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נודע בעיר דבר מאסרו כאשר 

רעשה וגעשה  הנערץ. של הרב

ובני הקהילה מיהרו לאסוף  העיר,

חרר את לשכדי הדרוש כסף את ה

רבם הגדול רבי אברהם שלמה 

 .בטרם יכנס השבת

 

 אני' וגו נעל שרוך ועד מחוט אם
 בראשית אברם את העשרתי
 )ג"כ – ד"י( 

" חיים חפץ"ה ק"הגה על מסופר

 ימי כל מאד נזהר שהיה, א"זיע

 על. חינם מתנות לקבל שלא חייו

 לו שהיו למרות שמר זה עקרון

 היתה נעוריו בימי. קשים נסיונות

. וביתו הוא רב בדוחק שחי תקופה

 לקבל טובים ידידים בו הפצירו

 אולם. כבוד בדרך תמיכה מהם

. ידיו בשתי אלו הצעות דחה הוא

 פעם ניסתה הרבנית' כשזוג

. דעתו את שישנה עליו להשפיע

 מפצירים, כן, צחוק בבת לה ענה

 מכיון? למה יודעת את. לקחת בי

 אם, אקבל שלא בטוחים שהם

 לי להציע יפסיקו לקבל אתחיל

 .תמיכתם את

 

 437גליון 
 "אפי' תששנה 

 לךפרשת 
                                                

וישמע אברם כי נשבה אחיו וגו' 

 וירדף עד דן וגו'

 ט"ז) -י"ד  -(י"ד  

הגה"ק רבי אליהו הכהן בעל    

"שבט מוסר" זיע"א סיפר על אביו 

הגה"ק רבי אברהם שלמה 

האיתמרי מאיזמיר זיע"א שהיה 

במצות פדיון מאד משתדל זהיר ו

שבויים, מנהג מיוחד במינו היה 

היה  בערבי שבתות ,נוהג כל ימיו

מפקיד סכומים גדולים בידי 

הנהלת בית האסורים בתור 

על מנת שזו תשחרר את  ,ערבון

האסירים היהודים למשך יום 

השבת, כדי שיוכלו לשבות 

שבתם בחיק המשפחה. כמה 

פעמים אירע שהאסירים ברחו 

אחר השבת, והיה רבי ולא חזרו ל

אברהם שלמה מפסיד את דמי 

 הערבון שהפקיד עבורם. 
 

רבי  שלא היה בידוקרה פעם 

הסכום הנדרש  אברהם שלמה

 לשחרר את האסיר, נכנס 

במקומו וישב בבית האסורים, 

ות ואילו את האסיר שלח לשב

בביתו בשמחה ובטוב לב. אולם 

אחד מתלמידי רבי שמעון בר יוחאי ושמו    
רבי יצחק, יצא בבוקר מביתו בדרכו לבית 

מטבע שהיה לו רק איש עני נתקל בהכנסת, ו
העני בדברי תחנונים: "אנא, פתח . בן חצי מעה

רחם נא על חיי ועל נפשות ילדי המסכנים! 
ענה לו רבי יצחק בקול רחמני, והלא מצבי 
הוא בדיוק כמצבך, ואין בידי דבר חוץ ממטבע 

 ,גם זה טוב בשבילי, עלובה של מחצית המעה
בידי חצי מעה, ואם תתן  ,השיב העני האומלל

 ה,מעה שלמ תהיה לילי את המטבע שבידך, 
ואוכל לקנות בה ככר לחם, אשר תשביע את 

הסכים רבי יצחק . רעבונם של ילדי המסכנים
הר יונתן לו את המטבע שלו בשמחה. העני מ

בני משפחתו, ואלו רבי  לביתו כדי להחיות את

בלילה, ישן  .יצחק המשיך בדרכו לבית הכנסת
והנה חלום. בחלומו  –רבי יצחק על מיטתו 

וא עומד על שפת הים, כשלפתע מתנפלים ה
עליו שונאים. ועומדים להשליכו לתוך מעמקי 

ן בר הים! והנה הוא מבחין ברבו, רבי שמעו
אך המרחק  ,יוחאי, המושיט ידיו להצילו

ביניהם רב מדי, וקצרה ידו של רבי שמעון 
עוד רגע  ,מלהושיע, והוא אינו מצליח להצילו

רפר בין חיים בעוד הוא מפ  .הנה הוא טובעו
למות, הוא חש ביד המוציאה אותו מן המים. 

 ,י יצחק לראות מי הוא המציל אותוהתבונן רב
והנה זה העני אשר פגש בבוקר, שמיהר עתה 
לעזרתו, הצילו ממעמקי הים, ומסר אותו לידי 

התעורר רבי יצחק משנתו,  .רבו רבי שמעון
ולבו הלם בקרבו מאימת החלום. אט אט הוא 
נרגע מחלומו המבעית, והתעמק להבין את 
פשרו. פתאום הובהר לו, כי מן השמים גילו 
לו שעמד בסכנה גדולה וגזרה איומה ריחפה 
עליו, ורק בזכות מחצית המעה, בכוחה של 

ה זו, אשר בה החיה נפשות רעבות מטבע קטנ
גזרה כה קשה, ורבו רבי שמעון יכול ניצל מ

 היה לבקש עליו זכות.

 )זהר פרשת בשלחעפ"י (

 שבתהזמני כניסת 
 4:30ת"א:  4:15ירושלים: 

    שבתהזמני יציאת   
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 היהודי שניצל מהשמד  

 בעל ק"הרה של מגורו מקום, מליאזני הרחק לא קטנה בעיירה

 גרה, וויטעבסק המחוז לעיר המובילה הדרך על א"זיע התניא

 הבן, אחד ובן בנות שתי חלציה יוצאי שלושת עם אחת אלמנה

 לאם עזרו והבנות, הבית מן הרחק הערים באחת בישיבה למד

 התושבים היו אליו מקום, אכסניה היתה לאם. הבית בפרנסת

 וזה, יהודיים במאכלים לבם ולהיטיב ש"יי לשתות באים הנכריים

, הבכירה הבת בגרהכש. ביתה ולבני לאם הפרנסה מקור ההי

 האברך, שולחנה על שישב שמים וירא למדן לאברך אמה השיאה

 כומר גם היה, האכסניה באי בין .בתורה והגה האלמנה בבית ישב

 ומנהל, האברך עם שיחה חוטף הכומר היה לפעם מפעם, העיירה

 כי להוכיח ניסה הכומר. שונים דת עניני אודות ויכוחים אתו

 את מפריך היה האברך אולם, האמיתית היא שלו האמונה

 והיה, פעם כל מנצחו האברך כי, להודות הוכרח הכומר. הוכחותיו

 מאד נהנה האברך. וידענותו למדנותו על האברך את משבח

 וירא חכם תלמיד היותו אף ועל, מכבדו הכומר שהיה הזה מהכבוד

 עם לויכוחים תמיד נמשך לפיכך, אוהב כבוד מטבעו היה, שמים

 . ויותר יותר התגאה צחוןינ כל ולאחר, הכומר

 

 שנשארו, חכמים תלמידי מספר האכסניה דרך עברו אחד יום   

 הכומר שמנהל הויכוחים דרך את ובראותם, באכסניה ימים מספר

 ימשיך לבל בו התרו הם, בעיניהם חן הדבר מצא לא האברך עם

 יכולה לא הרי, בכך הכרוך התורה ביטול מלבד אשר, זו בדרך

 והמשיך אליהם שעה לא האברך אולם, טובה כל מכך לצמוח

, לאברך הכומר סיפר הויכוחים באחד. הכומר עם ויכוחים לנהל

 האברך את במאד לפניו שיבח, הבישוף אצל יטעבסקובו בהיותו כי

 בהלכות פרק יודע ואף, רבים דת עניני ויודע המתמצא היהודי

 וגם לראותו ביקש הכמרים ראש הבישוף, גדול ומלומד ויכוח

 בפעם הכומר בנסוע כי האברך לפני הציע הכומר, עמו לשוחח

 לא בתחילה .אליו האברך יצטרף, לוויטעבסק הבישוף אל הבאה

 הפציר הכומר לאחר אולם, הזו ההצעה על לשמוע האברך אבה

 כשינצח, שם לנחול שיוכל הכבוד גודל את לפניו וסיפר רבות בו

 האברך בבוא. הכומר הצעת את לקבל האברך נאות, הבישוף את

 אתו ניהל אשר, הבישוף לפני גדול בכבוד התקבל לוויטעבסק

 כל על לבישוף ענה האברך. דת בעניני מאד ארוכה שיחה

 השיחה לאחר והתשובות השאלות בכל כמנצח ויצא שאלותיו

 מספר הבישוף אצל שארילה הכומר להפצרות האברך הסכים

 היה כשר ואוכל, מיוחד חדר לאברך מסר הכמרים ראש. ימים

 עוד עם היכרות לו עשה הוא, השוק מן בעצמו מביא האברך

 לו וחלקו הזה האברך את שבחו ומאד, אליו שבאו רבים כמרים

 וטוב שמח עיירתו אל האברך חזר ימים מספר כעבור. רב כבוד

 גאותו אולם, הכמרים ראש אל ממסעו אחד אףל גילה לא הוא, לב

 אורחים מספר עברו, שבועות כמה כעבור .ליום מיום גברה העצמית

 מופלגים חכמים תלמידי היו הם, באכסניה והתעכבו העיירה דרך

 הוא גם והביע בשיחה התערב האברך. תורה בדברי ביניהם ושוחחו

 הגיע טרם, בתורה הגדולה ידיעתו אף על אולם, סברותיו את

. הללו המבוגרים החכמים תלמידי של כזו מופלגת ללמדנות

 צעיר לאברך נאה לא כי, לו והעירו סברותיו את הפריכו האורחים

 מבוגרים לדברי להאזין לו ומוטב, מבוגרים בין כזו בצורה להתערב

 של האלה הדברים .ארץ ודרך הכבוד ביראת ובשנים בחכמה ממנו

 והחל הקשים מדבריהם מאד נעלב הוא, קשות באברך פגעו האורחים

 תורתו את יותר מעריצים להבדיל הגויים. תורה לבני שנאה לנטור

 . תקפה במלא התפרצה הגאווה, בהתמרמרות חשב, תורה בני מאשר

 

 ראש לכפר הגיע הקיץ בסוף, חדשה כנסיה בנו הסמוך בכפר  

 ערך הכנסיה חינוך טכס לאחר. הכנסיה את לחנך כדי הכמרים

 גם הגיע במסעו, שבסביבה והעיירות הכפרים פני על מסע הבישוף

 בני כל עם האכסניה אל נכנס זו בהזדמנות, האברך גר בו לכפר

 גאתה האברך של גאוותו, האברך עם ארוכה שעה והתוועד יתויפמל

 הכפרים בני כל אף, הבישוף לו שחילק הזה הכבוד מן ויותר יותר

 האברך נסע הסוכות חג לאחר .מבתחילה יותר כבוד לו לחלוק החלו

 כעבור, ומבולבל מפוזר מאד היה בחזרו. שבועות מספר למשך מביתו

 מה, בתחילה נסע לאן ידע לא הבית מבני איש, שוב נסע ימים מספר

 תקופה. מכן לאחר מיד הבהולה והנסיעה המופרזת חזרתו פשר

. נמצא הוא והיכן, אתו מהמתרחש ידיעה כל ואין, עברה ארוכה

 נמצא הוא כי, מודיע הוא בו מכתב ממנו הגיע חנוכה שבת בערב

, מרווחת פרטית דירה שם לו יש וכי, בוויטעבסק הכמרים ראש אצל

 עתיד לו הבטיח אף והבישוף, הכמורה אנשי לו חולקים גדול כבוד

 הבןאולם  ,וכוונתו המכתב פשר את הבינו לא וחמתו אשתו. מזהיר

 מהגיס שהגיע המכתב את בקראו, מהישיבה לחנוכה הביתה הגיעש

 ועומד הכמרים ראש אצל נמצא, "שמו היה כך, וועלוויל: "מרה צעק

 . "להשתמד

 שבת, השבת לצאת כבר חיכו רוח בקוצר, בבית פרצה גדולה יללה

 הקור אף על ההבדלה לאחר מיד. המשפחה לכל זו היתה שחורה

 התניא בעל אל פעמיהם שמו, בחוץ המשתוללת השלגים וסופת החזק

 וועלויל, "רבי: זעקה ביללת הצדיק לש לביתו התפרצו הם, בליאזני

 .רבי הצילו" להשתמד ורוצה בויטעבסק הכמרים ראש אצל נמצא

 הסב גדול קהל, מלכה מלוה במסיבת שעה אותה ישב "התניא בעל"

 ובניה האלמנה מדברי ונזדעזעו הופתעו כולם, לשולחן מסביב

. הרבי פי למוצא חכו הם והולך גודל בכי ותוך, שבור בלב שנאמרו

 על יםיהיד וכפות השולחן על זרועותיו, במחשבותיו התעמק הצדיק

: ואמר עיניו את פקח מה זמן כעבור. קודש אש להט להטו פניו, פניו

 על לכם לספר רק אני יכול במאומה זה במאורע לעזור ביכולתי אין

 .שנים לפני שקרה דומה מקרה

 



 

  

  

 אז הייתי, סיפורו את הרבי החל, ט"תקנ שנת בחורף זה היה

. א"זיע ממעזריטש הקדוש המגיד ורבי מורי אצל במעזריטש

 של ומשפחה, גויים של עיירה היתה ממעזריטש הרחק לא

 היו זו בעיירה שהתיישב זה ליהודי. במקום התיישבה יהודים

 בו נכנסה ולפתע, אלקים וירא למדן מהם אחד, ילדים מספר

 חס ו"ח כפר שהוא לא, לצלן רחמנא להשתמד שטות רוח

 הוא, זו שטות רוח בו נכנסה גאות מחמת אלא, בבורא וחלילה

 האב תחנוני כל הועילו לא. להשתמד וביקש הכומר אל הלך

 מוכה האב בא. בשלו עמד הבחור, ויללותיה האם בכי, וזעקותיו

 האסון על וסיפר מר בבכי ממעזריטש המגיד מורנו לפני יאוש

 מרדת בנו את יציל כי רבינו לפני בקשתו הפיל הוא, אותו שפקד

 תורה דבר אמר מכן ולאחר, עילאית לדביקות נכנס רבנו .שחת

 בעל הפסיק כאן'". בה מעל ומעלה תחטא כי נפש" הפסוק על

 התורה דבר את באות אות וחזר, קט לרגע סיפורו את התניא

 התורה דבר את רבינו לכשגמר. ממעזריטש המגיד אז שאמר

 כל ערים יהיו כי תלמידים למנין ציוה, פורויס את הרבי המשיך

 אני. היום אור עד גדולה בכוונה תהלים מזמורי ויאמרו, הלילה

 בכוונה תהלים הלילה כל שאמרו התלמידים עשרת בין הייתי

 אחד אף, המדרש בבית לרבינו ההוא הבחור בא למחרת. גדולה

 הוא ומאין, מיהו, מאומה אותו שאל לא המגיד תלמידי מאתנו

 אל נכנס, במעזריטש ימים מספר התעכב הוא? מעשיו ומה, בא

. נאמן יהודי ונשאר הביתה חזר, ביחידות עמו ושוחח הרבי

 המזון ברכת את בירך הוא, סיפורו את התניא בעל סיים בזאת

 .הפרטי לחדרו ונכנס

 מהמצויינים אברכים במנין בחרו, לחדרו הרבי צאת עם מיד

 עבור תהלים ויאמרו הלילה כל ערים שיהיו, שבתלמידיו

. כפרם אל חזרה' ומשפ האלמנה חזרה בוקר לפנות. וועלויל

 הרבי של מדרשו בבית אברך הופיע צאתם אחרי מה זמן כעבור

 בלב תהלים מזמורי כולם אומרים כיצד בשמעו, גבו על וחבילה

 נשרו רבות דמעות, תהלים ספר הוא אף האברך לקח, נשבר

 המדרש בית יושבי כל. התהילים אומרי אל הצטרף והוא מעיניו

, לשאלו לגשת העיז לא אחד אף אך, האברך מיהו מיד הבינו

 האברך ישב החנוכה חג של הימים שבוע כל? הוא ומאין מיהו

 חנוכה לאחר. הרבי מפי שנאמרו התורה לדברי והאזין בליאזני

 פעמיו שם מכן לאחר ומיד הרבי אצל ליחידות האברך נכנס

 כל עם יחד האברך עקר, שבועות מספר כעבור .ביתו אל חזרה

 לעתים בא היה הוא, אחר ישוב אל ההיא מהעיירה משפחתו

 האברכים ממובחרי לאחד ונהיה הרבי אל לליאזני תכופות

 .החסידיים

 

 מותנות בקיום התורה והמצוות העוה"זכל טובות 

נו חפץ בקיום המצוות, יאדם הנהנה מהעולם הזה וא 

הרי שהוא אוכל עולמו בחייו, ואף אם עשה מעשה 

 מצוה זה או אחר, נחשב לו נדבר כניכוי שכרו.

למה הדבר דומה: לעשיר שהיתה לו בת משל    

ופלג בתורה כלילת המעלות, ואביה חיפש לו חתן מ

ובמידות, אחר יגיעה מצא בחור בעל מעלות יחיד 

ומיוחד. אביו של הבחור גר בעיר רחוקה, שלח 

ב אל העשיר את מרכבתו ההדורה להביא את הא

מזל טוב. כאשר הגיע עירם, כדי לסיים את השידוך ב

אביו של החתן ונפגש עם אבי הכלה, נמלך בדעתו 

העשיר כי  ומסיבה כלשהי לא הסכים לשידוך. ראה

אותו  מסכים לשידוך, החליט לשחד אבי החתן אינו

בממון, ולחש על אזנו כי מלבד סכום הנדוניה שיתן 

בעין יפה לבני הזוג, בדעתו לתת עוד ארבע מאות זוז 

לאבי החתן. למרות ההצעה המפתה נשאר אבי החתן 

בסירובו ולא הסכים לשידוך. כאשר ראה אבי הכלה 

עצמו, ועד מהרה סיכמו שניהם כי כן, פנה אל הבחור 

על השידוך למזל טוב ללא הסכמת אבי החתן. לאחר 

חתימת שטר התנאים בא אבי החתן אל העשיר 

וביקש ארבע מאות זוז כפי שהובטח לו ענה העשיר: 

לא ולא! אמת כי הבטחתי לך סך זה, אולם רק כדי 

לזרז אותך להסכים לשידוך, אך עתה כבר נחתם 

 לא הסכמתך, ועכשיו מה לי ולך?השידוך למזל טוב ל

הקדוש ברוך הוא עשה כביכול שידוך עם  והנמשל:   

בני ישראל, אלא שעיקר השידוך הוא עם הנפש 

החפצה בקיום המצוות. אמנם, הנפש עומדת ביד 

הגוף, וכל מצווה שתחפוץ לקיים, עליה לבקש תחילה 

את רשות הגוף שיתרצה ויסכים לדבר, הנפש צריכה 

גליים ללכת אל בית המדרש, ואת את רצון הר

הסכמת הידיים ללבוש ציצית ולהניח תפילין וכדומה. 

על כן אם הגוף מסכים ברצון, מן הראוי לתת לו מעט 

שכר בעולם הזה על שהסכים לרצונותיה של הנפש. 

אולם אם הגוף אינו חפץ בכך, על פי דין ראוי לו שלא 

ידע  ייהנה מן העולם הזה כלל וכלל, אם אכן נהנה,

 כי מכלה הוא את מעט שכרו השמור לו לעולם הבא.

 מדובנא זיע"א) הק' (המגיד

 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 
 

 לע"נ
 ז"ל מאיר הלוי ויזל הר"ר

 ז"ל אברהם אבאב"ר 
 תנצב"ה ןנלב"ע י"ח מרחשו

  
תנצב"ה תשפ"א מרחשון א' נלב"ע

 הכנסת אורחים בגופוקיום 

 שמואל רבי ק"הרה על מסופר   

ט"ו  דהילולא יומא( ,א"זיע מדאראג

 עלה אורחים אליו כשבאו) מרחשון

 בכבודו והוריד ,ביתו לגג סולם דרך

, האורחים למען מזרונים ובעצמו

? רבינו עצמו מטריח למה לו אמרו

 רבי שחק. המזרונים את נוריד אנחנו

 כשאלך בבוקר מחר: ואמר שמואל

 נ"לביהכ ותפילין הטלית עם

 לך למה ותגידו אלי תפנו, להתפלל

, להתפלל וללכת עצמך להטריח

 אשמע כלום ,עבורך נתפלל אנחנו

 ?לכם

 

 להקים שם ישראל

פעם אחת קיטרג אחד הרבנים    

בפני הגה"ק רבי יוסף חיים זוננפלד 

על פלוני שיצא לתרבות זרה , זיע"א

וחילל שם שמים ברבים, וקיללו 

 נמרצות "ימח שמו". 

 נעמד רבי יוסף חיים ואמר: חס   

ושלום, אסור לומר כן על בן ישראל, 

זה אף נוגד את ההלכה, שהרי 

שאף אדם מישראל  ,ההלכה היא

שהמיר את דתו ומת בלי בנים, חייב 

אחיו לשחרר את יבמתו על ידי 

חליצה, וחליצה במקום יבום בא, וכל 

ם ענין יבום נעשה כדי "להקים על ש

 אחיו המת ולא ימחה שמו בישראל"

שון "ימח שמו". ואילו אתה נוקט בל

והוסיף ואמר: להיות יועץ להשי"ת 

חס ושלום, מי שמך?  –ש"ימח שמו" 

במקום זה התפלל שישוב בתשובה, 

שאם חס ושלום היה נימח שמו של 

איך היה נולד  ,אחז ומנשה ואמנון

משיח? והרי דוד המלך שראה שיצא 

אור גדול משמעי (מרדכי הצדיק) 

 )י'( אמן עניית דיני
 

 ברכות ושאר, חונן אתה בברכת )א
 אמת, אמן בעניית יכווין, תפילה שהם
 רצון שיהי מתפלל אני וגם ,היא

 סימן ברורה משנה. (זה דבר שיקויים
 )ה"כ ק"ס ד"קכ

 
 על, אמן בעניית יכווין בקדיש )ב

 שהוא מה דבריו שיאמנו, היינו ,העתיד
 )שם. (במהרה מלכותו מבקש שיתגלה

 
 בכל רבא שמיה יהא אמן העונה )ג

. מעלה של בפמליא כח מוסיף, כוחו
 .)רכ דף פינחס זוהר פרשת(

 

 י"ג מרחשוןשבת קודש 
 –הרה"ק רבי זאב וואלף קיצעס (תלמיד הבעש"ט 

 תקמ"ט)
הרה"ק רבי ברוך מקאסוב ב"ר אברהם (יסוד 

 תקמ"ג) –האמונה ועמוד העבודה 
 

 י"ד מרחשוןיום ראשון 
מקארלין ב"ר הרה"ק רבי אברהם אלימלך הי"ד 

 ישראל (תש"ג)
 

 י ט"ו מרחשוןשניום 
 מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

הרה"ק רבי צבי הירש מטשורטקוב ב"ר מאיר 
 מטיקטין (תקי"ד)

 הרה"ק רבי לייב בעל היסורים (תקצ"ז)
הרה"ק רבי אברהם ישעיהו (חזון איש) ב"ר שמריהו 

 יוסף (תשי"ד)
 הרה"ק רבי שמואל מדאראג (אמרי שפר) ב"ר

 שרגא פייביש (תרמ"ב) 
 

 ט"ז מרחשוןשלישי יום 
 תקצ"ז)  –רבי עמרם חסידא ב"ר משה נחום 

 הגה"צ רבי אלעזר מן שך ב"ר עזריאל (תשס"ב)
 

  י"ז מרחשון רביעייום 
הרה"ק רבי מנחם מענדל מקאסוב ב"ר יעקב קאפיל 

 תקפ"ו) –(אהבת שלום 
 י"ח מרחשון יום חמישי

 ב"ר  מראדומסקק רבי יחזקאל הכהן הרה"
 תרע"א)-אברהם ישכר דוב (כנסת יחזקאל

 י"ט מרחשוןשישי יום 
 משולםב"ר  מאוזיראן העלר שמשון רביהרה"ק 
 )ח"תר( מזבאריז פייבוש

 
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ויתר ולא פגע בו על קללתו, ורק 

שמו של עמלק בלבד נצטווינו  את

 .למחות

 

 להקל יסורים מיהודי

על הגאון רבי איסר זלמן  מסופר   

מלצר זיע"א שמעשה והתיימר אחד 

רוש על פיהלמדנים להוכיח, 

אינו ששל רבי איסר זלמן  מסויים 

לא נתקררה דעתו עד ונכון. 

שפרסם דבריו בירחון תורני 

והשתמש בביטוי שפירושו של רבי 

איסר זלמן משבש את האמת. 

משראה אחד התלמידים את דברי 

המבקר, נזדרז ובא אצל רבו הלמדן 

שיוכיח את עם תשובה ניצחת 

עיין רבי  צדקת דבריו של רבו. 

ר זלמן בדבריו ואמר: אינני איס

מתיר לך לפרסם דברים אלו, אותו 

מר נפש יהודי למדן מבקר, הוא 

שיכול כומדוכא ביסורים, ועתה 

 –להתפאר בכך שנצחני בהלכה 

ישמש לו הדבר פורקן ועידוד כל 

ואם יש בי היכולת שהוא לצרותיו, 

לעשות לו טוב על לבו השבור ובכל 

להקל מעט מיסוריו, למה לא 

 .שה כן? אע
 

 לעקרת הבית להכיר טובה

 א"זיע מקלם הסבא על מסופר   

הביתה  שב כשהיה שבתות שבלילי

 מה זמן לשהות נוהג היה, פילהתמה

 בהנאה ולהתבונן ,הבית פתח יד על

 שערכו השבת הכנות כל על גלויה

, הנאים וכליו השולחן על, לכבודו

 כדי, והמעדנים המטעמים מיני על

 לאשתו טובה כפוי להיות לא

 ולהכיר, בשבילו הרבה כה שטרחה

 עמו. חסדה את



 

 ~1 ~  

 וסיפורים ליקוטים 
 לך לך - נפלאים

 
 "לך לך ... אל הארץ אשר אראך" (יב, א) 

קרא פעם  בשנים הראשונות להנהגתו של הרבי מליובאוויטש
אחת לאחד מחסידיו והטיל עליו משימה, שהייתה בסגנון 
סיפורי הבעל שם טוב. החסיד נצטווה לנסוע למקום כלשהו, בלי 

 שנאמר לו מה לעשות שם ואל מי לפנות.
כשיצא החסיד מלפני הרבי התחיל לתהות: מה אני אמור לעשות  
  שם? איזו משימה הרבי רוצה שאמלא? אולי לא הבנתי נכון את 
הדברים שאמר לי הרבי? החליט החסיד להעלות את שאלותיו  

 על הכתב ומסר את מכתבו למזכירות הרבי. 
הרבי הגיב על המכתב בשורה אחת, נוקבת: "אם מתחילים 

 להתעורר אצלך ספקות, מתעוררים ספקות גם אצלי".
 

 "לך לך מארצך" (יב, א)
 להנאתך ולטובתך (רש"י)

"להנאתך ולטובתך" דבר העשוי  אם היה זה נסיון, למה נאמר לו
 להקטין בהרבה את הנסיון?  

אלא, בדבר זה גופו התבטא 
הנסיון, אם יעשה זאת  
אברהם בגלל "הנאתו 
וטובתו", או בגלל מצוות 
האלוקים. ואולם באמת 
אברהם עמד בנסיון "וילך 
אברם כאשר דבר אליו ה' " 
שהלך רק משום מצוות ה'  
ולא משום שיפיק מזה הנאה 

 ..  וטובה
 

"ויאמר ה' אל אברם  
לך לך מארצך  
וממולדתך ומבית 

 אביך" (יב, א) 
לך לעצמך, בדרכך  –אומר רבי שמשון רפאל הירש: "לך לך" 

שלך. לך בדרך שתבודד אותך מארצך וממולדתך ומבית אביך, 
בבדידות. אם שיטת  –מכל הקשרים שהיו לך עד כה. "לך לך" 

יך יכולנו להתקיים ואיך  עבוד את ה' לבדך! א  –הרוב איננה אמת  
נוכל להתקיים, אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב 

 להיות במיעוט.
 

   "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" 
 (יב, ב) 

מדרך העולם שכשאדם עולה לגדולה ומתעשר הרי הוא מתרחק  
מבני משפחתו וממכריו העניים ואין  

זה לפי כבודו לתת דעתו עליהם 
ולעזור להם, וממילא קונה לו אדם 
זה שונאים ומקנאים רבים. לפיכך 
בירך הקב"ה את אברהם כי אפילו 

לאחר "ואגדלה שמך" לא תהיה  

. כי אם "והיה ברכה"  מאלה שגדולתם מביאה להם שונאים
 שתוסיף לעשות צדקה וחסד ותהיה לברכה בפי כל. 

 (הדרש והעיון)
 

 "ואברכה מברכיך ומקללך אאר" (יב, ג) 
נשים לב לכך ששינתה התורה ולא נקטה ”ומקללך אקלל”, 

 באותה הלשון שנקטה ”ואברכה מברכיך”.
בכל עת שהיה רבי שמואל עובר בשוק המקומי, היו נשמעות  
קללות רמות לעברו. אחד המוכרים, גוי שונא ישראל, נהג להדר 
בהלכה שעשו שונא ליעקב וכל יהודי שעבר שם היה זוכה ממנו  

 לעיניים בורקות משטמה.
יוצא מן הכלל, לרעה, היה רבי שמואל הנגיד, שחי בספרד לפני 
כאלף שנה. רבי שמואל הצטיין בפקחות יתירה, טוב לב וחושי 
מסחר ופוליטיקה יוצאים מן הכלל. חבוס בן מאכסן, שליטה של 
גרנדה, חיבב אותו מאוד וקידם אותו בתפקידים הפוליטיים, 

. לשיא הגיע כשהוא מכהן כשר צבא ולאחר מכן כשר האוצר
כאשר נתמנה לשמש כווזיר, 
המשרה הכי קרובה לדרגת 

 המושל.
כאשר עבר רבי שמואל  
בשוק, שפך הגוי על ראשו 
את הגרועים שבגידופים, 
אולם רבי שמואל שעשיר  
היה בתורה לא פחות  
מעושרו הגשמי, שתק ולא 

 ענה דבר.
באחת הפעמים התלווה רבי  
שמואל אל מושל גרנדה, 

ן איווה  כאשר זה האחרו
לרדת לשוק ולראות את  

 נתיניו מקרוב. 
הגוי שראה מרחוק את 
דמותו של רבי שמואל, לא דקדק להסתכל מי פוסע לצידו, הוא 
נעמד בפתח החנות ובקולו הרעים על רבי שמואל עלבונות 

 ונאצות. 
המושל נחרד. אך בראותו את רבי שמואל שותק, חרה אפו  

 שבעתיים: ”כך הוא עושה תמיד?”
הפקודה נורתה מפי המושל  מואל הנהן לאישור בענווה.רבי ש

 הנזעם: ”כרות את לשונו הרעה לאלתר”.
 רבי שמואל הנהן שוב לאישור והמושל המשיך בדרכו.

רבי שמואל הורה לאנשיו לברר למי חייב הסוחר כספים, הוא  
שילם מכספו את כל חובותיו ושלח אל ביתו מדי שבוע תבואה 

ציווה רבי שמואל לקנות מסחורתו של ופירות, את אנשי ביתו 
הסוחר גם אם אין להם צורך בה 

 ולחלק זאת לעניים.
הסוחר הגוי שהתפלא שעדיין לא 
נכרתה לשונו, השתאה לנוכח 
הטוב שהרעיף עליו רבי שמואל 
הנגיד. לבו נהפך למוטב ופיו  
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 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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"עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלווים אלי ועל כל 
 (זמירות ליל שבת) בני ישראל עמיה"

 

 השינוי מתחיל בך!
גם את הילדים שלך לא  -העולם אם תנסה לחנך את כל 

 תצליח לחנך...
אבל אם תשמש אתה דוגמה אישית, תעבוד על עצמך, 
תתרגל לחיות ברוגע, זה ישפיע עליך, ואז על כל בני ביתך, 

 ואז על הנלווים אליך, ועל כל הסובבים אותך וכן הלאה....
 זכור! השינוי מתחיל בך, עמוק בתוך הלב.

 
 ספינקא) -(מעט מן האור 
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 הרעיף ברכות על ראשו בכל עת שהיה עובר בשוק.

שוב בלוויית רבי שמואל לשוק, חודשים חלפו והמושל נקלע 
הסוחר שראה את רבי שמואל החל משבחו בקול רם. המושל 

 זקף גבה כעוסה: ”הן ציוויתי אותך לכרות את לשונו מפיו”.
רבי שמואל התנצל: ”עשיתי ככל אשר ציוויתני, אדוני. כרתי את 

 לשונו הרעה מפיו ותחתיה שמתי לו לשון טובה”...
נאמר אקלל? את השאלה שואל ”ומקללך אאור״, מדוע לא 

הרה”ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בספרו, אבל בשונה מן התירוץ 
שהוא מביא שם, שמעתי תירוץ אחר, אף הוא בשמו של  
ה”קדושת לוי”: הקב”ה הבטיח לאברהם שהשונאים שלו, אלו  
שמקללים אותו, יזכו להארה, כאשר יוארו עיני שכלם, ייהפך 

 במקום לשנוא אותו.   לבם לטובה לאהוב את אברהם
בך כל משפחות האדמה”.   ז יובן המשכו של הכתוב: ”ונברכו"לפי

שהרי אם יהיו שונאים שיקללו את אברהם ויקוללו משמים, איך 
יברכו את בניהם שיהיו כמו אברהם. אולם כאשר השונאים  

 ייהפכו לאוהבים, כולם ירצו להתברך בבנים כמו אברהם.
 

 "ואברכה מברכיך ומקללך אאר" (יב, ג) 
יך", ואילו  מדוע נאמר בברכה קודם "ואברכה" ואחר כך "מברכ

 אצל קללה נאמר להיפך, קודם "מקללך" ואחר כך "אאר"?
משום שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה  
אין הקב"ה מצרפה למעשה". ולפיכך המברכים יתברכו עוד לפני 
שיגיעו לכלל מעשה, רק בשביל המחשבה. ואילו המקללים 

 יתקללו רק לאחרי מעשה ולא אחר המחשבה. (כלי יקר) 
 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (יב, ה) 
וברש"י: "אברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת הנשים, 

 .ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאם"
למרות כל הניסיונות שעברו  -אברהם אבינו מרוב אהבתו לה' 

עליו, הצליח להכניס גרים תחת כנפי השכינה, אין זאת אלא  
 מתוך אהבתו לבורא העולם.

לא מחפש כבוד, לא הצלחה, ולא כל מיני הישגים  הנה, כשאדם
תית של  יחיצוניים, אלא הוא מחפש את הנקודה הפנימית האמ

עצמו, אז הוא זוכה להשתחרר מן הכעס, מההקפדה, מחוסר  
רצון, מהרגשת הקיפוח... הוא מתחבר אל הנקודה הכי השביעות  

וכשהוא מחובר ושמח, והשמחה   גבוהה, לנקודה של השמחה. 
א תלויה בכל מיני דברים חיצוניים. הוא בוחר בה' מאהבה,  שלו ל

 .מהמקום הכי פנימי, הכי אמיתי שלו
העיר עשו את דרכם אל בית הכנסת  יהודישבת אחר הצהרים. 

לתפלת מנחה, אך מחזה מוזר עד מאוד, עצרם בפתח חנות 
הכלים. מה רואות עיניהם? גוי כבד גוף, מגושם, סמוק ממאמץ 

 וחמה, עומד על יד הדלפק כשהוא דופק עליו בזעם.
בידו זלוטי (מטבע של הימים ההם) אחד בלבד והוא מבקש 

אשר מחירו אינו עולה על חצי  לרכוש כד נחושת קטן ופשוט, 
זלוטי. אולם נערה יהודייה בת 
ישראל, שנצבה מאחורי הדלפק, 
מצביעה לעבר הכד, כשהיא עונה 

אך ברור והחלטי: לא  -בקול שקט 
 אמכור אותו בפחות ממאה זלוטי!

חמתו של הגוי גוברת, ובכעסו הוא זועק: חמש זלוטי. חמש 
וח שמחירו נמוך  זלוטי אתן לך! עקשנית! למרות שאני בט

בהרבה! הנערה, בנחת ובשלוה, עושה רושם כמי שאינה  
מעוניינת כלל שיקנה את הכד, מנידה את ראשה כאומרת: אין 
על מה לדבר! גם בתשעים ותשעה זלוטי איני נותנת את הכד.  
הגוי אינו יודע את נפשו. הוא כלל אינו מבין, מדוע הנערה דורשת 

 כך.מחיר כה מופרז על כד פשוט כל 
באין אונים, השאיר את הכד על הדלפק ועזב את החנות בזעם... 
והנערה? אין היא מתרגשת כלל מן המחזה. היא לוקחת סדור  

 בידה, ובהתרגשות רבה פותחת בתפלת מנחה של שבת קודש.
ודאי תתפלאו, כיצד נערה יהודייה כשרה, משמשת כמוכרת 

וריה של בחנות בעצומה של שבת קודש? ובכן, זהו המעשה: ה
הילדה, לא היו שומרי תורה ומצוות, ואת חנות כלי הבית 
שברשותם, הם פתחו מדי שבת, רח"ל. למרות זאת, כשנפתח 
בסמוך לביתם בית ספר "בית יעקב", שלחו את בתם ללמוד בו.  
הבת שגלתה את אור התורה ומצוותיה, החליטה לשמור מצוות.  

כי אינם צועדים   זאת ממנה, אם ההורים רואים ואין הם מונעים
בדרכה. באותה שבת, נסעו ההורים לבני משפחתם, כשהם 

שלא   -משאירים את בתם למלא את מקומם בחנות. הנערה 
יכלה לסרב להוריה, החליטה לפתוח את החנות בשבת ולשבת 
על כיסא המוכר, אך לא למכור מאומה! כך היא לא תחלל את  

נחושת הפשוט, השבת. ואמנם, כאשר הגיע הגוי לקנות את כד ה
היא העלתה את מחירו למאה זלוטי, בידיעה שהוא לא יקנה את  
הכד במחיר מופרז שכזה. בתחילה נכנס הגוי אל החנות שוב  
ושוב, מנסה לשדלה בטובות, ולאחר מכן בצעקות, אולם 
 כשראה שאינו יכול להניעה מדעתה, לא הוסיף עוד להופיע.

י נראה שוב בפתח והנה... פלא פלאות! אך יצאה השבת, והגו
החנות, בידו האחת מאה זלוטי ובידו השנייה הוא הניף את כד 
הנחושת, שנשאר על הדלפק מאז שעזב את החנות בחמת זעם. 
הגוי נתן את הכסף לנערה והסביר: "יודע אני כי אין זהו שוויו  
האמתי של הכד. אך מה אעשה? לאחרונה חדשתי את הרהוט  

ראיתי את הכד, ומיד ידעתי שהוא בביתי, וכשעברתי ליד חנותך,  
החדש. לבי נמשך אחריו ואין אני מסוגל  ישלים את הריהוט

 להשאירו בחנותך, על כן ארכוש אותו למרות מחירו הגבוה!"  
מאה זלוטי שילם הגוי על כד ששוויו אינו אלא חצי זלוטי בלבד! 
למחרת, כשחזרו ההורים לביתם, הם נדהמו לשמוע את סיפורה  

רבות שכב  -שה היה להם להאמין, שהכד ששנים של בתם. ק
 בחנותם באין דורש, נמכר ב... מאה זלוטי!  

 הם החליטו לשמור את השבת כדת וכדין.והסיפור חדר ללבם, 
בשבת הבאה, כאשר עברו יהודי העיר ליד החנות, ראוה נעולה 
על מסגר ובריח, והכל בזכות נערה יהודייה כשרה ש"רק" רצתה 

 (ברינה יקצורו) לשמור שבת...
 

"ויעתק משם ההרה 
מקדם לבית אל ויט 

 אהלה" (יב, ח) 
 אך נקרא  לשון נקבה,באהלה כתיב 

, בתחילה נטה את בלשון זכר אהלו

 לעי"נ 
"לז ביןרו משהבן ר'  ברוך חהרה"

 חשוון תשפ"א-מר 'ו
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 . )אהל אשתו ואחר כך את שלו (רש"י

אברהם אבינו הקדים לבנות את אהל אשתו, לפי שצריך לכבדה 
 . (יבמות סב)  יותר מגופו

לאחר פטירתו של ראש ישיבת טלז באמריקה, הגאון רבי מרדכי 
גיפטר זצ"ל, סיפר אחד מתלמידיו: לאחר שנתמנתי לשמש כרב 
שכונה, הגעתי לבית רבי הגר"מ, והצגתי בפניו בעיה מסוימת 

הבית: מדי בוקר מבקשת ממני אשתי  -שנוצרה אצלי בשלום
 תורה. להוריד את פח האשפה, ואני סבור שאין בכך כבוד ה

 מה עלי לעשות?...'
עשה ראש הישיבה עצמו כחושב ומהרהר בדבר התשובה שיש 
להשיב ל'שאלה קשה' מעין זו, ואחר כך אמר לאברך: 'חושבני  

 שאינך צריך להוריד את הפח'. 
למחרת בבוקר, נשמעות דפיקות על דלת ביתו של האברך. מה  

כבודו  נדהמו בני הזוג לפגוש על מפתן הבית, את ראש הישיבה ב
ובעצמו. 'במה זכינו שכבוד הרב מגיע אלינו הבוקר?', שאלו בני  
הבית, והגר"מ גיפטר השיב: 'אני מתנצל על ההפרעה, רק תראו 

 (ופריו מתוק). לי בבקשה היכן מונח הפח כדי שאוכל להורידו...'
 

 "ויתן לו מעשר" (יד, כ) 
איתא בשבת (קיח, א) "אמר 
רבי יוסי יהא חלקי מגבאי  

א ממחלקי צדקה" צדקה ול
פ"א דב"ב סי' (ביאר במרדכי 

פירש משום דמחלקין  )תק"ב
לקרובים יותר עיי"ש אף על גב 

 דרשאי ליתן לקרובים.
אמר מרן הגרש"ז אויערבאך, 
כדי לא להיכנס בחשש 'מחלקי 
צדקה' ובפרט שלפעמים נותן 
לקרוב יותר מאדם זר, הוא נוהג  
שכאשר נותן לו גביר סכום 

ר לו אם לחלק לצדקה אומ
ליתן הכסף  אתה מסכים

'עבורי' ואעשה בו מה שארצה, 
ואם הגביר הסכים לקח ממנו 

הכסף, והטעימו שאז הכסף הוא שלו 'ולא כספי צדקה' ממילא  
 יוכל לעשות מה שירצה. 

וסיפר לי שבעבר היה אצלו הנגיד הנודע מחזיק התורה בכל 
אמר לו:   העולם ה"ה ר' משה רייכמאן ונתן לו צ'ק על סכום גדול,

"אם אתה מסכים ליתן הכסף עבורי ולעשות בו כרצוני" ענה לו:  
להיווכח בהסכמתו האמיתית יצא הגרש"ז למטבח  "כן". וכדי

והביא קופסת גפרורים והצית גפרור וקרבו לצ'ק. שאלו ר' משה:  
"רבי מה הנכם עושים", אמר לו: "אני רואה שהנך לא מסכים  

כן למה לקחת ממך  מה שארצה, אם  באמת שאעשה בצ'ק
 (מידות והנהגות טובות) כסף".

 

"אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם  
במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך 

 שכרך הרבה מאד" (טו, א) 

יה היה יהודי מתבולל, בעל בנק פרטי, ולו בן נבעיר אחת בגרמ
יחיד. חלה הבן, ואביו הבהיל למיטתו רופאים מומחים, אך קצרה 
ידם והמחלה הלכה והחמירה, הילד דעך. נזכר האב שאביו היה 
פונה בעת מצוקה לשמש בית הכנסת, שיערוך תפילת "מי 
שברך" הלך לבית הכנסת ופנה אל השמש, שאל בכמה תעלה לו 

 ברכה כזו לרפואת בנו.
ן.   יהיה שם אורח, יהודי מגליציה שבא לרגל עסקיו. שמע, והתעני

  "בצאנז כבר היית?"
 ז? מה יש בצאנז, בית חולים? פרופסור נודע?! צאנ

"הרבה יותר" השיב. "יש שם 'וואנדער רבינער' רבי עושה 
 מחולל ניסים, מכל העולם נוהרים ובאים!" ,נפלאות

שב לביתו וסיפר לאשתו. דחקה בו לנסוע. הטלטל בדרכם, חצה 
ארצות, עבור מחוזות והגיע לצאנז. בא לרבי ושטח מבוקשו, בנו 

 הרבי ירפאו. חולה ש
סוקו, מנהל בנק. האם  יחקרו הרבי. מאין הוא, מגרמניה. מה ע

הבנק סגור בשבת, ודאי שלא. כל הבנקים פתוחים בשבת 
וסגורים ביום ראשון ושלו בכלל. יבין הרבי, התחרות קשה, ורוב 

 לקוחותיו גויים. ובכלל, גם בביתו אין השבת נשמרת.
וכשרות? גם לא. בבית הוריו  
שמרו. כיום, אין בעירו אטליז 
כשר. וטהרה? אינו יודע מה זה.  

 הרבי הסביר. אה, אז לא. 
"טוב" נאנח הרבי. "ובכן, שמע. 
מישהו הטעה אותך, איני עושה  
נפלאות: אין בידי לרפא את 

 בנך".
לא? אם כן, לחינם בא. מבקש 
הוא סליחה על ההטרדה. אבל 
מדוע התור ארוך כ"כ? "אסביר  
לך" המשיך הרבי, "אנשים 
יודעים שהצרות באות ממרום, 
ומאמינים שתפילתי מקובלת 
לפני ה' וביכולתי לפעול לביטול 
הגזירות. גם על בנך נגזרה 
 גזירה, ואני מוכן לפנות אל הבורא ולבקש שימלא משאלתך
וירפא את בנך. אבל אז ישאל השי"ת: האם הוא עושה רצוני,  

 שמבקש שאעשה רצונו? ומה אוכל לענות?!
על כן, מציע אני עסקה: אתה תקבל על עצמך לשמור שבת 
 כשרות וטהרה, ואני מתחייב שהשי"ת יעשה רצונך ובנך ירפא!"

שמע הבנקאי, ושקל את העסקה. ענה: בענין הכשרות, מבין אני 
יה. נעבור לצמחונות. בענין הטהרה, אשאל בבית. אבל שאין בע

ור את הבנק בשבת גבענין השבת, אין על מה לדבר. אם אס
 יעזבוני לקוחות והעסק יסגר. 

לחצו ידים, נפרדו . "כרצונך", השיב הרבי. "לא עשינו עסק"
 כידידים. חזר לביתו, ובנו גוסס "נו, מה היה שם" שאלה האם. 

אי, "אי אפשר לעשות איתו עסק, אינו  ח" ענה הבנקו"יהודי קש
מוכן להתפשר"! וסיפר על הפגישה. נרעשה האם: "רוצח! הבנק 
חשוב לך יותר מבנך?! אתה רץ מיד לדואר ומשגר מברק שאתה 

 .מסכים לשלושת התנאים"

  

  

סיפר אחד החברים: באמצע השבוע של ה'שבע 
ברכות' שלנו, נכנסנו יחד לרה"צ ר' אשר פריינד 

 זצ"ל.

, אתה נחש ואת נחשיתר' אשר אמר לנו : 
אתה צריך להיזהר לא לנשוך אותה, ואת צריכה 

 להיזהר לא לנשוך אותו!
וכשבתי נכנסה לאחר חתונתה אמר לה בסגנון 

, וצריך כל אחד מכם הוא כמו הר געשאחר: 
 להיזהר שלא יתפוצץ על השני.

 ספינקא) -(מעט מן האור 



 

 ~4 ~  

 וסיפורים ליקוטים 
 לך לך - נפלאים

 
מיהר, ושלח את המברק, כשחזר, כבר הוטב לילד. כעבור זמן 

שבתות, אנשים  קצר, נרפא. והעיר געשה ורעשה: הבנק נסגר ב
שמעו את הסיפור השתאו והעריכו והעסקים רק שגשגו.    

מארקים כדמי ביקור  300שלחה אותו אשתו לשלם לרבי שכרו 
אצל הפרופסור, ולא הסכים לקחת. כאלישע, שמאן לקחת כסף  
מנעמן, כדי להרבות כבוד שמים. אחרי שהתעקש אמר הרבי: 

ברכים ולומדים.  "אם כן, היה שלוחי. בבית המדרש יושבים א
חלק ביניהם את הכסף ויברכו את בנך". הלך וחלק. שמע אחד  
הלומדים, ומיהר אל הרבי. לפני זמן רב חלתה אשתו ומחלתה  
הלכה והחמירה, והרבי הסתפק בברכה. שאל בכאב: "האם הרבי 

 מושיע רק מחללי שבת?!"...
נתן בו הרבי עיניו: "אתה חסיד שלי?" "ודאי!" ואוהב אותי?"  

"אם כן, מדוע לא תבין! הקב"ה גזר גזירה, מי אני  אהבת נפש!""
שאבטלנה. ואם אני מחולל מופת, ומכריח לבטל גזירת שמים, 
אני מעורר עלי רוגז והקפדה, ועלול לשלם על כך ביוקר רב. אבל 
הכל כדאי, כדי להרבות כבוד שמים. כדי שבאשכנז יראו בנק 

אבל שאתה תדרוש  סגור בשבת, וידעו שיש אלוקים בישראל!
 (והגדת)  זאת ממני..."!?

 

"הבט נא השמימה וספור הכוכבים... כה יהיה 
 זרעך" (טו, ה) 

אומר רבי מאיר שפירא מלובלין: כך אמר הקב"ה לאברהם: יודע 
אתה שלא תוכל לספור את הכוכבים, ואף על פי כן מביט אתה 
לשמים ומנסה לספור אותם. אף צאצאיך יהיו כך, תהיה בהם 

עזה והרצון להתמודד עם דברים הנראים למעלה מן הטבע הה
 ומיכולת אנוש. 

 

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה 
 וספר הכוכבים... כה יהיה זרעך" (טו, ה) 

כשם שהכוכבים נראים לעינינו מרחוק כנקודות זעירות בלבד, 
בה בשעה שהם עולמות עצומים... כך ייראו גם היהודים. בעולם 

יה מראיהם עלוב ושפל, אולם בשמים יהיו עצומים ורמים הזה יה
 ויהוו את היסוד של כל הבריאה ... (בשם הבעש"ט)

 

 "ושרי אשת אברם לא ילדה לו" (טז, א) 
  – דייק הרה"ק רבי יחיאל ממליץ  זיע"א  –דווקא "לו" לא ילדה 

אבל בעצמה נחשב לה הדבר כאילו ילדה ילדים רבים, שהרי כבר 
הנפש אשר עשו בחרן", ודרשו חז"ל: שהכניסן תחת נאמר "את 

כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את  
הנשים, וכבר אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל  

 מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.  –המלמד בן חברו תורה 
  – הרי נחשב לה לשרי כאילו כבר ילדה ילדים רבים, אלא ש"לו" 

 עדיין לא ילדה. –רהם לאב
 

 "ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך" (טז, ה)
 לכעס שרי על אברהם?מה מקום יש ולכאורה, 

במדרש מוסבר הדבר 
שני בני  על פי משל:

אדם, היו חבושים בבית האסורים. יום אחד בא המלך לביקור 
בבית הסוהר, והייתה זו שעת רצון מלפניו, משום כך אמר המלך, 

מיד קם אחד מן האסירים    כי יבקשו ממנו בקשה אחת וימלאנה.
ויאמר אל המלך: הוד מלכותו, אנא, חטאתי לפניך ומבקש אני 

נכמרו   וצא אותי מכלאי.ממך סליחה ומחילה על כך. אנא, ה
רחמי המלך על האסיר ויצווה לשריו לשחררו מבית האסורים  

 ולהשיבו אל ביתו. 
האסיר השני, שבאותה העת בה הגיע המלך לא היה נוכח שם, 
אמר לחברו לכלא: כעס רב לי עליך! בידך היה מלבקש גם 
בעבורי לצאת לחופשי, שהרי אילו היית אומר למלך, שישחרר  

ו אז, הייתי יוצא אף אני לחופשי, כי עת רצון הייתה  גם אותי, א
לפני המלך, אולם כעת , שאמרת "הוצא אותי מכלאי", אותך  

 יוציא ואותי ישאיר. 
כך אמרה שרה לאברהם: אילו בעת שהבטיחך   כן הוא הנמשל:

הקב"ה "שכר הרבה מאד" היית אומר ומבקש "ואנו הולכים 
ך בן (ישמעאל), כך הייתי עריריים" בלשון רבים, הרי כמו שנתן ל

זוכה גם אני ונפקדת בבן. כעת שאמרת "ואנכי הולך ערירי" 
 בלשון יחיד, לך נתן הקב"ה בן ולי לא נתן. ולכן "חמסי עליך"!

 

 "המול לכם כל זכר" (יז, י)
מילה -הרה"ק רבי שלום מבעלזא זיע"א הוזמן לסעודת ברית

המילה  -תובתוך הדברים אמר לאבי הבן: "היום הושלמה ברי
 המילה שלי?"-תמה האיש: "ברית שלך".

הסביר הצדיק: "כל מצווה צריך לקיים בשלמות במחשבה, 
המילה אנו מקיימים בתינוק  - בדיבור ובמעשה. את ברית

במעשה, אבל במחשבה אין הוא מקיים את המצווה, שכן עדיין 
דעת. רק כשמכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו,  -אינו בר

 עצמו".-ת המחשבה שהייתה חסרה בברית שלוהוא מתקן א
והוסיף: "זהו שנאמר לאברהם 'ואתה את בריתי תשמור, אתה  

מה נאמר שוב 'אתה'? אלא כאשר תקיים -וזרעך אחריך'. לשם
 את הברית ל'זרעך', תגיע 'אתה' לשלמות במצוות המילה".

 

 "המול לכם כל זכר" (יז, י)
ורה לפני שנצטווה, שאלה, הרי אברהם קיים את כל התהידועה 

 ומדוע לא קיים גם את מצוות המילה קודם שציווהו הקב"ה? 
יש מפרשים (שפתי חכמים) שהטעם הוא על פי הכלל הידוע, 
"גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה", ולכן לא רצה 
אברהם למול כל עוד לא היה מצווה (שהרי מילה היא פעולה 

יקיימנה בזמן שאינו מצווה,   שניתן לעשותה רק פעם אחת, ואם
לא יוכל לקיימה לאחר מכן שוב, בזמן שיצווה עליו הקב"ה 

 לעשות כן, ויפסיד את מעלת "מצווה ועושה"). 
מעצם  -בשו"ת שרידי אש (הרב ויינברג) מובא טעם אחר

הגדרתה של מצווה זו כ"ברית", ברור שלא ייתכן שאדם יכרות  
הקב"ה) יפנה אליו   -"ברית" בעצמו, בלי שהאחר (במקרה זה

לשם כך. "ברית", מעצם טבעה, מצריכה שניים, ולכן ברור מדוע 
 לא נקט בה אברהם כצעד חד צדדי מבלי שהקב"ה פנה אליו. 

 
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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16:16 

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

 ה'תשפ"א חשוון י"ג

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

וכבר ידוע ומפורסם מה השכר הגדול שאדם 
זוכה לו לו אם הוא בולם את פיו בשעת 
מריבה. באותה השעה מומלץ מאוד להתברך 

 מאדם כזה שכן ברכותיו מתקיימות!
 

אומר השל"ה הקדוש: אברהם ראה שיש פה 
כבר ריב בין הרועים, הוא פנה ללוט ואמר לו: 

יש  כבר בין הרועים, בוא נדאג שזה לא  ריב"
שזה לא יגיע חלילה גם , מריבהיהפוך ל

 אלינו! בוא נשקיט את העניינים שזה לא
 ".יתחיל להתפשט

 

א  מרן החזון אי"ש אמר שהלאו בתורה "
לא מדבר  (במדבר יז, ה) יְִהיֶה ְכקַֹרח וְַכֲעָדתֹו"

 על אלו שלא צודקים. 
 

האיסור להחזיק במחלוקת מיועד דווקא 
ואף על פי כן, הם מוזהרים  לאלו הצודקים.

  על כך בלאו דאורייתא!
 

כל על פי השולחן ערוך חייב אדם לפזר את 
ממונו, ובלבד שלא לעבור על איסור לאו 

 מהתורה.
 

וידועים דברי מרן הרב אהרן יהודה לייב 
נער הייתי וגם זקנתי, שטיינמן זצ"ל: "

ומעולים לא ראיתי אדם שויתר והפסיד 
 "מכך!

 

לך לךפרשת   

 ָּפָרַׁש ת ֶל ְל - ְּבִלימָ ה ִּבְזמַ ן ְמִריבָ ה

 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

 וב"ב רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים
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

 רדכי חיים דויטש וב"ב שולמית ומ
 עמית בן אהרון וב"ב

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה

 יהודיתדרור בן סופיה               דוד עומרי בן 
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

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

 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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה

 ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקהלביא 
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     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
יצחק בן פנינה                רפאל משה בן רחל     

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

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
    ר בת שרלוטאלן אסתבנימין בן ברכה            

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

 ימים

16:33 

 פניני עין חמד

16:33 

17:27

17:24 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 17:24
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

18:03 

17:59 

17:59 

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

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

 18:02 17:27 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  16:36

 מה ההבדל בין 'ריב' ל'מריבה'?
 

: "ריב הוא מסביר רבינו ה'בן איש חי' זיע"א
לשון זכר, זה רק הוא. מריבה היא לשון נקבה. 

 היא פרה ורבה".
 

. בגמרא (איוב כו, ז) "ָמה-ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִלי"
כתוב: "אמר רבי אילעא: אין (חולין פט ע"א) 

העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו 
 בשעת מריבה"!

 

למה דווקא בשעת מריבה? למה לא בשעת 
 ריב?

 

אם יש אדם קמצן, והחבר שלו מתחיל לריב 
עימו ומבזה אותו ואומר שהוא קמצן. מה כבר 
יכול לעשות אותו אדם? אין לו מה לענות, הוא 
באמת קמצן. זה נקרא "ריב", זה לא פרה 

 ורבה כי אין לו לאן להתפתח. 
 

אבל אם אחד מבזה את חבירו על דבר שאין 
ה כבר בו, ממילא החבר הזה יכול לענות לו. ז

נקרא מריבה. מכאן והלאה הדרך סלולה 
 לפריה ורביה של ִׂשנְָאה ּוַמְׂשֵטָמה.

 

רבינו ה'בן איש חי' אומר: "אין העולם מתקיים 
אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת 

', 'ריבמריבה דווקא!". מי שלא עונה בשעת 
גם אם אין לו מה לענות או שיש לו מה לענות, 

זה  -להיגרר למחלוקתאך בולם פיו ולא רוצה 
 לא פרה ורבה.

 

אבל מי שיש לו מה להחזיר, או שהוא לא 
 ','מריבהמתגבר על עצמו, הוא נמצא בשעת 

אם בכל זאת הוא מצליח לבלום את עצמו 
ואינו משיב לשני, כל העולם מתקיים 

 בשבילו!

וַּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ט... ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹו ִריבוַיְִהי "
 ח)-ז(בראשית יג,  "ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנ ,לֹוט



 

 

 
 האם יש בישולי גויים כאשר ישראל הניח את השיפוד והגוי הפך אותו לפני שהגיע לשליש בישולו?

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

שיפודים על האש לצלותו, וקודם שהגיע לשליש בישול הגוי הפך אותו מצד לצד, מותר הבשר אם הניח ישראל בשר או 
מרן ב'בית יוסף' (שם) בשם הרשב"א כתב: אם היה יכול לבוא לידי  מקורות: באכילה, מכיוון שהבשר היה נצלה גם ללא הפיכתו של הגוי.

 מאכל בן דרוסאי בלא הפוכו, מותר. אולם כאשר בלא היפוך הגוי החתיכה לא היתה מתבשלת, אסור. וכ"פ בשו"ע (שם ס"י) דדווקא במונח על גבי
וק חזי, שגם ללא הפיכת השיפוד או חתיכת הבשר, החתיכה גחלים עוממות אסור, שבלא הפיכתו של הגוי לא היתה החתיכה מתבשלת. ולענ"ד פ

רי מגיעה לשיעור מאכל בן דורסאי, שהוא שליש בישול מכוח הנחתו של הישראל. וע"ע להרחיד"א ב'שיורי ברכה' (סימן קיג ס"ק יב) בשם שו"ת 'שע
 ישועה' ושכ"כ הרדב"ז.

 

מרן ב'בית יוסף' (יו"ד סימן  מקורות:כירה ועובדת בבית הישראל. איסור בישולי גויים, שייך גם בעוזרת בית גויה שמשלם לה כש
קיג) אסר אף בשפחות ועבדים, הקנויים לנו למעשה ידיהם, מצווים על שביתתם. וכן פסק בשו"ע (שם ס"ד) בשם יש אומרים בתרא. ואף שהרמ"א 

חות הקנויות לנו דליכא קירבה כלל. אולם בזמננו, שאינם אלא (שם) מיקל דאין איסור בישולי עכו"ם בשפחות, כתבו האחרונים דהיינו דווקא בשפ
הש"ך שכירים ואינו מצווה על שביתתן, אסור. וכתב ה'פרי חדש' (שם אות ט) דבכהאי גוונא שהם שכירים אף לי"א הראשון שהביא השו"ע אסור. ומ"ש 

וד רג הערה מז) היינו דווקא שכורות לשנה, משא"כ בשפחות (סק"ז) להקל בשפחות השכורות, ראה בספר 'ההלכה במשפחה' להגר"מ שטרנבוך (עמ
הארפענס' ח"א (יו"ד סימן צד), וכ"כ בספר 'דיני מאכלי  -שכורות של ימינו שיכולים לחזור בהן ולהתפטר מעבודתם, אסור לכו"ע. וכ"כ בשו"ת 'ויברך דוד

 בוחבוט' ח"ד (עמוד שסג). -נוכרים' (פ"ד סק"ד), ובספר 'שושנת העמקים
 

גוי שבישל בכלי של ישראל, אף שהמאכל היה כשר ללא תערובת דבר איסור, קנסו אותו חכמים והכלי צריך הכשרה. 
שו"ע (יו"ד סימן קיג סט"ז) כתב  מקורות:ולכתחילה, גם כאשר הגוי בישל בכלי שהוא לא בן יומו, צריך הכשרה, אך בדיעבד מותר. 

