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16:00 

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

וישלחפרשת  ה'תשפ"א כסליו י"ט  

ת לה'ְלהֹודֹוב טֹו - חַוִּיְׁשלַ ת ָּפָרַׁש   
 הצלחה בגו"ר

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

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

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

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה              גלית בת מסודי      

אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה

 בת שושנהנעמה בת יפה                   דגנית 
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 סוליקה              שלו בן מזל פחימהסימי בת 

 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

 נחום בן כיריהמוריה בת רחל ברכה              
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

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

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

נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -ודית אסתר פראדל בת חיהיה

 ימים

16:17 

 פניני עין חמד

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:16 

17:12 

ן ַהֶּזה וְַעָּתה ָהיִיִתי ִלְׁשנֵי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהּיְַרּדֵ 
הוא לא מסתכל על  (בראשית לב, יא). ַמֲחנֹות"

 כך שֵעָׂשו בא לקראץן וארבע מאות איש עימו.
 

הגאון רבי ישראל מסלנט אומר: "כל אדם יכול 
להתמודד עם הכאב שה' נתן לו. זה מה שטוב 

 לו. זה מה שהוא צריך".
 

הגאון הרב ירוחם ממיר אומר: "אם אדם 
מרגיש רעב וחוסר, ואין זה משנה באיזה 
תחום: הוא לא שמח בדירה שלו, לא שמח 

אדם שמרגיש באשתו, לא שמח בילדים שלו, 
כי מי  זה סימן שאין לו יראת שמיים! -חיסרון

עליו: "ֵאין  -שיש בו יראת שמיים הכתוב מעיד
  ד, י).(תהילים ל ַמְחסֹור ִליֵרָאיו"

 

לא חסר לו כלום! הכל  -אדם שהוא ירא שמיים
טוב לו בחיים! הוא יכול לברך בכל יום: 

 "!שעשה לי כל צרכי"
 

זאת הסיבה שהתורה ציוותה: "וְָאַכְלָּת וְָׂשָבְעָּת 
אם אכלת, ואתה עדיין לא  (דברים ח, י). ּוֵבַרְכָּת"

אל תברך אותי. אתה יכול  -מרגיש שבע
 להתקרב ולברך, רק כאשר אתה מרגיש שבע! 

 

איזהו עשיר? השמח בחלקו. אם לא נהיה 
שבעים, לא נוכל לברך את ה'. אם לא נחנך 
את עצמנו, כל מה שנברך זה כאילו ברכה 

 לבטלה, מכיוון שאין כאן הודאה אמיתית לה'!
 

17:09 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 17:08
 לאיידה חיה בת אסתר

 רפאל בן איריסולילד אלחנן 
 ולילד אורי חיים בן שלי

17:44 

בגלל איזה סיבה יש אנשים, אפילו שהם 
שומרי תורה ומצוות, שמתקשים להודות 

 להקב"ה על חסדיו?! 
 

"מדוע "זֵֶכר  לא  -(תהילים קמה, ז) ַרב טּוְב
יביעו? למה הם לא שרים כל היום להקב"ה? 
מדוע אנחנו שומעים בני אדם שמתלוננים 
על מה שחסר להם? מדוע אנשים מרגישים 

 מקופחים?
 

התעלמות האנשים רבינו בחיי מסביר: "
מהביט אל טובות הבורא אליהם, כי כל 
אשר יגיעו אליו, מבקשים מה שלמעלה 

". לא משנה מה אדם קיבל, הוא תמיד וממנ
מחפש לקבל יותר. גם אם הוא יעלה אלף 

 מדריגות, הוא שואף לעלות עוד מדריגה. 
 

אם קיבל דירה קטנה, הרי שאינו מסתפק בכך 
ושואף לגדולה יותר. ככה זה בכל דבר ודבר. 

 הוא תמיד רוצה יותר ויותר.
 

ובזה תתמעטנה בעיניהם הרב ממשיך: "
". זאת הסיבה שאנשים שכל ותהטובות הרב

היום מקבלים מתנות מהקב"ה, במקום 
להודות, להלל ולשבח, כל היום רק מתלוננים 
ובוכים. הם הולכים ברחוב עם הרגשה של 

 "מה חסר לי בחיים".
 

למרות שיש לאדם עבודה טובה והוא מקבל 
ב"ה משכורת נאה, הוא חושב כל הזמן מתי 

ה להקב"ה במקום שיודיקבל קידום בעבודה, 
שיש לו עבודה טובה ופרנסה נאה, הוא 
הולך כל היום בפרצוף חמוץ, בזמן 
שלאנשים אחרים אין מה לאכול והם היו 

 שמחים מאוד להיות במצבו!
 

יעקב אבינו רק עבר את הירדן, ומיד הוא נזכר 
בעברו. "ָקטֹנְִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים וכו' ִּכי ְבַמְקִלי 

17:39 

(בראשית לב, יא)"ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים"   

17:39 

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

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

 17:43 17:12 זצ"להצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה לע"נ  16:20



 

 

 
 אלו דינים נוספים שייכים לחג חנוכה?

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

מי שנפטר לו אדם משבעת הקרובים, שחייב להתאבל עליהם, הרי הוא חייב בקריעה ובכל דיני שבעת ימי אבלות בחנוכה. 
מצוות ניחום אבלים היא גם בימי חנוכה, ולכן לא ימנע מלנחם אבלים בחג החנוכה. האבל רשאי, אף שהוא בתוך שבעה, לברך 

 יימנו והגיענו לזמן הזה". ביום הראשון על הנר בחנוכיה ברכת "שהחיינו וק
 

נכון, שלא לקיים אזכרה בימים אלו בבית הקברות, ביום פקודת השנה, או השבעה או השלושים, מפני שהציבור ובפרט בני 
המשפחה מתעוררים לידי בכיות וצער ליד הקבר. ולכן יקדימו את הביקור בבית הקברות לימים שלפני חנוכה. מותר ללכת 

וכה, כדי להתפלל ולהשתטח על קברי צדיקים. וכן, מותר לערוך אזכרה בבית הכנסת על ידי אמירת לבית הקברות בחג חנ
 ברכות ודברי תורה, כנהוג, אך ללא הספד על הנפטר עצמו, מחשש שיבואו לידי צער.

 

 גם אם הוא אבל תוך שנה ואף תוך שלושים או תוך שבעה, חייב בברכה. -לעניין ברכת "שהחיינו" 
 

המאושפז בבית הרפואה, ואין נותנים לו להדליק שם נרות חנוכה, אשתו תדליק בבית, והוא פטור מלהדליק. אך בכל חולה 
 זאת ישתדל לשמוע את ברכות ההדלקה מאדם אחר שמדליק נרות.

 

חשיבה מותר לחמם סופגניה על גבי פלטה בשבת, מכיוון שאין בישול אחר בישול ביבש. למרות שיש ריבה בסופגניה, יש לה
כסופגניה יבשה, מכיוון שהיא מיעוט ובטילה ברוב שהוא יבש. אולם באותן מאפיות, שמדללים את הריבה על ידי הוספת מים 

ראה שו"ת אגרות משה (ח"ד סימן עד דיני בישול אות ה). וכן  מקורות: מהברז, שלא התבשלו לפני הזרקתם לסופגניה, יש להחמיר.
חנוכה (עמוד יט בהערה). ע"ש. וכ"כ בספר תורת המלאכות ח"ב  -מועד (עמוד רמה) ובספר חזון עובדיהדעת הגרש"ז אוירבך בספר שלמי 

(עמוד נט) בשם הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ. והביא דעת הגרי"י פישר זצ"ל, שדעתו להחמיר בזה, מכיוון שהריבה מרוכזת במקום אחד. הובא 
 יד). בספר הלכה ברורה (סימן שיח בשער הציון אות ק

 

יש אומרים, שכיום מערבבים מים מהברז בריבה [בעיקר בריבת תות] לפני הזרקת הריבה לסופגניה כדי לדלל אותה שתצא 
 מחשש לאיסור בישול. -דרך המזרק. ולכן יש לאסור מדין חימום המים 

 

את השבת כמה שאפשר. במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה. אחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יצי
למרות שהמדליק נרות חנוכה, מפסיד את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בביה"כ אחר תפילת ערבית, 
שהרי כל הציבור נשארים בקדושת השבת, עד שיבדילו. וכן, כדי שיהיה פרסום הנס בהדלקת הנרות בביה"כ, שהרי אם יבדילו 

 ו לבתיהם קודם ההדלקה.קודם ההדלקה, רוב הציבור ילכ
 

כשמגיע לביתו, יקדים להבדיל על הכוס תחילה, ואחר כך ידליק נרות, מכיוון שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מצוות הבדלה 
 היא תדירה יותר, מכיוון שעושים אותה בכל שבוע, ואילו הדלקת נרות חנוכה היא רק בחנוכה, פעם בשנה.

 

ות מלאכה במוצאי שבת, עד שיגיע זמן רבינו תם, גם במוצאי שבת חנוכה צריכים להמתין, אותם הנוהגים להחמיר, שלא לעש
שלא להדליק נרות עד זמן רבינו תם. אין זה מנהג טוב בלבד, אלא ראוי ונכון לכל אחד ואחת לנהוג כשיטת רבינו תם, ובפרט 

 שכך דעת מרן השולחן ערוך. 
 

אין מברכים ברכת 'מאורי האש' על נרות חנוכה (אם טעה והדליק נרות לפני הבדלה), מכיוון שאסור ליהנות מנרות חנוכה, ואין 
מברכים 'מאורי האש' עד שיאותו לאורו של נר ההבדלה, כלומר, יהנו מאור הנר. לעומת זאת, על נר השמש שהוא חול, מותר 

 לברך 'מאורי האש'.

נולד בן. אולם, שמחתו לא ארכה זמן רב, מכיוון שהתינוק חלה והגיע עד שערי מוות. הרופא, שבדק את התינוק לאברך אחד 
אמר לאביו, כי תוך ימים ספורים, התינוק יחזיר את נשמתו לבורא עולם. האב, ששמע זאת, הזדעזע ומיד נסע ל'בבא אלעזר' 

הוא יחיה  -וביקש, שיברך את התינוק. הצדיק השיב לו: "כל עוד אני חי -זצ"ל. הוא סיפר לרב בדמעות כי בנו חלה ומצבו אנוש 
בעז"ה". ואכן התינוק הבריא לפליאת כל הרופאים. כשהגיע הבן לגיל חמש, היה זה בליל שישי, והנה הילד התחיל להכחיל 

את פטירתו של הילד.  הרפואה. לצערו, נאלצו לקבוע שם-ונשימתו נעתקה. האב מיהר להזמין אמבולנס והילד נלקח לבית
". אחד מהנוכחים ששמע את דבריו בני יחיה -לא יתכן, הרי רבי אלעזר הבטיח לי שכל עוד הוא חיכששמע זאת האב זעק: "

 ניגש אליו ואמר לו בצער, כי כעת פורסם על אדם שרצח את הצדיק.
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אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

לפניך", הרכין את ראשו, וגחן הרב לא איבד את עשתונותיו. הוא התחיל בעדינות להרגיע את אשתו. הוא פייס אותה בלשון רכה:  "אני מתנצל 
אט. סערת רוחה -ארצה ללקט את הירקות שהתפזרו על רצפת החדר. "את צודקת. להבא אבחר בעצמי ירקות משובחים". האישה נרגעה אט

 .שככה והיא התרצתה ויצאה מהחדר
 

הרב פנה אל האיש, וכאילו לא הושפל זה עתה, ביקש את סליחתו על העיכוב הממושך. הרב נטל את הקולמוס והמשיך בכתיבת האיגרת. 
"הנה", אמר לאורחו, "תיכף נסיים את המלאכה ותוכל לגשת לבית הדין ולפתוח בהליך הגירושין". האיש היה נסער. התרגשות רבה אפפה 

 כבוד הרב, עצור בבקשה! חדל מלכתוב!". אותו. "לא, לא!", זעק. "
 

מבט של תמיהה עלה על פני הרב. "מדוע?", שאל כלא מבין, "הלוא אני מתקרב לסיום המכתב. זה לא ידרוש עוד זמן רב. אולי אתה כועס על 
 גדול השלום, ולא יכולתי לדחות את רעייתי מעם פני". –העיכוב שגרמתי לך, אך מה לעשות 

 

מדוע?", הרב שאל, "הלוא "", האיש התחנן, "אל תשלים את כתיבת המכתב! אני חוזר בי! אני מבקש לבטל את הגט!". בבקשה, רבינו!"
כבוד הרב", האיש השפיל את מבטו. "אני מוכרח להודות כי מה שהתרחש כאן "אמרת שאשתך מציקה לך ואינך יכול לשאת עוד את סבלך?". 

ותר לא נקלעו יחסינו למצב מעין זה. למדתי עכשיו להעריך את אשתי ולהבין שבעצם היא אשת עתה זעזע את נפשי. גם ברגעים הקשים בי
 חיל כשרה".

 

אתה בטוח?", הרב שאל בנימת ספקנות, "אולי מחר תשנה את דעתך?". האיש נענע בראשו לשלילה. "מנוי וגמור עימי להתפייס עימה ולא "
האיש לא ידע כי המהומה הגדולה לא היתה אלא הצגה מבוימת היטב,  .ב שב לתלמודולהחריב את ביתנו!". האיש נפרד מהרב לשלום והר

 שאותה הרב יזם בשעת לילה מאוחרת, לפני שעלה על יצועו. האסון המתקרב לבני הזוג לא נתן לרב מנוח והוא חיפש אחר מוצא מהסבך. 
 

דה. כיצד תוכל לנהוג כך כלפי בעלה?! רק לאחר הפצרות רבות, לבסוף נולד במוחו הפיתרון הזה. כששיתף את רעייתו בתכנית, האישה נחר
וכשהבינה שהצלת משפחה מונחת על הכף, הסכימה למלא את התפקיד שהועיד לה בעלה. הרבנית ביקשה מהרב את מחילתו על הביזיונות 

  .שהיא עתידה לגרום לו, ואז ניגשה למעשה
 

של בני הזוג הוסר. הרב הודה לאשתו ובירכה: "אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לעשות  ואכן, ה'מופע' קצר הצלחה גדולה. איום החרבת ביתם
 שלום בית!". (מעובד מתוך 'לעולם חסדו')

בגאבס,  )1854(נולד בשנת ה'תרי"ד  -הצדיק חכם הרב פראג'י עלוש (הראשון) זצ"ל
בשנת ה'תרס"ג  .שבדרום תוניסיה. שימש רב ודיין בגאבס, והתפרנס ממלאכת החייטות

הרביץ תורה  .מונה לאב בית דין בגאבס, ושימש  כרבה של העיר כל ימי חייו )1903(
ברבים. העמיד תלמידים הרבה. שפט בצדק את בני עדתו. יישב סכסוכים בין אישיים. 

  .ניהל דיני ממונות. היטה אוזן קשבת לצורכי הפרט והכלל, וניהל את קהילתו למופת
 

לפתרון מצוקותיהם האישיות של צאן מרעיתו.  גאון מופלג בתורה. הקדיש את זמנו היקר
ונקבר בעירו גאבס  )1920(י"ט כסליו ה'תר"פ -ענה לשאלות הלכתיות דחופות. נפטר ב

הועלו עצמותיו ארצה, והוא ) 1977( כ"ט תשרי ה'תשל"ח-שנים. ב 66-שבתוניסיה. חי כ
 שבע בסמוך לקברו של תלמידו הגאון חכם חיים חורי. -נקבר בבאר

 

מרת כדרה, מרת זהיה.  בנותיו:ר' סוסו.  בנו:מרת פלילה.  אשתו:ר' אליהו.  אביו:
על ספר  -פועל צדק•שו"ת  -אוהב משפט • מספריו: .חכם ר' חיים חורי מתלמידיו:

 .תהילים
דם נכנס לפתע ללשכתו של רבינו ופנה אליו: "אני רוצה לגרש את אשתי!", אמר, כשפניו התאדמו א

לאגרופים. טון דיבורו היה כעוס. רבינו ניסה להבין במה המדובר ומדוע הוא רוצה ואצבעות ידיו נקמצו 
לגרש את אשתו. האיש אמר בכעס ובתסכול גובר והולך: "היא לא מכבדת אותי, מזלזלת בי ואינה 

 מתנהגת כשורה!".
 

לפייס את  ", הצהיר. הרב גייס את כל כוחותיו בניסיוןהחלטתי נחושה ויהי מה. אני רוצה לגרש אותה"
הבעל. הוא דיבר על ליבו וניסה להפיג את רוגזו. שעה ארוכה עמל, אך לשווא. מנוי וגמור היה בליבו 
של הבעל לגרש את אשתו. "כבוד הרב", האיש התעקש, "אני מבקש איגרת לבית הדין ובה הוראה 

 להכין בעבורי גט".
 

ה מסודרת מחר". האיש הסכים הרב ביקש לדחות את רוע הגזירה ואמר לאיש: "הבה נקבע פגיש
בלית ברירה. האיש הגיע למחרת בשעה הנקובה. הרב נטל את הקולמוס והתחיל לכתוב את נוסח 

בעת כתיבת המכתב הגיעו לאוזניהם צעקות רמות. אלה גברו  .הפניה לחברי בית הדין, כרצון האיש
 והלכו. 

 

צועקת וזועמת. האיש נדהם. כיצד לפתע נפתחה הדלת ואישה ובידה סל ירקות התפרצה לחדר, 
הוא הביט בתדהמה באישה  !?מעיזה האישה לנהוג בחוסר נימוס שכזה בנוכחות הרב הגדול

הניגשת למקום מושבו של הרב, נוטלת את סל הירקות, הופכת אותו על פניו, ומריקה את כל 
 תכולתו על הרצפה. 

 

ות ירקות טובים, שלחת שוב את המשרת "במקום לקנ"אני כבר לא יכולה לסבול!", צווחה האישה. 
פיו של האיש נפער בתדהמה. להביא לי סחורה זולה וקלוקלת?! נמאס לי מהמעשים שלך!". 

התברר לו כי הגברת הצעקנית אינה אלא הרבנית בכבודה ובעצמה! הוא התקשה לעכל את המחזה 
ת את הרב ברגעים מביכים נעימות, לאחר שנאלץ לראו-המביש שהיה עד לו. עיניו הושפלו ארצה באי

 .אלה

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 זצ"ל ַהַּצִּדיק ָחָכם ָהַרב ְּפָראִג'י ָעלּוׁש (ָהִראׁשֹון) -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 



 

 

  
 

 

שהושקעו במניות הללו, הפכו למאתיים אלף דולר 
 בלבד!. 

 

הגביר חש יאוש רב והיה מאוכזב ועצבני. הוא שלח שוב את 
הרב וייסבורד לבקש ברכה מראש הישיבה. הרב וייסבורד 
סיפר את מה שהתרחש, אך ראש הישיבה השיב באותה 

התורה כשותפה מטבע לשון: "לך תגיד לו להכניס את 
מאה אלף  -בעסק. שיתרום עכשיו חמישים אחוז מהנותר 

 דולר להחזקת התורה, ואז יראה ברכה!".
 

הגביר עדיין התקשה 'לעכל' את ההוראה. הוא כבר הפסיד 
מאתיים אלף דולר בעיסקת הביש בה רכש את המניות 

 הללו. איך יוכל לתרום עוד מאה אלף דולר? 
 

כלכליות וקיווה שערך המניה הוא המתין להתפתחויות 
יעלה. אולם לצערו חלף עוד זמן קצר, והוא התבשר בשורה 
רעה במיוחד: ערך המניה צנח שוב בחמישים אחוז, 

נותרו מאה אלף  -דולר  400,000ומהשקעתו האגדית בת 
 דולר עלובים...

 

הוא ממש נלחץ הפעם. הוא שלח שוב את הרב וייסבורד 
ש הישיבה לא הופתע לבקש עצה מראש הישיבה. רא

 מהמידע, ושב ואמר בביטחון: 
 

"תתקשר אליו ותגיד לו, שעוד לא מאוחר להציל את המצב. 
חמישים  –עדיין הוא יכול לתרום חמישים אחוז מהנותר 

אלף דולר להחזקת התורה, ולהכניס את התורה כשותף. 
 –" הוא ירוויח פי מאה! -אם התורה תהיה שותפה בעסק 

 בירך...ראש הישיבה כך 
 

הפעם, הגביר כששמע את התשובה, הוא לא השתהה עוד. 
הוא העביר מיד חמישים אלף דולר, ישר לחשבונם של עמלי 

 התורה. 
 

כעבור זמן, בעקבות התפתחות מפתיעה בכלכלה העולמית, 
המניה התחילה לעלות ולזנק, כשהיא שוברת את השיאים 

 של עצמה בכל יום מחדש... 
 

גביר התקשר אל הרב וייסבורד וסיפר כעבור כמה שנים, ה
ההבטחה של מרן ראש הישיבה התקיימה במלואה, לו: "

עד הסנט האחרון! המניות, ששויין היה אז חמישים אלף 
התייצבו היום על מחיר של חמישה מיליון דולר,  -דולר 

 ".הרווח פי מאה! והיד עוד נטויה!
 

ת, לכולנו יש כלכלה לנהל. לאחד יש עסק, לשני יש בי
לפעמים יש גם מינוס מעיק בבנק, … לשלישי יש רק ארנק

 עיסקת ענק שעתידה לוט בערפל.  –או לחילופין 
 

בכל המצבים האלו, הכנסת התורה כשותף בעסק. היא 
ותומכיה  -סגולה לפתוח שערי שפע, כי עץ חיים היא 

 מאושר!

הוְַהְצָלחָ ת ֻׁשָּתפֹו  

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

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

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

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה

א יָכֹל לֹו, כידוע יעקב אבינו נלחם עם שרו של עשו. "וַּיְַרא  ִּכי 
(בראשית לב,  וַּיִַּגע ְּבַכף יְֵרכֹו וֵַּתַקע ַּכף יֶֶר יֲַעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו"

. רבותינו מבארים כי יעקב אבינו היה כל הזמן בעסק כו)
התורה. גם כשיצא מביתו בציווי אביו ואימו, הלך בהתחלה 
-לבית המדרש של שם ועבר. שם למד תורה במשך ארבע

 שרה שנה!ע
 

כאשר שרו של עשו רצה לפגוע בעסק התורה, וראה שלא 
יכול, מובא בזוהר הקדוש, כי החליט לפגוע בתומכי התורה. 
אכן, ניתן לראות גם כיום את הקושי של התומכים בלומדי 

 התורה. 
 

להלן סיפור המעובד מתוך דברי מזכה הרבים, ר' אשר 
שר אדם תורם קובלסקי שליט"א ויש בו כדי ללמדנו, כי כא

להחזקת תורה, עליו לדעת, כי הוא למעשה שותף אמיתי 
בלימוד התורה. זכות זו גם מסייעת בהצלחתו בעסקיו, 

 בעבודתו ובכל מעשה ידיו.
 

היה זה בעיצומו של עוד מסע חובק עולם, אותו ערך הרה"ג 
רבי אלחנן וייסבורד שליט"א, לצורך החזקת רשת הכוללים 

 שותו. 'יששכר באוהליך' שברא
 

אחרי ששוחח עם גביר אחד וביקש ממנו להיות שותף 
בהחזקת התורה, הגביר ביקש ממנו טובה קטנה: "תעשה לי 
טובה. כשתחזור לארץ, תיכנס בבקשה אל מרן ראש הישיבה 

תבקש את ברכתו  (זצ''ל).הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן 
להצלחת מניותיה של חברה פלונית, בה השקעתי זה עתה 

כך סיפר. הרב וייסבורד  -ארבע מאות אלף דולר!" -עתק  סכום
 הסכים בשמחה.

 

כשחזר לארץ, נכנס לביתו של ראש הישיבה, ופרש את בקשת 
הגביר כפי שהבטיח. ראש הישיבה לא השתהה אף רגע, 

 והשיב מיד: 
 

כדאי לו  -תגיד לו, שאם הוא רוצה שהמניות יצליחו "
 -מחצית הסכום להכניס שותף בעסק. כדאי לו להשקיע 

בעולם התורה, כדי שבורא עולם יכנס כשותף  $200,000
 ".בעסק שלו

 

הרב וייסבורד היה נבוך ותמה על תשובת הצדיק, אך כמובן 
החליט להעביר את דברי מרן ראש הישיבה ככתבם וכלשונם. 
הרב וייסבורד התקשר לארצות הברית, ואמר לגביר את 

 תשובת ראש הישיבה. 
 

הגביר רצה  מאוד לתמוך בלומדי התורה, אך לא העלה על 
דעתו להשקיע ב'שותף' בעסק סכום כה גדול. מדובר בסכום 

 $. סכום לא מבוטל בעליל! 200,000של 
 

 הגביר התחמק מההוראה הישירה, והמשיך בסדר יומו...
חלפו מספר שבועות בלבד, אך לצערו ולדאבון ליבו, ערך 

ז! ארבע מאות אלף הדולרים, המניה צנח בחמישים אחו
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  ""וישלחוישלח""פרשת פרשת  
  .בגלל פכים קטנים]. ג, לא[" ואהיה עימך, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך"

ששהה עשרים שנה ".  גבר שלים–יש תם יעקב א", האדם המושלם, ל"כדברי חז" הבחיר שבאבות", יעקב אבינו
ג מצוות " ותרי–עם לבן גרתי . "זה-ושלמותו לא נפגמה בכהא, בסביבה של כחש ותרפים, בבית לבן הארמי

והוא חוזר אל הארץ המובטחת בציווי הקדוש , בנה את ביתו עם האמהות הקדושות ויסד את שבטי יה". שמרתי
מעביר את בני משפחתו , הוא מגיע למעבר יבוק". ואהיה עימך, ךשוב אל ארץ אבותיך ולמולדת: "ברוך הוא
. התנפלה עליו דמות איתנים, באפילה, ולפתע, שב על עקבותיו וחצה את הנחל. ונזכר ששכח פכים קטנים, ורכושו

  ?מה סיכויו. מלאך חבלה, אדם כנגד מלאך. התחילה התגוששות לחיים ולמות. שרו של עשיו, מלאך נורא
                   , מובטח בהגנתו של הבורא, מרכבה לשכינה,  הוא יעקב הצדיק–האדם ! ?י כנגד מימ: רגע אחד

מה הם סיכויו ! מקור הטומאה וההשחתה, ל ראש השטנים" הוא סמא–והמלאך . גדוש במצוות ומוכתר בקדושה
 את הוא נטל:  האבות–מקום להטפל לבחיר , אבל לשרו של עשיו יש טענה! ?של המלאך הרע אל מול יעקב אבינו

                   . אמנם נכון שאמו הכריחה אותו לקבלן. כי עשיו מכר לו את בכורתו, אמנם נכון שהן הגיעו לו. הברכות במרמה
  . טענה–ובכל זאת . אמנם נכון שסובבו זאת מן השמים

ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף ", שידיו מגואלות בדם נקיים, עשיו!... שרו של עשיו: ראו נא מיהו הטוען. מצחיק
הפריד בין נשים לבעליהן והגדיל עבירות , שכפר בעיקר ובתחיית המתים, עשיו". כדכתיב עייפה נפשי להורגים  –

  !?של יעקב אבינו" התובע" שרו הוא –עד לשמים 
לחשבון נפש , "עצרת התעוררות"התאספו החיות ל. והנהרות יבשו, פעם היתה שנת בצורת? משל למה הדבר דומה

ראיתי ילדה : "בא הזאב ואמר. שכל חיה תבוא ותתוודה על עוונותיה, החליטו.  נענשותלדעת בגלל מי הן, נוקב
". כך ברא אותו הבורא,  לטרוף–דרכו של זאב . אין זו עבירה: "אמרו". וטרפתי אותה, קטנה קוטפת פרחים ביער

בא להורגך השכם וה, האדם הוא אויב, מצווה עשית: "אמרו לו". והרגתיו, ראיתי אדם ביער: "בא הנמר ואמר
". רמסתי הכל ברגלי. שעטתי לתוך כפר של ילדים והחרבתיו, רוח תזזית נכנסה בי: "בא הפיל ואמר". להורגו
, וראיתי ביקתה נמוכה, רעב הייתי: "בא שה קטן ואמר במבוכה". אין זו עבירה. גם פיל צריך להתבדר: "אמרו

            !"בגללך כולנו סובלים! גילינו את האשם, אהה: "מרונענו כולם וא". תלשתי מעט ואכלתי. מכוסה בגג של קש
  ...ומיד התנפלו עליו האריה והזאב והנמר וקרעוהו לגזרים

            . אילו זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, כן... אבל זהו דבר צדדי. הם גם נהנו מבשרו, רק דרך אגב, דרך אגב
, )המדכאים את אירלנד(נגלים הצדיקים הא. כי אנחנו מדכאים את הפלשתינאים המסכנים, כל העולם נגדנו
                   , )אסטוניה, לטביה, עיין ערך ליטא(הרוסים , )שהשמידו למעשה את האינדיאנים(האמריקאים 

  ... כולם מצאו את האשם–) המדכאים את הבסקים(הספרדים , )שכבשו את טיבט(הסינים 
" מקורי"כל סרט . אלפי שקליםכל מחזה רדוד זוכה לתקציבים של מאות : אבל יש דוגמה הרבה יותר קרובה

                   , ארגונים שונים ומשונים, מועדונים, אגודות ספורט. זוכה לעידוד ממשלתי נדיב, שהנפש סולדת מתוכנו
, שהוא פסיק ביחס לכל התקציבים, לתקציב הישיבות', כבשת הרש'והנה מגיעים ל. כולם מתוקצבים ביד רחבה

אבל ליעקב אבינו נטפלו . מילאו חביות גדושות, הם... רדיתומקהלה מתוזמנת פוצחת בהתראה מפני הסחטנות הח
עד שאנו מתמרמרים על האופן בו מחולקת עוגת התקציב . אבל יש דוגמה קרובה עוד יותר... פכים קטנים... בגלל

                   . אבל מדוע אין שוויון בתקציב התרבות. תקציב הביטחון והבריאות, מילא: עד שאנו אומרים. הלאומי
, עד שאנו קובלים על כך. כפי שניתן בנדיבות לתרבות ההבל והבידור הקלוקל, השורשית, התורניתשיינתן לתרבות 

הוצאות אוכל ביגוד , מילא. איך מתחלקת עוגת התקציב המשפחתי: נפנה את המבט אלינו ונהיה כנים עם עצמנו
ומוסדות תורה , לחסדכמה מתבזבז על מותרות ומה מופנה לצדקה ו, אבל מהיתרה. חשמל וגז וטלפון, ומעון

  .המשוועים לתמיכתו וכורעים תחת הנטל, ולזיכוי הרבים
  ).מעיין השבוע... (?וכמה ללימוד תורה, כמה מופנה לבטלה, ומבחינת חלוקת משאבי הזמן

  ].לג, לב[ "...על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה"
נמצאת בצפון לומד הישיבה בה יוחנן . מעשה בבחור מצויין בשם יוחנן שעמד להתחתן באחד האולמות בירושלים

 מושבים 50אודה לך מאוד אם תדאג לשכור על חשבוני אוטובוס בן : "ובערב החתונה ביקש מחבירו נפתלי, הארץ
בסך , דו מהחתן את דמי שכירות האוטובוסקיבל לי, נפתלי נענה בחיוב". שיוביל את כל החברים לאולם בירושלים

  . ואכן דאג לכל מערך ההסעה לאירוע, ח" ש1,200
לאחר שנפתלי ווידא שאין עוד .  מושבים נותרו ריקים15-כך ש,  בחורים עלו לאוטובוס35רק , בערב החתונה

 בחורי 12בקבוצה של שלפתע הבחין נפתלי , אלא. האוטובוס עמד לצאת לדרך, בחורים המעוניינים להגיע לחתונה
                   , חברים יקרים: "ופנה אליהם בשאלה ,שהמתינו בתחנה על הכביש הראשי, ]מישיבה אחרת[חמד 

  ...באולם פלוני בירושלים, הבחורים השיבו שבכוונתם לנסוע לחתונת חברם". ?להיכן פניכם מועדות

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 מרדכי בן שרה, ו"הי יצחק בן ליבה, ו"הישמואל בן מונירה לרפואת 



המתקיימת באולם ממש , ירושלים גם אנו נוסעים כעת לחתונה ב- פנה אליהם -תשמעו : "אורו עיניו של נפתלי
, חזור- הלוך, עלות הנסיעה. וגם לשוב עמנו לצפון בתום האירוע, תוכלו אפוא להצטרף אלינו; סמוך לאולם שלכם

, ואכן נסעו וחזרו עם האוטובוס ששכר יוחנן, הבחורים הסכימו להצעה ...".ח"ש 50הכל -לכל בחור תהיה בסך
  ! שקלים600נקי של ונפתלי שלשל לכיסו בתום הערב רווח 

הרי אני הוא ,  שקל600-עליך להשיב לי את ה, ידידי היקר: "הוא פנה אל נפתלי בתביעה, כשיוחנן החתן שמע על כך
  !". זה ששכר את האוטובוס

אז למה שאתן לך את , כך שאני נהניתי ואותך לא חיסרתי, גם ככה היו המקומות ריקים: "נפתלי טוען לעומתו
  ...".?הכסף שהרווחתי מחמת יוזמתי האישית לצרף את הבחורים לנסיעה תמורת תשלום

          : )ה"ז ס"ש' מ סי"ע חו"ובשו: ה"ל(שנינו במסכת בבא מציעא  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
 שאינו דבראדם אינו יכול לגרוף רווחים כתוצאה מפעילות ב,  דהיינו."של חבירואין אדם עושה סחורה בפרתו "

מכיון שנפתלי הפיק את רווח העלאת הנוסעים על ידי האוטובוס שהיה שכור ליוחנן לאותה , וממילא. שייך לו
נפתלי  ,אמנם. ולכן עליו לתת את הרווחים שקיבל ליוחנן,  נחשב לעושה סחורה בפרתו של יוחנןהואהרי ש, נסיעה

  .ים שקל100  יתן לו שיוחנןראויו. עבור יוזמת צירוף הבחורים להסעה תמורת תשלום' דמי תיווך'זכאי לקבלת 
בפרט במקומות , במקרה שהסיפור התרחש בשעת לילה בה בחורי החמד עמדו והמתינו ברחובש, ויש להוסיף
ובפרט כאשר אין ,  ללא תמורה אל נסיעתםמנהג זרע אברהם יצחק ויעקב לרחם על אחיהם ולצרפם, המסוכנים

  .להם בזה שום הפסד כי ממילא מושבי האוטובוס נותרו ריקים ושוכריו אינם חסרים מאומה
יגע בכף ירכו ותקע  ו...יותר יעקב לבדו ויאבק איש עמוו): "ג"ל- ה"כ, ב"בראשית ל(וכפי שמצינו במסופר בפרשתנו 

     -" י נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה כ...ל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ע...כף ירך יעקב בהאבקו עמו
 -? מדוע תלויה סיבת איסור אכילת גיד הנשה בפגיעת שרו של עשו בכף ירך יעקב בהאבקו עמו: נשאלת השאלה

בכך שהניחו ליעקב אביהם , שעשו בני ישראל שלא כהוגן, על כן: ")'דעת זקנים'בפירוש (בארים בעלי התוספות מ
                   , ה גיד הנשה"לכך אסר להם הקב, והוזק על ידם בגיד הנשה, ולא עשו לו לוויה, )בלילה(ללכת יחידי 

  !". כדי שיהיו זהירים במצות לוויה משם ואילך
 ח"ש 100והוא ישלם לנפתלי , שוכר האוטובוס, טרפו לנסיעה שייך ליוחנן החתןתשלום הבחורים שהצ :לסיכום

מן הראוי הוא , ובמקרה שהמתינו אותם בחורים להסעה בשעת חושך ואפילה. עבור יוזמת צירוף הבחורים לנסיעה
  .)אחת שאלתי (!להשיב להם את כספם

  !!סיפור השגחה מצמררסיפור השגחה מצמרר
 דפיקות נשמעו, התורה דלתות על שוקד בעודי לילה בחצות: המצויינים חכמיםה תלמידימ אחד י"ע סופר מרתק סיפור

. שאלתי, "?לכם לעזור אוכל במה! "סבר-חמורי שוטרים שני עיני לנגד אני רואה והנה, לפתוח ניגשתי. ביתי דלת על מבהילות
, "?ולמה מה על. "עיני וחשכו, השוטרים הודיעו, !"למעצר כעת עמנו מגיע אתה, ההכרחיים חפציך את ותבזריז נא ארוז"

  . המשטרה לרכב נטלוני ובקרירותם, דברי אל שעו לא השוטרים אך, זעקתי
 עד ושכתממ נסיעה לאחר"... הזה הנורא העוול כל לי נגרם כי על חטאתי ומה פשעי מה", מעמיק נפש חשבון וערכתי ישבתי
  ". שיקמה "הכלא בבית מעצר- לתא הובלתי, אשקלון לעיר
                 -) המכובד המראה מחמת (ומשתומם בי מביט האיש. למשפטו הוא אף הממתין נוסף אדם פגשתי, הובלתי שאליו בחדר

 שכולם יכפ(, "בכפי עוול לא על, לכאן אותי גררו פשוט, מאומה יודע איני, לי האמן"-. שאל, "לכאן כבודו את הביא מה"
             . השכנים אלא, הלשינה לא היא. לארוסתי סטירות כמה נתתי: "הלה השיב. שאלתיו, "?פה עושה אתה ומה). "טוענים

  ".  לאשה בקרוב ואשאנה מכאן אצא ה"בע
 אשה אחי נשא שנים כמה לפני, נא ראה: "תומו לפי כסח, לספר האיש והחל, להתעניין המשכתי, "?ארוסתך את הכית מדוע"

. מאד אלי קשור הוא וגם, זה יקר לילד מיוחדת חיבה לי יש ולכן, המנוח אבי שם על', יוחנן 'הוא הבן של שמו. בן לו ונולד
, מאד אמיד אדם שאני מכיון. היתום בנה עם יחד, וענייה גלמודה אשתו ונותרה, לעולמו אחי הלך חודשים מספר לפני, והנה
 את גם לגדל אזכה וכך, לאשה אותה ואשא, המנוח אחי אלמנת עם חסד שאעשה כדאי שאולי חשבתי, להינשא זכיתי וטרם
? אותה הכיתי ולמה. וישראל משה כדת אשאנה הבאה שבת במוצאי ה"ואי, להצעה גיסתי נענתה לשמחתי... כבן האהוב יוחנן
  ..."סטירות כמה לה השבתי אני וגם, הקטן לילד סטירות נתנה היא אתמול, ובכן

 בו שיש חמור כה תורה איסור על לעבור דעתך על עולה כיצד, האהוב יקירי. "נשמתי עמקי עד זדעזעתיוה, דבריו את שמעתי
 אין ובן מהם אחד ומת יחדיו אחים ישבו כי): "'ה, ה"כ דברים (בתורה נאמר...". בנים לה שיש אח אשת זו הלא, כרת חיוב
                 ,לו אין וזרע: פירושו" לו אין ובן". "ויבמה לאשה ול ולקחה עליה יבוא יבמה, זר לאיש החוצה המת אשת תהיה לא, לו

  .אח אשת באיסור בעלה אחי על אסורה היא וממילא, יבום דין אשתו על חל לא, נכד או בת אפילו, זרע לו יש אם אבל
 שנםי כי גם שמעתי". יבום "מצוות - גדולה מצוה אפילו זו כי שמעתי דוקא. רבנים כמה של חומרא סתם זו: "בשלו הלה אך

                      ,לאשה אותה ואשא הכלא מן אצא, לי היא אחת... וקידושין חופה לנו לערוך שיסכימו) רפורמים" רעבנים ("רבנים
  ". במסירות היתום את ואגדל
 לפניו עומדת משימה איזו במדוייק ידע כבר הוא! בכפו עוול לא על לכאן אותו הביאו מדוע הבין כבר חכם התלמיד מיודענו

. החמה לנץ עד, ארוכות שעות למשך התארכה ביניהם השיחה. עיניהם את השניים עצמו לא הלילה לכ במשך! הלילה בזה
 עמד שלבסוף עד, האסיר של בלבבו מסילות למצוא הצליח, ונעימותו סבלנותו, חכם תלמיד אותו של הלימודים לשון ובזכות
  !" אחי אשת עם נישואיי את אבטל מכאן כשאצא מיד - לך נשבע אני. הרב כבוד אותי לשכנע הצלחת: "והכריז
. בפניך להתנצל כיצד יודעים לא אנו... סליחות אלפי. "הסוהר-בתי רשות אנשי נכנסו ולפתע, טלפונים מספרי בינינו החלפנו
. כלל להתנצל צריכים אינכם: "תגובתי את שמעו כאשר נפשם עמקי עד הופתעו אך. האנשים אמרו, "נוראה טעות כאן אירעה

 של המופלאה האצילות לנוכח משתוממים עמדו האנשים...". לביתי לשוב לי תעזרו רק עתה... לכאן אותי באתםה אתם לא
  . לביתו כבוד- אחר אותו והחזירו, חכם התלמיד
 של מתקדמים בתהליכים נמצא ועתה, חתונתו את האיש ביטל ואכן, קשר על לשמור המשכנו הבאים הימים במהלך
 כרת מאיסור תועה נפש להציל כדי - באשקלון הכלא לבית עד אותי גלגלה ההשגחה מדוע טבהי להבין זכיתי... תשובה

  .)והערב נא( שבשמים אבינו אל ולהשיבה
 ,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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ָאר ִלְפֵליָטה ׁשְ ֲחֶנה ַהּנִ  )ט לב,( ְוָהָיה ַהּמַ

  )רש"י( לדורון, לתפלה ולמלחמה: דברים ג'התקין עצמו ל

אבותינו הקדושים חיו עם הקב"ה, וידעו תמיד שלמרות 
שצריכים לעשות השתדלות טבעית, עדיין עיקר ההשתדלות 

  היא ע"י תפילה לה', אמונה בו, ובטחון בישועתו.

רבי שלום שבדרון, בנו של הגה"צ  הרה"ג רבי יצחק רסיפ
'עוצר' בתקופה שקדמה למלחמת השחרור  זצ"ל: שבדרון

ביומו, ומי שהיה נתפס כשהוא מהלך  היה מעשה של יום
עצמו לסכנה גדולה,  תאברחוב בשעת העוצר הכניס 

  ...'פיקוח נפש'שהגיעה לפעמים עד כדי 

 ד קטן, התעוררתיפעם אחת בעת העוצר, ואני הייתי עדיין יל
בבוקר, וכדרכו של ילד פתחתי את החלונות כדי להביט 

כשראה אבי בכך צבט בלחיי  שסבבו ברחובות. בטנקים
שהתעוררת כל כך מוקדם אני  ואמר לי כדברים האלה: "כיון

שם עומדים כעת עשרות  רוצה שתלך לבית הכנסת הגר"א,
  ".קפהו איש בתפילת ותיקין, ותביא להם מזונות

גם אני, כילד, ידעתי את הסכנה הכרוכה ביציאה לרחוב 
העוצר, ושאלתי את אבא האם אינו חושש מכך.  בשעת

כשבת צחוק על שפתיו: "אני אתפלל עליך,  ואבא השיב לי,
  אל תדאג".

מה שר' שלום כנראה לא ידע, שהחיילים הבריטים שהיו 
שמירת העוצר הסתתרו מתחת לחלונות ביתו,  ממונים על

את הבית קפצו אלה ממחבואם וציוו עליו  שאך יצא הילדוכ
יצחקל'ה הקטן ממשיך ללכת כאילו לא  להרים את הידיים...
בעקבותיו באקדחים שלופים. כך הלך  אירע דבר והחיילים
למדי עד בית הכנסת הגר"א, "וכיון  כברת דרך ארוכה

מיהרתי  ,על פי חוק היה אסור להם שלהיכנס לבית הכנסת
מבעד לחלונות הוא  מעיניהם". ימה ונעלמתיפנ כנסיהל

אבל כיון  מבחין שהחיילים ממתינים לו בחוץ ולבו נוקש...
והחל  בית הכנסתמבא הבטיח שיתפלל עליו יצא הילד שא

מפקד הפלוגה הבריטית התקדם לעבר  לצעוד לכיוון הבית.
שהחוצפה שלו נגד החיילים עברה כל  הילד, וכדי להוכיח לו

כדי  –הנעל הצבאית הכבדה  עם - את רגלו גבול הרים 
מעד הקצין  ,והנה, אך הרים את הרגל לבעוט בו בעוצמה.

שהייתה סיבה הגיונית לכך.  והתגלגל כמה פעמים, ללא

לא העזו לפגוע  כבר "אני המשכתי ללכת בנחת, והחיילים
  .סיים רבי יצחק את סיפורו ,"...בי. כי אבא התפלל

זצ"ל, התדפק יהודי, כולו  'חזון איש'העל דלת ביתו של מרן 
הוא  .שפוף, ופניו המיוסרות גילו שהוא זקוק לישועה רבתי

למרן זצ"ל שלפני כמה ימים לא הרגיש בטוב, עד סיפר 
שאולץ להתאשפז בבית חולים. לאחר סדרת בדיקות גילו 
הרופאים זיהום בגופו, ו'הודיעו' בצער שנותרו לו רק ארבעה 

 …ימים לחיות

ליטפו בחיבה. החזון איש הרגיעו והאיש פרץ בבכי נסער, ו
 :החולהתוך כדי כך פתח לפניו חומש בראשית ואמר ליהודי 

הנה תראה מה ברא השי"ת ביום הראשון", והחל לפרט "
בפניו את הדברים שנבראו ביום הראשון. "ותראה מה 
הספיק הקב"ה לעשות ביום השני לבריאת העולם", ושוב 
קורא החזו"א את הפסוקים ומונה אחד לאחד את הדברים 

 .שנבראו ביום השני. וכך ביום השלישי, וכך ביום הרביעי

בורא כל העולמות, יכול היה בארבעה ימים לברוא  נו, ואם"
 –אמר מרן החזו"א  –כל כך הרבה דברים, האינך מאמין" 

"שבתוך ארבעה ימים הוא יכול לברוא עבורך תרופה 
  ן?!".לוטיפך ותהפוך אותך לאדם בריא לחשתשקם את גו

החזון איש עודד את החולה שלא יתייאש, אלא יתפלל על 
קשה לפני בוראו שירפאו מהזיהום, עצמו, ויפיל תחינה וב

"וכיון ששערי תפילה לא ננעלו, בוודאי לא בפני תפילת 
החולה, שהיא תפילה בעת צרה, תיוושע גם אתה בישועת 

 .עולמים", אמר מרן זצ"ל

הדברים יצאו מפיו של מרן זצ"ל, ועיניו של היהודי אורו. 
בימים הבאים הוא הרבה להתפלל לפני השי"ת, ומאחר 

ים יצאו מפה קדוש, אירע לו נס של ממש, וממש שהדבר
באותם ימים הובאה ארצה מאמריקה תרופה חדשה נגד 

החולה שלנו היה אחד הראשונים שעליו נוסתה  .זיהום
התרופה, והתברר שה'נסיוב' שלה התאים במיוחד לזיהום 
שקינן בגופו. בתוך זמן קצר הבריא האיש וחזר להתהלך 

 .כאחד האדם

ר ללמוד עד כמה האמונה שלנו בכח מסיפור זה אפש
היו התפילה לוקה בחסר. צר לנו לומר זאת, אבל אם 

'האם התפילות שנתפלל על  שואלים אותנו במקרה הנ"ל
חולה זה, יביאו לרפואתו', התשובות לא היו מעודדות, 



  
פך הגמור. החולה יהוא הה - ומה שקרה .בלשון המעטה

 .התרפא, ויצא משברו

פעמים רבות שליט"א: יצחק זילברשטיין סיפר הגאון רבי 
ה'קהילות  נכנסתי עם יהודים חולים אל מרן גאון ישראל

 זצוק"ל, ואחרי שבירך אותם בחום לבו יעקב' הסטייפלער
היה נוהג לומר: "אל תמתינו שמישהו אחר יתפלל בעדכם, 

בעצמכם על עצמכם, ודעו שהתפילה תמיד עוזרת.  תתפללו
דבר כזה שתפילה חוזרת ריקם! לא קיים  כל תפילה. אין

  במציאות!".דבר כזה 

פעם ניגש אלי חולה ואמר לי שגם הוא שמע את הדברים 
מפיו של הסטייפלער, "אבל מה אעשה שמזה  יוצאים

כוונה מתפלל ומתפלל אל הקב"ה ב תקופה ארוכה אני
שאלתו, כמובן, אינה שאלה, ומן  ."...גדולה ושום דבר לא זז

דבריו של הסטייפלער  הדין היה לחזור בפניו שוב ושוב על
פני הדברים,  ולחזקו בעניין זה כדי שיאמין שאכן כך הם

שאדם  ששום תפילה אינה חוזרת ריקם, וכל מילה וכל הגה
 מוציא מפיו בעת התפילה משפרים את מצבו בזה ובבא.

אבל כיון שהיהודי היה שבור ורצוץ, ונזקק לעידוד, החלטתי 
בין שתי  את אוזניו בסיפור ששמעתי באותה תקופה: לסבר
 ות העולם נסע אחד משליטיה של צרפת לביקורמלחמ

ברוסיה בליווי פמליה גדולה של שרים ויועצים. בבואם 
הוגשה לפניהם ארוחת צהרים דשנה בביתו של  לרוסיה

בין המאכלים שהונחו על השולחן היה גם  השליט המארח.
התחבב במיוחד על השליט  ה'קישקע', והמאכל הזה

לקק אצבעותיו בעת ל הצרפתי עד־כדי־כך שלא התבייש
בעיצומה של הסעודה הוא קרא  האוכל ואף לבקש עוד...

לעמיתו, שר הטבחים  לשר הטבחים שלו וציווה עליו שייגש
"וכשנחזור  הרוסי, וייקח ממנו את המתכון להכנת הקישקע,

  לצרפת תעשה לי את האוכל הטעים הזה מדי יום ביומו".

ה לארמון השר הצרפתי עשה את שנצטווה, וכשהגיעה חזר
גם הוא את הקישקע והגישו לפני השליט,  בפריז הכין

שישב לאכול, בידעו שעכשיו הוא  שעשה 'הכנות רבות' לפני
שהתחבב עליו ביותר בעת  הולך לטעום את אחד המטעמים

דו, ממתין למחמאות ישר הטבחים עומד לצ האחרונה.
יחליט אף על העלאה במשכורת  שתצאנה מפי ה'בוס' שאולי

והנה רק קירב השליט את  עקב המאכל הטעים שהוכן לו.
הנורא שנדף  התבשיל לפיו וכמעט שהקיא מחמת הריח

 ממנו... הוא ניסה, לשווא, לשמור על קור רוחו וכילה את
זעמו בשר הטבחים תוך שהוא צועק עליו בכעס נורא: "מה 

הרגשתי בו  כשטעמתי ממאכל זה ברוסיה קרה לך? הרי
יותר טוב ממנו, ומה אירע עתה  טעם גן עדן ולא היה מאכל

מחמת הריח?! הלוא  שאינני יכול אפילו לקרב את המאכל
  די!".ימן הדין אני צריך לפטר אותך באופן מי

נבהל שר הטבחים לנפשו ולפרנסתו ולא ידע מה להשיב 
"עשיתי ככל שציוויתני ולקחתי מעמיתי הרוסי את  לאדונו.
רשמתי כל מילה ומילה ולא החסרתי ולו  ון המדויק,המתכ

השליט הצרפתי לא  שם". פרט אחד מכל מה שהיה כתוב

שאפטר  נרגע. "העצה היחידה שיכול אני לתת לך לפני
אותך ממשרתך", אמר לשר הטבחים, "היא שתחזור 

תספר לשר הטבחים מה קרה, ותשאל אותו על מה  לרוסיה,
  הקישקע". ולמה הבאיש כל

ת ברירה חזר השר בבושת פנים לרוסיה, וכאשר שמע בלי
מה שאירע שאל אותו שאלה אחת: "האם שטפת  עמיתו את

  הבישול?". את הקישקע לפני

הביט הצרפתי בתמיהה על עמיתו הרוסי, והשיב בשלילה. 
ון שצריך לשטוף את היה כתוב במתכ "וכי היכן
  ...."הקישקע?!

ש דברים שלא "סכל שכמותך", הגיב הרוסי בגיחוך. "י
במתכון... כל אחד צריך להבין לבד שאי אפשר  כותבים

סוג כזה של מאכל כמו קישקע בלי  להכניס לסיר הבישול
מתפלא מדוע הבאיש  לשטוף אותו לפני כן... ואתה עוד

  המאכל שעשית?!".

החולה הקשיב לסיפור בשום שכל אבל עדיין לא הבין מה 
בחביבות והסברתי לו ואז נטלתי את ידיו  לומר לו. ברצוני

להוציא מכאן הוא, שכשם שלפעמים  שהלקח שאפשר
הכי טוב והכי טעים, אבל אם  אפשר להעתיק את המרשם

ייצא מכך מאומה, כך  לא שוטפים לפני כן את המאכל לא
מפי  המסקנה גם לגביו בענין התפילה: כפי ששמעת

הסטייפלער, אין לך מרשם בדוק ומנוסה יותר להצלחת 
פואתו מאשר התפילה. ברם, כאשר הנך בא וטוען ולר האדם

פועלת אצלך מאומה אתה צריך לבדוק האם  שהתפילה לא
לפני התפילה מכל הדיבורים  שטפת את הפה שלך

כי אם לא  ,וחנופה! האסורים, לשון הרע ושקרים, רכילות
בוודאי כל תפילה פועלת  .שטפת כיצד תועיל התפילה?

שמים ותמליץ  ה לשמימשהו, וכל תפילה יכולה היא שתעל
: בוד בעבור המתפלל; אבל בתנאי אחדלפני כסא הכ

  שהפה, דרכו יוצאת התפילה, יהיה נקי ומטוהר מכל רבב.

