזות פנימה להיכנס בציפייה

 שעה .הגביר של הרוח-וקורת הסיפוק תחושת את יותר עוד

 ועסק הגביר לו שהקצה המיוחד בחדר הצדיק ישב ארוכה

 . בענייניו

 כדי, לגביר לקרוא נחום רבי שלח, המנחה תפילת שעת בהתקרב

 רבי היה, לחדר הגביר כשנכנס ".ביותר חשוב בעניין" עמו לשוחח

 בו הביט והגביר עילאי באור נהרו פניו. בספרו שקוע נחום

 לליבו יותר טוב הבין, מקרוב בצדיק כשהתבונן, עתה. בהתפעלות

 בו חלף", פניו תאיר אדם חכמת. "בחוץ שהמתין הרב הקהל של

 בדממה מביט, החדר בפינת והתיישב כיסא נטל הגביר .הרהור

 בכניסת כלל שיחוש בלי בתלמודו להתעמק המוסיף נחום ברבי

 פנימה להיכנס שציפה הציבור קולות גברו לחלון מבעד. מארחו

 רב מה!... אוהו" הגביר של במוחו מחשבה הבזיקהלפתע  .לבית

 גודל בהערכת מפליג החל בדמיונו .הבא-בעולם הרבי של חלקו

 הצדיק כי לשער היה יכול לא הוא. עדן-בגן לצדיק השמור השכר

 כשהרים .להאשר גורם לו לחשוב מחשבות א הוא מולו היושב

 כבר, החדר בפינת היושב בגביר והבחין מהספר עיניו את הצדיק

 רבי התנצל", מכבודך במחילה. "המנחה תפילת שעת הגיעה

 החשובה השיחה את ואילו מנחה להתפלל עתה ניגש הבה, "נחום

  ".מכן לאחר מיד נקיים בינינו

 

 



 

  

  

 הצובא הרב בקהל כשנזכר אך, במקצת התאכזב הגביר  

. לרווחה ופתחה הבית לדלת ניגש הוא. התנחם, ביתו על

 עם מנחה להתפלל, הגדול ביתי לטרקלין ובואו היכנסו"

  .שבפתח ההמון את אופיינית-לא באדיבות הזמין!", הצדיק

', עשרה שמונה' תפילת מכבר זה סיים כבר הציבור כל 

 עקב ובהשתאות בתימהון. והגביר רבי נחום – שניים מלבד

 כי בו היה ניכר. בתפילתו השקוע, הקמצן הגביר אחר הקהל

 מרגע והלכה גברה והסערה .אותו פוקדת פנימית סערה

 ארוכות השתהה", לנו סלח" כה השישיתלבר בהגיעו. לרגע

 חרטה כי היה נראה, חזהו על פעמיים ובהכותו. במילותיו

 בבכי פרץ אפילו תפילתו בהמשך. ליבו את מציפה אמיתית

 רוטט גופו, שפוף ראשו, מקומו על ניצב ארוכה שעה. חרישי

 רבי הצדיק גם האריך העת אותה כל .דמעות מגירות ועיניו

, רבה בדבקות, עצומות בעיניים עמד הוא. בתפילתו נחום

 את הצדיק כשסיים. ואנה אנה, קצובות בתנועות נע גופו

  .לאחור פסיעות שלוש הגביר גם פסע, תפילתו

 להם והסתגרו יחדיו והגביר נחום רבי פנו התפילה בתום   

 להתארח הצדיק בחר מדוע הבין לא בחדר, איש לבדם

 לא שאיש כשם, הקהילה לצורכי המנוכר הגביר של בביתו

 שאחזה הפתאומית ההתעוררות פשר את להסביר ידע

 חידת גם עתה נוספה אלה על. התפילה בזמן באחרון

 ובעוד .הקמצן והגביר הצדיק של המשותפים סודותיהם

 ומעלים דברים של פשרם על לעמוד מבקשים הכול

 מן יחדיו יוצאים והגביר הצדיק לפתע נראו, שונות השערות

 ידי את ללחוץ כדי קלות השתהה הצדיק. הסגור החדר

 פנה כך-ואחר, ברכותיו את להם ולהעניק לשלום הנוכחים

 על עדיין ניכר בתפילה בכיו שרושם, הגביר ואילו. לדרכו

 ניאות מהרה עד .מחויך ואף מאושש נראה, האדומות עיניו

 חלקי באופן אם גם ולו, החידה את לפתור עצמו הגביר

 נייר מגילת המהודרת חליפתו מכיס הוציא הוא .בלבד

 הגביר לפלוני מוכר הריני: "הלשון בזה נכתב שעליה, קטנה

 להקים הוא מתחייב לכך ובתמורה הבא-בעולם חלקי את

 ימיו כל ולשאת, ומפואר חדש טהרה-מקווה זאת בעיירה

 תסכימו" ".רנובילמטע נחום" – החתום על". הפעלתו בעלות

, שכזו לעסקה כי, "משהו מבוייש בחיוך הגביר אמר", איתי

 בהתחייבותו עמד הגביר ".לסרב יכולתי לא אני אפילו

, ומהודר נאה טהרה-מקווה בכספו הקים רב-לא זמן וכעבור

 טהרה של רוח נכנסה, המקווה הקמת עם. העיירה במרכז

 .הכר לבלי השתנה והוא הגביר של בליבו גם

 

 

 להתבונן באמונת השם יתברך

 התבוננות ללא ,'ה באמונת התבוננות המעורר משל   

 התבוננות ,החומרי בעולמנו המתרחש את רק רואים

 בכל. השולט והוא המכוון הוא' שה למסקנה מביאה
    

 רכבת, לתחנת בחייו הראשונה בפעם המגיע לאדם משל

 אדם משמיע לדרכה הרכבת צאת לפני קצר שזמן רואה

 נראים השריקה השמע עם מיד חדה, שריקה קול מסוים

 קצר זמן הרכבת, תוך אל להיכנס נחפזים אדם בני הרבה

 אלה גם ממהרים ואז שניה, שריקה נשמעת כך אחר

 הרכבת צאת שזמן יודעים הם עכשיו, עד הזדרזו שלא

 נמצאים כבר השלישית השריקה בהישמע מאד, קרוב

 מבלי לדרכה יוצאת והרכבת מקומותיהם, על כולם

 לו עומד ביותר. הנכבד לאדם ואפילו אחד, לאף להמתין

 הוא בחייו, הראשונה בפעם במחזה וצופה אדם אותו

 על הממונה פקיד אותו כלפי הערכה מתמלא

 והמוליך המנהיג הוא בודאי כי מחליט הוא המשרוקית,

 את קובע זה איש כי ספק אין לדעתו הרכבות, תנועת את

 תעצורנה. פיו ועל הרכבות תיסענה פיו על הנסיעה, זמני

 הראוי הכבוד את לו נותן אליו, ניגש הוא ועם מחשבה זו

 מהלך על שאלות אותו ושואל חשובות, חברות למנהלי

 הכבוד פשר את כלל מבין אינו המשרוקית בעל הרכבות,

 ואף ,כך כל אותו כיבדו לא מעולם הרי בחלקו, שנפל

 עליהם, להשיב יודע המנהל שרק שאלות נשאל לא פעם

 עליך שאלותיך את לו: ואומר השואל אל פונה הוא לכן

 הוא כבודו הלא השואל לו עונה הרכבת, למנהל להפנות

 רק אני לו: ואומר הפקיד בצחוק פורץ והמביא, המוליך

 הרכבת מנהל מגבוה, ההוראות את שמקבל זוטר פקיד

 לו יושב הוא משרוקית, עם הרציף על כאן מסתובב אינו

 את מעביר הוא ומשם במשרד, למעלה כורסתו על

  המבצעים. רק אנו לפקידיו, ההוראות

 

 לכל הסיבות כי טועים, בחושבם אדם בני רוב הנמשל:   

 טעות למעשה להם, ופשוטות נהירות בעולם, הנעשה

 גזירת זוהי שקורה, מה לכל הסיבה טועים, הם גדולה

 מעין ונעלם ונסתר שומר גבוה מעל גבוה שהוא עליון

 המסובב אלא אינו כסיבה האדם לבני שנראה מה כל,

 אלא אינו המשרוקית בעל שגם כשם השם יתברך, מאת

 מגבוה. לו שניתנו ההוראות של המבצע

 (בשם הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א)

 

 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 
 

 לע"נ
 "ר שמחהב דוד אריה ר' הרה"ח

 ע"הלינדנפלד  
 נלב"ע א' מרחשון תשפ"א תנצב"ה

 

 הדאגה לזולת

רבה אמצע תפילת שבת חמק פעם ב   

יוסף חיים  בירשל ירושלים הגה"ק 

מבית הכנסת ובושש זיע"א זוננפלד 

יצאו לחפשו ומצאוהו עומד ליד לחזור. 

פתח ביתו של יהודי ערירי, ופורץ בגרזן 

את הדלת. כשזו נפרצה, מצאו את 

. התברר ללא רוח חיים על מטתוהאיש 

שר' יוסף חיים הבחין בהעדרו של אותו 

גלמוד, שהיה קובע בהיכל מקום 

לתפילתו. משלא בא, נתעורר בלבו 

חשש שמא אינו מרגיש טוב. דפק 

פרץ אותה, בדלת, ומשלא נענה, 

 .וחששו התאמת

 

 מידת הוותרנות

רבי אליהו ה"ק הגמשפחתו של    

גדלה, והיה צורך לעבור זיע"א לאפיאן 

לדירה גדולה יותר. באותו זמן קשה 

דירות, ורק לאחר מאד היה להשיג 

יגיעה רבה עלה בידם סוף כל סוף 

למצוא דירה מתאימה במחיר לא גבוה. 

שכרו עגלון והטעינו את כל רהיטיהם 

ומטלטליהם על העגלה שתעבירם 

בהגיעם לפתח  לדירתם החדשה.

הדירה החדשה, פנה אל רבי אליהו, 

דע לך ר'  ואמר לו: שנראה מותש, אדם

ניס אליהו, את בתי אני עומד להכ

לחופה, חיפשתי דירה בכל העיר ולא 

מצאתי דירה אחרת אלא את זו בלבד. 

והנה באת אתה והקדמת אותי. דע לך, 

אם אתה נכנס לדירה, אצטרך לעכב 

בני הבית ששמעו את  את החתונה.

הדברים, החלו לטעון על עזותו, 

משפחה מרובת ילדים מצאה לה דירה, 

גמרו וסיכמו עם המשכיר, מה לו כי 

ן עלינו? אך רבי אליהו שמע את ילי

ולאחר דקות מספר הפר  ,הדין והדברים

את שתיקתו, פנה לעגלון וציווה עליו: 

 )ח'( אמן עניית דיני
 

 בשאר הרבה מאריך ציבור השליח אם )א

 ,אמן יענה לא, ניגון באיזה, בסופה ברכות

 של התיבה עצם את סיים שלא זמן כל

 )ה"ל ק"ס ד"קכ סימן ברורה משנה. (הברכה

 שמברך לחינוך שהגיע קטן השומע )ב

 ח"או ע"שו. (אמן אחריו לענות צריך, ברכה

 ')ג סעיף ו"רט סימן

, שאמר ברוך כגון, הודאה בברכות )ג

 בליבו יכווין, וכדומה, ישראל גאל, ישתבח

 שבירך הברכה היא שאמת, אמן בעניית

' סי ח"או ע"שו. (בזה מאמין ואני, המברך

 )ה"כ ק"ס ב"ובמ, ו"ס ד"קכ

 

 ו' מרחשוון שבת קודש
הרה"ק רבי שלמה דוד יהושע הי"ד  מסלונים ב"ר 

 אברהם (תש"ד)
 ז' מרחשווןראשון יום 

דאבראמיל ב"ר הרה"ק רבי שמעון אשכנזי אב"ד 
 תקס"ד) -תלמיד ה"חוזה"  -אברהם (נחלת שמעון

הרה"ק רבי יהודה צבי אייכנשטיין מראזאלא ב"ר 
 משה מסאמבור (תר"ח)

הרה"ק רבי נתן דוד משידלאבצי ב"ר ירחמיאל 
 (תרכ"ו)

 י ח' מרחשווןשניום 
 )א"תקנ( נתן ר"ב מיאגליניצא דוד רביהרה"ק 

ב"ר דוד  מסקווירא טווערסקי מרדכי רבי ק"הרה
 (תר"פ)

  ישי ט' מרחשוןשליום 
 ה"א פ"ח) -רבי אשר בן יחיאל (הרא"ש 

הרה"ק רבי אברהם משה ב"ר צבי מפשעווארסק 
 (תקנ"ג)

הרה"ק רבי יוסף הלוי אוטנברג אב"ד קאזיווע (חתן 
 תרי"ד) -העט"צ 

 אלעזר ר"ב מגורליץ טייטלבוים שמואל רבי ק"הרה
 )ט"תרמ( ניסן
 י' מרחשווןי רביעיום 

 שכ"א) -גד בן יעקב משבטי יה (ב' אלפים 
  מסטאניסלוב אויערבאך לייב אריה רבי ק"הרה

 )י"תק( מרדכי ר"ב
 י י"א מרחשוןחמישיום 

 משותלח בן חנוך
 רחל אמנו
 ה-יעקב משבטי י בנימין בו

ערנוביל ב"ר צבי שהרה"ק רבי מנחם נחום מט
 תקנ"ח)מאור עיניים (

(הרה"ק  רבי אברהם ב"ר יצחק מתתיהו מסלונים 
 תרמ"ד) –(יסוד העבודה 

 
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

בבקשה, לא לפרק את המטענים, 

 .עליך להסיענו חזרה לדירתנו הישנה

 

 120 לאחר גם הטוב הכרת

 של ביתו מנאמני אחד: מסופר   

 בעריש דב רבי מטשעבין ק"הגה

 מאב יתום בחור היה א"זיע ווידענפלד

 הסתלק שרבינו לאחר. מילדות ואם

 לשמוע בחור אותו החל עולמו לבית

 לאנשים והפריע ,שידוכין הצעות

 באחד. ואם מאב יתום היותו עובדת

 מנכבדי לאחד הוצע הוא הימים

, לחתן לקחתו חפץ אשר ירושלים

. יתמותו בגלל מאד התלבט אולם

 את עושה שהוא החליט ולבסוף

 שרבינו סיפר הבית לבני. השידוך

 את לעשות וזרזו בחלומו הופיע

 חמות בברכות וברכו, השידוך

 נבנה הבית ואכן, השידוך להצלחת

 .וחשוב גדול בית ונעשה

 

 

 למנוע צער מאבא

 טולידאנו ברוך רפאל רבי ה"קהג   

 במחלה חלה, תשע בן בהיותו זיע"א

 מתפתל, במיטתו שכב הוא. קשה

 מרוב וגונח בוכה, עזים בכאבים

לבקר , לחדר אביו נכנס לפתע. יסורים

. מבכיו הנער פסק  ברגע בו אותו,

 אביו. אל וחייך שפתיו את הידק

, ורעו ידידו שם שהה שעה באותה

 שנדהם, ל"זצ משאש יוסף רבי הגאון

 לאחר. בו שחל הכביר השינוי למראה

 הגניחות שבו, מהחדר יצא שהאב

 כיצד: יוסף רבי שאל אותו. והאנחות

 כל רב שסבלך אחר, להחריש יכולת

 רציתי לא: "התשע בן הנער ענה? כך

 שאני בכך די לא האם, אבא את לצער

 ".יכאב לאבא שגם רציתי לא? סובל



 

 

 

 

 

817 

17:23 

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

 ה'תשפ"א חשוון' ו

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

מי שלא מזדרז 'לחטוף את הרגע' ולחזור 
בתשובה, איך אפשר יהיה לסלוח לו על 

 הגדשת הסאה?
 

על פי זה מבאר האדמו"ר רבי יהודה אריה 
את  (ה'שפת אמת' זיע"א)לייב אלתר מגור 

 הפסוק: "וַּיֵֶרד ה' ִלְראֹת ֶאת ָהִעיר וְֶאת ַהִּמְגָּדל"

 . (בראשית יא, ה)
 

לכאורה צריך להבין: מהיכן ירד בורא עולם 
 ולאן? הרי כל הארץ מלא כבודו!

 

אלא, כאשר הכל חוטאים ואין איש שם על ליבו 
בתשובה ולבקש מחילה מאיתו יתברך, בורא 
עולם אומר: "אמציא את עצמי אליהם, אולי 
בכל זאת, כאשר יראו אותי יתעוררו ויעשו 

 תשובה". 
 

אבל אחרי כן, אם למרות כל האפשרויות שה' 
נותן לחוטאים לחזור בתשובה הם אינם שבים, 

קב"ה ומענישם, כמו שהפיץ אז מכה אותם ה
את דור הפלגה בכל העולם והרחיק אותם 

 איש מעל רעהו.
 

וכך גם אמר בורא עולם לגבי סדום: "ֵאְרָדה ּנָא
. כלומר, אולי אם ארד (בראשית יח, כא) וְֶאְרֶאה"

ואם חלילה גם אליהם בעצמי יחזרו בתשובה. 
אענישם  -לאחר שארד לא יחזרו בתשובה

 יה חלילה.בעונש חמור של כל

נחפרשת   

הַהַּפָּלגָ ר ּדֹו - ֹנחַ ת ָּפָרַׁש   

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

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

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

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

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

 

 הגון וכשר במהרה זיווג
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
 ומיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליה

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה

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

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 בת נעימהמאיה בת עדי            דליה אפרת 
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

דילה דליה      יצחק בן רבקה   רחל ברכה בת פ
 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

17:40 

 פניני עין חמד

17:40 

18:34 

18:31 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 18:31
 אסתרלאיידה חיה בת 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

19:10 

19:07 

19:07 

 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 

 19:10 18:33 פרחיה בן בלנקה זצ"להצדיק ר' חיים אבישלום כהן לע"נ  17:42

מסופר על טבח אחד שפגע  (יומא פז.)בגמרא 
 בכבודו של רב, ולא בא לבקש ממנו מחילה. 

 

לו רב שיבוא אליו עד ערב יום כיפור המתין 
הטבח לפייסו. כיוון שלא בא, הלך אליו רב 

 בעצמו כדי להתפייס איתו.
 

בדרך ראה רב הונא את רב. שאל אותו רב 
הונא: "להיכן הולך הרב?". ענה לו רב: "לפייס 
את הטבח". אמר רב הונא: "רב הולך להרוג 

 נפש!".
 

הגיע רב אל הטבח. באותו הזמן אחז הטבח 
דו ומנקה את ראש הבהמה. סכין גדולה בי

אין לי שום כשראה הטבח את רב, אמר לו: "
 ", והמשיך להכות בסכין. עסק איתך

 

חתיכת עצם מראשה של הבהמה  -אלא שאז
התעופפה הישר אל ראשו של הטבח, חדרה 

 אל מוחו והרגה אותו.
 

הסביר הגאון רבי איצלה בלזר זצ"ל כך: כל 
השפיל  זמן שרב לא הטריח את עצמו אליו ולא

את כבודו לחזר אחריו, עוד ניתן היה לסבול 
את התנהגותו של הטבח ולגלות כלפיו יחס 

 סלחני. 
 

אך כאשר רב המציא את עצמו אליו, היה על 
הטבח לנצל את ההזדמנות, ולבקש את 
סליחתו ולהתפייס איתו. ומאחר שלא עשה 
כן, חמור הדבר פי כמה, ולכן נגזר דינו 

 ת רב הונא.למוות. וזו היתה כוונ
 

זאת הסיבה שאוחז פחד את האדם ואף את 
המלאכים בימים הנוראים, מפני שבימים אלו 

 ממציא הקב"ה את עצמו אל ברואיו.
 

וֵַּיֶרד ה' ִלְראֹת ֶאת ָהִעיר וְֶאת ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר "
 (בראשית יא, ה) ם"ָּבנּו ְּבֵני ָהָאדָ 



 

 

 
 האם יש בישולי גוים גם כאשר יהודי וגוי מניחים את הסיר עם המאכל בתוכו על גבי האש?

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

הניחו ישראל וגוי ביחד סיר עם מאכל על גבי האש, התבשיל מותר גם לדעת מרן השולחן ערוך אפילו אם היה יכול הגוי 
שו"ת 'דברי דוד' ח"א (יו"ד סימן ח) על פי דברי מרן השו"ע (יו"ד סימן קכה ס"ג) לעניין יין נסך, שאם כח ישראל וגוי מעורבים  מקורות:לעשותו לבדו. 

יהם עירו ביחד מותר בדיעבד, ואפילו אם היה הגוי יכול לבדו לערות בלא סיוע ישראל. ועיין שו"ת 'שבט הקהתי' ח"ד (סימן קצז) אודות יחד כגון, ששנ
י. מפעלים גדולים, ששמים את המאכל בתוך עגלות גדולות וכבדות, והפועלים דוחפים את העגלות לתוך התנור, שמועיל שהמשגיח ידחוף יחד עם הגו

רב להורות נתן בספר 'נועם הלכה' (סימן יט סי"ד) באופן ששניהם מניחים יחד את הקדירה, שפיר דמי גם לדעת השו"ע. וראה עוד בקובץ 'בית וכ"כ ה
 הלל' (אלול תשס"ט עמוד נט) מה שכתב בזה ידידי הרב אליהו בוחבוט שליט"א.

 

וי והחזיר על האש וגמר בישולו, מותר התבשיל בישל ישראל את המאכל שליש בישול, וסילק את הסיר מעל האש, ובא הג
שו"ע שם. וכן אנו מורים במסעדות מהדרין שהמשגיח עושה את שליש בישול הראשון, ולאחר מכן מכניס למקרר, וכאשר יש  מקורות: באכילה.

 ביקוש, הגוי יכול להוציא ולהמשיך את הבישול כל צורכו.
 

כול להתבשל, אף שהגוי מזיז את הסיר ממקום למקום בתוך התנור מותר, אם הניח ישראל את הסיר עם התבשיל במקום שי
 כל זמן שהגוי לא הוציא את הסיר מחוץ לתנור.

 

בישל הגוי תבשיל שליש בישול וסילקו מעל האש, ולאחר מכן החזיר ישראל את התבשיל עד שהתבשל כל צורכו, המאכל 
שו"ע (שם ס"ט). וע"ע בספר 'הליכות עולם' ח"ו (עמוד נו,   מקורות:מרובה.  נאסר באכילה, אלא אם כן מדובר בערב שבת או שיש הפסד

 עב) בגדר הפסד מרובה.
 

הניח ישראל תבשיל על גבי שלהבת אש נמוכה, או על גבי גוף חימום בחום נמוך וזמן בישולו ארוך, ובא הגוי והגביה את האש 
 ו).שו"ע (שם ס" מקורות:וקיצר את זמן הבישול, התבשיל מותר. 

 

 שו"ע (שם ס"י). מקורות:אולם אם ללא הסיוע של הגוי, המאכל לא היה מתבשל שליש בישולו, המאכל נאסר. 
 

 
 

להלן סיפור המעובד מתוך 'באר הפרשה', שסיפר המשפיע הרה"ג ר' אברהם אלימלך בידרמן שליט"א ובו ניתן לראות כי 
אשר לעיתים האדם עלול לחטוף מכה קשה כשאינו יודע כי בכך טמונה הצלתו. בארה"ב התגורר הרה"ח רבי ברוך פרנקל, 

 ה מאין כמוה... הוא וכל משפחתו חייבים את חייהם לשותף שעשה להם עוול
 

יורק והקימו עסק -הסיפור התרחש בשנת ה'תרפ"ט. באותה שנה עלה ר' ברוך מאירופה לארה"ב יחד עם חברו. הם הגיעו לניו
בו היו שותפים. הם עבדו קשה מאוד כדי להרוויח כסף רב. בכל חודש הם הפרישו סכום כסף ושלחו לבני משפחתם שנשארו 

 משיכו להשקיע בעסק.באירופה, כשאת שאר הכסף הם ה
 

לאחר שלוש שנים הצליחו לחסוך סכום הגון והחליטו, כי הם רוצים לחזור למשפחותיהם שנשארו באירופה. לאחר החלטה זו 
הם כבר בדקו באיזה אוניה יוכלו לחזור לעיר בה הם מתגוררים. באותה תקופה נפטר אביו של ר' ברוך, ובלית ברירה, 

 יורק. -שפחתו, נאלץ לשבת 'שבעה' לבדו בניוכשהבין שלא יוכל להספיק לחזור ולשבת 'שבעה' עם מ
 

במהלך 'השבעה' השותף הגיע לנחם את ר' ברוך. בנוסף הגיש לו מספר דפים וביקש ממנו לחתום בכמה מקומות לצורך 
הניהול השוטף של העסק. ר' ברוך שסמך על השותף 'בעיניים עצומות' וכן בשל המצב בו היה נתון באותה השעה חתם, ולא 

ו, שהשותף החתים אותו על הרשאה בה יכול הוא לבד כשקם מ'השבעה' גילה לחרדתקרא את מה שכתוב במסמכים. 
 לתת כל הוראה לבנק בחשבון המשותף. 

 

ר' ברוך נותר כעת בחוסר כל ועל כן הוא  השותף הוציא את כל הכסף שהיה בחשבון וברח לאירופה כשכל הכסף בידו.
שחלפו חמש שנים קיבל מעמד  נאלץ להישאר בארה"ב ולעבוד קשה כדי להרוויח מטה לחמו, עד שבשנת ה'תרצ"ד, לאחר

 של תושב בארה"ב והוא חזר לביתו. 
 

אולם ר' ברוך כעבור מספר שנים פרצה המלחמה במלוא תוקפה. באותה שעה כל האנשים חיפשו דרך לברוח מאירופה. 
ייהם , ובזה ניצלו חאותם שהיה בידו תעודת תושב ארה"ב העביר את כל בני משפחתו לשם והשלטונות היו חייבים לקבל

סוף דבר, אותו חבר שברח למקומו נרצח על קידוש ה' בשנות המלחמה הי"ד, ואילו זה 'המסכן' שנשאר ממוות בטוח. 
 'תקוע' נשאר בחיים עם בני ביתו למשך שבעים שנה נוספות.
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אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
ל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיא

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

 

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

, מרת זיווג ראשון) -(בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. (בעל ה'דברי חיים'), האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר')
 (בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו).מרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני).  -(בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
פח כריסה התנ 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,
 וציווה לבני ביתו שלא יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש. 

 

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

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

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

 אופיו היה עדין, שקט, נוח לבריות ולא הרים את קולו. תפילותיו ובקשותיו לא פסקו והחזיר רבים לאבינו שבשמיים. נפטר 
 הזיתים בירושלים.-שנים. ציונו בהר 68-חי כ ).1978(ו' חשוון ה'תשל"ט -ב

 

לחם • מספריו:המקובל ר' יהודה פתיה, המקובל ר' אפרים הכהן זלכה, ר' מנשה אלכאתב.  מרבותיו:ר' יהודה.  בנו:
 פירוש על אדרא דמשכנא וספרא דצניעותא. -אבירים

ני משפחתו ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא: בשנת ל ענוותנותו העצומה ועל העובדה, כי רבינו הסתיר את ידיעותיו מכולם ואפילו מבע
) נפטר רבו הנערץ, הגאון המקובל הרב יהודה פתיה זצ"ל בארץ ישראל. רבינו נשא הספד מר ביום השיבעה בבבל לפני קהל 1942ה'תש"ב (

רבינו הצליח להצניע את עצמו בעבר מתלמידי ומעריצי הרב. כאן התגלה ברבים לראשונה, כי רבינו חכם, מבין ובקי בתורת הקבלה. מכיוון ש
 אפילו מבני משפחתו, רבים התפלאו, כשנוכחו לדעת את גדלותו העצומה בתורה.

שנת ה'תשכ"ג רבינו ביקש לייסד ישיבת מקובלים על שם מרן הגאון המקובל האלוקי חכם יוסף חיים. לאחר חיפושים רבים אחר מקום ב
ברחוב 'חפץ חיים' בשכונת 'זכרון משה' בירושלים. מקום זה שימש בעבר כישיבת מקובלים עוד מתאים נקבע מקום הישיבה בביה"כ הגורג'ים 

לפני שנת ה'תש"ח. היתה זו משימה קשה ביותר בגלל קשיים כספיים שהיו לרבינו באותם הימים ובגלל הוצאות הישיבה. לאחר זמן הזדמן לו 
 תיקרא על שמו. גביר, שהציע לו תמיכה כספית ניכרת והתנה זאת שהישיבה 

 

היה זה ניסיון קשה לרבינו שהתקשה מאוד להחליט מה לעשות בעניין, מכיוון שהיה נתון בחובות אדירים באותה השעה. בלילה ההוא התגלה 
ר לו בחלום רשכב"ג הגאון מרן חכם יוסף חיים בכבודו ובעצמו והודיע לו שרצונו שיקרא את הישיבה על שמו ('בן איש חי'). הבטיח לו שלא יחס

ויעלה בידו להחזיק את הישיבה. וכך התקיימה ברכת הצדיק שהתגלה בחלום והישיבה נקראה על שם חכם ר' יוסף חיים ישיבת 'בן  לו מאומה
 איש חי'. 

ימי מלחמת ששת הימים ביקש לערוך תיקון מיוחד כפי שקיבל מרבו ר' יהודה פתיה זיע"א מדברי רבינו האריז"ל להצלחת ולהצלת עם ב
אויבינו. ידוע כי מי שמשתתף במעשה זה, מסכן את חייו. ולכן מספר חכמים שפנה אליהם חששו להשתתף. בסיכומו של ישראל במלחמה נגד 

 עניין התקיימה התפילה, ובה השתתפו גדולי המקובלים ביניהם רבינו, חכם ר' יוסף זארוק וחכם ר' יצחק כדורי. במהלכה לקחו כבד, לב וריאה
 , שמו על פתיליה במשך שלושה ימים, ולאחר מכן זרק אותם רבינו באשפה כשהם שחורים לגמרי.וניקבו אותם עם מאה מחטי ברזל

 

ומראהו כלפיד אש והוא צועק: "תנו לי את האיש הזה (כשהוא  -באותו הלילה רבינו חלם, והנה הוא נמצא בביתו ועבד אלנאצר שר"י מולו 
". רבינו בחלומו צעק לעבר בנו, ר' יהודה שיעזור לו והוא איבד אותנו והרס אותנו!אדם זה מצביע על רבינו), שהוא שלי ואני אעזוב אתכם. 

רבינו והרה"ג החסיד חכם ר' יוסף זרוק זצ"ל. שניהם לקו  -סילק אותו. מיד לאחר מכן ניזוקו שניים מהמקובלים, שהשתתפו באותו מעשה
הרפואה בשל ניתוח ברגלו ור' יוסף זרוק זצ"ל השתתק ברגליו, -ביתברגליהם בסמוך לאותה התפילה. רבינו נפגע בתאונת דרכים ואושפז ב

 ומכאובים רבים היו מנת חלקו (מעבר לעובדה שהיה סגי נהור).  

בבגדאד. באותה  )1910(נולד בשנת ה'תר"ע  -המקובל הרב שאול דוד חי מועלם זצ"ל
התקופה מקובלים רבים צמחו שם. בצעירותו למד בת"ת שבעירו שייסד הגאון הגדול ריש 
גלותא רבינו עבדאללה סומך זצ"ל ותלמידיו הגדולים. בילדותו ובנערותו למד אצל ר' מנשה 
ר אלכאתב זצ"ל. עם סיום לימודיו התורניים רצה להינות מיגיע כפיו ולכן עסק בפקידות אצל סוח

 בדים. בהמשך התמחה בחייטות. 
 

בכל זמן פנוי שהיה לו שקד על התורה הקדושה. במשך שנתיים למד אצל המקובל האלוקי 
חכם יהודה פתיה זצ"ל שהיה מגדולי המקובלים בבגדאד באותם הימים ואף זכה ללמוד איתו 

יה את סמך ר' יהודה פת )1935(ביחידות ביום שבת קודש ובמוצאי שבת. בשנת ה'תרצ"ה 
עלה לארץ עם אשתו, שלושת בניו ושלוש ) 1950(רבינו לרב בטרם עלה לארץ. בשנת ה'תש"י 

בנותיו. הוא התגלגל ממקום למקום במעברות השונות, עד שהגיע למעברת תלפיות בירושלים. 
בשנים אלו עבד מעט בשעות המאוחרות של הלילה בצמצום הכרחי כדי לפרנס את משפחתו 

 ורה הקדושה בנגלה ובנסתר.ושאר הזמן עסק בת
 

עוד בנעוריו כיתת את רגליו לספריות הגדולות של רבני בבל והעתיק מהכתבים שהשאירו 
אחריהם. באופן זה הציל כמה חיבורים. בימי העניות הקשה, ששררה בארץ לקח על עצמו 

שבהם לערוך ולהדפיס את ספרי הגאון המופלא רבי אליהו מני כאשר ילדיו סייעו לו כשהגדול 
היה אז כבן י"ג שנה. רבינו הוציא לאור את הספרים 'מזכיר שלום', 'ברכת אליהו' ו'מעיל אליהו' 
וכן זכה להוציא את הספר 'שם משמעון' לגאון המקובל ר' שמעון אהרון אגסי ואת 'בן איש חיל' 
של מרן הגאון הגדול חכם יוסף חיים. הוצאת הספרים הייתה משימה קשה ביותר, כיוון 

תבים הרבים היו בכתב יד ללא טיפול ושמירה, מפוזרים ומופרדים והיה צריך להשקיע עמל שכ
רב ועצום יומם ולילה במשך חודשים רבים. את כל הוצאות הדפוס של ספר 'בן איש חיל' ח"ג 

 וספר 'מלאך הברית' גייס בעצמו ובעזרת בניו.
 

לקבוצה מצומצמת של גדולי עם יסודה של ישיבת 'פורת יוסף' בעיר החדשה הצטרף רבינו 
המקובלים. שם למד כעשר שנים ועלה והתעלה בלימוד הקבלה. הצטיין ברוחב ידיעותיו בכל 
ספרי האריז"ל ומרן הרש"ש בהקדמותיו ובסידוריו והמפרשים ובספרים תורת חכם, יפה שעה, 

היה  שמן ששון ובית לחם יהודה והיה זוכר את דבריהם בעל פה וכשהיו מתקשים בדבר מה,
יסד ישיבה ) 1962(אומר בעל פה את התירוצים שנאמרו בספרי המפרשים. בשנת ה'תשכ"ג 

ללימוד הקבלה על שם מרן הגאון המקובל האלוקי כמוהר"ר יוסף חיים זלה"ה ישיבת 'בן איש 
 חי'. אף כשחלה, המשיך למסור את שיעוריו בישיבה עד יומו האחרון ממש.
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כאשר אדם נזהר בכך, יתכן שבגין מעשה זה אף ינצלו 
העיר 'מורשת אבות': להלן סיפור המעובד מתוך  חייו.

עיר מרכזית. סוחרים רבים הגיעו אליה קלם הייתה 
 מהסביבה הקרובה והרחוקה. 

 

המסחר הסיטונאי פרח בה. היו בה מחסנים גדולים 
עמוסים בסחורות. המגיד מקלם הירבה להוכיח את תושבי 
עירו, שישמרו את מצוות התורה בענייני המסחר. לא תמיד 

 נפלו דבריו על אוזניים קשובות. 
 

סחר גדול במלח. שני סוגי מלח בשווקי קלם התקיים מ
נסחרו בהם. המלח הלבן והמלח האדום אשר היה יקר 
יותר. שני סוחרים גדולים אשר חיפשו דרך התעשרות קלה 

 . כמלח אדום ונהגו לצבוע מלח לבן בצבע אדום ולשווק
 

כשנודע למגיד מתרמית זו, הוא נסער כולו ולא היסס לצאת 
רים. בדרשותיו במחאה תקיפה ורועשת נגד אותם סוח
כלומר, סוחרים קרא למלח זה בשם 'מלח סדומית'. 

  רמאים אלו הם כאנשי סדום.
 

רבי משה יצחק דרשן אף פרסם ברבים את שמות 
הסוחרים וחשף לעין כל את פרצופם האמיתי. אולם הוא 
לא הסתפק בכך. המגיד הזהיר אותם, שהוא יתייצב אישית 

מפני בעלי החנות בפתח חנותם כדי להזהיר את הלקוחות 
 הזייפנים.

 

שני הסוחרים הרמאים החליטו לנקום בו. הם הצליחו 
לשכנע את השלטונות, שהמגיד ממריד את האוכלוסייה 
נגד השלטונות ומלהיב אותה להתקוממות. לא עברו ימים 
רבים והמגיד נאסר בעוון בגידה והוא הושלך לכלא. שני 

ימים מספר הורה הסוחרים חגגו את ניצחונם. אולם לאחר 
מפקד המשטרה לשחרר את היהודי האסור ולנהוג בו בכל 

 הכבוד הראוי, כי הוא יהודי קדוש. הדבר היה לפלא.
 

לימים התבררה הסיבה לשחרור הפתאומי של המגיד. 
מנהג היה בידו להיכנס לעיתים קרובות לדואר. שם קנה 
בולים וקרע אותם. מנהל סניף הדואר הבחין, פעם אחר 

במנהג המוזר הזה. לבסוף ניגש ושאל לפשר מעשיו.  פעם,
 

המגיד הסביר שהואיל ולעיתים רגיל הוא לשלוח דברי 
דואר באמצעות אנשים פרטיים ולא באמצעות הדואר, הרי 
בעצם הוא גוזל את המדינה. היא הרי קבעה סדרי משלוח 
 ולמעשה מחייבת כל אחד לשלוח את מכתביו באמצעותה. 

 

בולים לפי החבילות והמכתבים, שהוא שולח לכן הוא רוכש 
באמצעות שליחיו וקורע אותם. כך אוצר המדינה לא 
מפסיד. מנהל סניף הדואר היה ידידו של מפקד המשטרה 
ודיווח לו, מי היהודי שנעצר בעוון מרד נגד המדינה. 
המפקד התפעל מאוד, יצא מגדרו והורה לשחרר מיד את 

 הצדיק.

לֵּגזֶ י ִמְּפנֵ ת ְזִהירּו  

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

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

"ל צז שאול בן סילביה ר'             נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
    שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                             גורג'יה ע"הנעימה בת  צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה

בדידי הוי להלן סיפור מצמרר, ומרגש המעובד מתוך '
', ממנו ניתן ללמוד, עד כמה עלינו להיזהר, שלא עובדא

שכן למעלה אין מנוחה לנפטר נשאיר אחרינו חוב כלשהו, 
 . החייב חוב כלשהו

 

כתב הגאון רבי שמואל דוד הכהן פרידמן: "אמרתי לעורר את 
 (בשנת ה'תשס"ט)הלבבות, ממה שראיתי בעיני זה עתה 

כשהייתי בעיה"ק ירושלים הלכתי בשכונת 'בית ישראל', יחד 
עם בני. ראיתי חנות אחת סגורה על מנעול ובריח, ובחלון 

 החנות הייתה מודבקת מודעה, וזה תוכן המודעה: 
 

בעל החנות נפטר לבית עולמו, ואחרי פטירתו בא לבני ביתו 
ת והודיע להם, כי אין לו מנוחה בעולם העליון, מחמבחלום, 

. הוא חייב כסף לקונים, שבאו לרכוש שלא נזהר בממון
בחנות והוא לא נזהר להחזיר עודף כראוי. יש לו צער ויסורים 

 רבים מזה בעולם העליון.
 

בהתייעצות עם הרבנים פירסמו, שיבקשו מכל מי שהוא חייב 
לו ממון, שימחל לו על החוב. הרבנים ביקשו, שכל אחד יאמר 

כאן תוכן המודעה שהניחו בחלון  בפה מלא שמוחל לו. עד
החנות בני ביתו של הנפטר. והחי יתן אל ליבו, להיזהר בדיני 
ממונות, מכל נדנוד גזל ואונאה ושאר איסורים התלויים 

 בממון.
 

עד כמה רבותינו נזהרו מחשש לגזל. פעם אחת מרן 
הסטייפלר זצ"ל, הגאון ר' יעקב ישראל קניבסקי, שלח אדם 

שהו. באותם הזמנים לא היה טלפון בבית שיתקשר עבורו למי
אלא היו טלפונים ציבוריים ברחובות. רבינו מסר בידי אותו 

 האיש מספר אסימונים. 
 

כשחזר האיש, הוא סיפר לרב שהשיחה עלתה רק אסימון 
אחד. הרב התפלא מאוד והאיש הסביר: "דיברתי עשרים 

  דקות בלי להוסיף אסימונים, כי האסימון הראשון נתקע".
 

כששמע זאת הרב, מיד יצא מהבית, הלך לסוכנות הדואר 
ושאל, מהי עלות של שיחה בת עשרים דקות. לאחר שבירר, 

 קנה בולים בשווי שאמרו לו וקרע אותם לגזרים. 
 

בסוף ימיו סבל רבינו מקשיי נשימה גדולים ובצקת ברגליים. 
בעקבות זאת היה לו סבל רב לעלות את מדרגות ביתו. שכניו 

ינו בכך, והם נרתמו וסללו כביש בגינה המשותפת של הבח
הבניין כדי שיוכל לשמש את הרב להגיע עם מכונית עד 
מרפסת ביתו. אך הרב עד יומו האחרון לא השתמש בכביש 

 ועלה את המדרגות בסבל גדול. 
 

כשנשאל הרב מדוע הוא לא משתמש בכביש, הרי כל 
כול מאוד השכנים עשו זאת בלב שלם ענה: "נכון, אבל י

להיות שאחד השכנים חתם והסכים כי הוא התבייש ולא היה 
לו נעים לא לחתום, אך בליבו הוא לא שלם במעשהו, "ואיך 

 אתם מבקשים ממני לעבור בכביש שלא שלי".
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  ""נחנח""פרשת פרשת  
  .הניגון שחדר לנשמה]. ט, ו ["נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלקים התהלך נח"

יש צדיק אשר יעמוד . שני מיני צדיקים ישנם: ע" בעל קיצור שו,ל"לרב שלמה גאנצפריד זצ" אפריון"מובא בספר 
והכל כדי שיוכלו , בני דורו של צדיק כזה יפשפשו במעשיו ויבדקו אחריו בשבע בדיקות. בפרץ ויוכיח את בני דורו

              , ת אמותיו"זה המסתגר בדל, אך נח היה מסוגו של הצדיק האחר". טול קורה מבין עיניך"לענות לו על דברי 
שכן אין להם כל עניין למצוא , אחרי צדיק כזה לא ידקדקון בני דורו. ולא יצא להוכיח את הרבים, ישב בדד וידום
כי גם דורו הסכימו , אף נח צדיק היה בדורותיו. צדיק כזה יהולל וישתבח בפי בני דורו, אדרבה. קורה שבין עיניו

        וכל זאת מפני , ה שלם עם בני דורו ונוהג עימם בשלום ובמישורשכן הי, "צדיק"לתוארו והתייחסו אליו כאל 
  ...ולא התפנה להוכיח את האחרים, מפני שהתייחד עם בוראו לעובדו, "את האלוקים התהלך נח"ש

הסמינרים לבעלי . מתריעים מחד ומקרבים מאידך. בדורנו אנו עדים להשפעה העצומה שיש למוכיחים בדור
כי לעולם אינך יודע היכן , ואולי זו חובתנו בדורנו אנו,  אלפי יהודים מדי שנה לבורא עולםתשובה זוכים לקרב

. פעמים שההשפעה אינה מיידית ותוצאותיה יכולים להיראות מאוחר יותר. תחלחל אמירתך בליבו של הזולת
וגמא נפלאה לכך נוכל ד. שראה טיפה ועוד טיפה שבסופו של דבר מחוררות אבן, כיוצא בזה מצינו אצל רבי עקיבא

באחד הימים הגיע אל הכולל בשעות הבוקר יהודי  :א" שסיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטמעשהללמוד מ
                   , אותו יהודי החל בתהליך שיבה אל המקורות. אשר היה עד זה לא מכבר אפיקורס גמור, חילוני

  .חיזק עמו את בני משפחתו וכיום הינו מנהל בית חרדי לתפארתהתחזק ו, קבע עיתים לתורה
. ח ושאלו מה ראה לעשות שינוי כה מהותי בחייו"פנה אליו ת, מה לאחר שובו של אותו יהודי בתשובה-תקופת

  ":השומר הצעיר"שבעבר השתייך לחוגי , כך אמר אותו יהודי, שכן, התשובה אשר קיבל הותירה אותו פעור פה
כאשר הוטל עלינו , בעת שירותי הצבאי, זכרוני... אותו חיפשתי זה שנים רבות' ניגון'בכולל מצאתי כאן , רבי"

 –לאחר שני ניסיונות כושלים לכיבוש המקום ,  מעוז ערבי מבוצר היטב–' בית דגון'לכבוש את בניין משטרת 
אל כל חברי , יהודי דתי, קפנה אחד מחבריי לנש, לקראת הניסיון השלישי, ניסיונות אשר גבו אבידות בנפש

מבלי שנדע אל נכון האם נשוב ממנו בחיים , קרב קשה ומסוכן, הנה יוצאים אנו עתה לקרב': ואמר, הפלוגה
ולאחריו נישא , הצטרפו אלי עתה לשיעור משניות קצר, אנא מכם, על כן אני מבקש.  או שמא לא–ובשלום 

  '! המעוז המבוצר בידינותפילתנו אל האלוקים שבשמים כי יעזרנו וימסור את
ובהחלט היה נראה לי מיותר להקדיש , ל"רח, באלוקים לא האמנתי... פקפקתי בכדאיות הרעיון, לאמיתו של דבר"

                  –אולם מאחר ושאר חברי הפלוגה נעתרו לבקשה ... דקות יקרות בטרם קרב ללימוד טקסט בן אלפי שנים
שיעור משניות , המאולתר של אותו חייל דתי' שיעור'יחיד ולפיכך הצטרפתי לה' הסרבן'לא מלאני ליבי להיות 

: הבלתי יאומן קרה, והנה זה פלא,  יצאנו לקרב–לאחר שהקדשנו כמחצית השעה לשיעור המשניות ... בניגון ערב
נס מעל היה זה ממש בבחינת ! הפלא ופלא! הצלחנו לכבוש את המוצב וזאת מבלי שנפל אפילו אחד מחברי הפלוגה

                . אולם חלפו להם ימים והרושם התפוגג ונעלם,  השפיע עלי המאורע באופן ניכר–באותו הרגע ! לדרך הטבע
 –אותו ניגון ערב של לימוד המשניות בשדה הקרב , אולם הניגון. לא שיניתי את אורחותיי ואף דעותיי נותרו כשהיו

, מה-לפני תקופת, והנה. חיפשתי אחרי הניגון הזה, שנים על גבי שנים, ניםש. נותר חקוק בזיכרוני ולא נתן לי מנוח
. לפתע שמעתי צלילים מוכרים...  הגיע אל אוזניי קול ערב מאין כמוהו–בעת שעברתי על יד מפתן בנין הכולל 

 אשר נותר אותו הניגון הנפלא', אז'מ', ההם'היו אלה הצלילים : ולא היה כל מקום לטעות, נסחפתי אליהם בערגה
 גמלה ההחלטה בליבי לשוב אל כור –מאותו היום ואילך ! חקוק באוזניי מאז אותו קרב שהתחולל לפני שנים רבות

... והנה אני עתה כאן,  משך אותי אחריו בעבותות אהבה–אותו קול ערב אשר התנגן באוזניי כל השנים . מחצבתי
                    סיים אותו יהודי –!" ור והריני מאושר עד אין קץאת בני משפחתי קירבתי אל הא, את אורחות חיי שיניתי

  ).ברכת דוד(את דבריו 
  ].יא, ו[" ותמלא הארץ חמס"

 זה והתפרנסו, אחרת בפרנסה עסק אחד שכל, יהודים מספר חיו בה, ל"בחו קטנה בעיירה התרחש מאלף מעשה
 לאופה נותן היה וכתמורה, קילוגרם שמשקלו לחם ככר האופה מחבירו מקבל היה עיירה באותה החלבן. מזה

  .ארוכות שנים הדבר נמשך כך. חמאה קילוגרם
, בידיו החמאה חבילת את ממשש הוא. כשורה שאינו במשהו הרגיש, החמאה את לקבל האופה הגיע כאשר, פעם
 חמאה יוביד נותן שרעהו הרגיש, לאפייה לו הנצרך הקמח את בשוקלו, השקילה במלאכת מתמצא שהוא וכיון

 על החמאה את הניח, הגדולה לעיר האופה הלך, מאזניים היו לא שלהם שבעיירה כיון. מקילוגרם פחות שמשקלה
  . גרם 800 למשקל אלא הגיעה לא שהסחורה התברר ואכן, המשקל
 ועצמ על חזר משהדבר, אבל. נוספת לפעם להמתין והחליט, החלבן חבירו של בידיו טעות היתה שאולי האופה חשב

                , קילוגרם על לך משלם אני הרי; 'אותו מרמה הוא מדוע אותו ושאל החלבן אל ניגש, ושלוש פעמיים

נא לשמור על קדושת העלון    
   .רוא בשעת התפילהאין לק

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי מה אחיה בן הלןשל, ו"הי מרדכי בן שרה, ו"הי שמואל חזני בן מונירהלרפואת 



           , עשתונותיו מאבד אינו החלבן. שאל - ?' טובות אינן שלך המשקולות אולי? גרם 800 רק לי נותן הינך ומדוע
  '!חמאה של קילוגרם בדיוק לך שוקל ואני, מצוין במצב שלי להמשק. אותך מרמה אינני': רוח-בקור לאופה ומשיב
     , הסחורה את ושקל, הגדולה לעיר עד עצמו את שהטריח לחלבן וגילה, דעתו-ישוב את האופה איבד עכשיו

  .לקילוגרם מגיעה איננה שהיא הראה והמשקל
 אתה אם': והוסיף, דבריו על לבןהח חזר', שלם קילוגרם משקלה, לך מוכר שאני שהסחורה לך ואומר חוזר אני'

  .'הרב אצל תורה- לדין לי תקרא, צודק שאינני חושב
  .תורה לדין והזמינו, אחרת ברירה כל לו שאין האופה ראה

 לו יש מה אותו ושאלו החלבן אל פנו, האופה של טענותיו את שמעו והדיינים, הדין בבית השניים משהופיעו
  . שלם קילוגרם הוא החמאה חבילת של שמשקלה לטעון החלבן משיךמ, הדין בבית, כאן גם, והנה. להשיב

 להביא לביתו ורץ, הסכים החלבן. הרבנים הציעו', הדין בבית אותן ונבדוק, שלך המשקולות את לכאן תביא אולי'
  .שלו המאזניים- משקל את
, החמאה קילוגרם את לשקול בא אני כאשר'... לחם ככר גם בידיו הביא שהחלבן לראות הדיינים תמהו מאוד- מה

 שמשקלו, מהאופה שקניתי הזה הלחם ככר את המשקל של השני בצידו מניח אני, האופה לחברי ליתן צריך שאני
  - - - ' מתאזן שהמשקל עד, השני בצד החמאה את מניח אני לכך ובהתאם, קילוגרם להיות אמור

                   , עצמו אל בטענות שיבוא, החמאה של משקלה על בטענות אליי בא שהאופה עד: אחרות ובמילים'
  !...'החמאה משקל כך, לי מוכר שהוא הלחם כמשקל כי

 תתגלה דבר של בסופו, כספו את לגזול ומנסה חבירו את שמרמה מי -  רב מוסרי לקח ללמוד אפשר מהמעשה
  . כל- לעין וקלונו רמאותו

 ואדם פעמים - חשוב מסר כאן קיים, מדוייק אינו שמשקלו לכך מודע היה לא שהאופה היתה המציאות אם וגם
                   , עצמו את לבדוק ועליו, העוולה בעל עצמו הוא ולמעשה, שבו פגמים על ומצביע בעוולות אחרים מאשים
 המשנה על הקדוש טוב שם הבעל דברי וידועים. אחרים כלפי וטרוניות בטענות שפונה לפני מעשיו את לתקן ולדאוג

 -) אחרים אצל (לו מחוצה -' חוץ 'רואה שאדם הנגעים כל: 'עצמו מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים כל') 'ה', ב בנגעים(
  ).ופריו מתוק (...הם עצמו של חסרונותיו. שלו נגעיו מתוך -  עצמו מנגעי הם

  .לקח דור הפלגה]. ד, יא ["...עיר ומגדל וראשו בשמייםהבה נבנה לנו  "
, אם מכיר הוא את אורח החיים הדתי. של אדם דתי או של חילוני, חייו של מי מאושרים יותר:  חילוניתשאל אדם

, בהוד יום הכיפורים, רק להיזכר בשגב ראש השנה. חיי האדם הדתי מאושרים יותר: יורה, ואם איש אמת הוא
, כאלו תחנות אור וזוהר בשנה. ולחשוב שמתקרבים אנו לימי החנוכה המאירים, ביופי חג הסוכות ובשמחת תורה

  ".בו מצאו עגומים השקט וביטחה. שבת מנוחה, יום זה לישראל אורה ושמחה", מלבד שבת המלכה בכל שבוע
סגולת הצניעות ושלילת : וסיבות רבות לכך. המשפחה הדתית מלוכדת יותר: ויודה, תשאל מבחינת המשפחה

  .ודוע, ליכוד שולחן שבת וחג, שמירת הטהרה, המתירנות
לכיבוד הורים , חינוך לערכים ולמידות טובות, אין כחינוך התורני: מודיםוהם עצמם , תשאל מבחינת החינוך

חינוך ללא אלימות פשיעה . מלבד החיבור למורשת וידע מקיף בה. ריסון עצמי ובניית האישיות: ולחינוך כפשוטו
  .וסמים ושאר תחלואים

האמונה מקנה חוסן : והתשובה תהיה החלטית. וים יותר ורגועים יותרחייו של מי שלו, תשאל מן הבחינה האישית
יומו מתחיל . ומי אינו נזקק לישועה. יש ממי לבקש ישועה, האדם יודע שיש לו למי לפנות בעת צרה. ובטחון

  .האמונה מרכבת את המכה, וגם אם מתרגשת חלילה צרה. ומסתיים בהם, בהודאה ובתפילה
. מ"אדם לאדם עב. יש בניינים בהם דיירים אינם מכירים את שכניהם.  חיי קהילהתשאל מבחינת. ולא סיימנו
  !כמה נפלא, הגיבוש הקהילתי בבתי הכנסת, ולעומת זאת

               , אגודות העזרה לחולים, ח להלוואות בלא רבית"קרנות הגמ. בתחום העזרה ההדדית. ועדיין לא סיימנו
  .בלי סוף, ועוד ועוד. בתי החלמה ליולדות והשאלת כלים לשמחות. מידע וסיוע, השאלת ציוד רפואי

התשובה לכך כתובה ? למה תעמדו מנגד? מדוע אינכם מצטרפים, אם זה כה נפלא וטוב: רק שאלה אחת נשארה
, "מגדל וראשו בשמים"בני האדם ביקשו לבנות . סתומה בתורהפרשה זו ". דור הפלגה"בענין , עבפרשת השבו

     , אמרו: "י מביא דברי המדרש"רש? רצו לעשות, למעשה, מה. תכניתם והפיצם על פני כל הארץוהבורא שיבש 
. הם חיו בטראומה"... בואו ונעשה לו פיגומים, ו שנים הרקיע מתמוטט בדרך שעשה בימי המבול"אחת לאלף ותרנ

                , והראיה. ן השמיםשלא כל הגשם מצליח לרדת מ, כנראה: והגו תיאוריה. עשרה דורות לאחר המבול הבא
עד שבעבור אלף ושש , מצטברת ותופחת, והולכת וגדלה, בשמים נשארת יתרת מים. שיש שנות בצורת שחונות

... נתחזק את השמים בפיגומים? איפוא, מה נעשה... בא מבול, מאות שנה קורסים השמים וכל המים ניתכים כאחד
                    !במקרה, אוריה של הווצרות העולם המורכב והמופלא כל כךכמעט כמו התי, איזו תיאוריה מגוחכת

ושם חם ויפת , הלא באותה עת חיו עימם נח. מדוע היה עליהם לחקור ולחפש אחר סיבה למבול: והמופלא מכל
 מאה על בניית התיבה, ודאי סיפרו להם על דור המבול והשחתתם. יוצאי התיבה הנחה לה על הרי אררט, בניו

                   היתה להם עדות ממקור ראשון ! בהם הוכיח נח אביהם את בני דורו לחדול מן הגזל והחמס, ועשרים שנה
  !על סיבת המבול

במתירנות ובהפקרות . לפיכך לא רצו להודות בבורא ובציוויו! הם לא רצו לחדול מגזל וחמס: אבל זה בדיוק העניין
, מופרך ומגוחך שבעתיים" פתרון"ולהמציא , ו להמציא תיאוריה שקרית אף מגוחכתאז מוכנים הי. חשקה נפשם

  ...ובלבד שלא יהיו כפופים לאמת ולמגבלותיה, ולעמול בפרך בבנין מגדל שאין בו צורך
ולשלם בחיי תסכול , "מאליה"כלום יפלא שאדם מוכן להאמין בתיאוריה מעוותת של בריאה שנבראה , מעתה

  ).מעיין השבוע (!...?לבד שלא לקבל את נועם עול המצוותוב, וניכור וצער
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז עון שי בן שולמיתשמ נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  , ל"זנ משה בן כורשיד "לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ אליהו בן בתיה ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ זינט בת מרים ז"לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

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

  

:  

. "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ" 
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ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

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

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882
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 “ את האלהים התהלך נח                  ” 
חכמינו אמרו במדרש, כי נח לא היה מוכיח את בני דורו. והלא נאמר בגמרא: ״האי                                                                          
צורבא מרבנן דמרחמי ליה בני מתא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא״ (כתובות                                                                       

שהיה נחשב צדיק בעיני הכל                              —לפיכך היה נח ״צדיק תמים בדורותיו״                                         —ק״ה)        
שהיה תמיד מתבודד עם                         —וחביב על הכל, משום ש״את האלהים התהלך נח״                                            

 האלהים ולא נתן דעתו על הבריות להוכיחן על מעשיהן... (ילקוט הדרוש)                                                                
 

 יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי (רש״י)                                        —בדורותיו          
מתוך כוונה מיוחדת דרשו חלק מן החכמים לגנאי, מכיון שראו ברוח קדשם                                                                  
שעתידים כמעט כל הצדיקים להיתקל בהתנגדות, ואפילו משה רבנו יהיו לו                                                                  
מתנגדים, לפיכך באו להוכיח בזה, כי גם הצדיק הראשון הנזכר בתורה אפשר היה                                                                        
לדרשו לגנאי, ואף על פי כן אמר השם יתברך: ״כי אותך ראיתי צדיק לפני״! ואם כן                                                                            
אין מקום להתפעל לכשרואים צדיק  נדרש לגנאי בפי מתנגדיו. כל עוד ״יש דורשין                                                                          

 לשבח״, יכול הוא להיות צדיק...(פרדס יוסף)                                        
 

 “ וישאר אף נח           ” 
נח צדיק תמים״, כי אם רק ״נח״! שכן במדרש נחשב לו לנח                                                     ”   כאן לא נאמר עוד                   

לחטא, מה שלא עשה דבר לתיקונו של הדור, ואם אין אדם עושה מאומה לתיקונם                                                                      
אף הוא יורד ונופל מטה. משנשאר נח לבדו, נוכח לראות כי איננו                                                                —של אחרים            

 אלא רק ״נח״... (הרה״ג מהר״ם שפירא מלובלין ז״ל)                                              
 

 “ ויזכור אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו                                                   ” 
כאשר זוכר השם יתברך את הצדיק להושיעו, הריהו מביא ישועה גם לאנשים                                                                  
פשוטים ונחותי דרגה, העומדים במדרגה אחת עם חיות ובהמות, משום ״אשר אתו״                                                                       

 שהם מחוברים אל הצדיק ונכנעים לפניו... (הרבי מלובלין ז״ל)                                                          —

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

עע ם  úון מופı ברבבו˙ עו˙˜ים ב‡רı ובעוúהע
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 האם בעקבות המצב  
 חתן וכה יכוים 

 לדחות את חתונתם 
שאלה: חתן שרוצה לדחות החתונה בגלל המצב, 
והוריו לא רוצים, הצדק עם מי ואם מותר לחתן להתנגד 
להוריו בזה, ראשית לכל הנה אף דאיכא כיבוד הורים 
מ"מ קימ"ל דאם אביו לא רוצה שיתחתן הוא יכול 
להנשא עי' פתחי תשובה אבן העזר, וכך גם ציין מרן 
הגר"ח קניבסקי לאחד משואליו, ועוד דזריזין מקדימין 
אם לא קיים מצות פריה ורביה ואיכא דין זריזין 
מקדימין להנשא  כמה שיותר מוקדם, וחלילה לעכב 

 מחמת דנימא בהא ברוב עם הדרת מלך את החתונה.  
תשובה: בס' נעימות חיים (על עניני נישואין עמ' קפ  

קפא) ומביא שהגה"ק מאוסטרובצא אמר ששמע   
בשם המגיד מקוזי'ץ זי"ע לשטן חשוב מאוד שיאחרו 
זמן החתונה אפילו ליום אחד, וחשוב לו זאת ותר 
מלהביא צדיק גדול לחטא הגדול ביותר ע"כ, וכן פסק 
הג"ר שמאי הכהן גראס שליט"א בעמח"ס שו"ת שבט 
הקהתי, וכתב שאל ידאגו כלל שהרי האושר אינו תלוי 
בחתונת רבת המשתתפים, ועוד ראיתי למי שעורר 

דידוע ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל   
שהיה מתרעם על החתונות של היום שנערכים בכזה 
פאר והדר ומאות מוזמנים, ואמר שהרי יש בזה עין 
הרע, ועדיף להנשא כמה שיותר בצינעא, וא"כ אדרבה 
יש בזה מעלה גדולה. ועוד אם אביו עדין לא יסכים 
כגון שאביו הוא אדם מכובד מאוד וחשוב לו שכל 
ידידיו יבואו, יאמר להם שא' כל לא יודעים כמה זמן 
ימשך המצב הזה, וגם יאמר לו שהוא מרגיש צורך גדול 
הנשא כבר עכשיו והוא לא יכול לחכות עוד זמן, 
ואפילו כמה ימים וכמה שבועות, והכל לפי הענין דאם 

 יודע שמחמת זה אביו יריב איתו ר"ל, יתיעץ עם רבו.
[עוד ראיתי בענין זה מה שכתב הגר"מ דיישט 
שליט"א, בשיעורי נתיבות אדם (עמ' ה') דהנה אפשר 
ללמוד לקח טוב מהמצב הנוכחי, והרי הכל לטובה, ודוד 

ופשטות הכוונה ‘,  הרחבת לי   -המלך ע"ה אמר  'בצר  
צר'  רואים  את  בזה הוא דלפעמים דווקא מתוך ה'
. וכוונתי לענין עריכת שמחות החתונות  הרחבה' ה'
שמתקיימות בימים אלו מתוך שמחה וצהלה בצניעות 
ובצמצום בתוך בתים וחצרות שלא באולמות מפוארים 

‘].וכדו

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

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

 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’אין להתקשר לפני או אחרי כלל וכלל. בברכת 
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ל

 לע"נ בנימין בן רחל
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 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא
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 ההגרלות מתבצעות אחד לחודשיים על כל הפרסים  שימו לב:



 סיפור לשבת  

לא סוד שמאות סיפורי ההשגחה והאמונה 
שקורים מידי יום מעט קשה לתת אימון בהם. או 
בגלל חוסר אימון בסיפור או בגלל חוסר אימון 
שדבר כזה קורה בעולם. וההבדל ביניהם זה שאם 
של השגחה  לראות סיפור  פעם  לאדם יזדמן 
ייתן  הוא  האימון  את  אזי  מול העיניים  פרטית 
בסיפור, אך שדבר כזה קורה בעולם ועוד בזמן 

 הזה מעט קשה לעיכול.
כזה הוא הסיפור הבא. סיפור 
שחובה בתוכו נס של הצלת חיים 
אילולא הסיפור  כפשוטו, וכאמור 
אירע אצלינו בבית כמובן הוא לא היה 
מתפרסם, ובפרט מעל גבי הבמה 
המרכזית לפרסום סיפורי השגחה 

 ‘...אור השבת‘ואמונה ב
י  נ פ ל ע  ר י א א  ב ה ר  ו פ י ס ה
כחודשיים בעיר בדרום הארץ, (בכדי 
הסיפור  בעלי  זהות  את  לטשטש 
 , ם י ט ר פ ט  ע מ ת  ו ס כ ל ו  נ כ ר צ ו ה
הפרטים המלאים שמורים במערכת) 
ללא ילדים זכו  לאחר שנים רבות 
ם  לדי י שה  ו של ל א  כהנ חת  פ ש מ
מתוקים וחמודים אחד בגיל החיידר 
השנה  והקטנה  חובה,  ן  בג י  השנ
שכולם  כפי  לגן. הסדר יום  עלתה 
מהלך  שקובע את  יודעים הוא זה 

החיים של הילדים כיצד יתפקדו וכיצד ישתפו 
פעולה במקום לימודיהם בפרט ובסדר יום כולו 

 בכלל.
ואולי כאן זה המקום לתת התייחסות לכך 
שוודאי שחובה לעשות לילדים זמן שינה קבוע, כל 
הורה ומה שהוא מחליט. אמנם כעדיפות יתר וכמו 
לפחות אחד  שהורו הרופאים ילד צריך לישון 
עשרה שעות בלילה. לא יקרה כלום אם הילדים 
בשש  למחרת  בערב ויקומו  לישון בשבע  יעלו 
בבוקר עם כל הכוחות ועם כל המרץ לעוד יום 

 לימודים חדש ופורה.
הורים יקרים, היום הולך אחרי הלילה, לא רק 
לעניינים גשמיים  בעניינים הלכתיים אלא גם 
שכמה שישנו הילדים כך גם יהיו תוצאות הלימודים 

 זה לצד זה, זה למול זה. עד כאן מושג בחינוך...
ובחזרה לסיפור. משפחת כהנא אם אפשר 
לכנות את זה כך, הם לא היו רואים את השקיעה 
ומי מדבר בכלל על הירח והכוכבים. הם עולים על 
יצועם בשבע וחצי בערב ומתעוררים משנתם בשש 
רק  לא  חדש אבל  לימודים  ליום  בבוקר  וחצי 
בלימודים, משפחת כהנא גם בבין הזמנים שבתות 
וחגים לא היו מפרים את הרגלם לזמן השינה. זה 
 אורח החיים שנהגו בבית, וכך גם היה רצון הוריהם.

ביום רביעי האחרון של חודש אב האחרון, 
כהנא  משפחת  של  לאמא  מתקשרת  הסבתא 
בשעה לא צפויה ובקשה ממנה שתבוא לבקר 
לשבע  אותה עם הנכדים. השעה הייתה קרוב 

בערב, זמן שהילדים עולים לנום את שנתם ואין 
שום סיכוי בעולם שהם יצאו מהבית, וודאי שאין 

מה ‘ ספק אחרי מקלחת ואחרי שלבשו את הפיג 
 שיצאו מהבית.

אבל סבתא זה סבתא, והחלה להפציר באמא 
והאמא השתכנעה, וכבר בתוך רגעים היו בדרכם 
לבית של הסבתא, זמן לא שגרתי ובמיקום מוזר. 