לתת הכשר במפעל שהכלים בלועים מבישולי גויים, חובה מן הדין להכשיר את כל הכלים קודם בסתם: הכלים צריכים הכשרה ולכן, כאשר באים 
ה רוב מים השימוש. באופן שהיה פי שישים [במאכל שאין בו בישול גוי] כנגד האיסור, לא נאסר הכלי. כגון: גוי שבישל ביצים במים בכלי של ישראל והי

בץ בית הלל' (תמוז תשס"ז עמוד לה). מה שכתבנו שלכתחילה, אף אם הכלי אינו בן יומו יש להכשירו, כן מותר, ש"ך (ס"ק כא). וע"ע 'קו -כנגד הביצה
אפילו כתב הרב 'כף החיים' (שם סק"צ) ושכן דעת ה'חכמת אדם' (כלל סו). וה'פרי מגדים' (שפ"ד סימן צג אות ג) כתב, דהלכה רווחת היא בישראל, ש

עם לפגם. אולם הרב 'ערך השולחן' (אות כב) כתב דרוב האחרונים ס"ל דכלי, שאינו בן יומו באיסור דרבנן מותר איסור דרבנן שנבלע בכלי לא מהני ט
לכתחילה. וכתב הרב 'בן איש חי' (פרשת חוקת אות כד) בכלים שחושש לשבירתם מחמת ההגעלה ויש הפסד מרובה, הוי כדיעבד ויש לסמוך על 

שחיבר (סימן עז). כאשר הכלי, שבישל בו הגוי התערב בשאר כלים, ואין אנחנו יודעים היכן  -פר 'יצחק ירנן'המקילין להשתמש אחר מעת לעת. וכ"כ בס
 הוא, מותר. משום ספק ספיקא, שמא אין זה הכלי שנאסר, ואף אם תמצי לומר, שזה הכלי, שמא הלכה כמ"ד שאין הכלים נאסרים בבישול הגוי.

 

 כלי חרס מועילה להם הגעלה ג' פעמים.ואף 
 

 

סיפר הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א: פגשתי אברך ת"ח, שגר לא רחוק מביתי. אני מכיר אותו ואת משפחתו מילדותי. 
מכיוון שיש לשנינו קרובים משותפים, אני מכיר באופן אישי את כל פרטי האנשים עליהם סובב הסיפור הבא, שסיפר האברך: 

חכמים אצל הגר"א נבנצל שליט"א, רב העיר העתיקה. לאחר השהות אצל הרב, הלכתי להתפלל בכותל -י עושה שימושאנ
המערבי. להפתעתי, פגשתי את אחי עומד ומתפלל בהתרגשות גדולה. "מה אתה עושה פה?", שאלתי, ואחי סיפר: "בתי 

על ענייני הממון, כספי הדירה והוצאות החתונה. הכל  נפגשה עם בחור מצוין מספר פגישות. אני ישבתי עם ההורים לדבר 
היה נראה מצוין, היינו קרובים לסגירת השידוך, ואז נזכרנו, שלא בדקנו התאמה גנטית. ביצענו בדיקות והתוצאה היתה חד 

לדים משמעית. לא להשתדך יחד בשום פנים ואופן. הדבר יביא לבעיות גנטיות חמורות ביותר, ויש חשש גדול שחלק מהי
 שיוולדו בעתיד, יהיו חולים במחלה תורשתית. לכן הגעתי להתפלל בכותל המערבי, כדי להעתיר בדמעות לסייעתא דשמיא".

  

חלף שבוע והזוג והתארס, בשעה טובה ומוצלחת... נדהמתי וביקשתי מאחי, שיספר לי מה קרה בהמשך, ואחי סיפר: "הבחור 
פנה לרב חנניה צ'ולק עם תוצאות הבדיקות והרב פסק בנחרצות שלא להמשיך את השידוך בשום אופן. הרב צ'ולק הפנה 

. בצר לו פנה הבחור לרשכבה"ג מרן שר התורה הגאון ר' חיים אותו לגנטיקאי בתל אביב, שהודיע, שהשידוך לא מתאים
קניבסקי שליט"א ושטח את פרטי המקרה. מרן פסק: "תעשו בדיקה חוזרת". נכדו של מרן, שעמד לידו, הגיב: "סבא, זאת 

 בדיקת מחשב שאי אפשר לטעות בה". מרן שליט"א פסק שוב: "תעשו בדיקה חוזרת". 
 

סבירו לו, שאין מושג של טעויות בבדיקות אלו, המבוצעות במעבדות באיכות הגבוהה הבחור פנה לעשות כהוראת מרן, וה
ביותר, על ידי הרשות להסמכת מעבדות ומשרד הבריאות. המעבדות עוברות ביקורות קבועות ועומדות בסטנדרטים גבוהים 

הם הבדיקה כמה שיידרש.  ביותר. למרות זאת, הבחור התעקש, ואמר, שכך הורה לו מרן שליט"א ושהוא מוכן לשלם על
בדקו שוב והיו בהלם מוחלט. "אין לזה שום הסבר, אך התוצאות החדשות מוכיחות, שאתם יכולים להשתדך ללא כל 

 חשש".
 

 

  
 

 ו'ק ֵחלֶ  -ם גֹויִ י ִּבּׁשּולֵ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 
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 גלאט?"-שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין עושה אירוע שמחה באולם
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

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



 

 

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

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

 

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

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

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  14ו. ילדה אחת שהיתה בגיל יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינס

 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. 

 

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

הילדה שתתה מים היו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת להסתיר מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר 
 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
ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, 

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

(ראש ישיבת ליקווד ר' אהרון קוטלר  פוניבז'), (אב"דר' יעקב ניימן, ר' יוסף רוזובסקי, ר' יוסף שלמה כהנמן תלמידו המובהק), 
ר' משה  (רב קהילת 'שערי הלכה' בני ברק),הגאונים בנו, ר' עמרם, ר' אברהם אריה  מתלמידיו:ר' יוסף צובירי.  בארה"ב),

קהילת 'אוצר התורה' בניו יורק (רב ר' יונתן אדמוני  עקרון),-(רבה של קרייתר' יוסף בן דוד  (מראשי ישיבת 'רבינו חיים עוזר'),ברנשטיין 
 ועוד רבים.  ארה"ב)

 

(נישאה לר' יצחק מרת רונית  בנותיו: (מח"ס 'מלכות אסתר' על ספר תהילים, 'שינון התוספת' ו'פלאי התביר').הגאון ר' עמרם  בנו:
שפת • י"ג כרכים -יכת שולחןער• מספריו: (נישאה לר' חזקיהו סאמין).מרת צילה  (נישאה לר' אליעזר גיספן),מרת איילה  צדוק),
ראשית •ועמך כולם צדיקים •על תהילים  -חיי ברכה•בסוד ישרים •זאת אמונתי •שו"ת  -תשובה כהלכה•על הרמב"ם  -מלך

 על משניות טהרות ועוד חיבורים רבים בכתב יד.   -רוח טהרה•חכמת הנפש •דעת 

בינו היה אומר: "כל מי שיבוא לשיעורי הקבוע בימי ראשון, יהיה לו זה כקמיע לרפואה שלא ינזק מכל מחלה". כך היה. אדם אחד חלה קשה ר
מאוד ל"ע. הרופאים העריכו לאור חומרת מחלתו כי נשארו לו חודשים ספורים לחיות. כאשר באו אל רבינו זצ"ל וסיפרו לו על כך, אמר להם: 

אותו אדם שיבוא לשיעור הקבוע ביום ראשון". החולה התחיל להגיע לשיעור, והיה אומר לו רבינו בכל עת: "זה יהיה לך לרפואה".  "תודיעו לו
 (מפי בנו הגאון רבי עמרם שליט"א). ב"ה זכה לחיות עוד תשע שנים ויהי זה לנס ופלא.

צמו צורבא מדרבנן ויד ושם לו בחכמת הנסתר. הרופא שוחח מעט עם ערוב ימיו, אחד הרופאים, שבא לטפל בו בבית בתו בירושלים, היה בעב
רבינו. לפתע רבינו אמר: "לו הייתי רוצה, הייתי מתרפא ומתהלך כאחד האדם, על ידי עשיית דבר מסוים על פי תורת הקבלה"... רופאים רבים 

 ".אנחנו מרגישים, שאנחנו מטפלים באדם קדוש מאוד!שטיפלו ברבינו אמרו: "

ותו של רבינו זצ"ל לזולת לא ידעה כל גבול, וניתן להאריך על כך בסיפורים רבים. מעשה אחד אירע בערוב ימיו של רבינו, כאשר חלה גישר
בעוה"ר בחוליו האחרון אשר ממנו לצערינו לא קם. מעולם לא בכה או התלונן על מצבו ועל קשייו הרבים, מחמת מחלתו הקשה בה חלה קרוב 

"אינני בוכה על עצמי, ד רבינו זצ" נראה לפתע בוכה. לשאלת בנו הגאון רבי עמרם שליט"א מדוע הוא בוכה, רבינו השיב: לחצי שנה. יום אח
 אני בוכה עליה", והצביע על הרבנית תחי' בידו: "מה יהיה עליה, היא תישאר לבד"...

ק. מיד לאחר ברכת המזון רבינו יצא מהאולם מכיוון שהוא תונת נכדתו של רבינו בשנת ה'תשע"ג, התקיימה באולמי 'היכלי מלכות' בבני ברח
לא חש כל כך בטוב. ביציאה מהאולם, רבינו המתין לרכב שהיה אמור לקחת אותו לביתו, כאשר מסביבו היו קבוצה ממקורביו ומבני משפחתו, 

 אך משום מה הרכב התעכב. כך עברו עשר ועשרים דקות, והזמן התארך. 
 

שבת עליו, מכיוון שהיה זה זמן קצר לאחר שנפל ונפצע ברגליו במדרגות אל לשכתו שברבנות בני ברק. אולם, רבינו דחה הציעו לרבינו כיסא ל
". לכן נמנע מלשבת. כך, בעוד שרגליו כואבות עמד על לא, זה יעשה רעש סביבי, יחשבו כאילו איזה אדם גדול יושב כאןאת ההצעה ואמר: "

 רגליו למעלה ממחצית השעה.
 

sm088302222@gmail.com המאמר מעובד מתוך החומר באדיבות 'מכון המאורות' להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן- דוא"ל  

בעיר צנעא בירת תימן.  )1935(י"ז כסליו ה'תרצ"ו -נולד ב -מרן הגאון הרב שלמה קורח זצ"ל
בילדותו חלה והגיע עד שערי מוות. לסבו היו קשרים עם בית המלוכה בתימן, והביא רופא 

) 1949(מומחה שאמר כי חלילה אין סיכוי שיבריא, אולם רבינו החלים. בחודש תשרי ה'תש"י 
עלה עם משפחתו לארץ ישראל, ומשפחתו התיישבה במעברה בראש העין ולאחר מכן 

 לים. רבינו התחנך וספג תורה ויראה על ברכי זקנו הגדול. בירוש
 

בהמשך למד בישיבת 'מקור חיים'. שם שקד על תלמודו בשקידה עצומה ימים ולילות. כתוצאה 
מכך נפל למשכב. ראש הישיבה גער בו, והורה לו שיקדיש זמן גם לצורך מנוחת הגוף. לאחר 

תקווה. שם נודע בשקדנותו וחריפותו. בשנת ה'תש"ך -מכן למד בישיבת 'אור ישראל' בפתח
הישיבה מרן -ישיבת לייקווד, והיה מהיחידים שהבינו את שיעוריו של ראשנסע ללמוד ב )1959(

הגאון רבי אהרון קוטלר. לאחר שנה חזר לארץ ועבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק. כך למד 
במשך כמה שנים בשקידה עצומה ומתוך דוחק עצום. רבו, הגרי"ש כהנמן העניק לו תמיכה 

 החזיר לו רבינו את כל הכסף בחזרה. כלכלית מכובדת ולאחר מספר שנים 
 

בשנים שלאחר קום המדינה, בתקופת עליית 'כנפי נשרים', למרות שהיה נער צעיר, כיתת את 
שבע כדי לסייע להם רוחנית. עמד -רגליו עם קבוצת פעילים במחנות העולים מדן ועד באר

כונת 'נחלת אחים' בראש 'ארגון בני הישיבות יוצאי תימן'. יסד ישיבה לבני עדת תימן בש
שימש כרבה של הקהילה התימנית בבני  )1964(בירושלים. קיבל סמיכה ומשנת ה'תשכ"ה 

 ברק. בהמשך נבחר לכהן כרב העיר הספרדי של בני ברק. 
 

ענוותן. גאון בנגלה ובנסתר. הירבה לבטל את עצמו אף כלפי בחורי כונה 'זקן רבני תימן'. 
נפטר  תיהם בכובד ראש, ומשיב בענווה ובאורך רוח.ישיבות צעירים. היה שומע את טענו

שנים. ציונו בבית העלמין  83-. חי כ)2018(י"ג מרחשוון ה'תשע"ט -לאחר יסורים קשים ומרים ב
סנהדריה בירושלים. לאחר פטירתו, מונה בנו הגאון, ר' עמרם למלא את מקומו כרב בית מדרש 

 "ק 'תורת חיים ספרדים ביתר עילית'.'חניכי הישיבות' בבני ברק ומשמש גם כרבה של ק
 

 (רבה האחרון של תימן ומח"ס 'סערת תימן').הגאון ר' עמרם קורח  (מצד האב):סבא 
 לרבינו (דור שישי מרת אסתר שרעבי  אשתו:מרת נעמי לבית חוברה.  אימו:ר' יחיא.  אביו:

(רבינו היה סבו, ר' עמרם. אביו, ר' יחיא. ר' ברוך יצחק לוין -הגאונים מרבותיו:הרש"ש זיע"א). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ֹ  ןַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  מ  זצ"ל קַֹרחה ָהַרב ְׁש



 

 

  
 

 

שאלו האחים והגיסים. ר' משה  -"איזו מסכת אתה מסיים?"
שתק. הוא ניגש לעסקן המלווה אותם מזה שנים ולחש 

אני מבקש, שתקום ותספר מה הקביעה באוזנו: "
הרפואית הנחרצת ששמעת בענייני רק לפני שבוע, מול 

 ".הקהל!כל 
 

העסקן נדהם. "אתה מבקש, שאני אקום עכשיו ואספר על 
הסיכוי האחרון לישועתך שאבד ואיננו? אתה באמת מצפה, 

ר'  -"כן!" -שאצטט מילה במילה מה שנאמר לי בעניינך?!"
 משה ביקש ולחץ על העסקן בהתרגשות. 

 

בלית ברירה העסקן קם וסיפר: "כולנו יודעים על הצער הרב 
ורעייתו. ר' משה ביקש ממני לספר לכם, כי של ר' משה 

לפני כשבוע חזרו התוצאות ממהלך מאוד מורכב ומסובך, 
 שערכנו בחו"ל, והתוצאות היו...". 

 

אפשר היה לחתוך את המתח בסכין. כל הנוכחים ישבו 
פעורי פה. איש מהם לא חשב שהנושא ייפתח כאן ועכשיו 

יהם ושמעו את על שולחן הסעודה בקול גדול. הם היטו אוזנ
העסקן מצטט מילה במילה, כשכאב עצור זועק מכל מילה: 

לדברי המומחים, אין מנוס מלקבוע בצער, שאבד הסיכוי "
 ".האחרון

 

דממה השתררה. איש לא העז לפצות את פיו. ר' משה קם 
והכריז בהתרגשות, כשדמעות זולגות מעיניו: "רבותי, לנוכח 

סיום על 'מסכת  הדברים הללו אני עורך סיום הלילה.
כל ההשתדלויות לא הובילו לתוצאות. מרגע זה  השתדלות'.

 אני שם את עצמי רק בידי בורא עולם!". 
 

"עד עתה השתדלתי בכל כוחי בהתרוצצות חוַצה גבולות. 
ואני עכשיו, במעמד זה, אני מסיים את מסכת ההשתדלות, 

מפקיד את התיק שלנו בידו הגדולה והרחומה של אבא 
 כך סיים את דבריו הקצרים. !", שבשמיים

 

הנוכחים היו המומים ומופתעים. דבריו, שיתקו אותם ממש. 
ר' משה שהרגיש בכך דאג שיגישו למסובים את מנת האוכל 
שלהם. הסעודה הסתיימה. כל הנוכחים התפזרו בתחושות 

 מעורבות של הלם, הערכה ורחמים. 
 

את כל  עשר חודשים חלפו בדיוק! ר' משה שוב הזמין-אחד
 הנוכחים לסעודה נוספת. 

 

הפעם, למרבה השמחה, הייתה זו סעודת ברית מילה 
לבנו בכורו. הבן נולד בשעה טובה ללא כל השתדלות 

 חיצונית וללא כל עזרה מידי בשר ודם.
 

כשהסתיימה 'מסכת השתדלות', ר' משה ורעייתו 
התאזרו רק בביטחון ואמונה בה'. הם זכו ב"ה לראות את 

למעלה מכל גדרי  -ונפלאותיו בצורה הברורה ביותרניסיו 
 הטבע!

 

 ְּבמִ י יֵׁש ִלְבטֹחַ 

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

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

"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                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

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

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

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל                                                    יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                     
    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהאסתר בת זהרה ע"ה                  מישא   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

לאלוקי  האמנתי ואזמרהלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
' אותו סיפר הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א. בעודי

הסיפור מזכיר לנו, כי כל מה שנוצר כאן בעולם: כל הישג, 
הכל מידיו  -שאנחנו מגיעים אליו וכל ישועה שאנחנו זוכים בה

 של בורא עולם, מכיוון שהכל מאיתו יתברך. 
 

אנחנו משתדלים במה שאנחנו עושים מכיוון שזהו הציווי 
ינו. אך אנחנו צריכים לזכור, כי מה שמביא לנו את שהוטל על

 הישועה, זה רק בורא עולם בלבד! ורק בו יש לבטוח.
 

בני המשפחות והחברים של ר' משה ג. ורעייתו, הכירו היטב 
את הזוג. חלפו יותר מעשר שנים! מאז באו בברית הנישואין, 

 ועדיין לא זכו להיפקד, טרם נשמע קול תינוק רך בביתם... 
 

בני המשפחה המורחבת הירבו להזכיר את שמות בני הזוג 
בתפילה. גם הזוג לא פסק מלפעול בעניין, כשלכל אורך 
התקופה עמד לצידם עסקן רפואי בכיר ומוכר. הוא התרוצץ 

 איתם ברחבי העולם. 
 

באמצעות קשריו הרבים הצליח להפנות אותם למרפאות 
הזוג לפרטי  ייחודיות. הוא היה מעורב בכל מה שהתרחש עם
 פרטים. למרות כל זאת, השנים חלפו וישועה אין. 

 

היה זה לאחר ששבו מחו"ל, ממסע מתיש בו נערך מאמץ 
מורכב בתקווה להגיע לישועה המיוחלת. באותו יום הגיעו 
התוצאות. העסקן נחרד לגלות כי גם הפעם,  למרות 
ההשקעה האדירה, העניין הסתיים בכישלון מהדהד, כואב 

 וצורב.
 

בפנים עצובות התקשר העסקן לר' משה, כדי לבשר לו את 
הבשורה הקשה. הוא התחיל בדברי עידוד ותמיכה, אבל נאלץ 
לומר בסיום השיחה: "ר' משה, אני נורא מצטער להודיע שזהו 
זה. עשינו את כל מה שאפשר. 'הפכנו את כל העולם'. דיברתי 

 עולם!". עם הרופא, והוא הגיע למסקנה כי אין שום סיכוי ב
 

העסקן הניח לר' משה לעכל את הבשורה הקשה, והבטיח 
להתקשר שוב בעוד כמה ימים. למרבה הפתעתו, כבר 
למחרת התקשר אליו ר' משה בנושא אחר לחלוטין לכאורה, 
כשהוא מזמין אותו לסעודת 'סיום מסכת', שיערוך בעוד 

 כשבוע. 
 

" כבר "חשוב לי מאוד שתבוא", אמר ר' משה בשיחת הטלפון, 
התיידדנו. אנחנו מכירים היטב זה את זה. אני מזמין את כל 

 כאח לי ממש!". –בני המשפחה, ואתה 
 

למרות שזמנו של אותו עסקן היה מצומצם ביותר, הוא לא יכל 
לאכזב את ר' משה והוא הגיע למעמד הסיום בביתו של ר' 
משה. באותה השעה היו רבים מבני המשפחה בביתו כשאינם 

 דוע כולם הוזמנו. יודעים מ
 

אחרי המנה הראשונה, ביקשו האורחים לשמוע את הסיום. 



  
  934: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:05 :רבינו תם 17:29: צאת השבת 16:30: הדלקת הנר
  .)ישעיה מ(למה תאמר : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""לך לךלך לך""פרשת פרשת  
  ].יג, יג[ "ואנשי סדום רעים וחטאים"

  .).ט"סנהדרין ק(' ורעה עינך באחיך האביון'דכתיב , בממונםרעים 

מתחם החנייה המשותף לשני הדיירים ממוקם בחלקו האחורי של . קומתי בשכונה יוקרתית-ראובן ושמעון הינם שכנים בבניין דו
ופנה ראובן אל שכנו שמעון , לאחרונה התרבו גניבות רכבים באזור, והנה. ולכל אחד משני הדיירים שני מקומות חנייה, הבניין

כדי שהדבר , מה דעתך שנתקין מצלמות במתחם החנייה המשותף שלנו; שני רכבים מפואריםלכל אחד מאתנו , ראה נא: "והציע לו
  ".נוכל לעלות על עקבות הגנבים באמצעות צילומי המצלמות, ובמקרה שתארע חלילה גניבה, ירתיע את הגנבים מלהיכנס לכאן

הוא סירב להשתתף , המשיך להפציר בוגם לאחר שראובן . השיב שמעון" איני מעוניין להוציא הוצאות להתקנת המצלמות"
  . שקלים8,000ושילם עבורן , לבסוף ראובן החליט להתקין לבדו את המצלמות .בעלויות התקנת המצלמות

 של אותו אחד שמיאן בתוקף להשתתף - ? של מי היה הרכב. כעבור מספר שבועות אחד הרכבים במתחם החנייה נגנב באישון לילה
  !  שמעון- בהתקנת המצלמות 

                : וכעת פונה שמעון אל ראובן ובקשתו בפיו, ואף לא לעלות על זהותם, המשטרה לא הצליחה ללכוד את גנבי הרכב היקר
, אנא תמסור לי את התמונות שצולמו אמש במצלמה שלך, יש ברשותך תמונות שבאמצעותן אוכל להציל את רכבי, ידידי היקר"

  ". שכן ממילא החלטת להתקין עבור עצמך את המצלמות, ה ואתה לא חסר כללאני נהנ', זה נהנה וזה לא חסר'הרי זה ממש בגדר 
י ", השיבו ראובן בחביבות, "אמסור לך בשמחה רבה את התמונות" ַ                      , !..." שקלים4,000אך רק לאחר שתשלשל ליד
וכל לעזור לי באופן שלא מה שי-אם ברשותך דבר", התקומם שמעון, :)ב"ב י"יעויין בב" (אך לכאורה זו מדת סדום, ימחל לי כבודו"

  ". אם כן מה איכפת לך למוסרו לי, יחסר ממך מאומה
או שמא אינו חייב בזה ורשאי לתבוע ממנו השתתפות , האם אכן ראובן מחוייב ליתן את התמונות לידי שכנו: ונשאלת השאלה
  ?בדמי המצלמות

 לטובת הוצאות הוציא שהוא משום', חסר לא 'שראובן לומר נכון זה שאין נראה :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
                ; לכופו היה יכול שלא אלא, )בהוצאות להשתתף ממנו שדרש שראינו כפי (עמו ישתתף ששמעון היתה וכוונתו, המשותף הנכס
 בשותפות שישרתו במצלמות שהשקיע בהוצאות שישתתף לתבוע רשאי שראובן בודאי, המצלמה בשירותי רוצה ששמעון, כעת אך
 מחבירו מבקש וכעת, השריפה מן חבירו ספרי ואת ספריו את שהציל שמי, )ד"ס ד"רס' סי מ"חו (א"הרמ שכתב וכמו. שניהם את

 זה כל אך, כלום לו לשלם חייב חבירו אין, חבירו בשביל הוצאות להרבות הוצרך לא שאם הוא הדין, ספריו הצלת עבור תשלום
 מה לו ליתן חבירו חייב, שניהם דעת על ירד אם אבל, עמו חבירו של כן גם שהציל אלא, שלו את להציל בכוונה תחילה כשירד דוקא
: לומר חבירו יוכל לא, )נתיבות. שהשביחו והיינו( טובה או פעולה חבירו עם שעושה אדם כל וכן. הציל כן דעת שעל מפני, שנהנה
  .שכרו לו ליתן צריך אלא, צויתיך ולא הואיל עמדי עשית בחינם
 מוכן שאינו לומר ראובן רשאי, מהמצלמות ליהנות דורש שמעון וכעת, שניהם דעת על להתקין ירד שראובן, דנן למקרה הדין והוא
 מדת על כופין 'כאן לטעון שייך לא וממילא .בהוצאות עמו ישתתף כן אם אלא שניהם לטובת שהשקיע בהשקעה שותפות לו ליתן
, לידיו אותה לקבל דורש ושמעון, רב ממון לראובן שעלתה הנאה זו אלא, ממילא לשמעון שמגיעה הנאה על מדובר אין שכן', סדום
  .ההשקעה בהוצאות שישתתף לתבוע ראובן רשאי ולכן
 שני טובת בה שמשותף ופעולה הוצאה איזה שיש מקום בכל: "שכתב) ז"קנ' סי ג"ח(' מלכיאל דברי'ה בעל מדברי ללמוד נוכל וכן

 והמנהג זו הוצאה לעשות שההכרח שידוע בדבר זה וכל. ההיא בהוצאה חלק ליתן זה את זה וכופים בדבר שותפים הם הרי, אנשים
, זה על בהוצאה לו שניחא דעתו גילה אם, אכן. זו טובה על הוצאה לעשות לי ניחא לא לומר מהם אחד יוכל ,דברים בשאר אבל. כן
  ."הכל את עליו מגלגלין ולפיכך. זו בהוצאה להשתתף מתחילה פולכו יכול והיה ,זאת לפעולה שותף דמיקרי מילתא איגלי כן אם

   , מממונו לבנותה החליט ומשכך, עמו להשתתף מיאנו השכנים אך, מעלית לבנות וביקש, גבוהה בקומה הגר אדם, בעצמך והגע(
                      , להשתמש נוכל אנו שגם כדי המפתח את בבקשה לנו תן: "לו ואומרים השכנים באים כעת. במנעול המעלית את נעל ולכן
                   ! ?להם ליתן שיצטרך הדעת על היעלה"... עצמך עבור הוצאות הוצאת כבר ממילא כי', חסר לא וזה נהנה זה 'בגדר זה הרי
 - בשאלתנו גם וכך; בה להשתמש שכניו לכשירצו עלותה דמי את לגבות היתה דעתו, המעלית את שכשעשה, לומר כרחך על אלא

                      , במצלמות שותף להיות ממנו לדרוש יוכל הוא, תמונות יבקש שכנו שאם דעת על המצלמות את התקין שראובן מסתבר
  .)ופריו מתוק( )דמיהן מחצית את ולשלם

  ].יב, טו[ "אימה חשכה גדולה נופלת עליו"
   :עמו שאירע מדהים מעשה סיפר, הבכירים הצבא מאישי אחד

 שבידיי ידעו שהם מכיון. אכזרים ערבים בידי, האויב בשבי הימים באחד נפלתי, והסודיות המובחרות היחידות באחת קצין בהיותי
  .מאומה גילתי ולא שתקתי אך, סודות אותם את להם שאגלה כדי אותי עינו הם, מאוד חשובים צבאיים סודות
 האחרון היום יהיה זה - עשרה שתים בשעה למחר עד שברשותי המידע כל את להם אגלה לא אם כי הודיעו הם, ימים שלושה לאחר
  . לחופשי אותי ישחררו הם, ואגלה' תבונה'ב אנהג אם אך, אדמות עלי שלי

           , אמסור לא נפשי את אך, לי הספיקה כבר, הללו מהרשעים שספגתי הייסורין שמנת, בליבי וחשבתי בצינוק ישבתי בלילה
 ...לחופשי ואצא הסודות את להם אגלה שמחר, בליבי ההחלטה גמלה. יתומים הקטנים ילדיי ואת אלמנה אשתי את אשאיר ולא
 להאזין לנסות כדי כאפרכסת עצמי עשיתי. הסמוך בחדר מתלחששים, אותי ששבו האנשים את לפתע שמעתי, הלילה בחצי ויהי

 .כישראלים ממש אלא, ערבי מבטא שום ללא, הקודש בלשון אלא, ביתבער משוחחים שאינם לגלות נדהמתי מאוד ומה, לדבריהם
                      . אמינותי את לבדוק כנראה שנועדה, "הצגה "אלא זו ואין, יהודים חיילים בשבי אלא, האויב בשבי נפלתי לא כי הבנתי
  .בניסיון אעמוד אכן אם לראות ימתינו רק אלא, אותי יהרגו לא שאחיי ברור שהרי, מאומה מחר אספר לא שבודאי, החלטתי כעת

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

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



                      ! 'למוות בך שנירה או מיד תספר'): ערבי במבטא (ואמרו, הרובה את לרקתי כיוונו, אותי הוציאו הם למחרת. היה וכך
 למסור מוכן אני' - בשלי נשארתי אך, לנסות המשיכו הם! 'מה ויהי, דבר וחצי דבר אגלה לא. לירות יכולים אתם': נחרצות הודעתי

  ...'פי אפתח לא, נפשי את
  !!'בדרגה עולה אתה, טוב מזל': לעברי ידו את והושיט, השבאים אחד אלי פנה, ופתאום

          .יותר בכירה לדרגה אותי להעלות כדי, מספיק ונאמן מסור אני האם לבדוק מנת על שנשלחו, יהודים צבא אנשי אלו היו, אכן
  ...הצגה אלא זו אין כי, בו לעמוד שאוכל שידעתי לאחר, בניסיון עמדתי' ה וברוך
 והנוקב המאלף המסר את מוסיף הוא, המעשה את מספר הוא וכאשר, שלימה בתשובה לשוב ד"בס זכה, הסודי הצבא איש, כיום
  :ה"הקב של בעולמו ותפקידנו הוייתנו לעיקר ממש נוגעים והדברים, ממנו להפיק שניתן
                      , גדולים כמבצרים לפעמים לאדם נראים היצר מצודי. 'תבחננו לרגעים, 'בניסיון רגע כל עומדים אנו, כידוע
  .  הרע היצר של ברשתו בייאוש ונופל', יותר יכול לא אני, זהו 'לעצמו האדם חושב .היצר לאיומי להאמין ומתפתה נבהל והוא
  !בו לעמוד מסוגל לא שהוא בניסיון האדם את מעמיד אינו ת"השי! והבל דימיון הכל, "הצגה "רק זו - היטב לזכור עליו אך
, )ג"ל, ז"ל תהלים" (בידו יעזבנו לא' ה "אך, להמיתו ומבקש עליו מתגבר אדם של יצרו יום שבכל, :)'ל קידושין (לימדונו ל"חז
                      , )ה"מ פרשה(' רבתי פסיקתא'וב. הניסיונות כל כנגד לעמוד האדם יכול עזרתו ידי ועל, האדם עם נמצא ת"השי
                 . יום מאה מהלך מאביו רחוק שהיה, מלך לבן משל: "'אלוקיך' ה עד ישראל שובה') 'ב, ד"י הושע (הפסוק על נפלא משל מובא
 בשאר אצלך בא ואני, כוחך לפי יכול שאתה מה ךלה, לו ואמר אביו שלח. יכול איני, להם אמר. אביך אצל חזור, אוהביו לו אמרו
 שבכוחותיו ממה יותר האדם מן תובע לא ה"הקב". אליכם ואשובה אלי שובו, לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר כך. הדרך
  !'הדרך בשאר אצלך בא אני, 'כוחו לפי יעשה ואם. לעשות
               , )'ו', ס תהלים" (להתנוסס נס ליראיך נתת "-' נס 'מלשון הוא ניסיון, וכידוע, בדרגה עולה הוא, בניסיון אדם עומד וכאשר

). ה"נ וירא' פר, ר"ב" (ספינה של הזה כנס, בעולם לגדלן בשביל, בעולם לנסותן בשביל, גידולין אחר וגידולין, ניסיון אחר ניסיון"
  .)ופריו מתוק( !תולהתרוממו יהילעל מנוף היא, אפוא יסיוןבנ העמידה

   מקור הברכה מקור הברכה��שבת שבת 
  : שסיפר אחד המרצים בהרצאותיוסיפורעל פי " מקור הברכה"הבה נבאר את משמעות 

כמה שעות ביום , הגד לי: ובין הדברים שאלתיו, במהלך הנסיעה התפתחה בינינו שיחה לבבית. יום אחד יצא לי לסוע עם נהג מונית
בודאי עשית מהמונית כבר , ובכן! ? שעות16: מיד העמדתי פנים מתמיהים.  שעות12-16בין : השיב לי? ...בכביש" גלמתגל"הנך 

את המשכנתא על דירת שלושה חדרים שיש לי ! אדוני... שלוש דירות: ואמר" הגה"התכופף על ה, פרץ הנהג בצחוק... שלוש דירות
           , לא צפיתי לתשובה אחרת ממנו! ?...ואתה מדבר על שלוש דירות,  ומינוסיםאיני מצליח לחסל בכל חודש אם לא עם הלוואות

אני אב ! ?...בכביש ואינך מצליח לכסות משכנתא בסוף החודש" מתגלגל" שעות אתה 16, מה: ושוב העמדתי פנים מתמיהות
              . אין לי שום חוב על דירתי' וברוך ה, נותן הרצאות פה ושם מרוויח עשירית ממך ואולי פחות, לומד בישיבה, לעשרה ילדים

                      : ובפליאה אמיתית הגיב, תמה אותו נהג! חי אני בהרחבה' וברוך ה, חיתנתי את ילדיי ועזרתי אף להם לרכוש דירות
" הנס"ת על אף שמהלא אני בהחלט האמנתי לך שהנך אומר א, למה לא תאמין לי שאני אומר אמת, השבתי לו? ...אתה אומר אמת

  .בבקשה תן לי הסבר לתופעה מוזרה זו, ובכן:  אותו נהג ובקשתו בפיופניו שלהרצינו  .שלך לא פחות מהנס שלי
של מים מונח על גב בתיהם המספק מים לכל אחד מהם דרך " טנק", דיירים דרים בבניין אחד .אמשול לך משל: וכך השבתי לו

               . חלודה וליכלוך ואבן נצטבר בהם, ו סדקיםהעל, במשך הזמן התישנו הצינורות. וממנו זורם המים לבתים, צינור התקוע בו
אולם חלק מהדיירים . וכמובן שהמים שזרמו לבתיהם שבו להיות נקיים וזכים, חלק מהדיירים החליפו את הצינורות לחדשים

               , מים רבים התבזבזו בכך שברחו מהחורים והסדקים שבצינורות; וברור שהתוצאות היו בהתאם, נשארו עם הצינורות הישנים
 להזדרז להחליף את –הפיתרון היחיד שנותר להם . לכלוך וכיוצא, אבן, דהומה שירד לביתם היה מלוכלך בשברירי חלוגם 

  .הצינורות הישנים לחדשים
נותן לחם לכל בשר , והנו זן את העולם כולו, "לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ה) "ט, תהילים קמה(וכנאמר , הקדוש ברוך הוא טוב

אולם לא תמיד רואים בני האדם את הטוב של הקדוש ברוך , וכמו שאנו אומרים בברכת המזון,  וברחמים רביםחובחן בחסד ברו
 תלוי איזה צינור מכין האדם כדי להוביל את הטוב של הקדוש ברוך הוא עד –והסיבה לכך פשוטה , הוא כמות שהוא באמת טוב

, נקי וחדשהמקבל מכין צינור טוב אם . ורק הדבר תלוי במקבלים, יםמים זכים וטוב, מאת הקדוש ברוך הוא יוצא רק טוב. לביתו
                      , אולם אם המקבל משתמש בצינור חרור וסדוק, הרי שישנה ברכה גדולה בכל טיפה וטיפה שיורדת אליו מאת האלוקים

  .כמו כן השפע היורד אליו מתקלקל ואין בו ברכה, ישן ומעופש
  . מקור הינו סיבת כל ההשפעות!". מקור הברכה", תבין! שבת מקור הברכה !!"!השבת"שהצינור הוא , ידידי, דע לך, ובכן

אולם זה אשר איננו שומר שבת הרי שעם כל הרצון של , נקי המאפשר זרימה להמשכת השפעיהודי שומר שבת מכין בכך צינור 
 היאך ירד טוב זה לאדם כאשר הצינור שהכין להמשכת שפעו של –נח אצל הבורא הבורא להיטיב לאדם ועם כל הטוב האמיתי שמו

דע לך שכלל לא הפתעת אותי בכך שאמרת לי שאינך מכסה את , ואז המשכתי לומר לו !?חלוד ומלוכלך, סדוק, הבורא הנו חרור
 שכן ההבדל ביני לבינך הוא , את ילדי עם הרבה שפעיוכמו כן מעתה אל תופתע מסיפורי שחיתנת, המשכנתא בסוף החודש

. כל שקל ושקל שיורד אצלי יש בו ברכה. נקי וחדש, צינור השפע שלי שלם, אני שהנני שומר שבת כהלכתה. להורדת השפע" הצינור"
מה יעזור לך אחר שהצינור המוביל את המים לביתך , כך שגם אם הנך פותח ברזים רבים, ואילו אצלך הצינור חלוד ומקולקל

  .די לך לפתוח ברז אחד והשפע היורד ממנו יהא מבורך ,אולם אם תתקן את הצינור? לקלומק
ודרשתי בבית הכנסת אחד ורצתי משם לבית כנסת אחר כדי ,  לדרוש שם בשבת שקודם ראש השנהןלציונזדמנתי פעם לראשון 

, אחר שרב בית הכנסת הוא ידידימ. חלו בתפילת ערביתהאולם כשהגעתי כבר , להספיק לדרוש גם שם קודם ערבית של ליל שבת
                    , ו שיואיל לבקש מהציבור שימתינו חמש דקות בלבד אחר התפילה לשמוע דבר תורה מרב שהגיע מירושליםמנמבקשתי 

  .והציבור ציית לכך
בשביל לדרוש במשך : וכידוע מליצה אצל הדרשנים[? בחמש דקות בלבד]  איש500 –כ [מה אומר לציבור כה גדול , אמרתי בלבי

בלבי לומר להם מעין הדברים ' והעלה ה...] אולם בשביל לדרוש חמש דקות בלבד צריך להכין שעה, עה מספיק להכין חמש דקותש
וכל אחד יעמוד ויבקש , כל אחד ללא ספק יבוא לבית הכנסת להתפלל, עומדים אנו לפני ראש השנה: וכך אמרתי להם, שהוזכרו
, ויש לו הרבה טוב,  הקדוש ברוך הוא הוא טוב–ובכן יש לנו לדעת . ילדים וכיוצא, ביתשלום , שידוך, בריאות, פרנסה, שנה טובה

, בהכנת צינור השפע שנכין בעצמנו כדי לקבל את שיפעו של הבורא, אלא שהדבר תלוי בנו, וברצונו להיטיב לכל בניו כולם כאחד
בכך נחליף את הצינור הסדוק , כוחו ויותר מכוחונקבל על עצמנו שמירת שבת כהלכה כל אחד כפי , והצינור הוא השבת ובכן

שבת האחרונה של , ולכן בוודאי יש לנו להתחיל זאת משבת זו שקודם ראש השנה, והחרור בצינור טוב ונקי לקבל את שיפעו יתברך
 הקהל אלי י ניגשיבסיום דבר .ההשנה כדי שיהא לנו צינור טוב לבוא עמו לקבלת השפע הנגזר בראש השנה למשך כל השנה כול

מרוויח אני כשחקן , כמה נכונים דבריך, כבוד הרב: ואמר לי, ביניהם היה אחד המשחק כדורגל בשבת, "שבת שלום"לאמירת 
  ).שבת המלכה... (אינני רואה שום ברכה בכסף שאני מרוויח... אולם כמה הצינור שלי חרור וסדוק, הרבה כסף

 ,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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 “ לך לך מארצך           ” 
 להנאתך ולטובתך. (רש״י)                      

דבר העשוי להקטין בהרבה את                               —אם היה זה נסיון, למה נאמר לו ״להנאתך ולטובתך״                                                 
אם יעשה זאת אברהם בגלל ״הנאתו וטובתו״,                                            —הנסיון? ברם, בדבר זה גופו התבטא הנסיון                                          

״וילך אברם כאשר דבר אליו                              —או בגלל מצוות האלוקים. ואולם אברהם עמד בנסיון                                                 
 ד״' (פסוק ד׳), שהלך רק משום שדיבר אליו ד׳ ולא משום שיפיק מזה הנאה וטובה. (ספרים)                                                                                

 
 “ מארצך וממולדתך ומבית אביך                         ” 

כאן נרמזים שלושת הדברים הנאמרים במשנה: ״הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי                                                                           
עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון״ (אבות פ״ג מ״).                                                                                    

את עפר הארץ, אשר אליה תשוב בבוא עתך, ״למקום עפר רמה ותולעה״.                                                                  —זכור ״מארצך״                
את אשר אתה                —מטיפה סרוחה״. זכור ״מבית אביך״                                  ” את מקור הולדתך,                   —זכור ״ממולדתך״                

עתיד לבוא לפני אביך שבשמים, ״ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך                                                                              
 הוא״... (חשבה לטובה)                    

 
 “ למען ייטב לי בעבורך                   ” 

 י).   “ יתנו לי מתנות (רש                 
וכי באמת היה אברהם להוט כל כך אחרי מתנות? הלא אחרי מלחמת סדום סירב לקבל את                                                                            

 אשר הגיע לו ביושר, וכיצד אפשר לומר שהיה מחבל תחבולות כדי לקבל מתנות?                                                                      
ברם, נאמר במדרש, כי כל ירידתו של אברהם מצרימה באה רק כדי לכבוש דרך בשביל                                                                          

שבהיותם במצרים לא ילכו לטמיון, אלא יהיה                                         —״צא וכבוש הדרך לפני בניך׳                             —בניו לעתיד            
פרעה מוכרח לשחררם על־ידי המכות שיבואו עליו, כשם שהוכרח עכשיו לשחרר את אברהם                                                                             
ושרה בגלל הנגעים. רצה, איפוא, אברהם להכשיר עכשיו גם את ״ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״                                                                                   

שעל כרחו יצטרך פרעה לתת לבניו מתנות רבות לדרך, ומשום־כך ביקש לקבל מתנות                                                                             —
שיצאו ישראל ברכוש                    מאת פרעה, כדי שזה יהיה לאות סמלי לשעת יציאת־מצרים בעת                                                       

 שם משמואל)           (גדול.     

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

להצלחת: שירה , נועה 
ויהונתן אביחי בני שני, טליה, 

משה חיים ותאיר בת רחל, 
  ינה. ‘תאיר ערביה בת דינה ז

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו

  ‘. תחי

עע ם  úון מופı ברבבו˙ עו˙˜ים ב‡רı ובעוúהע
ú˘מו˜„˘ 
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 האם יכו מכור  
 מסכה במחיר מופקע 

  ח“בשעה שמחקים דו
שאלה: דני וצביקה עמדו ברחוב, וצביקה לא חבש 
מסכה, לפתע הבחין בשוטר שנותן דו"חות למי שאין 
לו מסכה, וביקש מדני שיואיל למכור לו מסכה חד 

שקלים. אמר לו דני, לא אתן   2פעמית והוא ישלם לו  
לך אלא במחיר מאה ש"ח. השיב צביקה בתדהמה: הרי 

ש"ח, מה פתאום שאשלם  2-מסכה עולה אפילו פחות מ
מאה? אמר לו דני, הרשות בידך להחליט אם לשלם 

ש"ח לשוטר או מאה ש"ח לי. וסיים בנימא   500
למדנית: "במאי בעית טפי"? [מה תעדיף יותר], כשראה 
צביקה שכלתה אליו הרעה לקח ממנו מסכה בלית 
ברירה וחבש אותה וניצל בכך מקנס. כעת טוען צביקה 
שאינו חייב לשלם מעבר למחיר הרגיל של מסכה, ומה 

 שאמר שישלם מאה לא התכוון ברצינות. עם מי הדין?
תשובה: מבואר בגמ' ב"ק (דף קטז') שאם היה בורח 
מבית האסורים וביקש לנסוע כדי לברוח, והנהג דרש 
מחיר מופרז כדי לנצל את דוחקו שלו, יכול לומר לו 
שמסכים למחיר, ובסוף הנסיעה ישלם מחיר רגיל 

משטה   –ויאמר לו שמה שהסכמתי למחיר לגבוה  
 הייתי בך ולא התכוונתי ברצינות.

אך יש לדון שאולי רק בשכר עבודה שייכת טענה זו, 
אבל כשקונה חפץ של השני יכול בעל החפץ לומר לא 
אמכור אלא במחיר מופרז, ואם אינך רוצה לשלם מחיר 
מופרז הרשות בידך לא לקנות. אלא שמצאנו בריטב"א 
קדושין (דף ח') שכתב ע"פ הדין של בורח מבית 
האסורים, שאדם הזקוק לתרופה והמוכר מפריז במחיר, 
יכול לקחת ולשלם כשוויה ולומר שמה שאמרתי לשלם 
מחיר גבוה לא התכוונתי ברצינות. והובא בנתיבות (סי' 
רס"ד סק"ח), וכתב שדברי הריטב"א נאמרו דווקא 
כשלא ניתן להחזיר את המוצר, אבל אם יש אפשרות 
להחזיר את המוצר, בוודאי התכוון לקחת ולשלם ולא 

 להחזיר וליטול את הכסף בחזרה ע"ש.
לפי"ז בנדון המסכה שלא ניתן להחזירה לאחר 
שימוש מטעמי בריאות, בוודאי שאינו חייב לשלם 
יותר מהמחיר, ובעת כזאת אשר כולנו זקוקים לרחמי 
שמים בוודאי לא ראוי לנצל את הלחץ של חברו, וכל 

המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.

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 

אנשי בש
ל

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 
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 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

keremyosef@okmail.co.il 
■ ■ ■ 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 :<כדהןה יוגרו הפרסים “>החודש אי

לל

 ההגרלות מתבצעות אחד לחודשיים על כל הפרסים  שימו לב:

 ההיסטוריה בעולם הספרים
 חוזרת בפעם החמישית!

 4פרטים בעמוד 



 סיפור לשבת  

את הניסים והנפלאות שמסביב נגיף הקורונה 
אין אחד שלא ראה או חלילה לא הרגיש. בעוד 
שבמדינות אחרות מדובר על עשרות אלפי מתים 
ועל מיליוני נדבקים בארץ הקודש המספר לא 
עולה על אלפים בודדים של נפטרים ועל מספר 
לרמה  הגיע  הוא  שבשיא  נדבקים  של  מועט 
הפחותה ביותר של ההדבקה בשאר המקומות 

 בעולם.
ך  י ר צ ן  י א ם  ס ר ו פ מ ל ן  ב ו כמ
להוסיף, אבל קוראים יקרים זה הזמן 
לפנות אל בורא עולם ולשפוך את 
התפילות ואת התקוות שלהם אנו 
מחכים כבר למעלה מחצי שנה ואין 
בעת צרה,  שזה יועיל בפרט  ספק 

עת צרה היא ליעקב וממנה ’ שנאמר  
תבוא ‘  יוושע  הצרה  מתוך  דווקא 

 הישועה. ובא לצין גואל.
מרן הגאון ר' יצחק זילברשטיין 
התבטא בדרשתו בחול המועד סוכות 

רמת אלחנן':   "יש לי לבני קהילתו '
הרגשה שמעכשיו ואילך נתבשר רק 
,  בבשורות טובות, ישועות ונחמות" 

ם  י בר ד ב צה  ו נע י  ל ש שה  ג הר ה "
ששמעתי לפני שנים רבות, מגיסי מרן 
הגר"ח קנייבסקי, שכל כלל ישראל 
לרפואתו השלימה,  מתפלל עתה 

 ואסביר את דבריי.
הים בתל -"לפני כמה שנים אירע מעשה בחוף

אביב, כשהגלים היו גבוהים מאוד, ונער צעיר נקלע 
למערבולת, ועמד לטבוע. הנוכחים במקום קפאו 
במקומם, ולא ידעו מה לעשות, כיון שגלי הים היו 
גבוהים מאוד, וכל אחד חשש שאם ייכנס למים כדי 
להציל את הנער, הוא עצמו עלול לטבוע. והנה, על 
 , עמד יהודי אמריקאי שממול החוף  המדרכה 
ובראותו את הסיטואציה המזעזעת צעק בקול רם: 
'מי שיציל את הנער בחסדי שמים, יקבל ממני 

את   18,000 ששמע  האנשים  אחד   . '!!! דולר'
ההכרזה, קפץ לים, נכנס אל תוך הגלים, והצליח 

 בס"ד לחלץ את הנער שעמד לטבוע.
 ָ ַוגעש עוד   -"כעבור מספר שניות  ַָסער החוף 

התברר שהנער שהיטלטל בין   –מה קרה?  …  יותר 
הגלים היה לא פחות ולא יותר אלא בנו של המציל! 

שלו! כולם התרגשו   -כלומר, האבא הציל את בנו 
ההצלה -למשמע הידיעה, והודו להשי"ת על נס 

 הגדול.
-"למרות הסיטואציה המופלאה, ניגש האב 

המציל אל היהודי האמריקאי, ודרש שיקיים את 
דולרים. האמריקאי   18,000הבטחתו, וייתן לו  

ן  מאמי כאינו  האבא,  ועשה עצמו  הסתכל על 
 למשמע אוזניו:

"'מה? האם שמעתי נכון? אתה דורש ממני את 
הרי את הבן שלך הצָלת! וכי אם היית   –הכסף?  

יודע שזה בנך, לא היית קופץ להצילו גם ללא 

ההכרזה שלי על הפרס הגדול? וכיון שכך, מה לך 
 לתבוע ממני את הכסף???'"

לאב -"הדין  בין האמריקאי  -ודברים ההוא 
המציל, הגיע אלינו", אמר מרן הגרי זילברשטיין, 
מפני  והכרענו שהוא צריך לתת לו את הכסף, 
ן  ידע עדיי לא  למים הוא  קפץ האבא  שכאשר 

 שמדובר בבן שלו.
הדין היה שאם לאחר -"השלב הבא בפסק 

שהאמריקאי ייתן לאבא את הכסף, 
הוא יבוא אליו ויתבע ממנו להשיב 
את הכסף, יצטרך האבא להחזיר, 
שהדין הוא שאם אדם הוציא  כיון 
כסף על הצלת חברו, צריכים לשלם 
בעבור  שהוציא  יות  העלו את  לו 
ההצלה. ואם כן, במקרה שלנו הוציא 

דולר מכיסו כדי   18,000האמריקאי  
צריך,  והאבא  הנער,  את  להציל 

 …אפוא, להשיבם
"השאלה ששאלתי את גיסי היתה 
ר  ח א ו  נ מ ז ב י  ת ב ק ע  : ן ל ה ל ד כ
תהלוכותיו של האמריקאי ההוא, 
וראיתי שהוא הצליח מאוד בפרנסתו 
אפשר  האם  רב.  עושר  והתעשר 
המרשימה  הצלחתו  את  לתלות 
בזכות הגדולה שהיתה לו בהצלת 
הנער? שאלתי, והדגשתי שמדובר 

 באדם שלא שמר תורה ומצוות.
"וגיסי השיב לי בתשובה מופלאה, בצטטו את 
מדרש תהלים על הפסוק 'רוצה ה' את יראיו, את 
המיחלים לחסדו', ש'המיחלים לחסדו' אינם יראיו, 

 שהרי על היראים הפסוק מדבר קודם לכן!
שמאמינים  המיחלים' הללו הם אנשים  '"

 באלוקים ומצפים לחסדו, אבל הם אינם יראיו.
"ולכן, אמר לי מרן הגר"ח, אין פלא שהיהודי 
האמריקאי, שהיה מוכן להוזיל מכיסו סך עתק כדי 

מכן בפרנסתו. -להציל את הנער, הצליח לאחר 
שכן, על פי התיאורים שאני שומע, הוסיף מרן 
הגר"ח שליט"א ואמר, הוא האמין באלוקים, ותלה 
את ההצלה בחסדי שמים, ועליו נאמר במדרש 

 את המיחלים לחסדו'.… 'רוצה ה'
ואילך  שמעתה  "וזו גם הסיבה שנראה לי 
נשמע רק בשורות טובות, אני אומר את הדברים 
על פי התגובות ששומעים כיום מאנשים ברחוב, 
מה יהיה', הם משיבים  שכאשר שואלים אותם '
'הקב"ה יעזור, יהיה טוב, לא צריך לדאוג'! ואם הם 
הרי  הקב"ה,  של  ו  בחסדי ההצלה  את  תולים 
שהעולם יהיה זכאי לבשורות טובות, שיבואו על 

 המייחלים לחסדו".
אחרי דבריו הנשגבים של הגאון רבי יצחק 
זילברשטיין אין לנו אלא להיסמך על דבריהם של 
רבותינו ובפרט בתקופה בלתי ברורה כמו בזמן 

 שאנו נמצאים.
 ‘!!ונרפא הושיענו ונוושע‘ רפאנו ה’

התברר שהנער 
שהיטלטל בין 
הגלים היה לא 
פחות ולא יותר 
אלא בנו של 

המציל! כלומר, 
האבא הציל 

 שלו! . -את בנו

לשאלת רבים הנני חוזר לגלות דעתי, בדרכי ההנהגה 
 בתקופה קשה זו של מגיפת הקורונה.

 
מגיפות ליוו את עם ישראל מאז ומעולם, ובכל דור ודור 
נפסקה הלכה שיש להיזהר ולהחמיר עד קצה הגבול, ואין 
לדמות שעת מגיפה לדינים הכלליים של מניעת הסכנה 
בשעת שלום ושלוה. כך בימי התנאים (ב"ק ס' ע"ב), בימי 
האמוראים (כתובות ע"ז ע"ב), וכך במשך כל הדורות, 
כמבואר במהרי"ל (שו"ת סימן מ"א), מהרש"ל (ים של 
שלמה ב"ק פ"ו סימן כ"ו), רמ"א (יו"ד סימן קט"ז סעיף ה') 
וכל גדולי הקדמונים. וכולם כאחד פסקו שיש להישמע לכל 

 ההוראות של חכמי הרפואה.
 

גם בימי האחרונים היו מגיפות, בשנת תקצ"א, תר"ט, 
תרכ"ז ותרל"ג ועוד. וגם בתקופות אלה פסקו כל גדולי 
הדורות, הגרעק"א (אגרות סימן ע"א וספר פסקים ותקנות 
סימן כ'), החתם סופר (שו"ת או"ח סימן ק"ב וח"ו סימן 
כ"ג), הישועות יעקב (עיין שו"ת מאמר מרדכי יו"ד סימן 
ס"ז), מוהר"ח פלאג'י (ספר רפואה וחיים), משנה ברורה 
(ביאור הלכה סימן תקנ"ד ס"ו) וכל גדולי עולם ממזרח 
וממערב, חכמי גליציה וליטא ללא יוצא מן הכלל, שיש 
לנהוג לפי מומחי הרפואה ככל אשר יקבעו דהיינו הסתגרות 
בבתים בריחה ממקום סכנה, שמירת מרחק בין איש לרעהו, 

 וכיסוי האף והפה, (והארכתי בכל זה בתשובות).
 

בושה תכסה פנינו כאשר אין לך יום שאין קללתו מרובה 
מחבירו, ובכל יום ויום נפטרים לבית עולמם חולים ממחלה 
תורה  מרביצי  ישיבות,  ראשי  וביניהם אדמו"רים,  זו, 
בכאב  נאנקים  ואלפים  ישראל,  בית  ועמך  מופלגים 

 וביסורים. ולא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה.
 

מרשויות  יותר  להחמיר  שעלינו  בעבר  אמרתי  כבר 
הבריאות בארץ ובעולם שנגועים בנגיעות שונות, הלא 
נצטווינו  ובה  לרגלנו,  נר  היא  לבדה  הקדושה  התורה 
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם", ואיך לא נבוש כאשר פורקי 
עול מצוות ואומות העולם תמהים, וכי איך לא יחוסו אנשי 
תורה למצוותם "השמר לך ושמור נפשך מאד" (עיין רמב"ם 

 הל' רוצח פי"א ה"ד ושו"ע חו"מ סימן תכ"ז ס"ח).
 

בתקופה קשה זו יש להתחזק בעמל התורה וחדוותה, 
ובכח התפילה ובשמחת המצוה. הלא ידענו מספרי החסידות 
השמים ומכל  מן  נסיון  אלא  גזירה אינה  שכל  והמוסר 
הקשיים יש להתחזק, ועל כל אחד ואחד להתחזק בהתמדת 
הלימוד וכוונת התפילה. קול תורה ותפילה יבקעו ויעלו 
לשמים מכל בית, מכל חצר וגינה, וכל המרחב הציבורי 
יתקדש בקדושת התורה ויתקיים בנו "והתהלכתי בתוככם, 

 והייתי לכם לאלקים, ואתם תהיו לי לעם".
 