  ]הגדה של פסח 'חשוקי חמד'מתוך [

לשון כ - 'הדברים העומדים ברומו של עולם'מהיא תפילה ה
שיש  מה שידוע ומפורסםמובן  לכןו, )וברש"י שם ברכות ו:חז"ל (

, ומאידך ,בתפילה זלזולהעל  בשמים מיוחדת הקפדה
על  חסד ורחמיםמשפיעה  כבוד התפילהב הזהירות

  .הנזהרים בכך

לי אברך ח ס שליט"א: אלימלך בידרמן הגה"צ רבי  סיפר
וכבר הרבה , וריומכירו משנות נע נית"ח מופלג אשר הנ

ומדובר , באזנוש בעור התוף 'מ'חור אדבל מוסשנים 
שבכל השנים הללו נאסר עליו ובפרט  .ממשקשים  םיסוריב

חור לו יש לו לטבול במקוה כי המים מסוכנים למי ש
היה אצל רבו  ]תשע"ה[והנה ביום הושענא רבה    …באזניו

ה עסקני לעבור ניתוח באזניו. כמ ןזמההגיע ש שהורה לו 
כשהגיע  רתו והצליחו לקבוע לו תור לניתוח.חשו לעז רפואה

 -  היום ונכנס לבדיקה אצל הרופא המנתח לפני  הניתוח



  
 בסדר, הוא הכלש בודק אותו ואומר הרופא - נס ופלא אירע

 שהרי, היה זה מפליא… ו כל זכר לחורן באזנבריא ושלם ואי
עד … יובאזנ מאד הלה סובלש בבירור ודעיםכל מכיריו י

עצמו שלא לדבר קיבל על אחרון ה שהאברך נזכר שבר"ה
ן עליו מ ריחמו 'סתם פיו'זכות שבש נראהבשעת התפילה, ו

  ]מתוך 'באר הפרשה'[   .זה.. כנגד 'נסתם חור אחר'ו השמים

בספר ב'רומו של עולם'  והובאהדברים [אמר זצ"ל  גר"ש ואזנרהמרן 

מחלה הנוראה המפילה חללים וז"ל: "התפשטות ה ]שמ"ו דעמו
נגרמת משום שאנשים מזלזלים בקדושת בית הכנסת רבים, 

ומדברים דברים בטלים בשעת התפילה, וזוהי הסיבה 
מאחר  -ת אינן מתקבלות לפני כיסא הכבוד שהתפילו

. והוסיף, שאם המתפללים שמדברים באמצע התפילה"
 .יפסיקו לדבר בשעת התפילה, המחלה תיעצר

רמ"י שניידר שליט"א, בהקשר למכתב זה, סיפר הג
זצ"ל, ממה שזכה  הגראי"ל שטיינמן'החברותא' של מרן 

לשמוע ממרן זצ"ל בגודל ענין הזהירות מלדבר בעת 
דבר ראשון, מעשה שהיה עם רבינו בשנת תשנ"ז,  :פילההת

רחוב ב 'יוצאי פוניבז'שהיה עדיין מתפלל מעריב בביהכ"נ כ
ו באים להתייעץ עמו אחרי התפילה, וביקש , והי10 חזו"א

לצאת מתחילה מבית הכנסת, ולדבר רק אחרי שעברו את 
מפתן הכניסה. באחד הימים הגיע גברא רבא וניגש אחרי 

, והמשיכו בכמה מילים. 'שלום עליכם'התפילה לרבינו לומר 
ורבינו לא רצה לומר לו 'בא ונצא החוצה', מפני הכבוד. אך 

בינו בכאב: 'רק קיבלתי על עצמי שלא לאחר מכן אמר לי ר
לדבר בבית הכנסת, ומיד בא השטן להכשילני'. וראיתי 
אח"כ שרשם רבינו לעצמו כמה קבלות, ואחת מהם היתה 

כמו  .שלא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת, והבנתי כוונתו
כן כשהסכים רבינו לעשות מניינים לתפילה בבית, אמר לי 

שאי"ז בית הכנסת, ואין בזה  שיש בזה מעלה גדולה, כיון
כמובן שלא בתפילה, את החומר של איסור דיבור דברים בטלים [

   .]אנשים הבאים להתייעץ וכו'לענות לק ר

רון' ברחוב האר"י הכנ"ס 'יוצאי חבימעשה נורא היה בב
והיה במצב חמור נהיה חולה המתפללים בב"ב, שאחד 

לו מאד, ובאו לשאול את רבינו עצה לחיזוק, ואמר להם שיקב
על עצמם שלא לדבר באמצע התפילה, ומיד קיבלו עליהם 
תקנה זו בכל החומר, וב"ה זכה לחיות ולתפקד עוד כעשרים 

וסיפר הגאון ר' יעקב שולביץ שליט"א, שבהזדמנות  .!שנה
סיפר את זה הגה"צ ר' יצחק פוקס שליט"א במקום אחד 
שהיה שם חולה, וקיבלו עליהם לעשות כן, ומיד נתרפא 

   .החולה

הוציא קונטרס דברי בינו ללפני תשע עשרה שנה אמר לי ר
קבלה טובה להנצל מדבר 'ואמר לי לכתוב כדלהלן: חיזוק 

רע, שלא לדבר בבית הכנסת ובית המדרש דברים בטלים. 
ל זה כי וכידוע המעשה עם התוי"ט שתיקן 'מי שברך' ע

ה. ובימי החורבן נתגלה לו שהיתה תביעה בשמים על ז
ידוע כי בארצות המזרח לא הגיעו  -השואה  -האחרון 

 ביהכנ"ס וביהמ"ד. יו נזהרים מאד בקדושתהגזירות כי הם ה

וכמה פעמים יעץ רבינו דבר זה לקבלה כדי לבטל גזירה 
   ]מתוך 'עטרת תפארת'[                                          .רעה

ל ָהֱאֶמת  י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ ָקטְֹנּתִ
ךָ ֲאׁשֶ  יָת ֶאת ַעְבּדֶ  )לב, יא( ר ָעׂשִ

"הצילני  :התפלל וביקשלפגוש את עשו  יעקבעומד כאשר 
עשו פן יבוא והכני אם על בנים". אך תחילה  נא מיד אחי מיד
אשר עשית  ...קטנתי מכל החסדים" -ואמר  נשא תודה לה'

ם לומר תודה ורק אחר כך לבקש. חייבי את עבדך". ראשית
 פע אלוקיאת ההזדמנות לקבל ש שאינו מודה, מחמיץ דםא

  .מן השמים

יהודי חם ר' שמואל,  המעשה. סיפור מפי בעלנביא 
ן החסד הנודע 'עזר ארגו נדב במערך ההסעות שלתמה

ברוך ה'  עשר ילדים, כולם בביתי אחד: "מספר ן'מציו
 בריאים, חכמים ויראי ה'. והנה, לפני כשלשה חודשים,

הוא  ות קצת מודרני,ור החל להישמתי לב כי בני הבכ
מסולסלות לפני  החליט יום אחד כי במקום שפאותיו תהיינה
, 'נו, נו'האוזניים.  אוזניו, הוא ילך עם פאות מסולסלות אחרי

הזמן הוא  לא כדאי להעצים את הענין. עם'תי, אמרה אש
כמותה.  . גם אני סברתי'יתבגר ויחזיר את פאותיו למקומן

הינו  היינו אופטימיים וחדורי תקוה. האמנו כי בננו הבכור
באמונה  בסך הכל נער יקר, המשקיע את כולו בגמרא וספוג

ויחזור  טהורה בה', ומן הסתם תוך זמן קצר ישוב מסורו
אלא שטעינו טעות  ה שסללנו עבורו כל חייו.לדרך הישר

נעשתה בקצב מואץ,  חמורה. ההתדרדרות הרוחנית שלו
ועע דאבוננו התר מבלי שתהיה לנו יכולת לעוצרה. למרבה

כך. בהשפעתם  שידענו עלללא בננו עם חברים מדורדרים, 
מה שריח יהדות  ההרסנית הוריד את הכיפה והתרחק מכל

נשמתנו. בננו,  נחרדנו עד עומק נודף ממנו. ברגע הראשון
וקקנו השת ציפור נפשנו, אכזב אותנו קשות. כל החיים

וספגנו  על פנינו טופחת המציאותלראותו בן עליה. והנה 
   ..מהלומה כואבת.

לשלומם הרוחני של  דאגנוגם כהורים למשפחה ברוכה, "
בדרכיו הקלוקלות.  יתר ילדינו, שלא ישפיע עליהם חלילה
בהכוונת מומחים  תחילה בטובות, ומשלא הועלנו, פנינו

תוכחה. אולם  התרעות, עונשים ודברי -לשיטת 'המקל' 
קשוב  לא עזר. הבחור התחפר בדרכו ולא היה מהמאו

רגשנו מרוסקים. הבית אשתי ואני ה לדברי כיבושין ומוסר.
 מלבד כל זה,רה איומה עבורנו. ויגז זו היתהשלנו נהרס, 

 ,השכנים הרחיקו נגדנו מסע של ביזיונות והשפלות. החל
שוקק חיים  את ילדיהם מביתנו, אשר היה תמיד ,בצדקו

שלנו. כולם  וחברה. פתאום הפכנו 'מנודים' בשכונה הענקית
מאשימה.  הסתכלו עלינו ברחמנות והיו שהפנו אלינו אצבע

מי  הבנו אותם. אף אחד אינו חפץ שילדיו יתגוררו ליד
 שמדובר בבני בכורי שהינוכנית, במיוחד שהשפעתו הרס

בחור עוצמתי, כריזמטי ובעל כושר מנהיגות. כל הפדגוגים 
לנו, למרות הנסיון הקשה, לקרב את הילד, להשאיר  הורו



  
שהילד היתה ולנהוג עמו בכבוד. הבעיה של קשר  מולו ערוץ

בשאט נפש. הוא אינו מוכן לקבל מאתנו  חה את קרבתנוד
  שלו.ן יקוסִ ְק טין מהלֶ אותנו לחלו חקמ שום יחס. נראה כאילו

, שליט"א ציון סנה-ןהרב ביום אחד הסעתי ברכבי את "
מיה, לפניו את לבי בענין הזה. הרב הקשיב לי בדו ושפכתי

שוב לביתך ונסה את " ואמר לי:ר משתיקתו לפתע התנע
תחינה ובקשה שאתה  הדרך של הודיה לה' לפני כל תפילה

. י, כששביב תקוה בלבילבית תיבאותו יום שב .'מוציא מפיך'
עם  תישררה דומיה, התיישב ינמו ילדי הקטנים ובבית כאשר
כתיבה. 'עכשיו אנחנו  ימחברת ומכשיר יכאשר למול ,יאשת

 תיאת כל הטובות שעשה עימנו ה' עד כה', אמר כותבים
לא חבל על הזמן ' :חייכהאשתי . בתחילה בעיני ואור חדש

עוד הרבה משימות לערב זה. הרי פסח  י? יש לנושל שני
. 'ראה שאין להן סוףנ -ועבודות הנקיון  מתקרב בצעדי ענק,

סנה,  לי היום הרב בנציון סגולה שנתן איזושהיא 'זאת
  . "קצרות לה תירהבה ,בשביל שרוליק שלנו...'

שמלווים  כך החלו בני הזוג לפרט את כל החסדים העצומיםו
פתח  ','שנישאנוצריך להגיד תודה לה' 'אותם בימי חייהם. '

 'והם', השלימה זוגתו. ''וכמובן שה' נתן לנו ילדים''הבעל. 
, הזכיר ר' שמואל ופרץ 'בריאים ושלמים, חכמים ומוצלחים'

'ועל כך שיש לנו בחסדי ה' ' הכרת טובה גאה מקרבו. של
'וחייבים 'האשה בהודיה.  , הוסיפה'קורת גג לדור בה'

 יום לתפילה בננו קמים כל להודות לבורא עולם על כך שיתר
חידד  ,''נשברים במקומם היו כמה אחרים הולכים לישיבה...ו

המיוחדת שלהם. אט אט,  אימשד את הסייעתא הבעל
התמלאה המחברת  בתהליך כתיבה פנימי ומחושב,

חסדיו הגדולים  בעשרות תודות למנהיג כל הברואים, על
   והקטנים שעשה עם כל יצוריו.

 לפנות בוקר, כשהיתה רשימת התודות גדולה ועמוסה, נשאו
 אנא בורא'ההורים עיניהם השמימה וביקשו בלב מורתח: '

עולמים, עזור לנו בבקשה עם בננו בכורנו, שרוליק בן יוכבד, 
. כך עלו על יצועם, 'בלבו רצון לשוב לדרך הישרה' טע

אדומות ונפוחות מבכי והמחברת מוצפנת  כשעיניהם
הסדר, התיישבו כל ילדיו של ר'  בהגיע לילבמגירתם. 

בניך כשתילי זיתים סביב ' שמואל סביב השולחן הערוך.
גם שרוליק, בנו הבכור,  , חש האב המאושר כמלך.'לשולחנך

'ילדים, היום, לפני ' הצטרף לסדר ועקב בדריכות אחר אביו.
האב קלות על  , דפק'הקדמה קצרה'שנתחיל בסדר, נפתח ב

'תחילה ' השולחן והניח למולו את מחברת ההודיה לה'.
לבורא  ברצוני לקרוא באוזניכם את כל אשר עלינו להודות

הילדים  '.'העולם, כפי שרשמנו אמא ואני לפני כשבוע ימים
כך.  היו המומים, זו להם הפעם הראשונה שאביהם נוהג

נינוח  יום משום מה הואתמיד הוא ממהר להתחיל בסדר, וה
קרא  ושליו. פניו קורנות והשמחה פורצת מתוכו. ר' שמואל

 בפרטי פרטים את כל הטובות שגמל ה' עמו ועם בני
 משפחתו. רק לאחר מכן החל לקרוא בהגדה. כאשר הגיע

 "אילו פינו מלא שירה כים", "ולפיכך אנחנו -לנאמר בהגדה 

, ובחדר חייבים להודות", החל לשיר בשמחה עצומה
  אוירה של הכרת טובה לה'. השתררה

 חלפו שבועות. יום אחד, באמצע ספירת העומר, מגיע בנו
בכורו הביתה, כאשר כיפה זערורית מתנוססת על ראשו. 

אחד לא אמר מילה. בני הבית קיבלו הוראה שלא  אף
בעניינו. גם ההורים השתוממו, אך אצרו את  להתערב

תקדמות הקטנה של הם חששו לחבל בה פליאתם בלבם.
ימים הבחינו בסימנים של פאות  הבן. בחלוף מספר

של הנער. האם נכון רואות  המפארות את צדעי פניו
 ...הממשמשים ובאים? עיניהם? האם אלה סימני הישועה

 בחג השבועות הגיע הבן לבית הכנסת, לאחר זמן רב שלא
 דרך במקום. האב שפשף עיניו בתימהון ופחד להוציא מילה

 מפיו. הוא התפלל שרגעי ההארה הללו של הבן לא מיותרת
נכנס הבן הביתה כבר יפוגו לעולם. בראש חודש תמוז 

חליפה וציציותיו העם המגבעת,  - 'בחור ישיבה'  בלבוש של
ני חוזר א -אבא, החלטתי סופית 'לצדדים. ' מתנופפות

לאביו בקול בטוח. האב המאושר נפל על  הודיע ,'לישיבה'
נשקו, הרעיף עליו קיתונות של חום  צווארי בנו, חיבקו,

מה  אמור לי בני, מה קרה?'אותו: ' ואהבה ולאחר מכן שאל
  '.שעשית?' גרם למהפך הנפלא הזה

 אבא, כל חיי שמעתי ממך ומאמא:'הרכין הבן פניו ואמר: '
לכולם יש ורק לנו ' ,ז תזרח השמש'א -'כשיהיה לנו כסף 

ם. גדלתי והייתם מתלוננים ומקטרים על המצב שלכ אין'...
חמוצה של חסר ולכן פניתי לחפש את האושר  בהרגשה

בליל הסדר, אני שומע את רשימת התודות  בחוץ. פתאום,
 -עקבתי אחריכם וראיתי שזה רציני אצלכם  שלכם, הוריי.

הנה, כם. בהטוב באמת ממלאים את ל ההודיה והכרת
כמה צלחות יוקרתיות ואתה פלטת  במהלך הסדר נשברו

זכוכיות בבית, וברוך ה' ששפך  א, יש הרבהבחיוך: 'לא נור
אחר כך היו תקלות טכניות נוספות,  חמתו על עצים ואבנים'.

עוגמת נפש, כמו מיץ הענבים שנשפך  שעשויות היו לגרום
החדשה בכתם שלא יורד. ציפיתי לשמוע  והכתים את המפה
, נשתמש מחר מא חייכה ואמרה: 'נוא מילה, ובמקום זה
לנו עוד הרבה מפות בבית'. זה גרם לי  במפת הקרם. יש

רציתי להידמות לכם, לחקות אתכם,  שינוי מהותי. פתאום
ומאירי פנים, שיודעים באמת  להיות כמותכם, חביבים
לאחר הפסח ישבתי עם  שקיבלו... להודות לה' על כל הטוב

הטובות שעשה עמי ה'.  עצמי והחלטתי לכתוב את כל
ממלא ומודה. לאחר  שימה התארכה ואני מוסיף וכותב,הר

בגילוי לב: 'איך אני יכול  שהדפים התמלאו שאלתי את עצמי
כל כך הרבה חסדים  להפנות עורף לקב"ה, אחר שגמל עמי

כאן, מוכן ומזומן  אז החל הצעד הראשון, והנה אני '.וטובות?
  .'לשוב לדפי הגמרא'

 דרכו לישיבה לבעליר' שמואל וזוגתו ליוו את בנם בכורם ב
 תשובה, כשדמעות הודיה לה' מציפות את עיניהם. הם זכו
 לישועה! תפילתם בקעה רקיעים. ושניהם ידעו כי הם העניקו
 לעצמם ולילדיהם את מנת החינוך הטובה ביותר שיכלו

 ]'האמנתי ואדברהמתוך '[                           .להעניק אי פעם!
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחד... כה תאמרון לאדני                                                       ” 
 “ לעשו עם לבן גרתי                

 מלאכים ממש. (רש״י)                  
מה טעם צריך היה לשלוח מלאכים ולא בני־אדם? ומה טעם קורא הוא לעשו                                                                 

 ״אדוני״ שלא בנוכחותו?                     
ברם, כך דרכו של צדיק, שאפילו בשעה שהוא מדבר דבורים פשוטים לבני־אדם,                                                                     
גם אז מתכווין הוא לענינים שמימיים עליונים. גם בדברים הללו נתכווין יעקב אבינו                                                                              

 להביע תפילות להשם־יתברך.                        
לפיכך בחר לו כשליחים את המלאכים מיכאל וגבריאל (כך מובא בספרים                                                                 

הקדושים), שתמיד ממליצים הם טוב בעד ישראל, כדי שבנוסף על שליחותם לעשו                                                                      
לאדון הכל           —גם יתפללו בעדו לפני השם־יתברך. אמר להם: ״כה תאמרון לאדוני״                                                            

תאמרו את אותם הדברים במובנם                                 —שבשמים, בתור המלצה טובה עלי, ו״לעשו״                                        
כלומר, ״לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר״, ואילו מובנם                                                     —הפשוט: ״עם לבן גרתי״                        

האחר של הדברים, המיועד ״לאדוני״, הוא, ״ותרי״ג מצוות שמרתי ולא למדתי                                                                     
 ממעשיו הרעים״.                

לפי המובן הראשון, ״זו אינה לא מטל השמים                                             —וגם בזה: ״ויהי לי שור וחמור״                                
זאת תאמרו לעשו. ולפי המובן האחר, ״שור זה משיח                                                   —ולא משמני ארץ״ (רש״י)                         

זאת תאמרו לאדוני, להשם־יתברך, כי                                      —בן יוסף וחמור זה משיח בן דוד (מדרש)                                       
 יצילני בזכותם מדי עשו. (נועם אלימלך)                                    

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

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

  ‘. תחי
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האם יש ענין ללבוש  
את המסיכה קודם כ"כ 
 ימין ואח"כ שמאל

הנה ראיתי שכתבו לדון האם צריך להקדים 
בלבישת המסיכה קודם כל את צד ימין ואח"כ 
צד שמאל או לא, ודן בזה, והביאו בהרבה 
מקומות על הדיון שעורר, ורב אחד כתב על 
שאלה זו "זה מזכיר לי את השאלה מה צריך 

 לגרד קודם רגל ימין או רגל שמאל". 
הנה במשנ"ב (סימן ב' סק"ד) כתב לענין 
חליפה ילבש את הימין ואח"כ את השמאל ויכון 
כי הכלל נכלל בימין ומן הימין בא לשמאל, 
וא"כ ה"ה כאן,  וא"כ כיון דמידי דלבישה הוא 
בימין, וכמו שלבישת מנעלים בימין, וכיון 
שהכא הוא חשיב מלבוש והפוסקים כתבו שהוא 
נפק"מ לענין שבת, [וכן דנו האם צריך מסיכה 
מיוחדת לשב"ק] א"כ לכאורה יש ללבוש צד 
ימין קודם. אלא דמשמע מהגמ' בשבת שהוא 
דוקא לענין מנעלים, משמע מהמשנ"ב (שם) 
דה"ה לכל דבר, אולם עיין  במסורת משה (ח"א 
עמ' ד') משמע דאין דין ימין בסגירת חליפה, 
וא"כ ה"ה לענין הכא, שאין שום ענין, אולם עיין 
בספר אד יעלה (ח"א עמ' שצט) שכתב שכן יש 
בזה ענין ע"ש. אלא דסו''ס יש לדון מה הדין 
לענין מסיכות שקושרים אותם, האם שייך 

 למימר בזה דין ימין או שמאל או לא יעו''ש.
) 130ובדעת נוטה (תפילה ח"א עמ' נח הערה   

הו"ד הגרח"ק, שאמר דבגמ' בשבת סא א' לא 
נזכר כן רק לגבי מנעלים אבל הסברא שכתב 
ממהר  ן  שאי ן  מי י של  כבודה  הו  שז י  רש"
לפושטה זה שייך גם בשאר מלבושים וע"כ 
למעשה צ"ע עכ"ד, והביאו שם שכן משמע 
בטהרת השולחן על השו"ע (סימן ב' ס"ג) ע"ש. 
ואמר לי הגאון רבי אלחנן פרינץ שליט''א בעל 
האבני דרך ט''ו חלקים דיש ללבוש את המסיכה 

 מימין לשמאל.

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
הה‚‚יליו
בבעבבעיה"
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 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    
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ה  “>החודש אי
יוגרו הפרסים  

 :<כדהן

 ההגרלות מתבצעות אחד לחודשיים על כל הפרסים  שימו לב:



 סיפור לשבת  

שלב אחרי  כבר על  מדברים  בימים הללו 
התפרצות הנגיף בארצנו, הדיבורים הם על חיסון 

הקרובים יופץ והציבור יחוסן וכך ‘ בחודשים’שכבר 
תצומצם ההדבקה ולאט לאט המגיפה תיעלם כמו 
שבאה. אבל בל לנו לשכוח שאת החיסון ייצר יצרן 
בעל רקע יהודי, ועל כך רואים את המוח היהודי 
שהשם יתברך לבן אדם לראש ושיבוא ויציל את 

 העולם מדבר כה קטן שאפילו לא נראה לעין.
המגיפה  שתגמר  י  חר א וגם 
שיגיע העת בו יצטרכו לשבת ולסכם 
ו  ע י ג י ש י  ר ה  , ף י ג נ ה ת  ו מ ש ת  א
למסקנה שאצבע אלוקים הייתה כאן 
בכל הנוגע לסוגיה של הקורונה. מי 
לא זוכר על כמה דברו בתחילה על 
עשרות אלפי מתים ומיליוני נדבקים 
אבל שורה תחתונה שום תחזית לא 

ה  י ו שה  מ ש “ התמ תתממ א  של ר 
 לעולם. 

הסיפור המדהים הבא פורסם 
בעל  ידי  על  האחרונים  בשבועות 
הסיפור, שבחר דווקא עתה לפרסמו 

 לעם ישראל.
בנגיף ”  חליתי  ן  הראשו בגל 

הקורונה. בימים הראשונים ששהיתי 
בבית הכל היה בסדר וכמעט רגיל. 
עד שלפתע בהמשך החלו להופיע 

קשיי נשימה, וכשהתגברו החלט להעביר אותי 
למכונת  לבית החולים, ולחבר אותי  בדחיפות 

 חמצן.
בבית החולים מצב הנשימה הדרדר למרות ” 

הגברת החמצן, והרופאים החליטו לחבר אותי 
למכונת הנשמה. למי שלא יודע, לא עלינו מכונת 
הנשמה היא בעצם התקווה האחרונה שאפשר 
להציל עוד את האדם ולהשאיר אותו בחיים עם 
עוד עזרה מבחוץ. כל זה היה ביום שלישי בלילה, 

 אור ליום רביעי.
רופאי בית החולים התיצבו ליד מיטתי והורו ” 

לי לחתום על הסכמה להרדמה ולהנשמה. פחדתי 
מאוד, פחד מוות וצמרמורת עברה בכל חלקי גופי, 
ונסיתי בכל כוחותי הדלים להתנגד למרות זאת 
שהם הבינו אותי ואת הרגשתי הכואבת, ולכן הם 

נמתין איתך עד הבוקר. ’ התייעצו ביניהם ואמרו לי:  
אם המצב יחמיר, לא יהיה מנוס מלחבר אותך 

ולאחר מכן יצאו כל הרופאים ‘  למכונת הנשמה 
מהחדר, ואני נותרתי לבד בפנים, בתוך החדר עם 
מחשבותיי והרגשותיי. בין מחשבת ייאוש אחת 
לשניה, פרצתי בבכי מעומק הלב, התפללתי בכל 

 כוחי, ומליבי פרצה זעקה חרישית:
שלי ע ”  בשמיים, “ אמא! אמא  ה. את היום 

אל תתני  רביעי!  מחר יום  האמת,  את  ויודעת 
כך, “  שירדימו אותי ביום רביעי. בבקשה, אל תתני! 

בעודי ממלמל מילים אלו, נרדמתי ושקעתי בשינה 
עמוקה מקווה לבשורות טובות, וכמובן להחלמה 

 מהירה.
ה. במשך “ יום רביעי היה היום של אמא ע ” 

כעשרים שנה, מיום נשואי ועד שהיא נפטרה, קמתי 
בכל יום רביעי בבוקר, ונסעתי מבית שמש עיר 
מגורי לבית אימי שבמודיעין עילית. הייתי נמצא 
איתה במשך כל היום כולו; עוזר לה, עורך קניות, 
יוצא איתה לטיול היומי, שהיה הכרחי לבריאותה, 
מסב עימה לסעודה, משוחח ומנעים את זמנה. כך 
יום שלם, שבוע אחרי שבוע במשך 
רביעי  ביום  ותמיד  שנה.  עשרים 
ובשום אופן לא וויתרתי על היום 
הזה. בכל מצב, בכל תנאי, בכל מזג 

 אוויר.
עובדה זו צפה ועלתה במחשבתי 
באותו לילה בבית החולים, וגרמה לי 
לפנות להשם בתפילה ובדמעות. 

שאמי ע  מליצת “ בקשתי  ה תהיה 
 יושר בעבורי.

ת ”  א ע  מ ש א  ו ה ך  ו ר ב ש  ו ד ק ה
 תפילתי.

א ”  רופ נכנס  לה  הלי כל  במשך 
לעקוב אחר נשמתי, ולא הסתיר את 
לא  הוא  להפתעתו  השתוממותו. 
עליה  אלא  בנשימה  ירידה  ראה 
בכל המדדים. הייתה  והתייצבות 
זאת השתפרות במצבי כל כך ניסית 
עד שהיה כה קשה לרופא להאמין שבלי כל טיפול 

 זה מה שכרגע קורה.
 ” , חדרי ל פאים  רו ה כנסו  נ בוקר  ב והנה 

וכשבדקו את רמת החמצן פרצה מפיהם קריאת 
המצב ” פנו אלי.  “??,  מה קורה כאן צבי ” הפתעה:  

השתפר מאוד! נצחת את הקורונה! ברוך השם 
אתה לא צריך הנשמה כלל וכלל והרי אתה בריא 

 “.כשור כמו כל אחד האדם
מצבי הבריאותי ”  לרגע  ליום ומרגע  מיום 

בסייעתא דשמיא ובניסים גלויים משתפר פלאים, 
ועד מהרה שחררתי מבית החולים, עדיין חלש, אך 
כל צורך  בכוחות עצמי ללא  ברוך השם  נושם 
במכונת הנשמה או מכונת חמצן כזו או אחרת, 
ופשוט קבלתי חיים במתנה. תודה לך השם יתברך. 

 “.תודה
הסיפור הכל כך מרגש, שבמקרה פורסם רק 
השבוע ונשלח אלינו בכדי שנפרסמו לרבים בא 
להסיק מסקנות וללמוד מהמשל שבעצם זה מה 
שקורה כרגע בעולם שיש בעל הבית לבירה הוא 
השולט הבלעדי והוא יקבע מה יהיה ומתי יהיה, וכל 
ניסיונות של עקיפה מימין כנגד רצונותיו זה יגמר 

 חלילה בתאונה ובנזק.
ולכן חשוב מאוד להראות אהבה לבורא עולם 
בקיום המצוות כי השכר העצום שמקבלים כנגד 
כמה וכמה בנשמתו,  פי  מוסיפה  אותה פעולה 
ובמקרה שלנו, בנשימתו של אדם רוחניות אלוקית 

 מעין עולם הבא! 

נמתין איתך ’
עד הבוקר. אם 
המצב יחמיר, 
לא יהיה מנוס 
מלחבר אותך 

למכונת 
 ‘הנשמה

לא יחסרו כל טוב, ‘  אמר דוד המלך (תהילים לד יא) ודורשי ה 
וביאר הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא דא היא שבחא של  

דורשי ה', שלא   –כל    -אינם מרגישים שום חסר, יען כל טוב  
יחסרו מה שקורה עמהם הרי זה להם טוב, הנראה והנגלה ובין 
הנסתר . ושמעתי נועם אמרים בשם המגיד מישרים הגאון רבי 
ישראל זושא הלווי הורוויץ שליט"א אב"ד קהילות החסידים 

אלא לרמז על סדר ‘,  כבת כ ‘  אלעד שאמר בדרך צחות מהו בת ק 
ביום צרה ,ופרק ‘  פרקי התהילים, כי הנה פרק כ 'הוא מזמור יענך ה 

הוא מזמור לתודה , וזו הייתה מידת שרה ,כאמור, שכולם היו ‘  ק 
כולם אמרה מזמור   –שוין אצלה לטובה ועל  כולם שווים אצלה  

לטובה ולדרכו ניתן '”   –לתודה גם הצרה וגם התודה  שבפרק ז  
כצדקו ואזמרה שם  ‘ בת ז כתיב אודה  ה‘ להוסיף לומר שזהו ובת כ

 עליון, נמצא שכל השנים שוות היו אצלה בזמירות של תודה. ‘ ה
כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה מרבה להשתעשע עם לשונו הקדוש של 
יחוש משום ייסורים  התניא (אגרת הקודש יא) 'המאמין לא 
בעולם , ובכל ענייני העולם הן ולאו [טוב ורע] שווין אצלו 
בהשוואה אמתית , באמונה זו באמת ,נעשה הכל טוב גם בגלוי'. 
זיך  ייסורים' האט  ובעל  חולאים  זצ"ל שהיה איש מלא  אבי 

'היה מתלהב עם דברי התניא הללו והיה דורש בהם    -געקאכט  
 בכל עת מצוא.

 והנה סיפור השגחה מופלא שאירע ממש בזמנינו:
אחד מן היהודים המקומיים בארה"ב ,שנזקק היה להלוואה 
דחופה נכנס לארגון גמ"ח של רחמנים בני רחמנים ולווה סך 
חמישים אלף דולר תמורת צ'קים שהפקיד לתוספת ביטחון בידי 
הנהלת הגמ"ח ,צ'ק לכל חודש ,אך התנה עליהם מראש שכיוון 
שאין לו די כסף בבנק לכן יביא בעצמו לגמ"ח כסף מזומן כל 
חודש ותמורתו יקבל חזרה את הצ'ק של אותו חודש .וכך הווי 
כמסוכם  התנהג  הכל  וגם השלישי ,  השני  הראשון  בחודש 
וכשורה ,אך בחודש הרביעי שכח בעל הגמ"ח והפקיד את הצ'ק 
לבנק ואפילו לא זכר לעדכן את הלווה בעל הצ'ק. באותו לילה חזר 
הלווה מעבודתו מחוץ לעירו הביתה כשהוא עייף ויגע מעמל 
היום . אך באמצע והנה רואה הוא כי עוד מעט ואין דלק, ובאין 

 קמח אין תורה .
למזלו הספיק המקצת דלק שנותר בכדי להגיע לתחנת הדלק 
הקרובה .בזריזות ניגש לעמדה למלא דלק באופן עצמאי, הוציא 
את כרטיס האשראי ורצה לשלם ביודעו בבירור שיש לו קצת כסף 
בבנק, אך באותו היום ירד הכרטיס יחד עם הצ'ק, והאשראי לא 
עבר .בצר לו התקשר לבנק בדק ונודע לו שהופקד הצ'ק של 
הגמ"ח שלא כרצונו בבנק ובכך התרוקן חשבונו לחלוטין . מה 
ומכר בכל  .הוא נמצא מחוץ לעיר, אין לו שום גואל  עושים 

הסביבה, ומאין יבוא עזרו. אך, לא אמר נואש אלא עמד בצד ואמר  
בכוונה' גם זו לטובה  –כל מה דעביד רחמנא לטב עביד .'הוא החל 

לחפש ברכב אולי ימצא שאריות מטבעות פה ושם, חיפש בעמל 
 ‘.ומצא מטבע שם ודולר כאן וכו

ומצאת תאמין עד שהתקבץ אצלו עשרים ושלושה דולר ,אמנם 
לא מספיק למלא את מיכל הדלק עד תומו ,אבל יספיק לו די והותר 
להגיע למחוז חפצו לביתו שבעיר. לקח את הכסף והלך לשלם 
בחנות התחנה, משהגיע לשם הציע לו הגוי שעבד בתחנה שימלא 
דלק רק  בעשרים דולר, ובשלושה דולר הנותרים יקנה אצלו 
בתחנה כרטיס להגרלה שאמורה להתקיים בקרוב על סכום כסף 
גדול .אותו יהודי שלא היה רגיל בכך רצה לפוטרו ,אך משהציע 
הלה שוב ושוב, חשב שאולי זו הזדמנות, וכך עשה, קנה כרטיס 

כעבור ימים   50,000בשלושה דולר, ובשאר מילא דלק . דולר  
מספר עלה אותו יהודי בגורל וזכה בסך כאותו סכום כולו שלווה 

 מהגמ"ח.
שהכניסו בעל “  חישוב פשוט גילה כי דווקא "הצרה הצרורה 

הגמ"ח לתוכו, זה גופא היה ישועתו , שהרי אילו שילם ישירות 
במכשיר האשראי ולא דרך אותו גוי כי אז לא היה נכנס ולא קונה 
ולא וזוכה בהגרלה . ולהודיע, שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו 

 לנצח כל החוסים בך.

 כל מה שעושה השם הכל לטובה

התרגלנו ומעלות ומורדות החיים גילו לנו שיש 
דברים טובים בחיים ויש דברים רעים, יש דברים 

על פי דרך ■ משמחים ויש דברים מצערים 
העולם והשיטה אותה החדיר השם יתברך 

להודות בכל מצב בבריאת האדם וטבעו היא 
האם זה רלוונטי ומעשי לחיינו אנו ואם כן ■ שיש 

סיפור השגחה פרטית וגם: ■ כיצד עושים את זה 
שימחיש לנו את כל המהלך של  בין זמנינו

 מפי הרב אנשיל כץ שליט"א■ ההשקפה הנכונה 



את הסגולה הידועה על ההבטה בנרות אין 
צריך להרחיב ולו במעט. בכל שנה עת התקרב חג 
החנוכה נוהגים לפרסם בקהילות רבות אודות 
מנהגים שונים ומשונים בחג החנוכה, אבל הבולט 
שבהם היינו דין 'כי נר מצווה ותורה אור' שעל עצם 
ההבטה בנרות היראת שמים נכנסת ומתקבלת 
אצל האדם וממילא זה משפיע במקביל על חייו 

 הגשמיים והרגילים.
חנוכה  בנרות  שמחמיר  אדם 
בכלל ונרות שבת בפרט, זוכה לשפע 
אלוקי שאין שני ואין דומה לו. ובפרט 
שאנו נכנסים ממש בימים אלו לימי 
הרי  והנעלים  הקדושים  החנוכה 
שמחובתנו להראות אהבה לבורא 
ו  לנ שנראים  בפרטים  גם  לם  עו
קטנים, כגון ההידורים שיש בשמן. 
הכלל  מן  ללא יוצא  כולנו  והשנה 
א  ב א ל ו  נ ל ש ה  ב י ח ה ת  א ה  א ר נ
שבשמיים ונשתמש בשמן זית זך 

 הראוי למאכל ולא רק למאור.
את הסיפור המיוחד והכל כך 
מקורא  לימים אלו קבלנו  מתאים 
שביקש לעורר את החיזוק המיוחד 
וכל כך מסוגל לקראת ימי החנוכה 

 המתקדשים ובאים: 
לקראת חג האורים הקרב ובא, ” 

הדבר הגדול שעמוד למול עינינו זה לידע ולפרסם 
את הנס לציבור רבבות הקוראים כמובן לתועלת 
הציבור, וכך הסיפור. לפני שנתחיל חשוב לעדכן 
שהסיפור עצמו נכתב בימים האחרונים בדיוק 

 בזמן זה, וישמע חכם וישכיל.
זכינו לבנות אני ורעיתי בית למופת, ילדים ” 

מחונכים היטב ויראת שמים הייתה נסוכה על 
 ‘... משפחה לתפארת‘פניהם. איך אומרים היום 

שהכל ”  לאיטם. עד  ככה המשיכו החיים 
התהפך בהפתעה גמורה. בחודשים האחרונים 
התחיל אצל ביתנו הקטנה בת השמונה וקצת 
פצעים בגופה. חשוב להדגיש, אלו לא היו פצעים 
מלחיצים ומשונים עד  פצעים  סתם, היו אלו 
למאוד. וכמובן הבנו שמדובר במשהו נדיר אבל 
חשבנו שזה משהו שגרתי ויעבור, כמו כל פצעים 

 שבאים והולכים.
כמה שחשבנו חיובי לגבי מצב הפצעים ” 

גילינו שהמחשבה השלילית היא הפעם כנראה 
תנצח וכמה שניסינו להרגע בכוח ולהשקיט את 
הדאגה שלנו בלי להסיר אותה ראינו איך זה הלך 
וגדל, זה היה נראה בהתחלה כאלרגיה למשהו, 
אבל זה המשיך למקומות נוספים בגוף, וגרר איתו 
גירודים עזים ובלתי נסבלים, שאנו כהורים לא 
יכלנו לראות למול עינינו במשך שעות היממה 
ובמקביל לכך את הסבל של הבת שזה נגרר עד 
כדי נידודי שינה בלילה, לילה לילה בקביעות 

 נוראית ובלתי נסבלת למראה וכל שכן להרגשה.

ו ”  נ י נ פ  , ו לנ יע  ר פ ה כה  ב  צ מ שה רי  ח א
להתייעצות רפואית עם אחד מעסקני הרפואה 
והוא הפנה אותנו במיידיות לשני רופאים שהוא 
מכיר אישית ואמר לנו שאפשר לסמוך עליהם 
בעיניים עצומות שיעשו את עבודת הריפוי על 
של  של הרפואה  ביותר  הצד הטוב והמובחר 

 בעיות העור.
פנינו לרופאים. הם אבחנו את הילדה מכאן ” 

ר  מספ ניהם  פ ל ו  שמ ור שם  ומ
דברים. הם בקשו את פרטי הזיהוי 
והוציאו לנו מרשם שעליהם כתבו 
ת  ו ח ש מ ר  פ ס מ ם  י א פ ו ר ה

ומשונות. כמובן מרחנו כפי  שונות 
שהסבירו לנו, אבל... זה עזר רק 
למספר ימים בודדים שלאחריהם 
הפצעים שוב פעם חזרו והפעם 

 חזרו בגדול.
הנושא הטריד אותנו מאוד ולכן ” 

ת   ו ק י ד ב ר  פ ס מ ו  נ י ש ע ו ו  נ י נ פ
חשובות ושונות, שבמהלכם על פי 
תוצאות הבדיקות גם הרופאים לא 
 , ה ז ה  מ ע  י ב צ ה ל ו  ע ד י ק  ו י ד ב
ה  ז י  ל ו א ו  ב ש ח ה  ל ח ת ה ב
פסוריאזיס, (מחלת עור) או משהו 
מאותה משפחה, שלזה כבר צריך 
טיפול אחר לגמרי וארוך. אבל מה 
שבטוח שתרופה כרגע אין, ואולי תוך שנה  יש 
סיכוי מועט שזה יעבור, וכמובן בליווי ושילוב של 
 משחות הרגעה ותרופות מסאביות מידי יום ביומו.

חג החנוכה ”  בעיצומו של  אנחנו עומדים 
ולא חושבים אחרת אלא לבקש מול    (תש"פ) 

הנרות, בריאות ושוב בריאות, ויותר מכך לבקש 
שהם  הקדושים  הנרות  (אור  עור,  כנגד  אור 
לעם  שנעשה  כפרסום הנס  מהווים  עצמותם 

 ישראל כנגד עור עם הפצעים).
רק בזה, ועוד יותר מכך ”    לא הסתפקנו 

התחייבנו בלא נדר ובלא קבלה להשתדל לקבל 
שבת  נרות  להדליק  מהיום ואילך  על עצמנו 
למאור  ולא  זית "למאכל"  בשמן  רק  וחנוכה 
שכידוע מהודר יותר. ובכלל סגולה לבנים צדיקים 
להדליק בשמן זית, אבל שמן זית למאכל טוב עוד 

 יותר.
ובעודנו עסוקים בקבלה שקיבלנו על עצמנו, ”

לא עברו מספר שבועות ואנחנו רואים שיפור כנגד 
, ף ו ג ה י  ק ל ח ל  כ ב  , ם י י ו כ י ס ה ל   כ

ולאחר כשלושה חודשים בהדרגה עד לריפוי 
כמעט מושלם של כל הפצעים. פשוט ראינו אור 

 “.של ניסים על העור של הילדה שלנו
והנה אנחנו זוכים ” וכאן מסתיים לו הסיפור:  

היום לסגור מעגל מעל במה מכובדת זו לפרסם 
את הנס המוחשי שאירע עמנו, להודות ולהלל את 
רופא כל בשר, ושאין זכר לפצעים בגופה של 

 ביתנו שתחיה.

 סיפור לשבת

ובעודנו עסוקים 
בקבלה 

שקיבלנו על 
עצמנו, לא עברו 
מספר שבועות 
ואנחנו רואים 

שיפור כנגד כל 
 הסיכויים.

 

ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, ”
ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו 

“וישכב במקום ההוא  
 בית של תורה

מ‰ ע˘‰? 
ל˜ח ‡בנים 
סביב 
למר‡˘ו˙יו 
בלב„, „‰יינו 
˘ע˘‰ ר˜ 
מינימום ˘ל 
‰‰כרח ˘ל 
 ‰‰˘˙„לו˙



מעשה ברבי יהונתן אייבשיץ ז"ל שהמלך שאל אותו מדוע מה שגזרו חכמי היהודים זה יותר חמור 
מדברי תורה, שהרי אפילו מי שאוכל לא כשר כגון נבילה וטריפה רחמנא ליצלן, אינו נענש במיתה 

 אלא במלקות, ואילו מי שאוכל לחם בלי נטילת ידיים חייב מיתה ונעקר מן העולם ובא לידי עניות? 
אמר לו רבי יהונתן האם לאדוני המלך יש ספר חוקים של המדינה שמובאים שם סוגי עונשים על כל 
עבירה ועבירה? בודאי! ענה המלך, והוציא את ספר חוקי המדינה מהספריה והראה לרב שמדינתו 
היא מדינה מתוקנת שיש בה חוקים וציוויים, ומי שיגנוב צפויות לו שנתיים מאסר, ומי שלא ישלם 

 מיסים יקבל קנס גבוה, ועוד ועוד. 
אמר לו רבי יהונתן אני ראיתי שבכניסה לארמון ישנם שומרים חמושים, מה תפקידם? הם שומרים 
שלא יכנס אדם בלא רשות, ואם האדם יעבור על דברי החיילים והשומרים, מה הורית להם לעשות? 
להרוג מיד את האיש, שלא יעז להכנס לארמון. אמר לו רבי יהונתן: אני לא מבין, מי שעובר על דבריך 
שזה ספר חוקי המדינה עונשו מאסר או קנס, ואילו מי שעובר על חוקי החיילים שלך, צפוי לו עונש 
מוות?  בודאי, ענה המלך, כיון שהחיילים תפקידם לשמור שלא יעז אדם להכנס לארמון המלוכה שלא 
להביא אסון על אנשי הממלכה. אמר לו רבי יהונתן, התורה שלנו זה ארמון המלוכה, והחיילים 
שעומדים מסביב הארמון שזה התורה הקדושה, הם חכמינו הקדושים, והם הניחו מחסומים מסביב 
לתורה שזה גזירות כגון לא לנגוע במוקצה בשבת שלא יבוא חלילה לחלל את השבת קודש, ולכן מי 

 שמנסה לעבור את המחסומים הללו צפוי למיתה. והמלך קיבל את תשובתו הנפלאה של הרב.                                             
 תוך כמה דקות נעמדו כל השוטרים שהיו ברכבת ליד הרב וענו אמן.

 
מח"ס "אבקת רוכל"{מרבני מרוקו} מסופר: בעירו של  -על הגאון רבינו יוסף בר מרדכי אוחיון זצוק"ל 

רבינו התגורר גוי שעיסוקו היה מלאכת הכישוף, יהודים רבים חששו מכוחו של מכשף זה, והיו 
משלמים לו ממון רב כדי שלא יפגע בהם. לבו הטהור של רבי יוסף דאב לנוכח מצוקתם של היהודים, 
ולכן גמר אומר בנפשו לעשות מעשה, לבטל כח הכישוף "ובערת הרע מקרבך". יום אחד עמד 
המכשף בעיבורה של העיר, וביצע מעשה כישוף שהדהים את כל רואים, החדיר סכין מחודדת לתוך 
לחיו והוציאה מתוך סנטרו... רבי יוסף שחלף במקום פנה אליו ואמר לו: "בבקשה, תחזור על פעולה זו 
בשנית ! " המכשף ברוב גאוותו נאות לבקשת הצדיק, הפך רבינו את נעלו, כיסה פניו בבגדו והזכיר 
שם קדוש. לפתע בקעו זעקות אימים מפיו של הערבי, כח הכישוף בטל, ולא יכול היה לשחרר את 
הסכין מתוך פיו. מיד החל המכשף להתחנן על נפשו וחילה את פני הצדיק רבי יוסף שיושיעו מצרתו 
הנוראה. ואז דרש ממנו רבי יוסף קבל עם ועדה הבטחה נחרצת ששוב לא יציק ליהודים, ולא יטריד 
מנוחתם. המכשף שחש כי קיצו קרב, מיהר להבטיח חגיגית שלעולם לא יטול כסף מיהודי. נאות רבי 

 יוסף, הפך שוב נעלו, גילה את פניו הקדושות, ותיכף התרחש הנס והסכין יצאה מתוך פיו של הגוי.
  

מעשה ברבי אביגדור הלברשטאם, שהזדמן פעם לעיירה אחתת והתארח בשבת בבית אחד מנכבדי 
העירה. הוא עצמו לא נהג אדמורו''ת, אך עקב גדלתו נהגו בו מנהג אדמורי''ם והגישו לו כל קדרת 
החמין, למען יטעם ממנה ויחלק שירים לכל המסבים. משאכל את כל הנתון בקערה, שאל אם נשאר 
במטבח שירים מהחמין, ומשנענה בחיוב, דרש בתוקף להביא את כל הנותר, ואכלו עד תם. תמהו 
הכל על התנהגותו ולא הבינו פשר הדבר, כי מטבעו היה ממעט באכילה. משנשאל על ידי מקרביו 
למעשהו, השיב להם לאחר שעזב את העיירה, כי בחמין היה טעם של נפט, העוזרת טעתה ובמקום 
להטיל בו שמן או נוזל אחר, יצקה נפט לתוך החמין, הוא ידע, לכשיתגלה הדבר לבעל הבית שטרח 
רבות לכבוד אורחו החשוב, עלול הדבר לפגוע בעוזרת שהיא יתומה עניה. כדי למנוע זאת, שם עצמו 

אכל מאכל אשר לא יאכל, והלעיט עצמו בכמות מזון עצומה, שהיא כשלעצמה עלולה היתה  -ללעג 
 להזיקו. כל זה למען מנוע אי נעימות מבת ישראל שלא הכירה כלל.

 סיפורים מחזקים  
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ר
"הצילני נא מיד אחי מיד עשיו כי ירא אנכי 
 אותו פן יבוא והכני אם על בנים" (ל"ב, י"ב)

 
באותה שעה עמד יעקב בתפלה לפני הקב"ה, אמר לפניו, 
רבש"ע כתבת בתורתך (ויקרא כ"ב כ"ח), "ושור או שה 
אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", ואם יבא רשע זה 
ויאבד את בני ואת אמם כאחת, ספר תורה שאתה עתיד 
ליתן בהר סיני מי יקראנו, בבקשה ממך הצילני מידו שלא 
יבא ויכני אם על בנים, [ילקו"ש אות ק"ל, וכעין זה 
 במדרש רבה סי' ע"ה].

 
היאך תבע יעקב שלא יהרג הוא ובניו משום 
"אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" והלא 
מצינו במשך הדורות ואף בדורנו שאב ובנו 

 ומשפחות שלמות ב"מ נכחדו ברגע אחד?
 ביאור א'

 אם יעקב ובניו היו מתים היו כל ישראל נכחדים
 

נראה עוד לבאר בס"ד דגבי שור ושה, על כל שור ושה 
שייך גזירת אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אבל גבי 
ישראל שכולם חטיבה אחת מכח הערבות ההדדית, ממילא 
אף אם ב"מ נכחדו אב ובנו, עדיין לא נחשב אותו ואת בנו 
ביום אחד, כי כל אחד אינו בכלל כל "אותו" שהוא רק 
חלק מ"אותו", וכן הבן הוי רק חלק מ"בנו", דכל אחד ואחד 
יש לו שייכות עם כל שאר כלל ישראל, אבל גבי יעקב 
אבינו שהחל את שושלת עם ישראל הקדושים, ממילא אם 
חלילה היו הוא ובניו נכחדים, היה זה בכלל אותו ואת בנו 

 לא תשחטו ביום אחד.  
 

 ביאור ב'
אם ימותו הוא ובניו לא יהיה מי שילמד ויקיים דין 

 "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" 
 

בדרך הפשט נראה לבאר שעיקר כוונת יעקב אבינו היתה 
לומר לפני הקב"ה, שהלא ישראל הם שעתידים לקבל את 
התורה הקדושה, ואם יהרג הוא ובניו, ממילא מי יקיים את 
הדין "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", 
וכמדוקדק בלשונו: "אם יבוא רשע זה ויאבד בני ואת אמם 
כאחת, ספר תורה שאתה עתיד ליתן בהר סיני מי יקראנו", 
כלומר שלא יהיה מי שילמד ויקיים דין זה. והזכיר דווקא 
דין זה, לבקש רחמים בק"ו משור ושה, אבל לא מפני 

 ששייך דין זה גם באדם.  
וכעין מה שמצינו עם משה רבינו (שבת פח:) שכשעלה 
למרום לקבל את התורה וביקשו מלאכי השרת לשורפו 
בהבל שבפיהם, אמר להם, תורה כתיב בה (שמות כ') "אנכי 
ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", למצרים ירדתם, 
לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם?! "לא יהיה לך 
אלהים אחרים", בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה 
זרה?! "כבד את אביך ואת אמך" אב ואם יש לכם?! "לא 
תרצח לא תנאף לא תגנוב", קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש 
ביניכם?! וכן על זה הדרך, מיד הודו לו להקב"ה וקיבל 

 משה את התורה למוסרה לעם ישראל. 
 

ומצינו עוד כיוצא בזה במכילתא (בשלח, מסכתא דעמלק 
סי' ב'): "רבי יהושע אומר כשבא עמלק להזיק את ישראל 
מתחת כנפי אביהם שבשמים אמר משה לפני הקב"ה 
רבש"ע, רשע זה בא לאבד בניך מתחת כנפיך ספר תורה 
שנתת להם מי יקרא בו". [ברם יש להדגיש שאכן מצינו 
במדרש (איכה רבה פתיחתא כ"ד), שבעת החורבן עמד 
משה לפניו רבש"ע ואמר כתבת בתורתך "ושור או שה 
אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" והלא כבר הרגו בנים 

 ואמותיהם כמה וכמה ואתה שותק].

 

  
 רמור

לל

 צ “לקראת יום היארצייט לגה
 ל “רבי משה אלפסי זצ

 הנכם מוזמנים ליטול סדר לימוד מיוחד 
 במשנה לעילוי נשמתו

 בין המשתתפים יוגרל פרס יוקרתי:
 חליפה + חולצה + עניבה + חגורה

 ל“זצ 
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  שושן הרב ישראל מאיר - !אני נשאר כאן–אם כאלו יהודים יש בקראקוב 
 

יעקב אבינו נאבק עם עשיו. הוא התכונן למלחמה בשלושה דרכים: בדורון, תפילה ומלחמה.  
התפילה היתה שהדורון או לחילופין המלחמה יצליחו. בלי תפילה אין שום אפשרות להצליח.  

   .מאז ומתמיד היתה התפילה הנשק הרשמי והייחודי של כל יהודי
 

היה רבו של הש"ך, והיה ידוע ומפורסם    שפירא זצ"ל,המקובל האלוקי, הגאון רבי נתן נטע 
בכל תפוצות ישראל בספרו "מגלה עמוקות". רבי נתן שפירא כיהן כרבה של קראקוב  

ויהי היום, הודיע ה'מגלה עמוקות' לראש הקהל שהוא מעוניין    .שנה 400לפני כ  
צה  מה???" נזעק ראש הקהל, ששימש כעין ראש עיר, "הרב רו" .להתפטר מהרבנות
   ?"לעזוב אותנו? למה

 
: "תודיע לכל הרבנים והדיינים שלא יגיעו אלי יותר, בעוד  המגלה עמוקות ענה קצרות

התחנן ראש הקהל: "לפחות יאמר נא רבי, למה  !".  שלושה ימים אני עוזב את העיר
 ".אך הרב בשלו: "אין לי אפשרות להסביר?"  ומדוע 

 
ביום בהיר. כל תושבי קראקוב על רבניה,  הידיעה נפלה על כל תושבי העיר כרעם 

דייניה ותלמידי החכמים העצומים שבה היו שבורים ורצוצים. הגאון האדיר, אור  
  קרא , המתוכננת הפרידה  מסיבת  לפני שעות  ארבע   …עוזב  –התורה ששכן בקרבם  

כולם שאני חוזר בי ל תודיע, בבקשה   לך" : לו ואמר שלו האישי  לגבאי  עמוקות המגלה 
 ".י, ואני נשאר בעירמהחלטת

 
שמחה עצומה מילאה את לבבות האנשים, שהתחילו לרקוד ברחובות. בד בבד הגיעה  

משלחת של נכבדי הקהילה אל המגלה עמוקות ובקשת הסבר בפיהם: "ילמדנו רבינו,  
מדוע רצה הרב מלכתחילה לעזבנו, ולמה זה  מעיקרא מאי קסבר והשתא מאי קסבר?  

"לא אוכל לספר לכם למה רציתי לעזוב בתחילה, מטעם הכמוס   ענה הרב:?", שינה את דעתו
ביום האחרון לשהותי בעיר, שעות ספורות   אספר לכם: –אך למה החלטתי להישאר  עמדי,

לפני מסיבת הפרידה המתוכננת דפקו אצלי בדלת בעלי דין, תובע ונתבע. התובע היה  
 .העשיר הגדול ר' יעקב, שתבע את ר' מוישה התלמיד חכם
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ר' מוישה הינו אברך תלמיד חכם, בעל משפחה ברוכה שהיה עומד ברחוב מידי יום  
ומוכר כעכים בעגלתו. בוקר אחד, עבר ברחוב ר' יעקב העשיר בכרכרתו המפוארת,  

ולקנות  ושמע את קריאותיו הקצובות של ר' מוישה, המזמינות את הקונים לבוא 
עצר ר' יעקב את כרכרתו ומיהר לגשת לר' מוישה: "אמור לי, ר' מוישה, כמה   .מכעכיו

שלוש שעות", ענה האברך  ",  ?"ללמוד שעות ביום הנך עומד כך ומוכר במקום ללכת 
  2,200שקל, ולפעמים  2,000 " .וכמה אתה מרוויח בחודש?" ממשיך הגביר לשאול" .בצער

שקל בכל   7,000אשלם לך    –ללמוד אם תסגור את חנותך ותשוב "  ".שקל לחודש
האברך הדל פוקח זוג עיניים גדולות ותוהות: "תשלם לי?    .חודש", מבטיח הגביר

ענה הגביר, "תלמד יום שלם  '", יששכר וזבולון' אני רוצה לעשות איתך עסקת "  ?"מדוע
 "... במנוחת הנפש ונתחלק בזכויות

 
חודש הוא  ר' מוישה, מסכים לעסקה בחפץ לב, וסוגר את דוכנו אחר כבוד. כל אותו  

אתא ראש חודש, שליח דופק על דלתו   .יושב בבית המדרש ולומד במנוחה ובשמחה
למחרת, שב ר' מוישה,    שקל. 7,000ומושיט לו את המעטפה שמכילה, כמסוכם,  

 התלמיד חכם, עם העגלה לקרן הרחובות וממשיך בממכר הכעכים כבימים ימימה.  
 