 מאחורי הבניין מול הכביש של השכונה השניה.
ת  ו י ר כ ו ס ו  ל ב ק ו  ע י ג ה ם  י ד כ נ ה
רדו  י ו שחקים  מ חו  לק מסבתא, 
ללמטה. השכן שגר בקומה שניה 
רעייתו ושלושה ילדים.  הגיע עם 
שהיא  לסבתא  מספרת  השכנה 
קנתה שמלות לארבעת הבנות שלה 
בן  כמו הסבתא  תואמים.  וכולם 

 פרגנה והשכנה המשיכה הלאה.
ורק דבר אחד הסבתא לא הבינה. 
רק  היכן הבת הרביעית, הרי עלו 
שלושה. אבל הסירה את דאגתה 
שבטח היא  מליבה כיוון שחשבה 
שהיא נמצאת  לפניהם או  עלתה 
והחיים  משפחתם,  קרובת  אצל 

 המשיכו כרגיל.
לאחר עשר דקות הנכדה תוך כדי 
משחק, ושוב המשחק היה במקום 
לא שגרתי מאחורי הבניין. הנכדה 

 שמה לב לדבר המחריד הבא.
 קוראים שיש להם לב חלש, לתפוס בסאות.

הילדה הרביעית יושבת לה בבוסטר (כיסא 
ת  אדומו ו  הי פניה  שנתה.  את  ונמה  לדים)  י
ושערותיה היו רטובות מזיעה. הרכב היה נעול 
והחלונות היו סגורים. בין רגע ללא מחשבה רצה 
אצה הנכדה לסבתא וסיפרה לה על כך. הסבתא 
מדי התקשרה לשכן והוא ירד והציל את הבת שלו 

 שכמעט ונחנקה למוות.
ההשגחה  את  ן  מבי לא  אמונה  שחסר  מי 
פרטית והניסים המופלאים שסובבו את הסיפור. 
החל משעת הביקור הלא שגרתית ועד לבוא עם 

שניה הם ‘ פיג  פעם  שאולי  במקום  מה ולהיות 
 דורכים שם ובדיוק בזמן שהילדה נשכחה ברכב.

אי!! אי!! אי!! רק אחרי שכתבתי את הסיפור 
המשפט   השנה את  ראש  בתפילת  מי ” הבנתי 

יתברך רוצה הוא ישנה ‘  כי שה “.  לחיים ומי לחנק 
סדרי בראשית ורק בשביל שאדם לא ימות בזמן 

 שלא נקבע לו מלמעלה.
להתחיל  המקום  לי  או זה  יקרים,  הורים 
ילדים  שכחת  של  הזה  הנושא  מכל  להשמר 
ברכבים שבניסי ניסים במקרה שלנו הילדה יצאה 
ללא כל נזק וללא כל פגע בגוף ובנפש. אבל אסור 
לסמוך על הניסים וחובה עלינו לעשות השתדלות 

 ולא לשכח ילדים ברכב ואפילו לרגע אחד.
 ‘!ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’

 
ורק דבר אחד 

הסבתא לא הבינה. 
היכן הבת 

הרביעית, הרי עלו 
 רק שלושה. 
המשחק היה 

במקום לא שגרתי 
מאחורי הבניין. 
הנכדה שמה לב 
לדבר המחריד 

 הבא.

היקרים  התורה  י  בנ החלו  ממש  אלו  בימים 
והמסולאים מפז את זמן חורף בעידן הקורונה 

א, שהוא בעצם הזמן השלישי שבו נתונים “ תשפ 
עולם התורה בכלל ובני הישיבות בפרט בזמן מלא ספיקות ונטול כל הנאה 
גשמית מהבלי העולם הזה. מתחילת זמן קיץ ולעת עתה כשמתחילים את 
זמן חורף אלו הם עמלי התורה שלוחמים את מלחמתה של תורה למול 
המגיפה, אלו הם עמלי התורה שמצילים את כל עם ישראל בכל מקום שהם 

 מצרה ומצער ומזמנים את השמחה והברכה לפני הצער והקללה.  
ולא, אין זה אגדה. אלו מילים כדורבנים, אלו מילים בעלי משמעות 
רצינית לחיים שאנו מתהלכים כל יום כבכל יום, ושוכחים לרגע קט שאת 

שיש בבית לבני הישיבות ‘)  המועטת ’ החופשיות (אולי יש כאלה שיגדירו  
הקדושות שננעלים שוב עד לראש חודש ניסן שבמהלכו יוכלו לראות את 

 הבית ולהיפגש עם משפחתם רק פעמיים שלוש, ותו לא.
רק פעמיים שלוש במהלך כל ’ואולי זה הרגע מעט למתוח קו על המילים 

 ואולי גם למתוח ביקורת קטנה על כל הנושא הסבוך הזה.‘, הזמן כולו
בימים עברו הקושי לא היה נמצא בישיבה. בחור היה מגיע לישיבה 
אחרי שבת חופשי שהוא מאושר ושמח ובראשו מחשבה שיש לו עוד 
הספק השבוע יש לו עוד מבחן לסיים ועוד שיעור עיון מרתק לסכם. הוא 

ללימוד התורה הוא בא שמח על עצם התנהלותו בישיבה, ‘ רק’בא שמח לא 
 הוא בא שמח על עצם היותו בן תורה ועל מהותו שהיא בחור ישיבה. 

בימים הללו, שבני הישיבות נעולים בהיכלי הישיבות למשך זמן ממושך 
אולי הגיע הזמן מעט לשנות את הכללים, או להגדיל את גודל הערכה 

 אליהם. 
א, במשא מיוחד “ וכה דבריו של הגאון רבי משה הלל הירש שליט 

לתחילת זמן חורף שמסר לבני התורה: "יש משהו חדש; עוד ניסיון, שאף 
פעם לא היה לנו בכלל כמוהו", פתח ראש ישיבת סלבודקה את דבריו, 

 בכנס של 'האיחוד' שנערך לתלמידי הישיבות.
"יש כאן ניסיון של המגיפה, ניסיון הקפסולות שנגרם להרבה בחורים, 
הוא מוריד מאוד מאוד את חיי החברה הנורמלית. אדם צריך לחיות חיי 

 חברה נורמלית, וזה מוריד מאוד את המדרגה בזה".
"זה קשה מאוד. מוריד את האפשרות לקבל חבורתא טובה, ועוד יותר 
מכל הדברים", הסביר ראש הישיבה: "עצם הדבר שלא משוחרר, הוא לא 
מרגיש את השחרור, הוא לא יכול לצאת מתי שהוא רוצה, הוא מתחיל 
להרגיש בית סוהר שלא יכול לעשות מה שהוא רוצה; ההרגשה הזאת 

 מביאה להרבה בחורים עצבות, מתח ואפילו חרדות".
הנחמה היא, שזהו ניסיון שהקב"ה עשה לנו. איך נוכל לצאת מזה? יש ” 

אם הוא משלים עם המצב,   -כלל גדול: יש מצבים שמפריעים לבן אדם  
זה קורה לבחורים ששנה   -למשל לאדם יש חס ושלום כאב ראש כרוני  

יש שני סוגי תגובות. האחד אומר זה המצב   -שלמה יש להם כאב ראש  
ונהיה הכי טוב במצב הזה. בחור אחר חושב 'למה קרה לי דבר כזה? למה 
מגיע לי דבר כזה?' יש לו צער מזה שיש לו כאב ראש. יש לו שני סוגי צער 

 ועוגמת הנפש מכאב הראש". כל הזמן: כאב הראש,
זה מה שאנחנו   -"אם אדם רואה שהמצב שהוא נמצא בו, טוב בשבילו  

נוכל לעשות. מה הקב"ה רוצה מאיתנו? מה זה הניסיון הזה? זה ניסיון 
שהקב"ה תובע מאיתנו מדרגות חדשות שלא היו לנו, מדרגה של ביטחון 

 שלא היה לנו" עד כאן דבריו.
אז אולי הגיע הזמן שיסבירו לעולם התורה מדוע בני הישיבות דווקא 
הם צריכים להרגיש את זה על בשרם, ובטוחני שמספר הבחורים שאולי 
קבלו את זה בקלות אינו עולה על מאות מכל רבבות עמלי התורה. וכנראה 

שיסבירו למה ‘. אור השבת’שגם כך חושבים קוראינו היקרים והנאמנים של 
בחורים צריכים שלא 
ליהנות מעצם היותם 
בחורי ישיבות, מדוע 
ם  י כ י ר צ ם  י ר ו ח ב
ל  ו כ ס ת ש  י ג ר ה ל
ממושך לאחר תקפה 
כה ארוכה בישיבה 
עם נתק מוחלט מכל 
ממעבר  ושיח  ג  סי

 לכביש. 
ולעניינו, נעזוב את 
הקריטית  הנקודה 
הזאת שכל אחד אמור לתת את הדין על כך. וכעת נדבר על בני המשפחות 
של הבחורים הם אלה שנותנים להם את הכוח הם אלה שנותנים להם את 
השמחה השלימה בלימוד התורה. וזה הזמן לתת להם שכם חם, חיבוק 
מרחוק ועזרה מקרוב. לטלפן אליהם לדרוש בשלומם ולהפתיע אותם מידי 
פעם במיני מתיקה, אולי אם הם שם לא יוכלו להבין אותם אתם תבינו 
אותם ותנו להם את ההרגשה הכי טובה בעולם, בכדי שיהיה להם את 

 שעליהם הוא עומד. בהצלחה! -הכוחות להחזיק את העולם

 קורונה: -תחילתו של זמן חורף

בימים אלו החלו בני התורה את זמן חורף בהיכלי 
ושוב פעם חוזרים למצב התורה והיכלי הישיבות 

למשך חמישה חודשים עם קפסולות ■  הקודם
אלו רק חלק יציאות מועטות בלבד לביקורים בבית 

חבר ■ מתחושת ליבם של בחורי הישיבות הקדושות 
מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש 

שלא יכול  מתחיל להרגיש בית סוהרשליט"א: "הבחור 
מביאה לעשות מה שהוא רוצה; ההרגשה הזאת 
וראש ■  "להרבה בחורים עצבות, מתח ואפילו חרדות

מבקש בקשת תמיכה ישיבה אחר בשיחה עמנו אף 
 מיוחד!!■ נפשית ממשפחות הבחורים 



הדברים שלאחרונה נעשים לעם ישראל אין 
מילים אחרות להסביר אותם אלא הכל זה רק 
עניין של נס. על ההצלחה העצומה בהתייצבות 
בכל מדדי המגיפה בין נפטרים חולים ומאומתים. 

 כמובן הכל מאבצע אלוקים.
לפניכם שלושה סיפורים שונים אבל כולם 
סביב נושא אחד: ההשגחה פרטית שמאחורי 
ה  יד  כמה  עד  רואים  מהם  הקורונה  ‘ מגיפת 

נמצאת בעולם וגם בזמנים כה קשים 
ה  פ קו הת ת  מ ג דו כ ל  רא ש י ם  לע

 הנוכחית.
וכה סיפר רבי אלימלך בידרמן 

 א:“שליט
סיפר אברך ת"ח, כי בתחילת 
השנה שעברה הוציא לאור את ספרו, 
והחל להפיצו ולמכרו, ובעיקר אצל 
מנהלי ת"ת שיחלקוהו לתלמידיהם. 
והנה פנה אליו אחד העומד בראש 
אצלו  לרכוש  וביקש  נכבד  ן  ארגו
לתיתם  ספרים  של  גדולה  כמות 
אלא   , ן הארגו חברי  לכל  במתנה 
לקבלה  שזקוק הוא  עמו  שהתנה 
מסודרת, כדי ההוצאה תהיה מוכרת 

 לצרכי מס.
ב  ש ו י ה  ז ר  ק י ך  ר ב א ם  נ מ א

ניסה …  אהלים הוא, ומה לו ולקבלות 
בכה ובכה ולא ידע מאין יבוא עזרו, עד שלא היתה 
לו ברירה ופתח עסק רשמי למכירת הספר, וכך 
נתן לאותו מנהל אישור כתוב וחתום שקנה ממנו 
בכך וכך, וכן נתן עוד קבלות לכמה מנהלי ת"ת, 

 שאף הם ביקשו ממנו זאת מאותו הטעם.
אחר הדברים האלה פרצה ה'מגפה', וכידוע 
לכל שהרבה עסקים נפגעו ונתמוטטה פרנסתם, 
ועל כן החליטו אנשי השלטון אשר בארץ מגוריו 
לתת מענק לאותם בעלי עסקים, וסכום המענק 
נקבע לפי שיעור הרווח בשנה הקודמת למניינם, 

 שמזה יתברר עד כמה גודל ההפסד בשנה זו.
שהלה הספיק לפתוח את העסק  ומכיוון 
ממש לפני המגפה, על כן החליטו שזכאי הוא 
לקבל סכום קבוע מדי חדש בחדשו... ומנפלאות 
ההשגחה העליונה, כי סכום זה ממש הוא הסכום 
על  שרבות  מההוצאות  חודש  בכל  לו  החסר 

 ההכנסות...
ללמדנו בכפליים. א. אם עסק ה'קבלות' היה 

הרי נתברר שהיה זה להביא  –נראה כמקשה עליו 
ב. לעולם אין לו לאדם לדאוג …  לו רווח הרבה 

ולחשוב מאין תבוא פרנסתו, כי הרבה שלוחים 
למקום, והקב"ה יכול לכלכלו באופן שלא יעלה 
על דעתו כלל , וכדוגמת ה'מגפה' שהיתה הדרך 

 להחיש לו די מחסורו אשר יחסר לו.
ל, הרי שיש להוסיף גם “ וכדוגמת הסיפור הנ 

 את הסיפור הבא:
שמעתי ממכירי הרה"ח רבי שלמה סמסון 

שליט"א מעי"ת בני ברק, ששהה במשך ג' שבועות 
בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, ובעזהשי"ת 
לקראת שמחת תורה הוטב מצבו ובס"ד הצליחו 
להורידו ממכשיר ההנשמה, אך למגינת לב בני 
משל  כלל לסובביו,  לא הגיב  המשפחה עדיין 

 שקוע הוא בתרדמה עמוקה.
והנה, לר"ש זה יש קרוב משפחה המשמש 
חזר  כות  סו ולקראת  ל,  " בחו ישיבה  ש  כרא
שבנו הבחור  ומחמת  לארה"ק, 
י  בנ כל  נכנסו  רונה  בקו נדבק 
לקראת  עד  לבידוד  המשפחה 

ת   ח" ת   –שמ א לצ ו  ל הותר  ז  א
 מבידודו.

אלא שאחד ממתפללי בית הכנסת 
שידע מהבידוד ולא ידע מהשחרור, 
משראהו מגיע לבית הכנסת גער 
בו וביזהו באופן נורא, ובפחי נפש 

 ובלב שבור חזר לביתו...
במוצאי החג הגיעה השמועה על 
הבזיונות לאזני בני ביתו של ר"ש, 
זכות  את  שימסור  והם התחננו 
וכן  לר"ש,  והשתיקה  הבזיונות 
כי  ופלא,  הנס  קרה  ואז  עשה. 

 –פחות משעה    –כעבור זמן קצר  
התקשרו מבית החולים למשפחתו 
"ת  שבעזהשי והודיעו  ר"ש,  של 
התעורר משנתו, ואחרי שהות קצרה התקשר 
בכבודו ובעצמו הביתה וביקש שיביאו אליו את את 

 משקפיו כי הוא רוצה להתפלל...
 ולסיום, סיפור אחרון להשלמת העניין:

סיפר בעל המעשה, כי בחורף שנת ה'תש"פ, 
נתגלה שבגופו מקננת מחלה קשה רח"ל, ועבר 
סדרת טיפולים למגר את המחלה. והנה לקראת 
שת  פר לעולם  ובאה  שה  נתרג חורף  ה סוף 
ה'מגפה', והזהירוהו הרופאים כי עליו לשמור על 
עצמו ביותר, בשמירה על גבי שמירה , לבל יפגע 
בו הווירוס, מאחר שהמערכת החיסונית אצלו 
חלשה ביותר עקב הטיפולים שעובר ואין בגופו כח 
להתמודד עם הווירוס, ושלא יהיה אצלו בבחי' 

 …'והיה כל מוצאי יהרגוני' ח"ו
ונשמרתם  מצוות ' בהידור את  ואכן קיים 
מאוד לנפשותיכם', והתרחק מחברת הבריות ככל 
שבידו, אכן 'עצת ה' היא תקום', ואף הוא נדבק 
באותו נגיף, ונחלש מאוד בתחילה, והיו הכל 

 בטוחים כי בוודאי מצבו יתדרדר שבעתיים ל"ע.
אך ראה זה פלא, לא זו בלבד שהתאושש 
מצרת הנגיף, אלא שהנוגדנים שהתפתחו בו 

נלחמו אף במחלה, והמתיק  –להילחם עם הווירוס 
במר... (ודאי אין הדברים אמורים  מר  הקב"ה 
ללמוד מכאן להקל ראש בסכנת המגפה, כי עדיין 
לא נקבע שיש כאן דרך סלולה ורפואה לאותם 
החולים במחלה... אלא) ללמדנו כי ה'קושי' והצרה 

 שבאה לאדם הם ביד ה', ולטובתו השלימה.

 סיפור לשבת

 
ואז קרה הנס 

ופלא, כי כעבור 
פחות  –זמן קצר 

התקשרו  –משעה 
מבית החולים 

למשפחתו והודיעו 
שבן משפחתם 
התעורר משנתו 
וכי הוא החלים 

 מהקורונה

 

"אלה תולדות נח נח איש צדיק 
תמים היה בדורותיו את האלוקים 

 התהלך נח"
 אורחותיהן של צדיקים

ל “מרן הגראי
שטיינמן 

ל: “זצוק
כשאיננו 
בסדר בענייני 
בן אדם 
לחברו, גם 
בענייני בין 
אדם למקום 
 אינו בסדר



מספרים, כי ילד אחד יהודי, נתקף במחלה קשה וניטל ממנו כוח הדיבור, ונתאלם לגמרי. כששמעו 
קרוביו את מעשה הגוי וקברו של הבן איש חי זיע״א, לקחוהו אמו ואחותו והלכו להם על מצבת 
הקבורה, ושפכו שיחתם ודמעתם ונשתטחו על קבורתו והעלו עפר על ראשן . ומספרים כי גמלה בלב 
האם ובתה ההחלטה, כי לא ימושו מתוך המקום הקדוש, עד שיפתח פה הילד ויתחיל לדבר. וזכות 

 הבן איש חי עמדה להם,והחל הילד לדבר כבראשונה.
 

מעשה ביהודי שהיה לו חנות בדים וביום שישי בחצות היום סוגר את החנות כדי להתכונן לשבת 
ולקבל מוקדם את השבת, והנה יום שישי אחד כרבע שעה לפני חצות היום נכנס איש מכובד מאוד 
וביקש לראות בדים יקרים ובעל החנות הוציא לו והראה לו ובינתיים הזמן מתקדם וכמעט חצות יום. 

 פנה בעל החנות לאיש הנ"ל ואמר לו אני צריך לסגור את החנות אם אתה רוצה תבוא ביום ראשון. 
אמר האיש המכובד נו רק עוד כמה דקות ונגמור את העסקה, יש עוד זמן עד שבת ואתה גם תרוויח 
דמים מרובים. אבל בעל החנות התעקש ואמר לו אני סוגר ואז אמר לו האיש המכובד אשריך שלחו 
אותי מהשמיים לנסותך והנה עמדת בניסיון בגבורה ובזכות זה אתה תזכה לבן צדיק שיאיר את 

 העולם כולו והבן הצדיק הלא הוא רבי משה איסרליש הידוע כהרמ"א זיע"א.
 

בספר "חכמת חיים" מסופר שהגיעו אורחים חשובים מחו"ל ובקשו להתארח בליל הסדר אצל רבנו 
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, אך בקשו לשלם את דמי האירוח. ר' יוסף חיים קיבל את המעות וגם את 
האורחים. ביום טוב שני בא ר' יוסף חיים לקבל פניהם במלון שנתאכסנו שם, והניח לפניהם את צרור 
כספיהם מבלי שיוכלו להשיבם שהרי אצלם הוא יום טוב, והסביר מעשיו, הרי אני בכל לבי רציתי 
לארח אותכם, אלא שכדי שתהיה לכם הרגשה טובה כאילו אין אתם אנשים נצרכים האוכלים 
 מהזולת, לכן קיבלתי מכם את כספכם וכל זאת כדי שתתנהגו מנהג בעל הבית בבית. ולא כזרות כעני

מסופר כי פעם אחת בחג השבועות הבחינו תלמידי ישיבת ברנוביץ בלשון אש המתפרץ מבית, מיהרו 
והעירו את הדיירים הנכרים. ועמלו במסירות להצילם.   -שהיו נעורים כל הלילה    -תלמידי הישיבה  

אחרי החג בא הנכרי ראש המשפחה הניצולה אל ר' אלחנן וסרמן הי"ד ובידו סכום נכבד שביקש 
לתרום לישיבה. ר' אלחנן סירב לקבל למרות שסכום זה יכול היה לשמש כעוגן הצלה לקיום הישיבה. 
ר' אלחנן הסביר: אמנם מקבלים קרבנות מעכו"ם למזבח, אבל החזקת תורה שאני. בזה אין לעכו"ם 

 שייכות.
 

בגמרא (שבת קנו ע"ב) מסופר, שהחוזים בכוכבים אמרו לאמו של רב נחמן בר יצחק, שכאשר בנה 
יגדל הוא יהיה גנב. מאז לא הניחה לו אמו שילך בגילוי ראש, ואמרה לו: "כסה את ראשך כדי שתהיה 
לך יראת שמים, ותבקש רחמים מהקב"ה שלא ישלוט עליך היצר הרע." לא ידע רב נחמן למה אמו 
מזהירה אותו כל כך. והנה יום אחד ישב ללמוד תחת עץ דקל אחד, פתאום נשבה הרוח והעיפה את 
כיסוי ראשו, מיד הרים את עיניו וראה את עץ הדקל מלא בתמרים עסיסיים ומשובחים שלא טעם 

 מעולם, התגבר עליו יצרו, טיפס על הדקל וחתך אשכול של תמרים בשיניו... 
 

ע יוסף זצוק"ל, מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א: "באחד הימים “ סיפר בנו של מרן הגר 
מרן זצוק"ל לנסיעה ארוכה מחוץ לעיר, ולשם כך נטלתי ִעמי מסכת כתובות כדי   –הצטרפתי לאבי  

שנהגה בה יחד בדרך, וכך ישבתי עם אבא במכונית אני הייתי קורא מתוך הגמרא בקול רם, ואבא היה 
מקשיב לקריאתי והיה מעיר את הערותיו כדרכו של לימוד, והנה שמתי לב שבכול פעם שהייתי 
מפסיק את קריאתי, היה אבא ממשיך בע"פ מאותה נקודה שעצרתי, וכך היה גם בדברי רש"י 

 ותוספות..." 

 סיפורים מחזקים  
 

שאלה: לאור המצב שהתירו להתכנס רק בבתי הכנסת רק מספר מסויים של אנשים, ישנם 
בתי מדרשות גדולים שחולקים את בית המדרש במחיצות שקופות, באופן שלכל חלק יש 
כניסה נפרדת. האם מועיל להצטרף למניין כשיש פחות מעשרה בכל חלק ורואים זה את 
זה מבעד לניילון? כמו כן, כשיש עשרה בכל חלק, האם כאשר הש"ץ רוצה להתחיל חזרת 

 הש"ץ עליו להמתין עד שיהיו עשרה בצד אחד, או שמצטרפים על ידי ראייה?
תשובה: דנו הפוסקים אם ראייה דרך מחיצה שקופה מצרפת, או שנחשב רשות אחרת כמו 
לעניין אמירת ברכה במקום שיש צואה בעששית שנחשב רשות אחרת. אבל בנידון 
השאלה יש להקל כאשר המחיצות אינן מגיעות לתקרה, ע"פ המבואר בשו"ע סי'  סעיף 

 מרדכי הלוי שוורצבורד)‘ (הרנ"ה, ובפרט שהמחיצות נועדו להגן מהדבקות ולא לחלוק רשויות. 

ך

"ו‡˙‰ ˜ח לך מכל מ‡כל ‡˘ר י‡כל ו‡ספ˙ ו
 ‡ליך ו‰י‰ לך ול‰ם ל‡וכל‰" (ו', כ"‡)

 
היאך הקדים הקב"ה אכילת נח לפני 
אכילת הבהמות, והרי יש חיוב על 
 האדם להקדים את אכילת בהמתו?

הנה בפסוק כאן מבואר שהקב"ה הקדים את אכילת נח 
לפני אכילת הבהמות, שנא' "והיה לך ולהם לאוכלה", וקשה 
שהרי יש חיוב על האדם להקדים אכילת בהמתו לפני 
אכילתו, כדאיתא במסכת ברכות (מ.) ובמסכת גיטין (סב.) 
אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיאכל קודם שיתן 
מאכל לבהמתו, שנא' (דברים י"א) "ונתתי עשב בשדך 

 לבהמתך" ואחר כך נאמר "ואכלת ושבעת"?
 

 יישוב א'
כיון שהוצרך לדאוג לאכילתן ביום ובלילה היה לו דין 

 מצטער שמותר להקדים אכילתו
ברם לאור דברי הגמ' בסנהדרין שהיה להם צער גדול 
בתיבה, כי בריה שדרכה להאכילה ביום האכילוה ביום 
ובריה שדרכה לאכול בלילה האכילוה בלילה, לפי זה נראה 
ליישב שכיון שכל הזמן היו צריכים להאכיל הבהמות והיו 
כל הזמן טרודים בעסקי הבהמות, ממילא היה להן דין 
מצטער, שבאופן זה מותר לו להקדים אכילתו לאכילת 
בהמותיו, וכמבואר ביד אפרים (או"ח סי' קס"ז) בשם האור 
החיים הקדוש (בראשית כ"ד י"ט ובמדבר כ' ח') שבמקום 

 צער, האדם קודם לבהמה.
 

 יישוב ב'
אם הבהמה עתידה לאכול משיירי מאכל האדם, יכול 

 להקדים אכילתו
בספר ואין למו ומכשול (שם) הביא שבספר תורת יוסף 
(יוזל דף י') כתב שאם הבהמה עתידה לאכול משיירי 
מאכלו של האדם, הרי שיקדים הוא לאכול, ורק לאחר מכן 
ייתן לבהמתו. ועל פי זה כתב ליישב דברי הגמרא בכתובות 
(קיב.) גבי רבי חלבו ורבי עוירא וריב"ח שהקדימו מאכלן 
למאכל בהמתן, לפי שבהמתן היתה עתידה לאכול משיירי 
מאכלם. והנה לפי זה אולי יש ליישב גם מה שמצינו אצל 

 נח שלכך הוקדם מאכלו למאכל הבהמות, ודוחק.  
 
 ‘יישוב ג

 אין למדין מקודם מתן תורה
לכאו' י"ל בפשיטות דשאני קודם מתן תורה, כי עיקר 
החיוב של ואכלת ושבעת, להקדים אכילת הבהמה לפני 
אכילתו התחדש רק במתן תורה. שוב מצאתי שכן תירץ 
ידידי הגאון המפורסם רבי אשר אנשיל שוורץ שליט"א 
בספרו החשוב מעדני אשר (גיליון קצ"ד) שלפני מתן תורה 
לא היה נוהג דין הקדמת אכילת בהמתו לפני אכילתו, 
והוסיף שאע"פ שאצל רבקה ילפינן, שאני אבות ואימהות 

 ששמרו כל התורה כולה משא"כ נח.  
 

 ‘יישוב ד
יש אומרים שאין איסור להקדים אכילת האדם אלא 

 מדרבנן
בשו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן י"ג) כתב בפשיטות דקרא 
"ואכלת ושבעת" אסמכתא בעלמא הוא ואינו אסור 
להקדים אכילתו לאכילת בהמתו אלא מדרבנן. ולפי זה 
לק"מ דאין להקשות מדרבנן על דאוריתא. וכיו"ב תירצו 
המפרשים כמה וכמה קושיות. ויעויין עוד בשו"ת קרן לדוד 
(או"ח סימן מ"ז דף ס"ה ע"ב) שכתב לדקדק מדברי 
הרמב"ם בהלכות עבדים (פ"ט ה"ח) שאין אסור להקדים 
מאכלו לפני בהמתו אפילו מדרבנן, אלא רק מדת חסידות 
הוא שיקדים בהמתו לפני אכילתו. ברם הרי"ף והרא"ש 
ועוד חבל אחרונים סוברים שיש בזה איסור דאוריתא 
כמבואר בשו"ת עטרת פז (ח"א כרך ב' יור"ד סי' ה' ד"ה 

 ועוד רגע אדבר).

 

  
ו‡ספ˙ומע י‡כל ‡˘ר מ‡כל מכל לך ˜ח ל"ו‡˙‰ ל ל לל ל ל לל

עעעעע

תזווי+ הכתית  תיתת



1 ידגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"?שיחזור? סיכוי אם ישה" מ'רק פ  

רעול  אבל עםובגבעתיים מתאקלם עידו במקום הוא מוצא לו בית כנסת וקובע חברותות ללימוד  ולא מוכן בשום אופן לשמוע על כך. צארטיל מנסה להכין את אחיה לכך שעליו לדלג אותה הוא נבהל מאד ציר:תק
איך מתכננים מבצעים, אבל הרעול עומד בכל  עידו מתחרט שהבטיח ללמד אותוט ביותר, הוא גם לא מנסה לשתף פעולה הפנים הדברים יגעים הלה מתגלה כקשה הבנה שאינו מבין אפילו ברמת הפשט הפשו

ישנם לימודים אחרים שמושכים ר אבל אומה שעבוא שונא את לימוד הגמרא בגלל טרהפלא מסביר לו הרעול שה ה שהוא בעל תפיסה מדהימה, כשעידו עומד עלתוקף על קיום ההסכם, ולגודל הפלא שם מתגל
 כדי מין.  ונע אותו מלגעת בייןאותו עידו מחליט שהוא אפיקורס ומ

תפרק וכעת הוא עובד עבור מח"ץ בלבד. כי המרי האזרחי ה "ל, עידו טוען שלא ידעאשים את עידו בבגידה באצבצד שמאל של המפה, הוא משהם פעולה עם מח"ץ עוקב אחרי עידו ומגלה שהוא משתף  הרעול
  נפרדים.ם מתכתש איתו ולבסוף ההרעול 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 .כרון משהל זש "שטיבלאך"וכר לרב משה יוסף לפני שיצא מהלא מ" פנה יהודי קצת מסדר יומך העמוסאפשר להפריע לך "

ש, אם יהודי , אבל מעולם לא פגע באיוהוא די עמוס יומו ת סדרב"ה אמקום, יש לו בשום אחד שממהר ולא אוהב להתעכב הוא בטבעו רב משה יוסף 
  מנו.מז מעטלו והוא מבקש שיפנה  יע לודויש לו מה להכנראה ש ,ילהפאחר התניגש לדבר איתו 

  .לגוף הענייןלפיכך אגש  דודאריך כי זמנך מנוי ומנ(בקר טוב) בל נשכח את דרכי הנימוס, אבל הבה לא גוט מארגין 'ם כל א, קודרב משה יוסף"

יפ אלע או ,בשבילךה ז גדכנלי  יש ...ובכן, שודיחמפארים בכל מקום ואין בכך כל שמו  ,אפרים זלמן שמוו "בחור כארזים"ש לך שיבידיעה ברורה  ודעאני י
ו מודד נ(זהב אינצושאצען פוס אאד פיקיין ווארט אושט גאלד איז ניפלג ביותר, שידוך מו ם)הטובי כל הבחוריםל הראויה הצע(דט עאידישע קינדענר גער

  .שלישו 18בת היא ו "הישןבית יעקב "ב ומדתל ,תחי'פריימארק הלוי תיה באשע ב ,אלישררת שמה בהמדוב ,חסתיומאד ממשפחה  )ריךלהע מתאים

אין  ,חכם מכובד תלמידליאה למד גמרא בעיון גדול כבכיתה הגבוהה ביותר מ "תורה ויראה"מלמד בשיחי' אל הלוי שמורב פואר המן היחסהוא אביה 
 ,ל זיע"ארבי רב העשיל ,ן ונכדניהוא  וד אממצ ,הוא גם יחסן גדול ,ואם לעניין יחוס ,ק לו ציוןמי אני שאעני ,שצריך פיבין דף גמרא כמצורך לומר שהוא 
להכריז אבל בלא י יכולים אול ,העשיל י רבהרבכד של אני נין ונ ,יכולים לומרשנינים שמסתובבים עלי אדמות אין לך הרבה נכדים ו ,יחוס נדיר מאד

פלא (הט נכיסגעצעוא בעל הלבושיםזצוק"ל  יפה י מרדכירבגה"ק להוא מיוחס  ביוא םמצד אעל כך נוסיף ש ,חתום וסגור אבל לו יש כתב יחוס ,ראיה
  .בהערכה הקטנה ביותרליונים יבד שוה מכזה ליחוס , ז"ל ויהלרבינו זרחיהו  ד לבעל המאורכוננין הוא (מדהים) רעדיג מויאביו מצד ו )ופלא

פון  אשליט"רבי יהושע העשיל הלטובסקי  צ"הרהמאד מקורב ל כיוםו"ד היע פיאסצעסנמרבי קלמן קלונימוס שפירא ש של הרבי הקדוחסיד בפולין היה 
רי יי וצעגרובמ יינגעדיא און אלטע דיא   ,כהןי מברלכל אחד יש  ,בוצות חסידיםקי תש ותימקי בקרלין( מזקני חסידי קרלין "ערסניארלדיא אלטע ק"

  )הענייןבתיאור ואכמ"ל קרלין 

ענבי " ל בית)מתאימה לניהו(בוסטע עלאב"כדוגמת בתך המיוחדת, היא גם  ,םבה מדרשיבקיאה בהר ,ממש למדנית גדולה ,דת במינהמיוחשלו היא בת ה
 רעפארבר שליבר' מרדכי הגביר אחיין של היה  ואה ,ר"עבל ירושה גדולהיש לאבא לים, צלתקבל" יש להם גם לא מעט מצבענבי הגפן דבר נאה ומ ןהגפ
ו עשרה שנה גר בבית שהתמסר לו יותר מכל בני משפחתו (חמשסיו לאחיינו וה את כל נכש"ק רח"ל וציוזל זכהשלא מאד לג עשיר מופ ,מאנגליה"ל ז

ריע, לענ"ד עליך לקפוץ הלה של תורה באין מפבאבחור החשוב לשבת ה יוכל בנךותר, כך יוכל לתת לה נדוניה מכובדת ביכך  אלמן מאשתו)ר שהתלאח
 . "ה בשתי ידייםבלהצעה ולקעל ה

על מקומו  ת לנוחמסוגלוהיו נראה שלא  ,זי תזזיתאחו וםורגליו קפצו ממקום למקעבות בעל זקן אדמוני ממוצע קומה יה השאין ספק שאותו אלמוני 
חיובית  מחכה לתגובה ,ם דבריוד שלא סייעד שלא ניתן היה לקטוע אותו ע ,על אורהוא דיבר במהירות של מט ,יטבהתו עבודאת  הכין אך ,גע קטרל

 ..ףה יוסמרב מש

ם השידוכים מחוץ לתחו האם כבר החליטו בשבילו שהיא ?פניםאין זו עזות היוחדת? המכך באים אליו לעקוף את בתו  תדהמה,היה ביוסף  רב משה
  .ה וחס פגיעהחלילממנו שלא תצא  ,קפדנותמילותיו באת  ררהוא ב ,ממנו לפגוע באישעדינותו מנעה  ךא ?ח"ו

 ,של ענייןלגופו , ל מילי דמיטבועל כך תבורך בכ ה בענייןעצם הטרחכדי להודות לך על מילים בפי אין עיון, עצם הרל ע כוח גדול יע לך ישרמג ,קודם כל"
 .עיכובאל לאא חילהלכתדהנהגה ן זו ואי .אצלנו לעקוף יו ואין נהוגאחות לפנ בשידוכים, יש לו אינוהבן שלי 

מאורסת לבחור בתך מעודכן שעד עתה הייתי  ,ילא ידעת אתז ?!ידוכיםש שומעת בתך(ככה) י גאר וזא ,מחילהרבש"ע  ויא"ועתות בן היו מהשדכ פני
כזה בהמצאה לחשוד  וכז תנופל מיל -האט אזא זאך אכטעןרדצו פע נקאגעד אזאהאט  איין לטאוועמען פ ,'יחיחיים שלום פינקלשטיין שן המצויהעילוי 
                            לא רכלן ואינו יודע את כל הנייעס החמים בשוק.א הושאיש לא יכול היה לפקפק בהן, עד ההבעות נראו כנות  ?"דבר

שידוך יודעים שה לאנם אנשים שיש אבל אולי ,טיםל הפרבכ יבקינו ן אשדכמו כמציע עצנם מוזר שאדם שמא ,ו בכאבאת שפתי רב משה יוסף נגס
לדאוג לה  צריכיםאת העובדה שצארטיל עזבה שידוך ו, אי אפשר להסתיר לרבים האמת חייבים להודיע את אבל ,רסוםכך פהם לא דאגו לעשות ל ,נעזב

 לשידוך.

 מוע שידוך לבתי הצדקנית תחי'"לשאני  מעונייןשכן ון יכ .משיךה לא ואה בות שונותיסמ "לצערי הרב לא עלה השידוך יפה,

ט ביי דיין פונקעזבה שידוך נורא נוראות, אוי כמה שהעולם אכזר,  , בתך המיוחדתתן לי שניה אחת להתאושש, א ידעתיגדיה ואנוכי לכזו טר ..זוי"א
יש ממלאי מקום  ,העולם אינו נחרב נישט (אל דאגה) אובער זארגט זיךוצלחת זה יקרה) (שדווקא אצל בתך המ דאס בייקומעןגעראטענע טאכטער זאל 

  .שכפשוטו ממ ,לואועולם ומשם יש  ,נקס שליבפאסתכל  ,ב שניהושתן לי לח ,לעסוק בבתך החסודה תחי' ירהתסאין ו מתאימים

 . הפליאלטלג מחולק לפי א' ב' מקו יפהפה,יד  בימות בכתשרבמלא ועבה קטן נקס הוא הוציא מתוך חיקו פ



2 ידגי המרופמסס

 ,געדאנק בארערוואנדער'אאך ד יאס ...פאר מיר וואס זעה איךמ...מא(אני מרפרף)  "יך בליק איבערא"(רגע אחד בבקשה)  קאלעוטאיין מינביטע  אממ,,,"
ב יוסל הבן של ר "םחיי עול" כירי ישיבתמבייבל פריימאן ל ,יםחור כארזב ,הבתך הנאוהצעה טובה ליש לי  ,דהיםעיון ממשהו ר מצאתי ?מה אני רואה

 ".חתואמתת בלו הרבה הצעוהגיב הזר במהירות, כנראה יש  "גם קרובה ללבך חסידותוש "םומר אמוניש"בעל המחסידי  פריימאן

 משה יוסף במהירות. השיב רב  "האדון עם בני ביתי ואשיב לך תשוב ,י שומענא"

 ,תנועהאני מהיר  ל לאבד זמן,בבת אחת, חבלעשות שני שידוכים ר סתירה אפשאין בזה  ,תקבל את שתי ההצעות שהצעתי לך ,לי עצה טובה"תשמע  
 .כיםודש האחרון סגרתי שלושה שידובח רק ן זה לזהביף בלי להחלי בבת אחת וכיםדשיאני יכול לגלגל שלושה 

עת אם הוא אכן רציני או שרק עושה ך לדצרי ,הבחור שמולו החל למצוא חן בעיניו ,בסקרנות יוסף ב משהעם מי יש לי הכבוד" שאל ר ,אפשר לדעת"
 .עצמו גדול

 ,ה מכיר אותיחשבתי שאת ,מפורסם במאה שערים אדם פשוט אני ...לומר לך במי מדובר ,אשוןתי את הדבר הרתסלח לי) שכחיער (זי מירג ידשולטענ"
 מצוץ טבק ריחני.לעצמו תוך כדי הרחת ק הזר חקקצ ."ניאבל אסלח לך על כך שלא ידעת

התזזי שכבר סגר למעלה ממאה  דכןפרטים על השרבה בל התק ,שוניםמעשרה ראלעשור שנים  מעלאני  םש אנשי מעמד""תשאל ב ,ויזרקר ליוסשמי "
ת יבוסב"ידוך בכמעט ואין ש ,באשמתי שלא "טעות מקח"אחד שהתגרשו עקב לבד מקרה מ ,שנתיים האחרונותבביותר מוצלחים  דוכיםוחמישים שי

 .הפלומבהחתם השדכן את  "י בזה יד או רגלל שאין "אה שעריםמ

בלי לחשוב עליהם , אני לא עושה דברים הדעת גמור כי אני חייב ישוב ,לא לנדנד לי ,בקשאאבל ובים, מים הקראתייעץ בנוות ביתי ואשיב לך תשובה בי"
ת את התלהבותו צק קררבתקוה ל ,שה יוסףרב מ ונהע כהוגן"כך אדע ששקלתי את הדברים  ,מיםלכך תן לי לכל הפחות שבועיים יה ,פעמים כמה וכמה
 אור.ות השידוכים במהירך הנחפז לעשות של האבר

אין "עבור אפרים זלמן בינתיים הצעות תדחה להחליטה שחה מאד שיש הצעות לצארטיל, היא שב על העניין עם אשתו, ציפורה שמלעת ערב י
 ין הרע.רר עגם לא לעוווחס טעויות  חלילה ותעששלא ל כדי ,באיטיותף לפעול עדי "שמחהמערבים שמחה ב

 ויש ל ותלמדן וחסידי בעל מידות תרומי "ארשופרא דשופ"שהבחור הוא י סמכא אצל ברירר א בהו ,מסיביתים רב משה יוסף עשה מערכת בירור
לדבר מה  יש עלכקודמו,  ם יומיותות יוזריקפנתון להוא לא יהיה  !וזה חשוב ביותר ...מעוצב להפליאוהוא מצוין באופי חזק מאד מאד, הופעה נאה 

 בעניין.

שעובד  "טורנדו" . רב יוסל היהמשה יוסףרב  ענה שלמה המ ,ה קצר רוח לדעתיכבר הו רב יוסל קרויזר שתשובה חיובית לאות לאחר שבועיים השיב
אה כי הם ההצעה של צארטיל, נרמוע את שלה ותמאן נאף תשובה חיובית כי משפחת פרייהשיב לרב משה יוס םבמהירות האור, אחרי ארבעה ימי

, ם מיותריםבלי כעסי ,השידוך נפרד ברוח טובהאו את כתב המחילה של גב' פינקלשטיין והבינו כי ולא נרתעו מעצם עזיבת השידוך, הם רשקלו היטב 
 שריר וקיים.והכל  ...קפידותכל וחס  לילהחאין  ,לחנית ביותררוח סב

  בת השידוך.יעז םבה עים לשמוע על ההצעה ואין להם כל עכידוך מיוחד שמוכנכי ברוך ה' יש ש ,ר לצארטילמול הרה ציפוומה ניגשבשמחה עצ

 בשיא הדרך ארץ.ו קטשאמה בלנוסף?!" השיבה צארטיל  "אני ארוסה כבר, למה לי שידוך

אבא  ,כל הכיווניםאלינו שידוך שביררנו עליו מ עגית ה, כעםודעת היטב שהשידוך אינו קייי , אתבתרעומתענתה אמה  ?!מילים הללוה ן"צארטיל מה
 ."ט אונ צו לייט" הוא נושא חן בעיני כולם-"צום גשיחי' גמר עליו את ההלל, איך אומרים 

 םשוע ומת לשויכוח, היא אינה מתכוננל נתוןו אינחתום וסגור ו, הנושא לה מה לענותהיה  לא ךא ,לזל באמהלא לז מאד ההיא נזהר ,לא ענתה צארטיל
מיתית לה אמונה א הייתהאבל  ,הרווקה הנצחית "עפריילרה דיא ש"כ ,נהווקה זקרח"ל כר רצה את גורלהחשבזה מאד  חיים שלום, יתכןמלבד  ,שידוך

 עד שאי אפשר להתכחש לו. ,אה כל כך אמיתיום היה נרהחל ,וך ישובשהשיד

נאלצה ת ברירה יל, בדאותו בחור עם גשפיהוכנה בשום פנים ואופן ללא מא הי פרד,ית ככי צארטיל עקשנהאמא נוכחה  ,יאין סופכנועים לאחר מסע ש
  .ריקם השדכןני להשיב את פמות כרבפנים מכובעלה היא אמרה ל ,להשלים עם המצב

ה מי שרוצ ךיכפלו הרבה הפתעות ומרירות לבבה יש  וית הטובה"כפ"ה הורגל במלאכ ותיק ןכשדכאבל  ,תי מוסברתלהבר' יוסל התפלא על הנסיגה 
  .םיומעט ירוקלרוב קות ילימות וירכלקבל  להיות רגיל ך, להיות שדכן צרילב פלדה שעומד בכל לחץ רכושיך לרצ ,יות שדכן ולשרודלה

 ו בשרשרת אין סופית?עאלו האם לדלג בדלית ברירה על צארטיל בשל החשש הכבד שכל ילדיו יתקרב משה יוסף נועץ עם המו"צ על המצב הקשה וש
ת האב השבור שבעזרת השי"ת יל אינה מוכנה להטות אוזן לשמיעת שידוך, הוא ניסה לעודד אצארטכי  ,ע הבשורה הקשהמלשב ער ריה בצהמו"צ ה

 .מועלשבלי רשות מפורשת אין להתחיל  ,רשותה המפורשתארטיל ולבקש את בעדינות עם צ דברלו ממנה הרבה נחת, הוא אמר לו ליהיה 

*** 

קח שיחק סל הפיר' יו ,. עזרה לה חברה טובה שהייתה אחיינית של ר' יוסלקרויזר ר' יוסףאשת חד עם יל יבשאת כל הת רקחה צארטיל איש לא ידע כי
נשים, נעשה כאן מעשה לא ראוי לשחק עם א ,לכאורה משחק לא כשר ,שידוךלה הוא הכין גם  ,עזבה שידוך לו אינו יודע שצארטילאת המשחק כאי

כך  "יםאחיזת עיני" ה, הכל הילכך סכימיםמ ספק רב אם היו ,היו יודעים םא ,שידוךכי הוצע לה אן לם לא ידעה משפחת פריימעוהאמת כי מאבל 
 ו המתאימה ביותר לאפרים זלמן.ירה מקרוב, היא ידעה שזבאשע פריימארק שהכההצעה של  את יתיע בדלת האחורהצליחה צארטיל להטמ

 ושמחה יותר מצארטיל היא הייתה ממש מחותנת תצוהליתה כנים, לא הית כל השן עם ההצעה הנ"ל לשמחלמאפרים ז שבועיים לאחר מיכן התארס
  .איך היא שמחה במקום להיות מדוכדכתש לא הצליח להבין דוך האישי שלה. אידובר בשיכאילו מ ,ראשית

ילע פרידיא ורה האם ש ,ר חסרת דעתתומי י ,יהןו חלוקות בינ. הדעות הימטורפת בצורה מסוכנתהיא י צארטיל החליטו כ גאולהשל  "המוזרות בלבנה"
  .עיא פריילדיל או צארט



3 ידגי המרופמסס

המחותנת  וביץדרוש נשאלה זלאטע "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"הלא  ,םחיים שלו "רעינמשוג"הוך עם שידציפויירע למרת גדה למה התנ"
 .דה המאולצתהפרלהראשית 

  וישת.טע מבאלענתה ז) היטב אתז יאההחב היא ?(מי ידע .דאס גוט באראלטין האט זיא ?"ווער האט דאס געוואסט

איבדה את שמחת  היאחו לה לנפשה. אך אמה נעשתה מרירה מאד, ישינ העיקר ,צנהרמה שת ושליםה בנות ירלצארטיל לא הפריע הדבר, תדברנה ב
, אין ורידה את בתה לשאולה דרכותבשיל דיה בישלה את ה, במו יבצורה אגרסיבית בתה פסה את טעות חייה שהתערבה בחיית עתה, לחלוטין חייה
נס שאפרים זלמן כבר  ,חיה ואחיותיה להינשאאאי שלא תפריע ליתר ירצה איש לשמוע עליה, הלוו תימלך בדעתה כבר לאת אפילו אם פק שכעס

   .אולי זה יהיה המגן והמעצור נגד לשונות רעות ,נעשה חתן

*** 

ה ל איזה אי שקט או שנרקחתש שיכהוא הראשון שמבחין  ,סביבהבכל רחבי מאה שערים וה יעסבניניינים הגדולים ערקוביץ הוא אחד המתעפ יוסל
ה במקו ,עם הוספות משלו הוא גם משתדל להוציא לרשות הרבים את התוצאות ,היד בחושיו המחודדים קולט הוא לפני כולם מה קורתמ ,איזו עלילה
ה זה כמ ,עלה על כך שחיים שלום אינו יותר במאה שעריםש וא היה הראשוןה ,יא את התוצרת ויש לו הרבה קוניםן להבהוא ראש וראשואורנשטיין 

  יש בזה משהו שצריכים לברר זאת. ,מותודת שבועות לא ראה א

על כל דבר ע ) הוא ידיה אופה מומחה לחדשותכיון שה(יש שאמרו שנקרא כן נמייסטער קפא בעהלא הוא ליינים יש את ראש המבררים ילבירור הענ
מאיפה התקיים ליפא  .מעיריםליצים ה היו "ענבי הגפן בענבי הטאמטע" יוסל וליפאהצמד  ,תמיד פיו מלא בסיפורים מסמרי שערזז) לא שזז (גם כש

ליד גמרא או חומש, אבל לאיש לא  לא ראוהו םשלא לדבר שמעול ,מכניס פרנסהעוסק במשהו  שהיא בריה כל תהכי מעולם לא רא ,ידע אישלא ידידנו 
 .ביותרפעמים היו נדירים  ממצאיו ,ת ביותרבחכיון שתמיד סיפק סחורה משו ,קהפריע באמת במה הוא מתעס

 ספק.יפא השאל יוסל את ל ."זה זמן רב ,אותו בשום מקום שומעים ולא רואים לא ?לך מושג היכן נעלם חיים שלום יש"

כי אין להם זמן אחר פלל תהבשעה זו שניהם בוחרים ל ,מעט אחרי הנץ 11שעה ב של מאה שערים ת המרכזיבבית הכנסלה  יימההשיחה כמובן התק
מוצאים פרצות ו והשום באבל הם יודעים לכוון את תפילת ,ולהתעדכן להתקדש יש את הזמן שלולכל אחד  ,מקוהם בהם לא נפגשי ,במשך היום לדבר
  .א לגברארובין גב פרק לפרקבין קלות 

הם  ,רהסוקי דזמכדי שיחול על פ ..."ישתבח"סמוך ל "ברוך שאמר"רים את מוא הם ]טנטיםעדיין אינו רשום במשרד הפ[ביותר יש להם פטנט מזהיר 
שביררו  פיכ ,א ממש הפסקזה ל ,הש"ץבחזרת  "שפת רמזים"ים בהם גם מדבר ,הרובכך יוצאים חובת פסוקי דזמ ך ונראהסמו אז ישיר""מותירים את 

 .לחלוטיןכדי להיות נקיים  ,את העניין בעיון רב

  .קהפסכ חשבנ נויאש מועטים "מביני דבר"ה אצל בדוק ומנוסיבר כעת בלשון הקוידש שזה פא דלי

 ,רח"ל לך לציוניםהוא ה ,ערק מן המחנה שהוא כותמיש שמועות לא מוס...., אההלא להפריע.. שי שי ..או ...או ..תל אישיר משה ובני ישראאז  ,נונו "
מזמן  )א אניול שרק הם יכולים לעשות כך ךאבר'א( על כך מילהר י שאיש יאמבל ,רוחהל העולה על כאפשר לפרוק עול ולעשות כ אביבדע בתל אתה יו

ו ראוי ו שהוא אינליטשהם החעת , אבל כה' רדבד לל חרמשפחת כלתו שמר על חזות חיצונית של עוד היה קשור לטבור של כ ,א ציוניחשדתי בו שהו
  .וגו' אתזהשירה האת  ..וחזר בדיוק רב אכזרי בחיוך אפילסיים  יו", אבד סברו בטל סיכוהחרדית לחלוטיןהחסידית ום למשפחת

 היתר לפטפטלוקח את האיפה אתה מ ...ובכלל ,שדך בקוככדרמהאצבע מצוצות  מפריח שמועותם סתאתה ש או ,בדוקותיעות מדבר מתוך יד אתה"
 .ן שנכנס לבית כנסת להתפלללפתע יהודי עבדק התערב "?שיר בשפה של הציוניםבאז י

לדבר ככל העולה על לי  מותר  .כעס רבב ליפאב השיינם שייכים אליך, סקים שאמה אתה מתערב בע -טיןעגעשפ עינדי איןנישט  ,ו זיךטסאס מישוו"
  .י דזמרהבאמצע פסוק ידישס שכח שאסור לענות באכעל הלרג....תיורוחי ואין לך להזדקק לשיר

על יבלת באכזריות רך זה דב ,התיז עם משמעות רבה "..מ ם רחוקיםוה אבל לי כן ידועים ,לכולם ועיםשלך שאולי לא יד דרכיםב ,אתה עושה זאתאגב ...
 שיפרע איתו חשבון ארוך.ני לפ לקתת של העבדקן שמיהר להסמדממ

(בשל אופיו  וםשל ל חייםש שפנלב וים בשני שונאער נטלייושמיל לקס בערל  ןיו אחראים לההש ,ת שמועותשוהולידה חר תתאומית הפלמועיהה
שלא היה מי שיכחיש אותן התקבלו על  , כיוןו מצוצות מהאצבעמועות הי, רוב הש)יםאנומקנאים ושחיים שלום  רכשהנדירה ביותר תו ונוגאוהאנרגטי 
  .יןררעוהלב ללא 

ורת פילו אם דבק בחבל ספק בצדקת גיסו שאלא היה לו כמריר מאד,  ו קל דעת רקנלשעבר שידע כי חיים שלום אינ בלב גיסוררו כעס ים אלו עודבר
כך לאפשר וב בארץקות ולתת למשטר האנגלי למשול שאין לשבת בידיים חבו בוקרברשה תשהששת המשובהציונים עשה זאת רק בגלל הדעה 

. דולהל הטבור של אהבתו הגלם לא יוכל להינתק מחבק שלא יזרוק את הגמרא האהובה עליו, הוא לעואבל אין ספ פריע.באין מות וע פרערלפ לערבים
גם ירים גבות לא מעטות על התגייסותו לטובת גיסו ודעו כי זה מאבק אבוד ויעו העדין וגם בהלך להתערב ולשכנע בצדקת גיסו, בשל טבאבל הוא לא 

 ר.לשעב

בלי שיהיה  םאיך אפשר להיעל ?הובהאלשעבר  עם גיסובאמת קורה זה הוליד דאגה לא קלה בלבו, מה  ,שלוםמחיים ין רמז דק חודשים ואעוברים 
בצורה שאיש לא ידע לספר ממנו דות איך אפשר להתא ,החרדים לדבר ה' יהם תושבמועטי ,במיוחד ידע עליו, ארץ ישראל לא גדולהבריר מאפילו ש

  !?דיעהלו שבריר יאפי

יה לשמור על אנונימיות יותר לא יכול ה "ערי חסדששכונת ", אפילו בממששל  בכל מקום הוא משאיר חותם ,רים שגרתי אפרויים שלום אינו אדח
ממנו שים ואין שמונה חודיותר מם שלום להסתיר את עצמו, אבל עברו כבר , כמה יוכל חייו מגנטכמם ו אנשיילמשך אהאנרגטי תקופה קצרה, טבעו מ

האם לא יזכה  ,תקדמים במרץנתו מההכנות לחתו ,מצב רוחו היה קשהכל, ויותר. אבל יותר מלשמור את זה בלבו לא יאיגו בידיעה, דבר זה הדשמץ 
 שליווה אותו מעל שש שנים? תברכה כידיד אמל הפחות נה ולקבל ממנו לכראות אותו לקראת החתואפילו ל



4 ידגי המרופמסס

 כאשר בן ידידו וחברו פון קשים תקפוהו מעת לעת, איך תערב עליו שמחתום שלום, יסורי מצלמות חיימהיע רבר יוסף היה מלא צעמשה  גם רב
רה ומצוות? בהיותו איש הודי שומר תוסדר יום כימקם ולנהל להתוא מקום יכול הבאיזו  ,מלייידור מינ"ל מסתובב בעולם בלי סהאהוב שלמה זלמן ז

 חות שומר תורה ומצוות. עת האם הוא לכל הפלד ,לוםאת חיים שתר לא לוהקשרים שמסחר ובעל קשרים הפעיל את מיטב 

 ,הגיעו מאמציווצפת ה טברילו עד לחיפה פי, אהמרכזאיזור בכל ובני ברק  תל אביבבירושלים לא  ,הבדל ראיל כ לא היה ,ו בתוהומאמציו על ברם כל
צילם אותו בסתר בשכונת צלם ה ,א את תמונתומצבגאולה  סטודיורו ליד בעוב[יג ם תמונה עדכנית שהשע ,א צייד את הבלשים שנשכרו בכסף רבוה

אך  ]גינליראו ושלמיבחור יר ,למטה יתותוב וציין טודיול הסאת תמונתו בחלון הראווה ש הניח ואה ,צעירים תחא עם שני בחוריםלומד' ברי שערי חסד
להגיע לכמה  םיהיו דרכ בשלהי המלחמה ,ישראלץ עזב את אראולי  ,וסףירב משה , חשד כבד עלה במחשבתו של מצוי רמז קל היכן הואיה לאיש לא ה

 .בוהו מאדיאכהחיים של פעם שהת לו אדשה שלא תזכיר כדי להתחיל תקופת חיים ח ,י שם הרחיק נדודאול ,מלחמתיא היו בקו המדינות של

*** 

המסכנה לאמו  שדאגמאד רגיש בלבו לב , פעם בלא כל ידיעה , לא יכול היה להותיר את אמוחויבותותו לא חש חיים שלום כל מהסובב אאם לכל 
ש , אך יסורי הנפלאיש יחשףכדי שלא  ,ה כל שהיא על עצמורמז לה שלא יתגלה ויתן ידיע ות שבמכתב הפרידה, למרעהידשנותרה מאחור ללא כל י

  .היו גדולים מנשוא כל שבריר מידע לאמו ולא הותירבפתאומיות לאחר שנעלם שהיו לו 

אוג לאמו שנשארה חסרת אונים תו חמורות לדוהזהיר אוהתגלה לו פעמיים בחלום ז"ל אביו זה ייענש קשות בשמים, גם הטא שעל החחשב א אחת ל
בשל  ,כיון שפחד להתגלות ,ום מסתורובמק היום, לא הייתה לו חברהרוחו עכור כל  היה מצב ,הקשיםחלומות מהכשהיה קם ייסרת בשל כך מאד. ומת

הוא לא ראה את עצמו מתקדם בשום שטח  .וניותשבות דיכאמלא מח ותר עם עצמו שעות רבותכך נאת זהותו,  אישלרים ולא גילה יצר קשכך לא 
 . מעצמו בריחה מלבד

 שסועה, אם היה נותר במקום היה מקבל שידוךהתו ימדעליו לנסות לשקם את תאחת חשב שהיה  חזוהו על צעדו המהיר, לאה אהרבה מחשבות חרט
ע שיוד שהוא בחורמאידך אי אפשר להתעלם אבל  ,בת השידוךוזר שהביא לעזיפור המלאחר הסי בפרט ,היה ניגש לשידוך עזוב דאולי לא כל אחאחר, 
, אבל עכשיו טוב שידוךכב בעדו מלמצוא לעהכתם הזה לא צריך , בהירות מופלאהבהכלים  עם נושאי בשו"ע חלקים ומתמצא בהרבהבעיון רב ש"ס 
 ?יים כזובצורת חלהתנהל מי יעשה איתו שידוך, מה התכלית  ,מתחבא מעין אנשים כחיה נרדפת ,רסבבלי כל הם מהאופק שנעל

הוא בישר לה  ,םתבישלח לה כמה מכ לא דרכים יםבדרכ ,לא להסתיר את עצמו לחלוטיןש יטהחלוהו שלכל הפחות כלפי אמו סורי המצפון הללו הביאי
לו לפצעים  השגרמ בשנים האחרונותמאד קשה תקופה ה עליו בין כי עברמו, עליה להאת עצ וכעת הוא מחפשטב הי שמיקם את עצמו במקום מוצפן

לקחת פסק זמן מכל רק לא הייתה לא ברירה אחרת לכן  ,רפאלהי ניםממאהם ולחלוטין ו לב שקרעו אתמאד  יםעמוק יםפצעה ,עמוקים בנשמתו
הוא מתפלל  ,עליה חונך החיים ךאת דרחלילה טש לה שהוא לא נווא מבטיח אג לו, הועל כן שלא תד ,לינהלו אוכל ושתיה ומקום  יש ב. אבל ב"ההסוב

. הוא מקוה שתקופת אינו עושה שטויות שעלולות לסכנונפשו שעות מרובות וד כאוות גם יושב ולומהוא  ר שבתמוג' פעמים ביום ומניח תפילין וש
 ם בלבו.כל הפצעים הפעוריבעת שיירפא לחלוטין מרה, תסתיים במההגלות 

אבל עדיין לא הייתה רגועה היא רצתה לדעת  לא נטש את תורת אבותיוחלילה הם נתנו לה סימן ש ,לה בסתרהמכתבים שהוגנבו חה עם שמ אמו
מודיע לה מכתב חפוז בו עבורה ומשאיר שה ושלאחת לשבועיים  ב אל ביתהנמתגשמי אחרי לתור לחה צניסתה ללא ה, היא וניםתחבר עם הצישלא מ

וטלת את המכתבים נות קשים ומייסרים הייתה למשמר, בלישמרה עליהם מכל שמחה מאד על כל מכתב ופינקלשטיין גב' ו, ם שלום על קיומחיי
 מעות רבות. רה דומגי וקוראת אותם

נה החלו להגיע חרולא ,לשידוכיםזה עתה  הגיעהשמצוינת ורה בחבבית  יש לה ,אותה לגזרים ורעהמסתורית שק ולמותעימלבד ה ,לא פשוטהוא צערה 
להמתין לחיים עבורה או שממשיכה היא עושה האם נעתרת ושומעת מה  ' יוסל קרויזר בחשה בהן על פי בקשת צארטיל)יד ר( טובים עבורהשידוכים 

  .שלום

 שההוא עלול להיפגע ק ?לוםלחיים שזאת רח"ל, אבל איך עושים  תקעוילדים יכל ה ,ם לא כןהתעלם שצריכים להמשיך את החיים, איכולה להיא לא 
הייתה  ,ל שהוכ קשרמותיר עבורה איזה  וםאם היה חיים של חרפה ממש)ל דילוגנחשב בירושלים (ווסף לו כתם נוסף ית כעת ,שכביכול שכחוהו

אד שחיים ן מלהינשא, יתכאת האופציה  ומחצה 17-הבת יה מלכה לתת לח ,רשות שואלת ממנונושא, היא הייתה יתו ממרחקים על המתייעצת א
 היה מוותר. שלום

צע ממש מתאים ות את הצעד הזה? הבחור שהוהאם לעש ,הגרי"ז מינצברגמו"צ ם חסרי שינה החליטה שעליה להתייעץ עם הפילאחר לילות טרו
ה התיישבה שפח, המזעםהואו ימי רו מפולין בטרם יבהם היג ,ניהץ שנתיים לפארלשהגיעו לם) הלוי תחפש(מת דייסהוא בן למשפחה ח ,משפחהל

חנות האמא מנהלת  ,בעלי אמצעים , הם גם קצתומשקיע הרבה בתורה וחסידות חיי עולם""ת ומד בישיבהבחור ל, תהלא הרחק מביעיה"ק,  שליםוביר
 נה. ם לאחר החתולמוד בישיבה גי שהבחור ימשיך לדכלצרכי מזון בגאולה ויש להם לתת משהו התחלתי 

  ום?ללבקש את רשות חיים ש בלייך עושים צעד כזה ל אאב ,מכל כיוון ההצעה נראית לה

מו"צ שיכנס עם מכתב נרגש שתכתוב לו את בעלה ר' יצחק ממקורבי השתבקש אברמסון בלה חברתה מרת לאחר מחשבות רבות החליטה לבקש את 
 דעתה.צ יתן לה מענה שיניח את ה כי המו"ממש הפציעה בלב קוה שלתוקותיה. בו תשטח את כל מצ
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נח היה שלם ותמים במידת 
ההשתוות

תמים היה בדורותיו )ו. ט(

יש  בדורותיו  היה  ‘תמים  מפרש  ברש”י 
דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי”. הרה”ק 
מעלת  את  מבאר  מויז’ניץ  צדיק”  ה”צמח 
ההשתוות  במידת  כל-כך  שהתעלה  נח 
משני  ונהנה  שומע  שהיה  עד  והתמימות 
לגנאי  ובין  לשבח  בין  האלה,  הניגונים 
בדורותיו’,  ‘תמים  וזהו  מידה,  באותה 
שנהנה מהדורשים לגנאי ממש כמו אותה 
ולא  לשבח,  מהדורשים  שנהנה  הנאה 
כי  מזה,  ולא  מזה  לא  התפעלות  לו  היה 
נח’, הוא עובד את  ‘את האלקים התהלך 
כן  מה  אותו  מעניין  ולא  לבדו  השי”ת 
אומרים עליו ומה לא אומרים עליו, ובזה 

המתיק כל הדינים.