  
 

 הכותב בדמע ובתחנונים
 

 אשר וייס

 היסטוריית המגיפות בעם ישראל:

בימים אלו בהם מנסים בכל דרך אפשרית 
לבלום את ההתפרצות הבלתי נתנת לשליטה 

הגאון הגדול רבי אשר של נגיף הקורונה פרסם 
מכתב מלא הדרכות והנהגות  וייס שליט"א

את עלבונה של  זועקבין היתר: ■ לבית התורני 
על אלה שמראים גבורה כנגד  מוחהתורה 

■ לבשורות טובות  ונותן תקווה טובה ההוראות 
 מרתק!■ המכתב המלא לפניכם 



'ימי הקורונה' הביאו לפתחן של משפחות שלומי 
אמוני ישראל התמודדויות רבות ומגוונות, שכמותן לא 
הסכינו עד כה, אשר חלק מרכזי מהן נוגע לענייני 
הפרנסה. מזונותיו של אדם קשים כקריעת ים סוף, 
אולם   , לחם' אפיך תאכל  בזעת  ' ו  עלי מאז נגזר 

 בתקופות שכאלו הפכה התמודדות זו לקשה ביותר.
לפניכם מכתב שפורסם לאחרונה בארצות 
שהתרחשו  רבים  אחד מיני  סיפור  שבו  הברית, 

של עצה זמינה  בתקופה זו, וקיומה 
ופשוטה לקיום, סייעה בסייעתא דשמיא 

 לצלוח משבר קשה זה.
 כך מספר בעל המעשה:

ל  א ר ש י ת  י ב ו  נ י אח י  נ ו המ ן  בי
שפרנסתם נפגעה בתקופה זו, נפגעה 
גם פרנסתי. בימים כתיקונם אני משמש 
כנגן כינור מבוקש המופיע מידי ערב, 
כנגן  או  של תזמורת  כחלק מהרכב 
את  מפרנס  י  אנ זה  ומעיסוק  יחיד, 
משפחתי ברווח בעזרת ה'. אולם הכל 
הסתיים בהגיע 'ימי הקורונה'; החתונות 

דרך   -נערכו באופן מצומצם, ה'דינרים' 
הטלפון, ואני נותרתי ללא עבודה, כאשר 
בי  משמשות  והעתיד  ההווה  דאגת 

 בערבוביה.
בתקופה הראשונה השתמשתי 
בחסכונות שצברתי, אולם מיום ליום 
אז  וגדל החשש. או  התכווץ הארנק 
נזכרתי בסגולה הקדושה, שכה רבות 

 -שמעתי עליה ומאז ומתמיד חפצתי לקיימה, והיא 
התחזקות משמעותית בברכת המזון, לאומרה בכוונה 

 מתוך הכתב.
החלטתי לקבל זאת על עצמי ברצינות. חשתי 
שזו שעת כושר מיוחדת, ובליבי הייתי בטוח שכדברי 
הקדמונים, תהיה קבלה זו פתח לסייעתא דשמיא 
בפרנסת משפחתי. חשבתי שהדבר ייקח זמן, אולם 

 …הסגולה פעלה מהר מהצפוי
בתקופה קשה זו, הורה הממשל המקומי בניו 
יורק לסגור את כל בתי הכנסת. כמו בארץ ישראל, 
גם בבורו פארק, מקום מגורי, התארגנו מאות מנייני 
תפילה מקומיים, כשהאחד מצטרף ממרפסתו, 
ומשנהו מחצרו ומדלת ביתו. גם אנו, דיירי כמה בתים 
סמוכים, התארגנו להתפלל במניין מצומצם, מתוך 

 שמירה על תקנות הבריאות.
בשבתות כתיקונן, נוהגים בקהילתנו לקיים את 
'סעודת שלישית', בצוותא, וכיוון שחפצנו  מצוות 
להמשיך במנהג מיוחד זה מבלי להקל ראש בתקנות 
הבריאות, הוחלט כי את עיקר הסעודה יאכל כל איש 
בביתו, ולאחר מכן נתאסף באחת החצרות לאכול 
כזית בצוותא, לזמר זמירות ד'רעווא דרעווין' בדיבוק 

 חברים, ולברך ברכת המזון במניין על הכוס.
היה זה בשבת הראשונה להתחזקותי בברכת 
אני  ואילו  לברך,  ן סיימו  י חברי המני יתר  ן.  המזו
שברכתי במתינות ובכוונה, עדיין אחזתי בתפילת 
'רצה והחליצנו', היות שהיינו מנין מצומצם, נאלצו יתר 
מכן  לאחר  ורק  שאסיים,  עד  ן  להמתי החברים 

 להתחיל בתפילת ערבית.
ד  ח א י  ל א ש  ג י נ ת  י ב ר ע ת  ל י פ ת ם  ו י ס ב

מהמתפללים, והביע את התפעלותו מהאופן שבו 
בירכתי על המזון. הוא לא הצליח לכלוא את תמיהתו 
שמברך  כמי  אותי  הכיר  לא  עתה  שעד  כך,  על 
במתינות ובכוונה שכזו, וכדי ליישב את דעתו סיפרתי 
כיצד גדעה גזירת  את השתלשלות הדברים.  לו 
הקורונה את מקור פרנסתי כנגן כינור בחתונות 
ואירועים, וכתוצאה מכך נקלעתי למצב כלכלי קשה, 
וכסגולה לישועת ה' החלטתי להקפיד על מצוות 
ן  בי שכן  רב,  בהידור  ן  ברכת המזו
תיבותיה, צפונות הברכות הגדולות 

 ביותר לפרנסה.
כאשר סיימתי את דברי הבחנתי בזיק 
שנדלק בעיניו של בן שיחי; "תתפלא 
יתכן  "אך   , לי אמר  הוא   , לשמוע"
שבידי רעיון מצויין עבורך. אלך לביתי 
ואבדיל על הכוס, ולאחר מכן אהרהר 

 בדבר ואשוב אליך עם הפרטים".
שבתי לביתי  כשבראשי מתרוצצות 
נושא  וליבי  של תקווה,  מחשבות 
תפילה לסייעתא דשמיא. שעה לאחר 
מכן הגיע הטלפון המיוחל. מעבר לקו 
לי  המבשר  שכני  של  קולו  נשמע 

פעלה  שלך  "הסגולה  … בשמחה: 
תשמע, לפרנסתי אני עובד ב'מעון 
לאחרונה  ומפורסם.  הורים' גדול 
שמעתי את בעל המקום, יהודי ירא 
וחרד, המביע את צערו ודאגתו על 
ם  י י ו ר ש ה  ב ש ה  ר מ ה ת  ו ד י ד ב ה
הישישים תושבי המעון, כאשר מכורח הנסיבות איש 
אינו יכול לבקר. כאשר שמעתי מפיך על עיסוקך, 
החלטתי להציע לבעל המעון שישתמש בכישרונך 
המיוחד, לפרוט בכינורך על נימי הרגש, כדי שתשוב 
השמחה ויעלה האור בעיניהם ובליבם של דייר המעון 

 הקשישים.
עם צאת השבת יצרתי קשר עם בעל המקום, 
ובחסדי שמיים הרעיון מצא חן בעיניו. הוא מעונין 
בשלושת  מכובד  שכר  תמורת  אותך  להעסיק 
המעונות שבבעלותו, כדי שתעבור בין החדרים לפי 
רשימה מפורטת שימסור לך, ותשמח את ליבם של 

 דיירי המעון המבוגרים בניגון ובנעימה".
עוסק  י  אנ ש ות  וע שב כמה  מזה   , ' ה וך  בר
אני  בכל יום מחדש  בהצלחה בתחום מיוחד זה. 
השב  האור  את  רואה  י  כשאנ בסיפוק,  מתמלא 
לעיניהם של הקשישים. כמה מהם התבטאו בפני כי 
'החזרתי אותם לחיים', פשוטו כמשמעו. פירות מעשיי 
בשפע  לעולם הזה  קיימת  והקרן  הבא,  בעולם 

 ובהרווחה. 
זה עתה הודיע לי בעל המקום כי גם כשתשוב 
עלי, ובתוכניתו  לוותר  אינו מוכן  , הוא  שיגרה' ה'
להמשיך להעסיקני באופן קבוע. על כל זאת "אודה ה' 

ומכאן אני מציע לכל מאוד בפי, ובתוך רבים אהללנו", 
יהודי ויהודי לקיים את הסגולה המופלאה, שנבדקה 
כבר מאות ואלפי פעמים לאורך כל הדורות, כדברי 
ה'אור זרוע' שקיבל מרבותיו, שהזהיר בברכת המזון 
מזונותיו מצויים לו, ובעזרת ה' יזכו אף הם לסייעתא 

 .“דשמיא ולפרנסה בשפע
 אתם מוזמנים לנסות!!‘, אור השבת’קוראי 

 סיפור לשבת

 

מעבר לקו 
נשמע קולו 
של שכני 

המבשר לי 
בשמחה: 

"הסגולה שלך 
 “פעלה

 

"ואברכה מברכיך ומקללך אאר 
 ונברכו בך כל משפחות האדמה"

 הקללה מזווית של ברכה

צ הוא “הש
סרסור בין 

ה ובין “הקב
הכהנים, והוא 
אומר תחילה 
אל  הכהן 

‘“ יברכך ה”
ומשפיע עליו 
 שפע



מסופר על בחור ישיבה שהיה סמוך על שולחנו של עשיר אחד והיה ישן אצלו. האברך היה מתמיד 
גדול בלימודו והיה מידי פעם מאחר לסעודות. כיוון שבני הבית היו מורגלים לסעודה בשעה קבועה 
עוררו האיחורים של הבחור רוגז אצלם, יום אחד החליט העשיר להעיר לבחור על האיחורים ועל 
העיכוב שגורם בשל כך לבני הבית. כעבור ימים באו והציעו לאברך משרת רבנות באחת הערים. לפני 
שיצא את העיר ניגש הבחור לביתו של העשיר להודות לו על האירוח הנפלא ועל התמיכה שתמך בו 
העשיר. אמר האברך לעשיר תדע לך שלפני ימים אחדים היית בניסיון, ואם לא היית מעיר לי היית 
זוכה לבנים ת''ח ולעושר גדול. אבל מכיוון שלא עמדת בנסיון תזכה רק לעושר גדול. האברך היה לא 

 אחר מאשר ''חכם צבי'' והעשיר היה לא אחר מאשר הראשון לשושלת רוטשילד חלק ב'). 
 

מסופר על הרמב''ן זיע''א שתלמידו חלה ונטה למות, בא הרב לבקרו וראה שקיצו קרב. פנה לחולה 
ואמר הא לך קמיע ובזכותו יפתחו לך כל ההיכלות שברקיע עד שתגיע לעולם העליון. אולם בקשה 
אחת לי אליך: אתן לך בכתב כמה שאלות עצומות בנוגע לכלל ישראל, ואבקשך למסור שם את 
המכתב ותבוא אליי בחלום ותמסור לי התשובות שישיבו לך. התלמיד נפטר לבית עולמו ולאחר זמן 
מה הופיע לרבו הרמב''ן ואמר לו: ידע רבינו, שבכל מקום שבאתי והראתי את הקמיע שלך, פתחו לי 
כל השערים וההיכלות. ונתנו לי רשות לעלות מעלה מעלה. אולם כשרציתי לשאול את הקושיות 
שהכנת לי התברר שכל הקושיות אינן קיימות בעולם האמת. כי שם הוא עלמא דקשוט והכל באמת 

 בצדק ובמשפט.
 

מסופר על רבינו החפץ חיים זצוק''ל שפעם התארחו בערב שבת קודש בביתו אורחים, (חיילים 
יהודים) הח''ח התחיל מיד בקידוש ''יום השישי ויכולו השמים וכו''' ומיד אמר מים ראשונים רשות, 
באמצע הסעודה החל לומר שלום עליכם מלאכי השלום, אשת חייל, התקינו סעודתא וכו', לפליאתם 
של האורחים הסביר הרב ראיתי שאתם עייפים ורעבים מהדרך הארוכה לכן התחלתי מיד בקידוש 

 ובסעודה ואילו המלאכים יכולים להמתין קצת, הם לא כ''כ עייפים ורעבים.
 

הגמרא מספרת על עני אחד שבא לפני רבי נחמיה וביקש שיתנו לו אווז מפוטם ויין ישן נושן, אמר לו 
רבי נחמיה אווז מפוטם אין, רצונך לגלגל עימי בעדשים? נענה לו אותו עני, אכל ומת. לאחר מכן בא 
אליו עני נוסף שגם הוא רצה אווז מפוטם ויין ישן נושן ולא הסכים להתפשר. באה אחותו של רבי 
נחמיה לבקרו לאחר שלוש עשרה שנה והביאה לאחיה אווז מפוטם ויין ישן נושן. נתן אותם לעני 
שרצונו התקיים גם היום כמו בכל יום. העני הראשון היה קטן אמונה והסכים להתפשר במאכלו. 
התקיים בו שינוי וסת תחילת חולי מעיים ומת. אבל השני היה בעל אמונה גדול וידע שאם בכל יום 
מקבל מאת השי''ת תרנגולת פטומה וכו' ומאי היום מימים, לא התפשר באמונתו וסרב לאכול עדשים, 

 הקב''ה גלגל שתבוא אחותו של רב וכו'. והבן. (כתובות דף סז ע''ב).
 

מסופר על הרב אריה לוין זצוק''ל שפעם השתתף בלוייה של אחד מנקיי הדעת שבירושליים, ולאותו 
שנה, לפתע   30נפטר היה חבר וידיד שהיו נאהבים ונעימים בחייהם ועבדו במחיצה אחת במשך  

במהלך ההלוייה פרש הידיד מהתהלוכה ונכנס לחנות פרחים ויצא משם עם עציץ ענק ללא הצמחים, 
חשב רבי אריה בליבו הכך ינהג ידיד לחבירו הקרוב אליו?? כלום אינו יכול למצוא שעה אחרת לקנות 
עציץ? הלך הרב ואמר לאותו ידיד למדינו רבינו מה ראה לעזוב את ההלויה וללכת לקנות עציץ?? 
הסביר אותו יהודי לרב מזה שנים אני מטפל בחולה שחפת אחד והוא מת אתמול, הרופאים החליטו 
לשרוף את כל החפצים והבגדים של הנפטר, וביניהם גם את התפילין שלו, התקוממתי בכל כוחי 
שלא ישרפו את התפילין ואז סוכם ביני ובין הנהלת בית החולים שאביא עציץ מלא עפר והתפילין יונחו 
בתוך העציץ ויגנזו בקרקע כראוי לכן הייתי מוכרח ללכת ולקנות את העציץ על מנת לקבור את 

 התפילין ולהצילם מביזיון!!

 סיפורים מחזקים  
 

מצטרפים עוד היום למהלך 
הפעם גם אתם שותפים ההיסטורי: 

 בהוצאת ספר "אור השבת" החמישי 
 לפרטים והקדשות

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

מצטרפים עוד היום למהלך 

ד
 "ו‡˙ ‰נפ˘ ‡˘ר ע˘ו בחרן" (י"ב, ‰')

 
שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה 
מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום, [רש"י בשם 
 המדרש].

 
כיון שהכיר אברהם וידע את בוראו, התחיל לעמוד ולקרוא 
בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל 
העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם 
מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא 
קורא שנא' "ויקרא שם בשם ה' אל עולם", וכיון שהיו העם 
מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד 
ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו 
אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם 

 העיקר הגדול הזה, [רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ"א].
 

למה לא מצינו זכר ולא נודע אודות 
אותם אלפים ורבבות גרים שנתגיירו על 

 ידי אברהם ושרה? 
 

 ביאור א'
 יש אומרים שאברהם גיירם רק לעניין שבע מצוות 

יש מתרצים שאין כוונת חז"ל שאברהם אבינו גיירם 
להכניסם תחת כנפי דת ישראל, אלא רק להרחיקם 
מעבודת אלילים, והשריש בהן שבע מצוות בני נח. וכן 
מדוקדק בלשון רבינו בחיי שכתב: "ולמדך שהיה יצחק 
מגייר את האומות. וכן מצינו ביעקב: (בראשית לה, ב) 
"ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי 
הנכר אשר בתוככם", הא למדת שכל האבות הלכו בדרך זו 
לבטל עבודה זרה ולפרסם האמונה והייחוד". וממילא כל 
אותם חסידי אומות העולם הם מכח אותן הגרים שגייר 
אברהם אבינו, אך זה קצת דחוק כי משמע שאברהם ממש 
גיירם והיו חלק מבני ביתו כלשון הרמב"ם "והם אנשי בית 

 אברהם".
 

 ביאור ב'
  שמא מתו ברעב ורק אברהם ובני ביתו נצלו

תלמידי הבה"ח אוהביה שרעבי הי"ו השיבני דיש לומר 
שאכן כל הגרים שגייר אברהם לא חזרו לסורם, ונתקיימו 
מעשה ידיו, אלא שבעת שהיה רעב בארץ כנען מתו כל 
אותן הגרים, ורק לאברהם נעשה נס שניצל ברעב, כי 
הקב"ה עושה נס רק לצדיקים, ועשה נס לאברהם, אי נמי 
יש לומר שמתו ברעב בזמנו של יעקב אבינו שהוצרכו 
השבטים לירד מצרימה לשבור אוכל כי כבד הרעב, ויל"ע 

 בזה, דדוחק הוא ובודאי חידוש גדול הוא, ודפח"ח.
 

 ביאור ג'
תלה הקב"ה הבחירה בידי הגרים ולא חלט קיומן בצדקותן 
מכח מעשה אברהם כדי שעיקר האומה הישראלית תהיה 

 חצובה משורש נשמות האבות הקדושים
עי"ל שמשמים נעשה כן בדווקא כדי שעם ישראל, עיקר 
האומה הישראלית, יחצב ויתהווה משורש נשמת האבות 
הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ויהיו כולם מזרעם עד סוף 
כל הדורות, ואחר כך כל אשר יבוא להסתופף בצילנו 
מגזע  שהיא  האומה  יחד עם עיקר  ויתחבר  יצטרף 
תרשישים, אבות האומה. וכל אותם הגרים הבאים לחסות 
בצל כנפי השכינה בדורות הללו, שמא הם מאותם נשמות 

 הגרים שנתגיירו על ידי
 אברהם ושרה.  

 

  
 דמיד
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 מתורתו של הבן איש חי זיע"א   –לאן אתה רץ? 

 
ָהב ֶסף וַּבזָּ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמֹאד ּבַ  (יג,ב) ְוַאְבָרם ּכָ

  כך כדי   עד, עושרו רוב  על  אבינו  אברהם  את משבחת שהתורה  משמע הפסוק  מדברי
 .  לו  שהיו וזהב   כסף מרוב  בכבידות  מתנהל שהיה

 
  הקדושה תורתנו   ראתה מה : )צז ק "ב(  יהוידע  בן  בספרו א"זיע' חי איש בן'ה רבינו הקשה
  לאברהם  יש שבח ומה?! העיקר  זה וכי?  הגשמי  רכושו בענייני אבינו  אברהם  את  לשבח 
 ?  עושר מרוב בכבידות שהתנהל  בזה

 
  הרוחניות   במעלותיו אבינו  אברהם  את לשבח  באה התורה, אדרבה  :הצדיק והשיב
  ולמעשים למצוות   הנוגע  בכל: הוא  כך הדברים  והסבר .הגשמי  ברכושו ולא,  דווקא
  אורחיו  בהכנסת   שהרי, כידוע  ובחריצות בזריזות   מתנהג אבינו  אברהם היה   טובים
ָרץ: " נאמר ם: "נאמר יצחק  ובעקידת", ִלְקָראָתם  ַויָּ ּכֵ ׁשְ ּבֶֹקר ַאְבָרָהם ַויַּ .  וכהנה  כהנה ועוד", ּבַ

.  להיפך  בדיוק   אבינו   אברהם  נהג הגשמיים  שבעניינים לנו ומרמזת  התורה  באה ומאידך
ֵבד" היה  אדרבה  אלא  ,בזריזות נהג לא  הזה   העולם בענייני ָהב  "ְמֹאד ּכָ ֶסף וַּבזָּ ּכֶ   התהלך , ּבַ

  ובענייניו,  פרוזדור רק  הוא  הזה   שהעולם  ידע  כי,  אחריהם  נמשך ולא   רץ ולא בעצלתיים 
 (עלון 'משכן שילה')! בהתאם נהג

 
 

ר ָעׂשוּ ְבָחָרן ֶפׁש ֲאׁשֶ  (יב,ה)  ְוֶאת ַהּנֶ
  אצל   להתארח אנשים   באו, חמש  כבן  ילד היה  ל" זצ מפשיסחא בונים רבי ק"שהרה  בעת
  עניין  איזה ותחדש   לך, בונים"  :לבנו הרב אמר  אכילתם בשעת. החורף  בימי הוריו

  האורחים כשסיימו.  מה זמן והשתהה  האוכל   מחדר הילד  יצא". אורחים  הכנסת   בהלכות
  מכבר  זה שמעו  האורחים". בני חידש  חידוש איזה  ונראה   בואו"  :הרב אמר,  סעודתם  את

  אך , אורחים הכנסת   בהלכות דרשה  להם  שהכין היו ובטוחים , גדול עילוי הוא  שהבן
  ומה,  נו . " מוסק  ותנור וכסתות בכרים   מוצעות מיטות ובו לחדר  הרב  הכניסם זאת במקום
 טיש) (שבת .בחיוך הרב  אמר?"  בני שחידש החידוש  על תאמרו 
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 )840(עלון 'אהבת ישראל' גיליון מעלת זיכוי הרבים! 

 
יהיה דיו וכל  אם יהיו כל העצים קולמוסים וכל הים , זצוק"ל  יוסף עובדיהמרן מלכא חכם 

דקותו  מגאונותו וצ  יריעות כתיבה, לא יספיקו הם כדי לכתוב אף לא אחוז אחד השמים
,  ו הקדושה ויגיעתו העצומה בלימודהאהבתו לתורתינ .וענוותנותו של מרן מלכא זיע"א

 ." בערה בליבו ובעצמותיו ללא הפוגה הרבים -זיכוימעלת "  .אפשר לתאר ולספר אי
מגיעים לשומעו ושותים   מכתת רגליו משיעור לשיעור, כשהמונים עוד בצעירותו היה 

לכך שכל   יגיעתו האין סופית בלימוד תורתינו הקדושה והפצתה גרמו .בצמא את דבריו
 .ברכותיו התקיימו אפילו נגד הטבע

 
 :  הרב הגאון ר' משה יוסף שליט"אמספר בנו, 

התדרדר מיום ליום עד ששכבה   חלתה ומצבה הבריאותי  היה זה בשנת תשנ"ד כשאמא
  . להחלמתה הרופאים הגדירו את מצבה כקשה מאד ואינם רואים סיכוי  .על ערש דווי

ברצוני שתבוא איתי להתפלל על קבריהם  "  :אמר הוא לי, מרן מלכא-כששמע זאת אבא
   ".זיע"א עטייה  עזראוחכם  הכהן אפריםהמקובלים חכם   של זקן

 
אבא קם מלימודו והזדרז   .אמרתי", אני מוכן" :הזדרזתי ומיד נטלתי את מפתחות הרכב

זיע"א, הניח אבא את שתי ידיו על   הכהן אפריםחכם  לעלות לרכב. כשהגענו לקברו של 
 החלום בזכות רעייתי לרפואת בשמים תפעל !! ממך אנא!! אפרים' ר" :ואמר בקול בכי הקבר

!!  החלום בזכות!! החלום בזכות!! החלום בזכות" :וביקש ג' פעמיםוכך חזר   !!".לי שסיפרת
 !". לאלתר השלימה לרפואתה בשמים תפעל

 
זכרת  מהו החלום שה!! אבא" :פניתי לאבא ושאלתי , בדרכנו חזרה לבית, היותנו ברכב ב

 אבא התחמק ולא ענה דבר. כשהגענו לבית אבא נכנס מיד ?".  במה מדובר? בדבריך
 מדובר.   ניגשתי אליו וביקשתי שוב שיגיד לי באיזה חלום. ללמוד

 
הייתי נוהג  . ספורות לאחר חתונתי היה זה בצעירותי, שנים" אבא נענה לבקשתי וסיפר:

,  הכהן אפרים, וחכם עטייה עזראלסוכתם של ראש הישיבה, חכם   לבוא בחול המועד 
י גדולי עולם אלו  שנה אחת הקדימו אותי שנ ".שמח-חג"ולהקביל את פניהם בברכת  

  :התרגשתי מאד בבואם ותוך כדי ביקורם שאלתי  .לסוכה לביקור חג  והגיעו אלי
אליכם, שהרי אתם   והלא אני הוא זה שחייב לבוא?  מדוע טרחתם לבוא אלי, "?מדוע"

 ?!?".  רבותי הגדולים 
 

שאני  אתמול בלילה חלמתי " :זיע"א ואמר לי הכהן אפריםלאחר דקת דומיה השיב חכם 
 .כל גדולי הדור כשהם יושבים כל אחד במקומו המכובד נמצא בשמים וראיתי שם את

 ביותר מעל כולם.   יושב למעלה במקום מכובד ) עובדיה  חכםאת (וראיתי אותך 
 

. הוא טורח  "הרבים-זיכוי"בזכות  :ענו לי?  כולם  וכששאלתי מדוע חכם עובדיה יושב מעל 
ביותר, יותר מכולם,   וכיון שטורח הוא , עור לשיעור הרבים ומכתת רגליו משי  מאד בזיכוי

 שבזכות זאת " סיים אבא את דבריו: ," לכן ביקשתי ממנו". "לכן מקומו כאן מעל כולם
שאכן עוד באותו יום הוטב  , . מיותר להדגיש"יפעל הוא לרפואתה השלימה של אמא

 . מצבה של הרבנית וחזרה לאיתנה
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הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א על הוכחת ה'רבינו בחיי' למלך ספרד על  
 הגזע היהודי המיוחד 

 
 (טו,ה)  ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ 

  ?מה רצה לרמוז בכך ? מדוע מדמה הקב"ה את זרעו של אברהם אבינו דווקא לכוכבי השמים
: 'הכוכבים נמצאים ברקיע תמיד, אבל ביום אי אפשר  כותב על כך פרוש נפלא האברבנאל

כל אחד ואחד מישראל, אפילו פשוט שבפשוטים, הוא כוכב.  '.  לראותם, רק בלילה ניכר אורם
 .  ככוכב שמאיר בלילה, כך כשיש צרות המשולות ללילה, ניכרים האור והקדושה שבהם

רואים את האהבה והאחוה שיש בעם ישראל ואת   בשעת צרה  –זוהי תופעה מוכרת וידועה 
או אז, אנשים שוכחים את חילוקי הדעות ואת המריבות האישיות, וכולם  .  העזרה ההדדית

מתגייסים לעזרה כאיש אחד בלב אחד. שעת המבחן של עם ישראל היא, אפוא, בשעה  
 .  שהם בצרה

 
 . יי היה ויכוח עם מלך ספרדלרבנו בח – כותב על כך דבר שהוא פלא פלאים  רבנו יוסף חיים
: אתם היהודים מדברים תמיד על הגזע היהודי ומשתבחים בכך שאתם  מלך ספרד טען

שניהם בני אדם. כל השוני   אין הבדל מהותי בין יהודי לגוי.שונים מכל העמים, אבל באמת  
 .כמוני כמוך  –מקורו רק בתורה שאתם מלמדים. באופי של האדם, בתורשה ובנטיות 

 
היהודי שונה לגמרי באופיו ובאישיותו מן הגוי, ואין  רבנו בחיי השיב לו שהוא טועה.אולם 

מלך ספרד עמד על דעתו והבטיח שביום מן הימים הוא יוכיח לרבנו בחיי   .בינהם שום דמיון
הלך ללא ידיעת רבנו בחיי למקום שבו היו נשים יולדות,   –מה עשה? . את צדקת דבריו

מיד לאחר לידתו. היולדת האומללה ניסתה להתנגד, אולם איש לא  ולקח בכח תינוק יהודי  
 שמע לה. המלך שילם לה פיצויים והודיע לה שאין לה שום ברירה אחרת.  

 
לאחר מכן הלך לקצה אחר של ממלכתו ולקח משם תינוק גוי בן יומו. לשתי האמהות הוא  

רים יורשו לשוב  הודיע שהבנים יגדלו בבית המלך עד הגיעם לגיל עשרים, ובגיל עש
להוריהם. במשך כל התקופה אין להורים שום רשות לראות את הילדים, לטפל בהם או  

 .  להתקרב אליהם
 

הילדים גדלו בבית המלך כתאומים. שניהם אכלו יחד, למדו יחד, למדו לדבר ביחד, ולא  
צמו,  יהודי ומיהו הגוי מלבד המלך ע היה ניכר בינהם שום הבדל. איש לא ידע מי מהם הוא 

 . שהכין ברצינות את ההוכחה שהבטיח לרבנו בחיי
 

: "האם אתה זוכר את  בהגיע הבחורים לגיל שמונה עשרה קרא המלך לרבנו בחיי ואמר לו
 כעת הגיע יום פקודה.  ? הויכוח שהיה ביננו לפני שמונה עשרה שנה בענין יהודי וגוי 

מדינה, אביא לך לשם שני  מחר אערוך אסיפה של כל שרי ויועצי, וכל המדענים וחכמי ה
בחורים ועליך יהיה להכריע מי מהם יהודי ומי מהם גוי. יכול אתה לבחון אותם בכל צורה  

 ".  שתמצא לנכון ולעשות להם כל תרגיל שתרצה 
 

למחרת סיפר המלך את שני הבחורים בתספורת זהה, הלביש אותם באותה תלבושת, כך  
לאסיפה. ישבו השנים כחתנים בלי לדעת דבר, וסביבם  שהיו נראים כתאומים, והביא אותם  

 .  עמדו כל השרים שגם הם לא ידעו על מה ולמה הוזמנו לכאן
 

פתח המלך וסיפר את כל השתלשלות הדברים ואת הויכוח שהיה בינו לבין החכם היהודי,  
,  עמד רבנו בחיי במקומו  והזמין אותו בחגיגיות לגלות מי הוא הבחור היהודי ומיהו הגוי

?",  אדוני המלך, האם יש בבית המלך ענבים : "קיבל עצמו את האתגר שהוטל עליו, ושאל
 !".  "דבר לא חסר בבית המלך –השיב לו המלך    –ודאי" "
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

  בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת עזיזה, ולרפואת כל 

 חולי עמו ישראל. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   לעילוי נשמת:
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 

ן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה מיכאל ב
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

ל, שרה רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"
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. 
 

 
ידו ולקח את  עד מהרה הובא בציווי המלך מגש מלא ענבים למאכל. אחד הבחורים הגיש 

 המופרדים.   אשכול הענבים, והשני הושיט יד ולקח מן הענבים
 

 ". והשני הוא הגוי  'מיד אמר רבנו בחיי: "היהודי הוא מי שלקח את האשכול 
 

נענה ואמר לו: "אדוני המלך, היהודי בוחר תמיד במה  ?", "איך ידעת השתומם המלך ושאל: 
המקור שבו. כולנו מעולם הנשמות באנו מאותו מקור,  יהודי נמשך תמיד אל  . שיש לו חיבור

 .  לגוי אין מקור  –וכולנו נמשכים תמיד למקור הזה. לעומת זאת לגוי 
 

מהמקום שממנו  , שנשמות הגויים באות מהסטרא אחרא  )בראשית ט(הזוהר הקדוש כותב 
 העקרבים והיתושים.  ,  באות הנפשות של הדובים והאריות, הברדלסים, הנחשים

 ". ה ממעל, ושם יש אחדות וחיבור -ו באנו ממקור קדוש, מחלק אלואנחנ
 

הם הכוכבים. נראה שכל אחד מהם בודד ברקיע, אבל בשעת לילה   –  אומר האברבנאל –כאלו  
בשעת צרה, הם נעשים מאירים וזוהרים. כך ישראל, בשעת צרה בוקע כח ה'יהודי' שבהם   –

ם, שהיה קים במקורם, אף אחד מהם אינו  והם מאירים, ואז ניכר החיבור הגדול שביניה
 ) 'דורש ציון'מתוך (. בודד והם נעשים חברים זה לזה

 
 

 (יב,א)  ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצךָ 
  מספרים ל"חז .ולהתעשר רב  כסף להרוויח  שיוכל כדי   מארצו לצאת  רוצה  אדם פעמים
,  א"זיע יוחאי בר שמעון רבי האלֹקי התנא של  בתלמידו  מופלא מעשה  שמעוני  ילקוט  במדרש

 .הרב  בעושרו חבריו  נתקנאו.  גדול בעושר חזר  מה  זמן וכעבור  לארץ לחוץ   יצא אשר
  ליד אחת  לבקעה  עימו הלכו ".  עימי בואו"  :להם  ואמר  בדבר הרגיש יוחאי  בר  שמעון רבי 

 !". זהב דינרי  התמלאי!  בקעה! בקעה: "ואמר התפלל ,  שמעון רבי  עמד. מירון
   .בפליאה התלמידים  בה הביטו  .נוצצים  זהב בדינרי   כולה  הבקעה  נתמלאה מיד

 
  בזה הוא  נוטל כי , נא  ידע  אך .  וייטול  יבוא, ליטול   הרוצה  כל" :יוחאי בר שמעון רבי אמר

  רצו  ולא   ידיהם ומשכו  הבינו ,  כך   התלמידים שמעו  כאשר". הבא  לעולם   לו השמור   מחלקו
 .(עלון 'משכן שילה') מאומה ליטול 

 



בדבר אם הוא חלום אמיתי או חלום כוזב 
כי לפעמים החלומות שוא ידברו. מעתה 
שפיר מובן מדוע לא בנה אברהם אבינו 
בתחילה:  לו  הטובות שהבטיח  על  מזבח 
חלום  ידי  על  דהיה  משום  וכו’  לך”  “לך 
ואולי חלומו כוזב לו, מה שאין כן כאשר 
בשורת  לו  ואמר  במראה  ה’  אליו  נגלה 
ויאמר  “וירא ה’ אל אברם  הזרע והבנים, 
לזרעך אתן את הארץ הזאת” ודבר שיצא 
ז.(  )ברכות  חוזר  אינו  לטובה  הקב”ה  מפי 

מיד “ויבן שם מזבח לה’ הנראה אליו”. 
)“חיי עולם” למרן הגר”ח טויבש אב”ד יאס(

בחזרתו ממצרים תירץ את כל 
הקושיות
וילך למסעיו, )יג. ד(

ברש”י הק’ מובא בשם מדרש רבה 
)ב”ר מא, ג( “וילך למסעיו - בחזרתו 
העולם  ושואלים  הקפותיו”.  פרע 
קניות  ערך  אבינו  אברהם  וכי 
לפרוע  צריך  שהיה  ב”הקפה” 
הקפותיו?! וביאר הרה”ק רבי יעקב 
את  אברהם  כשעזב  מהוסיאטין: 
בית אביו וארץ מולדתו ובא לארץ 
הבטחתו  ועל  ה’  מצות  על  ישראל 
וגו’,  ונברכו  שמך  ואגדלה  ואברכך 
אבינו  לאברהם  שהקשו  רבים  היו 
איך  כמו,  שאלות  ושאלו  קושיות 
לארץ  ונדים  המולדת  את  עוזבים 
לך,  שנתנה  ההבטחה  ואיה  נכריה, 
ואיה הברכה שנתברכת, והנה רואים 
ולבקש  לנוד  אתה  מוכרח  כי  אנו 
לחם. ולא היה מענה בפיו של אבינו 
כלפי  חייב  ונשאר  ע”ה  אברהם 
השואלים. אבל כאשר שב ממצרים 
ובזהב,  ובכסף  במקנה  מאד  כבד 
נוכחו  ואז  כאמור,   – הקפותיו  פרע 
כל לדעת את התשובה על השאלות. 
נוושע  כאשר  אנחנו  גם  ובע”ה 
בעזרת השי”ת תשועת עולמים, כל 

השאלות יתורצו.
)אהלי יעקב – הוסיאטין יומ”ד ח”י מרחשוון(

טעם שנתן מעשר מנכסי סדום
ויתן לו מעשר מכל. )יד, ב(

סדום,  ממלך  כלום  לקח  לא  הלא  מעשר,  אברהם  לו  נתן  ממה  לדקדק  יש 
כדכתיב אחר זה בפסוקים )כב-כג( “ויאמר אברם אל מלך סדום הרמותי ידי 
וגו’ אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך וגו’. ויש לבאר דהנה 
פסקינן )ב”ב כד.( המציל מן הנהר ומן הגייס הרי אלו שלו. ולפי זה קנה אברהם 
אבינו את הנכסים של מלך סדום, ורק מצד מידת חסידות לא רצה לקבל. והנה 
מבואר במתניתין דדמאי )פ”ג משנה ג’( אם הגביה איזה דבר כיון שקנה את הדבר 
אין רשאי להשליך מידו עד שיעשר תחילה. ולכן “ויתן לו מעשר מכל”, אף 

מהדברים שהחזיר למלך סדום. 
)אך פרי תבואה, וראה באוה”ח פסוק כב(

גודל ענוותו של הרבי ר’ אלימלך מליז’ענסק זי”ע
והאמין בה’ ויחשבה לו צדקה )טו, ו(. 

סיפר הרה”ק רבי חיים מאיר יחיאל ממאגלניצא זי”ע: פעם אחת בא הרה”ק 
זי”ע,  ר’ אלימלך מליז’ענסק  הרבי  הקדוש  אחיו  לבית  זי”ע  זושא  ר’  הרבי 
מאד,  ונפלא  עמוק  באופן  נפש  חשבון  בעריכת  עוסק  כשהוא  אותו  ומצא 
ושאלהו מהו החשבון גדול כל כך. והשיב לו שכפי חשבונו עולה שגן עדן 
בטח לא יהיה לו, וכמדומה לו שגם עולם הבא לא יהיה לו. ענה הרבי ר’ זושא 
ויחשבה לו צדקה, דמי שמאמין בה’ חושב הקב”ה  זי”ע: כתיב והאמין בה’ 
לעשות עמו צדקה. ואיזה צדקה עושה הקב”ה עם האדם, ובודאי שהצדקה 
הוא בזה שבזכות האמונה מנחילו הקב”ה גן עדן ועולם הבא אע”פ שאינו 

צא מכל מיני הארציות
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל 

הארץ אשר אראך וגו’ )יב, א(
הרה”ק הרבי ר’ זוסיא מהניאפולי היה דורש את 
הפסוק “לך לך מארצך” וכו’ ללמוד אורחות יושר 
“מארצך”,  לך  לך  בתחלה  אמר:  וכך  ה’  בעבודת 
מליכלוך  ואח”כ  וארציותך.  עצמך  של  מליכלוך 
“מולדתך”, היינו ממה שנתנה לך אמך ]היינו החלק 
“בית  מליכלוך  ואח”כ  מאמו[.  שקבל  הגופני  הגשמי 
מאביו[,  שקבל  ]כנ”ל  אביך  לך  שנתן  ממה  אביך”, 
אור  ע”י  אראך”  אשר  הארץ  “אל  לילך  תוכל  ואז 
המאיר השופע עליו. ואין אדם יכול לבא לזה כי אם 
כאשר יחלץ ויוציא עצמו מהגופניות, שלא ישמע 

העולם  תאוות  מהנאות  ירגיש  ולא 
תמיד  שהולכים  הרשעים  כדרך  הזה 
בלכלוכים ובעולם התוהו רח”ל, אלא 
מחשבתו יהיה דבוק תמיד בה’ יתברך.
)שפתי צדיקים(

*

כשמגיע לשלמות המידות יכול 
להתקרב לארציות

יצחק”  ה”שיח  בעל  האדמו”ר  כ”ק 
לך  לך  הפסוק  את  דרש  מהוסיאטין 
השי”ת  עבודת  לגבי  א(  )יב,  מארצך 
ה’  בעבודת  כשמתחילים  אמר:  וכך 
ולעסוק  מהארציות  להתרחק  צריכים 
ברוחניות, אחר כך כשעולה במדרגות 
הוא  יכול  המידות,  לשלמות  והגיע 
שוב להתקרב לארציות, אך לא לצורך 
לאחרים  להשפיע  כדי  אלא  עצמו 
מאמר  וזה  ולהעלותם.  אותם  ולתקן 
לך מארצך,  לך  א(  יב,  )בראשית  הכתוב 
מהגשמיות שהוא “לך” דהיינו, לצורך 
נתעלית  שכבר  אחרי  ורק  עצמך, 
 - הארץ”  “אל  לילך  תוכל  במדרגות 
איזה  אבל  הארציות,  אל  להתקרב 
ארץ? אל הארץ אשר אראך, זה ארץ 
מלכות  בבחינת  לרוחניות  שנהפך 

שעובדים בה את ה’.
)שיח יצחק(

מה היה הנסיון אם הבטיחו 
“להנאתך ולטובתך”
ויאמר ה’ אל אברם לך לך )יב, א(

פירש”י ז”ל – להנאתך ולטובתך, עכ”ל. ולכאורה 
אברהם  גבי  שייך  וטובה  הנאה  מה  להבין  יש 
אבינו, הלא כל עבודתו היתה לעשות רצון הבורא 
ית”ש, ולא שיגיע לו מזה שום הנאה ותענוג. ועוד 
וטובה  הנאה  לו  יהיה  אם  הנסיון  הוא  מה  יקשה 
מזה ולמה נחשב זה מעשרה נסיונות, אמנם נראה 
כי באמת לגבי אברהם אבינו אשר כל אבריו היה 
רצונו,  לעשות  מעצמם  רצין  והיו  שלימה,  קומה 
היתה זאת לו לנסיון גדול, אשר היה מוכרח לכוין 
להנאתו וטובתו. ואצלו היתה זאת לנסיון גדול כי 
כך אשר לא  כל  ונזדכך  כבר שיבר את חומריותו 

היה יכול להנות מהעולם הזה כלל.
 )צמח דוד(

מיד כשיעלה במחשבה לברך את 
אברהם יתברכו מה’ 

ואברכה מברכיך ומקללך אאר )יב, ג(.
 אמר אצל המברכים שה’ יברך אותם קודם שיברכו 

לאברהם אלא מיד כשיעלו במחשבתם לברך תיכף 
למעשה  מצרף  ה’  טובה  מחשבה  כי  אותם,  יברך 
)קדושין מ.(, משא”כ באלו המקללים לא יאור אותם 
על  מעניש  אינו  ה’  כי  אותו,  שיקללו  אחר  אלא 
יא.(.  )סוטה  וכו’  טובה  מדה  מרובה  כי  המחשבה, 
את  יברך  שהשי”ת  היא  בזה  היתירה  והמעלה 
יברכו  ה’  ברכת  שבצירוף  בכדי  תחלה  המברכים 
ה’  ברכת  שנים,  המברכים  יהיו  וממילא  לאברהם 
רבים.  לשון  מברכיך  נאמר  לזה  המברך,  וברכת 
משא”כ אצל המקללים לא יאור אותם תחלה בכדי 
יהיו שנים בקללה, לזה נאמר מקללך לשון  שלא 

יחיד.
)אור התורה להגה”ק רבי שלום תאומים אב”ד שטפנשט(

הטעם למה בנה רק עכשיו את המזבח
וירא ה’ אל אברם ויאמר לזרעך אתן את 
הארץ הזאת ויבן שם מזבח לה’ הנראה 

אליו. )יב. ז(
איתא בספרי המפרשים שאצל אברהם אבינו ע”ה 
שבשורת הבנים וירושת הארץ היתה פחות חשובה 
אצלו מזה אשר ה’ נראה אליו, שעל זה בנה מזבח 
כדכתי’ “ויבן שם מזבח לה’ הנראה אליו” . ובאמת 
אינו מובן מה שלא בנה אברהם אבינו מזבח תיכף 
והבטיחו  לך  לך  לו  ואמר  ה’  אליו  נגלה  כאשר 
בכל הטובות, והלא צריך אדם להעלות עולות על 

בשורות טובות.
דמקודם  ראובני  בילקוט  שכתב  מה  לפי  ויתבאר 
לא  אבל  הלילה  בחלום  זולת  ה’  אליו  נראה  לא 
במראה ולא במחזה, ואיתא בזוה”ק )ויצא קנ:( דיעקב 
בלשון ספק “אם יהיה אלקים עמדי” )בראשית כח כ( 
אעפ”י שכבר הבטיחו ה’ )שם פסוק טו( והנה אנכי 
עמך ושמרתיך וכו’, לפי שלא היה מראה הנבואה 
ממש אלא רק מראה חלום בעלמא לפיכך נסתפק 
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט
255 גליון מס'  

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

הגה"ח רבי נפתלי גרינבוים זצ"ל 
למנוחות

התשפ"א  חשון  ג'  ביום  הסתלקותו  על  המעציבה  הבשורה  הגיעתנו  מירושלים 
איש המעש   - נפתלי  ר'  זצ"ל,  גרינבוים  נפתלי  רבי  הגה"ח  בשיא פעילותו של 
והרעיונות אשר בלהט עשייתו הברוכה הדביק את כל סובביו ומכריו למען שמו 
באהבה, ר' נפתלי - אשר כל ישותו אמרה חטיבה אחת של לעשות רצון אבינו 
שבשמים, ללא כחל ושרק, ללא מורא ומשוא פנים. נתקיים בו המשנה באבות )ב' 
ה( במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - במלא מובן המילה. קהל שטפנשט 
מבין  לפועל  ויצאו  נרקמו  המבורכים  כמי שאחדים ממפעלותיו  לטובה  יזכרוהו 
בעשייה  שותפים  להם  והיינו  זכינו  אחדים  ביוזמות  ואף  מדרשינו,  בית  כותלי 
וביצירה, זכה המנוח בהיותו תלמיד למורינו הגה"ח ר' יעקב העניג זצ"ל, אשר 
מיד עם עלותו להשתקע בארה"ק מלונדון לב"ב, דאג ופעל שיקבע את מושבו 
וחסידות לקהל שומעי לקחו  בבית מדרשינו ברחוב מהרש"ל, בה הרביץ תורה 
ומגוונות היו בצקלונו של רבי נפתלי  במשך תקופה ארוכה, עוד תכניות רבות 
ובפתע פתאום נגדע פתיל מחשבתו ויצירתו הפורייה דעכה ונקטעה עד שנדם 

ליבו למגינת לב כל מכריו ושוחרי יצירותיו ורעיונותיו.
יהי זכרו וזכר מפעליו מבורכים לעד, ות.נ.צ.ב.ה.

בתמונה: הרב נפתלי גרינבוים זצ"ל נואם בעת מעמד הכתרת רבו הגר"י העניג זצ"ל לרב 
בית מדרשינו בבני ברק 



2 באר בשדה- שטפנשט

ראוי לזה מצד מעשיו. ואמר לו הרבי ר’ אלימלך 
זי”ע “תנוח דעתך שהנחת את דעתי”...

)בינת ישראל(

היה  המעשה  כי  מובא  צדיקים  שפתי  ובספר 
אלימלך  ר’  להרבי  נכנס  מאפטא  שהרה”ק 
הרבי  והפטיר  כנ”ל,  נפש  חשבון  שערך  בעת 
ר’ אלימלך ואמר עם כל זאת הרי שברוב חסדו 
יתן לו הקב”ה עוה”ב, שכן חז”ל אומרים )סוטה 
יד.( שהקב”ה מקיים כל התורה, וא”כ מה שייך 
צדקה  עושה  אלא שהוא  בעוה”ב  צדקה  שנותן 
ובזה  עוה”ב.  נותן  לו  וגם  ראוי  שאינו  מי  עם 
אפשר לפרש מה שכתוב “ויחשבה לו לצדקה” 
כמותו  שאיש  ‘לו’   - עצמו  עם  חישב  שאאע”ה 
אינו ראוי לשום גמול וכל מה שיקבל הרי הוא 

בבחינת צדקה. 
*

אברהם תלה את היותו מאמין בצדקת 
ה’ 

בו  מאמין  היותו  זכות  את  תלה  אבינו  אברהם 
ית’ בצדקת השי”ת, והאמין בה’ היינו זה שזכה 
להיות מאמין בהשי”ת שאמונה זאת אינה בזכות 
עצמו אלא מכוח הבורא ית’. “ויחשבה לו צדקה”. 
)דברי  וכך הוא גם מה שנאמר: לך ה’ הממלכה 
הימים א, ‘כט. יב( שהכוונה היא שמה שהננו זוכים 
מכוחנו  ולא  ית’  מכוחו  היא  ית’  אותו  להמליך 
היינו  המלוכה,  ולא  נאמר: הממלכה,  ולכן  אנו, 
שגם זה שאנו ממליכים אותו ית’ עלינו, הוא על 

ידו כי הוא הנותן לנו כח להאמינו ית’. 
)עבודת ישראל(

*
הדבר היחידי שהאדם יכול לתת מעצמו לה’ הוא 

האמונה
הפסוק:  את  ביאר  זי”ע  מרוז’ין  הרה”ק  מרן 
“והאמין בה’ ויחשבה לו צדקה”, שבכל המצות 
שאדם עושה הקדים לו השי”ת השפעתו עליהם, 
על דרך הכתוב )איוב מא, ג( מי הקדימני ואשלם, 
מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית וכו’ 
יכול האדם  דבר מצוה  איזה  אולם  ב(,  כז,  )ויק”ר 
לעשות מעצמו בלי הקדמת ההשפעה ממעל, זו 
רק מצות האמונה בה’, כמו בנתינת צדקה אשר 
רק  וטעם,  סיבה  שום  בלי  לעני  נותן  העשיר 
בחנם. על זה אמר הכתוב “והאמין בה’ ויחשבה 
בדרך  בו  אמונתו  חישב  שהקב”ה  צדקה”,  לו 
צדקה, יען כי היא באה רק מצד האדם בעצמו 
ולא מצד עזר ההשפעה ממעל, כדוגמת הצדקה 

שהעשיר נותן לעני שהוא מתנת חנם.
)כנסת ישראל-רוז’ין(

למה לא הלך אברהם מיד לגלות
ידוע תדע כי גר יהיה זרעך )טו. יג(

מדוע  מטשרטקוב  ישראל  רבי  הרה”ק  הקשה 
אחר  תיכף  עצמו  על  אבינו  אברהם  קיבל  לא 
לבוא  הגלות  גזירת  את  הבתרים  בין  גזירת 
למצרים, ומדוע נשתהה הדבר עד יעקב אבינו, 
בפרט כפי המבואר בכתבי האריז”ל )שער הכוונות, 
למען  היתה  מצרים  שגלות  א’(  דרוש  הפסח,  ענין 
הי’  והפלגה, הלא  יתקנו הנשמות מדור המבול 

להם למהר ולהחיש מעשיהם?
אלא שכבר ידוע, כי מצרים היתה מקום טומאה 
ולא  אני  יב(  יב,  )שמות  ה’  אני  שדרשו  עד  מאוד 
לשם,  לירד  למלאך  גם  סכנה  שהיתה  מלאך, 
שמא יתגשם. ועפי”ז נכון, מדוע התמהמהו עד 
כה, כי פחדו מאד לירד לשם, אך כאשר נשלמו 
ע”י יעקב הי”ב שבטים שהם היו במדריגת י”ב 
כמו שאיתא  הקדושה,  למרכבה  המכוון  מזלות, 
במדרש )שמו”ר טו, ו(, והיו ראויים שתשרה עליהם 
השכינה, אז היה לבם בטוח כי לא תאונה להם 

כל רעה ויתקנו שם הכל.
)גנזי ישראל(

אברהם ידע את גודל העבודה של 
‘רכוש גדול’

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול )טו. יד(
דבר נא באזני העם וגו' )שמות יא, ב( אמרי דבי רבי 
ינאי אין נא אלא לשון בקשה אמר ליה הקב"ה 
לישראל  להם  ואמור  לך  ממך  בבקשה  למשה 

בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב 
שלא יאמר אותו צדיק ועבדום וענו אותם קיים 
בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם 

)ברכות דף ט( 

יאמר  וכי רק משום “שלא  ידועה היא הקושיא 
של  ההבטחה  בהם  לקיים  צריך  צדיק”  אותו 

“ברכוש גדול”?
מבוהוש,  מנדל  מנחם  רבי  הרה”ק  ותירץ 
בשפל  היו  ממצרים  ישראל  בני  שכשיצאו 
שקועים  היו  כבר  הרוחני  במצבם  המדריגה, 
ג”כ  היו  הגשמי  ובמצבם  טומאה,  שערי  במ”ט 
של  שנים  ועשר  מאתיים  לאחר  המצב  בשפל 
אותם  שואלים  היו  אם  ובודאי  מצרים.  שעבוד 
בזה  להם  די  כי  אומרים  היו  מבקשים  הם  מה 
שישוחררו מעול הגלות, אך אברהם אבינו ע”ה 
שראה את הנולד וידע עד כי עבודת ה’ באופן 
גדול” עבודה  “ברכוש  של הרחבה בבחינת של 
את  לתבוע  שיוכל  זה  הוא  וע”כ  היא,  נעלית 
מסתפקים  ישראל  שבני  אעפ”י  ההבטחה  קיום 
רק בקיום ההבטחה של “ואחרי כן יצאו” דהיינו 
הסרת עול שעבוד מצרים, וזאת מחמת שאינם 
יודעים גודל העבודה באופן הנעלה של “רכוש 
גדול”, ואז שקבלו ה”רכוש גדול”, התחילו לעבדו 

ית’ בבחינה הנעלה של תפארת והוד.

)מפי מרן הגה”צ מוהר”ש טוביאס זצ”ל ששמע זאת מרבו 

הרה”ק רמ”מ מבאהוש זצ”ל(

ספורי צדיקים הוא בבחינת מעשה 
מרכבה

ויעל אלקים מעל אברהם )יז, כב(
כתב ברש”י הק’: “למדנו שהצדיקים מרכבתו של 
מקום” פעם אחת פתח הרה”ק רבי שלום יוסף 
הקלויז  אל  הפונה  חדרו  דלת  את  זי”ע  מרוז’ין 
שאל  בזה.  זה  ונדברים  יושבים  חסידים  וראה 
אותם במה הם עוסקים, וענו: בסיפורי מעשיות 
מצדיקים. באלו צדיקים? - המשיך ושאל- וענו 
ואמר  נענה  עליון.  קדושי  קמאי  צדיקים  מן  לו 
המדריגה  מן  מצדיקים  מעשיות  “סיפורי  להם: 
מרכבה”,  מעשה  בחינת  זהו  הזאת,  הגבוהה 

עכלה”ק.
בעל  הרה”ק  נכדו  ביאר  הסתומים  דבריו  את 
ה”אהלי יעקב” מהוסיאטין זי”ע וכך כתב: אבי 
זקני ז”ל לא ביאר את דבריו, אבל לדעתי הכוונה 
מדותיהם  את  וקדשו  שזיככו  צדיקים  כך:  היא 
עד כדי להיות ראויים לרוח הקודש, הם בבחינת 
כד(:  יז,  לך  לך  )בפרשת  רש”י  שכתב  וזה  מרכבה. 
שהצדיקים  למדנו  אברהם’,  מעל  אלקים  ‘ויעל 

מרכבתו של מקום.

)רשפי קודש להרה”ק רבי שלום יוסף מרוז’ין – בהוצאת 

מכון “תורת אמת” שטפנשט(

*

הקב”ה עלה מעל אברהם שיהיה 
מקום לנסיון

ויעל  עה”פ  זי”ע  מבארדיטשוב  הרה”ק  כתב 
אחר  דוקא  למה  כב(  )יז,  אברהם.  מעל  אלהים 
דהנה  מעליו,  עלה  אברהם  עם  הקב”ה  שדיבר 
כשהקב”ה שורה על האדם אז לא יגור שם רעה, 
דהיינו שאין שום שליטה ליצר הרע הוא השטן, 
להגדיל  הקב”ה  ורצה  משם,  ומסתלק  שבורח 
הנסיון של מצות מילה אצל אברהם כדי להרבות 
בשכרו, משום הכי עלה לרגע קטן מעל אברהם 
אחר שצוה לו על מצות מילה כדי שיוכל היצה”ר 
לבוא ולפתותו, ומגודל חיבת אברהם לקונו כבש 

את יצרו ומל עצמו בלבב שלם. 

)קדושת לוי(

הרב  זצוק”ל,  ווידענפלד  רבי דב בעריש  הגאון  התורה  שר  מרן 
דטשעבין, היה ידוע ומוכר בעולם כולו כאחד מגאוני הגאונים 
לאחת  נצר  האחרונים,  בדורות  התורני-החסידי  לעולם  שקמו 
עליון  צדיקי  של  בצילם  שהסתופפו  התורה  גדולי  ממשפחות 
מאורי הדורות ההולכים בדרך החסידות הסלולה ממרן הבעש”ט 
רב  הטשעבינער  רבינו  של  ושנותיו  ימיו  כל  לאורך  הקדוש. 
היה ידוע ברוב הערצתו והתבטלותו לרבותינו הק’ דבית רוזין, 
התקשרות זו קבל בבית אבותיו, כאשר אביו הגה"ק רבי יוקל'י 
אליעזר  רבי  הגה"ק  וזקינו  מהרמילוב  מיעקב"  ה"כוכב  בעל 
ווידנפלד היו מקושרים לרבוה"ק מרן הסב"ק מרוז'ין ובניו הק' 

זי"ע. 
רבותינו  של  באורם  טשעבין  גאב”ד  של  ודבקותו  התקשרותו 
היתה אצלו ראשונה במעלה. על פיו היו שגורים עשרות סיפורי 
קודש אותם היה מספר בהזדמנויות שונות והיה מזכיר את דברי 
תורתם ברגש קודש. בהזדמנות זו נעלה מעט מן המעט מאוצרו 

הגדול.

דבקות מופלגת
על דבקותו המופלגת ברבותיו הק' מהוסיאטין סיפר הגאון רבי 
נטע פריינד זצ"ל כי תחת אחד השיחים אודות בית הוסיאטין 
עובדות  ובפיו  דהוא  מאן  יבוא  "אם  רב:  הטשעבינער  אמר 
והנהגות חדשות על הרבי מהוסיאטין שלא שמעתי, נא להכניסו 
אלי מיד ואסגור את הגמרא בכדי לשמוע". ואכן כך ספרו עדים 
נאמנים שהבחינו לא אחת כאשר עסק בתורה והזדמן לו לרבינו 
סוגר  היה  והוסיאטין  מטשורטקוב  הצדיקים  מרבותיו  לשוחח 

הגמרא ומשוחח בלהט מהצדיקים. 

הצדיקים לבית רוז’ין - “סמוכים לעד לעולם”
רבינו,  מפי  ששמע  ז”ל  שפירא  יוסף  אברהם  ר’  הגה”ח  סיפר 
שפעם נשאל אביו הגאון ה”כוכב מיעקב” זצ”ל למה לא רואים 
שבני ונכדי הס”ק מרוז’ין הולכים לקבל סמיכה מזקני הצדיקים 
יתחילו להנהיג את עדתם. השיב ה”כוכב מיעקב” שיש  בטרם 
להם כבר סמיכה והם “סמוכים לעד לעולם”, וזאת משום שהם 
“עשויים באמת וישר”, ומה שאחרים צריכים לעבוד ולעמול על 
עצמם שבעים שנה לקנות אמת וישרות, הם כבר נולדו עם זה 
)כעי”ז הבאנו בספר רשפי קודש מה שאמר הרה”ק רש”י מרוז’ין לאחיו לאחר הסתלקות 

אביו הרה”ק מרוז’ין זיע”א(.

“מורא רבך”
‘כוכב  כולל  חברי  רבינו  לבית  נכנסו  פורים  מלילות  באחד 
הרבי  על  רבינו  דיבר  הדברים  בתוך  פורים.  לשמחת  מיעקב’ 
כ”ק רבי דוד משה מטשורטקוב. שאל אחד הנוכחים: ‘מיהו הרבי 
מטשורטקוב?’ ענה לו רבינו שהוא היה בנו של הסבא קדישא 
מרוז’ין. הלה לא הסתפק בזה ושאל שוב: מיהו? ענה לו רבינו כי 
הוא היה אביו של כ”ק רבי ישראל מטשורטקוב. השואל עדיין 
זהירותו  וביקש לדעת מה היה שמו. אך רבינו ברוב  נרגע  לא 
בכבוד רבו לא רצה לנקוב בשמו המפורש אלא ענה לו קצרות: 

‘הוא היה קרוי על שם דוד המלך ומשה רבינו ע”ה’. 
)מפי האדמו”ר מקאפיטשניץ שליט”א( 

מנהגי חסידים
נוהג  היה  כי  מסופר,  החסידים  במנהגי  רבינו  של  דבקותו  על 
שלא לומר “תחנון” בימי ההילולא הידועים כמו ג’ מרחשוון - 
יום ההילולא של הרה”ק רבי ישראל מרוז’ין, י”ט כסליו - יום 
ההילולא של המגיד ממעזריטש, וכ”א אדר - יום ההילולא של 
הרה”ק בעל ‘נועם אלימלך’, וכן ביארצייט של אביו בעל ה’כוכב 
מיעקב’. סיפר הג”ר יהושע ברים זצ”ל, שהתפלל פעם תפילת 
מנחה עם רבינו בבית-הכנסת הגר”א ב’שערי חסד’ באחד מימי 
ההילולא הנ”ל. אחר התפילה אמר לרבינו שהיות והציבור אומר 
‘תחנון’, ישב על מקומו ועשה עצמו כאומר ‘תחנון’ אבל באמת 

לא אמר. אמר לו רבינו: “גם אני נהגתי בדיוק כך”.
)מפי בנו הרה”ח ר’ ראובן ברים ע”ה( 

“בעיתה אחישנה” לפי הסב”ק מרוז’ין
“בעיתה  כב(:  ט,  )ישעיהו  כתוב  העתידה  הגאולה  על  המנבא  בפסוק 
אחישנה”, ורש”י כותב: “זכו אחישנה, לא זכו בעיתה”, היינו שהם 
הקב”ה  הגאולה  עת  שכשיגיע  פירש  והרד”ק  נפרדים,  זמנים  שני 
יחישנה, שלא יארכו חבלי המשיח זמן רב. פירש רבינו בשם הרה”ק 
רבי ישראל מרוז’ין, שהמשיל זאת למחוגי השעון שיש בהם שתים-
שלמה,  שעה  הסיבוב  אורך  כרגיל,  עובד  כשהשעון  שעות.  עשרה 
השעות  כל  על  לחלוף  אפשר  ביד,  השעון  את  כשמכוונים  אולם 
ולהגיע במהירות לשעה הרצויה. וזהו “בעיתה אחישנה”, שהקב”ה 

יעביר את מה שצריך בזריזות, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.

יומין 
דנשמתא

י"א מר-חשוון
הגה"ק רבי דוב בעריש וידנפלד - גאב"ד טשעבין 

- חסיד נלהב של צדיקי בית רוז'ין

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99
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ומקורו מהגמ' בפסחים קי"ז:  ואיתא ברש"י הק' כאן 
אברהם  אלוקי  שאומרים  זה  גדול  לגוי  ואעשך  ד"א 
זה  שמך  ואגדלה  יצחק  אלקי  שאומרים  זה  ואברכך 
ת"ל  בכולם  חותמין  יהיו  יכול  יעקב  אלקי  שאומרים 
והיה ברכה בך חותמין ולא בהן. )אף דבכולם שייך לשון זה 

כדאמרי' מגן אבות בדברו(.

א(

הטעם שהכוונה באבות מעכבת כיון שזה 
ההתחלה 

והנה כידוע איתא בגמ' )ברכות ל"ד:( וכן נפסק להלכה 
בשו"ע )סי' ק"א סעיף א'( המתפלל צריך שיכון את לבו 
בכל הברכות ואם אינו יכול לכון בכולם לפחות יכון 
כיון באבות אע"פ שכיון בכל השאר  באבות, אם לא 
אבות  בברכת  דהכונה  והיינו  ע"כ.  ויתפלל,  יחזור 
מעכבת. והראשונים והאחרונים נתנו טעם בזה אמאי 
רבי  בתשובות  הכונה.  מעכב  אבות  בברכת  דוקא 
אברהם בן הרמב"ם כתב כיון שזו התפלה הראשונה 
א.ה.  בכונה  שקידה  צריך  לתפילה  הכניסה  ובשעת 
לכון,  דרצונו  בדעתו  מגלה  דעכ"פ  בזה  להוסיף  ויש 
ויש לו שייכות לזה, וכבר מצינו כל העושה על דעת 
ב':(  )זבחים  בקדשים  כונה  לגבי  עושה,  הוא  הראשונה 
ואמנם כאן ודאי שצריך לכתחי' לכוין בהכל, אבל אם 
אינו מנסה עכ"פ בהתחלה להתחיל בכונה גרע טפי, 
]שו"ר בצפנת פענח )רפ"י מתפלה( דכ' דזה מדין כל העושה כו' 
דעת  גילוי  דמהני  דברי הא"א מבוטשאטש שכ'  לציין  ויש  וצ"ב 
ואולי  בזה.  ואכמ"ל  הקדושים,  השמות  כונת  על  היום  בתחילת 
כונתו מדין מצות צריכות כונה דמהני בתחלה ועי' רשב"א )שו"ת 
ח"א סי' שד"מ( אמנם לכאורה דברי הצ"פ הם דלא כדברי הגר"ח 
הלוי על הרמב"ם ואכמ"ל[, והנפש חיה עמ"ס ברכות שם 
יותר חשש  יש  ציין לגמ' שם כ"ט. דבאמצע התפלה 
"בתחלת  בתחלת  ד"ה  שם  הק'  רש"י  ולשון  שיטעה, 
התפלה יכול אדם לכוין דעתו יותר מן האמצע" עכ"ל 

וזה סברא נוספת דבתחילת התפלה קיל טפי לכוון.

כמש"כ  התפלה  תחילת  שזה  במה  יש  סברא  ועוד 
המבואר  ע"פ  )ה'(  ציון  אהבת  בספרו  ביהודה  הנודע 
ירדו  לא  עלו  אם  בקודש  שפסולו  כל  )ס"ח:(  בזבחים 
עלו  אם  בקודש  פסולו  שאין  וכל  מקבלו.  והקודש 
אם  בתפלה,  דה"ה  וכתב  מקבלו,  הקודש  ואין  ירדו 
בכוונה,  כלומר  בקודש,  התפלה  עבודת  את  התחיל 
ואח"כ נתבלבלה מחשבתו ונפסלה תפלתו בקודש אזי 
הקודש מקבלו, וא"צ לחזור ולהתפלל אבל אם תיכף 
בתחילת תפלתו לא כוון לבו, הרי אין פסולו בקודש 
ותפלתו אינה מקובלת וע"כ מעיקר הדין צריך לחזור 

ולהתפלל.