הוא ממהר לרדת    ??? הרי עשינו הסכם עובר שם ר' יעקב העשיר ומתפלא מה קורה כאן 
 ?" מן העגלה וקורא לידידו: "ר' מוישה! מה קרה לך?! האם לא שלמו לך את ההתחייבות

 .אז למה הפסקת את ההסכם?" תוהה העשיר"  .דאי שילמו לי", עונה האברךובו "
לנו עסקה, אי אפשר להפר הסכמים!"    אבל היתה"  .כי אני לא מעוניין!" פוסק ר' מוישה"

צועק ר' יעקב, "בוא נמהר לרב לפני שהוא עוזב"! הגיעו אלי שני בעלי הדינים והשמיעו  
את טענותיהם. שאלתי את ר' מוישה: "למה הפסקת את ההסכם? אני מכיר אותך, אתה  

 "...הרי רוצה ללמוד 
 
מה? אתה  ". "זה מקח טעות זה נכון, רבי", עונה האברך, "אני אכן רוצה ללמוד, אבל "

 . לא רוצה תוספות!" פוסק האברך" .רוצה תוספת?" נזעק ר' יעקב
 

ואחר ממשיך בנועם: "כאשר מכרתי את הכעכים, הייתי קם מידי לילה לאמירת תיקון  
חצות, ואח"כ ישבתי ללמוד עד התפילה. כאשר חזרתי הביתה מתפילת ותיקין, ניגשו כל  

ת של טחינת החיטים לקמח. מאחר והיתה זו מלאכה  בנות המשפחה למלאכה המורכב 
להצלחת הטחינה, זו מתפללת ובוכה,  ,  תפילה קשה ומסובכת, היו אשתי והבנות נושאות

סיימו לטחון את הקמח, עכשיו צריך לשאת תפילה על  . וזו אומרת פרקי תהילים
מלאכת הניפוי, שחלילה לא תיפול תקלה תחת ידינו, ושוב, זו עומדת בפינה זו וזו בפינה  

אחרת, והבית הפך לחרדת אלוקים. עכשיו צריך לשאת תפילה שתצליח הלישה,  
שהבצק יהיה רך וטוב, ולאחר מכן תפילה שהכעכים יצאו טובים, טעימים ומספיק  

 .פריכים, וכך על כל פעולה ופעולה תפילות ודמעות, כשגם אני מצטרף לתפילות
אן בבית לא מבצעים שום  קירות הבית ספגו תפילות, והילדים ספגו את התובנה, שכ

פעולה ללא תפילה! ועכשיו, חודש שלם עבר עלינו בבית ללא התפילות הלוהטות של  
קשה היה לי לוותר, מוטב לי לוותר על   –אפיית הכעכים, הרגשנו חסר בבית, ועל זה 

משכורת שמנה מאשר על קירבת אלוקים. אין לי על מי לסמוך, לא על אף גביר ונדיב,  
 !". יבונו של עולםאלא רק על הר

 
לאחר ששמעתי את דבריו של ר' מוישה", סיים המגלה עמוקות את דבריו, "התרגשתי  "

 !!"אני נשאר כאן –מאוד. אם כאלו יהודים יש בקראקוב 
הקב"ה יעזור שנקבל טעם בתפילה, שנתרומם מהתפילה, "ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים  

 ". כולכם היום
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ְיָלה הוּא ּלַ  (לב,כג)  ַויָָּקם ּבַ
סיפור מחזק בבין אדם לחבירו מרבי אלימלך מליז'נסק, כמה צריך להתנהג לזולת בצורה חשובה 

 .ולכבדם כמו בני משפחתו
 

היה איש אלוקים קדוש ונורא, גדולתו היה ידועה לכל. מאחד הימים    רבי אלימלך מליז'נסק 
שמשו שם לב שעברו כמה ימים ורבי אלימלך לא מניח תפילין של רבנו תם. וכך לאחר כמה  
ימים נוספים בהתבוננות למהלך היום של הרב מתברר שאכן הרב לא מניח תפילין של ר"ת.  

ד התלמידים שהיה גדול שבחבורה וביקש  השמש נבהל ולא הבין מה קרה ומיד ניגש לאח
  .ממנו אם יכול לברר מה קרה ומדוע הרב לא מניח תפילין של רבנו תם

 
כך היה ניגש הגדול שבחבורה לרבי ושוחח עימו ושאלו מדוע כבוד הרב לא מניח תפילין  
.  של ר"ת. אמר לו הרבי נכשלתי בעבירה חמורה ולכן אני לא יכול להניח תפילין של רבנו תם

אמר לו כבודו עבר עבירה חמורה? והרי אין דבר העומד לפני התשובה. ומה העבירה  
החמורה שכבודו עשה? אמר לו, יום אחד קיבלתי קהל מהבוקר עד השעות הקטנות של  

הלילה, עמדתי וקיבלתי קהל. הייתי מותש כבר ללא כוחות, בקושי היה לי כח להגיע למיטה,  
שיהיה שקט שאף אחד לא יפריע לי מפני שראו שאין לי   הלכתי למיטה ישנתי ובבית דאגו 
 .כוחות וחשוב שאני ינוח כראוי

 
אבל לאחר שעה שישנתי היו דפיקות בדלת אחד מבני המשפחה פתח את הדלת וביקש 

ממנו לדבר בשקט כי אני ישן וכך שלא ישמע אותך ויתעורר. שאל אותו מה קרה? אמר לו,  
זה פיקוח נפש. הבת שלי מקשה ללדת ואני זקוק   אני מצטער על השעה המאוחרת אבל

לברכתו של הרב שכך תזכה ללידה קלה. אמר לו, אני מצטער הרב עכשיו נח מחמת כל היום  
הוא מותש אין לו כוחות והלך לישון. רבי אלימלך שמע את הדפיקות ושאל מי שם? אמרו  

שכך תזכה ללידה  לו כך וכך הסיפור אישה מקשה ללדת והוא מבקש את הברכה של הרב  
קלה. אמר להם אבל למה בשעה כזאת באים? אבל מיד קפץ לי בראש: האם לבת שלי הייתי  

שואל כזאת שאלה, האם לבת שלי הייתי ממשיך לישון בזמן שהיא מקשה ללדת וממש  
בגדר פיקוח נפש? מיד בירכתי אותה שתהיה לה לידה קלה. וכך באמת אותו אדם לא  

 .כבר ילדה הספיק להגיע אליהם והיא
 

אמר לו השמש אני לא מבין אבל איפה העבירה שהרב עבר? אמר לי רבי אלימלך עצם  
המחשבה שלי הראשונה "אבל למה בשעה כזאת באים". סימן שהחשיבה שלי על הזולת  
פגומה. לכן אני צריך לעשות תיקון לדבר הזה. הואיל וכתוב בהלכה רק אדם ירא שמים  

ל רבנו תם. אם כן איך אני יכול להניח תפילין של רבנו תם. עד  וחסיד יכול להניח תפילין ש
שאני לא יעבור עם עצמי על מידה של החשיבות של הזולת להבין שבין אדם לחבריו צריך  

להיות בגדר כמו בין אדם למשפחתו. כמו שלבני משפחתי הייתי עוזר ושמח ודואג  
בנים, כך גם לזולת צריך  ומחשבתי תמיד היתה חיובית לעזור אפילו בדברים הלא מו

 (הרב דניאל זר שליט"א). להתנהג בצורה הזאת
 

 על הפרשה  - שליט"א  הרב אליהו עמר
 

התורה מרחיבה  . בפרשת השבוע התורה מתארת את המפגש שהיה בין יעקב לעשיו
בחששותיו של יעקב מן המפגש ועל כך שנערך למלחמה לצד ששלח לעשיו דורון וכמו כן  

בורא עולם שלא יאלץ להרוג את עשיו משום שידע יעקב אבינו שביום  נשא תפילה ל 
שימות עשיו ימות אף הוא. וזאת על פי מה שאמרה לו אמו ''למה אשכל גם שניכם יום  
אחד'' וכתב רש''י ''ורוח הקדש נזרקה בה ונתנבאה שביום אחד ימותו'', בסופו של דבר  

שרו של עשיו והכניע אותו ומלאכו   התרחש המפגש כאשר לילה קודם לכן נאבק יעקב עם
של עשיו הודה לו על הברכות שלקח מיצחק ושינה את שמו מיעקב לישראל לשון של  

 .כאשר נפגש יעקב עם עשיו השתחווה יעקב לעשיו שבע פעמים .חשיבות וגדולה
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

 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, 

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

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

רה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת זה 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. 
 

 
וזהו שרמז הפסוק ''אחי  .  שכל השתחוויה החלישה את כוחו של עשיו המקובלים מסבירים

והכוונה היא לרב אחא בר יעקב כמסופר בגמ' שהיה בבית הכנסת של האמורא    –יש לי רב''  
אביי נחש מזיק בעל שבעה ראשים והתלמידים חששו להיכנס ללמוד שם. לימים שמע  

וידע אביי שרק בכוחו  .  גדול אביי שהגיע למקום רב אחא בר יעקב שהיה תלמיד חכם
לבטל את הנחש המזיק. ולכן הורה לבני העיר לא לארח את רב אחא, על מנת שיאלץ לשון  

 .בבית הכנסת
 

  ובאמצע הלילה ראה רב אחא את הנחש בעל שבעה ראשים והחל לכוון יחודים , וכך היה
 ולהשתחוות וכל השתחוויה ביטל ראש אחד של הנחש. עד שביטל את המזיק.  

כח ההשתחוויות שיש בכוחם לבטל מזיקים נבע מיעקב אבינו וזה רמוז בשמו ''רב אחא בר  
זרע  (מביא מדרש מעניין על הדו שיח שהתרחש בין יעקב לעשיו.  הזרע שמשון". יעקב

ני לפני עבדו [ל"ג, י"ד] אמר ליה מבקש את  יעבר נא אדו ) שמשון פרשת וישלח חידוש י'
שאהיה שותף עמך בעולמך? כלומר עשיו רצה להיות שותף עם יעקב אבינו בעולם הבא.  

 .אך יעקב דחה אתו
 

שואל ''הזרע שמשון'' מדוע העלה עשיו על דעתו לזכות לעולם הבא שהציע ליעקב שותפות עימו 
התורה מציינת    ז''ל מדוע אהב יצחק את עשיו?מבאר הזרע שמשון לפי דברי הארי?! בעולם הבא

שבעשיו היו בלועים ניצוצות של קדושה בפיו והכוונה היא   האריז''ל מבאר ''כי ציד בפיו''
לרבי עקיבא ורבי מאיר שהם בני גרים ומהם עיקר התורה שבעל פה!!! ולכן בגלל שהציד  

ושה ממנו. לימים זכה  היה בפיו של עשיו קירבו יצחק על מנת להוציא את ניצוצות הקד 
שראשו נקבר במערת המכפלה. מבאר האריז''ל שכאשר יוצאים ניצוצות הקדושה מתוך  

 !!! הטומאה, הטומאה מתבטלת
 

והנה עשיו רואה שיעקב לוקח לו את הברכות, ומכניע את המלאך הממונה עליו, וכעת  
משתחווה שבע פעמים ומחליש אותו. הבין עשיו שהוא עומד להתבטל מן העולם. כי לא  

לכן אמר ליעקב אם אני לא יהנה מן העולם הזה אצטרך  . ישאר לו שום ניצוץ של קדושה
. האם רצונך בכך?! כי אם לא תשאיר לי ניצוץ של  לחלוק אתך את חלקך שזהו העולם הבא

קדושה בתוכי על מנת שאוכל להמשיך לחיות בעולם הזה. אצטרך לחלוק אתך את העולם  
הבא אך יעקב לא התכוון לבטל את עשיו אלא רק להוציא ממנו מה שיכול, ואכן זכה עשיו  

 . וראשו נשאר עם ניצוצות של קדושה ונקבר במערת המכפלה
  
 
 
 



 

 

   
 
 

 
  

 
 

   דבר העורך
בפרשתנו מתארת התורה את המפגש הטעון בין יעקב אבינו  

לבין   נערך   ֵעָׂשוע"ה  אבינו  יעקב  בתחילה  הרשע.  אחיו 
שנאמר   זלמפגש  ֵלאֹמר,  יד)-(לב,  ַיֲעֹקב  ֶאל  ַהַּמְלָאִכים  : "ַוָּיֻׁשבּו 

ֵמאֹות ִאיׁש    ָאִחי ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם ֹהֵל ִלְקָראְת ְוַאְרַּבע  ָּבאנּו ֶאל
ַוַּיחַ  ְמֹאד...  ַיֲעֹקב  ַוִּייָרא  ִלְׁשֵני  ִעּמֹו:  ִאּתֹו...  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ֶאת  ץ 

ְוִהָּכהּו,   ָהַאַחת  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ֵעָׂשו  ָיבֹוא  ִאם  ַוֹּיאֶמר,  ַמֲחנֹות: 
לִ  ַהִּנְׁשָאר  ַהַּמֲחֶנה  ָאִבי ְוָהָיה  ֵקי  ֱא ַיֲעֹקב,  ַוֹּיאֶמר  ְפֵליָטה: 

וֵ  מִ ַאְבָרָהם  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  ַהִּציֵלִני  ִיְצָחק...  ָאִבי  ֵקי  ֵעָׂשו...  א ַּיד 
 ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו".  

לשניים   משפחתו  את  חילק  אבינו  שיעקב  שאם   -מכאן, 
 הקבוצה השניה תנצל. , ֵעָׂשוחלילה קבוצה אחת תפגע ע"י 

ון מראים פני אהבה  ה'אור החיים' הקדוש אומר: חצי הראשו
.  , עכ"למלחמה)(ל , וחצי מחנהו מוכן ומזוייןוחיבה כאח לאחיו

רש"י: התקין עצמו    אומרכפי ש  למפגש  עצמו  מכין אתיעקב  
דברים ותעבור    ;לשלשה  לדורון,  ולמלחמה.  לתפלה,  לדורון, 

. למלחמה, והיה  המנחה על פניו. לתפלה, אלקי אבי אברהם
 המחנה הנשאר לפליטה.

כן,   שיאם  עם  לפני  למלחמה  ניגש  הוא    -ואנשיו    ֵעָׂשועקב 
שלח לו דורון גדול וניסה לרכך את כעסו ולשכך את חמתו. 

ו הרוצח אשר בא לקראתו ְּבֵעׂשָ ולכאורה מדוע? הרי מדובר  
בו   ילחם  לא  מדוע  כן  אם  חרב.  שכירי  מאות  ארבע  עם 

ל ולתמיד?  אחת  אותו  להשקיע  ויחסל  צריך  הוא  מה  שם 
 ע הזה?  ממון רב ולשחד את הרש

את  לאדם  יש  אם  אפילו  גדול:  יסוד  מלמדנו  אבינו  יעקב 
עם   למלחמה  להיכנס  מוצדקות  והכי  טובות  הכי  הסיבות 

ואילו השני הוא הלץ   -השני, אפילו אם הוא הצדיק והצודק  
והפוחז, לפני שהוא ניגש למלחמה עם אותו לץ ועושה אותו  

לשמפוחלץ כדי  האפשריים  כל הצעדים  את  לנסות  עליו  ור , 
לאותו   לשלוח  המלחמה.  את  ולמנוע  השלום  איזו  על  רשע 

לו   ולהראות  כבוד  לו  ולתת  לפרגן  ויוקרתית,  כובשת  מתנה 
הקיצים   כל  כלו  אם  ורק  לנו,  וחשוב  יקר  "כאילו"  שהוא 

הרשע   רחמי  את  להפעיל  עוזר  לא  הסכנה   -וכלום  ועדיין 
א באופק,  שלב -ונראית  האחרון,  השלב  את  להפעיל  יש  אז 

ד  ומכאן אנו למדים עד כמה גדול כוח השלום, וע  המלחמה.
 כמה חשוב לאחוז בו בכל מחיר. 

סימן הוא מדרש מפורש    -מסר חד וברור זה   שופטים  (תנחומא 
: גדול כוח השלום שאפילו לשונאים אמר הקב"ה לפתוח י"ח)

לשלום   ב  -להם  כאשר  מלחמה  בזמן  האויבים ואפילו  אים 
אנחנו אז  גם  בנו  להילחם  להם    המרצחים  לקרוא  מצווים 

: "ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם (דברים כ, י)וכפי שנאמר    -לשלום  
מלחמה   בכל  ומדובר  ְלָׁשלֹום",  ֵאֶליָה  ְוָקָראָת  בין    -ָעֶליָה 

 . (רבנו בחיי שם)מלחמת רשות ובין מלחמת מצווה  
הש שכל  מבין  יהודי  אדם  איננה כל  ה'  בעבודת  ממון  קעת 

אתרוג הדור במחיר ענק, תפילין וסידור    לריק. אנשים קונים
המצוות,  בהון   על  ממון  להשקיע  שמחים  הם  עתק, 

שהשקעה   לדעת  חובה  מכך.  עצום  רוחני  סיפוק  ומרגישים 
היא   שהרי  פחות,  לא  בשמים  חשובה  שלום"  "דרכי  למען 

ו לחברו  אדם  בן  של  עניינים  גם  בתוכה  עניינים כוללת  גם 
 ם. של בן אדם למקום והשכר על כך עצו

  
 
 
 
 
 
 

   דבר העורךהמשך  
בנויה ומבוססת על "דרכי שלום", וכפי שאומרת  כל התורה  

שלום". ושמא יאמר אדם    -"וכל נתיבותיה    (גיטין נט:)הגמרא  
שכל עניין של דרכי שלום נועד "לשמר את השלום הקיים". 

ם זה  והאנשים כבר אויבי  'הרוס'אך אם חלילה השלום כבר  
התאמץ למען מוטלת על אחד הצדדים ל  לזה, אזי אין חובה

 טעות ביד החושב כך!   -הפיוס. ולא היא 
הקדוש   השל"ה  בי"ת  ואומר  אות  האותיות  "בריות")  -(שער  :  ערך 

חכמ  עד ואמרו  השלום...  כח  גדול  מקדים כמה  הוי  ז"ל  נו 
אדם   כל  ט"ו)בשלום  ד,  אדם'?  (אבות  כל  'בשלום  מהו   .

(גס) עליך, הוי מקדימו מדך], אפילו אם אתה רואה שלבו  [לל
שאם אתה עושה כן, תגרום שיאהבך. ולא עוד, אלא לשלום.  

  , ה' מוסרו ומכניעו תחתיך... ִעְּמאפילו שאינו נכנע להשלים 
  צריך לו לאדם להיות אוהב שלום ורודף שלום, כמו שנאמר 

טותהלים  ( ְוָרְדֵפהּו"  :)לד,  ָׁשלֹום  עם "ַּבֵּקׁש  בקש  דהיינו,   .
 אוהבך.

נח(דרש  במכתוב  ו רבה  לח  בראשית  אֹוֵמר  :  )פרשה  ָּגדֹול  ַרִּבי 
ְוָׁשלֹום    ַהָּׁשלֹום  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲאִפּלּו 

ֵאי ִּכְבָיכֹול  ַהָּמקֹום  ָאַמר  ֵּכיָון  ֵּביֵניֶהם,  ָּבֶהם,  ט  ִלְׁש ָיכֹול  ִני 
ֶׁשֶּנֱאַמר   ֵּביֵניֶהם,  יז)ֶׁשָּׁשלֹום  ד,  ֶאְפָרִים ":  (הושע  ֲעַצִּבים  ֲחבּור 

לוֹ  אֹוֵמר  "ַהַּנח  הּוא  ַמה  ִמֶּׁשֶּנְחְלקּו  ֲאָבל  ב),  י,  ָחַלק " :  (הושע 
ֶיְאָׁשמּו ַעָּתה  ָלַמְדָּת  "ִלָּבם  ָהא  ַהָּׁשלֹום.  ּוְׂשנּוָאה   ָּגדֹול 

ֶקת  . ַהַּמְח
רשב"י   ונסיים של  במדרש  בדבריו  רבה  (  שמובאים    צובראשית 
רַ :  )טפרשה   ׁשִ ָאַמר  יֹוָחאי  ִּבי  ֶּבן  ַהָּׁשלֹוםְמעֹון  ֶׁשָּכל ָּגדֹול   ,

ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵר ":  (תהלים כט, יא)ַהְּבָרכֹות ְּכלּולֹות ּבֹו,  
 ."ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום

 

   

 . ומלחמה ,תפילה ,דורון "יע ֵעָׂשו,  עם ישהפגל מתכונן עקבי . א
 ק. בנהר יבֹ  קב מעביר את בני משפחתו ורכושועי . ב 
 המלאך מבשרו        ומנצח, ) ֵעָׂשורו של (ׂש  יעקב נאבק עם מלאך   . ג

בשםֶׁשִּיָּקרֵ    יעקב'  ,"ישראל"   א  ירך  כף  ואיסור    'ותקע 
 לג). -ב ד(ל אכילת גיד הנשה

 ויעקב    םֵעָׂשו שב לארץ אדוואח"כ  , ש עם ֵעָׂשופגנ יעקב . ד
  (לג). , ומציב מזבח לה'ה שדה, קונלשכםע גימ  

 . (לד)בת יעקב  נה עם דישכם  מעשה . ה 
 : (לה)עד בואו לאביו בחברון   מיציאתו משכם קורות יעקב   . ו 

 .אל בנה מזבח בביתו בני יעקב נטהרו ממלחמת שכם, . א
 .ה)פטירת רבק ובזה נרמזת(  מות דבורה מינקת רבקה . ב 
 . "יומבטיח לו את א ה' קורא ליעקב בשם "ישראל" . ג
 ם.חל ביתל בדרך וקבורתה בנימין דתיל עתב לחר פטירת . ד
 ".   יעקב שנים עשר  ו בני"ויהי  חטאו של ראובן, . ה 
 וקבורתו במערת המכפלה. אבינו של יצחק  פטירתו . ו 

רֵעָׂשו    תולדות . ז  אדום ומשפחתו,  ארץ  נשיאי    שימת 
 .(פרק לו) ֵׂשִעירושל משפחת ומלכיה 

 

 בס"ד

 א"פש ת כסלו   וט"             בן גורג'יה זצ"ל ה יוסףעובדי  מרן הרב   לע"נ ש קדן מועלוה               א"ישנה   495ן מס' עלו

בתוכן  נעס  בעלון בינש  608  שיעורוק    ' ב  וםערך 
בשע2ר  קוצה  ובברח ון  השררמת  ב   , 19:00ה  , 
  הגאון מו"ר של  מיסודו ",רויקצו "ברינה מדרשתב

 . "לצז אדלשטיין  יעקב רבי
ַלח ׁשְ ַוּיִ

 שבת שלום 



 

 

'איש'? ראוי להקרא  מי
רבי שלום שבדרון זצ"ל: רב אחד הלך בדרך והיה צריך  סיפר  
ושאל   להגיע בדרכו,  שנקרא  יהודי  עצר  הכיר.  שלא  למקום 

"סל ליאותו:  אמור  למקום    יחה,  מגיעים  איך  בבקשה, 
אני "?  יפלונ להסביר,  מסובך  קצת  "זה  היהודי:  לו  אמר 

 "...מישהו אחר תשאלזמן,  אין ליד, ומצטער מא
שילמד  קצר,  משהו  לך  אומר  זמן?  לך  "אין  הרב:  לו  אמר 

ראה ומוסר.  לקח  שני    אותך  מובאים  בראשית  בספר  נא, 
כאשר יעקב אבינו  ,  דחפסוקים שמוזכר בהם 'איש'. פסוק א

בלילה המלאך  עם  ֲעלֹות "  : נלחם  ַעד  ִעּמֹו  ִאיׁש  ַוֵּיָאֵבק 
ּכִ .  ..ַהָּׁשַחר ַהּׁשָ ַׁשְּלֵחִני  ָעָלה  כ("  רחַ י  יכול   -  )כז,הלב,  אינני 

 ללכת.  להתעכב, אני צריך
 . ֵעָׂשושל  ָׂשרוֹ הוא   - " אישש"אומר רש"י: ו

אחיו   את  לחפש  הולך  הצדיק  יוסף  כאשר  שני,    -ופסוק 
ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה   ,ָּׂשֶדהַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה ֹתֶעה ּבַ "

ַאַוֹּיאמֶ ,  ְּתַבֵּקׁש ֶאת  ֵהם  ר  ֵאיֹפה  ִלי  ָּנא  ַהִּגיָדה  ְמַבֵּקׁש  ָאֹנִכי  ַחי 
ָׁשַמְעִּתי ם.  ֹרִעי ִּכי  ִמֶּזה  ָנְסעּו  ָהִאיׁש  ֵנְלָכה   ַוֹּיאֶמר  ֹאְמִרים 

 . )יז-וטלז, ( "ֹּדָתְיָנה
 . זה גבריאל  - " איש"אומר רש"י: ו

זה   שפעם  יתכן  ואיך  'איש',  נאמר  בשניהם  הלא  וקשה, 
? על סמך מה ֵעָׂשושל    ָׂשרוֹ זהו השטן,    המלאך גבריאל ופעם

המקרים שני  בין  "מחלקים  לך"?  הרב  ,אסביר  "כאשר   אמר 
משיב  ואותו אדם  ,  יהודי עוצר אדם בדרך ומבקש את עזרתו

אין מצטער,  ללכת    'שלחני',  לי  תן  זמן,  אך  -לי  שטן.   זהו 
לעזרה,  וזקוק  תועה  יהודי  ורואה  בדרך  הולך  אדם  כאשר 

'מה תבקש  והוא פונה אליו במאור ושואל אותו  מה    '?פנים 
הוא מה  לו  אומר  וכשההוא  לעזור?  האדם   אפשר  מחפש, 

 זהו מלאך".   -משיב לו בכבוד ובסבלנות 
 ] "אבות ובנים" עמ' תטו[

 
 

 

האמונה כוח 
ערב  (בראשיתובמדרש   א) ז ה  הפסוק  יכו  מהס  ,  ב,    הו(ישעיאת 

 ". א ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּו " :יא)
מקאמארנא אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  בא שזי"ע,    ומבאר 

על   יעקב  גבר  איך  תתמה  שאל  הרי  ֵעָׂשושל    ָׂשרוֹ לומר   ,
 ' היה  לאם  ובוודאי  הוא  אנשים ַוֵּיָאֵבק'מלאך'  כמריבת  עמו   '

עקב את המלאך? לזה  יה הכניע ובמם,  שמכין זה את זה בגופ
את   " הסמיכו  ַההּוהפסוק  ַּבּיֹום  ְלַבּדֹו  ה'  לומר אְוִנְׂשַּגב   ," 
אבינו את   שיעקב  עיניו  לנגד  ראה  לא  אמונתו    ָׂשרוֹ בתוקף 

להפיל  ,  ֵעָׂשו של   זכה  זאת  ובאמונתו  לבדו.  ה'  את  אלא 
 . ֵעָׂשו של    ָׂשרוֹ ולהכניע את  

הענ בהמשך  שנאמר  לא)ין  יוזהו  ַיֲעֹקברָ קְ ַוּיִ ":  (פסוק  ֵׁשם   א 
ְּפנִ  ָרִאיִתי  ַהָּמקֹום  ִּכי  ַוִּתָּנֵצל אלוקים  יֵאל  ָּפִנים  ֶאל  ָּפִנים 

ידי ַנְפִׁשי שעל  פנים  ",  אל  פנים  אלוקים  שגם   -  שראיתי 
ות שבו, על  כאשר התגבר שרו של עשו ראה את כוח האלוק

 . "ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי " כן
ת שלום' וה'נתיבלהרה"ק    ר שליט"ארנרבי חיים וופעם אמר  

איזה   אחרי  ונלהבתזי"ע  'בוערת'  הרגשתי  :  שיחה  "היום 
 שהדיבורים היו מכוונים ומדויקים עבורי".  

כיו אמרתי  אני  "אף  שלום':  ה'נתיבות  לו    זה בצא  אמר 
אברהם' ה'בית  ששמעתי    להרה"ק  קודש  שיחת  אחר  זי"ע 

ל ממנו, ואמר לי הרבי בדרך מעשה ומשל: פעם נכנס יהודי א
לקנוה'חיי שם   תט'  בהיותו  ומפואר.  מכובד  מעיל  לעצמו 

זה   'הרי  ואמר:  בהתפעלות  נענה  מעיל,  איזה  עצמו  על  לבש 
 ור עלי ומתאים למידתי'. בדיוק תפ

החייט לו  'אמר  זה:  את  לך  קח  עבורך  מתאים  זה  , 'אם 
כאומר, נו, אם הדיבורים היו מכוונים אליך קח אותם והכנס  

 .''למעשהאותם בלבך עמוק, העיקר 
 

השר  ני  שב  מעשה  אודות  ביניהם  ששוחחו  ידידים 
לבו  רוע  על  השר,  בגנות  לדבר  האחד  פתח  שבמדינתם. 

רי 'לב ומעלליו שמתנכל לבני העיר; ויענהו רעהו ויאמר: "ה
ה' ביד  ושרים  אני   מלכים  אך  כדבריך,  "אכן  ואמר:  נענה   ,"

זה לולא  גברא    "...מדבר  להאי  דומה  "הנך  השני:  לו  אמר 
אצשה רעהו  זמין  השבת. בשיל  מאכלי  כל  את  עבורו  של 

השניים,   נפגשו  השבת,  היה  ממחרת  איך  'נו,  רעהו:  ושאלו 
אבל ענהו רעהו הראשון: 'צר לי לומר לך,    ?'ה'טשולנט' שלי
ון שהעמסתו בשפע ו היה בו, מכי'  כבוד שבת '  לא 'עונג' ולא

ראוי  היה  לא  וממילא  חריפים,  דברים  ושאר  מלח  של  גדול 
'לה כלל'לאכי החל  'דל מהכאבשל' להצטדק,  מה.   וכה אמר: 

הטשולנט    (הוצא)  היה  האם  הטעם,  חריפי  ושאר  המלח  את 
אחי ורעי אהובי וידידי, האומר שמאמין הוא בה' אך '...  טוב

יתרות  השתדלויות  ופחדים,  חששות  מלאה  בפועל  הנהגתו 
הריהו   כך,  ואלמוני  כך  עשה  שפלוני  והרהורים  מחשבות  או 

אין  דברים חריפים ש  רמלח ושאהמלא ב   ממש כאותו מאכל
לתבלין   המאכל  בין  להפריד  אפשר  שאי  וכמו  טעם;  כל  לו 
מאמונתו  חלק  הם  האדם  של  ומעשיו  מחשבותיו  כך  שבו, 
ובפועל   בפיו  בטחון'  'בטחון  לצפצף  אפשר  ואי  הפנימית, 

 ."לחיות באופן שהוא סותר את הבטחון
 

"פעם   זי"ע:  מפרמישלאן  מאיר  רבי  הרה"ק  נסעתי  סיפר 
ביב עם    תמועגלה  יחד  מרדכי החורף  רבי  הרה"ק  ורבי  מורי 

 מניץ.  מקר
נדמה  והיה  משופע,  מדרון  במקום  נסענו  הנסיעה  במהלך 
בזריזות   לקפוץ  ורציתי  רגע  בעוד  להתהפך  עומדת  שהעגלה 

מקר הרה"ק  אבל  החוצה,  העגלה  בידו  מן  בי  אחז  מניץ 
רע כל  לך  יאונה  לא  במנוחה,  'שב  לי:  ואמר  וכך  הקדושה   .'

הע מקום  גלההיה,  את  כעבור   עברה  אבל  בשלום.  המדרון 
לפתע  חלקה,  בדרך  מישור  במקום  נוסעת  בעוד העגלה  זמן, 

 תהפכה העגלה וכולנו נפלנו על השלג. פתאום 
מקר הרה"ק  'נו,  נענה  לי:  ואמר  רואהמניץ  לא   ',אתה  אבל 
 . הבנתי למה כוונתו

 

רואה,   מה הנני  -רבות התבוננתי בדבריו, מה רצה לומר לי  "
לרמוז לי הוראה בעבודת ה':   אחרל שנתכוון  הבנתי  רב  זמן 

של  ברשתו  ח"ו  ייפול  שמא  בדאגה,  מהלך  שהיהודי  פעמים 
הקב"ה אכן עוזר לו   ואז  היצר הרע הפורש מכמורת לרגליו, 
בעצמו  מדמה  כשהיהודי  אבל  היצר.  של  ברשתו  ייפול  שלא 

לבו על  מעלה  ואינו  הישרה,  בדרך  הולך  שהי  שהוא  צר  כלל 
ליפול ילהפעומד   פתאום  עלול  הוא  אז  דווקא  ברשתו,  לו 

 ". לבאר שחת
גם בזה יש לרמז לעניין האמונה. כי המאמין בה' וזוכר ממנו  
ישכח   ח"ו  אם  אמנם  ייפול.  ולא  ייכשל  לא  ושעה  עת  בכל 
וירגיש שאינו צריך סעד לתמכו ממעל על כל צעד ושעל, זה  

     . קה מסוכן ליפול אף בדרך מישור וחל 
   ]וישלח תשע"ט -באר הפרשה [



 

 

 וְוֵעשָׂ יעקב    -     
  םבקבורת אמ  היולא 

כתב דברים נפלאים אודות קבורת רבקה אמנו   (כאן)   הרמב"ן 
נתכבדה  :ע"ה לא  אמנו  היה    רבקה  ולא  לה,  כראוי  במותה 
וי משפחתה שיצא לקוברה, שאברהם חמיה כבר  מ צחק מת, 

יעקב בנה הלך לפדן   כי כהו עיניו,יצא  ה ישב בביתו ולא  בעל
ולא את אמו    שנאע  בנה הרש  וְוֵעׂשָ   בקבורתה,  יהארם ולא ה

טתה באישון לילה  ירק בני חת מיהרו והוציאו מקוברה,  בא ל
ס   'פרתנחומא  (מדרש    ותה במערת המכפלהוקברו א תצא  .  ד)"כי 
י שפחדו לילה, מפנשמיהרו בני חת לקוברה באישון  והטעם  

יבוא  ש ויאמרו   וֵעׂשָ אם  רבקה  את  הבריות  יקללו  לקוברה, 
ממנה   שיצא  של .  "וֵעׂשָ "כרס  אמנו  ומכבודה  ה לימהע  רבקה 

  "י בני חת ולא ע  "יקברה עה וקבורתה, כיון שנהתורה מיתת
מבאר הלשון "אלון בכות" המורה    "בחיינו  רב" ו  בעלה ובניה.

שלא   דו, ובכה עוכה יעקב על מיתת אמשב,  על שתי בכיות
   ה ולא נקברה כשורה.דפנס

הרמב"ן  עוד   הצדקת  כתב  אמו  על  והתאבל  בכה  יעקב 
אותואהבש וה  לב  והשלח,  לרא  ,ןלבית  זכתה  עוד  ולא  ותו 

 ]אוצר פלאות התורה[                                      .משם בשובו
 

 

את   -     לנחם  בא  הקב"ה 
   מו שניחם את יצחקכיעקב 
לשהקב"  מובא  ה)   ,פ"א  בהר אשית  בר(  במדרש בא  את ה  ברך 

'ביע אמו,  קב  מיתת  על  אבלים'  נחשב   ניחוםשרכת  אבלים 
הקב"ה   שניחם  מצינו  וכן  מיתת לברכה.  לאחר  יצחק  את 

אביו ֶאת וַ "  ,אברהם  ִקים  ֱא ַוְיָבֶר  ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי  ְיִהי 
כהק"  ִיְצחָ  חמו י שנ  ).יד  (סוטה  ראבגמ  מובאו  ,יא)  , (בראשית 

אבל ו  לנחם  גנומנהוהנה  ים.  תנחומי  "האבל  המקום  לומר: 
להעיר על ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים". ויש  

כך גם יחיד היושב שבעה, ומברכים לו בלשון  מה שמנחמים  
אתכם'. ינחם  'המקום  עלואפשר    רבים  טעם  דברייתן   "פ 

משה' ה ס  'מטה  תפילה  אמן': ילעני   קנד)   '(דיני  'ואמרו  אמירת  ן 
  יהודה  רבימ ושמעתי יד,יח פילוא  אמן' ו'ואמר לומר ים"ונוהג

 'ברוכים  ליחיד  שאומרים  כמו  דומה  הדבר  למה  החסיד,
בכל   את   המלווים  המלאכים  גד כנ   שהוא  היושבים', האדם 

 . לשומרו" המלווין  המלאכים  אותן לנגד אמן' 'ואמרו יאמר יום,
אתכם'  ,  שלנובנידון    רומלש  י כן  ו ינחם  'המקום  שאומרים 

ליחיד,  ים  רב  וןבלש כנגד  אף  את   יםאכהמלשהוא  המלווים 
של   בצערו  משתתפים  הם  גם  אולי  כי  יום",  בכל  מי האדם 

הנפטר נמצאת   נפשהוא, משום ש  הנודע  שמשמרים. והטעם
 נפטר יחד עם האבל.  ומנחמים ל ,בביתו של האבל

אדם מתאבלת   נפשו של  :דאמר רב חסדא  ).קנבשבת  (  ראבגמו
יה רב  אמר  שבעה,  כל  שאין    ,ודהעליו  מנחמיןמת    -  לו 

 במקומו.   עשרה בני אדם ויושבין כיןהול
בשכונת  מעשה אדם  יהודה  שמת  מנ  ,רב  לו  היו  חמין, ולא 

 .אנשים כל יום שישבו במקומו  עשרה והיה רב יהודה מאסף  
בחלום יהודה  לרב  הגיע הנפטר  השבעה  כלות   "ל:וא  ,לאחר 

 שהנחת את דעתי".  ,"תנוח דעתך
ה"ז)י"פ  לות אב  תכו(הל  הרמב"םו  שנחמד  לי  "יראה  אבלים   ת: 

חולים לביקור  אבליםישנ  ,קודם  עם   -  חום  חסד  גמילות 
המתים". ועם  תקנווסף  ובנ  החיים  אבלים  'ברכת   לניחום 

שאמרו: "אחינו, בעל   ):חכתובות  (  ראגמא בפי שמובכ  ,אבלים'
   אבלים".נחמות ינחם אתכם, ברוך מנחם 

סעו ככשמבר  :מובא  ):כד  טןק  עדומ(  ראגמוב האבל  דה ין 
  .אז מברכין אותו ברכת אבלים ,חריםשל אראשונה מ

 ]אוצר פלאות התורה[

 חינוך   תוצאות של
תע בבה  ֵעָׂשון:  "במרהאן  כ  דמעו  הברה  יהמל    יו ינעיט 
ִמי ֵאֶּלה ב: "קעת יל אאשים, ודליה  לעים ושנל הת עאומטה
יובשתאך  ?  "ּלָ  ע"ה    בקעת  לסחייתהאבינו  בדליה  ד: בלים 
ָחַנן  ַהְיָלִדים" ַעְבֶּד  אלקים   ֲאֶׁשר  לשנלו",  ֶאת  הוא  א ים 
 !? ללס כחייתה
  יו,תו ש נ  לר עבדה לבא אל  יעותו נצב  ב קעי י יר כבסמ  "ן ב מר ה 
  לו   ןתנים שדלם יי הר כמאש  ךותומ  ,יםדליס לחיי תה  ךיכפול

  . ןהלת שהומאן היו ה דלי דיל  תדומעוים ה שנהן ש ה', מוב
ה אן ניועב רתוכ  )יצחק שרגא גראסלרבי  (   "םה ב  ש י ים ש י חר "פס
פע דל  בש  יורבי  סותל "כעל  תר"א)  ר"פב  עמוד  א',   ל ע  (דרשות 
א ֵתְדִעי ָל: ")א, ח(  יםירש ה  יר שק בסופה  , ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים  ,ִאם 

ַהּצֹ  ְּבִעְקֵבי  ָל  רוא  -"  אןְצִאי  אעדל  יםצם  ל שה  תגר דמ  תת 
ת ים אקד וב  -"  ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן",  יהשעמה בפיה  השאה
שצה  תבוקע ללאן  מויכהה,  שדעצה  יםילבן  ים דלי ה  לים 
צ א  ...הלדגש קם  גשודאן  בדים  הנכונה  ךרד ל  נורה,  כדי  י ע 
זו שא ַּבָּנִׁשים"  ה תיה   ה  ה"ַהָּיָפה  לאויר,  וליהת  לכה  . חבש ה 
 .  בקע ל יש  תוובשת לו ֵעָׂשו ל ש תולאשאן לכומ
ִמי "  ים,דליהים ושנה  לם שהותמ  לה עתיה   ֵעָׂשול  ש  תולאש

ּלָ  טמ  -?  "ֵאֶּלה  הקעי  יבושה?  םיבה  עבב:  ים, דליה   לט 
אארוה הא  ה תה  פע  סוךנה  ןחת  היהנל  אחבמם,   ה תין 
ותינודעב ל כמ  ?םגותהנתה  חרואבם  עסת  דבאן  ל יק 
 ם.  תאו תוכנחמת ההו מאה לש  הגולדה ות יישאה
הע  יבו שהב בדליל  ישה   דבלים  תקע יב  הובש ב  אללוכ ה   תת 
 .דח ם ית גהומאת האים ודליה

ס"ה)  'ובט ר  שוח'(  במדרש  מובא יהא   :מזמור  חסדים  'הגומל 
תפילתו' שנשמעת  החיד"א    . מבושר  פירש  זה  מאמר  ע"פ 

ֹטְנִּתי ִמֹּכל  קָ "  :י)  ,(בראשית לבינו  יעקב אב  את דברי  )'דבש לפי '(
,  ב(ל  "וִמַּיד ֵעׂשָ   ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי"  "...תַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאמֶ 

ועל   -  " ִּתינְ ָקטֹ " .  )אי שעשיתי,  החסדים  מכל  ממוני  נתמעט 
הגומל חסד תפילתו נשמעת. ש  , "ַהִּציֵלִני ָנא"סמך זה התפלל  

פינקל צבי  נתן  רבי  חלה  מסלבודק  -  וכאשר  צ"ל, ז  ההסבא 
לצ שמו  את  הדומסר  שיתפללדיקי  ביקש  ר  ובנוסף  עבורו,  ו 

 יו.  גם הוא יתפלל עלשיפנו גם לרוקח העיירה ש
ר זה, הסביר להם: ע"פ דברי חז"ל, רביו על קשלתמיהת מקו

עבודתו  עושה  אמנם  והרוקח  נשמעת,  תפלתו  חסד  בעל 
עם  עצום  חסד  עושה  הוא  למעשה  אבל  ממון,  רווח  למען 

 ]הואיש לרע[                       .נשמעת תפילתו ן כל הציבור, ע
 

 

אבק?המ המעל 
ז  באסהיה  התורה,  ה  החזקת  אודות  ה"חפץ בה  יפה  דרש 

 . קב, אחרון האבותנאבק עם יע  ֵעָׂשושל    ָׂשרוֹ חיים": המלאך,  
ולא נלחם עם   זמן רב כל כך,  המלאך  יש להבין, מדוע חיכה

ין הוא כך: אברהם הוא עמוד החסד,  ירהם או יצחק? הענאב
ל  ויכ  ֵעָׂשושל    ָׂשרוֹ .  יצחק עמוד העבודה ויעקב עמוד התורה

ה את  אברהםלסבול  של  אבל  חסד  יצחק,  של  העבודה  את   ,
לחמה ואזר כאשר הדבר הגיע לתורה, כאן החליט לצאת למ

מאז ועד עתה, המלחמה נטושה תמיד   .כח להתנפל על יעקב
 לומדיה ומחזיקיה! כלפי התורה,



 

 

    
ע שם  לקרוא  עולם  של  דרכו  וכי  ביאור,  מדור   םשל  וצריך 

ע ולא  האדם  ם של  הבהמות  שעיקר  ...  מדור  ביאורו  לא 
הפעולותהחש הן  'אנשים'   יבות  וכגון  אחרים,  עבור  שעשה 
עצמה  ה רואה אחרים  תנהגים אליו כבהמה שאינהמ את  (אלא 

עבור ואבוסה) ונותן  שעושה  מה  אדם,  של  קנינו  כל  זה  כי   ,
זולתו, ולא קרא שם המקום 'בית' על שם מה שבנה לעצמו  

 .('שבט הלוי' עה"ת ד"ה קטנתי, ועוד)
 

הלוי' דוב(  ה'בית  יוסף    היה   גנוה  )זצ"ל  ייצ'יקסולוב הלוי רבי 
מעי מבצאתו  לפשוט  הרו  בגדי  את  לובש  עליו  והיה  רבנות 

פשוטים עם קסקט לראשו כדי שלא ירגישו בו עוברי בגדים  
דרכים. פעם באמצע נסיעתו נפתחו ארובות השמים וגשמים 
בנסיעה.   להמשיך  יכלו  לא  שכבר  עד  ארצה  ניתכו  עזים 

מ האור  דולק  עדיין  פלוני  בבית  כי  על משראה  לדפוק  יהר 
פתח את הדלת, ואף מש  יתבהל  תח בע יו. מתחילה לא פשער

במה כך  כל  הסכים  לאחר לא  ורק  קורתו,  בצל  להכניסו  רה 
הסכים  ושבים  לעוברים  מסוכן  בחוצות  הקור  כי  תחנונים 
נורא.   בביזיון  הבית  בפינת  והשכיבו  לביתו,  והכניסו  היהודי 

לאו 'אורחים'  הגיעו  ארוך,  זמן  עבר  לא  הבית  והנה,    -תו 
ורב'מ המובהורו  רו'  הרה"ק  הבית,  בעל  של  אהק  רן  בי 

את   ית בהל  מה מחסידיו. מיד העלה בעמקוידינוב זי"ע עם כ
שלמה  כסעודת  האורחים  לפני  והגיש  הבית  בכל  האור 

כשעבר הרה"ק מקוידינוב בדרכו ליטול ידיו לקראת בשעתו.  
הארץ   על  שוכב  הלוי'  ה'בית  את  לראות  נחרד  הסעודה 

ומ נורא,  בזיבבזיון  על  נזדעק  התורהיד  כבוד  ומיהר ...  ון 
 .ודהארץ וכיבדו ביותרת הכבלהקימו מן  

אותו   אלא  אינו  הראשון  ש'אורחו'  הבית  בעל  כן  כשמוע 
'גאון' שכל בני ישראל חרדים למוצא פיו, ניגש אליו בדחילו 
שלא  מעשיו  על  וכפרה'  סליחה  'מחילה  וביקש  ורחימו 

(לד,   ונמת הכתוב בפרשתבית הלוי': בהקדאמר לו ה'  ...ייעשו
מעשה  ז) דבר  על  יעקב  בני  חמור, "שאמרו  בן  של שכם  ִּכי ו 

ָעָׂשה   ֵיָעׂשֶ ְנָבָלה  א  ְוֵכן  ַיֲעֹקב  ַּבת  ֶאת  ִלְׁשַּכב  ה".  ְבִיְׂשָרֵאל 
פתחו  בתחילה  כי  הלשון,  כפילות  ביאור  צריך  ולכאורה 

ָעָׂשה" "ְנָבָלה  והוסיפו  ֵיָעׂשֶ וְ "  א  ביאורוהֵכן  אלא  שבני ".   ,
א ָעָׂשה" כי    ומריעקב  אחותם    " ְנָבָלה  יעקב,    -כלפי  בת 

על   למחול  יכולים  היינו  גופא  זה  שעל  בית והוסיפו  כבוד 
לו ולהניח  הלואאבא  אך  ֵיָעׂשֶ " ,  א  דבר  -  " הְוֵכן  עשה  הוא 

כך  ועל  שיהיה,  מי  יהיה  ישראל,  בר  שום  עם  לעשות  שאין 
 .חת דתם למותאין להם סליחה ומחילה וא

שפגעת בכבודי בתור   לוי' ואמר: "על מהסיים ה'בית ה  זהוב
אבל   גמורה,  מחילה  לך  וסולח  מוחל  הנני  הגדול  הגאון 

נורא עהשפלה  להיעשות  אסורה  כזאת  אדם ה  שום  ם 
מישראל, אפילו הפחות שבפחותים, על כך אינני יכול למחול 

סת  ולסלוח לך עד שתעדן את מידותיך המגונות ותלמד הכנ
הי מה  נאורחים  בוא  כן,  על  בסלוצק  א.  אשר  לביתי  עמי  א 

ימים שבועיים  ה   "...למשך  שימשו  יוכך  שבועיים  במשך  ה, 
אלא הוא  לי תת לשום אדם לשמשו,  ה'בית הלוי' בעצמו, מב

בכבודו ובעצמו עמד ודאג לכל צרכיו ושימשו במסירות, עד 
 .ב לב' מה הםטּושהיטיב לראות 'מידות' ו'

 

זצ"ש  רביסיפר   שבדרון  ללום  נודע  שכאשר  דידיו  י ל, 
ברק לבני  נוסע  הוא  פעם  שמדי  ה  בירושלים  , 'ישאן  חזו'אל 

כד במיוחד  לנסוע  תכופות  די  פעמים  ממנו  לברר ביקשו  י 
החזו" את  מספר ולשאול  הדבר  משנשנה  שונות.  שאלות  א 

ב הוא להיענות לבקשתם יפעמים שאל את החזו"א אם מחוי
לב מירושלים  במיוחד  הולבוא  שהרי  ברק,  כרוך  ני  דבר 

חסד היא הנקודה הפנימית השיבו החזו"א: "  ...תורה  בביטול
 . יש' ח"ג עמו' קפח)הובא ב'מעשה א( "של הנשמה

 

ר הגה"ח רבי חיים ברים זצ"ל, שפעם התנצל הג"ר משה  סיפ
(שגוזל  יהושע לנדא ז"ל בפני החזו"א על עיסוקו בענייני חסד  

אימזמנו) החזו"א: "תורה  א"ל    . נשמה  היאהתורה    , חכמה  נה, 
חסם  וכשאד מבין עושה  והוא  מתעלה  נשמתו  זולתו  עם  ד 

הבנ וביתר  שאת  אלה  ומשיג בתורה ביתר  תורה  ביטול  א (ואינו 
 . )הכנה להתעלות בתורה

 

  (ח"ח עה"ת עמו' קח) ידוע ביאורו של הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע  
וביאורו נפשות'.  'בורא  ברכת  " בנוסח  רבות  :  נפשות  בורא 

וי הקב"ה    ,וחסרונן  בעולמוברא  אלו נפ  צר  ולכל  רבות,  שות 
וש  זה בחסרון מעות ורכ  -איזה מחסור    - חסרונן  ת יש הנפשו

ו קרובים  בחסרון  מעט וזה  החסד  יש  רפואה,  צורכי  ידידים, 
דעה או כל שאר חסרונות. וכן מאי טעמה התקין כך הבורא 

  - 'על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי'   -  את עולמו
את להחיות  העולם,    כדי  לתת יס  כיאנשי  כולו  העולם  וד 
 ".רעהו כל אשר יחסר לוולהעניק איש ל

: "כל קיומי וחיותי יש לי מלהיטיב לזולתי, אמריש'  ה'חזון א
 "... כי זה חיי ואורך ימיי

 

פעם שמע הגר"ש רוזובסקי זצ"ל איך שיהודי מסביר לרעהו  
ומעלת   (דיבורי  בשבח  ווארט'  'גוט  ) דועידוחיזוק  אמירת 

נהנה"   הריש עליו  י מ(  זה  חסר  )שנאמר  לא  שאמרו)  " וזה  .  (מי 
הגר"ש "אה  נענה  נהנה   ,ואמר:  וזה  נהנה  כידוע    ... זה 

לאמירת   לה  יש  טוב'  'טעם  איזה  ווארט    'גוט'ל'מבינים' 
 ]באר הפרשהע"פ [                           ". ברוחב לב טוב לרעהו

 

  

 ברינה                    ון   ר
 א]   ז,לי טמש[   " ֵנה ָלׁשֹון עֲ מַ '  מה ּו ֵכי ֵלב  ָאָדם ַמַעְר לְ "

 

 ק דו צו חל ר קב בןיע : ו"ר אבימ נשמת ילולעי                          
      ףוס יוה חבת שמ  חרס-הרשמי: יאת  מר                          
 שרה  תב  נהדי ף :סיוו הבק ר  ןב  כירדמ מרכוס                          

   החשמ  ןב  י: גורג' ן שמחהב  מי ס:  הזון רב ילפת נ                          
 טובה  בן הדוהי :ה לא ן בף חיים ס יו :בן אשר ר מאי  ירב                            

   וד ורחלדבן ם  ייח : לםסא  ןב ב: יעק  ה בן זוהרה למש                             
   ם ברהרו או אח ןב םרחמי : ההרן זוב  ודסעמר אש                             
   חנה בן ימ: ס א יחי ןב ר: עופ בקהור ון יצ בן  יםרפא                           
 בן זינו שמעון בן רחל  : מחהש בן יר מא :חקצי ר ימא ןב  רןאה שהמ
 ון שמש ת ב זהור ה :ימנע  תב  הדרנ  יפה ואל :שמרדכי  מ  תבה ינמ

 בהבת טו )יזי די( הבוהא : ה ביבת חב  ןותכ  : ם ורבירימבת  יננורא  : זה עזיבת מרים 
 יסה מת כבנה י נח:  חנה בת  לח: ר ףס ו י ה בתיח :ח רס ת בה מחש

 

     להבן פאו : אליעד יעקב הכל ן מן) באריה (לאו :הצלח הל
 ) r)esthe neb luehmSmy miJ  ראסת  בןואל י שמימ: ג' וטאזהבה בת  - גון ה  זיווג
   איריסבן ים  מרח הקנאל :פאולה תדיה בהו-: הדס חהמבת שעדינה  :הבהבת זי רחל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 - ריבסלול ות ומולתר  קדשותה ל ,מנות להז 
 Ronbarina@gmail.com:ילאו במי

 4741102.מ ון שרה תמר 2 וצרקה :תבכתו
 
 רבים וי הכזיל עשרכספי מ מום  תרל  מצוה 

 רמת השרון 2 וצרקה' חר: לכתובת ק צ' לוחן לשתינ 

 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  הושנש
 יה ויקטור  תב  אתיל : לולו בת טלימ
 ל רחבת  הצבי חהמש

   תמישלון ובל בי
 ה ית חב לרח

  לז ת מב ידע 

  :ואתפלר
 א   "טליש נה סאמבן כ םיר נסירב מאה
 ית   ישראל בן גל בקיע :  נהח  רהם בןבא
 נה ח  תט בוליז  :בת שרהה ריוקטיו: תגלי טל בתראו

 רחל  ןבן שמעו :  זהילען ב נחם : מ  החשמ ןדוד ב
 ת רו תב ית גל : היהוד  ה בתהב ז  :הת דינב הלופא
        ה  רציפות ב  לאה הליא :  רבקה תקרן בים רמ
   יבה בן חמוחבבי בת פי : טן אנבם הרבא

   בת שדרה נהשוש:  גילן אביבאל ארי
   חלר בת ריתנו:  נהילבת ת : רו הנוארת ב לרח
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פרשת וישלח
ה'תשפ"א

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט
260 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

יעקב  וכך אמר  ומצוות.  תורה 
לבן  ש”עם  זאת  סיבה  מחמת 
שמרתי”,  מצוות  תרי”ג  גרתי 
יכולתי לשמור כל המצוות כי 

כל הקדושה נדבקה בי. 
)מקור ברוך(

מה שיש לבנ”י נכסים 
הוא כדי שיוכלו 
לשחד את הגויים

צאן  וחמור  שור  לי  ויהי 
ואשלחה  ושפחה  ועבד 
להגיד לאדוני למצוא חן 

בעיניך )לב, ו( 
במה  וכי  ידועה,  התמיהה 
ימצא חן בעיניו בזה שסיגל 
נכסים לעצמו אחרי שהוא 
שונאו כל כך, אדרבה, זוהי 
סיבה לשנאה. אמנם יעקב 
רמז לו, כי באמת לא מגיע 
בעולם  חלק  ולזרעו  לו 
ממון  להם  שיש  ומה  הזה, 
אלא  זה  אין  ישראל,  לבני 
עצמם  לפדות  שיוכלו  כדי 
בעת צרה, על ידי שישחדו 
את האומות המצרות להם. 
שיש  מה  לו:  שאמר  וזהו 
הכל  וחמור”,  “שור  לי 
הוא רק בכדי לשחד אותך 
ו”למצוא חן בעיניך”, וכפי 
יעקב לעשו  לו  ענה  שאכן 
כל  לך  “מי  כששאלו: 
פגשתי  אשר  הזה  המחנה 
)להלן לג, ח(, “ויאמר למצוא חן 

בעיני אדוני”. 
)דברי שאול(

אדם יר”ש היצר נמצא 
ברשותו

ויירא יעקב מאוד ויצר לו 
)לב. ח(

יעקב  “ויירא  הפסוק  את  מבאיאן  יצחק  הפחד  הרה”ק  דרש  דרוש 
דהיינו  באמת,  ה’  יראת  לאדם  יש  כאשר  אמר:  וכך  לו”  ויצר  מאוד 
“וירא יעקב מאוד” אזי “ויצר לו”, כאילו היצר הרע נהיה ‘לו’ וברשותו, 

