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 וסיפורים ליקוטים 
 ויחי - נפלאים

 
 "ועשית עמדי חסד ואמת" (מז, כט) 

יהא זה חסד של אמת מה שתעשה עמדי: "אל נא תקברני 
 שאפילו רק לפי שעה לא תקברני במצריים...  –במצרים" 

 (מלא העומר)
כל טובה הנעשית לאדם בעולם הזה, אין יודעים אם אמנם טובה  
אמיתית היא זו. לפעמים סבור אדם שעשה טובה לחבירו, 

רעה, או שיצאה ממנה רעה. לעומת  ההייתולבסוף מתברר שזו 
זה, החסד הנעשה למתים, זהו חסד אמיתי, לפי שבוודאי זקוקים 

 (אהל יעקב) הם לו...  
זהו החסד   –ארון, מיטה, תכריכים    ראשי תיבות של "אמת" הם:

 הנעשה למתים... 
 

"אל נא תקברני במצרים ושכבתי עם אבותי" 
 ל) -(מז, כט

אפשר לבאר הני תרי מילי בקשר 
אהדדי, דהנה מבאר בספורנו 
ובאוה"ח הק' שלא רצה יעקב 
אבינו ע"ה להיקבר במצרים 
אפילו לשעה מועטת, ובטעמו 
למה סירב כל כך יש לומר, 

עיקר טעמו הי' שלא דמאחר ש
רצה לעשות כנים בקבורתו שם, 
על כן אף שיפנוהו לארץ ישראל, 
הרי הדין הוא שהמפנה צריך 
שיקח עמו קצת מעפר מקום 

 ןומכיוו הראשון של הקבורה, 
עמם עפר מצרים שוב  ושייקח

לא הועיל כלום, כי יעשה גופו שם 
בארץ ישראל לכנים, ולכן לא רצה 

ועט, שיקברוהו שם אפילו לזמן מ
שלא יצטרכו ליקח עמם מעפר 
מצרים בהעלותיהם את 

 עצמותיו. 
אמנם באמת העלנו תרופה לחשש זה, דהלא מבואר בגמרא נזיר  
(דף סה) שבאם קוברין לו לאדם בדרך זקיפה ואחר כך מפנים 
אותו משם, אינו צריך ליקח עמם אחר כך שום עפר, ואם כן הי'  

ח את יוסף בהעלותו עצה טובה ליעקב אבינו שלא יצטרך להכרי
תיכף ומיד, והוא שיקברוהו שם לזמן מועט בדרך זקיפה, ואז לא 

 יצטרכו ליקח מעפר זו שהרי יקבר בזקיפה. 
אלא צריך לומר שסירב יעקב בקבורה זו, דהרי הוא קבורת  

 בושת, ואינו ראוי ויאות ליקבר בדרך זו.

  לפי"ז "אל נא תקברני במצרים", ולכאורה למה לא נקברנו שם 
על כל פנים לזמן מועט ובדרך זקיפה, על זה ממשיך "ושכבתי 
עם אבותי" שאני רוצה לשכב דייקא, כדרך אבותי, ועל כן אין  

  שום עצה רק להעלותו מיד מצרים...
 (בנין דוד)

 

 "וישתחו ישראל על ראש המטה" (מז, לא) 
 בעידניה סגיד ליה.  תעלא -וברש"י נא': וישתחו ישראל 

 פך עצמו לצד השכינה. ה -על ראש המטה 
 מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה. 

בתחילה, על המלים: "וישתחו ישראל" מביא רש"י את דברי 
הגמרא במסכת מגלה "תעלא, בעידניה סגיד ליה", כלומר, שועל 

לו. יוסף,  התשתחוו בזמן שהשעה משחקת לו והוא מצליח,  -
לכן יעקב אבינו יחסית ליעקב אבינו, היה בבחינת שועל, ו

לו. ומיד לאחר מכן מפרש רש"י שיעקב אבינו  ההשתחוו 
לשכינה, לפי זה צריך  ההשתחוו 

יעקב:  ה השתחוולהבין, לפני מי 
 לפני השכינה או לפני יוסף? 

אומר ה"פנים יפות": יעקב אבינו 
ליוסף  -לשניהם יחדיו  ההשתחוו 

שהשכינה עמו! ואין סתירה בין 
ף" שני ההסברים, ורמז לכך, "יוס

שים ושש, יבגימטריא מאה חמ
ו"שכינה" בגימטריא שלש מאות 
שמונים וחמש, סך הכל חמש 
מאות ארבעים ואחת. גם 
"ישראל" בגימטריא חמש מאות 
ארבעים ואחת.= "וישתחו 

 ה השתחוו"ישראל"  -ישראל" 
 ל"יוסף" ול"שכינה". 

 

יוסף הנה אביך "ויאמר ל
 חולה" (מח, א) 

איתא בגמרא (פסחים ג) שאדם המבשר רעה הריהו בכלל 
'ומוציא דיבה הוא כסיל', אלא יש לומר את הדבר בצורה עקיפה, 
באופן שהלה יבין מאיליו את הבשורה הרעה. כגון אם הוא שואל  
'האם אבא חי, יש להשיב לו, 'אמא חיה'. ולפי זה יש להקשות, 

השליח ליוסף, 'הנה אביך חולה', הרי זה בכלל  מדוע אמר כאן
'מוציא דיבה', היה צריך לומר לו, כי האחים בריאים הם, וממילא  
היה יוסף מבין שהאב הנהו חולה. אלא בגמרא בבא מציעא (פז) 

  ה הייתאיתא שעד יעקב לא הוי חולשא, אם כן כיון שעד אז לא 
אומר, שהאחים בריאים, היה  היה השליח כאשר מחלה בעולם, 
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 "כוחה של אחדות"
 כוחה של אחדות היא, שכולם מתמודדים ביחד!

, כמו כשספינה זצ"ל מר הרה"צ ר' אשר פריינדא
טבעה, ומישהו ניצל והגיע לאי בודד, מובן שליבו 

ישן, מה איפה  -יהיה מלא בחששות ופחדים 
 יאכל, ואיך ישרוד???

והנה מגיע עוד ניצול, איזו שמחה! ועוד אחד ועוד 
 ועוד, ועוד...

קבוצה של אנשים שמתמודדים עם אותן 
 בעיות, זה כח!

וכדי לצאת לגמרי מהצרה  צרת רבים חצי נחמה,
  י, ה). ר""תפילה עושה מחצה" (ויקאת  יש לנו

 ספינקא) - נקודות של אור(

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 בניסןכ"ו  -רוזנבוים זצוק"ל 

 לעי"נ האשה החשובה 
 צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון -ליבוביץ ע"ה 
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המושג מחלה לא היה אז, לפיכך היה   כייוסף מסיק שהאב מת, 

   חייב לומר לו בפירוש 'הנה אביך חולה'.
 (קודש הילולים) 

 

"וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה 
ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי 

 ט) - אלוקים בזה" (מט, ח
דרך הצדיקים כשזוכרים הטוב  ר החיים הק' ' כותב רבינו האו

אשר הגיעם, חולקים כבוד לה' כי הוא הנותן, כאומרו 'הילדים  
 אשר חנן אלוקים'.  

כלומר, היה קשה, מדוע הוסיף יוסף בתשובתו את המילים 'אשר  
נתן לי אלוקים', שהרי לא נשאל על זה, וגם יעקב אבינו ידע זאת? 

תמיד בפיהם שכל מה אלא שכך הוא דרכן של צדיקים, להזכיר 
 שיש להם, זה מתנת חינם מאת הקדוש ברוך הוא. 

לפי"ז רואים שכך נהג יעקב אבינו, 
כשפגש אותו עשו אחיו עם נשיו 
וילדיו, שאל עשו את יעקב, 'מי 
אלה לך', וענה לו יעקב אבינו 
'הילדים אשר חנן אלוקים את  
עבדך', שכל פעם שהזכיר דבר 
שיש לו, הקפיד להזכיר שזה  

 ת ה'. מא
 

"גשה נא ושקה לי בני" 
 (מח, י)

הרה"ק רבי שמחה בונים 
מפשיסחא היה בשנות חייו  

הביאו לפניו  בהאחרונות עיוור, ו
בערב יום הכיפורים את נכדיו 
לברכם, חיבקם ונישקם 
תחילה. וכך אמר: אצל יצחק  

קב בנו: עאבינו אנו מוצאים שלאחר שכהו עיניו מראות, אמר לי
". כיוצא בכך אנו מוצאים אצל יעקב בעת "גשה נא ושקה לי בני

זקנתו, ככתוב: ועיני ישראל כבדו מזוקן... ויגש אותם אליו וישק 
להם וחיבק להם. וכל כך למה? כי בשעה שאדם מבקש להתקשר 
עם זולתו, די לו לשם כך בחוש הראייה, שכן אנשים מתקשרים 
זה לזה, כשהם מביטים איש בעיני רעהו. אולם, כשאדם מאבד 

צריכה   –חוש חשוב זה שהקב"ה העניק לו ברוב חסדו 
 ההתקשרות לבוא בדרך של חיבוק ונישוק.  

 (אמרות חכמה על התורה)
 

 "שכל את ידיו" (מח, יד)
ביאר הרב מקוממיות ז"ל: שאחד שאל לאביו למה היה צריך  
יעקב להפוך את ידיו, היה יכול לומר תבוא לכאן ולכאן, ולמה היה 

ו, אלא היה כאן מחלוקת בשיטות, יעקב צריך להפוך את ידי
אבינו היה לו שיטה ואפרים היה לו שיטה ועל כן אמר יעקב אם 

אני אוחז אחרת אני הופך את עצמי ולא אומר לשני להתהפך, 
מכאן ללמוד מה שאתה רוצה תשבור את טבעך או מגופך אבל 
אל תכריח את אחרים, כמו שאומרים על תפילין של ראש ויד, 

וא נגד הלב והראש הוא נגד המוח, ולזה בראש יש  כי היד ה 
פרשיה ארוכה אחת. ולמה? כי   -כנגד הלב  -ארבעה בתים וביד 

אפילו אם במוח יש הרבה שיטות זה אוחז כך וזה אוחז כך, כל 
אחד מותר לילך לפי שיטתו, אבל זה צריכים להכניס בראש שיש  
 הרבה שיטות, ומותר ללכת כל אחד לפי שיטתו אבל בלב

 צריכים להיות אחד.  
הגאון ר' חיים מוואלוז'ין זצ"ל אומר היות ואם אני עומד מול 
החבר אז יד ימין הוא נגד שמאלו והשמאלי נגד ימינו, והנה  
מעלות נקרא ימין והחסרונות נקרא שמאל, והנה כשאני מסתכל 
על השני לראות מיד את הימין כמו 'שכל את ידיו' הפוך כדי  

ולא לעשות. הוי דן את כל האדם לכף זכות, לראות מעלות החבר  
לחשוב לעצמו אם אני הייתי עושה את זה כמה אלפי תירוצים 
היה לי, ואם חברך עשה את זה אין לך 

 תירוצים עבורו להצדיקו.  
השפת אמת אומר 'אל תדון 
חברך עד שתגיע למקומו', 

 ולעולם לא תגיע למקומו... 
 

"ויברך את יוסף ויאמר  
אל  וכו' המלאך הגו

אותי מכל רע יברך את  
 טז) -הנערים" (מח, טו

יש לדקדק הרי לא מצינו 
שיעקב ברך את יוסף, אלא את 
בניו בלבד, וכיצד אומר הכתוב 
ויברך את יוסף, להודיענו  
שהברכה הכי חשובה ורצויה  
לאדם היא שבניו ילכו בדרך  
התורה וביראת שמים אמיתית,  

ם היא הברכה של ולכן נאמר ויברך את יוסף שהברכה של הבני
 א מזכה אבא.  אביהם שנאמר בר

 (וידבר יוסף)
 

"ויברך את יוסף ויאמר... המלאך הגואל אתי 
 טז) -מכל רע יברך את הנערים ויקרא" (מח, טו

"המלאך הגואל  -יעקב ברך את יוסף, אומר הפסוק, ומה ברכו?  
אותי מכל רע יברך את הנערים... " יש כאן ברכה ל"נערים", לבני 

 יוסף, אך היכן היא הברכה האמורה ליוסף עצמו? 
ה"אוצר אפרים" מביא את דברי הזהר הקדוש ששאל שאלה זו, 
ה. ותרץ: כאשר מתברכים בניו של אדם, הוא מתברך תחיל

הברכה לבניו של אדם היא ברכתו שלו. לפי זה מפרש בעל 
 "חובת התלמידים" את דברי הגמרא (ברכות ז ע"א): 
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 ד"-------"ה' אח
הקוברינער ישב יהודי והתפלל בבית מדרשו של 

 תפילת שחרית. 
כאשר הגיע אל קריאת שמע, עצם את עיניו כנהוג, 

"שמע  -ובכוונה עצומה קרא את הפסוק הראשון 
דדד", --------ח ---ישראל, ה' אלוקינו, ה' א

כשראשו מתנועע לארבעת קצוות תבל, ובליבו הוא 
מכוון שהבורא הוא השולט היחיד בשבעת הרקיעים, 

 ארץ ובכל ארבעה רוחות השמים!!!ב
לפתע חש טפיחה על גבו... היה זה הקוברינער 

אל תשכח שה' הוא השולט בעצמו, שלחש באזנו: 
 גם עליך בעצמך!!!

 ספינקא) -(נקודות של אור 
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"תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי להקטיר 
קטורת לפני ולפנים... אמר לי [הקב"ה]: ישמעאל בני ברכני, 

כעסך ויגלו  אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את 
רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים... ". הקב"ה 
בקש מרבי ישמעאל, שיברך אותו, ורבי ישמעאל שמע וברך את 

 בני ישראל. הא כיצד? 
הברכה הגדולה ביותר לאב, היא    -לפי דברי "הזהר" פשוט וברור 

 כאשר מברכים את בניו. 
 

 "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" (מח, כ) 
ידו המובהק של מרן החתם סופר, הגאון רבי  נאמן ביתו ותלמ

פישל סופר זצ"ל, היה רגיל להביא את בניו הקטנים בכל ליל 
שבת קודש לבית המדרש, כדי 

 שיתברכו מפומיה דרבינו.  
לימים אמר בנו הגאון רבי 
זוסמאן זצ"ל, שמה שזכה 
לזכות את הרבים בחיבוריו, 
אינו אלא בגלל הברכות 

ל ליל שנתברך על ידי רבינו בכ
  שבת. 

 (ספרא דמלכא)
 

"בך יברך ישראל  
לאמור ישימך אלוקים 
כאפרים וכמנשה 
וישם את אפרים לפני 

 מנשה" (מח, כ)
יש לדייק, מדוע יתברכו באמת 
כלל ישראל דייקא עם מנשה 
ועם אפרים, וכי מה עדיפותא 

 יש בהו לגבי שאר השבטים. 
כתוב עוד יש לדקדק על ה

שכאן חזר ושינה את "וישם את 
אפרים לפני מנשה", וכבר 

 כתוב כן לעיל.
ויש לומר שהנה אחר ששיכל 
יעקב את ידיו, ששם על מנשה 

את ידו השמאלית ועל אפרים את הימין, הי' רואה את מידותיהם  
הטובות, שאחרי כל זה אין אפרים מתגאה בזה כלל על אחיו, 

וכמו כן שפיר הוא כי אין   כתוצאה מחמת מידותיו הנחמדות,
מנשה מתקנא באחיו אפרים כלל שגם לו היו מדות טובות, ולזה  
כיוון ואמר בברכתו שאכן לדבר כזה בהחלט יש להתברך בהם 

 שגם כל כלל ישראל יהיו כמותם בעניין של גאווה וקנאה. 
זהו שאמר הכתוב, "בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוקים  

מישראל יצפה ויאמר שגם בנו   כאפרים וכמנשה", שכל אחד
יהיה כמנשה ואפרים, וכי תימא במה, על כן מבאר "וישם את 

אפרים לפני מנשה", שאכן לגבי דבר זה של שימת אפרים לפני 
מנשה, שלא צמחה מזה קנאה או שנאה, גם כן יהיו המה  

 (אגרא דכלה)  כמותם...
 

גידה לכם את אשר יקרא אתכם  או"האספו 
 באחרית הימים" (מט, א) 

"בקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל אומר  
 דברים אחרים". (רש"י)

מספרים שפעם שלח המושל לקרוא לרבי חיים מוולאז'ין זצ"ל, 
ה  ובקש לשאול אותו שאלה. המושל בקש שרבי חיים לא יגל 

לאף אחד את תוכן השאלה, ואף הוא הבטיח שלא יגלה לאף  
וכך שאל: "אתה הרי גדול היהודים, יודע הכל.   ,אחד את התשובה

תגיד לי מתי המשיח יבוא?  
 חשוב לי לדעת את זה!"

נענה רבי חיים ואמר לו:  
"הכתוב אומר (ישעיה מ', ה')  
'ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 

שיח כשהמ  –יחדו כי פי ה' דבר'  
יבוא ויתגלה כבוד ה' בעולם, 

כולם   –'וראו כל בשר יחדו' 
ידעו מכך באותו הרגע. אני לא  
אדע מכך אף לא רגע אחד 

יהודים,  –לפניך! 'כל בשר' 
 כולם ידעו בשווה!"

מספרים כי אחד השגרירים  
שהיו בירושלים, בא לפני רבי 
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ושאל  
אותו: "האם זה נכון מה  

תי, שאתם היהודים  ששמע
אומרים, שכשיבוא המשיח,  
אנחנו הגויים נהיה שמשים 
שלכם?". אמר לו רבי יוסף  
חיים: "אמת! נכון הדבר! מקרא 
מלא דבר הכתוב (ישעיה מ"ט, 
כג): 'כי לעתיד לבוא 'והיו  
מלכים אמניך ושרותיהם  
מיניקתיך אפים ארץ ישתחוו  

 לך ועפר רגליך ילחכו"'.
בינר!  שאל אותו השגריר: "ר

ומה יהיה אם אני לא אסכים? מה יקרה אם אתנגד בכל תוקף 
 –לשרת אותך ?". נענה רבי יוסף חיים ואמר לו: "אם לא תסכים  

אז זה לא המשיח ! כשהמשיח יבוא, אתם תתחננו לשרת אותנו!  
  (יחי ראובן) זו תהיה זכות גדולה עבורכם!"

 

 "ולבן שיניים מחלב" (מט, יב)
בגמרא (כתובות קיא ע״ב) מובא שאמר רבי יוחנן: טוב המלבין 
שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב, שהרי נאמר: "ולבן שינים 

 שיניים. מחלב", אל תקרי לבן שיניים אלא ליבון 
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 "ויגש אליו יהודה"
במהלך הוויכוח שהיה בין יהודה ליוסף בתחילת 
פרשת ויגש, לפתע איננו שומעים על שאר 

 השבטים, מדוע? להיכן הם הלכו?
אומר המדרש (בראשית רבה צג, ב): כאשר 
השבטים ראו את יהודה מדבר עם יוסף, אמרו 
לעצמם: מלכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה 

 איכפת לנו... 
מלך  -של השבטים, ויוסף  יהודה כידוע היה מלכם

מי אנו שניגש ליוסף יחד עם יהודה  - במצרים (
 מלכינו?)

יוסף שם לב לפתע שהשבטים אינם ניגשים יחד עם 
נתנו  -השבטים הכרה: בו ה תיהודה, ופתאום נופל

, הם הגיעו למדרגה של ביטול למנהיגם הכנעה
 ה"יש"!!!!

 יוסף להתאפק!היה כבר לא יכול  - , כאןוכאן
"אחד עשר כוכבים  חלומו מתחיל להתקיים

 ."..שתחווים לימ
"מאין ם הקדושים, ן הגיעה ישועתם של האחיאומכ

 - כאשר מגיעים לדרגת "אין" -יבוא עזרי" 
 .ם תבוא הישועה, משביטול ה"יש"

 

 ספינקא) -(נקודות של אור 



 

 ~4 ~  

 וסיפורים ליקוטים 
 ויחי - נפלאים

 
לעתים קל יותר לטרוח עבור הזולת באופן טכני, מלהעניק לו 

 חיוך ותחושה טובה, אולם דווקא נתינה זו הינה מובחרת יותר. 
דוגמה מאלפת לחסד זה, אנו מוצאים אצל רבי זיידל אפשטיין 

אור' בירושלים), כפי -זצ״ל (ששימש כמשגיח ישיבת 'תורה
 ':שהעיד תלמידו בספר 'לעבדו בלבב שלם

ימים ספורים לאחר שהגיע רבי זיידל אפשטיין ארצה, נכנס 
תלמידו לבקרו, הרב קיבל אותו במאור פנים, כדרכו והגיש לו  
שתייה, תוך כדי שהוא מתנצל: "מקווה אני שההכשר של 
השתייה טוב עבורך, עדיין אני חדש בארץ ישראל ועוד לא 

 הספקתי להתעניין, מהו ההכשר שעליו סומכים כאן".
עבור מספר רגעים נכנס לחדר יהודי נוסף, אשר אף הוא הגיע  כ

להקביל את פני הרב, גם הוא התקבל במאור פנים ונתכבד 
 בשתייה.

אולם הלה לא חשב להסתפק בביקור נימוסין בלבד, וכעבור 
רגעים אחדים פתח את פיו ואמר: "רבינו חדש בארצנו הקדושה, 

תרומות ומעשרות, האוכל ואולי איננו יודע, כיצד יש להפריש 
 להראות ולהסביר לרב כיצד מעשרים?"

התלמיד, שהיה נוכח במקום נדהם מן ההעזה שהייתה לאותו  
יהודי, וטרם הספיק להגיב, המשיך האורח ואמר: "ובכן, מציע 
אני לקרוא גם לרבנית, כדי שתהיה גם כן נוכחת ושתשמע את 

וכדאי   ההסבר ותראה, כיצד יש להפריש תרומה ומעשרות,
 להאזין לדברים שאומר היטב".

הוא ביקש כוס יבשה והראה לרב ולרבנית את כל תהליך הפרשת 
תרומות ומעשרות בפרוטרוט, תוך כדי שהרב מתעניין בדבריו 

 ושואל שאלות בכל שלב ושלב.
תוך כדי ההסבר הניחה הרבנית את ידה על השולחן ונשענה 

: "נא להוריד את  עליו, מבלי להתבלבל פנה האורח אליה ואמר
 היד מהשולחן, זה מפריע לי!"

ולא זו בלבד, כשסיים את 'הסברו המלומד' פנה אל הרב ובירר: 
"האם כל שלבי התהליך הובנו כדבעי?" ורק כאשר היה משוכנע 

 בכך, קם ועזב את הבית.
כשיצא, אמר התלמיד לרב: "רבינו, בקושי רב הצלחתי להתאפק 

אותו על עזותו ולשלוח אותו מכאן, מלגעור באותו יהודי, להוכיח  
 איפה כבוד התורה? 

נענע רבי זיידל אפשטיין את ראשו בשלווה ואמר: "אינני מבין 
 אותך, אתה רואה יהודי נהנה, מדוע זה מפריע לך?!"

 

"ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם"  
 (מט, כח) 

מנהג ישראל במקומות רבים, שבליל שבת קודש מברכים את 
 הילדים.

היעב"ץ בסידורו (בית מד, סעודה ראשונה) מסביר שטעם 
המנהג לברך דווקא בליל שבת לאחר התפילה, הוא משום 
שבזמן זה חלות ההשפעות הטובות של השבת, וראוי אז  

 להמשיכן על הילדים.

המלאכים אף הם מברכים את האדם בליל שבת ברכה בשתי 
ם האומר "ויכולו" ידים. כך מובא בגמרא (שבת קיט, ב) שהאד

בליל שבת, הרי הוא נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, 
ואותם המלאכים שמלווים אותו תדיר, מניחים ידיהם על ראשו  

 ומברכים אותו.  
לכן כותב היעב"ץ, שראוי לברך את הילדים בשתי ידים, ושכן 
היה נוהג אביו ה'חכם צבי'. והוא מציין שם, שאין לנהוג כאותם 

רי דעת' החושבים שיש קפידא לברך ביד אחת, אנשים 'חס
וכשמאחלים 'מזל טוב' זה לזה נותנים יד אחת, וכן כשמברכים 

  - לברכה  םהידייבברכת 'שבת שלום' נותנים יד אחת, שכן 'סוד 
 גדול הוא'. והדברים למעלה מהשגתנו! 

בהקדם כל זאת שואל היעב"ץ: אם כן, מדוע יעקב אבינו בשעה 
ל את ידיו ובירך כל אחד ביד אחת כים, ששבירך את מנשה ואפר

בלבד, הרי ודאי כשבירכם בעין טובה בירכם? ובאמת, יש להוסיף  
ל את ידיו כי מנשה הבכור", כולהקשות על הנאמר בפסוק: "ש

ל את ידיו? הרי לכאורה  כוכי בגלל שמנשה הוא הבכור לכן ש
 ליו את יד ימינו? ל את ידיו ולא הניח עכלמרות שמנשה הבכור ש

אלא, כותב היעב"ץ דבר מופלא: יעקב אבינו ידע היטב כי 
העדפתו של אפרים על פני מנשה, תקשה מאוד בעיניו של יוסף, 
וכפי שאכן היה בסוף, שנאמר 'וירע בעיניו'. ועל כן, על אף 

ראוי היה שיברך כל אחד בנפרד בשתי ידים, אך אם  ישבוודא
להקדים לגמרי את אפרים לפני  באמת היה עושה כן, היה עליו

מנשה, ובזה היה מגביר את קפידת יוסף על העדפת אפרים, וגם 
היה מטיל ביניהם קנאה ושנאה. לכן העדיף לברך את שניהם 

, כדי להדגיש פחות את העדפת םהידייל וכבבת אחת על ידי ש
אפרים. זה מה שנאמר בפסוק: "שיכל את ידיו כי מנשה הבכור", 

נשה הבכור, לכך שיכל את ידיו במקום לברך כל שמ ןשמכיוו
  (מתוך אוצרותיהם אמלא) אחד בנפרד.

 

"וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא 
מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר  
אבי השביעני לאמר וכו' ועתה אעלה נא  

 ה) -ואקברה את אבי ואשובה" (נ, ד
ש לצאת ממצרים? למה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבק

 וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עימו? 
מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו זצ"ל, 
ם שיוסף ידע שכיוון שיאמר לפרעה שברצונו לצאת ממצרי

יאמר לו פרעה שאינו יכול לעזוב כי אין מי שימלא את מקומו, 
ב ויתמוטט  ואם יוסף יעזוב את ההנהגה אפי' לתקופה קצרה, יחר

כל הנהגת המדינה, כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את מצרים. לכן 
התחכם יוסף, ושלח את אנשי בית פרעה שידברו עם פרעה 
בשליחותו, ולהם, יתבייש פרעה לומר שכל ההנהגה תלויה אך  

  ורק ביוסף, ועל כרחו יסכים לשלחו ממצרים... 
 (טעמא דקרא)

 
com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  ""ויחיויחי""פרשת פרשת  
  .כוחה של תפילה]. כב, מח ["בחרבי ובקשתי' ואני נתתי לך גו"

  :ה בדמעותל מבואר עד כמה גדול כוחה של תפיל"ש פינקוס זצ"להגר" תפארת שמשון"בספר 
, יש תפילות שכוח השפעתן במהלך של זכות". כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעות"שיש מצב בו , בגמרא מבואר

, הזכויות והטענות אינן מועילות, ישנו מצב שכל השערים נעולים, כלפי תפילות כאלו. ויש שכוחן מכוח טענה ודין
  .ח כנגד כל השעריםלדמעות יש כו. אך אין כוח העומד כנגד תפילה של בכי

, אדם שבור בעל טרדות ועול של פרנסה. יש הבוכים מפני הכאב: אופנים' גם למציאות של בכי ודמעות יש ב, אמנם
  .שופך את ליבו ובוכה מתוך קושי וכאב, ת"העומד לפני השי, התמודדות של חינוך הבית

בחור קיבל תשובה לא , כדוגמא לדבר. תבכיה של התרפקו, בכי של קירבה. אך ישנה בכיה יותר מעולה ומשפיעה
                  , אבל כשהגיע הביתה וסיפר את הדברים לפני אביו, כששמע את הדברים הוא לא בכה. טובה מהרופא

זוהי בכיה של . שהרי כששמע זאת מהרופא הוא לא בכה, אין זה בכי של כאב וצער על הידיעה. םרפרץ בבכי 
                   , למי שכולו חסד ורחמים, ל רחום וחנון- לפני א, מיםהמשתפך בתפילה לפני אביו שבש. קירבה ושייכות

  .והיא השוברת את כל המחיצות ובפניה אין השערים נעולים, זו תפילה של קירבת אלוקים
היזהרו . "של הנשים בתפילה הוא כוח הבכיהאך הכוח המיוחד . גם לגברים וגם לנשים ניתן כוח התפילה

  .י דמעות"נועדה לתפקיד הקשה של פתיחת שערים ע, והנטיה לבכיהתכונה הרגשית ". בנשותיכם שדמעתן מצויה
                  , ל"שמואל תמיר ז, מי שכיהן כשר המשפטים אז. ז רצתה הממשלה לחוקק חוק המתיר הפלות"בשנת תשל

כים החרדים "כחלק מן המאבק של הח, לכן. אשר הוא כמובן מנוגד לדעת התורה, היה מראשי התומכים בחוק זה
  .גור משלחת אל השר ולנסות לשכנע אותו לשנות את דעתוהוחלט על שי, בחוק

בנו של הצדיק רבי אריה לוין , ורבי רפאל לוין, "עזרת תורה"רבה של , בין חברי המשלחת היו רבי מיכל שטרן
אשר שר המשפטים , ל"י והאצ"מאחר שהרבנים ידעו כי רבי אריה לוין היה אהוב מאוד בקרב חוגי הלח. ל"זצ

  .ם קיוו שהימנותו של בנו על חברי המשלחת תדבר אל ליבו של השרה, נימנה עליהם
כי פגישה זו היא , דעו: "התקשר רבי רפאל לוין אל כל חברי המשלחת ושח להם, יומיים לפני הפגישה המיועדת

אנחנו חייבים לקרוע ! ?ומי יודע אם נצליח לעמוד בה, לקחנו על עצמנו משימה כבדה מאוד! פגישה גורלית מאוד
                    ...משום שאין לנו שום סיכוי, אנו מוכרחים לעשות מאמצים כבירים בתפילה! ת השמיים בתפילותא

  "?וכי מדוע שיקשיבו לנו
ובהגיע השעה המיועדת צעדו חברי המשלחת כשתפילה על שפתותיהם , תפילות רבות הושקעו למען מטרה זו, ואכן

, כשאמר רבי רפאל את שמו .ד להציג את עצמובתחילתה של הפגישה התבקש כל אח .אל ביתו של שר המשפטים
וכיבד את רבי !" רבי אריה הוא הרי הרב שלנו, הו: "נהרו פניו של שמואל תמיר והוא אמר, וציין את שם אביו

  :רבי רפאל ביקש לספר לו סיפור קטן שאירע עם אביו .רפאל להציג את בקשתם לפניו
  .זותם החיצונית העידה עליהם שאינם שומרי תורה ומצוותחבאחד הימים נקשו על דלת ביתו שני בני זוג אשר 

אשר החליט כי לימודי הרפואה שלו , ובעלה, זה לא מכבר הרתה האישה: משנכנסו פנימה שטחו לפניו את שאלתם
                  ,האישה מתנגדת לכך בכל תוקף. מבקש שהיא תפיל את עוברה, אינם עולים בקנה אחד עם הולדת ילדים

  .הם החליטו לגשת אל רבי אריה לוין כדי שיכריע בנידון,  חילוקי דעות אלוומאחר שנתגלעו ביניהם
והוסיף לדבר על ... ישב רבי אריה שעה ארוכה עם בני הזוג ותיאר להם את גודל המעלה בהבאת ילד יהודי לעולם

  ...ליבם כשהוא פורט על נימים רגישים ומתאר עד כמה יועיל להם בן זה לעת זיקנתם
  .והוא החליט לקבל את דעת הרב ולהימנע מהפלה,  מן הלב נכנסו ללב הבעלדבריו היוצאים

כי כעבור חודשים , המשכו של הסיפור היה: "ואמר, שמואל תמיר, רבי רפאל לוין הרים את עיניו אל שר המשפטים
  ..."שמואל תמיר: ושמו נקרא בישראל, אחדים נולד לבני הזוג בן

  "?האם כך אכן התרחשו הדברים: "לאימו ושאל אותההוא מיהר להתקשר . שר המשפטים נדהם
  ..."קשים מאוד... הזמנים אז היו אחרים, עליך להבין אותנו, אכן כן: "מעבר לקו ענתה לו אימו בהתנצלות

 חוק זה לא –כל עוד אני הוא שר המשפטים . אל דאגה: "הוא ניתק את השיחה ובפנותו אל חברי המשלחת אמר
  !"יעבור בכנסת

 היה ידוע לך גם הרי הסיפור הזה: "שאל רבי מיכל שטרן את רבי רפאל לוין, או הרבנים המרוצים החוצהכאשר יצ
                   ?  אלי וביקשת שאתפללצלצלתלמה , ואם כן. כבר אז ידעת שיש בידך את הקלף המנצחלפני שלושה ימים 

  !"היה בידך' נשק יום הדין'והרי . למה סבור היית שהמצב הוא כה קשה וצריכים להתפלל
חושב אתה שהסיפור ! אך לולי התפילות לא הייתה לנו שום הצלחה... סיפור שם, סיפור פה: "השיב לו הרב לוין

 !"משיג את מטרתו, כל שיהיהכמוצלח , כי התפילה שלנו ניצחה ובלעדיה לא היה הסיפור, דע לך! לא ולא? הצליח
  ).ברכת דוד(

  

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"הי יצחק בן טובה, ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי בן שרהמרדכי , ו"הי יצחק בן ליבה, ו"הישמואל בן מונירה לרפואת 



  ].כב, מח[ "בחרבי ובקשתיאשר לקחתי מיד האמורי  "
, אלא חרבי זו תפילה', כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני') ד"תהלים מ(והלא כבר נאמר , וכי בחרבו ובקשתו לקח

  .).ג"ב קכ"ב(קשתי זו בקשה 
ל ידי יהודים יקרים שזוכים להתקרב לשמירת התורה ע, פעמים ומתעוררות שאלות לא שגרתיות, דור של תשובה, בדורנו

  : וביקש לשאול, בעל תשובה בתחילת דרכו, א התקשר חייל"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר "אל מו. והמצוות
אך כבר ברגע שנטלתי את , חשבתי להתפלל שחרית, שהסתיימה בשעות הבוקר המוקדמות, לאחר פעילות לילה אינטנסיבית

  .ה ביתר ריכוז וכוונה"אוכל להתפלל בע, וכשאקום, והחלטתי שאלך לנוח כשעה', שטישטו'הרגשתי עייפות נוראה ו, הסידור
                     , כשסיימתי. מיהרתי ליטול ידיים והתחלתי להתפלל...  בצהריים2השעון הצביע על השעה , כשהקצתי משנתי

ביר לי שזמן הלה הס. השבתי',  התפללתי שחרית-! ?מנחה '-?', כל כך הרבה זמן אתה מתפלל מנחה'תמה אחד החברים 
  '...תתפלל מיד שחרית, כשאתה קם: אותי לימדו, אני לא יודע': עניתי לו. שחרית כבר עבר

                    ,  אם התפילה לא עלתה עבור שחרית-' הברקה'אך כעת עלתה בליבי ; החבר הושיבני ולימד אותי אודות זמני התפילות
  ...שתעלה עבור מנחה, אם כן אתכוון כעת
  ?את התפילה לשם מנחה' להסב'יכול , ם שהתכוון להתפלל שחרית בזמן מנחההאם אכן אד: ונשאלת השאלה

 שחרית לשם שהמתפלל וכתב, )'ב' סי א"קו תנינא ודעת טעם טוב (ל"זצ קלוגר שלמה רבי הגאון זו שאלה בכעין שדן מצינו
                     ): א"ס ח"ק' סי ח"או (ע"בשו מהמבואר וראייתו! מנחה חובת ידי זו בתפילה לצאת יכול אינו, למנחה הראוי בזמן

 להקדים צריך כי (שחרית לתשלומי והשנייה, מנחה לשם הראשונה -  שתיים מנחה מתפלל, שחרית התפלל ולא נאנס או טעה"
 שחרית תשלומי לשם קודם שהתפלל דהיינו (הסדר את ךיפה ואם). התשלומין לתפילת השעה חובת שהיא התפילה את
  ". אותה ולהתפלל לחזור וצריך, תשלומין לשם שהתפלל הראשונה התפילה ידי יצא לא -) מנחה לשם כ"ואח
 תפילת מדוע כן אם, אליה כיוון שלא אחרת לתפילה הכוונה את' להחליף 'ואפשר מעכב אינו הכוונה שחסרון נאמר ואם

                   , ק"הגרש אומר, לנו הרי. החובה תפילת לשם להיות יכולה היא הרי -  כלום אינה בתחילה שהתפלל התשלומין
  . ולהתפלל לחזור צריך, כיון לא ואם, מתפלל הוא מה לשם כוונה צריך שבתפילה

                      - ' לבבכם בכל ולעבדו 'הפסוק על ל"חז שדרשו כמו, הלב עבודת היא עיקרה, שתפילה משום, הוא הדבר וטעם
  .מתפלל תפילה איזו לשם כוונה צריכה בלב שעיקרה תפילה ולכן, .)'ב תענית (תפילה זו
 שעות וחצי שש לאחר שחרית המתפלל כי שכתב, )א"ס ט"פ' סי (הלכה הביאור מלשון גם משמע לכאורה שכן, להוסיף ויש

                 , מנחה לשם תהיה התפילה שכעת לומר ניתן היה ואם! לבטלה ברכותיו, )מנחה זמן הגיע שכבר לאחר (היום מתחילת
  .מנחה לשם שיהיו לומר ניתן הרי, לבטלה ברכותיו את נחשיב מדוע
 התפילה דיני את המכיר יהודי על מדובר ששם משום, דנן למקרה ל"מהנ לדון שאין שנראה, א"שליט ר"מו אמר, אולם
 שעדיין ביהודי מדובר הרי בעניינו אך; בכוונה חסרון כאן שיש אומרים אנו, אחרת תפילה לשם כשהתפלל וממילא, וזמניה
, )כשמתעורר (הראשונה היא אצלו' שחרית'ו, ביום תפילות' ג לומר שצריך יודע ורק, התפילה בדיני בסיסיות ידיעות לו אין
 אותו מלמדים היינו ואילו). הקימה זמן אלא, תפילה של מהות לא זו אצלו שחרית (כשמתעוררים אוכלים' שחרית פת'ש כשם
 חוסר מחמת(' סתמית 'כוונה לו היתה, שכשהתפלל, לומר נוכל וממילא. מנחה לשם מתכוין היה בודאי, מנחה זמן שעתה

  .מנחה לשם תהא שתפילתו' לפרש'ו, מתפללין כיצד אותו ללמד נוכל וכעת, )ידיעותיו
ן שהתפילה לומר ניתן דנן במקרה :לסיכום ֵ   .)ופריו מתוק( מנחה לתפילת לו תעלה לשחרית בה שכיו

  .החרב והתפילה]. כב, מח[" בחרבי ובקשתי"
!  לפתע ראה מולו דוב.וזמר בפיו, שקט ושאנן, פסע בין העצים. מעשה באדם שהלך לטיול ביער :ל סיפר"רבינו הבן איש חי זצ

               : הבתקווחשב . נזכר שיש בידו מקל הליכה? מה יעשה, נבהל האיש. והתכונן להתנפל עליו, הזדקף הדוב על שתי רגליו
 את הנשק ןכמכוויעשה עצמו , הרים את מטהו לשכמו? ויברח, יחשוב שחמוש אני. ויודע מהו רובה, אולי ראה הדוב פעם צייד

ולא ראה כי על !" הצלתני, האח: "חיבק האיש את המקל וקרא...  והדוב נפל שדוד– היריימעה ולפתע נש, "ההדק"ולחץ על 
  ...ובידו רובה ממנו מתמר עשן הירייה, ענף עץ סמוך יושב צייד

                   . ואיש לא עמד כנגדם, בני שלש עשרה היו. בלא התנגדות, פשטו שני בני יעקב על שכם והרגו בה כל זכר, ךכיוצא בכ
                ,"בחרבי ובקשתי"בש למעשה את שכם עשרות שנים לאחר מכן מגלה להם יעקב אבינו שהוא זה אשר כ !איזו גבורה

ח על שבעה "האם היה לנו סיכוי לגבור במלחמת תש:  כבימים ההם–ובזמן הזה  "!...בתפילתי ובבקשתי: "ופירש בתרגום
,  כנגד כל תחזית מדינית–עוד ועוד '  ובעזר ה– שבעים שנהכלהחזיק מעמד , לנצח בששת הימים במלחמת בזק, צבאות ערב

          , את תפילתם ובקשתם עבורנו נדע ונוקיר... ?ללא אבותינו הקדושים הנושאים עבורנו תפילה במרום –כלכלית , צבאית
  ).מעיין השבוע( !ונשמור את מורשתם, שנלך בדרכם: ונמלא אחר מבוקשם היחיד

  ?כיצד להיות איש]. כח, נ[" וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם"
, מכתב קצר. שלח לו אביו הגדול מכתב שנשתמר בידינו. למד בישיבה, ל"הגאון רבי ירוחם הלוי זצ, בנו של המשגיח ממיר

                     ! והברכות לא יכלו, הנייר יכלה? ובמה יכול אב לברך את בנו, כתב, רצוני לברכך ברכת אב. ועולם ומלואו כלולים בו
   "!וחזקת והיית לאיש": בשלוש מילים הכוללות הכל, וד המלך את בנו שלמהאבל אברכך במה שברך ד

מהם נפחדים . יש מהם עזים ככלבים, יש בהם כזאבי טרף...  בו כה מעטאנשיםאבל , העולם מלא בני אדם ,נביט סביבנו
                    , ו נהירהשדרכו ברורה ומטרת, אדם שקול"! איש"אך כמה מהם עונים להגדרת . כשפנים ומהם צייתנים ככבשים

  !ששכלו מנחהו ושולט הוא על מידותיו
ואמרו על כך ". לעשות כרצון איש ואיש, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, אין אונס, והשתיה כדת: "במגילת אסתר נאמר

ל צ רבי יחזקא"ושאל הגה". איש צר ואויב", המן". איש יהודי"דכתיב , מרדכי. לעשות כרצון מרדכי והמן, אמר רבא, בגמרא
! מלאה אדם, והלא עיר בירה היתה? מרדכי והמן, וכי רק שני אנשים היו בשושן הבירה: 'המשגיח דפוניבז, ל"לוינשטיין זצ

                    : והם חותרים לקראתו בהתמדה, שדרכם סלולה ורצונם ברור להם, אנשיםאך שניים היו בה ! אמנם כן: והשיב
וגויים המתגיירים מפחד ,  יהודים המשתתפים בסעודת אחשורוש,עדר כבשים, שפנים? וכל השאר. והמן לרעה, מרדכי לטובה

  !"והיית לאיש, וחזקת: "זו היתה ברכת דוד המלך לבנו... היהודים
ושמרת את ": אלא גילה גם את הדרך המביאה לשלמות האישית, לא דרש דרישה ערטילאית, דוד המלך, והאב האוהב
למען תשכיל את כל אשר , צוותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משהלשמור חוקותיו מ, ללכת בדרכיו, אלקיך' משמרת ה

  ).מעיין השבוע"! (וחזק והיית לאיש", בכל!" תעשה
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז שמעון שי בן שולמית נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ סעיד דוד בן מהין  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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ָך ְיָבֵרְך יִ  ְמָך ֱאלֹ ּבְ ָרֵאל ֵלאמֹר ְיׂשִ ם יִק ׂשְ
ה ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנׁשּ   )מח, כ( ּכְ

ויאמר  ...בא לברך את בניו, יברכםה -בך יברך ישראל 
  )רש"י( "ים כאפרים וכמנשהוקישימך אל" :איש לבנו

 .את חשיבות ברכת אב ואם לבניהםכאן התורה מדגישה 
ך את בניו, וכן כל אב ואם יצחק בירך את יעקב, יעקב ביר

ם עליהם שיזכו להיות ת"ח מברכים את בניהם ומתפללי
  ויר"ש. 

לת האב והאם יתמיד תהיה תפ'ש) סי' מז סק"יהמ"ב כותב (
שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה 

ויכוין מאוד בברכת אהבה רבה  ,דות טובותיוצדיקים ובעלי מ
וכן  ,ונהיה אנחנו וצאצאינוובברכת התורה בשעה שאומרים 

  '. למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה'כשאומר בובא לציון 

תפלל על הבנים שיאירו לה להזמן המסוגכמו כן ידוע ש
באור התורה הוא לאחר הדלקת נרות שבת, וכן מנהג 

נות בליל שבת. הרי שיש ענין ישראל לברך את הבנים והב
שזו ברכה ותפילה הורים לבניהם, הבתפילת וברכת  מסוים

, ובפרט אם תפילה להתקבל במרומים הכוחבמיוחדת ש
  .דמעותזאת נאמרת ב

*   *   *  

כשהביאו לפני  :זצ"ל ה'חפץ חיים'מרן של  סיפרה פעם בתו
אמו  לים הישן שלימרן ה'חפץ חיים' זי"ע את ספר התה

 התרגש ואמר בבכייה: "היודעים אתם כמה דמעות הצדקת
 לפני הקב"ה עם ספר זה כשביקשה שבנה יהיה שפכה אמי

  כשר...". יהודי

"סבתי לא  יים':חשל ה'חפץ  אמו -על סבתה ועוד סיפרה 
בזה,  הייתה בעלת נסים, מחוללת נפלאות מפורסמת וכיוצא

 ו שלשבשלהי ימיה כאשר נתפרסם כבר שמ אבל זוכרת אני
בנה בכל רחבי עולם היהודי, ניגשו אליה כמה ממקורביו של 

ור במה חיים' וביקשו לשאול את אמו של גדול הד ה'חפץ
   את עיני העולם. זכתה לבן שיאיר

היא, שלא תלתה זכות זו במעשיה, השיבה להם כי אל להם 
שאותו  שאלה זו אליה, שכן לא זכור לה דבר מיוחד להפנות

לכך שיוצא חלציה יגדל לתלמיד חכם  יכולה היא לשייך
הנוכחים ניצלו את ההזדמנות ושבו והפצירו בה, אולם  עצום.

איזה מעשה קטן שאינה מיחסת לו תיזכר ב שמא בכל זאת
  להאיר את התעלומה... חשיבות אך יש בו כדי

"'לא לא, אינני זוכרת', השיבה. 'אבל אם אתם שואלים אני 
לומר לכם דבר פעוט אחד שאירע עמי: לפני חתונתי  יכולה

המנוחה לשוחח עמי דקות מספר וכה היו  ביקשה אמי
לגדל את בנינו  לדבריי! אנו מצווים דבריה: 'בתי, הקשיבי

 -אני מבקשת ממך דבר אחד  לתורה וליראת שמים, על כן
והעתירי תפילה לפני  טלי סידור זה לידייך ,בכל עת פנויה

וליראת שמים  בורא העולם, שתזכי לגדל את ילדייך לתורה
דבריה  בסיום תשכחי להוזיל דמעות בעת תפילתך'.ואל 

 ה כל מההעניקה לי סידור ובו תפילות וספר תהילים, ז
'בכל , ה'חפץ חיים' יימה בתמימות אמו שלס -שעשיתי' 

 פעם שסיימתי את עבודות הבית או אף כאשר הנחתי סיר
תפוחי אדמה על האש והמתנתי כמה דקות לסיום הבישול, 

נוטלת את הסידור שקבלתי מאמי ע"ה ובוכה בדמעות  הייתי
לרבש"ע שיחון את עיניו של ישראלק'ה שלי ואזכה  שליש

  חכם וירא שמים'". דלו לתלמידלג

 "ל, שכדי שספריו שלזצ הגרא"מ שךמרן התבטא לא אחת 
יתקבלו כפי שזכה ה'חפץ חיים', יש צורך בזכות אדם 

לדעת מהי, לפעמים זוהי זכות דמעותיה ורוב  מיוחדת ואין
  ]ין'מתוך 'נשים במאי קזכי[                  תפילותיה של אמו...

שָכר ֲחמֹר גָּ  ָ ְכמֹו ִלְס  ...םֶר ִיׂשּ ל ּבֹ ַוּיֵט ׁשִ
  )טו- מט, יד( ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד

 .כל אחיו ישראלל -ויהי  .ורהעול ת -ויט שכמו לסבול 
פסוק להם הוראות של תורה וסדרי ל -למס עובד 

) ומבני יששכר יודעי בינה דה"א יב לגבורין, שנאמר (יע
  )רש"י(וגו'  תים לדעת מה יעשה ישראלילע

יבלו עליהם עול תורה. הם עמלו ועסקו בה שבט יששכר ק
בכל כוחם, ולא פלא שזכו לידיעת התורה ברמה גבוהה, עד 

יות המורכבות של 'סדרי גכדי שזכו להבין אפילו את הסו
באמצעותו הם ו ,זה היה חלקם המיוחד בתורהו ,עיבורין'

 גם זכוומלבד זאת  זמנים לכלל ישראל.קבעו את העיתים וה
  .בשאר תחומי התורה ללהורות הלכה בישרא



  
 זצ"ל הגרי"ש אלישיבמרן של  שמו השנים, כאשר ברבות

רבו הפונים שהתדפקו על  תבל, יצא לתהילה בארבע כנפות
בהלכה, בעצה  דלתותיו יומם ולילה וביקשו להיוועץ עמו

נפשו  ובהנהגה. אין לתאר ואין לשער את גודל כאבו ושברון
 לענייניכאשר נאלץ להתיק עצמו מעמלו ושקידתו ולפנות 

חולין. הרבנית הצדקנית ע"ה, ששימשה לרבינו כאשת חבר 
עשרות בשנים, נהגה לומר תמיד: "עזבו את בעלי ר'  במשך

  !".אינו עסקן, הוא 'ישיבה מאן' יוסף שלום, הוא

כלולותיו של רבינו נערכו ביום שישי, לפני קבלת שבת, 
בני ירושלים באותם ימים. החופה נערכה לפני  כמנהג
שהנוכחים היטיבו לבם במעט מזונות ומיני  ה, ולאחרהשקיע

לקבלת שבת ותפילת ערבית,  תרגימא, מיהרו הכל
ששימשה כסעודת שבת  שלאחריהן נערכה סעודה אחת

   וסעודת חתונה גם יחד.

במשך כל השבת שקד החתן הטרי על תלמודו, וביום 
הגיעה העת לעסוק בסידורים הראשונים  ראשון, כאשר

בעבור הבית החדש, פנה לרעייתו  הנחוצים וברכישת הכלים
על פי  קבעונ הולך הצעירה ואמר: "הן ידוע, כי הכל

יש לאזן  ההתחלה, וכאשר מבקשים לבנות בניין רב־קומות
 וליישר את יסודותיו במחשבה תחילה. על כן מבקש אני

שימי נישואינו הראשונים יהיו כולם קודש לתורה ועמלה. 
  רים הנחוצים בכמה ימים!".אפוא את הסידו הבה נדחה

הרבנית, שאומנה בבית אביה הדגול על ברכי התורה 
לבקשה, אך בטרם הביעה את הסכמתה  והיראה, נעתרה

  נדחה את ההיערכות והסידורים?". שאלה: "למשך כמה זמן

"למשך אלף ימים!", הפטיר רבינו בעוד רעייתו מתרצה 
  לבקשתו.

לא הפוגה. לאחר במשך אלף ימים שקד רבינו על תלמודו ל
הימים הקצובים התברר כי הסידורים ההכרחיים  שחלפו

שהמתינו  הרעיה הצעירה, ואילו הסידורים כבר בוצעו על ידי
   ...של עוד אלף ימים עד כה יכולים לסבול דיחוי

כך חלפו להם אלף ימים ולאחריהם עוד אלף ימים 
אלפי ימים בהם הפך רבינו מחתן רך בשנים  ולאחריהם עוד

ולפוסק הדור, שהבהיק את שמי  ורב צעיר לגברא רבהומצ
   העולם בתורתו ובפסקיו.

ראויה לציון הקפדתה העצומה של הרבנית במשך כל ימיה. 
זו הנהגה מופלאה, האפופה במסירות נפש של ממש.  היתה

התבטאה הרבנית באוזני אחד מנכדיה  ברבות הימים
עמו שערות ראשי כדי שלא לדבר  ואמרה: "אני תולשת את

  כל כך הרבה?!". דברים בטלים ואתם מדברים אתו

עם חלוף השנים שמעו של רבינו הלך וגדל, ורבים התדפקו 
מי בבקשת עצה והכוונה, מי  - דלתותיו יומם וליל  על

והוראה, ומי בענייני השקפה והנהגה.  בשאלת הלכה
שכונת 'מאה שערים'. ראשי  המונים עשו דרכם אל פאתי

יחידים, שניצבו בפני  ינים ופוסקי הלכה וכןישיבות, רבנים, די
אל מעונו  בעיות סבוכות הטעונות הכרעה, שירכו רגליהם

הפונים הרבים שלא  הצנוע וביקשו לפגשו פנים אל פנים.
אל ביתו,  ידעו על סדריו הקבועים והחרוטים בסלע, הגיעו

שם הייתה הרבנית מקבלת אותם במאור פנים, 
רב שוהה עתה בבית המדרש ובהתנצלות־מה מסבירה כי ה

  להפריעו. 'אהל שרה' ואי אפשר

"עתה שעת הסדר הקבועה שלו", הייתה חוזרת על דבריה 
מבלי ליאות. "אם זו שאלה של פיקוח נפש ניתן  יום יום

בית המדרש הנעולות או על החלון. אבל  להקיש על דלתות
המאמצים, אפשר לדפוק כמה  האמת היא, שחבל על

הוא אינו שומע דבר. לכן  שרוצים, אך כשהרב שקוע בלימודו
בהן מקדיש הרב  מוטב לחכות לערב, לשעות קבלת הקהל,

  מזמנו לציבור השואלים".

היו שניסו את מזלם ופנו בכל זאת לנקוש על דלתות בית 
העלו חרס בידם, רבנו לא שמע ולא הרגיש  המדרש, אך

שחזר אל הבית רווי אכזבה כדי  המתדפקיםמאומה. אחד 
צר יבפני הרבנית וה לברר את זמני קבלת הקהל, שפך לבו

מספר  על השאלה הדחופה שתצטרך להידחות במשך
  שעות עד לעת היעודה.

בנסיון לנחמו הפטירה הרבנית: "מה אפשר לעשות. כל יום 
לכאן אנשים שבפיהם שאלות דחופות, ולכולם אני  מגיעים

הדבר: 'כשהרב באמצע הלימוד הוא שקוע  תואומרת או
  כלום ואינו רואה כלום!'". לגמרי, הוא אינו שומע

לאחר רגעים מספר, בניסיון להפיס דעתו, הוסיפה הרבנית 
המגדיר את מהות חייו של מרן: "הוא אינו פותח את  משפט

אינו שומע. אולי כשיבוא המשיח ייפתחו פשוט  הדלת לאיש,
ראשונה באמצע סדר לימודו, אך עד אז ל דלתות 'אהל שרה'

  אי פעם!". לא מסתבר שהדבר יקרה

באחד הימים, נשמע לפתע קול דפיקות עזות על חלון בית 
היה זה אדם שהתבשר על ידי רופאיו כי עליו  המדרש.

ובטרם ביצוע הניתוח ביקש להיוועץ  לעבור ניתוח מסובך,
בו השבור, והעול הכבד על ל עם רבינו. לרגל נחיצות העניין

בעצם לימודו כדי לשמוע  התיר האיש לעצמו להפריע לרבינו
  יש לנהוג. חוות דעתו ולברר מה עליו לעשות וכיצד

כשמטר המהלומות העזות, שניתך על חלון בית המדרש לא 
תשומת לבו של רבינו, השחיל האיש את ראשו  הסב את

אני זקוק לרגע חלל בית המדרש: "אל  מבעל לחלון והרעים
   ".עם הרב... אחד עם הרב, אני זקוק לרגע אחד

כך עמד האיש, כשגופו בחוץ וראשו בפנים וחזר על קריאתו 
ושוב, עד שהבין כי זעקותיו חסרות תוחלת ונטש את  שוב

לעת ערב, בשעות קבלת הקהל, נכנס  אכזבה. המקום רווי
בבקשת מחילה על שהפריע לו  בינו ופתחהאיש לחדר ר

כי הדבר כרוך בפיקוח  היום באמצע לימודו, כשהוא מצטדק
   נפש.



  
רבינו, שסבר כי על אף דחיפותה יכולה השאלה להידחות 

מאוחר יותר, הרים אליו את עיניו המאירות ואמר  למועד
זה היית : "קולוכשצער וכאב ספוגים ב ללא כעס וטינה,

אני רופא, האם  אתה, הייסורים שלך עינו אותי, למה?! האם
י נאלץ להפסיק אני נהיה חולה כשאנ אני נהג אמבולנס?!
ייסורי ביטול התורה שלי הם לא פיקוח  באמצע הלימוד, וכי

  ".נפש?!

רבינו הרים את ראשו בשנית והעלה על פניו העייפות את 
והחמים ביותר שניתן להפיק. לאחר מכן  החיוך הרך

 נדיר חיבק את כתפי המבקר ואמר התרומם ממושבו ובאופן
מחה וברכה נו, שיהיו חיים של שלו בחמימות גדולה: "

  ."לשנינו, אני אתפלל עליכם! והצלחה

 שהאנשים היו "ככל נכד רבינו, הרב ליפא ישראלזון, מספר:
פעם  .גדולים יותר כך הם ידעו להעריך את תורתו יותר!

שליט"א, בעניין  חיים קנייבסקיפניתי אל דודי, מרן רבי 
נצרך ביותר וביקשתי ממנו להעלות את הנושא לפני  ציבורי
נענה והשיב כי אם יזדמן לו להיות בירושלים  הגר"חסבי. 

בלימודו, הוא יעלה בפניו את  בעת בה חמיו אינו עוסק
  הדברים.

"ימים ספורים לאחר מכן נודע לי, שלמחרת היום מוזמן 
לשמש כסנדק בברית מילה שתיערך באולמי 'בנות  הגר"ח

נח קמעה וסועד  צהרים בה מרן הגרי"ש ירושלים' בשעת
וציינתי בפניו כי כדאי לנצל  מיהרתי לבית הגר"חאת לבו. 

הגרי"ש בעת  את ההזדמנות בה ישהה בסמוך לבית מרן
  הצהרים כדי לשוחח עמו בעניין בו נדברנו.

"'באמת זו הזדמנות', השיב לי הגר"ח, 'אפנה לבית מורי 
הברית, ואם אגיע בשעה שאינו יושב ולומד אכנס  חמי לאחר

  ואדבר עמו על כך'.

אולי כדאי לדבר עמו "הגבתי,  "ר בענין מאוד חשוב!"מדוב
  . אף אם ילמד באותה שעה!" בכל מקרה,

'איני יכול להפריע לו 'ברם, הגר"ח דחה את דבריי והשיב: 
הלימוד! אין לנו שום השגה בלימוד של הסבא,  באמצע

  '.'ממה שאנחנו מבינים! מדובר בהרבה יותר

ש בלטו לעין כל. יראת הכבוד והתבטלותו בפני מרן הגרי"
וכמה פעמים הבחנו, כי אין הוא פותח פיו עד שמרן  כמה

   ". מה אתה אומר?"נו, בשאלה:  פונה אליו

בהזדמנות אחרת העיד בפניי הגר"ח, כי מעולם לא אמר 
בפני מרן הגרי"ש מבלי שהוא עצמו יפנה אליו תחילה  דעתו

   .בעניין וישאל לדעתו

בא שליט"א  יןיצחק זילברשטירבי הגאון של  כאשר בנו
במעונו של מרן, כשסבתא של  בברית האירוסין נערך הטקס

אלישיב ע"ה, טורחת  החתן, הלוא היא הרבנית שיינא חיה
לאחר שרבינו כיבד  ומכינה תופינים ומגדנות עבור האורחים.

שבראש  את האירוע בנוכחותו הקצרה, הוא קם ממקומו

 השולחן ויצא את הבית כדי למסור את השיעור הקבוע,
   קיים מדי יום ביומו בבית המדרש 'תפארת בחורים'.שהת

על מפתן הבית המתינה אם החתן, הרבנית שושנה 
שפנתה אל אביה הגדול ואמרה: "רוצה  זילברשטיין ע"ה,

   אני לומר יישר כוח!".

"יישר כוח עליך לומר לאמא!", הגיב רבינו בבדיחות, "היא 
י העוגות ואת השתיה, בעוד אני לא טרחת הכינה את
  במאומה!".

שבה והסבירה את כוונתה: "רוצה  אולם הרבנית זילברשטיין
יישר כוח על שנעתרת להקציב לנו דקות אחדות  אני לומר

  מזמנך היקר!".

היה זה אות ומופת לגדלותו של אותו בית דגול, שכל יוצאי 
ידעו גם ידעו כי אין בנמצא דבר יותר יקר מאשר זמנו  כתליו

   .קודש לתלמודו ושקידתו! געיובתורה, שכל ר של העמל

לימים התבטאה הרבנית עליזה שושנה זילברשטיין ואמרה: 
דברים בלטו בבית אבי: ההקפדה על אמת, והתחושה  "שני

וא 'בשביל מה המבט עליו ה -ולא לומד  שמתבטל כי מי
  ]ולם'עמתוך 'עמודו של [                                אתה חי?!'".

ָבּה ְלטָֹבהִק ֱאלֹ    )נ, כ( ים ֲחׁשָ

בחייו  משמעותית הכרעהלהכריע  אדם צריךלפעמים 
. והיה אם אטימותו תרנותוו ,שקרו אמת ניצבים שלפניוכ

תר ויוו - 'אין אדם נוגע במוכן לחברו'שיבחר באמת הברורה 
הוא בטווח הקרוב ש לו שגם אם נראה ו לדעתיל, עלרעהו
 -  בסופו של תהליך, בכל זאת להינזק מאותו ויתור הולך

   .פסידמומוותר  אדםאין ו - 'אלוקים חשבה לטובה'

*   *   *  

 דין בעיר חולון. אל בית הדין הגיעוה- הסיפור אירע בבית
 צלםה צילם את חתונתו.ן טרי, והצלם של'דין תורה' חת

 הגיע לתבוע את החתן, מפני שלאחר שצילם והסריט את
 וכן לשלם את כל הסכום שנקבעהחתונה, החתן לא היה מ

   מראש.

 החתן, מצד שני טען, שאין הוא מוכן לשלם את כל הסכום
 שנקבע עם הצלם, מפני שהצלם לא עשה את עבודתו

רבנים חשובים רבים הגיעו לחתונה ולא כי  כראוי, ומדוע?
לחתן מזכרת מנוכחותם בחתונה, והדבר  צולמו, ולכן אין

לשלם לצלם את כל  ועל כן אינו מוכן מצער אותו מאוד
   עשה את עבודתו נאמנה. הסכום, שכן הוא לא

 הצלם, טען מנגד, כי השתדל לעשות את הנדרש ממנו, אך
שהגיעו  הסיבה שלא הספיק לצלם את כל הרבנים החשובים

ספורות  לחתונה, היא מפני שהרבנים הגיעו לדקות
לא הספיק  והתערבבו בקהל הרב שנכח בחתונה, לכן הוא

  את החתונה. אותם לפני שעזבולהגיע לכולם ולצלם 



  
 בית הדין שמע את הטענות והחל לדון ולחקור בצדדי הדין
 על פי כללי התורה. לאחר שבדקו את כל הצדדים, נשאר

מצד אחד החתן לא קיבל את העבודה כפי  בית הדין בספק:
כן, מצד שני הצלם עשה כל אשר ביכולתו, על  שדרש וציפה,
מכיוון שכך, פנה אב  נשאר בית הדין בספק. מחוסר ראיות

יקר, הרי החתונה  בית הדין אל החתן ואמר לו: "ראה חתן
. עם כלתךחדשים  כבר הייתה, וכעת אתה יוצא לחיים

 הצעתי היא לך שתוותר לצלם ותשלם לו את כל הסכום
טובים  שקבעתם ביניכם על עבודתו, וכך בוודאי תזכה לחיים

וקפידא, הדבר  רעייתך. אם תשאיר את הצלם עם צערעם 
  לא יוסיף לכם".

 אב בית הדין לא הסתפק בכך ואמר לו: "ראה, אם תוותר
 לצלם ותשלם לו את כל הסכום, אני אברך אותך בנוכחות

  הדיינים שתזכה עוד השנה לפרי בטן".

 שקט השתרר בבית הדין והכל חיכו לשמוע את תגובתו של
 החתן נעמד לעיני כולם ואמר: ם הרבההחתן. אך לתדהמת
 ו, לא אשלם לו שקל נוסף על העוול"איני מוכן לוותר ל

  שנגרם לי".