אכילת ‘שיריים’ הוא תיקון 
לחטאי דור המבול
כי מלאה הארץ חמס )ו. יא(

הארץ  מלאה  “כי  המילים  על  באונקלוס 
חמס” )ו. יא( מתרגם: “ארי אתמליאת ארעא 
זי”ע  מטשערקאס  הרה”ק  כתב  חטופין”. 
שאכילת וחטיפת “שירים” מהצדיקים היא 
סמך  והביא  המבול  דור  חטאי  על  תיקון 
לזה בדברי התרגום “ארי אתמליאת ארעא 
ולחמוס  לחטוף  היה  שחטאם  חטופין”. 
גזל  הארץ  את  מלאו  ובכך  מהשני  אחד 
וחמס, וכאשר חוטפים “שירים” ממאכלם 
למעשי  תיקון  זה  הרי  הצדיקים  של 

החטיפות של דור המבול.
)ילקוט מאורי אור(

מידות התיבה מרמזים על 
ה’לשון’

וזה אשר תעשה אותה, שלש מאות אמה אורך התיבה )ו, טו(

איתא מהמגיד הגדול ממעזריטש שמידות ‘תיבת נח’ מרמזים על הלשון, דהיינו 
300 אמות אורכה, מכוון כנגד האות ‘ש’, 50 אמה רחבה מכון כנגד האות ‘נ’, ו- 
30 אמה קומתה מכוון כנגד האות ‘ל’ ובס”ה צירוף של התיבה ‘לשון’ ]לשן חסר[ 
וזוהי העבודה של כל יהודי, שישוב בתשובה בהתאמצות יתירה עד יהיה אפשר 

להצביע עליו “וזה אשר תעשה אותה” ובאופן זה יתפלל וישפוך ליבו להשי”ת.
)דברי שמואל(

נח תיקן והעלה את הדיבור לשרשו
תחתים שניים ושלישים תעשה )ו. טז(

איתא מהרה”ק רבי מנחם מענדל מוויטעפסק שעבודת האדם היא להעלות ולתקן 
תעשה”,  ושלישים  שניים  “תחתים  הכתוב  את  בזה  וביאר  לשרשו.  הדבור  את 
תחתים  וזהו:  עבירה,  דבורים שפלים של  מדרגות,  יש שלשה  דהיינו שבדבור 
שכל  בעלמא  דיבורים  והכוונה  לדור,  שניים  וזהו:  רשות,  של  דבורים  לזבל, 
בני אדם מדברים כך, ודבורים של מצוה בדחילו ורחימו, שהם כנפיים שבהם 
נתעלה הדבור לשרשו, וזהו: עליונים לאדם. פירוש: שמעלה הדבור ע”י הכנפיים 
לחכמה שהוא נוטריקין: כ”ח מ”ה ו’מה’ בגימט’ אד”ם, אך אף בדבורים השפלים, 
צריך להיות שם איזה מדה מז’ מדות הקדושות אך שנפלו בקליפה, והצדיק ע”י 
שמכניע כל המדות להשי”ת, מעלה כל המדות שבמדריגות תחתונים להשי”ת. 
להשי”ת,  המצות  כל  שתעלה  פירוש:  תעשה”,  ושלישים  שנים  “תחתים  וזהו: 

משה היה גדול מנח שלא הציל את 
דורו

נח נח איש צדיק תמים היה  אלה תולדות 
בדורותיו את האלקים התהלך נח )ו. ט(

במדרש )דברים רבה יא, ג( דורש על משה רבינו, ואת 
יאמר  רבינו  )משלי לא, כט(, שמשה  כולנה  עלית על 
את  הצלת  אתה  ממך,  יותר  התעליתי  אני  לנח, 
עצמך ולא הצלת את דורך, ואני הצלתי את עצמי 
והצלתי את דורי, דהיינו שמשה רבינו התפלל על 
דורו והצילם, וזה מרומז בפסוק אלה תולדות נח נח, 

שנשארו רק נח ובניו, ואת דורו 
לא הציל. 

שלא  על  כפרה  צריך  היה  נח 
הוכיח את דורו

בספר “שם משמואל” מהרה”ק 
מסוכטשוב זי”ע, מביא שאיתא 
במדרש א”ר יצחק מה הקן הזה 
מטהר את המצורע אף תיבתך 
ומבאר  )לא((  )רבה  נח  מטהרתך 
אצל  מוצאים  שאנו  כשם  כי 
לטהרה,  צריך  שהוא  המצורע 
לפי שהאדם יש לו כח הדיבור 
וכמו שנאמר ‘ויהי האדם לנפש 
ממללא’,  ‘לרוח  ותרגומו  חיה’ 
שאין  מה  דיבר  הוא  ואילו 
לשון- דיבר  שהמצורע  לדבר, 
והרי  אסורים,  ודיבורים  הרע 
על  וכפרה  לטהרה  צריך  הוא 
גם  הוא  כן  כמו  אלו.  דיבורים 
שהאדם  יש  לפעמים  להיפך, 
צריך לדבר, וכאשר אינו מדבר 
ודבר  לכפרה.  צריך  הוא  הרי 
היה  שהוא  נח,  אצל  היה  זה 
צריך לדבר דברי תוכחה ודברי 

מוסר לבני דורו, שהיה צריך לעורר את דור המבול 
לתשובה. ולפי שלא דיבר דיבורים אלו, היה זה פגם 
‘תיבתך  אצלו  שיהיה  צריך  היה  כן  ומשום  הדיבור, 
מטהרתך’ כמו אצל המצורע. המצורע צריך לתקן מה 

שדיבר, ונח היה צריך לתקן מה שלא דיבר.

נח הסכים למידת הדין אבל אברהם 
הפך את הדין לרחמים

את האלקים התהלך נח )ו. ט(

ביאר הרה”ק מאוסטרובצה זי”ע מדוע אצל נח כתוב 
“את האלקים התהלך נח”, ואילו אצל אברהם אבינו 
אנו רואים שהקב”ה מבקש ממנו התהלך לפני )נח 
יז, א(, אלא מפני שנח לא בקש ולא התפלל להציל 
השי”ת  עם  הלך  כביכול  והוא  מהמבול  דורו  את 
“את האלקים התהלך נח”, דהיינו שהסכים למידת 
“התהלך  השי”ת  בקשו  אבינו  אברהם  אולם  הדין. 
אלך  ואני  ראשון-לפני  אתה  תלך  דהיינו  לפני”, 
אחריך כביכול, בבחינה מה שאמרו חז”ל )מו”ק טז:( 
צדיק גוזר והקב”ה מקיים, הקב”ה גוזר גזירה וצדיק 
מבטלה, דהיינו “התהלך לפני, ואכן זה מה שעשה 
בתפילה  והפציר  סדום, שהתפלל  אאע”ה במעשה 

על אנשי סדום.

גמילות חסדים הוא סגולה לזש”ק
אלה תולדות נח )ו.ט(

מעשה באברך שעברו שנים מספר מנישואיו ועדיין 
את  להנות  זכה  הימים  באחד  בילדים.  נפקד  לא 
הרה”ק ה”לב שמחה” מגור זיע”א בדבר כל שהוא. 
פנה אליו הרבי ואמר כתיב “אלה תולדות נח נח 
איש צדיק” ודרשו חז”ל “תולדותיהם של צדיקים 
הרה”ק  של  אמרתו  ידועה  והנה  טובים”,  מעשים 
הרבי ר’ בונם מפארשיסחא שבשמים ישנם שערים, 

ליד השער של  נמצא  לילדים  והשער של פקידה 
סגור,  ילדים  של  השער  לפעמים  חסדים,  גמילות 
וכשנמצאים בשער של גמ”ח “קען מען זיך אריין 
להתפרץ  )אפשר  קינדער”  פון  טויער  די  אין  חאפען 
לשער של הילדים(. לא יצאה שנה והאברך נפקד בבני 

חיי.

צדיק אמיתי יש דורשים אותו לגנאי
נח איש צדיק )ו, ט(

יחזקאל  הרה”ק רבי  של  מחסידיו  אחד  כי  מסופר 
מקוזמיר נתמנה לרב בעיר אחת. קודם צאתו למלא 
ברכה שיצליח  וביקש  רבו  אל  נכנס  את התפקיד 
לחיות בשלום עם כל בני עדתו. אמר לו הצדיק: 
תמים’,  צדיק  ‘איש  שהיה  נח  על  מעידה  “התורה 
ובכל-זאת אמרו חז”ל ש’יש שדורשים אותו לשבח 
רב  כי  תלמוד  מכאן  לגנאי’.  אותו  שדורשים  ויש 
מהללים  והכל  מתנגדים  לו  שאין  ציבור  ומנהיג 
ובחנופה  בשקר  נוהג  שהוא  מוכיח  הדבר  אותו, 
הכל.  בעיני  חן  לשאת  מחוכמות  דרכים  ומוצא 
נר  והאמת  שהצדק  אמיתי,  מנהיג  זה,  לעומת 
ואחד.  אחד  כל  לַרצות  תמיד  יכול  אינו  לרגליו, 
מצעדיו  מרוצים  שאינם  מי  יש  הדברים  מטבע 
ומהחלטותיו, ואל לרב להתרשם מכך אלא ללכת 

בנחישות בדרך האמת.
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2 באר בשדה- שטפנשט

וזהו:  הדבור,  ונתעלה  ה’  צוה  כאשר  הכל  תיקן  ונח 
“ותרם התיבה מעל הארץ” )ז, יז( פי’: שנתעלה הדבור 

מהארציות. 

בכח התפילה יכולים לפתוח חלון ופתח 
לאחרים להתעורר בתשובה

צוהר תעשה לתיבה )ו. טז(

איתא ברש”י צוהר תעשה לתיבה, יש אומרים חלון וכו’, 
מביא  זי”ע  ה”ישמח ישראל” מאלכסנדר  בעל  הרה”ק 
ישנה  הגלות  בימות  הזה  שבזמן  החיד”א,  דברי  את 
מחיצה ומסך המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים, 
ותפילה מצוות  והצדיקים בעבודתם השלימה בתורה 
ומעשים טובים פותחים הם חלון באותה מחיצה, ולא 
במדריגה  אינו  שעדיין  אדם  כל  אפילו  אלא  הם  רק 
בתורה  העבודה  שלימות  לו  חסר  ועדיין  זו  נעלית 
חרך- פוחת  הוא  בעבודתו  הוא  שגם  הרי  ומצוות, 
סדק צר במחיצה זאת וזה הוא מאמר הכתוב “משגיח 
חלונות  אותן  שע”י  החרכים”,  מן  מציץ  החלונות  מן 
מתעוררים  בעבודתם  פועלים  יהודים  אשר  וחרכים 
עוד ועוד יהודים לתשובה ועבודת ה’, וזהו מה שכתוב 
לאחר המבול, “ויפתח נח את חלון התיבה”, שאכן אז 
נח הבין כי בכח התפילה הוא יכול לפתוח חלון ופתח 

לאחרים להתעורר בתשובה.

נח ראה רק טוב בכל אדם
כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה )ז. א(

כתיב, ויאמר ה’ אל נח בא אתה וכל ביתך אל התיבה 
כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. וקשה למה לא 
אמר בקצור אתה צדיק לפני בדור הזה. וביאר הרה”ק 
ז(  )ז,  ברש”י  דאיתא  מה  עפ”י  זי”ע  רבי יצחק מוורקא 
אף נח מקטני האמונה היה מאמין ואינו מאמין שיבא 
המבול. והקשה איך אפשר לאמור על אדם שהתורה 
מעידה עליו שהוא צדיק תמים, “מקטני אמונה היה”. 
דסתרי  תרתי  מאמין,  ואינו  מאמין  אפשר  איך  ועוד 
אהדדי. וההכרח לפרש כך, נח היה תמים כל כך שאף 
בקטני אמונה היה מאמין רק טוב, דהיינו שהאמין כי 
כולם טובים ולא ראה כי ברע המה, ולכן אינו מאמין 
שיבא המבול, כי אם הדור כולו זכאי למה יבא המבול. 
)אהלי יעקב- הוסיאטין(

נח היה צדיק אמת בעצמותו ולכן נשאר 
מכל הדור

בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אותך ראיתי 
צדיק לפני בדור הזה )ז. א(

הנה לפעמים מצינו מפני הרעה נאסף הצדיק, והיינו 
דהקב”ה נוטל הצדיק כדי שיהיה כפרה להדור, וכמו 
שאמרו במדרש )שה”ש פ”א ג( על פסוק )שה”ש א יד( אשכול 
הדור,  על  שיכפר  כדי  אחד  צדיק  נוטל  אני  הכופר, 
וקיים,  חי  נשאר  והצדיק  נאבד  הדור  לפעמים  אולם 
והוא אם אין הצדיק צדיק גמור רק לעומת בני דורו 
להיות  הצדיק  נוטל  הקב”ה  ואז  צדיק,  הוא  הרשעים 
כפרה על דורו משום דאם יאבד הדור, אז נשאר צדקתו 
בצדקו  לקיחתו  שיהיה  כדי  הוא  נלקח  כן  ועל  כאין, 
כן  שאין  מה  נגדם,  צדיק  הוא  קיים  שדורו  זמן  שכל 
כאשר הוא צדיק גמור ובעצמותו הוא צדיק ואינו צריך 
יאבדו  רשעים  אז  צדיק,  שיהיה  הרשעים  להצטרפות 

והצדיק נשאר חי וקיים.
והנה נח היה צדיק תמים ולא היה צריך לצירוף הדור, 
משום הכי אמר לו הקב”ה בא כו’ כי אותך ראיתי צדיק 
לפני דייקא בדור הזה, שאין אתה צריך לצירוף כלל 
מעשה הרשעים להיות אתה צדיק, וזהו שאמרו רז”ל 
ודרשו כעבור סופה כו’, דקשיא להו מדוע דור המבול 
נמחו מן העולם ונח נשאר חי וקיים והלא היה מהראוי 
להיות נח כופר לדורו, על זה אמר הפוך רשעים ואינם 
ובית צדיקים יעמוד, היינו דבית צדיקים יכול לעמוד 
בצדקתם כאשר יעדרו הרשעים ואינם, מאשר נח היה 
רשעת  לצירוף  צריך  היה  ולא  בעצמותו  תמים  צדיק 

הרשע. והפירוש נחמד מאד.
)חיי עולם למרן הגר”ש טויבש זצ”ל אבד”ק יאס(

נח חשש שבכח אמונתו יביא המבול 
ויבא נח וגו’ מפני מי המבול. )ז, ז(

מאמין  היה  אמנה  מקטני  נח  “אף  פירש:  ז”ל  ברש”י 
ואינו מאמין שיבוא המבול עד שדחקוהו המים” עכ”ל. 
ופלא גדול לחשוד את נח הצדיק שהתורה העידה עליו 
וביאר  צדיק תמים שהיה מקטני אמנה בהשי”ת ח”ו. 
שני  לה  יש  ‘אמונה’  דתיבת  זי”ע  מזלוטשוב  הרה”ק 
פירושים, א’ כפשוטו האמנת הדבר שבודאי יהיה כך. 
ב’ לשון המשכה וגידול מלשון “ויהי אומן את הדסה”, 
הדבר  יומשך  האמונה  שע”י  זה  כח  יש  באמונה  כי 
ממקורו ויבוא. והיינו ע”י שהוא מאמין בהשי”ת ובוטח 
הדבר  נמשך  אז  דבר,  איזה  על  שלימה  באמונה  בו 
בוודאי האמין  נח הצדיק  והנה  ובא בשלימות.  ההוא 
בשלימות בכל אשר דיבר אליו השי”ת בכל לבבו ובכל 
נפשו בתמימות כדרכו הטוב מאז ומתמיד, אך בדבר זה 
היה ירא להאמין באמונה שלימה בכל לבבו, כי פחד 
שע”י  היינו  המבול,  להבאת  הגורם  יהיה  הוא  שאולי 
המבול,  הבאת  מזה  בודאי  יומשך  אמונתו  שלימות 
ולא היה יודע איך לתת עצות בנפשו מה לעשות. וזה 
שפירש”י ז”ל “מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין”, 
שרצונו לומר כי באמת היה מאמין, רק שירא להאמין 
יהיה  הוא  אולי  כי  המבול,  יביא  שהשי”ת  בשלימות 

הגורם לזה, עד שדחקוהו המים וכו’.
)אוהב ישראל - בשם המגיד הק’ מזלוטשוב זי”ע(

עיקר התפילה הוא כשיוצא מעצמיותו
צא מן התיבה אתה ואשתך )ח, טז(

איתא בספר תורי זהב בשם המגיד הגדול ממעזריטש 
מרומז  טז(  )ח,  ואשתך  אתה  התיבה  מן  צא  שבפסוק 
כי עבודת התפילה של יהודי צריכה להיות להתפלל 
בעיקר ‘לאוקמי שכינתא מעפרא’ ולא עבור עצמו, וזהו 
תיבות  מן  הוצא  דהיינו  ואשתך,  אתה  התיבה  מן  צא 
השכינה  עבור  ותתפלל  ואשתך”  “אתה  את  התפילה 

הק’. 

ע”י יראת שמים אין שולטים החיות 
באדם

ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ )ט. ב(

עה”פ  דכלה”  “אגרא  בספרו  מדינוב  הרה”ק  כתב 
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ )ט. ב( על פי 
את  מצא  אחד  שחסיד  הלבבות  בחובות  דאיתא  מה 
חבירו מתבודד ביערות, ושאל אותו איך אינו מתיירא 
מי  מן  מתבייש  שהוא  לו  והשיב  רעות?  חיות  מפני 
שמחויב להיות יראתו על פניו, שיהיה מתיירא מאיזה 
כשאדם  הדבר,  תוכן  והנה  עכ”ד.  מהנבראים,  בריה 
מתיירא מהבורא ית”ש, אזי על ידי אותה יראה תפול 
בו,  ליגע  ומתייראים  הנבראים  כל  על  ופחד  אימתה 
ואדרבה, הם כפופים אליו לעובדו כענין דניאל בגוב 
“ומוראכם  הפסוק  פירוש  היטב  יובן  ומעתה  אריות. 
וחתכם יהיה וגו’”, ר”ל המורא והחיתות שלכם, דהיינו 
מה שאתם מתייראים מהבורא ית’, זה יהיה על כל חית 

הארץ, שתפול עליהם על ידי זה אימתה ופחד.
)אגרא דכלה(

בזכות לימוד התורה יוכלו להתגבר על 
כנען גם בימי הגלות

ויהיה  שם  באהלי  וישכון  ליפת  אלקים  יפת 
כנען עבד למו. )ט, כז(

הרה”ק רבי ישכר דוב מבעלזא דקדק למה נקט הכתוב 
ואמר “באהלי שם” ולא אמר ‘בבתי שם’. וביאר על פי 
טובו אהליך  “מה  קה:( על הפסוק  )סנהדרין  חז”ל  דברי 
יעקב” )במדבר כד, ה( שהוא נדרש על בתי כנסיות ובתי 
מדרשות. וכן על הפסוק “יושב אהלים” כי רז”ל אמרו 
)מגילה כט.( שעתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל 
שיקבעו בארץ ישראל. וכידוע ‘אהל’ נקרא בית עראי, 
ובתי  כיון שבתי כנסיות  כן,  ואם  מקום שאינו קבוע. 
מדרשות שבחו”ל יטולטלו ויקבעו בארץ ישראל, יפה 
נקראו בשם ‘אוהל’. ובזה יובן למה נקט כאן לשון אוהל 
“באהלי שם”, והנה ברש”י כאן מוזכר “ויהי כנען עבד” 
שגם כשיגלו בני שם, ימכרו להם עבדים מבני כנען, 
ולפי זה, מאחר שהפסוק מדבר גם על זמן הגלות, לכן 
ובתי  כנסיות  בתי  היינו  שם”,  באהלי  “וישכון  כתב: 
התורה  לימוד  בזכות  כי  שבבבל,  שם  של  מדרשות 
יוכלו להתגבר על כנען גם בעת שלא יהיו שרויים על 

אדמתם, בימי הגלות, “ויהי כנען עבד למו”.

מוסדות שטפנשט בארה"ק
 

כוס תנחומים
למכובדינו הרה"ח גרשון לינדפלד שליט"א

 ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
ולכל קדשי בית שטפנשט

על האבל הכבד בפטירתו של אביו החשוב

הרה"ח רבי דוד אריה לינדפלד זצ"ל
ביום א' דמר חשוון תשפ"א

שנזדכך ביסורים של אהבה ועלה לישיבה של מעלה 
בעיצומה של מגיפה נוראה כקרבן ציבור

המקום ינחם אתכם ואת כל בני המשפחה בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד עדי יקיצו וירננו 

שוכני עפר בב"א
 הנהלת המוסדות                                   רבנן ותלמידיהון

זכרון להולך
פרק בלתי ידוע מתולדותיו של המשב"ק רבי יצחק לנדא זצ"ל 

מח"ס 'בקודש פנימה' ששחל"ח ביום ב' מרחשוון תשפ"א
זכרונות המשב"ק של הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע - הרה"ח יצחק 

לנדא זצ"ל מתקופת שהותו בבוקרסט ובבית הרבי מפאלטישען זיע"א 
כפי שסיפרם לגליונינו באר בשדה בחודש תמוז בשנת תשע"ח.

בשיחה שערכנו עם הרה"ח המשב"ק רבי יצחק לנדא לקראת עריכת מאמר 
לתולדותיו של הרה"ק מפאלטישען בגליונינו באר בשדה גליון 134 )פרשת 

בלק תשע"ח( תיאר לנו רבי יצחק לנדא זצ"ל בזכרונותיו:

בראשית שאלנו: מתי ואיך הגעתם לבוקרסט?
ושהיתי  זצ"ל,  משה  ר'  הרה"צ  לאבי  אראד  בעיר  "...נולדתי 
בבוקרשט בזמן המלחמה כמעט שנה" נזכר רבי יצחק בערגה 
מקומות  שלשה  היו  בבוקרשט  ודאגה.  פחד  ימי  באותם 
שהפליטים הסתובבו, אצל הרבי מפלטישאן, אצל רבי חיים 
רבינוביץ, ואצל הרבי מבוהוש. רבי חיים רבינוביץ היה יהודי 
חשוב, היה דיין, איש צדיק, הבית שלו היה הפקר, היה אפשר 
להיכנס למיטה שלו לישון ולהיכנס למטבח לבשל, ושם הרבו 

הפלטים לשהות.
פ"א באמצע התפילה בבית המדרש של רבי חיים רבינוביץ 
הגיעו שוטרים רומניים, והקיפו את הבית המדרש שלא יוכלו 
אני  גם  פולניים,  פליטים  מאה  בערך  בתוכו  ומצאו  לברוח, 
הייתי שם בתוכו, וזה היה סכנת נפשות. בסופו של ענין נתנו 

למפקד שם שוחד מכובד, והוא שיחרר את כולם.

האם הכרתם בבוקרסט את הרבי מפאלטישען?
הכנסת  בעל  היה  הוא  מפלטישאן,  הרבי  את  שהכרתי  ודאי 
אורחים גדול בבוקרשט, זה הרי היה באמצע המלחמה, הוא 
היה גר בבוקרשט, ברחוב מאמולארי, אנחנו כמו כל היהודים 
ההונגריים והגאליצייאים שהינו בעיקר אצל הרבי מפלטישאן, 
היה לו בית כנסת ברחוב מאמולארי, בימים נוראים אבי ז"ל 
היה בעל תפילה של מוסף בבית כנסת ממול הפאלטישאנער, 
זה היה נקרא 'שור'ס בית מדרש', שזה היה בית המדרש של 

רבי חיים שמואל שור מרבני בוקרסט.

מתי עזבתם את בוקרסט?
כשהרוסים נכנסו אנחנו עזבנו ונסענו לארץ ישראל, אני הייתי 

בגיל 12 שנים כשיצאנו מבוקרשט.
היינו תשע מאות יהודים ונסענו ברכבת, היינו ברכבת במשך 
מבוקרשט  רכבת,  עם  חיפה  עד  מבוקרשט  נסענו  חדשיים, 
נסענו לבולגריה, היה זה כבר לאחר שהרוסים כבשו את רומניה 
והיו צריכים אישור מיוחד מהשלטון במוסקבה שנוסעים תשע 
מאות יהודים ברכבת, האישורים הגיעו רק כעבור חודש ימים 
ובנתיים גרנו ברכבת, גם אחרי שניתן האישור לנסיעה, חזרה 
סווילינגרד  בעיר  לטורקיה,  לפני המעבר  על עצמה  הפרשה 
שהיא האחרונה לפני הגבול הבולגרי-טורקי שוב אותו דבר, 
צריך לשאול במוסקבה, גרנו עוד חודש ימים ברכבת עד שניתן 
האישור, אתה יכול לתאר לעצמך מה זה נקרא לגור ברכבת...

המשכנו לטורקיה, בטורקיה כבר היה יותר טוב, אם כי סבלנו 
מאוד כי היינו כולנו מלאי כינים, ומטורקיה נסענו עד חיפה,

התאכסן  הוא  ישראל  לארץ  מפולטישאן  הגה"ק  כשהגיע 
רצה  לא  הוא  לדבר,  אותו  וכיבדו  בבעלז  בישיבה  בירושלים 
לדבר ברמקול, אולי בגלל שזה היה דבר מודרני, הוא התאכסן 
ברחוב עמוס אצל הרה"ח ר' משה טוביה גרינצווייג ע"ה, הרבי 
כשהייתי  עצום.  חכם  ותלמיד  עולם,  גאון  היה  מפאלטישאן 
באמריקה הוא ניהל טיש בווילאמסבורג, כל הרבנים והתלמידי 
חכמים ישבו בטיש, הפאפא רב הגה"צ ר' יוסף גרינוואלד, ועוד 

רבנים חשובים, וכבדו אותו מאוד.
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באר בשדה- שטפנשט

חומר העוון
לפני,  בא  כל בשר  לנח קץ  ה'  בגמרא   ויאמר  א.    איתא 
אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כחה של חמס, שהרי דור 
המבול עברו על הכל, ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו 
והנני  מפניהם  חמס  הארץ  מלאה  כי  שנאמר,  בגזל,  ידיהם 

משחיתם את הארץ .
האיסור

תעשה,  בלא  עובר  פרוטה  שוה  חברו  את  הגוזל  ב.    כל 
שנאמר   לא תגזול  , ואינו בכלל מעוות לא יוכל לתקן לפי 
שיכול הוא להחזירו ויהא מתוקן מן החטא  , ולדעת הרמב"ן   
אם השיב את הגזלה לא עבר על הלאו של לא תגזול ולדעת 
הבעל המאור   מכאן ולהבא הוא שאינו עובר, אבל מה שעבר 

על הלאו קודם כבר עבר.
פחות משוה פרוטה

ג. אסור לגזול אפילו כל שהוא מדין תורה בין מישראל ובין 
מהגוי  , אבל על לאו של לא תגזול אינו עובר אלא בשוה 
ופחות  שבממון,  בדבר  אלא  תחייב  לא  שהתורה  פרוטה, 
משוה פרוטה אינו נקרא ממון  , ויש מפרשים שאינו עובר על 
לאו של לא תגזול מפני שאמרה תורה והשיב את הגזלה, כל 
שחייב בהשבון נקרא גזלה, ופחות משוה פרוטה אינו חייב 
בהשבון אבל מכל מקום אסור מפני שיש לו צער לישראל 

בשעת מעשה, לפיכך גזל הוא  .
גזילה בדבר שאין מקפידים

ד.     על דבר שאין איש שיקפיד עליו, אין איסור גזל, כגון 
ליטול מחבילה או מגדר קש לחצוץ בו שיניו  , אלא שממידת 
חסידות אף זה אסור  שאילו היה עושה כן כל אחד נמצאת 
החבילה כולה כלה והגדר נהרסה   , לפיכך מותר מעיקר הדין 
לאדם צמא לשתות כוס מים מברז חברו, או ליטול גפרור 

מקופסה של הזולת ללא רשות, וכיו"ב.
דבר פעוט שמקפידים עליו

ה.    חפצים שבני אדם מקפידים עליהם אף על פי שערכם 
פעוט צריך להישמר שלא ליטול מהם בלי רשות, כגון שקית 
סלולרי,  במכשיר  דברי מתיקה, שימוש  דפדפת,  דף  ניילון, 

ובגזל עכו"ם יש  להזהר יותר משום שאינם מוחלים  .
טעימת ובדיקת מוצרים בחנות

בדעתו  ואין  לטעימה,  מוצרים  בה  שיש  לחנות  הנכנס  ו. 
לקנות אין לו להערים ולטעום כאילו הוא רוצה לקנות   , 
וכשיש בדעתו כן לרכוש מהמוצרים מותר לו לטעום מהסוג 

במה  לבדוק  במטרה  לקנות  שבדעתו 
מסוגים  לטעום  לו  אסור  אך  לבחור, 
אחרים, ובודאי שאין כל היתר להטעים 
הקניה,  אל  אליו  המתלווים  לאחרים 
מפני שברור הדבר שמעבר לטעימה אין 
הבעה"ב מוחל  , כמו כן אין לבדוק ריח 
של תרסיס 'ספריי' וכיו"ב שעי"ז גוזל את 
הקונה הבא שישלם מחיר מלא על כמות 

מופחתת של חומר.
קטיפה בגינה ציבורית

ידי  על  שנטעו  ושתילים,  בושם  ושיחי  ופרחים  עצים  ז. 
הפקר,  אינם  ציבוריות  בגינות  או  הרבים  ברשות  העירייה 
בלא  מהן  לקטוף  ואסור  קטיפתן,  על  מקפידות  והרשויות 

קבלת רשות מהאחראי מטעם העירייה .
גינה פרטית

ח.     אין צריך לומר שאסור לקטוף ענפים ופרחים מחצר 
השכנים  לאחד  אסור  וכן  השכנים,  כל  רשות  בלא  פרטית 
ששאר  במידה  המשותפת  מהגינה  פרחים  לעצמו  לקטוף 

השכנים מקפידים.
ענפים הנוטים לרשות הרבים

וענפיהם  פרטית  חי ששורשיהם בחצר  וגדר  ט.    עצים 
ופירותיהם נוטים לרשות הרבים , או לחצר אחרת הרי הם 

של בעל העץ ואסור לקטוף מהם   . 
ספק גזל

י. ספק גזל אסור, ולכן אסור לגזול חפץ שספק אם יש לו 
בעלים, ואע"ג דהמוציא מחבירו עליו הראיה, מכל מקום אין 
היתר לעשות פעולת לקיחה ותפיסה אפילו בספק גזל, ויש 

מתירים במקרים מסויימים ויש לשאול בזה שאלת חכם .
אבק גזל – סעודה שאינה מספקת

שזהו  לבעליה,  מספקת  שאינה  מסעודה  לאכול  אסור  יא. 
אבק גזל, ונכלל איסור זה בין אותם הדברים שמעכבים את 
התשובה, שהוא מדמה שלא חטא ויאמר כלום אכלתי אלא 

ברשותו  .
מתנה מחמת בושה

יב.  וכן אדם המקבל מתנה שניתנת לו שלא בלב שלם אלא 
מחמת בושה של הנותן, יש בדבר חשש גזל ואסור לו לקבלה 
, וי"א שרק מצד מילי דחסידותא יש להימנע מקבלת מתנה 
כזו  , ושכיח הדבר בפנימיות של תלמידים וכדו' שאחד מביא 

דברי מתיקה ונאלץ לכבד את חבריו מחמת אי נעימות  .
תרומה מחמת בושה

יג.   וכן המתרימים לצדקה צריכים להיזהר שהנותן יתן את 
תרומתו בלב שלם, ואם נותנים מחמת אי נעימות יש חשש 
אנשים  כלל  שבדרך  משום  בזה  מקילים  ויש  במעות,  גזל 
אינם מתביישים לסרב ולומר שאין להם לתת, וכן בדרך כלל 

ולכן מותר  הנתרם לא נתן את כל המעשר כספים שחייב, 
לכפות בדרך שיתבייש ויתרום את מה שחייב .

הפצת ספר בין חברים
יד.  כמו כן מחבר ספר שמפיץ את ספרו צריך להיזהר שלא 
לגרום למכריו לקנות את ספרו מחמת אי נעימות בעוד שהם 

אינם חפצים כלל בספר זה  .
דוגמאות לאיסורי גזל שכיחים

טו. להלן דוגמאות לאיסורי גזל  ב'נזקי שכנים':
    חניה מרושלת, בשטח החניה של הבנין, ותפיסת שני 

מקומות ע"י כך.
    פתיחה לא זהירה של דלת המכונית וגרימת נזק לרכב 

של השכן.
    הדבקת מודעות על הקירות וגרימה נזק לסיוד, שיש, 

קרמיקה וזכוכית.
וכדו', מבלי לקבל הסכמה  ילדים,  גני      קיום מכירות, 

מהדיירים או לפצותם על נזקים שנגרמים.
כך  ע"י  וגרימה  אורח,  עוברי  ע"י  במעלית      שימוש 
הדיירים  ועיכוב  הבניין,  לדיירי  נוספות  כספיות  להוצאות 

מלהשתמש באותה עת במעלית.
שמתחלפים  פעם  בכל  אשר  בבנין,  דירות      משכירי 
מבלי  והמעלית  המדרגות  בחדר  נזקים  גורמים  השוכרים 

שמפצים את הדיירים.
חלק  על  קבוע  באופן  המשתלט  משותף  בבית      דייר 

מהחצר המשותפת, ללא הסכמת הדיירים ופיצויים   .
    הצבת סוכה בקרקע של הרבים באופן החוסם את דרך 

הרבים  .
גרימת  כך  וע"י  בית  ועד  מיסי  מתשלום      התחמקות 

הוצאות כספיות נוספות לשאר הדיירים.
    השלכת ניירות, קליפות ושאר דברי פסולת לחצר או 
לגינת הבנין שמזיק בזה לרכוש המשותף, גורע מערכו וגורם 

צער לדיירים.
נזק של דיירים בקומות העליונות אצל דיירי      גרימת 
או  נוזלים  הורדת  שטיחים,  ניקוי  ע"י  התחתונות,  הקומות 
אבק על כביסה תלויה או לתוך מרפסותיהם, המצוי בפרט 

בעת הנקיון לקראת פסח.
חלון  בסמיכות  מתחשבת  בלתי  בצורה  מזגן      התקנת 

הדייר הסמוך.
    כניסה לחדר המדרגות מבלי לנקות היטב את הנעליים 

מבוץ או לכלוך הדבוק בהם ובפרט לאחר הניקיון.
    רמיסת דברי דואר שנפלו ליד תיבות המכתבים, והדבר 
שכיח במיוחד לגבי דברי דואר השייכים לאנשים בכתובות 
אחרות והובאו בטעות ע"י הדוור, ואין צריך לומר שבדברי 

דואר אלו יש מצוות השבת אבידה וגם הצלת ממון חברו.

רע  שהוא  ועוד  מזהיר,  לנביא  צורך  בה  להם  אין  מושכלת  מצוה  שהוא  דמפני  )נח(  עה"ת  הרמב"ן  כתב  ]1[ הטעם 
לשמים ולבריות.

וכ"כ שם הרבינו בחיי, שהגזל מן המצות המושכלות, שאלולי לא נתנה תורה היה אדם מוציא אותם בשכלו, ומושכל 
ראשון הוא שאין לו לאדם כלום בממונו של חברו.

והמהר"ל )שם גור אריה( ביאר בזה, דמפני כך חתימת הגזירה על הגזל, שהגזל הוא השחתת העולם הזה, דהיינו הגזלנין 
מחריבין את העולם, שאין משא ומתן בעולם, והשם יתברך כאשר גוזר גזירה אינו ממהר להביא אותה, שהוא חס על 
העולם, ואין הגזירה נחתמת להביא הדין, וכאשר הגזלן אינו חס על העולם ומחריב את העולם אין השם יתברך חס גם 
כן, והגזירה באה, ועוד יש בזה דבר נפלא מאוד מאוד, שכל גזירה שבאה מן השם יתברך ואינה באה במדת הדין מתוחה 
כל כך בחוזק, היא גזירה שאפשר לבטל אותו, וכאשר מדת הדין מתוחה בחוזק אז הגזרה נחתם, ואין להשיב, וכאשר 
החטא הוא למטה בגזילה, שהגזילה הוא שגוזל ומאנס בחוזק את אשר לחבירו, וכמו שהוא חוטא למטה, הוא מתעורר 
למעלה גזירת מדת הדין החזקה והקשה, וגזירה מדת הדין החזקה והקשה אין לו חזרה, והיא גזירה חתומה, ושמעתי 
גם כן כי לכך חתימת גזר דין על הגזל, מפני שהחתימה היא שאין להשיב הגזירה, וכל זמן שהיה אפשר להם בתשובה 
לא נתחתם גזר דין שלהם, שכל עבירה על ידי תשובה, מוחל להם, וקשה גזל הרבים שאין לו תשובה, וכיון שאין להם 

תשובה נחתם גזר דין שלהם גם כן, שהרי אין תשובה להם, ולמה לא יחתום גזר דין שלהם.
ובספר דברי דוד לט"ז )נח( ובספה"ק אורח לחיים )פקודי( ותפארת שלמה )וירא( כתבו לבאר, דהנה בזמן שישראל 
באחדות אין מדת הדין יוכל לשלוט בהם, כמו שכתוב )הושע ד, יז( חבור עצבים אפרים הנח לו, חלק לבם עתה יאשמו 
)שם י, ב(, ואם כן אף אם עברו על עבודה זרה וגילוי עריות, לא היה כח במדת הדין לקטרג עליהם, אבל בגזל שהיה 
מריבה ביניהם, ועל כן נענשו, ועל כן לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, כי לא היה כח במדת הדין לקטרג עליהם כל זמן 
שהיו באחדות, רק על הגזל, בבחינת חלק לבם עתה יאשמו, וזה שאמר רבי לוי קשה עונשין של מדות יותר משל עריות.
ובספה"ק ישמח משה )נח( ביאר זאת בדרך פלפול, על פי מה דאיתא בספר שנות אליהו )להגר"א ליקוטים( פירוש 
דין וחשבון )אבות פ"ג מ"א(, וז"ל, דין, שדנין אותו על שעבר עבירה, וחשבון הוא בשעה שעבר העבירה, באותו שעה 
היה יכול לעשות מצוה או ללמוד, וזהו חשבון, שמחשבין העתים והרגעים שהיו לריק, ומענישים אותו על זה מלבד 
שעונשין על העבירה גופא שעשה, עכ"ל. והנה בלא תגזול )ויקרא יט יג(, נכלל ממש רוב התורה, דהיינו עת שאפשר 
לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הרי גוזל אותו העת מהשי"ת, והנה אם מתגבר על יצרו ואינו עושה העבירה, אינו נענש 
על ביטול תורה שבעת ההוא, דהא קיימא לן )קידושין לט, ב( ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, ואם 
כן הוי עוסק במצוה, ובאמת התגברות על יצרו מצוה הוא, אבל כשעשה העבירה נענש גם על ביטול תורה, א' דהיה לו 
לעסוק אז, ועוד דאם היה עוסק בתורה, לא היה בא לידי עבירה, כמו שאמרו )ברכות ה, א( רז"ל אם רואה אדם שיצרו 
מתגבר עליו, יעסוק בתורה, ואם אינו עוסק בתורה בשעה שאפשר לו לעסוק, או אינו עובד השי"ת בשעה שאפשר לו 
לעבוד, הוי גוזל אותו העת מהשי"ת, וכן האוכל והשותה בלא ברכה, אמרינן )ברכות לה, א( דעליו נאמר )משלי כח, כד( 
גוזל אביו ואמו דלה' הארץ ומלואה )תהלים כד, א(, ואמרינן שם דהוי נהנה מקדשי שמים ומעל, ולפי זה ראוי לתוספת 
חומש, והיינו דלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, היינו שלא עבדו השי"ת כלל וגזלו כל העתים, והבן דהשתא אתי שפי 

דזה עלה על כולם, ומלבד דעשו עבירות לא עבדו כלל השי"ת, יעו"ש באריכות.
 סופר סת"ם ירא ושלם שחרד לגודל האחריות המוטלת עליו במלאכת שמים וביקש לעזוב את משמרתו ובא ליטול 
רשות ועיצה מכ"ק מרן אדמו"ר זיע"א מסקווירא, השיב לו הרבי אין אפוועגן א פונט מעהל איז דען נישט קיין אחריות?! 

]וכי לשקול מדת קמח האין זה אחריות[  )קובץ משכנות יעקב ח"ה אמרי קודש(.
]2[ תנן במסכת דמאי )פ"ג מ"ב( הלוקח ירק מן השוק ונמלך להחזיר לא יחזיר עד שיעשר, פי' שקנה מן המוכר אגודות 
ירק ששומתן ידוע כך וכך אגודות בפרוטה ולאחר שנטלן נמלך עליהן להחזירן למוכר צריך לעשרן לפני שמחזירן, 
ומפרש בירושלמי כיצד הוא עושה נוטל מן העלין ומתקן ואומר הרי זו מעשר על אלו שרציתי לקנותם ומפרש התם 
דאינו אסור משום גזל והביאו ראיה מב' עובדות, דר' אליעזר היה נשען על ר' שמעון בר כהנא ועברו לפני כרם אחד 
אמר ר"א לר"ש הבא לי קיסם אחד מן הגדר של הכרם לחצות בו השיניים, שוב א"ל לא תביא לי כלום שאם יבואו כל 
בני אדם העוברין לעשות כן ילך להפסד כל הגדר, ועוד עובדא דרבי זירא היה נשען על רבי חגי ועבר אדם אחד שטעון 
עליו משאוי של חבילת קיסמין א"ל ר"ז לר' חגי הבא לי חד קיסם לחצות שיני, ושוב אמר לו לא תביא מטעם הנ"ל, 

ומפרש התם שהוא רק מדת חסידות אבל מדינא מותר וא"כ אתי שפיר הך משנה דכיון דנוטל מעשר מן העלין ולא מן 
הירק עצמו ואין דרך להקפיד עליו מותר.

וכתב החזון איש )דמאי ס"ז אות ה'( דצריך לומר דבעל הבית אינו מקפיד ואינו חושש שמא יקחו הכל שאין הדבר שכיח 
או כשיראו שיש הפסד יפרשו, אלא דמ"מ ראוי לפרוש משום שהדבר מרגיל לזלזל בגזל ויש לחוש לאינם מהוגנים 

שיקחו אף בזמן שיש הפסד עכ"ד.
ולפי דבריו היכא דאיכא חשש שמא יקחו הכל אסור מדינא ורק היכא דאין הדבר שכיח אין בעה"ב מקפיד, ולכן מעיקר 
הדין מותר לקחת מחבירו בכולל שלא מדעתו ובדרך עראי קצת מלח להטביל בו פתו, וכן להשתמש בעט רגיל שאין 

בעה"ב מקפיד, או במצית אש דכיון שעד שיגמר כל המלח והדיו והגז במצית לוקח זמן ארוך ולכן אין מקפידים ע"ז.
ויש להוסיף על דין זה ע"פ החזו"א הנ"ל ב' תנאים א. שלא יהא החפץ מונח במקום שמור שלו כגון בכיס חליפתו 
או בארון פרטי וכיו"ב, דכיון שנכנס לרשותו הפרטי שלא מדעתו הדרך להקפיד עליו, ב. שלא יהיה חשש שמא יקחו 
הכל שאז הדרך להקפיד והוי גזל מדינא, ורק ממדת חסידות יש למנוע כדי שלא להתרגל בזלזול ממון חבירו ולכן אם 

לדוגמא אם נשאר רק מעט מלח במלחייה וכדו' אסור דבכה"ג י"ל דמקפיד.
שלא  הוא  גם  שנוטל  טאבאק  שואף  וחבירו  חבירו  לבית  כשבא  נהגו  דבימינו  ס"א(  )סי' שנט  השולחן  הערוך  וכתב 
בשאילת הבעלים וכן נוטלים גפרור להדליק בו, וכן כששותה מים חמים נוטל צלוחית ושותה שלא ברשותו וגם זה 

מטעם דאין מקפידין אמנם ממדת חסידות ודאי דראוי ליזהר עכ"ד.
אבל נראה שהשתמשות בטלפון סוללרי לשיחה קצרה וכיו"ב ללא רשות אסור, דבזה הדרך להקפיד, דרובא דאינשי 

אינם רוצים שיעיינו ברשימת השיחות שלהם וכיו"ב.
]3[ לפי שאסור לעשות הערמה בגזילה, ורק מפני הסכנה מצינו היתר בחז"ל )שבת קכט, א( שאם הקיז דם ורפואתו 
לשתות יין ואין ידו משגת ליקח ומתבייש לבקש חינם, יטול מטבע לא טובה וילך אצל מוכר יין ויטעום מעט, ואח"כ ילך 

אצל השני והשלישי ועוד, והם לא יתרצו למכור לו בעד מטבע זו, ובין כך ישתה רביעית יין.
]4[ אמנם את הפירות הגדלים עליהם מותר לקטוף ולאכול באופן שאינו מזיק לאילן לפי שהרשויות אינן מקפידות 

עליהן, כי סופם להירקב, ופטורים ממעשרות ויש להיזהר מאיסור ערלה.
לקטוף  להתיר  יש  ומתרבים,  שגדלים  וכיו"ב  פשוטים  ופרחים  רוזמרין  הדסים,  כגון  ריחניים  ושיחים  עצים  כמו"כ 
באופן ארעי אם עומדים לגוזמם, או אם ע"י הקטיפה לא תהיה ניכרת פגיעה ביופי הגינה, עיין שו"ת משנת יוסף 

)חי"ב סי' קמ"ז(.
]5[ ועיין שו"ת אג"מ )חו"מ ח"א סי' מג(, שאילן שהגזע עומד ברשות ראובן והשורשים והענפים נוטים לחצר שמעון, 
לדינא דממונא תלוי רק בגוף האילן במקום יציאתו מן הקרקע אם עומד בשדה ראובן אף שכל השרשין וגם הענפים 

ועליונו של האילן הוא בשל שמעון, הכל שייך לראובן, עיי"ש שהוכיח כן. 
ואם הענפים של עץ פרטי מעכבים את מעבר ההולכים על המדרכה, עיין רמ"א )חו"מ סי' תיד ס"א( לענין המוציא 
תבנו וקשו לרה"ר דרק אם התרו בו ולא סלקו מפקירין אותו לכל, ובסימן תיז ס"ד כתב המחבר שאילן שהוא נוטה 
לרשות הרבים, קוצץ כדי שיהא הגמל עובר ברוכבו, ובפתחי חושן )נזיקין פ"ח הע' צ"ד( כתב דמשמע שאם בעל האילן 

אינו קוצץ מותר לכל אדם לקוצצו. 
]6[ ועיין שו"ע )סי' רס ס"ו( שאם נפל מהם פרי לרשות הרבים אם הוא פרי שנמאס בנפילתו כגון תאנה מותר לקחתו 
שבע"ח  תמרים  כגון  מתוק  אסור, ופרי  וחרובים  זיתים  כגון  נמאס  שאינו  מהם, ופרי  מתייאשים  שהבעלים  לפי 

אוכלים אותו הבעלים מוחלים, עיי"ש.
בימינו בארץ ישראל מצוי מאוד בחצרות פרטיות פירות הדר וכיו"ב שהבעלים אינם טורחים לקוטפם ומרקיבים 

על העץ, ופשוט שאם נפלו ברה"ר מותר לקחתם.  
]7[ בשו"ת מהרש"ם )ח"א סי' קנ"א( הביא ראיה מדברי הגמ' )ב"ק צט, ב( מנעך מספק גזל ומכאן שספק גזל אסור 
וכן משמע מהרמ"א )חו"מ סי' שנח סי"ב( שכתב שמותר לקחת כר מלא מוכין מהאומן אע"ג שיש פה ספק גניבה 

מ"מ כיון דהוי שנוי החוזר בספק גניבה מותר משמע שסתם ספק גניבה אסור.

ובכסף הקדשים )ריש סי' שנט( כתב נראה לענ"ד דספק גזל מותר מן התורה משום דהכא גלי קרא )שמות כד, יד( 
מי בעל דברים יגש כלומר שהמוציא מחבירו עליו הראיה וכן קיי"ל )עיין ש"ך סי' עב ס"ק ס"ה ובפתחי תשובה 
סקכ"א( בשמא ושמא אין צריך לצאת שמים כי אם באיני יודע אם פרעתיך דאיכא חזקת חיוב, והטעם שהתוה"ק 
הקילה בפירוש ספיקות ממון, י"ל כי לא הטילה התוה"ק לוותר על שורת הדין בממון שלו, ולזאת דעלך סאני 

לחברך לא תעביד שיהיה הוא בכלל ספק גזל עכ"ל.
ועיין בתומים )קיצור תקפו כהן סי' כ"ג( שהביא מהכנה"ג )סי' כה הגב"י ס"ז( קושיית מהר"י באסאן למה אמרינן 
הך  שנא  תגזול, ומאי  דלא  איסורא  ספק  דהוא  אמרינן  לנתבע, ולא  לקולא  ממון  ובספק  לחומרא  איסורא  ספק 
איסור משארי איסורים, ומחדש התומים, וז"ל כי כך היו המצוה והלאו של לא תגזול, היינו גזל ודאי, אבל גזל 
ספק אם הוא בידך, אין כאן איסור גזל, דכך הלכה נאמרה המוציא מחבירו עליו הראיה, ומי שתפס יכול להחזיק, 
ואין כאן ספק איסור כלל, כי לא אסרה תורה גזל בכה"ג, ועל תנאי זה נאמר לאו דלא תגזול דוקא בודאי, אבל 
אם יש בידו והוא ספק, מותר, כמו דלא אסרה תורה ממזר ספק ומעשר ספק וכדומה הרבה, ולכך אפילו לצאת 

ידי שמים אין כאן חשש, עכ"ל.
ועיין במהרש"ם שם דמש"כ התומים היינו באתי לידיה בהיתרא מה שאין כן לעשות מעשה מחויב לחקור על זה 
ולפרוש מכל ספק ועל זה נאמר ויראת מאלהיך ויש בזה אריכות גדולה, עיין משפט יהונתן )דזימטרובסקי שם( 

ופת"ח )פ"א סי"ב( ושו"ת באר חיים מרדכי )יו"ד סי' מד(.
]8[ ומקור הדברים בגמ' )ב"מ כב, א( שמר זוטרא לא אכל מפירותיו של מרי בר איסק שניתנו ע"י אריסו אפילו אחר 
גילוי דעת של מרי בר איסק משום שסבר שרק משום כסיפותא הוא דאמר, וכתב שם החכמת מנוח מכאן מוכח 
בהדיא דמתנה שאדם נותן משום כסיפותא יש בה משום גזל ואסור לקבלה, ועל זה נאמר )משלי טו, כז( ושונא 

מתנות יחיה, ועיין באבהע"ז )סי' כח סי"ז( ובית שמואל שם )סקמ"ד(.
שערות  תסמר  בו  האדם  כשיעמיק  זה  וענין  וז"ל  שכתב  )סי' שט"ו(  חסידים  לספר  החיד"א  ג"ע  בהגהות  וראה 
גזל  בדבר  ויש  מלבם,  נותנים  ואינם  בהם  כשמפצירים  כיסופא  משום  נותנים  עשירים  דכמה  ציר"ו  ויהי  בשרו 
וחילול ה', כי יאמרו זה לזה העשירים, כמה אלימי לאפקועי ממונא תופסי התורה כל כך מכבידים עלינו וכיוצא 

וה' הטוב יכפר בעדם.
]9[ בשו"ת אג"מ )יו"ד ח"ג סי' צה( כתב, דרשאין וגם חייבין הגבאין לתבוע מכל סתם אינשי ואין חוששין לשמא 
יהיה אנוס מצד הבושה ליתן אף שאין לו, משום דרובא דאינשי לא מתביישין מלומר כשמבקשין גבאי צדקה שיתן 
לקופה של צדקה שהוא סך שיותר גדול מהדרך שנותנין לסתם עניים שאין להם, שלכן רק למי שידוע להגבאים 
שיתבייש לומר שאין לו אסור להם לבקש ממנו ולא לסתם אדם, וממילא מהאי טעמא אפילו באדם שלא ידוע 
לעשיר כשנתן לאחד צדקה עבור מוסד תורה רשאי להגיד גם לאחרים, כי אם לא יוכל ליתן יש לתלות בסתם 
אינשי שלא יתבייש מלומר שאינו יכול, אם לא אמר לו שלא יגיד משום שטבעו להתבייש, ובאדם שידוע לעשיר 
אף שידוע שיתבייש שלא ליתן כגון שיאמר זה לאדם גדול מפורסם שהוא מנהל ישיבה וגבאי צדקה, כיון שהוא 
עשיר הרי לא מבעיא אם כבר לא נתן מעשר ממה שהרויח לצדקה צריך להגיד גם לאחרים, דהרי רשאין לכפותו, 
ואף לר"ת )ב"ב ח, ב תוס' ד"ה אכפיה( דאין כופין אלא בדברים מטעם שמתן שכרה בצדה, אין כופין ממש בב"ד 
במלקות, נמי יודה דבכפיה כזו דיתן בשביל הבושה ובשביל בקשת האדם גדול רשאין, אלא אף כשכבר נתן לצדקה 
כל מעשר שלו נמי מסתבר שעד חומש רשאי גם אדם גדול לבקש ממנו, וליכא בזה משום ופקדתי על כל לוחציו 
)ירמיה ל, כ( עיין ב"ב שם, מאחר שמצוה מן המובחר הוא ליתן עד חומש כדאיתא בשו"ע )יו"ד ריש סימן רמ"ט(, 
וגם אם כבר נתן חומש לצדקה לא יתבייש מלומר זה אף לאדם היותר גדול ולא יתבע ממנו שוב, וכיון שודאי עדיין 
לא נתן מעשר דרוב האינשי עושין החשבון בסוף השנה, ובכלל לא מצוי כל כך עשירים דיתנו מעשר, וכ"ש שאין 

לחוש שמא כבר נתן החומש איכא עוד מצוה להגיד גם לאחרים, עכ"ל.
החפץ  בעל  חזר  כאשר  שפעם  רי"ט(  )אות  הגדולים  המאורות  בספר  המובאת  העובדה  מאלפת  זה  ]10[ בעניין 
חיים זצ"ל ממסעותיו הבחין שהרבנית תיקנה את המדרגות המובילות מרשות הרבים לביתם, וקצתן נגעו באדמת 
רשות הרבים, הח"ח סירב להכנס לביתו עד אשר שונו המדרגות כי אמר שיש בזה משום גזל הרבים )מתוך הספר 

והיה עקב תשמעון עמ' 220(.

איסור גזילה
ֵניֶהם )בראשית ו, יג( י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ א ְלָפַני ּכִ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ֵקץ ּכָ

על שפת הבאר
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4 באר בשדה- שטפנשט

 א( 

בביאור הדין דגוי ששבת
כוכבים  עובד  ר"ל  ואמר  נ"ח:(  )דף  בסנהדרין  ובגמ' 
ששבת חייב מיתה שנא' ויום ולילה לא ישבותו ואמר 
דעכו"ם  ופרש"י  מיתתן.  היא  זו  שלהן  אזהרה  מר 
ששבת ממלאכתו יום שלם חייב מיתה שנא' וכו' וקא 
דריש ליה לא ישבותו ממלאכה דאבני אדם נמי קאי 
קאי,  דקרא  עתים  אהך ששת  ישבותו  לא  תימא  ולא 

]זרע וקציר וכו'[ כלו' לא יבטלו ולא יפסקו מלהיות. 

]והנה בעיקר מה דראו חז"ל להוציא קרא מפשטיה דקאי אעיתים 
שבקרא דלא ישבתו ולדרוש לה אב"נ עי' במהרש"א בסו"ד מש"כ 
בשם הרא"ם שהוא משום הלשון שביתה האמור כאן דל"ש גבי 
פעולה )ולא משום דלשון זה ל"ש אלא גבי אדם דהא כתיב ושבתה 

הארץ([.

בשני  דאפי'  אמר  דרבינא  אי'  שם  הגמ'  ובהמשך 
בשבת אסור להם לשבות, ופרש"י דלא תימא דשביתה 
דקאסר ר"ל לעכו"ם לשם חובה קאמר כו' אלא מנוחה 
יום  ואפי'  ממלאכה  יבטלו  שלא  להו  קאסר  בעלמא 

שאינו בר שביתה כו' עכ"ל.

]והנה הדברי שאול )לבעל השואל ומשיב( ביאר בזה ע"פ 
ארץ  דרך  עם  ת"ת  יפה  מ"ד(  )פ"ב  באבות  משאחז"ל 
בת"ת  דאסור  כיון  וגוי  עון  משכחת  שניהם  שיגיעת 
לעשות  חייב  הוא  לכך  שם  בסנהד'  בגמ'  כדאיתא 
מלאכה כדי להצילו מעוונות השייכים גביה, הנה כבר 

המלבי"ם כאן )הובא בשערי אהרן( כ' כעי"ז. 

ובמהרש"א בשבת )י:( כ' דהא דאסור לעכו"ם לשבות 
אפך  בזיעת  האדם  על  שנקנסה  הגזירה  משום  הוא 
תאכל לחם ועם ישראל לגבי יום השבת יצאו מכלל 
ונפלא.  הגזירה,  בכלל  נשארו  העכו"ם  אבל  זו  גזירה 
דהוא  ביאר  שם  בסנה'  קרויזר(  )להגר"ז  החמה  ובאור 
משום לא תהו בראה לשבת יצרה ומשום כך אסור על 
העכו"ם לשבות דהוא חייב לעסוק בישובו של עולם, 
וע"ש ]א.ה. וכמובן עם ישראל העוסק בתורה הוא העוסק בישובו 
וכן  וכו'  עומד  העולם  דברים  ג'  על  )כדתנן  האמיתי  עולם  של 
אלמלא תורה לא נתקימו שמים וארץ שנא' וכו' וכן בעוד הרבה 
דרך  ועול  וכו'  עול  ממנו  מעבירין  בתורה  העוסק  וכל  מקומות( 
ארץ, אך העכו"ם שסור להם ללמוד תורה כאיתא בגמ' אין להם 
אלא לספק צרכי הבריאה בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו 
ראשית ולכך אסור להם לשבות והם חייבים לעבוד תמיד, ודו"ק 
ונפלא. ובזה י"ל הסמיכות למימרא הקודמת של ר"ל שם בגמ' אם 
עושה עצמו עבד לאדמה והיינו דאם אינו לומד הוא חייב להיות 

עבד לאדמה[.

ב( 
בענין מה שהאבות שמרו את השבת 

כ"ח:( )יומא  בגמ'  ידוע קושית האחרונים דאיתא  והנה 
שמר  והיאך  כולה  התורה  כל  אבינו  אברהם  דקיים 
על מה  ועבר  עליה  נצטווה  אברהם את השבת שלא 

דנצטווה בויום ולילה לא ישבותו כדין בן נח. 

עכו"ם ששבת  כתיב  בגמ'  דהא  הקו'  לבאר  יש  והנה 
הבינו  דהאחרונים  אלא  ע"ז  עבדו  לא  הק'  והאבות 
דדין זה הוא בכל ב"נ ולאו דוקא בעכו"ם אמנם באמת 
בחת"ס )במס' חולין דף לג. ד"ה ועי' ברמב"ם( כ' דכל הדין 
לשון  ולפ"ד  ע"ז  עובד  הוא  אם  רק  זה  ששבת  דגוי 
הגמ' הוא בדייקא, ]ועי' בפותח שער עמ"ס סנה' שם[ ובאמת 
לכאו' נח' בזה רש"י עם תוס' והרא"ש במס' יבמות דף 
מ"ח: ע"ש ובביאור הלכה )סי' ד"ש ד"ה א"י( מש"כ בזה. 

ובאמת הפרשת דרכים )דרך האתרים דרוש ראשון( הוכיח 
מזה דהאבות יצאו מכלל בני נח גם לקולא ולכן שמר 

אברהם את השבת כדין ישראל וכבר האריכו האחרו' 
בנדו"ז )ובשיעורי ר"ד )סנה' נ"ה: אות תרס"ה( הוכיח מתוס' 
שבת קל"ה: ד"ה כגון שלא היה לאברהם דין ישראל( 
אך גם אי נימא דהיה לאבות דין ישראל אכתי נצטרך 
לכל תירוצי האחרונים כלפי מה דתנן במתני' דמכשירין 
)פ"ב מ"ז( דתינוק הנמצא בעיר שחציה ישראלים וחציה 
גויים דהוי ספק לשאר דברים חוץ מנזיקין ופי' בגמ' 
)כתובות ט"ו:(דנותנין עליו חומרי ישראל וחומרי עכו"ם 
ומה יעשה אותו תינוק לענין שבת הרי אם הוא ישראל 
הוא חייב לשבות ואם הוא גוי אסור לו לשבות ובע"כ 
דשמר שבת  חשיב  ישראל  דמצד  אופן  למצוא  עלינו 
ומאידך ליכא ביה משום עכו"ם ששבת. וכן נמי לדברי 
הגרי"ז )כתבי הגר"ח אות תל"ו( שכ' לתרץ דגם אם לאבות 
היה דין ב"נ מ"מ היה להם שם ישראל דהרי אפי' על 
עשיו אי' )בקידושין י"ח.( דהוא היה ישראל מומר וע"ש 
עוד הוכחות ולפי"ז תי' הגרי"ז דברמב"ם )פ"י ממלכים 
ה"ט( מבואר דהאיסור על גוי לשבות הוא משום שאסור 
אצל  אבל  ע"ש  לעצמו  מצוה  ולעשות  דת  לחדש  לו 
האבות שבמהותם היו כבר ישראל לא שייך דין וטעם 
זה משא"כ בעכו"ם דאינו שייך לשבת. אמנם כמנש"ת 
ועלינו  הנ"ל  דמכשירין  מתני'  לתרץ  עלינו  אכתי 
נפיק  לא  שבת  שמירת  שמכלל  האופן  את  למצוא 
ומאידך מכלל גוי ששבת נפיק. ]וכן י"ל דנפ"מ בזה לענין 

גר שמל ולא טבל עי' שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' ק"ל ד"ה והנה[.

]ובעיקר דברי הרמב"ם הנ"ל דאסור לגוי לקיים מצוות כבר הק' 
הפרש"ד זוטא )לבעל המלא הרועים( מדברי הרמב"ם עצמו )שם 
ה"י ובפיה"מ תרומות פ"ג מ"ט( דגוי יכול לקיים מצות ועי' בזה 

בחבצלת השרון בפרשתן ובסה"מ על הרמב"ם שם[.

דיסוד האיסור הוא  דכ' המנ"ח דלדברי הרמב"ם  יש לציין  ]עוד 
משום  כן  עושה  באם  זה  של"ש  הרי  לעצמו  דת  משום שמחדש 
ספק ועל דרך זה תי' בשו"ת מהר"ם שיק )או"ח סי' קמ"ה( דגם 
אצל האבות הק' לא היה חשיב חידוש דת דאכתי לא היה כזה דת 

כלל של שמירת שבת.[.

השבת  את  שמרו  הם  היאך  עצמם  האבות  על  והנה 
באמת דיש עוד אופנים לתרץ דהנה במאירי בסנהדרין 
כ' דהטעם דאסור לגוי לשבות הוא משום שעי"ז הוא 
זה לא  וילמדו ממנו, ופשוט דטעם  נראה מבני עמנו 
ילמד מהם הא אכתי ליכא מי  גבי האבות דמי  שייך 
דנצטווה. ]ואין לדחות דלא דרשינן טעמא דקרא לקולא וממילא 
גם אם טעם האיסור ל"ש גבי האבות מ"מ יהא אסור להם דהכא 
י"ל דטעמים אלו מגדירים על מי נאמר האיסור דגוי ששבת וכן 
כדברי  דת  חידוש  חשיב  אי"ז  האבות  דאצל  הנ"ל  הגרי"ז  דברי 
הרמב"ם זה ג"כ מגדיר דהאיסור נאמר על גוי רגיל ולא על אבותינו 
הק' ודו"ק אך זה אין לתרץ לפ"ד הנפה"ח הידועים )ש"א פכ"א( 
זקנים  )ועי' גם בדעת  דהאבות שמרו את התורה לפי השורשים 
מבעהתו"ס בראשית ל"ז ל"ה( דהא כ"ז בשאר מצוות שהאבות לא 
נצטוו אבל בהאיסור לב"נ לשבות הם כן נצטוו[ וכן לפי טעם 
היד רמ"ה שם דאסור לב"נ לשבות משום גזל דהשבת 
]ועי' גם במהרש"א כאן בשם המד"ר  שייכת לישראל ע"ש, 
פר' בשלח )כ"ה י"א( עה"פ ראו כי ה' נתן לכם את השבת, ומש"כ 
דהשבת היא ככלה לישראל[ ודאי דגבי האבות ל"ש טעם 
זה דאכתי לא ניתנה שבת לישראל. וכן לפי המלבי"ם 
והשואל ומשיב דהטעם דאסור להם לשבות הוא כדי 
בתורה  עסקו  כן  דהאבות  דכיון  נ"ל  א"כ  עוון  לשכח 
)ויעקב איש תם יושב אהלים וכו'( א"כ שוב ל"ש גבייהו טעם 
זה וכן לטעם האור החמה שהו"ל לכאו' ל"ק דאם הם 
ארץ  בדרך  לעסוק  צריכים  הרי שאינם  בתורה  עסקו 
וכמשנ"ת. אך לטעם המהרש"א )בשבת( לכאו' קשה גם 

על האבות דהם לא קיבלו פטור מהגזירה.

]והנה בבית האוצר )כלל א' אות א'( כ' דטעם המהרש"א בסנה' 
]דאסור לב"נ לשבות משום דהשבת ככלה לישראל[ הוא לפ"ד 
המד"ר ולא לפי תלמודא דידן דהא בגמ' מבואר דאסור 
להם גם ביום שני לשבות ]ובאמת הרמ"ה ביאר משום גזל 
רק על השביתה בשבת[ אמנם לפ"ד הרדב"ז המחודשים 

שבת  תורת  לחול  יכול  יום  דבכל  ע"ו(  סי'  ח"א  )שו"ת 
בראשית ע"ש א"כ י"ל דכל יום דהנכרי ישבות כשבת 

יחשב כבא על כלתו של ישראל[.

ג(
בתירוץ האחרונים דהאבות עשו חצי שיעור 

שמרו  היאך  הנ"ל  הקו'  לישב  הרבו  באחרונים  והנה 
שנמצא  התינוק  יעשה  מה  וכן  השבת  את  האבות 
לא  אשר  תי'  הרבה  בזה  וכ'  הנ"ל  דמכשירין  במתני' 
יכילם הגיליון, וחדא מינייהו ננקוט דהנה הבנין ציון 
בחצי  מלאכה  עשו  דהם  תי'  קכ"ו(  סי'  הערול"נ  )לבעל 
דברמב"ם  שיעור  חצי  על  גם  חייב  ב"נ  והרי  שיעור 
)פ"ט ממלכים ה"י( כ' דשיעורין לא נאמרו לב"נ ומאידך 
על לא ישבותו הוא לא עבר כיון דאי"ז מלאכה וכן תי' 
המנ"ח )סוף מוסך השבת אות ו'( ויש לדון הרבה בתי' זה, 

וזה החלי בעזה"י.

והנה הבנין ציון כ' דתירוצו הוא לפי ר"ל דח"ש מותר 
לא חשיב  הרי  מה"ת  אסור  דח"ש  לר"י  דאילו  מה"ת 
)ויש לציין דבעל המימרא בסנה' דעכו"ם  ששמר את השבת 
מבואר  בגמ'  דהא  תי'  מובן  אינו  אך  ר"ל(  זה  ששבת 
דאברהם אבינו קיים גם עירוב תבשילין שהוא דרבנן 
והרי גם לר"ל דח"ש מותר מה"ת איסורא דרבנן מיהא 
ובערול"נ  וע"ש.[  בפרשתן  אשר  המנחת  העיר  ]וכן  איכא 
בסנה' שם דן לגבי התינוק שנמצא אם עדיף לו לעבור 
איסור דרבנן בקו"ע או איסור דאו' בשוא"ת )במה שלא 
יעשה מלאכה( ובאמת המנ"ח כ' דתירוץ זה הוא גם לר' 
יוחנן דח"ש אסור מה"ת כיון דכל עיקר הטעם דח"ש 
האי  ל"ש  והכא  לאיצטרופי  דחזי  משום  הוא  אסור 
אלא  הח"ש  את  עושה  אינו  עצמו  דכל  דכיון  טעמא 
יותר  יעשה  לא  בודאי  א"כ  האיסור  מידי  לצאת  כדי 
מח"ש עכ"ד, ודבריו מחודשים, דבכה"ג לא חשיב דחזי 
]והגר"ט  חיצונית,  סיבה  אלא  אי"ז  דהרי  לאיצטרופי 
הלוי שולזינגר שליט"א א"ל טעם אחר דלא חזי לאיצטרופי כיון 
דאי"ז איסור כלל דהאבות שמרו את השבת בתורת אינו מצווה 
ועושה וחזי לאיצטרופי שייך רק בדבר שהוא איסור דאמרי' דכבר 
אכן  ודו"ק  לכשיעור  להצטרף  דיכול  כיון  איסור  הוא  מתחילתו 
יל"ד בסברא זו די"ל דעד כמה שהם באו לשמור שבת אנו דנין א"ז 

כאיסור ובר מן דין במתני' דמכשירין אי"ז מתרץ[.