דהיינו שהיצר נכנע לפניו.
)פחד יצחק – באיאן(

גם הענווה הוא חסד ה’
קטנתי מכל החסדים )לב. י(

הרב הקדוש מלובלין ז”ל היה דורש את הפסוק “קטונתי מכל החסדים” 
שעל העניו לדעת שמה שהוא מרגיש בעניוות והוא קטן בעיניו גם זה 

הוא מהחסדים של ה’ יתברך. 
הבעש”ט עבר את הנהר בכח האמונה

כי במקלי עברתי את הירדן )לב. יא(
איתא בספה”ק “דגל מחנה אפרים” על פסוק “כי במקלי עברתי 
זי”ע סיפר שפעם אחת  הבעש”ט הק’  את הירדן” שזקנו מרן 
עבר את נהר ה”דעניעסטער” בלי שום “שם”, - דהיינו בדרך 
נס - בלא שהשתמש ב”שמות”, רק הניח חגורתו על הנהר ועבר 
עליה. ושאל מרן הרה”ק מלעווי זי”ע למה צריך ה”דגל” לפרש 
והסביר,  המים?  פני  על  החגורה  הועילה  ומה  חגורתו  שהניח 
כי חגורה מורה  בזה,  לנו  ָרַמז  ֶרמז  שאין הדבר כפשוטו, אלא 
על אמונה, וכמאה”כ והאמונה אזור חלציו )ישעיה יא, ה( וכוונתו, 
שהבעש”ט הק’ זי”ע, בכח האמונה שלו במי שאמר והיה העולם, 
צריכים  ואם  המים,  את  ברא  כך  עליה,  ללכת  היבשה  וברא 
זו  ואמונה  ביבשה,  שהולכים  כמו  עליהם  ילכו  במים,  לעבור 

הלימוד שהיו מלאכים ממש
וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה 

שעיר שדה אדום. )לב, ד( 
ממש.  מלאכים  ששלח  המדרש  בשם  מביא  ברש”י 
ומבאר  ממש?  מלאכים  שהיו  לרש”י  לו  מנין  וקשה 

מסדילקוב  אפרים  רבי  הרה”ק 
בעל ה”דגל מחנה אפרים” כי בפסוק 
וישלח יעקב מלאכים ‘לפניו’ - נראה 
שתיבת “לפניו” מיותרת, ומזה מדייק 
והוא  ממש,  מלאכים  שהיו  רש”י 
שהרי ידוע כשבאים מלאכים לעולם 
ומתגשמים  מתלבשים  הם  הגשמי, 
עד  העולם  של  החומרי  באויר 
כוונת  וזה  אנשים.  כדמות  שנראים 
הפסוק “וישלח יעקב מלאכים לפניו” 
יעקב,  לפני  רק  היינו,  “לפניו”   –
מדרגותיו  ברוב  עצמו  אבינו  שיעקב 
מלאכים  שהם  בהם  הכיר  הרוחניות 
אנשים,  כדמות  מלובשים  שהיו  אף 
ומזה  אנשים,  היו  עשו  לפני  אבל 

נראה שהיו מלאכים ממש. 
)דגל מחנה אפרים(

*
איך היה מותר ליעקב 
להשתמש במלאכים

הרה”ק רבי מאיר’ל מפרימישלאן 
אבינו  ליעקב  מותר  היה  איך  ביאר 
דידוע  ממש,  במלאכים  להשתמש 
נברא  עושה  שאדם  מצוה  שמכל 
)אבות  חז”ל  שאמרו  כמו  מלאך, 
קונה  אחת  מצוה  “העושה  י”א(  פ”ד 
שממצוה  אלא  אחד”,  פרקליט  לו 
נברא  וכדומה  כוונה  בלא  הנעשית 
מלאך בעל מום ח”ו, ומלאך כזה אינו 
אוהב את עושהו, לפי שיש לו בושה 
מום,  בעל  שעשהו  ידו  על  תמידית 
אך העושה מצוה בשלמות, נברא גם 
אוהב  כזה  ומלאך  בשלמות,  המלאך 
לשרתו  ומוכן  שבראו  מי  את  מאוד 
מיעקב  גדול  לנו  מי  והנה  עת,  בכל 
אבינו ע”ה אשר בוודאי כל המלאכים 
מלאכים  היו  ממעשיו  שנבראו 
מלאכי  וכשראו  ושלמים,  תמימים 
יעקב שעשו הולך לקראתו עם השר 
אל  מעצמם  הם  באו  שלו,  המלאך 
יעקב ללוותו ולשמרו, והרי ברשותו 
המלאכים  את  לשלוח  האפשרות 

הללו ולצוות עליהם שיעשו רצונו, כי הם כמו בניו.
)הרה”ק רבי מאיר מפרמישלאן זי”ע(

יעקב לא רצה לקרוא לעשיו אדון
כה  לעשו  לאדני  תאמרון  כה  לאמר  אתם  ויצו 

אמר עבדך יעקב )לב, ה( 
כה  לעשו  לאדני  תאמרון  כה  לאמר  אתם  ויצו  בפסוק 
כה  “לאמר,  לשון  כפל  ישנו  ה(  )לב,  יעקב  עבדך  אמר 
תאמרון” וצריך ביאור. ועוד יש לתמוה שרז”ל האשימו 
אף  על  ‘אדוני’  לעשיו  שקראו  על  ע”ה  אבינו  ליעקב 
שהיה זה ההכרח מפני איבה והפסת דעתו, אבל בדברי 
להם  אמר  ואיך  בפניו  שלא  היה  הרי  לשלוחים  יעקב 
רצה  לא  שיעקב  דאדרבה,  לפרש  ונראה  “לאדוני”. 
ברכת  על  לעבור  שלא  בכדי  בפניו  שלא  אדון  לקראו 
שמוליכי  שרצה  בגלל  אולם  לאחיך”,  גביר  “הוי  אביו 
המנחה כן ידברו אליו בלשון הזה “אדון”, בכדי להפיס 
להם שהם  ואמר  התחכם  לכן  עשיו.  של  וקצפו  דעתו 

לאמר,  אתם  “ויצו  הכתוב:  כוונת  וזה   – לעשו  יאמרו 
כה תאמרון לאדני לעשו” שיעקב צוה להם שיאמרו-כה 
קראהו  לא  באמת  הוא  אבל  לעשו”,  “לאדוני  תאמרון 

אדון שלא בפניו, וזה הוא לשון המשתמע לשתי פנים.
)ערוגת הבושם(

אצל לבן לא היתה לקדושה במי להתדבק 
עד שהגיע יעקב

עם לבן גרתי )לב. ה(
לבן  עם  כלומר  תרי”ג,  גימטריה  גרתי  ד”א  ברש”י:  איתא 
גרתי ותרי”ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים” 
מפרש  היה  מסערט-ויז’ניץ  ברוך”  ה”מקור  הרה”ק 
שמספרים  מה  עפ”י  צחות,  בדרך  אלו  רש”י  דברי  את 
מהרה”ק מרוז’ין זיע”א שאחד מחסידיו נסע לוינה בעניני 
עסקיו, ובשובו שאל אותו הצדיק על מעשיו בוינה, וענה 
החסיד שאינו מבין משום מה, שבעת היותו בוינה הרגיש 
התעוררות יותר גדולה לקדושה ולמצוות מאשר בעת הוא 
נמצא בביתו. אמר לו הק’ מרוז’ין אין פלא בכך והרגשתך 
מובנת, כי בכל מקום שוררת כמות קדושה מסוימת, ובוינה 
וכשמגיע  להתדבק,  במה  מוצאת  הקדושה  אין  הבירה 
יהודי יר”ש, הרי שכל הקדושה נדבקת בו, משא”כ כאן 
במקומותינו, הקדושה מתחלקת בין הרבים שהם שומרי 

 שריד לדור דעה
הגה"ח רבי משה וובר זצ"ל

בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה המרה על הסתלקותו לשמי רום, 
של האי צדיק, האי גאון, האי חסיד, משיירי כנסת הגדולה, הגה"ח רבי משה 
וובר זצ"ל, דומ"צ בעיר התורה בני ברק, ומרבני בית מדרשינו שטפנשט, 

אשר מאז נוסדו בשנת תשנ"ז עמד לימיננו בעוז ובתעצומות ובהתלהבות דקדושה, 
לדלות  המנוח  זכה  אשר  קמאי,  צדיקי  במשנת  נתיבותינו  ולהאיר  הדרך  להנחותינו 
מתורתם ומבאר מימיהם ולהשקות את עדרי הצאן בדייקנות מפליאה, בהיותו מהוה 
דוגמא חייה ואישית לכל היוצא מפיו, בענוות חן ובתבונה. החזיק עצמו לש"ב למרן 
הרה"ק משטפנשט זצ"ל כבן משפחה לרבנית משטפנשט ע"ה, וכתלמיד וותיק לגדול 
תלמידי הרה"ק משטפנשט זצ"ל הגה"ח רבי משה וויס זצ"ל המכונה רבי משה בטלן 
בבני  שטפנשט  מדרשינו  בית  נפתח  מאז  גדושה.  במנה  וחסידות  חכמה  קנה  ממנו 
ברק היה 'רבי משה דיין' כפי שכונה רבי משה וובר ע"ה מפאר את כינוסי ההילולא 
ב'שבתות שכולה תורה' אותם נהגנו לקיים לפני הילולא דצדיקיא, בהם היה מופיע 
מילי  מהני  לשמוע  כאפרכסת,  אוזנו  עושה  הקהל  כל  כאשר  קדשו,  מדברות  ונושא 
מעלייתא שהיה רבי משה וובר זצ"ל מספר מכלי ראשון ממה ששמעו אוזניו ממורו 
שם  את  הזכירו  בעת  אש  לבת  כולו  כל  שהיה  זצ"ל  בטלן  משה  רבי  הגה"ח  ורבו 
פרסום  למועד  וחזון  שומעיהם  כל  בקרב  נחרטו  הנלהבים  דבריו  שטפנשט,  הקודש 

ההתועדויות בהם התוועד בין כותלי בית מדרשינו בעז"ה.
בעת רעווא דרעווין, שבת קודש לפרשת ויצא יעקב, הוא הודה הוא זיווה הוא הדרה, 
נתעלתה  תשפ"א  כסלו  לחודש  בי"ב  רושם,  עושה  המקום  מן  צדיק  שיציאת  מגיד 
נשמתו לגנזי מרומים לחסות בצל הקדושים שאת תורתם למד ואת מידותיהם הנחיל 

כל ימי חייו. ת.נ.צ.ב.ה.

הרה"ק  של  קדישא  בהילולא  משתתף  משמאל(  )שני  זצ"ל  וובר  משה  רבי  הגה"צ 
משטפנשט זיע"א בבית מדרשינו במשך למעלה מעשרים שנות קיומו בהם הנחיל את 

תורת רבו הגה"צ רבי משה בטלן זצ"ל גדול תלמידיו של הרה"ק משטפנשט
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ה”דעניעסטער”  על  הק’  הבעש”ט  פרש 
ועבר עליו. 

)דגל מחנה אפרים(

יעקב התיירא על שאמר ‘אנכי עשיו 
בכורך’

ירא  כי  עשו  מיד  אחי  מיד  נא  הצילני 
אנכי אתו )לב, יב(

אמרה נאה נאמרת משמו של הרה”ק הרבי 
יעקב  שבדברי  ממעז’בוז’,  ברוכ’ל  ר’ 
ירא אנוכי אותו” מרומז פירוש  “כי  שאמר 
כוונתו של יעקב אבינו ע”ה שאמר מתיירא 
דהיינו  ‘אותו’.  ‘אנכי’  ששמתי  על  אנכי 
“אנכי  ואמרתי  ‘אותו’,  עצמי  את  ששמתי 

עשו בכורך”. 
)הרה”ק הרבי ר’ ברוך ממעז’בוז’ זי”ע - יו”ד ח”י 
כסלו(

שתהיה הטובה מתוך כוונה 
להיטיב ולא מתוך כוונה 

‘להאבידו’ ח”ו
ואתה אמרת היטיב איטיב עמך )לב, יג(
אמר הרה”ק מבארדיטשוב, הנה השי”ת 
לרשעים,  ובין  לצדיקים  בין  טובה  משפיע 
וההבדל הוא רק, שלגבי הצדיקים הכוונה 
אין  לרשעים  ואילו  להם,  להיטיב  הוא 
בעוה”ז  להם  לשלם  אלא  להיטיב.  הכוונה 
למען  הטובים,  מעשיהם  מקצת  שכר  את 
האבד אותם עד כלה, כפי שכתוב: “ומשלם 
ז(  ז,  )דברים  להאבידו”  פניו  אל  לשונאיו 
שתהיה  איטיב’  ‘היטב  הפסוק:  פירוש  וזה 
מתוך  ולא  להיטיב,  כוונה  מתוך  הטובה 
תהי’  וכן ההטבה  חלילה,  ‘להאבידו’  כוונה 
בגלוי ולא בצורת יסורים, שאף כי גם הם 

לטובה, אלא שהטובה היא בסתר. 
)קדושת לוי(

*
כשיהודי אומר שטוב לו אומר 
לו הקב”ה בוא ואראה לך מה 

נקרא טוב
הרה”ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי”ע דרש 
לשבח את הפסוק “ואתה אמרת היטב איטיב 
שנעשה  מה  כל  לקבל  האדם  שעל  עמך” 
שימשוך  הרי  יעשה  כך  ואם  לטובה,  עמו 
על עצמו רוב טובה מהבורא ית’, וזה מרומז 
עמך”  איטיב  היטב,  אמרת  “ואתה  בפסוק 
ואינו  לטובה  הכל  מקבל  יהודי  שכאשר 
אומר  אזי  לו,  שטוב  אומר  ותמיד  מתלונן 
השי”ת הנה כעת אראה לך מה נקרא טוב, 
גוט,  עם  ס’איז  זאגט  יוד  א  הק’:  ובלשונו 
זאגט דער אייבערשטער ‘היטיב עמך’, איך 
גוט.  הייסט  וואס  ווייזין  ערשט  דיר  וועל 
]בתרגום- יהודי אומר שטוב לו, אומר לו הרבש”ע 

‘היטיב עמך’ בוא ואראה לך מה נקרא טוב[.

כל מה שיהודי עושה הוא מנחה 
שלוחה- או לאדוני או לעשו

)לב,  לעשו  לאדוני  שלוחה  היא  מנחה 
יט(

מידנר  משה  רבי  הגה”צ  שלח  פעם 
ביותר  הגדולים  ממקורביו  אחד  את  זצ”ל 
“בית  בעל  האדמו”ר  לרבו  נסיעה  שיסע 
כסף  לו  ונתן  זי”ע,  מסלונים  אברהם” 
שיחזור  לו  אמר  וכשחזר  הדרך,  להוצאות 
לפניו איזה מאמר ששמע מהרבי, ואמר לו 
לאדוני  שלוחה  היא  “מנחה  המאמר,  את 
מנחה  הוא  עושה  שיהודי  מה  כל  לעשו”, 
אם  דהיינו,  לעשו.  או  לאדוני  או  שלוחה, 
עושה זאת כראוי הרי זה מנחה לאדוני, ואם 
אינו עושה זאת כראוי הרי זה חס וחלילה 
לעשו. ואמר הרמ”מ: מאמר זה נשלח עבורי, 
וסימן לכך שהר”ת של מ’נחה ה’יא ש’לוחה 

הם מש”ה.
)נתיבות שלום(

כל מה שיש לאדם יש לו שייכות 
לזה בנפשו
ויוותר יעקב לבדו )לב. כה(

)לב.  לבדו  יעקב  ויוותר  על  בפרושו  רש”י 
כה( מביא “שכח פכים קטנים וחזר עליהם”. 
אמר הרה”ק בעל החידושי הרי”מ בשם 
על  חזר  אבינו  שיעקב  שמה  האריז”ל 
דבר  שכל  מפני  הוא  זה  הקטנים,  הפכים 
בחביון  בו  יש  השמים  מן  לאדם  שנתנו 
להיזהר  יש  ולכן  אליו,  שייכות  איזו  נפשו 
ומוסיף  הדבר.  את  לאבד  ולא  לקלקל  לא 
וחומר,  קל  נלמוד  ומזה  הרי”מ:  החידושי 
למעלות ותכונות טובות שאדם מחונן בהם 
ולא  לקלקל  לא  זהיר  שיהא  השמים,  מן 

לאבד מהן...
)החידושי הרי”ם בשם האר”י זצ”ל(

הטעם למה רק עכשיו הגיע זמנו 
לומר שירה

ויאמר שלחני כי עלה השחר )לב. כז(
מיעקב  בקש  שהמלאך  ברש”י  איתא 
שישלחנו כי הגיע עיתו לומר שירה, ובמדרש 
מבאר שמעולם לא אמר שירה עדיין, ועתה 
הגיע העת לומר שירה. ונשאלת השאלה וכי 
למה רק עתה הגיע העת שלו לומר שירה, 
דשרי  מבארדיטשוב,  הרה”ק  ומבאר 
כאשר  רק  שירה  אומרים  העולם  אומות 
עם  חסד  עושים  הזה  בעולם  אומתם  בני 
כוח  מתווסף  זאת  טובה  ומפעולה  ישראל, 
לשר שלהם לומר שירה, וכך גם היה כאן 
עתה  עד  שירה  אמר  לא  עשו  של  ששרו 
מכיוון שמעולם לא עשה עשיו טוב או חסד 
עם יעקב, ורק כעת כאשר ריחם עליו עשה 
בזה חסד עם יעקב, ומחסד זה התגבר כוח 
שאמרו  מה  וזהו  שירה,  לומר  שלו  השר 
הגיע  ועתה  חז”ל שמעולם לא אמר שירה 
העת שלו לומר שירה. כי עד הנה לא עשה 
עשו עם יעקב חסד ורק עתה עשה חסד עם 

יעקב ולכך הגיע עתו לומר שירה.
)קדושת לוי(

*
אחר  באופן  מבאר  המגיד הק’ מקוז’ניץ 
עד  מדוע  הנ”ל  המדרש  על  הקושיא  את 
עשיו  של  שרו  של  זמנו  הגיע  לא  עכשיו 
לומר שירה. דמלאכים אינם אומרים שירה 
להבורא ית”ש רק על החסד שבראו לעשות 
שתפקידו  מיכאל  המלאך  וכמו  ית’,  רצונו 
החסדים,  ולהגביר  ישראל  על  זכות  ללמד 
וזה כל תכלית בריאתו וכאכן פועל פעולתו 
שרו  והנה  המלאכים.  כל  וכן  שירה,  אומר 
של עשו הוא הס”מ הוא היצה”ר הוא השטן 
על אף שתכלית בריאתו הוא להסית האדם 
ולהסירו מדעת יוצרו, אך הוא כמלאך, אינו 
לעשות  לקולו  ישמע  שהאדם  באמת  חפץ 
הרע, ומה שמסיתו לעבור רצונו ית’ זה הוא 
רק מכח תפקידו, ואילו על האדם להתחזק 
וללחום כנגדו ולכבוש אותו, ואכן כשמפתה 
לאדם ולא יכול לו, מזה נתעורר נחת רוח 
גם היצה”ר מקבל את שכרו,  ואז  ליוצרנו, 
בעבור שהוא גרם הנחת רוח. והנה המלאך 
של עשיו עדיין לא אמר שירה מיום שנברא 
עד  לגמרי,  שכבשו  אדם  היה  שלא  מפני 
האבות”,  “בחיר  שהוא  אבינו  יעקב  שבא 
פ”ד  בן  שהיה  היצה”ר  על  ביותר  וגבר 
נתעורר  לא  ואפ”כ  בגבורתו,  וגבור  שנים 
כמ”ש  רעה,  תאוה  לשום  חלילה  בכוחו 
)בראשית מט ג( ראובן כחי וראשית אוני, והנה 
כשנלחם עמו שרו של עשו לא היתה זאת 
האבקות פשוטה כדרך בעלי המלחמות אלא 
בוודאי היתה זאת מלחמה רוחנית, לבלבל 
ולכן  ולהפילו,  אבינו  יעקב  של  מחשבותיו 
כאשר “וירא כי לא יכול לו” שאבינו יעקב 
התגבר כנגדו ברוב קדושתו עד שנגע בכף 
בחיר  הוא  תם  איש  יעקב  כי  והבין  יריכו, 
הבריאה, וכי לא יכול לו, ואז אמר “שלחני 
שירה  לומר  זמני  והגיע  השחר”  עלה  כי 
פעולתי  ה’ שפעלתי  וברוך  נבראתי  שלכך 

לכן אני חפץ לומר שירה.

ח"י כסליו - הרה”ק הרבי ר’ ברוך 
ממעז’בוז’ זי”ע 

שח  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  מרן 
בקודש מספר עובדות מפליאות מרום 
ממז’בוז’  ברוך  ר’  הרבי  הרה”ק  מעלת 
היתה  שלי  החתונה  סיפר:  וכך  זי”ע, 
ש'החתונה  שכותב  מדבריו  )משמע  אומן  בעיר 
מנחם  רבי  הרה"ק  בחתונת  שהמדובר  באומן'  הייתה 
נחום משטפנשט זצ"ל שנישא לבת רבי שלמה מאומן, 
והוא פלא שכתוב פה הדבר בפשיטות שכן לפי חוקרי 
צורכו(  כל  מוברר  לא  הדבר  רבוה"ק  של  התולדות 
גם בתו של רבי  בין המוזמנים היתה 
נכנסה  החופה  וקודם  ממז’בוז’,  ברוך 
לאבי והגישה בקשה ואמר: הצדיקים 
אומרים שעל החתונה באים גם האבות 
אביכם  יבוא  ובטח  האמת,  מעולם 
בטוח  ואני  ממעזריטש  המגיד  הזקן 
שזקניכם יזמין גם את זקיני הבעש”ט 
יבואו  אם  ואבקשכם  ברוך,  רבי  ואבי 
תזכירו אותי לפני זקיני ואבי. אבי רבי 
והניחה  הבקשה  לקח  מרוז’ין  ישראל 
בתוך החגורה שלו. לאחר החופה קרא 
אבי הצדיק מרוז’ין לבתו של רבי ברוך 
שלום  דרישת  למסור  לי  יש  ואמר: 
לפניה  לצייר  והתחיל  וזקניך  מאביך 
כבחיים  ממש  ברוך  רבי  של  צורתו 
ומסרתי  הכירו  לא  שאבי  אף  חיותו. 

להם הבקשה שלך.
בפ”א סיפר: אבי שאל מבתו של רבי 
דיבור  איזה  שתאמר  וביקש  ברוך 
ששמעה מאביה – שמעתי פעם שאמר: 
הקב”ה יושב כעת ומתפאר, היש עוד 
כברוך’יל בני בעולם. נענה אבי מרוז’ין 
ואמר, זה אמר אביך אזי כשלא הייתי 

אני עוד בעולם, אולם עתה...
 )“אוצר אגדות החסידים” ר’ מנחם גוטמן - ספר 
עשירי(

רבי  מהגה”ח  סתימין”  “מילין  בספר 
נאמן   - ע”ה  קלארפלד  אליעזר  משה 
ביתו מקורבו של מרן רבינו משטפנשט 
- מביא עובדה מופלאה מחיי הרה”ק 
על  קדשו  ושיחת  ברוך  ר’  הרבי 
הגיע  אליהם  העצומות  מדרגותיו 
ירושת  מכח  ולא  עצמית  ביגיעה  רק 
אחת  מעשה  “...נזכרתי  וז”ל:  אבותיו. 
ששמעתי בנעורי מזקן אחד בדינאויץ 
דער-רעביצנ’ס  יעקיל  ר’  המנוח 
ע”ה, אשר כל ימיו היה מתאבק אצל 
ה’חוזה’  להקדוש  עוד  שנסע  צדיקים, 
מלובלין ז”ל. וסיפר לי אשר היה פעם 
החתונה  על  ז”ל  ברוך  ר’  הרבי  אצל 
שנים  החתונה  על  אז  והיו  הגדולה, 
קדושי  ארץ  גדולי  צדיקים  ושלושים 
עליונים ז”ל, וכשישבו הצדיקים אצל 
השולחן בעת הסעודה הגדולה לסעוד, 
ויצא מן  ר’ ברוך עליהם,  הביט הרבי 
השולחן, והסיר מאת ראשו הקדוש את 
השטריימל, והלך רק עם היארמילקע 
מהקאפטין  הכנפות  את  ותחב  ]כיפה[, 
ופקד  בחגורתו,  משי[  עשוי  עליון  ארוך  ]בגד 
והוא בעצמו  להביא את הדגים אליו, 
לפני  הדגים  השולחן  על  העמיד 
ברוך  ר’  והרבי  היושבים,  הצדיקים 
עמד על רגליו. וכשראה איך הצדיקים 
נתמלא  הדגים,  את  לאכול  התחילו 
לאגודל,  אצבעו  את  ויספוק  שמחה 
ומה  חלקנו  טוב  מה  “אשרינו  ויאמר 
נעים גורלנו”, ויאמר אליו הקדוש רבי 
חיים קראסנער ז”ל ]הרה”ק ר’ חיים מקראסנא 
זצ”ל מתלמידי הבעש”ט הק’ זצ”ל, נסתלק ביום ה’ אב 
תקנ”ג. אמרותיו נדפסו בספר אמרי צדיקים[: “רבי 
ברוך סערצע, גיט איז אייך צי זאגען, 
אז איר קענט זאגען ווייטער ומה יפה 
]- רבי ברוך  ירושתנו - דער בע”ש ז”ל” 
אהובנו, לכם נאה לומר כן, כי באפשרותכם להמשיך 
הבעש”ט  זקינו  דהיינו  ירושתנו”,  יפה  “ומה  ולומר 
אליו:  ז”ל  ברוך  ר’  הרבי  ויאמר  ז”ל[. 
איך שווער אייך אז דעם זיידענס דרך, 
ליגט באמיר באהלטען, דאס וואס איר 

זעט בא מיר, דאס האב איך מיר מיט 
]-אני  גיווערקט”  אליין  הילף  גאט’ס 
אצלי,  ומכוסה  טמונה  זקני  של  שדרכו  לכם  נשבע 
ומה שהנכם רואים בי זאת השגתי בעצמי ע”י יגיעתי 

בעזרת השי”ת[. 

)מילין סתימין(

י”ט כסליו - מרנא ורבנא הרה”ק 
המגיד הגדול ממעזריטש זי”ע

מנחם  סיפר רבינו הק’ האדמוה”ז רבי 
נחום משטפנשט: פעם אחת כיוון המגיד 
גדול  ‘יחוד’  זי”ע  ממעזריטש  הגדול 
בראשית  ימי  ששת  מאז  אשר  ונורא, 
‘יחוד’ כזה, והיה  ועד אליו לא נעשה 
ושאלו  למעלה.  גדול  רוח  נחת  מזה 
שהוא  השכר  מהו  השמים,  מן  אותו 
רוצה בעד זה, והשיב המגיד שהוא לא 
עשה בשביל שכר רק “שלא על מנת 
הגידה  אעפ”כ  לו  אמרו  פרס”.  לקבל 
נא שכרך, והשיב המגיד, שהוא מבקש 
וזרע  שזרעו  דהיינו   – הזהב  שלשלת 
כולם  יהיו  צדק  גואל  ביאת  עד  זרעו 
 - השמים,  מן  זה  לו  וניתן  צדיקים, 
ולאחמ”כ עשה הבעש”ט הק’ פעם ג”כ 
יחוד גדול ונורא אשר עוד לא נעשה 
מה  השמים  מן  שאלוהו  וג”כ  כזה, 
רוצה  שהוא  כנ”ל  והשיב  רוצה  שכר 
והשיבו  מזרעו,  יוצא  הזהב  שלשלת 
בהמשך  קדמוך...  כבר  השמים  מן  לו 
זי”ע תפש את  מרן  כי  מובא  הדברים 
ידו של בנו אדמו”ר הק’ רבי אברהם 
כשהוא  אצלו  שישב  זצ”ל  מתתיהו 
שנשמת  בזה  בטוח  הוא  “כי   – אומר 
לו  שבחר  הנשמות  מאותן  היא  בנו 

המגיד הגדול זי”ע”.
)מילין סתימין(

הסמוי  בדבר  אלא  מצויה  הברכה  אין 
מן העין )בבא מציעא מב, א(

מרן רבינו הק’ אדמו”ר הזקן משטפנשט 
‘לחיים’  לשתות  נוהג  היה  זי”ע 
אחר  אחת  פעם  לבנה.  קידוש  אחר 
צלוחית  להביא  ציוה  לבנה  קידוש 
אחד  לכל  למזוג  והחל  מהמרתף,  יין 
פלא,  איזה  וראה  רב.  בשפע  בכוסו 
בדמות  נתלבשה  הברכה  צינור 
הרף  בלא  נובעת  שהחלה  הצלוחית 
לכל אחד בכוסו, ועדיין הצלוחית לא 
התרוקנה, החסידים דממו מהתפעלות 
הוציאו  ולא  גליא  לא  לפומא  וליבא 
בשפתותיהם את מה שעיניהם רואות. 
עד שקם אחד שלא יכול לעצור בעצמו 
והחל להצביע בידו על הצלוחית ועל 
ומיד  עיניהם,  שרואים  הגדול  הפלא 
סיפר  התרוקנה.  והצלוחית  היין  פסק 
זי”ע  ממעזריטש  הגדול  המגיד  הרבי: 
רעמים,  לסבול  מטבעו  יכול  היה  לא 
והיתה תקופה די ארוכה שרעמים לא 
נשמעו במחוז מעזריטש, ובתחילה אף 
מיוחדת,  חשיבות  לזה  ייחס  לא  אחד 
עד שנודע שבערים סביבות מעזריטש 
לא,  במזריטש  ורק  רעמים  נשמעו 
ולדבר  להתלחש  החלו  כך  ומתוך 
מזה, ומאז חזרו הרעמים, וסיים הרבי: 
האנשים  צריכים  היו  מה  בשביל 
במזריטש לדבר מזה, ובשביל מה היה 

צריך היהודי כאן לדבר...
)אמונת אמת(

‘המגיד’ הוא בבחינת ‘משה רבינו’ ע”ה
בה  שיחה  מביא  סתימין”  “מילין  בס’ 
התבטא מרן זי”ע על רום שגב מעלות 
מדריגת זקנו המגיד הגדול ממעזריטש 
זיע”א שהיא כמדריגת משה רבינו. וכך 
כותב: פעם אחת ביום י”ט כסלו אשר 
אז ההילולא קדישא של המגיד הקדוש 
ז”ל:  אדומו”ר  אמר  זי”ע,  זצוקללה”ה 
זקני הרב המגיד הק’ זצ”ל היה בבחינת 

משה רבינו, באמת משה רבינו ע”ה.
)מילין סתימין-קס”א(

יומין דנשמתא
ח"י כסליו - י"ט כסליו במשנת רבינו הק' האדמוה"ז 

משטפנשט זי"ע
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כלו'  תרי"ג,  בגימט'  גרתי  אחר  דבר  כ'  הק'  וברש"י 
ולא למדתי  ותרי"ג מצות שמרתי  גרתי  לבן הרשע  עם 

ממעשיו הרעים עכ"ל.
י'(  )ב'  בויק"ר  וכן  טוב,  ולקח  אגדה  ממדרש  ומקורו 

ובתדב"א )פ"ו( מבואר דיעקב שמר את כל התורה.

א(     בביאור הלשון ותרי"ג מצות שמרתי
המפרשים  הק'  שמרתי,  מצות  ותרי"ג  לשון  על  והנה 
דהלא נמצא כמה מצות שאינם חובה כלל על כל איש 
ואיש אלא על הציבור דוקא, כגון בנין ביהמ"ק והקמת 
אלא  דל"ש  רבות  מצות  עוד  יש  וכן  הרבה,  ועוד  מלך 
עיר  וכ"ש  טמאים,  או  כהנים  כגון  מסוימים  באנשים 
הנדחת ובית המנוגע וכן למחות זרעו של עמלק, וכבר 
כ' הרמב"ם )בסה"מ בהשלמת מצ"ע( דמתוך הרמ"ח מצות, ס' 

מצות הם הכרחיים.
וכמה תירוצים נאמרו בזה:

א. הצידה לדרך )על פרש"י( כ' דשפיר אפשר לקיים את כל 
בפר'  חז"ל  כדרשת  לעשותם,  ע"ע  שיקבל  ע"י  המצות, 
בא עה"פ וילכו ויעשו בנ"י )והובא ברש"י שם( מכיון שקבלו 
עליהם מעלה עליהם כאילו כבר עשו. וכן בספרי )עה"פ 
שהזכירה  מכאן  חז"ל  דרשו  ועשיתם(,  ה'  מצות  כל  את  וזכרתם 
כמעשה, א"כ ע"ז הדרך יוכל כל אדם לקיים כל התרי"ג, 
דא"א  ומה  לו,  דאפשר  מה  כל  בפועל  שיעשה  דהיינו 

יקבל ע"ע.
ב. והוסיף הצידה לדרך שאם קורא באותם מצות שא"י 
זאת  ק"י.(  )מנחות  בגמ'  כדאי'  עשאם,  כאילו  ה"ה  לקיים 
חטאת  בתורת  העוסק  כל  כו'  ולמנחה  לעולה  התורה 
כאילו הקריב חטאת כו' ע"ד ונשלמה פרים שפתינו. וכן 
עי' בתורה אור למרן הח"ח זיע"א )פ"ד( דכ' דצורת הנפש 
כרחך  ועל  והשס"ה,  הרמ"ח  כל  קיום  ע"י  רק  תושלם 
דיקיים זה ע"ע שילמד ויחזור באותם מצות שא"י לקיים.
שהם  מצות  שמר  שיעקב  דהכונה  תי'  יוסף  בפרדס  ג. 
)מנחות מ"ג:( צדקה  שקולות כנגד כל התרי"ג, כמו ציצית 
)ב"ב ט'.( מילה )נדרים ל"ב.( ע"ש עוד, אמנם בדרוש שמואל 
כ' על פי' זה דהוא דוחק לכן פי' כהפי' הקודם. ]ועי' יקרא 

דאורייתא משכב"ז[

זיע"א מטו דפי' דתרי"ג  ד. משמיה דבעל "שבט הלוי" 
מצות שמרתי הוא מלשון ואביו שמר את הדבר והיינו 

דהמתין וציפה מתי יוכל לקיים את כל התרי"ג.
היינו  דשמרתי  כ'  זצ"ל(  מדינוב  דוד  ר'  )להרה"ק  דוד  בצמח  ה. 
דשמר מלהרהר בבית לבן בד"ת, שהיה שם תרפים, וע"ז 
וירושלמי שבת פ"ט ה"א( ואסור  )עי' או"ח סי' נ"ה ס"כ  דינה כצואה 
להרהר שם בד"ת, וזהו ותרי"ג מצות שמרתי, דהוא שמר 

את התרי"ג, ע"י ששמר מלהרהר בהם שם ודו"ק.

ב( דברי הרמב"ן שהאבות קיימו את התורה רק 
בא"י, ובענין מיתת רחל

הנה הרמב"ן )בפר' תולדות כ"ו ה'( כ' וזל"ק, ויש לשאול איך 
הקים יעקב מצב ונשא ב' אחיות, וכדעת רבותינו נשא 
ד' אחיות ]דגם בלהה וזלפה היו אחיות[ וכו' והאיך אפשר שיהיו 
ע"ע  אביהם  אברהם  שאסר  במה  בתורה  היתר  נוהגים 
ואת  בניו  את  יצוה  והוא  הדבר,  על  שכר  ה'  לו  וקבע 
ביתו אחריו ללכת בדרכיו וכו' וכו' ותי' הרמב"ן דהאבות 
שמרו את התורה בארץ בלבד, ויעקב בחו"ל בלבד נשא 
וכו' ע"ש  כי המצות משפט אלקי הארץ הם  ב' אחיות 
]וצע"ק דהרמב"ן לא תי' לדעת חז"ל דגם בלהה וזלפה היו אחיות[  דבריו. 
ובפר' ויחי )מ"ח, ז', בסוף( כ' הרמב"ן דהטעם שלא קבר את 
רחל במערת המכפלה, "כדי שלא יקבור שם ב' אחיות 
כי יבוש מאבותיו, ולאה היא הנשאת לו ראשונה בהיתר, 
ורחל באהבתו אותה בנדר אשר נדר לה לקחה" עכל"ק.

נתכנו  לבדו  דלה'  הרמב"ן  הוסיף  כ"ה(  )י"ח,  אחרי  בסו"פ 
ובזכותו  כו'  לארץ  בואם  בתחילת  רחל  עלילות שמתה 
לא ישב בארץ עם ב' אחיות, והיא היתה הנשאת באיסור 
האחוה כו' ולא נגע בה בארץ כלל מפני הענין שהזכרנו, 

עכל"ק.

יש לבאר כמה ענינים בדברי הרמב"ן וזה החלי בעזה"י.

ג( ביאור דברי הרמב"ן
בעיקר ד' הרמב"ן שהאבות לא קיימו התורה אלא בא"י, 
צ"ת מנ"ל לחלק, והרמב"ן )בפר' אחרי( ביאר דבריו, ע"ש 
והובא  )בפר' עקב,  והביא שם את הספרי  בזה,  שהאריך 
אף  אלה,  דברי  את  ושמתם  עה"פ  שם(  וברמב"ן  ברש"י 

לאחר שתגלו היו מצוינים במצות, הניחו תפילין עשו 
וכה"א  כשתחזרו,  חדשים  לכם  יהיו  כדי שלא  מזוזות 
עוד,  ברמב"ן  ע"ש  הספרי.  עכ"ל  ציונים  לך  הציבי 

והביא כן מהראב"ע )בפר' וילך(.
הנה כתי' זה של הרמב"ן כ' גם בחידושים עה"ת לר"ת, 
בדרך  רחל  עליו  מתה  לארץ  בהכנסו  כי  ועוד  וז"ל 
עליו  חיוב  אין  הכרת  כי  הכל,  קיים  לא"י  וכשנכנס 
אלא בארץ כמו שאמר הכתוב כו' כי ארץ ישראל אינה 
סובלת העריות וע"ז כמו חו"ל, וע"כ הזהיר יעקב את 
בניו ואת כל אשר לו )בפרשתן ל"ה, ב'( הסירו את אלהי 
הנכר אשר בתוככם בבואו לבית אל כו' וכל זמן שהיה 
בחו"ל לא נתחייב כרת אבל כשנכנס לארץ מתה רחל 
ולא עבר על כרת בא"י עכ"ד הק', והם כד' הרמב"ן, 
אלא דר"ת כ' מצד הכרת. ובהערות וביאורים אהלי תם 
שם ביאר דסיבת הכרת הוא מצד קדושת א"י שאינה 
סובלת העריות והטומאה, אך לאחר שניתנה תורה, אין 
יש  ובכ"מ  במקום,  תלויים  הגוף  חובת  שהם  המצות 
כרת. ועוד ציין שם לזוה"ק )ח"ב י"א: ח"ג רפ"ו.( ]ובמשנת 
חיים )במדבר. בפר' שלח על המקושש( ביאר ע"פ הספרי הנ"ל את 
דברי התוס' ב"ב )קי"ט: ד"ה אפי'( בענין מעשה המקושש, ע"ש. 
וע"ע בן יהודע )כתובות ק"י:( על כל הדר בא"י דומה כמי שיש 
לו אלו-ה, ודו"ק[ ועדיין צ"ב, דסו"ס כיון שאחר שניתנה 
תורה הרי אין חילוק במצות שהם חובת הגוף בין א"י 
כמו  בחו"ל,  גם  קיימו  לא  האבות  מדוע  א"כ  לחו"ל, 

דקיים אברהם עירוב תבשילין וכו'.
בפי'  הרמב"ם  בן  )ר"א  הראשונים  מש"כ  ע"פ  לבאר  יש 
עה"ת, הרמב"ם באיגרת, וכן בדעת זקנים בראשית ל"ז, ל"ה, וכ"כ 
הנפה"ח ש"א פכ"א והעונג יו"ט בהקדמה וכעי"ז באוה"ק בראשית 
שהם  מה  לפי  המצות  מקימים  היו  דהאבות  ד'(  מ"ט, 
השיגו בשורש נשמתם שזה יגרום תיקונים בעולמות. 
ולא לפי איך שאנו מקיימים לאחר שניתנה תורה, וא"כ 
י"ל דלפי שורש המצות לא הוצרכו האבות לקיים את 
"הציבי  אצלם  שייך  היה  לא  דלכאו'  בחו"ל,  המצות 
לך ציונים" והנה הנפה"ח שם כ' לפ"ד אלו לתרץ את 
עיקר קו' הרמב"ן, דכאן יעקב השיג דיגיע תיקון גדול 
וכו' ע"ש. אמנם בדעת הרמב"ן  ב' אחיות  ע"י שישא 
י"ל דבחו"ל האבות קיימו לפי השרשים, אבל בא"י הם 

קיימו כמצווים.

ד( בענין איסור אחות אשה, ובהגמ' בפסחים.
היתה  דהיא  לאה[  ]ולא  מתה  דרחל  כ'  הרמב"ן  הנה 
הנשאת באיסור האחוה, ולאה היא הנשאת לו ראשונה 
כ'  זצ"ל  פינקל  הגרא"ב  של  משולחנו  ובס'  בהיתר. 
דמדברי הרמב"ן אלו מוכח כיסוד הגרנ"פ זצ"ל ]חי' ר' 
נחום יבמות ג': לגבי תי' הגרז"ס זצ"ל על קו'האחרונים על האבנ"מ 
)סי"ח( שכ' דל"מ יבום אם לא תהא אשתו אלא לביאה ראשונה, 
ואח"כ יפקע הקידו'. והק' מיבמות ג': דמבואר דאי לאו קרא דעליה 
יפקע  ראשונה  ביאה  דלאחר  אף  אשה  אחות  לייבם  אפשר  היה 
הקידו', ותי' הגרס"ז דבאחות אשה כיון דיחול היבום יפקע קידושי 
וע"ז אמר הגרנ"פ:[ דבערוה  אשתו, ושוב יבמתו תהא מותרת, 
יצוייר  אלו  גם  הערוה  היא  השניה  רק  אשה  דאחות 
בהתר  דנשאת  הראשונה  אבל  קידושין,  בה  דתפסי 
לעולם ל"ה ערוה דאחות אשה דהכי משמעותא דקרא 
כו' ע"ש. וכ' הגרא"ב דהכי מבואר גם מדברי הרמב"ן 
אשה  אחות  באיסור  האסורה  רחל  דוקא  דלכן  הנ"ל, 
מתה, ולא לאה, עכ"ד. אמנם לענ"ד יש לדחות הוכחה 
זו, דהנה לפי"ז מדוע הוצרכה רחל למות הרי הרמב"ן 
כ' דמאז שנכנסו לא"י, יעקב לא נגע בה. א"כ שימשיכו 
לחיות כך, ולאה תשאר מותרת דהרי היא נשאת בהתר 
]ודוחק לומר דהעדיפה למות מאשר לחיות בלא יעקב[ ואמנם 
י"ל דהיא מתה משום חשש תקלה בהמשך, או משום 
המכפלה  במערת  לקוברה  נתבייש  דיעקב  כמו  קלון 
כמש"כ הרמב"ן, אך יותר י"ל דלעולם גם לאה היתה 

ומש"ה  כהגרנ"פ,  ודלא  אשה,  אחות  באיסור  אסורה 
רחל מתה, דאל"כ לאה ג"כ תשאר אסורה על יעקב. 
הנשאת  דהיא  כיון  מתה  שרחל  הרמב"ן  שכ'  והטעם 
באיסור, כונתו לשעת הנישואין. דבשעת הנישואין של 
לאה הרי ודאי זה היה היתר גמור. ואלו נישואי רחל, זה 
היה איסור כבר בשעת הנישואין, וממילא לאה קודמת 
על רחל. ]אמנם גם את רחל הוא נשא בחו"ל, אבל עכ"פ בא"י 

זה איסור[.

כ'  )להגרי"מ אדלר שליט"א(  בספר הוגי שעשועות עה"ת 
דמש"כ הרמב"ן דהאבות לא שמרו את התורה בחו"ל, 
אין הכונה שלא שמרו כלל, אלא הכונה אם היה צורך, 
זצ"ל,ע"ש.  ברוידא  להגרש"ז  דרך  שם  בס'  כ'  וכעי"ז 
והוכיח כן מהגמ' בפסחים )קי"ט:( דאיתא שם דלעת"ל 
ירצה  לא  יעקב  לצדיקים,  הקב"ה  שיעשה  בסעודה 
ליטול את הכוס מפני שהוא נשא ב' אחיות שעתידה 
תורה לאוסרן עליו, ולפ"ד הרמב"ן דהאבות לא קיימו 
זה,  איסור  דוקא  יעקב  נקט  אמאי  בחו"ל  התורה  את 
והלא גם שאר מצות לא קיימו בחו"ל, וכן הוכיח מהא 
וכן  בחו"ל,  היה  דזה  לבן  אצל  מצות שמרתי  דתרי"ג 
הוכיח מהגמ' בחולין )צ"א.( לפרש"י שם )ד"ה פרע להם 
בית השחיטה( ]אמנם המהריל"ד )בפר' תולדות( כ' דהרמב"ן פליג 

וצ"ל דיפרש שם כתוס'[. ומשה"ק הרמב"ן  על הרש"י הנ"ל, 

ע"ע מהמדרש שיוסף שמר שבת במצרים, היינו משום 
דמשמע במדרש שיוסף שמר כן בתורת חיוב, ע"ש עוד. 
]וכן יש להוכיח לכאו' ממה דנענש יעקב על הכ"ב שנה שלא כיבד 

את אביו אף דהיה בחו"ל, אמנם יש לדחות דכבוד אב זה סברא 

ומש"ה התחייב בזה[.

העמדת  של  הצורך  מלבד  אחיות,  ב'  שנשא  במה 
מפני  כן  עשה  דהוא  הרמב"ן  כ'  בזה  שהיה  השבטים 
שהוא נדר לרחל שיתחתן עמה, אמנם אם האבות היו 
מקיימים את התורה גם בחו"ל לא היה מהני מה שנדר 
האבנ"ז  ע"פ  א"ז  שביאר  נחום"  "שלמי  בס'  ועי'  לה, 
)יו"ד ש"ו( דחיוב נדר בב"נ הוא מסברא ובא"י היה סברא 

שם  יקיימו  שהאבות  רצה  שהשי"ת  מה  מצד  זה  נגד 
את המצות.

ובעיקר הקו' מהגמ' בפסחים הנ"ל בספר שלמי נחום 
תי' דשאני ערוה דאיסור זה קיים גם לאח"מ כמבואר 
ביבמות )נ"ה: לפרש"י שם, וכן בתוס' ורמב"ן ב"ב קי"ד.( דיש 
שארות לאחר מיתה, ולכן זה קיים גם לעת"ל משא"כ 
)תענית ה':(  שאר מצות, אמנם יש להעיר דאיתא בגמ' 
דיעקב אבינו לא מת, ויש ליישב. ועוד יש לתרץ על 
הגמ' בפסחים, דכשיעקב אבינו נשא אותם בחו"ל, הרי 
הוא ידע שהוא יחזור אח"כ לא"י, וא"כ איך מלכתחי' 
הוא נשא אותם ולא מצינו דידע יעקב דרחל תמות, ויש 
להוסיף דהרי כשנכנסו לא"י היא באמת עדיין לא מתה, 
רק לאחר זמן קצר, ]אמנם עי' רש"י )בראשית מ"ח ז'( והרמב"ן 
ב' אחיות  יעקב  ובעיקר קו' הרמב"ן האיך נשא  פליג[ 

נאמרו עוד הרבה ביאורים מהראשונים והאחרונים )ועי' 
גם ילקוט ביאורים פסחים שם( ואנו לא באנו אלא לדון מעט 

בדברי הרמב"ן.

וללמד  ללמוד  הק'  אבותינו  בדרכי  לדבוק  יזכינו  ה' 
לשמור ולעשות באהבה.

להערות על מדור זה ניתן להתקשר 053-4162606

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
 בענין יעקב נשא ב' אחיות ומיתת רחל

ויצו אותם לאמר כה תאמרו לאדני לעשו כה אמר אחיך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה )ל"ב, ה'( 
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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 עלות השחר 
שלחני כי עלה השחר )לב, כז( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

שירת המלאכים
יתיר  בנהירו  דנהיר  מדורא  הוא  חמישאה,  מדורא 
מכלהו קדמאי, ואית ביה מלאכין מנהון אשא ומנהון 
מיא לזמנין אשתכחו ברחמי ולזמנין אשתכחו בדינא, 
אלין בסטרא דא ואלין בסטרא דא, לזמנין נהרין אלין 
אלין  למאריהון,  לזמרא  ממנן  ואלין  אלין,  וחשכין 
ממנא  נהורא, וחד  סליק  כד  ליליא, ואלין  בפלגות 
ואתער  ליליא  אתפלג  כד  שמיה,  קדשיאל  עלייהו 
עם  לאשתעשעא  ע"ב(  )ס'  אתי  וקב"ה  צפון,  רוח 
ומטא  אקיש,  צפון  רוח  כדין  דעדן,  בגנתא  צדיקייא 
מזמרין  וכלהו  לזמרא,  ליליא  בפלגות  דממנן  לאינון 
קדרותא  ומתחבר  צפרא  אתי  שירתא, וכד  ופתחין 
שירתא,  אמרין  אחרנין  כלהו  כדין  בנהורא,  דצפרא 
מסייעין  )דלתתא(  מלאכין  שאר  וכל  רקיעא  ככבי  וכל 
ויריעו  בקר  ככבי  יחד  ברן  ז(  לח  )איוב  דכתיב  כמה  לון, 
כל בני אלהי"ם, עד דישראל נטלי שירתא ותושבחתא 

אבתרייהו.
]תרגום: מדור חמישי, הוא מדור שמאיר באור יותר מכל הקודמים, 
ויש בו מלאכים, מהם אש ומהם מים. לפעמים הם נמצאים ברחמים, 
זה. לפעמים אלה  ואלה בצד  זה  ולפעמים נמצאים בדין. אלה בצד 
בחצות  אלה  לרבונם.  לזמר  ממנים  ואלה  חשוכים,  ואלה  מאירים 
קדשיא''ל.  ששמו  עליהם  אחד  האור. וממנה  כשעולה  הלילה, ואלה 
בא  הוא  ברוך  והקדוש  צפון  רוח  ומתעורר  בחצות  הלילה  כשנחלק 
ומגיעה  מקישה  צפון  רוח  אז  עדן,  בגן  הצדיקים  עם  להשתעשע 
ופותחים  מזמרים  וכלם  לזמר,  הלילה  בחצות  הממנים  לאותם 
האחרים  כל  אז  באור,  הבקר  קדרות  ומתחברת  הבקר  בשירה. וכשמגיע 
אומרים שירה, וכל כוכבי הרקיע וכל שאר המלאכים ]שלמטה[ מסיעים 
ויריעו  בקר  ככבי  יחד  ברן  לח(  )איוב  שכתוב  כמו  להם, 
כל בני אלהים. עד שישראל נושאים שירה ותשבחות 

אחריהם[.
)זוהר ח"א מ, ב(

 לקום ולהתגבר בשירות ותשבחות
שערי  כל  בג"ע,  הצדיקים  עם  נכנס  כשהקב"ה  תנא, 
שמים למעלה, על החיות, ולמטה מהם, כולם נפתחים, 
והוא עת רצון לעסוק בתורה. ואותם כתות של מלאכי 
פוצחים  כולם  והצדיקים,  ג"ע,  בוסמי  וכל  השרת, 
רנה, לפני מי שאמר והיה העולם. הה"ד, אך צדיקים 
כשיושבים  לשמך.  יודו  צדיקים  אימתי  לשמך.  יודו 
בג"ע.  לפניו  שיושבין  בשעה  דהוא  פניך,  את  ישרים 
עד  שירה,  אומרת  השרת,  מלאכי  של  שלישית  וכת 
שעולה  בשעה  לישראל,  חובה  ויש  השחר.  שיבקע 
ותשבחות  בשירות  ולהתגבר  לקום  השחר,  עמוד 
לפני הקב"ה. מ"ט משום דנסבין שיראת בתר מלאכי 
ומשחרי  הה"ד  עמהם.  למטה  מצוי  והקב"ה  השרת, 
יפסיק משיתחיל,  ובלבד שלא  יהודה  ימצאוננו. וא"ר 

עד שיתפלל כשהחמה זורחת.
)זהר חדש מדרש הנעלם יח, א(

 הוא זמן טוב לתפילה
השחר  שבעלות  לומר  וישכם.   - השמים  שער  וזה 

פותחין שער השמים והוא זמן טוב לתפלה.
)בעל הטורים בראשית כח, יז(

 גודל החשיבות להיות ניעור בשעת עלות 
השחר

ודע כי העיקר הוא שצריך להשתדל בכל כחו לעסוק 
בתורה כל חצות לילה עד שיעלה עמוד השחר, וילך 
להתפלל, ולא יפסיק בשינה כלל, ודבר זה אין למעלה 
ממנו, אבל אם אין באדם יכול' להיות נעור כל חצות 
אחרונה של הלילה, אז יקום ממש בחצות ויבכה על 
החרבן כמו חצי שעה כנ"ל ואח"ך תעסוק בתורה שעה 
אחרת ותכוין לשני הכונות הנז', ואח"ך תחזור לישן, 
עלות  קודם  שעה  חצי  כמו  ותקום  שתחזור  ובלבד 
שיעלה  שקודם  באופן  בתורה  לעסוק  ותחזור  השחר 
הנז',  רחל  השכינה  עם  מתקשר  תהיה  השחר  עמוד 
וכאשר הגיע עלות השחר אשר אז עולה השכינה עם 

דודה באצילות כנודע הנה ימצאוהו נעור ומתקשר עמה 
בסוד בני היכל' דמטרוניתא ותעל' אותך עמה בעת עלותה 
כי  אני מעורר השחר  וז"ס אעירה שחר  בתפלת השחר, 

העיקר הוא שיהא ניעור בעת עמוד השחר.
)שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ד(

 סגולה לבנים
השירות והתשבחות שאומרים קודם עלות השחר, סגולה 

גדולה לבנים. גם לאשה שנחסר חלבה, גם לאשה שהיא 
כעסנית. גם השתדלות בפדיון שבוים מסוגל לבנים.