 כל הנוכחים בבית הדין היו המומים. לא בכל יום נשמעת
פניה נרגשת מאב בית הדין אל אחד הצדדים בתוספת 

זכה לפרי בטן, הוא י כי אם יוותר ולא יעמוד על דעתו ברכה
  הוא מסרב לקבל את הברכה. למרות זאתש הפלא הואו

 באותו הזמן, נכח באולם בית הדין אברך שהגיע על מנת
 כיצד נעשה דין תורה, ומיד כששמע את פנייתו של להתלמד

"כבוד אב בית  אב בית הדין לחתן, הוא התרגש מאוד ואמר:
 התשלום הדין, אני מוכן לשלם לצלם את כל תוספת

שהברכה  אני מבקש, , ובתמורה לכךמהחתן צלםשמגיעה ל
מזה עשר  של הרב לפרי בטן תחול על אחותי הנשואה כבר

  שנים ולא זכתה לילדים".

 החתן, ששמע באותו רגע את בקשתו של אותו אברך
 מתלמד, הבין, כי ברכתו של אב בית הדין אינה ברכה

כריז: "אני הוא מיד חזר בו וה פשוטה, אלא שווה הרבה.
כבוד אב בית הדין ומוכן לשלם  חוזר בי! אני מסכים לדברי

ברגע זה, ובלבד שכבוד אב בית  לצלם את כל המגיע לו
  כלתי בפרי בטן". הדין יברך אותי ואת

 "זה כבר מאוחר מדי", השיב אב בית הדין לחתן, "לאחר
שלא הסכמת להצעה, גילית, שאינך באמת מעוניין בכך, 

  תך עסקה זו".כן לעשות אאיני מו ולכן

 החתן לא רצה לוותר על אותה הברכה והחל ממש להתחנן
 על נפשו: "לא, לא, אני באמת מוותר לו". אמר וכדי
להראות, שהוא מתכוון לכך, הוציא מיד מכיסו צ'ק, כדי 

  לצלם, "ובלבד שייתן לי הרב את ברכתו היקרה". לשלם

 תה, החתןאב בית הדין שתק כמה רגעים והרהר מעט. "א
. ואני אברך אותך, שתזכה לפרי בטןתשלם לו את הסכום, 

 אך גם את האברך המתלמד שמסר נפשו והיה מוכן לשלם
אחותו עוד השנה לפרי בטן, בריא  שתזכה אני אברך - צלםל

  ושלם".

הכול היו מרוצים מהפשרה, החתן כתב מיד צ'ק לצלם 
דידות, ואב בית הדין עמד בנוכחות הדיינים ממנו בי ונפרד

החתן ואת אחותו של האברך, שיזכו עוד השנה  ובירך את
נפקדה  באותה שנהובאמת,  בבשורות טובות. להתבשר

נפקדה אחותו של האברך,  הכלה, אשת החתן בבת, וכמוה,
 )!( אחר עשרלבריאה ושלימה,  אף היא באותה שנה, בבת

     .לפרי בטן של ציפייה ארוכה וקשה שנים

  ]קול ברמה''-מתוך 'פניני עין חמד'[

מאז שנכנסתי לדירה שלי אני סיפור מפי בעל המעשה: 
פעם  ם שכן אחר בונה.. כל פעסובל בגלל הרחבות בנייה

הקידוחים מגיעים מלמטה, פעם מהצדדים ופעם מלמעלה. 
פועלים מסתובבים בחצר ובבניין,  כל היום נושמים אבק,

להתלונן,  ואני יכול בהחלטברזלים וקרשים מונחים בחניה, 
את לבי ולשמוח  להרחיב ,אבל החלטתי לחשוב אחרת

הם לא עושים את זה כדי לעצבן ' :בהרחבה של השכנים
זאת  אותי. גם להם קשה, גם הם מתמודדים, והם עושים

  .'רק מפני שהם צריכים להגדיל את הבית שלהם

יום אחד, באחד הימים הקשים של לכלוך וקידוחים, פגשתי 
לא רק לחשוב עליו טוב, אלא גם  השכן הבונה. החלטתי את

מסתדרים,  לדבר טוב. שאלתי אותו איך מתקדמים, איך
איחלתי לו סייעתא דשמיא והרחבה בלב שמח, והוא מצידו 

אתה רוצה ארונות עליונים למטבח? אנחנו  אולי"שאל אותי: 
הקודמים במצב  מחליפים את המטבח, והארונות העליונים

   ."טוב ממש

שמחתי מאד בהצעה. כבר חשבנו לקנות ארונות, רק 
והנה, כזאת מציאה.  שהמצב הכלכלי לא איפשר זאת,

מידות הארונות התאימו באופן מדויק למטבח שלי, וגם 
  בני הבית. ממש כאילו בנו את הארון בשבילנו. לטעם של

שכן אחר הרחיב גם הוא, הרחיב והרחיב, ומחלונו יכלו 
להתלונן ולדרוש מהשכן  . יכולתילראות לתוך הסלון שלי

שיקנה לי וילון, כמה פעמים חשבתי לגשת ולדבר על זה, 
ת ולחץ, ואני שמח חשבתי שיש לו מספיק הוצאו ח"כא אבל

שהקב"ה ישלח לי מה שאני  האמנתי שהבית שלו גדל.
לפני חג הסוכות השנה התקשר אלי אחי ואמר לי:   צריך.

ן של מה לעשות בווילו לאחרונה הרחבתי את הבית ואין לי"
בוודאי רוצה.       "רוצה?, זהו וילון במצב חדש הסלון.

הווילון התאים באופן מדויק למידות הסלון שלי, והוא מפאר 
אנשים שואלים אותי:      יופי לכל הבית.  אותו ומוסיף

אומר  ואני '.מאיפה כל זה? הרווחת בפייס? הגרלת לוטו?'
פייס, כי הרווחתי הרבה יותר מהגרלה חד פעמית ב'להם: 

של השני. הכל הגיע ישירות  למדתי לשמוח בשמחה
  ]מתוך 'בהשגחה פרטית'[              .'מהקב"ה בכוח האמונה

  
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



 "ויברך את יוסף ויאמר"                     
הלא מברך היה את בניו של יוסף ולא את יוסף עצמו? ברם, אין ברכה יותר גדולה                                                                         
לאבא מאשר הברכה, שיהיו בניו טובים ומוכשרים. אם ״יברך את הנערים ויקרא                                                                      

הרי זו ממילא הברכה הגדולה ביותר בשביל יוסף עצמו...                                                        —בהם שמי ושם אבותי״                      
 (של״ה לפי הרמב״ם)                 

 
 "האלהים הרעה אתי... המלאך הגאל אתי"                                   

הרי         —אף אם אינם ראויים לקבל ברכה זו ממך, האלוהים, בעצמך, ללא כל תיווך                                                                    
על־כל־פנים אבקשך נא, כי תצווה על ״המלאך הגואל אותי״, שיברך אותם. וכך הוא,                                                                           

אבקשך נא, כי תצווה על                           —איפוא, פשוטו של פסוק: ״האלהים הרועה אותי״                                             
 ״המלאך הגואל אותי״ שהוא ״יברך את הנערים״... (ספורנו)                                                    

 
 "ויקרא בהם שמי ושם אבותי"                         

הרי הוריהם וסביהם בושים ונכלמים,                                  —כאשר הבנים הולכים, חלילה, בדרך הרע                                    
לכשקוראים בהם את שם בניהם או נכדיהם. לפיכך ברך אותם יעקב אבינו, שיהיו                                                                       
ראויים להיקרא עליהם שם אבותיהם, לבל תהי חרפה בכך אם ייאמר, שהם הינם                                                                     

 נכדיהם וניניהם של אברהם יצחק ויעקב. (מפרשים)                                            

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
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האם מותר לטלטל  
מסיכה במקום שאין 

 עירוב
 

תשובה: יש כאלה שהתירו ויש שלא, וראה בגליון וישמע 
משה (פרשת ויקהל פיקודי תש"פ) מה שכתב הגאון רבי משה 

א ביארו ” פריד שליט"א בזה וז"ל: תשובה: גדולי הפוסקים שליט 
ח: מי שיש לו מכה ”לנו שדין זה תלוי בהא דאיתא בסימן שא סכ

בפיסת רגלו וקושר עליה מטבע להגין שלא ינגף ברגלו, וגם הוא 
ח): ומשמע מזה ” ב (סקק ” כ.וכתב המ ” מרפא, מותר לצאת בו, ע 

דבדבר שאינו מרפא אלא שעושה כדי שלא ינגף ברגלו אסור. 
ז בנידון דידן שאינו עשוי לרפא אלא להגן בלבד יש לאסור. ”ולפ

אמנם בהמשך דבריו כתב המ"ב: אבל בא"ר הביא בשם כמה 
פוסקים דאפילו אם אינו מרפא אלא שעושה כדי להגין מצער 
ג"כ מותר לצאת בו, וכ"כ בתו"ש בשם מהרש"ק, ועיין לעיל 
בסעיף כ"ב מה שכתבנו בשם הגר"א דדעת הרמב"ם הוא ג"כ 
הכי, וע"כ אם חתך אצבעו בשבת וכורך חתיכת בגד עליה שלא 

 ישרט בבגדיו מותר לצאת בו, ע"כ.
ועוד הביא שם, ואמרו לי הגאונים רבי שמאי גרוס, רבי יעקב 

ב ” א דמכיון שהכרעת המ ”מאיר שטרן, רבי נפתלי נוסבוים שליט
היא להקל במקום צער אפילו אינו מרפא רק מגן בלבד, יש 
להקל בזה. ושאלתי הרי גם המסכה אינה עוזרת לגמרי, וכידוע 
שגם על ידי עפעוף העינים עלולה המחלה לעבור הלאה. והשיב 

ש גרוס דמכל מקום הוא עשה כל שלאל ידו וחשיב ” לי הגר 
נ נוסבוים אמר לי שהרי ” שפיר להגן אף שאינו מגן לגמרי, והגר 

ה) מתיר לצאת בקמיע מומחה, ומסתבר ” ע (סימן שא סכ ” השו 
כ ” דאף קמיע מומחה אינו מועיל לעולם אלא ברוב פעמים ואעפ 

 התירו לצאת בו.
א אמר שאסור ” ואילו הגאון רבי משה שאול קליין שליט 

לצאת עם המסכה לרשות הרבים, דיש לחוש שמא יוריד את 
המסכה ברשות הרבים, דאין זה דבר שאין מורידים אותו כלל, 
וכגון אם לא יהיו בקרבתו בני אדם שיחשוש להדבק מהם, עלול 
להורידה, ובכל דבר שעלול להורידו אסרו לצאת עמו לרשות 
הרבים. וכל זה במי שאינו חולה ונושא את המסכה כדי להגן על 
עצמו מאחרים, אבל אם הוא חולה או נמצא בחשש מחלה, 

מ ” ונושא את המסכה כדי להגן על אחרים מפניו, הסכימו הגרי 
נ נוסבוים שאין להקל בדבר כלל, ואסור לצאת עם ” שטרן והגר 

המסכה לרשות הרבים, דזה לא חשיב להגן אלא כשעושה להגן 
ש גרוס שאין חילוק בין להגן על עצמו לבין ”על עצמו. ודעת הגר

להגן על אחרים, והכל הוא בכלל ההיתר של האליה רבה ויש 
 להקל בזה. עכ"ל.

)א“יוסף אביטבול שליט‘ ר(

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

, 2שלוחה  077-410-39-00 –טלפון‘ במס‘ אור התורה‘תשובות לחידה ניתן לענות בקו 
 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’בברכת ). 3(הזוכים מתפרסמים אחת לחודש בשלוחה 

תשובות

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

alon089945291@gmail.com 
■ ■ ■ 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

ה  “>החודש אי
יוגרו הפרסים  

 :<כדהן

 ההגרלות מתבצעות אחד לחודשיים על כל הפרסים  שימו לב:

ש הם

ע

שה ושהם ששמשמי

ע

וש שמממי

 ה“לאה גיטל בת יצחק הכהן ע נ:“הפרסים נתרמו לע

 המערכת מודה ומוקירה את 
 הקוראים   2,106

שנרשמו לקבל על עצמם פרקי משניות 
 ל“נ רבי משה בן עישה זצ“לע

 ה בגיליון הבא“הזוכים יפורסמו אי 18



 סיפור לשבת  

"מתנה טובה יש לי בבית גנז ושמה שבת", 
אמר הקב"ה למשה רבינו עת קבלו עם ישראל 
עליהם עול מלכות שמים ועול התורה הקדושה, 
ת  ב ש ה ה  ר מ ת ש נ ת  ו ר ו ד ל ו ם  ו י ה ד  ע ז  א מ ו
ידועות  וסגולותיה  מעלותיה  ואף  בקדושתה, 

 ומפורסמות דבר יום ביומו.
מספר מגיד המשרים הגאון רבי חיים זאיד 
של  כוחה  היטב את  שליט"א סיפור הממחיש 

 השבת גם בעידן נגיף הקורונה.
סגור  העלום  האחרונה  בעת 
ומסוגר, עם ישראל כבר נכנס לסגר 
שלישי במספר ואין אדם שיודע מה 
יולד יום. אנשים זועקים לעזרה תחת 
העסקים שהקימו בעשר אצבעותיהם 
הקורסים כך למול עיניהם כאילו לא 
היה כלום והכל בגלל נגיף כה קטן 

 שאינו נראה ויתכן שכלל אינו חי.
ה  מ ב ל  ע מ י  ת מ ס פר ש ו  מ כ ו
מכובדת זאת בתחילת המגיפה, הרי 
של  בכך שזה דור  להתמקד  שאין 
משיח, אלא חשוב להתמקד בלמה 

 השם יתברך עושה לנו את זה.
לפני שבועות אחדים הוזמנתי 
לשבת נופש שנערכה על ידי ארגון 
'הדברות' שהתקיימה במלון לביא 
שבצפון הארץ. במלון, כמו בשאר 

בתי המלונות היה בריכה ומקווה הפתוחים לרווחת 
ציבור הנופשים בכל שעת היממה. ולכן ביום שישי, 
עת התקרבה השבת פניתי אפוא לבריכה בכדי 
לשחות מעט ומשם כוונתי הייתה ללכת ולטבול 

 במקווה לכבוד שבת קודש.
בעודי שוחה להנאתי בבריכה פוגש בי אדם 
לאבא  התקרבות  בשלבי  שהוא  ו  עלי שניכר 
שבשמים וביקש ממני ברכה. אמרתי לו בצחות לא 
כתוב בכניסה שכאן יש 'בריכה' ולא 'ברכה'. אבל 
הוא מצידו התעקש ואומר שהוא חייב ברכה. וכאן 
הוא החל לספר לי שלאחרונה הוא הכיר היטב את 
מתחיל  ענייני התורה והמצוות והחליט שהוא 
להתקרב עוד יותר לאבא שבשמים. דא עקא, מצבו 
הכלכלי אינו בישר לו טובות, ובכדי להתפרנס עבד 
בתור מחסנאי בחנות נעליים הנמצאת במקום 
מגוריו פתח תקווה, וכעת בעקבות משבר הקורונה 
החליטו לקצץ בחנות עובדים ובמסגרתה הוא 
בלי  בביתו  נמצא  הוא  וכעת  מעבודתו  פוטר 
משכורת ומתגלגל בחובות בכל רגע שעובר. וכאן 
הגיע הברכה שביקש ממני וכמובן ברכתי אותו 

 לאלתר.
לא לפני שנפרדנו הוא אף סיפר לי שהוא 
שמע שיחה שלי על חיזוק בכבוד השבת, ולכן הוא 
ורעייתו החליטו השבת לשבות מחוץ לבית בלי 
לטרוח ובלי לבשל, וכמובן לשבת במשך כל השבת 
ולשמוע שיעורי תורה מחזקים ואיך לא על הדרך 
לקבל גם עונג שבת שיכבד כיאב וכראוי את שבת 

 קודש.
הוא התקדם ממני ומיד אחרי כמה רגעים הוא 
חוזר אליי שוב ומספר לי שהוא שכח להביא את 
חול  יום  נעלי  רק  ן  במלו לו  ויש  השבת,  נעלי 
שנמצאות במצב מחפיר. "ובנעליים אלו אין כבודה 
של השבת", הפטיר באוזניי. "תצחצח אותם היטב", 
הצעתי בפניו. הוא עשה את פניו חמוצות וטען שוב 

 שנעליים אלו אינם כבודה של השבת.
מכאן לשם תפס את הרגליים, ולא 
תאמינו הוא הלך ישר לקיבוץ לביא 
כשעוד  נעליים  של  חנות  וחיפש 
פחות משעה נכנסת שבת, וכל זה 
רק בשביל נעלי שבת. הוא מסתובב 
ומתרוצץ ואחרי זמן מה מצא חנות 
אחת פתוחה שהייתה גם היא רגע 
לפני סגירה. הוא נכנס פנימה וראה 
נעליים מהודרות, וכששאל למחיר 
ה  ע נ ות  נ ח ב ל  ע נ כל   . ו י נ פ ו  פ ח

שקל וכמובן,   800  -700-בסביבות ה 
"אגורה לא פחות", אמרו בפניו כמה 

 פעמים עובדי החנות.
לחפש  וניסה  מהחנות  יצא  הוא 
באיזור עוד חנות, ומשלא מצא חזר 

 700-לחנות ונטל את הנעליים של ה 
בעל  ו  נ שהי לקופאי  וניגש  שקל 
החנות במקרה, וכאן החל לספר לו 
בתשלומי  מיוחד  הנחה או הסדר  חייב  שהוא 
האשראי בגלל שעד עתה הוא היה עובד ובבוקר 
אחד נפלה עליו צרה בעקבות הקורונה והפסיק 

 לעבוד ולכן אין לו כסף מיותר בכלל.
ליבו  ונצבט  ו  את דברי שמע  החנות  בעל 
מבפנים. תוך כדי הוא מבקש ממנו לספר לו בדיוק 
מה קרה איתו, ומיודענו החל לספר לו את תלאותיו, 
החל מזה שהיה מחסנאי בחנות נעליים בפתח 
תקווה עבר דרך הקיצוץ בעובדים שפגע גם בו 
וסיים בזה שאין לו כסף בבית כבר זמן רב ובקושי 

 חי ברווח ובשמחה.
בעל החנות שמע את הדברים ואמר בפניו 
"קח כרגע את הנעליים ללא תשלום, אמנם תיצור 
עימי קשר במוצאי שבת כי אני רוצה שתתחיל 
חנויות הנעליים הפרוסות  ברשת  לעבוד אצלי 
ברחבי הארץ לא לפני שציין בפניו שהסניף הפנוי 
מאוד ל... פתח  ב'אחסימך' הסמוך  לו זה  שיש 
תקווה כי בדיוק כמה ימים קודם לכן המחסנאי שם 

 עזב את עבודתו וכי פונתה עבודה במיידית.
לי את  בשבת קודש הוא ניגש אלי הראה 
הנעליים וסיפר לי את הנס הנדיר שאירע עימו. לא 
לפני שבמוצאי שבת הוא צלצל אליו וסגר עימו את 
העבודה וביום שני אני מקבל טלפון המבשר לי על 

שסכום המשכורת שהוא מקבל   -סגירת המעגל 
 שם היא בדיוק פי שניים!! ממקום עבודתו הקודם.

 זה כוחה של השבת!!

כעת בעקבות 
משבר 

הקורונה 
החליטו לקצץ 
בחנות עובדים 

ובמסגרתה 
הוא פוטר 
 מעבודתו 

 המגיפה, השמחה והניסים:

 בתוך ימים כה אפלים וסהרורים /  
 בתוך שמות הנגיף וכמות המחויבים

בתוך צער הכלות והחתנים הנשאים בחורים 
 ובסדקים /  

 בתוך כאבם של ההורים על מצב הילדים
 

ה  ח של שנ ה  נ ו מ א דת  ו ק נ ת  מסתתר
 ממרומים /  

 ומסתתרת ההשגחה מבורא כל עולמים
 

 למרות הרגשות ההסתר שכה מפריעים /  
 ולמרות הזעקות לאבא יוצר כל הברואים

 
 ידוע שאחרי החושך מגיע האור לאנשים /  

ם  לקו ם  לי כ יש  ן  ו י ס י נ שבכל  ע  דו י ו
 ממעמקים

 
שנמצאים  החשוכות  שבלבבות  כמובן 

 בפנים /  
כמובן שבתוך ההבטה הנסתרת במשברי 

 החיים
 

 יש מנהיג לבירה שמנהיג את ההעדרים /
 ויש אבא גדול שעומד מאחורי הילדים

 
 זה לא סוד שלא ניתן לפצחו בשום דרכים /  
 וזה לא חידה של ניתן לפותרה באף מהלכים

 
הימים הללו הם ימי הכוונה וקורס להמשך 

 החיים /  
הימים הללו הם שיאזנו את מצב החשיבה 

 והלבטים  
 

בכדי שנדע כיצד להגיע לתוצאה הסופית 
 ללא מהלכים /  

ובכדי שנבין שזה צלצול של פעמון הקורא 
 לחשב החיים

 
ברחמים  כל יצוריו  בורא  צריך להאמין 

 לחיים /  
וצריך לדעת שהכל נעשה בשביל הזעקה 

 הגדולה למרומים

בתוך ימי המגיפה ההולכים ועולים זה הזמן 
לעצור רגע קט ולעשות חושבים, ובו בזמן לחשב 

הרגשות מה עושים עם  ■את החיים הלאה 
על התלמידים? מה עושים עם המורים 

של ההורים על בניהם? ומהי התחושות הכואבת 
על יום לצער החתנים והכלות התשובה הנצחת 

הקורונה  ■הנישואין שאליו לא ציפו כלל וכלל? 
 מיוחד ■בחרוזים של אמונה 



בחיים ישנם ניסיונות לא קלים ובוודאי שלא 
קל לצלוח ולעבור אותם בקלי קלות, אלא זה 
דרוש מאמץ כביר ומחשבה כמה צעדים קדימה 
בכדי חלילה לא לאבד את העיקר שהוא עמידה 

 בניסיון. 
בכדי ‘  ה  לעולם  שולח את האדם  יתברך 

לעמול בתורה ובעבודה, אבל בכדי להוסיף לו 
הוא מוריד לו ניסיונות שכידוע לכל ‘  בונוס ’ כמין  

אחד יש את הכלים הנכונים כיצד 
להשתמש בהם אבל צריך לדעת איך 
לבחוץ. ובכל  להוציא אותם  ומתי 
השלבים תמיד חשוב להדגיש, שאין 
כזה דבר אדם מושלם בעולם הזה, 
כי כל השלימות של האדם מגיעה 
רק אחרי המאה ועשרים שרואים את 
כל הטוב שנמצא בגן עדן ונהנים מזיו 
ת  ו ג ס פ ל ם  י ע י ג מ ך  כ ו ו  ת נ י כ ש

 הגבוהות ביותר בשלימות האדם.
בד בבד האדם שזוכה להתקרב 
בעולם הזה כמה שיותר לבורא עולם 
ולהראות לו אהבה במצוות בתורה 
ובעבודה, הבטיחו בעלי המוסר שאזי 
ו  מזי ליהנות  של  למעלה  יגיע גם 

כ כמו שאמרנו ניתן גם “ שכינתו  וא 
להגיע לשלימות ורק  בעולם הזה 

 בדרך אחת, וזה החיבור לאבא.
את הסיפור הבלתי יאומן הבא סיפר הגאון 

א רבה של “ הגדול רבי יצחק דודו גרוסמן שליט 
 ‘:מגדל העמק’

 "רב אל יהוד, אני חייב עזרה שלך".
הזאת   שבו   –הצעקה  המבטא  ובעיקר 

הקפיאו את דמי.  אברך צעיר הייתי,   –הדהדה  
ואותו יום שבין כסה לעשור ניצלתי, כמו בכל שנה, 
למצוות הסוכה. ירדתי בקרבת ביתי לחורשת 
עצים הסמוכה ליישוב זרזיר. שם קיוויתי לקטוף 

 ענפים מן ההפקר, שיהיו לנו לצל סוכה. 
הצעקה הזאת שינתה את תוכניותיי. לפניי 
בוערים  בעל אישונים  בדואי  ניצב נער צעיר, 
בטוהר לא ברור.  הוא היה ממש להוט לדבר. בלי 
שום הקדמות הוא ירה את העובדות בעברית 
משובשת, שמתוכה חילצתי את המילים הבאות. 
"יש לי מה להגיד לרב. אני יהודי. נחטפתי. תחזיר 
אותי להורים שלי ולעם שלי". האמת היא שלא 
להישמע  מכדי  רע  להאמין לו. היה זה  נטיתי 

 אמיתי; אבל הוא התעקש והוסיף דמעות. 
עבדאללה קראו לו, והיו לו ראיות: "פעם 
 , ו הז יה  הערבי של  הזהות  בתעודת  הצצתי 
שמתיימרת להיות אמא שלי, וראיתי באיזה שנה 
היא נולדה. היא צעירה מדי. היא לא יכולה להיות 
אמא שלי. וכשעדיין לא השתכנעתי, הוא פרץ 
בבכי קורע לב: "אני לא המצאתי את זה, רבי. 
השרת בבית הספר גילה לי את זה בסוד. הוא 
חטוף". הרבה לא יכולתי  שאני יהודי  לי  אמר 

לעשות. כל מה שיכולתי היה לתת לו את פרטיי 
ואת כתובת ביתי. 'בוא אלי בחג הסוכות, ונראה 
הסתיים  שבזה  חשבתי   . לעשות' אפשר  מה 
הסיפור, אבל בחול המועד הוא דפק על דלתי 

 וסיפר את סיפורו מחדש.
אחד   בסוכתי  פרטית נכח אז  בהשגחה 

מידידיי הוותיקים. למחרת הוא פרסם את הסיפור 
הפרסום   הבחור.  של  תמונה  רוף  אם   –בצי

בעדינות   הוסיף גם   –להתבטא 
ם  י נ כ ת ס מ ה ת  מ י ש ר ל י  ת ו א
בהברחת ילד.  יום אחרי הפרסום, 
לפנות בוקר, אני שומע דפיקות על 

 דלת הסוכה. 
זינקתי ממיטתי ומיהרתי לפתוח.  
ל  ש ה  מ ל ש ה  ע י ס ם  ש ה  ב צ י נ
משפחה ממושב תירוש. גם להם 
לא היה זמן להקדמות. 'ראינו את 
הילד  זה  האב,  צעק    , התמונה'
שלנו, ויש לנו סימנים . על מיטתו 
בסוכה הסמוכה ישן עבדאללה 
שנת ישרים. פסוקו של דוד המלך 
כמה הדהד לנגד עיניו: כי אבי ואמי 
עזבוני וה' יאספני (תהילים כז י). 
בזכות ידידי העיתונאי הוא זכה אז 
 לפומביות וחולל קידוש שם שמים.

ם  קו י ה  ל ל בדא שע עד  ו  נ המת
משנתו, ועד אז שמעתי את הסיפור מפיו של ראש 
המשפחה: היה זה בשנים שלפני קום המדינה. 
היה להם ילד קטן ויפה תואר, ובאחד הימים עזב 
את הבית ולא שב. שבועות של חיפושים ושנים 
של תקוות לא הועילו כלום. "יש לנו סימן מובהק", 
בצד  שישבה  מבוגרת  אישה  ן  ו לדי התפרצה 
שזו  . הסבירו  שזה הוא' לי ספק  אין  ' נרגשת. 
המיילדת של הילד, והיא המשיכה לספר: כשנולד 
הוא עבר ניתוח. יש לו צלקת גדולה בגב. אי אפשר 
להסתיר את זה.  וכמו לאשר את דבריה אחרי 

 כמה רגעים נכנס עבדאללה לסוכה. 
את  הרים  רגע;  השתהה אפילו  לא  האב 
הגב  שעל  הבולט  הסימן  מראה   . בנו חולצת 
מצמרר את עורי גם בשעה זו כשאני נזכר בזה. 
את הרגעים הבאים של המפגש המאוחר קשה 

 לתאר במילים. בעיקר היו שם דמעות.
בבוקרו של אותו יום, כבר קבלתי אזהרה      

חמורה ממפקד המשטרה שהגיע במיוחד לביתי: 
'הבדואים משתוללים מזעם', הוא אמר. הוצמדה 

 לי אבטחה. עבדאללה נשלח לבדיקה גנטית. 
בינתיים מהרתי ליצור קשר עם החמולה 
את  והסברתי  עמוקות  התנצלתי  הבדואית. 
הסיטואציה. "מחר",  סיכמנו, "יגיעו תוצאות 
הבדיקה, ונראה עם מי הצדק. כמיטב המסורת 
פתחנו שולחן, נשחט כבש"... בלב הולם פתחנו 
בן  שווה: עובדיה  מעטפת התוצאות. היה  את 

 ישראל חזר לחיק העם היהודי.

 סיפור לשבת

בבוקרו של אותו  
יום, כבר קבלתי 
אזהרה חמורה 

ממפקד המשטרה 
שהגיע במיוחד 

לביתי: 'הבדואים 
משתוללים מזעם', 
הוא אמר. הוצמדה 

לי אבטחה. 
עבדאללה נשלח 
 לבדיקה גנטית.

 

 
זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף ”

“אניות וירכתו על צידון  

 יום-אמונה ובטחון בחיי היום

מי שתמיד חשקו 
ופעולתו בבתי 
כנסיות ובבתי 
מדרשות, זהו 
הגורם לו לזכות 
לגן עדן התחתון 
ולגן עדן העליון, 
לפי שהם בתי 
כנסיות ובתי 
מדרשות של 
 העולם הבא



כאשר היה מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל מאושפז בבית חולים ובני המשפחה הביאו לו אוכל ביתי טרי 
וחם, סירב הגאון לטעום מן המאכלים, עד שיגישו מהם גם לשכן ששכב יחד עימו בחדר, למרות 

 שיתכן שלא יברך...ואמר הרש"ז: היות ומהאוכל נודף ריח טוב, יש בכך חשש של פיקוח נפש.
מסופר על רבי חיים מוואלוז'ן שהלך פעם לשחד שר גדול וצורר יהודים, שפעל לגרש את כל היהודים 
מארצו. אותו שר היה כל כך רשע ושונא יהודים, עד שלא הסכים אפילו לראות פני יהודי. אמר הרב 
למשרת: "אמור לכבוד השר שברצוני לומר לו רק שתי מילים". מתוך סקרנות השר הסכים. נכנס הרב 

 בדיוק שתי מילים.  -לחדרו של השר, הניח על השולחן ערמה של שטרות, ואמר: "קח ושתוק" 
למחרת, בישיבת השרים, דיברו כולם בעד היהודים (כולם כמובן קיבלו שוחד), ורק השר הצורר ישב 
ושתק. המלך, שהבין שהתפנית המפתיעה חלה בעקבות שוחד שקיבלו השרים, פנה אל השר הצורר 
שישב ושתק, ושאל אותו לפשר שתיקתו. ענה השר: "אני חושב לעצמי, אם אני קיבלתי סכום כה גדול 

 רק כדי לשתוק, מעניין מה קיבלו שאר השרים כדי לדבר?..."
 

החיד"א ('מדבר קדמות' מ, לו) כתב: "מחזיק לתלמיד חכם להנותו מנכסיו שיוכל לעסוק בתורה 
 לעולם הבא, אף אם הוא עם הארץ מלמדין אותו". 

מספרים על הגר"ח מוואלוז'ן זצ"ל שפעם נתקשה באיזו משנה ולא הבין אותה, ובא אליו בחלום כפרי 
אחד (שנפטר חודש קודם), והסביר לו את המשנה. שאלו הגאון: "מהיכן יודע אתה ביאור משנה זו?!", 
ענה לו הנפטר: "כיון שבימי חיותי הייתי מחזיק תלמידי חכמים, זכיתי להיכנס לגן עדן ולימדו אותי את 

 כל התורה כולה תוך זמן קצר מאד".
 

מסופר על ה'חפץ חיים' שהיה רגיל לקרוא בספר תהילים ישן, דהוי ומרופט, והיה קורא בו בהתרגשות 
גדולה. כאשר הגישו לו ספר תהלים חדש עם אותיות גדולות, סרב לקבלו ואמר: "כמה דמעות שפכה 
אמי הצדיקה על ספר תהילים זה, כדי שישראל מאיר שלה יצא יהודי טוב, נאמן לה' ולתורתו, ספר 

 כזה לא ניתן להחליף".
 

מעשה שהיה באיזה ראש עיר יהודי שהמיר דתו והתנהג כגוי לכל דבר והגויים רצו לשרוף את הספרי 
תורה שבעיר ועשו מדורה גדולה ו"כיבדו" את ראש העיר שיזרוק את הס"ת הראשון לאש אמר להם 
ראש העיר אנא תקחו אדם אחר אני לא מסוגל לעשות זאת. והם ניסו לפתות אותו ולא הצליחו, עד 
שאמרו לו או שאתה זורק את הס"ת לאש או שאנו זורקים אותך לאש, ואמר להם אני מוכן להיכנס 

 לאש בשמחה וכך היה בסופו של דבר.
 

מעשה שהיה באיזה אדם חשוב שהיה לו עשרה בנים ובנות והגיעו לפרקן והתחיל לחתנם לפי הסדר 
עם כל מיני עבודות נוספות וגמחי"ם למיניהם עד שבבן האחרון כבר הוא היה קצת זקן ולא נשאר לו 
פרוטה לפורטה ולא ידע מה לעשות אבל עדיין לא אבדה תקוותו ובסופו של דבר גם הבן האחרון הגיע 
לחופה והכל בא על מקומו בשלום. והנה האבא ניגש לרמקול ואמר לכולם הקשיבו הקשיבו, יש לי 
ענין חשוב שרצוני לשתף אתכם בו אני חיתנתי עשרה בנים והקב"ה לא עזר לי?! כולם הסתכלו עליו 

 כלא מאמינים איך הבן אדם שיש לו כיפה וציצית מדבר, הרי זה קרוב לכפירה. 
באו וניסו להשתיק אותו אבל הוא שב ואחז ברמקול והרים את קולו יותר חזק ואמר, חיתנתי עשרה 
בנים והקב"ה לא עזר לי, כי הוא עשה את הכל לבד. ואני לא עשיתי כלום. עד כאן המעשה. ומה 
שלומדים מכאן אנו שאתה רק צריך לפתוח פתח כחודו של מחט והקב"ה כבר פותח פתח שמרכבות 
וקרונות נכנסים בו אתה תנסה להבין שורה בגמ' וה' יתברך יתן לך להבין את כל הש"ס אבל תתחיל 

 כי אם אין אני לי מי לי ואם לא עכשיו אימתי? 
 

מעשה באדם שרצה לעלות ממרוקו לארץ הקודש ובא למרן רבי ברוך טולידנו זיע"א אני רוצה לעלות 
לארץ הקודש ואני מפחד שלא יהיה לי פרנסה. כי אני לא יודע אפילו אלף בית והיכן אמצא עבודה, 
אמר לו הרב אל תדאג דוקא בגלל שאתה לא יודע לקרוא יהיה לך עבודה, וכמובן שהאיש הנ"ל עלה 
לארץ, והיה דרוש אדם שיבער את כל החומר של המודיעין אבל רק אדם שלא יודע לקרוא והאיש 
 הנ"ל עבד שם וכשהגיע לפנסיה אמרו לו תישאר ונעלה לך גם את המשכורת כי לא מצאנו אדם כמוך.

מעשה ביהודי שלמד אחר השואה לחזות בכוכבים ובדק לפי מפת  הכוכבים שהוא כבר היה צריך 
למות ולאחר זמן שאל חוזה בכוכבים אחר על עצמו אמר לו שאדם זה מת ואז אמר לו אני הוא אמר 

 האם אתה יהודי אמר לו כן אמר לו היהודים מעל לכוכבים ולבסוף חזר בתשובה
 

 סיפורים מחזקים  
 

054-8460007-לרכישת ספרי עורך המדור

י
""ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי 

 אלהים בזה" (מ"ח, ט')
"בזה" הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה, וביקש 
יוסף רחמים על הדבר ונחה עליו רוח הקודש (כלה 
 פ"ג הט"ו).

 
היאך יוסף קידש אשה במצרים בלא 

 עדי קידושין ועשרה לברכת נישואין? 
הקשה בשו"ת דברי יציב (אבה"ע סי' מ"ט) על דברי 
רש"י בפרשתינו שיוסף הראה ליעקב אבינו שטר 
אירוסין ונישואין, כלומר שקידש כדת וכדין התורה, 
והרי כדי לקדש אשה מהתורה צריך שני עדים, ומניין 

 היה ליוסף במצרים שני עדים לקדש בפניהם?
 

 ישוב א׳  
קודם מתן תורה היתה אשה מתקדשת ללא עדים 

שמא י"ל שאין הכוונה שיוסף קידש בעדים, שהרי לפני 
מתן תורה לא היה צריך עדים כלל, וכמו שכתב הרמב"ם 
בריש הלכות אישות קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אשה 
בשוק רצה הוא והיא מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין 
עצמו ותהיה לו לאשה, כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל 
שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים 
ואח"כ תהיה לו לאשה. ולכן י"ל בפשיטות שלא נתעכב 
יוסף מלקדש אשה עד שיהיו מצויים אצלו עדים, לפי שעל 
פי הדין לא היה צריך לכל זה. וכיוצא בזה הבאתי בחיבורי 
כרם יוסף (ב"ק עמ' תשד"מ) שמרן הגר"ח מבריסק זצ"ל 
ביאר שכשאמר אברהם על שרה אחותי היא, גירשה בזה 
כיון שבכלל זה אמר שאינה אשתו, וכמו שכתב הרמב"ם 
(פ"ט מהל' מלכים ה"ח) שבני נח יכולים בעל ואשה 

 להתגרש זה מזה בדיבור.
 

 ישוב ב׳   
עובד כוכבים שאינו משקר היה כשר לעדות קודם מתן 

 תורה
יש מתרצים על פי מה שהביא בהגהות אשר"י (פ"ק דגיטין 
סי' י') מספר החכמה דעובדי כוכבים אינם פסולים לעדות 
מהתורה, אלא מטעם שהם גזלנים, אבל באותם שיודעים 
בהם שלא משקרים, נאמנים הם לעדות, וכן כתב שם בשם 
רבינו יקר, דעובדי כוכבים המוחזקים שאינם שקרנים 
כשרים לעשות, ולפי זה ניחא דיש לומר שיוסף סמך על 
עדות עובדי כוכבים שאינם חשודים לשקר. ויש להוסיף 
שאף לדעת החולקים בזה וסוברים שעובדי כוכבים 
פסולים מהתורה בכל גוונא, יש לומר דמ"מ קודם מתן 

 תורה לא נפסלו.
   

 ישוב ג׳ 
 לרבי אליעזר דעדי מסירה כרתי מועיל כתב ידו

עי"ל על פי מה שכתב הר"ן (קידושין דף כ"ח בדפי הרי"ף) 
דלרבי אליעזר דעדי מסירה כרתי מועיל שטר בכתב ידו, 
דחשיב כאילו יש עדים על המסירה, ואף הרמ"א (אבה"ע 
סי' ל"ב ס"ד) פסק שהמקדש בכתב ידו הוי ספק מקודשת, 

 ולפי זה יש לומר שיוסף קידש בשטר בכתב ידו.
 

 ישוב ד׳ 
 היו במצרים עוד יהודים

שמא י"ל שהיו במצרים עוד יהודים, כגון שיוסף הצדיק 
 גייר או מגרים שגייר אברהם אבינו.

 
 ישוב ה׳  

 היה לו אפשרות להביא יהודים
עי"ל כיון שיוסף היה מלך היה בידו להביא יהודים ממדינה 
אחרת שהיו מצויים לפי שאברהם אבינו גייר והיו מצויים 

 בעולם אנשים שקיבלו על עצמם דת הבורא יתברך שמו.
. 

 

  
יטר

לל לללל

 הודעה משמחת: ניתן להקליט סיפורי השגחה ואמונה 
 5שלוחה |  077-410-3900 –מפי קוראינו במספר

אר ונע
בכוכבים וב

חר על עצמו אמר לו
יהודים מעל לכוכבים ולבסו
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   י"?מי יותר נחשב בשמים? האם "נשני" או "הפרנ

 
 אבל אם תשים לב יש שני יוסף!!!  ,  בפרשות האחרונות התורה מספרת לנו על יוסף

 ץ!  יש את היוסף של פרשת וישב! ויש את היוסף של פרשת מק 
יוסף של פרשת וישב זה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא... פרשת וישב מתחילה עם זה  

שיעקב אהב את יוסף מכל אחיו... כתונת פסים... ואז בבת אחת זורקים אותו לבור...  
  ... ומאיגרא רמה לבירא עמיקתא... לבור של בית האסורים

 
 קתא לאיגרא רמא... ואילו!!! יוסף של פרשת מקץ... זה בדיוק ההיפך!! מבירא עמי

פרשת מקץ מתחילה עם יוסף שכבר נמצא בתוך בור בית האסורים... ואז.. לפתע  
  ... פתאום ויריצוהו מן הבור... והוא נהפך בבת אחת למשנה למלך

 
יוסף הכיר שני עולמות!!!! את העולם של הצער והניסיונות!! והעולם של ההרווחה  

ליוסף יולד שני בנים"! לבן אחד הוא קורא מנשה... על שם  "והטובה... ואכן באמת 
הקשיים... על שם הניסיונות... כי נשני אלוקים את בית אבי... מנשה זה שם ששייך  

 ...  לפרשת וישב... לשלב של הבירא עמיקתא
 

ואילו לבן השני יוסף קורא בשם אפרים... על שם הטובה... עם שם ההרווחה... כי הפרני  
אלוקים בארץ עניי ... אפרים זה שם שכבר שייך לפרשת מקץ... לשלב של מבירא  

 אם תשאל את יוסף עם איזה שם הוא יותר מזדהה??  ... עמיקתא לאיגרא רמא 
התקופה של הניסיונות... יוסף   ...קופה של הקשייםהוא יענה בבירור: מנשה!!!! ... כן הת

 יודע להעריך מה זה ניסיונות בעבודת ה ... '  
ו ומה זה פועל שם... יוסף מחשיב את "נשני"   ... ...יוסף יודע כמה זה נחשב בשמים ... ו

ואכן!!!! כשיוסף מגיע אצל יעקב אבינו...   !! ..." את מנשה יותר מאפרים --יותר מ"הפרני 
 סף בטבעיות שם את מנשה בימין ואת אפרים בשמאל... יוסף לשיטתו!!!יו
 

יוסף טוען שיש להעריך את המהות של "נשני" יותר "מ הפרני..." אבל למרבה הפלא  
יעקב לא מסכים עם יוסף!!! יעקב מסכל את ידיו!!! יעקב לכאורה נוטה  !! יעקב לא

 להעריך את אפרים יותר מאשר מנשה... יוסף נזעק... רע בעיניו... ויתמוך יד אביו...  
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ש נשני" יותר נחשב ויותר  "אבא... ... מה אתה לא חושב כמוני?? אתה לא חושב גם 

עונה יעקב ליוסף: ידעתי בני ידעתי!! גם אני  "? מתקבל אצל הקב"ה מאשר "הפרני
חושב כמוך. גם אני יודע להעריך את הניסיונות והקשיים... גם אני יודע כמה כח יש  

 ??  ור שמנשה יהיה יותר מאפרים!!! אתה יודע למהלעבודת ה' מתוך "נשני.." אבל!!!! אס 
 

מסיבה פשוטה: כי אם מנשה אכן מסמל את הקושי... ואפרים מסמל את הטובה  
 חייב להיות  אז מידה טובה מרובה ממידת פורענות!! שמגיעה אחרי הקושי... 

פונה יעקב ליוסף ואומר לו ...  "... ש"אולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים 
כן: אני יודע שאתה מעריך את ימי השנאה יותר מימי אהבה... אבל אל תשכח  

ֶצף  מי שנמצא בימי השנאה... הדבר היחיד שנותן לו זריקת עידוד זה ש" ס'...שתכל  ׁשֶ ּבְ
י ָפַני רֶ  ְרּתִ ךְ ֶקֶצף ִהְסּתַ ֵצךְ ...  ַגע ִמּמֵ ֹדִלים ֲאַקּבְ  ..."  ּוְבַרֲחִמים ּגְ

 
הנחמה הגדולה של עם ישראל בימים הקשים הם שהקושי הוא קצת... רגע באפו...  

ואילו הטוב יהיה הרבה... ברחמים גדולים אקבצך... ממילא עם כל הכבוד למנשה  
ותר ממנו כי זה מתן  שהקושי שלו נחשב בשמים יותר!! אבל עדיין אפרים חייב להיות י

 ) 327(עלון 'אז נדברו' גיליון !!! שכרו
 

 (מט,יב)  ַחְכִליִלי ֵעיַנִים
 ... אומר התרגום לשון הרים, שמשם צופים למרחוק  - ֵעיַנִיםרש"י: 

היה קורא את שיר השירים, בכל פעם שהיה מגיע   סיפר ר' אריה לוין כשר' חיים ברלין,
ְך ָיָפה " לפסוק  ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהּנָ ,  היה משתפך בבכי... יום אחד אזר אומץ ", ֵעיַנִיְך יֹוִניםִהּנָ

 ?  ושאל את רבו: מדוע הנך בוכה כל כך דווקא בפסוק זה
 

קש לדבר איתי  בהיותי רב במוסקבה, נכנס אלי פעם יהודי וביענה רבי חיים ברלין: 
ביחידות. חשבתי לעצמי, מי יודע לאיזו צרה נקלע אותו יהודי, עד שמתבייש לדבר  
בנוכחות אנשים זרים. נכנסנו לחדר צדדי, וכמה הופתעתי שכל "סודו" הכיל הודעה,  

רבי חיים ברלין ידוע היה  (שאשתו ילדה בן זכר למזל טוב. והוא בא להזמיני למול אותו  
 ).  תו גאב"ד מוסקבה, מל רבים מילדי ישראלכמוהל מומחה ובהיו 

 
שאלתי כמובן את אורחי, הגד נא לי יקירי מה הסודיות שבדבר, הרי רבים מלים את  

השיב לי, שאני   –להווי ידוע למר ? ומה יש כל כך להסתיר,  בניהם, כדת משה וישראל
אני   לחלוטין, ואף אחד משכני וממכרי אינו יודע שאני יהודי. ם גויישל גר בסביבה 

וכמובן שאם ידעו שיהודי אני, אאבד את  , בעל בית מסחר גדול לצרכי דת נוצריים 
וכמו כן, מי יודע אם אין חשש לחיי, ועל כן בבואי להזמין את כבוד  ...  פרנסתי המרווחת

הרב למול את ילדי, הנני גם שואל עצה איך אפשר לסדר את הברית כך שאף אחד לא  
זה לא היה מקום לחשוב על קיום המצווה בהידור,  ירגיש בדבר. כמובן, שבמקרה כ

במניין עשרה ובסעודת מצוה כנהוג בישראל, ולכן אמרתי לו שהוא יהיה מוכן להיות  
 .  הסנדק, להחזיק את הילד על ברכיו, ואז נוכל לסדר את ברית המילה לבדנו

 
דה  כשהגעתי לביתו של אותו יהודי, חשכו עיני, כל הבית היה מלא בצלמים של עבו

עשינו את הברית כדת וכהלכה, וטרם   . זרה, מה לאותו אדם ולמצוות, חשבתי בליבי
ימים לספר לי על מצבו של   3עזבתי את ביתו, ביקשתי ממנו שיבוא אלי בעוד 

ימים הגיע היהודי לביתי, אך מכיוון שחשד בי שהזמנתיו על מנת   3לאחר  ... התינוק 
והוא חשב שאינני   ובן שסירבתי לקבל.רובלים, כמ  10לשלם לי, הוציא שטר על סך  

שהנני מסרב באמת  , מסכים לסכום זה ועל כן הוסיף על הסכום. עד שהצלחתי לשכנעו 
 לקבל שכר טרחה בעד מצוה זו. 
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אלי, מאחר ורצוני עז לדעת  אמנם גיליתי לו את כוונתי האמתית בכך שהזמנתי אותו לבוא 

מה הסיבה שהניעה אותו לקיים את הברית במסירות נפש, למרות שלאחר שיחתי עמו  
 ?!וביקורי בביתו מלא הצלבים הנני רואה, שאין לו שייכות כלל וכלל ליהדות 

 
אני יודע שהתרחקתי מהיהדות עד הקצה האחרון, אינני מקיים   אותו יהודי פרץ בבכי וסיפר:

ואפילו פרנסתי אסורה על פי היהדות...  , אורח חיים של יהודי, לא שומר מצוות כלל וכלל 
אבל ייתכן ובני כן ירצה לחיות כיהודי, ולשמור על אורח חיים מסורתי, ואיך אני אוכל  

הוא מהול, הוא יודע שהוא יהודי, ואם  למנוע זאת ממנו בכך שלא אמול אותו? עכשיו כש
 ... ירצה לשוב למקורות, הדרך פתוחה בפניו

 
אבל אם אלו גוזלים   ,ישנה הלכה שכשאדם מוצא גוזלים הם שלו סיים ר' חיים ברלין ואמר:

של יונה, אם עדיין הגוזלים יכולים לראות את הקן, הם לא שלו, משום שטבע היונה שגם  
 ...היא מתרחקת רק במרחק שהיא עדיין יכולה לראות את הקןכשהיא מתרחקת מהקן שלה  

עכשיו הבנתי למה נמשלו ישראל ליונה, גם היהודי הכי רחוק בעולם, הוא לא מתרחק במרחק  
 ) 198(עלון 'אפריון שלמה' גיליון   ...ֵעיַנִיְך יֹוִניםכזה שכבר אי אפשר לראות את הקן. 

 
 

 (ישראל מלכה, אתר 'הידברות')  כמה חשוב להתרחק מהמחלוקת
 

יעקב אבינו מצווה לבניו להתאסף. כל אחד מהם שומע דברי נבואה המיוחדים לו, מי 
שקיבל תוכחת מוסר שהינה ברכה עבורו ומי שקיבל ברכה כפשוטה. שניים מבני יעקב,  

 . שמעון ולוי, קיבלו את דברי אביהם ביחד: "בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי"
 

"בקהלם אל תחד כבודי", שכאשר קרח יקהיל את העדה לחלוק על משה   הקדוש: רש"י מבאר
הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב, בספרו "אמרי  רבינו, מבקש יעקב שלא יוזכר שמו במחלוקת.

אם שמו "יוזכר" במחלוקת אם לאו. הוא הרי לא יהיה שם, רק נועם", שואל: וכי מה משנה ליעקב 
 "יזכירו" אותו. זה באמת חשוב?! 

 
שלושה ימים שלא בא אוכל לפיו של האריה מלך החיות. הוא היה מותש, עייף ורעב, אבל  
טרף אין. במוחו של האריה הבזיק רעיון, והוא קרא לסוס: "אמור לי, איזה ריח יוצא מפי?"  

ד במאומה, הריח את פי האריה שמשך שלושה ימים לא אכל, וריח רע נדף  הסוס, שלא חש 
 ממנו. "מלך החיות", אמר ברטט קל, "ריח לא טוב יוצא מפיך". 

 
האריה התאדם, קצף ושאג ברוגז: "מורד במלכות הינך! איך תעז לומר שמפי יוצא ריח רע?"  

י נרגז וזעף על חוצפתו  קפץ על הסוס, שיסע אותו לגזרים ואכל לשובע. בעודו מעמיד פנ
 של הסוס, הרי שבלבו פנימה חגג הלביא ניצחון. 

 
אחרי שלושה ימים החליט האריה שצריך שוב להשיג אוכל, אבל הפעם לא צריך לצאת  

לצוד. הוא כבר מכיר את השיטה: הזאב נקרא אחר כבוד לומר למלך איזה ריח יוצא מפיו.  
להתחכם: "מלכי הרם! מפיך נודף ריח גן  הזאב, שראה מה עלה בגורלו של הסוס, החליט  

 עדן, לא הרחתי עדיין ריח כזה בעולם כולו". 
 

האריה כשכש ברוגז בזנבו, והנחית כף אדירה על גבו של הזאב. רגע לפני שפרחה נפשו של  
זה האחרון, תקע בו האריה עיניים רושפות והפטיר: "חושב אתה לשקר למלך? ריח טוב  

 להרוג!" וקרע אותו כדג...אתה אומר? גם אותך יש 
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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. 
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.רווית רבקה בת אורלי, 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,
בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת עזיזה, ולרפואת כל יוסי בן ציפורה, יוסף 

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

רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 
בעדאש בן נוארה  רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף

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. 
 

 
כאשר נקרא הערמומי שבחיות אל   ימים מספר חלפו והמלך נתן עיניו בחיה הבאה, השועל.

האריה, הגיע עטוף כולו בצעיף גדול, עיניו מזוגגות ואדומות משפשוף ואפו סמוק כדובדבן  
בידיו נשא השועל ערימת ממחטות לכל אפצ'י שלא יבוא, וכך כשל לפני המלך באמרו:  בשל. 

 "אדודי הבלך, אדי באוד מצודד, האף שלי סתוב ואדי לא יכול להריח כלוב"... 
 

השועל החכם הבין שהדרך היחידה לצאת מהמלכודת, הינה להסביר שהוא לא יכול להריח,  
 והוא מנוע מלהתערב.  

 
היו דברי יעקב על מחלוקת קרח: ביקש יעקב ללמד את בניו    "ק מדז'יקוב,כך, הסביר הרה

שכה נוראה היא המחלוקת, עד שכאשר היא פורצת, חלילה, יש לעשות הכל כדי שאפילו  
 שמו של האדם לא ישתרבב אליה. לא לטוב ולא למוטב. 

 
יעקב אבינו נקט לשון   בספר "דברי ישראל" מביא בשם הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע:

"בסודם אל תבוא נפשי". לאמור: קרח לא היה אדם פשוט, מחלוקתו עם משה רבינו   –"סוד" 
מן הסתם עמוסה הייתה "כוונות וסודות התורה", אבל גם למחלוקת שכזו, עם "סוד", אין  

 רצונו של יעקב אבינו להשתייך. "אל יתייחד עמהם שמי".. 
 
 

ים  ּכֹןְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיּמִ  (מט,יג)  ִיׁשְ
את דרכו לוויליאמסבורג בארה"ב כדי   הגה"ק רבי אלחנן ווסרמןמברנוביץ' שבליטא עשה 

לאסוף כספים להחזיק את ישיבתו. בהיותו שם שמע שישנו תעשיין יהודי עשיר בעל בית  
הלך אליו הגר"א ועוד טרם שנפגש עם בעל הבית,  .  חרושת לבגדים שמסרב לתת צדקה

ים קרירה. לבסוף הגיע התעשיין ושאל קצרות לרצונו של הרב. החווה רבי  נתקל בקבלת פנ
אלחנן על אחד מכפתורי מעילו שהיה רופף ושאל אם יוכל בעל העסק לעשות עמו חסד  

לשונו של התעשיין כמו נאלמה דום. עד מהרה נקרא אחד העובדים וכל כפתורי   .ולתקנו
רבי אלחנן בפליאה: "אמור נא, רבי, לשם   המעיל חוזקו כיאות. לאחר מכן שאל התעשיין את

כך הגעת מוויליאמסבורג לאזור התעשייה?" רבי אלחנן שהיה איש אמת נד בראשו  
התעשיין השתומם: "הרב רוצה לומר לי שעשה את כל הדרך  ".  לשלילה: "מברנוביץ' הגעתי

שתה  הארוכה הזאת רק בשביל כפתור?!" רבי אלחנן השיב בשאלה מצידו: "כלום נשמתך ע
את כל הדרך הארוכה מהעולמות העליונים רק בכדי לצבור הון?!" פילחו הדברים את לב  

 .התעשיין ונתן בידי הגר"א סכום הגון להחזקת תורה
 



 

 

  שבת שלום  

  
  
 

 
 

 

   דבר העורך
האחדות להשראת השכינה בישראל למדים אנו  על משמעות

פטירת אבינ  ממעמד  על יעקב  אבינו  יעקב  שכב  כאשר  ו. 
להם:   מיטתו ואמר  בניו  את  כינס  עמיו,  אל  נאסף  טרם 

 ם"ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמי"
מט( לגלו  א)  , בראשית  שבאותה  ת  וביקש  אלא  הימים,  קץ  את 

   .צח, ד)  בהראשית ברמדרש ( שעה נסתלקה הימנו שכינה 
ביקש יעקב לגלות ש  תוכחות מוסר)ויחי, דרך חיים  (  השל"הביאר  

" לשון  אמר  וע"כ  אי  ֵהָאְספּוהקץ,  כי  הקץ  ",  שיבוא  אפשר 
בניו בין  כשכולשנ  כשיש  אלא  חינם,  אחתאת  באסיפה   ם 

אחת.   זושהשל"ה  ר  ומבא ובאגודה  מילה  , ספו""הא  על 
ָאִבי  הסתמכו אחי יוסף כשאמרו לו לאחר מותו של יעקב: "

ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע  ף,  ֹּכה ֹתאְמרּו ְליֹוסֵ ר,  ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹ ה  ו ִצּוָ 
 . יז)-(בראשית נ, טז ם" ַאֶחי ְוַחָּטאתָ 

ל שצאמנם  מצינו  יעקב  יא  כשאמר  אבל  כך,  על  אביהם  ווה 
ָלֶכםפּו  ֵהָאסְ " באבא  -"  ֵהָאְספּו"",  ְוַאִּגיָדה  אחת,  הבת גודה 

ובא רבהעולם  אחלמד  הבה  יוו  האהבה  י  צוואת  את  סף 
ואכן מט  מסופר במדרש  והאחדות.  השלם   קודםש  ב)  , (תוספות 

פטירתו ביקש יעקב אבינו מבניו להגיש לפניו חבילת קנים. 
יחד הקנים  אגד  ובי  הגישה   ,הוא  שבבניו,    קשו לגיבור 

הצליח. ואז הוציא יעקב    אך לא  -ה. ניסה הבן הגיבור  וברלש
והקה מהאגודה  אחד  אחד  לונים  והנה    ,שישברם  גיש 

אם   לבניו:  יעקב  אמר  בנקל!  מרעהו  נשתברו  איש  תיפרדו 
קנים אלו, ויביכם וישברו אתכם כא  יתגברו,  חלוקתותהיו במ

נשבריש יחידים  לאגודה  בהיותם  תתאספו  אם  אך  בנקל.  ם 
לא יוכלו גם הגיבורים   -  עות שלום ור  ,אחווה,  באהבה  ,אחת

שא  ם,ְּבאֹוְיֵביכֶ  זו  קנים  גם   עיין(  ה!ְלָׁשְברָ   פשראי  כאגודת 
 .תנחומא ניצבים)

בישראל האחדות  על    מעלת  וצינה  כמגן  לשמש  מסוגלת 
לממכל    להכל כך  מפירוש  ועל  אנו  עדים    סוק פ הל  רש"י 
ֵקיכֶ ם ֻּכְּלֶכם  ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹ "   )ט,  כט  ם(דברי (שם   "םִלְפֵני ה' ֱא

פרשת  :  יב) נסמכה  ניצבים'"למה  כי   שת(בפר  ללותקל  'אתם 
ששמ?  תבוא) ישראלפי  קעו  מאה  שתיל  חסר  מיד םיללות   ,

  התחיל משה   ?!'הוריקו פניהם ואמרו: 'מי יוכל לעמוד באלו
ַהּיֹום'לפייסם:    רבינו ִנָּצִבים  למקום  'ַאֶּתם  הכעסתם  הרבה   ,
ע לפניו'יָ ְּכלָ   םאתכשה  ולא  קיימים  ואתם  מה   ולכאורה  .ה 

ל משה  ביקש  מה  זה?  הוא  בדבריו,  פיוס  לישראל  ומר 
שכשם   התקיים?מורות בתורה אינן עתידות לשהקללות הא

מ אבדו  ולא  למקום  להמשיך    -  העולםשהכעיסו  יוכלו  כך 
   ...לא להינזק?ולעשות רע ב

ניימן יעקב  רבי  מוסר"(  זצ"ל   ביאר  רבשמ  :)"דרכי  גיליה  ה  נו 
סוד  בדבר את  לישראל  אלו  אםיו  שרויים    האחדות.  תהיו 

ת מסוג  תהיואחדות,ב אם  ופגע!  צרה  מכל  להינצל  היו  לים 
 " ֻּכְּלֶכםבגדר  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  באחדות   ֻּכְּלֶכם",  ַאֶּתם  יחד 

הרי   וכעמידה  ובתמימות,  כמגן,  לכם  תשמש  הקללות  זו 
 ה. וט השערולו כח ,ששמעתם לא יוכלו לפגוע בכם

  זמן מלחמת העולם השניהבש  ' מסופרעץ החייםדרך  ' ר  פסב
ממקטולטלמיר"  "ישיבת    - למקוםה  המלחמה,   תֵמֵאימַ   ום 

הגיע שבסין  שנחאי  עבתלאות    נדודיה.  ו ועד  על נוראות  רו 
 ממלתעות הטורף הנאצי.   נסים ניצלו-בניסיהישיבה, ו בני

  -ישיבה  מאוחד עם יתר בני הבאורח מדהים, כל מי שנותר  
כת  שנפרד מהנהגות הישיבה, במסמי  שהתופת, בעוד  מ  ניצל

התפילותהנלמדת,   המלחמה   -וכדומה    בזמני  את  שרד  לא 
הנוראה. 

 
 
 
 
 
 

 

   דבר העורךהמשך  
רבי  זה  ש  היה  הישיבהזצ"ל  מואלביץחיים  ראש  הקפיד ש   ,, 

הניח  שלא  כך  כדי  עד  הישיבה,  בני  אחדות  על  בחומרה 
לעשות זאת.   יםת הנשבעזר  וד לבדםשביקשו ללמ  לבחורים

ה באחדותנו"  כוחנו  ל"כל  על  זאת  "חקקו  ואומר,  שב  וח יה 
  ".נומאחדותן על ישראל יותר כי אין כח המג ם וזכרו,ִלְּבכֶ 

 אדם להרגיל את עצמו לוותר  על מנת לזכות באחדות, חייב
כן העושה  כי  ידיעה  מתוך  אלא  כניעה,  מתוך  לא    -  לזולתו, 

  .בה ואחווה בעם ישראלום אהנו של , בהשכירווח נקי בידו
 

 

 
 שלוה במצרים.שנות   17חי   יעקב . א
אלא  . ב  במצרים,  יקברנו  שלא  ומשביעו  ליוסף  קורא  יעקב 

 בחברון (במערת המכפלה). 
 לבנים.    האבות של הנצח ברכת - ומנשה לאפרים יעקב רכתב . ג
 ם". ַר ֹאתָ ְרָכתֹו ּבֵ ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכבִ "בניו ליעקב  ברכות . ד
 יום.  ים שבע במצרים ואבל בכיה - בינו ע"ה פטירת יעקב א . ה 
ב במערת  ץ ישראל לקבור את יעקעליית יוסף ואחיו לאר . ו 

ארץ מצרים,   וזקני  פרעה,  עבדי  כל  המכפלה, עמהם באים
 ד גדול. מספ -ירדן בגורן האטד ליד ה  -ובדרך 

ויוסף . ז  המכירה,  על  מחילה  מיוסף  מבקשים    האחים 
ם אותם שהיה  בליבו תרעומת עליהם, וניח  משיבם שאין

 יפרנסם בשנות הרעב. די שזה בהשגחת ה', כ
יו . ח ופטירגדולת  את סף  שיעלו  אחיו,  את  ומשביע  תו, 

 עצמותיו לארץ ישראל לכשיגאלו. 