בפועל  לאיצטרופי  חזי  אין  דאם  דנקט  מבואר  המנ"ח  ]ובדברי 
אין איסור חצי שיעור ואמנם כן נקטו עוד הרבה אחרו' אך עי' 
סק"ג(  שפ"ד  ס"ב  סי'  )יו"ד  ופמ"ג  ועוד(  ד"ה  י"ד  )סי'  באבנ"מ 
שצדדו דאי"ז תלוי בחזי לאיצטרופי בפועל ובברית יעקב )או"ח 
)סוף  לק"ט  וע"ע  ביומא  והר"ן  התוס'  בפלוג'  נדו"ז  ג'( תלה  סי' 

אות ב'( ואכמ"ל[.

לכו"ע  שבת  במלאכת  דאולי  בתו"ד  כ'  המנ"ח  והנה 
דרש"י  רבתא  פלוגתא  דזה  וכידוע  מה"ת  מותר  ח"ש 
בשבת ע"ד. כ' דיש איסור ח"ש אמנם עי' רמב"ן שם 
ויש  אכילה  באיסורי  אלא  ח"ש  דליכא  חכ"צ  ודעת 
להאריך בזה. ]ובבית יצחק שו"ת יו"ד פ"ב ח' כ' דבשבת גם 

ר"ל מודה דאסור מה"ת דילפי' במכילתא מוכל מלאכה[.

בסנה'  ר"ד  בשיעורי  העיר  הנ"ל  האחרו'  תי'  ובעיקר 
די"ל דגוי ששבת תלוי בגדרי שבת אצל ישראל ואם 
ואפי'  דשבת  חשיב  בב"נ  גם  שביתה  חשיב  בישראל 
לפמש"כ  יל"ד  וביותר  לב"נ  נאמרו  לא  דשיעורין 
)זבחים מ"ז. ד"ה מלאכת(  וכ"מ ברש"י  נה:(  )ב"ב  הרשב"ם 
דמלאכה פחות מכשיעור אי"ז מלאכת מחשבת ממילא 
לחכם  ותן  יל"ד  ועוד  בב"נ  גם  שביתה  חשיב  שוב 

ויחכם עוד.

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב

עומק
הבאר 

 בענין עכו"ם ששבת חייב מיתה
עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וגו' ויום ולילה לא ישבתו )פרק ח' פסוק כ"ב(
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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

סגולות אחדות
ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם )יא, ו(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

משום שהם בלב אחד לא יבצר מהם כל 
אשר יזמו לעשות

וזה  ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם 
החילם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר 

יזמו לעשות )יא, ו(
הן עם אחד ושפה אחת לכלם, בגין דאינון בלבא 
ועתה  הקדש,  בלשון  וממללי  חד  ורעותא  חד 
לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, ולית מאן 
דימנע עובדא דלהון, אבל מאי אעביד, אבלבל 
וכדין  לתתא,  דלהון  ולישן  דלעילא,  דרגין  לון 
בגין דהוו ברעותא  ומה  יתמנע עובדא דלהון. 
ולבא חד וממללי בלשון הקדש, כתיב לא יבצר 
מהם כל אשר יזמו לעשות, ודינא דלעילא לא 
דמתעסקין  חברייא  או  אנן  בהו,  לשלטא  יכיל 
על  חד,  ורעותא  חד  בלבא  ואנן  באורייתא, 
אחת כמה וכמה, א"ר יוסי, מכאן לאינון מארי 
דמחלוקת לית לון קיומא, דהא כל זמנא )דאלין( 
דבני עלמא אלין עם אלין ברעותא חדא ולבא 
חד, אע"ג דמרדי ביה בקב"ה, לא שלטא בהו 
יהו"ה  ויפץ  מיד  דאתפלגו  כיון  דלעילא,  דינא 

אותם משם וגו'. 
אחד  בלב  שהם  משום  לכלם.  אחת  ושפה  אחד  עם  הן  ]תרגום: 
וברצון אחד ומדברים בלשון הקדש. ועתה לא יבצר מהם כל אשר 
יזמו לעשות, ואין מי שימנע מעשיהם. אבל מה אעשה, אבלבל להם 
הדרגות של מעלה ולשונם שלמטה, ואז נמנע מעשה שלהם. ומה 
משום שהיו ברצון ולב אחד ומדברים בלשון הקדש כתוב לא יבצר 
מהם כל אשר יזמו לעשות, ודין שלמעלה לא יכל לשלט בהם - אנו 
על  אחד,  ורצון  אחד  בלב  ואנו  בתורה,  שמתעסקים  החברים  או 
אחת כמה וכמה. אמר רבי יוסי, מכאן שלאותם בעלי המחלקת אין 
להם קיום. שהרי בכל פעם שהללו בני העולם אלה עם אלה ברצון 
אחד ולב אחד - אף על גב שמורדים בקב"ה, לא שולט בהם הדין 

שלמעלה. כיון שנחלקו, מיד - ויפץ אתם ה' משם וגו'[.
)זוהר ח"א עו, ב(

גדול השלום שאפילו ישראל עובדים ע”ז 
ושלום ביניהם אמר המקום כביכול איני 

יכול לשלוט בהן
רבי אומר גדול השלום שאפילו ישראל עובדים 
המקום  אמר  ביניהם  ושלום  כוכבים  עבודת 
ששלום  כיון  בהן  לשלוט  יכול  איני  כביכול 
הנח  אפרים  עצבים  'חבור  שנאמר  ביניהם, 
לבם  'חלק  אומר  הוא  לו', אבל משנחלקו מה 
עתה יאשמו', הא למדת גדול השלום ושנואה 

המחלוקת.
)בראשית רבה לח, ו(

אם יש אחדות הקב”ה משפיע כל טוב
אם יש שלימות ואהבה וריעות בין ישראל, אז 
הקב"ה משפיע להם כל טוב, וזהו אמרם )במ"ר 
כ"א י"א( אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום, וזהו 
וכוונתם להוריד  דור הפלגה שבנו מגדל  ענין 
זה  והיה  בשמים,  ראשו  אמרם  וזהו  השפע, 
עבור שהיתה השפה אחת ודברים אחדים בלי 
מחלוקת כלל וכלל, ולכך נאמר )בראשית י"א ו( לא 

יבצר מהם.
)יערות דבש ח"ב דרוש יב(

אין מדת הדין יכולה לשלוט כשהם 
באחדות

אחדות היא עמוד גדולה לתיקון עולם ולקיים 
זה,  מדבר  מאד  נוחה  המקום  ורוח  דבר,  כל 
נאמר  לא  באחד אחד  והוא  ע"פ  רז"ל  שאמרו 
אלא באחד שאין השכינה שורה בישראל אלא 
חבור  ע"פ  אמרו  מזו  וגדולה  באחדות,  כשהם 
עצבים אפרים הנח לו שאפילו אם עובדים ע"ז 

כשהם באחדות אין מדה"ד יכולה לשלוט בהם, 
וזה היה הטעם שלא עשה הקב"ה כליה בדור 
הפלגה כמו בדור המבול לפי שהיה באחדות, 
וזה אצלי פשט הכתוב הן עם אחד ושפה אחת 
יבצר  לא  באחדות  שהם  כיון  ועתה  לכולם, 
מהם כל אשר יזמו לעשות שאין מדה"ד יכולה 

לשלוט בהם.
)פלא יועץ ערך אחדות(

התחלת כל המעשים הוא האחדות
כי  הכל  שורש  לעולם  האחדות  בהיות  ואמנם 
זה  על  אחד,  בחינה  הוא  הדברים  כל  התחלת 
אחת  ושפה  אחד  עם  הן  ו'(  י"א  )בראשית  נאמר 
באחדות  כי  רצונו  לעשות,  החלם  וזה  לכולם 
שהיה להם היה סיבה לעשות מה שלבם חפץ כי 
זה החלם לעשות, רצונו שהתחלת כל המעשים 
הוא האחדות, ובזה לא יבצר מהם כל אשר יזמו 
לעשות עד אשר הפיץ והפליג אותם והפרידם, 
ובהיות כניסת כל היהודים אשר בשושן להיותם 
כאיש אחד היו דבקים בבחינת אחדות האמיתי, 
ובזה היה קורעים גזר דינם כי לא יבצר מהם כל 
רצונם, וזה לשון צורר היהודים כטעם )שמואל א' 
כ"ה כ"ט( צרורה בצרור החיים, וכן בלשון הגמרא 
קשורים וצרורים, והנה היה הוא הגורם לצרור 
כל היהודים בצרור החיים כענין כנוס את כל 
היהודים, והכי נמי בסוף מגילה וקבל היהודים 
את  וזהו  אחת  שפה  להם  שהיה  יחיד  בלשון 
לעשות  החלם  זה  כטעם  לעשות  החלו  אשר 
הנאמר בסטרא אחרא וזהו החלם לעשות ודאי, 
כי הא דאמרינן )שבת ל"א.( דעלך סני לחבריך לא 
תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה, 
כל  התחלת  הוא  ישראל  אהבת  בחינת  בהיות 
את  היהודים  וקבל  טעם  והוא  מצות,  מעשה 
אשר החלו לעשות, ויהיה גם כן פירש את אשר 
החלו כי מאז כנוס את כל היהודים אשר בשושן 
כבר התחילו להיות בחינת האחדות, אלא שהיה 
רק ליהודים אשר בשושן והיה גמר התאחדות 

הכלל כולו בעת הקבלה בלשון וקבל.
)ברית כהונת עולם מאמר הסתר אסתיר פרק לט(

כל רוחות שבעולם אין מזיזים אותם 
ממקומם

וכל חבורה שרוצים לעשות דבר ושיהא לו קיום 
והעמדה צריך שיהיו כולם באגודה אחת ואז כל 

רוחות שבעולם אין מזיזים אותם ממקומם.
)פלא יועץ ערך אחדות(

זוכים לשני עולמות עוה”ז ועוה”ב
יודבקו  יחדיו  גודל מעלת אהבת חברים אשר 
לחבירו  אוהב  אחד  וכל  לב  אל  מלב  וידברו 
כמו לנפשו היא נפלאה עד מאד, וזאת מביאם 
של  ותענוג  ושמחה  ולהכנעה  באמת  לתשובה 
היצה"ר.  על  והתגברות  הנפש  וחשבון  מצוה 
ועוה"ב,  עוה"ז  עולמות  לשני  ע"י  וזוכים 
ולהתלהבות הלב באהבה ויראה ולמדת האמת 
והשלום ואין שכינה שורה אלא במקום השלום.
)יסוד העבודה חלק ב פרק י(

סגולה להתפלל בכוונה
ויאמר אל נא אחי תרעו )יט ז(, אין נא אלא לשון 
בקשה )ברכות ט.(, ורמזה לנו תוה"ק בזה, אל נא, 
היינו אם אינו יכול להתפלל בכוונה, הסגולה 
היינו  ואחדות,  ריעות  מלשון  תרעו,  אחי  לזה 

ותוכלו  ואחדות  ישראל  אהבת  לכם  שיהיה 
להתפלל בכוונה.

)בארות המים - הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב פר' וירא(

אהבת חברים מסוגל לפרנסה
איתא בשם הרה"ק הר"ר אלימלך זצללה"ה כי 
אהבת חברים מסוגל לפרנסה, וההסבר לזה הוא 
כי שני חברים האוהבים זה לזה אהבה אמתית, 
אם אחד מהם משופע בטובה ופרנסתו מרווחת 
והשני מדוכא בעניות, אז יש לחבירו עגמת נפש 
ויסורים מזה כאלו הוא היה המדוכא בעניות, 
ואין לו נחת רוח בעשרו ושפעת פרנסתו, ויען 
כי מזלו הוא להיות משופע בטובה ועונג אזי ה' 
המרחם יוכרח לרחם על חברו ולהשפיעהו גם 
כן פרנסה טובה, למען יתענג חברו בהשפעתו 
לזאת  ח"ו,  נפש  עגמת  בלי  ה'  לו  חלק  אשר 

אהבת חברים מסוגל לפרנסה.
)פאר ישראל, ליקוטים אחדות(

בלב אחד
חבירו,  של  בחלקו  בוסר  לב  בשר,  לב  ואי' 
כשיש אהבה ואחוה וריעות בישראל אין להם 
הכוונה  אין  אחדות  חבירו,  של  לחלקו  חשק 
בלב  שיהיה  צריך  אלא  בלבד,  כשמתאספים 

אחד, לב בוסר בחלקו של חבירו.
)אמרי אמת עיו"כ תרפ"ח(

ממשיכים השפעות טובות
ע"י אחדות ממשיכים השפעות טובות, האמנתי 
כי אדבר )תהלים קטז, י( אמונה היא לשון המשכה 
מלמעלה למטה, ור"ל ע"י דיבורים של קדושה 
מיני  כל  להמשיך  אפשר  ובאחדות,  בחבורה 

השפעות טובות.
)אמרות משה- רבי משה מקוברין(

ע”י אחדות אוכל להמשיך ולהשפיע לכם 
כל צרכיכם

האספו ואגידה )בראשית מט א(, ע"י אחדות אוכל 
להמשיך ולהשפיע לכם כל צרכיכם, וזה 
שאמר ואגידה לשון המשכה.
)אור ישע, ויחי(

ערבתם - סגולה לטהרת המחשבה
העצה לזכות לטהרת המחשבה הוא 'ערבתם', 
היינו לערב עצמו בתוך כלל ישראל, ולבטל את 
נגד כלל ישראל, וטומאה  עצמו בביטול גמור 
דחויה בציבור היינו ע"י הציבור... ואח"כ אמר 
עליכם...  ד'  שיאיר  תזכו  הנר...  את  הדליקו 

ובאורו תראו אור.
)ישמח ישראל פ' פקודי(

לפעמים ע”י הצרות מתאחדים ואז 
נושעים

נושעים,  ואז  מתאחדים  הצרות  ע"י  לפעמים 
המן נקרא 'צורר' כל היהודים )אסתר ט כד(, מלשון 
וכו',  ביחד  וגבינה  בשר  אדם  צורר  ב(  קז,  )חולין 

היהודים  כל  ונאספו  נצררו  ידו  שעל  והכוונה 
בצוותא חדא בשלום ורעות, כמו שכתוב )אסתר ח 

יא( 'להיקהל ולעמוד על נפשם'.

)עטרת ישראל פ' תצווה(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 
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שער הכניסה לבית העלמין בקישנוב שבמולדובא

לנצהוט  של  רבה  זצ"ל,  לייבוש  אריה  רבי  הגה"ק 
מגאוני  כאחד  נודע  קישינוב,  של  רבה  מכן  ולאחר 
הדור, גאון וחריף בתורה וחסידות ששמו נישא בפי 
כל, עד כי היו שהשוו את חריפות שכלו לחריפותו 

של הגאון רבי יונתן אייבשיץ זצוק"ל. 
לאביו  תקי"ז  בשנת  נולד  לייבוש  אריה  רבי  הגאון 
שמואל  רבי  מפי  תורה  למד  בילדותו  ברוך.  רבי 
לייבוש  אריה  גילה  ביותר  צעיר  מגיל  שינדלינגר. 
כשרונות בלתי מצויים. היה זה בתקופת הדור השני 
לחסידות בגליציה והראשון בפולין, כשבתי-המדרש 
בכל ישוב יהודי היו מלאים בלומדי תורה, ועם זאת 
על  היושב  הקטן  העילוי  לייב  אריה  של  הופעתו 
סיפור  )ראה  רבה  התפעלות  עוררה  גדולה  גמרא  יד 
במסגרת(. אמרו עליו כי יש לו 'ראש ברזל' וכי כוכב 
ימים  עברו  לא  התורנית.  פולין  בשמי  מאיר  חדש 
כבוד  הוסיף  ושמו  גאון  לרב  הפך  זה  ועילוי  רבים 

ותהילה לעיירתו. בהגיעו לגיל בר-מצוה, כבר היה 
החסידות  תורת  את  ובזוהר.  במדרשים  בש"ס,  בקי 
קנה רבי אריה לייבוש מפי רבותיו הקדושים הרה"ק 
בסודות  מבין  שהוא  בראותו  אשר  מקוזניץ,  המגיד 
הקבלה צפה לו עתיד גדול, הרה"ק החוזה מלובלין 
בעל  זצ"ל  סאליר  שמואל  רבי  הנודע  והגאון  זי"ע, 

"שם משמואל". 

מפי עוללים ויונקים...
כבר בהיותו ילד כבן שש שנים, ניכרו בו סימנים של 
צדקות וחריפות. הוא היה בא מדי יום ביומו שחרית 
מנחה וערבית לבית-המדרש להתפלל עם הציבור, 
ולאחר תפילת ערבית נשאר בבית-המדרש לשמוע 
אחד  מפי  ורש"י,  חומש  פרשת-השבוע,  על  שיעור 
מלומדי התורה שלמד עם המון העם הפשוטים. פעם 
אחת בפרשת תולדות, ישב אותו תלמיד-חכם והרצה 

השבוע.  של  הראשונה  הפרשה  את  שומעיו  לפני 
כשהגיע אל הפסוק )בראשית כח כב( "ויתרוצצו הבנים 
בקרבה", קרא לפניהם את דברי רש"י שם: "רבותינו 
דרשו מלת ויתרוצצו לשון ריצה, שכשהיתה עוברת 
ומפרכס  רץ  יעקב  ועבר  שם  של  תורה  פתחי  על 
מפרכס  עשיו  זרה  עבודה  פתחי  על  עוברת  לצאת, 
לצאת". עמד אחד מהשומעים ושאל: בשלמא יעקב 
היה מפרכס לצאת ולא יצא משום שעשיו היה מעכב 
זרה  עבודה  פתחי  על  עוברת  כשהיתה  אבל  בעדו, 
ועשיו היה מפרכס לצאת, למה באמת לא יצא, והרי 
לא היה מי שיעכב את יציאתו?". חיוך קל התפשט 
על פניו של אותו תלמיד-חכם, והוא התחיל להסביר 
לשואל כי זוהי מליצה מדרשית אגדית שאין משיבים 
עליה, אבל דעתו של השואל לא נתקררה עד שקפץ 
הילד אריה לייבוש וענה: "כשעברה רבקה על פתחה 
של עבודה-זרה, היה עשיו בודאי מפרכס ומשתוקק 

חכמי 
רומניה
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לצאת, אבל רשע זה חשש כי כשיצא הוא לפתח 
לצאת  ליעקב  חופשי  מקום  יישאר  עבודה-זרה 
משום  בידו,  שיעכב  מי  יהיה  ולא  תורה  לפתחי 
לתת  שלא  העיקר  אמו  במעי  להישאר  בחר  כך 
אפשרות ליעקב לצאת ולהיכנס לבית-מדרש של 
הפיקחית  מתשובתו  נהנו  השומעים  כל  תורה"... 
של הילד בן השש, ומאז היו מקלסים אותו בתור 

חריף וממולח בעיר מולדתו ובכל הסביבה.

נער חריף ובקי בתורה
לאחר דרשה פלפולית ארוכה שדרש ביום שנכנס 
המסובים  מן  אחד  אותו  שאל  ולמצוות,  לתורה 
)יד  ברכות  על מה שאמרו במסכת  צורבא מרבנן 
פרשת  קורין  אין  ישראל  בארץ  במערבא  כי  ב( 
ציצית בקריאת-שמע של ערבית, לפי שאין מצוות 
ציצית נוהגת בלילה, אלא מתחילים את הפרשה 
ישראל  בני  אל  "דבר  במילים  אותה  ומסיימים 
ואמרת אליהם...", "אני ה' אלוקיכם". והלא כבר 
דפסקה  פרשה  כל  כי  ב(  יב  )ברכות  חכמינו  אמרו 
משה רבנו פסקינן, ופרשה דלא פסקה משה רבנו 
ואיך  פסוק,  באמצע  להפסיק  ואסור  פסקינן  לא 
הפסיקו בני ארץ ישראל באמצע פסוק ואמרו רק 
ישראל  בני  אל  "דבר  הראשון  הפסוק  מן  מקצת 
"אני  האחרון  הפסוק  מן  ומקצת  אליהם"  ואמרת 

ה' אלוקיכם"? 
אריה לייבוש, חתן הבר-מצוה, השיב לו תוך כדי 
בארץ  אלו שאמרו  פסוקים  חצאי  שני  כי  דיבור, 
)ויקרא  ישראל הם באמת פסוק אחד שלם בתורה 
יח ב(: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' 
השתמשו  ישראל  ארץ  בני  כך,  אם  אלוקיכם"... 
בפסוק שלם זה שאמנם יש בו שני חצאי פסוקים 

של תחילת פרשת ציצית וסופה...

ברבנות לאנצהוט
התמנה  שנה,  עשרים  כבן  בהיותו  תקל"ז,  בשנת 
לה  שיצא  עיר  שבגליציה,  לנצהוט  העיר  כרב 
למעלה  כיהן  זו  במשרה  הגדולים.  ברבניה  שם 
ימיו  בערוב  תקע"ט.  לשנת  עד  שנה  מארבעים 
התמנה כרבה של קישינוב )יש מקדימים את שנת בואו 
מופיע  חיים  מים  כשהבאר  תקע"ד   - תקע"א  לשנת  לקישנוב 
ברבנות מאהלוב והעיר קישנוב נזכרת בין הקהילות שכיהן בהן 
בעבר( בהמלצת הרה"ק מאפטא שכיהן אז ברבנות 
לרבנות  לקבל  קישנוב  ליהודי  והציע  יאס  העיר 
שעלה  חיים  מים  הבאר  של  במקומו  רבינו  את 
כממלא  נתמנה  לייבוש  אריה  ורבי  לארה"ק,  אז 
מקומו של רבה הקודם הרה"ק ה"באר מים חיים" 

מטשרנוביץ זי"ע. 
של  השונים  בענייניה  עסק  לנצהוט  של  כרבה 
העיר, אולם במהותו הפנימית היה מובדל ומורם 
נפשו  את  ממלאים  והחסידות  כשהתורה  מעם, 
במסירות  מילא  הוא  חייו.  תמצית  את  ומהווים 
ובנאמנות את תפקידו כרב לבני קהילתו בלאנצוט, 
עמד בתקיפות על משמרתו כרועה נאמן לעדתו, 
ברבנות  לכהן  כשעבר  גם  קשר  על  שמר  עימה 
קישינוב, בחליפת מכתבים הדדית ובביקורים של 

בני לאנצהוט בביתו בקישינוב. 
נודע כאיש אמת ואוהב ישראל, מסביר פנים לקטן 
ובת  פניו הפיקה אור של קדושה  ולגדול, הדרת 
שחוק היתה מרחפת תדיר על פניו. ברוב חריפותו 
וגאונותו לא היה צריך להכין את עצמו לשיעורים 
בני  בפני  לדרוש  הירבה  בהם  לפלפולים  או 
קהילתו. די היה לו בהכנה של מספר דקות בכדי 
להשמיע שיעור מלא בקיאות וחריפות, פלפולים 
ישרה.  והסברה  ההיגיון  על  וחידודים המבוססים 
ובמדרש,  באגדה  גדולתו  כן  בתורה  וכגדולתו 
ובהיותו דרשן ונואם בחסד המהנה את כל שומעיו 
רבנים כפשוטי עם. קולו היה כקול הארי והופעתו 

עוררה כבוד והערצה. 

"אשר נשיא יחטא"...
בדברים  להוכיח  רגיל  היה  לייבוש  אריה  רבי 

כבושים את בני עדתו, את היחיד או את הציבור, 
על כל עבירה קלה כחמורה, בדברים שבין אדם 
למקום או בדברים שבין אדם לחברו. פעם אחת 
כשעמד על הבימה בבית-המדרש והטיף את מוסרו 
לקהל, נאנח אנחה קשה מתוך ליבו ואמר: "רבותי, 
אל תחשבו שדברי המוסר והתוכחה שלי מכוונים 
כלפיכם, כי בדברי תוכחה אלו אני מתכוון כלפי 
הגאון  ורבי  מורי  מאת  מקובלני  כך  שכן  עצמי. 
הבעל  בשם  מקוז'ניץ שאמר  ישראל  רבי  הקדוש 
שם טוב על הפסוק )ויקרא ד ג( "אם הכהן המשיח 
אנו אשמות  מוצאים  - אם  יחטא לאשמת העם" 
הכהן  בוודאי  כי  לדעת  עלינו  הקהל,  בתוך  בעם 
או  בדיבור  במעשה  נכשל  הקהילה,  רב  המשיח, 
במחשבה באשמות כמו אלו, והוא שגרם לאשמת 

העם. 
אמר  האלה  הדברים  את  כי  ואמר,  הוסיף  עוד 
עיר  ברודי,  של  מבתי-המדרש  באחד  הבעש"ט 
אחד  והתרגזו.  שמעו  והללו  מתנגדים,  שרובה 
נזף בבעש"ט  באותו מעמד,  ברודי שהיה  מחכמי 
ואמר כי לפי הדברים הללו, הא כיצד יעלה חלילה 
על הדעת לחשוב כי אם ישראל חטאו בעגל אזי 
משה רבם של ישראל נכשל גם הוא בדיבור או 
במחשבה בחטא זה?! האם אין בדברים כמו אלה 
משום חירוף וגידוף כלפי גדולי ישראל ורבניו?! 
הבעל שם טוב שמע ברוח מתונה ובמנוחת נפש 
אני  שאמרתי  הדברים  והשיב:  הנזיפה  דברי  את 
באשמת  כי  לי  וברור  הפעם  עוד  עליהם  חוזר 
העם יש חלק כלשהו גם לרבניו ומנהיגיו, ועליהם 
בביטוי  חלילה  נכשלו  לא  אם  היטב  לפשפש 
והלא  חטא.  באותו  גרידא  במחשבה  או  שפתים 
כך אמרו חכמינו במדרש )שמות רבה פרשה מג סימן ז( 
על הפסוק "ויחל משה" - "בשעה שעשו ישראל 
אותו מעשה של העגל, עמד לו משה לפייס את 
האלוקים. אמר: ריבונו של עולם, ישראל עשו לך 
סיוע ואתה כועס עליהם? העגל הזה שעשו יהיה 
מסייעך. אתה מזריח את החמה והוא את הלבנה, 
אתה את הכוכבים והוא את המזלות, אתה מוריד 
והוא משיב רוחות, אתה מוריד גשמים  את הטל 
והוא מגדל צמחים. אמר הקדוש ברוך הוא: משה, 

אף אתה טועה כמותם".
סיים רבי אריה לייבוש את דברי תוכחתו ואמר: 
"לא אתכם אני מאשים אלא אותי בעצמי. מידת 
נכשלתם  אתם  ואם  בעצמי,  עלי  מקטרגת  הדין 
בזדון או בשגגה באיזה חטא שהוא, אין זו חטאת 
נכשלתי  בוודאי  כי  אני,  חטאתי  אלא  הקהל 
בדיבור או במחשבה ונתתי מקום לטעות. והריני 
מכם  גם  אלא  ה'  מאת  רק  לא  סליחה  מבקש 
תקווה שגם אתם  שגרמתי לאשמות העם, מתוך 
בדיבורינו  במעשינו  ולהבא  מכאן  ניזהר  אני  וגם 

ובמחשבותינו.

צדקה תיחשב לו
כאמור לעיל, דמותו המיוחדת של רבי אריה 
הערים  יהודי  על  רק  לא  התחבבה  לייביש 
בהן כיהן, אלא גם בקרב גויי הסביבה, שנטו 
לו חסד וביקשו את קירבתו. הרוזן פוטוצקי 
חבריו  בפני  ומשבחו  עימו  מתייעץ  היה 
האצילים, שהיו אף הם פונים אליו בבעיות 
סכומי  דרכו  מעביר  היה  אף  והוא  שונות, 
כסף נכבדים לחלוקה לצדקה ליהודי העיר.

שליח  ע"י  פוטוצקי  הרוזן  לו  שלח  פעם 
בין  לחלק  זהובים  מאות  חמש  של  סכום 
לקבלם.  רצה  לא  והרב  היהודים,  עניי 
הגרף התרגז על הרב, הזמין אותו לארמונו 
רצה  לא  "למה  עצור:  כעס  מתוך  ושאלו 
בשביל  נדבתי  את  לקבל  לנצהוט  של  רבה 
עניי עדתו?". ענה לו רבי אריה לייבוש, כי 
של  קופה  ב(,  ה  בתרא  )בבא  ישראל  דין  פי  על 
צדקה נגבית בשניים, שאין עושים שררה על 
הציבור פחות משניים. ומכיוון שהוד מעלתו 
הגרף שלח את הכסף רק לידי הרב, הוא לא 
יכל לקבלו. יואיל נא אדוני הגרף למסור את 

רבה של קישינוב מיישר 
את ההדורים

מעשה היה בעיר קלרש הסמוכה לקישינוב, בשני 
יהודים עשירים שאירסו את ילדיהם ושניהם פסקו 
ולכלה  לחתן  כבוד  ומלבושי  וסבלונות  נדוניה 
כפי המנהג בימים ההם. אמנם החתן והכלה היו 
צעירים לימים, לכן קבעו את זמן החתונה לשעה 
הגלגל  התהפך  בינתיים  להינשא.  פירקם  שיגיע 
שונים  במסחרים  הסתבך  והוא  הכלה  אבי  על 
שגרמו לו הפסד מרובה וכל רכושו ירד לטמיון, 
אחרים  של  כספיהם  ואת  כספו  את  איבד  הוא 
ויצא נקי מנכסיו. כשהגיע זמן החתונה, רצה אבי 
צריך שאבי  היה  אבל  לבטל את השידוך,  החתן 
הכלה יסכים בעצמו לסלוח לחתן ויסכים לביטול 
השידוך. אולם אבי הכלה לא הסכים לבטל את 
ואף דרש מאבי החתן להשליש בשביל  התנאים 
עצמו  הוא  שהבטיח  הנדוניה  כסף  את  גם  הזוג 
כדרך  לכלה  כבוד  ומלבושי  סבלונות  לתת  וגם 
הנגידים. בעודם מתדיינים ומתנצחים זה עם זה, 
הזמין אבי החתן את אבי הכלה לדין-תורה בפני 
רבה של קלרש, אבל הלה לא רצה ללכת לדין-
לא  גם  אבל  בדין,  יזכה  שלא  שידע  כיוון  תורה 

הסכים לוותר על השידוך.
אריה  רבי  אל  ובא  לקישינוב  החתן  אבי  נסע 
בא  הוא  אמנם  צערו.  את  לפניו  להסיח  לייבוש 
לקישינוב בערב שבת אחרי חצות בשעה שהרב 
כבר התכונן לקבל פני שבת מלכתא, אבל הרב 
קיבלו בסבר פנים יפות, שאל לשלומו וגם שמע 
שקוע  הכלה.  אבי  כלפי  ותלונותיו  טענותיו  את 
במחשבות התהלך הרב על פני החדר, ואחרי כן 
פנה אל אבי החתן מתוך חיבה ואמר לו כך: "ערב 
שבת עכשיו ואיני יכול להגיד לך כרגע את דעתי 
בהרחבה. רק זאת אומר לך, כי צריך אתה להודות 

לה' על כך שבאת אלי".
כששמע אבי החתן את תשובתו הקצרה של רבי 
אריה לייבוש, אורו עיניו. 'הרב אמר שעלי להודות 
הוא  'ובוודאי  בלבו  אליו' הרהר  על שבאתי  לה' 
ימצא את הדרך להכריח את אבי הכלה להסכים 
לבטל את השידוך'. במוצאי-שבת נכנס אבי החתן 
לבית הרב לשמוע את דעתו ועצתו בעניין, ומה 
החובה  מוטלת  "עליך  הרב:  לו  כשאמר  הופתע 
למלא את כל דרישותיו של אבי הכלה, להשליש 
סבלונות  לתת  הבטיח,  שהוא  כפי  הנדוניה  את 
ולעשות  הנגידים,  כדרך  לכלה  כבוד  ומלבושי 
את החתונה בהקדם האפשרי". אבי החתן נבהל 
רבה  מפי  יוצאים  האלה  הדברים  לשמע  ונדהם 
הסביבה,  בכל  והנקדש  הנערץ  קישינוב  של 
ופניו חוורו וסמקו. רגעים אחדים עמד כמשותק 
איברים, ואחר-כך שאל כתוהה ומתפלא: "לאחר 
פסק-דין כזה מצד כבוד תורתו, תמה אני על מה 
שאמר לי בערב-שבת כי עלי להודות לה' שבאתי 
אליו, והלא ברור הדבר כי רב אחר לא היה פוסק 
כמותו לחייב אותי למלא את דרישותיו ותביעותיו 

של אבי הכלה שאינן צודקות כלל".
חיוך קל עלה על פניו של רבי אריה לייבוש והוא 
כי  אני  "רואה  צהובות:  בפנים  לאבי החתן  אמר 
לא הבנת את כוונת הדברים שאמרתי לך בערב-
שבת. אמרתי לך שעליך להודות לה' שאתה באת 
להיפך,  להיות  היה  יכול  מידה  באותה  כי  אלי, 
שאתה היית מפסיד את ממונך ונהיה עני ואביון 
עליך  להתאונן  אלי  בא  היה  הכלה  אבי  ואילו 
שאתה רוצה להכריח אותו לקיים את השידוך... 
עכשיו, שאתה באת אלי ולא הוא, עליך להודות 
לה' שמצבך החומרי טוב ואיתן ויכול אתה לתת 
נדוניה וסבלונות ומלבושי כבוד גם בשביל החתן 
וגם בשביל הכלה..." מתוך קורת-רוח ודעת נוחה 
נפרד אבי החתן מרבה של קישינוב, חזר לביתו 
ומילא את כל דרישותיו של אבי הכלה, והחבילה 

לא נתפרדה.
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נדבתו לשניים מאחי בני עמי, לפרנס הקהילה 
ולי, ואז נקבל את הכסף ברצון וברוב תודה". 
התמימה  תשובתו  את  פוטוצקי  הגרף  שמע 
של הרב וחמתו שככה. הוא הזמין אליו את 
פרנס הקהילה ומסר לידי שניהם את תרומתו 

לחלוקה בין עניי היהודים שבלנצהוט.

ברבנות קישינוב
הרה"ק  המליץ  ימיו  בערוב  לעיל,  כאמור 
לייבוש  אריה  רבי  של  בחירתו  על  מאפטא 
כרבה של קישינוב, לאחר פטירתו של רבה 
ה"באר  בעל  מטשרנוביץ  חיים  רבי  הקודם 
כי  מספרים,  היו  החסידים  זקני  חיים".  מים 
כשבא הרבי מאפטא לבקר את בסרביה, עבר 
דרך קישינוב התעכב ללון אצל הרב דקישנוב 
המרא  של  בביתו  והתאכסן  קודש  בשבת 
המוני  יחדיו  בשבת  הסבו  וכאשר  דאתרא, 
יהודי קישנוב התבטא הרה"ק מאפטא בשבח 
ועדה  קהל  בפני  אמר  וכך  דקישנוב  הרב 
מקור  את  "הידעתם  פניו:  את  לקבל  שבאו 
מחצבתו של רבכם הגדול? הקדוש ברוך הוא 
את  מהם  וברא  סיני  הר  אדמת  מרגבי  לקח 
רבי אריה לייבוש שלכם". ובהזדמנות נוספת 
בחרתי  אשר  הרב  את  'הראיתם  התבטא 
התורה  חדרי  אשר  לו  תאמינו  בשבילכם, 
מארבע מאות שנה היה גנוז ונעלם, עד בא 
רזי  לו  ונמסרו  בעולם,  דלאנציט  הק'  הרב 

ומצפוני התורה'. 
וכך מספר אחד מיוצאי העיר קישינוב: "כפי 
היהודים  זקני  מפי  בילדותי  שומע  שהייתי 
בקישינוב, היתה בידם מסורה מאבותיהם כי 
לבריות  נוח  למרות שהיה  ליבוש  אריה  רבי 
ומסביר פנים לכל מי שבא לביתו, היה זורק 
מרה בבני העיר, לא נשא פנים לאיש ואימתו 
ערב-שבת  בכל  הציבור.  על  מוטלת  היתה 
היה חוזר עם השמש על פתחי החנויות, בודק 
אחת  בחנות  ולא  והמשקלות,  המידות  את 
בעליהם  את  וחייב  המשקלות  את  החרים 
לשלם תשלומי קנס. תמיד היה עוסק בתורה 
המתנות  את  לעניים  מחלק  ציבור,  ובצרכי 
והפדיונות שבני העיר היו נותנים לו, ובביתו 
הסביבה  מכל  לפורטה.  פרוטה  היתה  לא 
והוא  ותושיה,  עצה  ממנו  לבקש  אליו  באו 
היה סוקר בסקירה אחת כל אדם וחודר לכל 
כל  לפני  לרווחה  פתוח  היה  ביתו  מצפוניו. 
או  לו  דחוקה  השעה  שהיתה  מי  וכל  איש, 
שאירע  דבר  איזה  על  ומצטער  מיצר  שהיה 
ומגלה  אליו  בא  היה  במשפחתו,  או  בביתו 
ורבי  מחשבותיו,  כל  ואת  ליבו  את  לפניו 
משיב  היה  קישינוב  של  רבה  לייבוש  אריה 
אבל  סתומות  גם  ולפעמים  קצרות  תשובות 
לאחר שהעמיק השואל בדבריו הקצרים של 
הרב מצא תשובה על שאלותיו וספיקותיו". 
דוגמא אחת מני רבות לכך מבוטאת בסיפור 
המצורף )ראה מסגרת בעמ' קודם( "רבה של קישינוב 

מיישר את ההדורים".

מילותיו ברגעיו האחרונים
על רגעיו האחרונים עלי אדמות, מספר החסיד ר' 
דוב בעריש זצ"ל שו"ב ברישא בספרו דבש השדה:

שמעתי מאנשי לאנצהיט אשר היו אז בק' קעשינוב 
ארי'  מו"ה  בישראל  המפורסם  הצדיק  כבוד  עם 
ליבוש הי' מקודם אבד"ק לאנצהיט, והי' שם בשעת 
הסתלקות שלו, וראו שהוא מרחש בשפתיו, והיטו 
אזנם לשמוע מה שמדבר, ושמעו שאמר 'האם תמנו 
לגוע' )במדבר יז, כח( - אם כבר הגענו לשלימות כזה 

שראוים אנחנו לגוע ולעלות לשמים.

תקפ"ד,  חשוון  בא'  הסתלק  לייביש  אריה  רבי 
ומנוחתו כבוד בבית-החיים הישן בקישינוב.

ספריו
חידושים רבים מספור חידש בימי חייו, אולם 
לא הספיק להדפיסם בחייו. שלושה מספריו 
נדפסו זמן רב אחרי פטירת מחברם, ומלבד 
אשר  מאד,  רבים  כתבי-יד  ממנו  נשארו  זה 
ברובם אבדו בצוק השנים. ישנן עדויות על 
כאלף קונטרסים של כתביו שנאבדו, ביניהם 
מתוך  מציעא.  בבא  מסכת  על  גדול  חיבור 
תרכ"ה(  בלבוב  )נדפס  אריאל"  "חומת  ספריו  שני 
ו"גבורת אריה" )נדפס בלבוב שנת תר"ל( ניכר כוחו 
חומת  ספרי  הנסתר.  ובתורת  בקבלה  הגדול 
ובראש  באבוב  חסידי  ידי  על  נדפסו  אריאל 
מהר"ש  האדמו"ר  כ"ק  ברכת  נדפסה  הספר 
מבאבוב זצ"ל ולימיו )בשנת תשע"ו( נדפס אידרה 
עליו  ונוספה  וציונים  ומ"מ  כת"י  בתוספת 
אשר   45 מבאבוב  אדמו"ר  הרה"צ  המלצת 
מציין כי ספרים אלו היו חביבים עד למאוד 
עליהם  נכתבה  ואף  מצאנז  רבוה"ק  בבית 
זצ"ל  מצאנז  חיים  הדברי  הרה"ק  המלצת 
ולא  חיפשנו  ומחברם.  הספרים  את  ששיבח 
מצאנו ספר זה בנמצא בארה"ק והביבליאוטק 
שליט"א  גולומב  אהרן  הרב  הגדול  הידען 
מב"ב האיר עינינו לספר ולתולדות המוצבים 

בראש הספר 

מלבד חידושיו שהודפסו בספריו, היו צדיקים 
שונים מביאים ממנו ובשמו חידושים שונים. 
הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב מביא בשמו 
"אור  לספר  בהסכמתו  צבי".  "עטרת  בספרו 
מפשוורסק,  סופר  משה  רבי  של  משה"  פני 
הוא כותב כמה וכמה פעמים "שמעתי מפיו 

הקדוש תורה וטעמתי מצוף דבש" וכו'.

"ארבעה חרשים" על ד' פרשיות והגדה של 
פסח

חידושים   - אסתר  מגילת  על  "דברי אסתר" 
מזוקקים  שבעתיים  מתוקים  מדבש  נפלאים 
על  דרש  דרוש  אשר  בענקים,  גדול  מאיש 
מגילת אסתר ה"ה הרב הגאון בוצינא קדישא 
שמו  קדושת  התורה  שר  ופרישא  חסידא 
אריה  רבי  לאנצוט  ואבד"ק  רב  המפורסם 

לייבוש זצוקל"ה.

 - והש"ס  הנ"ך  התורה,  על  אריאל"  "חומת 
קדישא  בוצינא  הגדול  הגאון  מאת  דרושים 
חסידא ופרישא רבן של ישראל כקש"ת מורה 
הוראה אריה ליב אבד"ק לאנצוט וקישינוב-

למברג. 

"גבורות אריה" על ספר בראשית - מעשי ידי 
והגאון  העדה  מאור  התורה  שר  קדוש  איש 
האמיתי ארי שבחבורה בוצינא קדישא אריה 

לייבוש רב אבד"ק לאנצוט. 

מקום קברו לא נודע
כפי המקובל נסתלק הגאון בעל חומת אריאל רבי 
החוזה  תלמידי  מגדולי  שהיה  זצ"ל  לייביש  אריה 
אולם  קישינוב שבמולדובא,  רבנותו  בעיר  מלובלין 
ומכאן  קברו,  מקום  את  לצערנו  מצאנו  לא  לע"ע 
נובעת גם הטעות שיש מציינים את יום פטירתו לא 
תקפ"ח,  חשוון  כ"ח  ליום  אלא  תקפ"ד  חשון  בר"ח 
ובאין מצבה קשה להכריע, יש לציין כי בית העלמין 
והמפורסם  לפליטה,  ונותר  נשמר  ברובו  בקישינוב 
המימדים  עצום  הענק  קברו  הוא  שם  שבקברים 
של  הנודע  רבה  זצ"ל  צירלזון  המהרי"ל  הגאון  של 
דשם  העלמין  בית  שבידנו  המידע  לפי  קישינוב, 
יהודים,  קברי  אלף  כ24  ובהם  חלקות  ל9  מחולק 
כאשר לכ16 אלף מצבות נשמר תיעוד בפנקסי הח"ק 
ניתנים  ולא  נהרסו  מצבות  אלף  וכ7,5  המקומיים 
לקריאה לצערנו, לקראת פרסום מאמרנו זה נעזרנו 
רבות ברבה של קישינוב הרב פנחס זלצמן שליט"א 
הדואג לשמר את זכר היהדות ברחבי מולדובא, כן 
נעזרנו בפנקסי הח"ק שנערכו ע"י מר פייבל, ובשליח 
חב"ד המסור הרב מנחם מענדל אקסלרוד שליט"א 

הפועל שם ועושה גדולות ונצורות, תשוח"ח 

מלחמת הקדושה בסט"א
שמעתי דבר נחמד מפי ידידי הרב החסיד המקובל 
לאנציט  האבד"ק  ליבוש  ארי'  מוה'  כבוד  האמתי 
כי  טובה,  ובשיבה  בטוב  ושנותיו  ימיו  השם  יאריך 
במשע"ל ר"ת ש'כר מ'צוה ב'האי ע'למא ל'יכא, כי הי' 
רוצה לגזול מישראל זה השביל מחמת טעם במשעל, 

והאריך בזה עכ"ד ושפתים ישק )פ' בלק דף מה ע"א( 

מצבת קברו של המהרי"ל צירלזון זצ"ל רבה של קישנוב במרכז 
בית העלמין בקישנוב

עמוד השער של ספרו 'חומת אריאל'
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סבא קדישא
ה

בן הרה”ק

בי שלום שכנא
ר

 הגדול ממעזריטש

רוז׳ין
מ

מפראהבישט

ק המגיד 
” בן הרה

”ק רבי  בן הרה

אברהם המלאך

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

מהי שמחה אמיתית
כשמוע זאת הגה”ח רבי נחום זצ”ל פתח בסיפור 
חשוב, אותו שמע מכ”ק מרן אדה”ז מטשורטקוב 
זי”ע פעם בשמחת בית השואבה, וכה היו דבריו 

של רבי נחום זצ”ל.
פעם  נכנס  זי”ע  מטשורטקוב  אדה”ז  מרן 
לביהכ”נ בשמחת בית השואבה ופנה להחסידים 
האט  איהר  פרייליך?  זענט  איהר  אותם:  ושאל 
שתיתם  שמחים?  ]אתם  וויין?  געטרינקען 
אמר  הן,  לאות  החסידים  לו  והשיבו  משקה?[ 
של  שמחה  זיין  דארף  עס  זי”ע:  אדה”ז  להם 
די מצוה אליין,  וועגין  זיין  זאל  די שמחה  מצוה, 
א  עס  איז  וויין  די  מחמת  פרייליך  מ’איז  אז  און 
מצווה,  של  שמחה  שיהיה  צריך  ]תרגום:  שמחה.  פאלשע 
שהשמחה תהייה מעצם המצווה,ואם שמחים בגלל המשקה זוהי שמחה 

זי”ע לומר עוד הפעם  וחזר רבינו אדה”ז  מזוייפת[, 

אותו הדבר. 
סיפור פגישת הרה”ק מרוזין והרה”ק מאפטא

כאן המשיך רבינו אדה”ז משטפנשט זי”ע לספר 
זי”ע  מריז’ין  רבינו  מאביו  סיפור  סיפורים,  כמה 
רבינו  סיפר  זי”ע,  מאפטא  הרה”ק  עם  בהקשר 
והגיע  בדרך  פ”א  שנסע  זי”ע  מרוז’ין  אביו  על 
חצות  שעת  והשעה  הדרך  באם  מלון  לאיזה 
שחרית,  תפילת  רבינו  התפלל  וטרם  היה,  היום 
מלון  לאותו  נזדמן  זי”ע  מאפטא  הרה”ק  וגם 
זי”ע  רבינו  אחז  שיחתם  ובגמר  יחד,  ונתוועדו 
אבל  התפילה,  קודם  ועדיין  הלאה  לנסוע  דרכו 
מקורביו  להתפלל,  שם  נשאר  מאפטא  הרה”ק 
של הרה”ק מאפטא שאלו אותו למה הנחתם את 
האברך הזה לנסוע מכאן קודם התפילה ובפרט 
שהוא כבר חצות היום? והשיב להם “מה אעשה 
כשראיתי אשר כל הפמליא של מעלה נסעו עמו 

וא”כ איך אעכב עליו”.

סיפור מהרה”ק רבי אהרן מטיטוב עם הרה״ק  
מפראהבישט

גודל  ואודות  משטפנשט  רבינו  סיפר  כן  כמו 
הדחקות ששרר בביתו של הרה”ק רבי אהר’לע 

מטיטיעב זי”ע - נכד הבעש”ט הק’ זי”ע.
זי”ע  משטפנשט  אדה”ז  רבינו  המשיך  אח”כ 
וסיפר: רבי אהר’לע מטיטיעב זי”ע גידל יתומה 
בביתו, וזקיני רבינו שלום מפרוהבישט זי”ע גידל 
ביניהם  יתום בביתו. כשהגיעו לפרקם השתדכו 
הגדולים  המחותנים  שני  היתומה.  עם  היתום 

החליטו וקבעו זמן ליום חתונתם.
כשהגיע השבת שמשמחים בה את החתן )הנקרא 
דער פרייליכער שבת(, לקח זקיני זי”ע את החתן והלך 

אמר  לביהכ”נ  כשהגיע  להתפלל,  לביהכ”נ  עמו 
ויתחיל  התיבה  לפני  שיגש  להחזן  זי”ע  זקיני 
לגשת  יכול  אינני  החזן,  לו  ענה  להתפלל. 
ואני  בא  לא  עדיין  אהר’לע  רבי  כי  לה”עמוד”, 
“האב  זי”ע:  זקיני  לו  ענה  אהר’לע.  מרבי  מפחד 
נישט קיין מורא, ווייל איך שיק דיר אז די זאלסט 
בלית  לעמוד[,  לגשת  שלחתיך  אני  כי  תירא  ]אל  דאווינען”. 
ניגש החזן להתפלל  זי”ע  ברירה ובפקודת זקיני 
בביהכ”נ,  שמח  מאד  היה  אחריו.  והציבור 
אחר  מביהכ”נ.  הלך  והציבור  נגמרה  התפילה 
עם  זי”ע  אהר’לע  רבי  הרה”ק  הגיע  הכל  ככלות 
הסובבים  את  שאל  הוא  להתפלל.  ורצה  אנשיו 
כי  לו,  ענו  בשם  והנמצאים  החתן?  איפה  אותו, 
החתן כבר התפלל בבוקר השכם עם רבי שלום 
מפרוהבישט. רבי אהר’לע זי”ע לא הגיב והתחיל 

להתפלל.
נערכה  להתפלל,  אהר׳לע  רבי  הרה״ק  כשגמר 
סעודת שבת בהשתתפות קהל גדול, כשבראש 
מהחזן  כשבקשו  הצדיקים.  שני  ישבו  השלחן 
נעשה  הצדיקים,  בשולחנות  כמקובל  שישיר 

את  לפתוח  יכול  היה  ולא  צרוד,  לפתע  החזן 
פיו, החזן נבהל ומיד אחרי הסעודה ניגש לזקיני 
מפחד  אני  כי  לכם  אמרתי  הלוא  לו:  ואמר  זי״ע 
תפחד,  אל  זי״ע:  זקיני  לו  ענה  אהר׳לע.  מרבי 
וכשתראה  בבוקר  מחר  אי״ה  תקום  תפחד,  אל 
עגלה עוברת עם באר׳לעך )אגסים קטנים( “כל 
נדרי באר׳לעך”, תקנה סיר אגסים, תאכל מהם 
ויחזור אליך הקול כבראשונה. )לאגסים האלו קראו “כל 
יוהכ״פ  נדרי באר׳לעך” לפי שהיו מתבשלים וראויים ממש לאכילה בין 
לסוכות, הם היו חמוצים ולפי דרך הטבע היו יכולים לקלקל את הקול... 

אך כך אמר לו רבינו שלום זי״ע(. אדה״ז זי״ע המשיך וסיפר: 

וכך היה, למחרת השכם בבוקר יצא החזן החוצה 
סיר  קנה  הוא  אגסים,  ובה  עגלה  במקום  ועברה 

אגסים, אכל מהם וקולו שב כבתחילה.
)כדאי לציין, שבעת שהגה״ח רבי נחום זצ״ל חזר לפני כ״ק מרן האדמו״ר 
לחזור  עליו  והשתדל  זי״ע  האדה״ז  של  סיפורו  על  זי״ע  משטפנשט 
לא  בבוקר,  למחרת  שהיה  מה  סיפר  כשאדה״ז  כי  הדגיש  במלה,  מלה 
אדורך  איז  עס  אדה״ז:  אמר  כך  אלא  בער׳לאך”  נדרי  “כל  שהיו  הזכיר 
און  די באר׳לעך  גיגעסען  וואגען מיט באר׳לעך, ער האט  א  געפאהרין 
האט באקומען ראם קול ]תרגום: עברה עגלה עם מטען אגסים הוא אכל 

מהאגסים וקיבל את קולו בחזרה[(.

בהזדמנות הראשונה לאחר מכן, כשהתחיל החזן 
לשיר לפני הרה״ק רבי אהר׳לע זי״ע כמו מקודם, 
שאל אותו רבי אהר׳לע: איך עבר לך הצרידות? 
סיפר לו החזן, שזקיני זי״ע — רבינו שלום — נתן 
כאלה  קטנים  אגסים  סיר  לאכול  כסגולה,  לו 
הוא אכל האגסים  נדרי באר׳לעך,  כל  הנקראים 
רבי  והגיב  כבתחלה.  הקול  לו  חזר  ומזה  האלו, 
אהר׳לע זי״ע בהתפעלות: א — א — א — פון אזא 
כזו  ]א א מסגולה  גיהערט  נישט  איך  מין סגולה האב 

עוד לא שמעתי[.

אמר  וכה  סיפורו,  את  סיים  זי״ע  אדה״ז  כ״ק 
רעדין  פלעג  טיטיעב׳ר  אהר׳לע  רבי  בלשו״ק: 
אויפען זיידען רבי שלום, און ביי דער חתונה ווען 
גענומען  האט  שלום  רבי  זיידע  הייליגער  דער 

עיונים בסגולת הרה”ק משטפנשט
 להזכיר זכות זקינו רבי שלום מפראהבישט 

]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[  לזכות אבי  שרוצה  מי  אמר:  שישי זי”ע,  בליל  שידבר  שמחה  הקדושים זי”ע, ואם אין לו סיפור ממנו, שידבר מזקני הגדול רבי שלום מפראהבישט לשבת  משולחנותיו  ומספסלי בית מדרשו.לפחות 
 ובלשון קודשו: 

שבת,  פרייליכען  ַא  הָאבין  ס’וויל  “ווער 
פונעם  שישי  בליל  רעדין  ער  זָאל 
הייליגען זיידען דער גרויסער רבי ָֹשלֹום 
מפראהבישט זי”ע, און ַאז ער הָאט ניט 

קיין סיפור, 
זָאל ער רעדין פון זיינע הייליגע

 טישן און בענק”.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

לשון הסגולה
שח כ”ק מרן אדמו”ר רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי”ע תחת אחד השיחים, בעת שגדולי החסידים עטרוהו וביניהם גם הרהגה”ח רבי נחום 
ליבערזוהן זצ”ל אבד”ק קלישקוביץ - ויאס, בשם אביו כ”ק מרן אדה”ז משטפנשט זי”ע שאמר: “ווער ס’וויל האבען א פרייליכען שבת, זאל ער 
רעדין בליל שישי פונעם הייליגען זיידען דער גרויסער רבי שלום מפרוהבישט זי”ע, און אז ער האט ניט קיין סיפור, זאל ער רעדין פון זיינע 
הייליע טישען און בענק”. ]ובתרגום: מי שרוצה לזכות לשבת שמחה שידבר בליל שישי )חמישי בערב( מזקני הקדוש הרבי הגדול רבי שלום מפרוהבישטזי”ע ואם אין לו עובדה לספר ממנו 

שידבר משולחנותיו הטהורים ומספסלי בית מדרשו[. 

המשך בעמוד 2 <<
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סבא קדישא
ה

בן הרה”ק

בי שלום שכנא
ר

 הגדול ממעזריטש

רוז׳ין
מ

מפראהבישט

ק המגיד 
” בן הרה

”ק רבי  בן הרה

אברהם המלאך

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

מהי שמחה אמיתית
כשמוע זאת הגה”ח רבי נחום זצ”ל פתח בסיפור 
חשוב, אותו שמע מכ”ק מרן אדה”ז מטשורטקוב 
זי”ע פעם בשמחת בית השואבה, וכה היו דבריו 

של רבי נחום זצ”ל.
פעם  נכנס  זי”ע  מטשורטקוב  אדה”ז  מרן 
לביהכ”נ בשמחת בית השואבה ופנה להחסידים 
האט  איהר  פרייליך?  זענט  איהר  אותם:  ושאל 
שתיתם  שמחים?  ]אתם  וויין?  געטרינקען 
אמר  הן,  לאות  החסידים  לו  והשיבו  משקה?[ 
של  שמחה  זיין  דארף  עס  זי”ע:  אדה”ז  להם 
די מצוה אליין,  וועגין  זיין  זאל  די שמחה  מצוה, 
א  עס  איז  וויין  די  מחמת  פרייליך  מ’איז  אז  און 
מצווה,  של  שמחה  שיהיה  צריך  ]תרגום:  שמחה.  פאלשע 
שהשמחה תהייה מעצם המצווה,ואם שמחים בגלל המשקה זוהי שמחה 

זי”ע לומר עוד הפעם  וחזר רבינו אדה”ז  מזוייפת[, 

אותו הדבר. 
סיפור פגישת הרה”ק מרוזין והרה”ק מאפטא

כאן המשיך רבינו אדה”ז משטפנשט זי”ע לספר 
זי”ע  מריז’ין  רבינו  מאביו  סיפור  סיפורים,  כמה 
רבינו  סיפר  זי”ע,  מאפטא  הרה”ק  עם  בהקשר 
והגיע  בדרך  פ”א  שנסע  זי”ע  מרוז’ין  אביו  על 
חצות  שעת  והשעה  הדרך  באם  מלון  לאיזה 
שחרית,  תפילת  רבינו  התפלל  וטרם  היה,  היום 
מלון  לאותו  נזדמן  זי”ע  מאפטא  הרה”ק  וגם 
זי”ע  רבינו  אחז  שיחתם  ובגמר  יחד,  ונתוועדו 
אבל  התפילה,  קודם  ועדיין  הלאה  לנסוע  דרכו 
מקורביו  להתפלל,  שם  נשאר  מאפטא  הרה”ק 
של הרה”ק מאפטא שאלו אותו למה הנחתם את 
האברך הזה לנסוע מכאן קודם התפילה ובפרט 
שהוא כבר חצות היום? והשיב להם “מה אעשה 
כשראיתי אשר כל הפמליא של מעלה נסעו עמו 

וא”כ איך אעכב עליו”.

סיפור מהרה”ק רבי אהרן מטיטוב עם הרה״ק  
מפראהבישט

גודל  ואודות  משטפנשט  רבינו  סיפר  כן  כמו 
הדחקות ששרר בביתו של הרה”ק רבי אהר’לע 

מטיטיעב זי”ע - נכד הבעש”ט הק’ זי”ע.
זי”ע  משטפנשט  אדה”ז  רבינו  המשיך  אח”כ 
וסיפר: רבי אהר’לע מטיטיעב זי”ע גידל יתומה 
בביתו, וזקיני רבינו שלום מפרוהבישט זי”ע גידל 
ביניהם  יתום בביתו. כשהגיעו לפרקם השתדכו 
הגדולים  המחותנים  שני  היתומה.  עם  היתום 

החליטו וקבעו זמן ליום חתונתם.
כשהגיע השבת שמשמחים בה את החתן )הנקרא 
דער פרייליכער שבת(, לקח זקיני זי”ע את החתן והלך 

אמר  לביהכ”נ  כשהגיע  להתפלל,  לביהכ”נ  עמו 
ויתחיל  התיבה  לפני  שיגש  להחזן  זי”ע  זקיני 
לגשת  יכול  אינני  החזן,  לו  ענה  להתפלל. 
ואני  בא  לא  עדיין  אהר’לע  רבי  כי  לה”עמוד”, 
“האב  זי”ע:  זקיני  לו  ענה  אהר’לע.  מרבי  מפחד 
נישט קיין מורא, ווייל איך שיק דיר אז די זאלסט 
בלית  לעמוד[,  לגשת  שלחתיך  אני  כי  תירא  ]אל  דאווינען”. 
ניגש החזן להתפלל  זי”ע  ברירה ובפקודת זקיני 
בביהכ”נ,  שמח  מאד  היה  אחריו.  והציבור 
אחר  מביהכ”נ.  הלך  והציבור  נגמרה  התפילה 
עם  זי”ע  אהר’לע  רבי  הרה”ק  הגיע  הכל  ככלות 
הסובבים  את  שאל  הוא  להתפלל.  ורצה  אנשיו 
כי  לו,  ענו  בשם  והנמצאים  החתן?  איפה  אותו, 
החתן כבר התפלל בבוקר השכם עם רבי שלום 
מפרוהבישט. רבי אהר’לע זי”ע לא הגיב והתחיל 

להתפלל.
נערכה  להתפלל,  אהר׳לע  רבי  הרה״ק  כשגמר 
סעודת שבת בהשתתפות קהל גדול, כשבראש 
מהחזן  כשבקשו  הצדיקים.  שני  ישבו  השלחן 
נעשה  הצדיקים,  בשולחנות  כמקובל  שישיר 

את  לפתוח  יכול  היה  ולא  צרוד,  לפתע  החזן 
פיו, החזן נבהל ומיד אחרי הסעודה ניגש לזקיני 
מפחד  אני  כי  לכם  אמרתי  הלוא  לו:  ואמר  זי״ע 
תפחד,  אל  זי״ע:  זקיני  לו  ענה  אהר׳לע.  מרבי 
וכשתראה  בבוקר  מחר  אי״ה  תקום  תפחד,  אל 
עגלה עוברת עם באר׳לעך )אגסים קטנים( “כל 
נדרי באר׳לעך”, תקנה סיר אגסים, תאכל מהם 
ויחזור אליך הקול כבראשונה. )לאגסים האלו קראו “כל 
יוהכ״פ  נדרי באר׳לעך” לפי שהיו מתבשלים וראויים ממש לאכילה בין 
לסוכות, הם היו חמוצים ולפי דרך הטבע היו יכולים לקלקל את הקול... 

אך כך אמר לו רבינו שלום זי״ע(. אדה״ז זי״ע המשיך וסיפר: 

וכך היה, למחרת השכם בבוקר יצא החזן החוצה 
סיר  קנה  הוא  אגסים,  ובה  עגלה  במקום  ועברה 

אגסים, אכל מהם וקולו שב כבתחילה.
)כדאי לציין, שבעת שהגה״ח רבי נחום זצ״ל חזר לפני כ״ק מרן האדמו״ר 
לחזור  עליו  והשתדל  זי״ע  האדה״ז  של  סיפורו  על  זי״ע  משטפנשט 
לא  בבוקר,  למחרת  שהיה  מה  סיפר  כשאדה״ז  כי  הדגיש  במלה,  מלה 
אדורך  איז  עס  אדה״ז:  אמר  כך  אלא  בער׳לאך”  נדרי  “כל  שהיו  הזכיר 
און  די באר׳לעך  גיגעסען  וואגען מיט באר׳לעך, ער האט  א  געפאהרין 
האט באקומען ראם קול ]תרגום: עברה עגלה עם מטען אגסים הוא אכל 

מהאגסים וקיבל את קולו בחזרה[(.

בהזדמנות הראשונה לאחר מכן, כשהתחיל החזן 
לשיר לפני הרה״ק רבי אהר׳לע זי״ע כמו מקודם, 
שאל אותו רבי אהר׳לע: איך עבר לך הצרידות? 
סיפר לו החזן, שזקיני זי״ע — רבינו שלום — נתן 
כאלה  קטנים  אגסים  סיר  לאכול  כסגולה,  לו 
הוא אכל האגסים  נדרי באר׳לעך,  כל  הנקראים 
רבי  והגיב  כבתחלה.  הקול  לו  חזר  ומזה  האלו, 
אהר׳לע זי״ע בהתפעלות: א — א — א — פון אזא 
כזו  ]א א מסגולה  גיהערט  נישט  איך  מין סגולה האב 

עוד לא שמעתי[.

אמר  וכה  סיפורו,  את  סיים  זי״ע  אדה״ז  כ״ק 
רעדין  פלעג  טיטיעב׳ר  אהר׳לע  רבי  בלשו״ק: 
אויפען זיידען רבי שלום, און ביי דער חתונה ווען 
גענומען  האט  שלום  רבי  זיידע  הייליגער  דער 

עיונים בסגולת הרה”ק משטפנשט
 להזכיר זכות זקינו רבי שלום מפראהבישט 

]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[  לזכות אבי  שרוצה  מי  אמר:  שישי זי”ע,  בליל  שידבר  שמחה  הקדושים זי”ע, ואם אין לו סיפור ממנו, שידבר מזקני הגדול רבי שלום מפראהבישט לשבת  משולחנותיו  ומספסלי בית מדרשו.לפחות 
 ובלשון קודשו: 

שבת,  פרייליכען  ַא  הָאבין  ס’וויל  “ווער 
פונעם  שישי  בליל  רעדין  ער  זָאל 
הייליגען זיידען דער גרויסער רבי ָֹשלֹום 
מפראהבישט זי”ע, און ַאז ער הָאט ניט 

קיין סיפור, 
זָאל ער רעדין פון זיינע הייליגע

 טישן און בענק”.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

לשון הסגולה
שח כ”ק מרן אדמו”ר רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי”ע תחת אחד השיחים, בעת שגדולי החסידים עטרוהו וביניהם גם הרהגה”ח רבי נחום 
ליבערזוהן זצ”ל אבד”ק קלישקוביץ - ויאס, בשם אביו כ”ק מרן אדה”ז משטפנשט זי”ע שאמר: “ווער ס’וויל האבען א פרייליכען שבת, זאל ער 
רעדין בליל שישי פונעם הייליגען זיידען דער גרויסער רבי שלום מפרוהבישט זי”ע, און אז ער האט ניט קיין סיפור, זאל ער רעדין פון זיינע 
הייליע טישען און בענק”. ]ובתרגום: מי שרוצה לזכות לשבת שמחה שידבר בליל שישי )חמישי בערב( מזקני הקדוש הרבי הגדול רבי שלום מפרוהבישטזי”ע ואם אין לו עובדה לספר ממנו 

שידבר משולחנותיו הטהורים ומספסלי בית מדרשו[. 

המשך בעמוד 2 <<
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מן הארכיון

מה
עצ

כ”ח טבת, יום טוב במגילת תענית, ה’ תשע”ט

הקדוש  בקונטרס  ההוגים  הם  שמעטים  ראיתי 
“הנהגות ישרות וסדר היום” לאדונינו מורנו הרה”ק 
אומר  כן  על  זי”ע,  הריז’יניר  אבי  שכנא  שלו’  רבי 
המכון  חברי  של  יוזמתם  איישר.   - טבא  לפעלא 
‘דרכי  החבורות  איגוד  ידי  שעל  ספרים  להוצאת 

שמואל’ ברוכה היא לה’.
מאד  עניינים  בו  יש  כבוד,  אומר  כולו  זה  קונטרס 
מאד חשובים, שיסודם המצוה ד”כל דרכיך דעהו”. 
יהודי חייב לדעת כי בכל פעולה שעושה, יכול הוא 
לדוגמה,  והמצוה.  התורה  קדושת  את  בה  להכניס 
לפרנס  קשה  שעות  שמונה  עובד  ירא-שמים  יהודי 
את אשתו וילדיו. הוא בא הביתה, מתרחץ אוכל ונח, 
ואומר לעצמו ‘עד עכשיו עסקנו בעולם הזה, עכשיו 
אבן-העזר  בטור  יש  בידו:  היא  טעות  לנפש’.  נדאג 
הקדוש, סימן ע, חיוב מזונותיה – של האשה – כיצד. 