)סגולות ישראל מערכת ב אות ל, יו"ל ע"י הרה"צ רבי שבתי פרייזלער 
אבד"ק אורשיווע(

 קליפה העומדת בשעת עלות השחר
וימן האלהים תולעת בעלות השחר למחרת. כמו שידוע 
כי בכל עלות השחר עומדת קליפה אחת שרוצה ליטול 

את כל השפע, ונקרא 'תולע', והוא נגד שם ראשון של 
מ"ב שהוא בבקר מדרש של אברהם כידוע ליודעי חן, 
ועל זה באה עולת תמיד נגד תולע, וזה אמרו ותך את 
עולם  טובת  כי  להודיע  עשרו  שנטל  וייבש,  הקיקיון 

הזה אין.
)ביאור הגר"א יונה ד, ז(

 מסוגל שיחולו הברכות
איתא בזוהר הקדוש במדרש הנעלם, שבעלות השחר 
הברכה  ומתקיימת  והכוכבים,  המלאכים  משוררים 
של כל אדם, וכן יעקב אבינו ע"ה אמר בעלות השחר 
)בראשית לב, כז( 'לא אשלחך כי אם ברכתני', נמצא דאז 
אדם  מבני  אפילו  הברכות,  כל  שיחולו  מסוגל  הזמן 

פשוטים.
)אורח צדיקים, אות מט עמוד צד(

 סגולה להצלחה
השחר  בעלות  קום  לגדולה  ולעלות  להצלחה  סגולה 
עם  ל"ט  מזמור  פעמים  שבעה  ותאמר  לאויר  ותצא 
השם שלו, ה"י יהי רצון מלפניך ה' השם הגבור והנורא 
שתרומם קרני ומזלי ותצליח אותי מהיום ועד עולם 

אמן אמן אמן סלה סלה סלה.
)שער הצלחה אות לג(

 קפידא מלומר סליחות בקדרותא דצפרא
בזוהר וישלח קע"ח ]ע"א[, אמר ליה בגין דכד נפיקנא 
השתא  דק"ש,  זימנא  מטא  ולא  צלותא  זמן  הוי  לא 
לאורחא  נפקנא  לא  עד  אבל  צלינא,  נהיר  דשמשא 
בעינא בעותא מיניה ואמלכנא ביה, אבל צלותא דא לא 
צלינא דהא אנא אשתדלנא באורייתא מפלגות ליליא, 
וכד אתא צפרא עד כען לא הוי עידנא לצלי צלותא, 
בגין דההוא שעתא דקדרותא דצפרא אשתכח, אתתא 
איהי  דבעיא  כחדא,  ברזא  ואינון  בבעלה  משתעיא 
כך  ובגין  בהדה,  דיתבי  בעולמתהא  למשכנא  למיהך 
לא בעי ליה לבר נש למיפסק מילייהו דמתחברן כחדא 
שמשא  דנהיר  והשתא  בינייהו,  אחרא  מלה  ולאעלא 
הוא עידן צלותא לצלאה כמה דאוקמוה דכתיב ]תהלים 
ע"ב[ ייראוך עם שמש וכו' לנטרא נהורא דשמשא בהדן 
ולא  איצטריך  שמשא  בהדי  יראה  דהא  לה  לאנהרה 
לאפרשא לון, וכד לא נהיר יממא לאו הוא יראה בהדי 
שמשא ואצריכא לחברא לון כחדא, ודא הוא עם שמש 

עכ"ל.
]תרגום: אמר לו, משום שכשיצאתי לא היה זמן תפלה ולא הגיע זמן 
קריאת שמע. עכשו שהשמש מאירה, התפללתי. אבל עד שלא יצאתי 
לדרך, בקשתי בקשתי ממנו ונמלכתי בו, אבל תפלה זו לא התפללתי. 
שהרי אני עוסק בתורה מחצות הלילה, וכאשר הגיע הבקר, עד עכשו 
לא היה זמן להתפלל תפלה, משום שאותה שעה של קדרות השחר 
נמצאת אשה מדברת עם בעלה והם בסוד כאחד, שהיא רוצה ללכת 
למשכנה עם עלמותיה שיושבות עמה, ולכן לא צריך האדם להפסיק 
דבורם כשמחברים כאחד ולהכניס דבר אחר ביניהם. ועכשו שהאיר 
)תהלים  שכתוב  שבארוהו,  כמו  להתפלל,  התפלה  זמן  הוא  השמש, 
עב( ייראוך עם שמש. מהו עם שמש? לשמר אור השמש עמנו להאיר 
לה, שהרי יראה עם השמש צריך, ולא להפרידם. וכשלא מאיר היום, 

הוא לא יראה עם השמש, וצריך לחבר אותם כאחד, וזהו עם שמש[.

ומשום הכי ראיתי כמה מאנשי מעשה נמנעים לומר 
שכתב  מלך  במקדש  ועי'  דצפרא,  בקדרותא  סליחות 
שאין קפידא רק בתפילת שמ"ע אבל סליחות ותחנונים 

מותר לומר.
)אגרא דפרקא אות קמז(

  אמירת פרק שירה בעלות השחר
בכל  או  יום  בכל  זו  אומרים שירה  ועל ששאלת אם 
שבוע או חדש נראה לומר שאומרים אותה בכל יום 
בבקר שאז נהנים מיצירת העולם וכמו שהאנשים לאור 
הבקר יקומו להודות לאל יתברך על שהחזיר נשמתם 
לגופם שהוא כעין יצירה חדשה, כן כל הברואים נהנים 

בעלות השחר מיצירתם ואומרים שירה.
)הקדמת המבי"ט לפרק שירה(

ברכת הצדיקים
הוצרך  יהודי  כאשר  זי"ע  מקרעטשניף  הרה"ק  אאזמו"ר 
בעדו  ולפעול  להעתיר  בידו  עלתה  ולא  גדולה,  לישועה 
בכח תפלתו הזכה, היה מייעצו שיגיע אליו בין העלות לנץ 

החמה ואז היה מברכו, והרבה זכו אז להפקד בישועות.
)דרך אמונה, תולדות תשפ"א(
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בעלות השחר - ברכה מקובלת אף לשאינם 
זכאים

יהי אור( בקדרותא דצפרא  )בראשית ד"ה  איתא בזוהר חדש 
מסוגל לברך את ישראל כל משאלות לבבם, ונלמד הדבר 
מגזירה שוה, נאמר כאן )בראשית א ד( וירא אלקים את 
טו"ב  כ"י  א(  כד  )במדבר  התם  ונאמר  טו"ב,  כ"י  האור 

בעיני י"י לברך את ישראל.
והנה נלמד הדבר בגזירה שוה דוקא, נ"ל דהנה ג"ש 
מדת  נגד  מכוון  בהם  נדרשת  שהתורה  מדות  בי"ג 
לג,  )שמות  נאמר  והנה  הרחמי"ם,  מדות  שבי"ג  רחום 
יט( ורחמת"י את אשר ארחם, אף על פי שאינו כדאי 
הברכה  שתהא  בג"ש,  הדבר  נלמד  כן  על  ז.(,  )ברכות 

מקובלת אע"פ שאינם זכאים ח"ו.
)אגרא דפרקא אות רסז(

נטילת ידים בעלות השחר
סעודת  על  משטפנשט[  מנחום  מנחם  רבי  הרה"ק  ]של  בשבתו 
נישואין מבנו הה"צ ר' ]אברהם[ מתתיהו זי"ע ונמשך 
הסעודה עד אור הבוקר, ופתאום קרא ליתן לו מים 
ליטול ידים, ]מכיון שעלה עמוד השחר[ ואמר: לפלא הידים 
בעצמם מרגישים בעת שצריכים נטילה. ]וכך כתב בשו"ע 
ליטול  צריך  יש להסתפק אם  כל הלילה  ניעור  היה  סי"ג: אם  ס"ד  או"ח 
ידיו שחרית להתפלל ולהעביר רוח רעה מידיו, הג"ה ויטלם בלא ברכה[.

)אמונת אמת שטפנשט(

אם הקב"ה ירצה יאיר השחר
בעת חוליו של אדמוה"ז מסאדיגורה זי"ע אחרי שנשתחרר 
רבינו  לבקרו.  לסאדיגורה  באו  הקדושים  ואחיו  ממאסר, 
אדה"ז משטפנשט זי"ע היה נוכח באחד מביקוריו התכופים 
של הרופא הגדול אצל החולה, וכשיצא הרופא מחדרו של 
החולה היה נשמע ממנו שאין עוד שום אפשרות - בדרך 
הטבע – שיתרפא. רבינו אדה"ז משטפנשט לא שעה כלל 
שעה  באותה  שסבבוהו  לאלה  פנה  אלא  הרופא,  לדברי 
ואמר: הרה"ק רבי ועלווילע מטשערניסטראה אמר למשמשו 
לפנות בוקר ]וי"א שהיה זה הרה"ק רבי וואלף מז'יטאמיר זי"ע לתלמידו 
ומשמשו הנאמן רבי שניאור ז"ל[ שיצא לחוץ, לראות אם כבר האיר 
השחר. ויצא, אך לא הבחין אם באמת כבר עלה השחר או 
רגע  בכל  יהיה  עתה  זה  שבוודאי  משוכנע  היה  אבל  לא, 
ותשובה  זי"ע  הרה"ק  לפני  ובא  נכנס  ובכן  השחר.  עלות 
בפיו ואמר: ס'איז שוין מחויב טאג צו ווערין, ]- הנה השחר 
מחוייב לעלות[ ונתרגש הרה"ק זי"ע בשמעו ממנו את הביטוי 
יצווה שיהיה  זה מחויב?! אם השי"ת  'מחויב', ואמר: "מה 

יום יהיה יום, ואם לא יצווה שיהיה יום אזי לא יהיה יום".

רואים  שאנו  מאחר  זי"ע:  משטפנשט  אדה"ז  רבינו  וסיים 
בוודאי  שאצל הצדיקים הגדולים אפי' הדברים שנחשבים 
לכדרך הטבע, הרי זה אצלם שלא כדרך הטבע. א"כ להיפך 
אצלם  להיות  יכול  הטבע,  כדרך  לשלא  שנחשב  מה  נמי, 
ואכן  כלום.  הרופא  של  בדבריו  אין  וא"כ  הטבע.  כבדרך 
כעבור שעה נעשה הקלה טּובא במצבו של רבינו אדמוה"ז 

מסאדיגורה זצ"ל.
)אמונת אמת - שטפנשט עמוד קנ"ב(
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האהל על קברו במרכז בית העלמין זכרון מאיר 
ב"ב, נראה מימין אהל אדמורי בית ויז'ניץ

הולדתו וצור מחצבתו
רבינו הרה”צ רבי משה יהושע לנדמן זצוק”ל נולד 
בסביבות  חנוכה,  של  חמישי  נר  בכסלו,  כ”ט  ביום 
שנת ה׳תר״נ, בעיר ניקילייב, לאביו אדמו״ר הגה״ק 
רבי יחיאל מיכל לאנדמאן זצוק״ל מניקילייב ולוצק, 
מרדכי  ר׳  הרה״ק  אדמו”ר  בת  גיטל  מרת  ולאמו 
נקרא  בישראל  שמו  מקישיניעב.  זצוק״ל  ליברזאהן 
׳משה יהושע׳ ע״ש זקן זקינו מצד אימו הרה״ק רבי 
משה יהושע מפיקוב, בן הרה״ק רבי ישראל מפיקוב, 
בן הרה״ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצוק״ל זיע״א. 

ימי נעוריו ונישואיו 
בהיותו צעיר לימים נפטרה עליו אמו, ולאחר נישואי 
אדמו״ר  אביו  אבי  זקינו  בבית  נתגדל  בזוו”ש  אביו 
משיפטיווקא,  זצוק״ל  לאנדמאן  אברהם  ר׳  הגה״ק 

אותו החשיב כרבו המובהק.

כבר מנעוריו התעלה בתורה ועבודת ה׳ מתוך קדושה 
-כבן  לימים  צעיר  בהיותו  כי  סיפר  לימים  וטהרה. 

ארביסר- כבר חשקה נפשו לבוא גם בשערי חכמת 
זצ”ל  אברהם  רבי  הרה״ק  מזקינו  וביקש  האמת, 
שיכניסו לפרדס חכמת האמת. אמר לו זקינו שיעשה 
לזה הכנה רבתי ויקפיד לטהר ולקדש את עצמו בכל 
החל  דשבתא,  בצפרא  רצון  עת  בהגיע  ואכן,  עת. 
כלי  בו  בראותו  האמת  בחכמת  עימו  לעסוק  זקינו 

מוכן לקבל.

‘ר׳  פניהם של שני  נסע להקביל את  בימי בחרותו 
מרדכי’לך׳ שהיו מזקני צדיקי הדור ברוסיה: הרה״ק 
ר׳ מרדכי דב מהורנסטייפל ]חתן הגה״ק מצאנז[, והרה״ק 
על  סיפר  רבינו  מטשארנאביל-לאיעב.  מרדכי  ר׳ 
הרה״ק  קירבו  בלאיעב,  בשב״ק  שבהיותו  עצמו, 
וכיבדו בברהמ״ז בסעודתא דצפרא דשבתא, ורבינו 
ספג אל קרבו מרוממות הנהגתו בקודש של הרה״ק 

מטשערנאביל-לאיעב.

בהיותו כבן שיתסר, בא בברית הנישואין עם זוגתו 
הצדקת בת הרה״ק ר׳ יעקב שמשון שפירא זצוק״ל 
מסלאוויטא. שמחת הנישואין נערכה בעיר ניקילייב 

ביום י”ז באלול ה׳תרס״ו. 

ברבנות העיר בענדר
שמיה  פקיע  היה  כבר  נישואיו,  לאחר  קצר  זמן 
ובאה  מקודש,  מקודש  אחריו  ויקראו  מעם  כמורם 
אליו משלחת מהעיר בענדר שבמזרח חבל בסרביה 
גבול אוקראינה, בבקשה שיבוא לשכון  רומניה על 
לגוף  מסוכן  ברוסיה  המצב  בהיות  בעדתם.  כבוד 
נעתר  לשלטון,  הקומוניסטים  עליית  עקב  ולנפש 
רבינו לבקשתם ועקר לשם בסביבות שנת ה׳עת״ר, 
שוים  כולם  שנה,  לשלושים  קרוב  כבוד  שם  ושכן 
ובעבודת  ובנסתר  בנגלה  התורה״ק  ביגיעת  לטובה 
ה׳, כשבית-מדרשו מהווה מקור אור לתורה וחסידות 

לקהילתו ולעיר כולה.

אשר  את  “כי  הכתוב  מאמר  ל”ע  נתקיים  ברבינו 
יאהב ה׳ יוכיח”, עם פטירתם של כמה מיוצאי חלציו 
בלידתם, ופטירתו של בנו הצעיר מרדכי ז׳׳ל בהיותו 
הצדקנית  זוגתו  להיות  בנוסף  זאת  כל  בשנים.  רך 
חולנית וכאובה מאד מהצרות שפקדוה, כך שנאלצו 
לנסוע למקומות נופש ומרפא. אולם בגזירת עליון 
הרכבת  על  שהיו  בעת  עולמה  לבית  זוגתו  נפטרה 

חכמי 
רומניה
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בעיר  עולמים  למנוחת  והובאה  לבענדר,  בחזרתם 
קישינעב בסיועו של רב העיר הגאון הגדול הגרי״ל 

צירלסון זצ״ל הי״ד.

מבענדר לגאלאץ
בברית  רבינו  בא  ה׳תרפ״ה  שנת  אלול  בחודש 
זוסיא  מרדכי  הרה״ק  בת  עם  בזוו”ש  הנישואין 
הוצלאס- מטריסק  אדמו״ר  זצוק״ל  טווערסקי 
ורוז׳ין - המגיד הק׳  יאס, מגזע קודש טשארנאביל 
מאניפולי,  זושא  הר״ר  עינים,  המאור  ממעזריטש, 
ולמעלה  זיע״א,  מסאסוב  הררמי״ל  מרוז׳ין,  הרה״ק 

בקודש. 

בסביבות שנת ה׳תרצ״ו, עקב הרעת מצב הפרנסה 
ובית-מדרשו  דירתו  את  רבינו  עקר  בענדר,  בעיר 
של  גדול  קיבוץ  בה  היה  שם  גאלאץ,  הנמל  לעיר 
יהודים, ודר שם עד שלהי המלחמה. בתקופת היותו 
הנסיונות,  וגודל  הדור  מצב  את  בראותו  בגאלאץ, 
בירידת  ולהילחם  להשפיע  בקדושה  מותניו  חגר 
והן בעל-פה  הדור ברוחניות, ועשה זאת הן בכתב 
בכתיבה ודיבור לפי ערך וסגנון הדור, לרומם הדעת 
וההשגה ביראת-שמים ובשמירת תורה ומצוות אל 

מול רוח הסערה ובלבול הדעות הכוזבות.

שנות המלחמה והמעבר 
לבוקרשט

בשנות הזעם היתה העיר גאלאץ תחת שלטון רומניה 
אבל היתה כפופה לנאצים ימ״ש, בכל אותם הימים 
עבודת  ורציחות,  מרדיפות  בגאלאץ  היהודים  סבלו 
פרך והגליות, הן מצד הקומוניסטים והן מצד הנאצים 
ימ״ש, וזמנים רבים היתה סכנת מוות מרחפת עליהם 
מדי יום. באותם ימים חשוכים היה רבינו למשען עוז 
לעמו ונחלתו לבל ידח ממנו נדח, ומסר נפשו לחזק 
תקוה  רוח  להפיח  ולייעץ,  ולעודד  נשברים  לבבות 

ובטחון לכל סובביו. 

מעשה שבאו אליו קבוצת אנשים שנשלחה לעבודות 
כפיה, ונפשם מרה עליהם על שיצטרכו לעבוד בשבת 
קודש. יעץ להם רבינו שילבישו עצמם בשבת קודש 
בקצת מלבושי שבת, כדי שלפחות יזכרו שהיום ש״ק, 
וכן עשו. כשהופיע הממונה מצד הממשלה ושאלם 
מה יום מיומיים ומדוע הם לבושים בהידור, אמרו לו 
שהיום יום שבתון להם, ונגעו הדברים לליבו ופטרם 

מעבודה ביום זה, ויהי לפלא.

בביתו שבבוקרשט
בכל אותה התקופה לא חדל רבינו מנסיונותיו לקבל 
ובקשות  במכתבים  והרבה  לארה״ק,  עליה  אישור 
עבורו ועבור כל משפחתו. בשנת ה׳תש״ד הודיעוהו 
ויזה  שנתקבלה  בבוקרשט  הממונים  ממשרד 
מגאלאץ  דירתו  עקר  וע״כ  משפחתו,  ועבור  עבורו 
הללו  עמדו  לא  לצערו  אולם  בוקרשט.  לעיר  ונסע 
בדיבורם, והוא נאלץ להשתקע בבוקרשט ולדור בה 
תחת אימי שלטון הקומוניסטים עד עלותו לארה״ק. 
הצורך  את  לסבול  רבינו  יכל  לא  פרישותו  ברוב 
בוקרשט,  העיר  הפרוצים של  ברחובותיה  להתהלך 
ע״כ הסתגר בביתו למשך שש שנים רצופות בהן לא 
יצא כלל מפתח ביתו. באותן שנים נעשה ביתו נעשה 
בית ועד לחכמים ולפליטים מאחבנ״י, ואף היה עורך 
בו את שולחנותיו בש״ק. יחד עם זאת, כל אותו זמן 
המשיך רבינו לבקש ולחפש דרך לקבל אישור עליה 

לארה״ק משאת נפשו. 

לארץ הקודש
בתחילת שנת תש”ח הצליחו בתו וחתנו הגה׳׳צ ר׳ 
שלום מיכלאוויטש וילדיהם לעלות לארה״ק. בשלהי 
עליה  אישור  סוף  סוף  אליו  הגיע  ה׳תש״י  חורף 
השתדלותו  לאחר  ובנם,  וכלתו  ולבנו  לו  לארה״ק 
הרבה של הרה״ק ר׳ יצחק מבאהוש-שפיקוב זצוק״ל. 
לקראת יו״ט פסח שנת ה׳תש״י, חנן רבינו את פני 

שהותו  בתחילת  נפשו.  משאת  הקדושה  ארצנו 
בארה״ק התגורר כשנה בבית חתנו ובתו שגרו בת״א, 
יפו בשכונת גבעת  עד שנמצאה עבורו דירה בעיר 
וקבע  לבני-ברק  דירתו  ה׳תשי״ז עקר  עליה. בשנת 
מושבו ובית-מדרשו ברח׳ אברהם )כיום רח׳ הרב קוק(, 

שם התגורר עד הסתלקותו.

בארה״ק נתקבצו סביבו שרידים ממשפחות חסידיו 
בית-מדרשו,  את  מחדש  ובנו  ומגאלאץ  מבענדר 
ועליהם נוספו כמה וכמה אנשי סגולה, מהם רבנים 
לאוזניהם  הגיע  קדושתו  שמע  אשר  מעלה  ואנשי 
לקחו  ולשמוע  בצילו  להסתופף  והתכנשו  ועלו 

בתורת הנסתר.

למרות כל זאת, עם הגיעו לארה”ק השתדל להתרחק 

הצניעות  במידת  ואחז  והנהגה  פרסום  עניני  מכל 
כמעט  שם  ברק,  לבני  כשעבר  ובפרט  שאת,  ביתר 
גדולי  למועצת  לצרפו  כשרצו  מביתו.  יצא  לא 
התורה בארה״ק, ע״פ בקשת והמלצת ש״ב הרה״ק 
ברצותו  ההצעה  את  דחה  זצוק״ל,  מקאפטישניץ 
להתרחק מכל עניני פרסום. גם בתוככי בית-מדרשו 
בחדר  ולימודו  הנהגתו  תפילתו,  את  מסתיר  היה 
לפנים מחדר, וכשהיתה דלתו פתוחה לקהל לקבל 
פתקא דרחמי היה עוסק באמירת תהילים וזה היה 
הספר היחיד על שולחנו. רק בימים-נוראים ובימים-
ותוקע  העמוד  לפני  להתפלל  יוצא  היה  טובים 
בשופר, וכן היה עורך שולחנו בביהמ״ד בעידן רעווא 

דרעווין.

תורה מתוך קדושה ופרישות
ודבקותו  תורתו  כח  על  במילים  להכביר  למותר 
בתרייתא,  זיבולא  ועד  נעוריו  משחר  בקדושה  בה 
בהשאירו אחריו כתבים רבים בפרד״ס התורה, ונביא 

כאן מעט ממה שכתבו עליו תלמידיו המובהקים. 

העיד תלמידו המובהק הגה׳׳צ ר׳ יהודה לייב דרמר 
רמת  רב  ובארה”ק  ברומניה  באקוי  אבד״ק  זצ״ל 
התורה  עול  הוקם  הגבר  “הוא  במכתבו:  עמידר 
ועבודה,  תורה  של  מאהלה  מש  לא  יתנשא,  וכארי 
לילה  בקודש  כדרכו  וכו׳  לבו  לא שכב  בלילות  גם 
כיום יאיר כחשיכה כאורה תדיר על משמרתו, נהירי 
בנסתר  כחו  ורב  הנגלה,  דאורייתא  שבילי  ליה  הוי 
מילא  לשונו,  על  היה שגור  והכל  האריז״ל,  בכתבי 
כריסו משופרי שופרי ונהורא עמיה שרא וכו׳ וקיים 
באמת ׳טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׳. כתביו 
הק׳ המה לבד היו עזבונו, לא כסף ולא זהב וכו׳. היה 
עוסק בדברי תורה הרב דומה למלאך ה׳ וכו׳ כל רז 
לא אניס ליה וכל טמירא גליא ליה, שבילי דשמיא 
והיה  חיים,  עץ  מפרי  ודשן  ושבע  ליה,  נהירין  הוי 
עוסק כל היום באמרות ה׳ אמרות טהורות לטהרו 
ולקדשו בהאי עלמא הבל הבלים זוכך חומרו, לא שח 
שיחת חולין כמאמר אוה״ח הק׳ עה״פ ׳אלה הדברים 
אשר דיבר משה׳, אלה הם הדברים אשר דיבר כל 

ימיו וכו׳”.

“עוד  זצ״ל כתב במכתבו:  תלמידו הגר״ש דבליצקי 
מנעוריו בחר לו ללכת בדרך העולה בית ק-ל להיות 
מיחידי סגולה השרידים אשר לפני ה׳ ממחצדי חקלא 
דאינון זעירין בשולי כרמא, ובד בבד עם התקדשותו 
להיות כולו לה׳ ופרישותו וצניעותו המופלגת, עלה 
ופלא בחלק הנסתר שבתורת כתבי  ונתעלה הפלא 
ללימודי  נוסף  והתיקונים  וזוה״ק  האריז״ל  רבינו 
הנגלה בתוה״ק וכו׳ שקרוב לחמישים שנה עמל ויגע 
ואמנם היה בקיא  שם לבד בחלק הזה של תוה״ק. 
צניעותו  תוקף  עם  וכו׳  האריז״ל  כתבי  בכל  נפלא 
וכו׳.  המופלגת  שקידתו  וכן  המופלגת  ופרישותו 
פרישותו מעניני העולם היתה עד כדי כך שכמעט 
כן  וכמו  ברחוב  פעם  ובהילוכו  ברחוב,  נראה  ולא 
אדמו״ר  כ״ק  דודו  את  לבקר  במכונית  פעם  בנסעו 
לביתו  לחזור  זצ״ל, לא מצא את הדרך  מהוסיאטין 
שאותם  סיגופים  גם  ממנו  תבעה  פרישותו  וכו׳. 
עדיין  ובהיותו  לאחרים,  הורה  לא  אך  בנפשו  קיים 
בחו״ל דר ברומניה בערי בענדר וגאלאץ היה הולך 
לביהכנ״ס עם מטריה גם ביום רגיל כסגולה לשמירה 

מופלגת מהסתכלות” וכו’.

*

רבינו עצמו, במכתבו לחותנו כ״ק אדמו״ר מטריסק, 
בין  וכתב  בתורה״ק  מדביקותו  טפח  לגלות  הוצרך 
הדברים: “רוחי מרחפת, בין ערפלי טוהר מעופפת, 
דבש  נחל  מנהרי  בצמא  לשתות  שואפת,  באהבתה 
וחלב, נוטפות משדי תבונה, מאשכולות גפן פוריה 
ובאחת  כחמה”.  ברה  תמימה  ה׳  תורת  וענפה, 
החכמה  זאת  טבע  כי  “יען  כך:  כתב  מהקדמותיו 
לגלות  נשתדל  אשר  וככל  ונעלמה,  נסתרה  להיות 
צפונתיה כן תוסיף להתעלם ולהסתיר פניה, לכן איש 
אשר נשאו ידבנו לבו לבוא חדריה לטעום מדבשה 
על  לשקוד  ייגע  ולא  ייעף  לא  מאורה,  להתענג 
דלתותיה, וכל כוחות נפשו ישעבד לעבדה ולשמרה, 

ובבכי ותחנונים ישפוך שיחו לפני יוצר רוחו׳.

*

ועוסק  היום  רוב  בטו״ת  מעוטר  יושב  היה  לרוב 
בתורה, והיה טועם רק לעיתותי ערב. היו לו זמנים 
מבטלם  היה  ולא  בתורה״ק  לימודו  לסדרי  קבועים 
להפסד  חשש  כשהיה  אפילו  דעלמא,  הון  כל  בעד 
רב. הוא היה תובע ומבקש נקיות הגוף והבגדים גם 
בחיצוניות ללימוד תורת הנסתר, והיתה דעתו הק׳ 
מי שאין מלאכתו מלאכה  ללומדה  הראוי  מן  שאין 

נקיה.

הרה"צ רבי משה יהושע מבנדר בצעירותו בתקופת רומניה

הרה"צ רבי משה יהושע לנדמן מבענדר
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תפילה
תפילתו היתה באריכות עם כוונות, והיה עומד כשעה 
שלימה כמעט ללא זיע כשאגודליו תחובים באבנטו 
מתפלל  היה  סביבו.  הנעשה  בכל  מרגיש  היה  ולא 
בחדר סגור והיה דופק על דלתו כשסיים, והיה לו 
גם  ולקדיש.  לחזרת הש״ץ  לו  מיוחד שהמתין  מנין 
הק״ש שעל המטה היתה באריכות גדולה. בין כתביו 
שהיה  האריז״ל,  ע׳׳פ  שסידר  יחודים  הרבה  נמצאו 

מכוון בעתות רצון. 

בכל  תהילים  אמירת  על  מעורר  היה 
עת, ובפרט בעת צרה או קושי הורה 
וציין  הפסק,  בלי  התהילים  כל  לומר 
גם בפרט לומר קאפיטלאך - כ׳ קכג׳ 
קאפיטל  לומר  וכן  קלג׳,  קכח׳  קכו׳ 
זה. אמנם  בזה אחר  י״ב פעמים   - כ’ 
היה מורה שלא להתפלל בדרך תביעה 
בתחנונים  נפשו  לשפוך  אלא  וטענה 
בסידור  הישועה.  בוא  עד  ושוב  שוב 
הכוונות שסידר לעצמו סידר ג׳׳כ נוסח 

התפילה המקובל בידיו מאבוה״ק.

מצוות, שבת ומועדים
ולקבלת  ית׳  מצוותיו  לקיום  ההכנה 
בפועל  וקיומם  המקודשים  הזמנים 
ביגיעה  בם  התלויות  מצוותיהם  עם 
דקדוקיהם  פרטיהם  בכל  ודיקדוק 
ומנהגיהם המקובלים מדור דור מתוך 
חוקו.  לחם  היו  מצוה,  ושמחת  חיבוב 
מאירות  בפנים  להאיר  עמל  היה 
וש״ק  המצוות  אור  את  ומסבירות 
ומועדי ה׳ לכל קהל עדתו ובאי היכלו, 

לכל אחד ואחד כפי כוחו ודרגתו.

הנהגות  כמה  כאן  יצויינו  לדוגמא 
והוראות שנמצאו במכתביו או נשמעו 
תפילין,  לעצמו  כשכתב  מצאצאיו: 
היה באותם ימים שרוי בתענית ושאר 
טובל  והיה  והבדלה,  קדושה  סדרי 
להלביש  הורה  שם.  כל  כתיבת  לפני 
טלית-קטן כשר לנערים מיד בהגיעם 
לנכדיו  בעצמו  בזה  וטרח  שנים,  לג׳ 
תוך שהוא מזהירם לשמור שלא יפסלו 
לצרף  שאפשר  היתה  דעתו  החוטים. 
אחת  לכריכה  הכריכות  חצאי  ב׳  את 
הזרוע בתפילין,  כריכות על  ז׳  למניין 
עכ׳׳פ בשעת הצורך כשהרצועה קצרה 
להדליק  לנכדותיו  מורה  היה  וכדו׳. 
שנים,  ט׳  מגיל  בברכה  ש״ק  נרות 

כמקובל בידו מאבוה״ק. 

היה מחשיב ומדקדק על מאכלי ש׳׳ק 
דורש  והיה  ישראל,  בכלל  הנהוגים 
בסגולתם  נפלאים  רמזים  בשמותם 
לרפואה וישועה ולהתחזקות באהבתו 
וביראתו ית׳. היה טורח ויגע בהידור ד׳ 
מינים וסוכה ובמצוות מצה וד׳ כוסות 

בכל חומרותיהם ודקדוקיהם, ואפילו בימי הזעם היה 
טורח חודשים רבים לפני יו׳יט לדאוג ככל האפשר 
טוב  היותר  הצד  על  אלו  מצוות  לקיים  יוכל  למען 
ומהודר, והיה מוציא על כך ממון רב וטרחה גדולה.

אהבת ישראל
מושבו היה בין יהודים פשוטים ותמימי דרך, כמאמר 
עליהם  השפיע  וכך  העם”  אל  משה  “וירד  הפסוק 
כפי דרגתם. דרכו היתה לקרב כל אשר בשם ישראל 
יכונה, והיה מקרב בעבותות אהבה גם את הרחוקים 
תו״מ,  שמירת  על  לעוררם  רבות  מתיגע  כשהוא 
יהודי  כל  על  וקטרג  לעז  שהוציא  מי  על  והתרעם 

באשר הוא. 

אמר תמיד כי תפקידנו בימים אלו לקרב ולא לרחק, 
וכל תקנה וגדר הרי הם כמחסום ומניעה למי שאינו 

מתאים להם וח״ו ימנע עצמו מלבוא לביהמ״ד בשל 
כך. אך למרות כל זאת, נמנע בתוקף מלקחת תרומות 
ונדבות שבאו מידי רשעים או מארגונים שאין רוח 
חכמים נוחה מהם, וק״ו ממחטיאי הרבים, כדי שלא 
להיות תחת דעתם והשפעתם, וגם כשלא היה ניכר 
ממקור  שאינו  בקדושתו  מרגיש  היה  הכסף  מקור 

טהור.

בפרט  ויתומים  לאלמנות  לעזור  בעוז  מתייצב  היה 

ואיים  רדף  פעם  עושקו.  מיד  עשוק  להציל  ובכלל 
מבני  אחד  את  ישראל  מזרע  שאינו  אלימא  גברא 
קהילתו, ורבינו עניש וקטיל ליה בקפידתו עד שלא 

קם משנתו עוד באותו היום.

וגנבו  ישראל  מזרע  אנשים  כנגדו  שחטאו  קרה 
ובתוכם  יקרי ערך  יום הש”ק חפצים  מביתו בעצם 
פמוטים שהיו ירושה בידו מאבותיו הק׳. כשנתפסו 
ע״י רשויות הנוכרים, הלך בעצמו בעצם יום הש״ק 
לבית-המעצר ופעל לשחררם מיד ע״י שהוא מוחל 
שאם  למקורביו  ואמר  הגניבה,  על  להם  ומוותר 
רצונו ית׳ שיהיו החפצים שוב ברשותו הרי שיד ה’ 
לא תקצר שיהיה כך גם בלא מעצרם ותפיסתם ע״י 
נוכרים. ואכן, מיד בלילה לאחר שחרורם, באו לביתו 

והחזירו הגניבה.

רצון יראיו יעשה
בתפילתו  ישועות  כפועל  הרב  כוחו  בשערים  נודע 
והבטחתו אמת, ובפרט בערוב ימיו בישיבתו בארה״ק 
עת השתוללה מחלת שיתוק הילדים ׳פוליו׳, שרבים 
שחרו לפתחו להזכר לפניו בפתקא דרחמי, והוא היה 
היה  לרוב  ונצורות.  גדולות  ופועל  כנגדם  מעתיר 
אומר במדויק האם וכמה ומתי תבוא הישועה, לאחד 
אמר  ולמשנהו  פלוני  ביום  לגמרי  שיתרפא  אמר 
שיתרפא בגופו ובידיו אבל לא ברגליו 
אמר  ולאחר  רושם,  עוד  שישאר  או 
שבערוב ימיו תחזור המחלה בחלקה, 
ברבות  גם  ארצה  מדבריו  נפל  ולא 

השנים אחר פטירתו, ויהי לפלא. 

ולא  ישמור  חסידיו  “רגלי  בו  נתקיים 
השמים  ומן  און”,  כל  לצדיק  יאונה 
הצורך  ובעת  רצונו  לקיים  השגיחוהו 
ברוחניות  כבודו  על  לתבוע  גם 
ובגשמיות, הן בחו״ל בשבתו בביתו, הן 
בימי הזעם והן בארה״ק. לדוגמא, פעם 
נאווה  בביתו  עם  בהתאסף  בחוה״מ 
קודש גילה דעתו הק׳ שלא ניחא ליה 
שישתמשו בטייפ בעת האסיפה ובעת 
אחד  המועד.  קדושת  מפאת  דיבורו 
טייפ  להפעיל  בנפשו  העיז  הנוכחים 
בסתר, וכשרצה לשמוע את ההקלטה 
נוכח לשמוע כי הכל נשמע ונקלט חוץ 

מקולו של רבינו, ויהי לפלא.

ורעה  ארץ  שכון 
אמונה

ישיבתה  ומעלת  הקודש  ארץ  חיבת 
הרבה  עולים  אליה,  נפשו  ותשוקת 
זכה והגשים  מכתביו וממכתביו, ואכן 
את משאת נפשו. מיד בחודש הראשון 
וביקר  בארץ  התהלך  לארץ,  לעלותו 
אפשר  שהיה  הקדושים  במקומות 
עיה״ק  בירושלים  אליהם  ללכת 
ובגליל, ובפרט לציון המצוינת במירון. 
בכל עת רצון היה עולה לציון הקודש 
במירון וכתב לעצמו סדר ההשתטחות 

שסידר מהכתבים לפי השגתו הק׳.

גם בכל עניני אמונה ובטחון ושמחה 
היה דרכו לחזק ולהשפיע לקהל עדתו 
להשריש  רבות  ועמל  היכלו,  ובאי 
בידינו  המקובלת  אומן  אמונת  יסוד 
והרחיב  העמיק  ׳אשר  הק׳  מהבעש״ט 
ית׳  הפרטית  בהשגחתו  האמונה  ענין 
שהיא על כל תנועה קלה של כל יצורי 
עיני  פקוחות  נידף  קש  על  וגם  תבל, 
מארבע  מי  אל  העליונה  ההשגחה 
קצותיו׳.  שתי  יפנו  השמים  רוחות 
גודל  בענין  לחזק  מרבה  היה  הוא 
שמחה  מתוך  והבטחון  התפילה  כח 
ולהכרית  ופרנסה  ישועה  להמשיך 
והיה מדריך את שומעי לקחו להתחזק  כל מפריע, 
ית׳  ברחמיו  בטחון  מתוך  הדעת  ובישוב  בשמחה 
כאב על בנים. ליושבים בארה״ק היה חוזר ומעורר 
להתחזק באמונה ובטחון בארץ אשר עיני ה׳ אלוקיך 
יכולים  בעוז בכל הקשיים אשר  ולעמוד  בה תדיר, 
להתעורר בישיבת ארה״ק אשר נקנית ביסורים של 

אהבה.

בקרב קדושים יתהלל
צדיקי דורו שהכירוהו, היתה תהילתו בפיהם וחלקם 
היו עימו בידידות קרובה. מהם ייזכרו לטובה דודיו 
משה  ר׳  הרה״ק  אדמו״ר  כ״ק  הקדושים  האחים 
יהודה לייב מפאשקאן וכ״ק אדמו״ר הרה״ק ר׳ יעקב 
ערכו,  כרום  שהעריצוהו  יעקב  האהלי  מהוסיאטין 
בתורת  ה׳  למבקש  שולח  היה  מפאשקאן  והרה״ק 

מצבת זוגתו )בזו"ש( הרבנית ינטא דבורה ע"ה ב"ק הרה"צ רבי מרדכי זוסיא טברסקי האדמו"ר מהוצלעס-יאס

נוסח מצבתו
בבית העלמין שומרי שבת זכרון מאיר בב"ב הוקם אהל על קברו וחלק מבני משפחתו בהם 

חתנו ותלמידו הגרא"ל דרמר זצ"ל רבה של רמת עמידר ומגדולי מעתיקי תורתו ומנחילה בתורת 
הסוד, אהל אדמור"י בנדר סמוך  לאהל אדמו"רי ויז'ניץ להלן נוסח המצבה:  

פ"ה ]![
ינוח בשלום אוצר בלום 

מאבני  נופך ספיר ויהלום 
כותר כתרים לתורה ולתעודה 

מפנינים יקרים וכל שכיות החמדה 
הרה"צ המפורסם מורנו ורבנו 
הרה"צ משה יהושע לנדמן 

בהרה"צ מוהר"ר יחיאל מיכל זללה"ה

נכד גאונים וצדיקים קדושים וטהורים 
רבותינו הרא"ש ובעל הטורים

והשל"ה והב"ח והט"ז ועטרת זקנים 
ומגזע תרשישים עמודי ויסודי עולמים 
הבעש"ט ר' פנחס מקוריץ ר' יצחק 

מדרהוביץ
הרב ייבא הרב מברדיצב הרב מסטרליסק

זצוק"ל לה"ה זי"ע
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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’.

לכבוד העלון הנפלא "סגולת שלום"
המחזק מאד באמונת חכמים 

ובמעלות הצדיקים וכו'
אודה מאד אם תפרסמו דברים אלו דלקמן

"סגולת מלוה מלכה"
שלום  ר'  הרה"ק  בשם  כ'  שלום"  "משמיע  בספר  הנה 
מפראהביטש זיע"א שאמר "כל מי שישמור סעודת מלוה 
מלכה בטוח הוא במזונות תמיד, ורמז לזה שנאמר )תהלים 
קי"ט, קי"ז( סעדני ואושעה ואשעה בחוקך תמיד דוד המלך 

"ואושעה"  סעודתי  את  שמקיים  מי  כל  "סעדני"  אמר 
בחוקך  "ואשעה  ישועתו  תהיה  ובמה  ישועה,  לו  תהיה 
]ביצה ט"ז[ שיהא לו  וידוע דחוק הוא לישנא דמזוני  תמיד" 
בתוך  נמצא  זה  מאמר  איתא:  שם  )בהערה  עכד"ק.  ברוח".  פרנסה 
כתב יד אמרי קודש מהרה"ק מרוז'ין שנכתבו ע"י אדמו"ר הרה"צ רבי ישראל 

הצדיק  מהרב  הלשון:  בזה  נכתב  כשבראשו  זצ"ל.  מראדוויל  אנגרלייב  דוד 

מרוז'ין שאמר בשם זקנו המלאך מדודי הרה"צ הנקרא בפי כל סטעפינר מגיד 

זיע"א. וכנראה כונתו שהרה"ק מרוז'ין שמע זאת מהמגיד מסטעפין בשם זקנו 

של  שמו  רק  מוזכר  יד  כתב  באותו  זה  ממאמר  אחרת  בהעתקה  אך  המלאך. 

המגיד מסטעפין זי"ע(. 

הוא  מלכה  דמלוה  עוד  דמצינו  דבריו  על  להוסיף  ויש 
סגולה לפרנסה:

א( כ"כ הרי"ף גיאת )הל' הבדלה( לעולם יסדר אדם שולחנו 
השבוע"  כל  מתוקנת  סעודתו  שתהא  "כדי  כו'  במוצ"ש 

עכל"ק.
ב( בספר צמח דוד מביא רמז משבת )קי"ח:( עשה שבתך 
שבת  כבוד  תעשה  שאם  לבריות,  תצטרך  ואל  חול 

במוצ"ש, שהוא כבר חול, לא תצטרך לבריות.
כסף  אם  בפס'  לזה  רמז  מובא  ישראל  סגולת  בספר  ג( 
תלוה )שמות כ"ב, כ"ד( אם תזקק לכסף תלוה, תעשה סעודת 

מלוה מלכה, כו' ע"ש.
וישבעו )תהלים  ד( בס' אמרי אש )אות ד'( כ' יאכלו ענוים 

כ"ב , ז'( בגימט' מלוה מלכה.
ה( הרה"צ ר' מאיר איתמר רוזנבוים שליט"א )גליון דרך אמונה 
פר' ויצא( כ' סלם, ר"ת סעודת לוית מלכה )מהרה"ק מרוזין זיע"א( 

וסלם בגמט' ממון )עי' בעה"ט פר' ויצא( להורות שמלוה מלכה 
סגולה לממון.          בתודה רבה ובברכת התורה  
                   הרב יהודה שלפוברסקי

בני ברק     

א. על שעת הכושר שהוחמצה
ב. נוסח הזכרת שמו של הרה"ק ר' שלום 

זי"ע מפראהבישט
אנשי  כאשר  בפורים  אחת  פעם 
]הרה"ק  לאדומו"ר  הביאו  שטעפאנעשט 
מנות  משלוח  ז"ל  משטפנשט[  נחום  מנחם  רבי 
כנהוג, לקחתי אצל הרבנית ז"ל טאץ של 
]מגש  י"ג  וביטעלקע  פלאדען  עם  כסף 
יין[,  עם  גדול  ובקבוק  ממולאות  עוגות  עם  כסף  של 
לאדומו"ר  מנות  משלוח  מאתי  והבאתי 
לחיים,  אליו  לשתות  אלי  ויאמר  ז"ל. 
ושתיתי לחיים, ויאחז את ידיו ויאמר אלי:

"מהיכי תיתי א חסיד בדארפמען זיין, נאר 
געלט בדארפמען אויך" ]אמנם, 'חסיד' צריכים 
להיות, אבל זקוקים גם לממון[. ולא אמרתי דבר, 
אמרתי  כי  מעות,  לי  למה  חשבתי  ועוד 
בלבי אשר לעולם יהיה כן כאז, ואדומו"ר 
והלכתי  ידו  את  וירפה  עלי,  הביט  ז"ל 

לדרכי.
ועסקתי  שנים  כמה  חלפו  כך  ואחר 
פעם  ובאתי  הגלגל.  ונהפך  בפרנסה, 
ובערב  טובים,  ימים  על  ז"ל  לאדומו"ר 
את  ש"ץ  גדליהו  ור'  אני  סיככנו  סוכות 
הסיכוך  ואחר  ז"ל,  אדומו"ר  של  הסוכה 
ראינו את אדומו"ר ז"ל שעמד בהקריטאר 
]בפרוזדור[. ההולך להגן, ואצלו עמד החסיד 
גם  ונגשנו  סיקווערער.  פסח  ר'  המנוח 
מהרבי  דיבורים  היו  אשר  ושמענו  כן, 
זי"ע,  זצוקללה"ה  ]מפראהבישט[  שלום  רבי 
ונתן  שלו.  ההילולא  הוא  סוכות  ערב  יען 
הסכך,  עבור  מטבע  ז"ל  אדומו"ר  לי 
להתנצל  התחלתי  מטבע  נתינת  ובעת 
ז"ל  אדומו"ר  ויאמר  המצב,  שפלות  על 
זייסט  "ֵפעסע,  הנ"ל:  פסח  ר'  להחסיד 
אים, מ'האט מער ניט געהערט נאר חסיד, 
ַאי געלט, וואס טויג אים געלט, א ווילסט 
הנך  ]פסח,  זעהיין"  מיר  וועלען  געלט,  שוין 
להיות  שרוצה  רק  ממנו  שמעו  לא  בעבר  אותו,  רואה 
חסיד, אולם ממון, לשם מה לו ממון, כעת הנך רוצה גם 

ממון, עוד נעיין בזה[. עכלה"ק.

שחשבתי  מה  לי  שרמז  תיכף  נזכרתי 
משלוח  בעת  בפורים  שנים  כמה  מקודם 

מנות.
כשמזכירים את זכות זקינו הרבי ר' שלום

גם אמר אדומו"ר ז"ל אז, "ַאז מ'דערמאנט 
דעם זיידען רבי שלום, זאל מאן ניט זאגין 
רבי שלום, נאר אדער מ'זאל זאגען דער 
רבי  גרויסער  דער  אדער  שלום,  רבי  רבי 
לא  שלום,  ר'  הרה"ק  זקיני  את  ]כשמזכירים  שלום" 
הגדול[  שלום  ר'  או  שלום  ר'  הרבי  רק  שלום,  ר'  סתם  יאמרו 

וגדולי  זקני  מפי  מקובלת  ]מסורת  זי"ע 
החסידים, שהזכרת שמו וזכרו של הרה"ק 
רבי שלום מעוררת התעלות ושפע קודש. 
ידועה הנהגתו של גיסו ותלמידו, הרה"ק 
עומד  היה  שלא  מבנדר,  ליב  אריה  רבי 
גיסו  מרבו  שח  היה  אשר  עד  להתפלל 
הרבי ר' שלום, ובאם לא הזדמן לו לשוחח 
ממנו, היה מתעטף בטליתו ולפני שפתח 
בהתלהבות  ואומר  פותח  היה  בתפילה 
שלוש פעמים: "רבי שלום, רבי שלום, רבי 
שלום - הודו לה' קראו בשמו..." )מפי הרה"ח 

ר' משה כהן ז"ל– ירושלים(. 
שטפנשט   - אמת  אמונת  בספר  וראה 
שמו  הזכרת  סגולת  אודות  קלא(  )עמוד 
מפרוהבישט  שלום  רבי  ה'גרויסער'  של 
אברהם  רבי  הרה"ק  רבינו  שישי:  בליל 
בשמו  אומר  היה  משטפנשט  מתתיהו 
נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  רבינו  אביו  של 
האט  זי"ע  טאטע  דער  זי"ע:  משטפנשט 
פריילאכין  א  האבין  ס'וויל  ווער  געזאגט 
שבת, זאל ער רעדין בליל שישי פון דעם 
שלום  רבי  גרויסער  דער  זיידען  הייליגען 
האט  הער  אז  און  זי"ע,  פרוהבישט  פון 
פון  רעדין  הער  זאהל  סיפור  קיין  נישט 
זיינע הייליגע טישן און בענק. ]-אבי זי"ע אמר 
מי שחפץ שיהיה לו שמחה בשבת, שישוחח בליל שישי מזקני 

סיפור  לו  אין  ובאם  זי"ע.  מפרוהבישט  הגדול  שלום  רבי  הק' 

לספר שידבר משולחנותיו וספסליו הקדושים[.[.  

                              )מילין סתימין ס"ז(

משטפנשט[  נחום  מנחם  רבי  ]הרה”ק  שישי מזקני הגדול זי”ע, אמר: מי שרוצה לזכות לשבת אבי  בליל  שידבר  ואם שמחה  זי”ע,  מפראהבישט  שלום  לפחות רבי  שידבר  ממנו,  סיפור  לו  בית אין  ומספסלי  הקדושים  מדרשו.משולחנותיו 
 ובלשון קודשו: 

מפראהבישט ער רעדין בליל שישי פונעם הייליגען זיידען “ווער ס’וויל הָאבין ַא פרייליכען שבת, זָאל  ָֹשלֹום  רבי  גרויסער  דער 
זי”ע, און ַאז ער הָאט ניט קיין סיפור, 

טישן און  זיינע הייליגע  זָאל ער רעדין פון 
בענק”.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

תורת שלום 

נכדו,  זיע"א  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  אדמו"ר  להרה"ק  השבוע  שחלה  ההילולה  לכבוד 
ומגלה הסגולה להזכרת שמו של הרבי ר' שלום בכל ליל שישי, אנו ממשיכים להביא בזאת 
הערך  יקר  הספר  מתוך  מפראהבישט,  זקינו  אודות  משטפנשט,  מרן  של  קדשו  התבטאויות 
ונדיר המציאות - 'מילין סתימין', להמשב"ק של הצדיקים משטפנשט ה"ה רבי משה אליעזר 
קלארפעלד זצ"ל, הנמצא עדין בגנזי מכונינו בכתב יד, ועומד להופיע לאורה על ידי מכונינו 
בעזרת השם במהרה בימינו. בכתב היד האמור ביטויים מפליגים ומיוחדים אודות גדולת זקינו 

מפראהבישט ששמעם בעצמו מפ"ק נכדו אדמו"ר הראשון משטפנשט, פרק ב'.

המשך עובדות שסופרו על ידי נכדו האדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א

קוראים כותבים

הנסתר להסתופף בצילו, והיה אומר שזכותו הגדולה 
אדמו״ר  כ״ק  ש״ב  רומניה.  מדינת  לכל  למגן  היתה 
טרח  זצוק״ל  מבאהוש-שפיקוב  יצחק  ר׳  הרה״ק 
בעצמו לסדר עבורו אישורי עליה לארה״ק, ובהגיע 
לידיו האישורים הקדימו לפני עצמו למהר עלייתו 
לארה״ק. ש״ב כ״ק אדמו״ר הרה״ק ר׳ אברהם יהושע 
והציע  מעלתו  הכיר  זצוק״ל  מקאפיטשניץ  העשיל 

לצרפו למועצת גדולי התורה בארה״ק. 

מסקווירא  יוסף  יעקב  ר׳  הרה”ק  אדמו״ר  מרן  כ״ק 
מימיהם  עוד  עימו  קרובה  בידידות  היה  זצוקלל”ה 
ברומניה ]הם הכירו זא״ז ככל הנראה בעיר יאס שבה התגוררו 
התגוררו  המלחמה  ולאחר  רבינו,  של  וחותנו  מסקווירא  הרה״ק 
מאוד  הפליג  בוקרשט[. הרה״ק מסקווירא  בעיר  שניהם 
בשנת  בארה״ק  ביקר  וכאשר  רבינו,  של  במעלתו 
ה׳תשי״ט הגיע רבינו לקבל את פניו ושמחו מאוד זה 
עם זה, ואח״כ עלה הרה״ק מסקווירא לבקרו במעונו 

בבני-ברק. 

מסקולען  זוסיא  אליעזר  ר׳  הרה״ק  אדמו״ר  כ״ק 
זצוק״ל ובנו כ״ק אדמו״ר הרה״ק ר׳ ישראל אברהם 
רבינו  של  היכלו  מבאי  היו  זצוק״ל  מסקולען 
זוסיא מביתו  ר׳ אליעזר  בבוקרשט. כשנסע הרה״ק 

הכלל,  עסקי  לרגל 
בנו  את  ציווה 
שישהה  זצוק״ל 
כיוון  רבינו  בבית 
שהאוויר שם טהור 
ונקי מכל השפעות 
ושאינן  זרות 

טהורות.

לארה”ק  בעלותו 
בירושלים  ובבקרו 
עיה״ק נקשר רבינו 
ידידות  בקשרי 
אדמו״ר  כ׳׳ק  עם 
יוחנן  ר׳  הרה״ק 
מראחמיסטריווקא 
עם  וכן  זצוק״ל, 
המקובל  הגה”ק 
אהרן  אברהם  ר׳ 
זצ״ל,  סלאטקי 
שהיה שח ומשתעי 
השגתו  בגודל 

בתורת הנסתר.

אדמו״ר  כ״ק 
מהר״א  הרה״ק 
זצוק״ל  מבעלזא 
נפגש  לא  אמנם 
עימו, אולם לפחות 
הזדמנויות  בשתי 
לפניו  שהזכירו 
רבינו  שם  את 

שקע בשרעפיו והסכים עם הוראתו בהפליאו מעלת 
יראתו.

יעקב אריה מטריסק- ר׳  גיסו כ״ק אדמו״ר הרה״ק 
לאנדאן זצוק״ל התארח בביתו במשך שנת ה׳תשי״ט. 
בליל יו״ט שני של פסח ערך בביתו את הסדר השני 
ורבינו פתח את שעריו לרבים שיבואו לחזות בעריכת 

הסדר של הרה״ק מטריסק.

מאלכסנדר  משה  יהודה  ר׳  הרה״ק  אדמו״ר  כ״ק 
מנחם  אברהם  ר׳  הרה״ק  ובנו  משה  האמונת  בעל 
מאלכסנדר זצוק״ל, וכ״ק אדמו״ר הרה״ק ר׳ אברהם 
וולטוך  יוסף  ר׳  המקובל  והגה״צ  זצוק״ל  מלובלין 
לקחו  שומעי  ומחבורת  היכלו  מבאי  היו  זצוק״ל, 

בתורת הנסתר בארה״ק.

אשכבתיה דרבי
קשה  בחולי  רבינו  נחלה  ה׳תש״ב  שנת  בתחילת 
והובא לבית-החולים “שערי צדק” בירושלים עיה״ק. 
כשיצא מביתו לבית-החולים בפעם האחרונה, נפרד 
בנשיקות מכל אוצר ספריו. בהיותו בבבית-החולים 

באזהרה  מראדוויל  אדמו״ר  כ״ק  נכדו  את  הזהיר 
חמורה שיעמוד על המשמר שלא תגע בו יד אשה 
חוליו  עליו  בהכביד  בזה.  נכשל  לא  שמימיו  כיוון 
עמוקות  ונשם  חדרו  חלון  את  שפתחו  פעם  אירע 
ירושלים  של  הקדוש  האוויר  שזהו  שמרגיש  ואמר 
עיה״ק, אבל מכל מקום “הייתי רוצה לילך לביתי”, 
לאחר  בבני-ברק.  להיקבר  שרוצה  הבינו  ומזה 
שריה  ר׳  הגאון  תלמידו  זה  לאור  הורה  פטירתו 
דבליצקי זצ״ל להביאו לקבורה בב״ב, ששם הכירוהו 

יותר ויעלו על ציונו. 

כסלו  י”ד  ביום  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  רבינו 
ה׳תש״כ, ונטמן בביה״ח “שומרי שבת” הלפרן בבני-
שם  אבוה״ק  כמסורת  אוהל  נבנה  קברו  על  ברק. 
מנוחת  ומקום  ותלמידו,  משפחתו  אדמורי  נטמנו 
להפקד  עת  בכל  שיח  לשפוך  למשגב  נודע  קודשו 
בפקודת ישועה ורחמים. בשעת יציאת נשמתו הק׳ 
עמד מנין לפניו, וקצת לפני כן פתח עיניו הק׳ וחייך 
ימיו  ז”ל, שכל  אורי  סנדר  והעיד הרב  נפלא.  חיוך 
נשגב  הסתלקות  מעמד  ראה  לא  בבית-הרפואה 
כזה. בימי השבעה הגיע בין המנחמים אדם שסיפר 

אך  הנפטר,  את  הכיר  לא  ו שאמנם  ב ש ו י ב

באותו שבוע לפני כ״ק אדמו״ר ה”בית ישראל” מגור, 
נסתלקה  זה  שבשבוע  ואמר  מגור  האדמו״ר  נענה 
מי  לברר  וכשהלך  מרומים,  לגנזי  גדולה  נשמה 
נסתלק באותו שבוע, נודע לו מפטירת רבינו וע״כ 
בא לניחום אבלים. כשפגש אח״כ אדמו״ר מגור את 
בנו של רבינו, אמר לו שאם היה יודע ממנו בחייו 

היה נוסע לשבת לפניו.

זרעו אחריו
בתו בכורתו הרבנית מבראד מרת רעכיל מיכלאוויטש 
והייתה  ה’תר״ע  אדר  בחודש  בבענדר  נולדה  ז״ל. 
משה  לא  ודמותו  ימיה  כל  ובזכרו  באביה  דבוקה 
חתנו  ה׳תשנ״ב.  אב  יב  ביום  נלב״ע  עיניה,  מנגד 
כ״ק אדמו״ר הגה״צ ר׳ שלום מיכלאוויטש זצלה״ה 
מבראד היה בן כ״ק אדמו״ר הרה״ק ר׳ יחיאל מיכל 
בן  מבראד-קלויזנבורג,  הי״ד  זצוק״ל  מיכלאוויטש 
ר׳  הגה״צ  זיע״א.  מזלאטשוב  הק׳  להמגיד  בן  אחר 
בגאונותו  מנעוריו  ומפורסם  נודע  היה  זצ״ל  שלום 
וצדקתו, ורבינו העריצו והעריכו כרום ערכו. לאחר 
פטירת חותנו רבינו נסע לארה״ב ושם הקים את בית 

נתבקש  לרבים,  מאורו  והשפיע  בברוקלין  מדרשו 
לישיבה של מעלה ביום כ טבת ה׳תשמ״ה, זיע״א.