 
 

 סיפור - גן עדן תחתון-
יכאשר   ליראש  זצ י שיבת  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  ל, "קווד, 

תו במגבית שנערכה עבור ישיב  )עשירים(  נפגש עם שועי עולם
חשיבותה  האריך    ,המפורסמת אודות  בדברים  הישיבה  ראש 

תורה,   בלומדי  התמיכה  של  שהיששהרבה  כך  כדי  ר כעד 
העליון   בעולם  יזכו  וכך,  זהה  שכרלוהזבולון  ז ,  לצד ישבו  ה 

מוק תם  פיזה,  הישבאורה של  בחורי  א  יבהורה,   תםיכשיחד 
שזכו לקיים את הישיבה.  התומכים  על אותו ספסל יושבים 

   , סיים ראש הישיבה את נאומו."רי חלקכםאש אה!"
וזניו כאפרכסת  גביר גדול שישב בין קהל המוזמנים, עשה א

א רבי  של  שהלכה   הרןלדבריו  שאלה  ניקרה  ובליבו   קוטלר 
, "מדוע"  : הישיבה  אשר  להפנותה אלוהתעצמה, עד שהחליט  

שאל,   צריך  "הוא  לפי  אני  מדוע  אם  לתורה,  עיתים  לקבוע 
שאתמוך בלומדי תורה, אזכה    "יהישיבה, ע התיאור של ראש  

לשכר זהה לשלהם? אני אעסוק בעסקי המסועפים, אשתתף 
ם שליחת מעות, וכאשר אגיע לעול  "יבלימוד לומדי התורה ע

  ."ותיק ומנוסהל לומד תורה העליון ימתין לי גן עדן ש
שמ שהגאון  את  רב  בקשב  הנדיבע  של  לו:    ,אלתו  וענה 

היקר," ידידי  הנך  למעלה  צודק  ת  שם  עם אכן  לשבת  זכה 
א התורה,  אתה   ךלומדי  כיצד  שלך?  הזה  העולם  עם  מה 

 מרשה לעצמך להפסיד את המתיקות המופלאה הטמונה בכל
 ]תורהאוצרות ה [        ...?!"וד התורה הקדושהרגע ורגע של לימ

 דבס"

 "א פשת טבת  י"ג           ו טבת ט"  – ז"ל  מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף וקדש ל עלון מה             י"אשנה   499' עלון מס

בתו  לוןבע בינש  612  שיעורן  כנעסוק    ' ב  וםערך 
בשע2ר  קוצה  ובברח השרון  ת  רמב   , 19:00ה  , 

  הגאון מו"ר של  מיסודו ",יקצורו נה"ברי במדרשת
 . זצ"ל אדלשטיין  עקבי  רבי

 ַוְיִחי



 

 

 ? ם"מה חשב הרב ש"ך על תופעת ה"מקובלי 
הכו   שאין  ונאמר  צדיקים  נקדים  הם  אשר  למקובלים  ונה 

סאלי  הבבא  כדוגמת  חכמים  כתלמידי  הרב  זצ"ל   וידועים   ,
שרע  איתנו   רבנים גם  דיל  להב ו   , ד ועו   זצ"ל   בי מרדכי    שחיים 

 שמפאת כבודם וצניעותם לא אזכיר את שמם. 
יני תופעות  כל מה לירקע פורוצוקה, הינם קמצבים של צרה  

ומאמינים.  כשרים  ליהודים  מתאימות  ואינן  ראויות  שאינן 
ת הללו, אשר מרן הגרא"מ שך זצ"ל יצא חוצץ  אחת התופעו

למיניהם,   ''מקובליםל  הירנהה  נההי   -  רבות  בהזדמנויות  כנגדה
באלו וכיוצא  עתידות  בגלחוזי  שכביכול  תורת ,  לימוד  ל 

נסתר יש בכוחם לשנות תחזות ללומדי תורת ההנסתר או ה
 ...גיל לא יודעאו לדעת משהו שבן אדם ר

של   על  דעתו  ש"ך  היהרב  'מקובלים'  אותם  נחרצת. כל  תה 
שט ין מה שנתפיבאחד ממכתביו, הוא כותב בנושא זה: "בענ

הרב עניינםאצל  על  שדורשים  אנשים,  אנשים    ,ה  אצל 
לדע שיקרה  המתיימרים  מה  העתידות  את  ואיך ת  לו 

לה הארץ, ויד  יוולהתנהג,  ועמי  רמאים  הם  אלו  שכל  ע 
ו  קמעות  ונותנים  כן  עושים  כסף  בצע  שונות, ובשביל  עצות 

ואסור לסמוך עליהם, ואין להם שום ידיעה באלו העניינים. 
ע  ואוי  שכך  הירידהלנו  אמונה    -בזמננו    לתה  ה ְּתֵפלָ שכל 

אין   אנשים!  אצל  מקום  ולתופסת  לשמור  אלא  קיים  עלינו 
ו ה'  מצוות  להראת  ה'  לא  עם  תהיה  ותמים  אחריו,  הר 

 ". קיך, וה' יכפר עווןואל
א  לאחד  השיב  בדבר,  אבחכיוצא  בדבר  פיו,  את  שאל  נה שר 

היד בכף  קריאה  על  שהפנה ...  המתבססת  אותו    במכתב  אל 
כתב  א ש"ךדם,  פנים:    הרב  לשתי  משתמעת  שאינה  בלשון 

ש בהחלט  לך  אומר  לה"הנני  גמור  איסור  בזה,  זה  תעסק 
זואסור   על  שופטים לסמוך  בפרשת  בתורה  הוא  ומפורש  ה. 
י ')גי  ,ח(דברים  ֶקי:  ֱא ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  בפרוש  ועי   ,'ָּתִמים  שם  ין 

בהשגותיו  המצוות  בספר  הוא  וכן  הרמב"ן  הרמב"ם,   של 
שהשמיט  במה  הרמב"ם  על  עשה, שהשיג  מצוות  מנין  בסוף 

עשה   שמצות  תהיה',  'תמים  של  לסזו  עלא  מה מוך  ל 
ואנ מראים.  והמזלות  בה' שהכוכבים  לבטוח  אלא  לנו  אין  ו 

 ". לָהבֶ ל ווזולת זה הכ
א היטב  הממחיש  זה,  מעין  מעשה  הלכה על  דעתו  ת 

 :שהכך היה המעוסף הכהן רוט זצ"ל, וולמעשה, סיפר רבי י 
ובצר לו  היה   'מקובל',    -אדם שנקלע לצרה צרורה,  פנה אל 

לו   השיב  סתומה  אשר  אשר תי  ובלתשובה  עובדה  ברורה, 
התלבטותו   את  את החמירה  להניח  במקום  השואל  של 

אל שסבור  היה  לה  ה  ...דעתו חשוב  חכם  תלמיד  יפנה  אם 
כך  ברורה יותר, ולפייזכה לקבל ממנו תשובה  -'מקובל' אותו 

מיד חכם אחד, כי אחד מבני משפחתו להפציר בתלשלח את  
הזו הטובה  את  למענו  לעשות  אל    ...יאות  תו  אולגשת 

פלוני, ולבקש  'מקובל', להציג את עצמו כקרוב משפחתו של  
 .הבהרות באשר לעצה שניתנה לו

ודעתו    הרב ש"ךשל  אלא שאותו תלמיד חכם היה ממקורביו  
אלו,   לבקשה  כך,  לפי  ...ביטה   לוידועה  יתה  ה בנושאים  סרב 

בן  לפנות   של  הפצרותיו  עליו  משתכפו  מקובל.  אותו  אל 
יע  -משפחתו   כי  ש"ךאל  לה  החליט  אודות י ו  הרב  בו  יוועץ 

יורה   אם  המשפחה  שלו  הדבר.  לבן  לסייע  ולפנות עליו 
לאותו   חוזרת  זאת    -  'מקובל'בשאלה  אףיעשה  ו שאינ  על 

בכך לו  חפץ  ימליץ  אם  אולם  ש"ך  ,  מכלוך  למשהרב    ידו 
 ... ימלא אחר הוראתו בשמחה -ין יהענ

שכן,   בהסתייגותו,  לגמרי  הלה  צדק  כי  התברר  מיד ואכן, 
ומרה הרב שך הוא הזדעק בחשר הציג את הדברים בפני  כא

ממקומו, הכה בידו על השולחן וקרא: "לא הייתי מאמין  קם  
יבו תורה  בן  הישאברך  לא  כזו!  שאלה  לשאול  דרך א  זו  תה 

לה לאמצעאבותינו  את זדקק  לעשות  עלינו  שכאלו!  ים 
עלינו: להתחזק בתורה ובמצוות ולהתפלל עוד ועוד,   המוטל

 !! "! ירחמו! זו דרכנו, זו ולא אחרת  השמיםומן 

כאשר הצטדק אותו תלמיד חכם, והסביר כי   .רצותהבהיר נח
לא  לא   אלא  יהזו  יוזמתו,  זו  הפצרות  ותתה  של  בן צאה 

בדעתו   גמר  כך  ומחמת  ואמר: הה  נענ,  לשאולמשפחתו  רב 
 ... ?"אבל מה הם רוצים ממך ..."יעשו הם מה שירצו

מה לאחר מכן,   -ופת  היה, שתקסופו של אותו מעשה  ,  ואגב
נו לבית החיים  ע"ה, כשעלה רב  ביום השנה לפטירת הרבנית

יח רבי ניגש אף לציונו של המשג  -מנוחתה    לפקוד את מקום
תחנונים. בבתפילה ו  וך שם שיחיחזקאל לוינשטיין זצ"ל לשפ 

במקו צרתו כשהיה  כי  שסיפר  תלמיד חכם  אותו  את  פגש  ם 
בעינה עומדת. "א היהודי  השל  הציון,  דרבה!  על  עתה  תפלל 
"! עולתה הברוכה ותראו ישועהובודאי תפעל התפילה את פ 

ש"ךהכריז   מעהרב  נישאה  התפילה  אירע:  כן  ואכן,  ומק , 
 ...הלב, והישועה לא איחרה לבוא

כ רללמדנו,  עלינו  ובקשה  קי  תפילה  לאחוז  להרבות  ולא   ,
 ... בדרכים שונות ומשונות שתועלתן מוטלת בספק גדול

 

הימים  וםבי כי    מן  וסיפר  ממקורביו,  אחד  חדרו  אל  נכנס 
הסיאחיו   כי  טוען  מסויים  ו'מקובל'  קשה,  במחלה  בה  חלה 

ושל   שלו  שהשמות  משום  הינה  'אינם לכך  רעייתו 
'מקו אותו  המתאימים'.  לבל'  את חולה  ציע  לשמו  להוסיף 
'חיים' או  'רפאל'  של  השם  משום  אלא  זאת  לעשות  יכלו  א 
כב היו  חולה  הללושלאותו  השמות  עם  בנים  שני  ולכן ...  ר 

אול מה לעשות וכיצד ניתן לבצע  הוא פנה אל הרב ש"ך לש
המקובל דעת  של ...  את  התחלה  זו  שאין  ש"ך  הרב  ענה 

ששא משום  שלה  לדבריו  כלל  להתייחס  מקואין  אותו  בל. ל 
אומר   שהלה  מה  י  -"כל  לנו  צחוק!  ממש  זה  שולחן הרי  ש 

שכתוב   מה  רק  עושים  ואנו  מזה  ערוך,  חוץ  אנו   -שם!  אין 
בתמימו ללכת  אלא  מאומה,  לעשות  ולבטוח צריכים  ת 

 "!בקדוש ברוך הוא
 

אל  יצאו  טרם  אשר  שידוכים  בדבר  בו  נועצו  כאשר  גם 
'חוסר  הפ בשל  הסתפקו  והמדוברים  בשמוועל,  ת', התאמה 
עצמם על את  להציג  התיימרו  אשר  אנשים  עמדו  יה 

הם אינם "  .כלל  אין להתחשב בכך שתה דעתו  הי  -כמקובלים  
נביאים בני  ואינם  נחרצו  -  !" נביאים  משיב  ומורה  היה  ת, 
 .להתעלם מה'בעיה' לחלוטין

 

כאשר   אחרת,  תושבה בהזדמנות  חולה  לברך  חו"ל,   תבקש 
מש קרוב  משהיה  אחד  של  ביתו,  פחתו  כי  בני  הלה  סיפר 

פלו אם  'מקובל'  כי  לו  הבטיח  במחיצתו    שאריני  שבועיים 
 יבריא לחלוטין. 

כאשר   ש"ךהרב   הדברים,  כנגד  חוצץ  לצאת  מיהר  כמנהגו, 
בצור מורה  תתייחס  הוא  ואל  לביתך,  "חזור  משמעית:  חד  ה 

וכלל  כלל  הדברים  הכאל  מתורה ו,  חוץ  ושטויות!  שקר  ל 
גם כאשר סיפר החולה  "!אחר בעולםאין שום דבר  -ילה ותפ

'מקובל'   אותו  של  משמשו  לא כי  מעולם  כי  בפניו  הצהיר 
לא   -כה מפורשת יוצאת מפיו של ה'מקובל'  שמע התבטאות  

"תורה   דעתו.  את  שאנו שינה  הכלים  הם  אלו  ותפילה, 
 .חתם את הדיון "!הכל הבל הבלים -מכירים! חוץ מהם 

 

כאש פעם,  כי  מספר  טרופר  לייב  שמע  רבי  ש"ך  הרב  ר 
וה השלום  אשר  זוג,  לבני  המליץ  כלשהו  שלוה  ש'מקובל' 

שטר את  לבדוק  מביתם,  היו  האם   רחוקים  ולברר  הכתובה 
דופי   כל  בו  הכתובה,   -אין  את  לבדוק  "במקום  ואמר:  הגיב 

ח סביר יותר להני  ...מוטב שיבדקו את המידות של בני הזוג
 "!...מצא שורש הבעיהכי דוקא שם י

 

"ך, ולא רק ב'עושי  למיניהם מאס הרב ש  מקובלים'לא רק ב'
קצה נפשו,  האותות והסימנים שמאמצ  נפלאות'  ים  גם כנגד 

מי שמדבר כך וחושב  יצא חוצץ לא פעם,    -בני אדם לעצמם  
ר  -כך   להגיע  הלאיכול  בכיוון  יכולים -חוק  אנחנו  וכי  נכון! 

לפרש סימנים מן השמים? הרי זה מסור לבעלי רוח הקודש  
לא כמוולא  כךוננשים  ולחשוב  כך  לדבר  אסור  פסק הרב   !", 

 ]אורחות חייםמתוך [                           .   ש"ך בצורה נחרצת



 

 

  
ְמֹצא" ְלֵעת  ֵאֶלי  ָחִסיד  ָּכל  ִיְתַּפֵּלל  ֹזאת  לב  "ַעל    -  ו)  , (תהלים 
 . )(ברכות חזו קבורה  - 'ְלֵעת ְמֹצא'

המה למשואל  להתפלל  רש"א,  צריך  הה  כל על  הרי  קבורה, 
 . נקבראחד מישראל 

, התפילה היא אודות  התפילה אינה על עצם הקבורה מבאר:ו
הקבורה כל   איכות  הקבורה  ע"י  בו  שיתקיים  האדם  שיזכה 

ולנשמה, וע"כ אין ד התיקונים  מתעסקים  בומה קבורה  לגוף 
לקבורה   טהורה,  פניות,בשכוונתם  עם  קבורה שה  אנשים 

 כוחה רב בזיכוך לגוף ולנשמה.  ,טהורה בכוונה
 

 
 

   

   מיהודיגע אחד של צער  רך ולחס
לוי   מבירבי  לשיל  רג  זצ"לשוב  טירדצחק  כל ל  ואהיה  על 

בעיר, שהיה  מה  יהש וכ  חולה  על  היה    ישהו שומע  שנחלה, 
  .ולכת לבקרממהר ל

נחא  פעם יצחקנס  כת  לוי  מצר   ,לחולה  ר'  כשהוא  ומצאהו 
   "?...צחק: "מדוע אתה דואגלוי ישאל אותו רבי  דואג.ו

ספורות, ולבי   י יש כי שעותירגהחולה: "רבי קדוש, אני מ  א"ל
אה את פני רכיצד או,  האמת  ולםלע   בא  מלא חרדה במה אני

 ומה  אמתחתי,שבשמים? אין אני יודע כמה מצוות יש ב  ביא
   א"?ב הלם לעו וגורלי  חלקי יהיה 

חלקי   כל  את  במתנה  לך  נותן  "אני  לחולה:  ואמר  הרבי  קם 
צ אבהלם  עוב אינך  מלבך.  דאגה  כל  שתסיר  ובלבד  יך  ר, 

עולדא לך  יש  כבר  כי  שג,  אבינו  לפני  להגיע  מה  ם". י בשמם 
עם החולה קנין  עד שעשה  רבי לוי יצחק    א נחה דעתו שלל

 .  ולהשיחול הבטחתו לח
נ החולה  מארפני  מאד,  ואו  בששרים  ל רזכה  אחד    חיי גע 

   .אבהלם עוה
דקותכעבור  והנה,   נפטר  כמה  אחד    כשראה  ,החולה  כן 

ואוהקר יצחק  לוי  רבי  אל  פנה  בו":  "לבים,  הורבי,  תה  י דאי 
זמן מה,  יים עובח  להחזיק החולה  ךנתוכו הרבי וד  לכן עשה 

י אלו המה  שר. אבל הרבי ראה כו מה שעשה כדי להביאו לא
האחרונים,   היה  כבר  דוד  יעו רגעיו  ולמה  מאומה.  יועיל  לא 

  ..."?כל זהאת ך יצר
בני,  הרביענה  נ נא  "שמע  ל טוב  :  חלקי  ו ס מ לי  כל  לם  עו ב ר 
   "...מיהודי חולה גע אחד של צער  ר ך  ו , רק כדי לחס א ב ה 

 ]דיםהל חסיק[
 

 

... שווה החיוך   –
שוחקות לחברו.  חז"ל למדו מכך שאדם צריך להראות פנים 

חייךַחְכִליִלי" מלשון  מהמשקה    "  יותר  שווה  וזה  בעיניים  לי 
 . "בּוְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחלָ " חברו יין, 

דורש, .  מביאה דרשה: רבי יוחנן  )קיא:ת  כתובו   סכתבמ (הגמרא  
שיניים המלבין  יותר   טוב  שנאמר:   לחברו  חלב,  ממשקהו 

ֵמָחלָ " ִׁשַּנִים  תקרא  בּוְלֶבן  אל  וליבון    שיניים  ּוְלֶבן ",  אלא 
 . שיניים

לחברו  להראות  צריך  שאדם  בחיים  חשוב  פרק  למדו  חז"ל 
 לב.ו חאות אהבה וחיבה יותר ממשקה   פנים שוחקות, שהוא

ולשמחם יש לעודדם  חייבים  בלב  מועקה  עם  אנשים  נם 
להם 'מאמת,  וכפתיאקצת    -  ולדאוג  מובא בספר  אפרים'  ר 

ובקושי סיפור:   מאוד,  צדיק  שהיה  לימים  צעיר  היה    חתן 
הצעירה   הכלה  ולומד.  יושב  היה  זמנו  וכל  אשתו,  עם  מדבר 

מועקה בחיי    הרגישה  כך  לחיות  להמשיך  יכלה  ולא  בלב 
פנתההכל.  בדידות דיסקין  ה  לייב  יהושע  השרף '  -  לרבי 
צרת  'מבריסק את  בפניו  ושטחה  הרגיל  זצ"ל  הרב  עה  יבה. 

 "!... והבטיח: "אני אדבר עם בעלך והכל יסתדר
וביקשו   חתן  אותו  לבית  שליח  הרב  שלח  בבוקר  למחרת 

אחת בשעה  אליו  שגדול   שיבוא  החתן  שמע  אך  בצהריים. 
ל עד  התרגש  עמו  להיפגש  רוצה  ולאמאוהדור  את   ד  ידע 

נפשו "מה הרב רוצה ממני? חשב לעצמו. כך עברו שעות של 
לפשר    ת התרוצצו שהגיעה  במוחו  עד  לראותו  הרב  רצון 

של  לביתו  פנה  והלה  המיוחלת  הוא    השעה  דפק  הרב. 
ולא דיבר עימו   בהתרגשות, הרב הכניסו ורק אמר לו שלום 

רוצה  ,  מאומה הרב  "מה  סבלנות  בחוסר  מחכה  הזה  והחתן 
והשעה  ה"!?  יממנ כנצח...  נראתה  דקה  וכל  חלף   כבר זמן 
, וכך השעון מסתובב  עמו מאומה  , והרב עדיין לא דיבר1:15

השעה   שהגיעה  כבר1:30עד  הזה  והחתן  ושאל:   'התפוצץ'  , 
לחכות! אני  יכול  לא  כבר  ממני? אני  רצה  כבודו  מה  "רבנו, 

מה  רב"...    במתח פשוט  שתרגיש  "רציתי  הרב:  לו  השיב 
שמר  אשתך עמה גישה  מדבר  את   "...מאומה  אינך  הבין  הלה 

 "]ת הלויגליון "בי[                        . הרמז ומאז שינה את דרכו
 
איך  ,  " ַהְרֶחב ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּו "  פא, יא)(הלים  , כתוב בתיף עודנוסו

גדל לרוחב ובזכות    ניתן להרחיב את הפה, על ידי החיוך הפה
 !ם שפע מלמעלהמקבלי -" ֲאַמְלֵאהּוזה זוכים ל"

 

 
 

 
":  בתפילה  רב שמשון דוד פינקוס זצ"ל, בספרו "שעריםכתב ה

נפלטות היו  רבות  שפעמים  זצ"ל,  מבריסק  הרב  על   מספרים 
היה  ובעיקר  אנשים,  עם  דיבורו  באמצע  גם  תפילות,    מפיו 

טות מבינים, ובפש  ."  'מורגל בפיו הפסוק "לישועתך קיויתי ה
דבקות עצם  מחמת  זה  בבוראושהיה  תמיד ,  ו  קרוב  היה  לכן 

 . ש ממנו בתפילהלבק
נוס יסוד  בזה  שמונח  נראה  אך  אמת,  שזו  ספק  שאין  : ףואף 

לשיטת עת  בכל  חשש  במצוות,  דקדוקו  מרוב  זצ"ל,   הרב 
מדאור חיובה  צרה  בעת  שתפילה  באמת יהרמב"ן  והרי    תא, 

  ן זה, מהי "עת צרה", לכןייור בעניע קשה מאוד למדוד את הש 
לי והוצרך  אדם  עם  שוחח  כאשר  זצ"ל  הוגנת  עצויהרב  ,  עצה 

אצלו היתה  האמת,  מן  לסטות  שלא  שהרגיש  האחריות   עצם 
תפילה  חיוב  כעת  לו  שהתחדש  ונמצא  צרה",  "עת  של    בגדר 

   ' ".תא ועל כך התפלל: "לישועתך קיויתי הדאורי
הענ לציימן  הגה"ין  שסיפר  מה  ש  קין  זי"ע רבי  קאליש    למה 

שלמה'( 'זכרון  הזיכרון  בספר  אצל  חתאעם  שפ  )הובא  הגה"ק    שהה 
ב'סעודה ובישיבתו  זי"ע,  מבריסק  חיים  שמע   רבי  שלישית' 
עצומה בהתלהבות  וחוזר  יושב  הגר"ח  דקות    את  כעשרים 

... ה' לישועתך קיויתי,  לישועתך קיויתי ה', קיויתי ה' לישועתך
ה'    לישועתך קיויתי ה', קיויתי'  -דר  סלשלש ולהפך ההנה נהגו  

מה   וכי  קיויתי',  לישועתך  ה'  להפוך לישועתך,  בזה  יש    ענין 
אינך אם  אף  במיצר,  השרוי  לאדם  לומר  אלא  צד,  לכל   פסוק 
או  זה  מצד  לבוא  שיכול  תדע  לישועה,  מקום ופתח  כל    רואה 

 ']ברכי נפשי['                      .   מצד אחר או אפילו מצד שלישי



 

 

 

 סיפור  - ' של עם ישראלנשק'ה  מהו
 ."ִּבְצלֹוִתי ּוְבָבעּוִתי": אונקלוס  ומר התרגום א

ַוֲאִני ָנַתִּתי ְל ְׁשֶכם :  )כב  ,ז"רמז קנ  (ילקוט שמעוניואומר המדרש  
ָבר ֶנֱאַמר ָהא ּכְ וְ   ?ָלַקח  ְּבַחְרּבֹו ּוְבַקְׁשּתוֹ ַאַחד ַעל ַאֶחי ְוגֹו', ְוִכי  

א ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח ְוַחְרּבִ "ּכִ   (תהלים מד, ז) א תֹוִׁשיֵעִני",  י  ֶאָּלא  י 
 , עכ"ל.זֹו ַּבָּקָׁשה   -  ּוְבַקְׁשִּתי   , זֹו ְּתִפָּלה   -  ְּבַחְרִּבי 

 

שליט"אׂשָ  בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ  ויחי  בא(  ח  הפרשה  ר 
יהוד)תשע"ט מאיש  מעשה  שמענו  עתה  זה  קרתא מיקיר  י:  י 

הש זיכהו  שליט"א.  פ'  מענדל  ר'  ושמו   ברךת ים  דשופריא 
לת בלבמשפחה  ובנות  בבנים  מלא  בית  ,  ערהין  עי  פארת, 

'עתיקות'   ומכירת  בקניית  עוסק  הוא  ספרים   -למחייתו 
בשער   וכתבי קודש ושאר חפצי קודש עתיקים, כשהוא מוכר

 ..גבוה יותר מכפי שקנה
אהדבר    ידוע ו אי  הזה  לדעפשבעסק  בסופו,  שר  יעלה  מה  ת 

... עדלכי לפעמים יקנה ולא יהיו לו שום קופצים ויהא מונח  
ם כשרבים יקפצו ויעמדו ּוְבִכְפַליִ ולעיתים יעלה השער בכפל  

ים,  בלב  מצודה  לפורש  דומה,  הדבר  למה  משל  המקח.  על 
דגים ג בחכתו  שיעלה  עין לא שיתכן  אשר  ומשובחים  דולים 

בי...  ראתה שיעלה  חרסויתכן  כללודו  בזה    .  שאין  דבר  של 
שכתב אולם השליך ר' מענדל על ה' יהבו, וכמו    ...שום כלל
פ"ה)הרמח"ל   ח"ד  ה'  האדם יבעני  (דרך  ן התפילה, כי בהתקרב 

וממנו ישאל כל צרכיו ועליו ישליך    ברך תים  לעמוד לפני הש
 . 'יקרי לכל השתדלותויהבו, יהיה זה 'ראשית כללי וע

הי גדלו  העולם,  והגיעכסדר  לעת  לדים  בא ו  ובנו  דודים, 
 .  לחתצומובה טוה  בקשרי שידוכים עב"ג בשע 

בתים חשובים קיבל ר' מענדל על עצמו סכומים כמנהג בעלי 
הוא יוכל להעיד   גדולים ונכבדים, אשר רק היודע תעלומות 

מנלן ימצא)כסף  זה  (מאין  מכיסו  פרוטה  כלתה  כבר  כאשר   ,
ו ועידנים  שוםעידן  באופק  נראה  במילתו.   לא  לעמוד  מקור 

רודףיו ולרש   ם  ובא,  קרב  הנישואין  וזמן  ללילה,  ולילה  יום 
 .מן לממון אין כל ואין זכר וסי

אליהם,  ויאמר  ולבנותיו  לבניו  קרא  החתונה  שקודם  בלילה 
כל  סך  הגיליון  גבי  על  העליתי  הנה  בניי,  ושמעו  הקבצו 

וימצ המחרת,  ליום  לי  הנדרשות  עולה ההוצאות  החשבון  א 
עתלעש דולר.  אלף  וחמשה  אניחרים  זווית,   ה  בקרן  זה  דף 

בקרוב ישועה  לנו  שיחיש  למרום  עינינו  נישא  סחו ויחדיו   .
בפ עולם   ) תפילות(  ם ילוליילדיו  בורא  נכלם,  דך  ישוב  אל 

תשלומים,  מלשון  'השלם'  פירשו  (וכבר  הבניין  זה  השלם 
 ...). שהקב"ה הוא ישלם כל ההוצאות

ל ם והקול נשמע בנקישות עליב  עודם מדברים את אשר על
את  הדלת פתחו  שמעון הדלת החיצונה.  ר'  בפתח,   והנה 

בירושלים ידוע  איש  לא והוא  ושמו  עדתו,  ונכבדי  מחשובי   ,
 אשר אף לו 'יד ורגל' בעסקי עתיקות.   ...יפורש מפני

'חדשות'  אצלו  יש  האם  מענדל  רבי  את  האיש  וישאל 
עני, אין תחת ני שממענדל: אדו  '. השיב ר)(כשהכוונה ל'עתיקות'

תורה'   מציאותידי   'משנה  ספר  ברשותי  יש  אלא  גדולות, 
בהער מלא  נושן,  ישן  אשר  להרמב"ם  וחידושים,  ן  ִמֵּביות 

שלא  עקא  דא  אך  עולם,  גאון  היה  שמחברו  נראה  השיטין 
'... ינזכר על הספר שם בעליו והוא כעין 'שיטה לא נודעת למ

יודע הוא דמה לו כי  עיין ר' שמעון בספר אנה ואנה, והיה נ
ר. שאל את ר' מענדל: כמה יהא שכר התיווך  ת המחבאת זהו

שישל הגון  קונה  לו  אמצא  במיטבבאם  נסכם    ?...ם  הבה 
 אלף דולר. והסכים רבי מענדל.   שתתן לי חמש

אחרים  ידות  כתבי  אחר  וחקר  בזריזות  ובדק  שמעון  ר'  יצא 
וחס  להשוות את כתב היד, עד שנודע לו שספר קדוש זה מי

גאון ה  להאי  בעל  חקדמון  הם  'פרי  הכתבים  ואלו  זי"ע,  דש' 
 . פרי עמלו בקודש

דור שהוא גם ידען נפלא ו'מבין' מיהר למכרו לאחד מגדולי ה 
בכת דולר   יד  יבגדול  אלף  שלושים  שילם  והלה  ועתיקות, 

כפי  אלפים  חמשת  לעצמו  שמעון  ר'  הפריש  ותקילין.  טבין 
ושילשל לידיו של   דולר 25,000רבי מענדל  המדובר ביניהם, 

דדין כחושבנא  דדין  חושבנא  פלאות,  פלאי  ממש   במזומן, 
 .וקיים , והכל שריר וברורבון מדויק)(חשבון מדויק זה חש

ועתה בא וראה נפלאות ההשגחה העליונה, כי ספר קדוש זה  
רבי  המפורסם  הרה"ח  בבית  הופכין  לה  שאין  כאבן  שכב 

ניזה אחר שלא ידע  שלמה פפנהיים ז"ל, וכמעט שהשליכו לג
החידושי כותב  הוא  וההערות מי  הג  ם  ר'  על  ופישפש  ליון. 

הספר  את  ומצא  שלמה  ר'  של  ספריו  עקד  בבית  דנן  מענדל 
דולר בלבד. ולא זו בלבד, אלא שאחר זמן   50-בהלזה וקנאו  

תקופה   ברשותו  ושהה  למכרו  מענדל  ר'  הצליח  שלא  רב 
מענדל   ר'  הציע  כבר  ומבקש,  דורש  באין  הספר  ארוכה  את 

 ... יאןשהלה מלבד, אלא ב ₪  50לבנו תמורת 
הרי לפנינו, שכל אותו הזמן שחשב רבי מענדל 'הנה איתרע 

הוצאתי מעותיי לחינם בעד ספר זה שאפילו חמישים  מזלי ו 
אך האלקים חשבה לטובה, ושמר עליו  .  ..שקלים אינו שווה'

כשיגיע   הכושר  לשעת  מוכן  שיהא  כדי  אחרים,  יקנוהו  לבל 
למעות  היום מענדל  ר'  ויצטרך  עיניו    ויתלה  הרבה  המיועד 

 .למרום באמונה פשוטה ובבטחון בבורא כל עולמים
 

 

 
 

 
 ברינה                רון     

 י טז, א] [משלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"  ם ַמַעְרֵכי לֵ "ְלָאדָ 

 

 צדוק מו"ר אבי : יעקב בן רחל ו לעילוי נשמת                 
 סרח בת שמחה ויוסף     -מרת אימי: שרה                        

 רה מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף : דינה בת ש                         
 : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  נפתלי בן רוזה                         
 ה : יהודה בן טובה רבי מאיר בן אשר : יוסף חיים בן לא                        
 זוהרה : יעקב בן סאלם : חיים בן דוד ורחל  שלמה בן                         
 ן זוהרה: רחמים בן חאורו אברהם  אשר מסעוד ב                        

    אפרים בן ציון ורבקה : עופר בן יחיא : דויד (רוג'ה) בן שמחה                          
 יר יצחק: מאיר בן שמחה : שמעון בן רחל בן זינו משה אהרן בן מא

 בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה : רוזה בת שמשון מינה 
 ביבה : אהובה (דייזי) בת טובה מרים בת עזיזה : כתון בת ח

 : חיה בת יוסף : רחל בת חנה : חנינה בת כמיסה שמחה בת סרח 
 

 פאולה   : אריה (לאון) בן מלכה : אליעד יעקב בן להצלחה
 ) (Jimmy Shmuel ben esther אסתר זהבה בת אטו : ג'ימי שמואל בן  - זיווג הגון 

 ולה: אלקנה רחמים בן איריס  הודיה בת פא-רחלי בת זהבה: עדינה בת שמחה: הדס 
          
         
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3828752-050 -לרי בסלו ולתרומות להקדשות  ,נות להזמ
 Ronbarina@gmail.com:ילאו במי

   השרון רמת 2 קוצרה' רח: בתוכת
 

 ים הרב מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי 
 ת השרוןרמ 2 קוצררח' ה: תובתכשלוח צ'ק ליתן לנ 

      
 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
  לז ת מב יעד

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א   

 יעקב ישראל בן גלית : אריאל בן אביגיל  
 רחל : אברהם בן אנט  ןבמנחם בן עליזה: שמעון 

 אורטל בת גלית: ויקטוריה בת שרה: זוליט בת חנה 
 יה : גלית בת רות פאולה בת דינה: זהבה בת הוד

       ם קרן בת רבקה : אילה לאה בת ציפורה   מרי
 פיבי בת חביבה בן חמו : שושנה בת שדרה  

 רחל בת נוארה : רות בת לינה : נורית בת רחל  
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 פרשת ויחי
ה'תשפ"א

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט
264 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

ה:(  )חגיגה  בגמרא  דאיתא  ומתרץ 
שמחלק בין בתי גואי לבתי בראי, 
דבחוץ אין היכר מהצער מה שיש 
להקב"ה מגלות ישראל ובבתי גואי 
מכירין, וכמו במלכותא דארעא ג"כ 
אינו מראה בחוץ עגמת נפש, ולא 
בזהר  גם  ואיתא  אדם,  בן  בו  יכיר 
)תיקו"ז כט.( דהבחינה של יעקב 
אבינו היא 'מלבר', והחינה של 
וע"כ  'מלגו',  היא  רבינו  משה 
יכולים  היו  לא  יעקב  אצל 
היה  כי  הגלות,  צער  להכיר 
בחייו  כי  נראה  ולכך  מלבר, 
א(  צו,  )ב"ר  הגלות  התחיל  לא 

מטעם זה.
כשרצה  שפיר,  אתי  ולפי"ז 
הסכים  ולא  הקץ  את  לגלות 
איזה  יש  אולי  חשב,  הקב"ה, 
פסול, אבל כאשר אמרו שמע 
ישראל נודע לו שאין המניעה 
מהם, ע"כ נודע שזה הוא מצדו 
שהוא 'מלבר', ואצלו לא ניכר 
הקב"ה  מלכות  אלא  הגלות 
לעולם עומדת, ע"כ אמר 'ברוך 
שם כבוד מלכותו לעולם ועד', 
לעולם  ה'  מלכות  כי  להורות 
ע"ה  רבינו  משה  אבל  היא, 
ניכר  ואצלו  'מלגו',  היה  הוא 
לא  ע"כ  זרים,  שליטת  הגלות, 
אמר 'ברוך שם כבוד מלכותו', 
ואנחנו שלא נדע מאיזה שורש 
בחשאי,  נאמרו  ע"כ  אנחנו, 

ודו"ק.
)גנזי ישראל(

העצה להינצל 
מאפיקורסות הוא 

לדבר מצדיקים
את  לכם  ואגידה  האספו 
באחרית  אתכם  יקרא  אשר 

הימים )בראשית מט, א(
הסופר שכתב את הספר 'באר מים 
הרוז'ינער  אצל  פעם  היה  חיים' 
חיים'  מים  ה'באר  כתיבת   – זי"ע 
מים  הבאר  כי  קשה,  עבודה  היתה 
כותב,  היה  והוא  אומר  היה  חיים 
ולפעמים היה מעירו משנתו ומצוהו 

לכתוב – והמנהג ברוז'ין היה שרבי שלום יוסף בנו של הרוז'ינער היה סובב 
בין הבאים להסתכל בפני כל אחד ואחד. וכשראה את הסופר הנ"ל הוטב 

בעיניו. וסיפר להרוז'ינער, ואמר לו שיכנס אליו, והיה שם כל השבת.
ונענה  מזכרת[.   =[ איינדענג  איזה  לו  שיתן  הסופר  לו  אמר  השבת  אחר 
הרוז'ינער, עם ישראל במצרים היו במ"ט שערי טומאה, אם הם היו נכנסים 
אנו  היום  אפיקורסות,  הוא  הנ'  שער  לצאת,  יכולים  היו  לא  הנו"ן  לשער 
מאיתנו,  אפילו  הצדיקים,  בגדולת  לדבר  היא  העצה  זו.  במדריגה  אוחזים 

אפילו מאיתנו, אפילו מאיתנו.
)ספר "רשפי קודש" בהוצאת מכוננו בשם סיפורי מרן הרמ”ח עמ’ רלה(

*
החסיד הישיש המופלג מוה"ר צבי הירש גרשון ז"ל סיפר, שנסע לכ"ק אדמו"ר 
קוה"ק גאון ישראל זצוקל"ה מרוז'ין בעת קבעו משכנו בעיר סאדיגורה יע"א, 
צבי  ר'  אמר  לביתו,  לנסוע  הפרידה  ברכת  לקבל  קדשו  הוד  לפני  ובבואו 
גרשון לאדמו"ר קוה"ק מרוז'ין, מי יודע אם אזכה עוד הפעם לחזות את פני 
קדשכם בחיים חיותי, לכן בבקשה מכם רבינו הגידו נא לי איזה דיבור טוב 
שיהיה לי לתועלת תמיד, והנה האיש הנ"ל הי' סבור שהה"ק יאמר לו שיבא 
למחר כי חשב שצריך ישוב הדעת לומר דברים יקרים כמובן, אבל הה"ק 
השיב לו מיד, ענה ואמר הנה אומר לכם דברים טובים שיהיה לכם לתועלת 
תמיד. ופתח ואמר, הנה קודם ביאת גואל צדק תהיה כל היהדות תלויה על 
שערה אחת, ותהיה העצה להתאסף יחדיו בכל שבת קודש, ויספרו ממעלת 
הצדיקים, זהו לחיזוק האמונה. וזהו מרומז בפסוק 'האספו ואגידה לכם את 
אשר יקרא אתכם באחרית הימים', 'האספו' עשו לכם אסיפה, הפועל יוצא 
מה  וצונן,  קרה  לשון  'יקרא'  הימים',  באחרית  אתכם  יקרא  אשר  'את  מזה 
שיקרר אתכם באחרית הימים כנ"ל, האסיפה והאגודה שלכם תהיה תרופה 
לזה. וסיים הה"ק אני מתנה עמכם ג' תנאים. א, שתקיימו זאת. ב, שתזכרו 

זאת. ג, שתספרו זאת לאחרים. 
)כרם ישראל(

יעקב רצה שיוסף ישתתף בקבורתו ועי"כ לא 
יוכל עשיו לעכב

וקברתני  ממצרים  ונשאתני  אבותי  עם  ושכבתי 

בקבורתם. )מז. ל(
מרן הגר"ש טויבש זצ"ל 
בפשטות  מבאר  יאס  אב"ד 
כך  על  יעקב  עמד  מדוע 
בקבורתו  ישתתף  שיוסף 
ממצרים  ונשאתני  כדכתיב 
אלא  בקבורתם,  וקברתני 
יעקב  רצונו של  מפני שעז 
אבותיו  עם  לשכב  היה 
ומאחר  המכפלה,  במערת 
שלא  מעשיו  יעקב  שירא 
לו  שנתן  אף  עליו  יעכב 
ממון עבור זה, על כן אמר 
"ונשאתני ממצרים וקברתני 
שיוסף  שעי"ז  בקבורתם", 
בכבודו  כמלך,  הצדיק 
רב  בעם  ומוקף  ובעצמו 
עם  יעלה  ופרשים  רכב 
הוא  בטוח  ממצרים  ארונו 
שיקברהו במערת המכפלה 
ולא יוכל עשיו למנוע זאת, 
כפי שהיה באמת שבא צפו 
ועשה  עשיו  בן  אליפז  בן 
שערכו  עד  קטטה  עמהם 

מלחמה ותגבר יד יוסף,
)חיי עולם - יאס( 

כדי לברך צריך 
להתקשר עמו וע"כ 

נישקם
כבדו  ישראל  ועיני 
אותם  ויגש  מזוקן... 

אליו ויחבק להם )מח. י(
מסופר על הרה"ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא זיע"א 
לפניו  וכשהביאו  נהור',  'סגי  האחרונות  חייו  בשנות  שהיה 
בערב יום הכיפורים את נכדיו לברכם, חיבקם ונישקם תחילה. 
וכך אמר: אצל יצחק אבינו אנו מוצאים שלאחר שכהו עיניו 
כיוצא  בני".  לי  ושקה  נא  "גשה  בנו:  ליעקב  אמר  מראות, 
בכך אנו מוצאים אצל יעקב אבינו בעת זקנתו, ככתוב: ועיני 
ויחבק  להם  וישק  אליו  אותם  ויגש  וגו'  מזוקן  כבדו  ישראל 
עם  להתקשר  מבקש  שאדם  בשעה  כי  למה?  כך  וכל  להם. 
זולתו, די לו לשם כך בחוש הראייה, כשהם מביטים איש 
בעיני רעהו הם מתקשרים זה בזה. אולם, כשאדם מאבד, 
לא עלינו, חוש חשוב זה שהקב"ה העניק לו ברוב חסדו. 

צריכה ההתקשרות לבוא בדרך של חיבוק ונישוק.

ג' דברים שבני ישראל דומין לדגים
וידגו לרוב בקרב הארץ )מח, טז(

מסאדיגורה  אבירים  עקבי  בעל  אדמו"ר  מרן 
זצוק"ל )יו"ד י"ט טבת( מביא בספרו מספר טעמים למה 
איתא  א(  כ,  )ברכות  בגמ'  א.  לדגים,  ישראל  בני  נמשלו 
'וידגו לרוב בקרב הארץ' - מה דגים שבים מים מכסין 
יוסף  זרעו של  עין הרע שולטת בהם, אף  ואין  עליהם 
אין עין הרע שולטת בהם. והענין שאין עין הרע שולטת 
בדגים, מכיוון שכידוע הדגים לא השחיתו מעשיהם בדור 
המבול )סנהדרין קח, א(. ב. בשם זקנו הרה"ק רבי שלום 
יוסף מרוז'ין זיע"א שאמר דבני ישראל משולים לדגים, 
בזה  ודי  ובדיקה,  שחיטה  טעונים  אינם  שדגים  שכשם 
שאוספין אותן כי אסיפתן זו היא טהרתן )חולין כז, ב(, כך 
בני ישראל אחדותן זו היא טהרתן. ג. בשם דודו ההרה"ק 
שדגים  שכשם  זצוק"ל  ממז'יבוז'  מאיר  יצחק  רבי 
אינם טעונין בדיקת פנים, דסימני כשרותם שהם סנפיר 
וקשקשת הם מבחוץ, והיינו שמבפנים ומבחוץ שוים הם, 

כך בני ישראל יהיו מלבר כמלגיו.
)עקבי אבירים – מכבו"ק אדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל(

הדמיון בין תפילה לקשת
)מח.  ובקשתי  מיד האמורי בחרבי  אשר לקחתי 

כב(
ובבעותי"  "בצלותי  ובקשתי:  בחרבי  מתרגם  באונקלוס 
התפילה  למה  להבין  ויש  ובקשתי.  בתפילתי  –דהיינו 

דומה לקשת, ונראה לרמז שכמו שדרך הקשת הוא דכל 
מה שמותח אתו האדם יותר קרוב אל עצמו, אזי יורה 
יותר בכוח והחץ יפגע במטרה הגבוהה והרחוקה, וכמו 
כן התפילה כל כמה שהתפילה יותר קרובה ללב דהיינו 
כן תפעול פעולתה  ובהתרגשות הלב  בכוונה  להתפלל 

יותר למרחוק ובכוחה לבקוע רקיעי שמים.
)הרה"ק הרבי מלובלין זי"ע(

*
בשם  משמואל"  ה"שם  בעל  הרה"ק  אמר  דומה  בנוסח 
אביו הרה"ק מסוכטשוב כי כמו הקשת כל כמה שהיא 
מתוחה יותר לאחור הוא מורה את החץ לפנים בכח גדול 
מאוד עד שהחץ בוקע את האויר והולך למרחוק ביותר 
עליו  ומתעטפת  נרגש  כמה שהלב  כל  היא התפלה  כן 
ומתפרצת התפלה  ביותר עד שהלב קטן מהכיל  נפשו 
מתוך לבו כחץ מקשת אז תפלתו בוקעת ועולה למעלה 

למעלה ביותר.
טעם ההבדל שיעקב אבינו אמר 'ברוך שם' 

ומשה רבינו לא אמרה
האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית 

הימים )מט, א(
איתא בגמרא )פסחים נו.( "ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין 
נסתלקה ממנו שכינה, אמר: שמא יש ח"ו במיטתי פסול וכו', 
אמרו לו בניו: שמע ישראל וכו' )דברים ו, ד(. אמרו: כשם שאין 
בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד, באותה שעה פתח 

יעקב אבינו ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
והקשה הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב מדוע לא אמר 
שו"ע  )עי'  היא  מפורשת  הלכה  והלא  שמע,  אבינו  יעקב  גם 
כן  גם  מחוייבים  אומרים שמע  שומעים  ס"ב(, שאם  ס"ה,  סי' 
לומר. ועוד הקשה על מה שאמרו בגמרא שם: הטעם למה 
אומרים בשכמל"ו בחשאי: "היכי נעביד, נאמריהו, לא אמרו 
משה רבינו, לא נאמריהו, אמרו יעקב, התקינו שיהו אומרים 
אותו בחשאי", וקשה למה באמת לא אמר משה רבינו ע"ה 

שבח יקר כזה?

אור לגויים
בצל הסגר העולמי בשל מגיפת הקורונה סגורה רומניה ונצורה לתושבי חוץ, ואף 
והתכנסויות, בשל  ואיסור התקהלויות  ריחוק חברתי  נוהגים בה בכללי  המקומיים 
החנוכה  חג  מכינוסי  שקיבלנו  לתמונות  יש  יתירה  והתרגשות  חשיבות  משנה  כך 
בעיר יאס, ואם כמידי שנה אירועי ה'חנוכיאדה' מלכדים ומכנסים את מאות יהודי 
העיר לחג של אור ותקווה השנה נאלצו מרבית היהודים לצפות בהדלקת הנרות רק 
באמצעים טכנולוגים, לפנינו שתי תמונות מרגשות מחג החנוכה תשפ"א, התמונה 
הראשונה אנו רואים הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת העתיק 'אוהב ישראל מאפטא' 
המנורה הודלקה כל ערב על ידי סגן יו"ר הקהילה שנבחר לאחרונה בבחירות מיוחדת 
מר אלברט לוזניניאנו ומחזיק במסירות נפש את הגחלת היהודית בעיר יאס, בתמונה 
השניה אנו רואים את ראש העיר יאס מר מיהאי קיריקה המדליק שמונה נרות חנוכה 
בלשכת ראש העיר יאס כמחווה ליהודי יאס וכסולידריות עם העם היהודי על כל 

תלאותיו ופרעותיו המוכרות ביותר בהסטוריית יהודי יאס. 

נר חנוכה בלשכת ראש העיר יאסנר חנוכה בבית הכנסת היהודי הגדול ביאס



2 באר בשדה- שטפנשט

הטעם שנסתלק השכינה מיעקב
הק':  רש"י  מפרש  א(  )מט,  לכם  ואגידה  האספו  הפסוק  על 
כ"ק  כי  מסופר  שכינה".  ממנו  ונסתלקה  הקץ  לגלות  "ביקש 
האדמוה"ז מסאדיגורה זצוקללה"ה שבת פ"א בעיר הבירה 
שלו  להמקורב  אמר  הקידוש,  עריכת  אחר  ובליל שבת  וינא, 
הרה"ח ר' משה דוד בדרך צחות, מה טוב הוא להעיד במקום 
שיש כפירה!. ]- כונת קדשו היתה כי קידוש הוא עדות על 
בריאת השמים והארץ, ובאותה תקופה היו בוינא חזון נפרץ 

של חילול שבת ונשבו רוחות של דעות כפירה רח"ל(.
לאחר ששהה מעט חזר בו ואמר: מתחרט אני על מה שדברתי 
בגנותן של יהודים, דהנה ביעקב אבינו איתא )רש"י עה"פ האספו 
וכו'(: "ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה", ולכאורה 
למה מגיע לו עונש גדול כזה הסתלקות השכינה, אם לא היה 
רצון השי"ת שיגלה הקץ הוה ליה להעלים מאתו גילוי הקץ 

ולא יותר.
אמנם יובן זה כי ידוע שיש ב' מיני קיצים, קץ של בעתה אם 
אחישנה אם זכו, והנה איזה קץ היה  לא זכו ח"ו, וקץ של 
רוצה יעקב לגלות להם, הקץ של אחישנה ודאי לא שייך לומר 
עליו גילוי, דהא כל יומו זמנו הוא, "היום אם בקולו תשמעון" 
וכמו שאמר משיח לריב"ל )במס' סנהדרין צח.(, אלא על כרחך 
שרצה לגלות הקץ של בעתה, היינו גם כשישראל לא יזכו ח"ו, 
נמצא רעדט ער אויף יודין, לכן הענישו אותו ע"ז בהסתלקות 

השכינה והבן. 
)תפארת ישראל קובץ כו עמ' 15 - מכתבי רא"י    
סויבלמאן(

אפילו כשנופל לא יתייאש אלא יקום מיד
כרע רבץ כאריה )מט, ט(

יעקב  של  מברכתו  כי  אמר  הרי"מ  החידושי  בעל  הגה"ק 
כשהוא  שאפילו  יהודה,  של  מידתו  זו  כי  ללמוד  יש  ליהודה 
של  במצב  שהוא  דהיינו  רבץ"  "כרע  וכורע  לפעמים  נופל 
ירידה ורביצה בכל זאת הריהו גיבור ואמיץ כאריה. איננו נופל 
לזרועות היאוש, ומיד הוא מודה בכשלון ומתנער לקום, וזאת 
בוש להודות  יהודה שלא  כפי שרואים אצל  ידי תשובה.  על 

במעשה תמר, ובאחזו בדרך נעלה זו נברא אורו של משיח...
)חידושי הרי"ם(

ע"י שבירת החומריות זוכה לשכר
יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים )מט, יד( 

שכל  מפסוק  דורש  היה  זי"ע  ממעזריטש  הגדול  המגיד 
ענין קבלת שכר על קיום התורה והמצוות הוא בעבור שהאדם 
מתגבר על יצרו ומשבר את החומריות שלו, וכך דרש, "יששכר" 
ר"ל מה טעם 'יש שכר' להאדם, כי "חמור גרם", זה נגרם ע"י 
החמור- החומריות, כי האדם הוא גוף עכור כולו חומריות, וע"י 

שמשבר את החומריות, לזה 'יש שכר' .  
 )דודאים בשדה, ויחי(

מה ש'יש שכר' הגורם לזה הוא החומר, ולכן 
מתפללים על קברי צדיקים

יששכר חמור גרם ) מט. יד(
את  מפרש  לוי"  "קדושת  בספרו  מבארדיטשוב  הרה"ק 
הפסוק )מט, יד( יששכר חמור גרם, שעיקר השכר שמקבל האדם 
על עבודת ה', הגורם לזה הוא הגוף – החומר של האדם, כי 
אף שהנשמה רוצה וחפצה בעבודת ה', עם כל זה הגוף מושך 
ומטה את האדם להנאות העולם הזה ולעבירות רעות, והאדם 
החומר  עם  להלחם  מוכרח  הוא  הרי  ה'  את  לעבוד  המבקש 
זו  ולהתגבר על הנטיות והרצונות של הגוף, ומשום מלחמה 
זוכה וראוי האדם לשכר, וזהו 'יששכר' היינו מה ש'ֵיׁש ְׂשַכר', 
'חמור גרם' הגורם לזה הוא החומר של הגוף, המעכב ומונע את 

האדם מלעשות רצון ה'.

והוסיף ע"ז מרן האדמו"ר מבאיאן שליט"א בנותן טעם 
מקום  ששם  הצדיקים  ציוני  על  להתפלל  שנוהגים  מה  על 
וצדקותיו של  זכויותיו  לעורר  ברצותנו  כי  הק',  גופם  מנוחת 
הצדיק, ולעורר רחמים שזכויותיו יגנו עלינו להשפיע חסדים 
שזה  הקדוש,  הגוף  מנוחת  למקום  באים  אנו  לכן  ורחמים, 
הגוף הוא הגורם להצדיק שיגיע לו שכר על מעשיו, ובזה אנו 
מעוררים שעל ידי השכר הזה יוכל הצדיק להשפיע עלינו כל 

טוב.
ולא הרי הצדיק כהרי כל אדם, שלא די שמגיע לו שכר על 
מה שהגוף גרם לו עיכובים וקשיים בעבודה, אלא אף גם זאת, 

שגם  לצורה,  החומר  היפך  חיותו  בחיים  בעבודתו  שהצדיק 
בודאי  וממילא  הצדיק,  בעבודת  מתעלה  החומר  שהוא  הגוף 
הק’  זכותו  לעורר  קדוש המסוגל  מקום  הוא  מנוחתו  שמקום 

ולהתפלל ולפעול כל טוב.

הצדיק נפטר כי העוה"ז אינו יכול לעלות לדרגא 
שהוא נמצא בו

ויגוע ויאסף אל עמיו )מט. לג(
ברש"י ז"ל מביא על הכתוב "ויגווע ויאסף אל עמיו" : ומיתה לא 
נאמרה בו דאמרו רז"ל )תענית ה.( "יעקב אבינו לא מת" והקשה 
ראינו  דהלא  מטשורטקוב  ישראל"  ה"גנזי  בעל  הרה"ק 
כי בכל זאת מת יעקב אבינו ואיננו אתנו, ותירץ את קושיתו 
במאמרו של אביו מרן הרה"ק אדמוה"ז מטשורטקוב דהרי 
העולם,  מזה  להפטר  צדיק  יוכל  איך  השאלה,  תשאל  באמת 
הלא ידוע )אבות ד, ב( כי "מצוה גוררת מצוה", וכאשר יעשה 
מצוה אחת אז מוכרח לעשות השניה, וכן מוסיף והולך עד אין 

סוף, ומטעם זה יחיה הצדיק לעולם.

וביאר כי האמת כן הוא, שהצדיק חי לעולם, ולכן נקרא )עי' 
ברכות יח:( "איש חי", אמנם מה שאנו רואים שהוא הולך מאתנו, 
גבוהה,  יותר  למדריגה  פעם  בכל  הולך  שהוא  מסיבה  הוא 

והעולם השפל הזה איננו יכול לילך אחריו.

שלשה מיני זיווגים הרמוזים בפסוק זה
מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך )מט, כ(

מסופר כי הרה"ק רבי יהושע אשר מפאריסוב זי"ע הוצרך 
להשיא את בתו רויזא רבקה שכבר באה בשנים, ולא הזדמן 
נפש עד למאוד. פעם  לו מכך עגמת  היה  עבורה.  לו שידוך 
מפשיסחא  הקדוש  היהודי  אביו  את  בחלום  ראה  אחת 
זי"ע ואביו אמר לו על הפסוק: "מאשר שמנה לחמו", שישנם 
הגוף,  עם  נשמה  ישראל,  וכנסת  שבת  זיווגים:  מיני  שלושה 
ואיש ואשה, וכל שלשה הזווגים הללו ביד ה' לבדו הם, והוא 
בכבודו יתברך מזווג אותם. וזהו "מאשר" - כלומר, האותיות 
היוצאות מתיבת "אשר", היינו האותיות שלאחר אותיות "אשר" 
- ב' אחר א', ת' אחר ש', ש' אחר ר' - הם "שבת", הרי שמרומז 
אותיות  "שמנה"  ישראל.  כנסת  ושל  השבת  של  זיווגן  בזה 
"נשמה" רומז לזיווג הגוף עם הנשמה, ו"לחמו" רומז לאישה, 
הנקראת לחם, כדרשת חז"ל על הפסוק "כי אם הלחם" )לט, ו(. 
ועל כל הזיווגים הללו סיים הפסוק: "והוא יתן", שהקב"ה יתן 
ותקופה קצרה אח"כ מצאה את  דברי קדשו,  כאן  עד  אותם. 

זיווגה עם רבי משה אליקים בריעה גולדברג מזליחוב.
אחי יוסף הכירו שחטאו גם לה' ולא רק ליוסף

אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה 
שא נא לפשע עבדי אלוקי אביך. )נ,יז(

הנה אחי יוסף בתחילה לא עמדו על כך שפשעו נגד השי”ת, 
כי מכירתו היתה כדת של תורה, אלא התחרטו רק  בחשבם 
על שלא שתו לבם לתחנוניו, ‘אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו 
אלינו ולא שמענו’, כך שהכירו בחטאם כלפי יוסף, וזו היתה 
כוונתם באומרם "אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם” שחטאו נגד 
אחיהם ובשרם, אך לאחר שעמדו על גודל צדקת יוסף אחיהם, 
נוכחו לדעת שפשעו לא רק נגד יוסף אחיהם, אלא, פשע עבדי 
אלוקי אביך, ולפיכך בקשו שא נא לפשע עבדי אלוקי אביך, 

שגם על כך יסלח וימחל להם.
)הרה"ק השר-שלום מבעלזא זי”ע(

עוד יוסף חי
ניגון לפרשת ויגש – ויחי

הגה"צ  שמרן  ניגון  הוא  שלפנינו  הניגון 
דברי  פי  על  ייסד  זצ"ל  טוביאס  מוהר"ש 
בת  שסרח  מעמד  אותו  את  המתאר  המדרש 
את  הביאה  בעת  אבינו  ליעקב  שוררה  אשר 

הבשורה על יוסף החי והשליט במצרים. 
כי  מתבטא,  היה  זה  ניגון  חיבורו  אודות  על 
בבית  נזרקה  הקודש  רוח  כמו  אלו  מילים 
מדרשו, ובעצם הם ביטאו גם את מצבו הוא 
לאומים,  וערפל  ארץ  כיסה  שהחושך  בעת 
והוא בגלות רומניה, חשכות וקדרות רוחנית 
מסביב, והוא מנסה להאחז בקרני אור ותקוה 
לולא תורתך שעשועיו אז אבד בעוניו חלילה, 
מיוחד,  בניגון  אלו  מילים  מנגן  היה  רבינו 
בימי  שמצאוהו  הצרות  על  מכוון  אף  שהיה 
כן  לפני  ועוד  ברומניה  הקומוניזם  שפוט 
אנשי משמר הברזל. והיה שואב עידוד ותקוה 
ארץ  אל  יעלה  עת  שיבואו  שמחים  לימים 
ב'שלהבת  )נדפס  ימימה.  מימים  כתקוותו  אבותיו 

שמואל' ד' עמוד קכ"א(

ַּבִית א'
ַא ִזיֶּסע ְּבׂשֹוָרה ִווי ָהאִניג ָהאּב ִאיְך צּו ֶּדעְרֵציְלן

ַאז פּוֶנעם ֵזְיידע'ְנס ַיֲעֹקְב'ס ִקיְנֶדעְרַלעך טּוהט 
ֵקְיֶנער ִניְׁשט ֶפעְלן

ַּבִית ב'
ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ִטיֶען ֵזיי ִטיֶען ֵזיי קּוֶמען

ַטייֶעֶרע ֶפעֶטער ִּבְנָיִמין ִמיְטן ֶפעֶטער ִׁשְמעֹון

ַּבִית ג'
ֵּבין  ִזיְצט'ע  ָוואס  ַיֲעֹקב'ְניּו  ֵזְיְדֶע'ְניּו  ַטייֶעֶרע 

ַּתּנּור ְלִכיַרִים
ה  ֶמען ְּבֵרְנְגט ָּדאָך ִּדיר ַא וֹוויְעְלן ְּגִריס פּון ְמַנּׁשֶ

ִמיט ֶאְפַרִים

ַּבִית ד'
ֶפעֶטער יֹוֵסף ֶלְעְּבן  ִאיז ָּדאָך ָּדא ֶדעְרְלעְּבן

ֶער ֶלעְּבט ֶער ֶלעְּבט ֶער ֶלעְּבט ֶער ִאיז ֶקעִניג 
ִאין ִמְצַרִים.

ָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים( )ְלּׁשָ

ישראל נמשלו לדגים - דגים שבים אסיפתן מטהרתן
מרן הגה"צ מוהר"ש טוביאס זצוק"ל אבד"ק פיאטרא 
וכך  ישראל  של  אחדותן  מעלת  בענין  דרש  ניאמץ 
אמר: יש פתגם טהור בשם הרה"ק רבינו שלום יוסף 
בנו בכורו של מרן הסבא קדישא מרוז'ין זי"ע, ]וי"א 
בשם הרה"ק רבי שלום מפראהבישט זיע"א[ על מאמר הגמרא 
במסכת חולין )כז, ב(: 'דגים שבים אסיפתן מטהרתן' 
וארז"ל שישראל נמשלו לדגים, דגים מרמזים לת"ח, 
צריכים  לא  אלו  ודגים  טהור,  שבים  כל  בבחינת 
לתעניות ולסיגופים יתירים, וכן לא לשחיטה ובדיקה, 
רק אסיפתם זו טהרתן, מספיק האסיפה גרידא, כך 
אחדותם  היינו  אסיפתן  רק  כלום  צריך  אין  ישראל 
ע"כ.  והתרתן,  טהרתן  הוא  זה  עם  זה  והתחברותן 
הרהגר"י  לי  כתב  אלול:  י"א  אש,  מליצי  עוד  ועיין 
ראזען שליט"א מאושפיצין משם הרהק"ר שלום יוסף 
רז"ל שישראל נמשלו לדגים  ז"ל שאמר על מאמר 
בזה"ל: ואני אומר עוד דבדבר אחד נמשלו לדגים, 
מה דגים אינם צריכים שחיטה ובדיקה, אלא אסיפתן 
הוא טהרתן והתרתן, כך ישראל אינם צריכים כלום 
זה  עם  זה  והתחברותן  אחדותם  היינו  אסיפתן  רק 
בס"ד  נלענ"ד  ובזה  עכד"ק.  והתרתם,  טהרתם  הוא 
מ"ש )ויחי מט, א( 'ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו 
ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים', 
ונסתלקה ממנו  ואיתא במ"ר בקש לגלות את הקץ 
שכינה, וכתב בעל הטורים אמר יעקב שמא יש בכם 

בהם  תמצא  ולא  בשמותינו  תבקש  לו  אמרו  חטא, 
ואמר  השבטים(,  בשמות  לית  טי"ת  חי"ת  אותיות  )היינו  חטא 
להם גם אין בהם אותיות ק"ץ, ע"כ. ונלענ"ד דאמר 
יעקב לבניו האספו ותהיו באחדות וריעות ואז תזכו 
ושלום  שהאחדות  הקץ,  את  לכם  לגלות  שאוכל 
בכם  יש  שמא  לחוש  שיש  בפרט  הגאולה  מקרבים 
חטא, ואם לא תהיו נאספים ומחוברים החטא יגרום 
שלא אוכל לגלות קץ הקרוב, ועל זה אמרו בניו, לא 
ונתחברים  נאספים  תמצא בשמותנו ח"ט, דהא אם 
זה עם זה - השלום גדול כ"כ שאסיפתינו טהרתינו, 
ואם כן לא תוכל לגלות הקץ, דהקץ אי אפשר לגלות 
על זמן קבוע רק אם יש בנו חטא, דאז אנן בכלל לא 
זכה, ואם לא זכה בעתו )סנהדרין צח, א(, יש זמן קבוע 
ואפשר לגלות הקץ, אבל כיון שאין בנו חטא, אם כן 
זמן קבוע  ואין  זכה דכתיב ביה אחישנו,  אנן בכלל 
להקץ, אם כן אי אפשר לגלות הקץ. ואמר להם יעקב 
האמת והדין עמכם, כיון שתאספו באחדות אין חטא 
גם  בכם  אין  כן  אם  מטהרתכם,  אסיפתכם  כי  בכם 
כן אותיות קץ, דהיינו אי אפשר לגלות הקץ, דאין 
זמן קבוע לקץ וגאולה שלכם, דהא אם זכה אחישנה 
כנ"ל בס"ד. ובני הב' המופלג החתן תמים למעלות 
רבי שלום  הרה"ק  בבחינת  הוסיף  נ"י  מרדכי  מו"ה 
יוסף ז"ל במ"ש )חולין כז, ב( התם לא כתיבא אסיפה 
לא  בעופות  דהיינו  בשליו  )פי'  דאחרינא,  שחיטה  במקום 

אף  לכן  דשחיטה,  לישנא  ותחת  במקום  דאסיפה  לישנא  כתיבא 
דנאמר ויאספו את השליו - בעי שחיטה, ולא מהני אסיפה בעלמא(, 
)פי'  דאחרינא,  שחיטה  במקום  אסיפה  כתיבא  הכא 
מיניה  דמיירי  שחיטה  לשון  תחת  דאסיפא  לישנא  כתיבא  בדגים 
האסיפה,  דהנה  סגי(.  בעלמא  באסיפה  לכן  ובקר,  בצאן 
כינוס והתחברות רק נאה ויפה ומטהרת את ישראל 
דאחרינא,  שחיטה  במקום  האסיפה  תכלית  אם   -
שמתקבצים לעשות תקנות וסייגים וגדרים לשחוט 
היצר הרע שהוא שוחט דעלמא, דכינוס זה לצדיקים 
במקום  שלא  אסיפה  אבל  לעולם.  ונאה  להם  נאה 
שחיטה דאחרינא, כשמתקבצים מרעים שלא בכונה 
הרע  היצר  לשחוט  מצוה  ולשם  שמים  לשם  ורצון 
שכן  ומכל  בטלים,  לדברים  אלא  דעלמא,  ששוחט 
ורע  להם  רע  האסיפה  אדרבה  אז  רעים,  לדברים 
דסמל  זו,  בבחינה  נ"י  היקר  בני  אמר  עוד  לעולם. 
השחיטה הוא להעלות הבהמיות למדרגת אנושי, כן 
בעבודה  עצמו  ולשחוט  עצמו  להמית  צריך  האדם 
קשה וגדולה מאד אם רוצה לזכך ולצרף סיגי טבע 
זה  אך  אנושי,  למדרגת  כולו  להעלות  הבהמי שלו, 
רק ביחיד העושה מצוה, אבל רבים העושים המצוה 
באסיפה ובהתחברות בעלמא סגיא להו בלא שחיטה, 
הנרצה  לתכלית  ויבא  פרך,  עבודת  שיצטרך  בלי 
בדרך קלה יותר מאלו היה עושה יחיד בלא אסיפה.