מצות,  אפיית  כמו  הקדושה,  התורה  מן  מצוה  וזוהי 
שאפיית  הדעת  על  היעלה  מצות.  אכילת  וכמו 
זה  הרי  זמן,  ביטול  או  תורה  ביטול  בה  יש  המצות 
וסייעו  עמדו  הקדושים  והראשונים  התורה!  קיום 
במלאכת אפיית המצות הקדושות בדחילו ורחימו. 
סימן  פסח  )הלכות  בשלחן-ערוך  מביא  המחבר 
במצת-מצוה,  משתדל  היה  “הרא”ש  ב(:  סעיף  תס 
ומסייע  בהם,  העוסקים  ומזרז  עשייתה,  על  ועומד 
בעריכתן. וכן ראוי לכל אדם לעשות - להטפל הוא 

בעצמו במצוה”.
בניו  אשתו,  לזון  מדאורייתא  מצוה  יש  כמו-כן, 
ובנותיו. ואם יהודי עובד להביא טרף לביתו, הרי זה 
נחשב לביטול זמן ח”ו? אדרבא, הרי זה כמו אפיית 

מצות, הכנה לאכילת מצוה!.
הקדושה  ולהכניס  להתבונן  צריך  שיהודי  אלא 
מצוה’,  מצת  ‘לשם  שצועקים  העניין  וזהו  במעשיו. 

שעל ידי זה מהפכים ומעלים את כל עבודת הכפיים 
 – מאד  גבוהה  לדרגא  ועריכתם,  והמים  הקמח  עם 

למצוה. לעבודת ה’ אלקינו מלכינו.
יהודי שחי בתבונה, עם השקעה מועטה יכול להפוך 
לעבודה   – גורלו  זה  אם   – הגשמית  עבודתו  כל  את 
רוחנית. זאת על ידי שיאמר בפה מלא לנפשו, אם זה 
פעם ביום, או פעם בשבוע, או אפילו פעם בחודש: 
ה’  מצוות  לקיים  כדי  בנאמנות  עבודתי  עובד  ‘הנני 

בתורתו הקדושה, שארה כסותה ועונתה לא יגרע’.
הקדוש  רבינו  דברי  כוונת  יסוד  הוא  זה  עניין 

בקונטרסו, ואידך פירושא זיל גמור, והבן.
בחבורתנו  בחור’  ‘חסידישע  שלכל  טוב,  מה  כן  על 
קונטרס  שלו  התפילין  באמתחת  יהיה  הקדושה 
בו  אני  מובטח  כן,  והעושה  פעם.  מידי  בו  ויעיין  זה 

שלאילנא רברבא יתעביד. 

קונטרס ‘משמיע שלום’ - הנהגות ישרות וסדר היום לרבי שלום לפי סדר  נכון וחדש מהדורת 
קלויז דרכי שמואל בנשיאות מורינו ורבינו הגאון הצדיק גאב”ֿד ‘דרכי שמואל’ שליט”א

יסוד כוונת דברי רבינו הקדוש בקונטרס הנהגותיו
בראש הקונטרס הובא מכתב ברכה מהגאב”ד שליט”א המסביר את עיקרי השיטה הקדושה - שיטת פראהבישט ומה שנוגע לכל אחד ואחד מבני החבורה קדישא

“פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה” 
קפרא:  בר  “דרש 
פרשה  איזוהי 
גופי  שכל  קטנה 

תורה תלוין בה?
ָדֵעהּו,  ְּדָרֶכיָך  ְּבָכל 
ְוהּוא ְיַיֵּׁשר ֹאְרֹחֶתיָך”. 

)מסכת ברכות סג ע”א(

מורינו-ורבינו,  הטיב 
‘דרכי  גאב”ד  הגה”צ 
רבי  הגה”צ  שמואל’ 
מנחם מנדל טוביאס 
להגדיר  שליט”א, 
הקונטרס  את 
פירוש  שלפנינו: 
“ְּבָכל  לצו  מעשי 

ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו” 
)משלי פרק ג פסוק ו(.    

לפנים הודפס ‘סדר היום’ בכמה וכמה אכסניות 
שאין   – עקא  דא  אך  עצמו.  בפני  כקונטרס  וגם 
קיימים  לאחת  אחת  ובין  שוות,  המהדורות 
שינויים  וחליף.  חסיר  יתיר  של  קלים  שינויים 
אלה, יש ובאו מתוך רצון לשפר את הגירסה ויש 

שנבעו מתוך אי-הבנה.
ספר  בתוך  הקונטרס  הודפס  שנים  מספר  לפני 
‘חסד לאברהם’ שבהוצאת מכון ‘שפתי צדיקים’ 
– קאפיטשיניץ בצורה מאירת עיניים. באדיבותם 
שבמהדורה  אלא  לבסיס.  לנו  זו  הוצאה  היתה 
הגירסה  את  לברר  רב  עמל  הושקע  שלפנינו 
המבוררת ביותר, זו המתיישבת יותר על הלשון 

הראשי-תיבות,  כל  פתיחת  מלבד,  הלב.  ועל 
וכותרות- ניקוד, 

משנה.
בכל  ועוד,  זאת 
באו  המהדורות 
קטעים  אי-אלו 
מפוזרים  כשהם 
מעמדם  על  ולא 
היום’.  ב’סדר 
במהדורה זו, על-
עצת-קודשו  פי 
מורינו- של 
הגה”צ  ורבינו 
שובצו  שליט”א, 
על  הקטעים  כל 
כשהם  מקומם 
על-פי  סדורים 
של  יומו  סדר 
לנגוע  מבלי  וכמובן,  ערב.  ועד  מבוקר  ה’  עובד 

ח”ו בגוף הדברים.
אחריות  תשומת-לב  הדורשת  זו,  קשה  עבודה 
של  האמונות  בידיו  נעשתה  מרבית,  ודייקנות 
אחד מבכירי החבורה ושומעי-לקחו של מורנו-
]בהגר”ח[  שמואל  הבה”ח  שליט”א,  הגה”צ  ורבינו 
עיניים’  ‘מאור  ישיבת  מבחירי  הי”ו  טוביאס 
מן  שלימה  משכורתו  ותהא  ראחמסטריווקא. 

השמים.
בשבועות הקרובים נביא בעז”ה בגליוננו את 

סדר ההנהגות ועיונים בדבריו.

דבר המכון ‘קדושה ומלכות’ 
שע”י איגוד החבורות דרכי שמואל - פיאטרא ניאמץ

“פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה” 
אוים טאנצין מיט די כלה, האט רבי אהר׳לע 
געשפיעלט  האט  און  “באס”  דעם  גענומען 
פארשטעהט  זי״ע.  שלום  רבי  זיידען  פארין 

איהר מיר דאס הייסט גירעדט.
סיפורו  את  זי״ע  אדה״ז  כ״ק  כשסיים 
רבי  מרן  כ״ק  בנו  לעבר  קצת  הסתובב 
די  לו:  ואמר  זי״ע  מטשארטקוב  ישראל 
זי״ע  ישראל  רבי  מרן  וכ״ק  פארשטעהסט? 
איך  יא,  ואמר:  חיוב  לאות  בראשו  הניע 
פארשטעה. הגה״ח רבי נחום זצ״ל סיים את 
דבריו לפני כ״ק מרן משטפנשט זי״ע ואמר 
לו, אני הייתי שם בעת הסיפור, וכן ישבו שם 
וכולם  עולם  גדולי  כמה  הטהור  בהשולחן 
אמרו שלא הבינו את המשפט “דאם הייסט 
גירעדט”, אבל בנו כ״ק מרן רבי ישראל ענה 

לאביו זי״ע יא, איך פארשטעה.    
                         )הר״ר יצחק חכם ז”ל קובץ ב״מסילות”(

צילום שער הקונטרס ‘משמיע שלום’ 
הנהגות ישרות וסדר היום לרבינו שלום 

שי”ל על ידי איגוד החבורות ‘דרכי 
שמואל’ - פיאטרא ניאמץ

המשך מעמוד ראשון <<

הגה’’צ רבי מנחם מנדל טוביאס שליט’’א 
ביסוד איגוד החבורות דרכי שמואל

הודעה משמחת
לאור הצטברות חומר רב מתולדות ותורת

רבינו הקדוש מפראהבישט
ולרגל עריכת ספר מקיף לתולדותיו ולתורתו

נבקש בזאת מהקהל הרחב כל מי שיש 
בידיו וברשותו חומר מרבנו, עובדות, 
מכתבים ואמרי קודש וכל פרט היכול 

לשפוך אור על חקר מורשתו
שימציאם לידינו למען נוכל לשלבם בספר 

העומד לצאת לאור בעזה״ש 
ולהפיצם בגליוננו ״סגולת שלום״

זכות רבינו שלום תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שכינת          שלום
מכון לחקר ותיעוד מורשת מרן מפראהבישט זיע״א

 6160303@ gmail.com דוא״ל:
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ָבה ְולֹא ָמְצָאה ַהיֹּוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלהּ  ב ֵאָליו ֶאל ַהּתֵ ׁשָ  (ח,ט) ַוּתָ

 
אלוקים, והלה קיבלו בכבוד גדול וקיים בו  -התאכסן פעם בבית איש תם וירא האר"י ז"ל

הכנסת אורחים בעין יפה ובנפש חפצה. טורח גדול טרח למענו, השתדל להשביע את  
רצונו בכל דבר, והקפיד לבל יחסר לאורחו מאומה. ימים אחדים ישב רבי יצחק בבית  

רדו מעל אורחו, אמר לו האר"י ז"ל:  בהיפ .ההוא, מסירותו של האיש נגעה לליבו מאוד
 "במה אוכל לגמול לך על רוב החסד והחיבה אשר השפעת עלי בהיותי עימך?

 !".  ואברכך-שאל נא מה שתשאל 
 

רבי, ויש  , מה אמר בקול שבור: "מה אבקש-האיש נאנח אנחה חרישית, ולאחר שתיקת
גם בריאותי עימי, ברוך  פרנסה; -ל, בממון, ואין לי דאגת-פע אני, השבח לאומש –ל לי כ 

ה לי כמה בנים, אך  ילד  'רק לדבר אחד אני צריך. זוגתי, שתחיה, השם, וכוחי במתני
ֶלדֶ  ת, דרשנו ברופאים, אולם גם הם לא גילו דבר. אולי יואיל הרב  לפתע עמדה ּמִ

 "... לברכּנו, כי תסור צרת העקּרות מעל אישתי
 

"דע לך, כי מידת    –האורח הקדוש  השיב    –רואה אני בעיני רוחי את סיבת הדבר"  
הרחמנות, מסימניהם של בני אברהם אבינו, חשובה היא עד מאוד. צריך אדם להישמר  

אדם ובין לבעלי חיים. בביתך  -בין לחבירו, בין לשאר בני –מאוד מגרימת צער כלשהו 
תחו סולם, בו יכלו האפרוחים לרדת ארצה,  ר היה קבוע לפ תרנגולים. בעב -מצוי לול

ראּוֹ . ליו היו כלי המזון והמשקה מהם ניזונו העופותולרג  ת אשתך, שעל הסולם  ּכִ
וותה על המשרתת להניח את  צִּ , הכנף-ולמרגלותיו מתאסף לכלוך רב בעטיים של בני
מאותו היום הצטערו  ". "תחו הסולם מפִּ צלוחיות המים והמזון בתוך הלול ולסלק את 

ורכים, קשה היה להם לפרוח, ונמנע מהם השעשוע  בהיותם קטנים  –האפרוחים הרבה  
שבעליה ובירידה בשלבי הסולם. ברוב צערם היו האפרוחים מצפצפים והוגים, וקול  

ציוצם עלה ובא לפני כיסא הכבוד וקטרג על מעשיָה של אשתך, מיני אז נמנע בעדה  
 .  המארח האזין לדברי הרב בפה פעור, ומיד ניגש לחפש את הסולם בחצר". מללדת

לא ארכו הימים, וה' פקד את   .במו ידיו נטל אותו והחזירו למקומו הראשון, בפתח הלול
 ')מתוקים מדבש('אשתו, והיא שבה ללדת כבראשונה. 
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ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ ֵניֶהם ְוִהְנִני ַמׁשְ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ  (ו,יג)  ּכִ

 . לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל –מלאה הארץ חמס רש"י: כי 
 מסביר נפלא המהר"ם א"ש זצ"ל: ? מדוע נחתם גזר דינם דווקא על הגזל 

העניות עלולה  .  גם העשירות וגם העניות עלולות לגרום לאדם לעבור עבירותהקדמה א': 
בפרט  לגרום לאדם לגנוב ואילו עשירות עלולה להביא לידי תאוות בכלל ולידי ניאוף 

  .רח"ל
 

ֶרץ ִעּמֹו ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקךָ " ): תהילים נ,יח( הפסוק אומר הקדמה ב':  ב ַוּתִ ".  ִאם ָרִאיָת ַגּנָ
ֶרץ ִעּמוֹ 'כאשר אדם גונב מפני שהוא רעב ללחם והוא עני אזי  התירוץ שלו שאין לו  '  ַוּתִ

זה אומר שיש   מה לאכול נשמע במידה מסוימת. אבל לא כן כאשר הוא גם נואף כי אז
 .  כי כאמור העשירות מביאה לניאוף וזה סותר את טענתו, לו
 

י  ִחית  עיקר חטאם של דור המבול היה 'ּכִ ל  ִהׁשְ ר ּכָ ֹשָ ְרּכוֹ  ֶאת  ּבָ שהם היו    'ָהָאֶרץ ַעל ּדַ
 -שטופים בזימה ובעריות. אבל הם יכלו לטעון שזה היה תוצאה של השפע האדיר שהא

הטענה הזו נפלה כאשר הם גם היו גוזלים  .  ירותםלוקים השפיע עליהן ובשל עש
 .ולכן לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל? וחומסים שהרי אם יש לכם מדוע אתם גוזלים

 ) 139(עלון 'מתוק מדבש' גיליון  
 

ר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפּתָ ֵאֶליָך ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם  ל ַמֲאָכל ֲאׁשֶ ה ַקח ְלָך ִמּכָ  (ו,כא) ְלָאְכָלה ְוַאּתָ
הנה ידוע , כי מה שעשה השם יתברך שהאדם צריך לאכול ולשתות וכיוצא בזה,  

,  הטעם הוא, מפני שבכל דבר יש ניצוצות וחיות אלוקית, ובלעדם אי אפשר לו לחיות
על   הבעל שם טוב הקדוש זי"עועל האדם להעלות את הניצוצות הקדושים, וכמו שפירש 

ףְר ): "ה,הפסוק (תהילים קז ְתַעּטָ ֶהם ּתִ ם ּבָ ם ְצֵמִאים ַנְפׁשָ למה עשה השם ככה    -"ֵעִבים ּגַ
אין זה אלא כי "נפשם בהם תתעטף", דהיינו  ?",  שיהיו בני אדם "רעבים גם צמאים

וזה    שבכל ענייני העולם הזה מעוטפים ניצוצי קדושה השייכים לחלקי נפשותם, והבן
ל ַמֲאכָ שאמר הכתוב "  ה ַקח ְלָך ִמּכָ ר ֵיָאֵכלְוַאּתָ בכדי לתקן את הניצוצות הקדושים   –" ל ֲאׁשֶ

 לתיקון, כי גם הם יעלו אתך.   -"  ְלָאְכָלה, " לניצוצות הקדושים -" ְוָלֶהם", " ְלךְוָהָיה "
 )תפארת שלמה(
 

ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס ּמָ  (א,יא)  ַוּתִ
מסופר שלפני כחמש מאות שנה הייתה בצורת קשה בארץ ישראל, והתכנסו הקהילות  

 מן השמיים למרן הבית יוסף זצ"ללעצרת תפילה ותחנונים. בין כך ובין כך גילו 
שיגר רבי יוסף  !  שבתפילה זו יעבור לפני התיבה הירקן פלוני, המוכר בשוק פירות וירקות

וביקשו לשמש שליח הציבור. הירקן סירב ולא ידע כלל  , לאותו ירקן קארו את שלוחיו 
?!".  מה רוצים ממנו, "וכי אני ראוי לעבור לפני התיבה בעצרת ההתעוררות על הגשמים

לקח הירקן את המשקולת  . אבל הבית יוסף לא הרפה ממנו, ודרש שיעבור לפני התיבה
תלה את המשקולת מולו, פרץ    מחנותו ובא עימה למקום העצרת. בהגיעו לתיבת החזן

בבכי ואמר: "ריבונו של עולם, הנה המתלה הקטן שבראש המשקולת דומה לאות יו"ד,  
צידה הימני של הקערה דומה לאות ה"א, קנה המשקולת דומה לאות וי"ו וצידה  

יודע אתה, אבי  '. אותיות שם ה –השמאלי של הקערה דומה שוב לאות ה׳׳א. וביחד 
ירקן להתייפח, "שהקפדתי תמיד להשתמש במשקולת זו בנאמנות  שבשמיים", המשיך ה

ובכך קידשתי את שמך הגדול. מעולם לא רימיתי ולא הוניתי איש במאומה. אנא, עשה  
כותבי הקורות מספרים  ". למען שמך והשפע עלינו שפע רב של גשמי ברכה ממרומים

 )ופריו מתוק( ה... ו השמיים בעבים וגשם עז ניתך ארצ שבתוך זמן קצר התקדר 
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ַרח  יֹחַח ַויֹּאֶמר  ה'ַויָּ י  ה'ֶאת ֵריַח ַהּנִ ֲעבּור ָהָאָדם ּכִ ל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ֶאל ִלּבֹו לֹא ֹאִסף ְלַקּלֵ

יִתי ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ל ַחי ּכַ ֻעָריו ְולֹא ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ּכָ  (ח,כא) ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ
 

מה גרם לקב"ה לומר זאת? מצד אחד ייתכן שזה בשל ריח הניחוח של הקרבנות  ויש לשאול: 
ֻעָריו'שהעלה נח, אבל מאידך הפסוק אומר  י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ  '?  ּכִ

 
רב פונה לבחור ושואל: 'מדוע לאחרונה    ):במחשבה תחילה(התשובה תובן בס"ד ע"פ סיפור 

'קודם כל אני מאוד טרוד ועסוק. ושנית וכי  אתה לא לומד ולא מתפלל?' עונה התלמיד 
 '?הקב"ה צריך את תפילתי? הרי יש לו אין ספור מלאכים שמשרתים אותו בשמים

אומר הרב: 'שאלה לי אליך יקירי, מהו הציור היקר ביותר שראית מימיך?' עונה הבחור 'ציור  
סכום של שלוש  נוף עוצר נשימה של אחד מגדולי הציירים, הציור נמכר במכירה פומבית ב

תאמר לי' שואל הרב 'אם היה מגיע צלם עם מצלמה מקצועית ומצלם את  '. ' מאות אלף דולר
'ובכמה כסף היה נמכר הצילום?' 'לכל   ,אותו הנוף, האם היא הייתה דומה לציור?' 'אכן כן' 

ענה הבחור 'כבוד  ? באמת? הרי לכאורה הם זהים'ומדוע  .היותר בחמישים ₪' ענה הבחור
הבדל הוא במאמץ מול הקושי הרי לצלם שבא לצלם לא היה שום קושי וכל מה  ה ,  הרב

שהוא צריך לעשות זה ללחוץ על כפתור המצלמה. ואילו לצייר היה קושי רב וסיכוי גדול  
 ר'.  להיכשל ובכל זאת הוא התאמץ והצליח ולכן התמונה יקרה הרבה יות

 
בשמים זה כך, נכון הוא שלקב"ה ישנם אין  ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר' אומר הרב, 'גם '

ספור מלאכים שמשרתים אותו והם קדושים וטהורים וללא חטאים כמונו, אבל ההבדל ביננו  
לבינם הוא שלהם אין יצר הרע שמפתה אותם. ולכן העבודה שלהם לא עושה כל כך רושם  

מקרר אותו  על הקב"ה. שונה מכך הוא האדם קרוץ החומר שלו יש יצר רע שמפתה אותו ו
שלא לקיים מצוות ושלא להתפלל ולא ללמוד תורה ובכל זאת הוא מתאמץ ומגיע לתפילה  

 .  כיוון שכך עבודתו מוערכת הרבה יותר אצל הקב"ה ... וללימוד ומקיים מצוות
 

יֹחחַ  ה'ַויַָּרח  'וזה שאומר הפסוק  העריך ושמח מאוד בקרבנות שנח   הקב"ה ' ֶאת ֵריַח ַהּנִ
ואם תשאל הרי לקב"ה יש מלאכים שמשרתים אותו בשמים? לזה מוסיפה התורה  . הקריב

ֻעָריו'ואומרת  י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ שמפתה ומקשה על האדם מלעשות מצוות ואם למרות  ' ּכִ
 .הקושי הוא מקריב קרבן אזי זה עולה לפני ה' לריח ניחוח ולרחמים ורצון

 ) 139(עלון 'מתוק מדבש' גיליון  
 
ל ַחיַּת ָהָאֶרץוּ  ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ  (ט,ב) מֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

אריה אינו מתנפל על שני בני אדם. שואלת הגמרא והרי  בגמרא (שבת קנא:) אומר רב פפא: 
רמי בר אבא: אין חיה שולטת באדם עד   ראינו כבר שהתנפל על שני בני אדם? "דאמר 

 ' ".  שנדמה לו כבהמה, שנאמר 'אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו
 

למסקנת הגמרא שהדבר תלוי   ":שואל רבי יעקב לוברבום מליסא, בעל "נתיבות המשפט
ומדוע  , בשאלה האם האדם נראה כאדם או כבהמה, הרי גם אדם אחד יכול להיראות אדם

 ? בהווא אמינא שרק על שניים אינו נופלכתבה הגמרא 
 

שלמסקנת הגמרא בנראה כאדם ולא כבהמה, מונח ההסבר מדוע על   :מתרץ ה"נתיבות"
שכן שניים האמורים כאן, אינם אלא אדם אחד המורכב משני  . שניים אריה אינו מתנפל 

ו,  אם הנשמה שלו חיה וקיימת ויש לה נוכחות ממשית ממש כמו גופ . חלקים: גוף ונשמה
אך באם חלילה הוא מורכב רק מחלק אחד,   .הרי שהוא מוגדר "אדם" ומוראו על חית הארץ

נמשל כבהמות נדמו"  , " לנשמתו אין נוכחות מעשית, הרי שהבהמה רואה בו שווה ערך אליה 
 (עלון 'סוף מעשה במחשבה תחילה') ...ואין לה ממה לירא
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   228עלון 'אפריון שלמה' גיליון   -גדול השלום!  

 
ֹדֹרָתיו ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ  (ו,ט) ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ

 הקדוש שנח לא ניצל מהמבול משום שהוא היה צדיק...  'אור החיים'כבר ידוע מה שאמר 
ספו במבול,  שנ משום שאם אכן כך היה, הרי גם תינוקות שלא חטאו ? למה,  לא זאת הסיבה

 חן!משום שהוא מצא  אומר אור החיים הקדוש:? אז מה כן היתה הסיבה... היו צריכים להינצל
ונח מצא חן בעיני ה'...", יש מצוות שאם אדם עושה אותם הן מעלות חן על עושיהן בעיניו  "

יעזבו את שאר המצוות ויעסקו רק בהן, הקב"ה  אך כדי שבני אדם לא ! של בורא העולם
העלים מאיתנו את המצוות הללו. ונח שזכה ועסק באותן מצוות, זה מה שהציל אותו  

 !  מהמבול... החן
 

ישנם הרבה סוגים   אומר החת"ם סופר:?... טוב, ומה בכל זאת אפשר לעשות כדי למצוא חן 
 ...פיקח עד שהוא נעצר בקיר של כסף יש סוג של  ...אבל לכל פיקחות יש גבול. של פקחים

 ת.הוא מתנהג כאדם חכם בכל התחומים, אבל כשזה נוגע לכסף, הוא מתחיל לעשות שטויו
 .  הכבוד מעביר אותו על דעתו... יש סוג של פיקח עד שהוא נעצר בקיר של כבוד
 ...יש סוג של פיקח עד שהוא מגיע לקיר של קנאה

 
לא בקיר של כבוד, וגם לא בקיר  ,  צר לא בקיר של כסף אבל יהודי ירא שמיים באמת, לא עו

   .עד שהיא פוגעת בקיר של... שלוםשל קנאה... הפיקחות שלו עוברת קירות ומסכים,  
לֹום  " שם נעצרת הפיקחות שלו.... בּוֵלְך ׁשָ ם ּגְ ָ  " (תהלים קמז,יד).  ַהׂשּ

 
ל בשביל  -כ-הוא מוכן לוותר על ה.  מוטב אהיה שוטה, ואל אהיה במחלוקת ירא שמיים אומר:

 . להרבות שלום, אפילו להיקרא שוטה! יש גבול לפיקחות שלו, וקוראים לזה שלום
 ?  מה הקב"ה משלם לו בעבור זה 

 
יֵעךְ התשלום הוא המשך הפסוק... " אומר החת"ם סופר: ּבִ ים ַיׂשְ ", הוא יזכה לעושר  ֵחֶלב ִחּטִ

אבל רש"י  ". משום ש"חיי בני ומזוני, לאו בזכותיה תליא, אלא במזלא! והרווחה גדולה  מופלג
 ... אומר שזכות גדולה כן יכולה לשנות את המזל

 !אומר החת"ס: אדם שעושה שלוםומה הזכות הגדולה הזו?  
 

 יעמדו:זכות דברי התורה בעלון 
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, ולרפואת כל 

 חולי עמו ישראל. 
 

ורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  ציפ 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 ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 
רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  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. 
 



 

 

  
 
  

 
 

 
 

   דבר העורך
באדם   ומסיימת  (נח)  בו  בחר  שה'  באדם  פותחת  הפרשה 
שנאמר בו  בחר  שה'  בנח  פתחה  (אברהם).  בהקב"ה  : שבחר 

וסיימה  ,  )ז  בראשית, ב,("  ִּכי ֹאְתך ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני, ַּבּדֹור ַהֶּזה"
בה' שבחר  אבינו  במדרש   יתברך  באברהם  המובא  כפי 

פר  (בראשית לרבה  אמ:  ')ק  לקיש  ריש  בשם  לוי  ג'   ,ררבי  בן 
 ...שנים הכיר אברהם את בוראו

הסתגר  נח  מהותי.  השוני  אך  דורם  מבני  התרחקו  שניהם 
אבר ואילו  עצמו  את הבתוך  ולקרב  לילך  דאג  החסד  איש  ם 

  . ההאחרים תחת כנפי השכינ
ניתן לראות את מסירותו של נח לחיות בתיבה וניתן    ,מאידך

ש כןלהסיק  גם  מצו  היה  ה'  ונתינה.  חסד  נח  איש  את  וה 
 -: "ְוַאָּתה ַקח, ְלך ִמָּכל  )כא  ,ו(  בעניין האכלת החיות והבהמות

ְלָאְכָלה" ְוָלֶהם,  ְלך  ְוָהָיה  ֵאֶליך;  ְוָאַסְפָּת,  ֵיָאֵכל,  ֲאֶׁשר  . ַמֲאָכל 
האדם   שברשות  החיים  בעלי  את  להאכיל  מחייבת  ההלכה 

 קודם שיאכל האדם עצמו.  
פיחז'' אתל  שב  רשו  הברכה  "לשון  ְּבָׂשְד  פסוק  ֵעֶׂשב  ְוָנַתִּתי 

ְוָׂשָבְעּתָ   -ִלְבֶהְמֶּת   יא,''  ְוָאַכְלָּת  "אסור   ,ו)ט   (דברים  כהוראה: 
שי קודם  שיאכל  'לאדם  שנאמר  לבהמתו,  מאכל  ְוָנַתִּתי תן 

ִלְבֶהְמֶּת ְּבָׂשְד  והדר  ֵעֶׂשב  מכן)  '  ְוָׂשָבְעּתָ '(ולאחר  ' ְוָאַכְלָּת 
מ  מסכת( כיוון    ,.)ברכות  לכך  מרגיש    עַ בֵ ׂשָ ֶׁשהַ הטעם  איננו 

 בחסרונו של הרעב.
המ עפ"י  זאת  להבין  מלילי ניתן  באחד  הבא:  הנפלא  עשה 

 לבדו ולמד.  זצ"ל , ישב רבי חיים אוירבךהקרים החורף
זה שאל. "אני סנדלר'',    "?לפתע נשמעה נקישה בחלונו. "מי 

זל אשתי בן למ  חדות ילדהנשמעה התשובה, "ולפני שעות א
 תנו עצים להסיק את התנור".  טוב, אבל קר ואין בבי

יצא   לרבי  מיד  הסנדלר  עם  והלך  מביתו  של חיים  ביתו 
 העשיר מבני העיר והחל דופק בחזקה על דלת ביתו.  

כך" כל  הדופק  "מיהו  וכששאל:  העשיר  "זה  נבהל  נענה:   ?
וסי  "!הרב בחוץ  עומד  נשאר  הרב  הדלת.  נפתחה  רב מיד 

הפצר  להיכנס מפנילמרות  העשיר.  של  נאלץ  הני  ותיו  מוס 
בחלוק   לבוש  שהיה  למרות  החוצה,  הוא  אף  לצאת  העשיר 

שלו,   בעסקיו  הבית  שהתעניין  הרב  דברי  את  לשמוע  וכך 
בפני  העשיר  התחנן  ושוב  גדול  היה  הקור  ארוכות.  דקות 
לקפוא  עלולים  אתם  הבית!  תוך  אל  נא  "היכנסו  הרב: 

מ  ייןועד  ..."!למוות "רצסהרב  ממה רב.  מעט  שתרגיש  וני 
ה להם", שמרגישים  נולד  עתה  שזה  והתינוק  ואשתו  סנדלר 

ה.  ..הסביר להארלא  הרב  צריך  במקום  יה  ובו  בדיבורים  יך 
הבטיח העשיר לספק למשפחת הסנדלר עצים וזרדים למשך  

 כל החורף. 
מרגיש   מה  לנו  יסביר  שה'  נמתין  לא  עדיף ָהָרעֵ הבה  ב... 

 ...ַהְׁשִּביעוֹ לְ ת ונזדרז שנדמיין זא
  , ז' במר חשון   -  השבת)  מוצאיבראשון (  בלילבתפילת ערבית  

הגשמים    םתחילימ על  על'ואומרים  לבקש  למנהג (  'ינוברך 
  .)'ותן טל ומטראשכנז מוסיפים '

ב הגשם  ה: תפילונסיים  ומוריד  הרוח  ו   ותן   , משיב  מטר  טל 
 א.חורף ברי .על כל פני האדמהברכה ל

 
 
 
 
 
 
 

 

   
סדר המבול,  סדר  ת התיבה,  י ציווי ה' על בני   נח,  תולדות . א

נח ובני ביתו מעל פני האדמה, ה' מצוה את  ת המים  יבוש
 מן התיבה.לצאת 

 לנח ולבניו.   קרבנו של נח, וברכת ה' . ב 
אבר . ג אכילת  החי  איסור  מן  מודם  ושאר ,  ורבו  פרו  צות 

 .חנ מצוות בני שבע

שלא יהיה   -עולם    ברית  -חת ה'  טמראה הקשת בענן והב . ד
 .)יז-ט, ח(יותר מבול בעולם 

ויפת מכסים את נח מעשה חם, שם    ו,הלובאר  ִמְׁשַּתּכֵ נח   . ה 
   שם ויפת לדורות.מברך את בכבוד, נח מקלל את חם ו

 . )ב-אי,( העולםאומות  70-יסוד ל - נח וצאצאיו בני משפחות . ו 
 .)ט-יא, א( ) , והעונשבלב  מגדלבנית  (הפלגה  דור . ז 
 (עשרה דורות מנח ועד אברהם). אברהם  עד שם בני תולדות . ח
  .ן ארץ כנעןם לכיווֵמאּור ַּכְׂשִּדיו יציאתו של אברהם אבינ . ט

             
 

 

 

 נח  יו שלגלגול

קדומים"ב  החיד"א התגלגל    :ז"ל  האריבשם    כתב  "נחל  נח 
רב משה  הצ  אצלוו  ינאצל  שנאמר:יוסף  ּתֹוְלֹדת "  דיק,  ֵאֶּלה 

 -"  ֹנחַ   ֹנחַ "לכך נאמר  ש  ו".יׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתי אִ חַ נֹ   ,ֹנחַ 
פעמיים התגלגל  אצל  כי  האחד  ַצִּדיקאִ ".  יוס  -"  יׁש  ף הוא 

וכדי לתקן    הוא משה רבינו.   -"  ָּתִמים "  -והשני אצל    הצדיק. 
חה שלנ  ,המכליעולם שלם  שלא הציל  בזה    את חטאו של נח

העולם כולו, ת  שזן ופרנס וכלכל איוסף הצדיק,  נשמתו אצל  
ויוסף חי רוב חייו במצרים, בתוך מ"ט שערי    ם רב.והחיה ע

המכ בארץ  "טומאה,  ָהָארֶ ונה  בד  -ץ"  ֶעְרַות  שחי  נח  ור כמו 
ר", וחוטאים ִהְׁשִחית ָּכל ָּבׂשָ המבול בשיא הטומאה, בשעה ש" 

בעריות. לתקן  עו  כולם  מנת  אנשי    אוטחל  את  הוכיח  שלא 
אצל    -דורו   נשמתו  עם    בינו,ר  משהנשלחה  את  שהציל 

ובשאר עוונות. שכן משה רבינו  העגל    ישראל מכליה בחטא 
, וגם מתפלל עליהם  שנים  מוכיח את עם ישראל עשרות  היה
א שנה שנח ל  120וכנגד    צרה שלא תבוא.ל פגע וצילם מכלה

שנה. ורמז   120  ו מאהנימשה רבחי    -הוכיח את אנשי דורו  
 -ר"  ַׁשַּגם הּוא ָבׂשָ ּבְ "לדבר במה שנאמר לאנשי דורו של נח:  

   .משהבגימטריה   "ְּבַׁשַּגם"
גורי  ונח:השוואות    האר"י  והוסיפו  רבינו  משה  משה    א.  בין 

ע בתיבה.  -תיבה    "יניצל  שחטא  נח  על  היה    ב.   לכפר  משה 
  היה אנשי דורו. ו   לכפר על נח שלא הוכיח בפיו את  -בד פה  כ

ְוַגם "  ר:על משה נאמ  ג.   על שלא התפלל עליהם.  -  כבד לשון
ְוֹנַח ָמָצא שעליו נאמר: "  ,כי תיקן את נח  -  י"ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעינָ 

  -" ּוִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתה ",  "משה"משה נקרא    ד. '".ֵחן ְּבֵעיֵני ה
מים ה מנח  רמז גם שניצל  כיון שבא לכפר על חטא מי נח, ונ

ה דור  משה  .  למבושל  מסר  העגל  חטא  לאחר  זה  ומטעם 
ַאִין"  ואמר:  ,נפשו ִמִּסְפְר  ְמֵחִני   , ְוִאם  אותיות  ְמֵחִני"  -"  ָנא   "

 ]תורת חסד[             .נפשו של נח  את תיקוןהשלים ך , כֹנחַ י מִ 

 בס"ד

  שבת שלום 

 פ"אש ת חשוןא'           בן גורג'יה זצ"ל  עובדיה יוסף רבמרן ה   לע"נ שעלון מוקד ה           י"אשנה   489ן מס' ועל

בתו נעסוק  שיעור  בעלון  ב'    602כן  ביום  שנערך 
הקוצר   ברחוב  השרון  בשע2ברמת  ,  19:00ה  , 

 הגאון מו"ר של  מיסודו יקצורו", "ברינה במדרשת
 נֹח  זצ"ל.  אדלשטיין קביע רבי



 

 

ממי    גדול    מי 
שלמה רבי  הראש"ל  שליט"א  סיפר  שלאח :  עמר  מרן ר  נבחר 

  ) שנת תשל"ג(לראשון לציון    זיע"א   ו עובדיה יוסף ש"ל רבנ הרא  
כך, חיפה והסביבה להודות לה' על שזכינו ל   הוזמן ע"י: רבני

ודייניםהושם   רבנים  ידיים  שתתפו  רחב  ובראשם באולם   ,
ראשון בדברים   הגאון המפורסם רבי יוסף משאש זצ"ל ופתח

את   כבוד, יש המכבדיםני סוגים בי יש שורבות   יואמר: "מורי
שמכבדים  ויש  וגדולה,  יקר  בזה  לו  מוסיפים  כך  וע"י  האדם 

האדם כמלך   את  וגדולה  ליקר  זוכה  עצמו  המכבד  אבל 
אתש ומבקשים  במסיבה  הלא   יושב  שיברכהו  השרים  אחד 

לברך שבחרוהו  בזה  מתברך  עצמו  מה   המברך  למלך  אבל 
וא עונים  כולם  שהרי  אמרתו  מי יוסיפו  הראיתם  זכה   ומרים 

המלך את  לכבד ".  לברך  נוכל  מה  "ואנו  הנ"ל  הגאון  וסיים 
ששמו נודע בשערים ומה   ולדבר על מרן רבינו עובדיה יוסף

הת על  עליוןנוסיף  מאל  והדר  הוד  לו  אשר  ה'   ארים  באשר 
שב שנכבדו"עמו  מה  לו  יוסיף  ומה  עמו  את  לרעות  בו   . חר 
ע"ה  ולאחר ומרן  אני  יצאנו  זו  ב אסיפה  אל  יחד  ובאנו  יתו  , 

יוסף משאש זצ"ל, ואז פתח פיו ולשונו  '  של המרא דאתרא ר
ופנה למרן רב  וכיבד את מרן בברכה כאחד מבני נו המלוכה 

יוסף הו  עובדיה  לברך  באיזיע"א  את  תחילה  האסיפה    א 
 ל תורה ומרן זיע"א השיב לרבי יוסף משאש זצ"לולכבודה ש

שר עיר חיפה היא  שהוא יפתח תחילה מפני כבוד תורתו, א
והשם "   יתברך  ביתו,  במליצתו:  וסיים  איתו,  ַוָּיֵבא  תמיד 

ָהֲאָנִׁשים   ֶאת  יֹוֵסףָהִאיׁש   "יוהגר)  דכ  ,גמ  בראשית(  "ֵּביָתה 
נאמראש  מש כבודו  ועל  ואמר  למרן  ִיְׂשָרֵאל  "  :השיב  ַוֹּיאֶמר 

חָ  ְּבִני  יֹוֵסף  עֹוד  מ(י"  ַרב  כבודו    .)חכ  ,השם  ועל  השיב:  ומרן 
יֹוסֵ "  נאמר  ֶאל  ַּתֲעׂשּוף  ְלכּו  ָלֶכם  ֹיאַמר    . )הנ   , אמשם  ("  ֲאֶׁשר 

ר" ם ּבָ ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְּכֵליהֶ ואמר "  והגר"י משש השיב
ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט "  :כבודו נאמר  ומרן השיב: על.  )גכ  ,בשם מ(

 .  ) ו ,בשם מ(ר" ַהַּמְׁשִּביַעל ָהָאֶרץ הּוא 
משאש ה למוהגר"י  ֹמֵׁשל ְּבָכל רן "שיב  הּוא  ְוִכי  ַחי  יֹוֵסף  עֹוד 

 .  )וכ ,ה שם מ(ם" ֶאֶרץ ִמְצָריִ 
  ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול נּו  ִאם ֹיְסִפים ֲאַנחְ וסיים הגר"י משאש ואמר "

 .  וכוונתו לאמר ששניהם שמם יוסף - )אדברים ה' כ(" ' ה
עמר  סיכםו באותה  ":  ואמר  הגר"ש  הרגשתי  הקטן  ואני 

 ... "עולם הבא  מעין ועונג ישיבה שמחה
 

 

   דרך ארץ - 
הרב סיפר  שליט"א  עוד  עמר  בשמח:  שלמה  שהיה  ת מעשה 
שהיו   הדורחתונה  מגדולי  כמה  צבאם  ,שם  ראש  מרן   ועל 

באולם  ,זיע"א עמדתי  וכעין    . ואני  נכנס,  מרן    ' חשמל'והנה 
לפניו נכנ,  מקדם  שהיה  מקום  חיל  שכל  נתפס ס  ורעדה 
ואין אדיש  בלבבות,  שנשאר  לנשק    .מי  בהתרגשות  ניגשתי 

עד החכמים  ישבו  שבו  למקום  והמשיך  ידו,  לתחילת   את 
אל  ,ןזמ  אחרל  .החופה בעליפנה  לפניו    י  שאלך  השמחה, 
שלום   תיתונמשעמד על כך, ניגשתי  במושב החכמים.    לשבת

 ם שכברשישבו שם, אך למרן זיע"א לא ניגשתי משו  לגדולים
הושיט לי את ידו וקרא   ,לפתע  .לאולם  נישקתי ידיו בכניסתו

ונישקתי  ניגשתי  ותיכף  לשלום,  ידו  לי  את  וחשבתי   , שוב 
שה הלחץ  לשמפני  בכניסתו  ליבו  ,אולםיה  שם  שכבר   לא 

לשלום פניו  בושה  .קידמתי  מחשבה    חשתי  היתה  שמא 
מלתת לו שלום, וניגשתי שוב למרן ואמרתי לפניו    שנמנעתי

אמרשכ שלוםבר  לו  מיד:    תי  ומרן השיבני  ידעתי  "בכניסתו, 
ידעתי ענין  ,"בני  איזה  לי  הזכיר  בכניסתי,   וגם  לי  שאמר 

שהיה    בנים שלא ראו מהיושבים ראבל כאן  "והוסיף ואמר,  
בכניסה, ושמא יחשבו שיש בינינו דבר מה ח"ו, ועל כן צריך  

רך שיעור חשוב בד  ממעשה זה היה לי ,  "בנתינת שלום  לכפול
 .ה' ומישראלמ ים , שצריך גם להיות נקיארץ

 מי מי גדול מ  -  

מרן רבנ הרא   כתב  יוסף ש"ל  עובדיה  :  שון מרח   ג'   זיע"א   ו 
בגמרא   יח:(מובא  של  )עירובין  שבחו  מקצת  אדם    אומרים 

ִּכי ": ז, א)(  , דכתיבבפניו  בפניו וכולו שלא בפניו, מקצת שבחו
ֹנַח ִאיׁש  , וכולו שלא בפניו, שנאמר:  "יֹאְת ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפנַ 

סנהדרין מסכת  (  חז"ל  מרושה ממה שאולכאורה ק.  םַצִּדיק ָּתִמי
יותר ממה שנאמר באברהם,   גדול מה שנאמר בעובדיה  :)לט:

ִקים ַאּתָ באברהם נאמר:   תיב:  בדיה כואילו בעו,  הִּכי ְיֵרא ֱא
ָהָיה" ֶאת ְוֹעַבְדָיהּו  יח,(  " ְמֹאד'  ה  ָיֵרא  א'   ואמאי,  )ג  מלכים 
וב בו  תשבאברהם היה בפניו ולכן לא כ  )נאמר(  , נימא)מדוע(

', יםיתאוה לעינ'וכבר עמד בזה מהר"ש אלגאזי בספר  ?  ְמֹאד
ותירץ: שכל שנאמר בחייו הרי זה נחשב בפניו, ואצל עובדיה  

ואמרה  שיצאה קול  ָהָיהבַ ְועֹ " :  בת  ֶאת ְדָיהּו    -  "ְמֹאד'  ה  ָיֵרא 
היה במהרש"א  ,  בחייו  אגדות(ועיין  חידושי  לט:  שאין    )סנהדרין 

שעובדיה גד  הכוונה  מאבהיה  שהפסוק  ול  רק  אלא  רהם, 
כל שבחו, והביא כיוצא בזה    שנאמר באברהם לא מיצה את

באיוב יותר   גדול מה שנאמר  )טו:  תראבבא  במסכת  (מה שאמרו  
ש בממה  נאמר,  נאמר  שבאברהם  ַאּתָ אברהם,  ִקים  ֱא  הְיֵרא 

 "ְוָסר ֵמָרע אלוקים  ְיֵרא ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר", ובאיוב נאמר:  )כב, יב(
על  ,  )ח,  א  בואי( יעלה  לא  וגם  בפניו,  שלא  נאמר  באיוב  והרי 

שעבד שאברהם  מאהב  הדעת  ה'  מאיוב,  את  פחות  יהיה  ה 
 ]ישראל עירובין י"ח ורמא[                  .אלא הכוונה כנזכר לעיל

 

  
רבנ הרא   מרןביאר   יוסף ש"ל  עובדיה  אמרו   : זצ"ל  ו  רבותינו 

לבסוף אבל  צדיק,  נח  היה  שנאמר  שבתחילה  מדרגתו,    ירד 
כ( ֹנחַ :  )ט,  ָּכֶרם  "ַוָּיֶחל  ַוִּיַּטע  ָהֲאָדָמה  ַוִּיְתַּגל"...  "ִאיׁש   ַוִּיְׁשָּכר 

ָאְּבתוֹ  ה  הפרשה  ו  .א)כ  (ט,  "ֳה בתחילת  שהנה  לכך:  רמז 
ָּתִמינאמר:   ַצִּדיק  ִאיׁש  ולאחרֹנַח  ואז   ם,  במדרגה,  ירד  מכן 

א)(  נאמר רק תמים,   ק, וכבר לא נקראִּכי ֹאְת ָרִאיִתי ַצִּדי:  ז, 
  ", ַוִּיָּׁשֶאר ַא ֹנחַ "ולאחר מכן ירד מדרגתו כליל, וזהו שנאמר:  

 .  לבדותר רק שמו תיו נושמכל תאריו ומעלו
 ] נפלאות מתורתיך עמ' י"א[

 

 

 
זכרים  7  - וניםי  14בתיבת נח היו  כי    )שלח, קסד:(  והרבז  אמוב

כתב  .  נקבות  7-ו כלו   לחששהיונה  שורש"י  אם  לבדוק  נח 
שנשאר  םהמי הרי  זכר,  ו  7-וים  זכר  6ו  היה   א בו מנקבות, 

א"כ לא יכול  ותו המין, ואשאר קיום לי ברמב"ן שנח נזהר שי
   .נקבות ים וששכרז חמשהלהקריב אלא  היה

ששרצה  יונה, כי  נח חיפש את הש  'רהוז'ואמרו ב   ה להקריב 
ושש  שלא    זכרים  וכיון  הנקבות,  אותה,  צריך    יה מצא 

 וניםעוד זכר ועוד נקבה, ונח שאל בעליונים ובתחת  להשאיר
, כמו יוןלהע  לו שהיא נגנזה בפתח  הזאת, ואמרופה היונה יא

  ים וסרח בת אשר חי  ורבי יהושע בן לוי  , שעלו חנוך ואליהו
כך עדן,  בפתח   לגן  היום  עד  ויושבת  היונה  זאת  עלתה 

עדהע משיחושיב  ליון,  היתו   ,א  ותנכתר  קח  על יבפיה   חנו 
והיאוראש המלשוזה    ,יםשנ  אלפישם  יושבת    .  דוד   ךאמר 
ִקי  ְּכַזִיתַוֲאִני  "  :ע"ה היינו בזכות אותה יונה    ,"םַרֲעָנן ְּבֵבית ֱא

לנח   ניזונת   נןרע  זית  בעזרתשהראתה  להיות  שרוצה 
 .דאת משיח בן דו להכתיר ינהבזכות זה היא ממתהקב"ה, מ

 חשון ג' – זצ"ל דיה יוסףבעומרן  – מזקנים אתבונן



 

 

   על הפרשה מדרשי חז"ל 
תה עם נח בתיבה, והוא מסר הי   שון ארהם  ת של אדַהֻּכֹּתנֶ  

הבהמות ל  לובש אותה, היו כ  יהה  רודשנמוכ  אותה לנמרוד,
פניהן וה על  נופלות  אותו  שרואות  הסיבה    חיות  זו  לפניו, 

עליהם,  דשבני   אותו  המליכו  מחמת ורו  שזה  חשבו  כי 
   .)ספר הישר(ורתו גב

 .)ספר הישר(נו של כוש בן חם בן נח נמרוד היה ב 
עם   אבינו  אברהם  של  הסיפור  בתורה  מוזכר  לא  מדוע 
וון שאברהם לא יכ  ש?שן האו לכבהשלכתרוד, ופסלים ונמה

הוא נכנס לסכנה עשה כדין בזה ש  שבר את הצלמים, שהרי 
   .)יערות דבש ח"א דרוש ג'(, ואין ללמוד ממנו המחמת ז

הסוהר    בבית  נחבש  י   10אברהם  ג'   :ומריםאש  שנים, 
ו בקרדו,  ושבע  בכותא,  בא  ב  מסכת(להיפך    ומריםאש  י שנים 

שבו הכיר   , 3ותו מגיל  אכתב שחבשו  והמהרש"א    .)צ"א  תראב
עד בוראו,  להענישו    , 13גיל    את  שיוכלו  שהאומות  כדי  (מעניין 

 . )שראוי לעונשין 13לגיל   התייחסו
 ' כיתות: דור הפלגה נחלק לג 

   .: נעלה ונשב שםאמרה א. 
  .: נעשה עמו מלחמהאמרה ב.
ע  ג.  ונעבוד  נעלה  לקו:רהזבודה  אמרה  ושלשתן  אחת   , 
קופיןנ בלע  ,עשו  ואחת  ושדין,  לשונם,   רוחין  פלג  ה' 

 .י"ח) תהלים פ"א (שוחר טוב ותםואחת נפץ ה' א
באו   אבינו  נמרוד "  :כשדים   ר אברהם  אותו  כשהשליך 

יר הכבשן,  הקב"לתוך  השרתד  מלאכי  אמרו  להצילו.   :ה 
בונו של עולם, לזה אתה מציל, כמה רשעים עתידין לעמוד יר

ב הקב"ה,  להן  אמר  יעקב  ממנו.  לעמוד שביל  שעתיד  בנו  בן 
 .)דות אות דתול שת(תנחומא פר ממנו, אני מצילו" 

פתחו    כשדים  מאור  אברהם  השרת מ"כשניצול  לאכי 
 .י"ח) סי' תפילה הלקט (שיבולי  " 'אברהם  מגן  ה'  אתה  ברוך'  ואמרו

ן ניצל אברהם אבינו ָהרָ ו של  ְּכָׁשָפי העמים חשבו שבזכות   
מהשמים   אש  ירדה  לכן  כשדים,  אותו ואכמאור  (תרגום    לה 

 . ח)א, כבראשית י וזיאלען  בנתן יו
א  שאברהם  הגויים  כשדים, כשראו  מאור  ניצל  בינו 

לתרח לע  התלוננו  להם  אמר  שהוא  כך  לפסלים. על  בוד 
 . לך לך ע"ח ע"ב) שתפר ,דושקר ה(זוה ח תרח לחוץומפחדם בר 

 
    

אגדהבמדר  אמוב:  רש"יוב  בפיה   :ש  מזונותי    יהיו"  :אמרה 
מתוקים כדבש בידי    יו יה ולא    ,מרורים כזית בידו של הקב"ה

  .)עירובין וסנהדריןרא וגמבי אליעזר רפרקי ד( "בשר ודם
תואר":ו ה"יפה  לה  תמה  זה  מקבלת   הרי  שהיא  חודש  י"ב 

זהו  והאם  נח,  של  מידו  כח"ה  מזון  לו,   "יישר  אומרת  שהיא 
  - חושבת כך בלבה תההי ם היאא ?קב"הלי עלה מר מה עדיף

למ לומר  אך  דיבו  טיביניחא,  פרידה,   כאלהם  רישלה  בעת 
הכרת הטוב שהוא יסוד עבודת   איפה ,  בזה  איזה דרך ארץ יש 

קח:(  ראובגמ  ?!הבורא וסנהדרין  יח:  אמרה   א:מוב  )עירובין  לא 
אלא לנח,  היונה  יונה"   כך  הק  אמרה  רב"הלפני  יהיו    בש"ע,, 

 ואל יהיו מתוקים כדבש  ,ידךבית ומסורים  ין כזמרור  מזונותי
ודם בשר  ביד  תפילה   'וןבלש'שהוא    מובןא"כ    ",ומסורים 

לידי מתנת בשר   וכניתצר  אל"ושמתפללים   כמוה,  לפני הקב"
כן אמרה היונה  מובא,  אך במדרש   ."ודם ולא לידי הלוואתם

אבהו   רבי  אמר  בעצמו:  הביאה   ִאּלּולנח  עדן  לא   מגן  אותו, 
דתה  יה ק מביאה  או  מעלה  אונמיבר  אל  ו ן  רמז   אפלסמון, 

לנח אמרה  לו,  תח  מרב  מוט  :רמזה  מתוק  ולא   . ידיך  תמזה 
שם דברים   והעלה הכי מר, הי בגן עדן    חיפשה  היינו שהיונה

 ד, אלא ביקשה לומר לנח דבר בפניו, כשכר על ומא  מתוקים
חיפשהֶׁשִּפְרנֵ  ולכן  השנה,  כל  אותה  מר  את  ס  לומר   ,הכי 
   .יך'דולא מתוק מתחת ימוטב מר מזה ' בפניו

 ההגנה הטובה ביותר   - 
מסקי זצ"ל רבי יחזקאל אברהחורף, נהג    ֹּבאלפני  בה  הר  עוד

לקראתו, 'ונשמרתם  להיערך  נ  'משום  רב  יומשום  סיונו 
לקור,  בר מהיותו ילד נחשב רגיש  כינת החורף.  השנים מול צ

  .צטננותגרום לו להל תה יה יכולה כל רוח צוננת 
כשהתבגר, לא    רגישותו  גם  חודש    כבר.  פחתהלקור  בשלהי 

רך והתלבש, רף מהמדף, ורבי יחזקאל נעוציוד החאלול הורד  
בחוצות.  התכסה השורר  הקור  שההיערכות    מפני  ה ֵהֵגּנָ לא 

את   סיים  אם  אך  לחלוטין,  הצטננויות  עליו  בכמה  החורף 
   ל הודאה...היה כמעט יוצא בריקוד ש בודדות,

הרב  בשנ קיבל  תרפ"ח,  לאת  לעלות  הזמנה  רץ  אברמסקי 
פתחראלשי של  כרבה  ולכהן  בקשה    הואתקוה.    ,  הגיש 

ר לא  השלטונות  אך  מרוסיה,  יפה, להשתחרר  בעין  זאת  או 
ובשנת תר"צ נשפט בעוון מרד ונשלח לעבודות פרך בסיביר 

ימים אחדים לפני צאתו לסיביר, הבין כי    חוקה והקפואה. הר
השורר   צטייד כראוי לקראתאין באפשרותו לה  הקור הנורא 

 רב.  יוד כה לשאת צ ן הרשויות אינן מאפשרות, שכָּבּה
כה מ  ברגע  כשהדאגה  מכרסמתקשה,  הנורא  בלבו   הקור 

ונרגשת,  חרישית  תפילה  לשאת  החליט  עצות,  אובד  והוא 
למי   מולפנות  באמת  להגן  הנורא...שיכול  נשא   הקור  הוא 

למרומים '  עיניו  בפשטות:  אומרים,  ואמר  חז"ל  הכל ' שהלא 
ץ שמים חונקבע בידי    הכל  -  פחים'נים ובידי שמים חוץ מצ

אני'   והלא  וחום...  יחזקאל    -מהצטננויות  רבי  רגיש '   -אמר 
במיוחד לצינה, עשוי לחלות בסיביר מהקור, ואין לי כל דרך 

אין לי אלא לשאת עיניי לשמים ולבקש את   ן מזה...להתגונ
עולם,  ,עזרתך עם  תעז  בורא  להתמודד  לי  הנורא.  ור  הקור 

מאפ לא  לקהשלטונות  לי  המשרים  את  עמי  עילים חת 
  -  ן לי איך להתמודד עמוהצעיפים, ואני כה רגיש לקור ואיו

בורא עולם אבי הרחום, להגן ולשמור עלי מכל    אבקש ממך
ציל אותי מהצטננות המסוכנת בקור הסיבירי  קור וצינה, לה

נה מהכפור. יביר, נטול כל הגי יחזקאל יצא לסרב  ..'.המקפיא
בידיים   עבד  שלחהוא  תחת  התרשופות  כבד,  כשג  גד בוצץ 

מול לעורו    ארוכות   עותש  בשמירה  עמד  עזות,  רוחות  דק 

 עשרות מעלות מתחת לאפס.  שהטמפרטורה צנחה כ
ויוםבכ יום  על  לנגד  ראה  כיצד  ,  אותו  יניו  עוטפת  התפילה 

היא   רק  עליו,  בחום,  שומרת  מגינה  היא  מעלרק  הקור.  יו 
ברר יר הקפואה, הת עבודת פרך בסיבשנתיים מאסר וובתום  

   ללו לא הצטנן אפילו פעם אחת!נתיים הבשכי 
 מוכיח כי   )הרב אברמסקי זצ"ל  ן לדמותהמובא בספר הזיכרו(  הסיפור

התפי על  ורק  אך  נשען  מחולללה,  כשיהודי  כזו   תתפילה 
עולם סדרי  משנה  יש  מהפכות,  בדברים ופועלת  גם   ועות 

  .(פניני פרשת השבוע) י הטבעהנראים מעבר לגדר
שלנלמד    מכאן כוחה  לתפילה   תפילה,  מהי  יש  כוח  ואיזה 

 . וישמע החכם ויוסיףשיוצאת מעומק הלב, 
 

 

 צדיק מיהו  – 
: דעו לכם, כי אם חסר לאדם שמשון פינקוס זצ"ל אמר  רבי

ירת דברים שבקדושה  קבעו חכמינו לאמאחת מן המכסות ש
ברכות, הוא כבר לא   ק'קדישים,  י'  אמנים, ד' קדושות,  '  צ   -

! אין זה ענין של עוד אמן או פחות אמן, אלא של כל צדיק
הבננו אסר לאם ח  -בנין ה'צדיק'   הצדיק  מן אחד, כל  ין של 

אדם  לא  הוא  אחת,  אצבע  לו  שחסרה  שאדם  וכפי  חסר! 
אצבע   כל  -פחות  נח  אלא  האדם  כאן שלימות  אף  בו!  סרה 

 ] 'נפש שמשון' על סידור התפילה[         יש לפנינו אדם 'בעל מום'.



 

 

 המגדל ואנחנו  - 
ך ו המלארץ שנער. הוד רוממותעולמי התכנס ב  כנס מדענים

נמרוד העניק לכנס את חסותו, ונשא בו דברי ברכה קצרים 
עצורה  בהתרגשות  הדרך.  את  והורה  הקו  את  התווה  בהם 

של   הכוונתו  את  המדענים  מעמיה  ַׁשָּמׁש קיבלו  נהיג  ם, 
פקוחות,  בעיניים  בעולם  להתבונן  "עלינו  הנאור:  העולם 

ההתר כל  את  הגיוניולהבין  באופן  אמר,    חשויות  ושכלתני", 
המפ"המד הסברים ע  לעצמו  להרשות  יכול  אינו  וכח 

בבריאה.  המתערב  עליון  כח  אודות  ומסתוריים  מעורפלים 
  !"חייב הוא למצוא הסבר מדעי לכל תופעה

ד, ובאור כשדים בער ומוחשית עד מארה וברוההנחיה היתה  
המיועד ענק  בתל  כבשן  הולכים  שאינם  היתה  למדענים  ם. 

קט בעיה  בלהם  היה  נמרוד  המלך  שלנה:  של    נו  ונכדו  כוש 
המבול  בעוד  בתיבה  בילה  בה  השנה  על  סיפר  וחם  חם, 

לכל    קמוח והוא מספר  היקום. גם סבא רבה נח חי,  את כל 
דוש ברוך  ר כפיו של הקיציון,  הרוצה לשמוע על אדם הראש

גורש.  ממנו  העדן  גן  ועל  להכיר,  עוד  זכה  בנו  שאת  הוא, 
ועל  גת מלוך, שהתעלה בחייו לדרסיפר על אבי סבו, חנ אך, 

ממרום  שירדו  רום  מלאכי  על  סיפר  הצדיק.  מתושלח  סבו, 
והיו לנפילים, וסיפר על דור שהשחית דרכו ובעט במורשתו, 

לא ודע-"אמרו  ממנו,  סור  דרל  פשטו   כיךת  חפצנו".  לא 
ידיהם בגזל והשחיתו דרכם. וסיפר על הנבואה, על ההוראה 

 . ..רטרי ארה עתה על פסגת הָּנחָ הַ ניית התיבה, התיבה  לב
הקרבנות   על  התיבה,  מן  בצאתו  שבנה  המזבח  על  סיפר 
ועל הנבואה שבישרה כי לא יבוא עוד מבול. ישבו   שהקריב 

אתו הברוכה בהשרחייתו והמדענים ודנו. המדע החדיש, בהנ
שם שמים,  האנושות הנאורה, אוסר להזכיר  של נמרוד, נזר 

העליומורה   מההשגחה  עצימת להתעלם  על  מצווה  נה, 
סיפורים, ינייםע כסתם  נח  דברי  את  נפטור  בעיה,  אין  אז   .

בעלי   לכל  הורה  ומי  תיבה,  לבנות  הורהו  מי  אז  וגמרנו. 
נגיד רא,  ? לא נוהחיים להתכנס ולהיכנס לתוכה, זכר ונקבה

שהיתה לו איזו תחושה, חוש שישי לחש לו, ולבעלי החיים 
ה  מו?! הרי אין זו תופעיך נסביר את המבול עצכולם. אבל א

טיפסה   -ית  טבע לא  התיבה  מוחשית,  עובדה  הוא  והמבול 
מן   עונש  זה  שהיה  לומר  אררט...  הרי  למרומי  בעצמה 

ועונש, בשכר  הודאה  דבר  של  פירושו  הרי    פירושו   השמים? 
ופירושו  הוד ומעניש.  מזהיר  ומצווה,  שמפקח  מי  שיש  אה 

מלך   אינו  נמרוד  מסשהמלך  אינו  והמדע  הכל... עליון,  ביר 
אפ אי  אלא,  הפלאית? שר!  התופעה  את  מסבירים  איך  ז 

הרקיע   שנה  ותרנ"ו  לאלף  אחת  "אמרו,  ושמעו:  הסכיתו 
מציע   גם  והמדע  שכזו!  טבע  תופעת  פשוט,  כה  מתמוטט". 

"בואפתרונו ונת:  את ו  שיחזיקו  פיגומים  סמוכות",  עשה 
המבול הבא... אמנם, הצדיק מרגיע,   השמים, וימנעו את  נח 

ממרום  אומ הבטחה  שקיבל  יר  אבל שלא  מבול,  עוד  בוא 
מצוי   ולא ְּבִמְלּכּוהמדע  בבורא,  מודה  אינו  אם  שהרי  ד, 

רבבות  גויסו  ולפיכך  עליה...  להסתמך  רשאי  אינו  בנבואה, 
לסמוך   השמיכדי  עאת  במגדל  להודות    -נק  ם  שלא  ובלבד 

יתר   ועונש!  בשכר  להודות  ושלא  עולם,  "מן בבורא  כן:  על 
עד   ואף  340הפלגה,  המבול  ש"אחת כלס  שנה".          לותם, 

  1300  -הרקיע מתמוטט", יש לפניהם למעלה מ  ה שנ  1,656  -ל
חזקו את קט פשוט, לבנות פיגומים שישנה. אבל אין זה פרוי

וה נחלצוהשמים.  של    ם  אדירים  השנים   1,300למבצע 

יאלצו שלא  ובלבד  מגדלים,  סידרת  ותכננו  להודות    הבאות, 
ה זה כה עצוב, אילו לא היוזה מצחיק, אילו  .  שיש אלוקים..

 לא היו "חכמי נינוה" בבואה שלנו עצמנו.  
שאירע מאורעות  על  מתבוננים אנו  כיצד  בנו,  נתבונן  ו  הבה 

כתוצאה   שבאו  אנו  מבינים  םהא רנו.שעב  וסבל  פגעים  על  לנו,
או  דרך,  להטיב  אנו  ומשתדלים  וכאזהרה,  כעונש  מחטא, 

זה פיגום  ם איפעת טבע, ומתכנניתו  שאומרים אנו שהיתה זו 
 ] מעיין השבוע[ע"פ            שתפקידו יהיה למנוע את הישנותה...

 
 

 

 האוניה כמשל 
האניה   שכאשר  מסופר  יונה  קשה  היתה  בספר  בסערה 

להתפרק ו,  ואיימה  האפתח  יונה  ֲאֵליֶהם  " :נביאמר  ַוֹּיאֶמר 
ִּכי   ם ֵמֲעֵליֶכם ִּכי יֹוֵדַע ָאִני  ָּים ְוִיְׁשֹּתק ַהּיָ ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל הַ 

ַהַּסַער  יב)  "ֲעֵליֶכם  ַהֶּזה  ֹול ַהָּגד   ְבֶׁשִּלי  א,  מאשים  (יונה  כשהוא   ,
  .רק את עצמו בכך

כך   מבריסק  אעל  הרב  זאב   -מר  יצחק  רבי  הגאון  מרן 
זצ"ל,סולוב אדם    ייצ'יק  שכשרואה  למדים  אנו  שמכאן 

עוונות אחרים, , לא יתלה את הסיבה בשצרות באות לעולם
ול במעשיו  לפשפש  בעצמו,  הדבר  לתלות  צריך  עשות  אלא 

  .בון נפשו במה יכול הוא לתקן את עצמוחש
 

 
 

ש פרנסתו  את  לכך "המקפח  רמז  נפשו.  את  מסכן  חברו  ל 
', הרומז למי ששופך  ֵפָּבָאָדם ָּדמֹו ִיּׁשָ ֹׁשֵפ ַּדם ָהָאָדם  בפסוק '

 ] אדמו"ר הזקן מאלכסנדרה[             .את דמי פרנסתו של הזולת"
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 מאוצרות הפרשה      

  ?בפרשתנו לא בעל חי ולא טורף ובכ"ז הוא טרף                            חידה            חידה          

 (ו,ט) צדיק תמים היה בדרתיו לה תולדת נח נח אישא
בדורותולא  –רבי יוחנן אמר: בדורותיו  בדורותיו?מהו  –" בדרתיו"

(סנהדרין קח.)שכן בדורות אחרים כל  –: בדורותיו אחרים. וריש לקיש אמר

ה"פלפולא חריפתא"מביא  –דרך הדרוש על  –בביאור מחלוקתם 
נות ישראל" כך: על הפסוק "ומקצה אחיו לקח חמשהבשם "משכ

במדרש שהם היו מןמובא  – ב) (בראשית מז,אנשים ויצגם לפני פרעה" 
הפחותים שבהם לגבורה, ובכוונה הציג את החלושים, שכן אם יראה
פרעה שמדובר בגיבורים יהפוך אותם לשרי צבאו. חמישה אלו היו

כר ובנימין ששמותיהם לא נכפלו בתורה. אבלראובן, שמעון, לוי, ישש
דברי מדרש אלו הם אגדת אלו שנכפלו שמותיהם בתורה היו חזקים.

מצינו שאותם(צב.) ארץ ישראל, אבל בתלמוד בבלי במסכת בבא קמא 
דווקא החלשים. והנה, מה שרש"י אצלנושמותיהם, היו משה  שכפל

מביא בשם התלמוד בבלי אלו דברי רבי יוחנן, שאומר בגמרא שאלו
שהתייצבו בפני פרעה היו אותם שהוכפלו בשמות. ולפי"ז נחלקו רבי
יוחנן וריש לקיש מדוע נכפל שמו של נח בפסוק פעמיים? רבי יוחנן

ש את נח לגנאי,לשיטתו שכפל השמות הוא סימן לחלישות, ולכן דר
   וריש לקיש לשיטתו שזה סימן לחוזקה, ולכן דורשים את נח לשבח!