בנו ממלא מקומו
ר׳  הגה״צ  אדמו״ר  כ״ק  מקומו  וממלא  חביבו  בנו 
יעקב שמשון לנדמן זצלה״ה. נולד בבענדר בחודש 
אדר שנת ה׳תרע״ג. כל ימי אביו לא זזה ידו מתוך 
דבר.  בכל  ימינו  ויד  המובהק  לתלמידו  והיה  ידו 
רבינו סמך ידיו עליו עוד בחייו בכמה דברים. קיבל 
הי״ד  זצ״ל  צירלסון  סמיכת חכמים מהגאון הגרי״ל 
אב״ד קישינעב. ימיו היו חטיבה אחת לתורה ועבודה 
בהצנע ובסתר בדחילו ורחימו יחד עם כוונות ויחודים 
לאוקמי שכינתא מעפרא, וגם בעת שמחת צאצאיו 
היה מעלה צער השכינה תמיד על ראש שמחתו. היה 
אוצר בלום בכל כתבי האר״י, והיה לומדם בקביעות 
כמה  ובתוכם  בעצמו  שבחר  מצומצמת  קבוצה  עם 
מתלמידי אביו וכמה מרבני וצדיקי דורנו. היה עמל 
ויגע בתורת הבעש״ט הק׳ ותלמידיו ודולה ומשקה 
תורה  דברי  בבית מדרשו  דורש  והיה  לרבים,  מהם 
מפרד”ס  בלולים 
בכל  באריכות 
שלישית.  סעודה 
ה׳  מכבד  היה 
בגרונו - עוד בחיי 
 - ובברכתו  אביו 
בתורה  בקריאתו 
לפני  ובתפילתו 
בימים  העמוד 
בחן  המקודשים 
מקרב  מיוחד 
עמוק.  ולב  איש 
פטירת  לאחר 
קשור  היה  אביו 
ה׳אמונת  לאדמו״ר 
מאלכסנדר  משה׳ 
ק  ״ ה ג ה ל ו
זצ״ל.  ה׳סטייפלר׳ 
לישיבה  נתבקש 
של מעלה ביום ט”ז 
ה׳תש״ס  מרחשוון 

בין השמשות.

מרים  מרת  זוג׳ 
אדמו״ר  כ״ק  בת 
יחיאל  ר׳  הרה״ק 
מיכלאוויטש  מיכל 
הי״ד  זצוק״ל 
- ד א ר ב מ
הזעם  ימי  מאורעות  את  עברה  הנ״ל.  קלויזנבורג 
הצעירות  אחיותיה  ארבעת  עם  יחד  באושוויץ 
וגם  בעדן  המלחמה  ימי  כל  בפועל  נפשה  וחירפה 
לאחר מכן היתה להם כאם ולמשען עוז בכל ימיהן, 
של  שני  נר  בכסלו  כ”ו  ביום  עולמה  לבית  נפטרה 

חנוכה ה׳תשנ״ו, זיע״א.

שושלת בענדער כיום
ר’  הרה”צ  הכנסת  בית  ברבנות  מקומו  ממלא  כיום 
מיכל  יחיאל  ר’  הרה”צ  בן  שליט”א  לנדמן  איתמר 
זצ”ל בן הרה”צ ר’ יעקב שמשון בן הרה”צ ר’ משה 
למשה’  ‘תפילה  הכנסת  בית  כרב  המכהן  יהושע, 
ור”מ  רוחני  ומשגיח  בב”ב,  הנביא  שמואל  ברחוב 
בישיבת ‘מאור עינים’ ראחמסטריווקא בבית הכנסת 
מתקיימים  בענדר  אדמו”רי  מסורת  את  הממשיך 
לאור  הוציא  כן  כמו  לרוב,  תורה  ושיעורי  מנינים 
את כתביו ‘סתר עליון’ בדרך קבלה וחידושיו הרבים 

שכונסו לפונדק אחד ומעט מתולדותיו. 

משמאל לימין: האדמו"ר רבי יעקב דוד מפאשקאן, האדמו"ר רבי משה יהושע לנדמן מבענדר, האדמ"ר ה'אביר יעקב' מסאדיגורה, חתן רבינו הרה"צ ר' שלום 
מיכלוביץ מבראד
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 מאוצרות הפרשה      

  פר"שחידה             פר"ש חידה        
 ?היכן בפרשה מוזכרת האות ב שלוש פעמים ברצף                                 

וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה
 אדום (לב,ד) 

לשם מה התורה ציינה במדויק את המקום שאליו נשלחו המלאכים,
ארצה שעיר שדה אדום. ועוד קשה, מה ראה יעקב לשלוח מלאכים
על עשיו לפייסו, הרי עברו מאז שלושים וארבע שנים. זמן מספיק

אומר רבי שלמה לוינשטיין, אדם ארוך כדי שהכעס ייעלם? והתשובה,
שרימה מספר פעמים את חבירו, ודאי שחבירו שומר לו טינה, אבל
איך ידע האם אחרי כמה שנים הוא עדיין שומר לו טינה, את זה אפשר
לברר במספר אופנים, אבל מה שברור, שאם האדם בוחר לקרוא לבניו

ליבו.ע"ש מאורע שרימו אותו, סימן שאותם מעשים לא נשכחו מ
ליעקב נודע שעשיו קרא שלתי מקומות ע"ש מעשי המרמה. "ארצה

זכר לגניבת הברכות ע"י התחזותו לעשיו השעיר. ו"שדה –שעיר" 
זכר למכירת הבכורה תמורת נזיד עדשים, ולכן שלח שליחים –אדום" 

לפייסו. וזה מה שכתוב "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו",
(מדשן ביתך)מע את השמות "ארצה שעיר שדה אדום".  למה הוא שלח, כי ש

  כה) (לב,יותר יעקב לבדו ו
אמר רבי אלעזר: שנשתייר על פכין קטנים, מכאן –"ויותר יעקב לבדו 

 (חולין צ"א.) ".יותר מגופםשחביב עליהם ממונם לצדיקים 
רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון שח הג"ר אלי' מן שליט"א: פעם יצא

רבי חיים קניבסקי שליט"א, לשאוף אויר על חוף הים לצורך בריאותו.
מה –במשך שהותו שם וגם בדרך חזור הבחינו שהוא מחזיק דבר 

בידו. מה זה יכול להיות? מסתבר שבאותה פעם סעד במקום, ונותר לו
' המשיךקמצוץ מלח ששימש אותו לתיבול. כדי להימנע מ'בל תשחית

 לשמור את המלח עד הגיעו הביתה.
: "שורש המצווה ידוע,(מצוה תקכ"ט)ויש לציין ללשון ספר החינוך 

שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך
תדבק בנו הטובה, ונרחיק מכל דבר רע, ומכל דבר השחתה. וזהו דרך
החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום, ושמחים בטוב הבריות,

, ויצראבדו אפילו גרגר של חרדל בעולםולא יומקרבים אותן לתורה, 
 (מוסף ש"ק יתד נאמן)  עליהם בכל אבדון".

 (לב, כז) ויאמר שלחנו כי עלה השחר
עיד תלמיד רבי יעקב קמינצקי: בערוב ימיה סבלה אמי ע"ה מחלותה

ויסורים, ראיתה ושמיעתה נחלשו והיא חדלה כמעט מלתפקד.

כתוצאה מכך היא שקעה בדכדוך עמוק עד שאבדה כל טעם בחייה.
כיון שעז היה חפצי לחזק את רוחה, פניתי לשאול בעצת מורי ורבי,

י לאחר שהתאבק יעקב אבינו עם: בפרשתנו מבואר, כוהוא השיב לי
(חוליןהמלאך, אמר לו המלאך: "שלחני כי עלה השחר". ופרשו חכמים 

ע זמני לומרשכך אמר המלאך ליעקב: "מיום שנבראתי לא הגי צא:)
והנה, מלאך זה בודאי נברא כיתר המלאכים בששת שירה עד עכשיו".

ימי בראשית, וכמה מפליא לראות כי כדאי היה לקדוש ברוך הוא
לבוראו ולקיימו במשך אלפים שנה, ולו בשביל רגע אחד שבו יזכה

 לומר לפניו שירה!
גש נא אפוא לאמך ואמור לה, כי אם רק תבין את ערכה של ברכה או

מסוגלת לומר, בודאי תשכיל לבחור בחיים,תפלה אחת שהיא עדיין 
 ולו בשביל זכות זו בלבד! 

המשיך וסיפר התלמיד: לאחר שסיפרתי את הדברים לאמי, כמו נסכו
בה כוחות חדשים, היא התחזקה, התעודדה, והמשיכה לחיות עוד
שנים ארוכות, עד שנפטרה בזקנה מופלגת, כבת תשעים ושש.

 ינים')וכל מאמ'גליון ' הובא בצת רבנויבמח'(

ית וגו'. ויבא יעקב שלם עירבויעקב נסע סוכתה ויבן לו 
  כ)-שכם וגו'. ויצב שם מזבח (לג יז

מה הטעם שבסוכות יעקב לא בנה מזבח לה' ורק בשכם בנה? וי"ל,
והיה בעל נרפא מצליעתו,אומר המשך חכמה, כיון שבסוכות עדיין לא 

ולכן בנה בסוכות רק בית, אבל בשכם (זבחים טו:)מום ופסול להקריב בבמה 
יעתו, שם בנה מזבחלשהגיע שלם ואומר רש"י שלם בגופו שנרפא מצ

 והקריב קרבנות.
ויאמר יעקב אל שמעון ולוי עכרתם אותי להבאישני וכו'

   (לד, ד) ונשמדתי אני וביתי
כשנקט עכירה נקט רק את עצמו, ואילו ונשמדתייש להקשות למה 

צירף גם את ביתו לעניין, וי"ל, אומר רבי נתן גשטטנר, הנה הרמב"ם
כתב שהטעם שכל העיר שכם נתחייבו מיתה משום שהיה עליהם לדון
את שכם וחמור ולא דנו ובני נח מצווים על הדינים. והנה הרידב"ז על

דלפי"ז מה יעקב כעס? ותירץהרמב"ם שם הביא את קושיית הרמב"ן 
הרידב"ז שיעקב ס"ל שגם קודם מתן תורה יש את הדין שגר שנתגייר

דמי, ולכך הם כישראל ולא חייבים מיתה, משא"כ בניכקטן שנולד 
נהיה רק לאחר מתןיעקב טענו שהחידוש שגר שנתגייר כקטן שנולד 

תורה. והנה בפרשת דרכים כתב שהטעם שיעקב נשא ב' אחיות משום
שהם התגיירו והם כקטן שנולד וממילא לא היו ב' אחיות, והנה כעת

ם סימן שס"ל דלא אמרינן כקטן שנולד,שבני יעקב הורגים את עיר שכ
א"כ עכרתם אותי להבאשיני שעברתי על איסור ב' אחיות, אבל

 ההשמדה הוא גם על ב"ב.
בני יעקב באו על החללים ויבוזו את העיר על אשר טמאו

  (לד, כז)את דינה אחותם 
וצריך ביאור, למה שינה הכתוב כאן וכתב בני יעקב ולא לוי ושמעון,

ו? מתרץ רבי יהודה אסאד זצ"ל בספרו דברי מהרי"א,והא הם הרג
ונקדים מה שהקשה הרמב"ן ז"ל, היתכן שיעשו הצדיקים הנ"ל עולה
גדולה כזו לשפוך דם נקי, ותירץ כיון ששכם ועל ז' עממין היו עובדים
ע"ז והיו עוברים על עריות ונתחייבו מיתה לשמים. אבל קשה למה לא

ל דהם סברו כיון שנתגיירו דינם כישראל,הרגום גם שאר בני יעקב, וי"
אלא משום כבוד שכם ולא לש"ש ושמעון ולוי סברו כיון שלא נתגיירו

רק משום דינה ע"כ היו הורגים אותם. אבל קשה איך נטלו את ממונם
הא גזל נכרי אסור, ונראה כיון שנתגיירו דינם כגר וקיי"ל נכסי הגר הוי

א"כ הוי הפקר, אבל זה היה מותר הפקר, וגם שמעון ולוי הרגו אותם
רק לשאר בני יעקב שסברו שדינם כגר, היו מותרים לבוז את ממונם,
אבל שמעון ולוי כיון שהרגו אותם, ע"כ דלא הוי דינם כגרים כיון שלא

ולא היו מותרים לגזול את ממונם דגזלנתגיירו לש"ש הוי דינם כנכרי, 
לא שמעון ולוי שהרגו יעקבנכרי אסור, וע"ז אמר הכתוב ויבואו בני 

לכך רק בניאותם שהם סוברים שדין נכרי להם, א"כ אסורין לבוז, ו
ללים ולא שמעון ולוי דשאר בני יעקביעקב הנותרים בבית באו על הח

ואסור להורגם ולכך היו מותרים בביזה דדין גר היה סברו שדין גר להם
  להם.



 ללמדך        
!בלי חשבונות               

 וַּיֹאְמרּו ַהְכזֹונָה יֲַעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו (ל"ד, ל"א)
לכאורה עלינו להבין: מה היתה תשובתם של שמעון ולוי לטענתו של יעקב אביהם, כי במעשיו הם הבאישו את ריחו בעיני יושבי הארץ אשר עתה 
יאספו להכותו ולהשמידו? הלא אף יעקב לא הטיל ספק בעצם ההצדקה למעשה, אלא שטען כי היה על בניו להביא בחשבון את השלכותיה של 

 מה השיבו האחים? –דו של שכם בן חמור! ובכן, על טענה זו הנקמה שנטלו מי
 את התשובה, נבין על פי המעשה הבא:

בעיירה פיוטרקוב, היתה מאפיית מצות בבעלותו של יהודי שיראתו לא היתה קודמת לחכמתו. במקום ניצב אמנם משגיח כשרות מטעם הקהילה 
ר במאומה, שכן בעל המאפיה היה בריון שנודע כאדם אלים וחם מזג. לגופם של דברים, לא העז לפצות את פיו ולערע –ודייני העיר, אולם הלה 

ו לא היה למשגיח ספק: המצות היו אסורות באכילה, מעיקר הדין! בעיניו הוא הבחין היטב בליקויים רבים: הפועלים לא שטפו את ידיהם ולא בדק
 ימה עוד ארוכה.את ידיהם, תהליך האפיה נמשך הרבה יותר זמן מהדרוש, והרש

היה יהודי ירא  –בצר לו, החיש המשגיח את פעמיו אל בית הדין וסיפר את אשר ראו עיניו, אולם דייני העיר נאנחו והסבירו: "אביו של האופה 
אביו, אולם לא  שמים, מצותיו היו כשרות ומהודרות בלי שמץ של פקפוק, ועל כן הוא זכה לאמונו של הציבור... כעת, הבן אמנם אינו הולך בדרכי

 אחר שיבין כי אתה זה שהבאת את דיבתו בפנינו!". –משום שהוא מסוגל לפגוע בנו, ואף בך  –ניתן לאסור את מצותיו בפרהסיא 
בסופו של דבר, מאחר ולא ניתן היה כאמור לאסור את תוצרת המאפיה, אולם גם לא ניתן היה להכשיל את יהודי העיר היראים והשלמים באכילת 

הוחלט שלא לעשות מאומה בפרהסיה, אולם מפה לאוזן, להעביר בין תושבי העיר את הידיעה כי אין להשתמש במצות שנאפו  –פסח חמץ ב
 במאפייתו של אותו בריון אלים.

י כך, נמשך ההסדר במשך מספר שנים: אמנם היו יהודים בודדים שהקלו בקיום המצוות וצרכו ממצות המאפיה המקומית, אולם מרבית שומר
 התורה והמצוות נמנעו מלרכוש מתוצאת המאפיה, ואת מצותיהם השיגו בדרכים אחרות...

כך, עד שעלה על כס רבנות העיר רב חדש, רבי משה חיים לאו, מרבניה הידועים של פולין. רבי משה חיים, קרוץ היה מחומר אחר. הוא לא חת 
 הוא החליט לשים קץ לתופעה, בכל מחיר. –בות מפני איש. כאשר נודע לו על המכשול הקיים בעיר מזה שנים ר

ביקר הרב עצמו במאפיה, ואכן, הוא נחרד למראה עיניו. המצב היה גרוע אפילו מכפי ששיער... עוד באותו מעמד פנה הרב אל  –עוד באותו היום 
 פרסם כי מצותיו אסורות באכילה בפסח!יאלץ ל –בעל המאפיה, והתרה בו כי עליו לתקן את הליקויים שנמצאו בסידורי הכשרות, שאם לא כן 

בעל המאפיה מצידו, קפץ את אגרופיו, ונעץ ברבי משה חיים מבט מצמית. אולם הרב החדש לא נרתע: הוא לא הוסיף מילה וחצי מילה, אלא סב 
 ועזב את המקום בהפגנתיות. –על עקבותיו 

הגיע רבי משה חיים אל המאפיה  –לא שיער עד כמה טעה: למחרת היום  סבור היה בעל המאפיה כי עלה בידו להרתיע את הרב החדש, אולם הוא
לא היסס לרגע: בו במקום הוא השליך ככר לחם אל תוך תנור המצות, ובכך  –בשנית, ומשנוכח לדעת כי הליקויים עליהם הצביע לא תוקנו כלל 

 הבהיר את דעתו באופן חד משמעי: המצות אסורות באכילה!
עזב את המקום בהפגנתיות, ועמו שאר הפועלים העובדים  –מקום. בעל המאפיה היה המום. אולם לאחר רגע או שנים דממה מתוחה השתררה ב

במקום. לאיש לא היה מושג כיצד בכוונתו של הלה להגיב על מעשהו של הרב, אולם הכל חששו מפני ההשלכות שתהיינה למעשה זה... רק אחד 
 צמו! היה אשר לא חשש כלל: רבי משה חיים בע

הוא הגיע בהכנעה אל הרב,  –וראה זה פלא: לא זו בלבד שאותו בריון לא העז לפגוע ברב לרעה, אלא שבשנה שלאחר מכן, עם פרוס ימי הפסח 
 וביקש כי יורה לו את סידורי הכשרות הנחוצים בכדי שהמצות הנאפות תהיינה כשרות למהדרין, בלי שמץ של פקפוק...

אין מקום לחשבונות כלל: יש לפעול בנחישות, מבלי מורא וחת, עד כדי מסירות נפש  –גדור פרצות בחומות הדת ללמדנו, שבמקום בו נדרש ל
 ניתן לעמוד בפרץ! –של ממש... רק כך 

 ומכאן נוכל למצוא תשובה לשאלתנו:
השלכותיה עלולות להיות קשות אולם היא לא היתה חכמה, שכן  –טענתו של יעקב כלפי שמעון ולוי היתה, כי אמנם הנקמה היתה מוצדקת 

 וחמורות. אולם על כך השיבו האחים ואמרו לו כביכול:
הרי שהצדק היה איתך, שכן היה עלינו להביא בחשבון את ההשלכות העשויות להיות למעשינו...  –אילו היינו עושים את מעשינו לשם נקמה 

עות, ולהבטיח כי אחותנו לא תהיה הפקר! מעתה, כאשר מדובר על גדרי הצניעות אולם לא זו היתה כוונתנו! כוונתנו היתה בכדי לגדור גדר של צני
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)("ללמדך"            הרי שאין מקום לכל חשבונות, וצריך אפילו למסור את הנפש! –

  

 ביום חמישי בשבוע? האם מותר להתחסן נגד שפעת                                                                
שר מתח הקורונה מורגש בחלל וכל שיעול בימים אלו ישנם רבים החפצים להתחסן נגד שפעת, שלא ידבקו חלילה בוירוס, ובפרט כא: שאלה

שעות מהחיסון, ויכולה להיות עלייה בחום, ועל כן כדי לא להפסיד ימי  48מעלה חשש להדבקות במגפה ח"ו. אכן יתכנו תופעות לוואי תוך 
ר לעשות כן? או שמא עבודה ישנם המעדיפים לקבל את החיסון ביום חמישי, כדי שעד אחרי שבת יוכלו ללכת לעבודה ללא חשש. האם מות

 יש להמנע ממעשה שיכול לגרום מניעת עונג שבת, ולתחושת חולי וחולשה בשבת קודש?
ר להפליג בספינה פחות משלושה ימים לפני שבת, כיוון שיש למפליגים צער בשלושה ימים מבואר בשו"ע סי' רח"מ ס"ב שאסו :תשובה

אכן, לעיקר השאלה, אין  ראשונים, ונמצא שגורמים לביטול עונג שבת. ולפי"ז אין עשות פעולה שעלולה לגרום לו צער וחולי בשבת במכוון.
הכרח שיהיו תופעות לוואי, ורבים התחסנו בהוראת גדולי ישראל והצליחו ולא ארע להם שום נזק, אמנם אין לבצע את החיסון ביום חמישי 

 )מודיעין עילית -הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' (   בכוונה תחילה שיהיה צער חלילה בשבת קודש.

 רי

 (חידה של הוא והיא, התשובה בזכר ונקבה) הוא מים קפואים והיא מה שיש לאדם ללא שיער על הראש                        

                                  שם הזוכה: נתנאל ליניק נ"י            .סירה -סיר  תשובה לחידה:   .תפילת מעריב תשובה לחידה פר"ש:
       

 משפחת טיטלבוים לאירוסי הבת       משפחת הרב דוד יעקבזון להכנס הבן לעול תורה ומצוות         ברגר להולדת הבתנתי משפחת : מרכז העיר                                                        
            משפחת דבלינגר להולדת הבן

 משפחת שטרנברג לאירוסי הבת        משפחת רוטנברג לנשואי הבת        משפחת דה לאון לנשואי הבן            זבדי להולדת הבן הרב צבי שפחת מ :גני הדר                          

 משפחת רוטנברג לנשואי הבן

  
משפחת רוטנברג לנשואי הבןן

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

הכרח שיהיו תופעות לוואי, ו
בכוונה תחילה שיהיה צער חל

 חידה שבועית      רירירירי

                                                   

                   
ת       דה שבוע ח

 מזל טוב         

אולם לא זו היתה כוונתנו! כוונ
הרי שאין מקום לכל חשבונו–

                                    
רבים:שאלה ישנם אלו בימים

 פינת ההלכה       



 

 

 

  

ךָ  ָאַמר ּכֹה  י ָלָבן ִעם ַיֲעֹקב ַעְבּדְ ְרּתִ ה ַעד ָוֵאַחר ּגַ  מצוות ג"ותרי, גרתי לבן עם:ָעּתָ
 ג"תרי אמנם: ואמר נאנח אבינו יעקב)י"רש)הרעים ממעשיו למדתי ולא שמרתי
המצוות  את לקיים מלבן למדתי לא כי אני מצטער אולם, שמרתי מצוות

 .. הרעים מעשיו את עושה היה שהוא כפי, ומסירות התלהבות של כזו בשלמות
 )ל"זצ מלובלין שפיראם"מהר(

 
ֵתר ּוָ ֲעֹקב ַוּיִ ֽ ָאֵבק ְלַבּדוֹ  יַ ֽ ַחר ֲעלֹות ַעד ִעּמוֹ  ִאישׁ  ַוּיֵ ָֽ  להישאר יעקב של סגולתו: ַהׁשּ

 והקשה האדיר במאבק ולנו לאבותינו שעמדה היא לבדד״ ״עם להיות ״לבדו״
 ובטוחים מובטחים אנו זו בסגולה במעוזנו בהחזקנו ותרבותו עשו שרי עם

 על עשיו של שרו ואז, השלימה הגאולה השחר״ עלות ״עד נגיע סוף שסוף
 )ושמחה אורה(.יעקב של ברכותיו על ויודה אמן יענה כורחו

ֲעֹקב לֹא ַוּיֹאֶמר ֽ ָאֵמר יַ ֽ ְמךָ  עֹוד יֵ י ׁשִ ָרֵאל-ִאם ּכִ י ִיׂשְ ֽ ִריתָ -ּכִ ים-ְוִעם ֱאלֹקים-ִעם ׂשָ  ֲאָנׁשִ
ל  והרי המלאך את ניצח אבינו שיעקב התורה אמרה איך להבין יש: ַוּתּוָכֽ
 צולע נשאר והוא עמו״ בהאבקו יעקב ירך כף ״ותקע נאמר דבר של בסופו

 זצ׳׳ל ממינסק המגיד בזה וביאר? נצחון יקרא הלזה קשה כן ואם. ירכו על
 תלוי המנצח נצחון הרי ביניהם רבים אדם בני שני שכאשר ואמר טעם בטוב

 היריבים מן אחד כל כאשר ידים תגרת הוא הריב אם. שביניהם הריב במהות
 המכה את שיכה שמי ברור הרי, שכנגד הצד את להכניע זרועובכח מנסה

 המריבה אם הדבר שונה.זה בריב המנצח הוא הקרב את תכריע אשר האחרונה
 משתדל צד כל כאן גם. ובהשקפה בדיעות רעיוני ויכוח היא הצדדים שבין
 ואם וסברות נימוקים על ידי אם בצדקתו שכנגד הצד את לשכנע כוחו בכל

 הגיוני שכנועעל ידי  יוקבע זה בריב שהנצחון ברור. וראיות הוכחותעל ידי 
 אחד יקום השני הסוג מן בריב אם.המנצח הצד של לרעיונו הדדית והסכמה
 יפול שהלה עד נמרצות במכות הצודקות טענותיו על לחברו ו״ישיב״ הצדדים
 העובדא עצם שכן, חברועל ידי  שנוצח וברור פשוט הרי, בדמו ויתבוסס
 לו אין והוכחות שבדיעות ברורה הוכחה מהווה הזרוע בכח להשתמש שנאלץ

 )טוב לקח ילקוט.(חברו את לנצח מה

    
ֹזאת ַאְך ְהיוּ  ִאם ָלֶכם ֵנאֹות ּבְ ל ָלֶכם ְלִהּמֹל ָכֹמנוּ  ּתִ  מה מפני להבין צריך:ָזָכר ּכָ
 עצה להם ולהשיא מרמה בדרך שכם באנשי לנקום יעקב בני צריכים היו

 שהיו בלא אף עליהם לגבור הגיבורים יעקב בני ידם לאל היה לא וכי? שימולו
 שאינם שכן אנשי את הרגו אילו: אייבשיץ יהונתן רבי ומתרץ? נימולים
 אותם למול עצה עשו ולכן, גויים שהרגו על בעולם רעש קם היה, נימולים
 העולם. אומות של זעמם יתעורר לא ובכך נודעים כיהודים שיהיו

 

ֲעָבר ֽ ֲאִני ַעְבּדוֹ  ִלְפֵני ֲאֹדִני ָנא-יַ ֲהָלה ַוֽ ְתַנֽ י ֶאֽ ָלאָכה ְלֶרֶגל ְלִאּטִ ר ַהּמְ  סיפר :ְלָפַני-ֲאׁשֶ
 בעיר התחתית ברכבת נסעתי אחד יום: ל"זצרבי יוסף כהנמן , מפוניבז הרב
 ענתה פניהם שהכרת, כושים פרחחים חבורת אותי הקיפה לפתע, יורק ניו
 סביבי התהדקה העבריינים טבעת. אותי ולשדוד לתקוף מתכננים שהם בם
 ועליה נייר פיסת הכיס מן שלפתי, במוחי רעיון צץ. לעשות מה ידעתי ולא

. לרדת עלי היכן יודעים הם אולי אותם שאלתי, מקום בקרבת כתובת רשומה
 בכיוון הולכים אנחנו גם, הקרובה בתחנה לרדת עליך" צהלו'', כמובן''

. הציבורית ברכבת מאשר חשוך ברחוב לשדוד אותי להם היה עדיף..." ההוא
 הכבוד את להם נתתי. שלנו הישיבה ממקומות נעמדנו כולנו, הקרון נעצר והנה
 ואני, האוטומטיות הדלתות נסגרו ואז, מעט התמהמהתי, לפני ראשונים לרדת

 שזו סבורים הנכם שמא..."אלו של מעונשם לגמרי פטור, ברכבתנשארתי
 למדתי הזאת התחבולה את, "בחיוך' מפוניבז הרב הפטיר",שלי המצאה
 נא יעבור" יעקב השיבו', ונלכה נסעה' לו הציע עשו כאשר. אבינו מיעקב
   )מפוניבז הרב(  "... לאיטי אתנהלה ואני, עבדולפני אדוני

 חצות לפני שישי יום בכל: מאלכסנדריה זצ״ל עטר בן מימון רבי על מסופר
 ספרי את ולהגיה ,שבאלכסנדריה הכנסת בתי פני על לסובב נהג, היום

 היום בפנות. הם כשרים אם לבדוק ,למחרת שיקראו השבוע בפרשת התורה
 טרודים ליהודים להזכיר ,החנויות פתחי פני על ברחובות לסובב שוב יצא

 הוא ,קודש שבת כניסת לפני עסקיהם את שינעלו ,פרנסה וחיי יום בקשיי
 ,הנוכחי התפקיד בעול נכנס זה מטעם, פיו את להמרות יהין לא שאיש ידע

 כבודה למען כבודו על חס לא הוא, הכנסת ביתשל  לשמש נועד שמטבעו
 (אורות ממזרח).קודש שבת של

 

 וכאב גדא הרב: מסופררבה של ירושלים, זצ״ל פראנק פסח צבי רבי על
, פומביים שבת חילולי ביחוד מנוחתו את ודריטה. השבת של כאבה את

 איך דרכים וחיפש טרח הוא. רשמיים מוסדות בידי שנעשו כאלה ביניהם
 כבימי ומעמדה כבודה את קדשנו לשבת ולהחזיר הפרצות את לגדור
 רבות אסיפות, בפעולותיהן שבת משמרת אגודות את עודד הרב.קדם

 בפעולות להתרכז יש בעיקר כי גרס הוא כי אף. ובנשיאותו בביתו נתקיימו
 חיזק, שלום ובנתיבות נועם בדרכי השבת ערך את ולהחדיר, שבצינעה

 אנשים כלפי. המסחר ובבתי בתחבורה השבת חילולי על המוחים את ועודד
 לחילול יגרמו מחאתם ידי שעל חוששים הם כי בנימוק מלהוכיח שנמנעו

 לאגודת תשובתו הרב נתן, כך אחר וידליק יכבה מכונית שבעל ידי על שבת
 השבת לכבוד קנאות שמשום, להודיע הנני: "הפסק נוסח וזה". השבת ברית"

, שבת חילול למנוע כדי דרבנן או דאורייתא מלאכה בעצמו לעשות אסור
 לידי יבוא שבת שהמחלל יגרום עיכובו, הפרעה ידי שעל לחשוש אבל

 בעתם) דברים(" ".לחשוש אין בזה, מלאכה
 

 נשמת, אדם חיי הספרים מחבר, ווילנא מגדולי, זצ״ל דנציג אברהם רבי
 לספרו בהקדמה כתב, זצ״ל אברהם ובית אדם בינת, אדם חכמת, אדם

 שבת הלכות כל כולל והוא, קטן קונטרס חיברתי": "משה תורת זכרו"
 לו יש אשר גדול אילן והוא, לשבתא רבתא הלכתא כי, ופרטיה בדקדוקיה

 כל: "שאמרו עד, מאד עליו מקפיד עולם של ומלכו. מאד רבים פארות
 כל קיים כאלו שבת המשמר וכל, זרה עבודה עובד כאלו שבת המחלל
 בשבתות שיעור להם לקבוע בתים להבעלי יותר מצוה ולדעתי". התורה
 וכן.משניות פרק או שבת תיקון משילמדו, זה בקונטרס ללמוד טובים וימים
, פטירתו אחרי ראשונה שנה על כל פנים, ושבת שבת שבכל, לבניו ציוה
 בכל דפים איזו" משה תורת" בחיבורו שבת כותהל דללמו, בזה מאד יזהרו
 ".)אברהם בית" פרבס לצוואתו ההקדמה מתוך(.שבת

 

 חיים החפץ אצל בראדין הייתי בשבת פעם :זצ״ל פיאןול אליהו רבי שח
 המקדש כל: "בזמירות הקטע את שהתחיל לאחר שבת קודש ובליל, זצ"ל

, פעלו פי על מאד הרבה שכרו, מחללו כדת שבת שומר כל, לו כראוי שביעי
 מי יש. שבת שומרי של סוגים שני יש:אמר" דגלו על ואיש מחנהו על איש

 בקדושה היום את שמקדש — להשבת —" לו כראוי" השבת מקדש שהוא
 וקובע, יתירה בהתבוננות, יותר גדול בלימוד.יותר קדושה להיבתפ, וטהרה

, ובקדושה בתורה המעת־לעת כל עוסק, נפשו עם חשבון לעשרת יותר זמן
 מי ויש. השבת יום נברא כך שלשם, השבת ליום", לו כראוי" באמת והיינו
 כבר האיש זה. יותר ולא השבת את לחלל שלא — כדת״ שבת ״שומר רק שהוא

 האיש: באצבע עליו ומראים, באמריקה או בלונדון, שמים ירא יהודי אותו קוראים
 השבת קדושת להרגיש!! אצלו חסרה השבת קדושת אבל"... שבת שומר" הוא הזה

 השבת כל הוא ישן אלא! בחשבון אצלו בא לא זה כל, השם ועבודת בתורה ולענגו
 השומר גם כי", פעלו פי על מאוד הרבה שכרו" אלו משני אחד כל ואכן.מיגיעוונח  
 על איש" אבל, חיללו ולא בשבת מלאכה עשה שלא, מאד הרבה שכר מקבל שבת

 ולא ד,אח במחנה נכנסים הסוגים משני האנשים שני אין", דגלו על ואיש מחנהו
  יכול שבת השומר אין ובודאי, מיוחד דגל לו יש אחד כל, אחד דגל על נמנים

 ")אליהו לב.("המעשה רוב לפי והכל! השבת מקדש של במחיצתו כנסילה

וישלח       שלח   ו
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, בילדותי. אני קריניק יליד: זצ״ל גלינסקי יעקב רבי המישרים המגיד סיפר
 ״אחוד: ושאל הילדים אל זצ״ל מישקובסקי יוסף חזקיהו רבי, העיר רב פנה
 ״?!נשארו כמה. שניים וכיבה, אדם הלך. דולקים נרות חמישה היו ־ חידה לכם

?! הכיצד ״!שניים ״נשארו. בנועם אמר, ״טעיתם״. במקהלה ענינו, ״שלושה״
 אלו הם, והשניים. שכלו עד ודלקו דלקו ״השלושה. אמר, ״פשוט״.הבנו לא

 שני ברשותו יישארו דבר של בסופו, ודאי. מובן כמה, אה ״!ונשארו שניצלו
 סכום לאדם ״יש. שפתיו במתק אמר, אתם״ ״מבינים. בלבד הכבויים הנרות
 דבר של בסופו אבל. מעצמו החסירו, לכאורה. לצדקה ממנו מפריש והוא, כסף

 )והגדת( ״!לעד עומדת והצדקה, יכלה הכסף

 
יוצר אור כתב אבודרהם שזה להוציא ברכת ב "קדושה"הטעם שתיקנו לומר 

עזב ה׳ את הארץ ונתן הממשלה לשמש ושאר  מלבם של מכחישים שאומרים
ם אלא במצות זיהמאורות, והם עושים כחפצם ככל אשר ירצו, ואינו כן שאינם ז

בוראם ית״ש, שהרי כל צבאי מעלה מקדישים ומיחדים אותו שהוא בורא הכל 
 ומושל בכל.

 
 אשר ורעי אחי, והנה"מתוך מכתב שכתב מרן החפץ חיים ליהודי ארה"ב:

 הראשון יום שביתת של הגזירה אצלכם שהיה בעת, לפנים אם, הברית בארצות
, בשבוע ימים שני לשבות לכם שקשה, ואמתלא טענה איזו לכם היתה), זונטאג(

 הדין מן אנו שמחוייבים מפני, לזה שייך ואמתלא טענה שום אין הדין שמן אף
 ורעי אחי, עכשיו אבל, שבת חלול של עון על לעבור ולא לנו שיש מה כל למסור
 קוח יש ואדרבא, הראשון יום שביתת של הגזירה עליכם חל שאין, הברית בארצות אשר

 ממסחרו ושובת באמת שבת שומר שהוא שמי — מכבר זה שמעתי כאשר — במדינתכם
 הלא כן אם ראשון, ביום עבודתו לעבוד מפריע שום בלי הרשות לו יש אזי השבת ביום
 במזיד בפרהסיה שבת ומחלל, ח״ו גמורים מזידים והנכם פה ופתחון טענה שום לכם אין

, וכידוע נסך יין ויינו כולה התורה לכל מומר ונקרא דיניו לכל ממש ו״םככע הוא הלא
 של דין בית לפני וחשבון דין לתת שתצטרכו בעת לכם יהיה פה ופתחון זכות ואיזה
 זכיתם אשר, ורעי אחי עליכם לי צר וביותר"? שחללתם קודש השבת חלול על מעלה

 לומדי בידי החזקתכם על ידי ,הקדושה לתורתנו ומחסה מעוז האחרונה בעת להיות ,׳המ
 תורה לכם רכשתם זה ידי ושעל ,ובגולה הקדושה בארצנו הקדושות בישיבות התורה
 דפי ואלפים למאות חשבונכם על מעלה של דין בית לפני וימצאו, לשער אין עד ומצות
 כחלק חלק שנטלתם התורה לומדי בידי החזקתכם על ידי שהשגתם ופוסקים גמרא
, לימינכם יעמדו זכות מלמדי והרבה למאוד עד הוא גדול זכות ובודאי ובודאי, עמהם
 וכל שחללתם שבת החלול על עליכם לקטרג חובה מלאכי כשיעמדו תעשו מה אבל

? קודש השבת חלול של הזה הנורא העון לעומת כלום לכם יועילו לא והצדקות הזכותים
 כפר ולבסוף יחשב גדול שלגאון עד הרבה תורה שלמד מי דאפילו, הוא פשוט דדבר
 אחרי, שלמד תורתו עבור שכר לו יהיה האם, ישראל מכלל ויצא כולה התורה בכל

 ומעתה עבר שעבר מה, ורעי אחי ןכ ועל" ? דיין ולית דין לית ואמר לבסוף בה שכפר
 תעשו שלא העתיד על ולקבל עתה עד שעשיתם הרעים מעשיכם על להתחרט עליכם

 בעולם טוב לכל תזכו קודש השבת את מלחלל נשמרים תהיו ואם. שעשיתם כמו עוד
 בתשובה לשוב לבכם ויכונן בעזרכם יהיה וד׳. הבא בעולם יהיה טובכם רב ומה הזה

במהרה  צדקנו משיח ביאת ע״י ישראל קרן להרמת כולנו נזכה זה ובזכות לפניו שלמה
 הכהן מאיר ישראל,שמים  לרחמי ומצפה ישראל עם בצרת המיצר, ישראל מגדולי כמה בשם הכותב" .בימינו אמן

 ".ברורה ומשנה חפץ־חיים ס׳ בעה״מ מראדין
 

 איך יתכן גוי שבישל בישול גמור ויהיה מותר לישראל לאכול ממנו? שאלה:
בתנור  אשאם הגוי בישל ולא נתכוון לבשל מותר, כגון אם הצית  תשובה:

והוא לא ידע  ,והיה עומד שם קדרה ,לחמם את הבית ,(תנור חימום)בית החורף
 (ספר החידות). מותר. ,ונתבשל ,מזה

 

ו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית ֵאשׁ  ַיֲעֹקב ֵבית ְוָהָיה  על מסופר :ְלַקשׁ  ֵעׂשָ
, זצ״ל זוננפלד רבי יוסף חיים של לביתו בריונים קבוצת של התפרצות
 רוח ובקור נפש בשלוות הרב הגיב מתחילה. נפש לרוצחו שאיימה

 את שהגבירו הבריונים את הביכה שלוותו. הבריונים של להשתוללותם
 את וגילה חולצתו את הרב פרם, לשיא ההשתוללות משהגיעה. השתוללותם

 מולם והתיצב כסאו מעל הזזרי בתנועה לפתע הזדקר חשוף בחזה וכך — לבו
 אני! ורצחוני בי ירו! שמים שם לקדש מוכן ׳׳הנני: תקיף בקול להם ואמר —

. השקפתו עיקרי בקצרה לבאר והמשיך ״!הנימה כמלוא אזוז לא מהאמת
 יותר מאוחר.הבית את ויצאו המתקיפים נסוגו הזה המפתיע הצעד על בתגובה

 ״שאדיק״ בעיירה שהיה במעשה הצלחתה סוד ואת התנהגותו פשר את הרב ביאר
. העיירה יהודי של חיתתו את שהפיל יהודי מלשין התגורר עיירה באותה .בפולין
 כי לדרוש העז בחוצפתו. ממנו פחדו וכולם העיירה לתושבי המלשין היסב רבות צרות
 לתורה ולהעלותו, בעיירה הגדול בית הכנסת של ״במזרח״ לשבת שבת בכל לו יתנו

 שאיוה, התורה מגדולי אחד נתמנה ובמקומו העיירה רב נפטר הימים באחד. ״ששי״
. מפריע באין התורה על לשקוד יוכל למען, זו ושקטה קטנה עיירה של רבנות דווקא לו

 ועוסק בפרישות בוראו את ועובד מתפלל היה ושם, ביתו ליד לו היה קטן מדרשבית
לבית  לבוא חוצפתו ועל המלשין מעללי על החדש הרב מששמע. ולילה יומם בתורה
 ולשים, איש״ מפני תגורו ׳׳לא מצות לקיים החליט, חשובה עליה לעצמו וליטול הכנסת

 הכנסת בבית הרב הופיע השבתות באחת.הכנסת בית בבאי האיש של להתקלסותו קץ
 שלפניו העמוד על בחזקה הרב הכה, לתורה לעלות למלשין הגבאי קרא וכאשר, הגדול
 של ונפשם ממונם שמוסר ומשוקץ טמא לפה מה! הקדושהז ולתורה לך ״מה: וזעק

 להלום תחילה ניסה המופתע המלשין ״!טמא צא? התורה על לברך, לשלטונות ישראל
 והזועף הנעלב המלשין פנה אף בחרי. ממנו זאת מנעו המתפללים אך, דאתרא במרא
 הקהל כלפי מאיימת אצבע ששלח לפני לא המקום את ועזב היציאה דלתלעבר
 מכפרי באחד מוהל להיות הרב הוזמן חדשים כמה לאחר.לקח״ אלמדכם ״עוד: כאומר

 התלמידים הבחינו, הכפר עבר אל מתלמידיו שנים בלויית דרכו עשה כאשר. הסביבה
. ושאנן שליו נשאר הרב אך — תקפם גדול פחד. לקראתם סוסו עלהדוהר במלשין
. הרב אל מהירים בצעדים וניגש בזריזות ממנו קפץ המלשין. אליהם קרב הדוהר הסוס

: ואמר התחנן בהכנעה כלפיו ובהתכופפו הרב ע״י ״המוסר״ נעמד התלמידים לתדהמת
 דבריו את משכילה, כנגדך״ וחטאתי שעוללתי מה כל על לי מחל, לי סלח ורבנו ״מורנו
 דרכם את הנדהמים התלמידים כשהמשיכו.האופק מן ונעלם סוסו על בחזרה קפץ

. המאורע פשר לכם אסביר ״הנה: ואמר להם הרב פתח, חפצם מחוז אל רבם בליווי
 והצלה מפלט חפשתי, לקראתנו ומתקרב סוסו על דוהר ה״מוסר״ את ראיתי כאשר
 ״וכמים) י״ט פכ״ז( במשלי הפסוק לי נזדמן והנה. הקדושה התורה מפסוקי באחד
 אותו של בזכותו ולהפך להרהר התחלתי מיד. לאדם״ האדם לב כן, לפנים הפנים
. נתדרדר שאליו מוסרי תהום שפל על לרחמים הוא זקוק וכמה הוא אומלל כמה. ברנש
 כהנה. שהגיע למה מגיע היה לא בילדותו נכון חינוך מקבל היה אם אולי, יודע ומי

. נגדו טינה כל מלבי ונעקרה עליו רחמי שנכמרו עד, בזכותו להפך השתדלתי וכהנה
 טובה מחשבה בלבו נכנסה. לפנים״ הפנים ״כמים של הכלל כאן פעל, שכך ומכיון
 טהורה כונה מתוך שעשה מה עשה ודאי הלא כי. צודק הרב ׳׳אולי: להרהר והחל
 והגיע, לבו נתרכך כאלה מחשבות שמתוך ובודאי. קינטור״ לשם ולא, שמים לשם
: אמר סיפורו את זוננפלד חיים יוסף רבי משגמר .סליחה ובקשת חרטה של לרגע

 אגרופיהם והניפו הבריונים חמשת מולי שעמדו בשעה אני גם הרהרתי האלה כדברים
 לזה מצא אך" ״שאדיק של מרבה אמנם למד הזה הרעיון שאת, ואמר והוסיף. מולי
 עשו״ אל אחיך אל ״באנו לו וסיפרו יעקב אל המלאכים באו כאשר : בתורה מקור גם

). שם רש״י( בשנאתו״ עודנו, הרשע כעשו עמך נוהג אבל, הוא אחי אומר ״שהיית
 והנה. אשנא״ ה׳ ״משנאיך כי אותו שונא יעקב גם אבל ליעקב שונא עשו ואמנם
 כאשר, עמו״ איש מאות וארבע לקראתו בא עשו והנה וירא עיניו יעקב ״וישא אח״כ
 עד גשתו עד פעמים שבע ארצה ״וישתחו? עשה מה מתקרבת שהסכנה יעקב ראה

 עד, אחיו״ ״עד שלעשו בזכותו והפך, מחשבותיו את וכפה השתחוה יעקב. אחיו״
 אחרו לא התוצאות. האחוה בו נתעוררה, לזכות מחשבותיו ע״י. ממש כאחיו שנהיה
 רבי שמעון בר יוחאי ״אמר: מהמדרש רש״י מביא, ויחבקהו״ לקראתו עשו ״וירץ: לבוא
 בכל ונשקו שעה באותה רחמיו שנכמרו אלא, ליעקב שונא שעשו בידוע היא הלכה
 )החומה על האיש(.. לבו״

פרפראות "פרפראות" "  

 "" "" 

 "
ל

" "" 

 "
.

""" 

  (המאירי) חדש בחבר קדמון חבר תחליף אל 
 הפניני) ידעיה (ר׳ בביקורת הרבה - שישנאוך תרצה אם 

  סלנט) ישראל (ר' לאחרים. רעה ממנה תצמח שלא זו אלא הטבה אין
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 מנהל בכיר באחת מחברות הענק הגדולות ביותר במשק קיבל התקף לב, הרופא המטפל בו                                         
נהל המ .ת אמר לו שעליו לשהות בחווה למשך מספר שבועות                                           

שמע בעצת רופאו, אולם לאחר מספר ימים הוא השתעמם וביקש מהחוואי שיעסיק אותו בעבודות שונות בחווה. ביום 
הראשון אמר לו החוואי לנקות את הרפת של הפרות כשהוא חושב לעצמו שלאחד שהגיע מהעיר ורגיל לשבת על הכיסא 

 אי, המנהל סיים את כל העבודה בפחות מיום אחד. עבודה כזאת תארך מספר שבועות. לתדהמתו של החוו –כל היום 
תרנגולות. הוא היה בטוח שהמנהל לא  500למחרת, החוואי נתן למנהל עבודה קצת יותר קשה: לחתוך את ראשיהן של 

יוכל לבצע את העבודה, אולם בסוף היום העבודה הושלמה. בבוקר המחרת, כאשר  כל עבודות החווה כמעט הושלמו, 
והארגז השני  ה מהמנהל למיין שק ענק של תפוחי אדמה לשתי ארגזים: ארגז אחד עם תפוחי אדמה ביקש החוואי 

. בסוף היום החוואי ראה את המנהל יושב מול שק תפוחי אדמה כאשר שתי ארגזים ריקים. ה עם תפוחי אדמה 
 הל בפליאה: לאור הצלחתו עם העבודות הקודמות זה נראה לחוואי מוזר מאד והוא שאל את המנ

"הכיצד ביצעת עבודות קשות כל כך ביומיים הקודמים ואילו עכשיו אינך מסוגל לבצע עבודה פשוטה כל כך?!" ענה לו 
 המנהל: "ראה, כל חיי אני חותך ראשים, אבל עכשיו אתה מבקש ממני לקבל החלטות...."

ת מסוימת. השנים שחולפות עלינו הן כמו קומות שמונים שנה, וכולנו ירדנו לפה לצורך שליחו-אנחנו חיים בעולם שבעים
 בבניין גבוה שעלינו לטפס בהן אחת אחרי השנייה, וכל אחד מעביר את השנים בצורה אחרת. 

יש כאלו שמנצלים את השנים כדי לעשות את תפקידם ככל יכולתם, אך יש אחרים שמעבירים את ימיהם בשטויות 
. ךלכולנו זה שבסופו של דבר נצטרך  ובהבלים ומבזבזים את זמנם. הדבר המשותף

 )העורך(  כמה שפחות להתעסק עם הזולת לא ליפגוע ולקבל החלטות נכונות בחייםעכשיו הזמן להשתנות!

תרס"ה, והוא בן תשע עשרה שנה,  בשנת
אל מרן זצ"ל  האפרים זליכ רביהוזמן 

שביקש לתהות על , זצ"ל הבן איש חי
קנקנו. בחיל ורעדה התייצב הבחור השקדן 
לפני ראש הגולה, ורבנו יוסף חיים החל 
לשוחח עימו בדברי תורה. השיחה הלכה 
והתמשכה. מתורת הנגלה עברו השניים 

לשוחח בתורת הנסתר, בעוד מרן הבן איש 
חי משתומם על עמקות הבנתו ועל רוחב 

  ידיעותיו של הבחור שלפניו.
 

לבסוף, הניח הבן איש חי את ידיו על ראשו 
אפרים ואמר בחיבה:" אשרי  רבישל 

! יולדתך! 
..." הוא אף הורה לו להתחיל 

להשתתף בשיעורים הנאמרים בבית 
אפרים הוסיף לשקוד על  רביהמדרש. 

לימודו ביגיעה עצומה, והסתפק במאכל 
 שתי פרוסות לחם וכוס תה ליום.  -זערימ

 סיפור:אני ההייתי עמו חשוב  אברך
זצ"ל: בתוך הרכב בהלוויה  טולדאנו יוסף רבי

זצ"ל, כולם שמעו  ניסים טולדנושל הגאון רבי 
את רבי יוסף בוכה ואומר: מלאך המוות התבלבל 

ביני לבינו הוא לקח את רבי ניסים טולידאנו 
 במקום את  רבי יוסף טולידאנו, 

 

 הדבר עורר צמרמורת של ממש בלבבות והנה 
 כעבור כמה שבועות נסתלק מעמנו רבי יוסף.

מרדכי כהן הי"ו מירושלים: פעם  סיפר
עשיר אחד להכניס פתק לרבי  ביקש ממני
כדי שיקרא זצ"ל  אבוחצירא אלעזר

אותו ויענה לו תשובה כדת מה לעשות 
בעניין פלוני. נכנסתי לרבי אלעזר ונתת לו 
את הפתק, אך הוא החזיר לי אותו ואמר: 

מחילה, איני יכול לטפל בנושא זה כי מישהו 
אחר כבר טיפל בעניין. יצאתי ואמרתי 

 י רבי אלעזר. לעשיר ההוא את דבר
 

הלה התפעל מאוד ואמר: "אמת נכון 
הדבר!! שבוע שעבר הלכתי עם הפתק 

דוד אבוחצירא לאחיו האדמו"ר רבי 
 שליט"א והוא ענה לי תשובה, 

רק רציתי לדעת מה דעתו של רבי אלעזר 
בנושא, והנה ברוח קדשו הוא ידע שכבר 

 שאלתי מישהו אחר.

זצ"ל נתקשה פעם באמצע שיעורו עם תלמידיו  ציון ברכה הקדוש רבי הגאון
בעניין עמוק בתורת הנסתר, לאחר עיון עמוק נתיישבה לו קושייתו והיה שרוי 

לדבר בגעגועין על הדור הקודם, בו התהלכו בחדווה רבה, מגודל שמחתו החל הוא 
זצ"ל  מנחם מנשה בתוך דבר הזכיר הרב ציון זצ"ל את חכם גדולי עולם בתוכנו.

 ואמר ברגש, "בדור האחרון חי בתוכנו הצדיק חכם מנחם מנשה, 
 

הוא היה מרעיש עולמות בתפילות על הכלל והפרט, ולאחר פטירת "הסנדלר 
זצ"ל, התמנה מן השמים חכם מנחם מנשה  וביעקב רביקרבי משה  –הקדוש" 

 להיות ראש החבריא קדישא של הל"ו צדיקים!"

 , הזה העולם אחר הרודף כל
כלל בנמצא שאינו דבר להשיג רודף

 ורי בחרבי ובקשתי" לקחתי מיד האמ אשרר"
"בחרבי ובקשתי" הן 'חכמתי ותפילתי' (רש"י). 

 'אמורי' מלשון אמירה. 
בי  לומר, אשר איננו פוסק מ
 מחשבות זרות ודברים בטלים.

 

 –ידי אמירה דקדושה -ל עלאמירה זו יש לבט 
 'תפילתי'. –דיבור בתורה, 'חכמתי', ותפילה 

חת  ל הצ ו ברכת  ל ן  ו ל ע ת                ה ו ע ו ש י ה ו ת  ו כ הבר ל  כ

מאותם ימים רחוקים   זצ"ל עובדיה יוסף נוספת שנמצאה מר"ן רבינו מחברת
ב יד", והם: "כת-היתה מחברת משנת תרצ"ו  הנושאת את הכותרת "יביע אמר"

על ברכות ועל החומש". אוצרות  ה "חידושי תורה
הנעורים שנמצאו מחזקים את העובדה כי כבר באותן שנים גילה כשרונות נעלים, 
תפיסה מהירה וזיכרון נדיר. המעיין במחברות חידושי התורה יוצא נפעם מהעובדה 

יאה בתורה שבכתב ובתורה שבעל שכבר בגיל צעיר הוא נכח בגאונות מפליגה ומפל
פה, בהבנה ישרה כסרגל. התמדתו היתה לשם דבר, ומתוך תשובותיו בהלכה מימי 
בחרותו אפשר להבחין כמה יגע ועמל בתורה בשחרית שנות חייו, בהקף מבהיל של 

  כל חלקי התורה, עוד קודם נישואיו.
 

אחרונים ובעל ומאז נודע שמו כגדול בתורה, בקי בש"ס ובפוסקים ראשונים ו
, . ה. זיכרון מופלא, בר סיר שאינו מאבד טיפה

לעמוד הוראה המגלה בקיאות מדהימה בש"ס, בספרי פוסקים, בראשונים 
ובאחרונים כאחד, בקיאות נדירה שאין לה אח ורע בדורות האחרונים. התקיים בו 

 מה שנאמר: "נפש עמל עמלה לו".

 תשוקות גשמיות הן 
 כקרני שמש בחדר חשוך. 

נדמה שיש בהן ממש, עד שאתה 
  מנסה לתפוס אחת מהן.

 
 

פ״אתשה כסלו ׳יטשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת
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 17:39 17:08 16:17ת״א

 17:39 17:07 16:16חיפה
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  הפטרה
 "חזון עובדיה"



 

מרים ידיים לשמיים וצועק אחד  
לקב"ה, הוא אלוקים גדול, הרי 

בשבילך רגע זה מליון שנה ומליון 
חת, אז תן לי דולר שווה לפרוטה א

בבקשה מליון דולר, לפתע הוא שמע 
 ..ר קול מלמעלה : בסדר

**** 
זקנה קמה באמצע טיסה  אישהה

 , דחוףלארה"ב וצועקת, יש כאן רופא
?! ישר קם בחור נחמד ורציני ניגש 
אליה מהר, ואומר לה : כן מה הבעיה 

 יש לי שידוך בשבילך,? אומרת לו, 
... 