שקול  זה  לכן  הראשונה  הברכה  דזה  דכיון  ועוי"ל 
כנגד כל שמו"ע, ולכן מעכב בזה הכונה, כמש"כ בפי' 
דבר  בכל  דמצינו  הגר"א  בן  אברהם  לרבי  התפלה 
שהוא התחלה, הוא כולל את כל חלקיו ושקול כנגד 
כולו. והביא לזה כמה דוגמאות, ממשה רבינו שניתנה 
מילה  מצות  וכן  רבוא.  ס'  כנגד  שקול  ידו  על  תורה 
הראשונה למצוות הגוף שנאמרה לאברהם שקול כנגד 
דמה"ט  וכתב  ושבת.  מציצית  עוד  ע"ש  המצוות  כל 
כי  הראשונה של שמו"ע  בברכה  י"ח שבחים  הוזכרו 
ברכה זו שקולה כנגד כל י"ח הברכות שבתפלה. ]והנה 
הכוונה  לכן  התפלה  כל  כוללת  זו  שברכה  דכיון  זה  יסוד  עיקר 
מעכבת בה, כעי"ז כתב המהר"ל )בנתיב העבודה פ"י( אלא שהוא 
כתב טעם אחר מפני מה זה כולל כל השמו"ע "כי בכח הברכה 
הזאת הוא כל התפלה כיון דהוזכרו בה האבות הק', והאבות הם 
דבר  כל  והרי  לעולם,  ההתחלה  הם  כי  העולם,  כל  השתלשלות 
שמשתלשל לאחמ"כ הוא מכח ההתחלה ובפרט כל מציאות כלל 

מבקשים  דאנו  כוונתו  ואולי  עכ"ד.  האבות"  מזרע  שהם  ישראל 
הכל בזכות אבות וכן עשה למען אברהם יצחק ויעקב, וכן ומביא 
גואל לבני בניהם, או דכוונתו דתפלות הרי אבות תקנום כדאיתא 
ההתחלה  דזה  דכיון  היסוד  ועיקר  ויל"ע[,  כ"ו:  בברכות 
מעכב בזה הכונה טפי, כתב הר"א בן הרמב"ם דמה"ט 
גם בקר"ש קיי"ל )שו"ע סי' ס' ס"ה( דרק בפסוק ראשון 

מעכב הכונה. 

הברכה  שהיא  בברכה  לכוין  שתקנו  כ'  והאבודרהם 
הראשונה כדי שעל ידה יבא לכוין בשאר הברכות. ]ויש 
לציין לדברי רש"י בפ' יתרו )י"ט, ה'( שכ' דכל ההתחלות קשות 
ומכאן ואילך יערב לכם וממילא יש לומר דע"י שיכוין באבות יכוין 
בקל בשאר התפלה. אמנם לעיל הובא ברש"י בברכות דבתחילת 

התפלה קל טפי לכוין[.

נמצינו למדים 5 טעמים מדוע מפני שברכת אבות היא 
מראה  שעי"ז   .1 בה,  מעכבת  הכונה  ראשונה  ברכה 
בעצמו ומגלה בדעתו שרוצה לכוין, ומשתדל על הענין 
הזה. 2. שבתחילת התפלה יותר קל לכוין ]וממילא נדרש 
שכלול   .4 בקודש.  פסולו  נהיה  שעי"ז   .3 יותר[.  ע"ז 
בברכה זו כל השמו"ע. 5. שעי"ז יכוין בשאר הברכות.

ב(

עוד טעמים מדוע מעכב הכוונה באבות 
עוד כתב ר"א בן הרמב"ם לבאר מדוע דוקא בברכת 
הברכות  כל  תכלית  שזה  משום  הכונה  מעכב  אבות 
קבלת עול מלכות שמים. ולמדנו מדבריו דענין ברכת 
עומ"ש  דקבלת  ומש"כ  עומ"ש,  קבלת  הוא  אבות 
אנו  דבר  כל  דעל  מבואר  ענינו  הברכות,  כל  תכלית 
שהכל  ומכירים  מאתו,  ומבקשים  יתברך  אליו  פונין 
בידו ית', דעה, תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, פרנסה 
רבינו  בלשון  היטב  ועי'  בזה.  להאריך  ויש  וכו',  וכו' 
מנוח רפ"י מתפלה דכתב וז"ל דכיון שכוון לבו באבות 
שהיא ברכה ראשונה שיש בה זכר אלקותו ית' ושהוא 
להם  לשלם  בטובים  ושהשגחתו  העולם  כל  ממציא 
גמולם עכ"ל. דאפשר דכוונתו לזה דזה קבלת עומ"ש.

והאבודרהם כתב דהטעם הוא משום דברכה זו חשובה 
וזכות  השם  גדלות  בה  שיש  ברכות,  משאר  יותר 

ראשונים וגאולת אחרונים.

ובכל-בו כתב דבברכת אבות יש מ"ב תיבות כנגד שם 
מ"ב ולכך צריך בזה כונה טפי. ]וע"ע בטור בסו"ס קי"ג[.

ומסיימת  בברוך  דמתחלת  "מטעם  כתב  והמהרש"א 
בברוך וכמה שמות נזכרו בה אלקינו ואלקי אבותינו 

אלקי אברהם וכו' ונסמכה ממש לגאולה" עכל"ק.

מעכב  באבות  דוקא  מדוע  טעם  רבותינו  כתבו  ועוד 
ע"כ  מקום,  של  שבחו  סידור  שהיא  משום  הכונה, 
אינו בדין שיהא אז לבבו פונה לדברים אחרים. כ"כ 
בשם  הטור  עמש"כ  הב"ח  וכ"כ  ק"א(  )סי'  המשנ"ב 
בחתימה  לפחות  שיכוין  עצמו  אדם  שירגיל  הרוקח 
דחתימת  דטעמו  נראה  הב"ח  וכ'  כו'.  ברכה  כל  של 
הברכה הן סיפור שבחיו יתברך וראוי שיכון את לבו 
וכן  וכו'  בשאלתו  שיכוין  ממה  שבחיו  בסיפור  יותר 
הדין נותן כי מי שמכון בשאלתו ולא יכוין בשבחיו של 
הרשב"ץ  וכ"כ  הסמ"ק  כ"כ  עצמו  את  מחייב  הקב"ה 

עמ"ס ברכות.

ג(

טעם חדש מדוע מעכב הכוונה באבות 
מדוע  לשבח  טעם  וליתן  להוסיף  בעזה"י  והנראה 

הברכות.  משאר  טפי  מעכבת  האבות  בברכת  הכונה 
חיוב  דעיקר  אף  מה"ת,  מקור  לו  דיש  משום  והוא 
הנוסח  להרמב"ם,  וגם  להרמב"ן,  עכ"פ  דרבנן  תפלה 
ועיקר  שורש  לה  יש  זו  ברכה  מ"מ  אך  דרבנן.  ודאי 
גדול  לגוי  ואעשך  בפרשתן  שנאמר  במה  בתורה. 
חותמין  ובך  וכו'  אברהם  אלקי  שאומרין  זהו  ואחז"ל 
היינו מגן אברהם, וכמו שהביא הטור בסי' קי"ג וז"ל 
ברכה ראשונה היא אבות, תניא )ר"ה ל"ב. מגילה י"ז:( מנין 
שאומרין אבות שנא' הבו לה' בני אלים כו' ופותחין 
זהו  גדול  לגוי  ואעשך  ר"ל  דאמר  אברהם  באלקי 
שאומרים אלקי אברהם כו' עכל"ק. ]ועי' בספר באר מים 
חיים להרה"ק מטשערנאוויץ זיע"א שהקשה על דברי חז"ל אלו 

שהרי תפלה דרבנן ועי' מה שפירש בזה לפי דרכו[.

ויותר מזה עי' במד"ר כאן )פר' ל"ט סי' י"א( עה"פ והיה 
ברכה אמר ר' יודן קובע אני לך ברכה בשמו"ע אבל 
כו'  קודמת  שלך  אם  קודמת  שלי  אם  יודע  את  אין 
המתים  מחיה  אח"כ  אברהם  מגן  אומר  שהוא  בשעה 

עכ"ל המד"ר.

ומצינו עוד במכילתא )בא, פר' ט"ז( ומנין שאומרין ברוך 
ויאמר  שנא'  כו'  אברהם  אלקי  וא"א  אלקינו  ה'  אתה 
עוד אלקים אל משה כה תאמר אל בנ"י וגו' ]ה' אלקי 
וע"ש  אליכם[  שלחני  וגו'  יצחק  אלקי  אברהם  אלקי  אבותיכם 
באריכות  א"ז  שביאר  המכילתא  על  הנצי"ב  בברכת 
הנהגת  למשה  ה'  הורה  תחלה  וכ"ז  כ'  ובתו"ד  נועם 
עמ"י בכל יום ובכל שעה ושכך יזכירו בתפלה שבזה 
הנוסח נכלל כל צרכי בני אדם, פעם המכוון לתפלה 
ופעם  לשלום,  ופעם  לפרנסה  ופעם  מלחמה  לענין 
עלינו  ע"כ  בנס,  נדרש  ופעם  הטבע  בדרך  אפשר 
דבריו  ע"ש  כו'  הכל  הכולל  הנוסח  בתפלה  להקדים 

הנפלאים.

עכ"פ נמצינו למדים דיש לנו מקור מהתורה הקדושה, 
להענין להזכיר בתפלה נוסח זה, ואף ודאי שאין חיוב 
מה"ת, מ"מ אפשר כמש"כ הנצי"ב שם "דנוסח התפלה 
היה מכבר אלא שלא היה חיוב להתפלל בכל יום עד 
יום וגם תקנו  שבאו אנשי כנה"ג וקבעו המצוה בכל 
נוסח שמו"ע". ]והנה דנו הפוסקים אם הכוונה באבות מעכבת 
בכל מילה ומילה עי' בדבריהם ויתכן דנפ"מ בין הטעמים הנ"ל[.

ד(

ביאור הברכה לאברהם בזה 
לאברהם  ברכות  מבטיח  דהקב"ה  להתבונן  יש  והנה 
זהו שאומרין אלקי אברהם,  גדול  לגוי  ואעשך  אבינו 
כשאנו  הרי  לאברהם,  הוא  ברכה  איזה  להבין  וצריך 
אומרים אלקי אברהם אנו באין לשבח את הקב"ה ולא 
את אברהם. אמנם לפי פשוטו זה ל"ק דסו"ס נשמע 
נתיחד  אלקים  ששם  אבינו  לאברהם  שבח  גם  מכאן 
עליו בפרטות כמו שביארו המפרשים )ספר הזכרון ועוד( 
אך באמת יש כאן יתר עומק )כפי ששמעתי מהגה"צ ר' צבי 
גרינהוז שליט"א( שזה גופא שאנו משבחין להקב"ה אלקי 
אברהם, זה הברכה הגדולה לאברהם אבינו, שהרי כל 
שאיפתו ומגמתו של אברהם אבינו היה לפרסם שמו 
יתברך, ואכן חפץ ה' בידו הצליח כמש"כ רש"י עה"פ 
ה' אלקי השמים )להלן כ"ד, ז'( עכשיו הוא אלקי השמים 
ואלקי הארץ שהרגלתיו בפי הבריות כו' וא"כ הקב"ה 
אחריו  בניו  ימשיכו  שאכן  אבינו  לאברהם  מבטיח 
הנהגת  שנתגלה  אברהם  אלקי  הקב"ה  את  וישבחו 
גדולה  ברכה  וזהו  אברהם,  ע"י  בעולם  יתברך  חסדו 
מן  כטפה  רק  כתבתי  ודו"ק.  ופשוט  אבינו  לאברהם 
הים, ובודאי שיש עוד הרבה להעמיק ולהרחיב, יזכנו 

השי"ת להתפלל כדבעי ולעבדו בלבב שלם, אמן.

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב
עומק הבאר 

 פרשת לך לך
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה )פרק י"ב פסוק ב'(



4 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 זיכוי הרבים
ואת הנפש אשר עשו בחרן )יב, ה(

שהכניסן תחת כנפי השכינה אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום )רש"י(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

אין חטא בא על ידו
וכל  ידו.  על  בא  חטא  אין  הרבים,  את  המזכה  כל 
לעשות  בידו  מספיקין  אין  הרבים,  את  המחטיא 
תשובה. משה זכה וזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי 
)דברים לג(, צדקת ה' עשה ומשפטיו עם  בו, שנאמר 
ישראל. ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים 
תלוי בו, שנאמר )מלכים א טו(, על חטאות ירבעם )בן 

נבט( אשר חטא ואשר החטיא את ישראל.

)אבות פרק ה' מי”ח(

שלא יהו תלמידיו נוחלין את העולם והוא 
יורד לשאול

כל המזכה את הרבים אין מספיקין בידו לעבור עבירה, 
שלא יהו תלמידיו נוחלין את העולם והוא יורד לשאול, 
וגו',  לשאול  נפשי  תעזוב  לא  כי  טז(  )תהלים  שנאמר 
לעשות  בידו  מספיקין  אין  הרבים  את  המחטיא  וכל 
נוחל  והוא  לשאול  יורדין  תלמידיו  יהו  שלא  תשובה 

את העולם.
)תוספתא יומא פרק ד(

הקב”ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו
הקדוש  אפילו  תורה  הארץ  עם  בן  את  המלמד  וכל 
שנאמר  בשבילו,  מבטלה  גזירה  גוזר  הוא  ברוך 
תהיה  כפי  מזולל  יקר  תוציא  ואם  י”ט(  ט”ו  )ירמיהו 
שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה,  כפי תהיה  )וברש”י: 
הוסיף כפי תהיה  - מה שתגזור ותאמר יתקיים,  וברד”ק 

כאלו אני אומר אותו(.

)בבא מציעא פה, א( 

אין חטא בא ‘על ידו’ דייקא
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. נראה לי 
בס"ד אומרם 'על ידו' כי הקב"ה ברא ביד י"ז פרקים 
טוב  בידו  לעשות  האדם  שצריך  לרמוז  הכתף  עד 
טוב  נהפך אצלו מספר  י"ז, אך החוטא  שהוא מספר 
למספר ח"ט שהוא גם כן מספר י"ז, וכמו שכתב מור"ם 
בהלכות ראש השנה )סי' תקפ"ג סעיף ב'( דאין אוכלים 
ולזה אמר  אגוז בראש השנה מפני דאגוז מספר חט, 
שמספר  דייקא,  ידו  על  בא  חטא  אין  הרבים  המזכה 
יובן  או  חט.  ולא  טוב  אותיות  צירוף  יהיו  ידו  פרקי 
ביום  האדם  שחוטא  מה  ז"ל  רבותינו  דאמרו  בס"ד 
נרשם למעלה ונשמתו עולה וחותמת בהודאתה בהם, 
הצדיק  אך  יחתום,  אדם  כל  ביד  ז(  ל"ז  )איוב  דכתיב 
אם יחטא לא ישן עד שיתודה ויתחרט וישוב, ואם כן 
יובן  נמחקין העונות ולא יבאו לידי חתימה בידו. או 
הכונה כל רע שיעשה האדם נרשם דרך כלל בשרטוטי 

ידיו, והמזכה אין חטא בא על ידו דייקא.
)בן יהוידע יומא פז, א(

ניצל גם מהרהורי עבירה
ידו. כשאדם  אין חטא בא על  כל המזכה את הרבים 
נותנת לשלם שכר  הדין  כזה, מדת  גדול  זכות  עושה 
גדול כזה שלא להביא חטא על ידו ולא הרהור עבירה, 

וזהו שכרו ששכר מצוה מצוה.
)רבנו יונה אבות פ"ה משנה יט(

אל תחזיק טובה לעצמך
את  המזכה  זה  ג(  קיב  )תהלים  לעד  עומדת  וצדקתו 
לתקן  תפילין  תיקון  ה'  ליראי  מלמד  כגון  הרבים, 
על  עבירה  דבר  ובא  הרבים,  את  זכית  אם  לאחרים. 
ידך ונתגברת על יצרך ונצלת הימנה, אל תחזיק טובה 
לעצמך, כי לא בתום לבבך נצלת, כי חשך ה' אותך לו 

לפי שזכית את הרבים.
)ספר חסידים סימן סה(

מתברך בברכות של אברהם אבינו
בזוהר פ' תרומה הוא מפליג מגודל שכר של המוכיחים 
החטא  מן  הרבים  את  שמונעין  הרבים  את  ומזכים 
ופועלין ד' דברים, בראש כי ידוע הוא דהעולם נידון 
חובה  בכף  מכריע  הוא  אחד  ועון  מחצה  על  מחצה 
וע"י  זכות,  לכף  מכריעה  אחת  ומצוה  העולם,  לכל 
א'  שב  אם  הבריות  את  מוכיח  שהמוכיח  התוכחות 
נדון  העולם  שע"י  נמצא  שלימה  בתשובה  מישראל 
לכף זכות, ונמצא זכות הרבים תלוי בו. שנית המוכיח 
התוכחה  וע"י  וגו',  תוכיח  הוכיח  עשה  מצות  מקיים 
מתגבר הקדושה והס"א מוכרח להיות מוכנע תחת יד 
הקדושה. השלישית גורם שכבוד הקב"ה הוא מתעלה 
ומתרומם ושכרו יהיה שיזכה לראות בנים ובני בנים 
את  מוליכין  מותו  לאחר  כי  הד'  ושלימים.  יריאים 
נשמתו בתליסר תרעי של עולמות העליונים ולית מאן 
החיים  אתו  היתה  בריתי  נאמר  ועליו  בידיה,  דימחה 
והשלום. ועוד שנוסף על שכרו שכר גדול מאד והוא 
נשמתן  על  ממונ'  יהודעי"ת  ושמו  אחד  מלאך  כי  זה 
של המוכיחין לשמה, והוא מביא דיוקני' דההוא מוכיח 
את  ומכריע  בתוכחתו,  הרבים  את  מזכה  הוא  אשר 
ההוא  שמביא  ובשעה  זכות,  לכף  חובה  מכף  העולם 
מברך  קדישא  מלכא  כדין  ההוא  הדיוקנא  ממונה 
לההוא דיוקנא בכל ברכאן דנתברך אברהם אבינו כד 
קריב עובדי ע"ז לעבודת הקב"ה, כמד"א ואת הנפש 
אשר עשו בחרן, ומעלין לההוא דיוקנא בשבעין עלמין 
מאן  חוץ  אחרא  נש  בר  שום  בהו  זכו  דלא  הגנוזים 

דמזכה רבים ע"י התוכחה.
)קב הישר פרק קא(

שכרו גדול מכל המצות כולם
להחזירם  חייביא  בתר  למרדף  יכלתך  בכל  תשתדל 
למוטב כמאן דרדף בתר חיים, כי ע"י זה תזכה למעלה 
אם  שכתוב  כמה  לך,  ויקם  אומר  ותגזר  מאד,  גדולה 
תוציא יקר מזולל כפי תהיה )ירמיה ט"ו(, ומאד תזהר 
במה שאדם נכשל בכל יום והם אבק לשון הרע ואבק 
גזל וראות בדבר האסור כגון נשים וכדומה, וכן תהדר 
מאד לזכות את הרבים או בדברי תוכחות חיים ומוסר 
ה' או בהראותך להם דרך ה' בתורתו ובמצותו הן בעל 
פה לדרוש ברבים הן בכתב לחבר חיבור ויחקק בספר 
את  המזכה  כשכר  כלם  המצות  בכל  שכר  אין  כי  מיליו, 

הרבים.
)ספר הברית ח"ב מאמר י"ב דרך הקודש פרק ט(

מזכה הרבים - בדרך הטבע לא יחטא
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו הכוונה כי 
בדרך טבע הוא שאין חטא בא על ידו, כי מי שלא היה 
מנהגו לזכות לחייבים כאשר יחטא ואשם לא יבוש ולא 
כי  מזכה את הרבים  להיות  במי שדרכו  כן  לא  יכלם 
כאשר יחטא ילעיגו עליו באמרם תראו האיש המדריך 

לבלתי  ורסן  כמתג  לו  הוא  וזה  עליה,  ולדרים  לארץ 
יחטא שאין לך בושה גדולה מזו, נמצא כי בדרך הטבע 
המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו כלומר לעולם לא 

יחטא.
)מדרש שמואל אבות פ"ה משנה כ(

אם יזכה להועיל לאחד מני אלף די לו אם 
לא בא לעולם אלא לדבר זה

דמזכי  למאן  המגיע  בשבח  הקדוש  בזוהר  הפליגו 
לחייביא ע"ש ב"ד קכ"ח ע"ב, ותראה נפלאות הפלא 
ופלא, הנה כי כן טוב לגבר שישתדל עם אחוזת מרעיו 
החיוב  יגדל  וכמה  כמה  אחת  ועל  למוטב,  להחזירם 
להיות מזכה את בניו ובני ביתו שהקולר תלוי בצוארו, 
ולכן ברוח שפתיו יוכיחם וגם במכתב אם חננו ה' רוח 
שיועיל  יזכה  ואם  ולהועיל,  ללמד  ספר  יעשה  דעת 
דבריו בדור מן הדורות לא' מני אלף די לו אם לא בא 
לעולם אלא לדבר זה, ועל כל פנים אב לבנים יודיע 
ויצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה', וידוע 
גודל שכר המזכה את הרבים שהוא דבר שאין למעלה 
הימנו שאין חטא בא על ידו, ולכן מה טוב לזכות את 
ישראל ולהודיעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה 
אשר יעשון, ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק 
בטליתות  להסתכל  בכלל  והן  אלקינ"ו,  בעד  ונתחזק 
כיוצא  וכל  ולתקנם  של בית הכנסת אם הם פסולים 
וגומל  בו,  תלוי  הרבים  זכות  הרבים  את  המזכה  בזה 
נפשו איש חסד הנה שכרו אתו והוכן בחסד כסאו גדול 

המעשה יותר מן העושה.
)פלא יועץ ערך זכיה(

משפיע עליו קדושה עליונה
ואיש את קדשיו לו יהיו. כי המזכה ]את הרבים[ זכות 
ואיש  וזהו שנאמר  )אבות פ"ה מי"ח(,  הרבים תלוי בו 
את קדשיו, כשמקדש את אחרים בקדושה ותשובה לו 
יתברך, לו יהיו, שעל ידי זה משפיע עליו יתברך גם כן 

קדושה עליונה.
)זרע קודש פרשת נשא(

המחזיק תורה הרי הוא מזכה הרבים
חיל  לכנוס  למלחמה,  היורד  כחלק  כי  שאמר  וזהו 
ולהחזיק לומדי תורה הקדושה בעין יפה וברוח נדיבה. 
וכחלק היושב על הכלים, היינו בחינת יששכר יושבי 
אהלי תורה הקדושה. יחדיו יחלוקו, התומך והנתמך, 
בשכר טוב תורה הקדושה. וזהו שמח זבולון בצאתך, 
הקדושה,  תורה  לומדי  להחזיק  פרנסה  אחר  לחזור 
הנה שכרו אתו עמו בשוה עם יששכר. וזהו ויששכר 
תורה  באהל  שהוא  יששכר  עם  בשוה  באהליך, 
הקדושה. ואולי הוא בבחינת שאמרו חז"ל )אבות ה, יח( 
המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, ומצד שבחינת 
זבולון מזכה ליששכר לישב באהל תורה הקדושה, על 

ידי זה יחדיו יחלוקו, בשכר רב טוב הצפון.
)חוזה דוד שמואל א(

נעשה שותף במעשה בראשית
נעשה שותף לקדוש ברוך הוא  הרבים,  את  מי שמזכה 

במעשה בראשית.
)ספר המידות - ערך תשובה אות נד(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 



5

באר בשדה- שטפנשט

שער הכניסה לטרבלינקה ברקע פסי הרכבת המוות 
שהובילו את משלוחי היהודים אל מותם הי"ד

בעולם  המוכר  הי”ד,  לאו  חיים  רבי משה  הגאון  הרב 
היהודי כרבה של פיעטרקוב וכסמל ומופת של “קידוש 
יהודה  צבי  הרב  לאביו  בלבוב שבפולין,  נולד  השם”, 
)הירש לייב( לאו, תלמיד-חכם עשיר ומיוחס, ולאמו מרת 
זצ”ל  שור  יצחק  שמואל  רבי  הגאון  בת  הינדה,  לאה 
בעל ה”מנחת שי”. על שולחנם התאחדו תורה וגדולה 
דרך- עם  חסידות  וחכמה,  תורה  של  נפלאה  ומזיגה 

ארץ, מידות טובות עם צדקה וחסד, כהמשך למורשת 
גאונים  רבנים  בהם  קדומים,  מדורות  שינקו  הנפלאה 
ואנשי שם: השל”ה הקדוש, רבי יואל סירקיש מקראקא 
זהב”,  ה”טורי  בעל  הלוי  דוד  רבי  חדש”,  ה”בית  בעל 
מהר”ם מטיקטין, רבי מנחם מאניס הלוי איש הורוביץ 
קהילות  אב”ד  יצחק  רבי  אחיו  בלבוב,  מתיבתא  ראש 
אה”ו, רבי אפרים זלמן מרגליות, ועוד גאונים וצדיקים.

רבי משה חיים, בנו השני של רבי צבי יהודה, נולד בי”ד 
שי”,  ה”מנחת  סבו  אבי  שם  על  ונקרא  תרנ”ב,  באייר 
רבי משה חיים ממונסטרישץ’. מילדותו משך את עין 
ובכושר  המיוחדת,  ושקידתו  וחריפותו  בחכמתו  רואיו 
זה,  כושרו  את  ברבים  הפגין   8 בן  בהיותו  מנהיגותו. 
כשמוכרת דגים יהודיה הופיעה בשוק בעצם יום שב”ק 
ורצתה למכור את מרכולתה. קהל רב התאסף בכיכר 
השבת  בקדושת  הפירצה  על  במחאה  והפגין  השוק 
בעיר, אך ללא הועיל. או אז קפץ הילד משה’לי בן ה-8 
להמשיך  ההמון  את  להלהיב  והחל  החביות  אחת  על 

במחאה למען קדושת השבת. מני אז החל לפתח את 
כושר הנאום והעמידה על עקרונות היהדות, עד שהפך 

לסמל. 

בחרותו
של  ההוראה  מורי  אצל  תורתו  את  קנה  צעיר  כבחור 
הדור, תחילת תלמודו הייתה בבית מדרשו של הגאון 
הנודע רבי יוסף תאומים בעל ה”פרי מגדים” אשר כיהן 
בעירו  מישרים  ומגיד  צדק  מורה  כדיין,  תק”ל(  )בשנת 
לבוב, את תלמודו קנה מדודו הגאון רבי שלום מרדכי 
ולאחר  ועוד,  מהרש”ם”  “תשובות  בעל  שבדרון  הכהן 
שיצק מים על ידיו הוסמך על ידו להוראה. לאחר מכן 
מבוצ’אץ’-  אריק  מאיר  רבי  הגאון  אצל  והוסמך  למד 
וכן אצל הרבנים הגאונים רבי שמואל אנגיל  טארנא, 
מרדומישלא, רבי בנימין אריה הכהן ווייס מטשרנוביץ, 
בעל  מברודי  שטיינברג  הלוי  מנדל  מנחם  אריה  רבי 
ה”מחזה אברהם”, האדמו”ר רבי ישראל מויז’ניץ בעל 
)בזוו”ר(,  לחתנו  הפך  לימים  אשר  ישראל”  ה”אהבת 
ביוזמתו  זצוק”ל.  חיים  רבי  מאטיניא  האדמו”ר  ואחיו 
נוסדו חברות “מחזיקי לימוד” והוא הקדיש הרבה מזמנו 
בתרע”ג  התרחבה  זו  פעילותו  ומוסר.  תורה  ללמדם 

כשנוסדה “תפארת בחורים”. 
בערב מלחמת העולם הראשונה החל להשתתף בכתבי-

ב”מחזיקי  וכן  גליציה,  במזרח  שהופיעו  חרדיים  עת 
הדת” ו”קול מחזיקי הדת” שיצאו לאור בלבוב בחסות 
האדמו”ר הגה”ק רבי יהושע מבעלזא והגאון רבי שמעון 
סופר מקראקא זצוק”ל. השתתף כצעיר הצירים בועידה 
הראשונה של “אגודת ישראל” שהתקיימה בלבוב בב’ 
סיון תרע”ד, על סף מלחמת העולם הראשונה, הופיע 
בה בנאום חוצב, נבחר כמזכיר הועידה והתבקש לצאת 

למסע הסברה בערי גליציה.
בימי מלחמת העולם הראשונה נמלטה משפחתו לוינה, 
רבי  רוז’ין,  לבית  האדמו”רים  לחצרות  התקרב  שם 
ישראל מטשורטקוב, ועוד, תוך שהוא ממשיך בלימוד 
יומיומי אצל מורו ורבו הגאון רבי מאיר אריק מבוצאץ’. 
“שיף-שוהל”  הכנסת  בבית  יומי  שיעור  מסר  בווינה 
בירנבוים  נתן  ד”ר  נפגש עם  כן  להמוני צעירים, כמו 

ז”ל ונעשה לידידו הקרוב. 

רבנותו הראשונה - בשאץ רומניה
בהשפעת אחיו רבי ישראל יוסף הי”ד, רבה של קולומיי, 
זי”ע,  מויז’ניץ  ישראל’  ה’אהבת  האדמו”ר  אל  התקרב 
שלקחו כחתן לבתו דבורה. אמנם אשתו זו נפטרה בגיל 
צעיר בעת לידת בנם יהושע, ובשנת תרפ”ה, בתקופת 
בזוו”ש את בתו של הרה”צ רבי  כהונתו בשאץ, נשא 
של  “רבה  מקראקא-פודגורז’,  פרנקל-תאומים  שמחה 

הגרמ"ח לאו זצ"ל

מחנה ההשמדה טרבלינקה
צייר: שמואל וילנברג, מעובדי המחנה וממשתתפי המרד בו.

חכמי 
רומניה
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זצ”ל  הלברשטאם  נפתלי  רבי  הצדיק  חתן  סקאווין”, 
מקשאנוב בנו של הרה”ק רבי דוד מקשאנוב שהיה בנו 
של הרה”ק ה”דברי חיים” מצאנז, מצאצאי ה”חכם צבי”.

משרת רבנותו הראשונה של רבי משה חיים היתה העיר 
את  קיבל  הוא  שברומניה.  בבוקובינה  )סוצ’אבה(  שאץ 
המינוי בשלהי תרע”ט בהיותו בן כ”ז שנים. בבואו אל 
העיר לא היה בה אף לא תלמוד-תורה אחד, ובפעילותו 
קצר  זמן  כשתוך  לקהילה,  חיים  רוח  הכניס  התוססת 
למבוגרים  שיעורים  התארגנו  תלמוד-תורה,  נפתח 
בהם  מרביץ  חיים  משה  כשרבי  עובדים,  ולאנשים 
תיקן  שאץ,  בעיר  כהונתו  שנות  שמונה  במשך  תורה. 
השבת,  ושמירת  הכשרות  בשטח  רבים  תיקונים  בה 
ובמשך כל אותה תקופה לא ההין שום בעל עסק לפתוח 
בית העסק בשבת. בהשתדלותו של הרב שוחררו  את 
עצמו  כשהוא  בשבתות,  משירות  היהודיים  החיילים 

דואג לאירוחם בבתי יהודים. 
מלבד פעילותו הרבה בשאץ, פעל גם בסביבה הקרובה 
והרחוקה. כך יזם באותן שנים את הקמת ישיבת “באר 
בתי-ספר  רשת  להקמת  פעל  בצ’רנוביץ,  חיים”  מים 
לבנות “בית יעקב” בלבוב, קרקוב, קולומיי, סטניסלב 
“בית  בירחון  בכתיבה  בקביעות  והשתתף  וטרנוב, 
יעקב” בלודז’. בתקופת כהונתו בשאץ יצא שמו בריכוזי 
כנואם  והמרכזית  היהדות החרדית באירופה המזרחית 
הופעותיו  מסעי  סופרים.  בעט  ומחונן  עליון  בחסד 
והעיתונות  הספרות  את  העשירו  ומאמריו  בנאומים 
יצא  משאץ”  “הרב  של  ושמו  תקופה,  באותה  הדתית 
מפעם  מגיח  היה  אלו  בשנים  הארץ.  בקרב  לתהילה 
הבחירות  במערכת  פעיל  חלק  ולוקח  לפולין  לפעם 
לקהילות. בקהילה זו - שאץ, נולד בן-דודו המפורסם 
רעיונו  יסודות  ניטעו  זו  ובעיר  זצ”ל  שפירא  המהר”ם 
הכביר הדף היומי שהתנחל בלבבות העם היהודי לכל 

שדרותיו וחוגיו. 
נשלח  הקודש,  לארץ  העליה  למען  הרבה  בפעילותו 
כציר מטעם “אגודת ישראל” בוארשה לועידה הראשונה 
לענייני ארץ ישראל שהתקיימה בפרנקפורט דמיין, שם 
נשא נאום נלהב עם הצעות מעשיות להקלת השתלבותם 
של העולים בארץ. לצורך הקמת מגבית למטרה זו אף 
יצא למסע נאומים בערי גרמניה. כל זאת נבע מחיבתו 
העמוקה לארץ ישראל, אותה לא זכה להגשים בעצמו 

אך השפיע על רבים מתלמידיו. 

ברבנות פרעשוב
החל משנת תרפ”ח קיבל על עצמו את הרבנות בפרשוב, 
בעידודו של הגאון רבי שמואל ענגיל זצ”ל מרדומישלא. 
בראש פמליה גדולה של מלווים בה היה גם הגאון רבי 
“מרגלית  פרשוב:  ליהודי  שאמר  זצ”ל  שפירא  מאיר 
טובה היתה לנו בפולין ובאה ההשגחה העליונה וכיבדה 

אתכם בה, אשריך קהילת פרשוב שזכית בה”.
בפרשוב הקים הגרמ”ח את ישיבתו “תורת חיים”, אליה 
נהרו תלמידים רבים מפולין, גליציה, אוסטריה, רומניה 
עסקני  ישיבות,  ראשי  רבנים,  יצאו  וממנה  והונגריה, 
בעניני  הרבות  טרדותיו  אף  על  מעשה.  ואנשי  ציבור 
היומיים  השיעורים  את  בעצמו  משמיע  היה  הקהילה 
ומטפל באופן אישי בכל תלמיד. למתאימים לכך איפשר 
ודיני- להשתתף בפסיקת שאלות שנזדמנו לבית-דינו 

תורה שהתנהלו בלשכתו, ומהם שהקדיש רבות לטיפוח 
כושר הנאום וההנהגה שניחונו בהם.

בפעילותו  המשיך  והישיבה  הקהילה  הנהגת  לצד 
הציבורית למען כלל ישראל. בכנסייה הגדולה השניה 
של “אגודת ישראל”, שהתקיימה בוינה בשנת תרפ”ט, 
מוסדות  בהקמת  הצורך  על  הגדול  בנאומו  התפרסם 
הנערים  המוני  להצלת  ומלאכה”  “תורה  של  חינוך 
היהודיים. הוא הציע להנהיג תרומת קבע של כל אשה 
מוסדות  להקמת  שבת,  נרות  הדלקת  בעת  בישראל 
חינוך להמונים שאינם נמנים על לומדי תורה בישיבות. 
ראה  מוסרית  ומהדרדרות  מבורות  זה  נוער  בהצלת 

משימת חייה של “אגודת ישראל”. 

ברבנות פיוטרקוב
מימון  לגיוס  באמריקה  למסעו  שפירא  מהר”ם  כשיצא 
להשלמת בניין ישיבתו, התגייס רבי משה חיים למסע 
בתר”ץ  הישיבה  בפתיחת  וגרמניה.  פולין  בערי  דומה 
דרש  והוא  הפתיחה  בנאום  חיים  משה  רבי  נתכבד 
שפירא  כשמהר”ם  ובאגדה.  בהלכה  התלמידים  בפני 
נסתלק לעולמו, מילא בישיבת יח”ל תפקיד פעיל כחבר 

גאוני  בהתאספות  שלה.  הרוחני  והשלטון  הנשיאות 
התורה של פולין לחלוקת תעודות “צורבא דרבנן” לבני 
הישיבה, כובד רבי משה חיים לשאת את דברו ולחלק 

את התעודות.
מסע  הגרמ”ח  ערך  המהר”ם  של  הסתלקותו  עם  מיד 

הספד ומגבית לחיזוק “ישיבת חכמי לובלין”.
כמה  זכרו  שם  לפיוטרקוב,  גם  הגיע  מסעו  במסגרת 
ממקורביו של מהר”ם שפירא זצ”ל את דבריו כי הרב 

מפרשוב יהיה מתאים למלא את מקומו. לאחר שנשא 
את הספדו הגדול בבית-הכנסת הגדול בעיר, התאספו 
מאות מראשי הציבור החרדי בעיר והציעו לו את כסא 

הרבנות בפיוטרקוב.
רבי משה חיים המשיך במסעו בדרכו ללודז’, כשבתחנת 
בקרון  כבר  בעמדו  אסון.  קרהו  בקראקא  הרכבת 
הרכבת והדלת פתוחה, טולטל הקרון מעצמת תזוזתה 

הפתאומית של הרכבת. הרב הושלך מהקרון ונפל אל 
פסי  שני  בין  לארכו  שכוב  כשהוא  קרונות,  שתי  בין 
איבד  לא  והוא  מעליו  עברו  קרונות  חמישה  המסילה. 
את עשתונותיו. תוך חלקי שניה הוא חישב את מצבו 
ותיקן לפי זה את תנוחתו. את כף ידו הניח על פניו כדי 
להגן עליהם, אך מרפקו רוטש על ידי גלגלי הקרונות. 
דקות ספורות הוא נשאר לשכב לבדו, עם בוראו, על 
המסילה. כשהתקרב אליו פועל רכבת הופתע הפולני 
המסילה,  על  המונח  הפצוע  אצל  חיים  סימני  לראות 
לבית  בדרכו  באמבולנס  כבר  כשהיה  מים.  שביקש 
החולים היתה משאלתו להודיע לרבי משה’ניו פרידמן 
לו.  שקרה  מה  על  בקראקא,  שהתגורר  הי”ד,  מבויאן 
לבואו  להמתין  ביקש  הניתוחים  שולחן  על  בהיותו 
ופרץ  לידו  משה’ניו  רבי  כשניצב  משה’ניו.  רבי  של 
בבכי למראה עיניו, היתה בקשתו של רבי משה חיים: 
“אנא, השגיחו שישאירו מקום שיעור להנחת תפילין”. 
רק  כי  אזניו,  למשמע  האמין  לא  פישר,  ד”ר  המנתח, 
לחייו.  תקוה  כל  לתת  מוכן  היה  לא  דקות  כמה  לפני 
כשקם מתרדמתו, אחרי כחמש שעות, סיפר למקורביו 
על חלומו בדבר תקופת קידוש השם הממשמשת ובאה 

וכי עליו להתמסר מעתה לנושא זה.
יד  והתאמת  טיפול  של  חודשים  מספר  לאחר  רק 
הפרק  בכתיבת  והחל  לפרשוב  לשוב  יכל  תותבת, 
“פרק  הוא  הלא  השם,  קידוש  על  ספרו  של  הראשון 
בינתים  לו.  שאירע  ההצלה  לנס  שהוקדש  ההצלה” 
ובין כסה לעשור בתרצ”ו  נערכו הבחירות בפיוטרקוב 
גדולי  זו.  בעיר  עלה הגרמ”ח לשבת על כסא הרבנות 
וראו  לו את ברכותיהם לבחירתו החדשה  הדור שלחו 
של  להנהגתה  חשובה  תגבורת  בפולין  בהשתקעותו 
מגור  אמת”  ה”אמרי  האדמו”ר  כ”ק  החרדית.  היהדות 
כתב לו: “אהובי ידידי הג’ משה חיים שי’ לאי”ט. הנני 
לברכו במשמרתו משמרת הקודש החדש שי’ לו לברכה 
ויגדיל תורה ויאדירה ויטע יר”ש בלב תלמידיו כנפשו 
כ”ק  גם  לו  נלהב שלח  ונפש תדרשנו לטובה”. מכתב 
האדמו”ר ה”אהבת ישראל” מויז’ניץ. האדמו”ר מבעלזא, 
הג’  הרב  ה”ה  ידיד  “לכבוד  כתב:  זצוק”ל,  אהרן  רבי 
הגדול בתורה חריף ובקי החסיד המפורסם כש”ת מוה”ר 
...הנני  פיוטרקוב,  דק”ק  אב”ד  שליט”א  חיים  משה 
דק”ק  אב”ד  לרב  להתמנותו  טוב  מזל  בברכת  מברכו 
יעזור שיהי’ בשעה טובה ומוצלחת  פיוטרקוב, השי”ת 
ולנהל עדתו עדת ישורון בדרך תוה”ק כיד ה’ הטובה 
עליו ושיוכל גם שם להרביץ תורה ויר”ש בהרחבה ברוב 
נחת ואך ששון ושמחה ישכון תמיד באהלו ויבשר תמיד 
בשורות טובות...”. האדמו”ר מסטרופקוב, רבי אברהם 
משינאווא  הצדיק  בנו של  זצוק”ל,  הלברשטאם  שלום 
זצוק”ל, כתב: “...ויזכה לנהל עדתו עפ”י התורה והיראה 
ברוח ישראל סבא ויחזיר העטרה ליושנה ויקרב לבבות 
רחוקות וישם שלום וברכה בין אחים ויתקדש שם שמים 
על ידו כאשר עם לבבו כנפשו היפה ונפש ידידו ומכבדו 

ומוקירו...”.
קברניטי התורה בפולין, הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי 
מוילנא, הגאון רבי נחום וידנפלד מדומברובה, רבי צבי 
מבויאן- האדמו”ר  מפלונסק-ורשה,  מיכלזון  יחזקאל 

קראקא רבי משה פרידמן, הגאון רבי אהרן לוין מריישא, 
מנחם  רבי  מפאביניץ-קאליש,  אלתר  מנדל  מנחם  רבי 
לובלין”,  חכמי  “ישיבת  ראש  מפראגה-וארשה,  זמבה 
הרב מקוז’יגלוב רבי אריה צבי פרומר, ועוד גדולי תורה, 

שלחו את ברכותיהם להיבחרו לפיוטרקוב.
לעניני  יותר  עוד  אותו  קירבה  בפיוטרקוב  כהונתו 
“ישיבת חכמי לובלין” וחלק מזמנו הקדיש לעניני יח”ל. 
באותה עת התקדרו עננים שחורים בשמי יהדות פולין 
ופעילותו הציבורית חרגה מתחומי העיר בה כיהן והוא 
לקח חלק פעיל בעניני הציבור היהודי בפולין. בכנסיה 
הגדולה השלישית שהתכנסה במרינבד בתרצ”ז העלה 
את מלחמתם של הפעילים למען ארץ ישראל והתגלה 

שוב כדובר ההמונים.
בשלוש שנות שבתו בפיוטרקוב, שלפני החורבן, קידם 
חליפת  ניהל  השם,  קידוש  בענין  ההלכתי  מחקרו  את 
ליטא,  של  התורה  גדולי  עם  בנושא  ותשובות  שאלות 
כללה  הגדולה  ספרייתו  ישראל.  וארץ  גליציה  פולין, 
כששת אלפי כרכים ומאות כתבי יד יקרי מציאות, אותם 

אסף במסעותיו. 

בימי מלחמת העולם השניה
עם תחילת מלחמת העולם השניה התהלך בין היהודים 

הגאון רבי משה חיים לאו זצ"ל בתקופת רבנותו בשאץ

הטלפון שחוייג לשאץ על 
ידי העילוי משאץ לרבה של 

שאץ
מספר הגרי”מ לאו שליט”א בנו של הגרמ”ח לאו זצ”ל 
קשרי ידידות עזים וקווי דמיון בולטים באישיותים 
נשזרו בין אבי זצ”ל לבין בן דודו המהר”ם שפירא 
זצ”ל זאת מלבד היותו רב בעיר שאץ העיר בה נולד 
שאף  שמשון  יעקב  רבי  לאביו  שפירא  מאיר  רבי 
המרגשות  האנקדוטות  אחת  זו.  בעיר  ונטמן  נפטר 
היו בעת שרבי מאיר שפירא ייסד את הרעיון הכביר 
של לימוד הדף היומי בט’ באלול תרפ”ג, אבי כיהן 
הרעיון  האמת שכאשר  ברומניה,  ברבנות שאץ  אז 
מה  ידעו  לא  הגדולה  הכנסייה  שולחן  על  הונח 
יעלה בגורלה של ההצעה הכבירה, והנה ביום ראש 
בת  בשער  פרסם  אמת  האמרי  כי  התפרסם  השנה 
רבים בליל ראש השנה כי הוא התחיל ללמוד את 
קנה  הרעיון  ואז  היומי  הדף  כתקנת  ברכות  מסכת 
ראש  באותו  כי  שאמרו  עד  ההמון  בלב  שביתה 
ברכות  מסכת  יד  בהישג  בנמצא  היה  לא  השנה 
הדיו  הראשון.  הדף  את  בה  ולמדו  הגו  כולם  שכן 
של המאורע הכביר התגלגלו לאוזניו של רבי מאיר 
עור  הקורם  הכביר  רעיונו  למראה  הנרגש  שפירא 
בחוויותיו  לשתף  מיהר  והוא  מעשי,  ולבוש  וגידים 
את בן דודו הרב של שאץ, באחד מימי עשרת ימי 
תשובה טלפן הגר”מ לבן דודו רבי משה חיים, ובפיו 
מאיר  רבי  שאג  רב’!  ‘שאצער  המרגשת,  הבשורה 
שפירא אל האפרכסת, ‘זה תפס’ יותר מזה לא היה 
כבר  לומדים  ההמונים  נתפס,  הרעיון  לפרט,  צריך 
דף היומי, המשפט ‘זה תפס’ התגלגל ברחובות העיר 
שאץ, והיה זה ניצחון כפול, למי שיודע מה עבר על 
רעיונותיו- עם  בעירו,  בילדותו  שפירא  מאיר  רבי 

חלומותיו להנחיל כבר אז את רעיון הדף היומי.
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ועודד את רוחם, והצליח להציל יהודים רבים מהשמדה. 
עם  להשאר  החליט  קהילתו  לבני  מוחלטת  בנאמנות 
פרצו  כאשר  נפשו.  על  להימלט  לנסות  ולא  קהילתו 
בית  לבנין  צעדו  הם  פיוטרקוב  לעיר  היטלר  כוחות 
את  ולשאת  להתפלל  הרב  נהג  בו  הגדול,  הכנסת 
דרשותיו בפני אלפי המתפללים שבאו מכל בתי התפילה 
בעיר לשמעו. בבנין גדול זה על כל קומותיו רצו לשכן 
את אלפי השבויים הפולנים שלכדו בקו החזית. חיילי 
לפנות  ואילצום  ברחובות  יהודים  חטפו  הוארמאכט 
לפנות  כדי  והבימה  הקודש  ארון  את  הספסלים,  את 
מקום לשבויים. כשהגיעה השמועה אל הרב, שהיה אז 
בפני  והתייצב  הכנסת  לבית  יצא  הוא  במיטתו,  חולה 
יהודי  לפניהם  לראות  נדהמו  הנאצים  היחידה.  מפקד 
גאה בלבושו הרבני מדבר אליהם בגרמנית רהוטה, הם 
לבקשת  נעתר  והלה  בראנד,  אוברסט  למפקדם,  קראו 
תורה  ספרי  כששים  של  הוצאתם  את  להרשות  הרב 
ולהעבירם לבית המדרש הסמוך. אך הרב לא סמך על 
יושרו הגרמני של המפקד. בחשכת הלילה אירגן קבוצת 
צעירים שהגיחו לבית המדרש, הוציאו את ספרי התורה 
והעבירו אותם לבית הקברות, שם נטמנו מאוחר יותר 
האדמו”ר  ושל  ראדושיץ  מוולבורז’,  הצדיקים  באהלי 

הד”ר חיים דוד ברנהארד זצוק”ל. 
עם התבססות שלטונם של הנאצים בעיר פנו אל הרב 
כאל “זקן היהודים” והטילו עליו את האחריות לביצוע 
גזירותיהם ופקודותיהם. הרב סירב והודיע להם באומץ 
יהודי  של  אלא  השלטונות  של  שליחם  הוא  אין  כי 
העונש  היטל  ואת  ממנו  הירפו  לא  הם  אך  הקהילה. 
אלף  חמישים  בסך  )הקונטריבוציה(,  הראשון  הקיבוצי 
זה,  סכום  שסולק  לאחר  אישית.  עליו  הטילו  זהובים, 
מהמכסה  עשר  פי  הגדול  נוסף,  לסכום  דרישה  הציגו 
הקודמת. אולם כסף זה הם גייסו בעצמם. בלילה שלפני 
ערב יום כיפור גנבו צעירים פולניים חמרי עצים שהיו 
שימוש  בתי  להקמת  ונועדו  הכנסת  בית  ליד  מונחים 
לשבויים הכלואים בתוכו. מפקד הס. ס. בעיר פוצאללו, 
הבהיל אליו את הרב והודיע לו כי היהודים לקחו את 
הקמת  ע”י  המקום  חילול  את  למנוע  ברצותם  העצים 
עשרה  ס.  ה-ס.  אנשי  עצרו  כך  משום  השימוש.  בתי 
מנכבדי העיר כדי להעלותם למחרת, ערב יום כיפור, על 

הגרדום. אחרי התמקחות ממושכת הצליח הרב 
לפדות את השבויים בהתחייבו לספק לגרמנים 

סכום של רבע מליון זהובים.
בשעות הצהריים של ערב יום כיפור אירגן הרב 
מגבית “כופר נפש” בכל המנינים, שהתארגנו 
בבתים פרטיים. כל ראש משפחה חוייב בסכום 
עוד  במשפחה  נפש  כל  ועל  זהובים   10 של 
זהוב אחד. כשהלך הרב למחרת יום הכיפורים 
למפקדת הנאצים חסרו לו כ-180 אלף זהובים. 
של  התכשיטים  קופסת  את  מביתו  לקח  הוא 
זהב,  צמידי  הנאצים  לידי  והוריק  המשפחה 
אבנים יקרות, פנינים ומרגליות. עיני הנאצים 
נצצו לנגד ברק היהלומים והם לא ספרו עוד 

את הכסף שדרשו כפדיון.
עדויות  פי  על  להתיר  הצליח  עגונות  עשרות 
למקומות  שיצאו  שליחים  באמצעות  שגבה, 

מרוחקים, ובית דין מורחב שהקים בביתו, בהשתתפות 
הפליטים  עם  שהגיעו  התורה,  גדולי  הוראה,  מורי 
ממערבה של פולין. מקרים רבים הובאו בפניו מורשה 
ורבני פולין ראו בו בקי ומומחה בענין זה, כשם שעוד 
קודם לכן יצא שמו כמצוי ביותר בעניני גיטין וקידושין. 
בו  הפצירו  סלובקיה  ערי  ובשאר  בפרשוב  תלמידיו 
שייאות לבוא אליהם לשם יתר בטחון, אך הוא לא רצה 
לנטוש את קהילתו בעת צרה ועבר עמה את כל שבעת 
מדורי הגיהנום עד לחיסול המוחלט של הישוב היהודי 

בעיר.

על קידוש השם
בימי עברה וזעם של שלטון הרצח תלו בו יהודי העיר 
את עיניהם כאל מגדלור בים זועף. בביתו חיפשו כולם 
על  ונרדפו  לעיר  שנקלעו  רחוקים  ואף  ותושיה  עצה 
ת”ש-תש”א- בשנות  מקלט.  בביתו  מצאו  השטן  ידי 

תש”ב המה בית הרב מרוב הפונים אליו. עשרות זוגות 
בעבודה  המסודרים  כשהצעירים  שבוע,  כל  נישאו 
שילוח.  מפני  ארוסותיהם  חיי  להבטיח  רצו  “בטוחה” 
קשרי חוץ עם מדינות שונות עברו דרך ביתו של הרב. 
בגבור המצוקה והרעב יזרמו הרב ורעייתו בית תמחוי 
לנזקקים, כשבעלי בתים הביאו עמם מצרכי מזון ופחם 

את  קיבלו  מכובדים  נצרכים  עשרות  כמה  להסקה. 
אספקתם ממטבח זה ובמשך הזמן עבר המטבח לבנין 
מאות  של  תורים  הזדנבו  ושם  הסמוך  היתומים  בית 
משפחות שבאו ליהנות מארוחה חמה חינם, כשהרבנית 
הערב  עד  מהבוקר  עומדות  העסקניות  וחברותיה 

ומשרתות את הקהל.
מלובלין ומורשה הגיעו שמועות איומות ומטרנוב הגיע 
ידידו של  ובהם  יהודים,  אלפי  רצח  על  שליח שסיפר 
הרב, הגה”ק רבי משה’ניו מבויאן הי”ד. מקולומיי הגיעה 
ידיעה נוראה על חטיפות וגירושים, בהם אחיו של הרב, 
רבי יוסף ישראל לאו הי”ד, רבה של העיר. יעד השילוח 
הוא אופלן, נמסר בידיעה, אך בחקירה במקום הוברר 
האחרונים.  בחדשים  לשם  הגיע  לא  משלוח  ששום 
 - השילוחים  במפת  חדשה  תחנה  אותה  זה  לעומת 

בלז’ץ, שטיבה טרם היה ידוע בימים ההם.
אובדי  והיהודים  ביותר  מוחשי  היה  המתקרב  האסון 
משהו  יודעים  ששם  בתקוה  הרב,  בית  על  צרו  עצות 

יותר על הצפוי.
תש”ב  שלהי  של  והסליחות  הרחמים  ימי  היו  הימים 
בונקרים  לבנות  יעץ  הרב  ברכה.  לבקש  באו  ויהודים 
ומחבואים ולהיעלם. “חבי כמעט רגע עד יעבור זעם”, 

אמר לאנשים. יותר מזה לא היה בכוחו לייעץ.

מאות  בביתו  התאספו  כיפור  ויום  השנה  ראש  בימי 
נדרי  כל  בליל  המדרגות.  חדר  את  שמילאו  מתפללים 
דמעות.  רוויה  שהיתה  המסורתית  דרשתו  את  נשא 
בהוציאו  עורר את הקהל לתשובה.  למעלה משעתיים 
ה”חתם  לבעל  המיוחס  שלו,  הקטן  התורה  ספר  את 
סופר” זצ”ל, ובקראו “אור זרוע לצדיק” התנפלה עליו 
לפני  תמרורים.  ובבכי  בנשיקות  בחיבוקים,  הקהילה 
לאחוה  הקהל  את  ועורר  שוב  דרש  “יזכור”  תפילת 
ולאחדות ברגעים הגורליים הצפויים בימים הקרובים. 
בתפילת נעילה עבר לפני התיבה, כדרכו בקודש מאז 
היתה  החורבן  אימת  הרבנות.  כסא  על  לראשונה  ישב 
תלויה באויר שעה שהרב השתפך בתפילתו, אך בצאת 
היום, כשקראו כולם “שמע ישראל” שוב נשתכח כאילו 
הכל והוא הלהיב את הקהל בריקוד לוהט “עוצו עצה 

ותופר” ו”לשנה הבאה בירושלים”.
של  תורה  הגיעה  כי  נודע  הכיפורים  יום  למחרת 
צ’נסטוחוב הקרובה. אלפי קלגסים גרמניים ואוקראינים 
הקיפו את הגטו ושילחו את יושביו לטרבלינקה. אחרי 
צ’נסטוחוב חיסלו את ראדומסק, ואז בג’ מרחשון תש”ג 

הגיעה גם תורה של קהילת פיוטרקוב.
ואל תלכו כצאן לטבח!”, קרא לבני  “יהודים התחבאו 

קהילתו, אך הוא עצמו הלך והתייצב במגרש השילוח 
כשספר התורה הקטן בזרועו. אותו הכירו הרוצחים, כי 
היעלמו  וזקנו. בשל  לבושו  על  יומו האחרון שמר  עד 
מהמגרש עלולים היו לערוך חיפושים יסודיים ולגלות 
עשרות מחבואים, הסביר למקורביו. במשך שבוע שלם 
חזה  המגרש,  על  עמד  והוא  המאורגן  הרצח  התנהל 
בזוועות שפקדו את קהילתו ונשאר עומד על משמרתו. 
בתינוקות  ירו  כשהרוצחים  לשיאה  הגיעה  ההתעללות 
שהיו בזרועות אמותיהם וגררו את זקני העדה הפצועים 
עליהם  נתנפל  עומדים?  אנו  “מדוע  הקרקע.  על 
בצפרניים!” קרא לעברו ידידו, רופא מהעיר המתגורר 
עתה בתל אביב, ביום האחרון של המבצע בי’ מרחשון 
תש”ג, ראש המרצחים איש ה-ס. ס. פויכט, שהתרוצץ 
כחיה טורפת על המגרש, קלט את זעקתו של הרב “גם 
שם צריכים אותך היהודים”, צעק אליו, והרב הלך עם 
המשלוח הרביעי והאחרון שחיסל את 25 אלפי היהודים 

מקהילת פיוטרקוב המעטירה.
וכך סיפר לימים עד ראיה ששרד את התופת: “הרב דרש 
את מאמרו של רבי עקיבא ‘כל ימי הייתי מצטער מתי 
יבוא לידי ואקיימנו’ ונאומו החוצב להבות אש והרווי 
מהצפוי  שהתעלמו  שומעיו  את  ריתק  עזה  התרגשות 
להם ברגעיהם הקרובים. הוא תבע מהם ללכת לקראת 
הקץ כיהודים ההולכים לקדש את השם, כי כל יהודי 
הנהרג באשר הוא יהודי, קדוש הנהו. ‘מוטב מוות שיש 
בו חיים מחיי השעה הזו שהמוות מרחף עליהם’, פנה 

לבני עדתו.
העד האחרון שראהו ברגעיו האחרונים הוא ללא ספק, 
מר דוד לבקוביץ, איש פיוטרקוב שנמלט מטרבלינקה 
היום בשיקאגו שבארה”ב, עדותו על הצלתו  ומתגורר 
ושם”  “יד  של  הארכיון  בגנזכי  מצויה  המוות,  ממחנה 
במשלוח  לטרבלינקה  בוקר  לפנות  “הגענו  בירושלים: 
האחרון שיצא ביום ד’, 21 באוקטובר 1942 )י’ מרחשוון 
תש”ג( מגטו פיוטרקוב, על הרציף ליד הרכבת נערך מיון 

ויחד עם כמה צעירים ממשלוח זה הוצאתי והועמדתי 
בצד המון יהודי העיר. עמדנו שם בצפיה דרוכה 
באויר. הרוצחים ערכו את  והרחנו את המוות 
ההתעללות האחרונה בקרבנותיהם ואנו עקבנו 
התאים,  לכיוון  המובלות  הקבוצות  אחרי 
נצבים שם  בעודנו  בחיים.  איש  יצא  לא  מהם 
קולו  את  לפתע  קלטנו  מעורפלים  וחושינו 
האדיר של רבינו, הרב לאו, שעמד בתוך העדה 
לידינו.  מקובצת  פיוטרקוב שעמדה  יהודי  של 
ונשימתנו נעצרה כששמענו את  הוכינו בהלם 
דבריו הרועמים, הוא החל לומר בקול רם את 
“הוידוי”, כשהעדה חוזרת אחריו פסוק בפסוק 

והולכת בעקבותיו לדרכה האחרונה”...
היה זה בי”א מרחשון תש”ג. ה’ ינקום דמו ודם 

כל קדושי ישראל! 

מורשתו לדורות 
ספרו המונומנטלי “הדרך לקידוש השם” שהפך לצוואה 
על  עלותו  יום  הגדול  יומו  לקראת  ולהכנה  כתובה 

מוקדה.
וגרמנית.  אידיש  בעברית,  ומאמרים  מסות  פרסם  כן 
והמשפחה  האם  על  למסותיו  נרשמה  מיוחדת  הערכה 
בירחון  שפורסמה  בישראל”,  אמהות  “שתי  בישראל 

“בית יעקב” ובכמה שפות. 
ב”מאמענט”  הי”ד  צייטלין  הלל  הנודע  הסופר  כתב 
הורשאי מה-17 ביוני 1931, בין השאר: “נראה שמימי 
ר’ שמשון רפאל הירש לא כתב איש בהתלהבות גדולה 
הרב  כמו  בישראל,  המשפחה  של  קדושתה  על  כזאת 
לאו במאמרו “שתי אמהות בישראל”. אני מייעץ לכל 
פעם  פעמיים:  המאמר  את  לקרוא  ישראלי  אוריין  בר 
אחת בשביל עצמו, כדי שיוכל לתפוס ולהבין את עמקי 
רעיונותיו של המחבר, ופעם שניה להקריא את המאמר 
לאשתו ולבנותיו ולהסבירו להן בצורה כזאת שירגישו 
והמשפחה  האם  של  המוסרית  הרמה  של  בעליונותה 
והירידה  החילונית  הריקנות  לעומת  בעבר,  היהודית 

המוסרית של ההווה”.