)קובץ "שלהבת שמואל" למרן הגר"ש טוביאס זצ"ל אב"ד פיאטרא 
ניאמץ, בהוצאת מכוננו )קובץ א' עמ' קיד ועיין ב'רשפי קודש'(
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות לכאב שיניים 
ולבן שנים מחלב )מט, יב(

אמר רבי יוחנן: גדול המלבין שיניים לחבירו יותר ממשקהו חלב )כתובות דף קיא:(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

קמיעות לכאב שינים
לכאב שינים. ראיתי שנוקבין ביתד כידוע באלו אותיות כתובים 

בנתר על הדלת ‘גדא גדס גלא גלס’.
השם,  למען  בחנם  מהנפח  יתד  יקח  כך  מצאתי  אחד  ובספר 
גשישוש  ‘אישישוש  זה  הכותל  על  ויכתוב  בחנם,  נתר  וגם 
אשפריטוש’, ותקע בכל אות, ושאל אם עדיין כואב לו, ובמקום 
החולי  לו  יבא  ולא  תמוט,  שלא  היתד  יתקע  הכאב  שיכלה 

לעולם, וצריך לתקוע במקום גבוה שלא יקחוהו משם.
עוד אחרת, תשא עליך קמיע שכתוב עליה שם אופל”א.

עוד רפואה טבעית מספר הנ”ל, קח אומגעלאשענעם קאליך 
]סיד חי[ כמו אגוז קטנה, וגם שמן זית כמו שני לעפיל, ויניח 
קאליך  דעהר  ביז  האש  אצל  ויעמיד  זית,  השמן  תוך  הסיד 
ויהפוך לנוזל[, ויעשה מזה  יכבה,  ווירד אב געלאשען ]עד שהסיד 

פלאסטער, ויניח על השן, ויתרפא בו.
עוד אחרת, קח שאור ומלח קצת מעורב היטב שיהיה חתיכה, 
ושרפהו לעפר, ותעבירהו בבגד פשתן דק, ופזר על אותו מקום 

הכאב, וישקוט הכאב.
)ספר בית משולם כט, א(

לכאב שינים ולהפיל שן
רפואה לכאב השינים, ישים עליהן שומים כתושים. או יבשל 
אדם.  עצם  עליו  יתלה  או  בפה.  ויעכב  יחד,  ויין  ודבש  מלח 
או יעשנו או בזרע בצלים או בשן כלב או בחרדל. ואם ירצה 

להפילו, ישים עליו צואת עורב או שן המת, ויפול בלא צער.
)מראה הילדים מערכת ש אות טו(

עיסת קמח וחומץ
סגולה לכאב שינים, קח סולת של קמח טוב, ולוש אותו בחומץ 
הנזכר באש עד שתחזור  כך שרוף העיסה  ואחר  וחריף,  חזק 
כאפר דק, ורחץ שיניך בו ותתרפא. והטחול יפה לשינים וקשה 

לבני מעיים, מאי תקנתיה, ללעסיה ולשדייה )ברכות מד, ב(.
)מראה הילדים מערכת ש אות טו(.

טחול יפה לשינים
איתא בגמ’ טחול יפה לשינים וקשה לבני מעים, ולכן ילעוס 
אותו וישליכו כן איתא בגמ’ שם, וכן הביאו הפוסקים באורח 
שבילי  ובספר  לשינים,  ומועיל  יפה  דטחול  שכ”ח(  )סימן  חיים 
אמונה )נתיב החמישי פ”ב אות ט( כתב על הטחול, ‘ובהיות קלוי 
באש יחזק השינים’ עכ”ל, ולכן יצלה אותו על האש עד שיהיה 
ראוי לאכילה כדרך שצולין כבד, רק שלא יצלה אותו ביחד עם 
הכבד, כמבואר ביורה דעה סימן ע”ג, ואחר הצליה ילעוס אותו 

ויפליטנו כנ”ל.
)כתר תורה זר זהב סי’ ג אות ד(

חרדל בחומץ
עוד אחרת, קח חרדל ויבשל בחומץ היטב, ויניח בסמרטוט חם, 

ויניח על פניו במקום הכאב ג’ פעמים ביום.
האפר,  במים  וישים  וישרפם,  רעבין  וויי”ן  קח  אחרת,  עוד 

וימשמש היטב בשינים, בדוק ומנוסה.
)אמתחת בנימין שערי רפואה שלימה(

יין אונגרישן
על  אונגרישן  טוב  יין  עם  בילקע  להניח  עינים  לכאב  רפואה 
העליונים  שיניים  לכאב  אחת  לאשה  רפואה  ואמר  העינים. 
להניח על המוח יין טוב הנ”ל, או שמרי יין טוב הנ”ל. מפי רבי 
חיים מלמד מטראטינץ בשם מוהר”ר בנימין זאב הלוי זצלה”ה 

רפואה לשינים לישן הרבה כי לשון שינה מלשון שינים
)אמרי פנחס שער תורת האדם אות קח-קט(

תפילה בעת קידוש לבנה
עוד סגולה, מהרב הקדוש והטהור מרן הרב ישראל ז”ל מריזין, 
רוקד  שאני  ‘כשם  אומרו  אחרי  הלבנה  קידוש  בשעת  לומר 
כנגדך ואיני יכול לנגוע בך’ וכו’, יאמר גם כן בכל פעם ‘ולא 

יהיה לי כאב שינים’.
)ספר בארת המים בעניני סגולות(

וכן כתב בספר טעמי המנהגים )עניני ר”ח עמוד ר”ג בהערה( סגולה 
לכאב השניים מהרב הצדיק הקדוש מהר”י מרוזין זצוק”ל, לומר 
בשעת קידוש הלבנה אחרי אומרו כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע 
בי לרעה ג’ פעמים, יאמר בכל פעם ולא יהיה לי כאב שינים, 

ע”כ.
ובסידור הרב )מנהגי חב”ד( כתב בקידוש לבנה על מה שאומרים 
‘כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עליהם תפול’ בהערות 
הנהגות )מס’ 1( בכל פעם העביר הרבי כאן ידו על פיו, )מנהגי 
הרבי, וראה אג”ק כרך י”א עמוד ק”נ, שם כותב בסתם: ‘בטח 
זהיר בקידוש לבנה - סגולה לשינים’, ע”כ, ושמעתי לבאר כיוון 
שלא כתוב זה הסגולה בסידור הרב בפירוש ע”כ היה הרבי רק 

מעביר ידיו ולא אומרה בפירוש.(
)סגולת מלכים(

חיתוך הציצית בשינים
הציצית  יחתוך  שלא  שינים,  כאב  לו  יהיה  שלא  סגולה  עוד 
מישראל  באדם  שינים  ל”ב  כן  גם  בשינים, שהם  אלא  בסכין 
)ספר זכירה ציצית ה, א(, וסימניך ‘שינים אוחזין בטלית’ )בבא מציעא 

ב, א(.
)מראה הילדים מערכת ש אות טז(

לגעת במקום הכאב ביד של מת ב”מ
עוד יש סגולה לכאב שינים, ליקח יד של מת בר מינן ולנגוע 
במקום הכאב, עיין שדי חמד פאת השדה מערכת ה”א סימן י”ג 
דמותר לעשות כן דאין זה הנאה, עיין שם. ועיין שו”ת חתם 
סופר חלק יורה דעה סימן של”ט, ובספר תבואות השדה חלק 

ד’ שאלה ג’ אות ג’, עיין שם.
)סגולות ישראל מערכת ש אות נג(

קינוח באצבע הסמוך לגודל
פיו  יקנח  בבוקר  כשירחץ  אזי  השינים,  יכאב  שלא  סגולה 
באצבע הסמוך לגודל מימין, וכן באצבע משמאל, ולא בשארי 
פ”ד  חיים  תוספת  תהלים  שבסוף  זהב’  ]ב’זר  קבלתי.  כך  האצבעות, 
אות טו הוסיף על דבריו, וז”ל, מה שכתב יקנח פיו, ר”ל שישפשף השינים 

בהאצבע, וכן שמעתי סגולה זו מרב גדול[.
)ספר זכירה עולם הזה נג, א(

עיסת קמח דבש מלך ופלפל
עוד אחרת, ילוש קצת קמח עם דבש, ויתן לתוכו הרבה מלח 
ויניח על שן הכואב, וישים  ופלפל שחוק, ויעשה כמו עיסה, 
פיו למטה, ויזוב מן השן נוזלים הרבה. וטרם שיאכל ירחץ פיו 

במים חמים להסיר הזוהמא של העיסה.
)כתר תורה עץ חיים סימן ג אות יט-כ, וזר זהב שם אות ד(

סגולה מרבי יהודה החסיד
קבלה מרבי יהודה החסיד, רפואה גדולה לכאב השינים, תבשל 
עשב הנקרא ‘אקסען צינגען’ ]צמח הנקרא ‘לשון פר’[ והוא נמצא 

באפטייק, ויתן לו לשתות. וגם טוב להחזיק הזכרון.
)ספר רפואות מהלבושי שרד אות לה(

חלב שקדים וסוכר
ציקע”ר,  וחלק אחד  ב’ חלקים חלב שקדים  יקח  עוד אחרת, 

ויחמם אצל האש, ויניח בפה, וזה בדוק ומנוסה.
)ספר רפואות מהלבושי שרד שער הרפואה דרך א’(.

שום כתוש על דופק היד
עוד אחרת, להניח על הדפק של יד ימין שום כתוש, וישקוט 

הכאב.
)ספר תעלה ארוכה רפואות השום אות ג(

מים ומלח
עוד אחרת, יחמם מים עם מלח, ויטבול בתוכו חתיכת וואטע, 
ויניח בחוזק על שן הכואב, וישים פיו למטה ויזוב נוזלים מן 

השן. גם לפעמים ישהה בפיו מי מלח חם.
גם טוב להחזיק על השן ראזינקע”ס מחותכים.

)כתר תורה זר זהב סי’ ג אות ד(

אחר  ראשונה  פעם  הלבנה  בראית  תפילה 
המולד

אחר  הא’  בפעם  הלבנה  כשיראה  אחד,  ממקובל  סגולה  עוד 
המולד, יאמר כך איוב היה מהלך בדרך, ופגע בו אליהו הנביא 
זכור לטוב, ואמר לו מפני מה אתה מצטער, אמר לו מפני כאב 
השיניים שיש לי, אמר לו לך וטבול עצמך בנהר דינור ונתרפא, 

ומי שריפא לאיוב הוא ירפא לפלוני בן פלונית, עכ”ל.
)ספר בארת המים בעניני סגולות(

הכהת הסכין בציור שבכותל
עוד סגולה לכאב שיניים, יצייר בכותל ציון כזה )-( כשני חצאי 
לבנה, והכה בו הסכין ואמור ג’ פעמים ‘ועצם לא תשברו בו’, 

וזה בשעת הנגיעה.
)מראה הילדים מערכת ש אות טו(

להפלת שן כואבת
להפיל שן כואב בלא טורח, קח זרע בצלים וזרע שומין ושים 

אותם על האש, וקבל העשן בפיך, ותפול השן מיד.
יחד,  ובשל  דבש  ולהסיר השן המתנענע, קח שמרי שמן עם 

ושים על השן, ויפול.
)מראה הילדים מערכת ש אות יט, כא(

שנים שקהו מאכילת חמוצים
שקדים  או  אגוז  יכוס  חמוצים,  דברים  מאכילת  שקהו  שינים 

או מלח.
)ספר שבילי אמונה נתיב ד שביל א(.

כאב שינים מרוח קרה שנכנסה באזנו
לפעמים בא כאב השינים מרוח קר שנכנס באזנו, והסגולה לזה 
שיסתום האוזן בוואטע ]צמר גפן[, וישאוף לפיו הזיעה מקדירת 
או  ]משפך[.  טראכטע”ר  הנקרא  ליעק”ע  דרך  רותח  רימאני”ק 
ישים על השן שום מרוסק, וכשישכב יכרוך פיו בשאליק של 

צמר.
וכל מה שנתבאר עד כאן רפואות לשיניים הוא דוקא כשהשן 
להראות  וצריכין  שעה.  לפי  שכואב  רק  עדיין  מקולקל  אינו 
חזקים  אותו בקראפלי”ס מהאפטייק שיהיו  להרופא, שימשח 

לפי מה שצריך.
)כתר תורה עץ חיים סימן ג אות כב וזר זהב שם אות ד(

שמירה מדברים קרים ורותחים
מים  מלשתות  עצמו  ישמור  השינים,  יכאבו  שלא  שרוצה  מי 
ולא ישתה דברים  יאכל  או משקה שהם קרים מאוד, גם לא 
נקבים  נעשה  רותחים  דברים  אכילת  ידי  על  כי  רותחים, 

בהשיניים, ושן שהוא עם נקב הוא כואב תמיד.
)כתר תורה עץ חיים סימן ג אות כ(

עין הרע לכאב שינים
לפעמים בא כאב שינים ממה שאוכל בפני אדם רע עין, ועל ידי 
עין הרע מתחילין השינים לכאוב. והעצה לזה, כשאוכל בפני 
אנשים וירא מזה, יאמר כל הפסוק ‘ואני ברוב חסדך’ וכו’ )תהלים 

ה, ח(, דזה הפסוק מועיל לעין הרע.
סגולות ישראל מערכת ש אות סד(

לכאב שינים הטוחנות
סגולה לכאב הטוחנות, מצאתי כתוב בשם ר’ יצחק אלעכאווי 
ז”ל, פעם היה חולה בכאב הטוחנות הרב הנזכר, והיו כאבים 
לו מאוד, וישא עיניו וירא כדמות איש, אמר לו יצחק, קח ידך 
מעל גבך ושים אותה על פניך נגד הצד הכואב, וקרא ז’ פעמים 
‘שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה’ )תהלים לד, כא( ישר, 
‘נשברה לא מהנה אחת עצמותיו כל שומר’, וכן עשה  והפוך 

ונתרפא.
)מראה הילדים מערכת ט אות ג(

מורה שדנים אותו בשמים
שדנים  מורה  שהוא  שכתב  מי  יש  השינים,  כאב  לו  שיש  מי 
אותו בשמים, ולכן נראה לי שיאמר פסוק תהילים קפיטל קמ”ג 
)פסוק ב( ‘ואל תבא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי’. 
וכן מי שבא מאליו בכיה ביום ראש השנה שכתבו המקובלים 
ז”ל )שער הכוונות דרושי ראש השנה בהקדמה( שמורה שדנים אותו 

למעלה, יאמר פסוק זה.
)ספר רפואה וחיים פרק יב אות קמא(

הקאה בילד המצמיח שינים
לפעמים מקיא הילד הרבה מחמת הגדלת השינים, הסגולה לזה, 
וצימרינ”ג  מים  עם  ולכתשם  טובים  ]אלמוגים[  קרעלי”ן  ליקח 
]קינמון[, ויתן להתינוק בכף קטן של כסף או שאר מתכות כגון 

בדיל, ולא של ברזל ובלעך.
קליפות  בתוך  ולהניחה  חיה,  שממית  ליקח  לזה,  סגולה  גם 
וועלטשינ”ע ני”ס ]אגוז מלך[, וליתן זה לתוך כיס קטן, ולתלותו 
על הילד באופן שזה יהיה מונח על הגומא שתחת הלב, וישקוט 

ההקאה.
ובשבט מוסר )פרק יא( כתב, דאם מריח פת ישקוט ההקאה.

)ספר כתר תורה סימן י זר זהב אות ה(

שלשול לילד בצמיחת השינים
לז’ חדשים מתחילין השינים לצמוח לחוץ, ואז הילד חולה על 
ולפעמים עם  זו[,  לחולי  טוב  ]והוא  לו שילשול  ויקרה  פי הרוב 
קדחת בוערה, וסימן לצאת השינים, ריר הנוזל מפיו בתמידות, 
וצריך שמירה והשגחה יתירה בזמן הקור לא יוליכוהו באויר 

הרחובות, ולא ביום סגריר.
)מה”ר יעב”ץ ז”ל בספר מגדול עוז דף ט”ז ע”ב(

להצמחת שינים
כבשה  במוח  השינים  מקום  ימשח  הנערים,  שיני  להצמיח 

בבוקר ובערב, ויועיל מאוד.
)דבק מאח מערכת ש אות כח(
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4 באר בשדה- שטפנשט

א. בענין עונש יעקב במיתת רחל
והנה בחז"ל יש הרבה טעמים למיתת רחל קודם זמנה, 
ובויק"ר )פר' בחוקותי ל"ז, א'. וכן בקהלת רבה פ"ה( איתא כל מי 
דכתיב  הוא  הדא  אשתו,  את  קובר  נדרו  ומשהה  שנודר 
ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל ע"כ. והיינו דבפר' ויצא 
)כ"ט, כ"ב( נדר יעקב אבינו והאבן הזאת אשר שמתי מצבה 
וגו', ולהלן שם )ל"ה, א'( ויאמר אלקים אל יעקב קום עלה 
שאחרת  לפי  כתב  שם  וברש"י  וגו'  שם  ושב  א-ל  בית 
מה  והוא  מבתך,  זאת  לך  ובא  נענשת  נדרך[  ]וי"ג  בדרך 
דאיתא לעיל מינה במד"ר שם, כל מי שנודר ומשהה את 
נדרו סוף שבא לידי ע"ז וג"ע ושפ"ד ולשה"ר וכו' ע"ש. 
וג"ע היינו מה שאירע עם דינה ששכם בא עליה, עכ"פ 
מבואר דיעקב אבינו נענש על מה שהוא אחר את קיום 
אשתו.  רחל  שמתה  הטעם  זה  הנ"ל  חז"ל  ולפ"ד  נדרו. 
וביפה תאר ופי' מהרי"פ על המד"ר פי' דמתה "עלי" הוא 
כמו "בשבילי" וכ"כ במשך חכמה כאן. ]עי' זבחים נ"ט. וזבחת 
עליו את עולותיך וכו' וכ' שם רש"י )ד"ה כשהוא שלם(, והאי עליו בגינו 

ובשבילו קאמר עכ"ל[.

הוא  "עלי"  מתה  דהלשון  כתבו  ורש"ש  מהרז"ו  ובפי' 
ולשון  יעקב,  של  נדרו  על  כעונש  נפטרה  דרחל  משום 

נדר הוא הרי "עלי" ]אף דהכא לכאורה לא אמר יעקב לשון זה[.
והנה בביאור ממה דמשום עון הנדר מתה רחל ולא לאה, 
בפשטות י"ל משום דהיא היתה עיקרו של בית, כמש"כ 
רש"י לעיל )ל"א, ל"ג( שהיה יעקב תדיר אצל רחל וכן בפר' 

ויגש )מ"ו, י"ט( כתב רש"י שהיתה עיקרו של בית.
)בפרשתן( דמה שיעקב  וי"ל בזה עוד דהנה כתב הרמב"ן 
נשא את רחל אף דזה היה ב' אחיות, משום שהוא נדר 
זה  רחל  את  נשא  שיעקב  מה  כל  וא"כ  שישאנה,  לרחל 
היה מכח הדין לקיים את הנדר, וא"כ זה מזכיר ומחייב 
אותו לקיים נדרים, וכיון שלא קיים את הנדר, מתה רחל. 
אמנם זה אולי סיבה למה דוקא רחל מתה, אבל עצם מה 
דהאשה מתה בעון נדרים זה בכל נדר, כדאמרו חז"ל שם. 
וכן איתא בגמ' )שבת ל"ב:( בעון נדרים מתה אשה של אדם 
שנאמר אם אין לך מה לשלם למה יקח משכבך מתחתיך.

]וביד דוד שם כתב דודאי כל מה שהאשה נענשת בעון בעלה הוא דוקא 
כשהיא הגורמת לו שלא יהיה לו מה לשלם, כגון שמבזבזת נכסיו. וי"מ 
עוד דאיירי כשמגיע לאשה עונש מיתה מצד עצמה, ומ"מ הסיבה דהבעל 

נענש בזה הוא משום הנדר[.

יוחנן  ר'  ואיתימא  אלעזר  וא"ר  )כ"ט:(  בזבחים  איתא  וכן 
אין אשתו של אדם מתה, אא"כ מבקשין ממנו ממון ואין 
לו שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך 
וכו' ובתוס' שם פירשו דאיירי בנודר ואינו משלם. ]ובשפ"א 
תענית ז': ד"ה בגמ' אין הגשמים נעצרים כו', כתב דמה שחז"ל אומרים 
אין הגשמים נעצרים אלא בשביל כו' אין הכונה דזה הסיבה היחידה. אלא 
הכונה דזה לבד ג"כ סיבה שהגשמים יעצרו, וכן אין מים אלא תורה כו' 
ע"ש. וא"כ י"ל גם על דברי חז"ל אין אשתו של אדם מתה כו' הכונה דבזה 

לבד איכא סיבה שתמות, ובא לומר בזה חומרת העוון[.

ב. בהטעם דהאשה מתה בעון נדרים
והנה בטעם הדבר דהעונש על נדרים הוא שאשתו מתה, 
עי' בכפתור ופרח )במתיבתא עוזו"ה( די"מ משום דאם אין לו 
במה לפרוע חובותיו, הרי שזה מראה שאינו מרגיש כל 
הצורך את חיובו לשלם, כי אם היה מרגיש כדבעי היה 
הטוב  הכרת  האדם  חייב  מכל  יותר  והנה  לשלם,  מוצא 
לאשתו, ואין לך מלוה ומטיב גדול לאדם מן האשה, ואם 
אינו מרגיש חובותיו כלפי אחרים, גם כלפי אשתו אינו 
מרגיש ולכן לוקחין אותה ממנו, ודו"ק. )חכמת המצפון, מטות(
וי"מ משום דבכל מצוה שאדם עושה נברא מלאך, ואם 
נדר לעשות מצוה מתחיל להבראות המלאך ולא נגמר עד 
ואם אינו מקיים הנדר נשאר המלאך חסר,  קיום הנדר. 
ולכן מתה אשתו שהיא פלגא גופיה דידיה, והוא נשאר 
]-מצוה[  דבר  העושה  כל  איתא  )י"ג:(  ]ובסוטה  דגופא.  פלגא  רק 
ולא גמרו כו' קובר אשתו ובניו, י"ל דזה מה"ט[. )ס' אבות 

על בנים מס' אבות(

וי"מ משום דהטעם שאסור לנדור, וכדאי' בנדרים )כ"ט.( 
הנודר כאילו בנה במה, והיינו משום שהוא מתחכם על 
המצות, שאין לו די במה שצוותה התורה האסור והמותר, 
ורוצה להוסיף על מצות התורה במה שבדה מלבו, והר"ז 
אשר  התורה  במצות  טעם  ונותן  התורה  ממצות  כמגרע 
אשתו  זה  בעון  ולכן  ע"ע,  עוד  להוסיף  רוצה  כן  בגלל 
מתה, שכן זה היה חטאה של חוה שהוסיפה על מצות ה', 
והטעם שנתן הנחש וכו', ומשום שזה חטאה של האשה, 

לכן אשתו מתה. )שם ישראל, מטות(
וי"מ משום דצדקה היא סגולה לעשירות, וכן לכבד את 
האשה היא סגולה לעשירות, כדאיתא בגמ' )ב"מ נ"ט.( ואם 
אינו מקיים הנדר משום שסומך על מה שמכבד האשה, 

אז לוקחים ממנו אפשרות זו. )ע"פ שיחת חולין דרבנן(
ויש לזה רמז נאה בקרא דדרש ידרשנו ה"א מעמך והיה 

בך חטא, דלא כתיב "ממך" אלא "מעמך" והיינו מאותה 
זו  שעמך שזה אשתך, והיה בך חטא, כיון דהאשה היא 
שמצילה מן החטא כדאיתא בגמ' )יבמות ס"ג.(. )תפוחי חיים, 

כי תצא(

ג. בענין איחור הנדר וביטול הנדר
אין  דבל תאחר  עון  דעל  איתא  בזבחים שם  בגמ'  והנה 
אשתו של אדם מתה, דכתיב והיה בך חטא, ולא באשתך 
חטא, ורק אם אינו משלם כלל אז אשתו מתה בעון זה. 
על  איירי  דהגמ'  ביאר  דרש"י  ותוס',  רש"י  שם  ונחלקו 
גזל, והתוס' פי' דאיירי בנודר ואינו משלם. ]ובשיעורי רבנו 
הגרי"מ פיינשטין שם ביאר פלוגתת רש"י ותוס' דפליגי בפלוג' הרמב"ם 
)סה"מ ל"ת קנ"ז( והרמב"ן )שם, עשה צ"ד( אם בכל בל תאחר עובר גם 
על בל יחל. דאם הוא עובר גם בבל יחל א"כ אין בין מאחר לאינו משלם, 
דשניהם עוברים גם על בל יחל, וכיון דכתיב דעל בל תאחר אין אשתו 
של אדם מתה אף דעובר בבל יחל, א"כ גם באינו משלם כלל לא יענש 
בזה. עכת"ד. אמנם לכאורה יש לדחות דאינו מוכרח , דאף דמאחר נדרו 
עובר בבל יחל מ"מ אכתי אינו חמור כאינו משלם כלל, ושפיר יכולים 
התוס' לסבור גם כהרמב"ם. ועי' בשפ"א שם דביאר באופ"א מדוע רש"י 

פליג התוס'[.

והנה כאן יעקב אבינו לכאורה רק אחר הנדר ולא ביטל 
אותו, ומדוע נענש במיתת רחל הא מבואר בגמ' דרק מי 
שאינו מקיים את הנדר כלל נענש במיתת אשתו, ולא מי 
שמאחרה. וכתב במשך חכמה )פר' וישלח עה"פ ותמת דבורה(, 
ומאמר  אבי,  בית  אל  בשלום  ושבתי  אמר  יעקב  דהנה 
שאשוב  חיובי,  מאמר  גם  הוא  תנאי  שהוא  מלבד  זה 
זה  וביתו  מהנדר,  חלק  גם  היה  דזה  והיינו  אבי,  לבית 
אשתו כמש"כ וכפר בעדו ובעד ביתו )יומא ב'.( וכאן מתה 
רבקה ]כמש"כ רש"י שם[ וא"כ לא שב לבית אביו, והוי כמו 
שמבקשין ממנו, ואין לו, שלכן מתה תכף רחל עבור שלא 

קיים את נדרו ודו"ק, עכ"ד המשך חכמה.
ויש להעיר על דבריו מנ"ל דושבתי בשלום וגו' זהו א"כ 
ובסוכה  ה'.  )בקידושין  דקי"ל  מהא  יל"ע  ועוד  מהנדר,  חלק 
לבית  תלכי  שלא  ע"מ  גיטך  הר"ז  לאשה  דהאומר  כ"ד:( 
אביך לעולם אי"ז כריתות, והיינו דהגט לא חל משום דכל 
ימיה היא אגודה בו, לקיים את התנאי שלא תלך לבית 
אביה, וכתב שם התוס' דאף אם האב ימות, מ"מ אכתי זה 
קרי בית האב משום יוצאי חלציו שגרים שם. ואיך כתב 
המשך חכמה דאם האשה מתה אי"ז בית האב, הרי א"כ 
מדוע אי"ז כריתות, דכשהאשה תמות יהיה מותר להכנס, 
ואין לומר דנדרים שאני, דהלך אחר לשון בנ"א, כדצדד 
סי' רט"ז  )יו"ד  י"א( דהא הרמ"א כתב  ל"ח  וישב,  )בפר'  התו"ת 
הולך,  אביך שאני  בית  קונם  באומר  המרדכי  ס"ד( בשם 
אסור לילך אף לאחר מיתת האב, כיון דכל יוצ"ח קרויים 

בית האב וצ"ע.
)ר"ה  דבגמ'  חז"ל.  בדבר  סתירה  הקשו  האחרונים  והנה 
וזבחים( איתא דרק אם אינו משלם כלל אשתו מתה, ואלו 
בויק"ר איתא דמי שמשהה נדרו אשתו מתה, ומשמע דגם 
אם אח"כ משלם ]ועי' במשנת חיים )בפרשתן סי' קל"ד( משכב"ז[ 
ובתורה תמימה )בפרשתן( תירץ דאה"נ דכ"ז דאינו משלם 
אלא  שילם,  שכבר  אחר  ורק  תמות,  שאשתו  גורם  זה 
דנשאר בידו עון דבל תאחר, אין אשתו מתה. אך דבריו 
תמוהים דהא רחל מתה לכאורה אחר שיעקב כבר שילם 
יעקב  את הנדר, דכך הוא סדר הפסוקים שקודם הקים 

מצבה ורק אח"כ רחל מתה ]אם לא כדברי המש"ח הנ"ל[. 
באופ"א.  לתרץ  אפשר  חז"ל  בדברי  הנ"ל  הסתירה  ועל 
בין  לחלק  כתב  אחרת[  קושיא  ]על  שם  בר"ה  אבן  דהטורי 
חילק  עוד  לשלם,  דעתו  אין  אם  לבין  לשלם  דעתו  אם 
דלא  נמצא  הזמן,  ועבר  נדרו  לקיום  זמן  קבע  דאם  שם 
שאחז"ל  דמה  ליישב  אפשר  ג"כ  ולפי"ז  הנדר,  נתקיים 
דהמשהה נדרו אשתו מתה, היינו אם מחמת שיהוי הנדר 

עבר זמן הנדר.
עוד יש ליישב דלעולם אם מאחר נדרו מתה אשתו, ומה 
מתה,  אשתו  אין  לבד  ב"ת  על  עובר  דאם  בגמ'  דאיתא 
איירי בעובר על ב"ת לא על נדר, אלא על שאר חיובים 
שיש עליהם ב"ת כדתניא בר"ה )ד'.( כגון מעשרות, בכור 
מעשר ופסח, לקט שכחה ופאה, והסברא לחלק בינהם, 
דבנדר אמרי' דלא הוי ליה לנדור, משא"כ בהנך דברים 

דאינם תלויים ברצונו והם חובה )ע"פ משנת חיים שם(.
והנה בסדר עולם רבה פ"ב ]הובא בחומש הגר"א[ איתא דרחל 
מתה בת ל"ו שנה ]עוד איתא שם דלאה לא חיתה יותר ממ"ה שנה[ 
והנה היה זה בשעת לידתה, ובשו"ת דברי מלכיאל )ח"ב 
סי' צ"ד( הוכיח מהכא דהא דאחז"ל )שבת ל"א:( על ג' עבירות 
נשים מתות בשעת לידתן, אין הכונה דכל אשה דמתה 
בשעת לידתה זה על עון זה, דהא רחל אמנו בודאי נזהרה 
בג' דברים אלו. ומשום זה דחה שם דא"א לבאר המנהג 
שהם  משום  בנפרד,  לידתן  בשעת  שמתו  נשים  לקבור 

בעלי עונות דהא יתכן שלא משו"ז מתו וע"ש עוד.
ויה"ר שנזכה לשמור ולקיים כל דברי ת"ת באהבה.

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
 בענין עונש מיתת האשה על אי קיום נדר, ובמיתת רחל

ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך )פרק מ"ח פסוק ז'(

+מ+בא+ר 
האמו+++נה

הרב צבי טפר
<=

כל מה דעביד רחמנא לטב עביד
בעת שהיה המגיד מישרים רבי יענקל'ה גלינסקי 
בקרב  המשכילים  כת  פשטה  צעיר  נער  זצ"ל 
מוציאים  המשכילים  והיו  אירופה.  מזרח  יהודי 
כתבי עת כדי למשוך באמצעותם את בני הנוער 

ולהרעיל את ליבותיהם.
אמו של רבי יענקל'ה שרצתה להגן על נפש בני 
ביתה. הייתה מביאה בכל יום לביתם את עיתון 
בשפה  כתוב  שהיה  בלאט"  טאג  "האידישער 
הגרמנית אך היה כשר להיכנס לביתם של יראי 
ה'. האם הייתה מוסרת בו 'שיעור כללי' בכל יום 
לקרוא  ידעו  שלא  שכנותיה  לכל  הצהרים  אחר 
בשפה הגרמנית. וכך מנעה אף אותן ובני ביתן 

מליפול לבאר שחת.
הבית  במטבח  אמו  כשעמדה  הימים,  באחד 
ועסקה בעבודתה, וכבר החלו השכנות להתאסף 
בחדר הסמוך לשמוע את 'השיעור'. נטלה אחת 
ספינה  בו תמונת  וראתה  מהשכנות את העיתון 

הפוכה.
ראו  אשר  מהטרגדיה  ביותר  נזדעזעה  השכנה 
עיניה בדף העיתון ומיד ניגשה אל בעלת הבית 
בשקט  לעמוד  מסוגלת  את  איך  בה:  וגערה 
ובשלווה ולעסוק בחיתוך תפו"א לאחר שספינה 
כל  על  ים  למצולות  התהפכה  גדולה  כזאת 
והסבירה  לעצמה  חייכה  הבית  בעלת  יושביה?. 
שזה  חדשה  ספינה  אודות  כאן  נכתב  לשכנה: 
עתה סיימו לבנותה ברוב פאר והדר ועדין עוגנת 
היא לפני הפלגה. אך מכיון שאינך יודעת לקרוא 
את הכיתוב מתחת לתמונה, החזקת את העיתון 
הפוך. ולכן חשבת שהספינה התפהכה למצולות 

ים...
למדתי  מפה  ואמר,  גלינסקי  יענקל'ה  רבי  סיים 
דרך חיים - לפעמים נראה לאדם שצרות רבות 
באות עליו, אך באמת כל מחשבתו זו באה לו רק 
מאחר שמביט הוא על הדבר באופן "הפוך". אין 
ולהתבונן  ראותו  וליישר  לחזור  אלא  צריך  הוא 
מאן  'דכל  ספק  ללא  יידע  ואז  האמונה,  בעין 
דעביד רחמנא לטב עביד', והכל יבוא על מקומו 

בשלום. 
בפרשתינו.  לומדים  אנו  זה  השכל  מוסר 
ע"ה  אבינו  יעקב  פטירת  אחר  הק'  כשהשבטים 
על  מהם  יפרע  כעת  שמא  ליוסף  בחשש  באו 

שמכרו אותו.
ועל זה ענה להם יוסף: אל תיראו, אתם חשבתם 
עלי רעה אלוקים חשבה לטובה למען עשות כיום 

הזה להחיות עם רב. 
היתה  יוסף  מכירת  שכל  הספורנו  שביאר  וכמו 
בשגגה של השבטים. אך השגגה היא לא שלהם 
השגגה  פעולת  את  שיעשו  עשה  הקב"ה  אלא 
הזאת כדי שייצא מזה תכלית טוב. שע"י מכירת 
לגדולה  עלה  ושם  למצרים  וירד  נתגלגל  יוסף 
ובניו  יעקב  את  להציל  כדי  למלך  משנה  ונהיה 

מרעב. 
וצרות.  קשים  זמנים  עליו  אדם שבאים  כל  לכן 
יידע שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד. ובסוף 
יראה שרק טוב יצא מכך. וגם אם בשכלנו הקט 
הכל נראה כחושך מוחלט. נאמין באמונה שלימה 
וחסדיו  ברחמיו  הרוצה  יתברך.  מאיתו  שהכל 
להיטיב עם ברואיו. ופעמים שזה נראה לנו כרע 

אין זה כן אלא רק טוב הוא.
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ברכתו
שזה  לפי  עליו]1[,  מברך  אינו  שמן   א.  השותה 
מזיק ואינו ראוי לשתיה]2[, אך אם עירבו בדברים 
אחרים כדי שיוכל לשתותו, וכוונתו בעיקר לשמן, 
כגון שמתכוין לרפואה, מברך עליו בורא פרי העץ 
)שו"ע סי' ר"ב סעי' ד'(, ואם שתה רביעית מברך לאחריו 

מעין שלוש )משנ"ב סקל"ב(.

סיכה
גם  בהם  להשתמש  העולם  שדרך  ב.  מאכלים 
באופן שנפסדים מאכילה, אין בהם משום איבוד 
את  לסוך  מותר  ולכן  אוכלים,  ביזוי  או  אוכלים 

הגוף בשמן )שו"ע סי' קעא ס"א משנ"ב סק"ד(.

ברכת הריח

          ג. שמן זית טבעי שריחו 
עליו  מברכים  מהכתישה,  נודף 
בורא עצי בשמים )שו"ע סי' רטז סעי' 

ה'(.

סיכה בשבת
 ד.  מי שסובל מיובש חזק וגירוי 
עור וסדקים בידיים או בשפתיים 
אסור לו בשבת לסוך שם בשמן 
זית, מכיון שניכר שהוא עושה זאת לצורך רפואה, 
למעלה  הגוף  על  השמן  את  לשפוך  יכול  אבל 
ממקום הגירוי כדי שהשמן יזל למקום הנצרך )שו"ע 
סי' שכח סעי' כב(, אבל אם רוצה לסוך "בשמן" לשם 
תענוג דהיינו למניעה או להקלה )הרגשה נוחה( מותר 
לו לסוך רגיל, אבל אסור להשתמש ב"משחה" או 

בשפתון וכיו"ב, משום איסור ממרח.

נר שבת
הפתילה  אחר  יפה  הנמשכים  השמנים  כל   ה. 
מדליקים בהם נר של שבת, ומ"מ שמן זית מצוה 
רסד  סי'  )שו"ע  ביותר  צלול  לפי שאורו  המובחר  מן 
ונו"כ(, ובמקום שמצוי שמן זית צריך ליזהר  ו'  סעי' 
בו, כדי לזכות לבנים המאירים בתורה שנמשלה 
לאריכות  וסגולה  שם(,  ברכה  זית]3[ )מחזיק  לשמן 

ימים]4[.

זכור ושמור
של  ולא  זית  שמן  של  נרות  שתי  שיהיו  ו.  טוב 

שעוה )סידור האריז"ל רבי שבתי ורבי אשר(.

סגולה לזיכרון
של  לימוד  להשיב  סגולתו  זית,  בשמן  ז.  הרגיל 

שבעים שנה )הוריות יג, ב(.

אכילת זיתים בשמן
ויש  תלמודו,  משכח  זיתים  לאכול  ח. הרגיל 

אומרים שאם אוכלם עם שמן זית

אינו משכח]5[, ויש מפקפקים בעצה זו]6[ )ספר זכרון 
להגרח"ק ח"ב אות י"א(.

סגולה להבנה
ט. סגולה לזכות להבין אמרי בינה ולכל דבר, קח 
תכוין חמש פעמים  בידך  ובעודו  בידך  זית  שמן 
מה  וכל  חכמה,  בכל  נבון  ותהיה  השמות,  אלו 
שתלמד לא תשכח בעה"י, ואלה שמותם שקו"ץ, 
תכתוב  או  צפו"ן,  מרא"ש,  מנ"א,  אמ"ץ,  אקו"ץ, 
אותם בידך או בלוח, ולחך אותם, ותלמד ותבין 

בס"ד )דבק מאח מערכת ב' אות נ"ו(.

]1[ אמנם בבא"ח )פנחס אות ס"ט( כתב שברכת שמן היא בפה"ע ולא חילק 

כתב  שכיון שהרמב"ם  כתב  )סק"מ(  ובכה"ח   לא,  או  לבדו  שותהו  אם 
לברך על השמן לכן אע"פ שלא קיי"ל כדבריו, מ"מ יש לפוטרו במאכל 
אחר כדי לצאת אליבא דכו"ע או שיהרהר את הברכה בליבו, וי"א שכיום 
השתנה השמן והוא יותר טוב וראוי לשתיה מבזמנם ואינו מזיק, אמנם 
בספר שערי הברכה )פי"ח הע' פ"ח( הביא בשם בעל שבט הלוי שאף שמן 
זית בזמנינו שמוציאים ממנו את החומרים המזיקים אעפ"כ נחשב כמזיק 
לענין ברכה, והחילוק בין שמן זית לקמח שאיתא שצריך לברך עליו 
שהכל, הוא, שאף שדבר מזיק מ"מ אם נהנה צריך לברך עליו, אך שמן 
זית אין דרך העולם לשתותו ולכן לא מברכים עליו, ואם יהיה מדינה 
וע"ע  עכ"ד,  עליו,  לברך  יצטרכו  זית  שמן  הוא  שלהם  מדינה  שחמר 
בברכת הבית )ש"ג סכ"א( שאדם שדרכו להנות משתיית שמן מברך עליו 
שהכל, ואינו מברך עליו בפה"ע כיון שלרוב העולם הוא מזיק, ואם אינו 

נהנה ממנו ושותהו לרפואה אינו מברך דבכה"ג בטלה דעתו.
 

]2[  מצינו בראשונים )ברכות לה, ב( ג' דרכים למה אין לברך על שמן בפני 

עצמו: א. דעת רש"י ששתית השמן מזיקה לגוף האדם, ומברכים רק 
על הנאה שנכללת בגדרי אכילה שכתוב 'ואכלת', וכל דבר שמזיק אינו 
יונה  'דרך אכילה', לכן גם על הנאתו לא יברכו, ב. דעת רבנו  נחשב 
נחשבת  אינה  דבר שמזיק  ושתית  האדם,  לגוף  מזיקה  השמן  ששתית 
דעת  ג.  עליו.  מברכין  אין  הנאה  בדרך  שאינו  דבר  וכל  הנאה',  'דרך 
הרא"ה ששתית השמן אינה ראויה, ולכן נחשבת שתיה זו כהפסד לשמן, 

ואם שותה הרי בטלה דעתו אצל כל אדם ולכן אין לברך.
 
 

רבני  ל"ד( כתב שגאוני  וסו"ס  ב'  ל"ג אות  )ח"ד סימן  יוסף  ]3[ ובשו"ת משנת 

יעיה"ק ירושלם ת"ו, אמרו לנשים שבי
קשו ברכתם להוושע בזש"ק, שידליקו 
כ"ו נרות משמן זית לזש"ק כמספר שם 
הוי"ה. ובדרשות ומאמרים משנת יוסף 
)ח"א מאמר י"ב אות א'( כתב כן בשם הג"ר 
זעליג ראובן בנגיס ז"ל גאב"ד ירושלם 
ת"ו, שאמר לזוג שחיכו לבנים, שהאשה 

תדליק לזש"ק כ"ו נרות שמן זית.
]4[ בספר חסידים )סי' רע"ב( איתא מעשה 

באחד שהאריך ימיו ולא מצאו לו שום 
זכות אלא שלא היה מדליק בחלב בערב 

שבת אלא בשמן זית.
מסופר על הרה"ח המפורסם רבי חיים 
הערש אייזנבך ז"ל מירושלים שהקפיד 
מאד להדליק נרות שמן זית בכל ערב 
מלחמת  בזמן  אחת  שפעם  עד  שבת, 
העולם הראשונה לא היתה ידו משגת 
זית, וכדי שלא לבטל ח"ו  לקנות שמן 
כסף  מטבע  ומכר  הלך  הטוב  ממנהגו 
הרה"ק  מרבו  "שמירה"  בתור  שקיבל 
זיע"א,  מרחמיסטריווקא  מרדכי  רבי 
ותמורת זה קנה שמן זית, לאחר אותה 

ישבת בא אל רבו הרה"ק מהר"ם מרא
חמיסטריווקא הנ"ל וסיפר לו את פרטי 
המעשה, וביקשו שיתן לו מטבע אחרת 
לתת,  סירב  אולם  "שמירה",  בתור 
שקיבלת  השמירה  מטבע  לו:  והשיב 
כבר ממני, הרי הוא לך לשמירה בכל 
בנים  תפארת  )קיצוש"ע  מונח  שהוא  מקום 

סי' ע"ח ס"ג(.
תר"ץ  בשנת  שנדפס  'תפילה'  בספר 
הרה"ק  גיסי  תרי  וברכת  בהסכמת 
רבי  והרה"ק  זיע"א  מבעלזא  מהר"א 
מחדש  )נדפס  זיע"א  מאוסטילה  פינחס 
תפיי הובא   , תשס"ט רוקח  שמן  (בהוצאת 
ולקירוב  לפרנסה  מאוד  'המסוגלת  לה 
נר  הדלקת  בשעת  לאומרה  הגאולה' 

מצוה, וזו נוסחתה:
יצחק  אברהם  בזכות  העולמים  רבון 
אמא  בזכות  יוסף,  ובזכות  דוד,  יעקב 
רחל, ובזכות נר מצוה תמחול לי על כל 
עונותי ועונות אנשי ביתי בכלל עונות 

כל ישראל.
רבון העולמים וכו' ובזכות נר מצוה אש 

ילהבה של נר מצוה זו ישרוף כל המק
טרגים רעים המקטרגים רע עלי ועל כל 

אנשי ביתי ועל כל ישראל.
רבון העולמים וכו' ובזכות נר מצוה אש 
להבה של נר מצוה זו ישרוף כוכב גזרון 

דנפיק מחלון נגהא וכל כוכבים רעים.
מצוה,  נר  ובזכות  וכו'  העולמים  רבון 
מצוה זו יעלה ויערוך וידליק נר משיח 

בן דוד.
וכתב שם המחבר שיכולין להתפלל תפילה זו כל זמן שהנרות דולקים, 
ויכולין להתפלל התפילה אפילו אצל הנרות של אנשים אחרים, כגון נר 
תפילה של בית הכנסת ובית המדרש, ואחר תפילה זו יש עת רצון גדול 
להתפלל כל מיני בקשות, פרנסה, רפואות, וכל מיני ישועות, דאיתא 
שטן  אין  נר  דבמקום  המנורה  בפרשת  תרומה,  פרשת  הטורים  בבעל 

ואין מזיק, כי נר מצוה ותורה אור סותם פיו של שטן מלהסטין, עכ"ל.
איתא במדרש תלפיות )ענף אבידה( קבלתי מי שמאבד איזה דבר אם ינדור 
למאור אם אני מוצא אותה נדר סך מעות, או שמן למאור עילוי נשמתו 
של רבינו מאיר בעל הנס ז"ל מיד מוצא האבידה, ובלבד שלא יעבור 
זמן, שאם האבידה מעות אפשר שכבר הוציאו אותם המוצא בהוצאות 
ואם הוא בגד או שמלה אפשר שהוליכה למקום אחר או עשה בו שינוי 

באופן שאיננו ניכר ואז אין מועיל הנדר, עכ"ד.
נשמת  לעילוי  שמן  שידליק  גדולה  סגולה  אז  ר"ל,  בצרה  שהוא  מי 
ויועיל לו לצאת מן הצרה, כי שמ"ן הוא ר"ת "שומר  זי"ע,  רמבעה"נ 

"מצרות "נפשו )סגולת ישראל מערכת צ' אות ל(.
 

]5[ בשו"ת שלמת חיים )ענינים שונים סי' צ'( הביא עצה זו בתוספת הכוונה 

זיתים בשמות ק"ל אלוקי"ם  )עיין נגיד ומצוה( לכווין כשאוכל  מהאריז"ל 
מצפ"ץ בגימ' זי"ת, ויאכל אותם עם שמן זית ואז מה טוב לכוין.

ועיין בשער המצות )פרשת ואתחנן הובא במג"א סי' קע סקי"ט( דמה שאמרו ז"ל 
גורמין שכחה באדם כשיאכלם כמו  סוף מסכת הוריות כי יש דברים 
הזיתים וכיוצא, אין זה אלא במי שאוכלם בלא כוונה כמו עם הארץ, אך 
מי שמכוין באכילתו אל הכוונות הכתובים בפרשת עקב אדרבא נותנין 

לו זכירה יעו"ש.
)שם צג( דהדבר פשוט, במה שנאמר בש"ס ליי  וכתב ע"ז השלמת חיים
זהר, ראוי שלא ירגיל שלא ילמדו אחרים ממנו שאינם יודעים הכוונות, 
כי אם לומר שאם רואים אדם  זצ"ל  והמג"א לא העתיק דברי האר"י 
שאוכל זיתים שלא להרהר אחריו, אבל עדיין אין ראוי להרגיל בזה וכו' 
אכילתו  בכוונתו, שע"י  למי שמרגיש  אין הדברים אמורים  זאת  ובכל 

נתוסף לו זכירה, עיי"ש.
אמנם העולם נוהגין לאכול זיתים עם שמן זית בלא כוונה, וכן מובא 
לטבל  כן  נוהג  שהיה  ח"ג(  לוי  מבית  )קובץ  זצ"ל  מזעליכוב  הגר"ש  בשם 
הזיתים בשמן זית ולאוכלם, וכן מובא בהליכות שלמה )ח"א פ"ב הע' 103( 
שכן נהגו בירושלים מאז ומעולם ואין לערער בדבר, ולאחד שהיה קשה 
זיתים, השיב הגרשז"א  זית ושאל כיצד ינהג כשרוצה לאכול  לו שמן 

שמספיק טיפה אחת.
זית  השמן  ובריא  חזק  זכרונו  שכח  דמי  דמסתבר  נראה,  אינו  ]6[ וז"ל, 

מועיל לו יותר, ואילו הזית לא תזיק לו כל כך, ומי שכח זכרונו חלוש 
זית לא תועיל לו כל כך, כי  ואילו השמן  יותר,  ולקוי, הזית תזיק לו 
מסתבר שכח הזית והשמן זית תועיל כפי נטיית טבע האדם, ואם זכרונו 
תשפיע  לקוי  זכרונו  כח  ואם  הזית,  השמן  כח  יותר  לו  תשפיע  חזק, 
עליו יותר כח הזית יותר מאשר השמן תועיל לו, ועוד יש להעיר דאם 
אוכל שמן זית כדי לתקן מה שקלקל הזית א"כ צריך לאכול שמן זית 
כפי השיעור שאכל מהזית ואם אכל זיתים הרבה צריך לאכול שמן זית 
הרבה, כדי שיתוקן כפי השיעור שקלקל הזית, והעולם נהוג רק להטביל 

יהזיתים בשמן, ותו לא, אבל מעולם לא ראינו מי שיאכל שמן זית בשי
עור שאוכל מהזיתים, עכ"ד.

יובספה"ק מהר"א מבעלזא איתא וז"ל, מאשר שמנה לחמו והוא יתן מע
דני מלך, פירש"י ז"ל מאכל הבא מחלקו של אשר יהא שמן, שיהיו זיתים 
מרובים בחלקו והוא מושך שמן כמעין. וצריך להבין כפל הלשון זיתים 
מרובים ומושך שמן, דאם יש שמן הרבה מובן שיש זיתים מרובים, וי"ל 
דבמסכת הוריות איתא אמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של 
שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה, ושכחה אינה 
טובה לעבודת ה', לכך קאמר שאעפ"י שיהיו זיתים מרובים הגורמים 
וכן  יבטל השכחה,  והשמן  כמעין,  זה משך שמן  לעומת  יהיה  שכחה, 
בפרשת עקב כתיב ארץ זית שמן, ופירש"י זיתים העושים שמן, וקשה 
למה נקט הפרי והמשקה, מה שלא אמר הכתוב כן בכל שבעת המינים 
אלא, משום דהזיתים גורמים שכחה, והשמן מועיל לזכרון, וזהו עיקר 

השבח של הזיתים, עכ"ל.

י ֶמֶלְך )בראשית מט, כ(  ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ ֵמָאׁשֵ
הלכות המצויות בנושא השמן

על שפת הבאר
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האחים הגאונים רבי שלום ורבי אורי שרגא פייבל טויבש 
זצ"ל הם שניים מתוך ארבעה בניו ושלושת בנותיו של 
הגאון הקדוש רבי שמואל שמעלקא טויבש, )עליו כתבנו 
יאס  אב"ד  עולם",  "חיי  ספר  מחבר  בעל   )87 בגליון 
ומלפנים אב"ד העיר אוברטין, שינובה, בנו של הגה"ק 
גם  לימים  ראם".  ה"קרני  בעל  טויבש  משה  אהרן  רבי 
הרה"ק  של  חמיו  שמעלקא  שמואל  רבי  הרה"ק  העה 
רבי מרדכ'לה מנדבורנא זצ"ל והיו רבי שלום ורבי אורי 
ויראה,  תורה  של  זה  גדול  בבית  לגיסיו,  פייבל  שרגא 

רבנות ומנהיגות, נולדו האחים הקדושים לבית טויבש, 
ברבנות  אבותיהם  בית  שושלת  את  בגאון  והמשיכו 
ובהרבצת תורה וחסידות. מצד אמם התייחסו למשפחת 
הנגידים רוזנפלד. סבם היה הרב הנגיד רבי שלום הלוי, 
בנו של הגה"ק המפורסם רבי יחיאל מיכל הלוי אבד"ק 
מגזע  מלובלין,  המהרש"ל  לרבינו  שביעי  דור  לאדמיר, 
רש"י הקדוש, וזקינו היה מגזע הגאון הקדוש רבי יהושע 

העשיל אב"ד לובלין וקראקא. 
זקינו הרה"ק רבי אהרן משה טויביש זצ"ל גמר את ההלל 

על בנו - אביו של רבינו - הרה"ק רבי שמואל שמעלקי, 
והיה קורא עליו את הפסוק )משלי כ"ג ט"ו( "בני, אם 
חכם ליבך ישמח ליבי גם אני", בשל היותו גאון וחריף 
גדולי  עם  מתכתב  היה  בצעירותו  וכבר  מפורסם,  ובקי 
דורו. וגם ברבי אורי שרגא נתקיים פסוק זה, בהמשיכו 
לתפארת את שושלת הגאונות והרבנות של בית אבותיו 

ולמעלה בקודש. 
רבי שלום היה גם חותנו של אחיו רבי אורי שרגא פייבל, 

ושניהם נפטרו בחודש טבת. 

הגאון רבי שלום טויבש זצ"ל - כ' טבת
רבי שמואל  נולד לאביו  זצ"ל  רבי שלום טויבש  הגאון 
שמעלקא טויבש בכ' לחודש כסלו שנת תקפ"ה. בילדותו 
שמעלא  שמואל  רבי  הגאון  אביו  מפי  למד  המוקדמת 
זצ"ל. החל מגיל תשע שנים למד וקנה תורה מפי זקינו 
את  למד  ממנו  זצ"ל,  טויבש  אהרן  משה  רבי  הרה"ק 
דרך הלימוד הישר לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. 
הוא מילא כריסו בש"ס ופוסקים בהיותו בעל שכל חד 
והמשיך את דרך הלימוד שקנה מאביו ומזקנו הגדולים. 
בהגיעו לפרקו בשנת תר"א הקים את ביתו עם בתו של 

רבי חיים דסלר מנדבורנה, שהיה בנו )חורגו( של הרה"צ 
רבי דוד אריה מנדבורנה ונכדו של הגאון הצדיק הרה"ק 
רבי צבי הירש מנדבורנה בעל ה"צמח ה' לצבי". מצד אם 
זוגתו התייחס לרבי מאיר מפיקוב בנו של הרה"ק רבי לוי 

יצחק מברדיטשוב זי"ע. 
בלבד,  שנה  ושלוש  עשרים  כבן  בהיותו  תר"ח,  בשנת 
נתמנה לכהן ברבנות העיר טרגו-פרומוס הסמוכה ליאס 
כשתים- במשך  ברבנות  שימש  שם  ק"מ(,  כ50  )מרחק 

עשרה שנה. 

לאחר פטירת זקינו רבי אהרן משה טויבש בתמוז תרי"ב, 
שימש רבי שלום תקופה קצרה כממלא-מקומו ברבנות 
העיר יאס, עד שאביו רבי שמואל שמעלקא עלה לכהן 
ברבנות יאס על מקום אביו רבי אהרן משה זצ"ל ואז חזר 

שוב לרבנותו בטרגו פרומוס. 
על  בוטושאן,  העיר  ברבנות  לכהן  נקרא  תרכ"א  בשנת 
שעבר  אלטר  אריה  משה  רבי  הקודם  הרב  של  מקומו 
לרבנות בבאקוי. רבי שלום טויבש שימש ברבנות העיר 
בוטושאן במשך למעלה מעשרים ושמונה שנים. כל ימיו 

חכמי 
רומניה

מצבת רבינו 
אורי שרגא 

פייבל טויביש 
בבית העלמין 

ביאס.

מצבת 
רבינו שלום 

טוביש 
בבוטשאן
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השתעשע בלימוד התורה בה הגה יומם ולילה, והעמיד 
תלמידים רבים. הוא היה תל תלפיות בהלכה לרבים, וגם 
אדמו"רים חשובים הפנו אליו את שאלותיהם. תפילתו 

היתה בלבת אש והעידה על צדקותו ויושר לבבו. 
בקיץ תרכ"ה חלה רבי שלום אנושות במחלת הטיפוס 
שיקום  האמינו  ולא  ביאוש  ידיים  הרימו  והרופאים 
מחוליו. בחסדי השם יתברך התחזק והתאושש מהמחלה, 
החלק  את  תרכ"ט  בשנת  הוציא  להשי"ת  תודה  וכאות 
הראשון של ספר השו"ת שלו "שאילת שלום", והמשיך 
העיר  כרב  וארוכות  רבות  שנים  עוד  ולפעול  לכהן 

בוטושאן.
ספרו "שאילת שלום" על שני חלקיו, הציגו אותו כאחד 
זאת  מייחס  הוא  לספר  בהקדמתו  הבולטים.  הרבנים 
הלך  לא  "ליבי  וזקינו:  מאביו  ירש  אותה  לימודו  לדרך 
בדרכי הפלפול הנהוגים בזמננו, כי אם לאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא בפלפול ישר לפני כל נבוני מדע, כאשר 
למשל  הקדושים".  הגאונים  ורבותי  מאבותי  קבלתי 
הצדיק המפורסם ר' דוד טברסקי ועוד הפנה אליו את 
שאלתו כשרצה לעזוב את עירו ולהתישב בגליציה וכבר 
שכירות  דמי  ושילם  וכבודו  צרכו  כפי  בתים  שם  שכר 
סכום רבא אך נודע לו שהבתים נבנו באיסור ביום השבת 
ודרש כבוד קדשו מאתי להביע לו חוות דעתי אם יש בזה 

חשש איסורא. )ראה להלן ההקדמה במלואה(
שאלות רבות הן של רבני הסביבה, מהן בעיות של יחסי 
הקהילות, רבנים, שוחטים ופרנסים מקהילות רבות כמו: 

בראילה, גאלאץ, פוקשאן, קראיובה, דאראבאן ועוד.
מכתב מעניין שכתב רבינו לאחיו-חתנו רבי שרגא אורי 
שרגא פייבל רבה של יאסי )ראה עליו להלן(, מלמד על 
הוא  וכך  עת.  באותה  בוטושאן  בעיר  שאירעו  הפרעות 
החליצה  בנידון  השאלה  עם  מכתבך  "יקרת  לו:  כותב 

קבלתי לנכון זה כמו שני שבועות, ולגודל הפחדים אשר 
עברו עלינו מהקשר רשעים אשר התקשרו פה להצית 
אש בעירנו ר"ל למען גזול ורצוח כאשר באין ספק לשמע 
אוזניכם הגיע, לא היה ליבי עימדי ואף ידי היו כבדות 
לשאת עט סופר בידי ולהשיבו חוות דעתי. ואם כי עוד 
בשבת-קודש  גם  כי  לגמרי,  הפחד  סר  ולא  נשקט  לא 
העבר אחר חצות היום פתאום יצאה אש ברחוב דארהוי 
אותנו  וישמור  בידם  יעזבנו  לא  ד'  בתים,  ונשרפו כמה 

מכל רע סלה".
בערב יום-הכיפורים תרמ"ט )ויש דעה שהיה זה בעשרה 
בטבת(, בעת יציאתו מהמרחץ החם אל האוויר הקר מאד 
ששרר בחוץ, התבקש רבי שלום מעסקני העיר לנסוע 
החיילים  את  לשחרר  אצלו  ולפעול  הצבא  מפקד  אל 

שלום  רבי  יום-הכיפורים.  לקראת  מהצבא  היהודיים 
נפשם  על  להתחנן  ונסע  ומצבו  עצמו  על  הסתכל  לא 
נחלה  הגדולה  הצינה  בעקבות  היהודיים.  החיילים  של 
לפני  מלרדת  עצמו  מנע  לא  זאת  אף  על  אך  ונחלש, 
ממש.  של  במסירות-נפש  יום-הכיפורים  בליל  התיבה 
מני אז הלך ונחלש עד ליום כ' בטבת תרמ"ט, אז השיב 

את נפשו לגנזי מרומים. 
הלוייתו נערכה מבית-הכנסת בשוק החדש של בוטושאן 
חיים  רבי  בנו  הספידו  שם  בבוטושאן,  העלמין  לבית 

טויבש שהתקבל לרב אחריו, וחתנו רבי צבי תאומים. 
השאיר אחריו ברכה את צאצאיו:

רבי חיים טויבש - אב"ד בוטושאן בעל מחבר ספר "חיים 
של שלום"

רבי אהרן משה טויבש - חתנו של רבי דוד אייזיקסון 
אב"ד ראמאן )התגורר בסוף ימיו בבית חתנו רבי אלתר 
בהר- ונטמן  תרפ"ט  כסלו  בל'  נפטר  בירושלים,  לוין 

הזיתים בירושלים
רבי אליעזר - התגורר בסיגעט 

רבי שמואל שמעלקא 
כאמור, אחיו רבי אורי שרגא פייבל אב"ד יאס היה חתנו

חתנו רבי צבי הירש תאומים - רב בבוטושאן
מצבתו

ששימש  זצ"ל  שלום  ר'  מרנא  החסיד  הגאון  פ"נ 
בכתר הרבנות דפה משנת כת"ר עד שעלה השמימה

על"ה כ' טבת שנת תרמ"ט
בעהמח"ס שו"ת שאילת שלום מהדו"ק ומהדו"ת

בהגאון החסיד מרנא מו"ר שמואל שמעלקא זצל"ה 
האבד"ק יאס

תנצב"ה ובג"ע ת"מ

האהל על מצבת רבינו שלום הנמצאת בבית העלמין בבטושאן, לצד מצבת בנו 
רבי  הגה"צ  ידי  על  חודשו  והמצבות  האהל  הרבניות,  מצבות  וכן  חיים,  רבינו 
יואל טוביאס שליט"א רב אב"ד שכון ו' ב"ב והרב אברהם יעקב סלמון שליט"א 
בשנת תשנ"ד ב'מסע הקהילות' שערכו אז, ומפעם לפעם עובר המקום שימור 

ושיפוץ נוסף

האבל הכבד בבוטושאן
מאמר שפורסם במכתבי העת אחר פטירתו של רבי שלום טויבש זצ"ל

רומעניען
באטושאן. בגדי אבל קודר לבשה עדת ישורון בבאטושאן. ובכל רחובות העיר נשמע בכי ומספר, כי נלקח ממנה, ארון 
אלקים, הוא רועה הנאמן, הודה זיוה והדרה, אשר נהל את עדר ה' על מי מנוחות התודה ודעת את ה' יותר מעשרים 
ושמונה שנה, הוא רבינו הרב הגאון החריף והקדוש, אשר שם לו בכל תפוצות ישראל, רבי שלום טויבש זצ"ל בעל 
השו"ת "שאילת שלום" מהדורא קמו"ת שרבים מאבירי התורה שותים בצמא את המים החיים הטהורים והנאמנים שהקרו 
מהבאר שחפרה שר התורה הזה. כי בחשקו לתורת ה' הטהורה התמימה ומאירת עינים, ובשכלו החד והזך, פתח שעריה 
בחכמה וחדר לתוך נכאת ארמונה, עד אשר נחית לעומקא דדינא, למען השיב כהלכה לכל שואל כענין. כי משנתו היתה 
קב ונקי, ולבו לא הלך אחר דרכי המפלפלים ברעות זרות ומשאות שוא ומדוחים ונוטים בסברותם מדרך האמת, רק סדר 
תלמידו ברור עליו )מרב"ר ויחי(, ולא יכלו פלפולים נלוזים להטותו מגי חריצת משפטו, כי הוא עשוי לבלי חת, וידע רב 

כחו בתורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ולהוציא דין אמת לאמתו.
גזע ישישים עלה מגאליציא לרומניא )מ"ק כ"ה(, הוא הרב הגאון החריף וכו' ר' אהרן משה טויבש זצ"ל הראב"ד מעיר 
סניאטין, אשר נקרא לשרת בקדש בכתר הרבנות לעדת ישראל ביאססי, וענפיו היו לארזי אל אדירי התורה, כי תורת 
רבינו משה הטהורה לא משה מפי זרעו היושבים כסאות למשפט בהרבה קהילות ישרון אשר בערי רומניא, והתורה 
חוזרת על אכסניא שלה, וגם רבי שלום זצ"ל הוא נצר נחמד מגזע היקר והאדיר הזה, כי הוא בן לבנו הרב הגאון החסיד 

ר' שמואל שמעלקי טויבש זצ"ל שמלא אחר מות אביו הגאון מקומו לכהן פאר ולשבת על כסאו.
רבינו ר' שלום זצ"ל נולד ביום כ' כסליו תקפ"ה, עוד בימי ילדותו בהיותו בן שבע שנים, החל דבר ה' לפעמו וישב לרגלי 
א"ז הנ"ל ובקש תורה מפיהו והצליח בכל למודו, כי הלך מיום ליום מחיל אל חיל, וא"ז אשר ראה את חריצת למודו 
ושכלו החד, וכי ברכה בנכדו היקר הזה ויגדל ויהיה לאיש גדול ומופת בישראל - כאשר לא שגה באמת ברואה - העניק 
לו מכל טובה ואוצרה להביאו אל הקדש פנימה, וכן פרח כתמר הענף היקר הזה והיה לעץ נחמד ורענן. בהיות אך בן 
כ"ג שנה שמח עדת ישראל מעיר טירגול-פראמאס את נזר הרבנות על ראשו ושרת שם בקדש שתים עשרה שנה, עד 
אשר נקרא מפה הרב ר' אלטער ז"ל להיות רב בעיר בבאקוי, ואז קראו שלוחי העדה פה את רבינו שלום זצ"ל לשמש 
פה בקדש בעטרת הרבנות. בכל משך משמרתו הקדושה פה, לא פסק פומיה מגרסא ובתורה שהיתה שעשועיו, הגה יום 
ולילה והעמיד תלמידים להגדיל תורה והאדירה, ובעת ששפך שיחו לפני ה' רוממות אל בגרונו ותפלתו חצבה להבת 
אש. אבל גם אם אבוא לספר עוד פרשת גדולתו בתורה וצדקת מעשיו הישרים לא אוכל לסיים לכלא שבחא דרבינו זה.
אור ליום ב' י"ט לח"ז באשמורת הבוקר בשעה ששית שכב רבינו ויצאה נשמתו באחד בטהרתה לשוב לבית אביה למקור 
מנו חוצבה וחיש מהר נתפשטה השמועה הלא טובה בכל העיר, כי שודד תפארתה ממנה, והעיר באטושאן נבוכה, חכם 
שמת הכל נעשו קרוביו, גם המעטים שרננו בחייו באהלם וחשבו למצוא כתמים בשמש צדקה הלזו - כי אחרי מי לא 

יביטו בעין צרה מחפשי עולות? - שמו עתה יד לפה ונעשו קרוביו.
בנו הרב הגאון המפואר החריף ר' חיים טויבש הי"ו ואחיו של רבינו הרב החריף ר' אייזיק הי"ו בשמעם כי גברה מחלתו 
באו הנה לבקרו בחליו ונשארו עד עת נלקח מאתם חמדת נפש. למחרת ביום ג' נסגרו כל החנויות והתאספו אלפי אנשים, 
ולא נשאר כמעט איש בביתו ובאו לגמול עם רבם את החסד האחרון. בשעה י"א נשאו את רבינו לבית הטבילה ומשם 
לבהכ"נ אשר בשוק החדש לעשות הקפות, ומשם לותה אותו המחנה הגדולה מאד מאד עד בואה על במל"ח, וכל רואה 
קרא: אבל כבד הוא לעדת באטושאן. בבית עלמין נשא בנו הרה"ג ר' חיים הנ"ל הספר מר בקינים הגה והי על אביו בכורו 

ועטרת ראשו וירד בבכי וכל השומעים געו בבכיה, 
ואחריו הספידו ג"כ במר נפש ובדברים נכנסים ללב 
חתן רבינו הרב החריף ר' צבי תאומים הי"ו בן הרב 
הגאון ר' משה תאומים ז"ל אב"ד דעיר האראדענקא.
ששה ימים עברו על אדמת קודש בה ינוח לו איש 
אלקים זה בשלום, הימים יחוברו לשבועות, השבועות 
לחדשים, החדשים לשנים והשנים למחזורים וזכרון 
יגון  הטוב  ושמו  עמו  מתוך  יסוף  לא  זצ"ל  רבינו 
מדור לדור! בת קול הכריזה ואמרה! נשמת "שלום" 
אומרים:  השרת  ומלאכי  השכינה,  בכנפי  מוטלת 
צדקת ה' עשה בכל לבבו ונפשו והגיד דבר ה' ליעקב 
אדון  לפני  שלום  יבוא  לישראל,  ומצותיו  ומשפטיו 
השלום ויחזה בנועם ה' ולאור באור החיים הנצחיים! 