ללללללללללך,,,,ךךךךךךךךךךךךךךךךךךך,ךךךךךךךךךךךך,ך,ךךךךךך,,ךךךךךךךךךך,ך,,ך,ךךךךך,,,ךךךך,,,ךךךךךךךךךךךךךך,ך,ך,ךךךךךךךךך,ך,

בחור צעיר ניגש למוכר  איזהה
ומבקש סוכריה ושואל כמה זה 
 2עולה, המוכר אומר לו שזה עולה 

שקל, אומר לו בסדר, תביא לי אחת, 
סוכריה ומגיש לבחור,  לוקחהמוכר 

הבחור מוציא מכיסו שני שקלים 
, המוכר תהמכולוזורק לתוך 

מתעצבן אבל לא אומר כלום, הולך 
, המכולתואוסף את השקלים מתוך 

ביום שלמחרת מגיע אותו בחור 
ומבקש סוכריה אבל הפעם מוציא 

שקל מטבע ושם על  5מכיסו 
, המוכר שעוד זכר את השולחן

 5-הבחור מיום האתמול, לקח את ה
שקלים זרק  3שקלים ואת העודף 

, למכולתבכל הכוח אל מחוץ 
הבחור, שראה את זה, הוציא עוד 
שקל אחד מהכיס ואמר לו, בעצם, 

. 

ֶמָך, ַוּיֹאֶמר יָדה ּנָא ׁשְ ַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהּגִ ׁשְ ִמי ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו  "ַוּיִ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ּתִ ה ּזֶ ָלּמָ
ם" (בראשית לב, ל).  ׁשָ

שרו  –לא מובן, מדוע כל כך חפץ יעקב לדעת את שמו של המלאך  
של עשו (מדרש אגדה), אלא יעקב לא שאל סתם לשמו של המלאך, אלא ניסה 

ובש בני להבין במה מצליח לנצח ולכבוש בני אדם, מה סוד הצלחתו, כיצד כ
 אדם ומפתה אותם לעבור עבירה?

 

ִמי, השם שלי זה "אל תשאל"  ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה זֶּה ּתִ אל תשאל  -לו המלאך: ָלּמָ
שאלות, בוא אחרי בלי לדבר. יהיה לך טוב, אתן לך הכל.. כך מצליח יצר הרע 
למשוך ולפתות בני אדם, כיון שיודע שאם יתחילו לחקור ולשאול הם יגלו את 

ויראו שאין בו כלום, ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים (בראשית לז, כד), ַמִים ֵאין  רמאותו
ים ֵיׁש ּבֹו (בראשית רבה פד, טז). ים ְוַעְקַרּבִ  ּבֹו ֲאָבל ְנָחׁשִ

*** 
התגושש עם יעקב אבינו, אך זו לא הייתה מלחמת האבקות  

, מלחמה על הדת, על גשמית או האבקות חופשית, אלא מלחמת האבקות דתית
התורה ועל היראה. מי ישאר בסוף, מי ישרוד. וזו המלחמה שתהיה בעקבתא 
דמשיחא, בסוף הגלות, מלחמת התורה הקדושה והטהרה נגד הבלי העולם, 

 האפיקורסות והמינות.
שרו של עשיו נילחם ביעקב, אך לא הצליח נגד ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב (בראשית כז, כב) 

הקדושה, קול התורה מהדד בעוז ובגאון, עולם התורה מתעצם  לומדי התורה -
מיום ליום, הישיבות גדלות ותלמודי התורה מתמלאים מפה לפה, אך דרך אחרת 

ַכף ְיֵרכֹו" ע ּבְ ּגַ אלו התמכין דאורייתא (זוה"ק וישלח, דף קס"ה ע"ב),  -יש לו, "ַוּיִ
. ופעמים העוסקים במלאכה ומחזיקים בכספם את לומדי התורה הקדושה

ף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב  ַקע ּכַ שמצליח השטן לנגוע בכף ירך יעקב, בתומכים בתורה, ַוּתֵ
ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו, ואם אין קמח, חלילה וחס גם אין תורה (אבות פ"ג מי"ז).  ּבְ

 אולם אם יש תורה ודאי שיהיה גם קמח, ולבסוף שום דבר 
 לא יוכל לנצח את התורה הקדושה!

 סוק בתורה לשמה ונראה בישועה השלימה אמן.שנזכה לע 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

התפילין פועלת שעבוד המוח הנחתת
להגיע עד הכוחות  והלב, והוא צריך

הנמוכים יותר בנפש האדם, שגם הם יהיו 
 . 

 

לראות בשיעור רצועות  רמז לכך יש
 .ראש, שהוא עד הטבור-התפילין של

פעםשאלל''זצווינריעקבאברהםרביצ''הגהחבריי
 וענהו ,הקודש רוח יש בזמנינו כהיום אם ל''צז א''החזו למרן

  .הקודש רוח מהו לו ענה וגם, שכן
] ל''זצ י''הקה מרן אשת[  א''החזו של אחותו לו סחה פעם
 כבטוחים נראים מחדרו היוצאים שהאנשים בהתפעלות ואמרה

 .ובאה רובההק ו כאילוושלוים
 נהג רבנו .כן הדבר שאין לך מנין וכי :ואמר מרן לה ענה

 לו שיעשו הסכים לא ימיו כל .נוראה וענוה מופלאה בפשטות
 בערוב כשנחלש רק .שונים במקומות מתפלל והיה ,משלו מנין

 .עבורו מיוחד מנין לו עשו ימיו

 שלמה רבי הגאון עמדד
 ל''זצ אויערבך זלמן
 שוקולד חפיסות ובדק בקיוסק
 את בעיון קורא כשהוא ,שונות

  .העטיפה גבי שעל הכיתוב
 

 מחפש מה ידע שלא,המוכר
 אל ,בהר כבוד:"אמר ,הרב

". כשר כאן הכל ,בי יחשוד
  .זאת אני יודע: "הרב ענה

 

 אחד לילד שהבטחתי אלא
  ,וילמד יתמיד שאם

 מה קורא אני לכן .
  ,העטיפה על שכתוב

 השוקולד מהו שאדע כדי
 "...ביותר הטעים

 יהודה יקותיאל רבי מקלויזנבורג ר''האדמו היה ימיו כלל
 .עצומה בהתמדה הקדושה בתורה הוגה ,ל''זצוק הלברשטאם

 היה ,חזקים ראש מכאבי סבל כאשר גם .מצב בכל מדל הרבי
  .כאביו את הפיג וכך ללמוד מתישב

 

 החש' :נאמר" :התבטא ,מכאוביו עליו שגברו בעת ,אחת פעם
 היום כל ללמוד עלי שיהא אני חושש '.בתורה יעסוק בראשו
 כאב נגד' סגולה' רק מהווה אינו בתורה העיסוק שכן ,שיעורים

, ,בתורה עוסק שאני בעת אלא ,ראש
 !ימיו כל זו' תרופה'ב השתמש אכן והרבי ".

 חתן ל''ז ץ''כ משהרבי וסיפרר
 משה' גדלי רבי ק''הרה בנו
 נינתו נישואי שמחת בעת כי ,א''זיע

 ר''האדמו ק''כ עם רבינושל
 ק''כ הופיע זצ"ל אמונים משומרי

 דוד רבי ר''אדמו מרן
 בעת א''זיע מרחמיסטרויווקא

 נורבי את וכששאל.החופה עריכת
לוישכיהשיבובריאותולמצב

 יש יסורים איזה שאלו .יסורים
 ",מכבוד יסורים"לו ענה,לו
 עבורו לו עשו שלאחרונה מפני וזאת

  לו גורם זה ודבר מיוחד מנין
 .כבוד של םלייסורי

, גרמניה, גלזנברג עבודה מחנהה
 שהיו הבנות אלפיים מבין 

 סידור להכניסאחת הצליחה, במחנה
 יקר היה הזה, סיור"ה. תפילה
, בו להתפלל רצינו כולנו, המציאות

 , ללטפו לפחות
 סידור, אפשרי בלתי היה שזה אלא

 . רבות כה ואנו אחד רק יש
 מהסידור העתקנו רותיוחב אני לכן

 מזמורי ומספר רבים תפילה קטעי
 אישה עימנו היתה. תהילים
נו לנו שסייעה, ממונקאטש

 הרוחניים לצרכינו דאגה 
 הזמנים חישוב את לנו והזכירה
 המפרכת העבודהלאחר. והמועדים

 . זה הסידור נחמה מוצאות היינו
 אותו הוצאנו הליל בדממת
 נשמעו פעם כשמידי, בו והשתעשענו

 . אוזניים מחרישי פיצוצים

זה לא נכון אל 
תעשה את 

לא זה, אם זה 

אל  
 תגיד את זה.. 

לימוד מאמר חסידות  – 'חכמתי''
עבודת  –קודם התפילה; 'תפילתי' 

התפילה עצמה. שני אלה מבטלים 
ומהפכים את ה'אמורי', שהוא החזק 

 ביותר בשבעת העמים.
היה חסיד זצ"ל  טוב-שם-לבעל

 פשוט, שהתפרנס מחפירת בארות. 
בחמישה חומשי  

פה, והיה -תורה ובספר תהילים על
ד,חוזר על אותיותיהם תמיד, 

 .
טוב אמר עליו: לדעתו -שם-הבעל

של הערשל החופר מקשיבים 
 למעלה.

 ישראל חכמי הם התנאיםם
 במשך ישראל בארץ שחיו

-ת"ת'ג( דורות חמישה
-40, העולם לבריאת ה"תתקנ'ג

 מהדור), הנוצרים לספירת 195
 חורבן שלפני

 ועד 
 . המשנה חתימת

 

, במשנה הוזכרו הםדברי
 במדרשים, בתוספתא

 לכתיבת היסוד הם. ובברייתות
 של הגדול רובם. התלמודים

 ".רבי" בתואר מוכנה התנאים

 הומור 
הוא סוג של 
כוח משיכה, 

מושך הוא 
אותך 

 .. 

: "רבי מכבד מספרת הגמראא
ההשגחה העליונה נתנה  ."עשירים

בידו של העשיר את האמצעים 
הדרושים לו לעשות גדולות בעולמו 

 הקב"ה.  של
 ברור אפוא, שניתנו לו גם

מתאימים למילוי  
 תפקידו המיוחד. 

אדם כזה, שמן השמים  יש לכבד
 ניתנה לו אפשרות יתרה

 העלון לרפואת והצלחת
 הדסה צביה בת אביגיל

 רפאל ארז בן הדסה צביהלזיווג 
 

 זיווג הגון אבישלום בן אורה

המוקדמות ממלאת האם, כמובן, את  בשניםם
והאישיות של הילד  העיקרי.  האופי התפקיד

 מתחילים להתפתח במשך השנים המוקדמות. 
 

 יצירת האוירה הראויה להתפתחות זו נתונה 
בידי האם, ובמה שהוא שומע וקולט באזניו 

 בשנותיו הראשונות.   
: "הרבה בנים נעשו פלא יועץמובא בספר 

 טפשים ובנים משחיתים 
(ששרו ימפני 

ידלו את בניהם). במסכת יומא הנכריות שג
מסופר על אשה מעוברת שתקפה בולמוס ביום 

הכפורים ואכלה מפני שהיתה בסכנה, ואף על פי 
 שאכלה בהיתר נולד ממנה אדם רשע.

זולתך ואת נקודות תאל תחפש את 

 .שבו תהתורפה שלו. חפש את 

 יד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורש נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   , יעקב בן אורית,אלעזר בן שמחההרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי     שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com



 

{ אז נדברו }
 "ם"קטנתי מכל החסדי לסדר:   |  491גליון מספר  |תשפ"א  וישלחפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,במייל התפוצה

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

  
 

 גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת

 ז״ל אירןבן  דניאלהרב 

פועליו וזיכוי הרבים שנעשה על 
 )-(בין הייתרידו בהשקט וצנעה 

למען התכנים של גיליון זה יעמדו 
 לזכותו, ה׳ הוא נחלתו,

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 

 

 

 להשתתפות בהוצאות 
 הגליון:

 : קנבב

  705284חשבון 

  פאג"יבנק 

   187סניף 

 :באשראי

 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-

 

 : בטלפון  

 (מענה ממוחשב)

0799-654321

מראש!!! תודה

 היום היינו צריכים לבחור בין יעקב לעשיו... מי היינו בוחרים???ואם 

בא נדבר ישר ולעניין: אם אנחנו היינו בדור של יצחק יעקב ועשיו... והיינו צריכים לבחור בין יעקב לעשיו... מי נראה לך יותר 
רור: היינו בוחרים בעשיו מאה "לעניין"?? מי נראה לך יותר להיות ממשיך של יצחק?? האם יעקב או עשיו? שיהיה לך ב

בגיליון זה) גם יעקב  3אחוז!!!! מכל הסיבות שבעולם!!! גם בכור... גם יש לו קשרים יותר טובים עם אבא שלו (עיין עמוד 
כמעט לא נמצא פה... הוא גם צדיק כזה... איש תם כזה... מתמיד כזה... אין לו מספיק כושר מנהיגות... הוא לא חותך כמו 

הוא רק מתמרן... דרכי שלום... ואילו עשיו משדר עוצמה!!! ושלא יהיו טעויות: עשיו לא היה נראה כמו יהושע הפרוע...  עשיו!!!
(רק שתבין: אם חז"ל אומרים לנו שעשיו רצח הוא היה מאוד משלנו... וכל העוולות שהוא עשה... לכל דבר היה "עניינים" ברוחניות... 

החמודות... זה מסמך שרק חז"ל יודעים לגלות אותו... אבל ברור שמעל פני השטח עשיו יצא בקנאת ה' צבקות למלחמת  את נמרוד כי הוא חמד את בגדי
קודש מול הכופר הגדול שזרק את סבא שלו לכבשן האש... וכשהגיעה השמועה שעשיו הרג את נמרוד ברור שהיה קורת רוח גדולה בבית של אברהם 

בקיצור: לעשיו היה את כל הקבלות  רנה..." והאיינקל עשיו ישב במזרח וכולם התפעלו מהקנאת ה' הבוערת בו...ויצחק... בטח.. "באבוד רשעים 
ואת כל המסמכים ואת כל הצבעים הכי ססגוניים להיות הממשיך של יצחק וממלא מקום אבותיו... ואילו ליעקב היה צבע 

גם יצחק יודעים שעשיו זה קשקוש אחד גדול ואילו יעקב התם  מאוד חיוור ומט לעומתו... ותכל'ס: רק רבקה ויעקב ובהמשך
 הזה. שלא מתקרב ל"ביצועים" של עשיו. דווקא ראשו בשמים ודמותו חקוקה במרכבה

אבל איך?? איך זה יתגלה??? הרי כעת... לפי כל נתוני השטח עשיו מוביל בפער עצום מול יעקב... אז איך זה בכלל נתפס 
 שפתאום יתגלה יום אחד שיעקב הוא האמת ועשיו שקר???

אתה מבין לבד שהשאלה הזו לא באמת מטרידה אותנו בייחס ליעקב ועשיו כי כולנו יודעים מה שקרה בסוף... השאלה הזו 
ש רלוונטית בייחס לכל מיני יעקב ועשיו שמסתובבים בינינו... אותו בחור בן עליה שיושב בצד ולומד... לא עושה רע

וצלצולים... לא לומד בישיבה הכי נוצצת... ולצידו עובר בחור ריק מכל תוכן אבל "קיש קיש קריא..." מאוד מרשים כלפי חוץ 
ועושה המון רוח... ומהבחור הזה כולם מתפעלים ומתרשמים ומוכנים לתת לו דירה... ואילו קובי האיש תם יושב אוהלים.. 

שנה  22ם כשהוא יתחתן אף אחד לא יחטוף אותו... הוא יצטרך לשלם משכנתא הוא ככל הנראה ימשיך להיות שקט... ג
בדיוק כמו יעקב בצאן לבן... ותכל'ס... מקובלנו שיום אחד הקב"ה מגלה מי יעקב ומי עשיו... אבל איך?? איך זה יקרה??? 

 בשעת מעשה מאוד קשה לתפוס כזה דבר... 

(כמובן שהבאתי דוגמא נקודתית משני בחורים... אבל זה רלוונטי בייחס לכל של דורנו...  אז זה בעיקר השאלה שלי!!! בייחס ליעקב ועשיו

  מיני דוגמאות אחרות של מי שעושה הרבה רוח לחברו והצנוע ומלא בתוכן...)

אין  עשיו!!! בגלל שהוא חסר פנימיות... ונטול כל עבודה פנימית מוסרית... כתוצאה מזה התשובה היא (כמובן באופן חלקי):
לו שום היכרות עם עצמו!!! אין לו שום שליטה ושום זיהוי לקולות שבוקעים מתוכו... לעומת זאת יעקב... האיש תם הזה... 
המוסרניק הזה... השקט הזה... הוא עושה עבודה חרישית שקטה מול האישיות שלו... הוא מכיר היטב את העולם הפנימי 

חות הנפש שלו ומומחה בזה... ואז!!! יום אחד עשיו מגיע עם כל הרעש והצלצולים... שלו... ובאופן טבעי הוא שולט לגמרי בכו
והוא מחליט לחסל את יעקב... די... נמאס לי מהתמים הזה... הוא מפריע לי בדרך... אני רוצה לתפוס אותו בגרון ולהרוג 

שקט... כדרכו... לא מגיע עם כח... ולא יודע אותו... עשיו יוצא עם כל העוצמה וארבע מאות איש עמו... יעקב התם והעדין וה
לעבוד עם עוצמה... אבל!!! ליעקב יש גאונות שקטה בכוחות הנפש... והוא פשוט תופס את עשיו בגרון!! אבל ממזה בגרון... 

עם עזים והרבה... וגדול... יעקב מופיע מולו יעקב מזהה מיד את האופי החלש של עשיו... הוא יודע שעשיו אוהב צבע חזק... 
ם זה ותיישים וגמלים... ואז יעקב נהיה גם גרפיקאי לצורך העניין והוא שם ריווח בין עדר ובין עדר... כן... הוא יודע... שאם יהיה שם רווחי

 עוד יותר ישגע את העין של עשיו... בקיצור: יעקב מחזיק את הלב של עשיו בידיים שלו כאילו זה פלסטלינה... אתה מכיר את זה שאמא
סוכריה והוא שוכח בכלל על מה הוא בוכה?? ואם זה לא לגמרי עוזר... אז היא  לורוצה להרגיע תינוק בן שנה שבוכה... ואז היא מביאה 

נותנת לו את אותה סוכריה אבל עם מקל... ואז כשיש כבר מקל אז הסוכריה נהיית הרבה יותר גדולה ואז הילד נרגע לגמרי.. .זה נקרא 
איש כדי להרוג את יעקב...  400ר" וככה יעקב משחק עם הרגשות של עשיו... ועשיו שכבר גומע מאות קילומטרים עם "כחומר ביד היוצ

ברגע שהוא פוגש את יעקב הוא מתבלבל ושוכח בשביל מה הוא בא... והוא פתאום מנשק אותו... מה זה אם לא תינוק פספוס שאמא 
ד לי: למי יש יותר עוצמה?? לעשיו שמגיע עם כח הזרוע ורוצה לתפוס את יעקב בגרון?? מעצבת לו את הרגשות כמו שהיא רוצה... אז תגי

 או יעקב שתופס את עשיו בניתוח לב פתוח... ומשחק עם הלב שלו כאילו הוא פינפונג... אני כמעט נעלב בשם עשיו... 

שית הזו הוא מגלה את כוחות זו העוצמה האדירה והשקטה ששמורה לאותו בן עליה שמתמלא מבפנים!!! בעבודה החרי
הנפש הטמונים בו... בו בזמן שחבר שלו הצעקני והמרעיש אמנם עושה הרבה "חיל" אבל מבפנים הוא נשאר תינוק בן שנה... 
הלב שלו פלסטלינה... הוא לא מכיר את הנפש שלו בגרוש... כל איזה קשקוש מצליח לזעזע אותו... פעם ימינה ופעם 

. ו... ובטווח של כמה שנים קדימה לאט לאט רואים מי התקדם והתרומם ומי נשאר מסתובב עם שמאלה בחוסר עקביות..
יעקב אבינו לאורך כל הדרך מתייחד בסבלנות שלו:  עצמו (עם הרבה רעש..) אבל בשביל זה צריך סבלנות!!! סבלנות!!!

עקב יודע שיש דברים שאורך להם זמן לחלחל... "ואביו שמר את הדבר"! והחריש יעקב... יעקב יודע לחכות.. יודע להמתין... י
יעקב יודע שרק נזיד עדשים אפשר לקבל כאן ועכשיו... ובהלעטה אחת ישר לתוך הלוע... זה עובד רק בנזיד עדשים!! אבל 

ים דברים טובים באמת... זה חריש עמוק שנעשה בצורה של תהליך... אנא!!!! סבלנות!! חן וכבוד יתן ה' לא ימנע טוב להולכ
  בגיליון זה) 2בעמוד  -(מעניין לעניין באותו ענייןבתמים!!!! 

 

1 



  2 

 קשר רוחני פנימי... מסתדר גם בקשר עין מרחוק... למידה מרחוק..

יש שורה "תמימה" בפרקי דרבי אליעזר... זה ככה באמצע נושא בפרק ל"ח... ולא כל אחד שם לב מה כתוב שם... וזה 
צל יצחק אביו ומצא שם את עשיו ואת נשיו יושבים באוהל ״ולקח יעקב בניו ובני בניו ונשיו והלך לקרית ארבע אלשונו: 

יצחק ונטה אהלו חוצה לו, וראה יצחק את יעקב ואת נשיו ואת בניו ואת בנותיו וכל אשר לו ושמח בלבו מאד ועליו 
 אתה קולט מה כתוב פה? הכתוב אומר: ״וראה בנים לבניך שלום על ישראל״

! יעקב אבינו הממשיך הסופי של יצחק!! זה כבר לא נושא לדיון... עשיו ויעקב יעקב אבינו סוף סוף חוזר הבייתה ליצחק!!
כבר נפגשו... כבר התנשקו... עשיו כבר מחל על הברכות... הדברים כבר ברורים לגמרי!! אבל יעקב מגיע לבית של יצחק... 

 ומה הוא מגלה שם??

ונים... תופס את העסק חזק... ומנהל את החצר ביד חצר!!! עשיו פתח שם חצר שלימה... עשיו מקיף את יצחק מכל הכיו
רמה... סליחה: מה זה צריך להיות?? עשיו זוז מפה!!! מה אתה מחפש אצל יצחק?? מאיפה צצת בכלל??? המקום שלך 

 זה בכלל הר שעיר... 

וכשעשיו שאל  מה מתברר??? שלא רק יעקב חכם... גם עשיו יודע להיות חכם... וכמו שיעקב לא אמר לעשיו את האמת..
אותו לאיפה אתה הולך... אז יעקב לא גילה לו לאן פניו מועדות... הוא רק אמר לו: "עד אשר אבא אל אדוני שעירה..." אני 
בדרך אליך... על אותו משקל: עשיו גם לא גילה את "מצפוני לבו" וכשיעקב התנהל לאטו לרגל המלאכה... עשיו רץ מהר 

רת הובלות ועבר דירה מהר מהר לבית של יצחק... התמקמם שם כמו שצריך... קבע עובדות הבייתה להר שעיר... הזמין חב
בשטח והשתלט שם על העסק!!! תפס ראשון!!! הוא הבין שאוטוטו יעקב מגיע... וברגע שיעקב מגיע הוא תופס את 

ם שם כמו שצריך!!! היה לו את העמוד... לכן עשיו הזדרז לתפוס ראשון... ועד שיעקב הגיע ליצחק... עשיו כבר היה ממוק
כל המפתחות... כל אלוף עשיו קיבל מוצב אחר... אהליבמה פה... ובשמת שם... כדי לשמור על הכספת שנקראת יצחק... 

 שיעקב אבינו ח"ו לא יגנוב את המזרח... 

טוחים שעוד מעט ויעקב מגיע!!!! ורואה שם כוננות בדרגה ראשונה... כל הפרצופים של עשיו עומדים שם בלחץ... ב
 מתחיל פה קרב על הליגער יצחק... בכיס של מי הוא נמצא... 

יעקב בכלל לא נבהל!!!! יעקב מרגיע אותם... הכל בסייידר... אתם לא צריכים להיות בלחץ.. אני לא הולך לעשות שום 
פחת יעקב מחכים לרגע של דבר... לא הולך לתפוס חזקות ולא ירושות... אני בסה"כ מציב את האוהל שלי פה בצד... מש

חסד שבדיוק יצחק יוצא לחלון... מה שנקרא ביקור נוסח קורונה... ואז יעקב וכל המשפחה מנופפים ליצחק לשלום... 
זיידע... זיידע... שלום עליכם!! זיידע... אל תדאג... כולנו הולכים בדרך הישר... כולנו מכריזים: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 

וראה יצחק את יעקב ואת נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל אשר לו ושמח בלבו רקי דרבי אליעזר: אחד... אומר הפ
ה... יראי ה' והולכים בדרך הישר... ושמח בלבו מאוד!!! -יצחק ראה את כל הצאצאים של יעקב איך שכולם שבטי י ,מאוד

 ק אבינו... זיידע יצחק שמח מאוד... זהו. בזאת הסתיים הביקור של יעקב אצל יצח
    --- 

איך זה יכול להיות??? למען ה'... איך זה יכול להיות שפחד יצחק קדוש ה' מוקף בעשיו מכל הכיוונים ו... ואף אחד לא 
מוחה?? איך יכול להיות שיעקב אבינו איפשר לעשיו להקיף את יצחק מכל הכיוונים... ולא רק שיעקב לא מתנגד... יעקב 

ם מרחוק ולא מנסה "לסדר את העניינים"?? איך יצחק נותן לעוולה הזו גושפנקא?? הרי כעת אפילו מנופף לאביו לשלו
נשותיו של עשיו... יצחק יודע בדיוק  -גם יצחק יודע בדיוק למי מגיע הברכות... יצחק הרי גם סובל סבל רב מעשנן של אלו

שדווקא עשיו נמצא בפנים... ואילו יעקב נשאר  מי זה יעקב ומי זה עשיו... אז איך נותן לעוולה המרושעת הזו לקרות...
 מבחוץ וצריך לעשות שלום מרחוק???

  התשובה פשוטה מאוד (למי שמבין עניין):  
 בשביל מה יעקב אבינו כזה גדול ומרומם??? בשביל לדעת לשמור קשר גם מרחוק!!! 
לידי ביטוי?? שעשיו צריך להרגיש אם יש איזשהו הבדל בין הרמה של יעקב אבינו לרמה של עשיו... איפה זה מגיע 

קירבה פיזית.. הוא צריך לעמוד קרוב... להצטלם מאחורי...... הוא צריך להחזיק מפתחות... הוא צריך להחזיק חזק חזק את 
הדלת של יצחק ולפתוח ולסגור אותה אחת לחמש דקות בשביל להרגיש בעניינים... ואילו יעקב מסתדר גם בלי זה... יעקב 

יק מקורב ליצחק גם כש"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען..." ליעקב אבינו מספיק שהוא גר באותה מרגיש מספ
ארץ שיצחק גר!!! הוא לא צריך את הקירבה הפיזית.. הוא לא מוכרח כל הזמן להפגין נוכחות... ואת זה כדאי גם לנו 

 להבין!!!
לראש ישיבה או לגדולי ישראל צריך לערבב... להצטלם... יש כאלו שחושבים (בעיקר צעירים) שבשביל להיות מקורב 

להחזיק איזה מפתח... לעמוד מאחוריו... לקחת ממנו את זה ולתת לו את זה... אז זהו!!! שיתכן שדווקא אלו שצריכים את 
אם חלילה הקירבה היותר פיזית... זה... זה לא מוכיח על קירבה מיוחדת... אדרבה... זה מראה על רמת קשר נמוכה... ש

 וחס יצלמו את הרב ואני לא אכנס בתמונה אז... אז אני כבר לא מספיק קשור אליו...

כאן יעקב אבינו מוותר באדיבות... הוא פונה לעשיו ואומר: גיא שויין... קח... קח את הבמה.. קח את ההופעה... קח את 
באמצעות תדרים הרבה יותר עמוקים!! אני  המפתחות... תערבב כמה שאתה רוצה... את הקשר שלי עם יצחק אני אמשיך

 אלך בדרכו של יצחק... אני אדבוק באלוקי אבי יצחק... ובזה אני אהיה מקורב אליו...

מה שבטוח... אין מה לעשות עסק מחצרות של גדולי ישראל!!!! תהיה רגוע... אין צורך לדחוף שם... אין צורך להרגיש 
ק יותר... סבלתי מהקשקוש הזה בתור בחור... אני זוכר שהיה לי חלישות דעת בעניינים... לא זה מה שיעשה אותך צדי

מחבר שלי שהיה מקורב למרן הרב אליישיב זיע"א ואני לא... היה לי ברור שהוא נמצא במדרגות יותר גבוהות בעבודת ה'... 
האחרון... ואני? אנא אני בא... אז זהו כמה פעמים בחודש  (הציק לו בלע"ז)סו"ס יש לו קשרים שם... והוא דיבר עם מרן זיע"א 

שלא!!! תהיה רגוע... גם עשיו יכול לכרכר סביב יצחק ויעקב אבינו אפילו לא מפריע לו... כי לא זה הנושא!!! יעקב ילחם 
 יעקב יאבק על שמע ישראל... שם יעקב ילחם עד טיפת דמו האחרונה... כי שרית!!!!  על העבודה... על הבכורה...

צרות ועל תמונות ועל מפתחות ועל כל מיני סממנים חיצונים של כל מיני רדודים למיניהם שאין להם שום אחיזה של חיבור אבל על ח
פנימי באמת... זה הכסף הכי זול אצל יעקב... יעקב מכבד את עשיו שימשיך להיות ה"הויז בחור" של יצחק... ו"יצחק שמח מאוד" 

סכמה שקטה שיצחק ממשיך לתת לעשיו את התענוג הזה... ועל זה מסיים הפד"א: "וראה בנים שיעקב מבין את זה ובין שניהם ישנה ה
לבניך שלום על ישראל!!!! כשעשיו מקבל את הצומי שלו... כולם שמחים.. עשיו עסוק עם הצרור מפתחות שלו... ונותן ליעקב להמשיך 

  להתקרב לעבודת ה' באין מפריע...

  
 ניתן לקנות את הקונטרס

 נר לרגלי
 דבריך ואור לנתיבתי...

בענייני ימי החנוכה והמסתעף, מלוקט מתוך 
 מאמרים שנכתבו בגיליון זה,

  
 0548446691בפלא׳: 

ניתן להשיג את הספרים ״אהבתי״  כמ״כ
 וימאן״ במוקדי המכירה כדלהלן...״ואהבת״ ״

--- 

 ניתן להשיג במוקדי המכירה:
 0534112035שפירא:  :אופקים
 0527171721שרגל:  -אחיסמך

 039073067 -אלעד
 0504120311 -אשדוד

 רמה ב׳, מש׳ צוויבל. 9נהר הירדן  בית שמש:
 0548450998ב׳ אזור רמי לוי  ביתר עילית

 0548423047  רחובות:
 0556705003 תפרח: חדש:

 

   0556728458 -9קבוץ גלויות    בני ברק:
  0527117271 (פינת דסלר, דרייפוס) 34חזון איש 
 0527603814 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
  0527616750 -20הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 

 
 

 
 . 10רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב׳. 29הרב פרנק  רח׳: בית וגן
  0527189947 -רמות א׳
 קומה ב׳ 47רובין  -רמות ד׳
 0527682281 29המ״ג  רוממה:

 0548491554 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 0533148861 -הר נוף

 0527119675 -נווה יעקב
 0527616512 -טלזסטון

 

 
 052�7174781  3 מרומי שדה  קרית ספר:

 089742750 14 חפץ חיים
 (כולל עטרת שלמה) 0533109169 -ברכפלד

 0527137444 ברכפלד: -פיצוחי בראשית
 0527644795 -גרין פארק

 
 

 שטיבלאך נדבורנא/ תפארת ישראל.  חיפה:  :צפון

 .0527622736רבינסקי  3טרומפלדור נווה שאנן:        
  0548415410 לתאםקריצלר  א׳4הורדים   :רכסים
 משפחת שטיימן. 0527136165 -כרמיאל
 0548441354  -טבריה
 0583244899 3/5קריה, יונתן בן עוזיאל  -חצור

    052�7686876-עפולה 
--- 

 מה בחוברת??

כיצד לומדים להודות לה' גם על ישועה  א.
 חלקית...?? 

חנוכה הוא ההחג של הפרסומת... האם  ב.
 באמת הכל מתחיל ונגמר בשיווק ופרסום??

 מה הקשר בין נרות חנוכה להסרת עין הרע?? ג.

אם הכל היה לטובה... אז למה זה בכלל  ד.
קרה?? הייתי מעדיף יותר שלא יבואו שודדים 

ואז גם לא יצטרכו התרנגול והחמור למות 
 לטובה??

למה לדרשנים אין מספיק חומר מה לדבר  ה.
 בחנוכה??

איפה פרשיות וישב מקץ ויגש פוגשות אותנו  ו.
 משך השנה??גם ב



 

  

                חנוכה!!! הסיומת והפיניש  
 של הימים הנוראים....

עומדים אנחנו סמוך ונראה לימי החנוכה 
האהובים... בימי החנוכה אנחנו חוגגים את הנצחון 

 שלנו בתרבות יוון... וכידוע: לשם שינוי!!! 

ל חז"ל דווקא לא כ"כ מזלזלים בתרבות יוון... חז"
מתייחסים ברצינות תהומית לחכמה יוונית...  זה לא 
כמו העבודה זרה של בבל, שרבקה יורקת ואומרת 
טפו טפו קצתי בחיי מפני בנות חטא... זה לא עריות 
שאנחנו מצווים לתעב ולהתרחק מזה עד הקצה 
מתוך ידיעה של אלוקיהם של אלו שונא זימה... 

משהו קצת יוון זה כבר  לא!!! יוון זה משהו אחר!!
יותר מורכב... מה שנקרא "קליפת נוגה..." יש פה 
עירבוב אור וחושך ולכן אין פה שחור לבן... מול יוון 

 צריך מיומנות מיוחדת...

 ואת הנקודה הזו צריך אחת ולתמיד לחדד...

לאורך כל הדרך אתה רואה ביהדות שתי גישות 
 כלליות:

יש רב שהעקרונות שלו מאוד ברורים... מדובר 
עובד ה' ששתול כל היום בבית ה'... לא יודע צורת ב

מטבע... לא מעניין אותו כלום מהבלי העולם הזה...  
וממילא כשאתה מגיע אליו עם מידע ועם כל מיני 
מושגים מהבלי העולם הזה אתה כבר יכול לדעת 
מראש מה תהיה התגובה שלו. הבל הבלים הכל 

ותו ולא הבל... שום דבר בענייני העולם לא מרשים א
(ואם בפרשיות אלו אאנחנו אוחזים בסוגיה של מרגש אותו... 

י"ב שבטים אני הייתי מסנף את זה לבחינה של שבט בנימין... 
ידיד ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום... כל המושגים שלו 
זה רק דבקות בה'. א"א לדבר איתו על שום מושגים בענייני 

  העולם החומרי)

יש לך רב מסוג אחר לגמרי... שאמנם  אבל מצד שני
גם אותו רב... כל כולו בלתי לה' לבדו... אבל אם 
תבא אליו עם איזה מושג חדש שיש בעולם או איזה 
טכנולוגיה חדשה... או איזה מקצוע חדשני שנהיה 
מבוקש... או איזה סוג מסוים של שיווק שתופס 
חזק במגזר הכללי... אותו רב יביע התעניינות 

נות!!! הוא יברר לפרטי פרטים מה זה ואיך זה וסקר
עובד ואחרי כמה חודשים אתה תראה איך שהרב 
כבר התקדם עם זה והוא כבר מנהל מגעים עם 
הגורמים הרלוונטיים איך להכניס את זה ולהבריג 
את זה בתוך עבודת ה' עצמה... איך לגייר את 
התחום החדשני הזה ולהתאים אותו לציבור 

בי"ב שבטים עסקינן זה כבר מאפיין של שבט  (ואםהחרדי... 
דן... לשבט דן יש מספיק התמודדויות מול נחש הקדמוני... הוא 
מספיק מאותגר במינימום הנדרש... ולכן דן תובע "דון דיני..." 
צריך לאפשר לו את מה שמותר... אין לו את הלוקסוס שיש 

ר אי שם לבנימין שגר בשכנות עם ה' וחופף עליו כל היום.. דן ג
  בבשן...)

 מ ו כ ר ח י ם  וזה שתי גישות שונות לגמרי!!! ואנחנו 
 את שתיהן!!!!

לפני כמה שנים התחיל לרוץ  בא ניקח דוגמא:
המושג שנקרא טיפול רגשי... כמובן: מאיפה זה 
התחיל?? בעולם החילוני!!! התכנים המקוריים של 
טיפול רגשי התחילו מקאוצי'נג וכל מיני מושגים 

ניים.. וכעת אני ניגש לרב מספר אחד ואני שואל כפר
אותו האם לגשת לטיפול רגשי?? הוא רק שומע את 

המילה קאוצי'נג... ומבין שזה ניזון ממקורות כפרניים 
מובהקים... הוא מזדעזע כולו ונותן לי להבין שזה לא 

זה נכון?? ברור שזה רצון ה'... אפילו לא מתחיל... 
 נכון!!!!

לרב אחר... והוא במקום לדחות  אבל משם הלכתי
את זה על הסף... הוא דווקא התעניין... הוא שם לב 
שאני לא הראשון ולא השני ששואלים בנושא הזה... 
והוא מבין שזה מושג חדש שנכנס לעולם!!! וממילא 
צריך להזדרז לגייר אותו ולהתאים אותו לרוח 
היהדות.. הוא בכלל לא נכנס להשקפה האם זה נכון 

א... זה לא הנושא!! כעת הנושא הוא שהעובדה או ל
היא שהציבור מתעניין בזה... ואם עצם העיקרון הוא 
דבר הרשות... אז חייבים להזדרז ולהקים מערכת 
מטפלים רגשיים במגזר החרדי...  כי אחרת כולם 
יתחילו ילכו למטפלים חילונים וזה באמת איום 

 שמת לב לשתי הגישות השונות??? ונורא...  

אז ככה: על פניו  עכשיו תגיד לי: יש פה מחלוקת??? 
ברור שיש פה מחלוקת!!!! סו"ס בהסתכלות 
השטחית יש פה רב אחד שלא אוחז מטיפול רגשי 
ואילו הרב השני כן אוחז מטיפול רגשי... אבל מי 
שקצת קולט עניין מבין שיש פה בסה"כ השלמה של 

: שני חלקים... רב אחד צועק גיוואלד!!!! רבותי
הוא טרף!!! והרב השני פשוט  הנוכחיהטיפול רגשי 

עסוק בלתרגם ולגייר ולהתאים אותו אלינו... מתוך 
הכרת המציאות שהיות ועובדה שהציבור צורך את 
זה... אין ברירה אלא לבנות אותו באופן מותאם לרוח 

  מצוי!!!!ו רצוי!!!היהדות קוראים לזה בשתי מילים: 

ויש רב שמופקד על  רצוי!!!יש רב שמופקד על ה
  מצוי!!ה

עכשיו: אתה מבין לבד שחלוקת התפקידים הזו היא 
לא רק בין רבנים אלא בעיקר אצל כל אחד מאיתנו... 
אצל כל אחד מאיתנו יש את הפיצול הזה בינו לבין 

ובמקביל צריך  לרצוי...עצמו... מצד אחד צריך לשאוף 
ו ואפשר להגדיר ולומר שז...  למצוילהתאים את זה 

בדיוק חלוקת התפקידים בין העבודה של ימים 
  עבודה של חנוכה... ---הנוראים ל

 הרצוי!!!בימים הנוראים אנחנו חותרים להגיע למצב 
במשך חודש אלול שלם אני משתדל להתרומם 

למצב הכי ולהתעלות עד שאני מגיע לשיא מיטבי... 
למדרגה הכי אידיאלית שאני יכול להיאחז  רצוי!!!
 בה... 

אז!!! לאט לאט מתחילה הנחיתה... מתחילים שנה... ו
מתחיל להתחכך ולהתנגש עם  רצויואז לאט לאט ה

למיניהם... ו... ועוד רגע אני כבר נשבר  "מצוי"כל מיני 
  רצוי...הכניע את ה המצויומודיע על כניעה... זהו... 

כל  ואז לפתע מגיע מלאך מושיע בדמות חנוכה!!!
תאים את הרצוי עם העבודה של חנוכה זה לה

"יפיותו של יפת המצוי!!! העבודה של חנוכה זה 
אנחנו עומדים מול יוון שמייצג  תשכון באהלי שם"!!

את יפיותו של יפת... וכעת נדרש מאיתנו לתרגם 
 לאהלו של שם... אותו ולהתאים אותו 

יש לי חבר בן עליה שבראש  בא ניקח דוגמא מצויה... 
עצמו: אני לא מכניס  השנה האחרון עמד וקיבל על

מייל לבית שלי!!! קבלה הכי אידיאלית שיכולה 
 הרצויילהיות... לבי יוצא מקנאה אליו... בקיצור: המצב 

ביותר!!! והנה... הימים הנוראים מאחורינו... סוכות 
כבר מאחורנו... והתחילה השנה... וכידוע כיום, אדם 
נשוי שאין לו מייל לפעמים זה פשוט בלתי נסבל... 
בפרט אם אתה גר בפריפריה שאין לך מספיק 
חרדים כמוך שאין להם מייל... כך שיש רשימה 
ארוכה של דברים שאפשר לקבל אותם או לשלוח 
רק דרך המייל... וחבר שלי כבר כמעט יוצא מדעתו... 
עצבני על כולם... עצבני על החרדים שלא דואגים 

ו...  לפתרונות למי שאין לו מייל... עצבני על החיים. 
וכשהוא דיבר איתי הצמדתי אותו לקיר והכרחתי 
אותו להודות שבין הייתר הוא גם עצבני על היהדות 
ואולי גם על הרבש"ע... בטח... בגלל שאני חרדי אני 
כל הזמן תקוע... כל הזמן אני נתקע במבוי סתם.. 

 די... נמאס לי... עזוב אותי... 

 הרצוי!!!ן אמרתי לו: הנה!!! עכשיו אתה במשבר... בי
 מצוי!!!--ל

 רצויהבראש השנה קבלת על עצמך את הקבלה הכי 
והכי אידיאלית!! והנה... ברגע שהתחילה השנה 

זהו!! פנצ'ר... בדיוק בשביל  המצוי...נתקע מול  הרצויי
זה יש לנו את חנוכה... העבודה של חנוכה זה "יפת 

בין הרצוי אלוקים ליפת וישכון באהלי שם"! לתרגם 
אתה חחחחחייב  ...למצוי... אתה עכשיו בחנוכה

לדאוג שבשכונה שלך יהיה עמדה של מחשבים 
מפוקחת.. אין לך ברירה אלא ללכת לרבנים של 
העיר ולבקש שמיוזמתם יפתחו עמדה של אפשרות 
שליחת מיילים נגישה ונקיה ומסוננת לגמרי 
שאברכים בני עליה יוכלו להיכנס כל יום ולשלם 

ה שקלים ולשלוח מיילים ולעשות מה שהם כמ
 (אגב: יש לי חבר שקנה פקס... זה גם דרך...)צריכים... 

יש ליפת אפשרויות טכנולוגיות  יפת אלוקים ליפת!!!
מפותחות... ואנחנו בתור עובדי ה'.. הכי נעים והכי 
מתחשק לנו לכתחילה להתעלם לגמרי מהמושג 

אבל מה הזה שנקרא מייל ולא להכיר בקיומו... 
ה' מסר בידיים של  יפת אלוקים ליפת!!!נעשה ש

יפת את הניהול של העולם החומרי וכעת המציאות 
היא שכמעט כל העולם מתנהל ע"י חיבור לרשת... 

 --יפת אלוקים ליפתולכן אתה מוכרח לדאוג שה
אתה חייב להיות ריאלי.. ואם  ישכון באהלי שם!!

ה חייב אתה רוצה שלא יהיה לך מייל בבית אז את
לתרגם את יפת אלוקים ליפת... וישכון באהלי שם 
ע"י עמדת מייל ציבורית ומבוקרת ונגישה ומפוקחת 

 ע"י רבני השכונה... 

--- 

המשפטים שלי האלו נשמעים די  עכשיו שים לב:
צורמים... אני מדבר כעת כמעט כמו משכיל... 
הסגנון שלי די מזכיר את... את כל האלו האלו 

ך לקנות אייפון כי הרי בלאו הכי שמשכנעים אות
עוד מעט כולם יצטרכו את זה...  נכון שהנימה שלי 

 כעת מאוד מזכירה את השפראך שלהם...?? 

אז זהו שיחי ההבדל הקטן!!! שים לב להבדל הקטן 
 שיש ביני לבינם... 

אותו אחד שמשכנע אותך לקנות אייפון כי... כי עוד 
זה כבר  מעט זה יהיה לכולם הוא עושה לך את

ואני כדי שכבר עכשיו תלך על זה!!! עכשיו גרוע 
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שכבר עכשיו תהיה חכם  עושה לך את זה גרוע. כדי 
 למנוע את זה!!

  שמת לב להבדל הקטן???

והיות ובלאו הכי יום אחד  "ריאלי"יש אחד שהוא 
אני ארד ברוחניות... אז בא נרד כבר עכשיו... ויש 

הסיבות והיות ויש לי את כל  "ריאלי"אחד שהוא 
את זה כבר  נ מ נ ע  לרדת ברוחניות אז בא 

 עכשיו!!!! 

זה בדיוק הסיפור של יפת אלוקים ליפת וישכון 
 באהלי שם...

יפת אלוקים ליפת הולך -אם אתה רואה שה
ודוחק את שם לפינה וכבר לא נותן לו להסתדר 

המיופיפות והמחדשות שלו... אז בלי האפשרויות 
כאן יש לנו משימה קדושה לתרגם את יפיותו של 
יפת שתשכון באהלי שם!!!  אם תעשה את זה... 

של ראש  "רצוי"אז אתה פשוט לוקח את ה
זה בדיוק העבודה  למצוי!!!השנה... והפכת אותו 

של חנוכה!!!  חנוכה זה הפיניש של ימים 
ים שהדלקת הנוראים.. לקחת את אותו נר חי

(כן... לא היה איכפת לך שהוא בערב יום כיפור וברחת... 

אבל עכשיו לא!!  יכבה... העיקר שלא תדע שהוא נכבה...)
עכשיו תבא בצורה אחראית ותדאג לנר הזה 
שיהיה לו בית מנורה כדי שלא יכבה ברוחות 

  הסוערות של החורף הבא...

 ---את הנרות חנוכה צריך להדליק על פתח ביתו
  מבחוץ!!!! 

לא מספיק שאני מדליק נרות חנוכה... צריך שזה 
צריך לקחת אחריות גם  לבחוץ!!!!יהיה מותאם 

בחוץ לא יכבה לי את הנרות חנוכה... -שהמ
ובינינו... מי שמדליק נרות חנוכה מבחוץ זה באמת 
משימה לא פשוטה... כי בחנוכה בדרך כלל קר ויש 

בדיוק  רוחות חזקות והרבה פעמים יורד גשם
בשעת ההדלקה ואתה צריך להדליק בחוץ ו... ועוד 

לא  כן... זה בדיוק הקונץ של חנוכה!!!שזה ידלק!!!! 
מספיק להדליק נרות מבפנים... צריך שהם יחזיקו 

שזה לא רק יהיה מבחוץ... --מעמד גם מול נתוני ה
רצוי... אלא גם מצוי...  ממילא עם כל הכבוד לנרות 

ביתי... אם מבחוץ  החנוכה המרצדים בתוך
מתחילים לנשוב רוחות עזות של קרירות... 
הטכנולוגיה המתקדמת עושה הכל בשביל לתת 
לחרדי תחושה של נכה ומוגבל וטבעת החנק רק 
מתהדקת... אם אתה תשחק ראש קטן ותתעלם 

שדוחק את שם לפינה... לא  יפת אלוקים ליפתמה
 יעזור לך שתתעלם מזה!!! כי הרוח תנשוב והנרות

(ובכהאי גוונא הדין יהיה שכבתה כן זקוק יום אחד יכבו... 

יש גבול כמה נרות יכולות  לה כי זה נעשה בפשיעה)
להחזיק מעמד מול רוח שאינה מצויה שנושבת... 

ולאלתר את הבית  אתה מוכרח לגלות תושיהה
חנוכיה האיכותי עם המידות המתאימות... אתה 

יך מוכרח לייצר דרכים מבוקרות ושמורות א
מחזיקים מעמד מול הרוח הזו שנושבת... כדי 

 שהנרות לא יכבו...

--- 

אין ברירה!!!!.יפת מפתח ומשדרג את העולם... 
מייפייפ את העולם... יש לו הרבה יופי והרבה 
עוצמה להציע... ואם שם יעצום את העיניים 

ויסתגר באהלו ויתעלם מקיומו של היופי והעוצמה 
ור מה שיקרה... הבן של שיש ליפת להציע... ה' ישמ

שם ישב וילמד שם באהלי שם... ואז יום אחד הוא 
יפתח עיניים גדולות והוא יראה כל מיני דברים יפים 
שיש ליפת מה להציע לו!!! בטח שיש לו... סו"ס ה' 
ברא את העולם והעולם הוא יפה... יש לעולם הזה כל 
מיני דברים נחמדים להציע... והילד היהודי הטהור של 
שם פתאום יראה שהנוי והכח והעושר והכבוד 
והחכמה והזקנה והשיבה והבנים והמשחקים 

רק והשעשועים והכיף חיים... כל זה יפה... למי?? 
ואילו אני... בנו של שם... אני נשארתי  ליפת זה יפה!!!!

 מבחוץ... 

 נו... האם בנו של שם יוכל להחזיק מעמד???

לשכון באהלי  אין ברירה!! יפיותו של שם מוכרחת
רבי שמעון בן יהודה אומר משום רשב״י: הנוי שם!! 

ונאה נאה לצדיקים  והכח והעושר והכבוד והחכמה 
לא מספיק שהוא יהיה נאה לעולם!!! צריך  לעולם!!!

לדאוג שהוא יהיה נאה גם לצדיקים... כי אם זה יהיה 
יפה רק לעולם של יפת... וזה לא יהיה יפה גם 

ישכון באהלי שם אז שם כבר  אם זה לא -לצדיקים
זה לא יחזיק עכשיו יכול לסגור את אהלי שם... 

שם מוכרח ללבוש כפפות ומגפיים ולקחת  מעמד!!!
את יפיותו של יפת ולהשכין אותה בצורה מבוקרת 
באהלי שם!!! אם חבר שלי הבן עליה המופלג הזה... 
אם הוא ימשיך להסתובב מתוסכל ועצבני על זה 

שלוח טפסים דרך המייל... וכל פעם שדורשים ממנו ל
הוא צריך להתחנן לשכנים שיעשו לו את זה... ולא 

יום  אי אפשר ככה להמשיך יותר מידי!!!נעים לו... 
אחד ימאס לו... ואז אתה יודע מי שיקרה... מישהו 
אחד יגיד לו שהכל פוליטיקות... ופתאום הוא יקבל 

טות הזו... תחזור (התסכול שלו יגרום לו לקבל את השאת זה... 

או שהילד שלו יתרגל על השתי שורות האחרונות שוב...) 
לראות אבא מתוסכל מזה שאנחנו משפחה טהורה 
שמורה והילד יבטיח לעצמו שבשניה שאני אצא 
מהבית אני לא אסבול כמו אבא... ואסור שהאסון הזה 

שם העונש הזה.. אסור לתת -יקרה לנו!!!! לא מגיע ל
 הזה... ליפת את הנצחון 

--- 

לא לחינם מנהג ישראל לשחק בסביבון בחנוכה... 
הסביבון הוא משחק!!! אבל משחק יהודי!!  יפת גילה 
לנו שאחד מצרכי הנפש זה שילד חייב לשחק!!! אם 
לא נזדרז לתרגם את יפיותו של יפת לאהלי שם... אם 

וסביבונים משלנו... אז לא נייצר ונפתח משחקים 
הילד שלנו יפזול למשחקים של יפת... הוא פתאום 
יתחיל להתעניין בספורט ובתרבות פיתוח הגוף וכו' 
ואז אתה לא תבין מאיפה זה הגיע לו... אין לנו 
ברירה... אנחנו חייבים לייצר משחקים משלנו... 

אם תשאל אותי  עכשיו שלא תבין:סביבונים משלנו... 
בסביבון.. אני אגיד לך שזה ביטול תורה  מה העניין

אחד גדול... מי צריך את זה... אף גדול בישראל לא 
אבל אז מה... מי אמר  ואני צודק!!!צמח מסביבון... 

שהסביבון מתחיל מאהלי שם... הוא מתחיל דווקא 
מיפיותו של יפת!!! יפת מייצר משחקים והוא מכריח 

 נו... אותנו לייצר במקביל אליו משחקים משל

עדיף שיהיה לנו סביבון שיהיה כתוב עליו נס גדול היה 
 פה...

משיהיה לנו קרן השור שכתוב עליו אין לכם חלק 

 באלוקי ישראל... 

 וזה הראש הגדול שנדרש מאיתנו בימי החנוכה!!!
לעמוד מול הביטול תורה הזה שנקרא סביבון 
ולהבין ש... שנכון... זה באמת ביטול תורה... אבל 

ויש לנו עסק עם יפת אלוקים ליפת... אז היות 
מבחינה מסוימת הוא מכתיב לנו את הסדר יום... 
הוא מכריח אותנו לעדכן מחירים... חברי היקר: 
ראה הוזהרת!!! בחנוכה הזה אתה דואג שבשכונה 
שלך יהיה איזה דירת חדר עם אפשרות שליחת 
מייל מבוקרת ומוסכמת ומפוקחת ע"פ רבני 

תעשה את זה... אל תבא אלי  השכונה... אם לא
אח"כ בטענות ותגיד לי: אתה כותב כל היום נגד 
אינטרנט... והרי אי אפשר בלי זה ו... ו... ולכן עכשיו 

 יש לי אייפון רח"ל... ראה הוזהרת!!!!

--- 

חנוכה הוא השלב של חלופת המשמרות בין בניה 
 של רחל ללאה... 

ה, חודש תשרי חשוון כסליו שייך לאפרים, מנש
בנימין... ואילו חודש טבת שייך לשבט דן!!! לאחר 
שלושה חודשים אצל בניה של רחל שהיא מייצגת 

ויאהב יעקב את רחל... רחל מייצגת  הרצוי!!!את 
את השלימות של עבודת ה' בתורה ובמצוות... הרי 
בר"ח טבת לפתע צריך ידיד ה' בנימין להעביר את 

י גמור המושכות לא פחות ולא יותר לניגוד הכ
דן!!!! בנימין הוא הכי דבוק בה'... הכי שכן  -שלו

של ה'... ידיד ה'.. בנימין שתול רק באהלי שם והוא 
מצידו לא מוכן לסבול מציאות של יפת אלוקים 
ליפת... אבל באמצע חנוכה פתאום מגיע ר"ח טבת 
ששייך לשבט דן ובנימין צריך להעביר את 

שבמשך השנה  זה המצוי...המושכות לדן!!! ליהודי 
עומד על הגדר ונאבק מול נחש עלי דרך... זה שכבר 
כל האנרגיות שלו תפוסות במאבקים הבסיסיים 
שלא ליפול ברוחניות... בנימין ש"שוכן באהלי שם" 
צריך להעביר לדן את המושכות מתוך הבנה!!!! 
שלא לכל אחד יש את הלוקסוס הזה להיות ידיד 

יש שבט דן שהוא  ה' שחופף עליו כל היום!!! לא!!!
מתגורר אי שם בבשן... והוא מרובה באוכלוסין 
והוא מאסף לכל המחנות...  אם בייחס אליו יפיותו 

וזה יעמיס שם...  של יפת לא תשכון חלילה באהלי
עליו פיתויים ופזילות מיותרות שעם קצת מאמץ 
היית יכול להכניס לו את זה בצורה מבוקרת באהלי 

זה... אז אל תתפלא אם  שם והיית חוסך ממנו את
יתחיל  הענן החנוק מידי של אהלי שם פתאום

ברגעים הקשים...  לפלוט החוצה כל מיני יהודים
שמזה התחיל חטא פעור... אסור לנו לתת שהענן 
יפלוט אותם!! צריך לאפשר גם ליהודי המתמודד 
את כל מה שרק אפשר לקבל בצורה מבוקרת 

ו בנימין ודן באהלי שם...  אתה מבין לבד שבדורנ
זה לא רק שני אנשים אלא זה אנחנו בעצמנו... לכל 
אחד מאיתנו את הבנימין הרצוי שבו!! ואת הדן 
המצוי שבו!! את הרגעים של המאסף לכל המחנות 
שאתה צריך להעמיד דברים על הדין!! איך למדנו 
בפסחים: ההוא דאמת דון דיני, ש"מ מדן קאתי... 