הגרמ"ח לאו זצ"ל בשנות צעירותו בנאות דשא

רבנו זצ"ל עם הגאון המהרי"ל צירלזון זצ"ל רבה של קישנוב ברומניה בכנסיה 
 הגדולה השלישית במארינבאד
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“בן יכבד אב”
לקראת יום ההסתלקות הע”ח של הגאון הגרמ”ח לאו זצ”ל נועדנו לשיחה עם בנו הגאון הגדול הגרי”מ לאו שליט”א שיחה אשר כדרכו בקודש מליאה בפרטים היסטוריים 
ובאנקדוטות מרגשות אשר הרב שליט”א בזכרונו הפינומינלי לא מחסיר אף פרט ופרט היכולים למלא כרכים רבים, “כשהקמתם את מוסדות שטפנשט כיתתי רגלי בכל 
מקום בבני ברק ובת”א בהילולות הצדיק משטפנשט והזדמנויות נוספות להשתתף ולשאת דברי תורה בכינוסים אלו” מזכיר לנו הרב שליט”א את תרומתו הגדולה בעת 
זכינו לקומם את זכר בית שטפנשט, האמת שהעיר ת”א הייתה משכנם של הצדיקים לבית רוז’ין בחייהם אולם לאחר פטירתם בתחילה הם העדיפו להטמן בטבריה או 
בירושלים, רק בשנים שלאחר מכן החלו להטמן בעיר תל אביב שזכתה להיות משכן לצדיקים קדושים אלו, מוסיף הרב לספר ולתאר לנו בשפתו העשירה והקולחת 
“זכינו לערוך מעמד סיום הש”ס בעיר שאץ מקום רבנותו של  השוזרת מאמרי חז”ל רעיונות תורניים לצד עובדות היסטוריות הנכרכים זה בזה באומנות ובציוריות. 
אבי הרב בחודש שבט האחרון כשהשמיים עוד היו פתוחים” אנו מזכירים לרב, “אכן היה לי שם שליח נאמן ה”ה בני הגאון הרב משה חיים שליט”א שאף קרוי על 
שמו של הרב דשם, זו הייתה סגירת מעגל כפולה שכן בן דודו של אבי רבי מאיר שפירא זצ”ל היה מחולל הרעיון הדף היומי, ואין מקום יותר ראוי מלערוך מסיבה 
 תורנית זו מאשר בעיר שאץ שברומניה מקום הולדתו של מחולל הרעיון הכביר שמעתי שהוא נשא שם נאום שמזכיר את נאומיו הגדולים של אבי שכיהן שם ברבנות

והתפרסם בנאומיו המלהיבים והמעוררים”.
רצינו לשמוע מפי כבוד הרב על אביו הגרמ”ח לאו הי”ד.

איני זוכר הרבה מאבי, שכן כשהייתי בן חמש שנים וארבעה חודשים לקחו אותו 
לטרבלינקא. אבל מעט הנני זוכר את מראה פניו, את פיאותיו, ואני זוכר גם איך 
אל  ידך  תשלח  “אל  הספר  בתחילת  בהרחבה  כמו שמתואר  אותו,  היכה  שהרשע 

הנער”.
אבי הרב חיבר את הספר “קידוש ה’”, ואת כל חיו הקדיש לברר ענין זה בהלכה 
ובאגדה. הוא עוד הספיק לשלוח את הספר בכתב-יד לגדולי הדור, גאב”ד טשעבין 

השיב לו הערות על הספר ואבי השיב לו הערות על מכתבו.

אצל מי למד אביכם הגרמ”ח?
אבי נולד בעיר לבוב, בירת גליציה המזרחית, ונקרא שמו בישראל על שם זקנו הגאון 
ר’ משה חיים שור, אביו של ה”מנחת שי”. הוא הסתובב בצילם של כל גדולי וגאוני 
גליציה, אצל גאב”ד טשעבין, וכמו כן היה תלמיד של הגה”ח ר’ שמואל יצחק שור 
בעל ה”מנחת שי” וקיבל ממנו סמיכה כשהיה בן טו”ב שנים בלבד. כמו כן למד אצל 

הרב דריישא, והיה חסיד טשורטקוב.
איך הגיע לכהן ברבנות שאץ?

עיר רבנותו הראשונה של אבי זצ”ל היתה העיירה שאץ שברומניה, לפי שבזיוו”ר 
הוא היה חתנו של ה”אהבת ישראל” הוא נשא את בתו 
האדמורי”ם  של  גיסם  היה  הוא  ע”ה.  דבורה  הרבנית 
ברוך”  ה”מקור  חיים”,  ה”אמרי  אליעזר”,  ה”דמשק 
העיר  של  רבה  להיות  התמנה  ואז  מווישווא,  והרה”ק 
אז  שהתגורר  ישראל’  ה’אהבת  חמיו  בהמלצת  שאץ. 
בגרוסוורדיין )מרחק 450 קמ”ש( אשתו הרבנית דבורה ע”ה 
נפטרה בקיצור ימים ושנים, והסבא ה”אהבת ישראל” 
גידל את אחי הגדול מו”ה יהושע יוסף )שיקו הגר-לאו(, 
גרוסוורדיין.  בעיר  משה”  ה”ישועות  עם  יחד  שלמד 
חמיו ה”אהבת ישראל” ציווה על אבי להקים בית שני, 
כשאבי היה אז צעיר לימים כבן שלושים שנה בלבד, 
ושלחו שיחזור לגליציא. הוא נשא את בתו של הרב של 
סקאווין, הרב פרנקל-תאומים, מצאצאי הגאון ה”ברוך 
טעם” והרה”ק ה”דברי חיים” מצאנז, אבל נשאר תמיד 
מקושר לחמיו מזוו”ר ה”אהבת ישראל” מוויז’ניץ ואף 

היה מתפלל בנוסח ויז’ניץ.
לאחר מכן התמנה אבי להיות הרב של העיר פרעשוב, 
שם כיהן ברבנות שבע שנים, ומשם עלה לכהן ברבנות 
העיר הגדולה פיעטרקוב, שם מילא את מקומו של בן 
העיר,  של  רבה  שהיה  שפירא  מאיר  ר’  הגה”ח  דודו 
וכאשר נתמנה ר’ מאיר להיות רבה של העיר לובלין, 

קיבל אבי את רבנות העיר פיעטרקוב.

המשך תולדות חייו
האמת היא, שבפיעטרקוב היה ישוב יהודי יותר גדול 
מאשר בעיר לובלין, אלא שרבנות העיר לובלין היתה 
ימיהם של  מאז  רבנות שנמשכה  נכבדה,  יותר  רבנות 

רבותינו גדולי האחרונים המהרש”ל, המהר”ם, רבי שכנא ושאר גדולי העיר, בסיבת 
מקומו.  את  למלא  התמנה  ואבי  ללובלין  מאיר  רבי  עבר  בלובלין  הישיבה  הקמת 
כשעמד הגאון ר’ מאיר שפירא לפתוח את הישיבה הגדולה בלובלין, הוא נסע לכל 
ישיבות ליטא לבדוק כיצד לבנות את סדרי הישיבה, ובמסעו היה אז במיר ובראדין, 
בטעלז ובנובהרדוק ובסלבודקא, בהיותו איש אמת חיפש את האמת בכל המקומות.

)זה היה לפני שנולדתי(, שבנוסעו ברכבת הפילו אותו  ידו של אבי  ידוע הסיפור עם 
אנטישמים בין שני קרונות הרכבת. כיסה אבי את ראשו ביד ימינו וקרון הרכבת 
עלה על ראשו והוא ניצל, אבל ידו נפצעה מהרכבת, ונאלצו לקטוע את יד ימינו, ואז 
הרגיל את עצמו לכתוב ביד שמאל. הכניסו אותו לחדר ניתוח לקטוע את ידו, וכאשר 

התעורר מהניתוח אמר “ברוך ה’ שהיד של התפילין נשארה בשלמות”.
שם הרב ‘ישראל מאיר’ - על שום מה?

כשנולדתי קרא לי אבי בשם “ישראל מאיר”, ישראל על שמו של ה”אהבת ישראל” 
- חמיו מזיוו”ר של אבי, ועל שמו של הרה”ק רבי ישראל מטשורטקוב, שנסתלק 
בשנת תרצ”ד, חמישה שבועות לאחר הגה”צ ר’ מאיר שפירא. והשם “מאיר” קרא 
לי על שמו של הגה”צ רבי מאיר שפירא. הוא גם קרא לי כך על שמו של ה”חפץ 
חיים” - ישראל מאיר, משום שאבי היה מקושר לשלושת הצדיקים האלו: הרה”ק 

מטשורטקוב, החפץ חיים, והגה”ח ר’ מאיר שפירא, וכולם נסתלקו בתוך שלושה 
חודשים: החפץ חיים נסתלק בכ”ד אלול תרצ”ג, הגה”ח ר’ מאיר שפירא נסתלק 
ובי”ג כסלו נסתלק הרה”ק מטשורטקוב. מספרים שכאשר באו  בז’ חשון תרצ”ד, 
להודיע להרה”ק מטשורטקוב על פטירתו של הגה”ח ר’ מאיר שפירא, שהיה מחסידי 
טשורטקוב, קרא עליו את הפסוק “ואת יהודה שלח לפניו להורות”, שהרי שמו של 
המהר”מ שפירא היה ר’ יהודה מאיר, ובזה רמז הרבי שגם הוא עצמו עומד להסתלק 

מהעולם. 

מותו על קידוש ה’
אבי כיהן ברבנות העיר פיעטרקוב עד למלחמה הנוראה, שם נלקח על ידי הרשעים 
לטרבלינקה יחד עם כל יהודי העיר, בי”א מרחשון תש”ג, לשם נלקח יחד עם אחי 
שמואל  ר’  הגה”ח  הסבא  שם  על  בישראל  שמו  שנקרא  הי”ד,  יצחק  שמואל  הק’ 
יצחק שור. ביום שהם הגיעו עם הרכבת מפיעטרקוב, הגיעה לשם גם הרכבת של 
העיר פרעשוב. שם ברציף נפגשו רגע לפני שנכחדו שתי קהילות גדולות בישראל 
שתי  של  הרב  אך  זה  את  זה  הכירו  לא  הקהילות  שתי  כרב  אבי  כיהן  שבשתיהן 
הקהילות איחד ביניהם בחייהם ובמותם. בפרעשוב לא בחרו ברב לאחר שאבי עזב 
את העיר, ומצודתו של אבי נשארה פרוסה עליה גם בהיותו רבה של פיעטרקוב, 
ובאותו יום איום נפגשו שתי הקהילות יחד בטרבלינקה. אבי נשא שם נאום גדול 
הניצולים  שהעידו  כמו  הגזים,  לתאי  שנדחפו  לפני 
המצוות  תרי”ג  מכל  כי  אמר  בנאומו  מטרבלינקה. 
הזכות  ופרעשוב,  פיעטרקוב  ליהודי  לנו,  נשארה 
ולא  טלית  לא  בידם  היה  לא  אחת.  מצוה  עוד  לקיים 
קידוש  מצות  אם  כי  יום-טוב,  ולא  שבת  לא  תפילין, 
השם, “ונקדשתי בתוך בני ישראל”, ומאחר שכך הוא, 
הבה אחים נקיימנה בשמחה על הזכות שנשארה לנו 
לקיים מצוה אחת. וסיים אבי ואמר: “ואני מבטיח לכם 
‘כי בשמחה תצאו’, עליהם  שיתקיים בנו דברי הנביא 
בונם מפשיסחא שבכח השמחה אפשר  ר’  אמר הרבי 
לצאת מכל הצער והיגון של העולם הזה. ואני מוסיף 
‘ובשלום תובלון’, שבשלום יוליכו אותנו לעולם הבא, 
לעולם שכולו נצח”. לאחר מכן אמר יחד עם בני שתי 
הקהילות “שמע ישראל”, ואמר את הוידוי, וכל אלפי 
היהודים אמרו אחריו את מילות הוידוי. היה זה ביום 
‘מנעי  ההבטחה  הובטח  לה  אמנו,  רחל  של  פטירתה 

קולך מבכי ועיניך מן דמעה’.

הבן הנותר לפליטה
אני ניצלתי מהתופת, היות שאבי ידע שבבוקר עומדים 
לקחת את היהודים מהעיר, ואף שלא ידע להיכן לוקחים 
אותם, אבל ידעו שעומדים להוציא אותם מהעיר. הוא 
לא רצה ללכת למקום מחבוא, כי הם חיפשו בראשונה 
יגבירו  אותו  ימצאו  לא  שאם  וחשש  הרבנים,  אחר 
הרשעים את החיפושים ומי יודע כמה יהודים יהרגו על 
ידי זה. הוא סידר מחבוא עבור אמי ועבורי, והוא עמד 
ליד בית-הכנסת הגדול עם ספר-התורה בידו, וכך עלה 
לרכבת עם יהודי העיר יחד עם אחי הגדול שכבר היה 

בגיל בר-מצוה. וביום שנלקחו, בו ביום עלתה נשמתם בסערה השמימה.
מהגיטו בפיעטרקוב עברתי למחנה עבודה בצ’נסטחוב ומשם לקחו אותנו למחנה 
יחד עם אחי  הריכוז בגרמניה -בוכנוולד, ולאחר ההצלה עליתי עם עלית הנוער 

נפתלי ז”ל לארץ ישראל, ובתשעה באב תש”ה כבר היינו בעתלית.

איך מנציחים כזו אישיות רבת אנפין?
גולת הכותרת היא הישיבה על קברו על שמו של אבי, זכינו והקמנו את הישיבה “חיי 
משה” בירושלים עיה”ק הנודעת לשם ותהילה בכל רחבי תבל, בראשות חתני הגאון 
הגדול ר’ בנימין קאהן שליט”א, בעל עיון מעמיק ובעל השקפה נפלאה, זכתה ישיבה 
זו שפקע שמה בכל העולם כבית גידול של עמלי תורה וגדולי תורה, הרבה מבוגרי 
הישיבה מכהנים כרמי”ם וראשי ישיבות ודיינים, ועל כולם יש את החותמת שהם 
“בוגרי הישיבה חיי משה”, כך זכינו להנציח את שמו של האבא בכל העולם. זוהי 
ישיבה שאין בעולם החסידי ישיבה ברמת לימוד גבוהה כמוה, ובראש הישיבה עומד 
הגאון הגדול ר’ נפתלי נוסבוים שליט”א, שהוא דמות נפלאה. הישיבה הוקמה בשנת 
תשמ”ט, אז קיימנו את ה”הושיבו ישיבה על קברו” על שמו, וברוך ה’ שהישיבה 

גדלה והצליחה וגם עשתה פרי.

תורה מחזרת נכדו הקרוי על שמו הגאון רבי משה חיים לאו שליט"א בעליה 
חסדים'  'גומלי  המדרש  בבית  שנערך  הש"ס  סיום  במעמד  ובנאום  לתורה 
בשאץ, מקום בו היה מגיע זקנו הגרמ"ח הרב דשאץ זצ"ל לנאום ולשאת 
דברי התעוררות. המעמד נערך במסגרת חגיגות סיום הש"ס העולמי בחודש 
הקדושים  למקומות  ה'אגודה  ידי  על  ברומניה  שאץ  בעיר  התש"פ  שבט 

ברומניה



 

 

  
 
 

 
  

 
 

   דבר העורך
זו מפרשה    הקדושים   באבות  לעסוק   מתחילה  התורה   החל 

, ע"ה  ם אבינוהרם הראשונה לאבשל הקב"ה בפע  ובהתגלותו
ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּת   ְל ֶל  ַאְבָרם  ֶאל   ה'  ַוֹּיאֶמר : ")יב, א(  שנאמר

 ". ּוִמֵּבית ָאִבי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ 
ַאְרֶאּךָ אֲ ":  וברש"י לחבבה ִּגּלָ לא    -  "ֶׁשר  כדי  מיד  הארץ  לו  ה 

 .  כל דבור ודבור בעיניו ולתת לו שכר על
וצריך כל איש ישראל לחבב את   (פרק נט)  'חרדים' בספר  וכתב  

ולב ישראל  בתשוקהוארץ  ארץ  מאפסי  אליה  כבן   א  גדולה 
חיק   לדורות אל  בכיה  לנו  שנקבעה  עווננו  תחילת  כי  אמו, 

, "ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה"  :ד)קו, כ  (תהליםאמר  שנ  יען מאסנו בה
נאמר   ִצּיוֹ "(יד)  ושם  ְּתַרֵחם  ָתקּום  היו  "ןַאָּתה  ולפיכך   ,

 האמוראים מנשקים עפרותיה ואבניה בבואם אליה. 
ראשונה    ומצינו פעם  אבינו  לאברהם  אמר  שהקב"ה  במדרש 

ויראנה ישראל  לארץ  לו ויחזור    שילך  נתן  לא  שחזר    ואחר 
ואותן חמש   עד חמש שניםללכת לארץ ישראל  רשות לחזור  

הפסוק   זה  אמר  והוא  ללכת  לחזור  משתוקק  היה  שנים 
ז  תהלים( ְוֶאְׁשֹּכנָ "  :)ח-נה,  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה  ִלי ֵאֶבר  ִיֶּתן  ִהֵּנה    ,הִמי 

במדברות של ארץ  מוטב ללון - הַאְרִחיק ְנֹדד ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסלָ 
לל ולא  שישראל  בפלטריות  והיון  לארץ,  חוצה  תאבל  , ה 

, " ו ה'ַוֵּיֶל ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָלי' רשות כתוב: " הכשניתן לו  ו
היה  לא  הארץ  אל  בואו  שבא   וקודם  אחר  אבל  משתוקק 

תפארת יקר  הנבואה  במראה  וראה  ראשונה  פעם    שמה 
אנחנו  לדורות  נלמד  וממנו  נכסף,  נכסוף  אז  הארץ,  קדושת 

להיותיוצאי   אכנ  חלציו  כמוהו  שיושביה    יפל  עף  ספים 
 . םסורייבי םחיבצער, על מנת כך נהיה שמ

ארץ ישראל קדושה היא מכל הארצות  :  'משך חכמה'ואומר ה
ונתונה תחת עול עמים זרים, ואינה    אפילו כשהיא בחורבנה
קדושתה את  אלוקיך  ה  ֵעיֵני״  -  מאבדת  ַהָּׁשָנה  '  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה 

ַאֲחִרי ָׁשָנהְוַעד  ירידב(  ״ ת  יאם  משראה)ב,  כי   אברהם  .    אבינו, 
היא,   הכנעני נמצא בארץ, אמר לו השם יתברך: אמנם אמת

, בכנענים  אינך רואה אלא ארץ רגילה מיושבת  למטה  פהי  כ
  הרם את עיניך כלפי מעלה, התבונן   -״  ָׂשא ָנא ֵעיֶנים ״לווא

השמ הרוחנית  ״יבהנהגתו  תראה  אז  או  העולם,  של  י ּכִ ימית 
כי כבר מעתה יש    -ה״  ָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתֶנּנָ ָאֶרץ ֲאֶׁשר אַ ֶאת ָּכל הָ 
   ...זו מין קדושה מיוחדת והיא נועדה לך ולזרעך לה לארץ
הג לארצעגועיאת  הקד ם  אבות נו  לנו  הנחילו  ספק  אין  ושה 
אבי  נויאבות אברהם  עובראשם  רחבי "הנו  מכל  יהודים   .
אר  העולם עולים,  עלו  ועדיין  מדוע?    ,תמוהה  ןוהענייצה 

ל שואפשר  כל  באר  שלבשורש  חיבור   יהודי  נשמה  נמצא 
י ָּבּה ֵמֵרִׁשית  הֶ -"ֵעיֵני ה' ֱא  ,הארץ המובטחת,  לארץ ישראל

  ֶהי -"ֵעיֵני ה' ֱא  ומהו.  (דברים יא, יב)ָנה"  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ַהּׁשָ 
   ".השגחה אלוקית מיוחדת ,מרכלוָּבּה"? 

הווה יכ  ,דאובע   בדידי  להעיאני  ז"לול  הוריי  על  ניתנה כש  ד 
האפשרות לעלות ארצה הם    אחד  ביום בהיר   . מעיראק  להם 

ו  הכלעזבו   להם,  שהיה  הרכוש  וכל  הבתים  ארצה לעכולל    ו 
היכן    -  מועדות   מבלי שהם יודעים לאן פניהם  לארץ ישראל

יגורו   ביתהם  חיוה(  ובאיזה  באוהלים ב  ם  מכן   התחלה  ולאחר 
  .שנים)  10-עלה מפחונים למב

הם   נחת  כרעו    המטוס,  ׁשִמֶּכבֶ   וירדוכשהמטוס  על מיד 
כולם   ומיד  אותה,  ונישקו  עפרה  את  ליחחו  פצחו  האדמה, 

נדמה , כי  השעהלאותה    עים שהתנקזו בבכי של שמחה וגעגו
גלותשהיה   שנות  להם  אלפיים  לארץ  הסתיימו  והגיעו   ,

(נא,    עיהו הנבואה של הנביא יש  בם אתבליהם חשו    ,הנכספת
   ."ָּנהי ְּבִר ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון  ה'  ּוְפדּוֵיי " :יא)

 
 
 
 
 
 
 

   
 . לארץ ישראלמשם נסיון אברהם אבינו בהליכה לחרן, ו . א
 , שרה  אברהם ושרה יורדים למצרים, נסיונות: רעב בארץ . ב 

 .בכבוד ממצריםולים ע ,נלקחת לפרעה, ובדרך נס

אברהב  רי . ג רועירועי  עם  כתוצ  ם  מכך  לוט,  לוט אה  נפרד 
 . יח)-ה (יג, םב בסדוומתיישמאברהם 

המלכים . ד למלחמת  אברהם  רדיפת  את לוט  הצלת,  וניצח   ,
את  קיבל  הרכוש,  את  המלכים  לחמשת  והשיב  המלכים, 

יקח   -שם  ברכת   שלא  סדום  למלך  ונשבע  שלם,  מלך 
 . (פרק יד) מרכושו.

 בה'.  ן, והאמיה זרעךכה יהילאברהם הבטחת ה'  . ה 
הבת . ו  בין  הברית  ונבואת    להוהגאו  במצרים  שעבודרים 

 .(פרק טו) משם
 .(פרק טז) ישמעאל, והולדת הגר המצריתשרה ו  . ז 
 הולדת יצחק.הבטחת ה' לאברהם על  . ח
 . (פרק יז) מצות מילה -רהם אבינו בריתו של אב . ט

 
 
 
 

 
 
 
 

חשו י"א  יום   אהוא    ןבמר  רחל  של  פטירתה  ע"ה. יום   מנו 
מה ראה יעקב אבינו לקבור :  )פ"ב  רבהבראשית  (  במדרשמובא  

שהגליות   אבינו  יעקב  צפה  אלא  אפרת?  בדרך  רחל  את 
שם  ע קברה  לפיכך  שם,  לעבור  שתידות  מבקשת כדי  תהא 

"יעקב אבינו  :  )ד  ,גרבתי  (א בפסיקתא  מובוכן    .עליהם רחמים
הקו ברוח  לעבורצפה  עתידים  שהגלויות  והם    דש  שם  דרך 

חל, ומבקשת עליהם רחמים. בורת רומחבקין ק באים
ניהרב    -  הר"ןרשות  דבו ח'(  יםסרבנו  מקום  שכתב:    )דרוש 

אמרו  זה  ומפני  השפע,  להימצא  ראוי  הצדיקים,  קברות 
ם ולהתפלל שם, כי התפילה  על קברי צדיקישראוי להשתטח  

 . במקום ההוא תהיה רצויה יותר
 ְּבָרָמה ִנְׁשָמע  לקוֹ ה'    ַמרָא  ה ּכֹ : ")טו-ידלא,    ירמיהו(אומר הנביא  ו

ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה   ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניהָ ל  ָרחֵ ים ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִר 
ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר   ְוֵעיַנִי ִמִּדְמָעה   ֵל י קוֹ ִמְנעִ ה'    ֹּכה ָאַמר  : ִּכי ֵאיֶנּנּו
רחלמ  מבקשיםאנו  .  "ִלְפֻעָּלֵת תפסיק  אמנו  לבאל  ל עכות  י 
  בב"א., שיחיש את הגאולה לםהעופני בורא בנייך ל

 

 
 

תה  הי ן, מה  מנין היה לו לאברהם ממו  ":שפתי כהןשואל ה" 
ה לו, כי  תמאבותיו לא הי  ירושההרי  תו,  מלאכתו ומה סחור

אליעזר עבד צאים בדברי  ומכרם. ואנו מושה צלמים  ביו עא
  , ַוה' ֵּבַר ֶאת ֲאֹדִני ְמֹאדאמר: "אברהם, כשהלך אצל בתואל  

ּוְגַמִּלים ַוּיִ  ּוְׁשָפֹחת  ַוֲעָבִדם  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ּוָבָקר  ֹצאן  לֹו  ַוִּיֶּתן  ְגָּדל 
, שכן אמרו: נוצו", שהיה מאכיל לכל באי עולם כפי רםַוֲחֹמִרי

בשר או   -תה רוצה  קופרא א'  ומר לו,שהיה א  -"  לע ֶאׁשֶ ַוִּיּטַ "
רו אתה  ממון'צהירקות  היה  צריך  ולזה  היה    ,  מאין  רב. 

רב?  ממון  לאברהם לא  כה  למה  לו,  היה  לבנו   ואם  הניח 
אבינו    יצחק? אברהם  העולםָמׁשָ אלא  על  הכסף ל  אפילו   ,
ה  -והזהב   כל  נברא  לא  כי  שלו,  המוצא  לו  אלא נגלה  עולם 

שנאמ  אברהם,  " בשביל  תוֹ ֵאּלֶ ר  ְוָהָאֶרץ  ה  ַהָּׁשַמִים  ְלדֹות 
כדי   -"  םְּבִהָּבְרָא סיפוקו  די  ממנו  לוקח  והיה  באברהם, 

כי  מקום,  של  יחודו  שיכירו  כדי  עולם,  באי  לכל  להאכיל 
 אברהם הראשון ידע מקום הכסף והזהב. 

 בס"ד

 "א פשת חשון  'ח                   חשוןא י" - ו ע"הלכבוד רחל אמנ ש עלון מוקדה                           "אישנה   490ן מס' עלו

   ךָ ֶלְך לְ 

בתוכן    בעלון בינש  603  שיעורנעסוק    ' ב  וםערך 
השרון  ב   , 19:00בשעה  ,  2ר  קוצה  ובברח רמת 

  הגאון מו"ר של  מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 . צ"לז אדלשטיין  יעקב רבי

 שבת שלום 



 

 

טוב  יצחק  רב  וייהגאון  זכהיה  להינצל   ניסים  בנסי  ס 
האי  הוא  מהשואה  באירופה.  של   גרומה  מרחק  בעיירה 

מפרשבורג ק"מ  פלשו  .  ארבעה  המלחמה  סיום  לפני  שנה 
כי  הגרמנים בתחילה  סיפרו  לא  הם   -מטרתם    להונגריה. 

היהודים את  בסוף.  להרוג  היה  שזה  הם    מכיוון  המלחמה, 
מאותניהלו לקבל  ומתן  דולרי  משא  עבורמיליוני   רשחרו  ם 

הרב.  הודיםהי של  הטוביה    אביו  הרבוייס  ה  יה  רה. י י עשל 
עד לפרשבורג   פי שאני יודע שהדרך  אמר לבנו: "אף על   הוא

ממך,  מסוכנת מבקש  אני  זאת  גש   בכל  לפרשבורג,  לרוץ 
ס למה להתייח  ראש הקהל ושאל אותו איך עלינו  לביתו של

ה ת הסכנמספר הרב טוביה וייס: "למרו".  שהגרמנים אומרים
 את  ש הקהל, שאלתיו לפרשבורג, הגעתי לביתו של רא  ירצת
החלטיש באופן  לי  ענה  והוא  אבי,  של  ,  אלת  שכוונתם 

ועד   מנער  -את כל היהודים   הגרמנים להשמיד, להרוג ולאבד
לברוח  ,זקן שיכול  מי  וכל  אחד,  ביום  ונשים  ברח שי  - טף 

 יבלראש הקהל אמר לילד טוביה וייס, שהוא ק "!  ללא דיחוי
לקבליסיכרטף  אל שהסכים  אנגליה,  ממלך  פליטים   אלף  ם 

כדיהודי מאנגליה  להצילםם  הנאצים  י  כיוון  ".  מציפורני 
הוא אליו,  בהוסיפו  שהגעתי  כרטיס  לי  הרכבת :  נתן  מחר 

לכוון הילד  ."אנגליה  יוצאת  של  פ  הוריו  וייס  ם קחיי טוביה 
קשה.  היו שהמצב  הבינו  ילדם,  הם  את  שלחו  הקטן    ולכן 

בלאנגלילבדו   ואז  ילה,  קרוב.  או  מכר  לו    רהאמו  אמ  שום 
ש  את לו  וכךלה.  הצוואה  "אמרה  שתהיה  :  מקום  בכל  בני, 
יהיה    ומה שאתה  -שלא  תזכור  אל   תמיד  לעולם  יהודי! 

יהודי שאתה  הילדים "!  תשכח  אלף  כל  את  הביאו  ובאמת, 
ההורים .  הלאנגלי כיבוד  ובזכות  עשה  שהוא  החסד   בזכות 

אצל ראש   קורה  וק מהדה לבת הסכנשעשה כאשר רץ למרו
כרבזכ  -הקהל   קיבל  הוא  זה  וכך    יסטות  מהונגריה,  יציאה 

האיומה מהשואה  מהונגריה .  ניצל  הילדים  אלף  כשהגיעו 
הלך ,  לאנגליה אנגליה  ומלך  בשורות,  כולם  את    העמידו 

לקלוט למדינה   א ברוב חסדו הסכיםלראות את הילדים שהו
מופתי בסדר  עמדו  כולם  להשראוי  כפ,  שלו.  בארצם   נהגתי 

שאצלם האנגלים,  וגיוש  של  מופתי  סדר  טקס, לט  של  נונים 
 . שאסור לזוז בשעת הטקס - יניהםוב

ורץ  ,לפתע מהשורה  ויצא  קפץ  מהילדים  המלך.   אחד  לכיוון 
אותו  לעצור  וניסו  עליו  שצעקו  המלך    -  מובן  ציווה  אך 

 לשמוע מה בפיו.   עליהם להניח לו, כי הוא מעוניין
לי מילים אדוני המלך! אין  : "ר לומלך ואמול המניצב  הילד  

שהצלת  ךללהודות   יהיה    על  שלך  שהחסד  כדי  אבל  אותי, 
כי זכור  שלי    שלם,  והאחיות  שלי  האחים  שלי,    -ההורים 

טובה    נשארו לי  שתעשה  מבקש  ואני  לבדם,   ןְוִתּתֵ שם 
ו שליאישורים  המשפחה  לבני  גם  חייך  "!  כרטיסים  המלך 

והוא העניק    !"מבוקשך  אתיבלת  סדר! קואמר לאותו ילד: "ב
כרט כל  לו  עבור  טוביה    בני יסים  יצחק  ר'  מספר  משפחתו. 
" לעמוד    ילדים  999וייס:  שלהם   -המשיכו  המשפחות  וכל 

כלרצחו,  נ את  הציל  הרגע,  את  וניצל  שקפץ  אחד,   ילד 
 "!  המשפחה שלו

כולם עומדים ליד   -התפילה    וייס: "זה הכוח של  הרבר  אומ
אבל   אל   ואשה הו  מיש  ישהמלך,  להתחנן  וקופץ  מתאמץ 

מכולם;    המלך הזאת  יותר  לקפוץהקפיצה  מוכן    שיהודי 
ואת אותו  להציל  בכוחה  שיש  זאת  היא  כל   ולהתחנן, 

הכוח של הבקשה    המשפחה שלו. מפה אדם צריך ללמוד את
     ".ומועילים לפני הקב"ה  והתחנונים, כמה הם טובים

 ]"םיי הח אתאנשים סיפורים ששינו ל 102מתוך הספר "[

הרבים  הממתינים  בין  פולין.  בירת  ורשה,  הרכבת,  תחנת 
זצ"ל,  לרכבת ניצבה גם דמותו התמירה של הגרי"ז מבריסק 

דרכו מהכא להתם. הגרי"ז אחז בידו מזוודה   שהוצרך לעשות
בגדים כמה  נחו  בתוכה  הם    קטנה,  לא  אך  היטב,  מקופלים 

מ לו...  החשובים  מתתחתםהיו  השלישי  חת  ,  הונח   -הבגד 
ערך, בזהירו יקר  תכשיט  היה  הזהב  שעון  נאה.  זהב  שעון  ת 

ישראל   שונאי  בהם  ימים  אלה  היו  מבוטל...  לא  שווי  בעל 
על יהודים להחזיק בכל דבר ערך, כזהב  הרימו ראש, ואסרו  

הינה    -רי"ז כשהזהב בידו  ותכשיטים. ברור היה כי תפיסת הג
את אחיזתו  הגרי"ז הידק  ..  ממש.של    בגדר סכנת פיקוח נפש 

המצויים.  ביד הגנבים  מפני  לשומרה  כמבקש  המזוודה,  ית 
אולי זה מה שעורר את חשדו של חייל שעבר במקום, שקרא 

בשנאה:   זהב?לעברו  ברשותך  יש  האם  שמר   יהודי!  הגרי"ז 
מאופק פנים  ארשת  בניחועל  ושלל  של ת,  חשדו  את   תא 

ר לערוך  אומ  גמרב, והיט  החייל. אלא שהחייל חשד בו היטב
שאין   ואמר  שיקר  שכבר  לאחר  עכשיו,  במזוודה.  חיפש 

הוא מצוי בסכנת חיים של ממש, אם חלילה   -ברשותו זהב  
ה בפראות, יתפס!  אותה  פתח  בידו,  המזוודה  את  הניף  חייל 

'כאן אין זהב'   הראשון.  בקול, ועבר הרהר    -והניף את הבגד 
השני.   בבגד  זה'לפשפש  אין  כאן  והחישב    -ב'  גם  הרהר יל 

השלישיבקו בבגד  יש  בוודאי  אבל  החייל,    ...ל,  צדק,  והוא 
הזהב   שעון  הוטמן  השלישי  לבגד  מתחת  צדק.  איך  ועוד 

שת חיים היקר,  סכנת  של  במצב  הרב  את  מעמידה  פיסתו 
בחוזק עיניו  את  עצם  בשלווה,  בו  הביט  הגרי"ז  ה,  מובטחת. 

השלישי באוויר.    תעכבה מאת  המ'ונתן לו להניף את הבגד 
לפתע קול רועם בפולנית. הוא פתח את עיניו,    שמע  -  ?'כאן

לחלון   מבעד  מציץ  המפקד  כשראש  חיילים,  עגלת  וגילה 
החייל: 'האם ביקשתי ממך להתעכב כאן עכשיו?    ושואג על 
לעגלה מיד  מידיו,    !'תעלה  השלישי  הבגד  את  שמט  החייל 

ון  י הבגד לשעל מתכתי עדין בישר על המפגש בין כפתורוקו
שלהזהב ניזוק  ,  המזוודה  א  את  סגר  הגרי"ז  נתפס.  ולא 

כי   ביודעו  לרכבת,  להמתין  והמשיך  לו,  האופיינית  בשלווה 
מ חייו  ניצלו  זה  חייו  ברגע  ניצלו  אכן  כיצד  בטוח...  מוות 

ס מה  הקשים?  הנפת ברגעים  ברגע  העיניים  עצימת  וד 
ב כיצד  המזוודה  אז,  הגרי"ז  הרהר  במה  החייל?  על  ידי  שמר 

גילה הגרי"ז בעצמו, וכפי המסופר   ? סוד זהחונוותו ובטשלו
סגולה  ישנה  זצ"ל:  שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  על  בספר 

החיים'מה פי  'נפש  ג:  סגולה"ב) (שער  זוהי  עוצמתית   בדוקה,  . 
כו,  וייחודית הוא  האדם, וכך  על  צרה  שבאה  עת  בכל  תב: 
אד מחכאשר  או  קושי  עם  קשה,  נסיון  עם  מתמודד  סום  ם 

במחשבתו כי ה' הוא האלוקים,  לקבוע בלבו ו  עליו    -מסובך  
זולתו  בעולם  כח  עוד  ואין  זולתו,  יתאפס  ה'  רק  קובע    ברך . 

הכ וכל  העולמות,  בכל  כאין  ומנהיג  כולם  האחרים  וחות 
טיח נאמנה בלשונו: 'כן יספיק  ך הוא מבוכאפס לנגדו. אזי, כ

בידו, שממילא יתבטלו מעליו הכוחות והרצונות   ךברהוא ית
איזו הבטחה, איזו עוצמה,   !' דו כלללא יפעלו כנגעולם, ששב

איזו אמונה. כשיהודי מתמודד עם קושי, גם במצב של סכנת 
לעצום עיניים, ולהתרכז במחשבה    חיים ממש, הוא נדרש רק 

וחדה: בורא  ברורה  הכוחות   יש  כל  מלבדו.  עוד  אין  עולם, 
לשבעו יכולים  לא  הם  כנגדו,  ואפס  אין  הם  או לם  היטיב 

ק. רק בורא עולם מוביל ומכוון, הוא  ועיל או להזי הרע, להל
בלתו!  ואין  כך    היחידי  וכשמתחזקים  כך,    -וכשחושבים 

קושי,   מכל  יציאה  אפילו  מובטחת  מצוקה,  מכל  הצלה 
על   מונחת  חדה  ככשחרב  מתחזק  הצוואר.  כשיהודי  י 

יכו  ,באמונה מקבל  ממי   לותהוא  עליונה  לשמירה  וזוכה 
בו! מאמין  מתחזק  כשיה   -ונתו'  באמדיק  'וצ  שהוא  ודי 

 הוא זוכה לחיים טובים, ערבים ומאושרים! -באמונה, 'יחיה' 
 ] פניני פרשת השבוע[ 

 סיפור  - הסוד שמבטיח הצלת חיים



 

 

אבינו 'אם מחוט ועד שרוך    אמר רבא: בשכר שאמר אברהם
ב זכו  שנעל',  ורצועה  תכלת  של  חוט  מצוות:  לשתי  ל  ניו 

 . ט.)חולין פמסכת  ו יז.טה סומסכת (תפילין 
כתוב: "כשיעמדו   סדר חליצה, קסט, נז)  רזעהן  (אב  'ךרוע  ןחלשו'ב

'ברוך אתה ה' אלוקינו. הרב:  . אשר קדשנו במצוות... .יאמר 
ש והטעוחוקים  אבינו".  אברהם  מדאמרינל  בגמרא ם,  ן 

ב"פתחי תשובה" ס"ק י"ז דבפרק   םשן  (עייהדם  בחולין בפרק כיסוי  
לא  כיסוי קצ  הדם  בשינוי  מ"ג  רבה  מהמדרש  מקורו  אך  כן,   : ת)נמצא 

אברהם   שאמר  ַנַעל"בשכר  ְׂשרֹו  של   "ְוַעד  למנעל  בניו  זכו 
 .  םיבומצוות  - חליצה"
אני   -  "ִאם ִמחּוט: אמרת "מובאבראשית רבה  מדרש  ואילו ב

לבניך   ציצית,  נותן  ַנַעל"מצות  ְׂשרֹו  לבניך   -  "ְוַעד  נותן  אני 
ְוַעד ְׂשרֹו  ", אלו קרבנות,  "ִאם ִמחּוט"מצות יבמה. דבר אחר:  

עולי  "ַנַעל פעמי  אלו  "תנחומא"  ,  ובמדרש  : מובארגלים. 
 " שאמרת  פסח.  ַנַעלבזכות  אכילת  מצות  לבניך  נותן  אני   ,"

 ו. ֵמֵעׂשָ ועוד אני נפרע 
ברכה על  לתמוה  מצאנ  יש  שלא  כדוגמזו  מצוה,  ו  בשום  תה 

של  יך  א וחוקים  'מצוות  זו  למצוה  לקרוא  אברהם  יתכן 
וכי היא מצוה של אברהם, והלא אברהם לא הצטווה  אבינו',  
במצוה    ין זה, ואלא שבזכותו זכו ישראל ונצטוו הםיכלל בענ

אומר רבא דבר נוסף:   פח:)חולין  (  ראגמיתר על כן, הרי ב  זו?!
אב שאמר  אבינו  "בשכר  ָוֵאפֶ וְ  " רהם  ָעָפר  בניו    ",רָאֹנִכי  זכו 

 מצות: אפר פרה ועפר סוטה".  לשתי
פר פרה וסוטה לא מצינו ברכה זו,  ויש להתפלא מדוע על א

חליצה? מצות  על  ועיי  ורק  הוא.  דבר  במהרש"א   םשן  הלא 
וכי  ה ש  פ"ח:)  חולין( "  ִאּלּוקשה:  אברהם  אמר  עפר לא  ואנוכי 

לולי  שומפרש,    ת?יואפר", לא היה לטומאת מת טהרה עולמ
האבר רחוקים יה  הם,  בעניינים  מת  טמא  טהרת  הכשר 

שמיעט אברהם אבינו    שמציאותם היתה קשה. אמנם בשכר
" שאמר  עצמו,  ָוֵאפֶ את  ָעָפר  שטהרתם רְוָאֹנִכי  להכשר  זכו   ,"

 ותם, שהם עפר ואפר.תהיה בעניינים שקלים במציא
 

יונתן' אברהםושי  :בכת  'תרגום  על  ירדה  עמוקה    . נה 
ירושלמיוב' כתתרגום  על    וב:'  נפלה  ומתוקה  עמוקה  ושינה 

  .אברהם
מדגישה    יש מה  לשם  עמוקה",  "שינה  הכוונה  מהי  להבין 

ה אברהם  על  שנפלה  שהשינה  עמיהתורה  ומהי  תה  וקה 
נאמר   הנה  מתוקה'?  שמוסיף 'שינהגום ירושלמי  רכוונת הת
 ; םְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמי "  :ב)-א(קכו,  בתהלים  

ִרּנָ  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  יעקב"  ָאז  וב"נחלת  (לבעל  ה". 
המשפט") ע   "נתיבות  שבות  את  ה'  ישיב  כאשר  מו, מפרש: 

הייסורים   רע איך שכל הגלויות וכליתברר לעם ישראל למפ
(ישעיה יא,  מו שכתוב  כ ולם לטובתם,  היו כ  -סבלו  הנוראים ש

ּבִ "  :ב) ָאַנְפָּת  ִּכי  ה'  אֹוְד  ַההּוא  ַּבּיֹום  כך  יְוָאַמְרָּת  כדי  ועד   ."
לאורך בכו  איך  עצמם  שיתמהו על  עד  הדברים,  שנות   יגיעו 

שהכ הבינו  ולא  נדהגלות  יהיה  וממילא  לטובה.  מה ל 
בכיו   כמו  הוא  בגלות  בעודם  שבכו  הבכי  ילד בעיניהם  של 

מעירים אותו  שוך שינה, ושכחיד ובוכה מתשחולם חלום מפ
א היה אלא דמיון, הוא כדי להרגיעו והוא מבחין כי הפחד ל

בעינ נראה  הדמיון  היה  איך  בכיתי,  'איך  מעצמו,  י  יצוחק 
ֶאת ִׁשיַבת  ְּבׁשּוב ה'  "  -"  זָא יה "כמציאות מפחידה'. כמו כן יה

" ן ִצּיוֹ  ְּכֹחְלִמי ",  הגלוםָהִיינּו  סבל  כל  כי  נראה  כמו ",  היה  ת 

שמתוך   בשינה,  פחד  "חלום  ִּפינּווממילא  ְׂשחֹוק  ",  ִיָּמֵלא 
 ברי ה"נחלת יעקב".  ק מעצמנו איך בכינו. אלו דִנְׂשחַ 

שהתרדמה  נאמר  שלפנינו  שבפסוק  לבאר  יש  דבריו  ועפ"י 
הי לא  אברהם  על  כתה  שנפלה  הנבואה,  לחזון  הכנה  פי רק 

", ֲאַדֶּבר ּבוֹ ַּבֲחלֹום    '...ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה"   :(במדבר יב, ו)כתוב  
   .הכן הנבואאלא התרדמה היא חלק מתו 

א ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו  שומע "  אברהם ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ 
"םֹאתָ  רואה  הוא  גדולהְוָחְׁשכָ ה  ימָ אֵ ",  זאת   ",ה  כל  עם  אך 

הוא מרגיש כי כל זה אינו אלא מראה הנובע משינה עמוקה  
היה   הכל  כי  ויבחין  יקיץ  שכאשר  חלומות,  המעלה  ומתוקה 

 ו יתבררו ל המראות הקשים שהוא רואה בנבואתדמיון. כך כ
ֵננּו ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשוֹ "יו לטובה, ום שכולם הא היוְּבבֹ 
 ]שבת ומועדים[                                                        ", בב"אהִרּנָ 

 
 
 

שליט" מרגלית  אהרן  הרב  קצר. :  אסיפר  זמן  לפני  זה  היה 
מצרכים  כמה  לקנות  מנת  על  השכונתית  למכולת  ירדתי 

ה בין  עברתי  העגלהמדלבית.  לתוך  ומלאתי  כל   פים  את 
רשימת .  הנדרשים  הפריטים כל  את  לקחת  כשסיימתי 

הקניה קופות  לכיוון  צעדתי  ארוך.  .  הקניות,  תור  שם  היה 
שקית  עם  תורה  בן  יהודי  נעמד  כשלפני  בתור    המתנתי 

בודדיםקט דברים  כמה  הכניס  בה  לאט,  .  נה,  התקדם  התור 
יה אותו  של  תורו  סוף  סוף  הגיע  כאשר  לפני ודואז  שעמד  י 

את את   להעביר  הניח  התור,  את  עזב  הוא  בקופה,  חפציו 
אף אחד לא הבין מה קרה לו, .  ויצא מהמכולת  השקית בצד

הרי הוא המתין כמונו דקות רבות, ומדוע כשהגיע תורו הוא 
אהחזי מהמקוםר  ויצא  הדברים  בעיני  .  ת  חידה  היה  הדבר 

ב התחלתי  ואני  תורי,  הגיע  לבינתיים  אך  ברת העכולם, 
. מתי לשלם על הקניה ויצאתי מהמכולתהדברים בקופה. סיי

עומד  יהודי  אותו  את  רואה  אני  מהמכולת  ביציאה  והנה, 
ושאלתי  אליו  ניגשתי  להתאפק,  יותר  יכולתי  לא  וממתין. 

יה  "רבי  לשאולודיאותו:  אוכל  קטנה  ,  שאלה   ..."אותך 
השיב" "בבקשה",  הרי  .  בפתאומיות,  התור  את  עזבת  מדוע 

שחיכית  וקבדי אחר  תורך  ומדוע    הגיע  זמן,  הרבה  כך  כל 
מעשיך פשר  את  לי  גלה  ראשו    "...יצאת.  את  הרכין  היהודי 

אותי ובענ שלחה  אשתי  האמת.  את  לך  "אומר  ואמר:  וה 
בודדים: פריטים  שני  רק  לתינוק  מטרנה    לקנות  וטיטולים 

לב, ברגע שהגיע תורי להעביר   י והנה, אם שמת.  הקטן שלנו
ב החפצים  לאחרקופהאת  הקופאית  הודיעה  היא  ,  כי  אי 

קמה  היא  להיום.  עבודתה  את  ובמקומה    סיימה  ממקומה, 
בקופה   ישבה  אשר  שכונתנו  תושבת  אחרת,  קופאית  הגיעה 

את   שאעביר  או.  מוצרייוחיכתה  כי  עקא,  דא  אשה  אך  תה 
לפרי לא זכתה  ועה לכל בשכונתנו כאחת אשר שנים רבות  יד

ובטן מילדים,  ריק  שלה  הבית  שהיא כבר  .  רבות    שנים 
הכנסת    מתפללת בבתי  ואף  בטן,  בפרי  ה'  אותה  שיזכה 

לים בשכונה מזכירים את שמה שתזכה לחבוק  ושיעורי התה
מיד לכך.  זכתה  לא  עדיין  אך  כי    בן,  ידעתי  אותה,  כשראיתי 

גדול כשאעביכעת   צער  והטיטולים,  המטרנה  את  לידיה  ר 
טיטולים לתפוס  לשמים.  עד  ויעלה  לבה  את   רנהומט  ימלא 

לדים, זה הכאב המר ביותר. על כן עזבתי בידיים כשאין לך י
מיד את הקופה והנחתי את הדברים בצד, ובלבד שלא לצער 

 "... והמטרנה אקנה במקום אחר אותה. את הטיטולים
לחלוטין ה'  והתרגשת   נדהמתי  עובד  יהודי  זהו  כולי.  כל  י 

הנמצא אחד  באף  לפגוע  לא  כיצד  הזמן  כל  שחושב   אמיתי, 
סך הכל ירד הוא לעשות חסד  .  כךבו, גם שאינו מתכוון לסבי

לתינוק   אוכל  לקנות  אשתו,  חשבון    -עם  על  הבא  חסד  אך 
'! אינו רצוי בעיני ה -הצער של השני  



 

 

 סיפור  - פשוט חייט לא
ראש בחדר.  שרתה  כבדה  הקיפו  אווירה  לובלין  קהילת  י 

לפי בדומ האחרון.  בחוליו  שהתייסר  רבם,  מיטת  את  ייה 
ה הרב המסורת  בוחר  העולם  מן  לכתו  קודם  בעיר,  מקובלת 

 רבנות של הקהילה. את ממלא מקומו על כס ה
ת שפתיו במאמץ רב. "אינני יכול לומר לכם מי  הרב הניע א

"ב  ֵיׁשֵ  אמר,  כיסאי",  אחריי,  על  שימות  האיש  הוא ואולם 
מי ימונה לרב במקומי". האנשים    שיגלה לכם קודם פטירתו
ה בתמיהה.  בזה  זה  דבריו  הביטו  יבאר את  שהרב  המתינו  ם 

 ליוצרה.  הסתומים, אך הוא כבר החזיר את נשמתו
מתח   השרו  הרב  לדעת דברי  ציפו  הכול  הקהילה.  בני  על 
 בא.שוף את זהות הרב המיהו הנפטר הבא, שיח

חייט כי  נודע  אחד  העיר,    יום  בקצה  המתגורר  חלה עני, 
כי לספר  ידעו  שהכירוהו  המעטים  פשוט  מאוד.  אדם    הוא 

שיקבע   האיש  זה  "האם  רעועה.  בבקתה  המתגורר  בתכלית, 
 .תהו הבריות ?"קהילה המעטירהמי ישמש הרב ב

"מי ראשי הקהילה, נאמנים לצוואת רבם, הלכו אל בקתתו.  
 שאל החולה בקול מיוסר. ?"תםאתם, ומדוע בא

הש הקהילה",  ראשי  "עליב "אנו  האורחים.  רבנו -ו  דברי  פי 
האיש   אתה  פטירתו,  רב  קודם  יהיה  מי  לנו  להורות  שצריך 

הבא". בהם    העיר  תלה  חוס  טמבהאיש  "רב? של  הבנה.  ר 
 . ..?"ם צריכים רבלשם מה בכלל את

תמהי מבטים  ביניהם  החליפו  בכלהעסקנים  טרחו -ם.  זאת 
שלהס לרב  זקוקים  "אנו  לו:  הלכתיות  ביר  בשאלות  יפסוק 

 ריע בדיני תורה, כמו בכל קהילות ישראל".יכו
אורו תפקיד    "אהה",  מה  מבין  אני  "עכשיו  האיש,  של  פניו 

אלי באתם  מדוע  אבל  עלינו    ?"יהרב.  ציווה  הקודם  "הרב 
אליך לפנות  פטירתו  תוהים   ..."קודם  העסקנים,  לו    אמרו 

 אליו. לפשר המצב שנקלעו 
הקיר.  ר ת חסרות פשר והסב את פניו לעבֲהָברוֹ ם ִהְמהֵ האיש 

נקרא "אולי  הצעה:  העלה  מהם  אחד  נבוכו.   העסקנים 
באוזניך שמות של ערים ועיירות, ואתה תבחר את שם העיר  

החזיר את פניו.  האיש    רב העתידי של לובלין".שבה מכהן ה
ות  ערים ועיירות קרוב זו אחר זו הועלו שמות   "בסדר", לחש.

כרה וז כב דומם ולא הניד עפעף. ואז ה ורחוקות, אך האיש ש
אוסטראה   אוקראינה)העיר  במערב  עיר  הניד   .(אֹוסטרֹוְה.  האיש 

   באצבעו. "זה הרב הבא", אמר קצרות.
בתחו יצאו  הוסהעסקנים  השאלה  סימני  אך  הקלה,  יפו  שת 

 ראה?באוסט מצא ומה החייט מיהו מחשבותיהם. את  להטריד
להר הספיקו  לשוב  לא  נקראו  והם  החייט. חיק,  בית  אל 
להט פניו  כל  ו,עכשיו  פשוט  איש  נראה  לא  כבר  כך. -והוא 

שאל   ?"מאוסטראה יסרב לבוא ללובלין"מה תעשו אם הרב  
העסקנים הרצינו. "  .אותם , לו"  ִאְמרּו"  ?"אכן, מה נעשהפני 

הר תפקיד  את  לקבל  עליו  ציוויתי  "שאני  החייט,  בנות נענה 
 בלובלין".

הדבריבטרם   את  לעכל  החייט. הספיקו  של  נשמתו  יצאה  ם 
הבינו כולם כי החייט לא היה אדם פשוט אלא צדיק    יו עכש
 , והוא זכה להלוויה מכובדת ונטמן סמוך לרב המנוח. נסתר

י רבּה  ילה יצאה לאוסטראה ומסרה בידמשלחת מטעם הקה
ההצע את  דחה  הרב  החייט,  שצפה  כפי  מינוי.  על כתב  ה 

 ", השיב.להישאר עם צאן מרעיתיהסף. "רוצה אני 
את דברי החייט. כאשר שמע הרב את ו  באין ברירה אמרו ל

פני החווירו  נפטרהדברים,  מלובלין  "החייט  בקול    ?!"ו.  זעק 

  כי. בעודו מתייפח, אמר לאנשי מר, קרע את בגדיו ומירר בב
ואעשה   ללובלין  אבוא  ימים  כמה  "בעוד  המשלחת: 

שרת  ו".כמצוות לובלין  זכו  בקהילת  הם  רבה.  שמחה  ה 
כל  במ קומה.  שיעור  בעל  הרב הק נהיג  פני  את  קיבלה  הילה 

רב הכתרה  הש  רושם.-במעמד  בני ביום  כל  התקבצו  בת 
חוצבת  דרשה  הרב  נשא  שבה  שלישית,  לסעודה  הקהילה 

ת עם  ונתן  נשא  ואחריה  בסוגיות  -למידילהבות,  החכמים 
אחד מהם לשאול את הרב עמוקות בש"ס. כטוב ליבם, העז  

א פתח הוהרצינו פניו של הרב, ו  י.לסודו של החייט המסתור
לנ  וסיפר: נהגתי  שחרית,  תפילת  אחרי  בוקר,  את "בכל  עול 

בית הכנסת, להישאר בו לבדי וללמוד עד חצות היום. פעם 
יצד נכנס לבית הכנסת נבהלתי לגלות מולי אדם זר. כאחת  

תיר  הנעול? 'אל  הרגיעני:  אני "האיש  ודם  בשר  כי  מפניי,  א 
'מד שאלתיו:  באתכמוך'.  'אלי  ?'וע  השיב:  הנביא   הווהוא 

בעיר  שלחני מסוימת  תקלה  לתקן  שיפעל  כבודו,  '. אל 
שם  ואת  שמו  את  לי  אמר  והוא  לשמו  האיש  את  שאלתי 

 וציין כי הוא חייט.עירו, לובלין,  
לא נחה דעתי. אמרתי לו שאם אליהו הנביא התגלה "עדיין  

ן לדבריו.  איני מאמי  -רצוני שיתגלה גם אליי, ואם לאו   אליו,
ל כי  השיב  לבקש  א  האיש  לי  עליי  כדאי  תיפול  שכן  זאת, 

אוכ שלא  ופחד  לשאת.אימה  ואז  -"בכל  ל  התעקשתי,  זאת 
לפ פניי.  על  מטפחתו  את  האיש  אליי העביר  נתגלתה  תע 

אלי של  עליי,  דמותו  נפלה  איומה  חרדה  הנביא.  הו 
מייד.  'ובכן, "ה  והתעלפתי  לי:  ואמר  רוחי,  את  השיב  איש 

מהר . ועכשיו אנא  ברתי לכבודו שלא כדאי לו הדהלוא אמר
בעיר'. התקלה  את  הספקתי  לתקן  נעלם   "בטרם  להתאושש 

 עדן". החייט. מאז לא ראיתיו. מייחל אני שאזכה לראותו בגן
 ] 'זכור לאברהם' פיל ע[
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 ה : רחל בת חנה : חנינה בת כמיסיה בת יוסף שמחה בת סרח : ח

 

 יעד יעקב בן פאולה   : אריה (לאון) בן מלכה : אללהצלחה
 ) ben esther) Jimmy Shmuel ג'ימי שמואל בן אסתר   הבה בת אטו :ז - זיווג הגון 

 רחמים בן איריס  הודיה בת פאולה: אלקנה -עדינה בת שמחה: הדס : הלי בת זהברח
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ות ומולתר  קדשותה ל ,להזמנות 
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ ון שרה תמר 2 הקוצר :תבכתו
 
 רבים וי הכזיל עשרמכספי מ ום  תרל  מצוה 

 רמת השרון 2 וצרקה' חר: לכתובת ק צ' ן לשלוחתינ 

 א:ימק ל שרע לז
 ם יר מ חלן ר סף בויאל  זק יחה  דהוי

 נה דין ב יאור ל : לאה ןבמה שלנפתלי 
 ושנה ת שב : שירה הינמ בת לזייר  שושנה

 יה ויקטור  תב  אתיל : לולו בת טלמי
 ל רחבת  הצביחה מש

   תמישלון ובל בי
 ה ית חב לרח
  לת מז ב יעד

 : ואתפלר
 א   "טשלי נה סאבן כמ םיר נסירב מאה
 ית   בן גל ישראל בקיע :  נהח  רהם בןבא
 נה ח  תט בוליז  :בת שרהה ריקטויו: תגלי טל בתראו

 ן בו רחלשמעו :זהיעלן ב : מנחם   החשמ ןדוד ב
 רות  תב ית גל : היהוד  ה בתהב ז  :הת דינב הלופא
        ה  רציפובת  לאה להי: א  רבקה תקרן בים רמ
   יבה בן חמוחבבי בת פי : טן אנבהם רבא
   בת שדרהנה שוש:  גילן אביבאל ריא

   רחל רית בתנו:  נהילבת ת : רו הנוארת ב לרח
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  (יב', א'))  ....וממולדתך ומבית אביךך  לך לך מארצךך
אני פוטר מכיבוד אב ואם לך ' – 'לך לך' : מובא במדרש

  אבל לא לאחרים'. ויש לשאול מדוע?
על  ונצטווינמדוע  :הקדמה': שער בת רבים'מתרץ נפלא ה
לאדם שיכיר כותב ספר החינוך: 'שראוי לו כיבוד הורים? 

אל ליבו כי  ןויגמול חסד למי שעשה עמו טובה... ושיית
 האב והאם הם סיבת היותו בעולם...' 

מוסר אותו לוקח את בנו ויהיה אם אבא ויש לשאול: מה 
וקעת מהבן מצוות הרי באותו הרגע פ? (רח"ל) להריגה

כי כנגד זה שהוא הביא אותו לחיים בהולידו  ,כיבוד האב
 כאן הוא מביא אותו לאיבוד חייו. ,אותו

נמרוד כדי תרח מסר את בנו אברהם לדרש שמובא במ
אברהם נזרק ד את הפסלים. שיהרוג אותו על שאינו עוב

פקעה  וכאן אותו בדרך נס לה הצי"האש והקב לכבשן
 'ולכן אומר לו הקב"ה 'לך לך ם מצוות כיבוד אב.המאבר

 מתוק מדבש!!. 'ולא לאחרים'לך אני פוטר מכיבוד אב ואם 
***** 

ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט השמימה וספור הכוכבים  
  אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך (טו', ה'))

... 'עשרה דורות מנח ועד אברהם'(אבות ה', ב') מובא במשנה 
 אבינועשרה ניסיונות נתנסה אברהם 'ובמשנה ג' נאמר 

 .'..ועמד בכולם
 ?אבינורהם בנאמר אמדוע במשנה ב' לא 

אברהם זכה להיות אבי  :"למתרץ רבי חיים מואלוזין זצ
ואז  תנסהנרק כאשר עמד בניסיונות ש האומה היהודית
  .אבינוהוא הפך להיות 

הבן יפה כח '(מנחות סג', ב') ו ל אמר"חז וללמדנו דבר נוסף:
כוחו של הבן הוא יפה . אאויש לזה שני מובנים:  'מכח האב
. כוחו של הבן יפה והוא זכה לכך מכוחו ב .האב חיותר מכ
 של האב.