)סוטה י"ג(.
המנחם אבלי ציון ימחה דמעה מעל כל פנים וישלם 
נחומים לכל המתאבלים על רבינו זצ"ל. אשר בתוכם 
גם אנכי המוקיר רבנן אשר יראת ה' הטהורה היא 

אוצרם הכותב בדמע
הלל כהנא, בעה"מ ס' נ"ה.

יום א' כ"ו לעשירי שנת "המשלם נחמים לנו" לפ"ק.

 דבריהן הן הן זכרונם
הקדמת רבינו שלום לספרו "שאילת שלום"

ודעת  בינה  ערכי,  מיעוט  ידעתי  מדבר,  ונדכה  נשבר  בלב  המחבר.  אמר 
כיונה בין הגדולים, חוברי חבור  זו: להיות  ולא הגעתי לידי מדה  חסרתי, 
מחוכמים, וראו הי' לי להיות נחבא אל הכלים לבלי שלוח דברים, על פני 
חוצות ועברים. אמנם הדבר אשר הביאני עד הלום, להוציא חיבור זה לאור 
עולם, אספרה כמו - הן בקיץ תרכ"ה העבר יסור יסרני ה' בטובו, ונהייתי 
הגיעו,  לשאול  וחיי  מות,  שערי  עד  והגעתי  ר"ל  הטיפאס  בחולי  ונחליתי 
עדי לא האמינו כל רופאי דמתא, כי אשובה ארעה צאנו אשמור, ואמרו אך 
אבדה תקותי, נגזרתי מהיות לאיש אבל רבות מחשבות כו' ואם ה' צבאות 
יעץ לטובה, מי יפר, וזכות אבותי הקדושים אשר בארץ המה, וזכות הטפלי 
ועיניהם  המה,  ה'  ברך  זרע  כי  יכירם  רואיהם  כל  ת"ל  אשר  בי,  התלוים 
נשואות אלי, כל אלה ראה ה', את עניי ויגיע כפי, ויאמר למלאך הרף, לא 
תגע בו יד, ואך את נפשי שמור. וברוב טובו וחסדו, שלח לי עזרו מקודש, 
וחייתני מירדי בור, ויקם על סלע רגלי, ויכונן אשורי, לשוב להתהלך לפניו 
בארץ החיים ולעמוד לשרת לפני עם ה' או אז אמרתי מה אשיב לה', ומה 
אכף לאלקים מרום, על כל תגמולוהי עלי, אם אמרתי ארדוף אחלק שלל, 

ופזר אתן לאביונים.
הנה בעוה"ר לא זכיתי לשתי שלחנות, הון ועושר בביתי אין ואם כי העיר 
אשר אני בקרבה, ת"ל גדולה לאלקים, בכ"ז בזיעת אפי אכלכל את ביתי 
בלחם לאכול ובגד ללבוש, מששתי את כל כלי ביתי, ולא מצאתי כ"א ד"א 
של הלכה, זהו חלקי מכל עמלי, עמדתי משתאה ומחריש לדעת, במה זה 
אכפרה פניו, ומה המנחה אשר תלך לפני, ומה מידי יקח, ובעוד מחשבותי 
שוטטת אנה ואנה סעיפי רעיוני השיבני, מה לך נרדם ומשתומים: הלא ה' 
הוא הטוב, ולא בזה ולא שקץ מנחת עני, אם רב ואם מעט תעלה לרצון לפניו 
וגם אתה תקריב לפניו מנחת תודה, משלחנך זה זכית בו, הוא השלחן אשר 
לפני ה', ותבוא במגילת ספר כתוב אליך, אשר נדרשת לאשר שאלוך, דבר 
ה' זו הלכה, והשבתם כאשר הורוך מנדעי לבבך ותקבעם בדפוס, ושמעתך 
יתבדרון בשערים המצויינים בהלכה, ותהי זאת מנחתך לפני ה', ויעלו לריח 
העצה  טובה  לבי,  אל  אמרתי  ועולה,  כליל  כקרבן  עלילה,  לבורא  ניחוח 
הנכון  בסדר  לסדרם  ליום שמתי  ולילה  חלצי,  כגבור  ואזתי  לפני  היעוצה 
ולהדפיסם אדרא, ואקוה כי חכמי לב ימצאו במו לופש, וטוב טעם ודעת, 
כי לא לבי הלך בדרכי הפלפולים הנהוגים בזמנינו כ"א לאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא, בפלפול הישר לפני אלקים ואנשים, כאשר קבלתי מרבותי 
נ"ע הן המה כבוד אדמו"ר הגאון החסיד זצללה"ה, וביותר מכבוד מו"ר זקיני 

הגאון האמיתי מאור הגדולה זצללה"ה אשר רוב חכמתי ממנו.
ובעודי כבר תשע על זרועו לקחני, ובחיקו השיבני, ותורת ה' למדני, ועל 

קו היושר העמידני.
זכרת להם אלקי לטובה, ותהא נשמתם צרורה בג"ע העליון, ויעלו מעלה 

מעלה.
בשם  הלזה  חיבורי  שם  וקראתי 
זכרי  וזה  שמי  זה  כי  שלום,  שאילת 
לדור דור, ואשא אל שמים ידי בתפלה 
ההולכת  מנחתי  נא  קח  חי,  לאל 
מלפני, ותעלה לפניך לריח ניחוחים, 
אהללך  בעודי  ואני  מחים,  כעולת 
גמלתני,  אשר  הטוב  על  כי  איום, 
תאריך  וכן  הזה  כהיום  להחיותני 
ושבתי  ובנעימים,  בטוב  ושנותיי  ימי 
וללמד  ללמוד  חיי,  ימי  כל  ה'  בבית 
ולהוסיף  ולקיים  ולעשות  לשמור 
אומץ בתורתו אני וזרעי וזרע זרעי כו' 
החידושים  יתר  לאור  להוציא  ואזכה 
עמדי  הכמוסים  ואגדות  בהלכות 
וירושלים  יהודה  יוושע  ובימינו 
ומלאה הארץ דעה כו' והי' ה' למלך 

על כל הארץ.
כותב  ה',  לעבדי  עבד  עתירת  כה 
וחותם יום א' כ' טבת ]יום פטירתו![, 
אגילה באלקי ישעי, אך בו אעלזה, 

לפ"ק פה"ק באטשאן יע"א.
שלום טויבש 

צילום שער ספרו 'שאילת שלום' נדפס 
שחתם  )מענין  תרכ"ט  בשנת  בזאלקווא 
את ההקדמה לספרו ח"א - ביום כ' טבת, 

יום פטירתו, 20 שנה קודם(

עדיין  העתיקים  והציורים  היום  עד  הקיים  בבוטשאן  חדש'  'שוק  הכנסת  בית 
נראים בקירות, אך שועלים הילכו בו לדאבון כל לב וכיום המקום משמש כנגריה 
הקדושים  למקומות  ה'אגודה  נציג  ז"ל,  הלוי  אבישי  נראה  משמאל  מקומית, 

ברומניה', שנפטר בב' סיון תש"פ ונטמן בבוטושאן



8 באר בשדה- שטפנשט

הגאון רבי שרגא אורי פייבל טויבש זצ"ל - י"א טבת
הגאון רבי אורי שרגא פייבל טויבש זצ"ל, נולד בשעת תפילת 
נעילה של יום-הכיפורים בשנת ה' ת"ר בעיר אוברטין, לאביו 
הגאון רבי שמואל שמעלקי טויבש. בשנות ילדותו ובחרותו 
דק"ק  אב"ד  הגאון,  מאביו  תורתו  את  שרגא  אורי  רבי  קנה 
ביד רמה את כל  אברטין אשר בגאליציה המזרחית, שניהל 
ענייני העיר כרב וכאב"ד, ופעל ועשה רבות להרמת קרן הדת 
והתורה, לתקן תקנות גדולות ולהגדיל תורה ולהאדירה, כרב 

וכמורה דרך.
בהגיעו לפרקו הקים רבינו את ביתו עם בת אחיו הגאון רבי 

שלום טויבש, אב"ד טירגו פרומוס ובוטושאן.
בח' מנחם אב שנת תרכ"ה, עלתה באחת נשמתו הקדושה של 
אביו הרה"ק רבי שמואל שמעלקי זצ"ל לגנזי מרומים בהיותו 
כבן נ"ז שנים בלבד בכהנו כרבה של העיר הגדולה יאס ושם 
מנו"כ. עם הסתלקותו של אביו נקרא רבינו למלא את מקומו 

ברבנות יאס והוא כבן כ"ה שנים.
במלוא  נתגלה  יאסי,  ואם  בעיר  פאר  לכהן  רבינו  משעלה 
יפעתו והדרו ובכוח הנהגתו ותורתו בעיר יאס שימש בקודש 
למעלה מארבעים שנה כששמו נודע כאחד הרבנים החשובים 
ביותר בחיים הציבוריים של יאסי. ביתו שימש נקודה מרכזית 
היה  מידותיו  ובטוהר  הנעלה  באישיותו  העם,  שכבות  לכל 

אהוב על כל שכבות האוכלוסיה היהודית, 
ושימשה  הצבור  בעיני  נתקדשה  דמותו 

כסמל של איש אהבת חסד ואמת. 

תרתו מגן לנו
ספרו  לבוב  בעיר  הופיע  תרמ"ו  בשנת 
וישעי",  "אורי  שו"ת  רבינו  של  החשוב 
ארבעת  על  מחידושיו  קטן  חלק  שהכיל 
החליף  זה  בספר  ערוך".  ה"שולחן  חלקי 
הגאון  כמו:  התקופה,  גדולי  עם  דברים 
לוחות  ספר  מחבר  זצ"ל  צאזמיד  עוזר  רבי 
העדות, הגאון רבי יעקב צבי ואלדמאן זצ"ל 
יוסף  רבי  הגדול  הגאון  בארשא,  אבד"ק 
פרעמישלא,  אבד"ק  מייזליש  ליפא  חנניה 
הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל פנט אבד"ק 
אברהם,  מחזה  בעל  בראדי  גאב"ד  דעש, 
איטינגא  אהרן  יצחק  רבי  הגדול  הגאון 
בעל שו"ת מהרי"א הלוי אב"ד לבוב, הגאון 
צפת,  אבד"ק  העליר  שמואל  רבי  הצדיק 
הגאון רבי יהושע העשיל וולרשטיין ראב"ד 
'אורי  הספר  יהושע".  "שדה  בעל  בריישא 
התורה,  בעולם  רב  רושם  עשה  וישעי' 
גם  המחבר  רבינו  של  שמו  את  ופירסם 
בספר  מרומניה.  רחוקים  תורניים  בחוגים 
זה משתקפת אישיותו וגדולתו הכבירה של 
רבינו, בקיאותו הנפלאה, עמקנותו החותרת 
ומעל  דבר, סברתו הישרה,  כל  ליסודו של 

לכל - אהבתו הגדולה לתורה.
נוסף מחידושי תורתו של רבינו, כמו  חלק 
גם חידושי תורתו של אביו הרה"ק רבי משה 
אהרן זצ"ל, נדפסו בתוך ש"ס ווילנא בסופו.

פולמוסיו התורניים
רבי אורי שרגא השיב תשובות מסועפות 
שהעסיקו  שונים  הלכתיים  בעניינים 
העופות  "בעניין  כגון  התקופה,  רבני  את 
למדינות  באו  מקרוב  חדשים  הגדולים 
הללו ונקראים בשם גרעצקי, עופות שיש 
בש"ס  המבוארים  טהרה  סימני  ג'  להם 
ופוסקים... ונתעורר רעש גדול מתנשאים 
ומהם  אוסרים  מהם  המורים,  גדולי  בין 
מתירים. ולאשר העופות הללו כבר נתרבו 
ופרו  העופות הקטנים שלו  בין  ונתערבו 
ורבו זה מזה וכמעט אין אחד מהם אשר 
ורבים  באלו  אלו  מהתערובות  יהיה  לא 

שנכשלו  לומר  חולין  וחלילה  שלהם,  ומביצים  מהם  אכלו 
לעיין  ולבי  עיני  נתתי  ע"כ  אסורות,  במאכלות  ישראל  כלל 
בשיורתא דא, ות"ל עלתה בידי כהוגן להתיר העופות הללו 
בלי שום חשש ופקפוק כלל, כאשר עין רואה תאשר הדברים 

בעזהש"י".
בתשובתו הוא מרחיב על חומרת הרמ"א שלא לאכול שום 
הגדול  הרב  מכתבים  על  מסתמך  הוא  במסורה.  אלא  עוף 
שעלה  זללה"ה  באטשאן  ראבד"ק  היילפרין  אייזיק  חיים  ר' 
לצפת, "אשר העמידני על האמת כי העופות הללו נמצאים 
כדמות העופות  וצלמם  דומים ממש בתארם  שמה בארה"ק 
הללו ואוכלים אותם שמה בלי שום שאלה כלל". כמו כן הוא 
מסתמך על דבריו של "רב חכם הכולל מהספרדים דעיה"ק 
ומצא  לאה"ק  שבא  מיום  שנים  נ"ה  שזה  תובב"א,  טבריא 
שמה חכמים גדולים יראים ושלמים ואכלו התרנגולים הללו 
בלי שום חשש. וג"כ הנהו תח"י גב"ע אשר נגבה בסאדגורא 
מאת אנשי ארץ הקדושה מופלגי תורה ויראים ושלמים אשר 

העידו והגידו עפ"י דתוה"ק כי העופות הללו הנם ממש בכל 
סימניהם כתבנית העופות של אה"ק תובב"א ועדותן נאמנה 

למאוד".
הוא התכתב בעניין עם אחיו-חותנו הגאון רבי שלום טויבש, 
שכתב לו מכתב תשובה מפורט )מופיע בשו"ת שאילת שלום 

סימן כ"ב( להלן המכתב:
שלום וכ"ט לכבוד אחי חתני רצוי נפשי הרב הגדול המופלג החריף ובקי ירא 

ושלם חכם וסופר כ"ש מו"ה שרגא פייבל נ"י טויבש מו"צ דק' יאס.
ידי  משכתי  אשר  על  עלי  תרעומתך  רוב  וראיתי  הנעים,  מכתבך  קבלתי 
לא  ח"ו  ידידי,  אחי  החדשים,  העופות  בנידון  תורה  דעת  דעתי  מלהשיבך 
מרפיון אהבה מנעתי מלהשיבך, כי אם כי עמוס הטרדות אני מאד וככחי מאז 
אין כחי גם עתה וקשה עלי הכתיבה ולא ראיתי הכרח לתשובתי בזה כי בגוף 
הדבר כבר גליתי לך דעתי פא"פ כי רואה אני דברי המתירין בזה וכאשר כן 
הסכימה גם דעת אבינו הגאון החסיד זצללה"ה ואיני רואה שום נדנוד איסור 
בהם, ואם להרבות בדיעות נגד הרב המתעקש כבר אמר החכם מכל )משלי יז 
י( תחת גערה במבין כו', וכל אשר לו לב לדעת בלבבו יבין כי לא בסבי טעמא 
ולא יטה אוזן להמות הבליו, אולם לאשר חזקת עלי דבריך להשיבך דעתי בזה 
הנני למלאות רצונך ולהודיעך את אשר עם לבבי בקיצור מילין לאפס הפנאי 

ומה גם כי אין הענין סובל אריכת דברים.
באו  אשר  שנים  איזה  זה  אשר  'גרעצקיא'  שקורין  החדשים  העופות  ע"ד 
למדינתינו ונמצא בהם ג' סימני טהרה בגופם ובחזקת שאינם דורסים המה 
והם שכנים ונדמים עם העופות שלנו ומזדווגים זל"ז ומולידים זה מזה וכבר 
נגבה עדות מכמה אנשים מאה"ק כי כדמותם וצלמם נמצאים שמה באה"ק 

ואוכלים אותם שם לרוב בלי שום חשש ופקפוק כלל.

*
רבינו הדפיס את הפולמוס ההלכתי 
הודו   - קוצין  עופות  מסורת  של 
טהור'  'עוף  בקונטרס  וקפריסין 
שלו  בשו"ת  שוב  הדפיסו  ואח"כ 

'אורי וישעי' סימן י"א.
*

הו"ל  וישעי",  "אורי  חיבורו  מלבד 
משה  ר'  על  מר'  'מספד  ספר 
הגדול  בביהכ"נ  שאמר  מונטיפיורי 
)טשערנאוויץ,  אלול  ו'  ביום 
חיבורים  השאיר  כן  כמו  תרמ"ה(. 

רבים שלא הספיק להדפיסם. 
שו"ע,  בד"ח  שו"ת  וישעי',  'אורי 
הקדמה  תרמ"ו(  )לבוב,  מהדו"ק 

בנים.  גידול  בצער  הרבה  שנענש  בסופה  ומביא  באגדה, 
וזל"ק: כי מה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה יליד עפר, להמלט 
מטעות ומשגיאה וביחוד כי בעוונותי מעט ורעים הי' ימי שני 
ונקרע לבבי עי"ז  גידול בנים,  חיי, כי נענשתי הרבה בצער 
לקרעים רבים, ומכף רגל ועד ראש אין בי מתום, כל ראשי 
לחלי וכל לבי דוי, וידוע דברי חז"ל כי שמעתתא בעי צלותא, 
ייטב ה' ולא יוסיף לדאבה עוד, יסיר ממני כל מחלה, ירפא 
לכל גופי, יסלח לכל עוני, ויזכני לגדל את זרעי וזרע זרעי עד 
סוף כל הדורות, כולם זרע קודש יהי' כולם חכמים ונבונים 
אבותי  ולתפארת  לכבוד  שיהיה  התורה,  את  יודעים  כולם 
בנים,  בני  זקנים  עטרת  בהם  ויתקיים  זללה"ה,  הקדושים 
במעגלי  וינחינו  בכבוד,  ובעושר  באושר  ובעבודה,  בתורה 
שלא  דבר  פי  יאמר  ושלא  הלכה,  בדבר  אכשל  שלא  צדק, 
כרצונו יתברך, וראה קראתי חיבורי בשם אורי וישעי, כי שמי 
בקרבו, שם הראשון לי לשמי, וע"ד שאמרו חז"ל )מגילה ט"ז( 
וכן הוא  זו תורה,  ע"פ ליהודים היתה אורה אמר ר"י אורה 
אומר כי נר מצוה ותורה אור, כי היא חיינו ואורך ימינו, ועיני 
ולבי נשואות לשמים, אנה ה' אבינו אב הרחמן המרחם רחם 
עלי, והאר עיני בתורתיך ודבק לבי במצותיך, ושאזכה בקרב 
להוציא לאור עולם חיבורי שו"ת מהד"ת, חיבורי על הרמב"ם, 
התורה  על  וחיבורי  הש"ס,  על  הגהותי 
לעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  ואזכה 
ולקיים ויתקיים בי לא ימושו מפיך ומפי 
זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד 
עולם, וכדרשת רז"ל מכאן ואילך התורה 
כולנו  ושנזכה  שלה,  אכסניא  על  מחזרת 
יחד לעולם לציון ברינה והבית יהי' נכון 

נשא בית הבחירה.

הסתלקותו
רבינו נסתלק לבית עולמו ביום י"א טבת 
ומנוחתו  שנים,  ס"ח  בן  בהיותו  תרס"ח, 

כבוד בעיר רבנותו יאסי.

צאצאיו: 
מקומו  את  שמילא  שמעלקא  שמואל  רבי  בנו  א. 

ברבנות יאס. 
ב. בתו לאה אשת רבי יהושע העשל באב"ד אב"ד 
חמיו-רבינו  פטירת  לאחר  עבר  הוא  שאף  סוליצה, 

לכהן ברבנות ביאס. 
טויבש,  שמעלקא  שמואל  לרבי  שנישאה  בתו  ג. 
ראב"ד  איכל  יחיאל  רבי  הגאון  רבינו  של  אחיו  בן 

סדיגורה. 
ד. בתו אשת רבי יצחק ציף מטלומטש ולבוב.

קול נהי נשמע ביאס
לפנינו מאמר נהי ומספד המתאר את הסתלקותו של רבינו ומתפרסם כאן לראשונה מתוך 
עיתון דער "יידישעס טאגעבלאט" שיצא לאור בניו-יארק, ב' שבט פרשת בא, תרס"ח. 

מתוך הדברים אנו למדים כמה דברים ובתוכם כמה כבוד נחל 
וגם המלכות  יע"א בשבתו על כסא מלכותו,  יאס  בעיר  רבינו 
חלקו לו כבוד שהיה ממונה לאב"ד יאס מטעם השלטון. אלפים 
ואנו  האידיש  בשפת  נכתב  המאמר  האחרון,  הכבוד  לו  חלקו 
רבי  טויביש  רבני  לנכד  ותשו"ח  הקוראים  לתועלת  תרגמנוהו 
יורק העוסק בקדשים הדפסת תורת  וואלף רוזנברג הי"ו מניו 
רבותינו למשפחת טויביש לאור עולם ובתוכם המצאת העתק 

מכ"ע זה. 
רבה של יאסי נפטר

ר' פיוועל טויבעס זצ"ל
הקהילה היהודית ביאסי באבל אחר רבה הגדול שכיהן ארבעים שנה כרב 

העיר וכור מחצבתו מגאונים.

הלוויה הגדולה
יאססי. – הקהילה היהודית המקומית באבל גדול עקב האבידה של רב העיר 

ומנהיגה.
הרב רבי פיוויל טויבעס אב"ד העיר יאססי נפטר בעשרה בטבת לאחר מחלה 
קצרה של כמה ימים, רק מעט אנשים בעיר ידעו אודות מחלתו, ומשום כך 

הבשורה המרה באה כמכה פתאומית.
הנפטר היה בן ס"ח שנה, וכיהן ברבנות העיר יאסי למעלה מארבעים שנה. 
הרב היה מצאצאי הגאון הנודע ר' אהרן משה טויבעס, מחבר שו"ת "קרני 
ידע  חריף,  מח  בעל  היה  נדירים,  כשרונות  בעל  היה  בעצמו  והוא  ראם", 
בכבוד  התכבד  כך  ומשום  מהודר,  פנים  הדרת  לו  היה  הרב  שפות,  הרבה 
היהודיים  הנשפטים  בו.  הכיר  השלטון  גם  יהודים.  שאינם  ידי  על  גם  רב 
לשבועה  מהמתנגדים  היה  האחרונה  שבתקופה  נציין  בפניו.  נשבעים  היו 
"מארע אדיאקא" ]השבועה שהיהודים אולצו להשבע בעת התדינויותיהם 
בערכאות רבנים ללא מורא לחמו לביטולה ואף פעלו להתנגדות פתיחת בתי 
הכנסת ובכך לא אפשרו לבצע את השבועה האמורה ליד ארון קודש פתוח 

כפי שצוותה הגזירה, העורך[.
השאיר  המנוח  רבניים.  כתבים  ועוד  וישעי"  "אורי  שו"ת  ספר  חיבר  הרב 
אחריו את צאצאיו החשובים, בנו וחתניו ונכדיו, כולם רבנים חשובים, הרבה 

מהם מכהנים כרבנים ברומניא וגם בגאליצא.
חשובים.  אנשים  ועוד  רבנים  ועוד  נימראווער  ד"ר  חתנו  בנו,  הספידוהו 
כל  לבית החיים, מסע הלוויה עברה ברחובות הראשיים,  נישא עד  הארון 
החנויות נסגרו, כל יהודי העיר יאסי, עשירים כעניים, גדולים וקטנים, וגם 
נציגים רשמיים של השלטון באו לתת לרב המנוח את כבודו האחרון, אלפי 
יהודים הלכו אחר מיטתו עם ראשים מורכנים ולבבות נשברים. מאז פטירתו 

של הרב ר' ישעיהו שור בשנת תר"מ לא ראתה העיר יאסי כזו לוויה
ת.נ.צ.ב.ה.

אליהו )משה(

צילום שער ספרו אורי וישעי לבוב תרמ"ו

בית   - הקאפלה  לבנין  ממול  נמצאת  המצבה  ביאס,  העלמין  בבית  טויביש  פייבל  שרגא  אורי  רבינו  מצבת 
שמואל  רבי  וחתנו  פערל,  הרבנית  זוגתו  קברי  גם  נמצאים  לידו  שמאל,  בצד  בשביל  כשהולכים  ההלויות, 

שמעלקא באב"ד בן הרב הגאון יהושע העשיל ונכד המנחת חינוך

הצילום, התמונות והמסמכים באדיבות דוברות ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'

מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת
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סבא קדישא
ה

בן הרה”ק

בי שלום שכנא
ר

 הגדול ממעזריטש

רוז׳ין
מ

מפראהבישט

ק המגיד 
” בן הרה

”ק רבי  בן הרה

אברהם המלאך

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

אבי ]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[ 
שרוצה  מי  אמר:  זי”ע, 
שידבר  שמחה  לשבת  לזכות 
שישי מזקני הגדול רבי  בליל 
זי”ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

ויט שכמו לסבול )מט, טו(
ופירש רש"י: עול תורה.

ט(,  יט,  )שמות  הענן"  בעב  אליך  בא  אנכי  "הנה  כתוב  וכן   
יח(.  כ,  )שם  האלקים"  שם  אשר  הערפל  אל  נגש  "ומשה 
הנה ביאור אלו הדברים הקדושים כן הוא, כי הנה התורה 
הסלול  הנתיב  שידעו  בינה  תועים  מלמדת  הקדושה 
הפרש  שום  אצלו  יהיה  לבל  ב"ה]1[,  הבורא  בעבודת 
וחילוק בשום תנועה ובחינה, בין אתוון רברבין ובין אתוון 
זוטרין, היינו בין מילין קדישין העילאין, ובין מילין דעלמא 

אשר  היא  אחת  תורה  כאחד  כלם  כי  התתאין. 
כל  תליא  ובעובדא  ישראל,  בני  לפני  משה  שם 
ומי  בעלמא]2[.  דהויין  מילין  מכל  ומלתא  מלתא 
שיש בו מדעת קונו יברר העובדא עבודת הבורא 
ב"ה מכל הדרגין תתאין והבחינות הנמוכין ההוין 
בעולם, שלא לתוהו בראם, כי אם להשיב מהם 
יש התלבשות לבושי  גם שם  כי  יצרם]3[.  עובדות עלאין 
קדישין  ומידות  ספירות  המה  הן  עילאה,  דקדושה 
עילאין, אשר יפה כוחם בשבעת ימי בראשית הנקראין 
שבעת ימי הבנין]4[. וכל הדרגין ובחינות דעדו עליה דבר 
כי לא נתהוו  וידע  ויעייל בחינת הדעת,  יכניס  נש, לשם 
הוא  וסומך  באין,  המה  ה'  רצון  להפיק  רק  ח"ו,  במקרה 
בהן  וימשמש  והבן,  הבריאה,  בראשית  הנופלים  לכל  ה' 
עד מקום שיד שכלו מגעת, כל אחד ואחד לפי מדרגתו, 

להעלות מהם תיקונין קדישין עילאין. ומה שהאדם נופל 
לפעמים לאיזה דרגה תתאי ובחינה נמוכה, לשם יתבונן 
דעת שכלו להפיק שם ההתלבשות האלהות שיש בהם, 

כי גם שם נגלה אליו האלהים והבן.
והוא בסוד ומשה, היינו בחינת הדעת]5[, נגש אל הערפל, 
והחשוכים,  העבין  והבחינות  הנמוכין  הדרגות  אל  היינו 

להבין ולהשכיל אשר גם שם האלהים כנ"ל, והבן]6[.
וזהו שאמר השי"ת בתורתו הקדושה, הנה אנכי בא אליך, 
במדרגות  אפילו  היינו  הענן,  בעב  קדוש,  עם  ישראל 
העבים הגשמיים, והן בעקא ]בצער[  והן בחדוה ובכל מה 
שבראתי בעולם כל מה דעדון עליך, הוי כבור סיד שאינו 
מהן  ולברר  בקודש  בה  להשתמש  רק  מהן,  טפה  מאבד 

הניצוצין דנורא קדישא והבן.
)גאולת ישראל אמ"ק למרן הרה"ק רבי שלום מפראהבישט לפרשת יתרו(

הנהגתו של רבינו מפראהבישט בדרך 
הרחבות

בין תלמידיו הגדולים של רבי גדליה מילניץ נמנה הרה״ק 
שכאשר  ומסופר  זי״ע,  מפרוהוביטש  שכנא  שלום  רבי 
ויצא עליו  ובגדלות  נתפרסמה הנהגתו בקודש ברחבות 
לליניץ  בא  שאף   - מבארדיטשוב  הרה״ק  של  תרעומתו 
כך  על  להתלונן  ובארדיטשוב,  לפרוהוביטש  הסמוכה 
ונעמד לימינו, באמרו,  - הגן עליו רבינו בעוז  לפני רבינו 
בהררי  יסודתו  והילוכו  דרכו  שכל  בעדו  ערב  שהוא 

קודש", כפי שאכן לימים נוכחו הכל בכך.
תורת ומגן לנו 

ספרו "תשואות חן" על התורה, ראה אור י״ב שנים לאחר 
נדפסה  כאמור,  בברדיטשוב  תקע״ו  בשנת  הסתלקותו 
רבי  הרה״ק  לבנו  שניתנה  לוי"  ה״קדושת  של  הסכמתו 
הרה״ק  הסכמת  וכן  תקס״ח  בשנת  זי״ע  יהודה  שמואל 
לוי",  ה"קדושת  של  בנו   - זי״ע  מפיקוב  ישראל  רבי 

שמילא כבר מקום אביו בשעה שהספר הופיע.

מציין  מליניץ  לייב  יהודה  רבי  כאמור  שהיה  הכותב 
בהקדמתו: "אם מיום ידעתיו הייתי כותב פרשת גדולתו 

וחכמתו, אילי נביות לא הספיקו תוקפו וגבורתו".
מאמרותיו הק'

קדוש  מפי  ש״שמעתי  המוכיח  רבו  דברי  מלבד 
הגדול  המגיד  מתורת  הוא  מזכיר  ז״ל",  המוכיח  הרב 
רבי  הרה״ק  מקוריץ,  פנחס  רבי  הרה״ק  ממעזריטש, 
חיים מקראסנא, בעל "תולדות יעקב יוסף", הרה״ק רבי 

שמשון משפיטובקא ועוד, זכר צדיקים לברכה.
כמו כן מוסר הוא: "וכמו ששמעתי מפי החסיד המפורסם 
המנוח מוהר״ר משולם זיסמאן זצוק״ל מאניפולי שביאר 
)תהילים  תהלתו  כל  ישמיע  ד'  גבורות  ימלל  'מי  הפסוק 
פירוד  ענין  שהוא  מלילות,  מוללין  מלשון  ימלל,  מלת  ופירש  ב(  קו, 
והמתקה, ופירש הפסוק מי יכול למלל ולפרר הגבורות? מי שישמיע 

כל תהלתו, שיאמר כל ספר תהילים בפעם אחת ע״כ ודפח״ח" 
                      )פרשת ויגש ועיי״ש ההמשךֿ(
ויכוח הרבי ר' זושא עם אחיו הרה"ק מליזנסק

שמועה נוספת מענינת ביותר היא מה שכתב "שמעתי 

מפי הקדוש המנוח הרבי ר' זושא מאניפולי, שפעם אחד 
זי״ע,  אלימלך  ר'  הרב  המפורסם  אחיו  עם  מתווכח  היה 
מקודם  האדם  שיהיה  הוא  שהעיקר  אמר  מהם  שאחד 
אח״כ  יבוא  השפלות  שמגודל  עד  לתכליתו,  רוח  שפל 
להכרת  אח״כ  יבוא  זה  ומצד  ב״ה,  הבורא  גדולת  להבין 
נכון, ושאלו את הרב המגיד מוהר״ד  שפלות עצמו. על 
מי  עם  ביניהם  שיכריע  זי״ע[  רבם  ממעזריטש  ]המגיד  זצ״ל 
שאלו  ואמר  בעיניו,  שניהם  דברי  יחדיו  וצדקו  האמת, 
ואלו דברי אלקים חיים הם, אך מדרגה זו שחושב קודם 

שפלות עצמו הוא מדריגה הגדולה מחברתה".
הסבר הרה"ק מליניץ לסיבת דביקות 

בצדיקים
הוא  שזה  לי  "ונראה  מוסיף:  עצמו  חן"  ה״תשואות  ע״כ 
הפלוגתא בדברי רז״ל )סוטה ה, א( על פסוק: מרום וקדוש 
אשכון ואת דכא ושפל רוח )ישעיה נז, טו( שחד אמר; ואת 
דכא, סובר אופן הב' הנ״ל שיקדים להכיר שפלות עצמו" 
בצדיקים  הדביקות  האריז״ל(.  עפ״י  הפנימית  הכוונה  )ועי״ש 

]1[ כתב המהר"ל מפראג )נתיבות עולם, נתיב התורה א( על הפסוק )משלי ד, ד( "ויורני ויאמר יתמך 
דברי לבך שמור מצותי וחיה": אמר "ויורני", שהוא לשון הוראה, כמו שנקראת התורה בלשון זה ולא 
נקראת בשם 'חכמה', כמו שנקראת שאר חכמה או תבונה. מפני כי הפרש יש, כי התורה מורה לאדם 
את הדרך, אשר בדרך ההוא יגיע אל תכליתו האחרון מה שאפשר לאדם להגיעו, הוא אל עולם הבא. 
וזה אין בכח שום חכמה, כי על ידי התורה מגיע האדם אל עולם הבא, ולכך ראוי לה דווקא לתורה 
שם "תורה", שהוא לשון הוראה, שמורה לאדם תכליתו האחרון אשר ראוי לאדם להגיע אליו. עכ"ל.
]2[ זה לשון הרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע )ס' יקר מפז, פר' ויצא( יש לומר על דרך ששמעתי בשם 
הק' איש אלקים מ"ר ברוך על פסוק "כי תהיין לאיש שני נשים האחת אהובה", כי יש שני מדרגות 
שיכול לעבוד בהם השי"ת, א' בדברים גשמיים היינו אכילה ושתיה וכיוצא, והב' הוא בתורה ותפלה, 
וזה נקרא אהובה, שהכל יודעים שתורה ותפלה היא רק צורך גבוה. והדרך האחת שנואה, לפי שהכל 
סוברים שאינם שייכים לצורך גבוה. וזה שאמר 'לא יוכל לבכר וגו' כי את הבכור בן השנואה יכיר' 
רצה לומר שעיקר העבודה הוא רק בדברים גשמיים, 'לתת לו פי שנים', שעל ידי זה מקבל שכר יותר. 

עכ"ל, ועיין שם מה שפירש על דרך זה הפסוק "ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו".
)יומא לח.( כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר )משלי טז,  ]3[ והנה אמרו חז"ל 
ד( "כל פעל ה' למענהו". וזה לשון ספר יושר דברי אמת )אות ה(: עיקר בריאת העולם היה בשביל 

ישראל כנודע בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה, שרצה לומר שישראל יתדבקו את עצמם 
בהשי"ת ע"י התורה שזה היה רצון השי"ת ותענוג שלו שיבראו העולמות ובתוכם ועיקרם הנושא 
רבי  הרה"ק  המגיד  ביאר  וכן  עכ"ל.  התורה.  ע"י  להשי"ת  שמתדבק  הישראלי  איש  הוא  כולם  את 
'כל מה שברא  זי"ע )תפארת עוזיאל, פרשת האזינו ד"ה אופן ב( הכוונה  יחיאל מיכל מזלאטשוב 
הקדוש ברוך הוא לא ברא רק לכבודו' )אבות סוף פ"ו(, וכי איזה כבוד מגיע לו מהמטר, אלא שהכבוד 
מגיע לסוף שמצמיח התבואה ואז האדם האוכל מברך עליו ואז הוא יתברך מקבל תענוג מהדבר, 
וזה הוא כאשר ירד הגשם ושמה לא ישוב, רצה לומר שאין שב אליו נחת רוח כלל, כי אם כאשר 
הרוה את הארץ והצמיחו, ואחר כך כשנעשה ממנו לחם מברכין עליו, ואז התענוג חוזר אליו יתברך.

ובספר בת עין )פר' האזינו( כתב: הנה בעבודת הבורא ברוך הוא יש ב' מיני עבודה, א' לעבוד את ה' 
בתורה ותפלה ומעשי המצות, בחינה ב' לעבוד ה' בעניני העולם הזה באכילה ושתיה וכדומה, ושאר 
צרכי גופו לעשותן לשם ה', כגון לחזק גופו לעבודת הבורא ברוך הוא ע"י האכילה ושתיה וכדומה, 
ובחינה הא' נקרא בחינת או"ר שנראה לכל שהוא עובד ה' ונקרא בחינה זו שמי"ם, בחינה עליונה. 
זו נקרא אר"ץ שהוא בדברים  וגם בחינה  ה',  נראה לכל שהוא לשם  ב' נקרא חש"ך שאינו  ובחינה 
תאות  תאותם,  להשיג  ושתיה  באכילה  שעוסקין  הרשעים  כמעשי  נראה  אותם  והעושה  גשמיים 
גופניות, רק זה העוסק בבחינה זו לשם ה' כונתו תקועה ומכוסה בלבו בלבד ואינו נראה מבחוץ. ולזה 

רמזו רז"ל בדבריהם )ברכות סא.( ד"ו פרצופין נבראו, לרמז לב' בחינות הנ"ל היינו בחינה א' מרומז 
באות ו' בחינת המשכה מלמעלה למטה לעין כל, ובחינה ב' מרומז באות ד' לשון ד"ל וגרוע למראית 
העין, וזהו עבודתינו תמיד שיהיו שני בחינות אלו היינו ד"ו פרצופים יהיו פנים בפנים, פירוש ששתי 
העבודות יהיו כאחד, היינו שכאשר יעסוק באכילה ושתיה יהיה מחשבתו תמיד כדי שיהיה לו כח 
ללמוד ולהתפלל ולעבוד את ה', וכן בשעת התורה ותפלה, ממילא הוא לומד ומתפלל בכח האכילה 
ההוא. וזהו ששני הבחינות המה בבחינת פנים בפנים, פירוש שהמה מתחברים זה עם זה כנ"ל, ואין 
אחד דוחה את חברו, היינו שאין לבו מטומטם בשעת התפלה בעבור האכילה והשתיה, כי גם בשעת 
האכילה לא אכל למלאות תאותו, כי דעתו הוא לעמוד לפני ה' להתפלל וללמוד בכח האכילה ההוא. 
וזה היתה רצון הבורא ברוך הוא בשעת בריאת העולם שיהיו הב' בחינות תמיד בהתחברות כמאמר 
הנ"ל.  לב' בחינות  א(, מרמז  א,  )בראשית  ואת הארץ"  "בראשית ברא אלהים את השמים  הכתוב 
ונאמר "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" )בראשית א, ה( פירוש ששני הבחינות המרומזים בבחינת אור 
בוקר ובחינת חשך וערב כנ"ל יהיו בהתחברות כנ"ל. וזהו שאמר הכתוב "ישראל אשר בך אתפאר" 
)ישעי' מט, ג(, פירוש ישראל גימטריא או"ר חוש"ך גם תפא"ר גימטריא שמי"ם אר"ץ, מרמז לב' 

בחינות הנ"ל, פירוש כאשר נתחבר הב' הבחינות ונעשה מלה אחת ישרא"ל אז אתפא"ר.

עול תורה אף בדברים גשמיים

תורת שלום 

בגליון שבוע שעבר הבאנו מעט מתולדותיו של הרה"ק רבי גדליהו מליניץ זי"ע בעל ה"תשואות חן" לכבוד יומא דהילולא דיליה שחל כ"ט כסליו תקס"ד, השבוע אנו ממשיכים להביא עליו מתורתו ומהדרכתו למסתופפים בצילו

רבותיו של רבינו
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 מאוצרות הפרשה      

  חידה פר"ש             חידה פר"ש        
 ?ש פעמיםואיזה רהיט מוזכר בפרשה של                                 

פירש"י דחסד שעושין עם (מז, כט) ועשית עמדי חסד ואמת
המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול. ויש לדייק
בלשונו של רש"י דהוי ליה לרש"י לפרש בקיצור דחסד שעושין עם
המתים הוא חסד של אמת כי הוא ללא תשלום גמול, ומדוע הוסיף

גםויש לבאר דלכאורה קשה הרי  רש"י שאינו "מצפה" לתשלום גמול.
לחסד שעושים עם המתים יש שכר כדאיתא במו"ק כ"ח: דיספד
יספידוניה ויקבר יקברוניה דהיינו שהמספיד יספידוהו והקובר
יקברוהו, וא"כ איך אמר יעקב אבינו דהקבורה היא חסד של אמת, ולכן
פירש"י שאינו "מצפה" לתשלום גמול, דבאמת יש שכר ותשלום גמול

רוצה ואינו מצפה וממתין על שכר זהגם על הקבורה אך איש אינו 
שהרי כל אחד רוצה לחיות ובחרת בחיים ולא למות עבור כבוד זה
שיעשו לו אחרי מותו, וכיון שעושה זאת רק עבור מצוות גמילות חסד

 (קהלת יצחק הובא ביקרא דאורייתא)  לכן נקרא חסד של אמת.
  )(שם אל נא תקברני במצרים

ציוה יעקב דווקא את יוסף שיקבור, מדוע בעל ה"פה קדוש" שואל
אותו במערת המכפלה, ומדוע לא השביע את שאר בניו. רש"י כבר
עונה על שאלה זו, ופירש, למי שהיה יכולת בידו. אך ה"פה קדוש"
מוסיף, כשנפטר אדם, באים בניו וחושבים היכן לקבור את אבא.

היתההנטייה הראשונה היא לקבור ליד אשתו. ממילא לכל האחים לא 
שום הוה אמינא שיקברו אותו במקום אחר, שהרי אבא נפטר וצריכים
לקבור אותו ליד אשתו, במערת המכפלה. אבל יוסף, אמא שלו נקברה
בבית לחם, כאן חשש יעקב שיוסף יאמר, אכן נקבור את אבא ליד
אמא, בבית לחם. לכן השביע דווקא אותו, וגם התנצל בפניו על זה

 (מדשן ביתך)   ץ ישראל.שלא קבר את רחל באר
 (מח, טז) ארץוידגו לרב בקרב ה

שכשנולד לו ,לי חבר סיפרשח הרה"ג רבי ברוך רוזנבלום שליט"א, 
הרב: 'אני מברך אותך "ואז אמר לי –הבן, הוא הלך לספר לרב שלו 

ועניתי 'אמן'!, אבל לא כ"כ – "וידגו לרב בקרב הארץשתחנך אותם ְב 
–שאלתי אותו: "הרב, איזו מין ברכה זאת?!"  הבנתי את הברכה, אז

פרוצדורות עובר הבשר, עד"אתה יודע כמה  הסביר לי; וככה הוא
יוצאת משלחת של שוחטים לארגנטינה; לפני –לסופר?!  שהוא מגיע

בסדר השחיטה, בודקים את הסכין בשתים עשרה בדיקות; כשהכל
על הליין מביאים את הבהמות, מעלים אותם –והסכינים כהלכה 

לבדוק שאין –לנפח  ושוחטים. אח"כ פותחים את הבהמה ומתחילים
אם הכל בסדר –סירכות בריאה  יאה. אח"כ בודקים שאיןחורים בר

– 8...7...6...5לבתר את הבהמה; מס'  מתחילים –'חלק בית יוסף' 
פלומבה וקדימה בטיסה ישירה לארץ; עד שזה שמים –שמים בניילון 

כמה שבועות; עד שאתה קונה ומביא הביתה, צריך מגיע, לוקח עוד
עם יין/בלי יין ... עם –של טוב ולהרבות בתפילות שיתב לשים בסיר

שלמה! דבש/בלי דבש ... עם כוסברה/בלי כוסברה ... פרוצדורה
צריך להיזהר כשאתה הולך עם כוס קפה –אחרי שכבר בישלת 

ישירות במטבח, שלא יבוא הילד וייתן לך 'קטנה' בטעות, והקפה יטוס
הכל –והטיסה וכו'  ואז כל המשלחת, והשחיטה, –לסיר עם הבשר 

נותן לו נבוטה על הראש ומפריח –אבל אם קנית בורי  ☺ילך לפח 
לא –דליקטס!  –שם אותו על האש עם קצת זעתר  –נשמתו  את

מוסיף עליו ואם נשפך קפה, אתה –'דריסה', לא 'חלדה', לא ארגנטינה 
שתזכו –ולכן אני מברך אותך ☺יותר זעתר וממשיך הלאה  קצת

 ☺☺☺אחת והכל מסתדר!!!"  ירהסט –לגדל אותו כמו דגים 
(מט,ט) ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלקים בזה

ויש להבין מדוע קידש פירש"י הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה.
יוסף את אסנת דוקא בשטר ולא בשאר דרכים שהאשה נקנית בהם,
כדאיתא בריש קידושין ב'. וי"ל דהא קיי"ל המקדש בלא עדים אין
חוששין לקידושיו ואפילו ששניהם מודים בקידושין כדאיתא

איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד )ס"ה.(בקידושין 
ושיו ואפילו שניהם מודים. וא"כ י"ל דכיון דלאאחד אין חוששין לקיד

היו ליוסף עדים כשרים א"כ על כרחך לא היה יכול לקדש אלא בשטר
כתב ידו ואין עליו עדים אם נישאת ):ג(אירוסין, שהרי איתא בגיטין 

הולד כשר, והרי איתקשא הויה ליציאה וא"כ כמו שגט כשר בדיעבד
כתב ידו ללא עדים ושפירבכתב ידו ה"ה שטר אירוסין נמי כשר ב

 (פרדס יוסף) הראה יוסף ליעקב רק שטר אירוסין. 
שקולו "בעל הטורים" מביא מדרש, (מט, יד) יששכר חמור גרם

של החמור גרם ללידת יששכר, כי לאה שמעה את קול חמורו של
יעקב, והבינה שיעקב הגיע, ויצאה לקראתו והביאה אותו לאהל שלה

שאל רבי גדליה אייזמן זצ"ל, מה התורה באה לרמוז לנו ונולד יששכר. 
ר? התשובה היא,כאן דבר זה, שקולו של החמור גרם ללידת יששכ

לפעמים נדמה לבן אדם בכל מיני הזדמנויות, מה אני כבר יכול לעשות,
מי אני ומה אני? עליו לזכור, הנה מי גרם ללידת שבט יששכר, אשר
ממנו יצאו חכמים וסופרים, יודעי בינה לעיתים? נעירת חמור! ומה

 (מדשן ביתך)  יששכר"!"כבר שווה נעירת החמור? והנה התוצאה 
בספר "בנין דוד" (מט, טו) ויט שכמו לסבול ויהיה למס עובד

ם מתפרנסים בניסים,כותב, במילים אלו יש רמז על מה שתלמידי חכמי
שהרי הגמ' אומרת, שהאות מ' סופית והאות ס' בשני לוחות הברית, בנס
היו עומדים, וכמו כן פרנסתם של לומדי התורה הינם בדרך נס. וזהו
שרמז הפסוק "ויט שכמו לסבול" ללמוד תורה, וכיון שלומד תורה, "ויהי

   (שם)   עובד", שפרנסתם הוא נס, כמו האותיות "מס". מסל

(נ,טו)יוסף ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו

איתא בפירוש רבותינו בעלי התוס' על התורה דכיון שחזרו מלקבור את
יוסף על הבור שהשליכוהו בו אחיו אמר ברוך שעשה לי נסאביהם ועבר 

במקום הזה, אמרו עדיין שנאה טמונה בלבו ובפירוש החיד"א שם כתב
דכן איתא במדרש. וקשה מדוע כתבו "שחזרו" מלקבור אביהם ואמאי
לא הזכירו שבירך בהליכתו, ואין לומר דלפני הקבורה הוי אונן ואינו יכול

א ביו"ד סימן שמ"א סעי' ג' דהנושאים את הנפטרלברך כיון דכתב הרמ"
יםמהלך ב' ימים מחויבים במצוות וכאן הרי היה מרחק רב בין מצר

יבוק דכשחוזרים מבית החיים אין לא"י. וי"ל עפ"י מה דכתב במעבר
לילך באותה דרך וא"כ י"ל דבהליכתם לא הלכו דרך אותו הבור ורק

דרך הבור, ולכן רק אז בירך בחזרתם כשהלכו בדרך אחרת רק אז עברו
יוסף. ועל כרחך מוכרחים לומר כהמעבר יבוק דלא חוזרים בדרך שהלכו
בה דאם גם בהליכתם ראו את הבור שוב לא היה יכול יוסף לברך. אף
אם נאמר דאונן אינו מברך אף כשמובילים את הנפטר בדרך רחוקה של

 )(פרדס יוסף ל לברך.כמה ימים, שהרי ראה את הבור תוך ל' ושוב אינו יכו



 ללמדך        
!את הצרה מלכתחילהמונעת  –התורה         

 וַּיְִמְלאּו לֹו ַאְרָּבִעים יֹום ִּכי ֵּכן יְִמְלאּו יְֵמי ַהֲחנִֻטים וַּיְִבּכּו אֹתֹו ִמְצַריִם ִׁשְבִעים יֹום (נ', ג')
 ארבעים לחניטה ושלשים לבכיה לפי שבאה להם ברכה לרגלו שכלה הרעב והיו מי נילוס מתברכין". -ופרש"י: "ויבכו אותו וגו' 

ָ לא מצינו שביכו המצרים את מיתתו, אלא רק נאמר (להלן פסוק כ"ו): " –לכאורה עלינו להבין: מדוע כאשר נפטר יוסף לבית עולמו  ֶעֶׂשר וַּיָָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה ו
"? הן אמנם התברכה מצרים לרגלו של יעקב, אולם ככלות הכל, לכאורה, תרומתו של יוסף לכלכלת מצרים לא היתה ָׁשנִים וַּיַַחנְטּו אֹתֹו וַּיִיֶׂשם ָּבָארֹון ְּבִמְצָריִם

 פחותה מתרומתו של יעקב!

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

לטובת הקמת בית חולים יהודי, כאשר בראש המגבית עומד רבן של כל ישראל, רבינו ה'חפץ חיים' בכבודו ובעצמו.  באחת הערים בליטא, נערכה מגבית חירום

התכנסו גבירים רבים, כאשר כל אחד מהם מכריז בקול על תרומתו: זה תורם מיטה לבית החולים, זה תורם חמש מיטות, זה עשר, וכן  –במסגרת המגבית 

 שר בידו.הלאה. איש איש כברכת ה' א

מגבית ה'חפץ חיים' האיר פניו אל התורמים וכיבדם, מתוך הערכה למאמציהם לטובת המטרה הנעלה. אולם למרבה ההפתעה, כאשר נכנסו אל החדר במהלך ה

 לים...קיבלם ה'חפץ חיים' במאור פנים מיוחד, תוך שהוא נוהג בהם כבוד רב, הרבה מעבר לכפי שנהג בגבירים הגדו –מספר תלמידי ישיבות 

היה לצנינים בעיני הגבירים, שראו בכך משום פגיעה בכבודם, עד שאחד מהם קם ושאל בתמימות מעושה: "כמה  –יחסו של ה'חפץ חיים' לאותם בחורים 

 –חור מבין אלו ה'חפץ חיים' נענה והשיב: "דעו לכם, כי כל ב –מיטות תורמים הבחורים הללו, שהצדיק מכבד אותם כל כך?". אולם להפתעת כל הנוכחים 

 מרים תרומה של חמישים מיטות לבית החולים!".

עשר  לשמע תשובתו של ה'חפץ חיים', השתוממו הגבירים: "היתכן?" שאלו, "הלא אנו, שעשירים כולנו, לא יכולים להרשות לעצמנו לתרום אלא חמש או

איש תרומה של חמישים מיטות? הרי מדובר בסכום עתק שבודאי אינו  מיטות לכל היותר... כיצד יעלה על הדעת שאותם בחורים, חסרי כל, ירימו איש

 ברשותם!" טענו הגבירים, וה'חפץ חיים' הסביר ואמר:

ל אחד מהם "אכן, צודקים אתם... בחורים אלו הינם חסרי כל... ובכל זאת: כל אחד מהם מרים תרומה של חמישים מיטות לבית החולים, משום שבזכותו של כ

נמנעים חוליים רבים לאין מספר, כך שאין צורך במיטות בכדי לאכלס את החולים  –מישים מיטות בבית החולים! בזכות התורה שהם לומדים יחסך הצורך בח

 שלא יחלו!"...

 יחסך הצורך לפתור את הבעיה שלא תתעורר... –הרי לנו, כי בכח התורה להגן ולהציל, כך שהצרה תמנע מלכתחילה, וממילא 

 לשאלתנו:ומכאן, תשובה 

עם  שכן אמנם יוסף הרים תרומה משמעותית ביותר לכלכלתה של מצרים, כאשר דאג לכלכל את המצרים בתקופת הרעב, אולם לא היה בכוחו אלא להתמודד

וכפי שמצינו יכול היה בכח התורה למנוע את הצרה מלכתחילה,  –בעיית הרעב אחרי שהיא כבר נוצרה... לעומת זאת, יעקב, שהיה עמוד התורה בעולם 

 שנתברך הנילוס לרגליו כך שהרעב כלל לא פקד את הארץ בימיו!

ביכו המצרים את מותו הרבה יותר מכפי שביכו את מותו של יוסף, שהרי תרומתו של יעקב היתה משמעותית הרבה  –לפיכך, כאשר נפטר יעקב לבית עולמו 

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)("ללמדך"     אחר שהגיע!ולא רק להתמודד איתו ל –יותר: הוא יכול היה למנוע את הרעב 

  

  השכרת דירה למחללי שבת
בירושלים או בקרית ספר, ולכן הם  י ברק אונים אין להם אפשרות לרכוש דירה במקום מגוריהם, כגון בבתנהרבה אברכים שמתח: שאלה

את הדירה, ומדמי השכירות שיקבלו ישלמו חלק מהשכירות במקום  תם להשכירנים דירה במקום שהמחירים יותר זולים, כאשר כוונקו
דירה  מצאת במקום שאין אפשרות להשכירה לשומר תורה ומצוות, ויש להסתפק אם מותר להשכירנו שרכש מגוריהם. אבל ע"פ רוב, הדירה

 ?עבירות בדירה למחלל שבת, כשמסתבר לומר שידליק את החשמל בשבת, וישתמש במעלית בשבת, ויעשה עוד
מוש בדירה בהדלקת האור והדלקת המזגן ושי חלקו גדולי הפוסקים אם מותר להשכיר דירה למחלל שבת (שמסתמא יחלל שבתנ: תשובה

דירה מיהודי אחר, ואין לו אפשרות לשכור דירה מגוי, דמצד אחד יש  במעלית), כשאין לו דירה משלו שיוכל להשאר שם, ויצטרך לשכור
 לו חפצא דאיסורא, אלא חפצא דהתירא ששייך לעשות בו איסור, ובזה יש לתלות דאולי לא יחלל שבת, ותןנו ניפים להקל: א. אינכמה ס

חפץ שמיועד להיתר ולאיסור  . ב. מותר להושיטחת שלמה ח"א סי' ל"ה וח"ב סי' צ"ז)נ(שו"ת מי ששוכר הדירה נשמחלל לפ עכ"פ לא יותר ממה
. ג. גם לשיטת המל"מ (אג"מ או"ח ח"ב סי' ס"ו)המשכיר לדבר היתר  תני ודאי יכשל, ובפרט במקום הפסד מרובה כיון שכוונגם אם הש

או שבודאי (סברת הבית יצחק) יכול לשכור דירה מישראל אחר, מ"מ אם הישראל האחר הוא שוגג  "ע אע"פ שהשוכרנשהמשכיר עובר בלפ
 –(ש"ך ודגו"מ מסייע במומר  יפים להקל, אב"א דאין איסורנחשב כמסייע, ואז יש לצרף כמה סנ המשכיר רקיעקב),  (סברת החלקתלו  ישכיר

, ואב"א דלא כמ"ב) -ין ציון נ(שו"ת כת"ס ובזמן האיסור  ינאין איסור מסייע כשהוא לפ , ואב"אין ציון ושו"ע הרב ומ"ב)נדלא כמ"א וכת"ס וב
 דהרי לתלות(סי' רמ"ג סק"ב), אבל פוסקים אחרים ס"ל דיש להחמיר, וכן פשטות לשון המ"ב  (מהרש"ם).שמא השוכר יחזור בתשובה 

מוסכמים, בפרט שי"א שההיתר הוא רק  םני זמן האיסור, אינאו לפשהשוכר לא יחלל שבת דחוק מאוד, ובפרט שההיתרים של מסייע למומר, 
 (הגאון רבי יו"ט זנגר שליט"א)  בתשובה או שמא ימות לקולא אלא לחומרא. ו הסברא שמא יחזורנבמכירה ולא בשכירות, ועוד דלא מצא

 רי

יותר מהגפרורים,  ₪ 10ידוע שהנר עולה  ,₪ 11נר וגפרורים עולים ביחד                     
 ? מה מחירם של הגפרורים

   נ"י  אברהם פקטר :שם הזוכה            .דובר האמת הוא יצחק, יעקב משקר ואומר שהוא ויצחק שקרנים אז יצחק דובר אמת :התשובה לחיד   .ני לאב לפרעהימויש :תשובה לחידה פר"שש                                                                                    
       

 משפחת פיטרמן להולדת הבתה      משפחות הרב חפוטא לאירוסי הבת הנכד        שאולוב להולדת התאומים הנכדים –משפחות פישר : מרכז העיר                                             
       משפחת דיאמנט להולדת הבן           מצוותמשפחת איזנשטט להכנס הבן לעול תורה ו

 סלומון לנשואי הבת הנכדה -משפחות נגר            לאירוסי הבן (מרכז העיר) פריד –ות קרמן משפח: גני הדר      

  
סלומון לנשואי הבת הנכדה-משפחות נגר           לאירוסי הבן(מרכז העיר)פריד–ות קרמן משפח:גני הדר      
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שמתח:שאלה אברכים הרבה
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ה:  ּטָ ב ַעל ַהּמִ ׁשֶ ָרֵאל ַויֵּ ְתַחּזֵק ִיׂשְ א ֵאֶליָך ַויִּ ְנָך יֹוֵסף ּבָ ד ְלַיֲעֹקב ַויֹּאֶמר ִהּנֵה ּבִ ּגֵ ַויַּ
יש לבאר את הכתוב בדרך רמז על פי מה שאמרו חז״ל (נדרים ל״ט): המבקר 
את החולה נוטל אחד מששים מחוליו ,ודוקא אם הוא בן גילו כלומר בן מזלו 

דוע שיוסף היה בן גילו של יעקב וכמו שכתב רש״י בפרשת וישב עיי״ש .וי
(לז ,ב) שכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף ,והנה תיבת ״הנה״ עולה בגימטריה  
ששים ,ותיבת ״המטה״ עולה בגימטריה חמישים ותשע. וזהו שאמר הכתוב 
״הנה בנך יוסף בא אליך״ לבקר אותך ,והוא יטול אחד מששים מחלייך לכן 

מעצמו על ידי שנחסר לו אחד מששים מחליו ,״וישב על   -חזק ישראל״  ״וית
 .)  מהגאון מוילנא -(קול אליהוהמטה״ שנשארו לו רק חמישים ותשע חלקים מחליו 

 

ְלָאְך ַהּגֵֹאל  כּו ֲאֹבַתי ְלָפָניו וגו׳ ַהּמַ ר ִהְתַהּלְ ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַויֹּאַמר אלוקים ֲאׁשֶ
ָעִרים וגו': ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ המתבונן בפסוק יתמה ,כי בתחילה כתוב   ֹאִתי ִמּכָ

הברכה  כי  לומר  יש  בניו?.  את  אלא  שברכו  מצינו  ולא  יוסף״  את  ״ויברך 
בדרך   נעשית  היא  אם  להתקיים  יכולה  אינה  רעהו  את  לברך  איש  שרוצה 
פליטת פה בלי שום רגש ואהבה ,משום שברכה היא ענין של לב מתחילה 

ם כתוב ״ויברך את יוסף״ למרות  ועד הסוף ,לכן בברכת יעקב למנשה ואפרי
שלא מצינו שברכו ,וכל זאת בכדי לעורר את אהבתו ליוסף ועל ידי כן תחול 

 (״מעייני החיים״ לר' חיים זייצ׳יק זצ״ל.) הברכה על מנשה ואפרים. 
 