 (ו, יג) והנני משחיתם את הארץ
"עם הארץ", שאף שלשה טפחים של ]פירושו[ובפרש"י את הארץ 

הענין, שכשםעומק המחרישה נימוחו וניטשטשו. ע"כ. וביאור 
ל דור המבול השפיעה גם על בהמות ועופות שהשחיתושההשחתה ש

דרכם, כן הקלקול הגיע גם לארץ. והטעם שדוקא עד שלשה טפחים
חמץ שנפלה עליו  (פסחים לא:)יש לומר בזה עפי"מ ששנינו במשנה 

מפולת הרי הוא כמבוער, רשב"ג אומר כל שאין הכלב יכול לחפש
וכמה חפישת הכלב שלשה טפחים. הרי מבואר דבעומק שלאחריו, 

ששב מובדל ומופרש מהאדם. ועפי"ז יזה נחיותר משלשה טפחים 
של שלשה לומר דגם במבול השחתת האדם הגיע רק עד לעומק

כי קלקול מעשי האדםוכשם שהדגים שבים לא מתו במבול [טפחים 
[ויש לציין שלפני שנים באחת הסופות הגדולות שהיו בארה"ב .]לא הגיע אליהם

הסערה גילחה מהאדמה עד עומק של שלשים ס"מ. ויתכן לומר כי זהו שיעור של

 ), מוסף ש"ק יתד נאמןרבי אליהו דיסקין שליט"א(    שלשה טפחים שעד שם מגיע קלקול חטאי האדם].

 (ז, ט) שנים שנים באו אל נח אל התבה
מובא על פסוק זה: "בשעה (ילקו"ש תהלים רמז תרלח)במדרש 

שאמר הקב"ה לנח שיכניס שנים מכל מין ומין לתבה ובאו כלם ונכנסו
הוא להכנס השקר ורצה אףבא  –לתבה, אתא שיקרא בעא למיעל" 

–למיעל אלא אם כן נסבת לך זוג" אין את יכיל  אמר ליה נח:לתיבה. "
–יכול להכנס אלא אם כן תהיה לך בת זוג. "אזל פגע בפחתא" אינך 
, שגם הוא רצה]והזק פחת[פחתא  השקר ופגש את המדה שלהלך 

השקר הציע לו: גם להכנס לתבה ונח לא הכניסו כי לא היה לו בן זוג,
ך מחפש בן זוג, הבה נהיה בני זוג ונוכל להכנס לתיבה. שאלאני כמו

אותו ה'פחתא' מה אתה משלם לי על כך? השיב לו השקר: אשלם לך
לוקח אותו. הםאתה  –שכל מה שאני ארויח בביזנעס שלי שאעשה 

חתמו על הסכם ונכנסו לתבה, ומני אז ועד היום, מה שמרויחים משקר
 הולך לפחתא.

את משמעות המשל של המדרש: עד דורו של נח חפץ חיים""מבאר ה

והונאה ולא היה מפסיד. מאות שנים יכלואדם היה מרויח עם שקר 
ד שהתקייםו, עאנשי העולם לעשות ביזנעס עם שקר וכזב והרויח

יבות להיות גזלהיהגזלות אינן ח בובהם: "כי מלאה הארץ חמס". ר
ל ידי שקר. לדוגמא, אחד נכנסנטילת ממון של הזולת ע ישירה, אלא

תלסוחר מטות ומבקש ממנו: "תמכור לי את המטה הזו בשבע מאו
ר בשבע מאות, הרי אני לבד קניתישקל". אומר לו הסוחר: "וכי אמכ

מאות?!"... והוא משקר, לא אותה באלף שקלים, ואיך אמכר בשבע
 יה ולא נברא! קנה באלף, לא ה

עד ימי המבול, הרויחו עם הכזבים והשקרים, אולם אחרי המבול
התחילה הנהגה אחרת: אם תראה שפלוני עשה עסק עם שקר, והעסק

ב"עשר שמור לבעליולך שמדובר ברוחים זמניים ודע  –שלו פורח 
' ממתין בצד בסבלנות,ה לו מכך צרות צרורות, ה'פחתלרעתו", תהיינ

ל... ולא זו בלבד שיסבולובבקשה, תהיה עשיר, אבל תסב י שאומר:מכ
מהכספים שהגיעו לכיסו במרמה, אלא הפחתא יזיק לו גם את

יצא ממנהלא  –החלקים הכשרים שבכסף, הינו עסקא שחלקה שקר 
ל: "אם אתה נוטלטוב בכל חלקיה, גם באחוזים הכשרים, כי אמרו חז"

 (מסכתא דרך ארץ).שאינו שלך, את שלך נוטלים ממך" 

 יחי ראובן)רבי ראובן קרלינשטיין זצ"ל (  שמרויח על ידי כזב.למי  –כזה חורבן נהיה לו 

 , כג)ז( וישאר אך נח ואשר אתו בתבה
רש"י בשם המדרש: פעם אחת איחר נח להביא את האוכלמביא 

 לאריה, והאריה שהיה רעב היכה את נח בירכו והוא נעשה צולע.
הגאון הגדול רבי נחום פרצוביץ זצ"ל בשבע ברכות לבנו הגר"צ
שליט"א אמר שהנה יש לשאול מפני מה נענש נח שלא הביא את

ות, ואם אדם לאהאוכל לאריה בזמן, הרי זה היה רק חסד מצדו לחי
עושה חסד האם צריך להענש על זה? ואמר שמבואר שאם יש אחד
שצריך שיעשו עמו חסד, ורק אתה יכול לעשות לו את החסד, אז אי"ז
התנדבות, אלא חובה לעשות את החסד, וכיון שרק נח יכול היה
לעשות את החסד עם האריה ממילא הוא מחוייב בחסד, וכשלא עושה

סיים הגר"נ בבבעל לאשתו שיש חסדים שרק הואחסד נענש. וה"ה 
יכול לעשות לאשתו, וממילא זה לא נדבה לעשות את זה אלא זה חובה

 (תורת רבותינו)  גמורה לעשותו לאשתו.

(ח, יא)ה זית טרף בפיה הנה עלתבא אליו היונה לעת ערב ו

אה היונה עלה זית ולא עלה אחר? י"ל דהנה אמרו חז"להטעם שהבי
בסנהדרין שדור המבול השחיתו מין בשאינו מינו, וא"כ אף באילנות

רו חז"לעשו כן, ובן נח מצווה על הרכבת אילן, וזה גם הטעם שאמ
שנעקרו כל האילנות במבול ואפי' איצטרבולין של ריחים נימוחו ולא

על המקרא )א ז(נשאר כל ירק עשב. והנה אמרו בירושלמי כלאים 
בניך כשתילי זיתים, מה זית אינו מקבל שום הרכבה גם בניך לא יהיה

קרובהם פסול ממזרות, וא"כ כיון של"ש בזיתים הרכבה, א"כ לא נע
   (גן רווה)  במבול, ושפיר יכלה להביא עלה  זית.

כתב מרן גאון ישראל הגר"ד לנדו שליט"א: יש לשאול למה שם.
לפנות ערב, וי"ל דהרי הביאה את העלה זיתמשמיענו הכתוב שהיה זה 

לרמז לו שמוטב יהיו מזונותיו מרורים כזית ולא ע"י אדם, ולכך באה לפנות
ערב לרמז שגם טרחה כל היום עד הערב בשביל העלה זית ומוטב לה

 (תורת רבותינו) לטרוח ולא להיות ניזונת מנח.



 ללמדך        
 דע מה שתשיב – לעצמך!               

  (א', א') ברא אלקים את השמים ואת הארץ שיתברא
רש"י הקדוש, מוצאים אנו תשובה לטענה שכביכול עשויים לטעון הגויים בני אומות העולם, ביחס לזכותם של בני ישראל  בדברי המדרש שמביא

בארץ ישראל. "ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים!" יטענו הללו, אולם לאור התיאור בו פותחת התורה, אודות בריאת העולם על ידי 
 ב ולומר להם: "כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו!".יוכלו ישראל להשי –הבורא יתברך 

אלא שכאן, לכאורה, פורצת התמיהה: האם באמת סבורים אנו כי הגויים יקבלו את התשובה הזו? האם בעקבות התיאור המופיע בתורה, אודות 
 תו לעשות בעולמו כרצונו? אתמהה!ויכירו במלכותו יתברך ובזכו –בריאת העולם, הם יוותרו על טענתם 

של הצדיק הנשגב רבי מנחם מנדל מרימנוב, וכך היה  -תרתי משמע  –בכדי להבין את התשובה לאשורה, נקדים ונספר סיפור נאה מבית מדרשו 
ת, כך שלכל גדוד או באותה תקופה בה נסוב סיפורנו, החליטה הממשלה הפולנית, לפזר את מחסני המזון של הצבא בין העיירות השונו מעשה:

 פלוגה יהיה מחסן זמין ממנו יקחו די סיפוקם. לשם כך, נשלחה וועדה מיוחדת אל כל אחת מערי המדינה, בכדי לאתר בכל עיר שכזו מבנה מתאים
 בתמורה לסכום זעום. –ורחב ידיים שיוכל לשמש כמחסן, ולהפקיעו מיד בעליו לטובת אוצר הממשלה 

ה המשלחת. יהודי העיירה אמנם לא חששו יתר על המידה, שכן עשירים של ממש לא נמצאו ביניהם, ואפילו לרשות גם על העיר רימנוב לא פסח
לא עמדו בתים רחבי ידיים המתאימים לדרישות הממשלה... ובכל זאת, המתינו כל תושבי רימנוב בדריכות להחלטתה של  -האמידים שבהם 

  - - -פסקה את פסוקה ובחרה  – הוועדה, שלאחר שסקרה את כל הבניינים שבעיר
 בבית הכנסת הגדול!!! שומו שמים!!!

הלם מוחלט השתלט על יהודי העיר. הזעזוע היה בלתי ניתן לתיאור. איש מהם לא העלה בדעתו כי נציגי הממשלה יתדרדרו עד לדיוטה תחתונה 
אין  –ו כבר נגזרה גזירה: הכל ידעו, כי על החלטת הוועדה למחסן של תבואה! אולם כעת, נראה היה כאיל –כל כך, להפוך מקום קדוש כל כך 

 יתפרש כמרידה במלכות! לא פחות! –לערער בשום פנים ואופן, וכי כל נסיון להתנגד לה 
בצר להם, התאספו ראשי הקהל עם המרא דאתרא, רבי מנחם מנדל מרימנוב, בכדי לטכס עצה כדת מה לעשות. על פניו, נראה היה כי אפסה 

הנסיון העיד, כי מעולם לא ניאותו השלטונות לשחרר מבנה כלשהו שנבחר על ידם... אולם בעוד כל המשתתפים באסיפה מייגעים את תקוה: 
 חיים, ואמר:-פצה את פיו אחד העסקנים, יהודי יקר בשם ר' שמעון -מוחם בנסיון למצוא מוצא מהסבך 

 טוב יותר, עלה בדעתי רעיון שאולי יוכל להציל את בית הכנסת מידם של הערלים!". "רבותי... אינני משוכנע בכך, אולם בכל זאת, באין רעיון
 חיים נענה והשיב:-"מה הרעיון?" הגיבו הנוכחים כולם בהתרגשות, ור' שמעון

פשר את "כפי שידוע לכולנו, הרעפים בגג בית הכנסת שבורים, והגשם דולף בעדם אל הבית פנימה... עד כה, לא עמד לרשותנו הסכום שיא
יסב הדלף נזקים כבדים לתבואה שתאוחסן בבית  -תיקונו של הגג, ואולי דוקא עובדה זו תהוה פתח של הצלה: סביר להניח, שעם בוא החורף 

 הכנסת, ולשלטונות לא תהיה כל ברירה כי אם לפנות את המקום ולחפש אסם אחר!".
לבבות... מעתה, כך הרהרו בליבם, לא נותר אלא לבקש מרבינו הצדיק כי חיוך פשט על פניהם של הנאספים, ותחושת הקלה החלה מחלחלת ל

 מעט בבושת פנים!-יעתיר לכך שגשמי ברכה יחלו לרדת במהרה, ויסלקו את הפולשים מבית המקדש
בבית  אלא שלהפתעתם, לשמע הדברים, החווירו פניו של הצדיק, שעד כה לא היה מודע למצבו של בית הכנסת משום שאת תפילותיו קבע

 מדרשו הפרטי שבחצרו, ודמעות החלו נקוות בזויות עיניו.
חיים?" פנה הצדיק בכאב אל העסקן, ובירר: "האם אמנם היו רעפי בית הכנסת שבורים, הגשם דלף אל הבית הקדוש, -"האמנם כך, ר' שמעון

על שנגזרה גזירה כה קשה על בית הכנסת שלנו,  ואיש לא דאג לגייס את הסכום הדרוש בכדי לתקן זאת? אם אכן כן, כלום יש מקום להתפלא
 שימסר ביד זרים? הלא אם אנו עצמנו נוהגים זלזול במקום המקודש, אין אנו ראויים להחזיק בו!" חרץ הצדיק את משפטו, והוסיף מיד:

בשכרם, וודאו כי התיקון מתבצע  דאגו לתקן את המעוות תיכף ומיד! שכרו פועלים, הרבו –"מהרו כעת, החלצו חושים, ומבלי לחסוך בהוצאות 
על הצד היותר טוב!" דרש הצדיק מהעסקנים הנבוכים, בהוסיפו: "דבר זה יהא ברור לכם בלי צל של פקפוק: מצבו של בית הכנסת לא  –במהרה 

 יהיה לנו לפתח של הצלה, אלא להיפך: לפוקה ולמכשול, שכן בעקבותיו באה עלינו הצרה הזו!".
ם, החלה המלאכה, עליה שקדו יומם ולילה, פועלים רבים ככל שעלה בידם של עסקני הקהילה למצוא. בתוך מספר ימים ואכן, עוד באותו היו

הושלמה המלאכה, וגג חדש כיסה את מקדש המעט. וראה זה פלא: שבועות נקפו, חודשים חלפו, ואמרכלי הצבא, שאמורים היו  לקבל את בית 
 בוששו מלבוא... –הכנסת לידם 

החליטו שלטונות הצבא לבטל את החלטתה של הוועדה, ולבחור  –קופה התברר, כי באופן בלתי הגיוני ומבלי כל סיבה נראית לעין לאחר ת
 לעצמם מבנה אחר, בעיר הסמוכה, 'דוקלא'...

ים מסר עמוק בהרבה: ממעשה זה, יכולים אנו ללמוד כמובן, על חובת הזהירות בקדושתו ובכבודו של מקדש מעט. אולם מעבר לכך, טמון בדבר
הגויים יכולים לשלוט בבית הכנסת ולחלל את קדושתו, רק כאשר היהודים עצמם אינם מכירים בה כראוי... לעומת זאת, כשאנו מעניקים משקל 

 לעולם לא יוכלו הגויים לשלוח בו יד! –וחשיבות לקדושת בית הכנסת, מתוך הכרה פנימית עמוקה 
 והוא הדין לענייננו...

אמנם, אין ספק בכך, שהגויים לא יקבלו טענה המבוססת על תיאור בריאת העולם בפתח התורה... אולם לאמיתו של דבר, התשובה הזו אינה 
 אלא עבורנו, בני ישראל! –מיועדת עבור הגויים 

 –ו של בורא העולם שכל הארץ שלו שכן כאשר אנו עצמנו נהיה משוכנעים וחדורים בהכרה עמוקה בדבר זכותנו בארץ ישראל, אותה קיבלנו מיד
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)("ללמדך"    לא יוכלו הגויים לשלוט בה, בין אם יבינו את הסיבה ובין אם לא...

  

                   וגה ללחם משנהצירוף ע                       
"ע (סי' קס"ח סעי' ו'), נמצא שכאשר אוכל ממנה לסעודת שבת יש לה דין פת, ויכול עוגה כשקובעים עליה סעודה, ברכתה "המוציא", וכמבואר בשו

ועל לא אכל ל אם בוצע רק על אחד מהם ולוקח את העוגה השניה רק כדי לצרף ללחם משנה, כיון שבפלצרפה ללחם משנה, וכל זה אם אוכל משניהם, אב
  ים חיים)כף החיים סי' רע"ד סק"ד, הובא במממנה עדיין נשאר עליו דין עוגה ולא פת ולא מצטרף (

 רי

 מה מלא בחורים ומחזיק מים?             
 : אלישבע.תשובה לחידה כדי לכסות את עצמם. אדם וחווה השתמשו בעליה(בראשית ג ז). התאנה היא היחידה ששמה מופיע בפירוש בפרשה : תשובה לחידה פר"ש             

 שם הזוכה: קובי לוי נ"יי

 משפחות סמוטני להולדת הבן הנכד           להולדת הבן הנכדפרסיק  –משפחות ג'יאן : מרכז העיר                                                                         
 משפחת גרוס לאירוסי הבת         משפחת בורנשטיין לאירוסי הבן :גני הדר

  
משפחת גרוס לאירוסי הבת        משפחת בורנשטיין לאירוסי הבן:גני הדר

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

ק
לצרפה ללחם משנה, וכל זה אם
ממנה עדיין נשאר עליו דין עוגה

 חידה שבועית      רירירי

           

                                        
 מזל טוב         

שכן כאשר אנו עצמנו נהיה מש
לא יוכלו הגויים לשלוט בה, בי

קעוגה כשקובעים עליה סעודה, ב

 פינת ההלכה       
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 למה הקב"ה לא מראה לעיני כולם מי באמת חשוב ויקר לו?? 

בחור צעיר ניגש אלי ושאל בכאב... מה אעשה... אני מאוד לוקח ללב את ההסתה והזלזול המחפיר שיש כעת נגד החרדים 
שלומדי התורה מחזיקים ושומרים על העולם... הרי "ראיתי עבדים רוכבים על סוסים ולומדי התורה... במקום להעריך ולהבין 

 ושרים הולכים כעבדים על הארץ..." החילונים בטוחים שהחרדים אשמים בכל הצרות ומפיצים מחלות... וזה מתסכל!!!

 לא רק שאני לא שומע הערכה על כבוד התורה ולומדיה... אלא בדיוק ההיפך!!! 

זאת אומרת:  "חרפה שברה לבי ואנושה."זה נורמלי... זה טבעי.. דוד המלך מתבטא:  ון... שתדע לך בחור יקר:אז דבר ראש
חרפה זה דבר ששובר את הלב גם אם אתה יודע בודאות שאתה צודק והשני טועה... עדיין לדוד המלך כואב ושובר והלב 

בר נכתב בגיליון זה שצריך להתייחס לחילוני כמו השכנה המסכנה... (למרות ששבוע שעשלי לא אמור להיות יותר חזק מדוד המלך... 
כנראה שזה טוב ומרגיע רק את מי שכבר נתן גט כריתות לתקשורת... הוא רק ניזון משמועות שיש חילונים שמקשקשים  אבל עדיין!!!!

שאון קמיך... כפי שהשבוע פעם אחת שמעתי בלגינא... כאן הוא יכול להתייחס אליהם כמו השכנה וישקוט לבו... אבל מי שכן מקשיב ל
קטע אחד קטן שנאמר ופתאום הרגשתי איך הכעס והעלבון בוער בי כאש... אז אחד מהשתים: או שנפסיק להיות מזוכיסטים ונפסיק 

     ן...)לשמוע לקול מחרף ומגדף הזה... או ש... שנמשיך לשמוע... אבל ברגע ששומעים זה בהחלט שובר את הלב... מה שנכון נכו

 אבל!!! אני רוצה לתת לך מפת דרכים כללית איפה אנחנו נמצאים... אולי זה יקל עליך...

---  

העולם כולו עוקב בשעשוע ובגיחוך אחר שוכני תיבה אלמונית שכבר קרוב לשנים עשר חודש שהם נעולים בתוכה...  ובכן:
בה מסתורית... מה כוונתם... מה הם המניעים שהביאו כתבנו לענייני חדשות יצא לסקר את התחושות של שוכני אותה תי

עד השבוע האחרון... תמיד כשניסיתי לדמיין מה היו התחושות ובכן:אותם לתיבה ומה מונע מאיתם לצאת ממנה לחפשי... 
של נח ובניו כשהם היו בתיבה... אז מה שתמיד הבנתי בפשטות זה שהם הרגישו המאושרים עלי אדמות שהם קנו את 

מם... תחשוב: כולם נמחו... כולם מתו במבול... ואילו אנחנו היחידים שנצלנו ממוות ונשארנו בחיים... איזה זכות יש לנו...  עול
אם תשים לב לאורך כל הדרך משמע שבאי התיבה לא קלטו  אבל לא!!!! השבוע פתאום שמתי לב שזה בכלל לא היה כך!!!!!

והההראיה: כתוב שכשנח יצא מהתיבה... הוא פתאום גילה את החורבן  ..יצאו מהתיבה.באמת את היקף האסון עד שהם 
הגדול... ואז הוא התחיל להצטער ולבכות ולשאול: רבש"ע למה החרבת את העולם? ואז הקב"ה נזף בו: למה נזכרת רק 

אז הוא באמת  עכשיו להצטער... למה לא התפללת קודם... (עיין זוהר חדש נח) משמע שרק לאחר שנח יצא מהתיבה... רק
 התשובה היא:התחיל לקלוט את מימדי החורבן הנורא... אם ככה: אז מה הוא חשב כשהוא כבר היה בתיבה??? 

 שהתחיל המבול!!! רגע  ל פ נ י נח ובניו נכנסו לתיבה רגע!!!! 

בבל על הזמן... אתה שהתחיל המבול הכל היה טוב... כולם היו מבסוטים... נרגילות.. היה צחוקים קטעים... ח לפניורגע 
 יש פה תיבה!!!!מפסיד...  ובדיוק אז!!!! בדיוק אז נח קורא לכל הצולי"ם האלו שמאמינים לדברי ה' ואומר להם... רבותי: 

והקב"ה מבקש להיכנס לקפסולה... ה' הולך להביא מבול לעולם וכולם הולכים למות... מי מוכן לעזוב את הכל בצד... לשים 
טובים שנראים ככה כלפי חוץ ולהיכנס לתיבה??  נו... מי מוכן להיכנס לכזו תיבה?? רק הצולי"ם האלו... בצד את כל החיים ה

שהיו מוכנים לוותר על הכל... מוכנים להתנתק מהרשת של ההפקרות וחיי הרווחה ובמקום זה להיכנס לאיזה תיבה צרה 
 ן הולך להיות כאן מבול!! ומחניקה... והם בכל זאת נכנסו!!!! כי הם האמינו בה' שאמר שאכ

ומה הם ראו??? הכל כשורה!!!! עולם כמנהגו נוהג... עסקים  ורגע לפני שהם נכנסו לתיבה הם העיפו מבט אחרון על העולם...
הרבה יותר מזה... מובא בחז"ל שבשבוע שלפני המבול הקב"ה הטעים אותם בתענוגים מיוחדים מעין  אבל לא רק!!!!כרגיל... 

. כלומר: דווקא אז!!! בשבוע האחרון... העולם החומרני הגיע לשיא פסגת הנהנתנות והחומרניות שלו... כל אלו עולם הבא.
שהשחיתו דרכם על הארץ... הרי דווקא בשבוע האחרון שלפני המבול הם פשוט חגגו על הבר... נהנו מכל רגע... היה שם כיף 

שהם ננעלו  רגע לפניתיבה... מה המחזה האחרון שהם ראו מול עיניהם חיים...   ו... ותחשוב שכל הצולי"ם האלו שנכנסו ל
הנים עד לב השמים... נ ישאו בתוף וכינור וישמחו לקול עוגב יכלו בטוב ימיהם וילדיהם ירקדון...בתוך התיבה????  הם ראו את כל החחחברה חוגגים... 

ו... וכעת לוותר  ז"ל שבהתחלה המים היו גשמי רצון אם יחזרו בהם)(גם על זה כתוב בחגם כשהתחיל הגשם זה היה נראה פארק המים... 
 על הכל ולהיכנס לתיבה המחניקה הזו... 

ומה אתה חושב... היה שם מסיבת עיתונאים בכניסה לתיבה... צילמו אותם... צחקו עליהם... ירדו עליהם... עשו מהם קירקאס... 
יבה...  ושם ויפת הצולי"ם מתכווצים מעלבון... מושפלים מהזלזול... אבל נתנו להם דוחו"ת... שללו להם את הרישיון של הת

בכל זאת נכנסים לתיבה בראש מורכן... נאחזים חזק חזק באמונה שאם ה' אמר להיכנס לתיבה אז גם אם זה מחניק (ואולי 
 גם מדביק) ולא נוח אבל כך צריך לעשות וכך נעשה... 

 בגיליון זה... 6ההמשך בעמוד 
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  הויכוחים העכורים והבלתי נגמרים שלנו סביב ה... ה"נושא" הזה..

אחד מהתסמינים והתופעות לוואי הצפויות של נגיף הקורונה זה הויכוחים הפנימיים שבינינו סביב הנושא... כן... לכל אחד 
דעת תורה והדרכה  שה' נתן בלבו!!! ו... ולנו לא נותר אלא להתווכח ולהוכיח עד כמה מאיתנו יש רב... ולכל רב יש את ה

הרב שלי צודק... או יותר נכון: עד כמה הרב שלך טועה ובגדול... ו... וככל שנוקפים הימים הויכוחים מתחדדים והאוירה 
יכול להתפתח... אז בא נעשה סדר: באמת מי שוב נהיית עכורה... והדברים כבר לאט לאט יוצאים מהקשרם ומי יודע לאן זה 

 צודק?? מתי נוכל לדעת במבחן התוצאה איזה הנהגה התנהלה הכי נכון ואיזה רב אמר את ההנהגה הכי יאותה???

מי שיודע קצת הסטוריה... גם לפני השואה היה חוסר ודאות מוחלט... אף אחד כמעט לא  אז שמעתי פעם משפט מזעזע... 
ה... היו כל מיני השערות והתפתחו וויכוחים פנימיים בקרב היהודים מה נכון לעשות ומה לא... היו כאלו ידע באמת מה קור

שטענו שאסור להתפתות לגרמנים ולעלות לרכבות... כי... כי לך תדע... יש שמועות שהם לוקחים להשמדה... והיו יהודים 
לרכבות.. מי שעולה לרכבות מציל את החיים שלו... מגיע שטענו בבירור וב"ידיעה" ברורה שכדאי כדאי... כדאי לעלות 

 למקום מבטחים ומקבל דרכון וכו'... בקיצור: ויכוח!!!! 
 נו... כעת!!! לאחר שמונים שנה... מה אתה אומר?? מי יצא צודק במבחן התוצאה??? 

גדול ואילו לאופטימי לא נותר אלא אז כמובן... מה עומד לנו על הלשון... ש... שנעבאך נעבאך... הפסימי יצא צודק ובגגג
 לכבוש פניו בקרקע ולדעת שהוא טעה בגדול... 

אז זהו שלא!!! אתה יודע מה קרה בסופו של דבר??? בסופו של דבר לאחר תקופה קצרה כככככולם!!! כולם יחד עלו 
איכשהו לאושויץ... זה דרך בסערה השמיימה ביחד במעלות קדושים וטהורים... גם האופטימי וגם הפסימי... שניהם הגיעו 

הרכבות... וזה במצעדים וזה לאחר מחנה עבודה... כל השטיבל הגיעו איכשהו לכבשנים ויחדו את השם המיוחד ונשמותיהם 
לא עלו בסערה השמיימה... (ה' יקום דמם וניקיתי דמם לא ניקיתי) ושם!!!!! שם בשמים מה התברר??? ש... שאף אחד 

 אלא מאי?? לא טעה...ואף אחד  צדק
 רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום!!!!

התברר שהההההכל בגזירת עליון... הכל זה אומר הההכל... שם בשמים כולם מבינים שזה בכלל לא נפקא מינה מי צדק ומי 
מחיר... והרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו טעה... בסופו של דבר מה שהיה צריך לקרות היה קורה בכל 

 וכפר אדמתו עמו... 
זאת אומרת: גם בויכוחים שהוכרעו במבחן התוצאה... אוהו הוכרעו... כמו השואה בשעתה שמבחן התוצאה האיום והנורא 

יודעים איזה טעות מרה טעה אותו אופטימי שחשב שלו רשום בנהרות של דם על דפי ההיסטוריה.. גם כעת שכולנו 
שבאושויץ מפצחים גרעינים... וכמה שכולנו מהנהנים בראשנו איזה צודק וריאלי היה אותו חשדן וחששן שניסה לברוח 

ובתור יהודים מוטל עלינו להאמין  הרי סו"ס אנחנו יהודים...לנו המבחן תוצאה הזה ברור... -משם בכל מחיר... כמה ש
הכל בגזירת עליון!!! ---ן התוצאה הסופי סופי סופי סופי מחכה לכולנו שם בעולם האמת ושם למעשה מתברר ששמבח

כל אחד, לפי  -וחוץ מזה הכל תאטרון בובות... בשמים הדבר היחיד שמעניין ונבדק בשבע עיניים זה לגופו של עניין
 מה שצריך או לא!!!  הנתונים שהיו לו ולפי ההוראה הרוחנית שהוא קיבל האם הוא עשה

גם אנחנו נמצאים בתקופה של מבוכה בסדר גודל קיצוני שלא זכור... יש דעות  אז כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות...
קיצוניות לכל כיוון... והאופטימי עסוק בלהוכיח שהרב שלו יצא צודק במבחן התוצאה... והפסימי הוא עוד יותר גרוע... הוא 

מי צודק ומי לא  ושניהם טועים בגדול!!!מתים ומונשמים כדי להוכיח עד כמה שהרב שלו צודק...  עסוק בלספור עוד ועוד
אין פה שאלה מי צודק ומי לא כי מבחן התוצאה יהיה  המשכיל בעת ההיא ידום!!!!זה בכלל לא הנושא... כי על זה נאמר: 

א בגזירת עליון זה אתה!! האם עשית מה שצריך רק שם בשמים... ושם מתברר שהכל בגזירת עליון והדבר האחד ויחיד של
 לעשות או לא!!!

ושיהיה ברור: אם אני לפי הנתונים שלי... והרבנים שלי... אני צריך ללכת עם מסיכה!!! גם אם יתברר שכל הקורונה הזו 
ל שזלזלתי היתה שטות מתחילה ועד סוף... אני אקבל שכר שעשיתי מה שצריך ולבשתי מסיכה, ואני אתבע על כל זלזו

 בהנחיות של רבותי...
ובאותה מידה!!! גם אם יתברר במבחן התוצאה שהקורונה היא מגיפה נוראה... הרי כל מי שציית לרבותיו שהורו לו 
להתעלם מקיומה של המגיפה... ולהמשיך שגרת חיים והוא יקבל שכר על זה שהוא עשה מה שהוא היה צריך לעשות!!!! 

 על זה שהיו לו ימים שהוא הושפע מהפאניקה שלי וביטל תורה או תפילה... ולא זו בלבד... הוא יתבע 
אני יודע שאני מעצבן את ככככולם במשפטים האלו!! כי ממה נפשך... אני יורה לכל הכיוונים... אבל זו האמת ולא יעזור 

שיו שהמבוכה היא מבוך כלום!!! האמת היא שעושים מה שצריך!!! והרי אנחנו לא יודעים מה צריך לעשות... בפרט עכ
אמיתי שאין לו שום הכרעה וכאן!!! בדיוק כאן אבינו שבשמים הורה לנו לקבל הדרכה מזקני וחכמי העדה.. וברגע שהרב 
שלי מורה לי לנהוג בהנהגה מסוימת... אז זה מה שאני צריך לעשות!! ואם אני קבלתי הוראה אחת.. .ואתה קבלת הוראה 

דעות ה'"!! וה' יודע לעשות שלום במרומיו ולדאוג שאלו ואלו יהיו דברי אלוקים חיים... אני הפוכה... אז בשביל זה "קל 
לצערי לא יכול.. .אז אני צריך לשמוע בקול הרב שלי... אבל במקביל אני יודע שחבר שלי ששמע בקול רבו גם הוא עשה מה 

כמו תרתי דסתרי... אבל בנימה האישית צריך  שהוא צריך לעשות!! יתכן שלא בריא לנו להיפגש בתקופה שכזו... כי זה
לדעת שאם אני שומר על ההוראות זה ח"ו לא בגלל שביבי אמר... ולא בגלל שטראמפ לפני בחירות... אלא בגלל שהרבנים 
שלי אמרו!!! וממילא מאותו מקום שאני מקפיד כי הרבנים שלי אמרו... ככה הוא לא מקפיד כי הרבנים שלו הורו לו בדיוק 

 יפך... ועכשיו אני אגיד לך את המשפט הכי מעצבן:הה
את המשטרה אני מבין... אצלם יש ביבי!!! אצלם יש החלטות הועדה!! הכנסת!! הממשלה.. זה שהם רודפים אותי... אני 

מי???  יכול להבין אותם... כי מבחינתם ביבי קובע ותו לא... אבל אני הרי מבין שלא ביבי קובע... רק מי?? דעת תורה!!! של
של הרב שלי?? לאו דווקא!!! של כל אחד והרב שלו... כל עוד הקב"ה לא נגלה לרב שלי בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי 
עמך וגם בך יאמינו לעולם... כל עוד שזה לא קרה (וח"ו לא יקרה) הרי כולנו מחויבים רק לרב אחד שנקרא משה רבינו... 

.. (עכ"פ בגלות שאין לנו סנהדרין) וכפי שאני מצווה לשמוע בקול מורי ורבי ככה ומכאן ואילך לכל אחד יש את הרב שלו.
 הוא מצווה לשמוע בקול רבו...

 וזה מבחן התוצאה היחיד! עשית מה שצריך או לא! חוץ מזה שום מבחן תוצאה לא סופי.

 ואין פה מה להבין!!! מי שלא מבין את זה לא מבין עוד הרבה דברים... ודו"ק...

ל וראשו בשמים... ו... ומי  מגד
 בראש??

אני לא מצליח להבין את אנשי דור הפלגה... נכון... 
אתם פתאום לא מבינים אחד את השני... פתאום לכל 
אחד יש שפה אחרת משלו... נכון... זה בעיה... אבל גם 
בועידת האו"ם הבעיה הזו קיימת... ועם קצת מאמץ 

מחליטים על מצליחים להתגבר על הבעיה הזו... או ש
שפה אחת דומיננטית שתהיה משותפת לכולם 
כאנגלית וכדו'... או שמוצאים אנשים מתאימים 
שיודעים לתרגם שפות והם מתרגמים תוך כדי... 
בקיצור: הבעיה הזו מוכרת גם היום והיא ניתנת 
לפתרון!!! אז למה הם נפוצו לכל עבר... למה הם לא 

 ניסו להסתדר איכשהו?
התשובה היא: הוי... לא הבנת... הסיפור הוא הרבה 
יותר מורכב ממה שאתה חושב... תבין:  כל זמן שהיה 
שפה אחת ודברים אחרים!! אז יופי... הבה נבנה לנו 
מגדל וראשו בשמים... ואת מי נשים בראש?? את 
המישהו אחד הזה שכולנו נחליט גם בשפה אחת 

' בלל את ובדברים אחדים... דא עקא!! שברגע שה
שפתם לשבעים שפות... זה לא רק שיש פה שבעים 
שפות... אלא יש פה כבר שבעים אומות! יש פה 
שבעים קדקדים שונים! נו... תאר לעצמך שאנחנו נבנה 
מגדל וראשו בשמים... סו"ס נגיע לראש... נו... וכעת 

 תשאל השאלה: מי בראש???
 פה!!!! פה התחילו המכות!!! פה התחיל הבלגן... 

אתה חושב שהכאוס התחיל מזה שהם לא הבינו אחד 
את השפה של השני?? לא!! זו רק הבעיה הקטנה... 
עם זה איכשהו נסתדר... אבל כשזה הגיע למזרח... 
כשזה הגיע למגדל וראשו בשמים... ונשאלה השאלה: 
מי בראש?? שם התחילה ההסלמה... פה בלל ה' 

ל אחד שפתם!!! פה נהיה חוסר תיאום טוטאלי... כ
רוצה להיות בראש... ומזה נהיה חור בראש והם נפוצו 

 לכל עבר... 
והנה: עברו ארבעת אלפים שנה מאז.. ולאחר אלפיים 
שנה שעם ישראל גלו לאותם שבעים אומות... לאחר 
שהספקנו ללמוד את השפה שלהם... לאחר 
שהושפענו מהמנטליות שלהם... פתאום הקב"ה שוב 

ונפוצותנו כינס מירכתי ארץ... קירב אותנו מבין הגוים 
ושוב העמיד אותנו באותה סיטואציה... אנחנו פוגשים 
את עצמנו באותו שטיבלאך. אני הונגרי ואתה פולני 
והוא מרוקאי. ואנחנו שום מוצאים את עצמנו בחוסר 
תיאום... לא מבינים אחד את השפה של השנה... אנחנו 

היו רגע דור הפלגה  -נמצאים בדיוק באותו מקום שהם
לפני שהם נפרדו... וכעת הקב"ה מצפה מאיתנו 
שהפעם!!! אנחנו כן נצליח לבנות מגדל וראשו 
בשמים... שלמרות השפה והמנטליות השונה אנחנו כן 
נצליח להבין אחד את השני ולחיות באהבה ואחווה... 

הם רצו לבנות  פשוט מאוד: הם!!!!איך?? איך בדיוק???  
להעמיד שם אחד  לנו שם!! מגדל וראשו בשמים ולעשות

שאתה רוצה מישהו משלנו בראש...??? כ מאיתנו...
כאן נתקענו במבוי סתום. אבל כעת שכולנו ממליכים 

ושמו אחד... ואנו מגיעים עם כל הניגודים  את ה' אחד
שבינינו ועם כל המנטליות של השבעים אומות שכל 
אחד הביא איתו... ולמרות זאת אנו מגיעים לבית 

ההונגרי  בפינה את הגוי הקטן ואנחנו מניחים הכנסת
והמרוקאי שהבאנו מאירופה... וכעת בבית הכנסת 
אנחנו רוצים לבנות מגדל וראשו בשמים...  ומי 

ה' בראשנו!!!!! אם ה' הוא  וה' בראשם!!!!בראש?? 
בראשנו... אז אנחנו בהחלט יכולים לבנות מגדל 
 לתפארה... מגדל שאמנם מורכב ובלול משבעים
שפות... משבעים נוסחים שונים בתפילה משלל 
העדות והמנטליות... אבל היות ובאנו כאן להמליך 
קדקוד אחד ומי בראש אחד ויחיד הלא הוא חי 
העולמים!!!! אז גם שבעים מנטליות שונות יכולים 
שפה אחת משותפת ודברים אחדים... כי אנחנו לא 

!!! באנו לעשות לנו שם... אלא לעשות לו יתברך שם
 להגדיל שמו הגדול הגבור והנורא שנקרא עלינו... 

 



 

  

המקורית... או  האם אני הפירמה  
 חברת בת...???

מישהו שאל אותי: כידוע... מי שקצת מבין במכשירי 
חשמל וכדו' יודע שהכל תלוי בחברה ובפירמה... אם 
אתה קונה מפירמה טובה ואמינה... אתה מקבל 
מוצר איכותי וטוב... זה חומר טוב!!! הכל דופק... 
אתה יכול להיות רגוע... אבל כשאתה קונה מזגן או 

כשיר חשמל אחר מהפירמות הזולות האלו זה כל מ
פירמה לא שווה... והכל נראה בהתאם... כל פעם 
נשבר פה... מתקלקל פה... העסק חורק... אתה צריך 
כל הזמן לקרא לטכנאי... ואתה אף פעם לא גומר 

 עם זה... 

טען לי אותו אחד: אני בעצמי... לאיזה פירמה אני 
! ובורא עולם הוא שייך?? לפירמה של בורא עולם!!!!

הפירמה הכי טובה!!! אם ככה הייתי מצפה שהחומר 
שלי יהיה איכותי! חומר חזק! עמיד!! יציב!! לא 
מתקלף... לא חורק... לא כל הזמן צריך לקרא 

 לטכנאי...

ותכל'ס... שלעפצעך... כל חורף אני מצונן... וכל כמה 
זמן אני מבקר אצל רופא שיניים לטיפולים 

ן הלאה וכן הלאה... בקיצור: אם בורא משמרים... וכ
עולם הוא זה שברא אותי... אז למה הפירמה שלו 
היא יחסית חלשה?? למה העסק חורק מידי 
פעם...?? למה אני צריך כ"כ הרבה פעמים לגשת 

 הקופ"ח וכדו'??? -לטכנאי של הגוף

 אה... מה אתה אומר על השאלה הזו???

ס לגופו של עניין... חייבים אז דבר ראשון: לפני הכל!! לפני שנכנ
להסתייג ולומר: חס ושלום!!! אסור להמעיט בחסדי שמים!!! 
ומוכרחים לפני הכל  להבהיר... ידידי היקר: אם אתה היית 
מזגן... היית באמת צודק... מה בסה״כ רציתי... רציתי מזגן 
שיעבוד ולא אצטרך להזמין כל הזמן טכנאי... אז זהו!!! שאתה 

תה נזר הבריאה!! אתה המכונה הכי יוקרתית והכי לא מזגן... א
עדינה בכל הבריאה כולה... ששווה להחזיק צוות שלם של 
טכנאים ועובדי תחזוקה על בסיס קבע רק בשביל ללוות את 

נא לא -הפמליא שלך רק בשביל לוודא שהכל בסיידר... כך ש
י (בדיוק כמו שנשיא ארה״ב מוקף ברופאים וטכנאים ושומרלהשוות!!! 

 ראש לא בגלל שהוא כזה שבור ורצוץ אלא בגלל גודל החשיבות שלו...)
זה בשביל ההבהרה כדי לא להיות כפוי טובה ולא להמעיט 

  בחסדי ה׳ על כל נשימה ונשימה שלך כאדם וכיהודי...

באמת מה התשובה על  אבל כעת לגופו של עניין:
 השאלה הזו???

העולם הזה הוא פירמה של בורא עולם... אם באמת 
אז למה באופן כללי הפירמה הזו... כזו שברירית...?? 
למה כל דבר חורק??? למה בקיץ יותר מידי חם 
ובחורף יותר מידי קר?? למה יש דלקת גרון וריאות 
ואזניים וקורונה ושאר התמודדויות... הפירמה של 

חזקה  בורא עולם לכאורה היתה  אמורה להיות יותר
 יציבה ועמידה? והתשובה היא חדה ונוקבת:

אני אגלה לך סוד כמוס: אנחנו לא הפירמה 
  המקורית!!!!!

כי הפירמה המקורית של בורא עולם היתה עד דור 
 המבול!! 

אז!!! בדורות האלו העולם היה משוכלל לפי 
הפירמה המקורית שלו... בשעתו היה העולם יציב... 

עמיד... חי מאות מאות החומר של האדם היה חזק ו

שנים... כפי שאיוב מתאר באריכות (פרק כ"א)  
אבל!!!! דא עקא!! שדווקא אז כשהאדם הרגיש כ"כ 

ויאמרו לקל סור "חזק ויציב וכ"כ עמיד ואיתן... הרי 
י כי נעבדנו -מנו ודעת דרכיך לא חפצנו, מה שד

זה מה שקורה לאדם  ..."ומה נועיל כי נפגע בוו

מרי יציב!!  הוא נהיה זחוח והוא שמרגיש לגמרי לג
שוכח את מקומו... הוא חושב שהוא האלוהים של 
עצמו ואין לו מינימום של רסן... הוא עושה מה 
שמתחשק לו... איוב שם מתאר את הרוע והשחיתות 
הבלתי נתפסת שאפיינה את אנשי דור המבול... 
שכזה רוע וחוסר מעצורים יכול להגיע רק מאדם שכל 

ם לו וממילא אין לו שום דבר שירתיע החיים חלקי
אותו... החוסן והכח והנשק הזה הביא את אנשי דור 
המבול להשחית את מעשיהם עד קצה הגבול עד 

לשחת כל  -שלא היה להם שום תקנה אלא מבול
זה מה שכתוב בתהילים: (בשר מפני רוע מעלליהם... 

א כי החליק אליו בעיניו למצ -"אין פחד אלוקים לנגד עיניו
עוונו לשנא... מי שיש לו חיים חלקים... הוא אדם חסר 
מעצורים... והקב"ה עושה לו את זה כדי למצא עוונו 

אגב: לא לחינם חז"ל אומרים:  ולהכרית אותו מארץ חיים...
שאסור להתגרות ברשע שהשעה משחקת לו... אתה יודע 
למה?? כי הוא החיה הכי מסוכנת!!!! כי אין לו שום 

ולדאבוננו הרב אתה יכול לפגוש כאלו אנשים  מעצורים...
גם בתוך מחננו... אנשים שיתכן ולא באשמתם הם 
טיפוסים קלילים באופי שלהם... שום דבר לא מפחיד 
אותם... לא קורונה ולא מחלות ולא יסורים... סוג אופי כזה 
קליל ששום דבר לא מצליח להפחיד אותו... וברגע 

א פשוט עלול להיות שמצטרף לזה חוסר יראת שמים הו
חיית טרף הכי אכזרית... הוא מסוגל להתעלל בך רגשית 
ושום דבר בעולם לא ירתיע... עד כמובן ש... ש"כל כלב בא 
היום שלו..." אבל עד שזה יקרה... הוא פשוט עלול להיות 
סדיסט ואכזר בלי שום מעצורים... וחז"ל מלמדים אותנו 

צריך  -הוא בעצמולהיזהר ממנו... ובעיקר!!!! הכי הכי 
להיזהר מעצמו!!! כלומר: מי שמזהה בעצמו את האופי 
הקליל והזחוח הזה הוא מוכרח להכניס בעצמו יראת 
שמים... כי אחרת הוא עלול להיות חיית טרף מהסוג של 

וכעת!!!! לאחר המבול...   דור המבול ואכמ"ל...)
כשהקב"ה זכר רחמיו ורצה שוב לחדש בטובו מעשה 

ז זהו!!! מכאן ואילך אין טעם להחזיר בראשית... א
את העולם לפירמה המקורית!!! הפירמה המקורית 
הוכחה כמזיקה!!!! כשהאדם מרגיש יותר מידי יציב 
זה מתנקם בו בראש ובראשונה... הוא מאבד את 
הכיוון.... לכן מכאן ואילך!!!! מאחרי המבול הקב"ה 
שינה את כל הפירמה של העולם לחלשה יותר... 

רית יותר... וזה הפשט ב"עוד כמה ימי הארץ שברי
זרע וקציר וקור וחום קיץ וחורף..." כל המושג של שש 
עונות השנה זה חולשה מתוזמנת שה' הביא לעולם 
כדי לשמור על העולם... שהפירמה תהיה קצת פחות 
איכותית ופחות זחוחה... אז ידידי היקר: נכון שבקיץ 

והגוף שלך קרעכץ  חם לך מידי ובחורף קר לך מידי...
פה קרעכץ שם... אבל אם זה לא היה כך... אז אמנם 
היית הרבה יותר חזק וחסון אבל היית מתמרד!!! 
היינו כולנו שוכחים את המקום שלנו ומאבדים את 
עולמנו... הקב"ה כבר לא מוכן להחזיק עולם של 
מושחתים שיהיה בהם רק נח אחד... הוא רוצה 

... הוא רוצה שכולנו נהיה שכולנו נהיה נוחים ורכים
שבריריים ונדע תמיד שיש לנו מה להפסיד... וכולי 

 האי ואולי!! בינינו לבין עצמנו... הלוואי ונבין את זה

עד כאן המהפך שהתחולל בעולם מלפני דור המבול 
 ולאחמ"כ...

--- 

אז זהו!!!! שבדיוק את אותו תהליך ואת אותו מהפך  
מה שקרה בדור  אנחנו עוברים בתקופה האחרונה: 

המבול... זה בדיוק מה שקרה איתנו בכל  שלפני
 העשרות שנים האחרונות שעד פרוץ הקורונה!!! 

אם נסתכל במבט רחב וכללי על כל התהליך שעובר 
על העולם במאה ויותר שנים בכלל ובשנים 
האחרונות בפרט... העולם הנאור שלנו עסוק כל 

זה הזמן בלתפוס את העסק לידיים חזק חזק! 
התחיל מהדמוקרטיה... והמשיך בטכנולוגיה 
המתקדמת שמצאה פתרון כמעט לכל בעיה 

 בחיים... 

יהודי קלאסי שחי באירופה לפני  אני רוצה שתבין:
מאה שנה... הוא תמיד לקח בחשבון שיכולים 
להופיע פה חבורת שודדים ולשדוד את כולנו 
ולהשאיר אותנו נקיים מנכסינו.. הוא גם ידע שאם 

לה תהיה עצירת גשמים... הוא עלול למצא את חלי
עצמו גווע מרעב וצמא למים... חוץ משריפה שיכולה 
לפקוד את העיר ולהשאיר את כולנו ללא קורת גג... 
הוא גם ידע שיכולה לפרוץ במלחמה ואז לוקחים 
את כולנו כשבויים... זאת אומרת: עד לפני מאה 

! כל שנה אף אחד לא הרגיש לגמרי יציב בעולם!!!
אחד ידע שיכול משהו לזעזע לו את האדמה מתחת 
הרגלים... ואז לאט לאט משהו התבסס בעולם... וזה 
היה תהליך שהתפתח אט אט... ואז הוא התחיל 
להתקדם בצעדים מהירים בהתאם לטכנולוגיה 
המתקדמת... לאט לאט הושגה כביכול שליטה על 

אתה יודע מי פוגש את כל הסיכונים האפשריים!! 
מי שבנה מוסד...  תופעה הזו באופן הכי מוחשי??ה

... אבל 4חידר וסמינר וכדו' והוא מחכה לטופס 
חכה!!! צריך מערכת אזעקות בשביל הביטוח... 
אח"כ צריך אישור ממכבי אש על הגלאי עשן... 
אח"כ צריך להגיע מישהו לבדוק את המבנה שהוא 

ם תקני מפני רעידות אדמה אפשריות... רגע... ומה ע
ממ"ד במידה ויש טילים??? ומה עם יציאת חירום 
במידה ו....?? אתה מבין? היום כל בנין שנבנה... 
הדלתות שלו לא יפתחו עד שלא יאבטחו אותו 
משרפות... מפריצות... מרעידות אדמה וצונאמי 

לך תדע אולי יתפרצו... אנחנו -ואולי גם הרי געש ש
לעלות צריכים לשלול את כל הסיכונים שרק אפשר 

על דל המחשבה ורק אז אפשר לדרוך בשערי 
זו גישה של   מה זה? מה פשר הגישה הזו??הבנין... 
אני רוצה לתפוס שליטה  ב כ ל   מ ח י ר ! ! !יציבות  

על כל המציאות... אני מוכרח לוודא שהכל 
בשליטה!!!! ולשלול כל התפתחות שחלילה עלולה 

וד לצאת משליטתי!!  ואתה מבין לבד שזה ע
דוגמאות חיוורות.. לא ניכנס כעת לרשימה ארוכה 
והבלתי נגמרת של בדיקות רפואיות פולשניות 
ומתישות שכל רופא משפחה רודף אחרי הפציינט 

(עוד הרבה לפני שילך וינבור בגוף שלו הלוך ושוב... 

כדי לשלול ולשלול ולדעת שהעסק  הקורונה..)
 פעם לכל שלי!!!בשליטה!!! בשליטה של מי?? 

מבוטח בקופ"ח היה אפשרות לשלם עוד קצת כסף 
ולהיות במושלם... היום איפה... יש עוד כמה וכמה 
כיסויים וביטוחים... יש ביטוח סיעודי... ביטוח 
שיא... ושלא תדע.. אתה מבוטח ומסודר מכל 
הכיוונים שרק תרצה.. והכל בשביל מה??? בשביל 
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לקבל תחושה שאנו תופסים את העולם חזק חזק 
תחשוב על זה... זו  לא יברח לנו מהידיים... ש

  התפיסה היום!!!

די!!!! כנראה שהגענו לסוג של מיצוי... -וכנראה ש 
אנחנו כבר מחזיקים יותר מידי חזק ואנחנו יותר 

 מידי מרגישים שהעסק בשליטה...

ו... וכשמרגישים יותר מידי שהעסק בשליטה... מה 
 קורה אז???

בד רסן... ויאמרו באיזשהו מקום מתחילים לא
וכאן נכנסנו לקל סור מנו ודעת דרכיך לא חפצנו... 

תחושת היציבות הזו בשלב מסוים  לדור המבול!!!
הכניסה אותנו לשכרון חושים... אנחנו מרגישים 
יותר מידי חזקים... שולטים... וקדימה... כעת אני 
האלוהים של עצמי ואני יכול לעשות מה שעולה 

י לא ברשת... אבל כשאתה על רוחי... ב"ה שאנ
שומע לפעמים את ההפקרות שיש שם... את 
התחושה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה 
ולהכות רעך בסתר... הפקרות מסוג שכזה יכולה 
להגיע רק ממי שמרגיש כ"כ בטוח שאף אחד לא 

 יעצור אותו בצידי הדרך ולא יחכה לו בסיבוב...

--- 

יע ולפתע הוא אז זהו!!! שיום אחד בורא עולם הג
דפק דפיקה חזקה על השלחן!!! סטופ!!! אני 

 הבוס!! ותפסיקו לחשוב שהעסק בשליטה...

סו"ס הקב"ה נשבע שהוא יותר לא יביא מבול 
לעולם... במילים אחרות: הקב"ה נשבע שהוא 
יעצור ויבלום את ההפקרות רגע לפני שהיא תחצה 
את הקוים האדומים. וה' דופק כעת על השלחן 

לנו: רבותי!! תרגעו!! תפסיקו להיות ואומר 
זחוחים... תפסיקו לחשוב שאתם יכולים לסדר 
לעצמכם את החיים... תפסיקו לחשוב שהעסק 
בשליטה (שלכם) כי הוא לא!! לא בשליטה!! 
המפתחות בידיים שלי!!! ואני אקבע את הסדר 
יום. הקורונה בבת אחת זיעזעה את כל היציבות 

תי!!! תפסיקו לחשוב שהתרגלנו אליה... זהו רבו
שאם יש לכם גלאי עשן וביטוח בריאות משלים 
אז אתם מסודרים... תפסיקו לחשוב שאם יש 
לכם נציגים בכנסת או עסקני רפואה אז הכל 
בשליטה.. תפסיקו לדמיין שאם יש ממסד 

כבר נוסע יפה קהילתי ומוסדות מסודרים אז הכל 
 בפס יצור והכל בשליטה...

--- 

לקבל את התפיסה החדשה ואנחנו מתקשים 
הזו... אנחנו מאוד מתקשים לשחרר אחיזה... 
בשארית כוחנו אנחנו נאחזים חזק חזק ותופסים 
את המושכות וצועקים בקול עייף וניחר: העסק 
עדיין בשליטה.. אתה יודע איפה אני רואה את זה 
בצורה הכי מגוחכת?? אחד מהמשפטים שהכי 

ר שיש צורמים (עכ"פ לטעמי) יש משפט מוכ
נוהגים להזהיר בו בימים אלו: מי יודע איזה 

יש לקורונה!!! המילים האלו  השלכות ארוכות טווחח
זה מילים שמשגעות  השפעות ארוכות טווח!!!

אותי... אתה קולט??? הבן אדם כבר הסתכל 
קדימה ובחן את כל מה שהולך לקרות איתו לטווח 
ארוך... הוא כבר רואה את כל האופק הארוך 

.. והפינה היחידה שעדיין נותרה לו זה טווח.

הקורונה... זה הדבר היחיד שהוא לא יודע מה 
ההשפעה הארוכת טווח שלה... אתה קולט??  הוא 
כבר שלל את הכל!!! יש לו כבר תוצאות של בדיקות 

(כלומר: הוא דם מוכנות מראש לעשרים שנה הקרובות... 
א חלילה יצטרך כבר ערוך לצינתור האפשרי ולרשימת הכדורים שהו

וההשפעה ארוכת טווח היחידה שהוא  ליטול אותם..)
 עדיין לא סגר את הפינה איך מטפלים בה זה הקורונה. 

היציבות הזו  עכשיו אתה מבין על מה אני מדבר????
שאנחנו בכח רוצים לתפוס את החיים חזק חזק 
בידיים!!! בדיוק את זה ה' רוצה שנשחרר אחיזה... 
ותתנו לי... הההלו... תרגעו... תשחררו אחיזה... אני 
עשיתי... אני אשא... אני אסבול ואמלט... אני עשיתי 
קורונה... ואני גם אקח אותה כשאני רוצה... תנו לי 

 לנהל את הלו"ז של העולם... 

--- 

הכל מסודר...  !זה בדיוק מה שקרה גם בדור הפלגה!!
סו"ס העולם מתנהל כמו שצריך... הצלחנו לשקם את 
העולם לאחר המבול... איש תחת גפנו ותחת תאנתו... 
ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים... כולם 
מרוצים... אף אחד לא חולה... אין פרץ ואין יוצאת ואין 

אבל!!! עדיין יש איזה משהו שמטריד את צווחה... 
אנחנו זוכרים שפעם היה איזה מבול... שזה  מנוחתנו...

מצביע על איזה חור באוזון... או על איזה חוסר יציבות 
בעמודים שעליהם עומד הרקיע... אולי יש סדקים 
באיטום של התקרה של העולם... אולי הגיע הזמן 
לעשות איזה שיפוץ ברקיע... משהו כמו זיפות או 

זו  ם ואומר להם:אה... צוחק עליהם בורא עוליריעות... 
הבעיה היחידה שנשארה לכם??? ברגע שתסדרו את 
זה... אז זהו... כעת כבר הכל בשליטה ואפשר להיות 

 רגועים... ?? 

רגע... ומה יקרה אם תגמרו לזפת את התיקרה של 
העולם ופתאום תתגלה בעיה חדשה מזוית שלא 

חלמתם עליה... בעיה ששמה תקשורת בין אישית!!!!  
יהיה מבול חלילה... לא משהו מסובך לא!!! לא 

בשמים... לא צריך לעלות לגג של העולם... לא צריך 
לבנות מגדלים... רק בעיות של חוסר תקשורת ואי 
הבנה... שלא יבין איש שפת רעהו...  עם זה אתם כן 
תסתדרו?? וזה בדיוק מה שקרה!!! הם כבר התחילו 

ספר את השיפוצים... וכבר התחילו לראות ירידה במ
המאומתים... כבר הצליחו לנצח במאבק נגד הדליפה 

של  4של הרקיע.. נו... כעת אפשר לקבל סופית טופס 
העולם...??  פתאום נפל עליהם תיק חדש לגמרי שהם 
לא חלמו עליו!!! בעיות פנים חברתיות... בעיות שלום 
בית... זה מדבר אידיש... וזה עונה לו במרוקאית... ויפץ 

ויחדלו!!! ויחדלו לבנות העיר!! הם ה' אותם משם 
חדלו לדמיין שהם הולכים לגמור לסדר את הבעיה 
האחרונה של העולם... כי צצה להם בעיה חדשה 
מכיוון אחר לגמרי שהם לא חלמו עליה... הם קלטו 
שיש בורא עולם שרק הוא בחכמה פותח שערים 

 ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים... 

--- 

בפרשת נח!!! פרשת נח עדיין לא מדברת נמצאים אנו 
על יהודי!! עדיין לא הגענו לעולם הידידות ועבודת ה' 

אנחנו בשלב אחד לפני הצרופה של אברהם אוהבי... 
אין מה לעשות... צריך להתאזר בסבלנות.. אם ה'  זה!!!

הגיע... אז המתין עשרים דורות עד שאברהם אבינו 
לנו מותר להתאזר בסבלנות במשך שתי פרשיות... 
וכעת בפרשת נח אנחנו עדיין מדברים על המינימום 

הבסיסי ביותר שנדרש מבן נח!! להבין שיש בורא 
עולם שהוא מנהיג את העולם ולא אתה!!!! זה עוד 

 לפני יהודי!!! 

זה דברים מינימליים שאתה מבין לבד שלא רק בן 
ן... אלא גם יהודי!!!! ובראש ובראשונה נח צריך להבי

 יהודי!! זו נקודת הפתיחה של יהודי... 

על אותו משקל בייחס לנגיף הקורונה... גם אם  
אנחנו מדברים כמו יהודים ואנחנו מבינים שנגיף 
הקורונה בא לעורר אותנו להתחזק בעבודת ה' 
ולהתחזק בזריזות באהבת ה' כאברהם אבינו... 

יל זה יש לנו גם פרשת נח להזכיר בשב אבל חכה!!!!
לנו שיתכן שיש דברים עוד יותר בסיסיים 
ומינימליים שאולי שם איבדנו את הכיוון... להבין 
שיש בורא עולם שצריך לכבד אותו שהוא ישלוט 
על העולם ובעיקר עלינו!!!! ולא להיות עסוקים כל 

 הזמן לשלול ולהרגיע ולתפוס שליטה על העולם... 

--- 

ו שנורא לחוצים מנגיף הקורונה... ו... ולך לכל אל
תדע איזה השלכות ארוכות טווח יש לזה... די!! 

 תרגע!! תפסיק!! רגע... מה עם המבול??

אתה לא מפחד שפתאום עמודי השמים יתרופפו 
ופתאום יהיה כאן מבול...?? אתה יודע איזה 

 היו למבול?? שלא תדע... השלכות ארוכות טווחח

ה' רוצה להשאיר משהו אצלו!!!  אז זהו שתרגע!!!
תן לו... תכבד אותו... תבין שה' רוצה שנפחד 

 ממנו!!! כן... ואלוקים עשה שיראו מלפניו... 

למה? מה העניין של ה' שנפחד ממנו?? מה אבא 
שבשמים מרויח מזה שהילדים שלו מפחדים 

התשובה היא: זה לטובתנו!!! הפחד שלנו  ממנו...??
זן אותנו!! לא נותן לנו לאבד מה' שומר עלינו!! מא

טוב לנו לתת לאבא  זה בריא לנו!!!את הכיוון... 
שבשמים את מושכות השליטה ולהשאיר אצלו 

טוב  כמה מפתחות שאנחנו מוכרחים את עזרתו...
אחרת  לנו שאנחנו צריכים לשמור איתו קשר עין!!!

אנחנו נראה כמו נוער מתבגר וחצוף ש... שכל מי 
כבר מבין שהמפסיד והמסכן שיום אחד התבגר 

הגדול ביותר זה אותו נער זחוח שחש מעצמו 
וחושב שהוא יודע הכל.. והוא עוד יחזור לכאן על 

כמובן, מי שעבר את -(ארבע... את זה כולנו מבינים!!! 

ניתן לאבינו שבשמים את המושכות  הגיל הזה)
ובמקום לפחד מהקורונה נפחד ממנו!! ובעזה"ש 

תרמוס כפיר ותנין... כן...  על שחל ופתן תדרוך
לפעמים הקב"ה מזמין שדווקא יהיה נחש וכפיר 
ותנין על הדרך... יהיו חששות... יהיו דברים לוטים 
בערפל... ואל דאגה!!! כי בי חשק ואפלטהו.. את 
הנחש והפתן הזה ה' הזמין בשביל להפגיש אותנו 

הזה ש"אשגבהו כי ידע שמי יקראני עם החיבוק 
 נוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו"ואענהו עמו א
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    בלילה!!!    33וש לרגל התחלת הזמן יערך הערב בביהמ"ד בשעה  הקידד
לחיים לקראת קביעת שיעור בבית המדרש... כן... השבוע מתחיל זמן חורף בבית -שמחה בכפר שלנו... הלילה יערך מעמד ה

גש!!! כל שנה בליווי תזמורת... כולם מוזמנים!!! כן... זה בהחלט מר בלילה 3בשעה המדרש של הכפר... הקידוש יתקיים 
החורף הגיע ואיתו הגיעו הלילות  תבין:מחדש יש חשש האם יהיה תקציב לפתוח את בית המדרש לקראת זמן חורף... 

הארוכים... הלילות המתוקים האלו ש... שכולם הולכים לישון בתחילת הלילה וקמים בחצות... ואז יש לך שש שעות של איכות 
צריך כמויות אדירות  תקציב בלתי נדלה!!!פעל את בית המדרש בימות החורף צריך שבשביל לת דא עקא!!!בעסק התורה... 

של שמן למאור... גם בשביל להאיר את הבית מדרש... וגם כדי להאיר את המבואות והשבילים של הכפר כולו... אחרת!!! אם 
מ"ד כבר מואר... אם הרחובות יהיו לא יהיה אור אז רק הצורבים שיודעים לגרוס הכל בע"פ יוכלו להגיע.. וגם אחרי שהבי

(אנחנו אפילו לא קולטים מה זה חושך גגגמור ברחוב... נדמה לך שאתה יודע... אבל אתה לא חשוכים לגמרי לגמרי... אז זה מאוד לא נעים... 
דרך החלון מתחיל מהחושך מצרים הזה באמת קולט... חושך גמור זה אומר שאתה לא רואה ככככלום!!! כל הסיפורים של הגנבים שנכנסו בארובה ונכנסו 

 ומה...)שהיום אנחנו לא מכירים אותו... ממילא בית מדרש לא מואר ורחוב חשוך זה כמעט כמו ישיבת בין הזמנים בלי מילגה... סליחה על הדוגמא העג
מלך לקח את כל תקציב הבטחון (שתבין: חזקיהו ה ותכל'ס להאיר כל לילה את הבית מדרש ואת כל המבואות האפלים זה תקציב גדול!!!!

ותכל'ס... כל שנה יש ניסים!!! והשנה גם קרה נס ועל   והיקצה אותו לשמן לבית המדרש... עכ"פ במדינת ישראל הבטחון הוא התקציב הכי שמן)
 בלילה לחגיגה הגדולה.  3זה החגיגה הגדולה... ולכן כולם מוזמנים בשעה 

 ל הרגלים... כולם שמחים לרגל תחילת עסק התורה בחורף!!!חכה חכה... בשעה שלוש בלילה כל הכפר ע
 ובכן: בקצרה:דא עקא!!! שהחגיגה הזו קצת מהולה במרירות... זה קצת על חשבון מישהו שעדיין טיפה עצוב... מה קרה??    

ת המסיקה ודריכת הבד יש יהודי יקר בכפר שלנו... קוראים לו ר' מרדכי... יש לו כמה פרדסים של עצי זית בגליל... וכעת עונ
(סוג של בור מיוחד לזיתים שנמצא בשדה... ומרכזים בתוכו את כל בעיצומה... הוא כבר סיים למסוק את כל הזיתים... והניח אותם במעטן.. 

הזיתים  וכעת!! ברגע שאחרון הזיתים ואז הזיתים עוברים תהליך שהם נפתחים שם מאליהם וזב מהם השמן והם מתבשלים במיץ של עצמם...)
(זה קולא נכנס למעטן... כעת זה נקרא גמר מלאכה לעניין הכשר!!! שמכאן ואילך הזיתים מוכשרים לקבל טומאה מדרבנן... 

כעת ר' מרדכי חזר לבית המדרש עם ידיים  בייחס לענבים שהם מוכשרים מרגע הבצירה ואילו בזיתים שמאי הקל להלל ולא גזר על המסיקה)
(לא... לא בידוד של לתת לזיתים את הזמן שלהם עד שיזוב מהם המוחל... ואז נתחיל את תהליך הבידוד!!! משומנות... כעת צריך 

 קורונה... אלא דריכת זיתים... שנקראת בד!! והדורכים נקראים בדדים...)
מגלה שם משהו  ויהי היום!!! ר' מרדכי מגיע לראות את מצב הזיתים... האם כבר זב המוחל... האם העסק מתקדם... ואז הוא

חשוד... הוא מצא שברי ביצה... אוי אוי... מהר מאוד התברר שיש פה גוזל מת... וכעת נכנסנו לבלגן שלם... סוגייה שלימה של 
"גוזל שנפל לבור..." האם הוא מטמא או דבעינן מחשבה... ור' מרדכי הוא מתלמידיו המובהקים של ר' יוחנן בן נורי ו... 