ודאי ולכן  .תבניסיונונו שעמד יאנחנו בניו של אברהם אב
עמוד בניסיונות שמנסים אותנו מן לשגם בנו יש את הכח 

הבט 'ה מבטיח לאברהם "וזו ההבטחה שהקב השמים.
גם ש 'כה יהיה זרעך'ודע לך ש 'השמימה וספור הכוכבים

הואיל ואתה  גבוהות,להעפיל לדרגות היה את הכח הם יל
 מתוק מדבש!  לעמוד בניסיונות. הורשת להם את היכולת

 
 ובעניין 'אב ובן' מילתא דבדיחותא

ילד שואל את אביו 'אבא, מה זה מס הכנסה?' הוא 
ניסה להסביר אך הבן לא הבין... בדיוק אז קיבל הבן 
מאימא גלידה 'אפשר קצת?' שואל האב הבן נתן לו 

 הבן החל להתייפח בבכי .אכל לו חצי מהגלידה והאבא
 זה מס הכנסה'... -אמר לו אביו 'עכשיו תבין ואז 

***** 
  (טו', טו')אתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה  ו

 : אביו היה עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליו? רש"י

 

 בס"ד

  2211..1166  ––  כניסת השבתת
 17.31 –יציאת השבת  

  17.56 )דקות זמניות  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)  

  תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י לקט חידושי
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 גבעת אולגהבבית הכנסת 'בית יוסף' 
 073-2951228ניתן לשמוע את שיעורי הרב ב'קול הלשון' בטלפון 

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 ..ללמדך שעשה תרח תשובה.
הפסוק היה צריך לומר ואתה  לפי פירוש רש"י: לויש לשאו
לשון 'אבותיך' מראה שכל הרי כי  ?בשלום אביךתבוא אל 

 ...אבותיו עשו תשובה
: (סנהדרין קג', א')זיע"א: מובא בגמרא  'זרע שמשון'מתרץ ה

 כתוב ואם היה(הבן מזכה את נשמת אביו) 'ברא מזכה אבא' 
בשלום' לא היה הכרח לומר שתרח  אביך'ואתה תבוא אל 

כי יתכן שאברהם זיכה את נשמת אביו  ,עשה תשובה
 .(אברהם)במעשים הטובים ובמצוות שהוא עשה 

 אבותיךאבל כאשר התורה כותבת 'ואתה תבוא אל 
בשלום' היא כוללת גם את אביו תרח וגם את סבא שלו 

תרח עשה תשובה ובכך הוא אם וזה יכול להיות רק נחור. 
 מתוק מדבש!    .ה את אביו נחור לחיי עולם הבאזיכ

***** 
ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה 

 ')א ',טז(הגר 
זה שאומר הפסוק 'אשת  ')א ',בראשית רבה מה(מדרש מובא ב

חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה' מהו מכרה? 'עיבורה' 
 ...כמו שנאמר יחזקאל 'מכורותיך ומולדותיך'

 לקיחת הגר? לפרשת המדרשמה הקשר בין דברי 
: (הרב יעקב אהרן פישר זצ"ל) 'אר יעקב'פבספר נפלא מבאר 

מדוע הוצרך אברהם לקחת את שפחתו הגר  הקדמה:
קצת זוהמא ה יתיההם ראבבל היות ו"לאישה? אומרים חז

 .שדבקה בנפשו כירושה מאבותיו שהיו עובדי עבודה זרה
 דייוולאת הגר וממנה  חייקה שאברהם "הקב סיבבלכן 

ולאחר מכן  .אישמעאל כבכור והוא יקלוט את אותה זוהמ
 כעולה תמימה. הבטהרייוולד יצחק בקדושה ו

 'אשת חיל'' כלומר אשת חיל מי ימצא'סוק וזה שאומר הפ
ד מצאה את הדרך להוליד בן קדוש וטהור? א שרה כיצשהי

ת את שפחתה ומר ע"י שהוצרכה לקחלכ 'ורחוק' :ההתשוב
ב אותה לבעלה וכל זה כדי שיהיה 'מפנינים רולק 'מרחוק'

בטח בה לב '. ולכן המדרשמכרה' דהיינו עיבורה כדברי 
ושלל 'וע"י כך  'וישמע אברם לקול שרי'כמו שנאמר  'בעלה

עולה היה 'י"ה לבן קדוש וטהור ששזיכהו הקב 'לא יחסר
 מדבש!מתוק    .'ושלל לא יחסר'מלידתו והיינו  'תמימה

***** 
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב 

 המון גויים נתתיך (יז', ה')
בשמו של אברהם אבינו הייתה  'מטרת הוספת האות ה

הוא אינו יכול להוליד.  ולהוציאו מגדר המזל הטבעי שלפי
'ויוצא אותו החוצה' וביאר (טו', ה') וכפי שאומר הפסוק 

צא מאצטגנינות שלך, שראית  רש"י ע"פ המדרש: 'אמר לו
במזלות שאינך עתיד להעמיד בן, אברם אין לו בן אבל 

 ...אברהם יש לו בן'
 ' יוכל אברהם להוליד?וספת האות 'הע"י תדווקא ומדוע 

 מבאר רבנו ה'זרע שמשון' זיע"א: מובא בזוהר הקדוש 

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     053--3137617:  בעלון  להקדשה

 258גיליון  -שנה שביעית  
 תשפ"א פרשת לך לך



 
 
 
 
 
 

אורי  / להצלחה כללית –דקל מלכה  :כל התורמים לעלון הצלחתל
 רפו"ש –/ אהרון בן מסעודה  רפו"ש –סוזן בת ימנה  / רפו"ש –ישראל 

 לרפואה שלימה -דוריאן הודיה בת נעמי 

שירך מיודענו את דרכו מבני ברק  ,ואפילה באישון ליל ,וכך
בואכה פתח תקווה. לאחר שעה ארוכה הגיע ליעדו, וסיפר 
לידידו הנדהם את כל הדברים האלה. הוא מילא את חובתו 

 פנה לשוב את כל הדרך הארוכה חזרה לביתו. ו
לף וח הוא כאשרוהנה,  ...השעה הייתה כבר קרובה לחצות
 אדםין לפתע בבחמהוא  על פני בית החולים 'בלינסון'

 שפונה אליו ומבקש ממנו לעצור.
האיש סיפר לו כי סבו חולה אנוש, ועומד להשיב ברגעים 

כיצד הודי פשוט ואינו יודע אלו את נשמתו ליוצרה. הוא י
כבר מאוד עייף, אך כמובן לא חשב  היה נוהגים. האברך

לסרב. הוא פנה לבית החולים ושהה שם עד לאחר יציאת 
 הנשמה, ואף דאג שיטפלו בנפטר כהלכה וכמו שצריך.

והתעניין לדעת מה  אחר שהכל נגמר פנה הנכד אל האישל
היו מעשיו באישון ליל סוכות על אם הדרך? האברך סיפר 

עוררה באתרוג ועל על הבעיה שהת הסיפור...לו את כל 
ההליכה מבני ברק לפתח תקווה, כדי להסיר את המכשול 

שותק לרגע ואז אומר:מע את הדברים, ומחברו. האיש ש
התחמק אבל ניסה להאברך  'יש לך פרנסה?'כבוד הרב, 

האיש לא הרפה. בסופו של דבר הודה בפניו האברך על 
האמת, כי אין לו כלל וכלל פרנסה מסודרת, וכי הוא 

 ופל במשפחה גדולה, ויש לו הרבה חובות.מט
את דרכו לבני להמשיך סוף סוף האברך כעת יכול היה 

 ברק, אליה הגיע בשעות המאוחרות של הלילה.
 ..לאחר חג הסוכות אירע הדבר.

האיש שהזמין אותו ליציאת נשמה, יצר עמו קשר והציע 
לו רעיון מעניין. הוא עובד כמנהל חשבונות בארגון 

וב, שבראשו עומד רב גדול ופוסק נודע. הרב כשרותי חש
 דם נאמן למשרת פקוח אזורית בכירהמחפש כבר זמן רב א

הרב חייב לדעת שבעל המשרה  - יש לו בעיה אחתאך 
האחראית הוא אדם בעל יראת שמים אמתית וללא 

יראת הרי יידע לקחת את האדם הנכון?  אך כיצדפשרות. 
 ה' היא מהדברים המסורים ללב!

פנה אל הרב והמליץ על האברך שלנו למשרה הוא 
החשובה, תוך שהוא מגולל בפניו את כל הסיפור. הרב 
התפעל והתפעם! כאשר אדם עייף הולך באמצע הלילה 

מכשול, יהודי מבני ברק לפתח תקווה, רק כדי למנוע מ
הדבר מגלה כמאה עדים כי יראת השמים שלו יצוקה 

 י אתגרים קשים.ופנימית והיא יכולה לעמוד איתנה בפנ
הרב חש בכל לבו שהאיש שלנו הוא האיש שלו. יהודי 
שכזה חיפש כל העת. הוא נפגש עמו וגילה בו עוד שלל 

וידע ברורות את אשר לפניו.  –מעלות וכישורים רבים 
הוא הפקיד את האברך על המשרה הבכירה והמכניסה 

 ..והוא עושה בה חיל עד היום הזה, ולאורך ימים טובים.
 

ינו לזכור כי על '...מעשי אבות סימן לבנים'! אחים יקרים
כמו גם ההבטחה 'להנאתך ינו לגע אהציווי 'לך לך' נו

את רצון  שעל כל הליכה ומאמץ שלנו לקייםולטובתך' 
. נזכה לשכר עצום וגם אם זה קשה ומצריך מאמץהבורא 

לפי המאמץ כך  –אמרו 'לפום צערא אגרא' כבר הרי חז"ל ו
 '...של כל בריה שכר ה מקפח"אין הקב'השכר... ו

 
 !שבת שלום ומבורך

  004--88545521--פקס      B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:      0053--33137617:  בעלוןן  להקדשהה

 אבי מורי ממוס בן ג'ורה ז"ל ואמי מורתי גיטה בת מנטה ז"ל לעילוי נשמת:
מימון טפירו בן מזל קה ז"ל  / יעקב בן רבר' ישראל יחיאלי בן יחיא ז"ל / 

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -רחל (רשל) בת נעימה ז"ל   / טוב ז"ל

 שליטת יצאו מתחתהם שכאשר ישראל קיבלו את התורה 
 המזל ומאז נקבע ש'אין מזל לישראל'.

את התורה כולה כי האבות הקדושים קיימו ,כמו כן ידוע
גופם באמונה תמימה  עוד טרם נתינתה ע"י שזיככו את

 בבורא וכך הגוף לא עשה כי אם מצוות.
 המזלאברהם לצאת משלטון  וכיוון שבזכות התורה זכה

 .לכן נוספה לו האות 'ה' הרומזת לחמישה חומשי התורה
דבר זה נרמז במילים 'ויוצא אותו החוצה' החוצה אותיות 

 ,חוצה, שבזכות ה' הרומזת לחמישה חומשי תורה –ה' 
 מתוק מדבש!!     יצא 'חוצה' משלטון המזל. הוא

 
 

  (יב', א') לך לך...
 טובתךללהנאתך ו :רש"י

אם יש כאן הבטחה אז מהו הניסיון?  :ידועה השאלה
ה אמר לאברהם רק "קבה בפשטות: ד"וחשבתי לומר בס

המילים הללו  שמאחוריורבותינו פירשו  'לך לך'את הציווי 
אברהם עצמו אבל 'להנאתך ולטובתך' מסתתרת הבטחה 

 לא שמע אותה במפורש.
להנאתך 'וההבטחה  'לך לך'האם הציווי ויש להבין: 

 קשורים גם אלינו?  'ולטובתך
 

 : כסלו תשע"ח) - 'כלכלי'(  לפני התשובה נקדים סיפור נפלא
אברך בני ברקי, תלמיד  ...שנת תשע"ה, ימי ערב סוכות

חכם חשוב, קיבל פנייה מאחד מידידיו המתגורר בכפר 
עץ  ישפתח תקווה. בחצר ביתו של הידיד אברהם שב

לסור לחצרו כדי  הזמין את האברךהידיד  אתרוגים משובח.
לבחור שם שני אתרוגים נאים מתנובת העץ. אתרוג אחד 
ייקח בעל הבית, ואת השני ייקח האברך לעצמו. האברך 
קיבל את ההצעה ברצון. הוא נסע לכפר אברהם, חיפש 
ארוכות בין ענפי האילן, עד שמצא את האתרוגים 
המתאימים. הוא ביקש לשלם על אתרוגו טבין ותקילין, 

 בר רצה ליהנות תלמיד חכם מנכסיו. אולם הח
לקבל תשלום כלשהו, עקב  החבר בסופו של דבר התרצה

  התעקשות האברך לשלם מכיסו על דבר מצווה.
הגיע ליל החג הראשון. הוא כבר התפלל את הימים חלפו ו

חשב כבר ללכת לנוח ו תפילת החג המרוממת, סעד בסוכה
 אך לפתע זה קרה: –ולאגור כוח ליום המחר 

לא נוח צלצל לו בראש לגבי האתרוג. התחושה משהו 
איך אירע לו דבר  ...העמומה הפכה במהרה לפעמון אזעקה

שכח לעשר את האתרוגים שקטף מהעץ! הרי שכזה? הוא 
אסור לו ליטול את האתרוג! הוא היה נסער. הוא ניצל 
כמעט ברגע האחרון, מעוון של ברכה לבטלה ומביטול 

 ...ב ביום הראשוןמצווה מהתורה, של נטילת לול
הוא ניסה לשוב להירגע, אלא שאז רק התחיל להבין בעצם 

עם הידיד בכפר  יהמה יה –הגדולה שנוצרה את הבעיה 
הוא אינו ו על חברו התלמיד חכםסומך הרי אברהם? הוא 

ככל שהרהר בדבר  ..יודע כי האתרוג פסול לנטילה ולברכה.
לא מצא כל פתרון. לבסוף קיבל החלטה אמיצה. הוא 

גלה את אוזן ידידו על פשוט ילך כעת לכפר אברהם וי
האתרוג הבלתי מעושר. הוא אינו מסוגל להניח ביודעין 

 ליהודי להגיע לידי מכשול.
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באר בשדה- שטפנשט

מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א

תורת שלום

הנהגות ישרות * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת

לך לך תשפ״א גליון 3

6160303@gmail.com :יוצא לאור ע״י מכון תורת אמת שטפנשט ו  טלפון: 03-579-03-03 ו  פקס: 03-616-5110 ו להצטרפות, למנויים ולתגובות - דוא”ל
 

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’.

סגולה גם לשתות לחיים
 ולהדליק נר בליל שישי

אדמו”ר הרה”ק מריבניץ היה רגיל בכל ליל שישי לדבר 
שלום  רבי  הרה״ק  ה״ה  הגדול,  שלום  רבי  מהרה״ק 
זי״ע,  זי״ע, אביו של הרה״ק מרוז׳ין  שכנא מפרוביטש 
וזקינו של הרה”ק משטפנשט אליו היה הרה”ק מריבניץ 
רגיל  הי׳  מריבניץ  ורבנו  רבו,  לפני  כתלמיד  מקושר 
בכינוי  משטפנשט  הרה”ק  לכנותו  שנהג  כפי  לקרותו 
שקיבל  מה  והזכיר  שלום׳.  רבי  גרויסער  ׳דער  הידוע 
אצל הרה”ק משטפנשט שכשמדברין מר’ שלום הגדול 
׳צו האבן א פרייליכן שבת׳  בליל שישי הרי זה מסוגל 
]שזוכים ליום שבת שמח[, ושלכן נכון להזכיר איזה עובדה או 
לדבר  כלום  יודעים  אין  ושאם  הנ״ל,  מהרה״ק  מימרא 
בענק’,  און  טישן  זיינע  פון  ׳אפילו  ידברו  אז  אודותיו, 
סגולה  רבנו  והוסיף  שלו[.  והשולחנות  הספסלים  אודות  ]אפילו 
או  הטהור,  שמו  ולהזכיר  לחיים  לשתות  גם  שיועיל 

להדליק נר לזכר נשמתו הק׳.

 תיקון חצות למשך שש שעות
מריבניץ  אבראמאוויטש  זאנוויל  חיים  ]רבי  רבנו  שקיבל  משעה 

)תרנ״ז- זצ״ל 
עליו  תשנ״ו([ 
ת  ש ו ד ק
ויצא  השבת 
שבת  לקראת 
התחיל  מלכתא, 
היום  עבודת  סדר 
שרשרת  היה  אשר 
לאחר  עד  ארוכה 
דדוד  סעודתא 
כבר  שהיה  מלכא 
לפנות  ראשון  ביום 
משך  בכל  בוקר. 
ויום,  לילה  השבת, 

ולילה שלאחריו, המשיך לילך מחיל אל חיל כמעט בלי 
הפסק ממש.

וכה העיד אחד ממקורביו של רבנו, אשר הגיע מארץ 
הקודש באחד והקיץ, ורבנו הזמינו לשבות אצלו )בעיר 
בארא פארק יצ״ו( בשבת הבא: ׳ביום ה׳ כאשר הגיע, הגידו 
מועטת,  שעה  אם  כי  רבנו  ישן  לא  העבר  שבליל  לו 
עד  רבנו  של  עבודתו  סדר  אחר  להביט  התחיל  ומאז 
כלל,  רבנו  וראה שבליל שישי לא שכב  לאחר השבת, 

וערך סדר תיקון חצות 
שעות  שש  למשך 

כמנהגו בכל לילה...’.
לא הייתה דעתו 
ניחא לקבל אנשים

ראינו  רבנו  אצל 
השבת  שקדושת 
בקרבו  בוערת  הייתה 
אחר  חמישי  מיום 
שאז  שחרית,  תפילת 
להכין  מיד  התחיל 
דרבה  בהכנה  עצמו 
הבאה.  שבת  לקראת 
והיה ניכר עליו מהירות 
בעבודתו הרגילה, והיה מפליט כסדר מפיו הק׳ ‘צריכין 
למהר׳ או ׳אין לי זמן׳ כי השבת בא, ובגלל זה לא הייתה 
נחפז  הי׳  גם  שישי.  בליל  אנשים  לקבל  ניחא  דעתו 
ולעתים  הלילה,  חצות  עריכת  עבודת  לערוך  להקדים 
הי׳ מדלג גם ארוחת ערב באומרו ׳אין לי זמן, אין לי זמן׳

ז״ל(.  וואלף  )איציק(  יצחק  ר׳  הרה״ח  המשב״ק  בן  הי״ו  הערמאן  יחזקאל  )הר׳ 
המשך הנהגות ועבודת הרה”ק מריבניץ זצוק”ל בליל שישי יופיע בגליון 

הבא בע”ה

בעת שהגיע אדמו”ר מויז’ניץ שליט”א לנחם 
פטירת  על  שליט”א  מוואסלוי  האדמו”ר  את 
זוגתו הרבנית ע”ה בערב יו”כ התשפ”א, ביקור 
התנחומים נערך ביום י”ג תשרי ערב ההילולא 
מפראהבישט  שלום  רבי  מרן  של  קדישא 

זיע”א נסובה השיחה אודות הסגולה.
יומא  חל  שהערב  ציין  שליט”א:  מוואסלוי  האדמו”ר 
דהילולא של הרה”ק רבי שלום שכנא מפראהבישט זי”ע 
אביו של הרה”ק מרוז’ין זי”ע והתענין האדמו”ר מויז’ניץ 
שליט”א אם המנהג ברוז’ין לערוך סעודת הילולא לרגל 

היארצייט?
סעודות  לערוך  נהגו  רוז’ין  בחצרות  מוואסלוי:  האדמו”ר 

הילולא רק בימי ג’ חשוון וי”ט כסלו.
קמאי  חסידי  אצל  גדול  ענין  היה  דוב:  חיים  ר’  הרה”ג  בנו 
לספר בכל ליל שישי סיפורי צדיקים אודות שגב עבודתו 
הקדושה של הרה”ק רבי שלום שכנא מפראהבישט, עתה 
ומספרים בשבחו  בליל שישי  זה שהוא  כינוס  נזדמן בעת 

של אותו צדיק.

תיאור עבודת הרה״ק מריבניץ זצ״ל בליל שישי 
בעקבות סגולת הרה”ק 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

 

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

פרסום
ראשון

הרה”ק מריבניץ יושב על הרצפה חלוץ מנעלים
 עורך תיקון חצות בליל שישי כדרכו בקודש

האחים הקדושים מויז׳ניץ שליט״א

ליל שישי

נועם שיח
הרה”צ  אדמו”ר  שערך  בביקור 
אצל  שליט”א  מויז’ניץ  מוהר”י 
מוהרמ”מ  הרה”צ  האדמו”ר  אחיו 
השיחה  נסובה  שליט”א  מויז’ניץ 

אודות הסגולה של ליל שישי.
מאיר  חיים  ר’  בני  מוהרמ”מ:  האדמו”ר 
שיש  אומרים  רוז’ין  שבחצרות  לי  סיפר 
ענין גדול לשוחח בכל ליל שישי מקדושת 

הרה”ק רבי שלום שכנא.
זאת  שמעתי  עתה  זה  מוהר”י:  האדמו”ר 

בהיותי אצל האדמו”ר מואסלוי שליט”א.
בנו הרה”ג ר’ חיים מאיר: בחצרות רוז’ין נוהגים כן גם כהיום הזה.

האדמו”ר מוהרמ”מ: ממחותני שליט”א שמעתי דבר פלא שכסגולה לשבת טובה 
מסיימים את אסיפת המרעים בלילות שישי עם הפתגם הנפלא בזכות רבי שלום 
שכנא טיש אין בענק, על דרך מה שאמר בחייו כי אם לא יהיה מה לשוחח ממנו 

יזכירו את השלוחנות והספסלים. האדמו”ר מוהר”י: א פריילעכר יו”ט.
האדמו”ר מוהרמ”מ: השי”ת יעזור שנפגש בשמחות תמיד.
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מה
עצ

א’ברהם(  ב’ן  ש’לום  )ר’בינו  ז”ל’  מהרשב”א  היום  ‘סדר 
‘חסד  הקדוש  המלאך  אביו  לתורת  הספר  בתוך  שנדפס 
לאברהם’, והוא הנהגות ישרות מרבי שלום מפרוהובישט. 
‘חסד  ספר  בתוך  תרי”א  בשנת  לראשונה  נדפס  הסדר 
שנה  מ”ח  המלאך,  אברהם  רבי  הרה”ק  לאביו  לאברהם’ 
בראש  מפרוהובישט.  שלום  רבי  הה”ק  הסתלקות  לאחר 
וסדר  ישרות  הנהגות  לחכמים  אלה  “גם  נכתב  ההנהגות 
שכנא  שלום  מוהר”ר  הקדוש  הצדיק  הרב  שהנהיג  היום 
סודו,  ומתי  שלומו,  אנשי  את  זללה”ה,  המחבר  בהקדוש 

בימי חרפו”.

צילום שער הספר ‘חסד לאברהם’ ו’הנהגות הרשב”א’ 
שיו”ל בשנת תור”ה )תרי”א(

מן הארכיון
היכן טמונה הרבנית הצדקנית אם הרה”ק רבי שלום מפראהבישט?

אותם  שלום  רבי  הרה”ק  של  תולדותיו  פרקי  במסגרת 
נפרסם גליונות הבאים בעז”ה אנו מתחילים מסיפור אמו 
המלאך  אברהם  רבי  הרה”ק  אשת   - ע”ה  גיטלה  הרבנית 
שאודות  ‘המלאכית’  גם  צאצאיה  בקרב  נקראה  שאף 

מקום קברה שוררת תעלומה רבתי וכפי שנספר להלן.
 למעלה ממאתיים שנה חלפו מאז הסתלקה לבית עולמה 
המגיד  הרה״ק  של  כלתו  גיטל,  מרת  הצדקנית  הרבנית 
הגדול ממעזריטש, א״ח בנו הק׳ רבי אברהם המלאך. ידוע, 
גם  שם  טבריה,  בעיר  הרבנית  השתקעה  ימיה  בערוב  כי 
ליד  העתיק,  בבית־החיים  ונטמנה  עולמה  לבית  נסתלקה 
אלא  זי״ע.  שם־טוב  הבעל  תלמידי  קבורת  מקום  חלקת 
שמני אז ועד היום נעלם ולא נודע מקום קברה, צאצאיה 
בני משפחות הצדיקים, אנשי שלומם בכל הדורות, עמלו 
טרחו ויגעו רבות לפתור את תעלומת קברה הנעלם בבית־

החיים הנ״ל, אך ללא תוצאות.
 ואלה תולדות

 הרבנית הצדקנית מרת גיטל ע״ה, נולדה לפני כמאתיים 
חכמים”, הגה״ק  לאביה הק׳ בעל ה״משנת  שנה  ושישים 
נלקחה  מאוד  צעיר  בגיל  זי״ע.  מקרעמניץ  פייביש  רבי 
אחר כבוד לביתו של המגיד הגדול ממעזריטש זי״ע, ועלה 
אברהם  רבי  הקדוש  הרב  לבנו  חבר  אשת  להיות  בחלקה 

תעלומת קבר ה’מלאכית’ מראה כללי של בית העלמין העתיק בטבריה ברקע הכנרת

זי״ע, שלימים עלה ונתעלה באראלי קודש ונודע בשמו “המלאך׳ הק׳, ונמנה בין ראשוני וגדולי ה״חבריא קדישא״ — סגל 
תלמידי אביו המגיד זי״ע, ואף שימש כרבו וחברו של בעל ה״תניא” קדישא.

ה’מלאכית’
בי”ב תשרי דשנת תקל״ז, בעת היותה כבת כ״ד שנה בלבד, נתאלמנה הרבנית גיטל מבעלה הק׳, שעלה בסערה לגנזי 
מרומים והוא אך בן ל״ז שנים, כשהוא מותיר אחריו שני יתומים קטנים רבינו שלום מפראהבישט ואחיו רבי ישראל חיים 
מלודמיר. זוגתו הצדקנית מרת גיטל, אשר חיתה בצילו של בעלה המלאך הק׳ והסתגלה לחיי צדקותו ופרישותו בכל 
גידולם  ולחונן עפרה. את  גמרה אומר לעלות בגפה לארץ הקודש  גינוני הקדושה המופלגים בהם הצטיין בעלה הק׳, 
זי״ע, מגדולי תלמידי חמיה המגיד הגדול. הוא לקחם  וחינוכם של שני בניה הפקידה בידי הרה״ק רבי שלמה מקרלין 
שלום  רבי  הרה״ק  הם  הלא  פארות,  רבי  גדולים  לאילנות  השניים  צמחו  קורתו  ובצל  ובהערצה  בחיבה  וגידלם  לביתו 
ואחיו הגדול, הרה״ק רבי ישראל חיים, שברבות הימים  זי״ע;  זי״ע, אביו של הרה״ק רבי ישראל מרוז׳ין  מפראהבישט 

היה לחתנו של מגדלהו ומאמצהו הרה״ק רבי שלמה מקרלין 
לודמיר,  בעיר  והתיישב  הצ’  לבתו  כחתן  בו  בחר  כאשר  זי״ע, 

)או שהרה”ק מקארלין עצמו התגורר שם(.
עם עלות הרבנית גיטל לארץ הקודש השתכנה בטבריה, וחייתה 
את רוב שנותיה בהצנע ובעניות גדולה עד להסתלקותה. היא 
פטירתה  תאריך  כאשר  בטבריה,  הישן  החיים  בבית  נטמנה 

ומקום קבורתה המדוייק לא נודעו מעולם.
מקום קברה היה מוסיף בריאות לריז’נער

חלציה  ויוצאי  רוז’ין  בית  חסידי  השקיעו  הסתלקותה,  מאז 
את  לאתר  כדי  גדולות  כספיות  והוצאות  ויגיעה  עמל  הרבה 
הס״ק  שמרן  ידוע  השנים.  כל  במשך  ונעלם  הסתום  המקום 
הרבנית  זקנתו  של  קבורתה  מקום  על  רבות  התעניין  מרוז׳ין 
ע”ה, וכאשר באו אליו חסידים מארץ־ישראל, כמו הרה״ח ר׳ 
של  קבורתה  מקום  אודות  אותם  שאל  ועוד,  ז״ל  בק  ישראל 
זקנתו. כאשר אמרו לו שמקום מנוחתה אינו ידוע בדיוק, אמר: 
“לו הייתם מוצאים את מצבתה, הייתם מוסיפים לי ׳א שטיק 
געזונט׳” )“חתיכת בריאות”(, ויש אומרים שאף הוסיף ואמר: 
“הכנתי לי צבורי כסף להעניק למי שיבוא ויבשרני כי מצא את 

ציונה הק׳ של זקנתי הצ׳ מרת גיטל׳ה”.
גם בהמשך הדורות ניסו רבים וטובים ביניהם חסידי בית רוז׳ין 
עלתה  ולא  קבורתה  מקום  את  לאתר  בטבריה,  שהתגוררו 
ישראל  רבי  הרה״ק  קדישא  הסבא  על  מסופר  כן  כמו  בידם. 
מושבו,  בה  וקבע  הקודש  לארץ  שכשעלה  זי״ע,  מהוסיאטין 
שבעת ביקורו בטבריה בשנת ת״ש עלה על ציונו של הרה״ק 
מקום  העלמות  על  לדבר  הרחיב  זי״ע,  מוויטעבסק  הרמ״מ 
קברה של הצדקנית מרת גיטל׳ה ע״ה וניסה אף הוא לברר על 

כך, אך ללא הועיל.
בהמשך לנסיונות לאורך הדורות, נעשו גם בשנים האחרונות, 
שונים  נסיונות  זצוק״ל,  רוז׳ין  לבית  הצדיקים  נכדיה  בהוראת 
לאתר את המקום. אולם, כאמור, עד היום לא נמצא שום קצה 

חוט ובדל ידיעה בנושא העלום.
העתיק  העלמין  בבית  מחודש  מיפוי  נערך  שנים  כעשר  לפני 
בטבריה והתגלתה מצבה עם שם הרבנית ‘גיטל’, ההתרגשות 
בקרב חוקרי החסידות הייתה גדולה, האם זו מצבת ה’מלאכית’ 

או לא?
הגילוי  עד  העניינים  השתלשלות  את  בע”ה  נביא  הבא  בפרק 
לכאורה, כפי שהתפרסם בזמנו וכפי שתחקרנו את הנוגעים בדבר 
דרלי  דוד  הרב  טבריה  איש  ואת  בטבריה  קדישא  החברא  אנשי 

שליט”א שעסק רבות בגילוי  ובחשיפה.

מגיד תעלומה

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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 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,במייל התפוצה

 והארות:להערות 
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 הגליון: להשתתפות בהוצאות 

 

 : בבנק

  53957חשבון 

 בנק דיסקונט 

   106סניף 

 

 :באשראי

 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-

 

 : בטלפון  

 (מענה ממוחשב)

0799-654321 

 

 תודה מראש!!!

 ה למחשבה... למה כבר חצי שנה הכל סגור סגור סגור...???נקוד
בשבת שעברה קראנו על פרשת נח... ניסיתי לדמיין לעיני רוחי איך היתה נראית התיבה ששטה לה על פני המים... אז 

א דבר ראשון: התיבה היתה שחורה משחור!!! בקיצור: תיבה חרדית... שחור בוהק... תאר לעצמך אתה רואה איזה קופס
מפוייחת שטה על המים... לא מרשימה בעליל... אבל הנתונים היבשים אומרים שכל העולם כולו נמצא כעת בתוך 
הקופסא השחורה הזו!!! לא רבע עולם... לא חצי עולם... אלא כל היקום כככולו מרוכז כעת בתוך הקופסא השחורה הזו!!! 

 א... זו המציאות... בין תרצה ובין לא תרצה... בין אם זה מרשים ובין אם ל
עכשיו: במקביל!!! אני אראה לך את הפמליא של פוטין שועטת בכניסה לירושלים... עם ארבעים רכבי שרד יקרים ביותר 

 שצופרים בכביש ריק.. תגיד לי בכנות: ממה אתה יותר תתרשם???? 
הקופסא השחורה שכל העולם כולו נמצא הראיתי לך מצד אחד את התיבה של נח. אתה רואה כעת בעיניים שלך את 

 כעת בתוכה... ובמקביל!! אני מראה לך את הפמליא של פוטין...
 תגיד לי בכנות: מה יותר מרשים אותך?? 

לא נעים להגיד בקול... אבל למרבה האבסורד אני מוכרח להיות כנה ולומר: שפוטין!!! לראות את הפמליא  של פוטין זה 
את תיבת נח!!! מה שנכון נכון... סו"ס הפמליא של פוטין זה רכבי שרד... זה צ'אקאלאקא...  יותר מרשים אותי מלראות

זה פמליא מלכותית... אבל תיבת נח?? מה מרשים בתיבה הזו?? אתה רואה איזה קופסא שחורה. שיש בתוכה פחות 
 . פוטין הרבה יותר מרשים... ממנין "מלחים..." שאף אחד לא מלווה אותם לא פמליא ולא מלכותית... אז תסלח לי..

אבל הההלו... אתה מדבר כמו תינוק בן יום!!! פוטין פוטין... עם כל הכבוד... כמה רכבי שרד...  אבל אתה יודע מה 
המשמעות של תיבת נח?? כשתיבת נח חולפת לידך... המשמעות היא שכל היקום כולו על כל יושביו חולף לידך בקופסא 

 מעמד נורא הוד ומעתיק נשימה לראות את כככככל היקום כולו שט ברגעים אלו על פני המים...??אחת... אתה יודע איזה 
נכון!! אני מבין!!! בשכל אני מבין אותך מצוין!!! אבל תכל'ס... בשורה התחתונה... תיבת נח שחורה... פרמיטיבית... מעט 

את אברהם פריד עם אלפיים איש שמוחאים לו אנשים... אין שם שום דבר מעניין... וממילא אם רק תתן לי לראות 
כפיים... אני אשאיר את תיבת נח... שישאר שם עם שלושת ילדיו... ואני אלך למחאות כפיים בהופעה הכ"כ עוצמתית 

 ומרשימה.... 
--- 

 תביא לי איזה ואין לך מושג עד כמה!!!הבנת לאן אני חותר??? ההתרשמות הרגשית שלנו מנותקת לגמרי מהשכל!! 
משגיח קטן מלווה בארבע משטרות ושמונה אופנועים... אלף אנשים... וחמשת אלפים ילדים עם דגלים... ובמקביל תביא 
לי את מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א בתוך סוברו חבוטה מלאה בכל הספרים שהוא חיבר... מה אתה חושב?? למי אני 

 אלך??? 
שכח מזה!!! אני אלך לצ'אקאלקות... אז במקרה!! ברוך ה'... ממש נדמה לך שלמרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א?? ת

"במקרה" את כל הקצ'אקראי הזה עושים סביב מרן ר' חיים קנייבסקי.. אבל שלא תחשוב לרגע שנטיית ההתרשמות 
.. וההתרגשות שלנו היא מהגדלות שלו בתורה... אנחנו בסה"כ מתרשמים מהתכונה... מהדחיפות.. מהרכבים... מהבלגן.

אני יודע שקשה לשמוע את זה.. קשה לבלוע את הגלולה המרה הזו!!! אבל זו המציאות  וזה מה שבעיקר תופס אותנו...
של דורנו החיצוני והשטחי!!! תנסה לקלף... תנסה לגרד את כל המסביב... ולהשאיר את גדול הדור עם הספרים הכ"כ 

תאום לגלות שהאוטו של ההכנסת ספר תורה עם האורות חשובים שלו בלי כל הפיצי'פקעס מסביב.. ואתה עלול פ
 המהבהבים האלו כבר יותר מרשים אותך ומדבר אליך... 

 אז אם שאלת מה הקב"ה רוצה בכל הסגרים והבידודים האלו???
 בחצי שנה האחרונה הקב"ה כיבה את כל הפרוז'קטורים... הזיז אז הנה!!! הקב"ה בסה"כ רוצה טיפ טיפה יותר פנימיות!!!

ה' רוצה  די!!! די לשקר הזה!! די לאחיזת עיניים הזו!!!לצד את כל הצ'אקאלקות... את כל ההמוניות ואת כל החיצוניות... 
פנימיות!!! ה' רוצה שנסתכל פנימה!! שאת מה שצריך להעריך... נעריך בגלל הערך האמיתי שלו!!! לא בגלל כל מיני 

גיע הזמן שנעריך את מה שצריך להעריך לא כי זה כעת הטרנד... וזה מה סממנים חיצוניים ושטחיים שעושים סביבו... ה
 שהולך היום וזה מה שככככולם עושים... אלא נחדור ישר לערך הפנימי!!

 הגיע הזמן שנתחיל להעריך את המקום שלנו כבני תורה מתוך הקופסא השחורה שבזה!!! 
מדים... למה?? כי היו מלא מלא אנשים שהגיעו ליד אליהו... והייתה שאנחנו לו כן... לפני שנה למדנו פתאום להעריך את התורה

תזמורת נורא נורא גדולה ורצינית... ולפי חוזק ההגברה ככה השתכנענו עד כמה התורה חשובה... אז זהו שכעת הקב"ה קרא לנו לסדר 
ויחת.. לא מרשימה בעליל... שקוראים לה והוא ניטרל את כל הפמליא המלכותית הזו והוא רוצה כעת שנעמוד מול קופסא שחורה ומפ

בית המדרש והדף גמ'... ונבין שבתוך הקפסולה הזו כל היקום נמצא!! שנבין שגם אם חיצונית זה לא מרשים... זה לא מפריע לו להיות 
גנים... לא הגיעו כוכבי נתון מדעי... שכאן כל היקום נמצא!!! אני מודיע לך שבתיבת נח לא היה זיקוקי דינור... וגם לא תזמורת מאה נ

כשאתה יושב ועוסק בתורה הזמר הענקיים... וגם לא היו שם רבבות אנשים... ו... נו... לכן זה לא היה כל העולם?? אז אותו דבר כאן: 
לא משנה  ... תרצה או לא תרצה... נראה או לא נראה... זההעולם!!! כל היקום כולו מקופל מתחת רגליך לשמה... כאן!!! בד' אמותיך כל

 את המציאות... זו המציאות!!! התורה היא הקופסא השחורה של העולם! קיום כל העולמות...
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  ....כשעניתת  שוליים... עננוו  (נערי))שובנו תוקף ליראתך ולא נחשף  

בה"ב זו התחינה שנתקנה על מגיפות הילדים... באותם דורות היה מגיפה ימי אחד מה"סליחות" שאומרים ב
 קשה שהשתוללה שפגעה בעיקר בילדים ועל המגיפה הזו תקנו תחינה מיוחדת שאנחנו אומרים אותה עד

 היום "קל נא רפא נא תחלואי גפן פוריה..."
נמצא על סדר התפילה ביום כיפור בתפילת  הפיוט הזה ..סליחות בה"בלומר  הקהילות שלא נוהגות(

  מנחה...)
הצל מנגף  מוזר!!! מצד אחד זועקים שם על תחלואי גפן פוריה... לדבר כשאמרתי את הפיוט הזה שמתי לב

נם כל רפואת הגוף... יש המגיפה ועל ני תוך כדי!! תוך כדי שמתפללים על. אבל מצד שואל יהיו לשסוף..
 שנראים לא קשורים...  מיני דברים נוספים

טהר טומאתנו ולמאור תורתך עינינו  ואז פתאום הפייט עובר נושא: זכור צור חוצב היום לנו תגל...לדוגמא: 
אנחנו כעת מתפללים על  ה קשור עכשיו??מה זגל..." פתאום מתחילים להתפלל על מאור פנים בתורה... 

מה הקשר עכשיו טהר טומאתנו?? וכך גם בהמשך הפיוט: רחמיך  על אבעבועות שחורות... אז חולירה...
תעורר כי לקינו בכפלים... ואז פתאום עוברים נושא: "שובנו תוקף ליראתך ולא נחשף שוליים"?? פתאום 

ם במחננו?? וכן הלאה וכן הלאה... אתה מוזמן בעצמך לעבור מתפללים על יראת שמים... ושלא יהיו שוליי
שהפיוט הזה מדבר על שני נושאים והוא כביכול כל הזמן קופץ  לאורך כל הדרך על הפיוט הזה... זה נראה

ומדלג ביניהם... רגע אחד הוא מתפלל על המגיפה הקשה שה' יצילנו ושניה אח"כ הוא מתפלל "למדנו 
." רגע אחד "כלה שוד ושבר סער וסופה" ופתאום הוא עובר ל"למדנו וחכמנו וחכמנו אמרתך הצרופה..

 אמרתך הצרופה"???
  נכתבה בגיליון זה לפני הרבה זמן... לפני שמונה שנים... השאלה הזו כבר

אבל היום??? כשאנחנו עומדים מול המגיפה הנוכחית... כיום הכל מובן... היום כולנו מבינים שהשאלה בכלל לא 
שאין חידר... אין לימודים... אין ה!! בטח!!!! ברגע שיש מגיפה... אז מהי ההשלכה הראשונה שנגרמת מזה??  מתחיל

מסגרת... אין מלמד תינוקות... וכשזה מה שקורה!!! אז התסמין הראשון והתופעת לוואי הקשה ביותר של 
ע איפה הנוער טהר טומאתנו... מי יוד המגיפה זה "טהר טומאתנו ולמאור תורתך עינינו גל..." אוי אוי רבש"ע...

אוי רבש"ע... העיניים שלהם כבויות... למאור תורתך  ... טאטע... טהר טומאתנו...המשועמם שלנו מחפש את עצמו
בהם יראת שמים... כדי שחלילה וחס לא  תורה... שובנו תוקף ליראתך... תטעעינינו גל!!! תתן להם מתיקות ה

ש"הצל מנגף ואל יהיו לשיסוף"!! לא מספיק שהם ינצלו מהמגיפה הגשמית!!! הזעקה נחשף שוליים... לא מספיק 
הגדולה ביותר זה שהם ישמרו על הצלם הרוחני שלהם... שובנו תוקף ליראתך... למעשה ידיך תכסוף!!! אבאלע... 

כמה שיכולנו  תראה את הנוער הטהור שלנו... שאנחנו מצידנו השתדלנו כמה שפחות להרוס אותו... השתדלנו עד
לשמור אותו טהור כפי שקבלנו אותו ממך... אנא: למעשה ידיך תכסוף!!! הילדים שלנו זה מעשה ידיך... אנחנו 

יים נקיים טהורים זכים... בלי מושגי הרחוב ות מעשה ידיך... ימשיכו להיות אותנטרוצים שהם ימשיכו להי
 המשוגע והרדוד שקיים היום... 

 צריכים לאמץ את הפיוט הזה!! לאמץ את השילוב המנצח שלו!!! כן... בימים אלו אנחנו
שהנגף היותר משמעותי  לזכור כל הזמן שאם יש עכשיו נגף!!! אם יש עכשיו תחלואי גפן!!! אסור לשכוח לרגע

  הוא "שובנו תוקף ליראתך ולא נחשף ח"ו שוליים..." מה שנכון נכון...
--- 

עם האופניים החשמליות ומסתובבים סביב עצמם שעות ע"ג שעות...  כשרואים את הנערים שנוסעים בימים אלו
אולי כעת זה גזירת השמד... אולי  שמתגנבת מחשבה... רגע... רגעיםאיזה סף תהום הם נמצאים... יש ומי יודע ב

את הזכות לקבל כאלו  ואין לנו בל בשביל זה אנחנו לא גדולי ישראלא !!!ולפתוח את הכל צריך למסור נפש
טות... אבל מה שבטוח שלכה"פ תפילה!! אנחנו מחויבים להתפלל ולזעוק לשמים שה' יציל אותנו מהמגיפה החל

 הזו תרתי משמע!!! גם מהמגיפה הגשמית ובעיקר מההשלכות הרוחניות שלה... 
ל בשביל זה יש לנו עכשיו סליחות של בה"ב... שעד השנה האחרונה כ מזה אנחנו לא יכולים לפטור את עצמנו!!!

בה"ב... עשיתי פרצוף מפהק... מה עכשיו סליחות על הבוקר באמצע החיים...?? פתאום באמצע  ו ימיפעם שהגיע
 ????? על מה בדיוקחודש חשוון סליחות

אותם יותר מידי טוב... פעם כשהתחילה  היו מבינים אז זהו שהשנה אנחנו מתחילים להבין כל מיני דברים שפעם
נושם נשימה עמוקה... כן עונת המעבר והחורף מביאים איתם כל מיני מחלות... אם זה  עונת החורף... כל אחד היה

דלקת ריאות וכל מיני מחלות שאצלנו זה נגמר בחמשה ימים אנטיביוטיקה ואילו אצלם זה היה יכול להסתיים 
ף כולם ידעו בחלקה חדשה בבית הקברות של אנשים צעירים... כן... ככה זה היה פעם... ממילא כשהתחיל החור

שיש על מה להתפלל!!! וכשהם אמרו "אולי יחוס עם עני ואביון" הם הבינו טוב מאוד מה שהם אומרים... אז 
 זהו!!! שהשנה אנחנו כבר קצת יותר מבינים על מה יש להתפלל...

החורף  החורף לפנינו!!!! ומה הוא טומן בחובו?? איש אינו יודע!! האם הגל הזה כבר מאחורינו?? והאם בהמשך
 יהיה חלילה עוד גל? האם מישהו יכול לענות על השאלה הזו???

היחיד!!! היחיד שיודע לענות על השאלות האלו... זה בורא עולם... ובשביל זה אנחנו פונים אליו בסליחות של 
 בה"ב ואח"כ בסליחות של שובבי"ם... כדי להתפלל על החורף!!!! 

--- 

על המגיפה הזו... לא נעים לשאול: אבל מתי אחרונה התפללת שה'  ובינינו... אנחנו די שכחנו להתפלל
זה?? יבטל את הגזירה הזו?? מתי פעם אחרונה אמרת פרק תהילים על המצב המתמשך והבלתי נגמר ה

מפחיד לומר אבל התרגלנו למסכה ולמשטרה ולמאומתים ולמלוניות ואחוזי בדיקות ומספרי נפטרים... 
גם כל העצרות תפילה ש... והפלא הגדול ביותר... להתפלל על זה התרגלנו לשיח הזה והפסקנו

 נרדמנו!!!טילים שנופלים בדרום או על האינתיפאדה... איפה הם היום??  תמיד על המוכרות שנעשות
עצמו חלק בלתי נפרד מהגזירה  מוכרחים לומר: שזהאין זאת אלא ש.אין לנו כח להתפלל... כבר  די.. 

אימה ובל בשם צדיקים: שבמעמד ברית בין הבתרים הקב"ה מראה לאברהם מקש הוורט כמו ...בעצמה
רץ לא להם... נו... כשאברהם רואה גר יהיה זרעך בא אברהם רואה נהרות של דם חשיכה גדולה נופלת עליו...

 ... מה הוא עושה??? כלום!!!! תרדמה נפלה על אברהם... אברהם ישן...אחריו לזרעו כ"כ הרבה צרות שיהיו
התשובה היא: שזה גופא חלק מהגזירה שה' הראה  ???הבנים שלו סובלים והוא ישן... יך זה יכול להיות??א

אנחנו נמשיך לישון... תפול עלינו פשר לבטל אותם ע"י תפילה... אבל לאברהם... שיהיו צרות שיהיה א
בודאי יכולים זו אנחנו ואת הגזירה ה יבא...מתי  יגמר או לחיסוןמתי  תרדמה ואנחנו נמשיך לחכות לסגר

לבטל אם רק נאמץ את הפסוק "מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלוקים!!! נפשי... תפסיקי לספור 
 מאומתים ונפטרים... עוד אודנו ישועות פני... תתפללי!!!

   

 זמן ק"ש של שחרית... (סוף)הגיע 
בימים אלו עברנו שוב לשעון חורף.. וכעת זמן 
 קריאת שמע הוא בשעה המוקדמת ביותר בשנה!!! 

זמן מועד ועלול לסיכון להפסיד זמן קריאת זה  
 שמע!!! 

ולהפסיד זמן קריאת שמע בתקופה הזו... זה כמעט 
בגדר חמירא סכנתא מאיסורא... שהרי כידוע: אדם 
שלא קרא ק"ש הרי הוא בנידוי כל אותו יום... 
ולהיות בנידוי בדיוק בעידן ריתחא של הקורונה... 

צריך להשתדל זה... זה לא אידיאלי.. בתקופה הזו 
לחפש "זכרנו בזכרון טוב לפניך" ולא בזכרון של 

 נידוי חלילה...
--- 

שתבין: ק"ש שחרית וערבית זה כמו חתימה על 
"זה ספר  -מסמך!! הרי החיים שלנו הם ספר

תולדות אדם" וכל יום זה דף בספר... ובתחילת כל 
דף ובסוף כל דף צריך חתימה!!!! אם אני קורא 

ית... אז חתמתי את שמו של קריאת שמע של שחר
הקב"ה כבר בתחילת הדף... זה כבר דף מונצח!!! זה 
כבר דף שאי אפשר לזרוק אותו בפח!! כי שם 
שמים מתנוסס עליו!! זה כבר יום שאני לוקח איתי 
לעוה"ב...  עכשיו: מה יהיה עוד ביום הזה?? האם 
הוא יהיה יום טוב... יום מלא וגדוש בעבודת ה' או 

ודע...  אבל מה שבטוח... היום הזה כבר לא?? לא י
טעון גניזה!!! לפח הזבל הוא כבר לא ילך!!! הוא 
כבר לא יעלם בביוב.. כי אני כבר קבלתי עול מלכות 

 שמים והחלתי על היום הזה שם שמים... 
שישאר בינינו... אני לוקח בחשבון  בחור יקר:

שבסו"ז ק"ש אתה במיטה... אני לא הולך עכשיו 
תם מחדש ואני כבר עייף מלהעיר אותך... לברא או

אבל דבר אחד אני מבקש ממך: אתה מכיר את זה 
שהפקיד בבנק או הקופאי בחנות מגיש לך דף 
ומראה לך: הנה... פה צריך לחתום... לא!! הוא לא 
ביקש ממך שתתחיל לקרא את המסמך... שתעבור 
עליו בעיון... הוא בסה"כ צריך את החתימה שלך... 

ותו משקל: כל בוקר עד שמונה שלושים אז על א
ומשהו... אתה צריך לעשות חתימה... לחתום את 

 שמו של הקב"ה על היום הזה?? 
 מה הקב"ה בסה"כ ביקש ממך??? חתימה!!!! 

עכשיו: איך עושים את החתימה הזו?? זה כבר 
תלוי ברמה הרוחנית שלך... בחור בן עליה אומר את 

ו' בחור בדרגה זה עם תפילין באימה וביראה וכ
אחת פחות אומר את זה לכה"פ עם כובע וחליפה... 
אבל בסופו של דבר צריך לדעת שמדובר 
בחתימה!!! וכמו שבגיוס אם חתמת התגייסת... 
ככה אם חתמת... אפילו אם היית במיטה ואמרת 
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד... אז יש פה כבר 

יד לך שזה חתימה... יש פה כבר גיוס לצבא ה'... להג
אידיאלי לעשות את זה מתוך המיטה??? לא 
הייתי אומר... אבל אם זה מה שיש אז לפחות את 
זה... אני מתכוין לשלול את הטעות של אותם 
צעירים שחושבים שהיות ואני בלאו הכי עעל 
הפנים ואני קם מאוחר... אז מה יעזור שאני אקרא 

יה אז זהו שלא!!! בכזו סיטואצק"ש עם פיג'מה... 
צריך לדעת גם את המינימום שבמינימום!! צריך 
לדעת שסו"ס ק"ש זה כמו חתימה... ולחתום זה לא 
דבר קשה... יש הרבה אנשים שעומדים עם שקיות 
כבדות וחותמים בקופה... אז גם ק"ש... יש דגש 
בחז"ל שאפשר לקרא ק"ש בכל מצב!!! אחרי 
שתקבל על עצמך שאני קורא ק"ש בכל מצב!! גם 

יג'מה... וגם דקה אחת לפני סוף זמן... אחרי אם פ
שזה יהיה ברור... כעת אפשר תמיד להתקדם... 
אבל העיקר לחתום... כי אם לא תחתום... אתה 
עלול לתת לכוחות החיצונים לחתום במקומך... וזה 

 ...הסכנה הגדולה של מי שהפסיד ק"ש
קום!!! עוד חמש דקות סוף זמן קריאת שמע 

 של שחרית...

 



 

  

  תקח!!!!!  אל    נותנים לך...??  

מאמר זה מחכה כבר זמן רב להיכתב... אבל ברגע 
האחרון אני תמיד נרתע... בקיצור: הנושא של 
המאמר הוא "נותנים לך תקח"!!!! כן... גדלנו על 

הזו... ו... ו... התפיסה הזו... אנחנו חיים על התפיסה 
ותכל'ס היא גישה מעוותת ופסולה וצריך להוקיע 

 אותה ולשרש אותה מבינינו!!! 

דא עקא: שתמיד כשבאתי לכתוב את הנושא הזה... 
תמיד צף לנגד עיני אותו זוג צעיר שכל השבוע הם 
בונים על השק תפו"א של החלוקה ביום חמישי ועל 

אני פתאום שני ככרות לחם של יום שני הבעל"ט... ו
מגיע ו"לוקח" לו את זה... אני אומר לו לא!! נותנים 
לך?? אל תקח... זה... זה ממש בגדר "עני המהפך 

 בחררה..." אין לי לב לעשות לו את זה...

אבל בסוף החלטתי שזה לא סתירה!!! בא נעשה 
פשרה: יהודי יקר: אם יש ביום רביעי הקרוב חלוקה 

חלוקה של חלות  של גזר ותפו"א... וביום ששי יש
ופיתות... לך... קח... שיהיה לך לבריאות... תהנה... 

אבל לפחות תדע שזה  אל תתייחס למה שכתבתי... 
תדע שאפשר אחרת!!! תדע  לא לגמרי תקני!!!

שלכה"פ לטווח ארוך... רצונו יתברך שלא תחפש 
להזדקק לידי מתנת בשר ודם... קח את המידע הזה 

 ותשים אותו לכה"פ בבוידם!

ובכן: מה העיתוי לכתוב את הנושא הזה דווקא 
השבוע?? כי בפרשת השבוע אברהם אבינו מכריז 
בקנאות ובתקיפות: "הרימותי ידי... אם אקח מכל 
אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברהם" כאן 
כתוב בתורה לראשונה את המושג העקרוני והלא 
מתפשר להתרחק בכל דרך אפשרית ליהנות מידי 

 ר ודם...  זה העיתוי של הפרשה... מתנת בש

אבל אגב: להבדיל... מה שעוד גרם לי להתעורר  
לפתוח את הנושא הזה... מי שזוכר לפני כמה 
שבועות היה רעש גדול בעקבות התבטאות של 
פרופסור אחד חילוני שפער את פיו בצורה מכוערת 
והתבטא שיש מהחרדים שמתרגלים לקבל ולקבל 

יין שדבריו היו מכוערים ולא לתת... מיותר לצ
וגובלים בכפיות טובה גדולה... ואין צורך להרחיב 

 בזה...

אבל סו"ס מכל מלמדי השכלתי!!! ואנחנו בתור 
אנשים שרוצים לעשות עבודה פנימית עם עצמנו 
(ולא רק להתבכיין כל היום ולהרגיש נחיתים שאמרו לנו... ועשו 

יש שאר בינינו.. ) תכל'ס... בינינו לבין עצמנו... שילנו...
לצערנו הוא לא לגמרי לגמרי  משהו בדבריו!!!!

 התבלבל... לכה"פ בשביל חשבון נפש פנימי.

--- 

נותנים לך -אתה ואני גדלנו מאפס על התפיסה ש
בינינו... זו התפיסה הרווחת היום... וככה  תקח"!!!

 אנחנו רגילים לחשוב...

ה עכשיו: חשוב להבהיר: שלא תבין לא נכון!! הסיב
שדווקא החרדים סובלים מהבעיה הזו והחילונים 
לא... כי בלע"ר אצל החרדים יש המון המון חסד 

ונותנים ונותנים... ואשריהם  ובאמת נותנים לך....
ישראל... יש אנרגיות אדירות של נתינה... וברגע 

שנותנים לך... כעת יש כבר ניסיון באמת לקחת... 
... כי אצלם אף אבל אצל החילונים אין את הבעיה הזו

אחד לא נותן!! חילוני בחיים לא פגש מציאות 
ש"נותנים לך..." הוא בכלל לא מאמין שיכול להיות 
כזה דבר... אם ארגון חסד חרדי נותן לחילוני משהו 
בחינם... הוא מגיב בחשדנות... הוא בטוח שעוד רגע 

 יוצא העוקץ...

אז שוב... שיהיה ברור: החסרון הזה שקיים אצלנו 
תחיל ונובע ממעלה!!! מרוב שבציבור שלנו יש מ

נתינה... וחסד ללא מעצורים... נוצר מצב שנותנים לך 
כל יום שלישי לחם... וכל יום רביעי חלוקת פירות 
וירקות... וכל יום ששי יש חלוקה של לחם וכל ערב חג 
חלוקה של ביגוד... ובראש חודש חלוקה של מטרנה... 

(שעוד לא עבר עליהם ם וביום שני חלוקה של מעדני

יש פה תעשיה של "נותנים לך"!!! וכל הכבוד  התאריך...)
לבעלי החסד האלו שנותנים לך... השאלה היא: אם 
אתה צריך לקחת או לא?? יותר נכון: השאלה היא: 

 איפה הרגישות הפשוטה של הסתייגות... 

 לא!!! אני לא רוצה להזדקק לידי מתנת בשר ודם!!!

--- 

כרח לעצור ולומר... שהסיבה שאני בכלל כאן אני מו
כותב על זה... זה רק בגלל שארך לי המון המון זמן 
להבין שיש בזה בכלל בעיה!!! ובנקודה הזו גיליתי 
שיש אבסורד מעניין... שמי שמבין שיש בעיה לקבל 
מתנת ב"ו הוא פשוט לא מסוגל לסבול את זה... ומי 

מצליח  שלא מבין שיש בזה בעיה... הוא פשוט לא
 להבין מה... מה הבעיה... נותנים לך תקח

(לחץ גדלתי על טרמפים...  ואני שייך לקבוצה השניה...

גדלתי על התארחויות באישון לילה אצל כל  ולא לחץ...)
מיני יהודים טובים שריחמו עלי... למדתי להשביע 
את נפשי בכל מיני שמחות למיניהם שכמובן בקשתי 

סכים בשמחה... איך רשות מבעל השמחה והוא ה
(כמובן כל זה קרה לא כשהייתי בבית... אלא בעיקר לא... 

גדלתי על המקרר למסירה  בשוטטות של גיל ההתבגרות)
ועל הסלטים שנשארו מהחתונה... בקיצור: פרטים 

 נוספים אצלי...

ויום אחד הקמתי בית ולאט לאט פתאום התחלתי 
ה לשמוע שיש איזה "מנהג" קדום... משהו שכנרא

הגיע מזמן בית שני... שלא להזדקק לידי מתנת בשר 
ודם..." פתאום שמעתי כל מיני התבטאויות מהדור 
אחד שלפנינו על קנאות בלתי מתפשרת שלא 

(סבתא שלי סיפרה לי שהיא ליהנות ממתנת בשר ודם... 
היתה אלמנה צעירה ולא היה להם מה לאכול... והיא הלכה לנקות 

ה.. והיה יהודי אחד שנתן לה צדקה משאיות ורק לא לקבל נדב
בסתר... היא שלחה להודיע לו שהוא מצער אלמנה והיה כי יצעק 

וזה היה כ"כ זר לי!! כ"כ לא הבנתי מה   אלי וכו'...!!!)
הבעיה... שפשוט התחלתי ללמוד את הסוגיה כמו 
בלומד'ס... התחלתי לחקור מה הבעיה? מה הגדר?? 

ת למה לא??? הרי נותנים לך... למה לא תיקח? באמ
 זה כ"כ טבעי שתקח...

ויש לציין שלא כ"כ קבלתי מענה... כי... כי כנראה 
הדור הקודם קיבלו את זה ישר דרך הוריד!! זה נמצא 
אצלם בעצמות!! הם כמעט ולא הצליחו להסביר לי 
על איזה ערך ביהדות זה יושב... אז נאלצתי לעשות 

 חכתי:עבודת שטח... ואני אגיד לך מה העליתי ב

החסרון בלהזדקק לידי מתנת בשר ודם מתחלק 
 לכמה נקודות: 

יש  החיסרון הראשון הוא:ונתחיל מהקל אל הכבד: 
פה חסרון באמונה ובטחון!! יהודי אמור להאמין 
שצרכיו ומזונותיו מוטלים על הרבש"ע... וזה בדיוק 
מה שאנחנו אומרים כל יום בברכת המזון... ובטובו 

לנו... אם אתה צריך שמישהו  הגדול תמיד לא חסר
יתן לך... סימן שהוא כן החסיר לך... האם פעם 
ניסית לבדוק אחרת?? האם פעם ניסית לבדוק אולי 
ה' חשב עלי ולא החסיר לי?? יתכן... סו"ס לא יחדל 
אביון מקרב הארץ... אבל האם בדקת פעם??  
ממילא יהודי שמפיל את צרכיו על אחרים זה מראה 

מאמין שהרבש"ע "חשב עליו..."  שהוא לא באמת
הנקודה הזו כתובה בפירוש בפרשת השבוע שלנו: 
"מחוט ועד שרוך נעל... ואל תאמר אני העשרתי את 

 אברהם..."

הקב"ה  החסרון השני הוא: חסרון בהכרת הטוב!!!
נתן לך... מילא אסמיך שבע... נתן לך כל טוב... ואתה 

דיוק עדיין משחק אותה מסכן ולא מסתדר?? זה ב
כמו ילד מטופח שאומר לאמא אני הולך לאכול 
ארוחת ערב אצל השכנים... הנקודה הזו גם כתובה 

אוכל תשברו מאיתם בכסף בפירוש בתורה לגבי: "
לא ״לפיכך  ואכלתם... כי ה' אלוקיך ברכך""

תכפרו בטובתו להראות כאילו אתם עניים 
 (דברים ב' ו')  אלא הראו עצמכם עשירים״

--- 

ר לנקודה השלישית שהיא למעשה כעת נעבו
וזה כבר באמת דבר  חוסר אחריות!!!!ההקודה:  

שלא שווה לכל נפש... צריך טיפ טיפה בגרות בשביל 
להבין ולחיות את הנקודה הזו... ובכן: כל מהותו של 
אדם זה שהוא בעלים על עצמו!! לוקח אחריות על 
עצמו... אל תשכח שסו"ס כל התכלית של העולם 

שלא נאכל נהמא דכיסופא ונהיה בעלי הזה כדי 
ההטבה ההיא... כל ההבדל בין ילד למבוגר... 
שמבוגר לוקח אחריות על עצמו וילד לא... וממילא 
בן אדם שמבסס את החיים שלו על זה שיתנו לי 
וירחמו עלי ואז יהיה לי מה לאכול... זה אומר שיש 
פה בן אדם שלא לוקח אחריות על עצמו!!! סוג של 

(בא נדבר ברחל בתך הקטנה: שני אנשים לוקחים טן...  ילד ק
הלוואה... אחד לוקח הלוואה וברור לו כשמש בצהרים שהוא הולך 
להחזיר אותה.. איך?? לא יודע איך... אבל ברור לו שאני אקרע את 
עצמי ואני אעבוד בפח הזבל עד שאחזיר את ההלוואה... ואילו 

גע... איך תחזיר?? עזוב... חבר שלו...?? גם הוא לקח הלוואה... ר
יהיה בסדר... מה פירוש יהיה בסדר?? מה יכול להיות?? במקרה 
הגרוע אני לא אחזיר... ואז יאיימו עלי בניתוק חשמל... ואז אני 
אפול על מישהו... על קופת הצדקה... על החצר.. .על הממסד... 
מישהו יספוג אותי... מישהו יצטרך לקחת עלי אחריות... אוי 

ותה בושה וכלימה... זה אדם שלא לוקח אחריות!!! לפני לא
שאתה מבקש ממנו ערב... קודם תמנה לו אפוטרופוס... כי... כי 
הוא כמו יתום... אין לו אישיות... מה זה אישיות אם לא 

 אחריות...)