ַהה יֹּום  ּבַ ֶאְפַרִים  ַוְיָבְרֵכם  ּכְ ֱאלִֹהים  ְמָך  ְיׂשִ ֵלאֹמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיָבֵרְך  ָך  ּבְ ֵלאמֹור  ּוא 
ה : ֶ רבים תמהו, במה נתיחדו אפרים ומנשה מכל שאר השבטים, עד  ְוִכְמַנׁשּ

שמואל הומינר זצ״ל   ביר  שזכו להיות סמל ודוגמא לילדי ישראל בכל הדורות?
מנשה  רק  השבטים  מכל  זו.  בדרך  הענין  את  מבאר  המלך"  "עבד  בספרו 

שקו שהיתה  במצרים  ונתגדלו  נולדו  התכנסו  ואפרים  בביתם  בטומאתה.  עה 
תמיד שרי המדינה וחרטומיה, כמקובל בביתו של המשנה למלך. שם בארץ 
נכריה, הרחק מארץ ישראל הקדושה ומאבותיהם, שהו במשך שנים ארוכות.  
לא כן שאר עשרת השבטים. הם גדלו והתחנכו בביתו של יעקב אבינו. רוחו 

זכו   מחרן  ישראל  לארץ  וכשעלו  עליהם,  עם  האצילה  חדא  בצוותא  להיות 
אף על פי כן, כאשר בא יעקב למצרים נוכח לדעת כי אפרים ומנשה יצחק.

לא נמשכו כלל וכלל אחרי טומאת מצרים; ולא התפעלו ולא למדו מאותה 
על   ונתחנכו  שנתגדלו  בהם  ראה  אדרבא,  נימוסיה.  ואת  מנהגיה  את  אומה 

ראוים להמנות בתוך   ברכי יוסף הצדיק בדרך התורה והיראה, עד כדי שנמצאו
הדרך למדריגה נעלה זו של אפרים ומנשה הקדושים והטהורים. השבטיםי״ב 

בודאי לא היתה סוגה בשושנים. אין כל ספק כי ניסיונות רבים וקשיים גדולים 
המכשולים והמפריעים, וצעדו    עמדו להם בדרכם. בכל זאת התגברו על כל

פי שהדריכם אביהם הצדיק.  אך ורק בדרך הקודש של אבותינו הקדושים כ 
כוונה זו יכוון כל איש בברכו את בניו ואת תלמידיו ואת כל איש ישראל, 
שילכו אך ורק בדרך התורה הקדושה ולא ילמדו ולא יתפעלו כלל מן העוזבים 

    (ילקוט לקח טוב) .דרכי יושר

שָכר ֲחֹמר   ָ ָתִיםִיׂשּ ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם ֹרֵבץ ּבֵ :דימויו של יששכר לחמור דוקא, הסביר    ּגָ
רבי צבי מרקוביץ זצ״ל לאור ההבדל שיש בין דרך מנוחת החמור לבין דרכו 
של הסוס בעת מנוחתו. כאשר הסוס שב מיום עבודה מפרך ורוצים ליתן לו  

רץ ומתגלגל    חופש ומנוחה צריכים להסיר ממנו את העול הקשור עליו ואז הוא
לו להנאתו. לעומתו, החמור, די לו אם נותנים לו פינה שקטה שם הוא רובץ 

שבט יששכר ידוע כשבט לומדי התורה.    לנוח עם כל העול והמשא שעליו.
אחת הבחינות לבן תורה אמיתי היא עת המנוחה שלו. אם בשעה או בתקופה 

ה בשלימות, הרי  המיועדת לו למנוחה, הוא עדיין עומד עם עול התורה והירא
זה סימן להיותו בן תורה אמיתי. אבל מי שלא תתכן אצלו מנוחה ללא הסרת  

אינו יכול להקרא בן תורה אמיתי. כדי לרמוז    - מעין דרכו של הסוס    - העול  
על הקשר שבין התנהגות החמור בשעת מנוחתו לבין אופיו ודרכו של בן תורה  

את שמים, נאמר ״יששכר חמור  שלעולם אינו מסיר מעל עצמו עול תורה ויר  -
 (ילקוט לקח טוב) גרם רובץ בין המשפתים״. 

רתי יהודי  בהיותי באמריקה, הצטרף אלי לעזשח רבי ראובן קלינשטיין זצ"ל:
סבורג טחשוב. הוא הרבה להתחסד איתי, נסע עימי עד סן־פרנסיסקו, וגם לפי

וסיפר לי,  ולעוד מקומות. הוא שליט״א היה מקורב גדול לרבי מבאבוב זצ״ל.
חוק ולא  כאילו  בקביעות,  כל יום,  מעניין:  לדבר  לב  שם  השנים  במשך  כי 

ים לפני האדמו״ר  חמש, הגבאים מניח-יעבור, אחרי הצהריים בשעות ארבע
פשוטות,   עוגיות  ואחרי  ]קיכעלך [כמה  מזונות,  ברכת  עליהם  מברך  הרבי   .

כיצד הבחינו בקביעות זו של אכילת העוגיות? כי ."על המחיה"האכילה מברך  
פעם אחת קרה שאמרו לו ־ "אין קיכעלך עוגיות, אולי נביא תחתם תפוחים?"  

רה שלו  טצה את הקיכעלך"... לא היה ברור מה המרואמר הרבי: "לא, אני  
אבל, כמה מה כוונתו באכילת העוגיות. םבעוגיות הללו. הרבי לא ביאר מעול 

היה זה חודשים ספורים  לים להסתיר את המעשים הטובים?...זמן צדיקים יכו
ם. אחד מבאי הבית תפס אומץ ושאל אותו: "רב׳ה, מה  רולפני פטירתו לשמי  

הללו?". העוגיות  עם  הסיפור  מה  האלה?  הקיכעלך  הברכה זה  הרבי:  השיב 
ברכת   היא  ובטהרה"  בקדושה  עליה  "ונברכך  בה  שאומרים  מעין  " היחידה 

אנו אומרים    "מעין שלוש "ת המזון, לא בבורא נפשות, רק ב. לא בברכ "שלוש 
י יכול לעבור יום אחד בלי נומבקשים "ונברכך עליה בקדושה ובטהרה", ואי

ולבקש   לקב״ה  בק  -לומר  עליה  ובטהרה".דו"ונברכך  אנו שה  צריכים  כמה 
חיזוק בזה, כמה עלינו לשעבד את הלב לברכות ולתפילות. אנחנו מתפללים 

שלא נכנסים ל׳מלומדה׳. צריך חיזוק. שלוש פעמים   כאן ביום, צריך לראות 
המקום להעיר: פעמים רבות אדם נכנס לביקור אצל חברים בני משפחה, או 

לב בבית  ביסקוויט דושנמצא  לו,  שהגישו  עוגה  חתיכת  ואוכל  טועם  הוא   ,
וכדו׳, באמצע אכילתו או בסיום אכילתו, הוא נכנס לשיח עם מישהו, מדבר 

ל לברך  ומשוחח,  ושוכח  מדבר,  רצינית,  מאוד  שיחה  המחיה"פעמים  .  "על 
או בהבדלה: עושים הבדלה, ואחרי הבדלה עסוקים מיד  ,  רבה פעמיםהקורה,  

בדבר אחר, כגון שמביאים הדס או נר לברך עליהם, או שאומרים זה לזה 
מעין  ""שבוע טוב", ושוכחים לברך "על הגפן", מפסידים את הברכה, וברכת 

מה יש לעשות כדי לא להיכשל? להתרגל מיד  ספק דאורייתא.  היא  "שלוש 
ברכת   לומר  המזונות,  אכילת  המחיה"בסיום  בברכת  .  "על  יצר"גם    " אשר 
לפני הכל לברך, אחר כך בבקשה, לכן  פעמים רבות קורה כעין זה: הוא שוכח.

 (יחי ראובן) תיכנס לשיחה כחפצך. 
 

שח   ״באמרבי  וכך  זצ״ל:  שולזינגר  מרדכי  כאן המחת  שה  שהיו  לחמות 
חמה,  מלהרב, יש  ", ואמר לו:  זצ"ל  הרב שךמרן  חד אל  א, בא יהודי  רץבא

. הרב שך " וצריך להתעורר, שהרב יגיד לנו מה להתעורר ובמה להתחזק
ברוב חכמתו ופקחותו העצומה, אמר לו את היסוד, שלא מקבלים קבלות 
  גדולות, כי קבלות גדולות לא מחזיקות, אדם לא יכול פתאום בבת אחת
דבר  קטנים.  דברים  שני  רק  שך,  לו הרב  אמר  אחר.  ולהיות  להשתנות 

הסידור"אחד,   מתוך  הראשונה  הברכה  את  תגיד  המזון  שאל "בברכת   .
? השיב לו הרב שך: ׳אי אפשר "למה רק את הברכה הראשונה"אותו,  

להגיד לבן אדם דבר קשה, שיקח את הסידור, את הברכון, ויחזיק אותו 
וכבר ודאי  לא אומרים לו שיחזיק בברכה ראשונה,  כל ברכת המזון... א

  .אחרי הברכה הראשונה  את הברכוןאו   רהסידושלא יעזוב את 
 

שענין  ,מעתה  ... ההודאה  ברכת  של הברכות  כיון  וברכת  הנה   ,הנהנין 
צה נפלאה ועמוקה לאדם לכן ע  ."הכרת הטוב"על ציור הרגש  סובבות  

  , לדקדק בהברכות היטב  ,דת הכרת הטוב בהרגש נאמןיכדי להתרגל במ
מוציא מה שפיו  להלב  מעוטר בברכות   ,ולהשמיע  ומאשר שהאדם הוא 

כי ההכרח וההרגל ,דה הנפלאה הזאת  י נקל לו לקנות המ  ,כמעט כל היום
 ) הסבא מקלם ( .והוא נפלא עד מאד ,עמדו לימינו י

368836 

ָרֵאלל ִיׂשְ ְתַחּּזֵק ּיִּ ַו ֵאֶליָך ָּבא יֹוֵסף ִּבְנָך ִהֵּנה בהיותי באמריקה, הצטרףינשטיין זצ"ל:ר

 ר׳ מאיר יוסף ז״ל     ב בן  לעילוי נשמת ר׳ ד  

 חי וי       



 

 
כשרבי יעקב גלינסקי זצ״ל, עלה פעם לאוטובוס, פנה אליו הנהג בשאלה: אני  
נהג אגד, רעייתי עובדת בכירה בבנק, ויש לנו רק שני ילדים, ובכל זאת "איננו  
גומרים את החודש".ואילו כאן אני רואה מידי יום, חבורות של אחים העולים 

ם ומלאים גם במזון,  לאוטובוס והם מטופחים, לבושים יפה ותיקיהם מאורגני
איך ניתן להסביר זאת? מנין להם הפרנסה? ענה לו רבי יעקב בחכמתו: את  
שאל רש״י הקדוש. בפרשת ויחי, מסופר על יעקב אבינו  כבר  השאלה הזו 
"ויחי יעקב כארץ מצרים...". נשאלת השאלה: הרי היו לו כשבעים צאצאים,  

תואר אקדמי, ובלי משרה   בלי קצבאות, בלי מענק משרד הדתות, בלי שהיה לו
והתפרנס?  חי  הוא  איך  סתומה   מכובדת...  זו  "פרשה  רש״י:  כך  על  עונה 

 (כי אתה עמדי) היא"..., 

 
כמו שמובא   , (רפואה)  " אסותא"או    "חיים" והטעם כשאחד מתעטש אומרים לו  

 . לאדם המתעטש שרגילים לומר לו אסותא  י:"ש ר  רש מרא ברכות דף נ״ג. ופיגב
וארץ לא היה    מיום שנבראו שמים  כתוב בספר פרקי רבי אליעזר פרק נ״ב:

והיה נשמתו יוצאת ,היה עוטש  ,או בשוק    , אלא אם היה בדרך  ,אדם חולה
רחמים.מנחיריו   זאת  על  וביקש  יעקב  שבא  לפניו  ,עד  כל "  :ואמר  ריבון 

ונעתר לו    , עד שאצוה את בני ובני ביתי  ,העולמים אל תקח את נפשי ממני
חולה"   ,הקב״ה אביך  הנה  ליוסף  ויאמר  האלה  הדברים  אחר  "ויהי  שנאמר 

שמעו הדברים כל מלכי הארץ ותמהו שלא היה כמותו מיום שנבראו שמים ו
"חיים"  ,וארץ   בעטישתו  לומר  אדם  חייב  לחיים  ,לפיכך  הזה  המות  שנהפך 
 ) ליקוטי מאיר(   ] וכן הובא ב״ראשית חוכמה״ חופת אליהו רבה שער נ׳ ע״ש[״:  שנאמר ׳׳עשיטותיו תהל אור ,לאור

 
הישיבות שליט״א אמר לי בחמימות בזה הלשון: תודה ויישר כה  אחד מראשי

ריך לברך כתפילת שמונה  צלכם הרב אינפלד בהערתכם בדין ברכת המזון ש 
עשרה, ובפרט בברכת המזון שיש ארבע ברכות ארוכות ואיך יתכן שלא זוכרים 

ונו),  דנישט דער הערט דיא הלכה״ כלש(כלום כלום?!!! אף פעם לא נשמע לי זה כל כך,  

התווכח אתי בתחילה שאולי כוונת   ואחדהתחלתי לברך יותר טוב ברכת המזון,  
שאני מאד    "שולחן ערוך"ה שנית אמר לי  שעיין  לפסוקי דזמרה, אבל אחד 

לכם.   ויישר כוחכםכמו בשמונה עשרה ממש    ברכת המזוןבצודק, ויש להזהר  
וידוע לי באחד הכוללים שהכריזו הלכה זו ברבים ושיש להזהר בזה. כל זה  

לחובה לעורר שיקפידו לברך בלי כל הפסק ושם תנועה בברכת המזון,   ראיתי
ורמזים   תנועות  מיני  כל  ועושים  בזה,  מקפידים  שאין  רבים  שראיתי  משום 

המזון זה.  בברכת  דין  יודעים  ואין  הזו    אחדותלמיד  ,  ההלכה  על  לי  הודה 
שאמרתי לו, ואמר לי שלא שם לב לזה, ולא ידע ולא שמע זה מעולם .וכן  

שאינם  הרבה לא   שתלמידים באים אלי בשאלה  יודעים זה, לא פעם קורה 
זוכרים אם ברכו ברכת המזון, ואמרתי להם שאיני מבין איך לא זוכרים? והרי  
ברכות  ארבע  שיש  המזון  בברכת  ובפרט  עשרה,  שמונה  כתפילת  לברך  יש 

כהוגן.. אלא   םארוכות, ואיך יתכן שלא זוכרים כלום!! והתשובה, שלא מברכי
ם דקדוק וכוונה, ובחטף ובקלות ראש. ראיתי אנשים שנגשים באמצע  בלי שו

המזון  לדלת   ברכת  נגשים  וכן  נו...,  נו  הלא...  ואומרים  מצלצל,  כשהטלפון 
לפתוח כשמצלצלים או דופקים בדלת, ובוודאי שהוא שלא כדין, ואסור לעשות 
ומצוה  שנתבאר.  וכמו  עשרה,  שמונה  בתפילת  כמו  המזון  בברכת  דבר  שום 

 נתן) (מנחת הלכה זו ברבים.  לפרסם

 
 איך יתכן דבר הבא מן הטמא שמותר ? שאלה:
מכל מקום   ,אף על פי שהדבורים טמאים  , דבש היוצא מן הדבורים  תשובה:

מגופם אינו  שהדבש  מותר,  התבואות   ,הדבש  ומן  האילנות  של  מפרח  רק 
 (ספר החידות) . יםשהדבורים אוכל

 

ָטיו  ּפָ ֹמר ֻחּקָֹתיו ִמְצֹוָתיו ּוִמׁשְ ְדָרָכיו ִלׁשְ ֶמֶרת ה' ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבִ ַמְרּתָ ֶאת ִמׁשְ ְוׁשָ
תֹוַרת ֹמשֶׁ  תּוב ּבְ ּכָ ר ְוֵעְדֹוָתיו ּכַ ל ֲאׁשֶ ה ְוֵאת ּכָ ֲעׂשֶ ר ּתַ ל ֲאׁשֶ יל ֵאת ּכָ ּכִ ׂשְ ה ְלַמַען ּתַ

ם:   ׁשָ ְפֶנה  רבי ּתִ ברוך"  ה״מקור  בעל  ויזניץ,  מסערט  האדמו״ר  של  בנו 
ברוך הגר זצ״ל, שהקים את השכונה החסידית בעיר חיפה, הוצרך פעם 
ללכת להסתובב לאסוף כסף בשליחות הישיבה שהקים אביו בעיר חיפה,  

ן נדיבי שוויץ בלוית שני  פעם הוא הגיע לציריך שבשוויץ, והסתובב בי
יהודים מחסידי אביו, תושבי המקום.באחד הסיבובים עברו השלשה ליד 
אחד  הציע  ניכנס",  שבציריך."בואו  ביותר  הגדולים  הבנקים  אחד 
החסידים, "ננסה לזכות את מנהל הבנק היהודי, ד״ר קושלנד, במצות 

שיר, צדקה והחזקת תורה".הם הססו מעט, חשבו שמא יפריעו בבואם לע
לא  והם  להכנס,  החליטו  היסוסים  אחרי  אך  הענפים.  בעסקיו  העסוק 
התחרטו."שלום ד״ר קושלנד", פתח אחד החסידים שהכיר את המנהל,  
"הכר נא את בנו של הרבי מסערט ויז׳ניץ, יש לו מוסדות בעיר חיפה 
והוא הגיע הנה, לשוויץ, כדי לאסוף כסף עבור הישיבה".לשמע שמו של 

יז׳ניץ, קם המנהל מכסאו נרגש, "אתם רוצים לספר לי מי הרבי מסערט ו
הוא הרבי מסערט ויז׳ניץ, אני אספר לכם מי הוא היה".השלשה עמדו 
המומים, ד״ר קושלנד היה ידוע כאדם מסורתי לכל היותר, ובודאי שאין 
לו כל קשר מסויים לחסידות. מאין הוא יודע מיהו הרבי מסערט ויז׳ניץ?  

ת כזו? ד״ר קושלנד, המנהל, הושיב את אורחיו, ומה הביאו להתרגשו
שלח את פקידו להביא להם שתיה וסיפר את סיפורו: ״לפני שנים נסעתי 
לחופשה לעיר מרפא בשוויץ הקרויה דאבוס. לא שחלילה נסעתי לצרכי 
במקום.באחד  הנופשים  רוב  כמו  בהרים,  לגלוש  רציתי  אלא  בריאות, 

נגשתי   שם,  לשהותי  הראשונים  להתפלל הבקרים  הקטן  הכנסת  לבית 
יציאתי  לפני  זמן  לחסוך  כדי  הסקי,  בבגדי  כבר  לבוש  שחרית, 
להרים.לפתע בירך אותי בחום אדם מבוגר, בעל הדרת פנים. בברכת 
מכיר  "אינני  מיד,  שאלתי  הרב"  כבוד  בי  טעה  "אולי  עליכם",  "שלום 
זר  מאדם  החמה  הפנים  קבלת  על  מתפלא  כשאני  אמרתי,  אתכם" 

"אולי התכוון הרב לברך אדם אחר"? "לא טעיתי", אמר הזקן.  לחלוטין, 
שהיה לא אחר מאשר הרבי מסערט ויז׳ניץ שהגיע לדאבוס לשם הבראה 
ולא  רב  זמן  כבר  כאן  שוהה  "אני  בה,  חולה  שהיה  הריאות  ממחלת 
ראיתיכם, מסתמא הגעתם זה עתה, ומגיע לכם שיקבלו אתכם ב"שלום 

ים זאת השאירה עלי רושם עצום",  עליכם", הלא כן הוא?" "קבלת פנ
אדם  בדורנו  ממתי  בליבי,  "הרהרתי  בסיפורו,  קושלנד  ד״ר  המשיך 
זר?"  איש  לכך,  ומעבר  צעיר  איש  בשלום  מקדים  בימים,  בא  מכובד, 
כשחזרתי מטיולי באותו היום, ראיתי את הרבי יושב על הספסל, נגשתי 

י ידידו הקרוב אליו ושאלתי לשלומו, והוא ענה לי בחביבות, כאילו אנ
ביותר.מאז נקשרתי לרבי מאוד! הייתי מתייעץ אתו בהרבה ענינים, שכן  
הבנתו הרחבה ולמדנותו, פקחותו וטוב ליבו, כל אלה גרמו שעצותיו היו 
יציאותי  את  לתאם  התחלתי  חופשה  אותה  מאז  למטרה.  קולעות 
לחופשות בזמנים בהם שהה אף הוא באזור, כדי להנות מחכמתו ולקחת  

י כוחות רוחניים לימים הבאים".הנוכחים כולם היו נפעמים למשמע אית
סיפורו של מנהל הבנק, לבד מהבן, אשר ידע כי לא רק בשלום אנשים 
מבוגרים ונכבדים דרש אביו, אלא הקדים לומר שלום לכל אדם באשר 
הוא, גדולים וקטנים, פשוטים ועמי ארצות, דתיים וחילוניים. כל הלכות 

ות בתורתינו הקדושה היו נר לרגליו, וגם את דברי חז״ל  דרך ארץ הכתוב
 .(לאורם נלך) קיים כל ימיו בדקדקנות -״הוי מקדים בשלום כל אדם״ 
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  דוחה הרבה חושך.(חובת הלבבות)     ,  מעט מן האור   
 האמת כבדה, על כן נושאיה מעטים. (כתר חוכמה)  

  קבל את האמת ממי שאמרה.(שמונה פרקים להרמב"ם) 
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באר בשדה- שטפנשט

מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת

פרשת ויחי-חזק תשפ"א
גליון 

12

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’.

אבי ]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[ 
שרוצה  מי  אמר:  זי”ע, 
שידבר  שמחה  לשבת  לזכות 
שישי מזקני הגדול רבי  בליל 
זי”ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

ויט שכמו לסבול )מט, טו(
ופירש רש"י: עול תורה.

ט(,  יט,  )שמות  הענן"  בעב  אליך  בא  אנכי  "הנה  כתוב  וכן   
יח(.  כ,  )שם  האלקים"  שם  אשר  הערפל  אל  נגש  "ומשה 
הנה ביאור אלו הדברים הקדושים כן הוא, כי הנה התורה 
הסלול  הנתיב  שידעו  בינה  תועים  מלמדת  הקדושה 
הפרש  שום  אצלו  יהיה  לבל  ב"ה]1[,  הבורא  בעבודת 
וחילוק בשום תנועה ובחינה, בין אתוון רברבין ובין אתוון 
זוטרין, היינו בין מילין קדישין העילאין, ובין מילין דעלמא 

אשר  היא  אחת  תורה  כאחד  כלם  כי  התתאין. 
כל  תליא  ובעובדא  ישראל,  בני  לפני  משה  שם 
ומי  בעלמא]2[.  דהויין  מילין  מכל  ומלתא  מלתא 
שיש בו מדעת קונו יברר העובדא עבודת הבורא 
ב"ה מכל הדרגין תתאין והבחינות הנמוכין ההוין 
בעולם, שלא לתוהו בראם, כי אם להשיב מהם 
יש התלבשות לבושי  גם שם  כי  יצרם]3[.  עובדות עלאין 
קדישין  ומידות  ספירות  המה  הן  עילאה,  דקדושה 
עילאין, אשר יפה כוחם בשבעת ימי בראשית הנקראין 
שבעת ימי הבנין]4[. וכל הדרגין ובחינות דעדו עליה דבר 
כי לא נתהוו  וידע  ויעייל בחינת הדעת,  יכניס  נש, לשם 
הוא  וסומך  באין,  המה  ה'  רצון  להפיק  רק  ח"ו,  במקרה 
בהן  וימשמש  והבן,  הבריאה,  בראשית  הנופלים  לכל  ה' 
עד מקום שיד שכלו מגעת, כל אחד ואחד לפי מדרגתו, 

להעלות מהם תיקונין קדישין עילאין. ומה שהאדם נופל 
לפעמים לאיזה דרגה תתאי ובחינה נמוכה, לשם יתבונן 
דעת שכלו להפיק שם ההתלבשות האלהות שיש בהם, 

כי גם שם נגלה אליו האלהים והבן.
והוא בסוד ומשה, היינו בחינת הדעת]5[, נגש אל הערפל, 
והחשוכים,  העבין  והבחינות  הנמוכין  הדרגות  אל  היינו 

להבין ולהשכיל אשר גם שם האלהים כנ"ל, והבן]6[.
וזהו שאמר השי"ת בתורתו הקדושה, הנה אנכי בא אליך, 
במדרגות  אפילו  היינו  הענן,  בעב  קדוש,  עם  ישראל 
העבים הגשמיים, והן בעקא ]בצער[  והן בחדוה ובכל מה 
שבראתי בעולם כל מה דעדון עליך, הוי כבור סיד שאינו 
מהן  ולברר  בקודש  בה  להשתמש  רק  מהן,  טפה  מאבד 

הניצוצין דנורא קדישא והבן.
)גאולת ישראל אמ"ק למרן הרה"ק רבי שלום מפראהבישט לפרשת יתרו(

הנהגתו של רבינו מפראהבישט בדרך 
הרחבות

בין תלמידיו הגדולים של רבי גדליה מילניץ נמנה הרה״ק 
שכאשר  ומסופר  זי״ע,  מפרוהוביטש  שכנא  שלום  רבי 
ויצא עליו  ובגדלות  נתפרסמה הנהגתו בקודש ברחבות 
לליניץ  בא  שאף   - מבארדיטשוב  הרה״ק  של  תרעומתו 
כך  על  להתלונן  ובארדיטשוב,  לפרוהוביטש  הסמוכה 
ונעמד לימינו, באמרו,  - הגן עליו רבינו בעוז  לפני רבינו 
בהררי  יסודתו  והילוכו  דרכו  שכל  בעדו  ערב  שהוא 

קודש", כפי שאכן לימים נוכחו הכל בכך.
תורת ומגן לנו 

ספרו "תשואות חן" על התורה, ראה אור י״ב שנים לאחר 
נדפסה  כאמור,  בברדיטשוב  תקע״ו  בשנת  הסתלקותו 
רבי  הרה״ק  לבנו  שניתנה  לוי"  ה״קדושת  של  הסכמתו 
הרה״ק  הסכמת  וכן  תקס״ח  בשנת  זי״ע  יהודה  שמואל 
לוי",  ה"קדושת  של  בנו   - זי״ע  מפיקוב  ישראל  רבי 

שמילא כבר מקום אביו בשעה שהספר הופיע.

מציין  מליניץ  לייב  יהודה  רבי  כאמור  שהיה  הכותב 
בהקדמתו: "אם מיום ידעתיו הייתי כותב פרשת גדולתו 

וחכמתו, אילי נביות לא הספיקו תוקפו וגבורתו".
מאמרותיו הק'

קדוש  מפי  ש״שמעתי  המוכיח  רבו  דברי  מלבד 
הגדול  המגיד  מתורת  הוא  מזכיר  ז״ל",  המוכיח  הרב 
רבי  הרה״ק  מקוריץ,  פנחס  רבי  הרה״ק  ממעזריטש, 
חיים מקראסנא, בעל "תולדות יעקב יוסף", הרה״ק רבי 

שמשון משפיטובקא ועוד, זכר צדיקים לברכה.
כמו כן מוסר הוא: "וכמו ששמעתי מפי החסיד המפורסם 
המנוח מוהר״ר משולם זיסמאן זצוק״ל מאניפולי שביאר 
)תהילים  תהלתו  כל  ישמיע  ד'  גבורות  ימלל  'מי  הפסוק 
פירוד  ענין  שהוא  מלילות,  מוללין  מלשון  ימלל,  מלת  ופירש  ב(  קו, 
והמתקה, ופירש הפסוק מי יכול למלל ולפרר הגבורות? מי שישמיע 

כל תהלתו, שיאמר כל ספר תהילים בפעם אחת ע״כ ודפח״ח" 
                      )פרשת ויגש ועיי״ש ההמשךֿ(
ויכוח הרבי ר' זושא עם אחיו הרה"ק מליזנסק
שמועה נוספת מענינת ביותר היא מה שכתב "שמעתי 

מפי הקדוש המנוח הרבי ר' זושא מאניפולי, שפעם אחד 
זי״ע,  אלימלך  ר'  הרב  המפורסם  אחיו  עם  מתווכח  היה 
מקודם  האדם  שיהיה  הוא  שהעיקר  אמר  מהם  שאחד 
אח״כ  יבוא  השפלות  שמגודל  עד  לתכליתו,  רוח  שפל 
להכרת  אח״כ  יבוא  זה  ומצד  ב״ה,  הבורא  גדולת  להבין 
נכון, ושאלו את הרב המגיד מוהר״ד  שפלות עצמו. על 
מי  עם  ביניהם  שיכריע  זי״ע[  רבם  ממעזריטש  ]המגיד  זצ״ל 
שאלו  ואמר  בעיניו,  שניהם  דברי  יחדיו  וצדקו  האמת, 
ואלו דברי אלקים חיים הם, אך מדרגה זו שחושב קודם 

שפלות עצמו הוא מדריגה הגדולה מחברתה".
הסבר הרה"ק מליניץ לסיבת דביקות 

בצדיקים
הוא  שזה  לי  "ונראה  מוסיף:  עצמו  חן"  ה״תשואות  ע״כ 
הפלוגתא בדברי רז״ל )סוטה ה, א( על פסוק: מרום וקדוש 
אשכון ואת דכא ושפל רוח )ישעיה נז, טו( שחד אמר; ואת 
דכא, סובר אופן הב' הנ״ל שיקדים להכיר שפלות עצמו" 
בצדיקים  הדביקות  האריז״ל(.  עפ״י  הפנימית  הכוונה  )ועי״ש 

]1[ כתב המהר"ל מפראג )נתיבות עולם, נתיב התורה א( על הפסוק )משלי ד, ד( "ויורני ויאמר יתמך 
דברי לבך שמור מצותי וחיה": אמר "ויורני", שהוא לשון הוראה, כמו שנקראת התורה בלשון זה ולא 
נקראת בשם 'חכמה', כמו שנקראת שאר חכמה או תבונה. מפני כי הפרש יש, כי התורה מורה לאדם 
את הדרך, אשר בדרך ההוא יגיע אל תכליתו האחרון מה שאפשר לאדם להגיעו, הוא אל עולם הבא. 
וזה אין בכח שום חכמה, כי על ידי התורה מגיע האדם אל עולם הבא, ולכך ראוי לה דווקא לתורה 
שם "תורה", שהוא לשון הוראה, שמורה לאדם תכליתו האחרון אשר ראוי לאדם להגיע אליו. עכ"ל.

]2[ זה לשון הרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע )ס' יקר מפז, פר' ויצא( יש לומר על דרך ששמעתי בשם 
הק' איש אלקים מ"ר ברוך על פסוק "כי תהיין לאיש שני נשים האחת אהובה", כי יש שני מדרגות 
שיכול לעבוד בהם השי"ת, א' בדברים גשמיים היינו אכילה ושתיה וכיוצא, והב' הוא בתורה ותפלה, 
וזה נקרא אהובה, שהכל יודעים שתורה ותפלה היא רק צורך גבוה. והדרך האחת שנואה, לפי שהכל 
סוברים שאינם שייכים לצורך גבוה. וזה שאמר 'לא יוכל לבכר וגו' כי את הבכור בן השנואה יכיר' 
רצה לומר שעיקר העבודה הוא רק בדברים גשמיים, 'לתת לו פי שנים', שעל ידי זה מקבל שכר יותר. 

עכ"ל, ועיין שם מה שפירש על דרך זה הפסוק "ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו".
)יומא לח.( כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר )משלי טז,  ]3[ והנה אמרו חז"ל 
ד( "כל פעל ה' למענהו". וזה לשון ספר יושר דברי אמת )אות ה(: עיקר בריאת העולם היה בשביל 

ישראל כנודע בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה, שרצה לומר שישראל יתדבקו את עצמם 
בהשי"ת ע"י התורה שזה היה רצון השי"ת ותענוג שלו שיבראו העולמות ובתוכם ועיקרם הנושא 
רבי  הרה"ק  המגיד  ביאר  וכן  עכ"ל.  התורה.  ע"י  להשי"ת  שמתדבק  הישראלי  איש  הוא  כולם  את 
'כל מה שברא  זי"ע )תפארת עוזיאל, פרשת האזינו ד"ה אופן ב( הכוונה  יחיאל מיכל מזלאטשוב 
הקדוש ברוך הוא לא ברא רק לכבודו' )אבות סוף פ"ו(, וכי איזה כבוד מגיע לו מהמטר, אלא שהכבוד 
מגיע לסוף שמצמיח התבואה ואז האדם האוכל מברך עליו ואז הוא יתברך מקבל תענוג מהדבר, 
וזה הוא כאשר ירד הגשם ושמה לא ישוב, רצה לומר שאין שב אליו נחת רוח כלל, כי אם כאשר 
הרוה את הארץ והצמיחו, ואחר כך כשנעשה ממנו לחם מברכין עליו, ואז התענוג חוזר אליו יתברך.
ובספר בת עין )פר' האזינו( כתב: הנה בעבודת הבורא ברוך הוא יש ב' מיני עבודה, א' לעבוד את ה' 
בתורה ותפלה ומעשי המצות, בחינה ב' לעבוד ה' בעניני העולם הזה באכילה ושתיה וכדומה, ושאר 
צרכי גופו לעשותן לשם ה', כגון לחזק גופו לעבודת הבורא ברוך הוא ע"י האכילה ושתיה וכדומה, 
ובחינה הא' נקרא בחינת או"ר שנראה לכל שהוא עובד ה' ונקרא בחינה זו שמי"ם, בחינה עליונה. 
זו נקרא אר"ץ שהוא בדברים  וגם בחינה  ה',  נראה לכל שהוא לשם  ב' נקרא חש"ך שאינו  ובחינה 
תאות  תאותם,  להשיג  ושתיה  באכילה  שעוסקין  הרשעים  כמעשי  נראה  אותם  והעושה  גשמיים 
גופניות, רק זה העוסק בבחינה זו לשם ה' כונתו תקועה ומכוסה בלבו בלבד ואינו נראה מבחוץ. ולזה 

רמזו רז"ל בדבריהם )ברכות סא.( ד"ו פרצופין נבראו, לרמז לב' בחינות הנ"ל היינו בחינה א' מרומז 
באות ו' בחינת המשכה מלמעלה למטה לעין כל, ובחינה ב' מרומז באות ד' לשון ד"ל וגרוע למראית 
העין, וזהו עבודתינו תמיד שיהיו שני בחינות אלו היינו ד"ו פרצופים יהיו פנים בפנים, פירוש ששתי 
העבודות יהיו כאחד, היינו שכאשר יעסוק באכילה ושתיה יהיה מחשבתו תמיד כדי שיהיה לו כח 
ללמוד ולהתפלל ולעבוד את ה', וכן בשעת התורה ותפלה, ממילא הוא לומד ומתפלל בכח האכילה 
ההוא. וזהו ששני הבחינות המה בבחינת פנים בפנים, פירוש שהמה מתחברים זה עם זה כנ"ל, ואין 
אחד דוחה את חברו, היינו שאין לבו מטומטם בשעת התפלה בעבור האכילה והשתיה, כי גם בשעת 
האכילה לא אכל למלאות תאותו, כי דעתו הוא לעמוד לפני ה' להתפלל וללמוד בכח האכילה ההוא. 
וזה היתה רצון הבורא ברוך הוא בשעת בריאת העולם שיהיו הב' בחינות תמיד בהתחברות כמאמר 
הנ"ל.  לב' בחינות  א(, מרמז  א,  )בראשית  ואת הארץ"  "בראשית ברא אלהים את השמים  הכתוב 
ונאמר "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" )בראשית א, ה( פירוש ששני הבחינות המרומזים בבחינת אור 
בוקר ובחינת חשך וערב כנ"ל יהיו בהתחברות כנ"ל. וזהו שאמר הכתוב "ישראל אשר בך אתפאר" 
)ישעי' מט, ג(, פירוש ישראל גימטריא או"ר חוש"ך גם תפא"ר גימטריא שמי"ם אר"ץ, מרמז לב' 

בחינות הנ"ל, פירוש כאשר נתחבר הב' הבחינות ונעשה מלה אחת ישרא"ל אז אתפא"ר.

עול תורה אף בדברים גשמיים

תורת שלום 

בגליון שבוע שעבר הבאנו מעט מתולדותיו של הרה"ק רבי גדליהו מליניץ זי"ע בעל ה"תשואות חן" לכבוד יומא דהילולא דיליה שחל כ"ט כסליו תקס"ד, השבוע אנו ממשיכים להביא עליו מתורתו ומהדרכתו למסתופפים בצילו

רבותיו של רבינו
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קונטרס ‘משמיע שלום’ - הנהגות ישרות וסדר היום לרבי שלום לפי סדר  נכון וחדש מהדורת 
קלויז דרכי שמואל בנשיאות מורינו ורבינו הגאון הצדיק גאב”ֿד ‘דרכי שמואל’ שליט”א מגיד תעלומה

תולדות שלום 

בליל ההסתלקות של הרה"ק רבי שלום מפראהבישט, 
החמיר  ומצבו  חליו,  למשכב  נפל  תשרי  לי"ד  אור 
להחליף  וצוה  לצרכו  ביקש  באמצע  לשעה,  משעה 
כל בגדיו, אחר כך ביקש ליטול את ידיו, ורצו לתת לו 
מן המים שהכינו לנטילת ידיים בוקר ולא רצה, וצוה 
להביא מים אחרים ונטל ידיו, ובחזרתו למיטתו ביקש 
העומדים  וכל  החדר  באמצע  המיטה  את  שיעמידו 
כדי  עד  מצבו  הוחמר  כך  אחר  המיטה,  סביב  יעמדו 

קרוב לגסיסה, פתאום נראתה בת שחוק על שפתיו 
הק', והיה לפלא וחידוש בעיני העומדים.

ותוך כדי כך התעורר קמעה, ונענה ואמר: ודאי הוא 
בשמים  הנה  לכם,  אומר  ששחתי,  מה  בעיניכם  פלא 
רעש  ונהיה  שלום",  לרבי  מקום  "פנו  כבר  הכריזו 
וכתות כתות של מלאכים התאספו, וביניהם היה גם 
הזה,  הרעש  כל  מה  המלאכים:  את  ושאל  הס"מ,  כן 
וכתות המלאכים ענו לו: רבי שלומ'קא מפראהבישט 

ושוב  פניו,  לקבל  עצמם  את  ומכינים  להגיע,  עומד 
שלומ'קא  רבי  זה  הוא  מי  המלאכים:  את  שאל 
זה?!  הוא  מי  יודע  אינך  מה,  לו:  וענו  מפראהבישט? 
רבי  הא,  הא,  ונענה:  המדובר,  במי  הבין  כך  בתוך 
שלומ'קא מפראהבישט, אם כן רימה אותי כל השנים, 
התחילו  תשובתו  לשמע  משלנו,  שהוא  חשבתי  כי 
המלאכים לצחוק ממנו, ועל כן גם אני צחקתי, ואחר 

כך יצא נשמתו בקדושה ובטהרה. 
)אגרות הסבא קדישא מרוז'ין ובניו(

סיפור התקשרות הרה"ק רבי אברהם ה'מלאך'  עם זוגתו ה'מלאכית' ולידת הרה"ק רבינו שלום 

המגיד ממעזריטש ורבינו פייבוש מקרעמניץ
עוד סיפר הרה"ק מרוז'ין זי"ע, בזה"ל, אבי זקני הגאון מו"ה פייבוש מקרעמיניץ 
היה  וכאשר  גדול  גאון  היה  הראשון,  חכמים"  "משנת  ס'  המחבר  בעל  זצוק"ל 
קשה לו איזה קושיא בעת למודו ולא יכול לרדת לסוף דעת בעל הספר, התענה 
הפסקה ויגלו לו הפשט הנכון מן השמים, כה היה דרכו מעודו, פעם אחת לא היה 
יכול להבין איזה ענין בספר הר"ן ויתענה הפסקה כאשר הסכן הסכין תמיד ויגלו 

לו מן השמים.
והוא היה חולק תמיד על אבי זקני המגיד ממעזריטש הצדיק הקדוש מו"ה דוב 
בער זצלה"ה, ותמיד היה מרגלא בפומיה לאמר לא ידעתי מדוע קוראים אותו 
כי  באמרם  למעזריטש  נוסעים  רבים  אנשים  ביתו  חלונות  לפני  ובראותו  רבי, 
נוסעים להרבי ר' בער, התנגד הוא תמיד על הדבר ויתפלא עליהם פליאה גדולה.

נסע למעזריטש לקבל תשובה על קושייתו בר"ן
ויהי כאשר גילו לו מן השמים תירוץ מספיק לקושיא זו אשר בהר"ן על ידי תענית 
בס'  לו את הקושיא העצומה  ולשאול  לנסוע למעזריטש  בלבו  ההפסקה, עלה 
עשה  וכן  רבי,  לקרותו  יסכים  אז  זו  לקושיא  מספיק  תירוץ  לו  יגיד  ואם  הר"ן, 
כי  ויקח עמו את ס' הר"ן  וועגעלע,  ויאמר בזה"ל א פערד און א  וישכור עגלה 

אמר פן לא נמצא אצל המגיד בביתו ס' הר"ן, ויסע למעזריטש.
וס'  מהעגלה  וירד  המגיד  בית  פתח  לפני  העגלה  עם  עמד  למעזריטש  בבואו 

הגבאי  אבל  שם,  היה  המגיד  אשר  להחדר  להכנס  ורצה  זרועותיו,  תחת  הר"ן 
אשר עמד אצל הפתח לא נתן לו רשות לכנוס להחדר, וכאשר המגיד שמע את 
קולו צוה להגבאי להכניסו לחדרו, ובבואו נתן לו שלום, אז אמר להמגיד שמעתי 
עליכם אשר החסידים קוראים אתכם בשם רבי, אם תאמרו לי תירוץ מספיק על 
וצדק הם קוראים  ובאמת  כנים דבריהם  כי  הקושיא הלזו בספר הר"ן אזי אדע 

אתכם בשם רבי.

התשובה פלאית שהגיד המגיד והתקשרות השידוך
אז הגיד לו המגיד תירוץ להקושיא בס הר"ן בלי שום גמגום ממש כאשר יאמר 
איש ישראלי אשרי ]וכפל דבריו שנית בזה"ל אבער אזוי ווי א איד זאגט אשרי[. ויהי כשמוע הגאון מו"ה 
עליו  להתענות  צריך  היה  הוא  אשר  הלזה  הנפלא  התירוץ  את  זצלה"ה  פייבוש 
אשרי,  איש  יאמר  כאשר  זה  לו  הגיד  והמגיד  השמים  מן  לו  יגלו  למען  הפסקה 
אז הודה כי צריך לקרותו רבי, ויבא עמו בהתקשרות שידוך, כי בן המגיד הצדיק 
הקדוש מו"ה אברהם'לי מלאך זצוק"ל לקח לאשה את בת הגאון מו"ה פייבוש 

הצדיקת ז"ל.

לידת רבינו שלום בקדושת התורה
זצוק"ל,  יצא אבי הצדיק הקדוש מו"ה שלום  ומזה  זי"ע[ דבריו לאמר,  ]הרה"ק מרוז'ין  וסיים 

ובלשון אשכנז אמר בזה"ל פון דאנעט איז ארויסגעקומען מיין טאטע ר' שלום'קע. 
                                  )ספרן של צדיקים(

ויחי יעקב 

וישתחו ישראל על ראש המיטה )מ"ז ל"א(
וברש"י: הפך עצמו לצד השכינה, מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה.

בשבוע בו אנו קוראים על פרשת 'ויחי יעקב', ויאסוף רגליו אל המיטה ויגוע ויאסף אל עמיו )מ"ט ל"ג(
 פטירת יעקב אבינו, יש בנותן טעם להביא סיפור פלא מליל ההסתלקות של הרה"ק רבי שלום מפראהבישט זיע"א

ובחכמים היא אבן תשתית במשנת החסידות כפי שהורו לנו 
ראשונים כמלאכים.

מזהיר להזהר בכבוד צדיק
כבודם  על  היה  חרד  כיצד  רבינו  בדברי  אנו  רואים  זו  וברוח 
את  פירש  וכך  חיים,  אנו  מפיהם  אשר  חכמים  תלמידי  של 
הכתוב: הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך 
אל המקום אשר הכינותי, השמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר 
שיש  כ-כא(,  כג,  )שמות  בקרבו  שמי  כי  לפשעכם  ישא  לא  כי  בו 
ח״ו  בצדיק  לפגום  שלא  מזהירנו  שהכתוב  השכל  "מוסר  כאן 
אשר הוקש כבודו לכבוד המקום ב״ה, ונוקם ונוטר הוא, וזהו: 
כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו, והמלאך המוזכר בפסוק, 
הכינוי הוא על התלמיד חכם שרוח ה' דיבר בו, הנשלח מאת 
ה' לעולם הזה, להיות מורה דרך לעם ה', וזהו שאמר הכתוב: 
ח״ו".  קמיה  אפקירותא  למחזי  בו,  תמר  אל   - בדרך  לשמרך 
יתר עליכן, הפוגע בצדיק מזיק אך  )פרשת משפטים ד״ה הנה אנכי(. 

ורק לעצמו, שהרי בכך הוא מנתק את פתיל ההתקשרות בינו 
ובין הצדיק, כך שגורם רעה לעצמו, ולא זו בלבד אלא שאין לו 
תקנה, כמאמרם ז״ל: המבזה ת״ח אין לו רפואה למכתו )שבת 
קיט, ב( "כי כשמבזהו - לצדיק - אזי נפרד לבבו ממנו, ואינו יכול 

להתעורר בתשובה ע״י הצדיק, וזה פירוש הפסוק: אל תמר בו, 
שלא למרוד בו ח״ו כי לא ישא לפשעכם שאז לא יוכל לעורר 

התועלת בדביקות בצדיקבתשובה״.
לגביו  היא  בצדיק  הדביקות  שהרי  ידו  על  מתפרש  זה  יסוד 
בעת  תמיד,  ותרופה  לעזר  לו  להיות  "בכדי  עצומה,  תועלת 
מרגיש  הדור  בהתקלקלות  תיכף  כי  ממדריגתו,  יפול  אשר 
מיד הצדיק מזה, שנופל בו ח״ו אפס מזה, דיבור או מחשבה, 
מוצא  ית'  מאתו  זה  וכל  העולם,  לחטא  המתדמה  הרהור  או 
דבר לטובת ההמון, בכדי שכשישוב הצדיק לאחוז דרכו ושב 
לשאר  תשובה  הרהורי  מפיל  לו,  המאורע  ענין  על  בתשובה 

העם, לעוררם בתשובה על פועל כפם ממש שעשו".
חטא בפועל של ההמון גורם לצדיק הרהור או מחשבה שאינם 
כהוגן, שהצדיק בתשובתו על פגמו הקל יעלה עמו את ההמון, 
באמצעות הרהורי תשובה שיעורר בלבם שישובו על פגמיהם 
מותנה  זה  כל  אמנם  הצדיק,  מתשובת  כתוצאה  החמורים, 
בכך שיהיה דבוק בצדיק, שרק אז נשמר הקשר ביניהם, ואילו 
כאשר ימרה כנגדו, לא יוכל הלה להרגיש בהתעוררות הצדיק, 
באופן שיישאר במצבו העגום ללא כל תקנה. כללם של דברים 
לנו, שיוכל  נרפא  אז בחבורתו  דבוק בהצדיק,  זמן שהוא  "כל 
להתעורר על ידו בתשובה, אבל כשח״ו נפרד ממנו אינו מרגיש 
מפורשת  זו  "הוראה  תיקון  לידי  לבוא  יכול  ואינו  בהערתו 
ישראל במדבר, אמר הקב״ה למשה:  בכתוב, בשעה שחטאו 
לך רד כי שיחת עמך )שמות לב, ז( כלומר, מאחר "ששיחת עמו 

של משה, היה לו גם כן ירידה מסיבה זו, לנפול בו אפם מנהו 
ענין  "שהוא  ידו  על  הלוחות  שבירת  סוד  וזה  זו"  מעבירה 

מתדמה קצת לענינם" והיינו שבזה התכוון להעלותם עמו.
הצדיק מושפע מדרגת הדור

אור  רבו  מתורת  נובע  רבינו,  בדברי  ונשנה  החוזר  זה  יסוד 
הגדול  הכהן  שביארה  כפי  זי״ע,  הק'  הבעש״ט  הימים  שבעת 
יוסף" פרשת נשא על  זי״ע בסה״ק "תולדות יעקב  מפולנאה 
"כי  ג(  ד,  )ויקרא  העם  לאשמת  יחטא  המשיח  הכהן  אם  הכתוב: 
כל דור ודור ודורשיו הם שורש אחד כמו משה רבינו ע״ה עם 
דורו, כן כל דור ודור לפי דורשיו, ודורשיו לפי דורו, כמו שאמרו 
בש״ס )ערכין יז, א(, והכי נמי חטא הדור גרמו אשמת ראש הדור 
למדריגתן  הדור  ראש  כשירד  ואז  להם,  אחד  ששורש  וכר, 
וכ', ואז יש התחברות מה ביניהם וכ', ואז כשישוב יעלו כולם 
אתו עמו".כלומר, חטאו של הכהן המשיח ראש הדור - נובע 
נכשל הצדיק  כי כתוצאה מאשמתם הכבידה  מאשמת העם, 
בפגם דק מן הדק, בכדי שיהיה לו התחברות עמהם. וכשישוב 
על חטאו הקל, יוכל להעלות אותם ע״י תשובתו באופן שישובו 
אף הם. לפי האמור תפקידו של המנהיג קשה ביותר "כי סיבת 

ההנהגה לעם, לבטל ולהשפיל קצת המנהיג ממדריגתו.
)תשו"ח להג"ר יצחק אייזיק טפר שליט"א ר"מ ישיבת חזון נחום ב"ב נו"נ להרה"ק 
רבי גדליה מליניץ זיע"א שהאיר עינינו והמציא לנו החומר מתורת רבינו לפרסום(

<<< המשך מעמוד 1

סיפור מליל הסתלקות רבינו שלום מפראהבישט 
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 . יום אחד הלכו ו היה היה פעם כפר הודי, שכל התושבים בו                          
 ר, בדרך פגשו איש רוכב על פיל. האנשים שמעו לטייל שישה אנשים מהכפ                              

בעבר על פילים, אך מעולם לא התקרבו לבעל חיים כזה, עכשיו ביקשו מהרוכב להרשות להם לגעת בחיה 
הרוכב הסכים והוביל כל אחד מששת האנשים  האדירה. הם רצו לחזור לכפר ולספר לכולם איך נראה פיל.

הם חזרו לכפר  העיוורים נגעו בחיה וליטפו אותה עד שידעו איך נראה פיל. לחלק אחר בגופו של הפיל.
האיש הראשון, שמישש את  לשמוע על הפיל. נרגשים כדי לספר על חוויותיהם. אנשי הכפר התאספו סביבם

"שטויות," אמר האיש השני, שנגע בחטים  ועבה!" של הפיל, אמר: "הפיל הוא כמו קיר גדול 
 ומעוגל. הוא חלק מאוד וחד. לא הייתי משווה פיל לקיר אלא לחנית!" פיל, "הפיל קצר למדי) של ה((

 

דומה כלל לקיר או לחנית,  של הפיל, לא הסכים לדבריהם ואמר: "הפיל אינו ע האיש השלישי, שנגע 
, אשר ליטף את "לא נכון!" אמר הרביעי כשנוגעים בו." הוא דומה לעלה ענק עשוי משטיח צמר עבה. הוא זז

החמישי הביע התנגדות נמרצת. הוא נגע  דומה לנחש ענקי!" הוא –, "אומר לכם איך נראה הפיל 
על גבו של הפיל,  ו העיוור השישי, שניתן לו  ועבה כמו עץ." הפיל וסיכם: "הפיל עגול ת באחת 

ועד  ו הר ענק מתנודד מצד לצד!"יכול לתאר נכונה את הפיל! הרי הוא כמ מחה: "האם אף אחד מכם אינו
  נראה הפיל. עצם היום הזה העיוורים ממשיכים להתווכח, ואף אחד בכפר אינו יודע איך

 

 םכך קורה לעתים קרובות בוויכוחים בין בני אדם, אנשים מתווכחים 
 )העורך(  ו ולא נגע בכל גופו.במלוא בוויכוח, הם בעצם מתווכחים על פיל, שאף אחד מהם לא ראה

 

 מחמאות דומות לבושם: 
 

 ח, מותר להריח, 

זצ"ל, ראש ישיבת פורת  עזרא עטיה רבי הגאוןן
יוסף, היה מסתפק במועט ומעט מאד באכילתו. לעתים 
 היה מבקש מאשתו דבר מאכל, כגון פרוסת אבטיח. 

 

מיהרה אשתו להגיש לפניו פרוסה נאה, והוא אכל חתיכה 
קטנה והפסיק. אנשים לא הבינו את מעשהו, שהרי אם  

? אחרים א הואהוא חפץ באבטיח, מדוע 
הבינו שנהג לפי "תענית הראב"ד", שאם אדם אוהב מאד 

 מאכל מסוים ומפסיק אכילתו, נחשב לו כתענית. ואכן,
כוס משקה או את ארוחת הצהרים   

 שלו. אכל מעט ולא גמר.

 הנערות יימ בכל להיות עלינו חובה
 מסכנות להינצל – 

אלו שאינם זוכרים את העבר 
 עליו  םסופם 

 כצמר שלג הנותן עולםה בארו כברר
 לאדם שיש הצמר כפי השלג נותן ה"שהקב
 נותן רבי אינו בו לעמוד יכול שלא ודבר
 ל"בחז נאמר ולכן באר קורדובירו משה
 בנך ונשחת כמעט לשרה ואמרהשטן כשבא
" כמעט" היה לא שאו ומשמע נשמתה פרחה
 הייתה לא יצחק נשחטאמת היה אםהינו

  נשמתה פורחת
 ש נישהמע ה"הקב כי

 היה ולא אמת היה שלא מכוון אבל עצמו
 ולכן כיום כח לה ניתן לא אממיל עונש

  נשמתה פרחה

זצ"ל מתוניס, מחבר  יעקב כהן חי הצדיק הגאון רבי כל ימיוו
יעקב", בצניעות רבה. למרות מצבו הדחוק, היה מקיים  הספר "זרע

את מצות הצדקה בהדור רב. פעם שמע שבית כנסת אחד זקוק 
. טענה ת לתרומה כספית גדולה, והוא נדב את

אך הרב אמר: "הבוטח  פת לחם. הגיעו עדכבר שלרב הרבנית הצדקת 
לעסוק בתורה,  בד' חסד יסובבנו". יום אחד,  כשהלך לבית המדרש

 של מטבעות זהב.  ה נתקלה רגלו בחפץ, והנה
 

הבין כי זמנו לו מן השמים כסף, שיוכלו לעסוק בתורה מתוך רוחה 
 ולהמשיך לתת צדקה, ומאז הגדיל ונתן סכומי כסף עצומים 
 ולא פסק מלהזכיר לבני ביתו, שרק הודות למדת הבטחון 

 זכה לסיעתא דשמיא כזאת.

זצוק"ל ולמד  קה חוציןצדהגאון רבי  ישבב 
בחברותא עם אחד מחשובי האברכים בירושלים. למדו 

הלכות כבוד הורים. שאל הרב חוצין: "האם מקפיד 
 כאשר אמך נכנסת לחדר?" ה אתה 

האברך השיב שהוא מתרומם מעט, אבל לא מלא 
קומתו. באותו רגע סגר הרב צדקה את הספר שלפניו 

ינו להיום. ואמר: "סיימנו את למוד
 

. רק כשתבוא ותודיעני 
למחרת בא  נמשיך ללמוד" -שאכן אתה קם מלא קומתך

 האברך ובישר לרבו שתקן את המעוות, 
..."לשמוע, ן ורבי צדקה חוצין 

ללמוד וללמד לשמור ולעשות". זהו עיקר ותכלית 
 הלמוד:  ולואי שנזכה!

"ואהבת לרעך כמוך אני ה'"  
ם אדם -בשעה ששני בני

 "אני ה'",  –, אזיי 
 

שכן פעמיים "אהבה" עולה בגימטרייה 
 ושש, כמניין שם הויה.עשרים 

, ביותר לו אפילו, יהודי
 אמיתית נקודה בו חבויה

 ענין המחלוקת דבר חמור מאד 
 שאפילו שמקיים הרבה מצוות

 לכלי נקוב  

לעולם לא 
נוכל 

ללמוד 
להיות 

אמיצים 
 וסבלנים 

 
אם היה 

 
 בעולם.. 

שלטון הבריטים ביום שבת קודש,  בעתת
יצאו רוכלים כושים למכור פירות ופיצוחים 

יצאו יהודים, ובראשם   ברחובות ירושלים.
זצ"ל, נעמדו ליד  יהודה צדקההגאון רבי 

הרוכלים, והזכירו לכל יהודי שניגש 
 לקנות:"שבת היום". 

 

רבים שמעו ונסוגו מרוב בושה, יהודים 
ואמר לרב  

צדקה,"כל השבוע חיכיתי ליום הזה והנה 
אתם גוזלים את פרנסתי", ענה הרב:"חכה 
עד הערב ואמכר את כל מרכולתיך, אם לא 

את  ,אמכר תוך חצי שעה, 
 הכל בכסף מלא". וכך היה, 

ה במוצאי שבת קודש מכר הרב את הסחור
 והשיב לרוכל את כל כספו.

 חסידים ומנהגג"
 שעושים שבצרפת

 ארון משולחנם
 כי להורות לקבורה
 יישא לא אדם
 ולא בידו המאומ
 עם כי בעמלו ילונו

 
 הטובה בחייו
 על מטיב שהוא
 אמרו ולכך שולחנו

 על המאריך ל"חז
 מאריכין שולחנו

 ושנותיו ימים לו

 
 

 פ״אתשה טבת יא׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 17:51 17:19 16:27 ם-י

 17:46 17:15 16:24ת״א

 17:45 17:15 16:23חיפה

 17:50 17:19 16:27ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "ויהי דבר"



 

מטר מלא  2בריון בגובה  איזהה
בשרירים מנופח כולו עם פרצוף 

, הוא ניגש תוך מכולתמפחיד נכנס ל
ואומר לו : תביא לי סוכריה או  מוכרל

נותן לו ומפחד לבקש ממנו  מוכרש.. ה
בון, והבריון יוצא מבלי לשלם, יום חש

למחרת אותו סיפור וככה עוברים כמה 
נמאס ובפעם הבאה  מוכרימים עד של

שהבריון נכנס ואמר לו : תביא לי 
 סוכריה או ש.. 

הוא שאל : או ש.. מה ? אז הבריון ענה
לו : או שתביא קולה או מיץ תפוזים, 

לא משנה לי, 
 

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם  ּבֶ ר ּדִ ָרֵאל ֲאִביֶכם.. ְוזֹאת ֲאׁשֶ ְמעּו ֶאל ִיׂשְ ֵני ַיֲעקֹב ְוׁשִ ְמעּו ּבְ ְבצּו ְוׁשִ ִהּקָ
ַרְך ֹאָתם (בראשית מט, ב ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ  כ"ח).-ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ִאיׁש ֲאׁשֶ

 

הפרשה התורה הקדושה מאריכה לפרט את הברכות שבירך יעקב אבינו לכל  
אחד מבניו, ומסר גדול מסרה לנו בזה שעלינו לדעת ולהאמין בברכת הצדיק 

שתעשה את הרושם. בארבעים ושמונה דברים התורה נקנית, ואחד מהם זה באמונת 
אפילו לא ישיגם חכמים (אבות פ"ו מ"ה), דהיינו שיאמין לחכמים בחכמת התורה, 

בשכלו (תפארת ישראל שם), וזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו (לשון החינוך 
ם (משלי יג, כ), אדם שהולך עם החכמים זוכה  מצווה תצ"ה), הֹוֵלְך ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחּכָ

 לברכה וסייעתא דשמייא בכל מעשיו ודרכיו.
 

ץ חיים ומשגיחה ע"ה, תלמידו של החפ י מסופר על הגאון רבי 
הרוחני של ישיבת "כפר חסידים" (הנקראת בשם "כנסת חזקיהו"), כשהיה קרוב לגיל 

שמונים שנה התבקש מפי הגאון הרב שמעונוביץ (ר"י כפר חסידים) להתמנות 
 כמשגיח הרוחני של הישיבה הגדולה והמפוארת.

 

ת מאמץ רב, רבי אליהו לופיאן לא ידע אם לקבל את ההצעה, כיון שמשרה זו דורש
טיפול אישי וחשיבה על כל בחור ובחור כיצד אפשר להועיל ולשפר אותו בלימוד 

התורה ובמידות הטובות, ניגש לפני הגאון החזו"א והציע בפניו את התלבטותו,השיב 
ִנים -לו החזו"א בדברי דוד המלך ע"ה בתהילים (צב, ט"ו ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ ט"ז) עֹוד ְינּובּון ּבְ

ים ר ה', הקב"ה שומר את הצדיקים דשנים ורעננים כדי  ְוַרֲעַנּנִ י ָיׁשָ יד ּכִ ִיְהיּו: ְלַהּגִ
שיוכלו להגיד כי ישר ה', למסור שיחות מוסריות לתלמידים ולחזקם בתורה ויראת 

 שמים,  "תקבל את ההצעה ואל תפחד, אין לך מה לדאוג!" פסק החזון איש.

מחה וקיבל עליו את משרת רבי אליהו לופיאן מחדרו של החזון איש בש 
המשגיח הרוחני בישיבת "כפר חסידים". ועד קרוב לגיל מאה שנה עדיין היה הרב 

מוסר שיחות מוסר עמוקות, ואף אנו זכינו לשמוע מדברי קודשו כשהיה מגיע אלינו 
ם (משלי יג, כ).  לישיבת "תפארת ישראל" בחיפה, ללמדך שהֹוֵלְך ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחּכָ

 

 שנזכה לגאולה השלימה בקרוב, אמן. יהי רצון
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

"ואל תהי רשע בפני עצמך"  
: ת פירשו זאת 

מיהושע? זה שהוא "בפני 
פורש מן ציבור, אינו  -עצמך" 

ומעורב ואינו 

היה,  היה בראשונה סוחר. מנהגוזצ"ל  בונם מפשיסחהרביי
שלאחר מסעו ליריד בדנציג היה בא לעשות את השבת הראשונה 

 ה'חוזה' , ואת השבת השנייה אצלזצ"ל ה'יהודי' הקדוש אצל
. פעם אחת בא ללובלין וה'חוזה' לא נתן לו שלום. זצ"ל מלובלין

חשב שאולי מקרה הוא, אך גם כשבא אליו בשעה אחרת נוכח 
 ו. שהרבי מתעלם ממנו. התחיל להרהר במעשי

 

מה, אולם -בתחילה חשב שמא בימי שהייתו בדנציג חטא בדבר
, לאחר שבחן את מעשיו התברר לו שאין בהתנהגותו דופי, ולהפך

בהיותו שם. לאחר מכן עלה בדעתו   
שמא חטא בזחיחות הדעת על שלא נכשל בשום דבר ואף התעלה 

 שם. מיד עשה תשובה ושוב נכנס אל הרבי. 
צדיק נתן לו שלום באהבה רבה ואמר: "בדנציג השכינה שורה ה

בה, והדבר לא היה בכוחך.  ו על כל מי שיש לו 
 הלב".-לשווא הייתה לך מזה גבהות

 של אחיוזצ"ל  זושא רבי פעםם
 אותו שאלזצ"ל  מלךאלי רבי
 ניסים הזמן כל אצלו רואים מדוע

 רבי לו ענה, גלויים ומופתים
 של האחדות בגלל" אלימלך

  ".שלי החסידים
 

 ענווה אלימלך לרבי הייתה כךכל
 אליו באים שכשהיו, גדולה
 כגון, עליהם שיתפלל בבקשות

, ילדים בלי אחד, פרנסה בלי אחד
 אלימלך רבי היה, זיווג בלי אחד
) אלימלך( מיילך" לעצמו עקצו

! !חטאת אתה מיילך
 "! 

 לעצמו צועק היה אחד לכל וכן
! חטאת אתה מיילך מיילך"

!". בית שלום לפלוני אין ובגללך
  הייסורים כל את 

  .עצמו על כולם של
 

שיש לו אוהב נאמן אינו בודד,  מיי
ל גם כאשר מרחק של 

 מפסיק בין השניים.  
, ואין בה מחיצות בפני האהבהאין 

 ריחוק מקום.