וגיה הזו במסכת נדה שבשבילה לבד צריך לילה חורפי שלם של עמל התורה... תכל'ס... ר' מרדכי החויר ובקיצור: לא נכנס לס
כסיד: המעטן נטמא!!! והתרומה כבר לא תיעשה בטהרה... דמעות זלגו מעיניו של ר' מרדכי... על כזו פשלה הוא לא חשב... 

נתים לא פספס שום דקדוק הלכה בהפרשת תרו"מ... הוא עד כה הוא כ"כ מקפיד על הלכות תרומות ומעשרות... הוא כבר ש
ולא בערתי כבר קיווה שבעוד שנה וחצי הוא יוכל לבא לבית המקדש בשמחה ולומר וידוי מעשר: "לא אכלתי באוני ממנו 

ורף והנה!!! כעת מתברר שהפסדתי את המירוץ.. הפסדתי את הוידוי מעשר... אני כבר לא אוכל להכריז באופן ג ממנו בטמא"
 "לא בערתי ממנו בטמא", זהו!!! הפעם התרומה תיעשה ותופרש בטומאה..  

ביום הראשון ר' מרדכי היה מאוד נסער... הוא היה מדוכדך מאוד על שהוא נכשל בעשה דמשמרת תרומותי... ועל זה שהוא 
ע... והתחיל לחשוב עם הפנים הפסיד את המצווה כתיקונה להפריש תרומה בטהרה... אבל אחרי יום יומיים הוא לאט לאט נרג

היה לי נס שיום לפני כן הפרשתי את הביכורים של השמן.. כלומר:  דבר ראשון: צריך לראות את הדברים הטובים!!!קדימה... 
לכה"פ הביכורים של השמן לא נטמאו... וזה בהחלט נס הצלה!!! אבל הלאה... מה הלאה... מה עושים עם התרומה הטמאה 

 הזו??? 
ר' יוחנן כהנא!!! הוא הכתובת!! המקים של בית המדרש!!! מי לא מכיר  ע הבזיק במוחו של ר' מרדכי רעיון מדהים...ואז לפת

את ר' יוחנן של הכפר שלנו... כידוע: יש בכל כפר שני אנשים... יש אחד שהתפקיד שלו להיות ממושיבי בית מדרש... דהיינו 
ג שיהיה מצב בבית מדרש... ואילו יש אחד שהתפקיד שלו לסגור את הבית התפקיד שלו לאסוף את כולם לבית המדרש ולדאו

ור' יוחנן הכהן הוא ה"מושיב" של בית המדרש  (אם זה לסעודות... אם זה אחראי קורונה וכדו')מדרש כשצריך ולהוציא את האנשים... 
להדביק את כל הכפר באהבת תורה  הראשי של הכפר שלנו... הוא דואג כל הזמן שיהיה ממצב בבית המדרש... והוא הצליח

שלו... והוא כבר חודש ימים מוטרד ושובר את הראש ומנסה לעשות "שנור" כדי להשיג כמה שיותר שמן למאור לעונת החורף 
המתקרבת... ובימים האחרונים אני רואה שהוא מוטרד מזה... וגם בזה הוא הצליח להדביק את יושבי הכפר וכולם עגמומיים 

ן עדיין תקציב לשמן למאור לשטייגן של הסדר א' הלילי בבית המדרש...   ויש לי כזו אהבה לאישיות שלו שלעת עתה אי
אני לוקח את כככככל התרומה הטמאה!!!! ואת כככולה אני נותן לר' יוחנן  ר' מרדכי החליט:ובעיקר לתורה שהוא כ"כ אוהב... 

אבל הוא יכול להשתמש בה להסקה או למאור... ואיך שאני מכיר את הכהן... כידוע: תרומה טמאה אסור לכהן לאכול אותה... 
ר' יוחנן הכהן... הוא יקח את כככל התרומה טמאה ויעשה ממנה שמן למאור בבית המדרש... הוא כמובן יבא ליהנות מהאור... 

מן שריפה בבתי אבל על הדרך כולם יוכלו גם להנות מזה... כמו שמבואר במשנה האחרונה במסכת תרומות: מדליקין ש
 כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ברשות כהן... העיקר שגם הכהן נהנה מהם... 

ליהודים היתה אורה... בהשגחה פרטית הושג שמן למאור בשפע לחודשיים  חגיגה בכפר!!! כולם על הרגלים... שמעתם???
המבורכת... על ההרבצת תורה שתהיה בזכות זה... כעת הקרובים... כולם נוהרים לביתו של ר' מרדכי להודות לו על ההחלטה 

ברור לר' מרדכי ש"לטובתי נשברה רגל פרתי..." מי יודע אם הגוזל הזה שנפל לבור לא קרה בהשגחה פרטית ולו בשביל 
אמר לדוד טוב לי יום אחד  (אמנם לנו אין רשות ליזום כאלו דברים... אבל לקב"ה מותר... סו"ס הקב"ה כברשיהיה שמן למאור ללומדי ביהמ"ד... 

אבל היות וסו"ס השמחה קצת  שאתה עסוק בתורה כשידיך מלוכלכות בהלכות איסור והיתר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני בטהרה...)
הפסיד... אשר על כן: לומדי בית המדרש החליטו להפתיע את ר' מרדכי והודיעו מהולה בצער על ה"וידוי מעשר" שר' מרדכי 

לו חגיגית: השנה כולנו!!! כל הלומדים עולים איתך יחד לבית המקדש להקריב לכה"פ את ביכורי השמן שלא נטמאו!!! ר' 
בורה שיעלו איתנו געציל הרפתן התלהב מהרעיון והוא מיד היקצה מעשר בהמה מיוחד להקריב שלמים לכל בני הח

מוזמן לעלות יחד עם כולנו בגיל  מי שישתתף בעסק התורה בלילות של חודש חשוון... לירושלים... מודעה נתלתה בבית המדרש:
ורנן לבית המקדש להקריב מנחת ביכורי שמן... הביכורים למקדש!!! ואילו התרומה תלך לתורה!!!! ואנו נשאר מוקפים בעבודת ה'... אשרי 

 כה לו אשרי העם שה' אלוקיו...העם שכ
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ממש בקרוב

 פסוק בזמנו!!!!
קיי"ל: כל האומר פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם... 
ויש כ"כ הרבה פסוקים בימים אלו שזה בדיוק הזמן 
שלהם... אין לך מושג כמה... אולי צריך יום אחד 

 לפתוח מדור כזה בעלון... מדור פסוק בזמנו.
--- 

שהכי מתאים (עכ"פ לטעמי) עכ"פ הפרק תהילים 
לתקופה הזה שכולנו עייפים מכל הסגרים 

למנצח על שושן והשביתות... פרק ס' בתהילים:  
עדות מכתם לדוד ללמד... אלוקים זנחתנו פרצתנו, 

רבש"ע: למרות שעד כה נתת לנו  , אנפת תשובב לנו
תחושה כאילו זנחתנו ופרצתנו, למרות שעד כה 

ת!! אנא ממך: תשובב אנפ -העמדת פנים של כעס
הרעשת ארץ לנו... ממשיך דוד המלך ומתאר: 

פרקת אותה ושברת... כל המסגרות  -פצמתה
רפה -מפורקות... כל התלמידים מפוזרים... אנא

תאחה את הסדקים שנבקעו השבריה כי מטה
הראית במסגרת שכ"כ צריכה כבר לחזור לעצמה... 

חזות ראית לנו "עמך קשה השקיתנו יין תרעלה"
קשה... מכל הכיוונים סגרים ופצימות ואטימת 
כניסות... השקיתנו את התרעלה... הערים 
החרדיות!!! דווקא הערים החרדיות מלאות 
בתרעלה הזו של הנגיף... לכה"פ זה הרושם שנוצר... 

 וכאן מתעוררת התחינה והבקשה:

 נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה!!!
לדבר ה'...  תן להם נס  אנא ה'... יראיך החרדים

להתנוסס!! אם עד עכשיו כולם הרימו עלינו דגל 
אדום בוהק שמנוסס עלינו... כעת תן לראיך נס 
להתנוסס שכולם יראו ששמך עלינו נקרא ואתה 

למען יחלצון איתנו... דוד המלך מסיים בפסוק: 
כל זה תעשה ידידך הושיעה ימינך וענני!!!!

 ולו בשביל מי?? -רבש"ע
יחלצון ידידך!! יכול להיות שבעיר החרדית הזו  למען

יש כל מיני אנשים לא ראוים... שבגללם זה קורה... 
בגלל כל מיני מחדלים רוחניים וכדו'... אבל יש שם 
כמה ידידך... יש שם כמה בני תורה ועובדי ה' 
אמיתיים שהם גם סובלים מזה... הם תקועים בבית 

שהם לא יכולים עם ילדים בלי מסגרת... הם סובלים 
לחזור לשגרת עסק התורה כפי שרצונך הטוב 

 למענם!!! למען יחלצון ידידך!!עמהם... אז אנא: 
 הושיעה ימינך וענני... -בשבילם

ודרך אגב: כאן המקום לומר שההזכרה "רצה 
והחליצנו" שכולנו מזכירים בשבת בברכת המזון 
נלקח מהפסוק הזה... למען יחלצון ידידך... כלומר: 

רונית בשבת קודש אסור לבקש בקשות עק
פרטיות... אסור להתפלל "שלא תהיה צרה ויגון 
ואנחה ביום מנוחתנו" אבל!!! אם זה למען יחלצון 
ידידך... אם זה בשביל אותם עובדי ה' מרוממים 

(כן... זה האברך שגרים בבנין שלי או בשכונה... 
הזה... שאף אחד לא "שם" עליו והוא כבר כמה 

אם זה בשבילו... אז   א מקבל מילגה)חודשים ל
הקב"ה כן מרשה להתפלל בשבת... אנחנו תופסים 
עליו טרמפ... וכבר מבקשים על כולנו בשבת קודש 
רצה והחליצנו... את ידידך ועל הדרך גם אותנו.. והוא 
הדין כאן: רבש"ע: יש כמה אברכים ועובדי ה' בני 
עליה שרוצים כבר ללמוד תורה ולהתפלל יותר 

ישוב הדעת!!! ויש להם קושי ועיכובים בגלל כל ב
הסגרים והבידודים האלו... ולהם זה לא מגיע... אז 
-אנא... תן ליראיך נס להתנוסס... למען יחלצון ידידך

גם אותי...  -הושיעה ימינך וענני -
אף אחד ושוא תשועת אדם!!! -הבה לנו עזרת מצר

 לא יכול להושיענו מיין תרעלה... כל החכמים
בעיניהם.. מהם לא תצמח הישועה רק מי? 

 .באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו.... 



“ 

 

 : למה ה' לא מגלה לנו במבחן...???11המשך מעמוד  
וזהו!!! הדלת ננעלה מבפנים... ומכאן ואילך הם איבדו קשר עין עם העולם!!!! אין קליטה... אין 

ניסה לשלוח הודעות או סלפי בצא'ט אבל רשת... אין שום מידע מה קורה מבחוץ... חם דווקא 
משום מה הוא לא קיבל משוב מחברי הקבוצה... הוא היה בטוח שהם מסננים אותו... ולך תדע 
איזה קטעים אני מפסיד... וככה במשך שנים עשר חודש נח ובניו לא יודעים כלום!! אין להם 

... דבר אחד הם יודעים: שום קשר עם העולם החיצון... הם לא יודעים מה קרה ומה לא קרה
שכאן!!!! בתוך התיבה... צפוף... מחניק... יש פה עבודה תובענית וקדחתנית נון סטופ... אין פה 
רגע אחד שאפשר לשבת רגל על רגל... ואילו מבחוץ!!!! חברים שלנו ממשיכים לכייף... לרקוד 

שנים עשר חודש  לפי הצלילים... זהו!! זה המחזה האחרון שנצרב בזכרונם.. ואכן במשך
יושבים להם הצולי"ם הבודדים בתוך קפסולה סגורה ומרגישים חנוקים!!! ואני רוצה רגע 
לעצור כאן ולשאול אותך בחור יקר...  בחור יקר: תנסה לדמיין מה עבר עליהם... הרי לך קל 
להיכנס לראש שלהם... גם אתה בתקופה האחרונה היית בקפסולה חודש או חודשיים... אז 

ה לחשוב מה עבר על נח ובניו במשך שנים עשר חודש שהם כלואים וצפופים בתוך תנס
קמפוס של שלוש מאות מטר מרובעים!!!!! עם בהמות וזבל... בו בזמן שמצידם הם בטוחים 

ואז!!!!! יום אחד פותחים את התיבה... ומה שמבחוץ יש שגרת חיים וכולם נהנים מהחיים... 
 נשאר כלום!!! כולם נמחו!!!! הכל נמחק!!! שאין כלום!!!! לא   מגלים???

אתה קולט איזה מהפכה בראש??? עד הרגע הייתי בטוח שאני צו"ל... ופתאום אני מגלה 
שאני לא צו"ל... אלא אני הוא היחיד שנשארתי!!!! הצחוק המתגלגל של חברים שלי 

ונשאר בשבילו  הצו"ל הזה שחשב שהוא עשה טובה לרבש"ענדם... נמחה... נצלל... נמחק... 
 בתוך תיבה חנוקה... מתברר שהיא היתה קרש ההצלה היחיד שממנו נבנה העולם.

(שלמה המלך אומר: כי בקול הסירים תחת הסיר כן שחוק הכסיל... כלומר: אם הכסיל מתגלגל מצחוק עליך 
א צוחק... אבל הוא שאתה עושה את רצון ה'... תחשוב שקול הצחוק שלו הוא שמן מטוגן שנשרף בסיר... כן... הו

לא קולט שהוא כעת על האש מטגן לך ספינגי'ם... כשהוא יגמור להישרף... אז תוכל לאכול את הספיניג'ים 
  שהתבשלו עליו... ודו"ק היטב...)

לכאורה מה שאמרתי כעת... זה... זה לא נשמע הגיוני... מה... נח לא ידע שיש מבול...??? ---
מה... הוא לא באמת קלט שהולך להיות מבול? הרי הקב"ה אמר לו בפירוש שיהיה 
מבול?? והוא הרי בנה תיבה והוא נכנס בתוכה... אז מה... כל זה הוא עשה רק מהשפה 

 מה התשובה?? הוא ידע!!! ברור שהוא ידע!!!!ולחוץ?? לא הגיוני?? 
 י שואל אותך: אבל הוא ידע כמו שאנחנו יודעים...     סליחה... אנ

האם יום אחד המשיח יגיע??? האם יום אחד הקב"ה ימטיר על רשעים פחים אש 
וגפרית?? האם יום אחד יתברר שכל מי שהיה מנותק מהרשת הוא צדיק והוא יקבל עולם 
הבא... ומי שהיה מחובר לרשת יהיה אומלל? זה נכון או לא נכון??? נכון!!! אתה מסכים או 

 !! לא מסכים??? מסכים!
 נכון... הכל נכון... אבל!!!! אבל עדיין... כעת להם כיף ולי לא.. 

אנחנו יודעים הכל!! אנחנו  לא חסר לנו ידע!!!נכון?? נכון זו התחושה שלך?? זאת אומרת: 
גם מאמינים בזה ואנחנו חיים על פי זה וגם משלמים על זה מחירים יקרים... אבל בכל 

 ... הוא עושה מה שבא לו... ואני לא... וזה קשה לי...זאת... תכל'ס חבר שלי נהנה ברשת
אז אותו דבר בדיוק לגבי נח ובניו!!! ה' אמר שיהיה מבול והם האמינו... וגם בנו תיבה... 

המציאות הנגלית  בשטח!!!!וגם נכנסו לתיבה... והם עשו כל מה שה' אמר... אבל תכל'ס... 
סוף סוף כעת אנחנו רואים שהם נהנים מול העיניים היא תמיד חזקה יותר מהכל!!!! ו

 מהחיים ואנחנו לא... אז זה יותר חזק מהכל וזה אוכל אותנו מבפנים!!!
העמידה בניסיון הזה הוא היה קרש  וזה היה ניסיון קשה מאוד בשבילם!!!! והיא היא!!!

  ואת הנקודה הזו אנחנו צריכים לקלוט!!!ההצלה שבזכותו הם נמלטו ממי המבול!!! 
לאחר מעשה... אחרי שכבר היה מבול... כשאתה כבר פותח את דלת התיבה ואתה רואה  

שאין ככככלום... כשאתה עומד מול הנתונים בשטח העגומים כ"כ.. כעת כולם מבינים 
שעשית את עסקת חייך... דא עקא!!!! שכל החכמה והתרגיל הוא לעמוד מול המציאות 

עדיין לא רואים אותה בכלל בכלל!!! ולחיות רגע לפני שהיא עומדת להתרחש... כשכעת 
 אותה ולפעול על פיה רגע לפני שהיא מתגלית בפועל!!! 

מי זה איש עסקים מוצלח?? זה אחד שיודע להשקיע בקרקעות הכי זולות זה א' ב' של נדל"ן... 
 אבל מאוחר!!!  -שכולם נזכרים רגע לפניוהכי חסרות סיכוי... כי הוא מזהה את הסיכוי שלהם 

שכולם קולטים זה כל הטקטיקה של עסקים... אם אותו איש עסקים היה קולט  הרגע שלפני
את זה רגע אחרי שהבועה התפוצצה וכולם קלטו את זה... אז הוא כבר לא היה איש עסקים... 
כל הקונץ וכל הקנייטש וכל הוורט זה לראות את המציאות כמות שהיא בשלב אחד לפני 

 יוק הסיפור שלנו... אנחנו יהודים מאמינים!!!!וזה בדשהיא התגלתה!!! 
והיות ואנחנו מאמינים אז התורה הק' והנביאים מכינים אותנו שאוטוטו תתגלה מציאות 
חדשה שהיה ה' למלך על כל הארץ... ואז יתברר שרק מי שדבק בה' יבא ויטול שכרו ומי 

ה רוצה לראות את זה אז מה אתה רוצה??? אתשלא עשה רצון ה' יהפכו פניו לירקון... 
 חבל!!! כשיגיע השלב שתראה את זה בעיניים.. זה כבר יהיה מאוחר...  בעיניים???

אתה כבר לא תוכל להשקיע במניה הזו... כי היא כבר המריאה... הפסדת את המטוס...  
הוא כבר לא איש נדל"ן... הוא הפסיד את  ברגע שאחרי...איש נדל"ן שנזכר להשקיע 

ה שכבר כולם מכירים בה ורוצים להשקיע בה... זה כבר לא השקעה הטיסה... השקע
 והגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ...משתלמת. זה כבר לא ריוחי... 

אתה רוצה שהקב"ה יפתח את השמים ויראה לכולם כמה החרדים הכי צודקים והכי 
אבל דווקא  ע!!!אל תדאג!!! זה יגי מועילים וכל מילה תורה שלך מצילה את כל העולם??

כשזה יגיע... אתה תכפור ידיך בצער ותאמר: אוי... החמצתי הזדמנות!! הגיעו ימים אשר 
אין לי בהם חפץ... זהו... כבר אי אפשר להשקיע יותר.. המניה הזו כבר קפצה ואי אפשר 
יותר לרכוש אותה בזול... כן... מה אפשר לעשות... שכשהמניה הזו היתה זולה אתה כל 

תבכיינת מתי היא תקפוץ... מתי היא תהיה שווה... ודווקא כשהיא תקפוץ ותמריא הזמן ה
לשחקים אתה פתאום תזכר מאוחר לתפוס את הראש ולהגיד למה לא נזכרתי יומיים 

והוא אמר לי שזה הפלונטר והניגוד אינטרסים  כן... פעם דברתי עם איש עסקיםקודם... 
יע באיזה מניה... הלב דופק!!! מצד אחד דווקא הקבוע שיש בנדל"ן... כשאתה מגיע להשק

מאוד חשוב לך לשמוע אינפורמציה מעודדת... לשמוע שזו השקעה כדאית... לשמוע 
אבל ששמתי את הכסף במקום הטוב ביותר... אתה רוצה לשמוע את זה... זה חשוב לך... 

י כבר מצד שני: אתה לא באמת רוצה לשמוע את זה!!! כי... אוי ואבוי... אם אנ
עכשיו אשמע את זה... זה אומר שאולי כבר אחרתי את הרכבת... כי ברגע שיותר 
מידי אנשים נותנים אימון בעיסקה הזו אז היא מתחילה לנסוק ואני יכול לגלות 

אתה מבין את הקופליקט?? מצד אחד חשוב שהגעתי מאוחר וזה כבר לא ריווחי. 
 כולם... רגע לפנייב לשמוע את זה אבל מצד שני אתה חי לי לשמוע שזה שווה!!! 

מצד אחד ועל כן נקווה לך ה' אלוקינו לראות מהרה   על אותו משקל כאן: 
בתפארת עוזך... ותן כבוד ה' ליראיך תהלה ליראיך... אנחנו מתפללים על זה... 
רוצים שיגלה ה' כבוד מלכותו עלינו... אבל מצד שני בשניה שזה יקרה!!! אז זהו!!! 

צים את ההזדמנות... הגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ... וזה אנחנו מחמי
די קשה להם -(שאני באופן אישי מכיר עובדי ה' אמיתיים שניגוד אינטרסים די מסובך 

להתגבר על האינטרס האישי שלהם שהמשיח יתעכב עוד קצת כדי לאפשר לי להרויח עוד קצת... זה 
ד גדול לוותר על ההון האישי הזה למען כבוד שמים... לא פשוט... צריך להיות בעל מדרגה מאו

 אז מה עושים??? מה... לחכות שהמשיח לא יבא??? ואכמ"ל...)
נו... אם ככה... אז אאאוף... למה הוא לא אסור לנו!!! אנחנו כן רוצים שהוא יגיע... 

נס זה לא!!!! אתה אומר אוף... ? ! ? ! תגיד תודה שה' נתן לך עוד צ'א  מגיע...??
 לקפוץ על המניה הזה רגע לפני שהבועה מתפוצצת בקול רעש גדול!!!

 2800אני רוצה שתבין: כתוב בחז"ל שכל בן תורה שלא יתבייש ביהדותו יהיו לו 
עבדים (שבת לב:) זאת אומרת: הבן תורה הזה שכעת כולם יורדים עליו בתקשורת... 

יד מקצצים לו הבן תורה הזה שהוא אשם בכל המחלות והוא השלעפער שתמ
בתקציבים.... המניה הזו עתידה ביום בהיר אחד לקפוץ לשחקים!!!! נו... אז קדימה... 

מה מחכים?? מחכים לך!!! -מה מחכים??? אתה שואל ל-שהמניה הזו תקפוץ כבר... ל
 נותנים לך צ'אנס שגם אתה תתן אימון במניה הזו ותקפוץ פנימה ותזכה... 

ל מעמד ברית בין הבתרים... שפתאום מגיע העיט בשבוע הבא אנחנו נקרא ע---
על הפגרים!!! והעיט הזה הוא דוד מלכא משיחא... המשיח כבר מתחיל להתקרב 
והוא רוצה להחזיר נשמות לפגרים מתים... הוא רוצה לגלות כבוד שמים... אבל 
מישהו מסלק אותו... מישהו לא נותן לו להתקרב... אתה יודע מי??? לא תאמין 

אברהם אבינו כביכול מנהל מאבק סמוי מול מלך  !! אברהם אבינו!!!!מי!!!
המשיח רוצה כבר לגאול את עם ישראל... המשיח כבר רוצה לפוצץ את המשיח... 

חכה  אבל אברהם אבינו עושה לו סטופ!!!!הבועה ולהגביה קרננו למעלה... 
י לא מוותר משיח... עדיין מוטי שלי ויענקי שלי נשארו מחוץ לקפסולה... ואנ

עליהם!!!! תחכה עוד יום יומיים... אני רוצה שגם הם יכנסו לתיבה של הצולי"ם 
החרדים האלו... שגם הם יתפסו את עצמם לידיים ויתחילו להשקיע במניה הזו 
של עבודת ה' שנמצאת כעת בשיא שפל המדרגה... שישקיעו במניה שניה לפני 

כן... מפחיד לחשוב על זה... מי שהיא ממריאה כמו חללית בקול רעש גדול!!! 
 מעכב כעת את הגאולה???

אברהם אבינו!!! לא פחות ולא יותר!! הוא זה שעושה את הווטו!! הוא זה שלא 
וכמו אבא דואג... הוא  אבינו!!!נותן למלך המשיח להגיע... כי אברהם אבינו הוא 

.. שיזכה... לא מוותר... הוא רוצה לאפשר לכולם לזכות... שכל מי ששייך שיזכה.
ולכן אנחנו נמצאים כבר שנתים שלוש בתוך תקופה של בירור שלא היה בכל 
עשרות שנים האחרונות... שאם תסתכל במבט מקיף על כל התהליכים שעברו 
עלינו... זה התחיל מכמה מערכות בחירות אחד אחרי השני... שהקב"ה פשוט קרא 

יה ושלישית!!! הקב"ה הצמיד לכל יהודי חילוני והזמין אותו לקריאה ראשונה שנ
כל יהודי באשר הוא והכריח אותו להצביע... להגדיר בדיוק לאן הוא שייך... האם 
הוא לגמרי נגד כבוד שמים... או לא בעד ולא בנגד... או בעד בערך... או לגמרי 
בעד... אחרי שהקב"ה סיים עם החילונים!!!! המכרז התקדם לשלב הבא... וכעת 

קופת הקורונה... ש... שזה שוב מערכת בחירות.. אבל הרבה אנחנו נמצאים בת
יותר עמוקה ופנימית!!!! זה כבר לא בחירות כלליות של פוליטיקה... זה בחירה 
חופשית של כל אחד ואחד... והקב"ה פשוט קורא לנו לסדר!!! אדוני היקר: תחליט 

צת היא איפה אתה?? כל בת סמינר שעד לפני חצי שנה ידעה בדיוק באיזה משב
שתולה פתאום שום דבר לא ברור... הכל עומד על השלחן... וקדימה... לבחור!!!! 
אין זמן!! העיט דוחק... הוא שוב ושוב יורד על הפגרים והוא כבר רוצה להופיע... 
ואברהם אבינו כל הזמן דוחה אותו וברגע האחרון נותן עוד צאנס... לעוד יהודי 

.. לתת צאנס לעוד בחור ישיבה שעומד שיזדרז להתנתק מהרשת הלא חסומה.
בימים אלו בפרשת דרכים ועדיין לא החליט היכן למקם את המעמד הרוחני 
שלו...  ואבינו אברהם עומד מהצד ולא יכול להתערב בבחירה שלנו!!! הדבר היחיד 
שאברהם אבינו כן יכול לעשות... זה רק להיאבק מול מלכא משיחא שכבר 

הקשה... ואילו אברהם אבינו דוחה אותו בעוד כמה  משתוקק לסיים את הבירור
שעות...  כדי לאפשר לעוד יהודי לבחור את הבחירה הנכונה רגע לפני שהעיט 

 יורד על הפגרים ובבת אחת פוקח את העיניים לכולנו... 
במילים אחרות: לאברהם אבינו אין רשות לגלות לנו במבחן!!! הרשות היחידה שיש לו 

מועד החזרת המבחנים... עוד חצי שעה... עוד חצי שבוע... אבל  זה לבקש לדחות את
השורות האלו הם לא דמגוגיה... זה בסה"כ יהדות!!! א' ב' של לגלות במבחן? זה לא!! 

וממילא נכון שאנחנו משתוקקים שה' יתן תקווה טובה לדורשיך ופתחון פה  יהדות!!!
ב זה רק קרש מקפצה בשבילנו... למייחלים לך... וזה יקרה!!! אבל כל יום שזה מתעכ

זה עוד יום שאפשר לחטוף השקעות שכעת הם זולות ונמצאות בשפל ואילו בעתיד 
הם ימריאו וכבר לא יהיה חפץ... זה יהיה מאוחר ואף אחד כבר לא תהיה הזדמנות 

 להשקיע בהם... 
 בחור יקר: מהר אהוב כי בא מועד.. כידוע: יש בזה שתי גרסאות... או מהר אהוב
בחול"ם שזה הולך על בורא עולם או מהר אהוב בשורו"ק שזה הולך עלינו... אז 
אנא... מהר אהובו של הקב"ה... תזדרז!!! נתפוס את עצמנו לידיים... נחבק חזק את 
התורה הקדושה ונשקיע במניה רגע לפני שהיא שאור חדש על ציון תאיר ונזכה 

 כולנו במהרה לאורו אמן. 
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 פעמים לפחות. הוא התיישב על ספסל בגן הציבורי,  10שמואל קרא את המכתב הממוען אליו, ישר והפוך                
 אבא ואמא שלו, היקרים לו, חיבקו אותו חזק. השוטר הנאצי שניצב בסמוך,  ומראות ַיְלדּות חלפו לנגד עיניו.                                   

אמא זועקת,  האיץ בהם לסיים את הסצינה המשפחתית.. שמואל בן השלוש, היה קטן מכדי להבין את גודל השעה, עיניו של הגרמני ירו גיצים של שינאה. 
 מעיניו לנצח. אבא חזר איתו לגטו, אך לזמן קצר.  ע, נסוע, אך לשווא. המשאית החלה ל

ותיו. רופא המחנה דרש את התינוק אליו. אבא התחנן "תשאירו אותו אצלי". הרופא המרושע, בעט ביהודי, ונטל באכזריות את שמואל הרזה עד לשד עצמ
שמואל נלקח אל רופא הגטו, קיבל אוכל חם,  ר את אבא ואמא" התאנק אבא.אבא שכב על הרצפה שותת דם ובוכה "שמואל! שמואל!" זעק, "תמיד תזכו

אחרי ארבע שנים,  שמואל הגיע ארצה ולמד בישיבות קדושות, הוא הפך לתלמיד חכם בעל שם טוב, והקים    כמה זריקות והועבר לציפורני המיסיון.
כשבגר שמואל  רני הנאצים. התרגיל הצליח,  ופינשא לה, כדי להצילו מצילה במהלך המלחמה, גויה גרמניה, הציעה לאביו של שמואל משפחה לתפארת. 

  , מתגורר בארה"ב ונשוי לנוצריה. המפגש ביניהם היה צונן משהו, אבא לא שרד עם אמונה. הנאצים ניצחו אותו. 
 

מצטער להודיעך כי אביך משה , נפטר. צו הירושה שיש בידי, מעביר  הוא הביט עוד פעם במכתב "מיסטר שמואל , אני הקשר ביניהם היה רופף ביותר..
ליון שהיו לאביך בנכסים ובכסף נזיל. אביך עדיין לא נקבר, עליך ליצור קשר עם אחיך ריצ'רד  על מנת לתאם יהמ 50מליון דולר, מתוך  25לרשותך 

שמואל בדק היטב, ונודע לו, כי בראש השנה וביום הכיפורים היה אבא מגיע רי. , אחיו הגוי, התעקש לקבור את אבא בבית קברות נוצביניכם היכן לקברו
הציע לשמואל, הצעה מבריקה: תציע לריצ'רד מליון דולר יותר מן הירושה,  הדיןעורך  לבית הכנסת הסמוך נותרה בו אמונה באלוקי ישראל. עובדה.

  ושיסכים לקבורה יהודית...
שמואל ניגש אל אחד מגדולי הפוסקים שבדור כדי לדעת כיצד  ..." חד וחלק.ר בור "אני מוכן לקבורה יהודית רק בע

שמואל ויתר. הוא לא הרגיש שום קושי בדבר. אנחת רווחה מילאה את ליבו. קודם כל כבודו  הקבורה ההגונה והקדושה של יהודי...".  יוצאים מן הסבך.
 השואה היה גדול מכפי כוחותיו, אבל סוף כל סוף הוא נפטר כיהודי, סיוןישל אבא. נכון אבא נכשל, נ

 

, כבוד גדול. בן כמוך, קדיש ל, הרב הניח יד אוהבת על כתפו של שמואל ואמר: "האמן לי ר' שמואל,  
)העורך(והם פסעו ברחוב, לכוון השטיבל לתפילת ערבית.כמוך, זה עילוי נשמה הכי נפלא לאביך".

ו ב הרב       לרפואת והצלחת " הי נוריאל   תורה ויראת שמים       בן שמחה ו

"ואהבת  
את ה' אלוקיך" 

"ואהבת  
לרעך כמוך" שתי 
מצוות שוות הן, 

 
שכן אין אדם 

זוכה לאהבת ה' 
בלא שתהיה בו 

. 

לילה אחד שהה הצדיק ... לא מצא מנוחה לנפשו
זיע"א בירושלים. הוא  ציראישראל אביח המלוב"ן רבי

התעכב ללינה בבית בשעה מאוחרת בלילה כאשר כל בני 
הבית כבר עלו על משכבם נשמעו קולות משונים מחדרו של 

דבר מה בחדרו עבר הרב לחדרים  . רבי ישראל . 
 אחרים והמשיך בחיפושיו  עד שמצא מאחורי 

 

ר צורתו לשתי וערב .רק לאח ת אחד הארונות
שהמשמש שברו והשליכו לאשפה נרגע ועלה על יצועיו. 

סיפר לבני הבית כי לא מצא מנוחה לנפשו ,ורק  
 לאחר שחיפש מצא את הדבר הטמא שהפריע את מנוחתו.

 המודה שהוא פחדן 
 הוא בעל אומץ לא רגיל.. 

מצא במסדרון הישיבה שטר של סכום  בחור
 גדול. פנה לגאון 

פר יוס, זצ"ל בן ציון אבא שאול רבי
לו על המציאה, ואמר כי הוא נוטלה על פי דין. 
נתן לו רבי בן ציון שטר נוסף במתנה והורה לו 

 באברך .ש. לעלות לבית המדרש
שמחפש שטר כסף שנטל בגמ"ח, ואבד  

  לו. לשמחתו הרבה, הושב לו הכסף.
, – –אמר לו רבי בן ציון: "הנה, מצד הדין 

אך יש לעשות לפנים משורת הדין, שהרי אמרו 
ל חכמינו: לא חרבה ירושלים אלא על

על דין תורה. הנה כך גמלת חסד עם 
 אדם מישראל!"

 תה יזצ"ל הי מארי סאלם של וועינ
 פקוחה תדיר על חינוך בניו ובנותיו. 

פעם ביקשה ממנו ביתו לילך לעבוד במקום 
, הוא, למסויים של 

תוך כדי שהוא מצביע על עיניו אמר לה:"כל 
 זמן שהעינים עדין רואות 

 לא יהיה כדבר הזה". 

 אורחים מופלאההכנסת
זצ"ל  יעקב טולדיאנוהגאון רבי 

 מצרפת דבק מאוד במצות הכנסת אורחים.
יהודי ארח בכבוד רב  

קשה יום מארץ ישראל, שהתנהגותו מוזרה 
 ונחשב בעיני עצמו לתלמיד חכם.

הלך אחד התלמידים לבית הרב  
ועל הדלת היה , א ומצא

מוצמד פתק שכתב הרב לאותו יהודי בידיו, 
בלשון הקודש, פנה אליו בתארי כבוד, 

והתנצל שהוא נאלץ לנסוע בדחיפות לכמה 
מאחורי הבית דלת שהשאיר  ,שעות, כתב לו

ויכול הוא , , פתוחה,
 כל זמן שיחפוץ... לשהות בבית

- 
הכל 

יצחקו 
 איתך, 

 

 –
הכל 

יצחקו 
 עליך. 

 

 אל תתנו לי עצות.. 
 אני יודע לטעות לבד.. 

אחת אמר לו חמיו  פעם: דוד יהודיוף הגה"צ רבי סיפר
שיצא לשוק ויביא לו כמה אגסים, רבי  זצ"ל ישראלרבי 

ם דוד הלך לתומו ויצא לשוק לקנות אגסים, אמנם
וביקש אגסים פתחו עליו זוג עיניים   

תמהות, וכי עכשיו אתה בא לקנות אגסים וכי אינך יודע שאין 
לקנות וכך היה זה העונה ובכל השוק לא נמצא אפילו אגס אחד 

 , בחנות השניה והשלישית
 

כשחזר רבי דוד יהודיוף לחמיו רבי ישראל זצ"ל אמר לו, 
חלילה שבקשת ממני לקנות לך  י רבינו וכי

אגסים לא בעונה, מיד צחק רבי ישראל הרבה ואמר לי: "רבי 
דוד, עוד ארבעים שנה תבין מה התכוונתי". וכשסיפר את זה 

 אחרי המעשה,  ה רבי היה זה
 ואמר: "התחלתי להבין קצת".

כאשר אדם 
חוטא אין 

הוא משפיע 
טמטום רק 
לעצמו אלא 
כביכול ע"י 

וחטאו 

  
 

וכולנו 
רחמ"ל 
נפגעין 
מאותו 
טמטום 
 החטא.

 התורה נקראת  "תורת חייך" וכך צריך להנחילה

 
 

 פ״אתשה חשון ו׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
שבתה

 
 ר״ת

 19:10 18:33 17:43 ם-י

 19:07 18:30 17:40ת״א

 19:07 18:30 17:40חיפה

 19:10 18:32 17:42ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "רוני עקרה"



 

פונה לרופא ואומר: "אתה חייב  פציינטט
 .הרופא מה הבעיה?" מתעניין" "!לעזור לי

כואב לי,  -מסביר הפציינט: "אני נוגע ברגל
כואב לי, מה  -בראש נוגע  ,כואב לי -נוגע ביד
ר לו הרופא: "אדוני, נראה לי אומ "?קורה לי

" 
 

אחד בא לרופא ואומר לו :"אדוני  אישש
הרופא מרגיע את  ."הרופא אני עומד למות

 . "לחיות 10ואומר לו : "יש לך עוד  החולה
 10שנים , 10? 10החולה שואל : "מה  "

 "?....עשרה ימים, חודשים
 .".... "הרופא: "

שהוא יקר וחשוב מאוד בעיני  מיי
עצמו מרגיש שכל מה שנותנים לו 

בנים, בריאות או  -מן השמים 
פרנסה, וכן הכבוד שחולקים לו 

 י אינו כפי  -אדם -בני
כן הוא תמיד עצוב. -, ועל

ך ענווה ושפלות מביאה לידי א
 שמחה, ולכן העניו שמח תמיד.

 

: "מה ההבדל בין שיפוצניק שאלהה
 "?לרופא

תשובה: "שיפוצניק מכסה את הטעויות 
ן, בבטון,  לוש

..." 
 

לעקור את השן הכואבת", אמר  עליי
רופא השיניים, "אבל אל דאגה, זה 

 ."דקות ייקח רק חמש
 .וכמה זה יעלה?", שאל הפציינט"

 .מאה שקל", ענה הרופא"
 עבודה של  מאה שקל בעד"

 .חמש דקות !?", הזדעק החולה
אם זה יתרום להרגשתך הטובה", "

 ר לבצע את אפש" ,אמר הרופא
 העקירה          

        .....". 

 

בשיר השירים אמר: "אני ישנה וליבי ער" כשעובר אדם   
ורואה אדם שכוב זרוק ללא תנודה ללא ניע לא מזיז יד לא רגל לא ראש 

 פעף, אינו יודע אדם זה אם חי הוא או מת.ולא ע
מה הוא עושה? גוחן על אותו אדם ושם אוזניו כאפרכסת על ליבו, אם 

שומע את פעימות ליבו, אם ליבו עדיין מפעם בקרבו יודע הוא שאדם זה 
 חי אלא ישן ומה שיש לעשות להקיצו משנתו.

 

צעירים  תקופה שהתהלכנו ברחוב וראינו אנשים, ראינו בחורים ההיית
וחשבנום למתים גמורים כי כבר אין שום מצווה.. לא יד, לא תפילין של 
יד, ולא תפילין של ראש, לא הסתכלות על ספר תורה ולא רגלים להלך 

 לבית הכנסת, והנה בא שלמה המלך ואומר לנו  לא !!! 
אתה צריך רק להקיץ אותו במשהו קטן, פתח קטן כחודו של מחט, דברי 

ת הלב "פתחי לי אחותי רעיתי" ואז תיראה איך הוא תורה משמחים א
 חוזר למקורות לשורשים לשבת לטהרה למצוות ולתורה.

 

כחלום יעוף השנים עוברים כחלום ולא רק השנים כל ימי   
האדם הוא כצל עובר, אדם לא מרגיש והנה כבר זז, מסתלק, כענן יעוף, 

ם נשארים זמן מועט,  אבל ולא סתם ענן, לפעמים יש יום מעונן שהענני
 יש עננים כאלה שהם עפים במהירות הבזק ואתה לא יכול להשיג אותם. 
אחים יקרים! הימים מסתלקים מהר, אשריו מי שיכול לתפוס משהו קצת 
גשם. "יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי" קצת אימרות, "אימרת ה' 

 צרופה מגן הוא לכל החוסים בו",
תורה, באיזה אימרה של הלכה, באיזה מעשה  לחסות באיזה אימרה של

של צדקה, באיזה מעשה טוב, באיזה קדושה, באיזה טהרה, צריך לתפוס 
 למה? כי זה עף ועלולים לאבד את הזמן שלנו נאמר 

"ואברהם זקן בא בימים" כל יום ויום אברהם אבינו ניצל לתורה ויראה, 
 למעשה חסד וצדקה.
 נינו היקר. כל רגע ורגע נחוס גם אנו על זמ

 

 ישראל לכל בית שבת שלום ומבורך              

, (ראב"ע),  אברהם ֶאּבן עזרא רביי
), חי בתקופה הקרויה 1167 - 1092ד'תתנ"ב (

תור הזהב של יהדות ספרד, בטודלה שבספרד. 
הוא היה משורר, בלשן, פרשן המקרא כל כתביו 
נכתבו בעברית. היה בו מעשה עם (אחיינו) רבי 

, אשר ירד אליו מהעולם זצ"ל לוייהודה ה
העליון לעולם התחתון, ואמר לו, ערבה שנתי לי 
ואהבתך דודי העירתני ראות צלמך, כתות זבול 
בחרו בשיריך הן הם שלחוני קרא בשמך, בא נא 

 ונשירה ועל עפר נשכב ומה לך לחיות ָגְלָמְך. 
 

לו רבי אברהם אבן עזרא, אחי  
מאן לתיתי להלך עמך, יהודה, שוב שכב כי אל 

עוד אעשה בנים ומטעמים אוכל, ולא אטעם במן 
 טעמך, נעצב אני על מותך אך זאת עצב 

 .אשר לא אקחה ממך
 

 הזעם בשנות, גרמניה, בלזן ברגןן     
 נפש במסירו שמר מסאטמר ר"האדמו
 מהלך היה הוא. לגלחו וסירב זקנו על
 שיש כמי, במטפחת עטופים כשפניו במחנה

 לינץ לעיר בהגיענו. הפנים על פצעים לו
 למרחץ ללכת חייב אחד שכל צו הוצא

 של הן 
 רבי הגבאי עם יחד. הגברים של והן הנשים
 למרחץ הרבי את ליווינו אשכנזי יוסף

 שהוא החפץ מה ר"האדמו את שאלתי
 את לגלח יאלץ שאם והשיבני בידו מחזיק
 במספרים אלא בתער יגלחנו לא זקנו
 נקי קנושז שכיוון לשכנעונסתי. שבידו
 זאת בכל אך, לגלחו יצטרך לא ודאי, ביותר
 לחדרו בהגיענו.  המספריים את עימו לקח

 . ס.ס-ה קצין של
 ראינו השערות בדיקת על ממונה שהיה

  שערות של" הרים" מלאשהחדר
 

", " "  :והפטיר  ברבי הביטהקצין
 לגלחו בלי ללכת לו והתיר

 לירושלים הגיעה ע''התר נתש בסוףף
ר עורר הדבר .הראשונה המכונית

 שהורגלו ,העיר תושבי בקרב 
 .לסוסים רתומות ובעגלות בכיכרות
 את לכבוש יכלו לא' חידר'ה תלמידי

 לחזות עיר של לרחובה ואצו 
 . הגדול בפלא

 עצמו טמן ,סקרנותו את כבש אחד ילד רק
 .תלמודו על לשקוד והמשיך המדרש-בבית

 הגאון הוא הלא זה ילד פרסםתה לימים
 .ל''זצוק אויערבך זלמן שלמה רבי

 

 על נופל לפעמים היה להתפלל גומר שהיה שאחר וידועע
 בחולשת ידוע ועוד זאת, מאמץ מרוב אונים חסר מיטתו

 פעמים אולם, ועיונה התורה לעסק נ''מסי מרוב הדל גופו
 בזמן שבו הגם תפלללה כח לו היה שלא למצב הגיע רבות
 והוא ,ובעבודה בתורה' ה בדבר לשואליו לענות היה יכול
 של והגדר השיעור מהו לשער ידעזצ"ל  א''שהחזו משום

 שהגם והרגיש", הבא והעולם ז''העוה מעשי מכל לבו יפנה"
", ליבו יפנה" של כח לכדי מ''מ, לשואליו לענות כח לו שיש

  !הגיע לא עדיין
 

 יכול שבו מי שמי הדבר ופשוט
 הכח לו אין ',וכו ליבו יפנה לדרגת יגיע אפ בנפשו לשער
 ,ל''כנ שידע הוא א''החוז אולם ,זו גורלית הכרעה להכריע

 .כאמור בנפשן להכריע יכול היה ולכן

 כראש ל''זצ שקופ שמעון רבי הגאון כשכהןן
 והיו רוסיה יהודי בקרב ההשכלה פשתה ,ישיבה
 רבי הסביר. ונפגעו פסולה בספרות שהציצו צעירים
 של ת את לתלמידיו שמעון
 שלא סבור מישהו אם גם:"ואמר פסולים ספרים

 .נפסד לצאת לסופו,ינזק
 שרו עם אבינו יעקב נאבק שכאשר,לכך וההוכחה

 סבל אבל,ומחוסן חזק שהיה' ותוכל:"'כתוב עשיו של
. ירכו על צולע נשאר-המלחמה מתוצאות

 לאכל איסורה טעם שזה שמעון רבי הוסיף'',ויתכן
 אחרא הסטרא עם שהתמודדות .ה.הנשה גיד

 "...בריאות מוסיפה אינה

 הרבי אליחי מאיר רבי ק''הרה בפני יהודי התלונןן
 רוחים הכניסה היא בימיו.מאבי חנות ירשתי:"א''זיע מאוסטרובצה

 עושה אתה מה:"הרבי שאלו". ממנה פרנסה לי אין עתה ואילו יפים
 אמר". עיתון קורא אני:"האיש השיב?" קונים כשאין בחנות

 ללמוד כדי ת לחנות אביך כשהלך:"לו
  לקוחות אליו לשלוח ומהר רעה ליצר הדבר חרה.פנאי של רגע בכל
 אליך שולח הרע יצר אין,עיתון הקורא אתה אך.מלימודו להפריעו כדי

 ?".בקריאה זמנך את תבלה אם לו אכפת מה כי,לקוחות

אמר:  מליובאוויטשמהר"ש  הרביי
שכוונת ירידת  גילה 

הנשמה בגוף היא להאיר את העולם, וזאת 
כל אחד  ידי עבודה עם הרבים דווקא. על-על

ואחד לפעול ככל יכולתו גם עם הזולת, עד 
  .תהיה תלויה בו ראשר 

וכמה רב, שהוא רועה ופרנס -כמה-אחת-על
ישראל, חייב הוא למסור את נפשו כדי 

אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש אמר:  לזכות
, ם שמים -יראת תורה בלי

קטן -לנברשת חשמלית בלי נורות, ולטלית
 .ציצית בלי

 ביד אשר כל לעשות, ך"שבתנ הניסים בכל הדרך כן
 שמים בידי יהיה והשאר האדם

  -נפסקה לא מעולם העולם בריאת
  יום בכל בטובו המחדש"

 " בראשית מעשה

 זרה כ). -המוות שכולו מלא עיניים (עבודה-על מלאך אמרוו
מלאך המוות נתון אצל האדם בעיניים. הן, יותר מכל איבר אחר, 

  –ושנותיו של האדם  
 העיניים החמדניות, המביטות בקנאה על אחרים.

חיא יניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,  בן לולו'ה, פנחס

יעקב יוסף בן הרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,תמרגלי

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 העלון לרפואת והצלחת
 רפאל ארז בן הדסה צביה
 הדסה צביה בת אביגיל

 

 זיווג הגון אבישלום בן אורה

הח "

ה

 לעילוי נשמת
 בן טיפחה ז"לששון 



\                                                                                                                                 

     , 
 :"

. 
 ."

 . .
" .
" .
" .

"
 . .

 .
 ,

" .
. 

 
": 
 . .

. 
 

- :
' ,

. 
" 

. 
' .

 .
 .' .

 .
 .

 .' .
 .

 
 .

 .'
 . . 

 . 
 
  
 
 
 
  

 

 /
 /
"?... 

 
 

! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

"  
 

  
 
 '

! 
 



.





 

"

    
          "

(  ) "   
:        

      :    
   .      ,
     ,    
     .     
   ,   ,   :  ,   
  ,        ,
 ,  .      ,
      ,   –  
  ,       .  

.       
   – "   " :    
  .        
  " )    – "  " :  ?  

.'   "  " [(

         
       " :  

 "... -
  ,      :  
  ?    (    )  
    "  "  :  
       ,  
     ,   

.    
 '    '

'     '
 "          "

(  )

       (  )   
        ,    
          ,

 .   
 ' '          
      " :(  )   
  :"         
 ) "  " – "  "   "  " 
    –  "    "   .(  
   ,       ,  
       ,"   " :

 .  
'  '

' '    ' '
 "          "

(  )

 ,  ,  :   – " :'  '  
."  ,

    ,    ,    
         '  '
         .

:  
 :        
 ,    ,    ,   "
      ."   

  ' :  " :(  " )   
  ;        
  ,    ,    ,  

."'  
          
     "  :(   )  
  " :(   )    ,"  
 :      ."   
 ,      :  ,"...   "
     ,      

.
   "  :  ;    
     ,     "
      ,    
 ,     – ' " '   

.       
 "  '    ' ;'  '

'  '  
         "

(  ) "         
       :  
        
      ,  

?
  ,       (  '  )  
     –   

.
         
 ,'  '     .  
 –    –        

 .      
     ,'   '    
 '  '       
      ."  " :(   " )

   ,     ,
       ,   .
  ,         
  .       
  ,      " :

."    –   
  '   ' ;   "  '  ' ;' '

    
 '   '

           "
(  ) "   

 )     (  '  , " )  "
 "  " :    (      
        (   )
 '  –  ' " '      

.  '   '  ,  '  ,
 "         
  '  '    '  ' 
 .       
 "  "  :       ,
     ,     –
 , "    –  "  "  :  .  
 ,'  ' '     ' '   

 .  '     
   ,     
   ,      
 "  '  )      
 -  "  :    .(    
  ,' '   –  " - "  ;"  
   ,      

 .  
    ,      
   ,'  '      
   ,     ' ' 
      (   )   "
   ,     "  ,  

 ."    

 353 "

       "
 '  :(   )   ,  

."'      '  '

.' '    - "   "



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

    ,'  '
   ,  '    
   ,    
   .     
    .   
  , "      
       
  '  .    

.  
   ,"  '  , "
 ,       
  '    ,  "
    ,
    .   
     ,  
   ,    '  
   .    ,
  64  ,    :

 ."     .436 
     '  ,  
   '  .   
      
      .
   ,   
 .     
       
     .  

.  
       '
     "  .
    '   ,"
      .
      .
     –    
   ,    
    ,   
 ' - '   ,  

.
      
      
   ,    

.     
 .     
   '  ,   
  .    
   ;   
   .     
     ,  
  '  ,    
 ,     .  
      
   .     
   ,    
 ,   .   
        

...     
 '       
      .
    ,' - '  
     ,
       ' '
      ...
     ,  
    ,   
   ,   ,   

.  
 ,     
  .    
    '   
       
     .   
      

 ...      ,
   ,    
      

    .   
     
      
      ,  
  .     
      
 .     
 ,      , "
 ,   "...      
     .   '   
       

...     ,
    –   '
     .   ,'
      
 .      
    ,    

.   
       ,  
 ,      

.   
       
      ,  
       
 ,       ,

.      
       
      ,
    .    
      
 .      
      
  ,    
    ;    
   ,  '    

.  
  ,    
   '  .   
 ,     ,  
      ,  
      ,  
   '    .

.  
  ,       ,
 .  '      '
 '  .     
 ,      
 ,      
     ,   

:     '  
      "
    .  
       
      

."    
 '     ,   
     
     :  
     ,  
  .     
    ;    
   ,     

.   
 ,     ,    
      
  '      :
 '   , "  :   
      
   ,     .

"...    
271 '   ' ,    

   
 ,"       " :
 ' '       
  ,   – ' '  ,  – '  '  ,  –

.' '    
     ?   
       .  
       
       .   
  ,       
        
      .  
        
    ,    .
        

 .  
   ;      
 ,       
      ,    
     ' '    .

.(     ,'  ' ) 
  ' '     
 '    :  ,"  " :   
    ,'  '    

 .('  ')    

   
 "        " 
          –
   – "    " :   ,
  ' '  –    ,  
      .     
   ,  [" "]   
     .   
    ,    
 "   "  ,    
   – " " ,      –
 )     ,  

 .(  '  '

     
   ,"    "  :
         
 ,         .
 .       
   ,        
        
 ,     .   

  .       
  ,    ;    
         

 .('  ')  

   
   '  '     
      ,   '  
       ,   
 .        
    ,   -  "  :
        "
 –  "  "  :   .    
 ,"  "   ,    
       

 .('  ' )   [" "]
 )  ,' '  " "  
  ."     '   "  :(  
  ' "  :(  )      
 "   ,"     
    ,     " :( )
 ,      
    ,...    '  –   
   ."      
     ' '   
  "  :(   )   ,  
     ,"    

 .('  ' ) '  '  

   
  " :(   )    
 – "  ' " : "   ."  '    
  ."        "
  "  :  ( )  '  '  
    ."   '  :   
 :   ;"  "   
      ,    –  
  :   .('  '   ,'  ')

 .( "  '  ')    
   ,"  "     
       –  "  "  
      ,  
       .  
     ,"   "
  – "   " .     
 –  "  ' "     ,    
  .        
 "  "  ,      '

 .(  '  ')  

  

 
    

(' ) '  '

( "  ) .           ,    

     
'

 

        
, "  '  '   

          (   )     
.           ,      

        ,    , "   "     
 " "   ."          " :(   )  
   ,         ,     ?  

.        ,     
         ,       

.          ,    ,.  - .  .

     .    ,         
    –     .   –      
    –    -   .  –    –      
  –   .        ,   –  
  .        –      –    
       .   –     ,    

 .    ,   –  '  ,    – 



            

*



*

*



 

ָלּ‰   ע¿ ַל  ּבַ ל≈  ָלּ‰ ח ָׁ̆ ¿̃ ƒ ׁ̆ ף  ל∆ יַח ב, ָזָ‰ י  ‡∆ ƒל ָ ּׁ̆ ‰ַ ̂∆  ו¿ מו… ‰  רו… ¿̂ ַע עו…  ל¿ ּב¿ ים ַמט¿ ƒנ מו… ¿ ׁ̆ ˙ ּו ‡ו… ע מ≈ ַׁ̆ …‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ˙?! ּ̇¿ ‡ו… „ ׁ̆ ם! ַ‰ּיו… ר ל¿
יעַ ה  ָהיָ    חֶֹדׁש  י   ִמּדֵ   יִ   ַמּגִ ָט ת  ַלּבַ ַליִ ן  ַהּקָ ירּוׁשָ ַהחֹומֹותם  ּבִ תֹוְך  ּבְ דֹוָלה  ה  ֵמָאֵמִריקָ ב  ִמְכּתָ ,  ׁשֶ ַהּגְ

יָרה   .ְוָהֲעׁשִ
חָ י  ֲאבִ ן,   ַזְלמָ  ּפָ ְלִמי ה  ִמׁשְ רּוַכת ְיָלִדים  ת ְירּוׁשַ ֵד ה  ְלָאֵמִריקָ ע  ָנסַ ,  ּבְ ּוְלָהֵקל ֵמָעָליו ֶאת  ת  ְלַנּסוֹ י  ּכְ

ם ָעׂשָ  ְרָנַסת ְוִחּתּון ַהְיָלִדים, ׁשָ העֹל ּפַ ְתִפּלָ ַלח ָיד ּבִ ִמׁשְ לּותֹו ּבְ ּדְ ּתַ ְרִויַח ְמַעט  ה ֶאת ִהׁשְ ּיַ סֶ  ׁשֶ ף  ּכֶ
ׁש  ּמֵ ׁשַ ּיְ ְחּתוֹ ת  ְלַפְרָנסַ  ׁשֶ ּפַ דֹולָ   ִמׁשְ אֹוָתּה ה.  ַהּגְ קּופָ   ּבְ ְקׁשֶֹר י  ֶאְמְצעֵ א  ְולֹ ם  ֵטֵלפֹוִני   ָהיוּ א לֹ ה ּתְ ת  ּתִ
ִבי ,  ֲאֵחִרים ְכּתָ ֶרךְ   ָהיוּ ם  ְוַהּמִ ֶאְמָצעּוָתּה ה  ַהְיִחיָד   ַהּדֶ ּבְ ַמ   ׁשֶ ְחּתוֹ ם  עִ ר  ֶקׁשֶ ל  עַ ן  ַזְלָמ ר  ׁשָ ּפַ   ִמׁשְ

ַליִ  ירּוׁשָ  .םָהְרחֹוָקה ּבִ
ים  ֳחָדׁשִ ִבי ם ָהִראׁשֹוִני   ּבֶ ְכּתָ ִכים  ָהיוּ ם ַהּמִ הֶ   ָהיוּ א ְולֹ   ֲעצּוִבים ּוְמֻדְכּדָ ׂשֹורוֹ ם  ּבָ ן  ַזְלָמ ת.  טֹובוֹ ת ּבְ

ַת  ּתוֹ ב ּכָ הוּ   ְלִאׁשְ ת חֻמְצלָ ק ֵעסֶ א  ָמצָ א לֹ ד עוֹ א ׁשֶ ּבָ לֹא ִחּלּול ׁשַ ר ּבְ   ִמְתָיֵאׁש א  לֹ א  הוּ ל ֲאבָ , ְוָכׁשֵ
יךְ  ל יּוד  ּוַמְמׁשִ ר ַעל קֹוצֹו ׁשֶ ֵ ׁשּ לֹא ְלִהְתּפַ ׂש ּבְ ּמָ ר  ְלַאַח .  ְלַחּפֵ ים ה  ּכַ ִבי  ֵהֵחּלוּ   ֳחָדׁשִ ְכּתָ ַלח    םַהּמִ ָ ׁשּ ׁשֶ

יִזיםת  ִלְהיוֹ  ַזְלָמן ׂשֹורוֹ  ְוֵהִכילוּ ר יֹוֵת  ַעּלִ ַת ן ַזְלָמ ר. יֹוֵת ת טֹובוֹ ת ּבְ הוּ ב ּכָ לַֹח ל  ֵהֵח א  ׁשֶ   ָידוֹ ת ֶא  ִלׁשְ
ַמִים ְתִאימֹות ִליהּוִדי ְיֵרא ׁשָ ּמַ רֹות ׁשֶ ׁשֵ ר ְמָלאכֹות ּכְ ִמְסּפַ ָרכָ ה ְוָרָא  ּבְ ֲעָמלוֹ ה ּבְ  .ּבַ

ִבי  ְכּתָ ּמִ ִאי ם  ּבַ יךְ   ם ַהּבָ סֶ ל  ְועַ ו  ֹוָתיַהְצָלחל  עַ ב  ִלְכּתֹ ן  ַזְלָמ   ִהְמׁשִ אף  ַהּכֶ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ הּוא    ׁשֶ א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ
יֶֹשר נָ ף סוֹ ת  ִלְקַראי כִּ ב ְוָכַת ף הֹוִסיא  הוּ . ַמְצִליַח ְלַהְרִויַח ּבְ ָ ָנתוֹ ה ַהׁשּ ַכּוָ ְסּפוֹ ל כָּ ת אֶ ף ֶלֱאסֹ  ּבְ   ּכַ

ַליִ   ְלֵביתוֹ ר  ְוַלְחזֹ  ירּוׁשָ יו  םּבִ ָאגֹות  , ְוַלְחזֹר ִלְמׂשֹוׂש ַחּיָ ה ְללֹא ּדְ דֹוׁשָ ָמָרא ַהּקְ ַהּגְ
ְרָנָסה ל ִטְרדֹות ּפַ ְהיֶ  ְוָכךְ , ׁשֶ ָח ה ּתִ ּפָ ׁשְ ַעת ה ַלּמִ ּוב ַהּדַ  .ְרָוָחה ְוִיׁשּ

דֹוׁש  ַלּקָ רּוךְ   ַאְך  ֲאֵחרֹות  הּוא   ּבָ ְכִנּיֹות  ּתָ ּמָ ר  ּוְלַאַח   ָהיּו  ה  ּכַ
ים יעַ   ֳחָדׁשִ ֵהִכיב  ִמְכּתָ   ִהּגִ ׂשֹוָר ל  ׁשֶ ן  ַזְלָמ ה.  ַוֲעצּובָ ה  ָקׁשָ ה  ּבְ

ַת  ִעיב  ּכָ ּבָ הּ ר  ׁשֶ ָאֵמִריָקה  רִמְתּגֹוֵר א  הוּ   ּבָ ְרצָ   ּבְ פָ ה  ּפָ ם  ְוגַ ה  ַמּגֵ
ֲחלָ ק  ִנְדבַּ א  הוּ  ּמַ ׁשָ ה  ּבַ י  ִסּכוּ   לוֹ ם  נֹוְתִניא  לֹ ם  ָהרֹוְפִאי ה.  ַהּקָ

ְרֶא  ּנֹוְתרוּ ה  ְוַכּנִ ה  ִצוָּ א  הוּ ת.  ִלְחיוֹ ם  ְספּוִרי ם  ָיִמיק  ַר   לוֹ   ׁשֶ
ּתוֹ ת  ֶא  ְכּתָ   ִאׁשְ ּמִ יךְ ב  ּבַ ךְ   ְלַהְמׁשִ ם  ַיְלֵדיהֶ ת  ֶא   ּוְלַחּנֵ

ֶדֶרךְ  ְצווֹ ה  ַהּתֹוָר   ּבְ ַת ם  ּוְלִסּיוּ ת,  ְוַהּמִ ֶאת ב  ּכָ ל  כָּ   ׁשֶ
ְסּפוֹ  עוֹ   ֶאֶלף  -  ּכַ ַליִ  ׁשֹוֵלחַ א  הוּ   - ב ָזהָ ת ַמְטּבְ ם  ִלירּוׁשָ

יֵד  מוֹ   ּגֹוי   ם ָאָד י  ּבִ ְ ׁשּ ךְ ק,  ַמִיי  ׁשֶ ָפחוֹ   ּכָ ּלְ ל  עֹ ת  ׁשֶ
ְרָנסָ  יא לֹ ה  ַהּפַ ֵתֶפיהָ ל עַ ד ַיְכּבִ ּתוֹ ל ׁשֶ  ּכְ  .ִאׁשְ

ִאּתוֹ   , ַהּגֹוי    ק  ַמִיי  לֹחַ ן ַזְלָמ ן ִהְתּכֹונֵ  ׁשֶ סֶ ת ֶא  ִלׁשְ ף  ַהּכֶ
ַליִ  יא  אֹותֹו הוּ   ּגֹויה  ָהיָ ם,  ִלירּוׁשָ ָאֵמִריקָ ר  ִהּכִ   ה ּבְ

ָלאָכה ֵבית ַהּמְ ִייע ָיַד ן  ַזְלָמ .  ְוָעַבד ֶאְצלֹו ּבְ ּמַ ק  ׁשֶ
י ד  ֶאָח ף  ַא ר  ִהּכִ צַ ף  רֹוֵד א  הוּ  סֶ ב  ְואֹוהֵ ע  ּבֶ א  לֹ א  הוּ ל  ֲאבָ ף,  ּכֶ

הוּ ר  ַאֵח  ַבּדֹו ׁשֶ לֹחַ ל יּוכַ א ִמּלְ סֶ ת  ֶא   ִאּתוֹ  ִלׁשְ  .ף ַהּכֶ
הוּ ן  ֵהִבין  ַזְלָמ  כוּ ק  ֵחלֶ ק  ְלַמִיי  ְלַהְבִטיַח   ָצִריךְ א  ׁשֶ מּוַר ם,  ֵמַהּסְ ִמיָר ת  ּתְ ְ סֶ ל  עַ ה  ַהׁשּ ּסָ ף  ַהּכֶ ע  ְוַהּמַ

ה  ַהְמָפֵרךְ  ֳאִנּיָ ָרֵא ץ  ְלֶאֶר ה  ֵמָאֵמִריקָ   ּבָ ָר   ְלךָ ן  ֶאּתֵ: ' לוֹ ר  ְוָאַמ ,  ָחְליוֹ ת  ְלִמּטַ   לוֹ א  ָקרָ א  הוּ ל.  ִיׂשְ ה  ֲעׂשָ
ְקלֵ ף  ֵמֶאלֶ ם  ֲאחּוִזי הָ י  ׁשִ ִבי ם  אִ   , בַהזָּ אָ ת  ֶא א  ּתָ סֶ ר  ׁשְ ּתִ ף  ַהּכֶ ּפֵ א  לֹ ק  ַמִייל  ֲאבָ י'.  ְלִאׁשְ ְסכּום  ק  ִהְסּתַ ּבִ

ד ֶזה ְוָאמַ  הוּ ר ְמֻכּבָ יעַ א ׁשֶ ּגִ ּמַ ךְ  ריֹוֵת ה ַהְרבֵּ  לוֹ  ָסבּור ׁשֶ בוֹ ת  ֶא ה ָראָ ק ַמִיי.  ִמּכָ ְרּדֵ  ַמּצָ ּדַ ל  ׁשֶ ר ַהּמִ
ֵאיע  ְוָיַד ן  ַזְלָמ  הוּ ד ֶאָח ף ַא  לוֹ ן  ׁשֶ צָּ ת ֶא ל  ְלַנצֵּ ט  ְוֶהְחִלי ו,  ָעָלי  ִלְסמֹךְ ל  ָיכוֹ א  ׁשֶ ֵד ב  ַהּמַ ס  ְלַהְכִני י  ּכְ

ּמָ  ְלִכיסוֹ  ּיֹוֵת ה ּכַ מֹוןר ׁשֶ  .ה ַהזֶּ  ֵמַהּמָ
י  יעַ   ק ַמִיי ה  ָהיָ ם  יוֹ    ִמּדֵ צַ ת  ְוַתֲאוַ ן,  ַזְלָמ ת  אֶ ר  ְלַבקֵּ   ַמּגִ ּלוֹ ע  ַהּבֶ ֲאׁשֶ ה.  ָהְלָכה ְוָגְבָר ק  ַר   ׁשֶ ן  ַזְלָמ ר  ּכַ
בָ  י ר  ּכְ ִרי   לוֹ ת  ָלֵת ם  ִהְסּכִ סֶ ם  ֲאחּוִזים  ֶעׂשְ ִרים ָאחּוז,  ק  ַמִייט  ֶהְחִלי ף,  ֵמַהּכֶ ֶעׂשְ ק ּבְ ּפֵ הּוא לֹא ִמְסּתַ ׁשֶ