--- 

  מידות!!!!וכעת נעבור לבעיה הרביעית והאחרונה: 
פגם  אדם שמבסס את חייו על מתנת בשר ודם זה

 מה הקשר????במידות... 
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אז ככה: פה יש נקודה מאוד חשובה שאנחנו לא  
  כ"כ שמים לב אליה....

(כתובות בא ניקח כדוגמא את המעשה הידוע בגמ' 

על עני שהגיע לרבא וביקש לאכול לא פחות  סז:)
ולא יותר תרנגולת פטומה ויין ישן... רבא נזף בו... 

שלך  איזה זכות יש לך להטריח את המארחים
להכין לך כזה אוכל משובח?? העני לא נבהל ואמר 
לרבא בבטחון גמור: וכי משלך אני אוכל?? אני 
אוכל משל הקב"ה... ואז בדיוק הגיעה אחותו של 

שנים... והביאה איתה  13רבא לביקור לאחר 
 תרנגולת פטומה שמן ויין ישן...

ואז רבא הבין שהקב"ה שלח את זה במיוחד 
 לאותו עני...

עד כאן הסיפור... כעת השאלה שלי: מה יצא לך 
 מהסיפור הזה???

אז מה שתמיד הבנתי... שאותו עני יצא צודק 
בויכוח!! הוא ניצח את רבא!!!! הנה... בהתחלה 
רבא נזף בו... והנה... פתאום משמים הראו לרבא 
שהקב"ה מילא משאלות לבו של אותו עני... בטח 

עני ומאותו  רבא מיד ביקש את סליחתו של אותו
 יום הוא נהג בו כבוד רב וכו' וכו'... 

מי שמעיין שם בגמ'...   אז זהו שלא!! ממש לא!!!
הגמ' דווקא מתייחסת לאותו עני בצורה 
שלילית!!! רבא ממש לא חזר בו... רבא עדיין 
ממשיך לנזוף באותו עני גם אחרי המופת הגדול 

 כי ישהזה שאחותו סיפקה לו בשר ויין... ולמה?? 
 פה שני נושאים שונים לגמרי!! 

יש בטחון בה'!! ויש מידות!!! אם יש לך בטחון 
גמור בה' שיתן לך בשר שמן ויין ישן... יפה מאוד... 
זו בהחלט מדרגה גבוהה בבטחון... מה שנכון 

 אבל חכה!!!נכון... ואת זה אי אפשר לקחת ממך... 
יש גם חוץ מבטחון יש עוד כמה ערכים ביהדות... 

סליחה יהודי יקר: אתה כעת בוטח בה'  ת!!!מידו
שיתן לך בשר שמן ויין ישן?? רגע רגע... הרי מישהו 
יצטרך להפשיר את העוף הזה... לפרק אותו... 
להתלכלך איתו... לדפוק אותו..?? מישהי תצטרך 
לעמוד בוקר שלם במטבח בשביל להכין לך את 
הסעודה הדשנה הזו?? כשאתה כעת בוטח בה' 

בשר ויין... אתה כעת מעביד מישהו בפרך שיתן לך 
 בשביל זה... זה יפה??  זו התנהגות? 

 זה נקרא פרזיט!!! פרזיט במובן האמיתי שלו!!!

היהודי הזה היה לו  זה לא סותר!!!אתה מבין?? 
הוא היה באמת מיחידי בטחון בה'!! ובבטחון בה' 

סגולה וכל הכבוד לו... אבל רגע... יש פה גם סוגיה 
של מידות... את מי אתה הולך להעביד בפרך 

 בשביל זה???

אני זוכר  ובנקודה הזו יש לנו הרבה פעמים בלבול...
כשהייתי בחור... הייתי עומד בטרמפים בשעות 
מאוחרות והיה לי בטחון בה'.. ואז היה כל מיני 

ות פרטיות וסיפורים הזויים... שפתאום בן השגח
אדם אחד הגיע וסיפר לי שהוא בכלל לא יודע 
למה הוא הגיע לכאן... (מכיר את הסיפורים האלו) 
ועכשיו הוא קולט בשביל מה הוא כאן... ויופי!!! 
כעת כולי מאושר... יש לי עוד סיפור של השגחה 

 פרטית מופלאה... 

שדווקא ההתפעלות הזו אבל כיום אני חושב לעצמי... 
היא לא היתה  לגמרי במקום!!! כי אם באמת בטחתי 

בשבילי... זאת אומרת:  במיוחדבה' וה' שלח אותו 
הקב"ה הוציא בן אדם עם פיגמה מהמיטה החמה 

 בשביל מה? בשביל לקחת אותי... סליחה: זה יפה?? 

זה נוח לך להרגיש שבן אדם יצא מהמיטה בגלל 
טרמפים באמצע הלילה...  שאתה החלטת לנסוע עם

 ועוד עם בטחון?? 

את הרבש"ע אני לא שואל  עכשיו שלא תבין לא נכון:
את השאלה הזו... למה הוא הוציא אותו מהמיטה 
בשבילי... כי לרבש"ע יש עוד כמה חשבונות נוספים 
עם אותו יהודי חוץ מהסיפור שלי... גם בתור עומד 

ו"ס יש לו כעת מהצד אני לא חס על אותו יהודי... כי ס
מצווה שהוא עושה איתי חסד... ואדרבה... "תזכה 
למצוות." אבל אתה בעצמך?? אתה זה שכעת מקבל 
את החסד הזה?? אתה זה שבשבילך הקב"ה הזעיק 
אותו מהמיטה?? אתה לא מתבייש להרגיש שיהודי 

 יצא מהמיטה בגללך?? 

 זו אחת הבעיות להזדקק לידי מתנת בשר ודם!!!
לידי מתנת בשר ודם... זה אומר כשאתה נזקק 

אבל מישהו פה עבד שהקב"ה אמנם עזר לך... 
מישהו גוייס פה לשרת אותך... ושוב: כעומד  בשבילך...

מהצד אין לי בעיה עם זה... סו"ס אותו יהודי קיבל 
הוראה מהרבש"ע והוא עשה מצוה ושכרו משולם... 
אבל אתה!!! אתה המקבל!!! איפה אתה בסיפור 

יך אתה מסוגל להרגיש שאנשים צריכים הזה??? א
 להתייגע בשבילך?? 

שבשלב מסוים  ועד כדי כך האבסורד הזה קיים...
הראש שלי נהיה עוד יותר עקום... ופתאום התחלתי 
לחשוב לעצמי שבעצם... בעצם באופן עקרוני אני 
אפילו לא צריך להגיד תודה רבה למי שעוזר לי ותומך 

וטח בה' שיתן לי מה שאני בי כלכלית... כי אני הרי ב
רוצה... וכשאותו יהודי מגיע ונותן לי כסף זה הרי 
בסה"כ מגיע משמים... כי אם לא הוא אז מישהו אחר 

 יתן לי... אז למה מגיע לו תודה רבה???

המחשבה הזו היא מחשבה מושחתת!!!! השחתת 
כי נכון... נכון שיש לי בטחון בה'...  המידות לכל דבר!!!

בן אדם שהקב"ה שלח אותו לעשות לי... אבל יש פה 
והבן אדם הזה עבד בשבילי... ולא רק שאני יושב כמו 
פריץ ומקבל ממנו... אני עוד לא רואה צורך להודות 

(אגב: שלא יהיה לך טעויות... מי  לו... הבנת מה קרה פה???
שככה חושב... לא רק שיש פה השחתת המידות... אלא גם אין פה 

יש פה בן אדם שהתרגל לקבל!!!!  !!! אז מה כן??קורטוב של בטחון
זה הכל!! התרגל שהוא יושב רגל על רגל וכולם הולכים לפי החליל 
שלו... בשלב הראשוני אולי היה כאן איזה בטחון וכעת גם זה לא... 

   רק שחיקה של מידות)
--- 

עכשיו!!! אני רוצה לגלות לך סוד כמוס: כככולנו 
וחאי הוא אבי המושג שנקרא יודעים שרבי שמעון בר י

"תורתו אומנותו"!!! רשב"י הוא זה שהנחיל לנו את 
צורת החיים של אברך שיושב ולומד ולא יוצא לעבוד... 
כי אם אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה 

אבל!!! לא תאמין... להוי וכו'... תורה מה תהא עליה... 
וד... שאותו רשב"י שהיה כ"כ נגד לצאת לעב ידוע לך

אותו רשב"י כתוב עליו בגמ' נדרים שהוא  הוא הוא!!
נטל צנא על כתפיה ואמר: גדולה מלאכה שמכבדת 
את בעליה!!! זאת אומרת: כמה שרשב"י היה נגד 
לצאת לעבוד... אבל היה משהו אחד שהיה עוד יותר 
גרוע אצלו: החוסר מכובדות של אדם שמזדקק 

ה יושב ולומד לבריות!! כלומר: לו יצוייר שרשב"י הי
ולומד וכתוצאה מזה הוא היה מגיע לפת לחם... 
היית פתאום רואה אותו מחזיק מעדר וחורש וזורע 
וקוצר וזורה... רק מה.?? ב"ה זה לא קרה לרשב"י 

 אף פעם!!! 
ותנחש למה?? למה לרשב"י זה לא קרה?? אולי 
בגלל שדאגו לו לאיזה צ'ק מהקופת צדקה של 

קיבל כל יום כמה  השכונה? אולי בגלל שהוא
אלא  לא!!!! לא בגלל זה!!!אבטיחים מהחלוקה...?? 

בגלל שנער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב! 
 כי אין מחסור ליריאיו... דורשי ה' לא יחסרו

רגע... אז למה אצלי הפסוקים האלו לא 
התקיימו?? למה אני בן תורה שיושב ולומד ובכל 

?? מה זאת אני בקושי מגרד את החודש
 התשובה??

סליחה אדוני... האם פעם כבדת את הרבש"ע 
שיפרנס אותך? לא!! אתה כבדת את הבשר ודם 
שיתן לך מתנת ב"ו פה... הנחה וזיכוי שם... וכל 
הזמן היית עסוק בלהתרוצף אחרי אנשים טובים 
שימלאו את החסר שלך וכולי האי ואולי... אבל אם 

נס אותך רק תנסה... אם פעם תציע לרבש"ע לפר
ולא תחזר אחרי מתנת ב"ו אתה תהיה מופתע 
לגלות שכל הצריך ליטול ואינו נוטל אינו נפטר מן 
הזקנה עד שמפרנס אחרים משלו וכה"א ברוך 
הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו!!!! וזה 
האומץ שלי לכתוב את השורות האלו... כי שוב... 
 כפי שהקדמתי... אין לי שום כוונה לצער יהודי
שנושא את נפשו לכל מיני מתנת ב"ו שחוסכים לו 
כמה מאות שקלים בחודש... אבל לפחות שתדע!!! 
שאם בתקופה הקרובה יצטברו לך כמה שקלים 
בידיים ויהיה לך טיפ טיפה רווחה כלכלית ותחשוב 
על איזה השקעה כדאי ללכת... תחליט שמכאן 
ואילך אתה לא מזדקק למתנת בשר ודם אלא 

ש"ע שימלא חסרך מידו המלאה מכבד את הרב
הפתוחה הקדושה והרחבה... ואז אתה פתאום 
תהיה מופתע לגלות שכשזה מגיע ממנו יש ברכה 

 מיוחדת... וזה אף פעם לא היה אחרת... 

--- 

כל הדברים האלו  אסיים בהסתייגות חשובה:
אמורים בייחס לנדבה... לצדקה... לחלוקות חינם 

לל מקבל על זה וכדו'... אבל המילגה שאברך כו
שהוא לומד תורה.. זה לא נקרא צדקה!! זה כבר 
עניין אחר לגמרי... כאן יש באמת אנשים שרוצים 
לזכות להיות נטפלים לעסק התורה וכמו שמגיע 
להם הכרת הטוב מאיתנו... כך לא פחות מגיע לנו 
הכרת הטוב מהם שהם זוכים להיות נושאי הארון 

 שנושא את נושאיו..

ים אלו אינם אמורים כלפי מי שבאמת כמו כן: דבר
באמת נזקק!! גם אם יש עניין להתגלגל בצער 
ובלבד שלא להזדקק לבריות.. זה נכון בייחס לאדם 
בעצמו... אבל ברגע שיש לו בני בית שתלוים בו 
ועוד שאר שיקולים... לכאורה אין לו רשות להרעיב 
את בני ביתו בשביל שלא להזדקק לידי מתנת 

 "ע..בשר ודם וצ
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  מידה מרחוק במרחב הביתי... לא קולי....לל
 ונתבקשתי ע"י משרד "הבריאות (הנפש) להסדיר מתווה של למידה מרחוק במרחב הביתי לבנות הסמינרים שכנראה לא יפתח

הרי כך: דבר ראשון כל  יצאנו לדרך...תם... בחרתי את עיר התורה קרית ספר שהיא תהיה המודל... בחודשים הקרובים... נעתרתי להצע
 15מידגרה של העופות וקונים וקונים לכה"פ חמשה כבשים... כמו כן הולכים ללכפר הערבי הסמוך  מתבקשים ללכת בית אב

... (לצורך העניין) ויוצאים רת שם חדש... פריידל או שפרינצאבוחתרנגולות... הלאה...  מהיום כל בת שקראו לו אביגייל או מוריה 
 לדרך!!!! 

השעה חמש בבוקר... השכמה רבתי..  בריינדל ושפרינצא קמות יחד עם אמא... ומתחילים ללוש עיסה במרץ... כן... כבר מאוד 
מאיפה בדיוק?? אז קדימה... אמא מאוחר... בעוד שעתיים הילדים קמים ואבא חוזר מבית הכנסת וצריך לסעוד פת שחרית... ו

מוציאה שלוש קילו חיטים מהמגורה... ובריינדל הגדולה מתחילה לטחון בריחיים... ב"ה תוך חמש דקות היא סיימה... כעת צריך 
אמא  ..נעשה לחם.והקמח הדק שנפל למטה ממנו  לקוסקוס ולבורגול של הארוחת צהרים... פות... מה שנשאר בנפה למעלה ישארלנ

כעת  צה חלה מהעיסה והניחה אותה בתוך סרידה שאינה מקבלת טומאה ומקפת וקוראת לה שם... ואח"כ אבא יקח את זה לכהן...קר
 ...קצת קש וגבבה מהאוצר ומסיקה את התנור... זהו.. כעת השעה כבר שבע וחצי בנתיים שפרינצא נוטלתאמא לשה יחד עם הבנות... 

כעת הגיע הזמן להתפלל... אמא מתפללת יחד עם הבנות... בין ישתבח  אט אט לתפוח...התנור לבנתיים מתחמם והקמח מתחיל 
סו"ס רבקי התעוררה... אמא סימנה לה שתלך מהר לגינה לקטוף ירקות שדה לסלט... רבקי חזרה אחרי כמה דקות עם קופת  ליוצר...

בל את הבצלים היא הוציאה מהאדמה והם עדיין לא היו טובים... כן... גם (אהגננים שבתוכה שני מלפפונים... ארבע עגבניות... עלה אחד של חסה... 

הולכת לרגע ורואה שהבצק כבר תפח וקדימה... כעת היא מדביקה את הפת לתנור  ב"אז ישיר" אמא )...הם לא תמיד טובים ירקות בחנות
רחב הקולי!!!  דבר ראשון אבא צורר את ילה במבזריזות.. כדי שאבא לא יצטרך לחכות... אבא חוזר מהתפילה... שקט!!! כעת יש תפ

... נוטל מהתנור לוקח את המרדה ומיד מוציא את הפת ואז הוא (הוא יקח אותה לכולל ושם הוא יתן לראש הכולל הכהן ת"ח)החלה ועוטף אותה 
לאבא לארוחת בוקר ועוד  אוי... לפתע אמא נזכרה... בריינדל... רוצי מהר להביא ביצה אחת ...ובוצע ממקום שנאפה יפה ידיים

תרנגולת לארוחת צהרים... מהר מהר... עוד שניה אבא הולך לכולל... תוך שלוש דקות בריינדל מופיעה עם ביצה... אמא לבנתיים 
וליאר והניחה את המ (שנבנתה בצורה מיוחדת באופן שלא תקבל טומאה עיין סוגיות החמורות דריש כלים)הוציאה כמה זרדים והניחה תחת הכירה 
צלחנו  תוך כדי היא לוקחת את הביצה ומניחה אותה בצד המיחם בשביל שתתגלגל... יופי...ע"ג הכירה... המים מתחממים אט אט.. 

יש לאבא גם לחמניה טריה וגם ביצה מגולגלת היישר מהלול הפרטי שלנו...  את המשימה של ארוחת בוקר!!! ב"ה בארוחת בוקר הזו
קמנו מידי מאוחר... רק בחמש בבוקר ולא הספקנו להגיע לחלוב את הפרה שלנו... שהיא  חלב כי אספקת (היום איןולייאר... ואפילו כוס מים חמים מהמ

  אמנם בייתית אבל היא כעת רועה במרחק כמה דקות הליכה מהבית)
.. אבא בדק סכין של שחיטה... בירך אבא בירך ברכת המזון... והוא כבר ממהר ללכת לכולל... נו... איפה התרנגולת??? הנה... במרפסת.

ושחט... בירך וכיסה את הדם... והנה... יש לנו כבר תשתית לארוחת צהרים בשרית... שפרינצא הניחה את התרנגולת במרפסת... 
המורה שהיא לא הכי מסתדרת (כן... זו אנחה מוכרת היום... כל בת סמינר יש לה את השיעור ואת המקצוע הפחות אהוב עליה או את והבליעה איזה אנחה... 

ל מגמה אוהבים ולא עם איתה... אז שפרינצא לא כ"כ אוהבת למרוט את הנוצות ולהבהב אותם באור... זו עבודה די מלוכלכת ולא נעימה... אבל ככה זה החיים... לא כ

בבוקר... וכעת כל  9.30וכעת השעה  ...קילו קמח 3של  סו"ס אמא והבנות סיימו את כל מלאכת הלישה והאפיה  כל מקצוע מסתדרים...)
בבוקר הסתיימה ארוחת בוקר.. וכעת  10.15 בין הרגלים... והגיע הזמן לארוחת בוקר משפחתית...  וחוגגים לנו התעוררו הילדים כבר

 צלצול!!!! מתחיל שיעור... 
במגמה  עסוקה ה שפרינצאבאותה שע לארוחת צהרים...ומליחתם העופות  הכנת משובצת כעת במערכת של שפרינצא כאמור

 וכעתשזו מלאכה לא פחות מעצבנת... הפשתני הזה וכו'...  ועכשיו שוב נשמע צלצול בבית הספר..  וניפותו בשריית הפשתן אחרת...
 הגיע השיעור האהוב על כולם!!!  סו"ס

את הכובד  בתחילת השבוע ר העמיד... אבא כבולארוג ולתפור פלך וכעת צריך להתחיל לסרוגהוציאה את המתיישבים בספה... ואמא 
 העליון והכובד התחתון... הוא כבר תחב את השני בתי נירין כל אחד במקומו... 

מרבדים עשתה ותמכור...  סדיןאנחנו לקראת החורף...  תבינו: ...כן... יש עומס גדול של לימודים... סליחה.. לא לימודים אלא עבודה 
לסרוג ולארוג  כעת את כל הרשימה הזו צריך שנים...רא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש לבושה... לא תי שש וארגמןעשתה לה, 

ויקרא... שהוא כתב על קלף  -שבשבועות הקרובים יש דבר מאוד מרגש... אבא עומד לסיים את ספר "תורת כהנים" חוץ מזהולרקום ולתפור עד בא החורף... 
  )...מטפחת נאה לחומש.. לספר תורה של חומש ויקרא סיים את פרשת בחוקותי... ואנחנו רוצים להכיןוהגיה ודרש על כל קוץ וקוץ... וכעת הוא עומד ל

יגיע  ואז יצטרכו צמר!!! צמר חם!!! לא יעזור... יעו הימים הקרים מאוד... ששום בגדאבל חכו... זה לא נגמר בזה... סו"ס יום אחד יג
תתחיל  אזמו אבשלום, ונבל... ואכמ"ל)וגם מועד לפורענות... עיין ערך (ת הצמר הוא יום שמח... כידוע: יום גזיז !!! יום גזיזת הצמר!!!יום החג

מגמה חדשה בבית שלנו... חוג חדש שנקרא מלאכת הצמר... דבר ראשון: הגזיזה זה דבר בפ"ע... אח"כ המלבנו המנפצו והצובעו 
הגיע אחד בצהרים... אבא והילדים חזרו הבייתה... והייתה להם ארוחת לאחר בוקר מלא וגדוש ואפילו מתיש... ב"ה   והטווה והמיסך...

  בפרטים הארוכים של הסקת התנור ושינוי הלהבות המכניות...) צהרים בשרית... (אכמ"ל
ת... תזדרזי מהר לתקן את הפתילו ...... בריינדלמאוחר!!! עוד ארבעים דקות השמש שוקעת בצהרים... אוי אוי... 4השעה אוי... הגיע 

שמן חדש ופתילות חדשות... ככה היא עושה גם לעששית של הסלון וגם לעששית  מוציאה את הפתילות הישנות... שופכת בריינדל
המיוחדת של חדר הלימוד של אבא... במטבח היא גם שמה שתי עששיות... לבנתיים שפרינצא יוצאת למרפסת הקפואה ומוציאה 

 אותם לחתיכות קטנות... וזורקת בתוך האח של התנור כדי שיהיה לנו חם...   תמבקעעץ... היא זרים של ימשם כמה ג
לא המצאה!! שום דבר לא הגזמה!!! כך פה עד כאן תיאור חלקי!!! מאוד מאוד חלקי מסדר יום עמוס במרחב הביתי ש... ששום דבר 

ומבין  ל לגרום למעט גיחוך... אבל מי שקצת התבגראמותנו בסה"כ לפני מאה שנה ויותר היו חיות... ו... ולצעירים שבנו זה אולי עלו
שהמרחב הוא לא  חיים הנורמליים והשפויים האלואלא לכמוה ולהשתוקק מי יתן לנו את ה בימי סגר אלו שלא נותר לנו עניין... קולט

  ק לנו תוכן בחיים...קולי ומתכתי אלא מחובר ונושם את הבריאה של ה'... ואת המשימות הטבעיות והנורמליות שהם אמורים ליצו
(כי זה לא אנחנו...)  מה שאנחנו עושים...גרם לנו להתנתק ולא לחיות ולשמוח ב רק היום הכל אמנם נעשה בלחיצת כפתור... אבל זה

 בעצם החיים הדרך קצרה...  ומכאן ועד דכאון וחוסר תוכן וטעם
סר לנו כלום!!! לא נצטרך מרחב קולי.. לא נצטרך כל מיני יבא יום ואנחנו נוכל להיות בבידוד ולא יהיה ח -בקרוב ממש למעשה

כלים מתכתיים שיקשרו אותנו בכח לעולם החיצון... נוכל לחיות עם הקב"ה ולפגוש אותו עם כל המוחשיות דרך מאמין בחי 
עשר שני שהעלינו עולמים וזורע... דרך טיפות גשם שייחלנו אליהם... דרך פרדסים שנטענו... ותרומות ומעשרות שהפרשנו... מ

 וביכורים ממעשי ידינו שהוגשו אחר כבוד לפני מזבח ה'...

5 
 בקרוב ממש

 פסוק בזמנו:
"צור תעודה חתום  פסוקים בישעיה ח' 
אומר רש"י שם במקום: תורה בלימודי"

"ומדרש אגדה בבראשית רבה: על אחז, 
שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות שלא ילמדו 

(שים לב לדיוק: תינוקות של בית רבן תורה 
למרות שהוא סגר את בתי כנסיות ובתי 
מדרשות... אבל בסופו של דבר עיקר הכאב 
והאסון הוא שלא ילמדו תינוקות של בית רבן 

אמר: אם אין גדיים אין תיישים,  תורה...)
אגרום לו לסלק שכינתו מישראל. אמר לו 
נביא: כל מה שאתה קושר התעודה וחותם 

א בישראל לא התורה לסותמה שלא תמצ
 יועיל לך!!!!   למה?? הפסוק הבא: 

"וחיכיתי לה' המסתיר פניו מבית 
אומר רש"י: אין לך יעקב וקיויתי לו""

נבואה קשה כאותה שעה שאמר משה 
ואף על "ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" 

"וענתה השירה הזאת  פי כן, בו ביום הבטיחם
עת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו...  וכ

נעבור לפסוק הבא: מסיים ישעיה הנביא 
הנה אנוכי  בקריאת נצחון ואומר:

והילדים אשר נתן לי ה' לאותות 
וברש"י: הם  ומופתים בישראל!!!!

תלמידים שחביבין עלי כבנים יהיו לאותות 
ולמופתים שתתקיים תורה בישראל על 

 ידם... עד כאן סוף הציטוט...
--- 

 מה כתוב כאן בפסוקים אלו?? 
דווקא בתקופות הקשות ביותר שנתקיים ש

בנו מקרא שכתוב ואנוכי הסתר אסתיר פני... 
שיש כעת מגיפה קשה ועת צרה היא 
ליעקב... הרי התקווה היחידה שיכולה לרומם 
אותנו בעת שכזו היא העובדה שלכה"פ 
תינוקות של בית רבן ממשיכים ללמוד תורה 

כי לא ש"וענתה השירה הזאת לפניו לעד 
ולכן בדיוק את השיבר  פי זרעו..."תשכח מ

הזה רצה אחז לסגור... הוא הבין שסוד הקיום 
זה תינוקות של בית רבן... ולכן דווקא אותם 

 הוא התעקש לבטל...
וישעיה מופיע מולו בגאון ומכריז: הנה אנוכי 
והילדים אשר נתן לי לאותות ומופתים"!!!! 
כשסגרת לי את הבית כנסת שתקתי... הבנתי 

גיפה ולך עמי בא בחדריך... כשסגרת שיש מ
לי את הבית מדרש... גם הבלגתי... חיכיתי 
לה' המסתיר פניו מבית יעקב וקיויתי לו... לא 
ניסיתי להתמרד... לא ניסיתי להתחכם... 
בלעתי ושתקתי וקיויתי לה' שהגל הזה גם 
יעבור... אבל כשזה הגיע לצור תעודה 
ד חתום??? כשסגרת לי  את האפשרות ללמ

 תינוקות של בית רבן תורה???
עד כאן!!! כאן אני מופיע כמעט באופן רשמי 

הנה אנוכי והילדים ומודיע לך חד משמעית: 
את המסמך הזה לא תוכל  אשר נתן לי ה'!!!!

לקחת ממני... התינוקות של בית רבן ילמדו 
תורה ויהי מה... במחתרת כזו או אחרת... 

מדו תורה בקומבינה כזו או כזו... אבל הם יל
ויהי מה!!! לא ניתן להם להישאר בבית... לא 
ניתן להם להיחשף לסכנות של הרחוב... וכל 
רואיהם יעידום כי הם זרע ברך ה'... הם 
העדות לנצחיות שלנו וענתה השירה הזו 
לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו!!!! מי 
יודע... אולי על דרך המליצה אפשר לומר: 

יו מבית יעקב... נו... וחכיתי לה' המסתיר פנ
את בית יעקב לא נותנים לפתוח... אנחנו 

 שותקים... אבל את החדרים??
והילדים אשר נתן לי  הנה אנוכי!!! אנחנו פה!

 ה'... 

 



“ 

 

 יורשה לי לנחש: מה הנאתו וטובתו של הקב"ה????
בתחילת הפרשה יש את השאלה המוכרת והידועה: מה היה הניסיון של אברהם אבינו בלך לך 
מארצך??? למה שלא ילך?? הרי הקב"ה מבטיח לו שיהיה לו כל טוב וטוב... מבטיח לו ש"ואעשך 

אז תן לי סיבה אחת למה לא ללכת אחרי ה'??? אל לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה..." 
תשכח: שיש לנו פה עסק עם אברהם אבינו שלפני לא הרבה זמן היה מוכן לקפוץ לכבשן האש 
למענו יתברך והוא עשה את זה... וכעת הקב"ה לא מבקש ממנו לקפוץ לאש... אפילו לא בכיוון... 

ע את אברהם שזה כדאי לו והוא רק ירויח הוא בסה"כ מבקש ממך לך לך מארצך... והוא עוד משכנ
מזה... אז למה לא??? סו"ס ניסיון אמור להיות ניסיון... אמור להיות פה איזה קושי... איזה סיבה 
להטעייה... שיהיה סיבה לאברהם לא לעמוד בו... וכאן אני לא מצליח למצא אפילו סיבה אחת 

 ? למה שאברהם לא יעמוד בניסיון??? למה לא?? איך לא?
   אז השנה התחדש לי חידוש נפלא::

זו היא  להנאתך ולטובתך!!!!!הניסיון של אברהם אבינו היה לא פחות ולא יותר סביב המילים: 
אברהם אבינו היה עבד ה' בכל נימי נשמתו... רץ לפני הקב"ה כסוס   ההההנקודה של הניסיון!!! 

תברך... מוכן לקפוץ לאש... ולרדת שרץ בין בצעי המים... אברהם מוכן לעשות הההההכל למענו י
והנה... יום אחד הקב"ה פונה לאברהם אבינו: אברהם מיד לובש  לים... הההכל למענו יתברך!!!!

 גארטל... הנני!! כן רבש"ע... כל מה שתצווה אותי אני מוכן לעשות...
ק מה?? רציתי ואז הקב"ה אומר: לא!! הפעם זה לא ציווי... אין לי משהו מסוים לצוות אותך... ר

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך... כדאי לך... אברהם נעצר לרגע ושואל:  -להמליץ לך
רבש"ע: אתה רוצה שאני אלך מפה?? אני הההרגע הולך!! אבל לא!!! הקב"ה מיד מתקן אותו... 
 לא!! אני לא מצווה אותך... מצידי אתה יכול להישאר פה... אני רק ממליץ לך!! בשבילך!!!
להנאתך ולטובתך!!!!! מומלץ לך ללכת מפה.. אברם מתאכזב... הוא כבר כולו עמד מוכן ומזומן 
בכיסופים ובחיות לקראת ציווי אלוקי... הוא כבר שר בדבקות "לעשות רצונך אלוקי חפצתי" 
והנה... פתאום הקב"ה "מייבש" אותו ואומר לו... לא... זו הצעת שיפור דיור בשבילך, להנאתך 

 .. 38תך... משהו מסוג של תמ"אולטוב
 לך לך מארצך!!!! -והקב"ה ממליץ... כדאי לך... להנאתך ולטובתך

פה אברהם מתחיל להסתבך... אם הקב"ה היה מצווה אותי הייתי השניה חובש את החמור 
ויוצאים לדרך בשמחה... סו"ס אני רץ לפני הקב"ה כסוס שרץ בין בצעי המים... דא עקא!!! 

 תי!!!! נננננו... לטובתי?? רק לטובתי?? --תי!!! לטוב--מייעץ לי... להנא שהקב"ה בסה"כ
לחשוב על זה... תן לי לישון על זה לילה... אחרי לילה שלם  -רבש"ע-אם זה לטובתי... אז תן לי 

שאברהם מתהפך במיטה ומנסה לחשוב על המשמעות של העזיבה... על כל הטלטול 
ל קשיי ההסתגלות.. אברהם חוזר לקב"ה: מצטער רבש"ע.. והטאראראם... על הפרידה הקשה וע

(מה אם זה נטו להנאתי ונטו לטובתי אז איך מויייחל... אני במקרה הזה מוותר על הנאתי וטובתי 

אני מעדיף להשאיר  שנקרא בגמ': טעמא מאי אמרו רבנן וכו'... משום תקנתא דידי?!? אי אפשי בתקנת חכמים..)
 את המצב כמות שהוא...

 זו היתה הההנקודה של הניסיון של אברהם אבינו!!! 
אברהם אבינו כמעט התחנן לקב"ה: תגיד לי שאתה מצווה אותי ואני השניה יוצא ללא אומר 
ודברים ומקיים בעצמי לך לך מארצך... אבל הרבש"ע השאיר את זה בתור המלצה... לא!! לא 

ומהמקום הזה שאני אוהב אותך.. אני אתה אברהם אוהבי...  -ציווי!! המלצה!! אני אוהב אותך
 הרבש"ע ממליץ לך לעשות את הצעד הנכון הזה!!!!

 של הקב"ה!!   ה ה מ ל צ ו ת לדעת לקבל גם את  ואברהם עמד בניסיון!!! מה היה הניסיון??
לא רק את הציווים שלו!!! אם הקב"ה ממליץ משהו... אפילו שזה נטו להנאתי ונטו לטובתי... צריך 

 יבא דאמת אין כזו חלוקה!!! לדעת שאל
הבנת את השורה האחרונה??? לא מה שזה הנאתי וטובתי היא היא הנאתו וטובתו של הקב"ה... 

 הבנת...
 אני אסביר לך את זה מאוד פשוט:: 

כשהייתי בחור השתדלתי (יש כאלו שיבינו את זה על הרגע הראשון... יש כאלו שקצת פחות... תלוי באיזה גיל...) 
בד את ההורים שלי... כל בקשת עזרה שהם ביקשו ממני מיד רצתי לעשות... הבאתי... מאוד לכ

 בעניינים האישיים שלי!!!עשיתי... מה לא עושים בשביל כיבוד הורים... אבל איפה זה נתקע?? 
אמא שלי מתקשרת אלי דואגת... האם אתה אוכל כמו שצריך?? אתה שומר על הבריאות 

!!!! בזה לא שיתפתי פעולה... הייתי אומר לה... אמא... אם את רוצה שלך?? בזה לא תקשרתי כ"כ
שאני אכין לך סלט.. בכיף... אני רץ... תוך שתי דקות זה מוכן... אבל שאני אכין לי?? עזבי... אין לי 

אבא  (התופעה הזו מוכרת למישהו?? אוהו...)סבלנות להכין לעצמי... אין לי עצבים לשמור על עצמי... 
תגידו לי שאתם צריכים שאני אקנה לכם בגדים חמים לחורף... בשמחה רבה... אבל לקנות ואמא: 

לעצמי?? שאני אתלבש חם כמו שצריך?? אין לי סבלנות לזה... אין לי זמן לזה... תעזבו אותי... 
 מוכר או לא מוכר?? 

קר!!!! אמא ארך לי המון זמן לקלוט את הדבר הפשוט ביותר בעולם: שאם אני לא אוכל ארוחת בו
שלי רעבה!!! אני דווקא לא כ"כ רעב... אבל אמא שלי סובלת מזה... אמא שלי לא נרדמת בלילות 
מזה שאני לא שומר על הבריאות שלי.. ארך לי זמן לקלוט שארוחת בוקר שאני מכניס לתוך הפה 
ול שלי זה מאכילו ומשקהו ממש!!!!! בחור שלא מבין על מה אני מדבר מוזמן לאמת את זה מ

ההורים שלו... ארך לי המון זמן להבין שאם אני מסכן את החיים שלי בנחל הדרג'ה... אם ח"ו אני 
אפול... אני באותו רגע מפיל את אבא שלי יגון שאולה!!! ארך לי זמן להבין שאני ואבא שלי זה לא 

שלי... אין  שלי... ויש הנאתו וטובתו של אבא---שני חשבונות נפרדים... כאילו יש הנאתי וטובתי
כזה דבר!!! אם חס ושלום קורה לי משהו... הראשון שסובל מזה זה אבא שלי... היום בתור אבא 

 אני מבין את זה יותר מידי טוב... כעת התור של הילד שלי לא להבין את זה... 
--- 

וזה בדיוק הניסיון של לך לך... הקב"ה פונה לאברהם ואומר לו: אני ממליץ לך... להנאתך 
ובתך!!! לאברהם יש כעת את הניסיון להרגיש כמו שאני הרגשתי בתור בחור... אה... אבא... ולט

אם אתה רוצה שאני אכין לך יתברך סלט... אני רץ הרגע להכין... אבל אתה רוצה שאני אכין 
 לעצמי סלט?? אם זה בשבילי אז עזוב... אני אסתדר... אין לי זמן לזה... 

ידיד נפש אב הרחמן!!! ואם אבא שבשמים ממליץ לי לעשות משהו -אבל לא!!!! אברהם הבין ש
 להנאתי ולטובתי... הרי אנחנו באותו חשבון בנק!

 י והנאתו וטובתו של הקב"ה זו אותה קופה!!!!-י וטובת-הנאת

  זה היה הניסיון!!! זו התפיסה העמוקה שנדרשה מאברהם אבינו...
!!! לקלוט שאין פה שני חשבונות בנק נפרדים!!! יש פה מה שנקרא "עולם הידידות"

אחדות גמורה... יש פה סוגיה של אהבה... שאם אבא שבשמים חושב שהנאתי וטובתי 
זה לך לך. אם אני אסרב באדיבות... אני עוד איכשהו אסתדר... אבל המפסיד הגדול 

ואני ויתרתי על מהסירוב הזה זה אבא שבשמים שהוא הרי יודע שזה הנאתי וטובתי... 
 זה... 

 --- 
 ש לציין שדווקא בדור שלנו הניסיון הזה מאוד מצוי בקרב עובד ה'!!! י

הוא מוכן לעשות הכל למענו יתברך... הוא מוכן להחמיר בכל החומרות האפשריות... הוא 
מוכן לפתח כפייתיות (שיטתית) ולייצר ספקות וליטול ידיים כמה פעמים... הכל הוא מוכן 

.. אבל להבין שאם בשורה התחתונה אני סובל מזה והחיים שלי לא תקינים... אז לעשות.
 הראשון שסובל מזה זה אבא שבשמים... את זה אנחנו מתקשים לקלוט!!!! 

 להבין שאם אני שרוי בצער... הקב"ה גם שרוי בצער!!!! 
הרבש"ע.. לא  אז כל זמן שזה לא תלוי בי... כשהצער מגיע בגזירת עליון... אז זה עניין של

נותר לנו אלא לקבל באהבה או להתפלל... אבל כשאני מתעלל בעצמי... כשאני מביא על 
 עצמי סבל... כשאני ניגש לעבודת ה' בצורה לא בריאה... ולי כתוצאה מזה לא טוב בחיים... 
כאן מתחיל ניסיון... אני אומר לאותו בחור בן עליה: אתה לא בסדר!! רע לך!! אסור שיהיה 

 רע!!! הוא פותח עלי שתי עיניים נדהמות:  לך
 סליחה... איפה כתוב בתורה שאסור שיהיה לי רע??? איזה עבירה זו??

אתה קולט את הנקודה??? אותו בחור בן עליה יודע דבר אחד: אני צריך לעשות רצון ה'!! 
הרבש"ע הוא המנהל של הבית חרושת של העולם... אני אחד העובדים בבית חרושת 

הרבש"ע עוקב אחרי ורוצה לראות שאני מספק את התוצרת... וזהו!!!! איך  -. הבוסהזה..
 אני מרגיש?? האם טוב לי עם הקב"ה?? האם אני שמח או עצוב???

מה זה מעניין את הרבש"ע... אז זהו!! זה בדיוק היה הניסיון של אברהם אבינו בתחילת  
היה כמו מנהל בית חרושת...  דרכו לעולם הידידות!!! עד אברהם אבינו הקב"ה באמת

כולם יודעים שיש פה בוס שרוצה לראות תוצרת וצריך ליישר איתו קו...  אז זהו!!! 
שפתאום הגיע אברהם אבינו והוא הראשון שגילה שיש פה ידיד נפש אב הרחמן!!! יש 
פה עולם של ידידות... והקב"ה הוא לא רק מנהל בית חרושת שמחפש תוצרת... הוא 

קשר... הוא רוצה שתעבוד אותו אבל גם תהיה איתו!!! אכפת לו האם טוב לך מעוניין ב
איתו... וההנאה והטובה שלך זה האינטרס שלו יתברך... ואם רע לי... אז אני עוד אסתדר... 

 כי אני מזוכיסט... אבל אבא שבשמים ישב ויבכה... לבן שלי רע!!!! קלני מראשי...
--- 

לך להבין את זה?? נכון אתה לא מסכים איתי?? נכון אתה בחור בן עליה יקר: נכון קשה 
 אפילו מתעצבן עלי??

 כן... כנראה שאתה עדיין לא ראוי לעמוד בניסיון של אברהם אבינו!!!
אם הקב"ה עכשיו יתגלה אליך ויגיד לך שתדאג קצת לעצמך... תשמור על הבריאות 

יד לקב"ה??? כל טוב שלך... תשמור על הנפש שלך להנאתך ולטובתך... מה אתה תג
 רבש"ע... אני מוותר על הנאתי וטובתי... 

רוצה לשמוע סיפור מתוק?? היה לי פעם משא ומתן עם בחור בן עליה קדוש שלא דואג 
לעצמו... לא אוכל לא ישן... והוא כמובן טען שזה רצון ה'!!! שאלתי אותו: מה יקרה אם 

היקר... תתחיל לדאוג לעצמך... תתחיל  הקב"ה בכבודו ובעצמו יתגלה אליך ויגיד לך: בני
לאכול ארוחות מסודרות... תישן טוב בלילה... כדי שתהיה יותר רגוע... קצת פחות קצר 

 מה היית עונה לקב"ה???רוח... להנאתך ולטובתך... 
אותו בחור היה מבריק והוא ענה לי: הייתי עונה לקב"ה: נכון רבש"ע שההורים שלי 

 אותך אלי שתגיד לי את זה??? התקשרו אליך... ושלחו 
 אבל לא נשארתי חייב!!! ועניתי לו במקום!! עניתי לו: בדיוק ההיפך!!!! 

 הקב"ה התקשר להורים שלך וביקש מהם שיגידו לך את זה... 
כן!!! אני לא מתבדח!! בחור בן עליה שההורים שלי מתחננים לפניו תשמור על עצמך 

רבש"ע... והוא ביקש שיגידו את זה לבן שלהם... ותדאג לבריאות... הם קיבלו טלפון מה
 מה אני מתכוין???

הרי מה זה ההורים שלנו?? למה מערכת החיים שלנו בנויה בצורה של תולדות... שיש 
אבא ואמא ובן?? העניין הוא: שזה דוגמא של מעלה!!! אבא שבשמים רוצה שאנחנו נבין 

נו... ולכן הוא ציוה אותנו להיות הורים אותו!!!! נבין את מערכת הייחסים שיש בינינו לבי
 לילדים ובנים להורים... 

כשאבא ואמא רוצים שאני אדאג לבריאות שלי... ואני רואה איך שזה עולה להם בחיים... 
זה במילים אחרות: טלפון מבורא עולם!!! אבא שבשמים מסמן לי... אתה רואה איך 

ל מעלה!!! גם לי אכפת ממך על שלהורים שלך אכפת ממך?? אז תדע לך שהם דוגמא ש
אותו משקל! ופה הטעות של הרבה צעירים... (וגם מבוגרים...) שאנחנו לא קולטים שיש 
לנו עסק עם ידיד נפש אב הרחמן!!! כשאבא ואמא מתקשרים לי... תעשה טובה ותשמור 
לעצמך... תעשה לי טובה ותבשר אותי שכבר טוב לך כי כל הזמן שרע לך אני לא נרדמת 

לילה... כשאמא אומרת את זה אני יודע שבאמת אכפת לה איך אני מרגיש... אבל אבא ב
 שבשמים???

 האם אני מבין שגם לו מאוד מאוד אכפת הנאתי וטובתי??? 
 האם אני מבין שאכפת לו נואשות שיהיה לי טוב בעבודת ה'???

שנבין שאבא את זה קשה לי לקלוט!!! אז זהו שהגיע הזמן להבין את זה!!! הגיע הזמן 
שבשמים הרים טלפון להורים ואמר להם מה להגיד לי... כלומר: הגיע הזמן שנבין 
שהאכפתיות שיש להורים שלנו... היא מדגם קטן לאכפתיות שיש לקב"ה אלינו...  ולהבין 

זה ניסיון לכל דבר!! ואם אברהם אבינו עמד בניסיון הזה... אז הוא הטמיע את זה  -את זה
. להבין שאבא שבשמים רוצה שיהיה לי טוב... רוצה שאני אעשה כל מאמץ גם לנו בגנים..

(לאותם אלו שעלולים לעשות על זה לעבוד אותו בשמחה מתוך בריאות גופא... ואידך זיל גמור... 

שימוש שלילי... ולהבין שה' רוצה שאני אהנה מהחיים ואעשה מה שמתחשק לי... אתה מבין לבד שלא לזה 
 ת)איתו!! לא עם זרים... אין פה מה לטעו ---רוצה שיהיה לי טובהתכוונתי... ה' 
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1 ידגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"שבון החברעל ח בנותילה" "אמרק פ  

 : תקציר
הוא מציע לו גם  ,דברהקודם לכן, הלה מתפלא על מעיר לו כי יש לו בת , משה יוסף ומציע לו שידוך לבנו אפרים זלמןאל רב משה יוסף הויזמן יהודי עלום שם פונה 

 ההצעה ויחד לעשמח הוא  "אוצר" ששממובר בבחור מברר על הבחור ומגלה שמדבשם לייבל פריימן, רב משה יוסף  עולםחיי ישיבת בחור מ בשבילה שידוך
היא אינה מוכנה לשמוע על שום הצעה מלבד חיים שלום. לבסוף נואשים ההורים  ,, אך צארטיל בשלהשכנע את צארטיל שתסכים להיפגשלמנסים אשתו עם 

 ותר להתעסק עם הנושא.עם יין טומבינים שא
מהדרך הישרה "ל רחהוא שומע שחיים שלום ירד  ,להיכן נעלם חיים שלוםאצל הספק הראשי של קווי הנייעס יוסל פרקוביץ מנסה לברר הגדול  "נייעססיטס"ה

 מחיר.  ו בכלב אצל הציונים, את השמועות הללו מפיצים שני שונאים של חיים שלום שמנסים להכפיש את שמומסתובב בתל אבי
אך כל המאמצים עולים בתוהו. היחידה שמקבלת רר בכל רחבי הארץ אנשים לבשולח לום, ר' משה יוסף היעלמות חיים שרב משה יוסף ובנו מצטערים מאד על 

אך הוא מעלים  ,יא משהו עליוכך לכל הפחות יודעת הבתיבת הדואר, מדי כמה שבועות מכתבים מסתוריים מונחים ידיעות חלקיות זו האמא גב' פינקלשטיין, 
האם לשמוע שידוך עבור בתה חיה  ,מטשטש את דבריו. האמא מתלבטת לאחר שזמן רב עוברחריו ולכן הוא לא מעוניין שתתחקה א ,ות ברורותממנה ידיע

   דעתו.שמוע את חוות ה לשלוח את חברתה אל המו"צ ולמלכה, היא מחליט
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

עם הארגון הרבים חיכוכים הועקב  "המרי האזרחי"מארגון ה המאלצת ידלאחר הפר ,יםושלבירת האצ"ל ימים קשים באו על המפקד
שת על שיטת הבולפגדל עם שי הו, הקוקשים על האצ"להגיעו ימי שפל  ,בצעים כנגד האנגליםשביקשו להקצין את המלח"י ת יהעמ

 ים.רצון, היה ניראה שהיה להם מידע מדויק היכן מתאכסנים השנ דירותיהם של מושיקו וגואל

שני ננים לידי האנגלים, תכשהסגירה את שני המ "חפרפרת"ההנהגה, היו חשדות כבדים על איזו  בה עכורה השתררה בקראויר
הפחד  ,וחייהם בסכנה מרובה על ידי האנגלים "מבוקשים"פה להם ידיעה שהם דלהו ,פה האחרונהבתקוהבחורים החליפו דירות 

 יתה להם דירה אחרת. עד כדי שכמעט כל שבוע היאחרונה שלהם גבר בתקופה ה

ולא היו  שכבםבשעה שנמו על מרת חובשעת לילה מא מסתורםהגיעה למקום  ת שלבו, הא צלחול תההסתתרו תוונסיינכל  אבל
להחליש את יר את השניים כדי היה לאי מי עניין להסגהיה להם מידע מדויק היכן הם נמצאים. היה ברור ש ,הםל יכולים להתנגד

 . שהפריעה לניהול התקין, דבר זה הביא לאווירת חשדנות טעם נסתר אחראולי מאיזה או  ,הארגון

וא גם הפעיל ה ,מידי הבולשתיר אותם תסץ להעשה כל מאמ(לאחר ניסיון ההתנקשות בעידו) למרות הכעס הגדול שהיה לעוזי עליהם 
היו בעימות חזיתי מול יהיו מוגבלים ויותר לא יהוא הבטיח לו ש ,רםשימנע את מעצין וורביל אנט 'גרס ידידובירים על מאמצים כ
כדי למנוע את  ו, גם כוחו לא היה חזק דייבולע לושש לעשות דבר שמא חנט 'הסרגאת מעצרם,  מנועלא הצליח ל , אך כל זההבריטים
  .הההסגר

 ,עים של האצ"למבצגדול מה חלקים במעורב שניהם היוח הרצניסיון מלבד כי  ,אחים עם אותםארוך חשבון  טית היהה הברילמשטר
 לי עריכת משפט,מעצר בתנאים גרועים מאד באותם בהם עיכבו  ,להם נזקים רביםשהביאו עים צבכנון מספר מהם עלו על חלקם בת

 ה.בירי וותמעונש הם ניין לתת לובלוקר שמעוני 'גבשם אוזנו של עוזי כי יש תובע מרושע פה לת חלאח משמועה יותר

*** 

מנסה שלו שנות על המפות הי שעון ,בשעת בין הערביםישב במשרדו שכ עוזי ביאוש ת מתכנן" חשבוצו בלי כעת מה אני עושה"
ר היו ימים כשעידו ישב ובדקות סג ,לו את האנשים המוכשרים לתפקידן אי ,תוואבל מיד ראה את מוגבל ,בצעמזשהו בעצמו לתכנן אי

רב ולמורים מוכשרים שיסכנו  זמןהיו לכים צרי אדם לתפקיד הנ"ללהכשיר  ,תחליף כיםנעלם וצרידו עי ,עניינים אבל כל זה נחלת העבר
  .חשב ביאוש? את מי אכשיר ובידי מי ,להכשיר אדם כזה

ד וף מאעשרות מונים מהאצ"ל שהיה ג ניםמאורג יםפגו ושהיוהפלמ"ח  "הגנה"השתייכו להטובים נים לא היה זה סוד שעיקר המאמ
הם היו בעלי תעוזה  ,נה והפלמ"חיותר מלוחמי ההג ,פשות נרמסיב חםהילבעלי אידיאל שמוכנים היו לחובבני, רוב אנשיו היו 

לא היו והפלמ"ח ת מושלמת, אנשי ההגנה יהכשרה צבאלהם יתה , אבל לא היתלפשיטות נועזוצאת מה שהועיל להם ל ,מקמקיםוח
 .שלהם ות מהיו מוכנים להיכנע למוסכ שלאכיון  ,םנו אותי שכיכפ "פיראטייםארגונים "מוכנים לעזור ל

סווה מבחוץ על ידי מוהיה הוא  ,המשרד הנסתר ביותר, ונת מוסררהכשבש טןנת משרדו הקטעל דל יותבצתע הוא שומע דפיקות קלפ
שיש  תועלה בדעהיה מ לא ,על הנעשהלמי שלא הייתה ידיעה  ,מהמקום םשיפנושציפו בכל רגע מוזנחות גרוטאות ו חורבותבי וגיב

רק יחידי  ,לא היה לה כל מושג על המשרדון המנדטוריתאפילו המשטרה  ,םיאת אחד המשרדים הכי מחתרתי מתחת לכל החורבות
  .על המקום וה ידעסגול

עם ים סוימים מאיתות תבעזר ם עמומחוברי וימו הגש עפיכמעט כל אלו שהיו אמורים לה ?על דלתוק פמי דוד מא תעפהיה מועוזי 
  .כןצור מסוולי מדובר באיזה יא ,אין לו את הקודת, אם כך מדובר באחד שאף אחד לא דפק על הדל ,דההמפקקשר 
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 .אך לשוא ,ה להיזכר בהםספיקות מוכרות לו מאד, הוא מנהדגם  .הוא יכול לפרוץ בפתאומיות ובכך יהיה לו יתרון ?מאידך למה שידפוק
  .כל צרה שלא תבוא לע ,שלוף אקדחבוחזת אהאחת  ידוכשדרך החריץ  יץצמו הירותזב את הדלת הוא פותח

 ורכישמאז שה אנונימיה למרי'צהבחור ה "רעול הפנים"חודשים רבים במקום, היה זה לו לת ראה דמות ישנה מוכרת שחסרה עבר לדמ
ם, אמנם הוא נעזר בו ין לו מושג להיכן נעלים שאדשזה חו ,וליראו יק 'צלור ,יצור חיבתיאו בק פנים"הרעול " המצחיקמכונה בשם הוא 
ך אי אפשר ל יחס, הוא לא ידע איך להתייחס אליו, מה הוא יכול להוסיף לו כרגע, אאבל בשל היותו מחוץ לאצ"ל לא נתן לו כ ,ושםפה 

    יחס אליו עם כל הכבוד. לפיכך החליט להתי ,יוס חברים חדשיםבגרבה עזרה הייתה לו ממנו  נו,ממ היה להתעלם

טוב לכם שם  ,חשבתי שחזרת לגומחה שלך במאה שערים ,יקר יק'ולצרע עימה לראותךאיזו הפתעה נ ת עיני?אוויאומן את מי רלא "
לכם  תהיה ,ישיתכנית הקמת הבית השל םעו דמתתק אולי ,שניו ראשוןתאר של בית ם שחי לפי תוכניות המלעולם ש כםיש ל ,מאד

, נותר לי עוד משהו חרוט בזיכרון מהלימודים בבית חגשבת ובו להקריב בכל יוםכדי ועיזים ם שיכבפרים אילים וא למצ ,תעסוקה רבה
לבחון אותי אם תרצה  ,ה הפתעותהיינה לך הרב, אז תבחיים עוזי החילוני למד משהולא מאמין שבודאי אתה  חחח הספר של המזרחי

   .י משניותלומד עד היום להנאתי פרקאני  ,במשניות תוכל לגלות אצלי אוצר בלום

הצטחק לו  "?הסגרותהלאחר כל  האצ"ל עוד קייםאו ש? לראות אם אני עוד חי באת ?בנו מה קרה עתה שנזכרת ,טוב נחזור לעניינינו
 .יוםכמו הע הומור חד מזמן לא שפ ,של עצמו ותעוזי נהנה מהבדיח

 ."ג שלכםסטרטתפקיד האאת בל צ"ל ולקשמית לאורה רלהתגייס בצין מעוני י"היית

 שאג עוזי דהן אינו מאמין לשמע אוזניו. "י לא שמעתי טוב.לאו ,תחזור עוד פעם על דברים ?מההההההההההה"

 , אני רוצה משהו יותר מאתגרהבבחורי ישי "גייס"של  "תקן נמוך"לעבוד על צה , הפעם אני לא רומאד אני מדבר ברצינות רבה"
 ארגון?ב

  בדוחה עליו. דעתועוזי כש" השיב ?תה מצפה שאקדם אותך במהירות האורלמה א ,עמנש הבה"

בשל  ,התפקיד הזה מוזנחע שלכם, אני יודע שכרג "אסטרטגהעים וצבמה כנןתמ"קן של התרק למלאות את  ,בהקש הרבמי לא נא"
 ".רצון בידי הבריטים ימ"ש קוישוגואל ומ מאסרם של

 עיןידיושב במחלקת המוש גלינא(אל"מ)  לונלוקאולי אתה איזה  ?!בלי להיות במקום ,נעשה בפניםאתה מעודכן בכל מה ש ,איזה יופי"
 "?אולי לך יש קשר איתו ,כבר מזמן אני חושד שיש לנו חפרפרת ,אולי אתה סוכן כפול אוועוקב אחרינו, 

יש לי קשר עם  ,מקוםמרושת בכל אני פשוט  ,דמי האחרונה יפתטלעד נו שלן לארגון מאאני נ ,י בכאלו דבריםד בחשולחלילה וחס "
 תישהיהייתה תקופה שות ששנעשה בפנים, למרכל מה  עלך? מהם אני יודע מספיק לועם עזרא בכר,  עם מני פיינשטייןאיציק חולדוב 

אין לך מי שיאייש את התפקיד אני יודע ש ,כך ידעתי על הכל ,הקשר עמם זנחתי אתאבל לא  ,ונותבעיר אחרת בשל סיבות שונות ומש
ני בתקן יום שא ה על כלי עוד תודדעתל ,עסקהעל ה אני חושב שלא תתחרט ,לתפקיד הנכבד להציע את עצמי תיבאשום כך מהזה 
 .סיים הרעול עם חיוך זחוח למדי ,הנ"ל

ולכן אשאל  מעולהאבל גם לי יש חוש הומור  ,וש הומור טובאתה בעל ח ,מעתילא שמזו  ר מוצלחתבדיחה יות חחחחחחחחחח"
 ."בודו ובעצמו, לזה אתה מתאים יותרכון בהארגקש להיות ראש בתלמה לא  אותך:

צם למה עבפליא, לה תכעת מפה ארגוניתביא לי מבצע שיש לך במחשבה לעשות ותראה שאני מכין לך  ,"אני מדבר ברצינות רבה
מגרש "להתקיף את . נניח שאתה מחליט כעת עד הפרט האחרון אני כעת יכול לתכנן לך מבצע דמיוני ?מיותריםרים לדבר דיבו
 ."ליו בלי לאבד כוחותמכין לך מפה מושלמת איך תוכל להשתלט עאני  ,שתלט עליולהין וניאתה מע "הרוסים

ידע איך רק שלא  ,במפותהיטב בין ו פעור פה, עוזי הולבהה מ. עוזי תושלמבלי לאבד זמן התיישב רעול הפנים ושירטט לו מפה מ
אי אפשר היה  ,היטב להבין במפותלקרוא ודע ימפה, אבל  עבדלהם לא ידע לבשנוספים ש וריםשיוכחסר מעוף היה  , הואטיםמשרט

  .ג מושלםרטכאסטויודע לערוך אותם  מבין במפות רעולההוא הבחין ש ,לעבוד עליו

, רעול בהמשךמאגר כניות וכת ן היו אצלוקלשחדמיוניות י סוגי מפות כל מינ על ע שעותארב באותו יוםוישב איתו תאתגר עוזי ה
  .ידואת ערבות שהזכיר  צבאי "פנומן"כהפנים התגלה בפניו 

בל המשקל א ,די זהה, הגובה שלהם היה ם אחד שמשחק בכמה דמויותאדהם ו ידרעול הפנים ועזי שעו חשבה בלבלרגע התגנבה מ
ן שחקאבל  ,ילו הרעול היה קופצני מידיואשלו בטבעו יה עידו ה, למדי ילו רעול הפנים היה כחושרחב גרם וא מעטעידו היה  ,שונה היה
הוא היה מקבל  ,אם הוא יכול לבוא כעידו ,לשחק, אבל למה הוא צריך הוומסים שכל חייהם הם ישנם אנש ,אתוב יודע לפתור גם זט

הוא נזכר כי  ,אבל זה לא מתקבל על הדעת ?ולכן התחפש לרעול הפנים נפשא יודע שרצו לרצחו ם הו, האנה לחלוטיןשויחס  אצלו
 .וןרגביא אותו לא, ובעצם הוא זה שההלה היה רעול עוד בטרם הכיר את עידו

 "!דעת מי אתהאחת ולתמיד אני חייב ל ,את הרעולי וזשאל ע ?"אמור לי מי אתה באמת

, והנה ארוךסגרו איתו חשבון רק חסר שהקנאים ידעו עליו הם י הר מכל משמר לא לגלות את זהותו, הוא נזה נוראהכובהיה במהרעול 
אם ישמור על זהותו יפסיד את האופציה להתקדם בחיים, החלום שלו היה להנהיג  ל לסרב לעוזי,יכו לאהוא  ,עתה ניסיון כבד כל כך
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תר הוא יוו האםנו. בגין הדמות הנעלית ביותר בחזו שיכו של מנחםוא ממו המבחלות, כלל ארציהות גנהימלמשם  התקדםאצ"ל ולאת 
 י.זווסים רבים החליט לחשוף עצמו רק בפני עהס . לאחרלומחיר שמירת האנונימיות המקודשת שעל הסיכוי ב

בפרט את אצ"ל  ,ותראת המחת עבשהכי מת האדם ,ר נא את אחד מגדולי הפעילים של רב לייבל ווערקערהכ ,נבאךיזשמי שמוליק אי"
  .שהיה די אנמייותר מלייבל  ,ומיתחב קטיביאהייתי  "שומרי החומות"שלו רה בחבו "החניתחוד "אני הייתי  ,ולח"י

 הישן ישובאצל רבים מה "יאוסמוקצה מחמת מ"הייתי  ,צעדים דרסטיים מול אלו שנשרו מן המחנהיטת שדגל בנקיי הסוער אופ לבש
ה הבריטית הייתה מבקרת רהמשטבהתנהגותי ש ימתגר "בתי אונגרין"מול  בכל יוםי נתגשארסוערות ו בלגנים והפגנות שלא אהב

  .ומיבסמטאות מאה שערים ומצרה את צעדי רבים מאנשי שלומנו שנחשדו במק

תי את לפתע גילי ,קדת בשיטה הקנאיתרער את אמונתי היוהיו לי שיחות עם הרבה מהצד השני שהצליחו לע ,אבל יש לי ראש חושב
הכל היה מלומדה אבל  לא הייתי ירא שמים באמת ןילחלוטעורי  תי אתפחלהובהיר ם יואז קמתי ב...ו ,ד השני והוא די קרץ ליהצ

י דונדלילות המון  אחרל לפני שלוש שנים ,ימים ולילות הפכתי בעניין ,זרוק את הכל כאילו לא הייתילמרות זאת לא יכולתי לקום ול
אין דרך אלא לגרש את לים, חלילה בסוף נזרק להערבים ודפים על ידי האנגלים ואנו נר ,לא נכונההדרך שלנו ה שגעתי למסקנהשינה 

 ין. נימוב ם ולהקים מחדש את מלכות יהודההאנגלים והערבי

אותי  וחזשא נאיםהקחברי ל צווארי על ידי ע פתינרדבשביל זה  ,ברבים להטיף אותם יתהתחל אלא ,עצמיל יותיתי את דערשמלא 
עד יעבור  אין לי ברירה אלא להסתיר את זהותי ,אשיתחפש בשל הרודפים הרבים שמחפשים את רלהבשל זה הייתי צריך , ושפל לבוגד
בקש אני מאבל  ,. רק לך גליתי את סודיכירו אותילא י כך ,םבלי ש ול הפניםלהתכנות כרעוהחלטתי ללבוש מסכה בכל מקום  ,זעם

 . שקרה לעידוי לי כפיקרה  אכדי של ,שמאד לא לגלות את שמי לאי

 הגיב עוזי הפתעה גמורה. היית איתו בקשר? ,דותה יודע מה קרה לעימאיפה א ,רגע רק"

 י איתו עד שלמדתי לתכנן.דשים ישבתה חושמונ ,המפותריכת בצעים ועהמת תכנון ממנו למדתי א ,ךתר מככן ועוד יו"

 שאל עוזי בחשד. "?שומרים בסוד ולא נותנים לכל דורש רים כאלו, דבימד אותך זאתמה הוא לל ,מעניין"

 . בסרקזם(שמוליק) השיב הרעול  ,תו גמראללמוד איות תמורת התחייב טתי אותוסח"

כנראה שלא החברים שלי טענו שבראש, לא יודע למה לא נכנס לי  ,זהם תחותי הכי סתום בהיי ,גמרא בחיידר דוללמ תיהבאלא 
ההורים שלי  ,ל לי נראה שהסיבה יותר פשוטהאב ,מוחי לכן הטמטמם ,ראויאו לא כשר כמעושר  ינואבר שמד ואכלתי זהרתי בילדותינ

תחום עובדה ש ,כל עיקר ראש גרועי , אבל אין לומהעצ שנאה לימודי לפיתחתהלחץ הביא ש ,זאת ולא אהבתי יחו אותי ללמודהכר
 ."שלי ה המהירהקליטמה עופתעידו היה מ אףתי במהירות הבזק, מדי אוהב לשאנ

 לשמים.? שאל עוזי סקרן עד "ידו כיוםעאיפה "

 .ארסי "אצל האויב" השיב הרעול בצחוק

 שאל עוזי במבט חקרני. "כוונתך? יהמ"

 ם.בכעס עצווימל. השיב הרעול יק ב'יינצהוא המשרת של קל ,מח"ץאצל  בדעו הוא

 ."אל בשביל בצע כסףאידיימכור את ההוא לא  ,עידו הוא בחור יקר אני לא מאמין לך,"

 התריס מולו הרעול. "?זה שמונה חודשים לם הברנשלהיכן נע ,למה אתה לא שואל את עצמך ,"רק רגע

 ה אלא להיעלם עד שהמתנקשים ירגעו".לו בריר ניסו להתנקש בחייו, לא הייתההוא נעלם בגלל ש ,חה"זו לא הוכ

לו  " השיב?כה גבוהה לו רמהעהגנה וההמבצעים של מח"ץ  איךך הסבר יש ל ...יקת שלו, ואגבת המדו"אני יכול לתת לך את הכתוב
 .עקום בחיוךהרעול 

כמה הם עלו  ,הרבים יםכלולאיפה יש להם את השמ מהתיכל הזמן ת ,פל לי הרגעהאסימון נ ,יו אמרת משהועכש ,וואלה אתה צודק"
אבל  ?!מצא אצלםיהוא ש ,ר מאדלאדם יש חשב אצליאצל עידו שנ תהיהש יהאמנתלא כזו שחיתות אבל  ,אני לא כזה תמים, ותרמ

אבל לא  ,הנכס שלנו על ניובוימל המושחת שם את עיאשון חשדתי שמהרגע הרש את האמת ,ז הכל מובןא ,שכןו שאתה אומר עכשי
  בתיעוב רב.. הגיב עוזי "מרבה במחיראת עצמו לכל ה הוא מכר "אליסטיאיד"ובכן עידו הוא לא  ...יתויאת הפחשבתי שעידו יקנה 

ד מנגד להיות כולתי לעמואבל לא י ,עוד הרבה ללמוד בתחום התכנוןלי יש  ,להשתפרכדי אותו  לתי לנצללמרות שיכו ,לכן עזבתי אותו"
  .בהנאה מעצמוליק ול שמוהטעים הרע "במה שחסר ליד עצמי) וימ(לאהיה אוטודידקט  ,שותף עם בוגד

 עניינות.וזי בהתשאל ע "לית שהוא עובד עם בוימל?יאיך ג"

ירה של עידו עם מפתח מעלים את העובדה שפרץ לד ,בגיחוךאמר שמוליק  "ר ממניק נזהמספי הוא לא ,ושלהשיחות  חריעקבתי א"
   היה ישר דרך ולא אהב פורצים.י שעוזא היה מוצא חן בעיני דבר של ,ריםתס

 י.התפלא עוז "!בדיוק בקטע הזה כשל? ,זהיר מאדאדם  ואעידו ה ,מוזר"



4 ידגי המרופמסס

לעבוד עלי שהוא עובד עם ה ניסכל הזמן  ,עובד עם מח"ץ הואשאותו  ודשאחשלרגע לא חשב  הוא ,רותא לא נזהרים כל כךמחב"
ם לי לחשוד שהוא זה גרדבר  ,לניק"השתמש בשירותי והרי אני אצ לא מעולם ,טוב הריחאבל לי זה לא  ,בארגון האצ"ל בתל אבי

ד עמו, ימולאחר הלמביתו יצאתי סבור שהיה  עידו, ומקשיב לשיחות תחבא בחדר סמוךהייתי מ ,מעלים דברים, לכן התעורר בי החשד
צרפתי פרט  ,שיחות מחשידות הכמ תי לשמועכך הצלח ,קרבת מקוםבהדירה ששכרתי לכיון  ביתוהאמין שתיכף ומיד יצאתי מ תמיםה

  .ליתי עליו בגדוללפרט עד שע

א עוזר לארגון ושה סברהוא  ,ח"ץנה, הוא טען לי שלא ידע שהוא מסופח רק למה הראשובחקירכבר סחטתי ממנו הודאה והוא נשבר 
איך שמונה חודשים  ן אמיתי,רשק הוא נראה לישר עם בוימל, קפעולה, לפיכך המשיך את הף כל הזמן איתנו ששית "המרי האזרחי"הגג 

מזה הסקתי שהוא פשוט מכר  ?ת מח"ץרוישות לוחם בלא הפך להיהאם  :וטהשפ תהיה אצלו עוררזה לא ק עם בוימל והוא עובד ר
  .צמו לשטןאת ע

 רוטה,לכל פ צריך הוא ,ישישיםהוא מפרנס משפחה וגם הורים  ,פרנסהקשיי שה זאת בשל שעהצטדק  הוא לחלוטין! בהנחתי תיצדק
י שישלים את ההסכם אבל רק אחר ,מעמדתו מוכן לסגתהיה  הוא "בעד בצע כסף לשטןמכר את עצמו ד שאח"כ י אותוהאשמת
סקתי שאסור לי להישאר , הוא סירב ומזה הבו במקוםנו, אמרתי לו שעליו לעזוב את המקום יחזור אלי אחרי כן ,איתו לשנה שעשה

 ."והריני כאן ...תי אותולחעל החודש אפילו שרק התי למשכיר שילמת ,ות שליאת כל החביל לקחתי לכן ,נוסף איתו אפילו יום אחד

ישרה דמותו לא נראתה לו  ,לא הכי חכם "סיפור כיסוי"ו החריף חשד כי שמוליק בנה לעצמו ראש ,לא קנה את כל הסיפורעוזי החכם 
 ,ו אמון רבבל לא לתת בא ,הארגוןלשירות שעליו לקבל אותו אבל החליט  "הודהו וחשכבד"ו לנקוט בעמדה של יעל כן על ,לחלוטין

אבל הוא לא בוש להציגו כאדם חסר  ,י המקצוערז אותו אתימד עידו ל ,רים לפי הענייןמסוגל לבגוד בחבשכיצור  וליק נראה לושמ
צחת וגם הר ....ותרט ירש את משולא עוד הוא פשו לשורות הארגוןור עבידו ובכך למנוע ממנו לחזעיני מכדי להמאיסו ב "דרהחוט הש"

 !ירשת?