של אוסמה בן לאדן חזר  הבןן
הביתה מבית הספר בוכה, בן לאדן 

בא אליו ושאל אותו : בן, למה 
אתה בוכה ? אז הבן שלו סיפר לו 

שהם היו בבית הספר והמורה 
שאלה איזה בניין הכי גבוהה והוא 
ענה בטעות על הבניין השני הכי 
גבוהה וכולם בכיתה אמרו לו 

 הוא הכי גבוה התאומים מגדלש
וצחקו עליו, אז בן לאדן התעצבן 

, ואמר לו : אל תדאג

  של לביתו הגיע אחד מתנגדד
 בדברי איתו להתפלפל והתחיל ע"זי א"התני בעל
יש כי ידעתי: "התניא בעל את מתנגד אותו ושאל. תורה

 ". אלימלך נועם"ה בשם חדש חסידות פרס
  שהספר לו והראה?", אותו שמתי היכן לראות רוצה

) המתנגד של( שלו והרגליים 
 : בלגלוג המתנגד לו ואמר. ישמור' ה עליו דורכים

 
 התניא בעל לו ענה". הזה הספר מעלת מה לי תגיד"
 לשולחן מתחת הספר מחבר בעל את שם היית אם"
 הוא אז גם, לספרו עושה שאתה כמו עליו דורך הייתו

  ."ם כלום לך אומר היה לא

 משליך היה ל"זצ י ררבי
 נמלים של מקומות וךבת עצמו
מיני בכל עצמו מסגף והיה וחרקים
 שהיו וברגע. מאוד קשים סיגופים
 היה שורף היה וגופו אותו עוקצים
 עכשיו אפילו! מיילך מיילך" צועק
  ."!גשמיות מרגיש עדיין אתה
 הכי שלו , ר, אמר
שכל להסתכל. א הוא גדול
 . יותר תחזור לא שעוברת דקה

. מנוס ואין קרבמת והמוות
 היה עשרה שמונה ובתפילת

 שהיה מכיוון בשעונו אוחז פתאום
 שהיה גדול כך כל 

 בשביל גשמי בדבר לאחוז צריך
 .בגופו להישאר

אולי, הפשע השני בגודלו בעולם הוא שיעמום. 
  א הפשע הראשון הוא 

 -ד'תש"ב) -(ד'תרנ"ב סעדיה בן יוסף גאון רב
ר לבבל. למרות אחד מגדולי הגאונים. נולד במצרים ועב

שלא נמנה על חוג משפחות הגאונים מינוהו לגאון, 
. הוא ריכז חיבורים בתחומי 

הלכה שונים, ובכך קנה מקום של כבוד כאבי הספרות 
 הרבנית. 

רב סעדיה גאון נחשב גם למדקדק העברי הראשון שנתן 
כללים, והציע הדרכה מעשית לכתיבה נכונה. ידיו רב לו 

מלאכת הפיוט, כפי שניכר בסידורו וב"בקשות" גם ב
רשלו. ספרו "אמונות ודעות" היה לספר 

. אל תורתו הפילוסופית יש לצרף גם 
את פירושו ל"ספר יצירה" והקדמותיו לפירוש התורה. 

עצמו: זה רב?  אחת, בהתוועדות חסידית, אמר הרב, בהרהותו עלפעם
למד? היה הרב שונה לגמרי; נענה המלמד: זה מ 

החזיק אחריו אחד -שלושים שנה היה המלמד דבר אחר לגמרי; החרה לפני
ואמר: אל תתעצבו, כשהייתי בן עשר היה סבי  ,המסובים, יהודי מבוגר

 ...שנה שחיו לפני שלושים ר אומר 

. מתנות לקבל רביסזצ"ל  מזוועהיל שלמה רבנו
 כשהיו גם, לרגליו מנעלים או חדש בגד ביקש לא מעולם
 לא, חדש בגד לו לעשות לפניו כשהציעו םג אולם, בלויים
 כדרכו, עצה לשאול", ישוב"ל צריך והיה לכך נאות תמיד
 לכבוד זה שאין בפניו כשהתלוננו. לקבל אם, דבר בכל
 ם נוהגים אחרים רים"אדמו בעוד, כך לנהוג רבם

 . מאומה שינה ולא בראשו נד, 
 

 לנעילה ראויות אינן רבנו של שנעליו מהחסידים ראו והנה
 סירב רבנו אולם. חדשים מנעלים יקבל שרבנו ורצו

 נחמן רבי ח"הרה ירושלים מיקירי אחד מצא. לחלוטין
: חדשים מנעלים לרבנו להנעיל אמצעי ל"זצ וילהלם יוסף

 נכנס וכשרבנו, חדשים מנעלים עימו הביא למקווה בלכתו
 רבנו חיפש בצאתו. רבנו של ה למקווה

 בידו שיש לרבנו הציע ואז. כמובן מצאם לא אך מנעליו את
 בידו עלה וכך, בהם להשתמש יוכל ורבנו נוסף מנעלים זוג

 חדשים מנעלים לרבנו להנעיל

 הצדיק יוסף על מספרת התורה
 נמצינו החוצה וינס בידה בגדו ויעזוב
 לעשות צורך שיש זה מפסוק למדים
 עושים שגרתית ובלתי חפוזה פעולה

 צריך מכן לאחר אך זאת
 בישוב הרגילה 

  חיפזון כל וללא הדעת
 

 וינס ויצא" בפסוק נאמר לא כך משום
 דהינו" החוצה ויצא וינס" אלא" החוצה

 פוטיפר מבית יוסף נימלט שבתחילה
 ה החוצה צאתו עם מיד אך

 האדם וכאחד כרגיל

אין 
אהבת 
השם 

נקשרת 
  

 של אדם  
 

עד 
שישגה 

 בה 
 תמיד.

,טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי, לולו בת שמחה
 , מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס

  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט
 , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

, ץ

אין 
אהבת 
השם 

נקשרת 

של אדם  

עד 
שישגה 

בה 
תמיד.

 רפואת והצלחתהעלון ל
 הדסה צביה בת אביגיל

 לזיווג רפאל ארז בן הדסה צביה
 

 זיווג הגון אבישלום בן אורה



 

{ אז נדברו }
 " .ברכות שמים מעל " לסדר:   |  495גליון מספר  |תשפ"א  ויחיפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,התפוצה במייל

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

  
  

 

 

להשתתפות בהוצאות  
 הגליון:

 : בבנק

 705284חשבון 

 בנק פאג"י 

  187סניף 

 

 :באשראי

 "נדרים פלוס"

 "קהילות"-

 

 : בטלפון  

 (מענה ממוחשב)

0799-654321

 תודה מראש!!!

  שבבים???----מה הקשר בין שובבי"ם ל

כמה אנשים שאלו אותי למה לא כתבתי כלום על החיסון שכעת יצא בסערה... אמרתי להם: לא יודע... אמרו לי שיש שבבים... אני מחכה 
קודם לראות מה קורה עם השבבים האלו... יש לי כמה חברים שהתחסנו... אני כל הזמן פוזל לכיוון שלהם בחשדנות ובדריכות... לך תדע 

 יל להפעיל את האותות שלו... ותאר לעצמך שזה בדיוק יהיה לכיוון שלי... באיזה רגע השבב יתח

למה בכל דבר מכניסים לנו שבבים? אי אפשר לעשות חיסון נורמלי בלי להכניס שבבים?? מה בסה"כ רציתי...  באמת למה זה ככה??
 רציתי חיסון... אז למה אתם מכניסים לי שבבים??

אני מה עומד מאחורי התכונה של רבים מאיתנו לפתח כל מיני חשדות הזוים על כל מיני שבבים למיניהם...  אני כמובן מתכוין לשאול:
גם אם במקרה הנוכחי הזה אני ואתה כבר לא חושבים ככה... זה רק בגלל שהמערכת והממסד או התמונות של הרבנים  רוצה שתבין:

ומכים על זה... אבל אם לא היה לנו את הבסיס הזה אני גם הייתי מתחיל לעוף שהתחסנו הצליחו להרגיע אותנו שזה בסדר ואנחנו כבר ס
אני יכול עכשיו  אז כמובן שאפשר להסביר כל מיני הסברים...עם השבבים ומפתח כל מיני דימיונות שמכניסים לי שם כל מיני דברים...  
 חוברות שמסתובבות כיום... למנות לך רשימה ארוכה של נימוקים מה הרקע לחשדות האלו... עיין בכל ה

 אבל ההסבר האמיתי אמיתי מה עומד מאחורי כל החשדות האלו: 

אין עשן בלי אש... וכנראה שיש משהו... יש שבבים!!!! הנפש שלנו מזהה ומרגישה שמשהו מתבשל מתחת לפני השטח!!!! הנפש שלנו 
 שלנו... אבל הנפש לא מצליחה לזהות מה זה הדבר הזה...  מרגישה עמוק עמוק שיש איזה משהו מסתורי שרוחש ובוער מתחת הרגלים

אז פעם יצאו לחפש כל מיני יצורים מאובנים למיניהם או לחפש יצורים שקיימים בחלל בקיצור: חיפשו כל מיני דברים שיצביעו על איזה 
נפש שלנו!!!! הנפש שלנו מרגישה תופעה מסתורית שקיימת... וכל החיפושים האלו נובעים מנקודה אמיתית אמיתית שרוחשת עמוק ב

 שיש!!! יש משהו נסתר!!!! יש שבבים שנכנסים ויוצאים... אבל מה?? מה זה?? 

בני היקרים... אני פה!!! אני קיים!!! שובו אלי... תבינו שאתם בעצמכם קל מסתתר קורא לנו: שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם... 
האם אתה קולט שאתה לא מתחיל ונגמר פה...  אתה יודע מי אתה???אה זה אתה בעצמך... שבבים... השבב המסתורי ביותר בכל הברי

אתה גדול... אתה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה... צא מהארצה שבך... ותתחיל לחפש את השבב שטמון בך... תבין שאתה 
מחכה לחיוך שלך... ואתה יכול להניע את כל צבא  חלק אלוק ממעל... שאבא שבשמים יושב ומחכה לבוקר טוב שלך... -שבב אלוקי

 השמים לכל כיוון... 

זה!!! זה השבבים האמיתיים שמתגלגלים לנו בין הרגלים... וכשלא קולטים את זה... כשאנחנו מתעקשים להישאר עם הראש באדמה... 
יא לא מצליחה לזהות מה... ולא נותר לה אז אין שום פלא שהנפש מרגישה עמוק בפנים שיש פה משהו... משהו פה מתחבא... אבל ה

   מזליה חזי...אלא לחפשת שבבים ותאוריות הזויות מתחת הריצפה... זה מה שנקרא 

--- 

 ימי השובבי"ם בפתח... משבוע הבא ואילך!!! מה זה שובבי"ם???

ילד שובב זה ילד שיש לו הרבה מרץ ואולי גם הרבה נמשים ו... והוא עושה גם הרבה דברים מסוכנים... ואבא מתחנן לפניו: נראה לך 
שאתה ילד קטן... אבל אתה לא מדמיין בכלל עד כמה אתה יקר לאבא ואמא... אנא ממך ילד שובב... תשמור לי עליך!!! אתה יקר לי!!! 

שובבות ויש לך המון משחקים... אבל תבין שאתה בעצמך לא משחק!! אתה בעצמך זה לא משהו שאפשר  אני מבין שיש לך הרבה
להשתובב אותו... אתה יקר לי מידי... אתה לא צחוק!!! הלב של אבא ואמא תלוי בידיים שלך... אם ח"ו יקרה לך משהו... אם אתה תרעה 

 ל... שובו!!! שובו בנים שובבים... אתם לא משחק ילדים... בשדות זרים ותאבד לאבא שבשמים זה... זה לא צחוק בכל
--- 

יש לי איזושהי תאוריה... או שאני צודק או שלא... כבר הרבה שנים יש איזשהו דחף לחפש יצורים שאולי קיימים באיזה כוכב מאדים... 
(בפרט אם שם אולי לא הגיעה ם עולם שלם כמונו האסטרונומים כל היום חולמים למצא איזה כדור נוסף שאולי קיים ויש שם גמדים שמנהלי

 אתה מבין את היצר הזה למצא עולם כזה?? בטח... לכאורה זה באמת מאוד מעניין ומסקרן...  הקורונה)
אבל יש לי תיאוריה... אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר עמוק!!!! מי שבאמת יש לו מושגים באסטרונומיה... ויש לו את 

הוא פתאום קולט שמכל  הוא נתקף בחרדה אישית!!!!מדובר... נומיים כמה כוכבים יש בגלקציה ובאיזה גודל המספרים האסטרו
הגלקציה האינסופית הזו... אנחנו הכדור היחיד שיש בו יצורים חיים ופעילים!!! ומתוך הכדור הזה בעצמו... אני ואתה היחידים שיש לנו 

אפילו להגיע לחלל... התחושה הזו מלחיצה!!!! תחשוב על זה... זו תחושה כ"כ מלחיצה דעת ויכולת לעשות ולהצליח להזיז דברים ו
ומחייבת... שהיצור האנושי מחפש לשלול אותה... הוא מחפש בכל דרך למצא עוד איזה כדור נוסף חוץ מכדור הארץ.. שיש שם עוד 

ים אלי... אם אני צודק בפרשנות או לא זה לא משנה... מה אנשים נוספים חוץ מאיתנו... כדי לדעת ש... שלא כל הפרוז'קטורים מכוונ
שבטוח זו האמת!!! תפסיקו להיות שובבים... תפסיקו לברוח מגודל האחריות... אנחנו שבבים!!! אנחנו היצורים היחידים בגלובוס שיש 

.. זה השבב הגדול שמתחבא מתחת לנו את הדעת ואת היכולת להשיג את אלוקים!! להבין שהוא קיים... לבחור בו... להמליך אותו.
 הרדאר... ואת השבב הזה אנחנו צריכים לתפוס חזק חזק... היכונו לימי השובבי"ם...
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 גבוה ביותר בקורונה???איפה נמצא שיעור ההדבקה הה

כולנו כבר התרגלנו בסוגיית הקורונה שהאכיפה הכמעט הכי חריפה במדינת ישראל היא מי שלא הולך עם מסיכה 
ולמה? כי לפי כל המדדים וכל הנתונים... עיקר שיעור ההדבקה מגיע דווקא  ולכאורה אין בזה שום היגיון!!!ברחוב... 

אילו ברחוב עצמו שיעור ההדבקה הוא אפסי... ומהסיבה הזו ברוב המדינות מהמסעדות, ומהקומות הסגורים וכו', ו
האחרות בעולם לא עושים עסק מחבישת מסיכה ברחוב... כי דווקא שם לא קורה כלום.. נו... אז למה במדינת 

 לא תאמין מה הסיבה!!!ישראל החליטו דווקא ברחוב לאכוף את חבישת המסיכה?? 

אם אתה  אבל!!!!וקד ההדבקה הוא במסעדות, באולמות, בבריכות, או בבתי כנסיות, הסיבה היא שנכון... עיקר מ
בבתי כנסיות...  ולאבמסעדות,  לאמחפש את הההנקודה איפה נמצאת עיקר עיקר ההדבקה?? עיקר ההדבקה היא 

מודעות זה חוסר   חוסר מודעות!!--בשום מקום אלא בזירה אחרת לגמרי לגמרי... לא פחות ולא יותר ב ולא
אם יש בראש מודעות... ואנשים זוכרים שיש קורונה.. אז גם במסעדה וגם במקומות סגורים שיעור  ההההנושא!!!

ההדבקה הוא נמוך... כי סו"ס יש לאנשים מודעות והם פשוט נזהרים!!! ממילא בסופו של דבר... מוקד ההדבקה 
ולכן... הנוגעים בדבר החליטו שאם רוצים באמת  העיקרי זה עצם זה שאנשים שוכחים את קיומה של הקורונה!

למנוע את התפרצות הקורונה.  הנושא הכי חשוב שצריך לשים עליו הכי דגש זה לשמור על המודעות!!! וזה חשוב 
יותר מכל שיקול אחר... נו... איך אני שומר על המודעות?? איך אני דואג שקיומו של נגיף הקורונה לא ירד מסדר 

ברחוב!!! דווקא פשוט להכריח את כולם ללבוש מסיכה... איפה??  הדרך היחידה היאמהמודעות??  היום ולא ירד
כי הרחוב זה המקום היחיד שכולם פוגשים את כולם... וברגע שכולם יהיו מוכרחים ללבוש מסכות ללא   ברחוב!!!

יח לנו שאנשים לא ישכחו את יוצא מן הכלל... כאן יש מפגן דרמטי ורשמי ובלתי ניתן לשכחה... זה משהו שמבט
קיומה של הקורונה!!!! וזה באמת נכון... אני ב"ה כבר לא שומע שום קו שמדבר על הקורונה... מבחינתי סיימתי עם 
הקורונה... אם אין לי ברדיוס שלי מישהו שחולה קורונה מבחינתי היא לא קיימת... אבל!! יש משהו שכל הזמן 

  נסוכה על כל מהלכי השנים ברחוב!!! זו האנדרטה שלא נותנת לי לשכוח מזה...מזכיר לי את קיומה... המסיכה ה

--- 

למרות שאני האחרון שאתן ציונים למדינה... אני חושב שבנקודה הזו טמון "מכל מלמדי השכלתי" נפלא ביותר 
 שצריך לקחת אותו מיפת ולאמץ אותו אהלי שם ולעבודת ה'...

נות בעבודת ה'.. קיימים הרבה מוקדי הידבקויות שעלולים להתפרצויות.. כן!!! צריך לדעת שקיימים הרבה סכ
אבל!!!! עדיין... אחרי כל הסכנות והשטחים המועדים שיש לחשוש מהם... יש דבר אחד שהוא אבי אבות הסכנות: 

ב בחוסר מודעות בעיר (ברור לי שלשהות בעיר אדומה עם מודעות ועם יד על הדופק... זה פחות מסוכן מלהסתוב חוסר מודעות!!!!

כמדומני שזו הסיבה שזכור קודם לשמור!!!! כי נכון ששמור זה ל"ט אבות מלאכות בעצמם... אבל עדיין  כתומה...)
 סביבתיותזכור!!! לזכור את השבת זה עוד יותר קריטי... אם תשים לב: העם היהודי משקיע המון המון אנרגיות 

 מהותיים...  בכל מיני דברים שעל פניו לא נראים כ"כ

ניקח את הדוגמאות הקלאסיות: כיפה... הקפדה על מנהגים... או בית כנסת... הדברים האלו אין להם כמעט מקור 
(תנסה לדמיין את כלל ישראל בלי חיי קהילה ובית בתורה... אבל שם הכל קורה!!! כל היידישקייט שלנו מגיע מהבית כנסת... 

 סביב הנקודה!!!קא יצירת המודעות נעשית לא בנקודה עצמה אלא דווקא למרבה האבסורד כמעט תמיד דוו כנסת)
 כי כדי ליצור מודעות צריך תנאי שטח יותר בולטים... יותר חיצוניים... יותר יחצנים... 

כן... זה בדיוק כמו המסיכה שהחוק אוכף אותה דווקא ברחוב... עוד יותר אפילו ממקומות סגורים... למה??? כי 
היו נצמדים לנתונים היבשים ועיקר האכיפה על עטיית מסיכה היתה במסעדות ובבריכות ובגני תאר לעצמך ש

שעשועים... שם היו שוטרים ומחלקים דוחו"ת על ימין ועל שמאל... אם זה מה שהיה קורה... אז אני שלא מסתובב 
רירה!!! ולמרות שדווקא ברחוב במסעדות ולא בבריכות ולא בגינות... הייתי שוכח לגמרי את הקורונה... לכן אין ב
 פחות קריטי ללבוש מסיכה... דווקא שם עושים עסק ולו כדי ליצור את המודעות!!!!

אותו דבר להבדיל... לאורך כל הדרך ביהדות רואים את הגישה הזו... לדוגמא: הליטאי עושה עסק שלם מחודש 
. מגיע החסיד ולא מבין... מה פרצת עליך אלול... לא מתחתנים בחודש אלול... אל תדבר איתי בחודש אלול..

פרץ??? מה המקור למושג של חודש אלול??? מה התשובה??? לא הבנת!!! אני צריך ליצור מודעות ואוירה של 
הכנה ותשובה ליום הדין... וזה אתה מסכים שזה באמת מהותי!!! רק הצורה שלי איך ליצור את המודעות הזו היא 

תכן שלגופו של עניין... דווקא חודש אלול עצמו זה לא חוק פרה אדומה... אבל אל דרך העסק מחודש אלול!!!! י
תזלזל לי בזה!! כי זה הדרך שלי איך ליצור את המודעות ליום הדין!!! אצלנו רק אם יהיה אלול רציני... רק ככה יהיה 

שמצליחים לעצבן את הליטאי...  לנו ימים נוראים כמו שצריך...  אותו דבר החסיד... ישנם כל מיני סממנים חסידיים
כל מיני פיצ'יפקעס מהטיש וכל מיני אירועים... וכל הטראסק הזה... הליטאי עומד קשוח עם ספר מראי מקומות 

 ודורש מהחסיד שיביא לו מקורות איפה זה כתוב ואיפה מצינו שזה כ"כ עקרוני... 

מעיקרי יסוד החסידות הכי מהותיים... אבל  ומה התשובה?? לא הבנת!!! יתכן שדווקא הטיש בליל שבת הוא לא
נעשה חריש ויצירת מודעות לכל מיני יסודות הרבה יותר  על הדרךדווקא באמצעות המעמד הזה של הטיש... שם 

רואה כלפי חוץ בטיש עצמו...  לאמהותיים ביסודות החסידות... והדברים המהותיים האלו הם דווקא מה שאתה 
של הרבי... יתכן שלגופו של עניין דווקא בזה אין עניינים יותר מידי גדולים... אבל כשהחסיד עושה עסק מהשמחה 

. באופן עקיף זה עושה עבודה מאוד מאוד חשובה במקום החיבור הזה וההשתתפות בשמחה וכל ההתלכדות סביב זה..
משתומם מול הכניעה של ידידי של ההתבטלות של החסיד וכניעה להוראות של הרבי... כן... אני בתור ליטאי עומד לפעמים 

החסיד איך שהוא מציית להוראות שיוצאות מפי הרבי שליט"א... כמה שזה קשה וכמה שכולנו בני אדם ויש לנו את ההתמרדות 
הטבעית ברגע שהרבה אמר לחסום!! לפרוש!! הוא לא מתווכח והוא עושה מה שהרבה אומר... שאלתי את ידידי החסיד: מאיפה 

אתה יודע מה הוא ענה לי?? שם בטיש כל ליל שבת!!! שעמדתי שם ואתה לא הבנת מה יש לי לעשות  קבלת את הכח???
שם.. שם נעשה החריש. שם נעשתה העבודת שטח השקטה. שכשהרבי יום אחד יגיד משהו לעשות... אני לא אצטרך להוציא 

יצירת מודעות ובסיס של רקע... הדברים האלו על  מהבוידם את הכניעה שלי לרצונו... זה יהיה נשלף.. בקיצור: תכניס לראש!!!
 ויש עוד הרבה להאריך בנושא זה... בהזדמנות...     דווקא בחלק היחצני...!! פי רוב נעשים דווקא בדברים הסביבתיים

 

  מתי ניתן לומר "ה' יעזור"???

כשיוסף חזר מקבורת אביו... השבטים חששו שמא כעת 
הוא יתנקם בהם ואז הם ניגשו אליו ואמרו לו: אביך 

כי התחת ציווה וכו'... מה יוסף עונה להם? "אל תיראו 
כעת שים לב באיזה מטבע לשון יוסף  אלוקים אני"??

זה בדיוק באותו  "התחת אלוקים אני"!!!משתמש!! 
מטבע לשון שהשתמש יעקב אבינו כשרחל אמרה לו 
הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי... ויעקב ענה לה: 
התחת אלוקים אני??? והקב"ה כעס ואמר לו: כך עונים 

לפני בנה... והנה הם  את המעוקות?? חייך שבניך יעמדו
יוסף... והוא משתמש באותו  -עומדים כעת מול בנה

מטבע לשון אבל מכיוון ההפוך... התחת אלוקים אני? 
 וכי אני יכול לעשות מה שאני רוצה??? 

כמו שיעקב אבינו מבין  יוסף הוא בן של אבא שלו!!!
מעצמו... ככה יוסף  טוביםשהוא לא יכול לייצר דברים 

מעצמו... שניהם... גם  רעהא יכול לגמול מבין שהוא ל
 יעקב וגם יוסף... שניהם אומרים את אותו דבר!!

 אבל בכל זאת... לומר את זה??? תלוי מתי!!!! 

כשמפחדים וחוששים ממך וכאן נדרש ממך להרגיע 
אותם ולומר להם... אל תדאגו... תפסיקו לחשוש ממני...  

לשם אני לא פרנס שמטיל אימה על הציבור שלא 
 שמים... כאן צריך להגיד "התחת אלוקים אני"???

לעומת זאת כשמגיע יהודי שבור ורוצה להישען עליך... 
רוצה לקבל כח ותמיכה ותקווה... כאן מלמדת אותנו 

כאן אסור לומר לו "התחת אלוקים אני" בלשון  -התורה
שאלה. אדרבה כאן צריך לומר אני אשתדל לעשות הכל 

רה הזה באמת התפילה היתה הבחינה של רחל (לגופו של עניין במק
 ולא של יעקב ולכן הוא רצה שהיא תתפלל ולא הוא)

--- 

כידוע: ה' יעזור זה ביטוי שאנחנו משתמשים איתו 
 הרבה!!! השאלה איפה הביטוי הזה נכון ואיפה לא...

כשאני מיציתי את חובתי ועשיתי כל מה שמוטל עלי... 
אלי... כשיש ניסיון קשה מכאן ואילך ה' יעזור ולא קשור 

ונדרש כאן התגברות שכרוכה בבטחון בה' שרווח 
והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר... כאן צריך להגיד 

 אבל!!! כשזה כן מוטל עלי...ה' יעזור.. לא קשור אלי... 
כשיש לי שיעורי בית שאני צריך לעשות אותם... או 

וק קבלת החלטה שמוטלת עלי... כאן אסור לברוח ולזר
את זה על הרבש"ע ולומר ה' יעזור... וידוע הוורט על 
המשנה האחרונה בסוטה שמביאה רשימה שלימה של 
מחדלים ולקויות שיהיו בדור שבן דוד בא בו... ובסוף 

"ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו הרשימה כתוב 
ודורשי רשומות ביארו: שזה השפיץ של שבשמים" 

... שיהיו כ"כ הרבה בעיות המחדלים שיהיו באותו דור
ובמקום לשנס מתניים ולקחת אחריות... אנחנו נזרוק 
את זה לרבש"ע ונכריז: "אין לנו על מי להישען אלא על 

 אבינו שבשמים..." 

בית שמור שאין בו אינטרנט פרוץ.. בית כזה ה' מתהלך 
בו!!! בבית כזה אם יש חששות מה יהיה עם פרנסה ואיך 

לט מה להכריז ה' יעזור... סו"ס ה' כבר נסתדר... פה יש בהח
פה... הוא כבר מתהלך בקרב מחניך... אז הוא גם יעזור... 

בית שיש בו רשת ללא חסימה מבוקרת... בבית  לעומת זאת
כזה רח"ל מתקיים מאמר שכתוב "ולא יראה בך ערוות דבר 
ושב מאחריך..." ה' יתברך מסלק את שכינתו מהבית הזה... 
וכששואלים את ההורים מה יהיה עם הרוחניות של הילדים 

הם עונים: ה' יעזור!!! לא!!! דווקא פה ה' לא כ"כ  שלכם??
י הוא לא פה... גרשתם אותו מפה... אתם רוצים להגיד עוזר... כ

ה' יעזור??? בבקשה... תכניסו אותו לפה... רק אם יהיה מחניך 
קדוש ואתה מצידך תעשה הכל כדי שלא יראה בך ערוות 
דבר... כאן ה' מתהלך בקרב מחניך להציל את הילדים שלך 

 בדור הכ"כ מסוכן הזה... 

 



 

  

  לפעמים צריך עירוי מכלי ראשון....

בשבוע זה הייתי מאוד מוטרד והתקשיתי לכתוב 
את הגיליון... כתבתי ומחקתי... ניסיתי לשחזר 
משהו ושוב מחקתי... בהתחלה די התביישתי לספר 
מה כ"כ מטריד אותי... אבל כשכבר לא היתה לי 
ברירה ובלאו הכי לא הצלחתי לכתוב... אז התחלתי 
לחשוב על עצם הבושה שלי... למה אני מתבייש 

שעל זה עצמו צריך לכתוב  זה?? ואז החלטתי ב
 מאמר...

ובכן: סבתא שלי נפטרה!!! לא... זה לא אמא שלי 
שנפטרה בדמי ימיה... אלא אמא שלה... והסבתא 
ע"ה זכתה ב"ה לאריכות ימים ונפטרה מן העולם 
בשם טוב עם המון מצוות ומעשים טובים... והנה 
אני הנכד שלה מתקשה לאסוף את עצמי... כל כולי 

שלי... עטוף באבל ויגון... כל היום חושב על הסבתא 
על מאות אם לא אלפי שעות שספגתי במחיצתה 
במשך השנים וקבלתי ממנה... ועכ"פ בג' ימים 
הראשונים אני מתקשה להמשיך הלאה ולהתרכז 
בכתיבה של הגיליון... ו... ו... וזה לא נעים לי... סו"ס 

(סו"ס על שרה כתוב ולבכותה יש טרגדיות גדולות יותר.. 

טרדות יותר גדולות  יש מסתמא גם כ' קטנה...)-ב
שעברתי והצלחתי להדחיק אותם ולכתוב גיליון... 
ואילו כאן כשהסבתא נפטרה אני פתאום די 

 מתקשה... וזה לא נעים... 

שהחוסר נעימות שלי  ואז!!!! בשלב מסוים קלטתי
נובעת לא פחות ולא יותר ממה שנקרא במילים 

הההלו... תפסיק לספר   "סיפורי סבתא"!!שלנו: 
י סבתא... או יותר נכון: תפסיק עם הבאבע סיפור

מייעשת' שלך ותתחיל לדבר תכל'ס... לעניין...  
אז הנה!!!  הופה!!!! כשקלטתי שזה "יושב על זה...""

יש לי כבר מה לכתוב השבוע בעלון... על זה עצמו 
אני אכתוב...  על החוסר נעימות הזו בעצמה יש לי 

 הרבה מה לכתוב... 

--- 

ה ביטוי!!! ביטוי שאנחנו משתמשים סיפורי סבתא ז
 בו הרבה... 

מתי אנחנו משתמשים בביטוי הזה?? כשמישהו 
מתחיל למרוח אותך ומתחיל לספר לך סיפורים 
שאי אפשר לקנות איתם במכולת...  ותכל'ס... אתה 
רואה שהוא לא רציני... כאן הביטוי הנשלף הוא: 
אדוני!!! תפסיק לספר סיפורי סבתא.  במילים 

ות: סבתא... היא זו שמספרת סיפורי סבתא... אחר
היא זו שאצלה אפשר למרוח את הזמן... אצלה הכל 
מתחיל ונגמר בסיפורים... אבל אצלנו... אין לנו זמן 
לסיפורי סבתא... אני צריך תוצרת... אני רוצה 
לשמוע תכל'ס... אני רוצה רצינות.. אחת שתים 

 שלוש...

נו משתמשים לא להיסחף... כשא אז כמובן!!!!
בביטוי הזה אין לנו כוונות מיוחדות... זה בסה"כ 
סלנג וביטוי ישן שנשלף לנו בלי לחשוב פעמיים... 
(אגב: כשהייתי ילד קטן היה סלנג עוד יותר ישן שהיה הרבה 

 מה נשתנה... יותר מזעזע... הסלנג היה תפסיק לספר סיפורי
גב: מישהו אתה מבין לבד מה טמון במשפט ה'משכילי' הזה... א

העיר לי על שאני משתמש בביטוי סיפור מההפטרה שזה גם 

למרות  אבל בכל זאת!!!! נשמע לקוח מהמשכילים...)
שלא מתכוונים לזה... בינינו לבין עצמנו... אל תכעס 

עלי... עמוק בתוך הלב ככה אנחנו קצת... קצת 
מרגישים... כמה שתנסה למחות ולהגיד לי לא נכון... 

.. אתה מבין על מה אני מדבר....... ו... עזוב... נו.
וכנראה שהתפיסה הזו משפיעה עלי גם כאן... 
וממילא כשאני עטוף כעת באבל על סבתא שסיפרה 
לי כ"כ הרבה סיפורי סבתא... אדון אז נדברו הנכבד 
מרגיש קצת לא נעים... הציבור רוצה תוצרת... רוצה 

 חומר קריאה... מה נתקעת לך אצל הסבתא...

 זהו!!!! זה יהיה הנושא שלי היום!!!! אז

--- 

דבר ראשון: קודם בא נבין את עצמנו... בא תכנס 
איתי לסיטואציה... הייתי בחור ישיבה שב"ה תפסתי 
את עצמי לידיים והתחלתי ללמוד בהתמדה.. למדתי 
מסכתות שלימות... גם נפתחו לי עיניים גדולות... 

ניא... וכבר עסקתי בספרי רמח"ל ונפש החיים ות
חובות הלבבות ומסילת ישרים.. יש לי כבר מושגים 

 ואני באמת מנצל את הזמן וגדל בתורה ב"ה... 

אבל עדיין נשארה לי הנהגה טובה שקבלתי מהבית!!! 
ומדבר  (או מגיע אליה)כל יום ששי מתקשר לסבתא 

דקות לשעה תמימה...  40איתה ממושכות... בין 
זוב כעת בן אדם עתנסה להיכנס לראש של בחור... (

אני כעת  מבוגרים כבר באמת מבינים דברים אחרים) מבוגר...
מה לי ולטלפון השבועי הזה??? מה בחור בן עליה... 

הרי הסיפורים כבר מוכרים...  הוא חסר לי בחיים??
את המסירות נפש מהשואה... והיראת שמים 
הצרופה הזו כבר שמעתי אינספור פעמים... יאלה... 

ה... סיימתי כבר את ספר "דרך ה'..." ממשיכים הלא
עכשיו צריך להמשיך ל"דעת תבונות..." סיימתי 
פסחים... עכשיו אפשר לעבור לתמורה... השיחת 
טלפון השבועית הזו עם הסבתא לא תקדם אותי 
בידיעת התורה וגם לא בספרי מחשבה... אתה מבין 
לבד שהסבתא במשך כל ימי חייה לא ידעה חמש 

(וזה כמובן לא גאווה... כי יודע בתורה...  אחוז ממה שאני
היא באמת לא היתה תלמידה של שרה שנירר אלא תלמידה של 
אמא שלה שלימדה אותה להיות האידישע מאמע... זה הכל... 

אבל כעת אני מספיד את  ...)הההכלולמעשה זה באמת 
עצמי... וה' ריחם עלי... ולא הפסקתי... בכל זאת 

בוע והשיחות הממושכות... המשכתי עם זה!!! כל ש
הסיפורים המוכרים.. הביקורים התכופים והארוכים... 
ואם בשלב מסוים היה נדמה לי שזה ביטול תורה אז הביאו לי 

 מעשה רב מהחזו"א שזה לא ביטול תורה...

 והיום אני קולט איזו תועלת עצומה היתה לי מזה!!!

לא יודע אם שמת לב... אבל הסיפורי סבתא שלי 
נכנסו פה בעלון הזה יותר מכל ספר מחשבה  האלו

 אחר שלמדתי בחיים... 

 העניין הוא כך:      ומה הפשט בזה???

בטיפול תרופתי יש שתי אפשרויות: או לקחת 
כדורים!! או לקבל דרך הוריד... רוב האשפוזים 
הקלאסיים בבית חולים זה אנשים שבסה"כ צריכים 

וצריך השפעה לקחת איזושהי תרופה... אבל היות 
קצת יותר דחופה ומסיבית... אז עדיף שזה יהיה 

בשביל זה  עירוי מכלי ראשון!!!מה שנקרא  עירוי!!!ב
צריך להיכנס לאישפוז... וכידוע... שלא נדע... בית 
חולים זה מקום מאוד מעצבן.. מקום זר ולא 
סימפטי... ובפרט שכידוע שבבית חולים אין שעות... 

. אף אחד לא ממהר שם הזמן שם עומד מלכת..
(חולה שיתלונן... נו... תסיימו איתי... אני רוצה לשום מקום... 

 לחזור הבייתה... יגידו לו: מה יש?? בסה"כ הגעת לפני יומיים...)
ולמה זה ככה? כי היות ובבית חולים זה צריך להגיע 
דרך עירוי!!!! דרך הוריד!! אז הההלו... קח את הזמן 

להיות פה... אל תמהר... פה  שלך... אתה כעת צריך
לא מעניין אותנו שיש לך סידורים ובבית מחכה לך 
הרבה עבודה... פה זה לא מעניין את אף אחד!! כעת 
בשביל הטיפול היעיל אתה צריך להיות פה! לגמרי 

 פה! 

אני חושב שזה משל מאוד מוצלח וממחיש... 
 והנמשל הוא: 

לוח  לנו יש הרבה עבודת ה' על הראש... יש לנו
זמנים קצר וצריך הרבה הספקים והישגים... צריך 
לדפדף כך וכך דפי גמ' שאסור שהם יצאו לי 
מהראש... צריך לקבל מושגים בהרבה ספרי מחשבה 

 טיפול בכדורים...ומוסר... וזה חשוב!! זה מה שנקרא 
כל פעם שאני מרגיש צורך אני לוקח כדור... פעם זה 

רה של קפסולות ויטמין של מוסר... ופעם זה סיד
של דפי גמ'... אבל זה עדיין לא מספיק!!! אם אתה 
רוצה שהיידישקייט תחדור בתוך העצמות... כאן אי 

בשביל שזה  מעירוי מכלי ראשון!!!אפשר להימלט 
יכנס דרך הוריד אתה צריך נכונות להיכנס לאישפוז 
אצל "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך..." וכאן זה 

ר בראש ו... קדימה... ממשיכים...  לא עובד עם כדו
ולכופף לא!!! פה אתה צריך לקחת את הזמן שלך...  

את הראש ולהכיר בדורות הקודמים שיש להם מה 
להוסיף לך.. ולבא לבית של ההורים או לחילופין 

(גם מי לסבא או סבתא.. להוריד כובע וחליפה... 
לא שלומד תורה עם חליפה פה אין טעם ללבוש חליפה כי זה 

את ההורים...  לכבד לכבד!!!וכעת מגיעים  לימוד...)
(אבא אמא, או סבא סבתא.. אצלי במקרה זה היה סבתא כי 

כאן זה לא  שנה... כל מקרה לגופו...) 65הסבא נפטר לפני 
עובד עם הספקים!! זה לא מרפאות חוץ שאתה 
מגיע... מקבל כדור וממשיך הלאה... זה להגיע לכאן 

ממקום של הכרה שיש לי כאן  כבוד!!!ממקום של 
מה לקבל... באתי לשבת כאן ואפילו לפטפט... זה 
גם לא מעמד רשמי  שבאתי פה לשמוע סיפורי גנזך 
קידוש ה' ולהתחזק לא!!! באתי לכאן נטו ממקום 

לדור שלפני... ואני פה בשביל להיות פה  מכבד
ולדבר... ו... ודווקא בצורה הזו הדברים נכנסים דרך 

בחיים לא  עירוי מכלי ראשון!!!וזה באמת  הוריד!!!
הייתי מעלה על דעתי מה השיחות הממושכות האלו 

כשאתה  כן... זה מאוד מטעה!!!חוללו בנפש שלי... 
רואה בן אדם בבית חולים ולא עושה שם כלום... 
בסה"כ אחות מגיעה פעם ב.... פעם בכמה שעות 

חושה נותנים איזה עירוי... איזה ביקור רופאים.. והת
הכללית היא שחבל... הוא סתם מבזבז את הזמן 
שלו פה... הוא לא עושה פה כלום... אבל כולנו 
יודעים שזה לא נכון!!! סו"ס זה בית חולים!!! פה 

 הטיפול הוא מקיף... מסיבי... וחודר דרך הוריד... 

אותו דבר כאן... הסיפורי סבתא האלו הם הרבה 
אבל הסיבה  פחות מרשימים מלימוד ספר מוסר...

(בפרט היא שספר מוסר הוא עדיין כדור לבליעה... 

ואילו הכיבוד הורים  למי שלא יודע איך ללמוד נכון)
והנכונות לקבל מהדור שלפנינו זה סוג של אישפוז... 
הדברים עוברים בצורה הרבה פחות מוחשית... אבל 

 ישירות פנימה פנימה!!!! 
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--- 

פעמים...  יש וורט שנכתב כאן בגיליון זה כמה
כידוע: אמא של שלמה המלך היתה מכה אותו... 
"דברי למואל בן משא אשר יסרתו אמו..." 
ונשאלת השאלה: למה שלמה המלך קיבל מכות 
מאמא שלו... מה... הוא היה כזה ילד רע??? 

ששלמה המלך היה החכם מכל  התשובה היא::
 באמתתאדם והוא אמר לאמא שלו... אמא: אני 

יותר חכם ממך!!! אני לא עוד איזה מתלהב צעיר 
שנדמה לו שהוא חכם יותר מכל העולם... אני 

יותר חכם מכולם!!! וממילא  באמת באמת באמת
 אני יותר חכם גם ממך... 

ועל זה אמא שלו נתנה לו מכות ואמרה לו: 
שלוימלה שלי... גם החכם מכל האדם... גם לו יש 

וזה המסר  את זה!!!והוא הבין מה לקבל מאמא!!! 
הראשון במשלי: "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש 
תורת אמך..." מה הפשט בזה? כן... החכם מכל 
אדם יכול לבלוע המון כדורים... יש לו יכולת 

אבל לקבל דרך לאסוף המון המון נתונים... 
את זה אפשר לקבל רק באשפוז מול  הוריד??

העמוד שיסרתו אמו שבעצם האישיות שלה 
עבירה את היידישקייט בעירוי מכל ראשון!!! רק ה

בהתמודדות מול מוסר אביך ותורת אמך... 
שכמובן!!! אני חושב אחרת ומבין יותר... ויתכן גם 
שזה נכון!! ובכל זאת... דרך הוריד רק הם יכולים 

 להעביר לך... 

--- 

רק בתור דוגמא... סבתא שלי במשך שנים 
ת... הקפידה שלא להשתמש בחשמל של שב

אלמנה צעירה עם ילדים קטנים יושבת בחושך... 
(אני עד היום זוכר שהיא היתה והמקרר?? אל תשאל... 

מנתקת את המקרר... שמה קרח... ובמשך השבת זה היה 

עכשיו  מפשיר ובמוצש"ק היה רטוב.. וששון ושמחה...)
למה?? כי היא היתה גרה בבני ברק והיינו חזון 

יפה.. היא גרה בכפר אישניקים?? מה פתאום!! א
אתא, והיא בכלל לא ידעה שהחזו"א מדבר על 
זה... רק מה?? זה הגיע מאותו מקום שזה הגיע 
למרן החזו"א בעצמו... ממקום של רגש חם לשבת 
קודש!!! עכשיו: יום אחד התחתנתי וכעת הייתי 
צריך להחליט האם אני הולך להקפיד על חשמל 

ר שלנו של שבת או לא?? אתה מבין לבד שבדו
שאלה כזו היא מיד נהיית שאלה של שייכות של 
סידור מדפים... האם אני חזונאישניק או לא?? עד 
כמה אני ליטאי לא כככזה... ואולי אני אפילו קצת 

 ואז לפתע קפץ לי השבב!!!! חסידישער??? 

פתאום נזכרתי בשולחנות שבת החשוכים אצל 
י הסבתא... ששם הזריקו לי עוצמות של רגש יהוד

לשבת קודש... וזהו!!! אני היום מקפיד על חשמל 
של שבת לא בגלל שאני ליטאי ולא חזונאישניק... 
אלא בגלל הסבתא ההונגריה שהכניסה לי רגש 

 לשבת קודש דרך הוריד!!!!! תעשה משהו... 

סבתא שלי הכניסה לי דרך הוריד תיעוב לבלורית 
עכשיו ולכל מראה מודרני וגס שלקוח מהגוים.. 

אם החינוך הזה היה מגיע מהקהילה... אז  לב: שים
זה היה משהו שמתויג לחרדי פאנאט והסגור... 
והשיחה הייתה נדחית! אני עצמי הייתי מפתח 
ריאקציה כמו הדור שלנו וכ"ש שלא יכולתי 
להעביר את זה הלאה... אז זהו!! שאצל סבתא 

שלי זה הגיע משנאה תהומית לגרמנים שהיא הכירה 
מידי טוב..."!! כשהיא ראתה בלורית זה אותם "יותר 

הזכיר לה את מנגלה שהיא פגשה אותו כמעט כל 
יום... לך תתווכח עם תיעוב כזה שעוד נכנס לך דרך 
הוריד... תחשוב איזה "שבב" זה... עף לך המוח.. 
(שתדע: אם יום אחד אתה גם תתעב את זה.. כנראה שאתה 

וריד שלי היישר מושפע מהשבב הזה שהקרינה שלו עברה דרך ה
  לתוך האנטנות שלך..)

--- 

ועל כולנה!!! הפינוק שלנו... המרמור שלנו... 
ההתרגלות שלנו שהכל נעשה בלחיצת כפתור וכל דבר 
אמור להסתדר ומיד.. וכולם כמובן חייבים לנו... 
התפיסה הזו שהכל חייב להגיע הכי מהר והכי בקלות 

ה ובלי טיפת מאמץ... הסגידה למקסימום הנא
ומינימום מאמץ שהיא השורש לכל הדכאונות ואיבוד 
טעם וריח שבדורנו...  כל הלקויות האלו שאנחנו כ"כ 
עמוק בתוכם... כמדומני שאין לנו שום דרך וכלים איך 
לאחוז חזק ולא לצנוח בצניחה החפשית הזו של 

אלא רק!!! רק באמצעות המוזיאונים העולם 
כירו לנו את זה!!! האחרונים שעדיין מהלכים בינינו שיז

אין!!! אין דרך אחרת...  אנחנו צוחקים על הזקנים 
האלו שעדיין שולחים מכתבים דרך הדואר ומחכים 
שבועות עד שזה יגיע... אבל אתה לא קולט... שבזמן 
שהם ישבו בסבלנות וחיכו... אני הספקתי להתעצבן 
מאות פעמים על המייל האיטי שלי... שאורך לו חמש 

אני מזלזל בבן  אתה קולט???וא שולח... דקות עד שה
ואילו אני ולא רע לו... אדם שמחכה כמה שבועות 

ואני עוד  ורע לי...מתעצבן על חמש דקות איחור 
מזלזל בו?? אני עוד מרגיש שאני התקדמתי והוא 

 נותר מאחור... מי פה המטומטם???

אני הרגשתי שסבתא שלי נשארה פרמיטיבית ואני 
יפה השמחה והטוב לבב שלי?? התקדמתי... אז א

איפה הסיפוק שלי?? למה לסבתא שלי לא היה כלום 
והיה לה הכל... ולנו יש הכל ואנחנו כל היום מדוכדכים 
ומיואשים ומתוסבכים?? מי פה הפרמיטיבי ומי פה 

זה הרי דברים כ"כ פשוטים!!! אז למה המשודרג?? 
כי זה העולם... זה החיים..  תכל'ס זה לא פשוט???

אתה צונח יחד עם העולם בלי כמעט אפשרות לא ו
 להתנגד ולא לחשוב... 

להכניס את עצמך  אבל יש אפשרות אחרונה!!!!
לאשפוז כמעט כפוי ולאחוז בשארית הכוחות בדורות 
הקודמים ולישא עיני אל ההורים האלו ולזעוק 
לפניהם: אנא... תזכירו לנו מה זה שפיות רגע לפני 

שר עין!!! וזה מה שאני שאנחנו לגמרי מאבדים ק
מרגיש עכשיו... הייתה לי סבתא שהזכירה לי שהאושר 
לא מחכה לי בנהנתנות ובחיים הקלים של דורנו... היא 
הזכירה לי שקשה זה טוב... וכעת כשהיא נלקחה 
ממני... אוי אוי... לך תדע... מאין יבא עזרי... תאר 
לעצמך שפתאום יהיה לי נורא קשה גם לקחת את 

וגם ללכת איתו לחנות... ותאר לעצמך שאני הילד 
אצא מהבית.. ובכיס אחד יהיה לי נגן... ובכיס השני 
מצלמה ובכיס השלישי  פלאפון. אתה יודע כמה 
ששלושתם ביחד כבדים?? בפרט בדור החלש שלנו. 
אין ברירה... מוכרחים שהרבנים יאשרו פלאפון עם 

ישמור מי מצלמה ונגן כי אחרת אנו עלולים להתפרק. 
  עלי שאני לא אהיה כזה נבוב??

עד עכשיו היתה לי סבתא שהמטחנת בשר הידנית 
שלה הזכירה לי לשמור על השפיות שלי מול המייל 

 וההוייז והשלט.. כעת מי יאזן אותי?? 

זה סיפורים שעולים לנו  זה סיפורי סבתא ? ! ? ! 
 בחיים!!!!!

אפילו ספרי  אף אחד לא יכול לעשות את זה!!!
זה חייב מוסר לא לגמרי יכולים לגמור את זה... 

חייבים להיצמד  להגיע גם בעירוי מכלי ראשון!!
לדמויות כאלו שיזכירו לנו מציאות שכזו... רגע 

 לפני שנאבד גם אותם.. 

--- 

ואם כבר פתחנו את הנושא הזה... חובה לסגור פינה 
מה קורה במי שהדור הקודם  אחת חשובה...

יו הם לא... לא כ"כ מודל לחיקוי... ואדרבה... שלפנ
הוא מצידו עשה כברת דרך רוחנית ארוכה כדי 
להתרומם הרבה יותר מהם... ובקיצור: לא שייך פה 

 "שאל אביך ויגדך".. 

לנו בתור  אז בקצרה ממש.. העניין הוא ככה:
 בני -בניםםיהודים יש שני מסלולים.. או להיות 

אם יש לך אבות...  אבות!!!ישראל!! או להיות 
כאן העבודה שלך להיות בן... להרכין ראש 
ולקבל מהאבות... אבל אם אין לך אבות 
שמשמשים לך דוגמא... אז ה' לא רצה שתהיה 
בן אלא תהיה אבא!!! אברהם אבינו היה 

למה?? כי הוא לא יכל להיות בן של  אבא!!!!
תרח... תרח לא היה מודל לחיקוי... לכן 

ו!!! גם יצחק ויעקב שכבר אברהם נהיה אבינ
כן היה להם אבא. אבל מהבחינה הזו שהיה 
להם תפקיד אחר ושונה אחד מהשני... אז כל 
אחד מהם נקרא אבא בייחס למה שהיה צריך 
להתחיל דווקא ממנו והוא לא יכל לקבל את 

ופה נדרשת מאיתנו החכמה והתמרון  זה מאבא...
 יםבנולדעת באיזה חלקים אנחנו צריכים להיות 

ולהרכין ראש כמנשה ואפרים ולהתיישב על 
הברכיים של אבא או סבא ישראל ולקבל ממנו! 
ובאיזה חלקים נדרש ממני אדרבה... להיות אבא.. 
נשני אלוקים את בית אבי.. להשאיר את העבר 
מאחור ולהתחיל משהו חדש!! להיות אבא ולא 

זו דינמיקה שנדרשת להישאר במשבצת של בן... 
מצד אחד להיות בן...  מאיתנו!! מכל אחד ואחד

להיות נכד... להסכים להיות עוד חוליה בשלשלת 
הזהב שמתחילה מיעקב חבל נחלתו... ומאידך 
לזהות איפה המושכות נמצאים בידיים שלי ומכאן 
אני צריך ליזום לבד!!! צריך את השליטה על ההגה 
לדעת מצד אחד להתניע... ואיפה לשים את 

 לדור הקודם...  האמברקס של ההתבטלות

 תן לחכם ויחכם עוד...   

מה שכן... בחור יקר... אברך יקר... לכו!!! לכו   
להורים.. לכו לסבא וסבתא... תכבדו אותם!! 
תנצלו אותם!!! תנשמו את הניחוח היהודי 
הבריא שלהם.. אל תחשבו שזה בזבוז זמן... 
כל דקה אצלם אתם חוסכים הרבה מאוד כסף 

שיצטרך להשתיל לנו אצל המטפל הרגשי 
מבחוץ כל מיני דברים שלא קבלנו אותם 
עמוק מבפנים... מפני שיבה תקום והדרת פני 

 זקן!!!!!
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  שידוכים!! בין שוכו... לצרעה ואשתאול... וגם אזור ערד בתמונה....
שלום לכם... אנחנו משפחת חבר משבט יהודה... השדה אחוזה של הבית אב שלנו זה בעיר "שוכה" שבגבול שפלת יהודה... 

מאז שאבי שושלת המשפחה הגיע לכאן באותם שבע שנים שכיבשו אבות אבותנו גרים פה כבר למעלה מעשר דורות 
וחילקו... ואז שבט יהודה ושמעון עשו הסכם "עלה איתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך" והם לחמו כאן 

כלב בן יפונה שהוא  את מלחמות ה' וכבשו את כל האזור הזה... האמת היא שאנחנו סיפור מיוחד!! אנחנו לשם שינוי מצאצאי
קיבל נתחים משמעותים מאוד מנחלת יהודה... (חוץ מקרית ארבע..) ועכ"פ אבי שושלת המשפחה שלנו קיבל את השדה 

כמובן שהמסורת היא שבשעתו משפחת חבר  (כיום ליד צומת האלה או נתיב הל"ה)אחוזה הזו שלימים נקראת בשם העיר שוכה... 
שות... הורים ושבעה ילדים ועוד כמה נכדים... והם קיבלו שדה אחוזה שמתאימה לכזה שלנו כולה מנתה ביחד עשרים נפ

מניין נפשות... ואתה מבין לבד שבמשך עשרה דורות המשפחה גדלה לעשרות אלפי נפשות ו... ויחד איתה התרחבה השדה 
"פ הבת שלנו התבגרה והתחלנו אחוזה ועל זה נאמר "ארץ הצבי..." כיום השדה אחוזה שלנו היא עיר ואם בישראל!!! עכ

בשעה טובה לשמוע שידוכים... אז כמובן שהעדיפות הראשונה היא לשמוע שידוכים מהבית אב הפנימי שלנו... ממשפחת 
חבר מהעיר שוכה... זה הכי אידיאלי!!! הזוג יקבל שתי דונם בנחלת המשפחה... אבל אנחנו לא נעולים דווקא על זה... שיהיה 

ויהיה איזה צורבא מרבנן צעיר שבדיוק יעבור כאן באזור... אם אבא יזהה שהוא איש אלוקים... אז גם אם הוא  ברור... אם נזכה
יהיה משבט נפתלי... אבא לא יהסס לסגור איתו שידוך... ומקסימום אבא ישכיר לו את שדה מקנה שממוקמת סמוך למערת 

ום בעייתי... כל הצרות קרו שם... שם היתה הירידה של יהודה עם רעהו העדולמי... שם (כי... כי עדולם זה מקעדולם... ואם החתן יחשוש לגור שם 

אז מקסימום אבא ימכור לו כמה דונמים בשדה אחוזה שלנו... אבל זה כבר  דוד ברח מפני אבשלום ו"עד עדולם יבא כבוד ישראל...")
גיע יום למחרת ולפדות את השדה אחוזה בעל כרחו קצת מלחיץ... כי זה עלול להרגיז את המשפחה המורחבת והם עלולים לה

ואם זה יקרה... אז באמת ניאלץ להיפרד מאחותנו והיא תלך אחרי בעלה אי שם  (במחיר של זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף...)
של פחות מעשרה לגליל העליון... וזה קצת מרתיע אותנו... סו"ס אנחנו מתגוררים במקום כ"כ מיוחד... אנחנו נמצאים במרחק 

פרסאות מירושלים... אנחנו בתוך הקו הירוק של דרך רחוקה... באזור שלנו אין התחמקויות מקרבן פסח... בישוב שלנו יש 
וכל נחל שורק עובר די קרוב לישוב שלנו...)  "אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו.."הרבה כרמים של יין כברכתו של יהודה בפרשת השבוע (

ו כרם רבעי הוא צריך להעלות אותו כמות שהוא לירושלים והוא לא יכול לפדות אותו... כי לגאוותנו!! הישוב שלנו מי שיש ל
הוא בתוך מהלך יום לירושלים... אנחנו גם מאותם אלו שעולים בליל ר"ח להעיד עדות החודש ור"ג ממתין לנו... זה... זה זכות 

ותנו תסכים לעזוב כזו קירבה לבית המקדש וללכת הרחיק... אבל שוב... מיוחדת לגור בכזה מקום!!! קשה להאמין שאח
 בסופו של דבר אהבת תורה תגבר על כל רגש אחר... והיא תלך אחריו גם לעבר הירדן בארץ לא זרועה... 

ת מצאצאי כן... אחותנו הגדולה נישאה לאחד מבני הקיני... האמת היא שהיינו קצת בההלם... סו"ס אנחנו משפחה מיוחס---
(דהיינו בתיה בת פרעה, עיין דברי הימים א' ד' י"ח... צא ולמד בנבל הכרמלי שהתנשא על דוד בזה כלב ועוד לא סתם... אלא מאשתו היהודיה 

שאביהם ואילו בני הקיני הם גרים... ואין להם חלק ונחלה... ובפרט  שהוא צאצא יותר מובחר ממנו שהוא מזרע כלב, עיין רש"י דה"י א' ב' ט')
ציווה אותם שיגורו באוהלים כמו נוודים... אבל הבחור היה תנא קדוש ונורא מגדולי תלמידי יעבץ וכל כולו שימעתי סוכתי... 
ומעידים עליו שהוא ראוי לשבת בלשכת הגזית והוא סוכה ברוח הקודש (עיין רש"י סוטה יא.) אז אבא לא היסס ולקח אותו 

 לחתן... 
בא רוצה לעלות לירושלים לפני שאנחנו עולים לבית המקדש... קודם כל אנחנו עושים עיקוף ושוכרים אז נכון!!! כל פעם שא

ואנחנו הולכים לאזור ערד בשביל לתת דורון של מזון ומחיה לגיס הקדוש שיושב ועוסק  (שהמרכב שלו טהור מחשש מרכב)גמל 
כתובות קה:) ורק אח"כ אנחנו עולים לירושלים... דא בתורה שהרי כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביכורים (

עקא!!! שכשאנחנו מגיעים לאזור שם איפה שהגיס שלנו מבני הקיני אמור להתגורר.. אנחנו לא באמת יודעים איפה הוא גר... 
צפן... ואיכשהו כי הוא כל הזמן נייד עם האוהל והמקנה שלו... אז אנחנו מגיעים לאזור ואז מתחילים לברר... מצטיידים עם מ

 מנסים לאתר אותו... 
כשאתה מגיע אליו... כל כולו מאיר באור התורה... לפני שבועיים שהגענו אליו דברנו איתו בלימוד... וכמובן שהסוגיה הבוערת 
כעת היא סביב השנה הבאה שהיא שנת השמיטה... ובשמיטה הקודמת מי שזוכר.. לשכת הגזית גזרו שאסור לדייר שדהו 

ת אלא רק באופנים מסוימים שלא יראה כאילו כמזבל שדהו בשביעית (שביעית פ"ג מ"ד) זו סוגיה מאוד מעשית בשביעי
בפרט לבני הקיני שכל מערכת החיים שלהם בנויה על סגירת שטח מסוים למקנה לשבוע שבועיים... עד שהצאן גומר לאכול 

קטע הבא וכך מתקדמים כל הזמן או מסתובבים סביב את כל העשבים שנשארו שם ואז מסירים את המחיצות ועוברים למ
 סביב... 

--- 
עכ"פ זה החתן הראשון אצלנו במשפחה... ולמרות שזו משפחה פחות מיוחסת אבל "יקרה היא מפנינים" היחוס של תלמיד 

שבט יהודה!!! חכם יותר גדול מכה"ג שנכנס לפני ולפנים... לעומת זאת החתן השני במשפחה הוא דווקא מגיע משבט דן ולא 
 אבל זה בסדר... לא הוצרכנו לנגוע חלילה בשדה אחוזה... ולמה??

כי נכון אמנם שהוא מגיע משבט דן... אבל השדה אחוזה של המשפחה זה מאזור צרעה ואשתאול שזה אחד מקוי התפר שבין 
ו... אבל תמיד יש את אזורי יהודה לדן... כן!!! זה אחד מהמושגים שטוב לדעת אותם... אמנם לכל שבט יש את הנחלה של

התפר שבין שבט לשבט שאם יש שטח של עשרים קילומטר שנחלת דן גובלת עם נחלת יהודה... אז באזור הזה יש ערים 
משותפות לגמרי... כגון צרעה ואשתאול ותמנת... וגם אם לא ממש ערים משותפות אבל סמוכות מאוד... כך שבאופן טבעי 

כים משבט לשבט!! אז גם אחותנו התחתנה עם בר בי רב משבט דן... הם אמנם גרים באשתאול באזור הזה נעשים הרבה שידו
בחלק של דן אבל זה מרחק של כמה פרסאות בודדות מהבית שלנו... מה שכן... רוב הקרובי משפחה שלהם גרים בכלל 

ד לגולה הוא עובר שם ומתארח בנחלת דן שנמצאת בלשם אי שם בכתף חרמון... וכשאבא יוצא לפעמים בתור שליח של בי"
אצלם.. מה שבטוח כעת קפוא שם ויש שם שלג מעכשיו עד סוף החורף... וממילא השליחויות של בית דין לאזור הזה בסוריה 
לתקן את המועדות זה מהשליחויות היותר קשות ו... וקרות.. עכ"פ בשבועות האלו יש קצת עומס בנחלת דן שבאזור שלנו... 

(כן... בית ם... אז יש הרבה שמגיעים קצת "להתחמם" מקרני השמש שבעיר "בית שמש" שבגוש דן השני... קר ש-כי מרוב ש

עכ"פ בקיץ ..." לך תדע... אולי בגלל זה... בגלל אנשי לשם שבאו להתחמם שם בימות החורף... נו נו...) שמששמש שכיום, נקראת ביהושע יט בשם "עיר 
גוש דן הולכים ל"קאנטרי..." סליחה... לא לקאנטרי של ארץ העמים... חס ושלום!! אלא להר כמובן שעושים ההיפך... כל אנשי 

שלו יורד על הררי ציון כי שם ציוה ה' את הברכה... עכ"פ חודש טבת עם כל הקור שבו ובפרט בלשם הקפואה... זה לא החרמון שהטל 
 .קיויתי ה'לישועתך  -אלא לסיים בתחינה של סבא ישראלמפריע לחודש הזה להיות החודש המיוחד לשבט דן... לא נותר לנו 

5 
 בקרוב ממש

 "ופרח לו איש האמת..."
ידידי היקר: אפשר בבקשה לשאול שאלה אישית?? 
אבל תהיה כנה איתי... תענה לי את כל האמת!! 

 בסיידר?? הרי כך: 
אתה כל בוקר שולח את הילד שלך לחידר עם הצהרת 

ום לילדי, בריאות. כתוב שם: הריני מצהיר שמדדתי ח
מעלות... עכשיו:  38-ונמצא כי חום גופו הוא מתחת ל

בינינו... תסתכל לי בעיניים: האם אתה עדיין מודד לו 
 חום??? תענה לי את האמת... 

 אה... לא??? מה... לא???        נו נו נו לך... גרוע מאוד... 
זאת אומרת במילים אחרות הילד שלך לא מדד חום... 

רת שהילד שלך מדד חום ותכל'ס אתה משקר... הצה
 לא... 

אתה יודע מה עשית פה?? אתה יודע איזה השלכות 
נו... מה באמת יכול הרות גורל יכולות להיווצר פה?? 

 להיות??
--- 

שתתפלא לשמוע... אבל דווקא מהחום של  אז זהו!!!
הילד שלך אני ממש ממש לא מוטרד... אני במקרה 

(הודות לקו של ורונה... באופן כללי כבר לא בפאניקה מהק
משרד הבריאות שסו"ס הפסקתי לשמוע בשלושה חודשים 

חוץ מזה שהילד שלך... גם אם יהיה לו חום  האחרונים...)
... אנחנו כבר מכירים אותו... גם בשנה שעברה 39

בדיוק בתקופה הזו היה לו חום והרופא ילדים אמר שזה 
מה שהשנה ויראלי וזה בסה"כ הצטננות או וירוס... אז ל

זה לא יקרה גם?? וכי הקורונה ריפאה את כל 
 הוירוסים??

אז החום של הילד שלך ממש ממש לא מטריד אותי 
 במיוחד..

 אבל יש משהו אחר!!! שהוא כן אמור להטריד אותנו: 
אתה כותב במו ידיך על הצהרה רשמית שאני מדדתי 
חום לילד שלי ואתה חתום על זה!!! אתה מצהיר את 

מסמך רשמי... וחתימת ידך וכתב ידך יוצא זה... זה 
 מהשטר הזה... 

לא וזה שקר!!!! שקר במצח נחושה!! לא היה ולא נברא!!!
יודע... עד כמה שזכור לי... אנחנו במקרה הנכדים של 
יעקב אבינו שהוא "עמוד האמת." בשביל מה אנחנו 
נכדים שלו?? בשביל שנשקר במצח נחושה ונצהיר 

 לא מדדנו... שמדדנו חום לילד כש
אני רוצה שתבין: בשלמא היית בסיטואציה מאוד קשה 
שהיית צריך לגנוב את הברכות פה גם יעקב אבינו צריך 
לשקר.. בשלמא כשהיית צריך להיכנס בהיחבא לבית 
הכנסת וממשלת הזדון לא נתנה לך... כאן היית צריך 
להיות "אחיו אני ברמאות..." ולעשות "סחור סחור 

לנזירא.." ולעשות כל מיני פוילשטיק ולבלבל את אמרי 
 האויב כדי שלא יפריע לך לעשות רצון ה'... 