לִֹשים? ְוָלֵכן הוּ  ה לֹא ׁשְ ִרים ָאז ָלּמָ י ִאם ֶעׂשְ ּפֵ א  לֹ א  ּכִ ָפחוֹ ק  ִמְסּתַ לִֹשי ת  ּבְ ְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ם,  ֲאחּוִזי ם  ִמׁשּ
בָ ן  ַזְלָמ  יר  ּכְ לִֹשי   לוֹ ת ָלֵת ם ִהְסּכִ תוֹ ת  ֶא ק ַמִייה ֶהֱעלָ ם, ֲאחּוִזים  ׁשְ ִריׁשָ ַעזּוּ   ּדְ ִעיח  ֵמצַ ת ּבְ ם  ְלַאְרּבָ
י  ּוְלַאַחר יֹום ָוֵחִציז, ָאחוּ  ִ  .זָאחוּ ם  ַאף ַלֲחִמׁשּ
כָּ ן ֵהִביא הוּ  ת. ַלֲעׂשוֹ ה מָ ע ָיַד א לֹ ן  ַזְלמָ  הוּ ה מָ ל  ׁשֶ א  ָקרָ ן  ְוָלכֵ ,  אֹותוֹ ק ְיַסּפֵ א  לֹ ק  ְלַמִיי  ָיִציעַ א  ׁשֶ

כֹחֹוָתי  לוֹ  ֲאׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ : ' לוֹ ר  ְוָאַמ ם  ָהַאֲחרֹוִניו  ּבְ ְך: ּכַ יעַ ר  ּכָ ּגִ ַליִ   ּתַ סֶ ם  עִ ם  ִלירּוׁשָ ּמָ   –ף  ַהּכֶ ה  ּכַ
ַאּתָ  ּתֵ ה רֹוצֶ ה ׁשֶ  ְלַרְעָיִתי'. ן ּתִ

מַ ן  ֶהֱאִמי א  לֹ ק   ַמִיי  ַרׁש א הוּ .  ָאְזָניו ע  ְלִמׁשְ ְלָמ  ּדָ ְכּתֹ ה  ַהחֹולֶ ן  ִמזַּ ּיִ ֵד ר, ְניָ ל עַ ה  זֶ ת ֶא   לוֹ ב ׁשֶ ַא י  ּכְ ף  ׁשֶ
ךְ ל עַ ר  ְלַעְרעֵ ל  יּוכַ א לֹ ד ֶאָח   .  ּכָ

ְסּפִ ל  כָּ ת  ֶא  ׁשֹוֵלַח י  ֲאנִ ' ב:ְוָכַת ר ְניָ ף ּדַ ל ָנטַ ן ַזְלמָ  ַסךְ י,  ּכַ ְקלֵ  ֶאֶלף  ּבְ ַליִ   ְלַרְעָיִתי ב,  ָזהָ י  ׁשִ ירּוׁשָ ם  ּבִ
בוֹ ר ּוְלַאחַ ק. ַמִיים  עִ  ּיָ ַליִ א ׁשֶ סֶ ם עִ ם ִלירּוׁשָ ּמָ ף, ַהּכֶ הוּ ה  ּכַ ּתֵ ה רֹוצֶ א ׁשֶ ּיִ ּתִ ן  ׁשֶ  '. יְלִאׁשְ

מָּ ר  ְלַאחַ  עוֹ ה  ּכַ ָאֵמִריקָ   ִעם ִמְנָין ְמֻצְמָצם   ה ֶנֶעְרכָ   ּוְלָוָיתוֹ ן  ַזְלָמ ר  ִנְפטַ   ת ׁשָ א  ָיצָ ן  ִמכֵּ ר  ְלַאחַ ד  ִמיָּ ה.  ּבְ
ַדְרּכוֹ  ַהּגֹוי ַהַחְמָדן קַמִיי ַליִ  ּבְ יקוֹ ם, ִלירּוׁשָ ּתִ ּבְ ׁשֶ ְסּפוֹ ב ֵהיֵט ר  ָצרוּ  ּכְ  ן.  ַזְלָמ ל ׁשֶ  ּכַ

ִפינָ ר  ֲַּאשֶׁ כ  יִ ל  עַ ה  ִהְפִליגָ ה  ַהּסְ סֶ ת  אֶ ר  ְוִלְסּפֹ ר  ְוַלְחזֹ ר  ִלְסּפֹ ק  ִהְפִסיא  לֹ א  הוּ ,  םַהּמַ ֵעיַניִ ף  ַהּכֶ ם ּבְ
מוֹ -תֵמֶחְמּדַ ת נֹוְצצוֹ  מַ ל  כָּ ב  ָחׁשַ א  הוּ ן.  ַהּמָ ּמָ ן  ַהזְּ ִאיה  ְוַכּמָ   ְלַעְצמוֹ ח  ִיּקַ ה  ּכַ ּתוֹ ר  ַיׁשְ ן. ַזְלמָ ל  ׁשֶ   ְלִאׁשְ
סֶ ת  ַמֲחִצי בָ   ַעְצמוֹ ן  ַזְלמָ ף  ַהּכֶ י ר  ּכְ יא  לֹ ה  זֶ ל  ֲאבָ ,  לוֹ ת  ָלֵת ם  ִהְסּכִ ן ָהִראׁשוֹ ם  ַהּיוֹ ר  ְלַאַח ק.  ְלַמִייק  ִהְסּפִ

בָ א  הוּ ה  ַלַהְפָלגָ  יעַ 'ׁשֶ ט  ֶהְחִליר  ּכְ ּגִ י לוֹ '  ּמַ ִ ׁשּ סֶ ם  ֲאחּוִזים ׁשִ יּ .  ְלָפחֹות ף ֵמַהּכֶ ַאַח ם  וֹ ּבַ ּלְ א הוּ ן  ִמכֵּ ר  ׁשֶ
בָ  הוּ ט  ֶהְחִלי ר  ּכְ ּפֵ א  לֹ א  ׁשֶ ָפחוֹ ק  ִיְסּתַ ְבִעי ת  ּבְ ִ ִליׁשִ ם  ּוַבּיוֹ ם,  ֲאחּוִזי ם  ִמׁשּ ְ בָ א  הוּ י  ַהׁשּ ְכָנע ר  ּכְ ָהָיה ְמׁשֻ

ֵלָאה ָלַקַחת י ְזכּותֹו ַהּמְ חוֹ א  לֹ  ִעם ַעְצמֹו ּכִ מֹוִני ר  ֵמֲאׁשֶ ת  ּפָ ְסּפוֹ ם  ֲאחּוִזים  ׁשְ   .ןַזְלמָ ל  ׁשֶ   ִמּכַ
ה ד  עַ  ָהֳאִנּיָ יעָ   ׁשֶ בָ   , ְלַיֲעָדהּ ה  ִהּגִ ַאְלָמנָ ק  ַמִייט  ֶהְחִליר  ּכְ ּלָ יה  ׁשֶ ָ ם  גַּ ק  ַיְסּפִ סֶ ז  ָאחוּ ה  ֲחִמׁשּ ף  ֵמַהּכֶ

ְלבַ  יםד.  ּבִ ִ עוֹ  ֲחִמׁשּ סֶ ם  הֵ ב ָזהָ ת  ַמְטּבְ יה  ְוזֶ ב,  ַר ף  ּכֶ ֶהְחלֵ   ָלּה ק  ַיְסּפִ רַֹגע   טּבְ קּוַפת ָמה ּבְ ִלְחיֹות ּתְ
ְלָוה ֶרךְ י  ִטְלטּולֵ .  ְוׁשַ ַמ   ַהּדֶ ַליִ ד  ְועַ   ָיפוֹ ל  ִמּנְ ְכְנעוּ ם  ִלירּוׁשָ   30ד  עוֹ   ְלַעְצמוֹ ף  ְלהֹוִסי  אֹותוֹ   ׁשִ
עוֹ  לֹוַח   תַמְטּבְ ׁשְ ּמִ ַכר ִטְרָחה ּוְדֵמי ִטּפּול ּבַ ֲאׁשֶ ,  ְוָכךְ ,  ׂשְ ֲעֵר ו  ַרְגָלי  ָעְמדוּ ר  ּכַ ׁשַ ַליִ יְ י  ּבְ א  הוּ ם  רּוׁשָ
בָ  עוֹ ה  ָלַאְלָמנָ ת  ָלֵת ט  ֶהְחִליר  ּכְ ִרים ַמְטּבְ ְלָעָדיו לֹא   ת ֶעׂשְ חּו אֹוָתּה ְמאֹד, ַוֲהֵרי ּבִ ּמְ אי ְיׂשַ ּדַ ּוַ ׁשֶ

יד  ּגִ ּתַ ׁשֶ 'ָאז  ַלִים  ִלירּוׁשָ עֹות  ַמְטּבְ ר  ֶעׂשֶ ֲאִפּלּו  יִעים  ַמּגִ ָהיּו 
ֵני  ּתֹוָדה ְוֶזהּו'; סֶ   ֲאחּוִזים  ׁשְ ָלּה,  ףֵמַהּכֶ יק  ַמְסּפִ ּוְלַעְצמוֹ   ֶזה 

ְקלֵ ר הֹוִתי מֹוִנים ׁשִ ע ֵמאֹות ּוׁשְ ׁשַ  !בָזהָ י ּתְ
ֲאׁשֶ  ְמעָ ה  ָהַאְלָמנָ ר  ּכַ בָ ת  אֶ ה  ׁשָ ְרצָ א  ִהי,  ר ַהּדָ ְבכִ ה  ּפָ י  ּבִ

ְעָלהּ ת.  ּוִביָבבוֹ  לַ   ּבַ ְקלֵ   ָלהּ ח  ׁשָ ׁשִ ִליחַ ב,  ָזהָ י  ֶאֶלף  ָ   ְוַהׁשּ
ׁשַ  ְלַעְצמוֹ ה רֹוצֶ  עוֹ ּתְ מֹוִנים ַמְטּבְ י  ֲהֵר ת?! ע ֵמאֹות ּוׁשְ

מֹות  קַמִייל  ֲאבָ ם!  ַהּיוֹ ר  ְלאוֹ   ּוְגֵנָבה  דׁשֹ ה  זֶ  ּמְ ָפִנים ִמּתַ   ּבְ
ף ת  אֶ   ָלּה ה  ֶהְראָ  ְעָלּה ל  ׁשֶ   ָידוֹ ת  ֲחִתימַ ם  עִ   ַהּדַ   ּובוֹ ,  ּבַ

תוּ  הוּ ב ּכָ ּמָ  ְלַעְצמוֹ ת ָלַקַח  לוֹ ה ַמְרׁשֶ א ׁשֶ הוּ ה ּכַ  .הרֹוצֶ א ׁשֶ
ְנָת  ַמ ה ָהַאְלָמנָ ה ּפָ ּה ר ּבְ ת  ֶא ן  ְלִדיה ְוָתְבעָ ר, ָהִעיב ַר ל ֶא   ִלּבָ
ִצְדַקת קַמִיי ְטחֹונֹו ָהַרב ּבְ ֵני ּבִ , ַמִייק ָאְמָנם ָהָיה ּגֹוי ַאְך ִמּפְ

אֹוָתּה  ׁשֶ נֹוַח  ַהּמָ ַזְלָמן  ל  ׁשֶ רּוָרה  ַהּבְ ָאה  ּוָ ַהּצַ ֵמֲחַמת  ְרּכֹו,  ּדַ
ְחּתֹו,   ַאְמּתַ ּבְ ָלַרב,  ֶהְחִזיק  ָיבֹוא  ּוְבָרצֹון  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ׁשֶ ֶהְחִליט 

יד   ּגִ ּיַ ׁשֶ ה  -ּוָמה  ַיֲעׂשֶ מַ .  ָאֵכן  ל  ׁשֶ   ַטֲענֹוֶתיהָ ת  אֶ ב  ָהַר ע  ׁשָ
ֶת ת  ֶא   לוֹ ה  ֶהְרָא ק  ּוַמִייק,  ַמִייל  ׁשֶ ו  ַטֲענֹוָתית  ְוֶא ה  ָהַאְלָמנָ  ַת ק  ַהּפֶ ּכָ ן  ִעיֵּ ב  ָהַר .  מֹותוֹ י  ִלְפנֵ ן  ַזְלָמ ב  ׁשֶ

ֶת  ּפֶ ּקוֹ ק  ּבַ נָ ז  ְוָא ת,  ֲאֻרּכוֹ ת  ּדַ ַא ק  ַמִייל  ֶא ה  ּפָ ּמָ : 'אֹותוֹ ל  ְוׁשָ סֶ   ִמּתֹוךְ   ְלַעְצְמךָ ה  רֹוצֶ ה  ַאּתָ ה  ּכַ  ?' ף ַהּכֶ
חֹון ַרב  דִמיָּ ק ַמִייה ָענָ  ִבּטָ ׁשַ : ' ּבְ מֹוִנית ֵמאוֹ -עּתֵ ְקלֵ ם  ּוׁשְ  '. בָזהָ י ׁשִ

ךְ ם  אִ ' ַקבֵּ ה  ַאּתָ ב, ' ָהַר ר ָאמַ ,' ּכָ ִרים ל ּתְ ְקלֵ   ֶעׂשְ ְלבַ ב  ָזהָ י  ׁשִ יִעיה  ְוָלַאְלָמנָ   ד, ּבִ ע ֵמאֹות ם  ַמּגִ ׁשַ ּתְ
ְקלֵ  מֹוִנים ׁשִ ֲאוַ ב  ֵמרֹ ב.  ָזהָ י  ּוׁשְ מוֹ ת  ּתַ ךָ ן  ַהּמָ ּלְ לָ ,  ׁשֶ ְמּתָ א  לֹ ל  ּכְ יב  לֵ   ׂשַ ּלִ ְלָמ ם  ַלּמִ זַּ ַת ן  ׁשֶ א  הוּ ב.  ּכָ

ַת  ךְ ב  ּכָ ַאּתָ ה  ָמ : ' ּכָ ַאּתָ ה מָ   -ה' רֹוצֶ ה ׁשֶ ּתִ ן  ּתֵ , 'ְלַעְצְמךָ ת  ָלַקַח ה  רֹוצֶ ה  ׁשֶ כוּ ת  ֶא  – י'  ְלִאׁשְ ם  ַהּסְ
ּתֵ ה ַהזֶּ  ּתִ ן  ּתִ ַת א הוּ ן ְוָלכֵ ק, ֵעסֶ  לוֹ   ֵיׁש י ִמ ם  עִ ה  ְוָראָ ם ָחכָ ה ָהיָ ן ַזְלָמ י. ְלִאׁשְ כָּ ב  ּכָ ַאּתָ ה  ָמ ל  ׁשֶ ה  ׁשֶ

ּתוֹ ת  ָלֵת ב  ַחיָּ ה  ַאּתָ ,  ְלַעְצְמךָ ה  רֹוצֶ  חוֹ   ָהִייָת ם  אִ .  ְלִאׁשְ צַ ף  רֹוֵד ת  ּפָ ר,  יֹוֵת   ָלּה ת  ָלֵת ן  מּוכָ   ְוָהִייָת ע,  ּבֶ
ַא ה  ָהיָ  ור.  יֹוֵת   ְלךָ ר  ִנׁשְ ָרִציָת ,  ַעְכׁשָ ׁשֶ ִריםק  ַר   ָלּה ת  ָלֵת   ּכְ ְקלֵ   ֶעׂשְ ַאּתָ ה  ָמ ל  כָּ ה  זֶ ב,  ָזהָ י  ׁשִ ל  ָיכוֹ ה  ׁשֶ

 ְלַעְצְמָך'. ת ָלַקַח 
ב ַרק ַעל   ה, ָהָיה ַמְרִויַח. הּוא לֹא   ַעְצמֹו, ִאם ַמִייק לֹא ָהָיה חֹוׁשֵ הּוא לֹא ָהָיה חֹוֵמד ּכֹה ַהְרּבֵ

ב ַרק ַעל ַעְצמֹו ְוָגַרם ְלֶהְפֵסד ָעצּום.   ָחׁשַ ִחיד ׁשֶ י ּדֹורוֹ ַהּיָ בּו  ם  ְנגּוִעי  ָהיוּ   נֹחַ ל  ׁשֶ   ַאְנׁשֵ ָחָמס, ָחׁשְ ּבְ
ִני, ַוֲהלֹא "ע ֵ קּו ֵמַהׁשּ ה ַרק ַעל ַעְצָמם ְוָגְזלּו ְוָעׁשְ ַרּבָ ָהעֹוָלם ְללֹא ֶחֶסד, ְוַאּדְ ֶנה", ּוְכׁשֶ ֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ

נֹות. ָלכֵ  ֶזל, הּוא לֹא ָיכֹול ְלַהּבָ דֹוׁש ן ָמֵלא ּגֶ רּוךְ  ַהּקָ ַמּבוּ ם אֹוָת   ֶהֱעִניׁש  הּוא  ּבָ  ְוִהְפִסידּו ַהּכֹל. ל ּבְ
ִבים ָאנּו ַרק ַעל ַעְצֵמנּו, ְורֹוִצים   ָעִמים חֹוׁשְ ה ּפְ ּמָ ִני. ּכַ ֵ ּבֹון ַהׁשּ ם ַעל ֶחׁשְ ּיֹוֵתר, ּגַ ְלַהְרִויַח ָמה ׁשֶ

ָיֵדינּו.  ָהָיה ּבְ ם ָמה ׁשֶ א ֲאַנְחנּו ַמְפִסיִדים ּגַ ָאנּו לֹא ַמְרִויִחים, ֶאּלָ ֶזה לֹא ַרק ׁשֶ ּבָ ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ׁשֶ
נִ ל  עַ ב  ַנְחׁשֹ  ֵ ִמיי  ַהׁשּ ְחׁשֹב ָמ דּתָ ּנַ אֶֹפן ׁשֶ ְוָאַהְבּתָ   . םַהֲחֵבִרי ם  עִ ג  ְלִהְתַנהֵ  ְוָכךְ   -  ילִ ב טוֹ י  ֲהכִ ה , ּבְ

מֹוָך!   – ְלֵרֲעָך      ּכָ
 
 

ַשָּבת ִחּלּול ְּבלא  ִמְתָיֵאשא לא הוּ ל ֲאבָ , ְוָכֵשר
ּמָ ר ְלַאַח . ד ים ה ּכַ בבָתִבי ֵהֵחּלוּ  ֳחָדׁשִ ּ ַלח  םַהִּמְכ ָ ׁשּ ׁשֶ

ַת ן ַזְלָמ ר. יֹוֵת ת  הוּ ב ּכָ לחחַֹחל ֵהֵח א ׁשֶ  ָידוֹ ת ֶא ִלׁשְ
ַמִים ָרכָ ה ְוָרָאיֵרא ׁשָ ֲעָמלוֹ ה ּבְ .ּבַ

סֶ ל  ְועַ ו  ֹוָתיְצָלח ְְעָּתאף  ַהּכֶ ְּבִסּּיַ הּוא  ׁשֶ א ַמּּיָ ִּדׁשְ
נָ ף סוֹ ת קַרא ָ ָנתוֹ ה ַהׁשּ ַכּוָ ֹסֹּבְ ְסּפוֹ ל כָּ ת אֶ ֹף ֶלֱא  ּכַ

ְּדָאגֹות ְללאאֹא ה ַהְְּקדֹוׁשָ הְּגָמָרא
ַעת  ּוב ַהּדַ .ה ְוִיׁשּ

ּמָ ר  ּוְלַאַח   ה ּכַ
ן ַזְלָמ ה.  ֲעצּובָ 

פָ ה  ם ְוגַ ה ַמּגֵ
י ִסּכוּ   לוֹ ם 
ה   ִצוָּ א 

ם דיהֶ 
ל כָּ 
ם  ַליִ 
ל  ֹֹעֹ  

ף סֶ 
 ה 

י ד ֶאָח ף  ַא ר  ִהּכִ
.ף 

כוּ  ִמיָר ת  ְּתמּוַרם,  מַהּסְ ְ סֶ ל  עַ ה  ַהׁשּ ּסָ ף  ַהּכֶ ע ְוַהּמַ
ָר  ְלָךן ֶאֵּת: ' לוֹ ר ְוָאַמ , ָחְליֹות ְלִמּטַ   לוֹ א ָקרָ  ה ֲעׂשָ

ֶס  ִּתף  ַהּכֶ ְסכּום ק  ִהְסַּתֵּפֹא  לֹק  ַמִייל  ֲאָבי'.  ְלִאׁשְ ּבִ
בוֹ ת ֶא ה ָראָ ק ַמִיי. ִמָּכְךריֹוֵת  ְרּדֵ ַמּצָ ּדַ ל ׁשֶ ר ַהּמִ
צָּ ת ֶא ל  ְלַנּצֵט  ְוֶהְחִלי ו,  ָעָלי  ְך ֵד ב  ַהּמַ ס ְלַהְכִני י  ּכְ

צַ ת  וַ  ּלוֹ ע  ַהּבֶ ֲאׁשֶ ה.  ָהְלָכה ְוָגְבָר ק  ַר   ׁשֶ ן ַזְלָמ ר  ּכַ
ָאחּוז,ק ַמִייט  ֶהְחִלי  ִרים ְּבֶעׂשְ ִמְסַּתֵּפק לאאֹא הּוא ׁשֶ

ָפחוֹ ק ִמְסַּתֵּפֹא  לֹ לששִֹשית ּבְ ר ְוַכֲאׁשֶ ם, ֲאחּוִזי ם ִמּׁשְ

בָ  ָפחוק ִיְסַּתֵּּפא  לא  ֶשהוּ ט  ֶהְחִלי ר ּכְ  ִמִּשבת   ּבְ
ָלַקַחת ַהְּמֵלָאה ְזכּותֹו ִּכי ַעְצמֹו חֹא לִִֹעם ּפָ

ָהֳאִנייָּיהדַע בָ   ,ְלַיֲעָדההּההִהגגִּגיָעׁשֶ טֶהְחִליר  ּכְ
ְלבַ  יםד. ּבִ ִ עוֹ ֲחִמׁשּ סֶ ם  הֵ בָזהָ ת  ַמְטּבְ בַר ף  ּכֶ

ְלָוה ַמ   ַהֶּדֶרְךי  ִטְלטּולֵ .  ְוׁשַ לד  ְועַ  ָיפוֹ ל  ִמּנְ
עוֹ  לֹו  תַמְטּבְ ׁשְ ּמִ ַכר ִטְרָחה ּוְדֵמי ִטּפּול ּבַ ׂשְ
בָ  ִרים ַמְטה  ָלַאְלָמנָ ת  ָלֵת ט ֶהְחִליר ּכְ ֶעׂשְ

ַמִּגי ָהיּו
ְוֶז ּתֹוָדה
רהֹוִתי
ככַּכֲאׁשֶ
ּוִבי
ר
הזֶ 
ֶהְרָא

תוּ  בּכָ
ְנָת  הּפָ
מקַמִיי ,

ֵמ ַּדְרּכֹו,
ֶהְחִזיק

ׁש ּוָמה
ֶהְרק  ּוַמִייק,  ַמִייל  ׁשֶ ו  ַטֲענֹוָתית ְוֶא ה ָהַאְלָמנָ 
ֶת ּפֶ ּקֹוק ּבַ ָנז ְוָאת,  ֲאֻרּכוֹ ת ּדַ ְוׁשָק ַמִייל ֶאה ּפָ

חֹון ַרב דִמּּיָק ַמִייה ָענָ  ִבּטָ ' ּבְ ת ֵמאוֹ -עֵּתׁשַ:
'ָהַררָאַמ,'ככָּכךךְךםִא' ִריםלתתְּתקקַקבבֵּבהַאתתָּתב, ֶעׂשְ

ְקלֵ  מֹוִנים ׁשִ ֹרֹב.  ָזָהי  ּוׁשְ מוֹ ת  ַּתֲאַוֹב  ֵמ שן  ַהּמָ
ַת  ' ָּכְךב  ּכָ ַאָּתה  ָמ : ַאָּתהמָ  -ה' רֹוצֶ הׁשֶ הׁשֶ
ּזֶּ ִּתן ִּתֵּתה ַה ִִעה ְוָראָ ם ָחכָ ה ָהיָ ןַזְלָמ י. ְלִאׁשְ

ּתֹות ָלֵת ב ַחּּיָה  ַאָּת, ְלַעְצְמָךה רֹוֶצ ם ִא. ְלִאׁשְ
ַאה ָהיָ  ור. יֹוֵת   ְלָךר ִנׁשְ ָרִציָת , ַעְכׁשָ ׁשֶ תָלֵת  ּכְ

ְלַעְצְמָך'.ת ָלַקַח 
ַעל ַרק ב חווֹֹוׁשֵ ָהָיה לֹאֹא ַמִייק ה  ַעְצמווֹֹו,ִאם
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ךְ ן: " ְלׁשוֹ ר  ֶנֱאַמ   ָאִבינוּ ם  ַאְבָרָה ל  ֵאצֶ ם  גַּ ה  ִהנֵּ  כֵּ ",  ִהְתַהּלֶ תוּ ן  ׁשֶ ַאְבָרָה ב  ּכָ ךְ ם:  ּבְ  ְלָפַני  "ִהְתַהּלֵ
ַאְבָרָה   ַמּדּועַ ה,  ָקׁשֶ ם  ". אּולָ םָתִמי   ֶוְהֵיה ךְ ר: "ֶנֱאַמ ם  ּבְ נַֹח   ְוִאּלוּ י",  ְלָפנַ   ִהְתַהּלֵ   ֶאת ר: "ֶנֱאַמ   ּבְ

ךְ   ָהֱאלִֹקים נָ ",  נַֹח   ִהְתַהּלֶ ּוָ ִמְדָרׁש םָהֱאלִֹקי ם  עִ ה  ְוַהּכַ ּבְ ָהיָ א  ְלַאבָּ ל  ָמׁשָ א:  מּובָ ה  ַרבָּ   .  ה  ׁשֶ
ךְ  נֵ ם  עִ   ְמַהּלֵ ָניי  ׁשְ ֶרךְ ו  ּבָ ּדֶ ָט   ִלְבנוֹ ב  ָהָא ר  ָאַמ .  ּבַ ךָ   ְוֵאֵלךְ   ָיְדךָ י  לִ ן  ּתֵ   –ן  ַהּקָ  ִלְבנוֹ   ְוִאּלוּ ,  ִעּמְ
דוֹ  ָאלוֹ יְלָפנַ  ְלךָ  –ר ָאַמ ל ַהּגָ נוֹ  ! ׁשְ  לוֹ ר ? ָאַמ ילִ ם גַּ  ָיְדךָ ן  נֹוֵת ה ַאּתָ ן ֵאי ַמּדּוַע א, ַאבָּ ל: דוֹ ַהגָּ   ּבְ
ׁשֵ ל  ְוָעלוּ א,  הוּ ן  ָקָט   ָאִחיךָ   :וָאִבי כָ ל  ְוִלּפֹל  ְלִהּכָ ְוִאּלוּ ל  ִמְכׁשוֹ ל  ּבְ ֶרְך,  ּדֶ דוֹ ה  ַאּתָ   ּבַ  ְויֹוֵדעַ ל  ּגָ

הֵ  כֵּ רְלִהזָּ ְמׁשָ ם  גַּ א  הוּ ן  .  ָהיָ ף  ַא   –  נַֹח ל:  ַהּנִ יה  ׁשֶ ִמיָר   ָצִריךְ ה  ָהיָ ק,  ַצּדִ ֹ ה,  ׁשְ ּל ׁשֵ א  ׁשֶ ל ִיּכָ
ֱאמּוָנתוֹ  וּ ל,  ְוִיּפֹ  ּבֶ ךְ ם  ִמׁשּ ךְ   ָהֱאלִֹקים  ֶאת: "ּבוֹ ר  ֶנֱאַמ   ּכָ כָ   ִעּמוֹ   ָהַלךְ ", ה'  נַֹח   ִהְתַהּלֶ ָרָכיל  ּבְ ו,  ּדְ

ַמ  אּולָ לִמְכׁשוֹ ל  ִמכָּ   אֹותוֹ ר  ְוׁשָ ָהיָ   ָאִבינוּ ם  ַאְבָרָה ם  .  ֱאמּוָנתוֹ ק  ָחזָ ה  ׁשֶ ךְ : "ּבוֹ ר  ֶנֱאַמ   ּבֶ  ִהְתַהּלֵ
ְוָכךְ   ַלְחׁשֹש  ָצִריךְ ה  ַאּתָ ן  ֵאי  –י"  ְלָפנַ  ְכׁשֹול.  ִ ן  ְלׁשוֹ א  הוּ   ִמּמִ "ַרׁשּ ד  ַסעַ   ָצִריךְ ה  ָהיָ   נַֹח "י: 

ךְ ק ִמְתַחזֵּ ה  ָהיָ ם ַאְבָרָה ל ֲאבָ ,  ְלָתְמכוֹ  ִצְדקוֹ  ּוְמַהּלֵ  ". וֵמֵאָלי ּבְ
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תוּ א",  ֶעְזָר ן  ִאבְּ " ָה ר  אֹוֵמ  דֹרָֹתיב "ּכָ תוּ א  ְולֹ ו"  ּבְ דֹורֹו", ב  ּכָ וּ   "ּבְ ּנַֹח ם  ִמׁשּ ְתקּוָפָת י  ַח   ׁשֶ ל ׁשֶ ם  ּבִ
ּמָ  ּבוֹ י  ְלפִ   . ְוָאֵכן, ת ּדֹורוֹ ה  ּכַ ַאְבָרָה   , א יֹוצֵ ן  ַהֶחׁשְ ָהיָ   ָאִבינּו, ם  ׁשֶ ה  ָהיָ   ְלנַֹח, ר  ָעׂשָ ד  ַאַח ר  ּדוֹ ה  ׁשֶ

י ן בֶּ  ִ מֹונֶ ם ֲחִמׁשּ ּנַֹח ה ּוׁשְ ׁשֶ  ! רִנְפָט  ּכְ
ִגיַמְטִריָּ   -ו"  ּדֹורֹוָתי"  ִהְמִליצּו:ת  ְרׁשּומוֹ י  ּדֹוְרׁשֵ  ׁש ה  ּבְ לִֹשית  ֵמאוֹ   ׁשֵ יִ ם  ׁשְ ּתַ ּבוּ ר  ּדוֹ ם, "ּוׁשְ ל ַהּמַ

ִגיַמְטִריָּ ה" ַהְפָלגָ ר ְודוֹ  ׁש ה ּבְ לִֹשי ת ֵמאוֹ   ׁשֵ יִ ם ׁשְ ּתַ  .םּוׁשְ
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יבָּ  רוּ ן  ֵאית,  ֶדֱאֶמ א  ַאּלִ ךְ ל  ְלכָ ל  אֹכֶ ן  ְלָהִכית  ֶאְפׁשָ ֲעֵליה  ַהְרבֵּ   ּכָ ים  ּבַ נָ ד  ְועוֹ ,  ַחּיִ ֵלָמ ה  ְלׁשָ ה.  ׁשְ
דֹוׁש ן  ָלכֵ  רּוךְ   ַהּקָ ִכי   -  "ְלךָ ח  ַק ה  ְוַאּתָ "  לֹו:ר  ָאַמ   הּוא  ּבָ ַר ן  ּתָ ֲאָכל  ַהּמַ  ְוִלְצָרֶכיךָ   ְלךָ ק  ֶאת 

ךְ  נָ   ְלֶמׁשֶ ֵלָמ ה  ׁשָ ְרכַּ ל  ֲאבָ ה,  ׁשְ ַמיִ ת  ּבִ חּול ְוִיְתַרֵחׁש ם  ׁשָ ְהיֶ   ,סנֵ   ּתָ ּיִ אֹותוֹ ה  ׁשֶ  ְלךָ ם  גַּ   -ל  ַמֲאכָ   ּבְ
ַהּתֹוָר ה ָמ ן מּובָ ם גַּ ה ּוָבזֶ ה. ְלָאְכלָ ם ָלֶה ם ְוגַ  ַח ה ׁשֶ ּבַ ַעשׂ "  - נַֹח ת ֶא ת  ְמׁשַ כֹל נַֹח  ַוּיַ ר  ּכְ הֲאׁשֶ  ִצּוָ

ן   ֱאלִֹקים  אֹתוֹ  בַ ה",  ָעׂשָ   ּכֵ ֶ ֱאמּונָ ח  ְוַהׁשּ ֵהִכי ,  נַֹח ל  ׁשֶ ה  ַהֲחָזָק ה  ּבָ מוֹ ַעְצמוֹ   לוֹ ק  ַר ן  ָמזוֹ ן  ׁשֶ  ּכְ
ִהְצַטוָּ   .הׁשֶ
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ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ָהָאָדם  ֶאָּלא ְּבֵני  ּוְגַמִּלים.  ְּבֵני ֲחמֹוִרים  ְּבֵני ִמי? ֶׁשָּמא    ְּכפּוי   ֶאָּלא 

״ָהִאָּׁשה ְוָאַמר  ִלְמֹרד  טֹוָבה  ַּבּטֹוָבה  ָּכפּו  ֵאּלּו  ַאף  ִעָּמִדי״,  ָנַתְּת    ְּבִמי   ֲאֶׁשר 
 ] רש״י[ִהְׁשִּפיָעם טֹוָבה ּוִמְּלָטם ִמן ַהַּמּבּול. ׁשֶ 

ְיכֹוָלה טֹוָבה  ִפּיּות  ּכְ ׁשֶ אן,  ִמּכָ ָאנּו  ְלֵמִדים  מסלבודקא,  א  ּבָ ַהּסַ ל   אֹוֵמר  ׁשֶ ַבע  ּטֶ ּבַ ֵרׁש  ּתָ ְלִהׁשְ
ֵני ָאָדם ַעד   ִאים, ְוִהיא ֵמַחְלָחַלת ּדֹורֹותּבְ ְמלֹוא   ַלּדֹורֹות ַהּבָ ָתה ּבִ ּלְ ְתּגַ ּנִ י ּדֹורֹות, ַעד ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ

ָרצּו ִלְמרֹד ָגה, ׁשֶ ּלָ דֹור ַהּפַ ֵני ָהָאָדם"    ְקלֹוָנּה ּבְ ְגַלל ֱהיֹוָתם "ּבְ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון    -בה' ּבִ ָניו ׁשֶ ּבָ
טֹוָבה. פּוי  ּכְ ָהָיה  ִמ   ׁשֶ ּדֹותוא"כ,  ַהּמִ ּפּור  ׁשִ וא"כ  ְרָענּות,  ּפֻ ת  ּדַ ִמּמִ דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ה   ּדָ

יִעים ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות ְלטֹוָבה אֹו ְלָרָעה.  ּפִ  ַהּמּוָסִרּיֹות אֹו ִקְלקּוָלן, ַמׁשְ

עִריׁש וידנפלד זצוק   י ּדֹב ּבֶ ב ַרּבִ ּגָ ׂשְ אֹון ַהּנִ נּו ַהּגָ ין,  "  ַרּבֵ עּבִ ׁשֶ אֹון ִמּטְ מֹו ַהּגָ ׁשְ דּוַע ּבִ   ל, ַהּיָ
ְגאֹונּותֹו ַוֲחִריפּותֹו ִויִדיעוֹ   ָכל ָהעֹוָלם ּבִ מוֹ נֹוַדע ּבְ ָכל ֶמְרֲחֵבי ַהּתֹוָרה, ּכְ ר    ָתיו ָהֲעצּומֹות ּבְ נּו ֻמְכּתָ ֵכן ָהָיה ַרּבֵ

ִמינֹו. ְמֻיָחד ּבְ ה ְנכֹוָנה, ּוְבַהּכֹל ָהָיה ְמֻפְרָסם ּכִ ָכל ִמּדָ ין   ּבְ עּבִ ל ָהֲעָיָרה ְטׁשֶ ּה ׁשֶ ְהיֹותֹו ַרּבָ ילוּ  ּבִ ְלטֹונוֹ   ִהְגּבִ ִ ת  ַהׁשּ
ִחיָט ת  ֶא  ְ הּוִדיה  ַהׁשּ ְרְנֵס   ת,ַהּיְ ָה י  ּפַ לוּ ל  ַהּקָ ּדְ ּתַ י   ַעל  ִהׁשְ ׁשַ   ּפִ ּקָ נוּ ת  ּבַ כָ ת  ַלֲעׂשוֹ "ל,  ַזצַּ   ַרּבֵ םל  ּכְ יָכְלּתָ ּבִ ף  ַלֲעקֹ   ׁשֶ
ֵזַר ת  ֶא  ְלטֹונוֹ ת  ּגְ ִ ית  ַהׁשּ ִ ׂשָ ג  ּוְלַהׂשּ ׁשֵ ר  ּבָ בֵ ר  ּוְמֻהּדָ ר  ּכָ ַס ג  ַח ת  ִלְקַרא   ר.ָהִעיי  ְלתֹוׁשָ נוּ   ִנְקְראוּ ח  ַהּפֶ ַזצַּ ַרּבֵ   ל " 

ָה   ְורֹאׁש  חוֹ ל  מֹוׁשֵ ל  ֶא ל  ַהּקָ נֹוׂשֵ ן  ְלִדּיוּ ז,  ַהּמָ ִחיַט א  ּבְ ֵהמוֹ ת  ׁשְ י  כִּ "  –ל  ַהּמֹוׁשֵ ם  ָלֶה ר  ָאַמ   –י"  לִ   ָידּועַ ת. " ַהּבְ
ִהלָּ  הּוִדיה  ַהּקְ דֹולָ ת  ְלַכּמוּ ה  ְזקּוָק ת  ַהּיְ ׂשָ ל  ׁשֶ ה  ּגְ ַס ג  ַח ת  ִלְקַראר  ּבָ י ח,  ַהּפֶ יי  ֲאנִ ם  ַמְסּכִ ֵרי  ת  ֶא ל  ְלַהְגּדִ ֶהּתֵ

ִחיָטה  ְ ְתַנא ,  ַהּצֶֹרךְ י  ְלפִ   ַהׁשּ ַאֲחֵר י  ּבִ ׂשוּ ג  ֶהָח י  ׁשֶ ַחּפְ ֶרךְ   ּתְ י  ּדֶ ֵהָמ ל  ׁשֶ י  ָהֲאחֹוִר ק  ַהֵחלֶ ר  ִנּקוּ ת  ֶא ר  ְלַהּתִ ,  ה ַהּבְ
ָאסּור ָלֶכם ֶלֱאכֹל…"  ם אֹוְמִרים ׁשֶ אֹותֹו ַאּתֶ קֶ       ׁשֶ ֵר   ָמתּוחַ ט  ׁשֶ ּתָ ֶחֶד ר  ִהׂשְ ּמָ ר  ּוְלַאַח   ר,ּבַ ר  ֵהפֵ ם  ְרָגִעי ה  ּכַ

ָה   רֹאׁש   אֹותוֹ  ַכּמָ ל  ַהּקָ ֵאלוֹ ה  ּבְ ַא ת  ׁשְ ָ ׁשּ חוֹ ל  מֹוׁשֵ ת  ֶא ל  ׁשֶ ַנא ל  עַ ז  ַהּמָ יי  ַהּתְ ִהּצִ ׁש ז  ָא   אוֹ   ב.ׁשֶ נוּ   ָחׁשַ  רֹאׁש י  כִּ   ַרּבֵ
ָה  ֵ ל  ָעלוּ ל  ַהּקָ ׁשּ ִעְניָ ל  ַהּמֹוׁשֵ ם  עִ ר  ְלִהְתּפַ יפוּ ר  ְוִהְצִהים  ָק ד  ּוִמיָּ ן,  ּבָ ַתּקִ ׁשוּ ת: "ּבְ ִנים  ּבְ יא  לֹ ן  ָואֹפֶ ם  ּפָ ר  ְלַנּקֵ ר  ַאּתִ

ֵהָמ ל  ׁשֶ י  ָהֲאחֹוִר ק  ַהֵחלֶ ת  ֶא  לָ ן  ִנּתָ   ֵאינוֹ ה  זֶ א  נֹוׂשֵ ה,  ַהּבְ ָ ל  ּכְ זֶ   ִיְהיוּ א  לֹ ן,  ּוַמּתָ א  ְלַמׂשּ רוֹ ה  ּבָ ׁשָ לָ ת  ּפְ ל ּכְ
ׁש ל  ַהּמֹוׁשֵ   ".…לּוְכלָ  נּותוֹ ל  ׁשֶ   רּוחוֹ ז  ֵמעֹ ד  ְמאֹ  ִהְתַרּגֵ נּו ּוִמּכֵ י: "לוֹ ר  ְוָאַמ   ַרּבֵ ָפֶניךָ י  רֹאׁשִ ת  ֶא י  ֲאנִ ן  ַמְרּכִ   ִאיׁש   ּבְ

יד ִמיָּ ה ְוהֹוָר !", …ת ָהֱאֶמ  ָק ת ִקְצבַ ת ֶא ל ְלַהְכּפִ ִחיָט ר ַהּבָ ַס ג ַח ת ִלְקַרא ה ִלׁשְ       ח.ַהּפֶ
רוֹ ם   עִ  הץ   ּפְ ָהֲאֻיּמָ ְלָחָמה  ׁש ר  ִהְתעֹוֵר   ַהּמִ בֵ   ֲחׁשָ יד  ּכָ ַמֲחבֹוא    הועבר על ידי תלמידיו  א ְוהוּ ו,  ְלַחּיָ ִלְמקֹומֹות 

ְתקּופָ   ְוַגם ֵאלוֹ ו  ֵאָלי  הּוְפנוּ   זוֹ ה  ּבִ ָעְסקוּ ת,  ַרּבוֹ ת  ׁשְ ְבָעיוֹ   ׁשֶ ָע ת  ּבִ ָ ָנַתִים ֶנֱעצַ ה.  ַהׁשּ ׁשְ יֵד ר  ְלַאַחר ּכִ ָטָר י  ּבִ ׁשְ ה  ַהּמִ
י ְלִסיּבִ ְוֹגַרׁש  ֲעבֹוַד   ָהֳעַסקם  ׁשָ ר,  ָהרּוִסית  ְוגַ ת  ּבַ ֶרְך,  ים  ּפֶ ִסיּבִ יךְ ר  ּבְ ּתֹוָר ק  ַלֲעסֹ  ִהְמׁשִ ֹוֲאִליה  ְוָענָ ה  ּבַ ם,  ַלׁשּ

יֵניֶה  ְלִמיָדים  גַּ ם  ּבֵ פֹוצוּ ו  ּתַ ּנָ ַרֲחבֵ   ׁשֶ ׁשּובוֹ ת  ֶא ה.  ֵאירֹוּפָ י  ּבְ ִזיֵר הֲאִריזָ ר  ְניַ ל  עַ ם  ָרׁשַ ת  ַהּתְ ּגְ ל  ׁשֶ ם  ּוְקָרִעי ץ  עֵ י  , 
ּקֵ  רוּ ן  ֵה   ְוָכךְ ט,  ֶמלֶ י  ׂשַ ּמְ ּתַ ְלׁשֹונוֹ .  ִנׁשְ ֵלִמי ם  ְקָטִעי ט  ִצּטֵ   ּבִ ְפֵר ם  ׁשְ ָעְרכוּ ם,  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּפֹוְסִקיי  ִמּסִ ת  ֶא   ּוְכׁשֶ

פֶ  ׁשוֹ  ָמְצאוּ ס,  ִלְדפוּ ר ַהּסֵ ַהּלָ ֶק ן ׁשֶ  !  תָטעוּ ם ׁשוּ א ְללֹ ת ְמֻדְקּדֶ
ְחֵרר ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ י ּכְ ר ּכִ נוּ ע  ְוָנַס   ְמֻסּפָ ְספִ   ַרּבֵ ַדְרּכוֹ ה  ינָ ּבִ ָרֵא ץ  ְלֶאֶר   ּבְ   ֵאיךְ ב  ָחׁשַ "ם,  ַעּכוּ ת  ּפַ ל  ֶלֱאכֹה  ָרצָ א  ְולֹ ל,  ִיׂשְ

בָּ ר  לֹוַמ ל  יּוכַ  ְרצֹונוֹ י  ַהּגוֹ ח  ַלּטַ ּבִ ְכֵד ,  ָהֵאׁש ת  ֶא ק  ְלַהְדִלי  ׁשֶ ֹ י  ּבִ ּל ֶח ה  ִיְהיֶ א  ׁשֶ ׁש "ם.  ַעּכוּ ת  ּפַ ם  ַהּלֶ נוּ   ִנּגַ ר  ְוָאַמ   ַרּבֵ
בָּ  תֹוָרֵתנוּ ח: "ַלּטַ ָאָד ר  ְמֻסּפָ   ּבְ ִקְללַ ל  ְוִנְתַקלֵּ א  ָחָט ן  ָהִראׁשוֹ ם  ׁשֶ ֵזַעתת: "ּבְ יךָ   ּבְ אם",  ֶלֶח   ּתֹאַכל  ַאּפֶ ִפינָ ן  ּכָ ּסְ ה  ּבַ

ָעיָ י  לִ   ֵיׁש  כֵּ   ,הּבְ אֹכֶ   טֹוֵרַח י  ֵאינִ ן  ׁשֶ לוּ ל  ּבָ ָך:ן  ָלכֵ ם,  ּכְ ׁשְ י ם  ִא   ֲאַבּקֶ ְסּכִ ֶאֱעׂשֶ ם  ּתַ ֻעלָּ   ֵאיזוֹ ה  ׁשֶ אֹכֶ ה  ּפְ גוֹ ל,  ּבָ ן  ּכְ
ּנוּ ת ֶא ק ְלַהְדִלי ַמ  - רַהּתַ ֵ י ַהּגוֹ ח". ֶאׂשְ ׁשָ ם ִהְתַרׁשּ ּקָ ּנוּ ת  ֶא ק ְלַהְדִלי ְלַהְזִמינוֹ א בָּ ה ָהיָ ר ּבֶֹק ל ּוְבכָ ה ֵמַהּבַ  ר. ַהּתַ

אֹונּותֹו ִויִדיעֹוָתי  ל  עַ   ּתֹוָר ו  ּגְ ּבַ ּטֵ   הָהֲעצּומֹות  יי  ָהַרבִּ "  "ל:ַזצַּ '  ׁש " ִאי ן  ֲחזוֹ 'ָמָרן הַ א  ִהְתּבַ יּבִ ׁשִ ַ ל  ְמַטיֵּ ן  ִמּטְ ׁשּ "ס  ּבַ
מוֹ ם  ּוַבּפֹוְסִקי ָאנוּ   ּכְ י   ד"ַהיָּ ף  כַּ ל  עַ ע  ָהֶאְצבַּ ת  ֶא ם  ְמסֹוְבִבי   ׁשֶ "לֹוַמ ף  ְוהֹוִסי,  ָידוֹ ף  כַּ ל  עַ ת  זֹאם  ְוִהְדּגִ ךְ ר:   ּכָ

יי ָהַרבִּ  יּבִ ׁשִ ּתֹוָר ל ְמַטיֵּ ן ִמּטְ דֹוׁשָ ה ּבַ   ה!".ַהּקְ
ְפָלָא   ַעְנְוָתנּותוֹ ל   עַ  נוּ ל  ׁשֶ ה  ַהּמֻ ּפוּ ד  ִלְלמֹן  ִנּתָ   ַרּבֵ יעַ א:  ַהבָּ ר  ֵמַהּסִ ִהּגִ ׁשֶ נוּ   ּכְ ַליִ   ַרּבֵ ירוּ ם,  ִלירּוׁשָ דֹולֵ ל  כָּ   ִהּכִ י ּגְ

ַח ה  ַהּתֹוָר  ּבְ ַגְדלּותֹו,  בּועוֹ ג  ּבְ ָ לֵּ ת  ַהׁשּ ל  ׁשֶ ה  ָהֲעִליָּ ת  ֶא   לוֹ ן  ָנַת ר  ִמּגוּ "ר  ְוָהַאְדמוֹ ת',  ֱאֶמ י  ִאְמֵר ' ָה ם  עִ ל  ִהְתּפַ
ֶר ' רוֹ ת  ֲעׂשֶ ּבְ ּטֵ ת',  ַהּדִ ִדי   ְוָאנוּ ה,  ּתֹוָר ן  ַמּתַ ם  יוֹ א  הוּ ם  ַהּיוֹ א: " ְוִהְתּבַ ֶר ת  ֶא ם  ְמַכּבְ רוֹ ת  ֲעׂשֶ ּבְ ה  ַהּתֹוָר ם  עִ ת  ַהּדִ

הוּ  ַעְצָמהּ  ׁשֶ וֵּ א  (ּכְ נוּ ל עַ ן ִמְתּכַ נוּ . ל)"ַזצַּ  ַרּבֵ ד ַרּבֵ 'גוּ ׁשֶ י ָיַדְעּתִ א  לֹ ב: "ֵהִגי ִמּיָ   ם!".ִמְתלֹוְצִצי  'רּבְ
נֹוָסף: ָמ ב  ֶעֶר   ִסּפוּר  ִהְתַקּיְ חוּ ל  ׁשֶ ה  ֲחֻתנָּ ה  ֶאָחד  יבַ ר  ּבָ ר  ָאמוּ ה  ָהיָ "ל  ַזצַּ א  ַסְרנֶ ל  ְיֶחְזֵקא י  ְוַרבִּ   , ן ֶחְברוֹ ת  ִמיׁשִ

י  רְמַסּדֵ ת  ִלְהיוֹ  ְלּתִ ם  ִעּכּוִבית  ֵמֲחַמ  ְמאֹד רִאֵח א ַסְרנֶ ל ְיֶחְזֵקא י ַרבִּ  ַאךְ  ,ןִקּדּוׁשִ בָ ה ְוַהֻחּפָ ם,  ְצפּוִייי  ּבִ  ה. ִהְתַעּכְ
ה ַלֻחּפָ  ּנֵ יוָ " רבינו ַזצַּ הֹוִפיַע גם ה  ְוִה נּו ַזצַּ ן  ל, ִמּכֵ ַרּבֵ ֵניהֶ "ׁשֶ ֵכִנים ׁשְ ִנים ָהיּו ׁשְ ְוַאַחד ַהְמֻחּתָ ֲעֵר ם  ל  כּוַנת "ׁשַ ׁשְ י  ּבִ

ַליִ  " דֶחסֶ  ירּוׁשָ יב ָהַר ם.  ּבִ עּבִ ׁשֶ יעַ ן  ִמּטְ ִהּגִ י ץ  ֶנֱאלַ ם,  ָלאּולָ   ׁשֶ צָּ   …ה ְוִחכָּ ה  ִחכָּ ן. ְלַהְמּתִ  ם. ָנִעיא  לֹ ה  ָהיָ ב  ְוַהּמַ
זֶ ל  ִלְסּבֹה  ָהיָ ל  ָיכוֹ א  לֹ ן  ַהְמֻחּתָ  בָ ה  ּכָ ֲחֻתנָּ ר,  ּדָ ּבַ ּתוֹ ל  ׁשֶ ה  ׁשֶ יב  ָהַר   ּבִ עּבִ ׁשֶ ךְ ד  ַלֲעמֹ  ִיְצָטֵרךְ ן  ִמּטְ י  ּכָ ן,  ּוְלַהְמּתִ

יׁש  ׁש   ְוִהְרּגִ הוּ ע  ּוְבֶאְמצַ   ב,טוֹ א  לֹ   ַמּמָ רּוךְ א  ׁשֶ יעַ א  ַסְרנֶ 'ל  ַחְצְק י  ַרבִּ י  ָמַת ה?  ִיְהיֶ ה  ָמ   :גּוֻמְדָא   ּדָ א  הוּ ע  ְלֶפַת ?  ַיּגִ
הוּ   ָחׁש  יׁשֶ ּמִ ֵת   אֹותוֹ ס  ּתֹופֵ   ׁשֶ ּכָ בָּ ה  זֶ   ִמיהוּ ת  ִלְראוֹ ן  ַהְמֻחּתָ ב  ִהְסּתֹובֵ ף,  ּבַ עֵ   ְלַהְטִרידוֹ א  ׁשֶ ת  ֶא ב  ֵהֵס   …ת? ּכָ

ינֶ   –ה  ְוִהנֵּ ,  רֹאׁשוֹ  עּבִ ׁשֶ רֹאׁש ן  ֵמִביי  ֲאנִ "    ב!ָר ר  ַהּטְ יבַ   ׁשֶ יעַ ר  ְמַאֵח ן  ֶחְברוֹ ת  ְיׁשִ ּגִ ִחּיּוךְ   לוֹ ר  ָאַמ ה",  ַלֻחּפָ   ְלַה ,  ּבְ
א ה  ְוַאּתָ " ַוּדַ בָ ה  רֹוצֶ י ּבְ ּכְ ְהיֶ ר ׁשֶ ה צֹוֵדק,ם? ְסָת ת ְלַחּכוֹ   ַמּדּועַ ה, ֻחּפָ ה ּתִ דֹולָ ה טֹובָ   זוֹ  –י  לִ ל  ֲאבָ  ַאּתָ הוּ ה  ּגְ א  ׁשֶ

י ר,  ְמַאחֵ  יִ ב  יֹוׁשֵ ם?  ַהּיוֹ ל  כָּ ה  עֹושֶׂ י  ֲאנִ ה  ָמ "   ן".ָהִעְניָ ת  ֶא   ְלךָ ר  ְוַאְסּבִ ּבַ רּוךְ ת,  ְקצָ ד  ְולֹוֵמ ת,  ּבַ ד  לֹוֵמ ל  ֲאבָ ה',    ּבָ
ֲעֵמ ד,  ְלבַ  י ן  ֵאי י.  לִ ם  ְמׁשַ ׁש   ֲאִפּלוּ   …ם ֲאָנׁשִ ּיֵ רּוךְ י  לִ   ׁשֶ כָ ל  ֲאבָ ת,  ַלֲעׂשוֹ ה  ָמ '  ד  ּבָ ךְ ל  כָּ ת  ִלְהיוֹ ה  ִמְקרֶ ל  ּבְ ה  ַהְרבֵּ   ּכָ
ֲעֵמ ה  זֶ ד,  ְלבַ  רּוךְ ן,  ְוָכא ם.  ְמׁשַ ְננִ ה',    ּבָ ֲחֻתנָּ ב  יֹוׁשֵ י  ִה ַליִ י  ַאְנׁשֵ ם  עִ ה,  ּבַ ֵאלָ ל  ְוׁשֹוֵא א  בָּ ה  זֶ ם,  ַהְיָקִרים  ְירּוׁשָ ה,  ׁשְ

ׁש ר  ַאֵח י  ִויהּוִד  ׁש ה  ִהנֵּ ן,  ָהגוּ ט  ָוואְר ה,  טֹובָ ה  ִמלָּ ר  ְואֹוֵמ   ִנּגָ לֹונִ ע  ֶרגַ י  ִלְפנֵ   ַמּמָ אֹ א  בָּ י  ּפְ ׁש ל,  ִלׁשְ ה.  ְמַחיֶּ   –  ַא   ַמּמָ
ּדִ  יבָ   רֹאׁש ם  ִא י,  ִמּצִ ָעַתיִ ד  עוֹ א  ָיבוֹ ה  ַהְיׁשִ ךְ ר  ַאחַ ד  ִמיָּ ה?  ִיְהיֶ ה  ָמ י  כִּ ר.  יֹוֵת ד  עוֹ י  לִ ב  טוֹ ם,  ׁשְ י  ְלֵביִת   ֵאֵלךְ   ּכָ
ן ר ָאמַ       …ד ְלבַ ב  ֵאׁשֵ ב  ְוׁשוּ  עַ ר  ֲחַס א  לֹ י  ֲאנִ "  : ַהְמֻחּתָ אֹותוֹ ת,  זֹאל  כָּ ם  ְועִ ת,  ּדַ ָהַר ע  ֶרגַ   ּבְ יב  ׁשֶ עּבִ ׁשֶ ר  ָאַמ ן  ִמּטְ

ָבִרי ת  ֶא י  לִ  ְבּתִ ל  ַק ע  ֶרגַ ה  ָהיָ ם,  ַהּדְ ָחׁשַ ָאכֵ י  ׁשֶ ֱאֶמ י  אּולַ ן  ׁשֶ ֲעֵמ ת  ּבֶ יִ   לוֹ ם  ְמׁשַ ּבַ אּולָ ן  ְוָכאת,  ּבַ ךְ ל  כָּ ם,  ּבָ ב  טוֹ   ּכָ
ָבִרי ת ֶא ר ָאַמ א הוּ . לוֹ  צּוָר ם ַהּדְ ךְ ל כָּ ת ִטְבִעי ה  ּבְ ֵד , ּכָ ַח י ּכְ ּמֵ ֹ י אֹוִת   ְלׂשַ ּל  …ג"ֻמְדָא ה  ֶאְהיֶ א  ׁשֶ

ר  לוֹ "ר   ַהג   ִסּפֵ ַבְדרוֹ ם  ׁשָ ּבֹקֶ י, ְזכּוַרנִ ' ן:ׁשְ ֵאלָ י  ֶאְצלִ ה ִנְתעֹוְרָר ד  ֶאָח ר ׁשֶ ַמְרּתִ ר ְלַאחַ ה זֶ ה  ָהיָ ה, ָקׁשָ ה  ׁשְ ּגָ ִפלַּ י  ׁשֶ ת  ּתְ
ִמְנָהגִ ן  ָוִתיִקי ִלבִּ י  ָאַמְרּתִ י,  ּכְ נֵ י  ּבְ יב  ָלַר ס  ֶאּכָ עּבִ ׁשֶ ָפָני   ְוֶאְפרֹושׂ ן  ִמּטְ ֵאלָ ת  ֶא ו  ּבְ ְ נוּ ה,  ַהׁשּ ֲערֹז  ָא ה  ָהיָ   ַרּבֵ ו  ָיָמיב  ּבַ

ּתִ  ׁשְ ּמָ י  ְוָחׁשַ ַפְקּתִ ן,  ָלכֵ ן.  ָיׁשֵ א  הוּ א  ׁשֶ לֶ ל  ַע י  ּדָ י  נוּ ְוַרבֵּ ת,  ַקּלוֹ ת  ַהּדֶ קוֹ ב  ֵהׁשִ ֶאְפׁשָ ל  ּבְ נֵ ר  ׁשֶ ְכַנְסּתִ   ס.ְלִהּכָ ּנִ ׁשֶ י,  ּכְ
ְלחָ י  ָרִאיִת  קּועַ א  ְוהוּ ם  ְסָפִריא  ָמלֵ ן  ׁשֻ יָ   ׁשָ ְלמוּ ם  ּבְ ּתִ ד.  ַהּתַ ַרׂשְ ֵאלָ ת  ֶא ו  ְלָפָני י  ּפָ ְ ִניִת .  ילִ ה  ְוָענָ ה,  ַהׁשּ ּפָ ׁשֶ ת  ָלֶלכֶ י  ּכְ

נָ  נוּ י  ֵאלַ ה  ּפָ ' ְוָאַמ   ַרּבֵ ֵאלָ ם  ָלכֶ ה  ָהְיָת ,  ןָנכוֹ ר:  ֲהָלכָ ה  ׁשְ ִאים  ַאּתֶ ה  ָלּמָ ל  ֲאבָ ה,  ּבַ ךְ ל  כָּ ם  ּבָ ְילָ ר  ְמֻאָח   ּכָ ּלַ ה?'  ּבַ
ָאַמְרּתִ  ֲאנִ  לוֹ י ּוְכׁשֶ ִפלַּ ר ְלַאַח י ׁשֶ ֲחִרית  ּתְ יׁש א לֹ א  הוּ ם, ִנְדהַ ת ׁשַ ָעבַ   ִהְרּגִ ְילָ ל כָּ ו ָעָלי ר ׁשֶ ֲחָט ה ַהּלַ  ף. ּבַ

 

 .  בתחילה נחלקתי, והחי מתוכי הוצאתי
 . לאחר שנים גברתי, וכשבדק הצדיק פסקתי

 . על הנשלחת הושמתי, והתוכחה על גזלתי. ובחום הכבד הוצעתיהמלאך עלי מצא, 
 .  השליח לעצמו אותי ביקש, ואל הבהמה ניתנתי
 . הבן גילה אותי, כמעשה אביו בתחילה נגליתי

 .  עם הצדיק בתוכו לא הייתי, גם בשמים לא הייתי
 . על ההוצאה ממני נקרא, ובראשונה נעלמתי

 .  רצה לקנותניהגוי בכסף קנאני, והיהודי בדרך 
 .בפסח בהכנה נאסרתי, ואת מקום האבן בקיר תפסתי
 .  במקדש בתחילה שימשתי, ואם לא מיתה חייבתי
 . לפעמים לטהרה גרמתי, ולפעמים לטומאה הבאתי
 .  לפעמים מן המוות הצלתי, ולאשה למוות גרמתי

 .במכות ציווה ה׳ להוציאני, ובדיבור אחר ציווה ה׳ להוציאני
 . הבולע אלי יבא, ויוציא מה שבתוכו. רונה, ויזעקו בתפילה לקבלתיעלי נידונו לאח 

כל ילדי "בני בינה" היקרים והשקדנים מוזמנים להצטרף לאחד  
 מסניפי ישיבות המתמידים הפרוסות בקהילות הקודש, כדלהלן: 

 

  ירושלים:  
 בית המדרש "איגוד קהילות בני התורה רמת אשכול" 

 בית המדרש "אש תמיד" רמות ד' 
 בית המדרש "נר שמואל" גבעת שאול 

 בני ברק: 
 8בית המדרש "אלפי מנשה" רחוב בלוי  

  מודיעין עילית:  
 בית המדרש "יחל ישראל" 

 בית המדרש "אהבת תורה"  
  אשדוד:  

 בית המדרש "אהל שרה"  



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

ֹנחַ  ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

בָ  ֹנחַ  הּוְצָרךְ  ַמּדּועַ  דֵ ה ַלּתֵ  ל?ְלִהּנָצֵ י ּכְ
ו ּוָבָני ֹנחַ ל ׁשֶ ה ַהַהָּצלָ ל עַ  אֹוָתנּות ְמַלֶּמדֶ  ַהָּׁשבּועַ ת ָּפָרׁשַ 

 ם.ָהעֹולָ ל ּכָ ת אֶ ת ִהְׁשִחיר ֲאׁשֶ ל ַהַּמּבּות ְּבעֵ ם ּוִמְׁשְּפחֹוֵתיהֶ 
א ְוה, ַהֵּתבָ ת ְּבֶאְמָצעּוא ַּדְוקָ  ֹנחַ ל ִנּצַ  ַמּדּועַ ת: ִנְׁשֶאלֶ ה ְוַהְׁשָאלָ 

ה ָהָרעָ ן ִמ  ְלַמְּלטוֹ א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשל ָיכֹ א י ְוכִ ת? ַאֶחרֶ  ְּבֶדֶר
 ,הַהֵּתבָ ת ֲעִׂשּיַ ל ׁשֶ ה ַהְּמֻרּבָ ה ַהִּטְרחָ א ְּבר, יֹותֵ ה ַקּלָ  ְּבֶדֶר

 ?לַהַּמּבּות ִּבְתקּופַ  םַהַחִּייי ַּבֲעלֵ ל ְּבכָ ל ְוַהִּטּפּו
ה ִנְׁשֲחתָ א ל ִיְׂשָראֵ ץ ֶׁשֶארֶ ה ֵּדעָ "ל ַּבֲחזַ  ָמִצינּוא ֲהן, ּכֵ ל עַ ר ֶיתֶ 

 ֹנחַ ה ָהיָ ל ֶׁשָּיכוֹ י ְּבַוַּדאן ּכֵ ם ְואִ . ה לג, יא)ַרּבָ ת ְּבֵראִׁשי( לַּבַּמּבּו
ת ַהַחּיוֹ  י"ְנִציגֵ " ִאּתוֹ  ַיַעְמדּום ְוׁשָ ל, ִיְׂשָראֵ ץ ְּבֶארֶ ד ַלֲעמוֹ 

 ת! ְּבַקּלּו ִיָּנְצלּול ְוַהּכֹ  -ת ְוַהְּבֵהמוֹ 

ם ִמּׁשּוא ּבָ ל ַהַּמּבּוא ֲהה: ַהְּתׁשּובָ ה ְנעּוצָ  ַעְצָמּהה ַּבְּׁשֵאלָ ם אּולָ 
 ִנְצְרכּול, ְלִהָּנצֵ י ְּכדֵ . סְוָחמָ ה ִּבְגֵזלָ א ָמלֵ י", ֱאנֹוכִ "ה ָהיָ ם ֶׁשָהעֹולָ 

ל עַ ה, ּוְצָדקָ ד ֶחסֶ ת ְלַהְרּבוֹ  -ר ַהָּגמּו ַהֵהֶפת אֶ ת ַלֲעׂשוֹ ו ּוָבָני ֹנחַ 
ל עַ (ה. ַהְיָממָ ת ְׁשעוֹ ל ְּבכָ ה ָוַלְילָ ם יֹומָ ם, ַהַחִּייי ַּבֲעלֵ ת ַהֲאָכלַ י ְידֵ 
  .)ַהָּקדֹוׁש "ְּבַאְלִׁשין ְוכֵ ה לא, ט, ַרּבָ ת ְּבֵראִׁשיי ּפִ 

ת ֲאבוֹ ל ּכָ ת אֶ ס ּוְמַפְרנֵ ן זָ ה ָהיָ  ֹנחַ י ּכִ  "לַּבֲחזַ  ָמִצינּוד ְועוֹ 
ה ַרּבָ  ֵאִלָּיהּוי ְדבֵ א ַּתּנָ ( םַהְּזֵקִנית אֶ  ִּכְּבדּוא  ֶׁשּבוֹ ר ְּבדוֹ , וֲאבֹוָתי

 ל.ְלִהָּנצֵ ה ָזכָ  זוֹ ת ֶׁשִּבְזכּור ּוִמְסַּתּבֵ  .ז)ט
ם. ְלִהְתַקּיֵ י ָראּו ְוֵאינוֹ ת ֻמְׁשחָ ם ְלעֹולָ  הֹוֵפד, ֶחסֶ  ּבוֹ ן ֶׁשֵאים עֹולָ 

 ה".ִיָּבנֶ ד ֶחסֶ ם עֹולָ ר "ֶׁשֶּנֱאמַ י ְּכפִ ם, ָהעֹולָ ת אֶ ה ּבֹונֶ ד ַהֶחסֶ 
 

לַהַּמּבּור ְלַאחַ ת ַהָּקְרָּבנוֹ ת ְּבַהְקָרבַ ו ּוָבָני ֹנחַ ר: ַּבִּצּיּו



ים  ƒ̃ יֹוָיָ„ יֹוָי הּוָ„ה עו¿ ı י¿ ר∆ ∆‡  מ≈
ּפוּ  ƒיָּ ר ס ֻ̂ ַ ר מ¿ ׁ̆ ָח ַהמ¿ ס∆ ˙ ל¿ בּועƒ ר ַהּמ∆ ¿ ּׁ̆ ַ י ַה ׁ̆ ָר ּפָ ƒבּוַע ˙ מ ָ ּׁ̆  ַה
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