*** 

וא נתן לו משימות כבידות וברות אחריות ורעול הפנים הוכיח דביקות רעול הפנים עבד קשה מאד כדי לקבל את אמונו של עוזי, ה
לרכוש את לא הייתה אפילו טענה אחת עליו, הוא ביצע כל מה שהוטל עליו במקצועיות ובאחריות מלאה, עד שהחל במשימה, לעוזי 

 אמון כל אנשי הצוות שמעליו. 

עוזי דהן, הפעם שמר עוזי על פיו מכל משמר, איש לא ידע פרט אחד,  פה ארוכה עבד רעול הפנים מבלי שאיש ידע את זהותו מלבדתקו
ישן עם  אפילו בימים חמים ביותר, היו שאמרו שאפילו הוא ,ם ולמה הוא שומר מכל משמר, לא להוריד את המסכהמיהו רעול הפני

והם מאד לא  זהלוכים דבקים בהרי כל מיני לכ ?קה לו את המסכה או משיג לו תחליפיםמסכה מחשש שמא תתגלה זהותו, מי מנה
אלו לא וניתן לרכשם י רק בשוק הערב ,ה מסכות היכן ישיגםוצריכים הרב בטיחותיים, הם עלולים להמיט עליו כל מיני מחלות

 אנשי המתחתרת.  , תמהויחותיים על דרך ההמעטהבט

ותו ולה עם איש מלבד עוזי דהן, הם אמנם חשו אפעהיו ביניהם הרבה טיפוסים מוזרים, אך לא היה מוזר יותר מרעול פנים שלא שיתף 
בעת טוויית התוכניות, הם שמעו את דבריו, איך הוא משרטט  תא הטייס ובהשאלה חדר הפיקוד)( )Cockpit(בשעה שישב בקוקפיט 

וב החדש, אך אחד מבני הישהוא  לכאורהאמן, הוא דיבר עברית טובה,  את המפות ויצאו מהכלים לראות איך הוא מנהל תוכניות ביד
לעברית, מזה הסיקו שהוא מאנשי הישוב הישן  אותםאם יש מישהו שיודע לתרגם  ,שואללא אחת שמעו אותו פולט מילים באידיש ו

 מל ללמוד את השפה העברית.שע

ב כולם? איך אפשר לשבת כל כך הרבה זמן ביחד ולא להתקרככל שניסה לחמוק מהם גברו התמיהות, למה הוא מחביא את עצמו מ
תחמק מלדבר עם איש מהפעילים, ש לא ההין לשאול אותו דבר, כי הוא היה ממעט? האם הם מצורעים? השאלות שאלות, אך אי

 הדבר לא הוסיף לו נקודות, הם חשו כלפיו תיעוב שגבר מיום ליום. ,שמא יבולע לו רע

אצל יישים כל בכיר בארגון, הסקרנות בערה ש"ח, הצליח רעול הפנים לבצע סדרת מבצעים שלא היו מבעד להקמת המדינה בשנת ת
, לאיש מהם לא היה אכפת מבקשתו האישית מכל מי שהכירו שלא לשאול על הותוהצעירים ששירתו באצ"ל, לחשוף את זמ כמה

 וא אגוז קשה מדי נואשו. זהותו, אך הם לא ידעו איך לדובב אותו, כשראו שה

ל היה ום יגיע והוא יחשוף את זהותו, אלא שהרעובכל מחיר, הוא החליט כי יברם היה אחד מהם שהיה מעוניין לדעת את זהותו 
חמקמק כמו צלופח, הוא לא הצליח לתפוס אותו אפילו פעם אחת לבד, תמיד ידע למצוא את עצמו בחברת עוזי או אחד מיוצר 

לרגע אבל המחשבות נותרו וחיכו אים לרעול הפנים והגנו עליו בגופם, כך שלא העז אותו חצוף לעשות מעשה, משרתיו שהיו קנ
 הביצוע.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 יעתא דשמיאיבס

   לא נפסיק את השמחה
 53 גיליון מספר:       חשון תשפ"אחודש: 

 חשון'הבדיחות המצחיקות של 'חודש 

 
 .כלב אחד החליט לטייל בעולם ונסע לספארי באפריקה

באחד מימי הטיול הוא הלך לאיבוד, ובדרך הוא ראה נמר שרץ לכיוונו כדי לטרוף אותו. 
על האדמה עצמות, התיישב לידן עם הגב לנמר, תפס עצם בפה, הוא חשב מה לעשות, ראה 

ושהנמר התקרב אמר בקול: "זה היה נמר ממש טעים, מעניין אם יש עוד כאלה נמרים 
כששמע הנמר את הכלב, הוא עצר, הביט בו באימה וחשב לעצמו: "זה  ...טעימים באזור

 .בזחילה היה קרוב. הכלב הזה כמעט אכל אותי." מיד הסתובב והלך משם
הקוף שישב על העץ מעל וראה הכל, החליט שזו הזדמנות טובה בשבילו לתפוס יחסים 

הנמר התעצבן  טובים עם הנמר. הוא רדף אחרי הנמר וסיפר לו שהכלב עשה ממנו צחוק
                    "!!!ת.קציצו ואמר לקוף: "שב על הגב שלי ובוא תראה איך אני עושה מהכלב הזה

הכלב, שעוד לא הספיק להירגע, שוב ראה מרחוק את הנמר רץ לכיוונו עם הקוף על גבו. 
במקום לברוח, הכלב החליט שוב להתיישב עם הגב כלפי תוקפיו. שנייה לפני שהנמר הגיע 

שתי ממנו אליו, אמר הכלב בקול: "איפה הקוף המעצבן הזה?! כבר לפני חצי שעה ביק
 ......"שיביא עוד נמר

איש אחד הלך למסעדה כדי למלא את בטנו הרעבה בתום הארוחה הוא קיבל חשבון: סלטים 
רגע שואל האיש מה זה ₪  100סה"כ ₪  10שתייה ₪  20מצליח ₪  50סטייק ₪  20

 מצליח? המלצר לקח את החשבון ומחק את המצליח ואמר "הפעם זה לא הצליח......"
עולם, הטיולים -בחיי הוא נולד במאה שערים התחנך מירושלים נסע פעם לתל אביב.אברך 

אביב את חוף -ופתאום הוא רואה בתל לא יותר רחוק. וזכרון משה, שלו היו לשערי חסד
 .....בהתפעלותו מהגודל. וי אגרויסע מקוה!!" נדהםו"אוי  הים...
הרופא אמר  .גיע לרופא בתלונה שאוזן אחת גדולה מהשנייה כשתחבושת מכסה אותםאדם ה

, לו: "תראה לי את האוזניים" ענה לו: אני מוכן להראות לך בתנאי שאתה מבטיח שלא תצחק
הרופא ראה וצחק על הגודל של  ,הרופא הבטיח והמטופל הסיר את אחת התחבושות

 ......א אראה לך את האוזן הגדולהבגלל שצחקת אני ל האוזן.אמר לו המטופל

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת תודה.



 

 

 היום אני הולך לבית הכנסת ואני רואה מודעה וכתוב שם:
 איסתכל על ימינך ושמאלך וחזי דלית קסדור דחזי לך או דאזיל אבתרך ואי חזית לקסדור בהאי מבואה

 מפניו. א. קום עול לבי כנישתה, והודעת לחבריא דיתבי בבי כנישתא, כי היכי דליפקו או דליסתרו
 הני אינשי דלא מעלי אבתרך. ב. פוק לפתחי דבי כנישתא ואוקים מנעוליא וברחיא כי היכי לא ליכנסו

. השובב והוא היה הולך בבחור שגר בעיר סלוצק והיה ראש החבורה של הילדים הרעים וכינוהו כולם בשם יוסל'ה מעשה
בגאווה וכולם פחדו ממנו. והנה יום אחד הוא יושב על איזה עץ גבוה ומשקיף על כל העיר. ולפתע הוא רואה באחד הבתים 
הקרובים אליו אבא שמכה את בנו וצועק עליו אוי ואבוי לך אם תתחבר ליוסל'ה השובב, תתרחק ממנו, הבחור הזה רשע 

ויוסל'ה שומע את כל זה ונצבט לבו בקרבו והחל להבין מה אנשים חושבים עליו. וירדה לו כל  טמא משוקץ ומתועב וכו'. 
הגאוה וירד מהעץ והחל לעשות חשבון נפש, ובא לאביו ואמר לו אבא אני הולך לישיבת וולוז'ין, האבא לא ידע אם לצחוק 

 עולל.או לבכות שהרי לבית הספר הוא לא הולך, וחשב זה אולי עוד תעלול שהבן מ

אבל יוסל'ה היה רציני למדי ונפרד מכולם והגיע לישיבת וולאז'ין ובא לחדרו של ראש הישיבה ר' חיים מוולאז'ין [תלמידו 
המובהק של הגר"א] בעל "נפש החיים", ואמר לו כבוד הרב הגעתי מהעיר סלוצק וברצוני ללמוד כאן תורה, כמה גמרות 

בחיים שלי אני אני רוצה להתחיל ללמוד. אני לא יכול לקבל אותך לישיבה כאן למדת כבר, שאל הרב. עוד לא למדתי כלום 
 כולם למדו כבר הרבה גמרות, אתה לא תוכל להסתדר אני ישלח אותך לישיבה אחרת, אל תדאג. 

 אבל יוסל'ה שלנו החל להתחנן ולבכות ואמר לרב אני רוצה רק פה, הרב תנסה אותי אני אלמד בהתמדה. והרב כראותו את
הבכי הנורא הבין שהוא רציני מאוד וקיבל אותו והביא לו כמה בחורים שילמדו עמו לאט לאט, והיה שם עמוד מרכזי בבית 
המדרש ויוסל'ה קבע את מקומו ליד העמוד, והחל ללמוד בהתלהבות עצומה יומם ולילה וכמעט ולא אכל ולא ישן ולמד בכל 

 לא המובחר שבהם. כוחו, עד שנעשה לאחד המובחרים בוולאז'ין אם 

והנה יום אחד הרב מביא לו ערימה של מכתבים ואומר לו תקרא את המכתבים והנה במכתב הראשון מודיעים לו שביתם 
נשרף ואמו מתחננת שישוב הביתה כי כל הילדים אצל השכנים ויבוא לעזור בשיקום הבית. ובמכתב השני מודיעים לו כי גם 

פוזרים בבתים שבעיר, ואילו במכתב השלישי מודיעים לו שכל בתי העיר נשרפו ואמו בתי השכנים נשרפו ואחיו הקטנים מ
מתחננת שיבוא. והרים יוסל'ה את עיניו הבוכות מהמכתבים ואמר לרבו לא הראית לי את המכתבים כיון שלא רצית שאעזוב 

כמה חשובה התורה שלך בשמים,  את לימוד התורה, ואם כן למה עכשיו כבוד הרב הראה לי? אמר לו הרב באתי להראות לך
שהיצר היה מוכן לשרוף עיר שלימה ובלבד שתחזור להיות החייל שלו כפי שהיית עד עכשיו, ולכן תמשיך ללמוד בהתמדה 

 וסוף הכבוד לבוא. 

י והנה הגיעו נכבדים מהעיר סלוצק אל הרב מוולאז'ין כדי שיתן להם רב לעיר, כיון שרב העיר של סלוצק נפטר. קורא הרב
לשמשו ואומר לו לך תקרא לרבי יוסף והנה רבי יוסף הצעיר מגיע לרבו והם אמרו לרב באוזן מחילה רבינו אבל הוא לא 

 צעיר מדי מה הוא כבר למד? 

השובב שהיה בעירכם שמעתם עליו? שמענו  אמר להם הרב אל תסתכלו בזקנקן הוא מלא תורה, וחוץ מזה מה עם יוסל'ה
שהוא עזב את העיר ברוך ה' כבר חמש שנים יש שקט בעירנו. רציתי לבשר לכם שהיום הוא חוזר אבל לא בתור יוסל'ה 

ם.ב הראשי של סלוצק הנה הוא לפניכהשובב אלא בתור הר
  ₪ 30לאור המצב הכלכלי של העלון כל התורם  
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 45גיליון מס'          יעתא דשמיאיבס

 השמחה את נפסיק לא
 לך-פרשיות: נח לך

 :דבר העורךך    

ַמע ַאְבָרם " לך:-כתוב בפרשת לך ׁשְ ַוּיִ
ֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ה ָאִחיו ַוּיָ ּבָ י ִנׁשְ  .."ּכִ

ולכאורה כפי שראינו הרי לוט היה רשע מרושע, 
שכתוב: ויסע לוט מקדם. דרשו חז"ל שנסע 

לסדום, למרות שידע מקדמונו של עולם, והלך 
שכולם שם רשעים. וא"כ מדוע אברהם אבינו 
ע"ה מסכן את נפשו בשביל להציל אדם שפל כל 

בפסוק: וישמע אברם כי  כך. ועוד מדוע כתוב
 נשבה אחיו וכי אחיו היה?

גדול הדור אל רבן של ישרמ ושמעתי פירוש נפלא
 כהן שליט"אהמרן ראש הישיבה רבינו שלום 

שכל העניין של המלחמה של ארבעת המלכים, 

אמרפל וחבריו, שנלחמו עם החמשה מלכים זה 
היה בשביל לקחת את אנשי סדום. אבל באנשי 
סדום בעיקר את לוט, שהרי אמרפל זה היה נמרוד 
שאמר לאברהם פול לכבשן האש, ונמרוד תיכנן 
לקחת את לוט שהיה דומה מאוד לאברהם, וכפי 
שכתב רש"י על הפסוק כי אנשים אחים אנחנו 

ורצה להשליך אותו לכבשן  שהיו דומים מאוד.
האש ולטעון שזה אברהם כי את לוט כמעט ולא 
הכירו. ואז ודאי לוט יישרף באש כי אין לו זכות 
להינצל ואז יאמר נמרוד שפעם שעברה שאברהם 
ניצל מאור כשדים זה היה מקרה. שהרי כאן חשב 
נמרוד לשרפו, ואת כל זה הבין אברהם ופחד 

הריק את חניכיו ורדף עד שיהיה חילול ה', ולכן הלך ו
.םשזו בעצם היתה סיבת ביאתו להלח שהציל את לוט.

  מאיר פנחסי הי"ו :העורךוחודש טוב שבת שלום ומבורך 
 )058-323-4941(להקדשות: הע"אורה בת יוכבד.  ורן בת רחים וזוהרה.טהדבר תורה לעילוי נשמת: 

 בדיחות
עונה החייל:  .לשאול אותו האסירים על מה אתה פה לכלא צבאי בסין מגיע חייל חדש מיד מתחילים) 1(

מאסר " .הוא עונה "מאסר עולם" .וכמה זמן תשב על זה?" ממשיכים לתחקר אותו" "."על שבירת חלון
 ........"בצולל..."תגיד איפה שירתת" עונה החייל  ,עולם על שבירת חלון זה לא יתכן

 נשארהחזן לעולמם אך אותם פרנסים הלכו לימים. נעיםבקול  הצטיין שלא, להם חזן מינו הקהל פרנסי) 2(
 הלכו הם" :ואמר אחד בית בעל נאנח .צרודה שנשמע כאנחה, בקולו אוזני הקהל את לצרום כנו והמשיך על

 למנוחות ואותנו עזבו לאנחות............."

: הרופא!" שצריך כמו לא ישן אני משבועיים יותר כבר דוקטור" :לו ואומר הרופא אל ניגש אחד איש) 3(
 דוחף אני. משהו שעליה כתוב דלת רואה אני בחלומי, אותו חלום חולם אני לילה בכל כי: "החולה ?"למה"

"לא ראיתי"  :החולה?" הדלת כתוב משהו על האם: "הרופא."ניפתחת לא היא אבל, ודוחף אותה אותה
משוך.........."על הדלתכתובחרת הגיע החולה לרופא ואמר לו: "הרופא: היום בלילה תבדוק. למ

בני ברק מודיע: התנצלות בפני לקוחותינו  ניין של טעם. שלט שנתלה במאפיית אשתנור בעוטף) ע4(
ידיים בגלל הקורונה. חייבים לרחוץ  לאחרונה חל שינוי מסויים בטעם הפיתות בגלל שהעובדים הנכבדים,

 תסתיים בקרוב וטעם הפיתות יחזור לקדמותו. אנו מקווים שהקורונה

ַוִּי"לך:-כתוב בפרשת לך

 גב העלוןבפרטים נוספים  ₪  30 -כל הגיליונות שיצאו עד עכשיו רק ב



שנורר מירושלים נסע לחו"ל ומתפלל עמידה לי עשיר ושהגיע למילים "ותן שכר טוב" אמרם בקול ) 5(
 ים עירך ברחמים תשוב..........העשיר לא נשאר חייב ושהגיע למילים "לירושל

פלוס" נו שואל  40אין כדי לספר את בעיותיו ליועץ ואומר "בעלי בן ושיליועץ נאישה אחת באה ) 6(
 היועץ "אז איפה הבעיה" האישה: "שזה הפלוס היחידי שלו........"

בערב כיפור בארבע בבקר. דפק בדלת. הפקיד פתח את ‚ הגיע לביתו של פקיד מס הכנסה‚ סוחר עשיר) 7(
על כך ‚ באתי לבקש סליחה. סליחה! על מה? שאל הפקידהדלת בבהלה ושאל: מה אתה עושה כאן? 

לפנות בוקר. ענה הסוחר:  4-ששיקרתי לך כל השנה ולא שילמתי מס אמת. עונה הפקיד: בסדר אבל למה ב
 .......חשבתי שיהיה כאן תור ארוך.

ן בחדר פתאום מצלצל הטלפו‚ לב פתוח‚ חולה שוכב על שולחן הניתוחים בחדר הניתוח וממתין לניתוח) 8(
היא אמרה: זו הייתה אימך. היא ‚ האחות הראשית עונה לטלפון ואומרת תודה. בסיימה את השיחה‚ הניתוח

מאחלת לך הצלחה בניתוח הראשון שלך. אומר החולה: אין לי אמא וזה לא הניתוח הראשון שלי. עונה 
 זו הייתה האמא של המנתח...‚ האחות: אני יודעת

הבעיה? ענה האחד שקל נתקע לי בגרון. אוקי,  הגיעו אליו, הרופא שואל מה שני אנשים הלכו לרופא.) 9(
 ומה עושה כאן החבר שלך? אה.. זה פשוט השקל שלו. אמר הרופא,

בלבד. ההוא, שהיה מרבה לדבר באמצעות  השבוע, והוא ראה את הגבאיאדם הגיע למניין חצרות ) 10(
 עונה'. 'מדוע באתי ואין איש?' ענה לו הגבאי. כי 'קראתי ואין פסוקים, הקשה

 
 

 

ואלה יעמדו על 
  הברכה:

 יעקב לוי. 
 י.  .אהמפיץ 

 קובי טויזר.
 . לרפאר'  

 רבאני.ש משפחת
 משה בן רביטל. 

כל עובדי 
 .אל-טכנו

  מנוי לכל שנת ה'תשפ"א
 בשנת תשפ"ארוצה לקבל לבית את העלונים שייצאו בעזרת השם 

 תתקשר עוד היום למערכת העלון! ולשלם רק על עלות המשלוח 
 לחודש. ₪  6עלות המנוי 

 וחודשים תשרי וניסן ללא עלות
  058-32-34-941תרומות להוצאת העלון וכן בקשות להפצת העלון: 

 a05832349@gmail.comהערות והארות, וכן לקבלת העלון במייל:  

 941-234-0583. מכים, מסדברי תורה הקלדות

 הטשולנ'ט הביתי
מתקיים שיעור דרך הלוין  *בר"ח שלמה מוסאיוףבכל ליל שישי 

שליט"א  מהשעה:  ליאור גלזרשל פה מפיק   מרגליות הרב 
במהלך השיעור מתקיים מכירה של הטשולנ'ט הכי טעים.  21:30

 *₪050-437-0548.   20מנת טשולנ'ט  

השכרת אופניים חשמליים, 
 קורקינט חשמלי ואופנים רגילות.
אצלינו יש גם תיקונים, ומכירת 

חלקי אופנים חשמליים + רגילים. 
 -במחיר מוזל-

0548-520-351 

  ₪ 30התורם כל לאור המצב הכלכלי של העלון 
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

ְל-ֶל ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ֵדנוּ  ָאִבינוּ ם ַאְבָרהָ  שׁ  ְמַלּמְ  ְלִהְתַעּקֵ
 !הַהֶחְבָר ן מִ  ַלְחׁשֹשׁ א ְולֹ ת ָהֱאמֶ  לעַ 

ו ָעָלי ָאִבינּום ַאְבָרהָ ל ׁשֶ  ַּדְרּכוֹ ל עַ ם לֹוְמִדי ָאנּו ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ 
ר ֵמֵעבֶ  ֻּכּלוֹ ם ָהעֹולָ ל ֶׁשּכָ ל עַ י" ָהִעְבִר ם ַאְבָרהָ י "ַהָּקרּום, ַהָּׁשלוֹ 

 .ה מב,ח)ַרּבָ ת ְּבֵראִׁשי(ד ֶאחָ ר ֵמֵעבֶ א ְוהּוד ֶאחָ 
ל ְּבֹפעַ ב ַלֲעזֹ  ָאִבינּום ַאְבָרהָ ת אֶ ה ה' ְמַצּוֶ ה ַהָּפָרׁשָ ת ִּבְתִחּלַ ר ְּכבָ 
ל. ִיְׂשָראֵ ץ ְלֶארֶ ת ְוָלֵצא -ו ָאִבית ֵּבית ְואֶ  מֹוַלְדּתוֹ ת אֶ , ַאְרצוֹ ת אֶ 

ם. ְוִסְדרָ  ַהָּללּום ַהִּצּוּוִיית ְּכִפילּול עַ ם ַּבְּמָפְרִׁשי ָעְמדּור ּוְכבָ 
א ֶאּלָ ת, ִפיִזיה ֲהִליכָ ק רַ א ל ּכֹולֵ י ַהִּצּוּוי ּכִ  ֵּבֲארּום ֵמהֶ ם ְוַרִּבי

, ַאְרצוֹ י ִמִּמְנֲהגֵ , ָאִבינּום ַאְבָרהָ ל ׁשֶ ת ַהִהְתַנְּתקּול עַ ה מֹורֶ ם ּגַ 
 ו.ָאִבית ֵּבית ַּתְרּבּול ְוכָ , מֹוַלְדּתוֹ ר ִעית ֲהִליכוֹ 
ק" ִנּתּול "ׁשֶ  ַּתֲהִלים ַאְבָרהָ  רעֹובֵ ן ָלכֵ ם ֹקדֶ ר ְּכבָ ה, ְלַמֲעׂשֶ 

ת אֶ ר ַהָּצִעים ַאְברָ ה ְמַגּלֶ ו ְנעּוָריי ִמְּימֵ ד עוֹ י ֶׁשֲהרֵ . ִמְּסִביָבתוֹ 
 םָהֱאִליִלית אֶ ב ַלֲעזֹ  םְלֻכּלָ א ְוקֹורֵ ם ָהעֹולָ א ּבֹורֵ 
ם ְּבַהּׁשֵ ק ְוִלְדּבֹ  ם,ְוַהּכֹוָכִבי ַהֶּׁשֶמׁשן ֻּפְלחָ ת ְואֶ 

 םַאְבָרהָ ד. ְוַהָּיִחיד ָהֶאחָ ם ָהעֹולָ א ּבֹורֵ  ִיְתָּבַר
ן ִמְתלֹונֵ ח ְוֶתרַ ו, ָאִביח ֶּתרַ ל ׁשֶ ו ְּפִסיָלית אֶ ר ׁשֹובֵ 
ה ָעׂשָ א הּוף ֶׁשַאד (ִנְמרוֹ ע ָהָרׁשָ  ַהֶּמֶלי ִּבְפנֵ ו ָעָלי

י ִּבְפנֵ  ִעּמוֹ  ִמְתַוֵּכחַ ד ִנְמרוֹ . )לֶלֱאִלי ַעְצמוֹ ת אֶ 
 תאֶ  ַמְׁשִליא הּו ּוַבֲחרֹונוֹ ה, ַמָּפלָ ל ְונֹוחֵ ו ֲאָנָׁשי
  !םָׁשִניר ֶעׂשֶ  ְלֶמֶׁש א,ַלֶּכלֶ ם ַאְבָרהָ 

ן מּוכָ  ְוֵאינוֹ ן ֵאיתָ ד עֹומֵ  םַאְבָרהָ א ַהֶּכלֶ ר ְּבבוֹ ם ּגַ 
 ּוְלַנֵּצחַ  ְלִהְתַוֵּכחַ  ַמְמִׁשיא ְוהּו, הָהֱאמּונָ ל עַ  רְלַוּתֵ 

ל ְּבִתְסּכּום ִׁשַּניִ ם ַהחֹוְרִקי וֲאָנָׁשיל ְוכָ ד ִנְמרוֹ  תאֶ 
 ם.ַאְבָרהָ ל ׁשֶ  ְוַהְנכֹוחֹותת ַהּצֹוְדקוֹ ו ַטֲענֹוָתי חְלֹנכַ 

 ַיְצִליחַ א ֶׁשע ָהָרׁשָ ד ִנְמרוֹ ן ֵמִביר ָּדבָ ל ׁשֶ  ְּבסֹופוֹ 
ן ְלִכְבׁשַ  אֹותוֹ  ַמְׁשִליא ְוהּום, ַאְבָרהָ ת אֶ  ְלַהְכִניעַ 
ז ְוָא - ְוִייָראּו ִיְׁשְמעּון ְלַמעַ , לּכֹ י ְלֵעינֵ  ָהֵאׁש

ר ִנְׁשַא ָאִבינּום ַאְבָרהָ  !לַהָּגדוֹ ס ַהּנֵ  ִמְתַרֵחׁש
 ְּבתֹול ְמַטּיֵ א ְּכֶׁשהּון, ַהִּכְבׁשָ  ְּבתֹום ַּבַחִּיי

 י.ְּפִר י ֲעצֵ ן ֻּבְסּתָ ם ַהָּמקוֹ ה ָהיָ  ְּכִאּלּו תַהֶּלָהבוֹ 
ו ֲאִני ה' ֵאָלי: "ַוֹּיאֶמר ְּבָפָרָׁשֵתנּור ֻמְזּכָ ה זֶ ס נֵ [

. ָהֵאׁשן ִמִּכְבׁשַ  ְּדַהְינּו, ,ז)טו(ֵמאּור ַּכְׂשִּדים"  הֹוֵצאִתיֲאֶׁשר 
י ַהָּקרּוד, ִנְמרוֹ ל ׁשֶ  ִּבְׁשמוֹ ז ָרמּוה זֶ ה ַמֲעׂשֶ . "ן)ַרְמּבַ ן, יֹוָנתָ ם ַּתְרּגּו(
ם ְלִכְבָׁשן ָהֵאׁש ַאְבָרהָ ל ֶאת ְלַהִּפיֶׁשָאַמר  םִמּׁשּול", ַאְמָרפֶ ם "ּגַ 

 ]."י יד,א)ַרִׁש (ְלִפי 
ד ִנְמרוֹ ם. ַאְבָרהָ ל ׁשֶ  ְּבַמֲעָמדוֹ ל ַהָּגדוֹ  ַהַּמְהָּפל ַמְתִחין ִמָּכא
ל אֶ ם ִמְתַקְּבִצים ַרִּבים ַוֲאָנִׁשי, ְלַנְפׁשוֹ ם ַאְבָרהָ ת אֶ ר ְלַׁשְחרֵ ץ ֶנֱאלָ 

 .ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ ת ֲעבֹודַ ת אֶ ם ְלַלְּמדָ  ִמֶּמּנּום ּוְמַבְּקִׁשי םַאְבָרהָ 
ב ַאה "ִנְהיָ א ְוהּום ַהּׁשֵ ת ִּבְרּכַ ם ְּבַאְבָרהָ ת ִמְתַקֶּימֶ ה זֶ ב ִּבְׁשלַ 
  ם".ּגֹויִ ן ֲהמוֹ 
״א. צר כ״ו, ָּבָבא ַּבְתָרא ֱאִליֶעזֶ י ְּדַרּבִ י ִּפְרקֵ "ל: ַהּנַ ר ַהֵּתאּול ְלכָ ת ְמקֹורוֹ (

 ם ֶּפֶרק א).ּכֹוָכִבית ֲעבֹודַ "ם ִהְלכֹות ְוַרְמּבַ 

ת אֶ ל ְלַהִּציי ְּכדֵ ה ַלִּמְלָחמָ א יֹוצֵ  ָאִבינּום ַאְבָרהָ , תחֹוְלפוֹ ם ָׁשִני
 ַאְרָּבַעת ַהְּמָלִכיםת אֶ ם ְּגדֹוִלים ְּבִנִּסי ְמַנֵּצחַ א הּוו, ָאִחין ּבֶ ט לוֹ 

ר ַּבֵּספֶ  ְלָכם ַרִּבית ְמקֹורוֹ  ְראּו(. ד ָהָרָׁשעִנְמרֹ ֶאת  גְוהֹורֵ , םַהְּגדֹוִלי
ת אֶ ג ֶׁשָהרַ  ֵעָׂשול ׁשֶ ה ַהַמֲעׂשֶ י ּכִ ר ְמֹבָאם ְוׁשָ . 93ד ַעּמּוה ָּפָרׁשָ ל ׁשֶ ה ֲחָויָ 

 ).ְּבנוֹ ה ַּכִּנְראֶ ה ְוָהיָ  קֹוְדמוֹ י ַאֲחֵר  ֶׁשָּמַלר, ַאחֵ ד ִנְמרוֹ ם עִ  ִהְתַרֵחׁשד ִנְמרוֹ 
ת ֶאל ָהֵעֶמק, ָהֻאּמוֹ י ְנִציגֵ ל ּכָ  םִמְתַקְּבִציל ַהָּגדוֹ ן ַהִּנָּצחוֹ ר ְלַאחַ 

ם ָּכ ִנְקָרא ַהָּמקֹום ִמּׁשּו. םֲעֵליהֶ  ם ְלֶמֶלַאְבָרהָ ת אֶ  םּוַמְמִליִכי
 "  .ז)י,יד"י ַרִׁש (ְלִפי "ֵעֶמק ַהֶּמֶל

ק, ְוָחזָ ן ֵאיתָ  ָאִבינּום ַאְבָרהָ ל ׁשֶ  ַמֲעָמדוֹ ר נֹותָ ה ָוָהְלָאז ֵמָא
ִקיא ְנִׂשי"ּכְ   ם.ָהעֹולָ ל ְּבכָ א ִנּׂשָ  ּוְכבֹודוֹ ם", ֱא

** ** ** 
ר ְלַוּתֵ  ָלנּול ַא, ָאִבינּום ַאְבָרהָ ל ׁשֶ  ְּבַדְרּכוֹ ם ַההֹוְלִכי, ָאנּוף ַא

ל ּכָ " אוֹ ב" ָהרֹ " ֶׁשּבוֹ ב ְּבַמּצָ ם ִנְתָקִלי ָאנּור ַּכֲאׁשֶ ס ּוְלַהסֵ 
ם. ָרִעים ַמֲעִׂשים ְועֹוִׂשית ְמֻעֶּותֶ  ְּבֶדֶר םהֹוְלִכים" ַהֲחֵבִרי
ל ּכָ ל מּוד ֶאחָ ר ֵמֵעבֶ ד ָעמַ ר ֲאׁשֶ , הָהֻאּמָ י ֲאבִ ל ׁשֶ  ַהֶּנֶפׁשת ְמִסירּו

 ְלִהְתַעֵּקׁשת ַהּדֹורוֹ ל ְּבכָ  לִיְׂשָראֵ ם עַ ל ְלכָ  הֶׁשָעְמדָ א ִהי ם,ָהעֹולָ 
 .הַהּזֶ ם ַהּיוֹ ד עַ  ָלנּות ָהעֹוֶמדֶ א ְוִהי, עְלִהָּכנַ א ְות ָהֱאמֶ ל עַ 

ט ִּבְפָר , תֵמַעְולוֹ ן ַעיִ  םְלַהֲעִלית ְלִהְתַּפּתוֹ ל ָעלּום ָאדָ  םְלִעִּתי
 ֵמֲחָׁשׁשת ְוֹזאד, ַמֲעמָ י ַּבֲעלֵ ם ֲאָנִׁשיי ְידֵ ל עַ ת ַהַּנֲעׂשוֹ  ָּכֵאּלּו
ם ּגַ  ֶׁשִּיְפְּגעּו ֵמַהֲחָׁשׁש ףַאם ּוְלִעִּתיי, ַהֶחְבָרתִ  ְּבַמֲעָמדוֹ ת ְלִפיחּו

ל עַ ת ֶׁשַהִהְתַעְקׁשּוד ִלְלמֹ ל נּוכַ  ָאִבינּום ֵמַאְבָרהָ ם אּולָ . ּבוֹ 
 ה! ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ּגַ ר ָּדבָ ל ׁשֶ  ְּבסֹופוֹ ת ִמְׁשַּתֶּלמֶ ת ָהֱאמֶ 

ף ְּבֹתקֶ ד ֶׁשעֹומֵ י ִמ ת אֶ ה ַמֲעִריכָ  ֻּכָּלּהה ַהֶחְברָ ר, ָּדבָ ל ׁשֶ  ְּבסֹופוֹ 
א ְום ָנִעיא ה, ָקׁשֶ ם ֻאְמנָ ה זֶ ה. ַעְולָ ל מּור ְמַוּתֵ  ְוֵאינוֹ  ַּדְעּתוֹ ל עַ 

 ַהֶּדֶר זוֹ ל ֲאבָ , ָּכל עַ ר ְמִחים ְלַׁשּלֵ  ָצִריף ַאם ּוְלִעִּתי, נֹוחַ 
י!ֲאִמּתִ  ּוֶמֶלי ֲאִמּתִ א ָנִׂשיי, ֲאִמּתִ ג ַמְנִהי תְוִלְהיוֹ ת ְלִהָּבנוֹ 

 



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

והצלחת לברכת  ן  ו שועות    הי״ורחלי רות,  יעקב נהוראי,  ואיילה בני אסתר     העל והי הברכות   כל 

 לכל אחד מאיתנו יש חולשות וחסרונות. אך לעיתים, במקום להתמודד עם החולשות פנים אל פנים,                 
 אנו פונים לכל מיני פתרונות שווא ודמיונות שיפתרו לנו כביכול את הבעיות.

בעיר רחוקה, והתכונן לסיים את ביקוריו אצל כל הלקוחות בעיר. אבל כמה לקוחות טרדניים  היה עייף. השכם בבוקר הוא יצא מביתו שהיה יוחאי
עד שלא היה מסוגל לנהוג הביתה, והחליט למצוא לעצמו חדר במלון  תעיכבוהו מעבר לצפוי. הוא מצא את עצמו בשעת לילה מאוחרת 
 מקומות פנויים.  בה כי עוד נותרו נראהשסוף סוף באכסניה צדדית   יוחאיולחזור לעירו רק בבוקר. בשעת לילה מאוחרת הבחין 

חשב שהוא משתגע. ניגש בכל זאת לפקידה כדי לשאול אם יש במקרה איזו מיטה פנויה, הפקידה שראתה יוחאי הוא נכנס ללובי וראה איש אחד, 
!  ך שלם בן שש מיטות, למרות שהוא הולך עד כמה הוא נואש ואומלל, 'אסור לי לומר לך זאת, אבל האיש  שלפניך שכר חדר 

 . יוחאיבתחילה האיש  לא רצה לשמוע את  אולי תשכנע אותו לתת לך לישון באחת המיטות בחדרו'. 
 

שהוא לא  שאל את האיש  מדוע נראה לויוחאי לאחר תחנונים רבים , הוא הסכים אך אמר משפט מוזר: 'אל תבוא אלי בטענות אם לא תצליח להירדם'. 
הבין אם לא יצליח להירדם בלילה, הוא לא יוכל לעבוד יוחאי הוא סובל מנחירות עזות וקולניות.   הסכים לגלותו. האיש הסמיק מבושה. ?יצליח להירדם

'מאז ילדותי מגיעים  מחר. 'אה, זה שום דבר', אמר לאחר מחשבה קצרה. 'הנחירות שלך הן שום דבר לעומת מה שקורה לי בלילה'. 'מה קורה לך בלילה?'
ומשוחחים איתי. אין לך מה לדאוג, הקולות שלהם מאוד עדינים וחלושים, וזה לא יפריע לך לישון'. . אבל ת אלי בלילות 

אמר לו שהוא עייף  חאייוהאיש ביקש לשמוע עוד ועוד פרטים על המלאכים, אבל  עזוב, לא תצליח לראות אותם. הם מגיעים לרגע אחד ומיד נעלמים'. 
, . משנתו העֵרבה. 'המלאכים. הם לא הגיעו', אמר האיש.  ותווחייב לישון, ונכנס למיטתו. בשעה שש בבוקר העיר האיש  א

היה חייב לישון הלילה  צעדתי בחדר מצד לצד ושטפתי את פני כל כמה דקות. לא נרדמתי לרגע, אבל שום מלאכים לא הגיעו'. התרגיל המבריק עבד. הוא
 ולא יכול היה להרשות לעצמו להתעורר מנחירותיו של שותפו לחדר, אז הוא מצא דרך להשאירו ֵער כל הלילה ...

 

 , םבמקום להתמודד עם הנחירות, אנחנו מחפשים לראות מלאכים. אבל סופם של 'פתרונות' אלו שהם 
 )העורך(, ברכה והתקדמות מתמדת. ה , יזכה לנצח ויחיה רק מי שמוכן להתמודד ולהילחם

מילה  ברית
ברוחניות היא 
כריתת ערלת 
הלב. יש בה 
 שתי בחינות: 

 

מלמטה למעלה, 
הפעולה 

 , 
 

כפי שנאמר  
"ומלתם את 

ערלת לבבכם"; 
ומלמעלה למטה, 

ב"ה מל את שהק
ישראל, כפי -בני

שנאמר : "ומל 
ה' אלוקיך את 

 לבבך".

 שאנו למעשה, היופי הוא כל דבר 
 מתבוננים בו באהבה.

 חיים שאולעצום היה הגאון רבי  מתמיד
אחר שאבד את זצ"ל עד כדי כך שגם ל דואק

פעם אחת הקשה  מאור עיניו היה הוא בקי מופלא.
זצ"ל קושיא  סלמאן מוצפיהגאון רבי 

 שהיתה לו מימים ימימה, 
 

ורבי חיים שאול, בקש להביא לפניו את הספר 
"נהר שלום", שם נמצאת התשובה לשאלתו. 

ובעוד הרב מוצפי מדפדף בספר למצוא קטע זה, 
ר,ספר, נטל רבי חיים שאול מידו את ה

והצביע על השורה שבה מצויה התשובה  
 לשאלה. וכל זאת, בזמן שמאור עיניו כבה...

 המקיים של זכותו ועצומה רבה מה
 !ירצע נער הוא אם ואפילו -מצווה

יוסף אחד הגיע הרה"צ רבי  יום
ע (שהיה אחד מל"ו צדיקים) זי" וולטוך

עם ת"ח וכל הדרך התווכחו ביניהם האם 
זי"ע,  יעקב אבוחציראמרן רבינו 

 היה נוהג מנהג מסוים. 
, עוד זצ"ל מאירכאשר הגיעו לבית רבי 

טרם פתחו פיהם אמר להם רבי מאיר: רבי 
, יעקב היה נוהג במנהג כך וכך, 

 כל הדרך אמר להם...  
 תמהו.והמה ראו כן 

בחורים עזבה את ישיבת "פורת יוסף" ועברה  קבוצת
לישיבה אחרת שכן ביקשו ללמוד בישיבה עם פנימיה 

(הדבר ארע בתקופה שעדין הפנימיה בישיבת "פורת יוסף" 
לא נפתחה). בחודש אלול חשו התלמידים צורך נפשי 

 לראות פניו של ראש הישיבה 
זצ"ל ולשמע את שיחותיו  יהודה צדקההגאון רבי 

המלהיבות. אלא שמכיון שעזבו את הישיבה, התבישו 
מפניו וחששו מקפדתו. רק אחד מהם אזר אומץ, התגבר על 

 רגש הבושה ונכנס. 
באותו רגע שנפגש עם הרב, נמוגו חששותיו. רבי יהודה 

ובשלום  , קבלו במאור פנים, 
אים בפנימיה בחודש חבריו ואמר: "אשריכם שאתם נמצ

 אלול ואינם צריכים לצאת לרחובה של עיר. 
 

לומדים אתם תורה בקדושה ובטהרה, ומעלתכם גדולה 
 משלנו". כך, בלב שלם ובנפש חפצה...

 לאדם נותנים אין -חשובכלל
 תפילה בלא דבר שום

 נכנס רבות ביער?... מדוע
: שליט"א דוד אבוחציראסיפר רבי 
זצ"ל  ישראל אבוחציראכשרבנו 

התגורר בדרום והיה נוסע ממקום למקום 
ו בכבישי הדרום ומשני צידי הכביש הי

משתרעים יערות ופרדסים ופעמים רבות היה 
רבי ישראל מבקש מהנהג שיעצור לו בצד 

הכביש והוא יכנס לתוך היער וימתין לו הנהג עד 
 ם שישוב ולפעמים 

 ולפעמים בחשיכה בלילה ותמיד היה לבד. 
 

וסיים רבי דוד: "שכמה שניסו להציל מפיו של 
אך ,ילה מאוםרבי ישראל את כוונתו בזה לא ג

ק בעיניי ברור הדבר שהיה עוסק 
 מגולגלים שם.שהיו  

בכוחו של אדם להפוך מבוי 
 סתום לפרשת דרכים

עשרה, כשהגיע -נימול בגיל שלוש ישמעאל
ל בהיותו בן שמונה נימו לולבגרות שכלית, ואילו 

ימים. אצל ישמעאל הקשר שלו לקב"ה הוא קשר 
-שכלי והגיוני בלבד, אבל יצחק, שמסמל את כלל

ישראל, התקשרותו לה' היא התקשרות עצמית, שאינה 
 מבוססת כלל על השכל.

 ,אליו מסבב' שה דבר בכל שמח' בה שהבוטח
 יםקבאלו בוטח שהוא מפני,טבעו נגד הוא אם גם

 ת את רק לו שיעשה
 הרחמניה האם שעושה כמו,עניניו בכל

 וקושרת אותו וחותלת צתשרוח,לבנה
 כמו,כרחו על,מקשריו אותו ומשחררת,אותו
 שויתי לא אם השלום עליו ר שאמר

 .נפשי עלי כגמל אמו עלי כגמל ודוממתי

 
 

 פ״אתשה חשון יג׳שבת 

הדלקת 
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צאת 
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 ר״ת

 18:03 17:26 16:36 ם-י
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 17:59 17:23 16:33חיפה

 18:02 17:26 16:36ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "למה תאמר"



 

לקמצן מתקשרים  חוטפים
ומבקשים דמי כופר עבור  אחד
שואל אותם, "יש  הקמצן .בנו

  "?שמיכה בלילה לילד
החוטפים מרגיעים אותו ואומרים: 

שואל אותם, "יש  הקמצן  "."כן
כן", משיבים " "?אוכל ומים לו

 ".טפים,"יש גם אוכל ומיםהחו
 

 אומר להם,  הקמצן            
 אולי גם תבואו  "אז             

?!" 

  
היא השינה והתרדמה 
 שנמצא בה האדם... 

 וכשם שיש תרדמת הגוף 
יש תרדימת הנפש... 

שיכולים ממש לחתוך בנפש 
האדם ואינו מרגיש כלל, 
היא 

הסיבה לאי החזרה 
. 

  .יצא לדוג בקישון משוגע
לפתע עבר בסמוך אדם על סוס 

 ושאל אותו
 ."?עמוקים "המים

 .המשוגעלאאאא" השיב "
ניכנס הרוכב עם הסוס למים והחל 

 בשארית כוחותיו הוא .לטבוע
 בקושי נשם   ,יצא מהמים

:"למה אמרת לי המשוגעוכעס על 
 ."?לא עמוקים שהמים

 

"לפני ואמר: המשוגעהסתכל עליו 
 הדקות עבר פה  5

 ..." 
 

ֵבד ְוַאְבָרם" ְקֶנה ְמֹאד ּכָ ּמִ ֶסף ּבַ ּכֶ ָהב ּבַ  )ב, יג בראשית" (ּוַבּזָ
 עצמם מצד אותם רצה לא הוא, עבורו כבדים והזהב שהכסף הרגיש אבינו רהםאב
 כל, בעולם יתברך שמו את ולהפיץ), לויה, שתיה אכילה( ל"אש לנטוע כדי רק אלא

ֵנִני ִמי, ויפסח ייתי דצריך כל, ויאכל ייתי דכפין ר ִיּתְ ְדּבָ , ט ירמיה( אֹוְרִחים ְמלֹון ַבּמִ
 לגימה גדולה, הרחוקים את לקרב הייתה אבינו רהםאב של ומגמתו מטרתו כל), ט

 ).א"ע קד סנהדרין( הלבבות את שמקרבת
 ולקבל בעולם אחד מספר עשיר להיות כדי הממון את צריך היה לא אבינו אברהם

 ושבים העוברים לכל שיהיה הייתה ותכליתו רצונו אלא, המדומה הכבוד כל את
 אמונה מענייני ושיעורים הרצאות לשמוע יוכלו וכך וללון לשתות לאכול מקום
(סוטה י ע"א) על הפסוק (בראשית כא, לג)  רבותינו שדרשו וכמו, יתברך' בה וביטחון

ם ה' א ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ ַבע ַוּיִ ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ע ֶאׁשֶ ּטַ ל עֹוָלם, אמר ריש לקיש, אל תקרא -ַוּיִ
הקב"ה בפה כל "ויקרא" אלא "ויקריא", מלמד שהקריא אברהם אבינו את שמו של 

עובר ושב, כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברך את אברהם, אמר להם: וכי משלי 
 אכלתם? משל אלוקי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם. 

 האמונה את להחזיר, היהודית האומה מייסד, אבינו אברהם של התכלית 
 . המאמינים לרבבות אחד בקל הצרופה

 ולאסוף" ברודי" לעיר ללכת ין'מוואלז חיים רבי הגאון רגיל היה בפעם פעם מידי
 כבוד אותו כבדו לשם הרב כשהגיע, ישיבתו החזקת לצורך העיר מעשירי כסף

 .שבעיר והמדרשות הכנסיות בתי במגוון שיעורים למסור לו והציעו מלכים
 שבדרשה אאל', וכדו לישיבה תרומה על איתם דיבר לא הדרשות 

 לא, חיפשתי לא זה את אבל", מלא כבוד" ממכם קיבלתי: הרב להם אמר האחרונה
 בשביל באתי אלא'),  ו האות עם -מלא" כבוד(" לי שנתתם הכבוד בשביל באתי
ֵבד ְוַאְבָרם", כבד" -החסר הכבוד את לקבל ְקֶנה ְמֹאד ּכָ ּמִ ֶסף ּבַ ּכֶ ָהב ּבַ , יג בראשית( ּוַבּזָ

 כל זאת כששמעו, והגדלתה הישיבה החזקת המשך לצורך לקבל יחיפשת זה את), ב
 החזקת עבור נדיבה וברוח יפה בעין ותרמו כיסיהם את פתחו מיד ברודי עשירי

, ובעולם בארץ הישיבות ראשי כל יצאו שממנה, וולאזין ישיבת
 . בעדנו תגן זכותו, מוולאזין חיים רבי הגאון של תלמידיו ותלמידי 

 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                

 שאני צודק 
 אף אחד לא זוכר .. 

 שאני טועה 
 אף אחד לא יכול לשכוח! 

 ש"ת השנה ראש, פולין, גראבוב
 יודעים אנו ואין ובא ממשמש השנה ראש
 הרב. משתוללת המלחמה. באים אנו אנה
. עם ברוב חג סעודת יםהפליט עבורארגן

 סידר, גור מחסידי, המקום מבני אחד
. מאולתר גוראי" שטיבל" הגדולה בדירתו

 
 מקרב תפילה בעלי עברו התיבה לפני

, , ברננה נשמעו והתפילות הפליטים
 כל רחוקים היו שלא 

 הוגש המלך כיד" קידוש" אפילו. כך
 לש ידו משאת, ועוגות יין -התפילה אחרי
 מתרחש מה שכחנו כמעט. הבית בעל

 ...בעולם

 חייםהגאון רבי  סיפר
זצ''ל, שבהיותו  מוולוז'ין
שנים בא לפני בן י''ט 
ואמר לו:"חזרתי  הגר''א

 על סדר מועד י''ד פעמים,
ועדין הדברים אינם 

מחדדים בפי" השיב לו 
הגר''א:וכי מי"ד פעמים 

רוצה אתה שיהיו מחורים 
 וברורים אצלך?" 

שאל רבי חיים:"האם יש 
ענה  לחזור ק''א פעמים?"

 מוד התורה יהגר''א:"לל
 

 וכל ימיך עליך 
 ד..."וד וללמווללמ דמולל

 אברהם מרדכי הרה''ק רבי כשנסע
מגור, ב"אמרי אמת" זיע''א לארץ ישראל  אלתר

יוסף  בשנת תרצ''ו, הלך לקבל את פניו של הגאון רבי
זיע''א והשתעשעו בדברי תורה.  דושנסקיצבי 

" חתם סופר"הרבי הזכיר ענין מסים המובא ב
 למסכת קידושין,והם דנו בו באריכות. 

לאחר שנפרדו, הביע הרב דושינסקי התפעלות רבה, 
י וספר:"כאשר החל הרבי בדבריו, לא הבנתי

 . 
תי ברבי אך אחר כך נזכרתי,שלפני שבע שנים פגש

במריאנבד, במעינות המרפא ושוחחנו בענין זה. היום הוא 
פשוט המשיך את שיחתנו במקום שהפסקנו לפני שבע 

 שנים הפלא ופלא..." וסיים:"דעו, 
הרבי מגור הוא ראשית לכל מתמיד עצום, מימי לא 

 ראיתי מתמיד כמוהו..."

, שלום מרדכי שבדרון הגאון רבי כשכהן
כרב בעיר פוטוק,הסתכסכו יהודי המקום המהרש''ם זצ''ל 

עם הגויים, והללו החלו לפרוע ביהודים. לפתע נודע, כי 
הגויים הצליחו לתפש את השוחט ולהכות בו מכות 

נמרצות.שמע המהרש''ם את הדבר,לבש את מעילו ויצא 
 . ת מן הבית

בכתה הרבנית מאד, אך הרב אמר:"עלי להצילו 
הרש''ם למקום,ארוהו הגויים ונפל ממוות!"כשהגיע המ

פחדו עליהם. שחררו את השוחט, בקשו את סליחתו ושבו 
 באימה ופחד לבתיהים.

רב,  -ה'רנ"ד) -(ה'ק"פ יצחק עראמה רבי
דרשן ופילוסוף. דרשותיו, שהיו בסיס לספריו, הן 

ני גירוש מקור חשוב לתולדות יהדות ספרד לפ
ספרד. השתתף גם בוויכוחים פומביים עם הנוצרים 

בשאלות האמונה. אחרי גירוש ספרד התיישב 
 בנאפולי שבאיטליה. 

 " על התורה,  "מספריו: "
פירוש לחמש מגילות, פיוטים ופירוש לספר 

 שאבד.  -המידות לאריסטו 

פי שאברהם היה נביא עוד -על-אף
זאת לאחר כריתת -קודם שנימול, בכל

הערלה היה ביכולתו לזכות לגילויים 
ז נעלים יותר. הוא זכה אז 

אלוקיים שאינם יכולים  
להתלבש בלבושיה הגשמיים של קליפה 

 זו.
מנהג ישראל להעמיד בברית מילה 
 'כיסא של אליהו'. אליהו הנביא מסמל

נפש, שהרי מסר את נפשו -מסירות
ת. פעמים רבות על היהדות. 

כי עליו ללכת  
בדרכי אליהו, להיות מוכן לעבוד את ה' 

 נפש.-עד כדי מסירות

 פעלזצ"ל  רוזנטל ניסן יעקב רבי הגאון
 שפעל חנות בעל ,בחיפה הדת משמר לחיזוק רבות
רבציבורבראשיצארוזנטלהרב,לסגורסירבבשבת

 בידו י"הגר הלם ,ההפגנה במהלך.האיש נגד למחות
 י"הגר .לרסיסים לה התנפצה וזו הראווה חלון זגוגית
 והמשיך נרתע לא אולם,ממנה ניגר רב ודם בידו נפצע

.השבת זעקת את להשמיע
 את עיטר שזקן אברך הגיע ,

 מכיר הרב כבוד האם" :ושאלו  י"הגר של לביתו פניו
 החנות בעל הוא אני" .בשלילה השיב י"הגר ?,אותי

  .הפגנתם שנגדו
כבוד למען במאבק שגיליתם הנפש ממסירות התפעלתי
 אני בזכותכם וכעת בתשובה לשוב החלטתי ..השבת

 .רואים שהנכם כמו נראה

 בריתי בבשרכם לברית עולם" .  והייתהה"
המילה הברית עם הקב"ה טבועה וחתומה -במצוות ברית

 –הגשמי, עד שהיא בבחינת "לברית עולם"  בגוף

האדם 
המפותח 

במלוא 
המידה 
האנושי 
באמת 

הוא לא 
מי שיש 
 לו הרבה 

 

 אלא מי
 
 הרבה

אמצעים פסולים אינם יכולים 
 לקדש מטרה נעלה

  פנימה שוקע היופי מתגברים שאנחנו ככל

אנו את  רואים
ערכה הרב של 
התפילה אשר 

 תמסוגלת 
את הגזירות הרעות 

 לגזירות טובות
ותשובה ותפילה 

וצדקה מעבירין את 
 רוע הגזירה

 ון לרפואת והצלחתהעל
 רפאל ארז בן הדסה צביה
 הדסה צביה בת אביגיל

 

 זיווג הגון אבישלום בן אורה

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

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,  לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,  בן

יוסף בן יעקב 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,מרגלית

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    
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