אבל כשהכל טוב.. אין לילד חום... והוא יכול למדוד 
חום ואין פה חששות ואין כאן שום השלכות. ו... וסתם 
ככה אתה מחליט לשקר כמו שאתה נושם. אם אפשר 

 לשקר למה להגיד את האמת.
 ה שהנחיל לנו יעקב איש האמת???וכי זה מ

באמת נראה לך שזה נגמר כאן?? מי שמתרגל לשקר 
חופשי סתם... ללא ספק הוא מוצא את עצמו משקר גם 

 לא סתם... 
זה בדיוק כמו הילד שלך שאם יש לו חום... אסור לו 
להגיע לחידר... למה??? כי אם יש לו קורונה זה לא 

אצלו... הוא יכול להדביק את כל הכיתה... אז לא נגמר 
פחות מזה והרבה יותר מזה... השקר הספונטני שלך 
שבלי למצמץ אתה מצהיר משהו שלא עשית אותו... 
שלא תחשוב שזה נגמר פה!!! זה מדביק!! מחר אתה 
תמצא את עצמך משקר בדיני ממונות ממש... קח את 

ם לא יהיה לך זמן למדוד (אני בעד שתהיה אמיץ ואזה בחשבון... 

עכ"פ זו נקודה למחשבה בגורן חום תמחוק את השורה הזו...) 
(אגב: האטד לשבעים ימי האבל על יעקב עמוד האמת..  

כדי שלא יתפרש כהוצאת דיבה... במקרה אני דווקא מכיר 
הרבה יראים ושלימים שמהשיקול הזה בלבד הם מקפידים 

מפיהם... לכן  מאוד למדוד חום כדי להוציא דבר שקר
  הדברים אמורים רק למי שזה נוגע אליו...)



“ 

 

 מה בין צדיק לתלמיד חכם? יעקב או יוסף...????
מצינו שני פרנסים שפרנסו את כל העולם כולו!! הראשון יוסף! והשני: יעקב אבינו... כן... יוסף הוא 

וסף היה היחיד שהיה המשביר... הוא צבר בר במשך כל שנות השובע ואז כשהגיעו שנות הרעב... י
כעת נעבור למפרנס השני...  עד כאן המפרנס הראשון...לו מה לתת!!!  המשביר לכל עם הארץ... 

יעקב  פשוט פסק הרעב!!!יעקב אבינו!!! כשיעקב אבינו הגיע למצרים... אתה יודע מה קרה?? 
שהוא הגיע  אבינו דווקא לא צבר בר.. ולא חימש את ארץ מצרים בז' שני השבע.. כלום! ברגע

אתה שם לב מה ההבדל בין פרנס נוסח יוסף לפרנס פשוט הגיע יחד איתו שובע וברכה לעולם... 
ההבדל הוא: שכשיוסף מפרנס את כל העולם... באיזה צורה זה נעשה??  נוסח יעקב אבינו??

הקב"ה סוגר את כל השיברים! יש רעב בעולם. והוא מוסר את המפתחות למישהו אחד... 
 ! צדיק יסוד עולם!!!לצדיק!!!

 זה פרנס מהסוג של צדיק!! מהסוג של יוסף הוא המשביר...
עמוד התורה... כאן זה נראה אחרת לגמרי... יעקב הוא אילנא  -לעומת זאת פרנס נוסח יעקב אבינו

דחיי... כל העולם ניזון בזכות יעקב אבינו... אבל דווקא כאן השיברים לא סגורים... אדרבה... הם 
לרווחה... יש שפע תמידי כל הזמן... לכולם טוב... לאף אחד לא חסר כלום... כשיעקב פתוחים 

שאין שבע שני רעב... אלא גם אין צורך בשבע שני שבע... עולם כמנהגו  לא רקמפרנס את העולם 
נוהג... הכל בסייידר. כולם פחות או יותר מסתדרים... פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון... זה 

מצרים  מה פירוש פסק הרעב??מה שקרה כשיעקב אבינו הגיע למצרים... פסק הרעב!!! בדיוק 
עכשיו: יש        לא רעב ולא שבע... שגרה נורמלית של חיים תקניים!   לנומליזציה...בסה"כ חזרה 

 לי שאלה קשה: 
 מבחינתך איזה פרנס יותר  מ ו מ ל ץ ??? יעקב אבינו או יוסף הצדיק??? 

י?? שיהיו שבע שני שבע.. ואז יוסף יצבור בר... ואז יגיעו שבע שני רעב ואז כולם מה יותר כדא
אולי עדיף שלא יהיו את כל  או!!!!ירעבו ללחם.. ויגלו שיש פרנס שקוראים לו יוסף הצדיק? 

אילנא דחיי ימשיך שפע של חיים יציב  -התנודות הקיצוניות האלו... אלא מאי? יעקב עמוד התורה
 ם בלי שבע שני רעב ובלי שבע שני שבע... שגרת חיים רגילה כתמיד...ושגרתי לעול

 אה... מה אתה אומר??? מה יותר טוב??? מה יותר אידיאלי??
 התשובה היא חד משמעית:

ברור שליציבות של העולם בודאי יותר בריא ומומלץ פרנס נוסח יעקב אבינו... העולם לא מחפש 
אבל ! א חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד... זה ברור... הרפתקאות... הכי טוב זה שגרה של "ל

  ! ! 
 עלינומהרה והופע והינשא  עלינומה יהיה עם גלה כבוד מלכותך  מה יהיה עם כבוד שמים...?? 

לעיני כל חי... ברגע שהעולם באמת יציב... ועולם כמנהגו נוהג... אז אף אחד לא מעלה על דעתו 
עליו עומד העולם... אף אחד לא חולם  שכל  -יד חכם הצנוע והצנום הזהלרגע שיעקב אבינו התלמ

דווקא כשהכל טוב ואין שום בעיות... מה זה אומר??  תבין:העולם כולו ניזון בזכות יעקב אבינו... 
הייתי מגדיר את זה בלשון מושאלת:  יותר מידי טוב...זה אומר שיש פה צדיק שהעולם עומד עליו 

עליו!! מתרווח עליו!! אף לאף אחד סיבה לחשוד  שיעקב האברך  יושביו.. אלא על לא עומדהעולם 
הוא הוא צינור השפע שכל העולם כולו ניזון ממנו...  (מעט ורעים היו ימי שני חיי...)הסחוף והדווי הזה... 

   מרוב שהוא צינור כזה יציב ועקבי ללא הפסקה... אין שום דרך לעולם לזהות שהנה... זה הוא!!!!!
"ידעו כי אשר ממילא... כמה שזה לא סימפטי ולא בריא לעולם לעבור זעזועים... אבל  בשביל ש

בשביל זה אין ברירה! העולם צריך לעבור לפעמים תהליך של הסתרה  שמך ה' עליון על כל הארץ.."
 וצמצום... תהליך של סגירת כל המשאבים... ואז כל השיברים עוברים לצדיק יסוד עולם!!! ורק
אצלו הם נפתחים!!! לכו אל יוסף... רק אצל יוסף יש מזון... רק אצלו יש חיים ושפע.. בכל מקום 
אחר יש רעב... כל מישהו אחר שניסה לצבור בר התליע והלך לטמיון... כל המשאבים ננעלו... 

נהגה כאן יש ההעולם שרוי בצער... ואם רוצים ישועה... לכו לצדיק!! הוא יושיע אתכם ורק הוא... 
אבל יש לזה מחיר!!! העולם משלם על זה מחיר של צער... מחיר של רעב  של גילוי כבוד שמים!!!!

וסבל וצרות ויסורים וסגירת כל מקורות השפע... וכעת כל הישועות וכל המפתחות בידים של 
 העובד ה' שעושה רצונו ית'  

צרים בשלשלאות של ברזל אגב: זה בדיוק מה שהגמ' אומרת: ראוי היה יעקב אבינו לירד למ
העולם צריך להתקיים בזכות מישהו!! או  מה הכוונה??ובזכות יוסף הוא ירד לשם בכבוד מלכים!! 

בזכות יעקב עמוד התורה או בזכות יוסף צדיק יסוד... אם המושכות היו נשארים בידיים של יעקב 
יום אחד  רק מה?היה בסייידר!!  אבינו... אז הכל היה כרגיל... לא היה שני שבע ולא שני רעב... הכל

ולוקח את יעקב אבינו בשלשלאות של ברזל ומוריד אותו  (או לא יודע מה)היה פרעה מכריז מלחמה 
למצרים לענות אותו בחומר ובלבנים.. וכל העולמות כולם היו מזדעזעים: פרעה. טיפש שכמותך!!! 

יבר הראשי של כל העולם... יש לך מושג את מי אתה לוקח כעת בשלשלאות של ברזל?? את הש
כל העולם כולו ניזון בזכות הזקן הזה שאתה כעת מתעלל בו... אם היית יודע מי זה יעקב אבינו 
אתה יודע מה היית עושה?? היית מלביש אותו בבגדי שש ומרכיב אותו במרכבת המשנה ומוסר 

ו בארץ מצרים... זה מה לו את הטבעת שלך ואומר לו אני פרעה ומבלעדיך לא ירים את ידו ואת רגל
שפרעה היה עושה ו... ו... וזה מה שהוא עשה עם יוסף!!! אבל אם המושכות של השפע היו 
נשארים אצל יעקב אבינו... א"א היה לבא בטענות לפרעה... כי מאיפה אתה רוצה שהוא ידע את 

נפין... זה נעשה זה. הרי גם כשכל העולם ניזון בשביל יעקב אבינו.. אבל תכל'ס זה נעשה בזעיר א
 לכן!!!!בסודי סודות... זה נעשה באופן שאף אחד לא מקשר ולא מעלה על דעתו ש... שזה הוא!!! 

לכן יוסף נשלח למצרים ואז כביכול יעקב  עלינו...היות ורצונו יתברך היה שיתגלה ויראה מלכותו 
 מר???מה זה או--שאבינו העביר את המושכות של השפע של העולם ליוסף הצדיק!!! 

שאמנם העולם כולו ממשיך להיות ניזון בשביל יעקב אבינו.. אבל התפקיד של יוסף זה לגלות את 
בזה שיוסף  ע"י קדושה!!!ועם איזה כח יוסף מגלה את זה?? גילוי לעיני כל!!! זה בעולם באופן של 

האישיים שלו ומוסר אותם רק לרצון בשמירת עיניים שלו ובקדושה שלו סוגר את כל השיברים 
ה'... ככה הקב"ה במקביל סוגר את כל השיברים ומרעיב את כל העולם ומוסר את כל המזון 

כולם יודעים שיוסף  זה כבר גלוי!!!והמחיה של העולם רק בידיים של יוסף... ויוסף הוא המשביר!! 
רצון ה' זה... זה הכל!! זה  הצדיק הוא יושב על השיבר הראשי... כולם יודעים שצדיק שעושה

 הנושא! זה הארון חשמל שאחראי על כל ההשפעות שיש בעולם...
 משתחווה ליוסף!!! יעקב אבינו יורד למצרים... ובפרשה שלנו הוא אפילו 

ורש"י מזדעזע... איך יכול להיות שיעקב משתחווה ליוסף?? ורש"י מיד מסביר: תעלא בעידניה 

שניהם יודעים טוב מאוד... שהפרנס האמיתי של  -עקב ויוסףי מה הכוונה???סגיד ליה... 
העולם... זה יעקב עמוד התורה שהוא אילנא דחיי!!! אבל!!!! יוסף הוא אחראי על 

הוא זה שדרכו זה מתגלה ומופגן  בגלוי...יוסף מופקד על הקידוש שם שמים  הגילוי!!
י הוא השיבר האמיתי... אבל כן... אמנם אנ לכן יעקב אבינו משתחווה לו!!!כלפי חוץ... 

בזכותך כבוד שמים לולי הגילוי שלך... כבוד שמים היה יורד לכאן בשלשלאות של ברזל... 
 בגילוי גמור!!!! 

--- 
כאן במשפטים קצרים אלו טמונה נקודת ההבדל בין התפקיד של תלמיד חכם לעבודה 

וא דבוק באילנא של הצדיק... העולם עומד על התורה!! העוסק בתורה כראוי לשמה ה
כח התורה  אבל יש חסרון אחד!!!!דחיי וממנו משפיע חיים ושובע וברכה על כל העולם... 

משפיע על העולם רק ב"זעיר אנפין"!!! בשקט... בסוד... אם אתה לא מבין על מה אני 
מדבר... אתה מוזמן ברגע זה ללכת לבית המדרש... ולראות עוד איזה בחור ישיבה שיושב 

תמדה... עעעוד אחד... אתה מוזמן להיכנס לכולל אברכים ולראות עעוד כמה ולומד בה
שקל כולל דתות...  1800אברכים שיושבים ולומדים תורה... כמה אתה "שם" עליהם??? 

(כל שקל נוסף זה רק בתנאי שהוא גם עושה קירוב... פלוס שמירת סדרים... פלוס מבחנים... פלוס כורעים 
  ומשתחווים...)

הזה... הבחור ישיבה הזה... הוא פרנס נוסח יעקב אבינו!!! כל העולם כולו עומד  האברך
שהעולם "יושב" עליו... העולם יושב עליו כ"כ טוב... שהעולם לא מעלה  דא עקא!!!עליו... 

 על דעתו שהוא ניזון בשבילו... 
על אבל!!! כאן מגיע הצדיק!!! מגיע בחור ישיבה שלא רק עמל בתורה אלא גם שומר 

העיניים... ונועל כל השיברים האישיים שלו ומוסר אותם רק לרצון ה'... ואז הקב"ה 
במקביל נועל בשבילו את כל השיברים של העולם ומוסר רק לו את המפתחות של השפע 

הפועל ישועות מקבל  ופה מתחיל הסיפור של הצדיק!! של הפועל ישועות!!!של העולם. 
עולם אבל לא ב"זעיר אנפין" אלא בגילוי ובהארה!!! לידיים שלו את הכח להשפיע על ה

מגיע אותו יהודי אפילו פשוט שיש לו ניסיונות בקדושה... ניסיונות מול פגעי הטכנולוגיה 
ואיפה שאף אחד לא רואה הוא מתגבר ומוסר בידיים של הקב"ה את כל השיברים שלו... 

השפע  של מי???שפע... ואז הקב"ה מחזיר אהבה בכפליים ומוסר בידים שלו את כל ה
שאותו אברך שיושב ולומד משפיע על כל העולם... השפע של כל אלו שיושבים בבית 
המדרש ולומדים והם כבר מקיימים את העולם רק בלי שאף אחד יודע... אבל הצדיק הזה 

צדיק גוזר והקב"ה  בדרך של גילוי!!!!!מקבל את הרשות ואת האפשרות להשפיע את זה 
"ה נועל לפעמים יוזם נעילת צינורות ואם אתה רוצה לפתוח אותם לך מקיים... הקב

לצדיק... לכו אל יוסף... והתלמיד חכם לפעמים צריך להשתחוות לצדיק בדיוק כמו 
שיעקב אבינו השתחווה ליוסף!!! כן... התלמיד חכם צריך לדעת שאמנם אני מחזיק את 

את זה לבד זה נעשה באופן של העולם וכל העולם ניזון בשבילי... אבל כשאני עושה 
וזה חלק שלו!! ואת זה אי הסתרה גמורה... ורק ע"י הצדיק זה יכול לבא בדרך של גילוי!!! 

 אפשר לקחת לו!!!
רבי יוחנן בן זכאי שולח אנשים לרבי חנינא בן דוסא שיתפלל עליו...  במילים אחרות: 

לים אותו: רבה... וכי רבי ריב"ז משתחווה לרבי חנינא בן דוסא... והתלמידים שלו שוא
חנינא יותר גדול ממך?? הרי בסופו של דבר אתה עמוד התורה... אתה אילנא דחיי... כל 
העולם ניזון בזכות התורה שלך... אז למה אתה צריך להתדבק על דלתו של רבי 

 חנינא???
אני כשר לפני המלך והוא כעבד לפני המלך!!! אני מאושר החתימה... עונה להם ריב"ז: 

אצלו כל השפע  ועדת הכספים!!אבל ר' חנינא בן דוסא הוא  שר האוצר...אני אמנם 
מתרכז נאסף ויוצא באופן ממשי!!! תכל'ס... בשורה התחתונה הוא חתום על השטרות... 

ספומט... אני צריך לעבור דרכו... אני לא חתום!!! ולכן גם כשאני רוצה למשוך כסף בכ
צריך שכל השפע יתנקז דרך שיבר ברור!! שיבר גלוי!!! שדרכו זה מתבטא כלפי חוץ... 
לעומת זאת במקביל ר' חנינא בן דוסא כל כולו מתבטל לתלמיד חכם... כן... יוסף מבין 

מנגנון שנכון אמנם שאצלי נמצאים השיברים... אבל השפע עצמו מגיע מכח התורה... זה 
 מתואם בין שני חלקים...

--- 
 זו חלוקת העבודה בין תלמיד חכם לצדיק!!!!

והעבודה הלא פשוטה שנדרשת מאיתנו זה לדעת לתת לכל אחד את הכבוד הראוי לו!! 
תאר לעצמך שיו"ר ועדת כספים יתעלם מקיומו של שר האוצר ויתחיל להדפיס שטרות 

תאר לעצמך ששר האוצר יתעלם מקיומו של  כאילו מדובר במכונת צילום... ובמקביל!!!
יו"ר ועדת כספים... בשני המקרים האלו הסוף יהיה קריסה כלכלית של כל המדינה... 
חייבים ששניהם יבינו אחד את השני!!! והם בדרך כלל מבינים אחד את השני... השאלה 

 היא כמה אנשים נוספים תוחבים את האף שלהם ביניהם... 
נחנו צריכים לתת ליעקב ויוסף להיפגש... לאפשר ליעקב להשתחוות הלא הם אנחנו... א

ליוסף הצדיק... ומאידך לראות איך יוסף נושא עיניים משתוקקות לאבא יעקב ומתחנן: 
אבא... תברך אותם... תשפיע עליהם מכח התורה שלך... רק כך יהיה לנו בכלל מה 

 להשפיע...  
---      

תורה, אצלו אף פעם  -יש אחד שהוא בחינת יעקב אבינולכל אחד יש את הבחינה שלו... 
אין עניינים... אין מופתים... אין אצלו ישועות... אל תחפש את זה כי... כי לא תמצא... 
למה??? כי השפע שלו זורם ישירות לחשבון של הצדיק ורק שם הוא מתגלה.. המופתים 

שהמצב הכי  מובן!!!! כמובןאבל כ (בין הייתר...)שתראה אצל הצדיק תדע לך שזה ממנו 
אידיאלי זה השילוב המנצח של יעקב ויוסף גם יחד... בחור בן עליה שגם יושב ועוסק 
בתורה בעמל ויגיעה וגם מתנסה בניסיונות קשים בקדושה... והוא יוצא מדעתו... למה?? 

 מה זה הפיצול אישיות שיש אצלי...?? 
סף.. יש לך הזדמנות להיות גם שר מה התשובה?? תגיד תודה!!! קוראים לך יעקב יו

האוצר וגם ועדת הכספים ביחד... אין מפלגה שלא היתה חולמת לקבל את שתי התיקים 
 האלו ביחד... זה ממש צדיק מושל ביראת אלוקים... אל תשכח לברך גם אותי...
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1 יד ג י המ ר ו פ מס  

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור  " ההפיכה   תוך מ " 
" תועים במבוך התע "   מ"ט פרק    

, אבל אין אדם שעונה  יזמן הו   את רב משה יוסף שבידו    הדיוקן   לפי הוא מחפש    , י מעל גבי אחד הגגות עומד אדם גבה קומה וצופה על רחוב אלנב תקציר:  
מקום בו אמור היה  על הבחור החרדי שעומד ב להתביית  לדיוקן, לבסוף הוא מחליט    ש לא מתאים אי   אבל ברחוב  תינים  מ , הוא רואה מספר אנשים מ אור הזה י ת ל 

ממוצא ספרדי להתקרב אל  אירופאי  אדם  מורס ל אותות  שליח במקומו. הוא מאותת עם  הוא מחליט שיתכן שלא יכול היה לבוא ושלח    , ד רב משה יוסף לעמו 
הלה הלך במהירות    , אחריו נענע בחיוב והחל ללכת  ים זלמן  אפר   . אנגלית שבידו ל העיתון ב ראה לו ע הוא מ וך ש מן ת ל ז הוא מתקרב לאפרים    , הלה מציית   , צעיר ה 

   . שניצב מחוץ לעיר   נה צבאי ואפרים זלמן נשרך אחריו עד שהגיעו למח 
מלווה מזכיר את השם  אבל ה   , ם עוצר בעד יף בשער  הזק   ? התגייס לצבא הציוני   ם שלום י האם יתכן שחי   , במקום הזה פש  מה יש לו לח   , אפרים זלמן היה מבועת 

לים סוקרים את  בוך כולו, חיי נ , לאחר שהכניסם למחנה נעלם הספרדי תוך שמותיר את אפרים זלמן  לים י דע שעם בנג'י לא מתח הזקיף יו   , בנג'י שאחראי לעניין 
 נועצים מבטים מלאים בתימהון. ר ו ז ו ר המ היצו 

מתגורר    דובר באחד שהיה שמ ע  ומשוכנ תוך שהוא נוקב בשמו המלא, אפרים זלמן מופתע    יש ד אי ר איתו ב הוא מדב   , חייל גבה קומה מתקרב אל אפרים זלמן 
להצילו    באים במצב גרוע ו שלום נמצא    חיים העניין האם יש כאן איזו מזימה או שבאמת  ו תמה מה עומד באחורי  ד כול במאה שערים וירד מהדרך הישרה, הוא עומ 

 . תוכניות אובדניות מ 
  ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

הוא שלף צרור    , יל החי   נעמד חדרים, באחד החדרים האחרונים  ים  עשר יה מחולק ל ף ענק שה צרי ל   ו הגיע   , ות הליכה במחנה הגדול אחר כעשר דק ל 
   . החייל אמר לו בחיוך ציני   , וך חש , החדר היה  ה לרווח   פתח את הדלת ו תר אחר אחד מהם    , פתחות כבד מ 

  וועגין ט נ פון מיי   , ן דארפ זיך  ועט  ו   עס   ל יפיה ו ו ן מיט איהם  שמיס עסט קענען  וו   , ם מען חיים שלו באלד וועט קו   , אופ דאה  ווארט  ל  ' צדיק   ער טייער " 
זיסע  ע  עכ האט אזעל רויס  ט א גיי   ג א עדין ט נישט י   , אוי סיא גוט   , ק דאה ער איז איברי   , היים   ן אלטע   עם צו ד   ריינגן ב   רן צוריק בי א ר פ   איהם   י ט קענס 
  כי הוא מיותר   ובה ש חזירו בת ה ל   מצידי אתה יכול   , כל לדבר עמו כמה שתוכל תו   , יגיע חיים שלום עוד מעט    , פה   המתן צדיק יקר    -ר ך פון מי ע ל א פער 
רגליו  את  ים  הר   את אפרים זלמן כהוגן להביך    שהצליח   על לאחר שצחק בגסות    . " לא כל יום יוצאים ממני כאלו פנינים מתוקים   , כמה זה טוב   , כאן 

 יק לפצות הגה.  טרם הספ ב   ונעלם 

חי את חייו בלי שום שינויים דרסטיים (מלבד הסיפור    הוא ספר שלם,  ל בסיס    הוות ל המאורעות שעבר היום לבד יכולים    ד, פח ד מ ר' אפרים זלמן רע 
נושק ליום בלי שום    ם כך יו   . ילה הוא צריך לחזור על מה שלמד עד מאוחר בל ת  ו ל י החברותות ובל   עם   " אים קהל יר " מבוקר עד ערב הוא ב   עם גיסו) 
לו שום מושג איך    ואין   , ים חיד היה מפ   האירועים כל    . שלא העלה על דעתו שיעבור אפילו מקצת עות  עבר שרשרת מאור לבד  היום    ואילו   . שינויים 

   . יתמודד איתם 

כל    , לא יודע מכלום חיים שלום  זה וודאי ש ,  איש   י רשות בל לחדר פרטי  ס אותו  הוא הכני   , מוצא חן בעיניו ותו חייל מרושע לא  א   כל הסיפור הזה עם 
להציל את גיסו    שרוצים בה  טו   י שוחר ב   דובר מ האם באמת    , בוצה או ק   של אותו חייל כניות  ו מה הן בדיוק הת   , אלו תוכניות של מישהו אחד או כמה 

   בד למה הוא כל כך שמח? אם גיסו עומד להתא   , לל במשהו אחר בכ   ר שמדוב צחוקים  ה מ לפי מה שנראה לו    ? מלהתאבד 

נראה מרושע כל  הזה  ל  פרצופו של החיי כל הסיפור,  ל ממאן להאמין  לבו  לפיכך    , ידע להבחין ולהבדיל הוא    , ודד את הלומד מח   עושה   " שכל התורה " 
   . או כוונת חבריו   להאמין בכנות כוונותיו   קשה ש ד  ע   , לאנשים מחפש להסב צער  הוא    , כך 

לאן    קשה לו להבין   אין לו כל מושג,   ? ניטרלי למה לא דאגו לסדר במקום יותר    , למחנה צבאי מה עומד מאחורי כל הזימון    , המשונה   סיפור בדיוק ה מה  
   איך יתגלגל הסיפור.   מושג   ו ל ואין  ור מדי עלום  , הסיפ גישה להביאו עם הפ   ותרת החבורה ח 

כאן הוא נחשב כפורץ    , דר הח אולי עליו לצאת מ   עליו לעשות? מה     רורה? ה צ ר או שהוא נכנס לצ   ? ר האם זה בסד   , בחדר לי רשות  הוא נמצא ב כעת  
ל  עלו הוא  אם יתפסו אותו    , לאן ללכת   אם יצא אין לו שום כיוון   , קשה לא כ"ש לחוק הצבאי הנו   , רחי ז גם לפי החוק הא עבירה גדולה    , ג גבול ומסי 

מה יהיה אם  אבל    , אם כך להישאר עדיף  ולי  א יספר?  מה  רה הצבאית  שט המ אנשי  על ידי    חקר אם י   , בלי אישורים למחנה  נכנס    הוא   , מאד   הסתבך ל 
   ? שעות   כל אותן מהו יעשה    , מאוחר   מאד לום  חיים ש יגיע  

להפתיע    , בה שנים וד שלו כל כך הר הוא שמר על הס   , במעוז הכי חסוי   ע י פת מ ה הביקור    כשיגלה את   איך יקבל אותו חיים שלום הוא גם לא יודע  
ם  הפחד מהסכנה הנוראה בו נמצא חיים שלו  , אציות ו על כל הסיט חשבו  לא  גש  פ י כשנסעו לה   . זה סיפור לא פשוט   , פוס אותו על חם לת ו  אותו 

   . נכון   ינו א   אם הסיפור   , אף אחד לא דיבר על אפשרות כזו   , עת הד טשטשה את  

הוא עלול    , ך על כ   בלת רשות בלי ק ו   מוקדמת עה  הוד   בלי   סה לחלוטין מהכני מופתע    הוא הרי יהיה   , החדר בתוך  לפתע  יגיב כשיראה אותו  באמת  איך  
מלבד זה    , זה לא דבר פשוט   , להתגלות בפני אפרים זלמן המעריץ הגדול שלו עירום ועריה   , מים עצו זיונות  י הרי יהיו לו ב   , ד מא   להגיב בצורה קשה 

בפרט    , נשלטים   י ת מצבים בל   מיני יש כל  שלום    לחיים   , בכל המחנה והוא יהיה לחוכא ואיטלולא בין כל הליצנים של המחנה   ם שהדבר בודאי יתפרס 
 צריך הרבה רחמי שמיים איך להתנהל במצב כזה.   , פתע כשהוא מו 

החיילים  אולי יגיעו    , בחדר   חיילים מתגוררים   ה ש י חמ   , מיטות   חמש זה ישנן  ה בחדר    , מי אומר שרק הוא יגיע   , נוסף   ה קש הוא גם מתכונן למצב  
  א הצב ת  הל הנ למסור אותו ל אף    עלולים הם    , פולש זר בחדרם   ו ל כשיג   גדול   בלגן לעשות    הם עלולים   להם?   ה אלו שאלות, מה יענ ויש לפניו  ם  האחרי 

  הם יכולים לקלקל את כל הפגישה העדינה,   , פגישה הם יהיו שותפים ל   ת זא בד  מל   , ה פשע חמור א צבאי על כז הוא יכול לשבת בכל   על הסגת גבול 
ה  שגיא זו  הייתה  הוא חושב  מאיזה כיוון ש   , לטריטוריה סגורה   י לפני שנכנס בלי לחשוב ד   , ור הוא צעד למקום כמו שוטה גמ   , העסק מסתבך והולך 

   . סידור מראש אי בלי  מחנה צב להיכנס ל   , ביותר ורה  חמ 
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זו    מנוכרת יעשה בעיר  מה    , יכנס לה   פשרות לו את הא אבל אין    , צבאי נכנס למחנה  יו, הוא ראה אותו  ת אב ב כע חשו מה י   , חו במו צצה    ת ספ נו שאלה  
אין לו    , ב מעולם לא דרכה רגלו בתל אבי   ? חזור איך י לבדו לירושלים  אם יסע    , עצמו יהיה איתו    ומה   , איך ידע מתי יצא מהמקום   ? כל כך הרבה שעות 

   . ג איך למצוא דרך חזור ש שום מו 

  , ושלים ליר   ם איפה היא התחנה של האוטובוסי   , ת מתל אביב שג איך לצא ן לו חצי מו אי   , זה לא מספיק   אבל   , ואף באוכל צייד אותו בכסף    אמנם הוא 
   . מעולם לא התנסה בנסיעות כאלו   לילה? שון  יע לביתו באי יג   איך   , ע לבדו אין לו מושג עם מי יס   , לא בא בחשבון ונית  ת מ לקח 

   . חידות פ התנער מהמחשבות המ כמה דקות    ר ח א ל אבל  

ל את חיים שלום  להצי א  ו שאב כדי    , רה הזו בצו ן  הוא סיבב את כל העניי   , לעולם   בורא יש  הלא    ? אשבר ן  סיו י האם מכל נ   ? איפה האמונה שלי 
חיים  על  א שהוא חושש ש אב ל   אבל המו"צ שליט"א אמר   , שמרחפת עליו   הסכנה   י ומה   ם מעשיו אני לא יודע מה בדיוק ה   . מלעשות מעשים נוראים 

   . ר גרועה מהמוות עצמו ת סכנה רוחנית שיו זו  מי יודע אולי    , אפילו יותר ממה שמשערים   ומה מרחפת סכנה אי ם  שלו 

ן  וו ולכ   ב בכוונה רבה תפלל מערי לה עליו    , עה ם תגיע הישו מש   תפלל מעריב וא יכול עכשיו לה ה   , שעת ערבית   ה שהגיע ל שעונו ראה  ל ע סתכ כשה 
 . מצב הסבוך ואיך לצאת מה מה לעשות  ה' יחונן אותו בדעה הנכונה  אין ספק ש   , מה לעשות   " מע קולנו בש ו   חונן הדעת " ב 

 *** 

 . טן ה נ מ   " ייד טס ס אי " בתחילת התיישבותה ב שטיין  ט חת הר פ ש מ 
  , יה חישבה להישבר י סער עד שהאונ לא אחת  ש   הים פני  על  מרגיזה  עה באיטיות  ה שנ מעט רעוע באוניה  בן שלושה שבועות  לים  ו ט טל   אחר מסע 

הודו לה' כי טוב כי    , החירות מרחוק את    מסמלת ש הדמות  שמחה רבה הציפה את רב יואל כשראה את    , לחופי ארה"ב ה משפחת הרטשטיין  הגיע 
   . את לחייו   ק כשדמעות רבות מציפות זע   , חסדו   לעולם 

ו בקוצר רוח, כמעט יום שלם  ותו המתינה ל אח   , הצליחו להימלט מהסכנה האיומה שעומדת להגיע בזמן   ה " אבל ב ,  אל חוף מבטחים הגיע  ל לא קל  
השתקע בארה"ב,  עליו כי  כר  וני   שנה   עשרים ושתיים   זרח אמריקאי הוא היה כבר א   , ט צידה עמד בעלה ר' יעקב ברוכשט , ל ערי הנמל המתינה בש 

דבר ניכר בלבושו הקצר  וה קאנער בירגער)  י ר מע (א   ם נעשה אזרח המקו אבות אלא ש ה ך  דר את  חלילה וחס לא זנח  אבל    , לבושו כבר לא היה חסידי 
   ובזקנו המצוחצח. 

) אלא לבשה  ט ע פריז א'   זה אים ל ר ו ק ש ש ם י כיו (   -אה פ -  רוק פ חצי  י  ב על ג לין  בפו בשה  של הרגיל  הכובע    לא הלכה עם שתחי'  גב' בת שבע    ו ת גם אחו 
 . במיטב המסורת   ת צב ו ה מע ית שהי (פאה)  שייטעל  

הולך עם  אם גיסי היקר ר' יענקלה כבר לא    " אמריקה לא בשבילי "   אבל ציין לעצמו   , פחתו קרובי מש שמח מאד לראות את    יין הרטשט רב יואל  
זה  פרומטע (שבי הדתיה מאד)  ר זאת לא שייוואלע הפא   ) ית אמריקא גברת  (   " יידי ל   אמריקאנערקע " נראית    היא גם  היקרה  ואחותי  החסידי    ש הלבו 

 . הישאר עם כל לבושי בלי לשנות אפילו בפרט אחד ריקה, אני רוצה ל אם כך עם אמ ומר שהאוירה משפיעה, אין לי כל קשר ושייכות  א 

ץ עם  ייע בחייו, הת קץ    כמעט עד ש   , מרורים כמרור   היא ידעה לעשות לו חיים   , די בירושלים שסבל מאשתו שנקראה חיה (אבי זצ"ל סיפר שהיה יהו 
  , היא תתרגש מהשינוי הגדול בחיים   , ריקה מ א שתהגר ל הכי טוב    " משנה מקום משנה מזל " בגדר    , איזה משכין שלום מקצועי שייעץ לו לשנות מקום 

שמע אותו    . ך בהרבה יסתדרו חיי   ך לטובה וכ   ישפיע הדבר    , עד שהיא תשכח ממך   , עצמה במקום החדש   במציאת קה ראשה ורובה  היא תהיה עסו 
ריקה היא  הרי באמ   , הרימה מעט את האף שאם בארץ ישראל  ה  לו במהר , אלא שלהוותו הרבה התברר  קה לאמרי גר  והי ם  החכ יהודי לעצת היועץ  

ת. נאנח אותו יהודי  ילמה לו בריבית דריבי ש   יעה שחקים, עתה על כל דבר קטן מושלמת וגאוותה הרק   ) מריקאי הא   וי ג י בה (   " סיס י או מ   ליידי " נעשתה  
לחוד הייתי    " חיה " אשתי נקראה רק  ש אם כ   , הפשט הוא כך   " "עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי   ו"ע ברר לי פירוש הנאמר לאחר שמ אמר עתה הת ו 

 . דרוך עליו כל היום) ן ל שנית   " פר עפר וא " עתה אני אצלה    " מיסיס ל" אצלה עפר, קל וחומר כשנעשתה  

ין  י ט למשפחת הרטש   בלב ונפש   ם י מסור היו    ם ה   , תרה חמה ולבבית כימים ימימה נו וכשטאט  ר התברר שמשפחת ב צוניים  החי   השינויים אבל עם כל  
(הצד    " איסטסייד " שכונת  ב   בדירה מכובדת למדי הרשטיין    יישב את משפחת ל הם עשו את מיטב השתדלותם    , התאקלם במקום כדי שיוכלו ל 

 ם עשו את כל יכולתם שהשהות במקום תנעם להם. ם חרדיים, ה שם היה את הריכוז הגדול יהודי מנהטן  ב המזרחי של הנהר)  

למצוא  קשה    שיבת חכמי לובלין" י "   שיבות פולין י   לוי הגדול שלמד עד עתה בפאר עי ה   תלי ישיבה מתאימה לנפ , החל רב יואל לחפש  יכן מ חודש לאחר  
ותר  או י בות הבודדות שמצא היו ליטאיות  י רה"ב, היש קעה החסידות יתד איתנה בא , באותם ימים לא ת יו שמתאימה להליכות   ישיבה חסידית עבורו  

בנו  נפתלי  טח שלח את  ובלב בו ראש הישיבה מאד הרשים אותו    " דעת ו   ה ר תו " בת  י לוח אותו ליש לאחר הרבה תהיות החליט לש ,  ות אמריקאי   נכון 
   . מעבר לכך ו בתיות  י י בכל המסכתות היש ולמדן עצום בק   19היה כבר בן  ש 

  ידיה שתלמ בישיבה  בהק  המו ידי  בלבושו החס מאד    שונה נראה    היה הוא    , בישיבה לא חש את עצמו בנוח    , מה עצו מד בהתמדה  ל   נפתלי למרות ש 
הסביר  , אך רב יואל  לחלוטין   " עוף מוזר " מוד בבית מדרש לבד ולא בישיבה בו הוא נראה  מעדיף לל   וא מספר פעמים אמר לאביו כי ה   , לבושים קצרות 

דדים מאד צמחו לבד ואי  רק בו   , ותא אין כמו לימוד בצו אליו,  ם יתרגלו  זמן נוסף הוא יתרגל למצב ואף ה קשה להצליח בלימוד לבד, יעבור  י  לו כ 
   . אפשר לקחת סיכונים 

ה  שנרא   " אחוות אחים " בשם  ברה תקופה עד שמצא לעצמו בית כנסת  במקום זה. ע   " לבו חפץ " ה את  אך לא חש    , לדברי אביו עבד  י ד נפתלי הסכים ב 
  שיתן לו ת  של בית הכנס מעמד של גבאי על)  בית כנסת    (נשיא   " פרזידנט " כם עם ה הוא הצליח לס   , בה י א הרחק מהיש ל ושכן    בודדות להת   ם מתאי 

יחסית  שהייתה  ספריה  בשל ה   , ו שם את מיטב סדרי   בוע ק ה אותו ל שכ שמ סת זה הייתה מעלה  נ כ   , לבית ו לימוד ל  פתח כדי שיוכל לשקוד ע מ 
בספרים שהיו   ותה העשיר א ו שנים   במשך   ה י ת הספרי א   פח י ט הוא    , מיוחדים   ג ספרים להשי אהב  שלמד אף הוא בישיבה נט יד ז בן הפר   , מכובדת 

 . תם ימים יחסית נדירים לאו 
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  הרבנים   , סדרי הישיבה מ מסכתות שבכלל לא היו    , לבו חפץ מד כפי ש נסת ול שב שעות רבות בבית הכ י   הוא   , חש נפתלי את עצמו כדג במים   כעת 
יותר מכולם   סבר שהוא חכם  , טעם הנערות לא סר ממנו אבל נפתלי ש , יבה סדרי היש  לא לפרוץ גדר אלא ללמוד את   , יסו לשכנעו דיברו עמו ונ 

זאת  נפתלי תרגם    , ו ברכות הגיב יכך  לפ   , ונותר כבן יחיד להוריו   בטרם קץ מאירופה    שיצא בחור  פגוע ב ולפיכך לא סר למשמעת, הישיבה לא רצתה ל 
   . רשם את זה אצלו   כחוזקה שלו וחולשה של הישיבה והוא 

 *** 

ימצא את חיים שלום  ש   , תקלה מתחת ידו חלילה  שלא תצא    , לו להתפלל   היה הרבה    , בתפילת נעילה   כמו   רב   הפעם בתפילה זמן   זלמן עמד ים  אפר 
עד  שהגיע  עד  מאד  וחס התרחק    לילה ח ו   במידה   , לטובה   יו מתאימות שתשפענה על ים ה המיל את  תהיינה לו  ש   , ילה וחס לא אם חל ב   , במצב טוב 

  לשוב אל בית המדרש ה  שאיפ את ה את המצב, אלא יעורר בקרבו   קל וירע שלא יקל  , רחמי שמים שיצא מהשאול הרבה  וצריך שאול תחתית ל 
 .  ברחבי תבל   שיש   ב ביותר הטו   ום מק ה   , ראשונה כב 

  , לו לחזור יגרום  לא זה    , ת הבל ו ונ בשל חשב   ועזב   כל קם ה   רות ולמ   את זה יודע הוא יותר טוב ממנו   , וד הלימ   נסה לתאר בפניו את חשיבות לא י הוא  
   . ים שמדברים כעת אל לבו הוא צריך לעורר אותו בעניינים גשמי 

לא הוכתר  ות ש למר   , הכרעה ההלכתית שלו וטחות ב שמאד ב   קרוב למאה משפחות של    " משיב "   ר תו גדול שיש לו ב וד ה על הכב   יספר לו ש   עדיף 
ואין להם סבלנות לעמוד בתור    " הוראה ה בית  " ברחוב הקטן ליד  חץ  שיש ל כ   , כים לו רי בים צ אנשים ר   , פועל ב   רה אבל כך ק ,  צורה רשמית ב   " משיב " כ 
ים  פעמים הדבר   , מתיישבת על דעתם ה הוא עונה להם תשובה ש וב"   לימודיו   ע את ו קב ב   " ראים קהל י " ב רש  ת המד אל בי ליו  א הם הולכים    , משתרך ה 

   . מעל ומעבר למשוער חה  וגם בזה יש לו הצל   " שלום בית " ממש ל נוגעים  

זה    , סודרות בשעות לא מ   אליו , בהתחלה באו  ות בעיות הלכתי כל מיני  ים ומתייעצים איתו ב שנים שלושה אברכ אליו    א נכנסים ל ש   יום כמעט  אין  
צי שעה  ח   יב קצ ה הוא    , אחה"צ   4שישתדלו לבוא אליו בשעה    , מפיו   והחברותות, לפיכך הודיע לכל אלו שבאו לדרוש תורה   למהלך הסדרים יע לו  הפר 

 . ים כול לענות לשלושה ארבעה אנש זו היה י שעה  מי למחצה, בחצי  רש   דבר כ מאז נעשה    ת, לתשובו 

עולם  " שאם חיים שלום יתפוס את עצמו וישוב ל   ספק   אין   , ה רחוק יע כ להג   בס"ד   ת הצליח אם הוא ברמתו הבינוני   , ויעשה לו ק"ו   ידגיש לו את זה  
צארטיל  יוכל לשוב אל  , הוא גם  אל המרכז לקרב אותו שוב    , ת ע ג מ   דו כמה שי עד    ורו דל עב ת ש מה, הוא י י כמה וכ פ ח  יצלי   , אותו נטש   " הישן 

החולף    בעולם צופן לו העתיד  מה  זאת    לעומת פלא,  בית נ   יים להקים לת לא נעולה בפניו, יש לו את כל הסיכו שממתינה לו שנים רבות כל כך, הד 
ר  בטח שמזלו ישפ מו , מניין  וא ידיד אויב ומי ה הוא  מי    , אפשר לדעת   אי   עם פ   אף ך ורק לעצמו,  אחד דואג א כל    , בו איש לרעהו זאב שבחר לעצמו,  

 . כמעט אין מי שעזב שעשה עסק טוב   ? שם 

לאחר    , כל מגע עם העולם הישן הם  בתמימותם מנתקים    , חכה להם עולם נפלא צד ההוא מ שבים כי ב לצערנו ישנה נטישה של שוטים רבים שחו ( 
כך איבדו    , מרוב צער   ם פ בכ פים נפשם  טור הצליחו, רבים מהם    ם חדשים לא להקי ים ו את כל הגשר   הם שרפו גלים כי הם קרחים מכאן ומכאן,  זמן מ 

 . ) פוך הוא ה נ ו   הכל זוהר   כי בצד השני   , פשות י את הכל בשל תמימות וט 

שהקשר יתחדש  ר  יק בע ,  הראשונים   טע את הזרעים נ י ת י לכל הפחו   , ישפיע עליו אם לא  וניסה להעתיר כי יצליח בדבריו, ו   " שמע קולנו " הוא שקע ב 
 שך. בהמ להשפיע עליו  ח  להצלי יוכל  ך  הלאה, כ ו   אן מכ 

 *** 

הוא    , השפיע על מצב רוחו והדבר  היום  מיוחדת  חה  הצל לו  תה  היי   , הייתה לו סיבה כנה לכך   , פע עליצות כשהוא שו חייל  לחדר  נכנס  התפילה    צע אמ ב 
  , תוספת משכורת והרבה כבוד   ו כל דרגה ז   , יתכן שיעלה דרגה   , מאד   ותו זה יקדם א ש ק  פ ס   ן אי   , ע הבא בשבו בו    שתתף שי   קורס חדווה מה   אפוף גם  

   . הדרך לעתיד מזהיר בעתיד נסללת לה היטב   , לו הרבה לשמוח ש  וי כעת בשיא    א הו מכל הבחינות  

חדר    זר   מישהו   , ן לוטי ופתע לח ד מ עמ   ר , איך שהוא נכנס לחד לפני שיכנס לחדר האוכל   לקחת מספר דברים   ו לחדר נכנס    , ת הערב רוח ת א שע   שהגיע כ 
  אל הקיר   ות שפניו צמוד כ עומד  ש אברך חסידי מובהק    לא א   , לנו ש הוא לא אחד מש הפול   , ן צה הקרחו ק ה רק  ז ו   . דבר שלא אירע עד ליום זה   , לחדר 

   . " נעילה " פילת  ת ו ב כמ   קות י ד פלל בא ת ומ 

  אדם חרדי לאחד   שיכנס   , כדבר הזה   מעולם לא נשמע   כזה?   מקום ות ב ומה יש לו לעש   מי הכניסו לכאן   ? לי כל הודעה ב   לוש לחדרו מי זה שהעז לפ 
   דר ומאיזה טעם? ו לח מי זה שהכניס מחדרי החיילים,  

,  הבלעדי   חדרו היה זה  לא  של הפלישה הזו לחדרו, אמנם    ה צפ ו ח הוא לא יכול היה להכיל את ה   , הציפו אותו גלי חמה  למקומו,    ר כמסומ   הוא עמד 
ולכן צריכים לשאול אותו בטרם  רים,  חיילים זוט   הם ואילו  די בכיר  הוא קצין    , החדר עמד שלו גבוה מכל יתר חברי  מ ה ,  ר בחד   מכובד יש לו חלק  אבל  

את    , אם לא התעללות   ם בהחלט מוגז   ו דבר נראה ל   אירו אותו לבד בחדר י והש ד ר לחדר אדם ח שהכניסו  ור הזה  הסיפ   , הכנסת אורחים עושים כאן  
וגרם לו    וטין לחל זה הציף אותו    , יודעים לדרוך על הפצעים שלו   ים אותו סובל אלו שלא    שלו בגלל רגישות היתר    ? תו אם לא או   , גיז להר   ו מי התכוונ 

 לכעס עצום. 

, זה הזכיר לו את  ורית ת המס   ות החסידית ה לו הרבה מה לחרוד מהדמ הי   לש, פו   לראות מי הוא אותו   , נה מתוחה מאד על מיטתו בהמת   התיישב הוא  
דעותיו  ם ו גיעו ימים סוערי אך ה   , ית ולמד תורה בעיון השתייך לקבוצה החסיד   הוא , אף  לבושת לבוש את אותה ת עצמו היה    כשהוא   , החיים של פעם 

שעדיין לא  ם  מי מ א דרכה על פצעיו המד י ו חץ בלבו, ה עצה כמ , הדמות החסידית ננ עבר בימי ה כר  ז י הב לה ולא או   מאד   יום הוא רחוק כ   , מאד   השתנו 
 מאד.   תו וזה הכעיס או   , נסגרו 

כל    , אבל זה לא יתכן   ? אולי זהו הוא   , בצורה מעולה גל לשחק  , יש אחד שמסו ר ד רי הח ולי אפילו אחד מחב אבל אולי זה חייל שהתחפש לחרדי וא 
אין חילוני אחד שלא יטעה בעת    ומלידה, להציג חרדי מבטן  ל  כ ו אף אחד מהם לא י   , והו מ מהם אינו פורש כ איש  ם לחלוטין  חילוני   ם חברי חדרו ה 
את כל שטח  וטייל    מחנה צבאי ל איך נכנס    , האמת הגיע לחדר ם. אבל איך למען  ד שנפל עליו מהשמי דמות שאינו מכיר. זה ודאי חסי   שינסה להציג 
 לו על כך כל מענה. אין    , הומה והשאיר אותו בפנים, איך דבר זה לא עורר מ מי פתח לו את החדר    , חשף להי המחנה בלי  



4 יד ג י המ ר ו פ מס  

יסו בלא רשותו. בלי  ומי הכנ   חדר ברר אצלו על מה ולמה נכנס ל לאחור ויוכל ל ממתין מתי יפסע החסיד    , יותר ב שך עשר דקות מתוחות  כך ישב מ 
הוא מתפלל    , עצביו   משום מה יש לחסיד הזה זמן רב כדי למרוט את   שליטה. ם ב ם אינ ייני מן מובהק שהענ י ס ה  זה הי   , ערו משים לב מרט את ש 

 .  " ברסלב " נסת של  כ   או בבית   " ראים י   קהל " נמצא ב לל כאילו  ומתפ 

ם  ש לו פחד וג מחה, אבל משום מה י עושה זאת בש   מהחדר היה   ולזרוק אותו   הפולש היה יכול לתפוס    אם   , עולה   ים העצב   ס עוברת מפל כל דקה ש 
כולו, בעירה זו לא  רקב  נ   מעט כ פון ש צ חשת בעירה קטנה שמפעילה את המ לו עדיין  פנימה  בלב  ,  שמתפלל כמונה מעות   חסיד   אותו כלפי    " דרך ארץ " 

 ה.  אפשר לחמוק מז   ואי מצוות    תרי"ג   נן תורה ויש   נה יש   , בורא ומצווה   פעם שיש א מזכירה לו מפעם ל , הי המופקרים   ים מהחי   נות ה י חה לו ל מני 

ר ויש דברים שהוא בוחר  יש דברים שנוח לו לשמו   , מאד   ורה סלקטיבית בחר אותן בצ   ך א   ים מצוות מסוימות מקי   , הוא שומר על הגחלת   ה ז בשל  
   . ך לישון שינה עמוקה נרגע המצפון והול   החילוני רק את הצד  חנה הצבאי ורואה  הוא נמצא בתוך המ להתעלם. כל עוד  

אין דרך לחסום אותם    , על כל ההתנהגות שלו ומציקות לו    מות ר באות אליו בחלו ב כאשר דמויות הע   , יעותים אותו ב   ציפים מ וימים  מס ילות  בל   אך 
  זה כואב בוכה ו רק בוכה ו   , העדינה אינה מייסרת   ו ואמ ו חוטא  כשבנו יקיר   העליון ה בעולם  ח אין לו מנו אותו כי    מייסר ז"ל    יו אב   . לו א שותקים  ל ם  ה ו 

דריו  ר את כל נ ומתי הוא נרגע    , ליו מאיים ע   נו חטף אותו וגם אי איש לא    , ומגלה שכל זה רק בחלום ף זעה  ו שט כולו  ר  בבק כמעט מידי  קם    הוא   . יותר 
א  דול שלו שזה ל ס הג הנ   . חוזר חלילה ר  הסיפו ו   לום ח עד שבא ה   , ילה ל מה שעבר בל עם שגרת החיים את כ   הוא ח  כך שוכ ,  ר בעת מצוקה שנד 
 .  אותו מדעתו   רידו כמעט הו עד ש בזה אחר זה  ם ונשנים  חוזרי היו  הסיוטים  ש עמים  בל פ א   , כמה שבועות אלא אחת ל   כל יום ש ב ח ר מת 

ככל ששנתו    , ם להיפך מי פע   , זר ע זה    ד י לא תמ , אבל  עותים הבי   ולא יחוש בחלומות   שישן שינה עמוקה ביותר כדי  כדורי שינה  כמה  אחת היה בולע    לא 
א כבר חשב לשוב בתשובה  הו   , גה כליל לו מהשינוי במצבו נמו ה ש עד שכל ההנא   , א אותו עד דכ   ו ייסר ש קשים    בתוכו חלומות   ו רב עמוקה כך נצ 

שור הצבאי  במי ות שלו  רר ההצלחות המסח אבל    , יתחיל לחיות מסלול חדש כך    , שם לא מכירים אותו  ם  ש   רחוקה או ארץ  לעיר  ולברוח מהמחנה  
   . מנעו זאת ממנו ועוד עניינים חשובים  

ע  ד מי יו   , הפגישה   מפני מאד  פחד  מאידך  ,  ומהי מטרתו   פולש ה   הו מי ידע  שמח מאד שכעת  ,  וסע לאחוריו חש רגשות מעורבים פ   כשראה את החסיד 
ב שאולי בשמים לא שוקטים  חשו וא התחיל ל ה   , ובה שלימה שיבו בתש י אף ינסה לה אול מי יודע  ,  יסרו על פחזותו כדי לי   ילו ב חד בש במיו   ע י אולי הג 
   . ל חטאותיו לייסר אותו שבע ע   ומנסים 

החייל לא    , תהילים   אחרי כן עשרה פרקי מר  גם א בכוונה גדולה כמונה מעות, הוא    " עלינו לשבח " הוא צריך לומר    , חסיד לא הפנה אליו את ראשו ה 
ן שלו היה  כרו י הז   , כר היטב מה שקרא פעם אחת ז   , פנומנלי ו ראש  ל יש    ים בור   י התהילים על כיר את פרק ה   הוא   , ומר להתאמץ לדעת מהו א   ריך צ   היה 

ד אחד  מלב   , יום שקורה כ כפי    הוצאות א היו  ל   ם ן שני ת באו (   מתחיל ומסתיים בספר הוא    ן היכ (פרק)  ל קפיטל  היכן ממוקם כ גם  עד שידע    , חזותי 
  , תפלל כהוגן יודע לה שאדוק  מי  לא כל    , , מילא יה הברות ובהגי גיאות ב ש   , לא הבחין יות קטנות ש ו לתקן אותו בכמה טע עתה  מסוגל  היה  הוא    ) שניים 
   . אינו מתפלל ש מעט  ין אלא שכ את כל התפילות על בורי עומת זאת הוא יודע  , ל חמודים   יבושים תפילתו רצופה ש מים  לפע 

דדו בחלל  י וה   עקות נזרקו לחדר שתי ז   , וחלט ר אמון מ ס חו שני האנשים הסתכלו זה על זה ב   , פתע את ראשו הפנה ל את תפילתו  מר החסיד  כשג 
 . הלילה 

שקבע אחת ולתמיד כי חיים  י המדהים  ו ל הגי בעקבות    רחש ת לה   לדמיין מה יכול תנסו    ת לבקוע רקיעים. ו זעקות שיכול   ם.....אפרים זלמן.... ם שלו חיי 
 את העט לתאר זאת?! לא אין לנו!   כולנו האם יש ל   , היכן הוא גם  שלום נמצא ו 

  צובט את עצמו ש תוך    עמים אמר לעצמו כמה וכמה פ   ! עוד לא ראיתי בחיי הזה  דבר  ? כ מה הולך כאן   , כשעיניו לטושות עמד חייל    רות י ק ה   ד בעד אח 
הוא    ) מיתי י וא ח ייב ( וכאן זה ממש בל   . וכח בכאלו קטעים לא נ   (מערכון)   ' סקץ גאון, בשום  אין ספק שמי שתיזמן את המאורע    . יץ דעת שהכל בהק ל 

 לשמיים.  אה עד  ו ובטח לו, המתח ג עומד כבר שעתיים ומחכה לאקשן המ 

ה עליו כי הוא נמצא במבוכה  ההבעות המתחלפות על פני האורח, ניכר הי גם בלי לקרוא את    , לו שעת קורת רוח תה  י הי   " החסידון " מרגע שנכנס  
לי לתת לו איזה  חדר ב ותו ב לסגור א   , ולגרור אותו לתוך מחנה צבאי   " י קרתא ר ו נט " מלב מאה שערים מעוז  חת חסידון  איך הצליח בנגי' לק   , איומה 

   . יא הסדיסטיות ש ,  יות סידור מרגיע, זה כמו לזרוק אותו לתוך גוב האר 

 לראות איך תהיה הפגישה.    ך שחי מקטעים כאלו, עכשיו צרי בנגי'    ו ות כמה זה מתאים לא 

  , דבוק לקיר כשהוא  פלל  ת שעומד ומ חרדי  ר כולו שופע עליצות אלא שלפתע הוא קולט את ה נכנס בסערה לחד חיים שלום  הוא הספיק לראות את  
  ל לעכל את הקטע הזה, הוא לא מסוג   , מסומר במקומו דקות שהוא    ר פא על מקומו הוא מתיישב בחוסר אונים על מיטתו וכבר עש ו ברגע זה הוא ק 
   . קפת עצבים לו אחד שעומד לקבל איזו הת הוא נראה כאי 

איש    , לחברה פר  מה לס לו  יש    , ר דבר אחד ברו     ? כמה זמן זה ימשך   , השאלה   ... מעניין   איזה קטע   , שקוע בפינה בתפילה עסיסית הוא    , ולחסידון יש זמן 
 . יספר את סיפור השנה טוע אותו כש לא יוכל לק 

הצעקות החנוקות מעידות כי  ההלם ההדדי    , ועכשיו זה השיא, רגע המפגש   ותר ר וי יות   מתוח   יד שקוע בתפילה נראה שחיים שלום כל רגע שהחס 
חיילים במחנה תהיה תעסוקה מלאה להרבה  ל   , חקים ר למ   ד ע זו  ת ו י   לונות י הס ש חשוב    ? איזו לבה תשפך כעת   , עש צות הר ג פר ת להיות כעת ה   עומד 

     . זמן ולחיים שלום יהיו חיים לא נעימים על דרך ההמעטה 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ 
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 26גיליון מס'          יעתא דשמיאיבס

 השמחה את נפסיק לא
 שמות -ויחי : פרשיות

 :דבר העורךך

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ  ְוֵאּלֶ

פירש"י אע"פ שמנאן בחייהן בשמותם חזר ומנאן 
במיתתן להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים וכו' עד 
כאן. כוכב זה דבר שנראה מאוד מאוד קטן אבל 

שגדולים פי זה רק נראה כך, שבאמת יש כוכבים 
כמה מכל כדור הארץ וכך אנו רואים יהודים 
שנראים לנו קטנים מאוד בגלל החטאים שלהם 
אבל באמת זה לא כך שהרי שלמה המלך עליו 
השלום אומר אני ישנה ולבי ער שאם ח"ו אדם 
עשה תאונה ורואים אותו מושכב על הכביש הדבר 
הראשון שבודקים זה הלב ואם רואים שהלב עובד 

ם שהוא חי ותיכף הוא יתעורר למרות יודעי

שבינתיים הוא לא נראה חי וזה מה שאומר שלמה 
המלך ע"ה אני ישנה ולבי ער כל יהודי ויהודי 
שנראה מת ח"ו בלי תורה בלי שבת בלי תפילין 
איננו מת אלא ישן ולבו ער לה' יתברך. ומעשה 
שהיה באיזה ראש עיר יהודי שהמיר דתו והתנהג 

הגויים רצו לשרוף את הספרי כגוי לכל דבר ו
תורה שבעיר ועשו מדורה גדולה ו"כיבדו" את 
ראש העיר שיזרוק את הס"ת הראשון לאש אמר 
להם ראש העיר אנא תקחו אדם אחר אני לא 
מסוגל לעשות זאת. והם ניסו לפתות אותו ולא 
הצליחו, עד שאמרו לו או שאתה זורק את הס"ת 

ר להם אני לאש או שאנו זורקים אותך לאש, ואמ
היה בסופו של  מוכן להיכנס לאש בשמחה וכך

  .דבר. עד כאן המעשה

  מאיר פנחסי הי"ו בת שלום ומבורך העורך:ש
 )058-323-4941(להקדשות:ה ע"אורה בת יוכבד.  ורן בת רחים וזוהרה.טהדבר תורה לעילוי נשמת: 

 ' 2כל הבדיחות הן מתוך חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה 
 .עוד פרטים בגב העלון

 בדיחות
בעל הבית ניגש אל רעייתו הרבנית, בעיצומם של עבודות הניקיון לשבת. ושואל: "כיצד אוכל לעזור ) 1(

בהכנות?" "תלמד בבית הכנסת וזו תהיה העזרה הכי גדולה" עונה לו הרבנית. כעבור שעתיים חוזר הבעל 
 לעזור לך..........."הביתה "מה קרא כבר חזרת" שואלת אותו הרבנית. "כן, עונה בעל הבית כמה אני יכול 

אחד באמצע ריב עם חבר שלו עצר מונית ושאל את נהג המונית: "כמה יעלה לי מפה ועד המרכז?" ) 2(
₪"  30"וכמה יעלה לי ביחד עם חבר שלי?". עונה לו הנהג: "אותו דבר ₪"  30עונה לו הנהג: "בשבילך 

 ום......"מסתובב לחבר שלו ואומר לו: "אתה רואה אמרתי לך שאתה לא שווה כל

הנוסע מניח את מזוודותיו בדוכן הקבלה של חברת התעופה המקומית ואומר: "אני טס ללונדון את ) 3(
המזוודה הכחולה אבקש לשלוח לרומא ואת המזוודה השחורה לאמסטרדם". "אני מצטערת אדוני" אמרה 

קודמת טיסה ההפקידה, "אנחנו לא מספקים שירות כזה". "לא", אמר הנוסע, "אז איך עשיתם את זה ב
 .".....................שלי?.



אומלל אחד התחתן עם אלמנה רעה ואחרי כמה זמן נמאס לו ממנה, והוא אומר לה שהוא רוצה לסיים ) 4(
 את הקשר. היא אומרת לו: "מצטער אתה קיבלת אותי אלמנה תחזיר אותי אלמנה............."

שפט, תופסים את הפסיכולוג ושמים את פסיכולוג, פוליטיקאי מהנדס קיבלו גזר דין מוות בבית המ) 5(
הראש שלו בתוך חבל, מזיזים את הכיסא אך הקרש שהחבל קשור אליו נופל והוא ניצל. אחרי זה לוקחים 
את הפוליטיקאי וגם אצלו ברגע שקושרים לו את החבל לצוואר ומשחררים את הרצפה תחתיו הקרש 

הנדס ורגע לפני שמשחררים את הכיסא מתחת שמחזיק אותו לא עומד בלחץ והוא ניצל, לבסוף מגיע המ
 לרגליו הוא אומר: "רגע, רגע, רגע, אני יודע מה הבעיה............"

איש עסקים רציני יושב בשולחן צדדי ומסתכל על איזה אדם מוזר שכל הזמן קורא למלצר, פעם מבקש ) 6(
קם איש העסקים ניגש ממנו להנמיך את המזגן ופעם לעשות יותר חזק, ולאחר שעה שהוא משגע אותו 

למלצר ושואל אותו: "תגיד הבחור הזה לא משגע אותך?" אז אומר לו המלצר: "האמת לא אכפת לי אין 
 לנו בכלל מזגן........"

שוטר תנועה עוצר מכונית חיפושית ישנה שנכנסה באין כניסה ואומר לו: "למה אתה נכנס באין ) 7(
 קטן הוא לא מבין........."כניסה?" אומר לו הנהג: "אדוני השוטר זה אוטו 

מספרים שהיה פעם יהודי אחד שחדשות לבקרים היה מטריד את הרב בכל מיני שאלות וקושיות. יום ) 8(
אחד ניגש היהודי לרב ואומר לו: "יגיד לי כבוד הרב אומרים שמי שהורג חתול נדון לשבע שנות עוני?" 

הוא נהיה עשיר?" "לא" עונה לו הרבי, "הוא "כן, כך אומרים" "אם כך. רבי, מה קורה אחרי שבע השנים? 
 פשוט מתרגל........"

 משמחת!!!!בשורה 
 '. 2הבדיחות שכולם ציפו לזה 'לא נפסיק את השמחה  חוברתיצא לאור 

 ק"ב  9 (דוד) ברחוב: רחובות הבוכרים {אזור גאולה}ניתן להשיג בירושלים 
  .)A5 עמודים 32בדיחות מצחיקות רצח  240 -בחוברת יש כ₪.  10(מחיר לחוברת 

  הקודם זוכה. הכמות מוגבלת.
 עד הבית {אזורים מסוימים בירושלים בלבד!} חינםהמזמינים הראשונים משלוח  50שימו לב: 

 .. הכמות מוגבלת41-49-323-058להזמנות חייגו: 

 

 

 

 

 סימלי) ניתן להתקשר למערכת העלון ניתן לקבל את העלון עד הבית (בתשלום
  058-32-34-941תרומות להוצאת העלון וכן בקשות להפצת העלון: 

 a05832349@gmail.comהערות והארות, וכן לקבלת העלון במייל:  

ואלה יעמדו על 
  הברכה:

 עקב לויי
משה בת רביטל 
ר' יוסף בן משה
 רפאל בראורין
 משפחת כרמלי

 .ברליןמשפחת 

 *בר"ח שלמה מוסאיוףףבכל ליל שישי 
  קיים שיעור דרך הלוין של פה מפיקמת

  שליט"א ליאור גלזרהרב מרגליות 
במהלך השיעור מתקיים  21:00מהשעה: 

 .בארץ מכירה של הטשולנ'ט הכי טעים
 *050-437-0548  ₪.  20מנת טשולנ'ט  

 ם חשמלייםהשכרת אופניי
 קורקינט חשמלי. רגילות.ו

 יש גם תיקונים,  צלינוא
אופנים חשמליים ומכירת חלקי 
 רגילים. +

0548-520-351 
0527-625-454 





g @gmail.com
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