מה שמותר -גם לכן... צריך לתת מדף ומגירה 
 ..מותר.
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  מיהו האדמו"ר שזוכה בהדלקה המרכזית בבית המקדש...???
השנה זכינו בזכיה מיוחדת... אנחנו נזכה השנה להיות בחנוכה בבית המקדש... בדרך כלל זה לא קורה... כמה שחנוכה קשור 

בבית המקדש... אז בדרך כלל אנחנו כבר נמצאים ישירות לעבודת בית המקדש... סו"ס בחג הסוכות אנחנו מחויבים להיות 
בסוכות במקדש ואילו את חנוכה אנחנו כבר עושים הרחק בבית... אבל השנה נס גדול היה פה בשכונתנו... אחד מחשובי 
הישוב שלנו שכב מורדם ומונשם במשך כמה שבועות ואנחנו חבריו הקרובים... מאוד דאגנו והתפללנו עליו ימים ולילות... 

אז החלטנו בינינו לבין עצמנו שאם מעוז צורי  ישועתי יראנו פלאות... הרי תכון בית תפילתי ושם!!! שם תודה נזבח... שם ו
לבית המקדש אנו נעלה כל בני החבורה ונקריב תודה לה'... אבל לא סתם נעלה... אלא א"ז אגמור בשיר מזמור!!! אנחנו 

רים בהם את ההלל והחליל מכה לפני המזבח... וזה היה בהחלט קבלה לא נעלה בא"ז!! באותם שמונה ימי החנוכה שגומ
שגרתית... כי לעזוב את השדה ככה פתאום באמצע גמר החרישה... ולעזוב את המעטן של הזיתים לפני שגמרנו לגמרי את 

לא פשוט... אבל  כל הבידוד... וסתם ככה... באמצע החורף והבוץ והקור לקום ולעלות לבית המקדש זה היה כרוך במבצע
החלטנו... ואכן תוך יממה אחת פתאום נהייתה הטבה משמעותית, החולה פקח את עיניו והתחיל להתאושש... הרינה עברה 
במחנה והילדים יצאו לרחובות והתחילו לרקוד... נעלה לבית המקדש!!! התחלנו לגייס את הכספים לשבעה כבשים תודה... 

בקיצור: כל הכפר על הרגלים... כולנו עולים לבית המקדש... ככל הנראה ביומיים  ולעשות הערכה מי ומי ההולכים...
הראשונים של חנוכה יתכן שעוד נהיה בדרכים... יהיה לנו דין של אכסנאי במקרה הטוב ונשתתף בפרוטה... ואם גם את זה 

ד עם החולה ש"בריך רחמנא דיהבך לא אז לכה"פ נזכה לברך ברכת הרואה...  והנה!!! עלינו והגענו אנשים נשים וטף יח
ניהלן ולא יהבך לעפרא..." וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו... צריך שיהיה מנין אנשים ותרי מנייהו רבנן... והיות 
ואנחנו משבט זבולון אז זכינו להביא איתנו שנים מגדולי הסנהדרין משבט יששכר שאנחנו זוכים להיות שותפים שלהם... 

עמים הר (המוריה) יקראו שם יזבחו זבחי צדק... ויזבחו זבחי תודה  (גבי יששכר וזבולון)התקיים בנו המקרא שנאמר והנה 
 ויספרו מעשיו ברנה... 

ב"ה הזדרזנו והספקנו להגיע ביום השני דחנוכה אחרי צהרים... ביום השני זה בדיוק הנשיא של שבט יששכר... ועוד שעות 
וכה וזה הנשיא של זבולון... שני קרבנות הנשיאים האלו מאוד נוגעים אלינו אישית!!! וב"ה אנחנו ספורות מגיע ליל ג' דחנ

פה... המשפחות התמקמו... כל אחת באכסניה שלה... היות ואנחנו אכסנאים ומשתתפים בפרוטה... אז אנחנו לא צריכים 
המקדש ולהשתתף בהדלקת נרות החנוכה של בית להדליק את הנרות שלנו... ויש לנו את הפריבילגיה ללכת ישירות לבית 

 המקדש!!! 
אבל אל תשכח... סו"ס חנוכה היום... ואם יש בבית המקדש משהו שהוא יותר חשוב מהדלקת נרות חנוכה... תנחש מה 
זה??? הדלקת נרות המנורה!!! סו"ס יש איזשהו קשר "מסוים" בין נרות חנוכה לנרות המנורה... אז ב"ה ברגע האחרון 

ספקנו את זה... אמנם את תמיד של בין הערביים ואת קטורת של בין הערביים לא הספקנו... אבל בהטבת הנרות בבין ה
וגם בנעילת שערי העזרה זכינו להיות... הכהן (עבודה המסכמת והאחרונה של היום) הערביים שהיא "עבודה שאין אחריה עבודה" 

. ב"ה הגיע עדכון שאכן נר המערבי דלק עד כה... דבר שהוא כבר לא מובן שזכה להיכנס עם הכוז נכנס והיטיב את הנרות..
מאליו עכ"פ בבית שני... איזה זכות!! לזכות להיות בעיצומם של ימי החנוכה בהטבת הנרות של בין הערביים בבית 

שנמצאים במקדש הזה... הרי כ בזמןהמקדש... יש פה מפגש של מקום וזמן!!! אם בחנוכה מברכים שעשה ניסים לאבותנו 
הזה... עמדנו בעצימת עיניים ונשאנו תפילה חרישית  במקוםאפשר להוסיף ברכה נוספת "ברוך שעשה ניסים לאבותנו (גם) 

ש"יאר פניו איתנו סלה, לדעת בארץ דרכך, בכל גוים ישועתך..." שנזכה בכל ההארה של המנורה לגילוי כבוד מלכותו 
י ארץ..." ושאור החכמה יאיר עד אפסי ארץ... עד למטה מעשרה טפחים... וידעו כי ש"יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפס

 אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ... 
הטבת הנרות הסתיימה!!! כעת... בעוד רגעים ספורים נעילת שערי העזרה... מהר מהר רצנו לבית הכנסת של העזרה 

במקדש ע"י אנשי המעמד ש"עומדים על קרבן אחיהם" וזועקים  והצטרפנו לתפילת נעילה המרטיטה שנעשית מידי יום
מידי יום על כל הצרות של כלל ישראל... זכינו אפילו להשתתף בברכת כהנים נדירה! כן... רק במקדש יש היתר מיוחד של 

 הזמן...בתשרי הוא יו"כ הוא מצד (בבית המקדש יש כל יום בחינה של יום כיפור... כי י' ברכת כהנים כל יום בשעה כזו של בין הערביים... 
  )מקוםוביהמ"ק בעצמותו הוא יו"כ מצד ה

--- 
מלאכת ההטבה הסתיימה... שערי ההיכל ננעלו... וכעת שעת בין הערביים והגיע זמן הדלקת נרות החנוכה... נו... יש הדלקה 

 במקדש?? כן... בבית המקדש יש כל יום אדמו"ר אחר שמדליק!!! מיהו האדמו"ר??
כל שבוע יש משמרה אחת של כהונה במקדש!!! והמשמרה עצמה מתחלקת לששה בתי אב... ובלשכת בית המוקד יש 
מקומות לינה מיוחדים לזקני בית אב של היום למחרת... וכל לילה זה מתחלף... כמו שכל שבוע מתחלפת משמרה... ככה 

האדמו"ר של הערב הזה!! הוא מקבל לרשותו את  בכל ערב מתחלף בית אב... אז הראש הבית אב של היום שלמחרת הוא
רשות הלינה והדיורין בלשכת בית המוקד... ממילא הוא מקבל את זכות ההדלקה בפתח לשכת בית המוקד... עויילם גדול 
כבר ממתין שם בשערי בית המוקד מבחוץ (מכיוון הר הבית) להדלקה של הראש בית אב... כן... שער בית המוקד מוכר 

כל בוקר מחדש שם!! בשער הזה מתחילה עבודת הקרבנות... כל לילה השער הזה נעול מבפנים... כי כאמור זקני מאוד!!! 
שעה לפני עלות השחר פתאום מתחילה שם תכונה... אלפי כהנים לבושים בגדי כהונה  -בית אב ישנים שם... ואז חצי שעה

... ואז בשלב מסוים איש הר הבית בא ודופק בנחת... מגיעים לשם בריצה לאחר מקווה ומתגודדים שם בשתיקה מופתית
וזקני בית אב שישנו כל הלילה שם בפנים פותחים לו ואז הוא נכנס לפייס של תרומת הדשן, עכ"פ זו הדירה של אנשי בית 

הפתעה  אב... ולכן ראש בית אב הוא האדמו"ר שצריך כל רגע להופיע ולהדליק נרות חנוכה במקדש... אגב: יתכן שתהיה לנו
ונזכה להשתתף בעוד הדלקה מאוד מאוד חשובה!! לא פחות ולא יותר של הכהן הגדול בכבודו ובעצמו...  כן... גם לכהן גדול 

(אגב: היות והלשכה הזו נמצאת בעליה... יתכן שהוא מדליק בחלון ולא בפתח יש במקדש לשכה שהוא מתגורר בה ויש לו ממש דיורין בה... 

 (כי הציץ שלו מרצה רק כשהוא על ראשו)וב זה לא קורה... כי הכה"ג חייב להיות במקדש במשך כל זמן העבודה!! אבל ע"פ ר וצ"ע...)
ממילא הזמן היחיד שהכה"ג יכול לשוב לביתו זה רק כעת... בבין הערביים... לאחר נעילת העזרה... אח"כ שמעתי שהכה"ג 

דש ורק מיום חמישי ואילך.. תנחש למה?? כי הוא סובר כמו בית הנוכחי נוהג בימים הראשונים של חנוכה לא להדליק במק
שמאי שביום הראשון מדליק שמונה ומכאן ואילך פוחת והולך!!! והיות ובנושא הזה לא הוכרע בין בית שמאי ובין הלל... אז 

מדליקים אחד  הכה"ג לא רוצה לעשות אגודות אגודות... ולכן בימים הראשונים שהוא מדליק שמונה או שבע ושאר העם
עכ"פ אנחנו בני החבורה ושתים זה ניכר מידי... אבל כששאר העם מוסיפים והולכים והוא מתחיל לגרע זה כבר פחות נורא... 

 הולכים להיות כאן בימים הקרובים... ובעזה"ש ההמשך יבא בשבוע הבא... בעבודת ההלל שהחליל מכה ובי"ג השתחוואות...

5 
 בקרוב ממש

  אודות ה"עירובי תבשילין" של שבוע שעבר...
בשבוע שעבר נכתב כאן בטור זה התזכורת של 

שנאלץ להכניס מייל  "עירובי תבשילין" לכל מי
 בקול רם הבטיח לעצמוהבייתה (בעקבות הקורונה) ו

אז  ..שברגע שהוא יוכל הוא יוציא את המייל מהבית.
חתמתי את דברי הזכרתי לו את הבטחתו... אבל 
נאלץ להשאיר את  וכתבתי בכנות שלצערי הרב אני

  החיבור למייל בבית...
אם אתה  מישהו ניגש אלי ושאל אותי: ממה נפשך:

מטיף לאחרים  חושב שמייל בבית זה בעיה ולכן אתה
שיוציאו את זה מהבית... אז גם אתה צריך להוציא... 

חושב שזה לא בעיה... אז מה אתה רוצה ואם אתה 
אלא מאי?? מה תטען... היות ובשעתו מאחרים??? 

להכניס את זה הבייתה אז הם קיבלו  כשהם הוכרחו
כעת  ע"ע להוציא את זה... לכן אתה פונה אליהם

 שיעמדו בדיבורם... אתה כביכול פונה אליהם ממקום
של טענת "מי שפרע... הוא יפרע למי שלא עומד 

  ... זה הנושא???בורו..." זהבדי
 אז זהו!!! שצריך להעמיד את הדברים על דיוקם!!!

לדאבוננו הרב בהרבה בתי ישראל יש צורך להחזיק 
מייל בבית... וכשיש כזה צורך וזה ע"פ התייעצות עם 
רב... אז זה באמת לא בעיה!!! אבל זה לא סתירה שיש 

 פה שבירה של תכנית חסכון... 
  מה אני מתכוין??

ויש לו אה את הנולד... אני מכיר אברך מוצלח שר
ניהול כלכלי נבון בבית והוא פתח תוכנית חסכון והוא 

כל  מסוגל כל חודש לחסוך ולשים בצד סכום יפה...
הכבוד לו!! אני לא זכיתי לעשות את זה... הלוואי וכן... 

יום אחד הגיע הבר מצוה של הבן והנה  תכל'ס לא!!
לא הוצאה  אמנם ...מסוימת הוצאה שלו... ובר מצוה זו

 כמו חבר בשמים... אבל הוצאה!! הוא התייעץ איתי
נו... מה  תכנית חסכון בשביל בר מצוה?? האם לשבור

הוצאה עניתי לו חד משמעית שלא!!! אתה אומר??
נקודתית כמו בר מצוה לא שווה לשבור בשבילה 

 ככה טענתי לו בתוקף... תכנית חסכון... 
ע... סליחה... בתור מה אני מדבר.??? הרי רגע רגע רג 

אני בעצמי לא עשיתי תכנית חסכון... אז בתור מה יש 
לי זכות להטיף למי שעשה תכנית חסכון... שלא 

 ישבור אותה??  
זה שאני מאיזו  לא קשור אחד לשני!!! מה התשובה??  זה

סיבה שתהיה לא זכיתי לעשות תכנית חסכון והוא כן... 
העובדה היא שכעת יש לו תכנית זה לא סתירה ש

תכנית חסכון זה דבר טוב וחשוב  וחבל עליה!!!חסכון!!! 
זה  ...נו מבינים שלא שוברים אותה על ריקבחיים... וכול

שאני שלעפער ולא עשיתי תכנית חסכון... לכן אתה צריך 
 להיות פעמיים שלעפער ולאבד את מה שכבר חסכת...

ו לא היה לו מי שעד עכשי על אותו משקל כאן: 
יש לו פה תכנית  יש לו נכס!!! חיבור למייל ללא ספק

חסכון!!! הוא חסך לעצמו המון בזבוז זמן בחיים והמון 
 ... ואין כאן המקום להאריך פיזור נפש

והקורונה הכריחה אותך לשבור עכשיו: קרה מה שקרה... 
את התכנית חסכון... עכשיו אני מגיע  לתקופה מסוימת
ואומר לך: תקשיב אדוני היקר!!! חבל!!!! אליך כמו חבר 

 לך תכנית חסכון... אל תשבור אותה על שולם זוכר... היה
ועד לפני חצי שנה  היות אל תבזבז אותה על בר מצוה...

הצלחת להחזיק מעמד ולא היה לך חיבור למייל תדע 
אני פה בשביל להגיד לך: אל להעריך את הנכס הזה!!! 

זה שאני נעבאך לא זכיתי תפסיד את הנכס הזה!!!! 
מאיזו סיבה  לא משנה(ולפתוח את התכנית חסכון הזו... 

להגיד לך שחבל!!! אל זה לא סתירה שאני יכול  שתהיה.)
לא כל דבר  תאבד את המתנה הזו... הבנת את ההגדרה???

מוכרח שאלה של אסור ומותר... אפשר להסתכל על זה 
 גם במבט של ריווח מול הפסד!!!

ר: משפחה באמצע החיים שעד לפני חצי שיהיה ברו
שנה החזיקו מעמד ולא היה להם מייל בבית... זה 
נכס!!! זה תכנית חסכון!!! החלטתם לשבור אותה כי... 
כי כלו כל הקיצין... אני מבין אתכם לגמרי... אבל אם 
בגלל הקורונה שברתם את התכנית חסכון הזו... אז 

ר מצוה נגמרה... מבחינתי זה כמו בר מצוה... זהו!! הב
ההוצאות מאחורינו... תחזור ותנעל את הכסף בתוך 

מייל... "ם. תחזור ותנעל את המחשב שלך מהפק
הלוואי עלי כזו תכנית חסכון!!!  להנאתך ולטובתך..

   חבל עליה... חבל לשבור אותה...



“ 

 

  משחק!!!! כל הזכויות שמורות לתרבות יוון....
ילד קטן שמשחק באוטו...  לא!! שלא תבין::כן... את המושג משחק למדנו מתרבות יוון... 

יוון  אז מה כן??את המשחק מהסוג הזה הזה לא למדנו מיוון... את זה כל ילד קטן יודע... 
 אז זהו!!ן צחוק... של המשחק!!! סו"ס משחק זה מלשו הרצינותלימדה אותנו את 

משחק כדורגל זה אמנם משחק... אבל  משחק רציני!!!שתרבות יוון חידשה שיש מושג של 
משחק מאוד רציני... יש שם כללים מאוד מאוד נוקשים... ואין ויתורים... יש שופטים ויש 

 חוקים... ואי אפשר לעגל פינות... זה משחק מאוד רציני.. 
כי אם לא מתאים לך אתה תמיד יכול לפרוש  רא משחק??נו... אז למה בכל זאת זה נק

כלומר: זה רציני לגמרי כמו כל מהמשחק ולהכריז לא עשינו עסק... לכן זה משחק!!! 
זה רציני כל זמן שאתה בתוך המשחק... לא בא לך? לא  נושא רציני אחר... רק מה???

 לא עשינו עסק!!! מתאים לך?? תכריז פוס... תכריז שאתה רוצה לפרוש... ושלום!! 
כללים הכי נוקשים... תנאים הכי קשים...  זו ההמצאה שתרבות יוון גילתה לנו!!!

 אה... לא בא לך?? קשה לך?? לא מתחשק לך?? תחרויות הכי קשות ומרות...
 ...וסיימנו את הסיפורפרוש ברגע זה... ת לא עשינו עסק.. אין שום בעיה...

 דוש הזה לקחנו מתרבות היוון...מכל מלמדי השכלתי... את החי  ---
תבין: בדרך כלל ביהדות אין מקום למשחקים!! ביהדות הכל שחור לבן!!! תחליט: או חייב 

 או פטור... או איסור או היתר... או צדיק או רשע... 
בעולם... מכאן ואילך התחילה תפיסה אבל מבית שני ואילך... ברגע שתרבות יוון התגלתה 

מקום לכללי משחק!! לא הכל מותר ואסור... יש גם  ביהדות יש.. גם כן. חדשה ביהדות!!!
 מגרש משחקים... 

הסדרים  שלושת !!!!(וגם קדשים) טהרות וזרעים סדר והדוגמאות המוחשיות ביותר זה
כמה שהם נתחים  אבל!!! בסה"כ חצי מששה סדרי משנה... "זה הכל..." האלו הם

כל  לדלג עליהם... אתה יכול לך... אתה יכולחשק אם לא מת משמעותיים בתורה... תכל'ס...
אתה  לא סתירה!!! וזוחיים... ו ולא לפגוש אותם בחהסדרים האלהחיים שלך לעבור לצידי 

למרות שאין לך שמץ של מושג יכול להמשיך להיות יהודי שמדקדק קלה כבחמורה 
  לא לגמרי...) ...(וגם קצת קדשים זרעים וטהרותבסדר 

ים וטהרות זה כמו חוקי תנועה!!! יש המון המון חוקי תנועה... יש המון כי זרע ולמה??
אל תשאל... לא מתאים לך?? לא בא ... ותמרורים... ודוחו"ת... וקנסות... ונקודות וטסט ו

לך?? יותר מידי בשבילך?? אין בעיה!! תהיה כמוני... אני הולך רגל... כמעט כל חוקי התנועה 
מרת: חוקי תנועה זה כללי משחק ששייכים למי שרוצה להיכנס לא נוגעים אלי... זאת או

למגרש של הכביש... אם לא מתאים לך?? אתה יכול להישאר במדרכה ואף פעם לא 
 ... תפגוש ולא תדע מה ההבדל בין פס לבן לבין מקווקו

סדר זרעים וטהרות זה מלא מלא תורה ומלא  זה בדיוק הסיפור של סדר זרעים וטהרות!!!
לא נות של חז"ל שמיועדים עבור מי שרוצה להיכנס למגרש של יהודי מרומם... מלא תק

 המשחק הסתיים ברגע זה!  אין בעיה... לא עשינו עסק... בא לך?? עומס דת בשבילך??
---  

מתלוננים שלפעמים יש  יש כאלו שמתלוננים על המדור הלכה בקרוב ממש למעשה...
על הבעיות וההסתבכויות ההלכתיות שהיו במקדש.. וזה נותן  שם יותר מידי תיאורים

דווקא תחושה מייגעת... שאדרבה... זה רק מוריד את החשק ואת הכמיהה לבנין בית 
חשוב לי להדגיש שאני מבין שיש מקום לטענה  ואני מקבל את הטענה הזו!!!המקדש... 

ה זה... זה מציק להם... אם הזו... סו"ס אני מבין שיש כאלו שבעיות והסתבכויות בהלכ
העסק כזה מסובך ויש כ"כ הרבה בעיות הלכתיות אז עזוב אותי... תן לי להישאר בבית... 

מזוית הפוכה לגמרי ממה שאני  זהבשבוע הבא נפתח נושא  (אי"האין לי כח עכשיו לבית המקדש... 

 )הולך לכתוב עכשיו...
כשיש  אלפי הבדלות. להבדיל אש:תרשה לי לעשות לך איזה סוויץ בר אז זהו שלא!!!

הרי משחק  רגע: תחשובמשחק כדורגל וכל האוהדים משני הצדדים מגיעים חדורי קרב... 
זה סוג של בעיה... הרי בכל משחק כדורגל יש הרבה פלונטרים... הרי אתה מגיע עם המון 
מתח... אתה מאוד רוצה שהקבוצה שלך תנצח... וממילא אתה גם עומד כל הזמן על 

וצים וכל הזמן חושש ומפחד שהקבוצה השניה תנצח... ו... ואל תשכח שפעם שעברה זה ק
הרי מה שקרה... והיית מאוד עצוב... כל השבוע היית מצוברח מזה... ו... והנה עכשיו שוב 

רק בעיות... רק מתח... רק  מי צריך את המשחקים האלו??פעם משחק... אאאאוף... 
נו... תשאל אוהד כדורגל את ... בשביל מה זה טוב?? בעיטות... רק הוצאות כספיות

הוי... אתה לא בעניינים... מי שרואה את המשחק השאלות האלו... מה הוא יענה לך?? 
כבעיה... זה... זה רק הוכחה עד כמה הוא מחוץ למשחק... מי שמדבר ככה הוא כנראה 

 סתם איזה שכן זקן שמפריע לו הרעש... 
את המשחק... מי שחי לפי כללי המשחק הרי זה כל הקטע... המתח...  כי... כי... כי מי שחי

הריגוש... תאוות הניצוח... האפשרות להפסיד והתקווה לנצח... זה כל העניין... זה כל 
 החוויה של החיים!! מי שלא מבין את זה... זה רק הוכחה עד כמה הוא מחוץ למשחק... 

   )ב"ה.. רגל זה לא התחום החזק שלנו(סו"ס כדו עד כאן ברור??? מקווה שברור...
כל מיני חוויות של הסתבכויות  ור הלכה בקרוב למעשה לפעמים מובאותאז זהו שבמד

הלכתיות... אם זה גורם לך לעצבים ולחוסר חשק אז הההלו... אתה לא במשחק... אגב: 
 מותר לך!!! מותר לך לא להיות במשחק... מותר לך לא לגדל תבואה ופירות ואז לא
להצטרך להפריש תרומות ומעשרות... מותר לך גם לברוח לחו"ל ואז לא יהיה לך בעיות 

מותר לך להישאר טמא מת מיום היוולך עד  עם שמיטה ועם כל מצוות התלויות בארץ...
 עם קרבנות אתה פטור מהכל...אם אתה מסתבך יום מותך ולא עברת שום איסור בידיים... 

ולא מעשר בהמה ולא כלום... וגם כשיבנה ביהמ"ק... אם  ך להקריב לא בכוריראתה לא צ
קרבן פסח יעשה לך עצבים... תבא אלי... אני יכול לארגן לך פטור של דרך רחוקה... אבל 

 אתה!!! אתה לא במשחק!!!! מי המפסיד הראשון??? 
כל ההסתבכות עם טומאה וטהרה ועם הקרבנות ועליה לרגל... זה חלק בלתי נפרד 

סורי... לא עשינו עסק... אני  זוז לצד!! לא מתאים לך??? יים מול הקב"ה... מחוויית הח
אתה תמיד יכול לעשות פוס באמצע המשחק וללכת הבייתה... אבל  הרגע פוטר אותך...

"אתר ההפסד כולו שלך... הפסדת את החוויה של החיים!!! הפסדת את הלונא פארק של 
היה מקדש היה אתר די ביה יחדון!!!! מקום שבו יהודי בית ה  די ביה יחדון רוחין ונפשין"!!!

מאותגר בעבודת ה'... יש לפניו אתגרים מלאי סיפוק להתבטא לפני הקב"ה 
וכ"כ  נוקשים בצורה הכי מרוממת... ואדרבה... דווקא בגלל שיש כ"כ הרבה תנאים

מגרש יותר נרחב  פותח לך דווקא זה... הלכתיים שצריך לעמוד בהם הרבה פרטים
אנחנו רוצים להפגין  סו"ס אנחנו רוצים להתבטא!!! להתבטא לפניו יתברך...

שהרי אילו פינו מלא  והרי אנחנו לא יכולים!!אהבה... רוצים להכיר טובה לקב"ה... 
שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותנו שבח כמרחבי רקיע וכו' וכו'... 

 שבח... להלל ולהודות ול אין אנחנו מספיקים אין!!!!!
נשאר תמיד אסורים במאסרי  ??כל החיים אז מה יהיה איתנו? נשאר אסירי תודה

 ?? לה' שאנחנו לא יכולים להודות התודה בנהמא דכיסופא...
אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין...  !!!מיוחד אתר אז הנה... בשביל זה ה' פתח לנו

יע לפניו... להשתחרר להיפתח... להופ יש מקום מסוים שבו הקב"ה מאפשר לנו
 ... ולפרוק את מאסרי התודה שיש לנו כלפיו

מזמין אותם! ובסדר  שהואכאן הוא יתברך מאתגר אותנו בקרבנות  ואיך???
וזה תובעני...  הוא בדיוק רוצה...קדשים וטהרות וזרעים שהוא יתברך מכתיב מה 

  בדיוק בשביל זה באתי לפה...וטוב שזה תובעני... 
לא בא  האתגר!!! אני רוצה לשלם את ה"תקציב" התובעני הזה... אני רוצה את 

לא רואה צורך להתבטא לפניו יתברך???  אתה מצידך לך??? אתה אדיש???
(אם כבר לא יתנו בבקשה... הדלת פתוחה... מי שרוצה לצאת אף אחד לא  מפריע לו.. 

  בבקשה...)לך להיכנס... אבל לצאת?? 
--- 

מי שהיה נבואה   היתה עדיין נבואה... כשהייתפת היוונים היעד תקו אני רוצה שתבין:
ותענוגות רוחניים של "הביאני אל בית היין  א שם למושכלותמגיע למקדש היה ממרי

בבית ראשון היו מושגים של עונג עילאי של התפשטות בקיצור: ודגלו עלי אהבה..." 
עד כאן בית  ה...והתגברות כח השכלי ש... שאין לנו שמץ של השגה בז הגשמיות
 ראשון!!! 

מחבק את  רואה מלאכים ולא זה נגמר!!! זהו!! אתה כבר לאהסיפור ה אבל בבית שני
 בבית ראשון... לך הקירות... אין לך כבר את הכיסופים הנוראים ואת כלות הנפש שהיו

אבל הזקנים בכו בכי כזה  מאוד... שמחו הדור הצעיר (וזו הסיבה שבחנוכת בית שני
ואת ההשגות הנוראות  ... בגלל שהם חיפשו את כלות הנפשהדהד למרחקיםש נורא

   ... ו.. ואין!!!)שהיו להם בבית ראשון
כמו בלוק ולהתחיל זהו!!! בבית שני אתה עלול להגיע לבית המקדש ולהרגיש אז 

בבית  ?? בבית שני אז מה בכל זאת נשאר לי לריב עם חבר שלך כמו בביהכנ"ס... נו...
אתה תחליט אם אתה רוצה להכניס את עצמך למשחק או  נטו!!! ניין שלךשני זה ע

ה ימים... אתה יכול לחבר את עצמך לבית המקדש... ולהיטהר במשך שבע לא...
 לבית המקדש מרוגש עד תרו"מ... ואז להגיעהלכות ב ולשמור את עצמך מכל כשלון

לאותו  ולה להגיעובאותה מידה יכ עמקי נשמתך שהנה "בערתי הקודש מן הבית..."
ולהקיש בסנדלה על המזבח ולהתלונן: שכככולה עצבנית מרים בת בילגה בית מקדש 

 לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל... 
 אתה יודע מה ההבדל בין אותו יהודי למרים בת בלגה??? 

ויש כעת עשרת אלפים  במשחק זה בדיוק כמו קבוצת כדורגל שניצחהשום הבדל!!! 
(דווקא לא תרועות שמחה... ויש שם בדיוק איזה שכן אדיר ו יש ששואגים גגגגולא

האלו רק  בספורט ו... ו... והשאגות לא להתעניין הוא החליט שמשום מה דתי)
 מפריעות לו להירדם בלילה...  

רק אותם עשרת  אותו רקע!!! כן הזה... לשניהם ישאלפים האנשים האלו והש העשרת
 ו להתעניין במשחק... ואילו השכן הזה החליט לא להתעניין בזה...אלפים איש החליט

הייתי ממליץ לו כן  עכשיו: בינינו... אם השכן החילוני הזה היה מתייעץ איתי...
בלאו קרוב למגרש... אתה כבר  כ"כ גר כבר בלאו הכי ... סו"ס אתהבספורט להתעניין

שלא תצטרך להיות כמו מרים  .לפחות שזה לא יציק לך..הצעקות...  כל שומע אתהכי 
 בת בילגה שכל היום מתוסכלת שהמזבח מכלה את ממונה...

אתה כבר יהודי... אתה כבר נקרא חרדי... אז בא!!! תכנס  וזה בדיוק מה שמומלץ לנו!!!
"להיות חרדים קה של לחרדה המתו את עצמך סילמגרש... תכנס לריגוש... תכנ

של דקדוק  לעקשען תכנס י דברים ה' כ"ד)(רש" "!!!! ה ב ה א מ להתקרב אליו 
תהיה עסוק  אדרבה... ... כן... תהיה בקטע... אל תהיה עסוק בלפתור בעיות...הלכה

 בלייצר ריגושים... 
רב, ידרש ממני להקל כמה להיות  אם יום אחד אני אצטרך לא נכון: שלא תביןעכשיו: 
כל אבל  להחמיר עליהם... על צאן מרעיתי... ולרעות אותם בנחת וכמה שפחות שיותר

אז אדרבה... אני מחפש להחמיר!!!  שלי... ל זמן שזה עניין אישיזמן שאני לא רב!!! כ
אני רוצה להתבטא... אני כבר מחכה בכיליון עיניים לשנת השמיטה... אני רוצה 

פרומער... אלא בגלל שאני לא בגלל שאני ולהחמיר בכל החומרות שרק אפשר... 
אני אחד מתלמידי ש בא נחליט בקטע!! אתה יודע מה?? לצורך הענייןבקטע!!! לגמרי 

הבעש"ט  לא זכו!!!זכיתי למה שרבותי שהבעש"ט הק', או אחד מתלמידי הגר"א... 
ולא זכו... ואני כן זכיתי... אז כשסו"ס לאחר כ"כ הרבה  להגיע לא"י והגר"א כ"כ רצו

כעת אני מתרפק על כל חומרה טלטולי דרך... סו"ס האניה שלי עגנה בנמל חיפה... 
אני כוסף ומשתוקק לשנת השמיטה  ות..נוספת בחזו"א בהלכות תרומות ומעשר

שהבעש"ט  והגר"א מקנאים בי שאני זוכה לה!!!! ואם אתה מזועזע מדברי הבלע 
שלי... איך אני מעיז לפעור פי ולהגיד שהבעש"ט והגר"א מקנאים בי... אז אני אהיה 

 אני אוסיף... אתה יודע מי עוד מקנא בי??עוד יותר חוצפן... ו
שהוא אומר בפירוש שהוא מקנא בי שאני זכיתי  משה רבינו רעיא מהימנא!!!!

... אז מה נותר לי אם לא להתנפל ולהתרפק על כל סעיף להיכנס לארץ והוא לא
קטן בדרך אמונה... להסתבך עם ה"יותר מאחד ממאה..." לא רוצה לסמוך על 

אני תבין:  לי... רוצה דווקא לעשר לבד!!! יש לך בעיה עם זה...הבד"ץ... לא בא 
 ...מהמשחק אתה לא רוצה?? רוצה לצאת מהמשחק?? צא בקטע!!! אני במשחק...

  מתי נבין שזו הגישה???את החיים...  נסדר לך אף אחד לא מחפש להציק לך...
 נעצור כאן באמצע.. ההמשך מהצד השני של המטבע אי"ה בשבוע הבא..
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ָב ˜ ַר " ָח ר ּ„ָ נָּ „ ‡∆ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰  ,‰ָיָע ƒ„ ּלו… ‰  ַ‰י¿ ∆ׁ̆  ָ̇ ּנ¿ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰,‰ " 
ִמי ִניָּ ם ָהעֹולָ ת ִמְלֶחמֶ ם  ְטרוֹ י ְימֵ ם,  ַהּיָ ְ רוֹ ם  ָהִעּתֹוִנית  ּכֹוְתרוֹ ה,  ַהׁשּ ְ חֹורוֹ ת  ְמַבׂשּ מּועוֹ ת,  ׁשְ ת  ָקׁשוֹ ת  ׁשְ

יעוֹ  חֹוזוֹ ת  ַמּגִ ְלָחָמ ם,  ׁשֹוִנית  ִמּמְ ִליל  ֶא ף  ַא ה  ּוָבָא ה  ְקֵרבָ ה  ַהּמִ ִלי ן.  לּוּבְ לּוּבְ ְכנָ   ן ּבְ יבַ ה  ׁשָ י  ַחְכֵמ ת  ְיׁשִ
ִלי ִכּנּוָיהּ ת  ַהּנֹוַדַע ן,  לּוּבְ ָראׁשּותוֹ ",  ל"ַיֵח "   ּבְ אוֹ ל  ׁשֶ   ּבְ יָר ר  ֵמִאיי  ַרבִּ ע  ַהּנֹוָד ן ַהּגָ ּפִ ף  ַהּדַ ד ְמַיּסֵ א זצוק"ל,  ׁשַ
 י. ַהּיֹוִמ 

עָ  ה ָ חּוִריד  ַאַח   ,קְוִיְצָח ת.  ֲחצוֹ י  ַאֲחֵר ה  ַׁשּ יבָ ם  ַהּבַ ְיׁשִ ַנת ה,  ָהַאְכַסְניָ ר  ֵעבֶ ל  ֶא א  הוּ א  יֹוצֵ ה,  ּבַ ל  ַליִ ִלׁשְ
ַדְרּכוֹ ר,  ָמָח ם  ְליוֹ ת  ּכֹחוֹ ר  ִלְצּבֹ כֵ ה,  מֶֹש ר'  בְּ א  הוּ ן  ַמְבִחי  ּבְ ָ יבָ ל  ׁשֶ ן  ַהׁשּ   ְלֵביתוֹ   ָסמּוךְ ב  ִמְסּתֹובֵ ה,  ַהְיׁשִ

קּועַ  בֹוָתי  ׁשָ ַמְחׁשְ ְרֶא ו.  ּבְ ָאָד ם  ְלֻכלָּ ר  ֻמכָּ ה  מֶֹש  , ר'ְלַעְצמוֹ ק  ִיְצָח ב חֹוׁשֵ ה,  מֶֹש ר'  לְ   ָאְפָיִני  ֵאינוֹ ה  ַהּמַ ם  ּכְ
עַ   ד ָאִמי דֹוִלי ם  ֵמַהּתֹוְרִמיה,  ְצָדָק ל  ּבַ יבָ ל  ׁשֶ ם  ַהּגְ ֶדֶרךְ   .ה ַהְיׁשִ לָ   ּבְ ֵלו   ,ִנּנֹוַח ה  מֶֹש ל ר'  ּכְ ה  ָמ .  ְוָרגּועַ   ׁשָ
עֵ  לוֹ  הָקרָ  ּמָ ת?! ּכָ ם  ָלכֶ ר ַלֲעזֹ ל אּוכַ י  אּולַ ה, מֶֹש , "ר' ּכֹחוֹ ת ֶא ה  ְמַנּסֶ ק ִיְצָח   י?!ְלֶעְזָרִת ק ָזקוּ א הוּ א ׁשֶ

ְדבַ  ין…  כֵּ י …. אּולַ ה …. ֶאהה   -                ה?!" .ָמ ר ּבִ  . המֶֹש ב ר' ֵמׁשִ
מַ  ׁשְ ָאְזנֵ ל  ּוְמגֹולֵ ה  מֶֹש ר'    ּפֹוֵתַח ע,  ּתִ ְלָחָמ י  כִּ ד  סוֹ א  לֹ ה  זֶ ק.  ִיְצָח י  ּבְ ְתֵלנוּ ר  ַאַח   תעֹוֶמֶד ה  ַהּמִ א  ִהי ,  ּכָ
בָ ,  ה מֶֹש ח ר'  ֶנֱאנָ י,  ֲאנִ ד.  ְמאֹ  ֵאֵלינוּ ה  ְקרֹובָ  אוֹ י  אּולַ   ,ִלְברַֹח ה  ֲאַנּסֶ   ר,ָצִעיא  לֹ ר  ּכְ י  ִלבִּ ל  ֲאבָ ת,  ְלִהְתַחּבְ
ֹ י  לִ ר  אֹוֵמ  ּל רֹ א  ׁשֶ ְלָחָמ ת  ֶא ד  ֶאׂשְ ׁש י  ּגּופִ ה,  ַהּמִ ֵד   ַחּלָ י ם  ָיִמיב  ִלְרעֹי  ִמּכְ בָ י  ְוִגילִ ם,  ֲאֻרּכִ ר  ּכְ

ךְ ל  עַ א  לֹ ל  ֲאבָ ר.  ֵמַהּצֹוֵר ק  ְלִהְתַחּמֵ י  לִ ר  ְמַאְפׁשֵ א  לֹ  ן,  בֵּ י  לִ   ֵיׁש ר.  ְמַהְרֵה י  ֲאנִ   ּכָ
מוֹ ל'  ּדּוְד  ֶרךְ י  לִ ן  ֵאי,  ה ֲאֻרכָּ ה  ִלְתקּופָ   הְרחֹוָק ר  ְלִעיע  ָנַס א  הוּ ,  ׁשְ   ּדֶ

י ִ ֵע   אֹותוֹ ג  ְלַהׂשּ בַ   לוֹ ר  ִלְמסֹב  ַחיָּ י  ַוֲאנִ ת,  ּכָ עֵ ה.  ָמ ר  ּדְ   , ת ּכָ
ַאּתָ  ׁשֶ ּמָ ב  חֹוׁשֵ י  ֲאנִ   ,יֵאלַ ה  ּפֹונֶ ה  ּכְ ָיְדךָ ד  ַאְפִקיא  ׁשֶ ת  ֶא   ּבְ
ָבִרי ּדֵ ה ְוַאּתָ י,  ִלְבנִ ר  ְלַהֲעִבין  ְמֻעְניָ י  ֲאנִ ם אֹוָת ם  ַהּדְ ּתַ ׁשְ ל  ּתִ

ְזַמ א לֹ ם ִא , לוֹ ר ְוִלְמסֹ אֹותוֹ א ִלְמצֹ  ְלָחָמ ן  ּבִ שׂ ה, ַהּמִ ַחּפֵ   ּתְ
ְלָחָמ ר  ְלַאַח   אֹותוֹ  ֲאנִ ע  ֵאַד   ְוָכךְ ה,  ַהּמִ לִּ ת  ֶא י  ׁשֶ י  ׁשֶ

יִת   י. ָעׂשִ
י ק   ִיְצחָ  ְמָח "  :ד ִמיָּ ב  ֵמׁשִ ׂשִ כָ ה  ֶאֱעׂשֶ   ה,ַרבָּ ה  ּבְ י ל  ּכְ   ְיָכְלּתִ
ָיְדךָ ר  ַלֲעזֹ  נֵ ל  כָּ ם  עִ ד  ַיַח   , יֲאנִ א  ֲהלֹ ה,  מֶֹש ר'    ,ּבְ י  ּבְ

יבָ  ַר ב  ַחיָּ   ,ה ַהְיׁשִ יךָ ב  ַהּטוֹ ת  ַהּכָ ַלּפֶ רּומֹוֶתיךָ ל  עַ ,  ּכְ   ּתְ
ִדיבוֹ  קּופָ י  ִמּדֵ ת  ַהּנְ יָבֵתנוּ ה  ּתְ דֹוׁשָ   ִליׁשִ לִ ם  ְוגַ ה,  ַהּקְ ה,  זֶ י  ּבְ

נוּ י  לִ  ֵיׁש ם  ִא  ּמְ ְמָח ת זֹא ה  ֶאֱעׂשֶ י ִליהּוִד ר ַלֲעזֹ ת ִהְזּדַ ׂשִ  . "ה ּבְ
מַ " ׁשְ ד  ֵילֵ ה ָמ  יֹוֵדעַ י ֵאיֶננִּ ב,  ַר ן הוֹ י לִ  ֵיׁש " ה, מֶֹש ר'  ּפֹוֵתַח ע" ּתִ
כָ ם,  יוֹ  יםל  ּבְ ַרְרּתִ ם  ָהַאֲחרֹוִני  ֶהֳחָדׁשִ טּוָח ה  ְמִדינָ ל  עַ י  ּבֵ ה  ּבְ

ְסּפִ ת  ֶא   םׁשָ ד  ְלַהְפִקי ְמִחיל  ְוכָ י,  ּכַ ת  ְמִדינַ י  כִּ ד,  ֶאָח   הּפֶ   ילִ   הֹורוּ ם  ַהּמֻ
ַויִ  קוֹ א  ִהיץ ׁשְ טּוַח ר ַהּיֹוֵת ם ַהּמָ ְזּתִ א לֹ , ּבָ ְזּבַ   ֶחְסכֹונֹוַתי ל כָּ ת ְוֶא ן, ְזַמ   יּבִ

ּבוֹ ם ׁשָ י  לִ   ֵיׁש ם,  ְלׁשָ י  ֶהֱעַבְרּתִ י  ּוְרכּוׁשִ  ִכין ֶחׁשְ פִ   ַאךְ ק.  ָעֵת ם ְסכוּ ל  ַהּמֵ ָאַמְרּתִ י  ּכְ י  ֵאיֶננִּ , ְלךָ י  ׁשֶ
רֹ ם  ִא   יֹוֵדעַ  ְלָחָמ ת  ֶא ד  ֶאׂשְ ׁשָ ה  ַהּמִ נִ י  ְרצֹונִ ה,  ַהּקָ ּבְ חוֹ ל  ְלכָ ה  ֵיָהנֶ ל'  ּדּוְד י  ׁשֶ ְרצֹונִ ב.  ָהַר י  ֵמהֹונִ ת  ַהּפָ י ּבִ

ָיְדךָ ד  ְלַהְפִקי ְסָמ ת  ֶא   ּבְ ְצֶרכֶ ה  ַהּסִ יָגהּ לְ ת  ַהּנִ ְפנֵ   ַהּצִ נְ י  ּבִ ֵוְיָצִר ק  ַהּבַ ְ ִביי,  ַהׁשּ ׁשְ ֶס ת  ֶא   ִלְמׁשֹךְ ל  ּבִ ף  ַהּכֶ
ּבוֹ  ָפרוֹ ת ֶא ר  ְזכֹד,  ֶחֶס י ִעּמִ ה ֲעׂשֵ ן. ֵמַהֶחׁשְ ֲאנִ ת  ַהּסְ ׁשָ ם,  אֹוָת ר  ְוַתֲעִבי,  ְלךָ ר  אֹוֵמ י  ׁשֶ ַבּקָ  ל'. ּדּוְד י  ִלְבנִ ה ּבְ
ְלָחמָ  מָ ה  ַהּמִ ּיְ ִליחוּ ע  ְלֶרגַ   ׁשֹוֵכַח   ֵאינוֹ ק,  ְוִיְצָח   ה. ִהְסּתַ ְ עַ   ִהְבִטיַח   אֹוָתהּ ת  ֵמַהׁשּ כָ ,  ְלַבּצֵ   ֵאֶליָה ר  ִעיל  ּבְ

יעַ א  הוּ  ּמָ ,  חאַֹר י עֹוְבֵר ל  ׁשֹוֵא א  הוּ  ַמּגִ א   ֵיׁש י ְואּולַ א  ׁשֶ ׁשֵ י  ְיהּוִד ן ּכָ ִליל'  ּדּוְד ם  ּבְ א.  מֹוצֵ   ֵאיֶנּנוּ  ַאךְ ן, ִמּלּוּבְ
ימוֹ  ְרְסמוֹ ם  ִנּצֹוִלי ת  ְרׁשִ ְתּפַ ַע י  ִמּדֵ ת  ַהּמִ ּמָ ק,  ִיְצָח ל  ׁשֶ ק  ַהְמֻדְקּדָ   ְלִעּיּונוֹ   ן ֵה ף  ַא ת  זֹוכוֹ ם,  ּפַ אא  ׁשֶ א  ֶאְמצָ ן  ּכָ

מוֹ ת  ֶא  יָמ ל  כָּ ל  ֲאבָ ל',  ּדּוְד ל  ׁשֶ   ׁשְ ְרֶסֶמ ה ְרׁשִ ְתּפַ הּ ה ְמִביָא ת ַהּמִ מוֹ ה, ַאְכָזבָ  אֹוָתהּ ת ֶא   ִאּתָ ל' ּדּוְד ל  ׁשֶ   ׁשְ
ׁשוּ  מֹוִפיעַ  ֵאינוֹ  יָמ ם ּבְ  ה. ְרׁשִ
ִליַח ה  ֲחָזָק ",  ִמְתָיֵאׁש   ֵאינוֹ ק   ְוִיְצחָ  ִליחּותוֹ ה  עֹוׂשֶ   ׁשָ כָ ת  ַלֲעׂשוֹ י  ָעלַ "ל,  ֲחזַ   ָאְמרוּ "  ׁשְ ְמצָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכְ א  ּתִ

נוֹ ת ֶא א ִלְמצֹ י, ָיִד  ה  כֹּ ם ְסכוּ א ֲהלֹ ת,  ֵמַהּתֹפֶ ל ִנצַּ ן ָאכֵ ל' ּדּוְד ם ִא , ְלַעְצמוֹ ק ִיְצָח ב חֹוׁשֵ ה, מֶֹש ל ר' ׁשֶ  ּבְ
דוֹ  אל ָיכוֹ ל ּגָ ַוּדַ ית ֶא ל ְלַהְתִחי לוֹ ר ַלֲעזֹ י ּבְ ז,  ָהעַ  ְרצֹונוֹ ת ַלְמרוֹ ל ֲאבָ .  אֹותוֹ א ִלְמצֹב ַחיָּ י ֲאנִ ,  ֵמָחָדׁש ו ַחּיָ
 . ֵאיֶנּנוּ ל' ּדּוְד 

ֶאחָ  ִמין  מִ ד   ּבְ בֶ   קִיְצָח   נֹוֵסעַ ם  ַהּיָ ַרּכֶ ית  ּבָ ְחּתִ ְניוּ ת  ַהּתַ בֶ ק,  יֹוְר   ּבִ גֹוִיי ה  ֲעמּוָס ת  ָהַרּכֶ א  מֹוצֵ ק  ְוִיְצָח ם,  ּבְ
ְדמוּ ט,  ִמְקלָ ר  ִעין  ִמי   ְלַעְצמוֹ  נָּ ת  ּבִ ֵקָט ה  ּפִ ִביבוֹ ת  ַהּגֹוִיי  הְוָהֲאִויָר ה  ַהֲהֻמלָּ א  ְללֹ ה  ׁשְ ּסְ ִקיַע א  הוּ ם  ׁשָ .  ׁשֶ   ַמׁשְ

ְגָמָר   רֹאׁשוֹ ת  ֶא  תּוּבוֹ א  ּבִ ֵהִבית  ּכְ עוֹ   ִאּתוֹ א  ׁשֶ הוּ ן  ַמא  ׁשֹוֵמעַ א  הוּ ע  ּוְלֶפַת ד.  מֹועֵ ד  ִמּבְ ו ֵאָליה  ּפֹונֶ א  ּדְ
ִייִדיׁש  ִבילִ ר  ּדֹולָ   ְלךָ   ֵיׁש י  אּולַ ד,  ִאיר'  "  : רְואֹוֵמ   ּבְ ׁשְ יָר ס  ּכוֹ ת  ִלְקנוֹ י  ּבִ ,  רֹאׁשוֹ ת  ֶא ה  ַמְפנֶ ק  ִיְצָח   ה?!" ּבִ

צָ   ָידוֹ ל  עַ ה  רֹוֶא א  הוּ  הוּ ט  ַקְסֵק ת,  ְסָחבוֹ י  ָעטוּ ן  ַקּבְ וּ   רֹאׁשוֹ ל  עַ   לוֹ ח  ֻמנָּ י  ּדָ ִרׁשּ ּלוֹ ל  ְוכָ ל,  ּבְ ר  אֹוֵמ   ּכֻ
נוּ  "ְוֻאְמָללוּ ת  ִמְסּכֵ יךְ …"  נוּ ת.  צָ   ַמְמׁשִ ּבְ אֹן  ַהּקַ "ִלׁשְ ן  ּתֵ   …נוּ ס'  ַרְחמּוֶנע   ?ְלךָ ן  ֵאי   אוֹ   ְלךָ   ֵיׁש ל, 
הוּ  ֶ יךְ   ,א" ַמׁשּ צָ  ַמְמׁשִ ּבְ ִמְבָט ן ַהּקַ  י. ְיהּוִד א  ּבְ

 . ק ִיְצָח ל ׁשֹוֵא ? ְלךָ ם קֹוְרִאי ֵאיךְ  -
נֶּ א  לֹ ה זֶ  - יה! ְמׁשַ צָ ב ֵמׁשִ ּבְ  . ן ַהּקַ
כָ  - י ן…אֹפֶ ל ּבְ ּגִ  ק. ִיְצָח ן ִמְתַחנֵּ   .בָחׁשוּ ה זֶ י לִ , ְלךָ ם קֹוְרִאי  ֵאיךְ י לִ ד ּתַ
בָ י לִ ן ּתֵ ב, ֲעזֹ ל  ֲאבָ ל', ּדּוְד י לִ ם קֹוְרִאי - יָר ס ּכוֹ ב ַחיָּ י  ֲאנִ ר, ּדֹולָ ר ּכְ יה. ּבִ צָ ב  ֵמׁשִ ּבְ  . ן ַהּקַ
ֶמַת ק ִיְצָח ל  ׁשֹוֵא ה? ַאּתָ ה ֵמֵאיפֹ  -  . רֻמְסּתָ א  לֹ ח ּבְ
יי! ּדַ  - צָ ב ֵמׁשִ ּבְ  . י ְלַנְפׁשִ י אֹוִת ב  ַוֲעזֹ ר ּדֹולָ י לִ ן ּתֵ ן, ַהּקַ
ָ ם  גַּ  ְלךָ ן ֶאּתֵ  - יק ַר , ם ּדֹוָלִרי הֲחִמׁשּ ּגִ ךָ א ַאבָּ ה  זֶ י  ִמ ה?  ַאּתָ ה  ֵמֵאיפֹי  לִ ד ּתַ ּלְ א  הוּ ה ֵאיפֹ ?  ׁשֶ

 ק ִיְצָח ר  אֹוֵמ  ר?גָּ ה ָהיָ 
ָ  אֹוֹווֹ  - בָ ה זֶ  ם ּדֹוָלִרי הֲחִמׁשּ יְזֶנער ּכְ לֵּ ס  ּבִ ּתַ  ם.  ִמׁשְ

ָרִטי ל  כָּ ת  אֶ   ְלךָ ן  ֶאּתֵ   ,ה ִהנֵּ ז  אָ " לִּ ם  ַהּפְ צָ   ּפֹוֵתַח   י"ׁשֶ ּבְ ִמ ן "ַהּקַ ּפֹוִליי  נֹוַלְדּתִ י  ֲאנִ ל,  ּדּוְד י  ׁשְ ֲעָיַר ן,  ּבְ ת  ּבַ
ִלי לִּ א  ַאבָּ ן,  לּוּבְ עַ ה  ָהיָ י  ׁשֶ דוֹ ה  ְצָדָק ל  ּבַ יבַ ד  ְליַ ר  גָּ א  הוּ ל  ּגָ ִליי  ַחְכֵמ ת  ְיׁשִ א  הוּ ה,  מֶֹש ר'    לוֹ   ָקְראוּ ן,  לּוּבְ

ֹוָא ג ֶנֱהַר  ׁשּ צָ י ֲאנִ י…  ַוֲאנִ ה, ּבַ שׂ  בָעלוּ ן ַקּבְ ַחּפֵ ּמְ יָר ס ּכוֹ ת ִלְקנוֹ ר ּדֹולָ  ׁשֶ צָ ם  ִסיֵּ  , ה"ּבִ ּבְ  . ְנאּומוֹ ת ֶא ן  ַהּקַ
 ל??? ּדּוְד 

נוֹ ה  ַאּתָ   ה??? מֹשֶ ל ר' ׁשֶ   ּבְ
ּמָ   יֹוֵדעַ ה  ַאּתָ  שׂ י  ֲאנִ ה  ּכַ בָ י  לִ   ֵיׁש   ?!אֹוְתךָ   ְמַחּפֵ ָיְדךָ ר  ִלְמסֹב  ָחׁשוּ ר  ּדָ ָאִביךָ ,  ּבְ

בַ   ְלךָ ר  ְלַהֲעִביי  לִ ה  הֹוָר  עֵ ד  ֵנֵר א  בֹּ ר,  ֵסֶת ר  ּדְ בֶ ת  ּכָ ן  ְמֻעְניָ י  ֵאיֶננִּ ת,  ֵמָהַרּכֶ
ֲאִזינוּ  ּיַ  . ָלנוּ  ׁשֶ

ב  ַוֲעזֹ ,  םַהּדֹוָלִרי   תֲחֵמׁשֶ ת  ֶא י  לִ ן  ּתֵ א,  נָ י  ָעְזֵבנִ ל',  ּדּוְד ר  אֹוֵמ י,  אוֹ  -
 י. ְלַנְפׁשִ י אֹוִת 

ְכנּועַ ת ְיכֹלֶ ת ֶא ס ְמַגיֵּ ק ְוִיְצָח  ִ ּלוֹ  ַהׁשּ י, ׁשֶ ָאְזנֵ  ּוַמְמִחיׁש ר ּוַמְסּבִ י  ּבְ
צָ  ּבְ ְסכֵּ ן  ַהּקַ יא  הוּ ה  ֵמַעּתָ ל  ָהֵח י  כִּ ,  ןַהּמִ ׁש ן,  כֵּ ר!!  ָעׁשִ י  ַמּמָ ר!  ָעׁשִ

יָר ת  ִלְקנוֹ ל  ָיכוֹ א  הוּ  ּלוֹ ה  ּדִ ֶ ּלוֹ ת  ִמּטוֹ ת ִלְקנוֹ ל  ָיכוֹ א הוּ ,  ִמׁשּ ֶ ,  ִמׁשּ
רוֹ ת  ִלְקנוֹ ם  גַּ ל  ָיכוֹ א  ְוהוּ  ְקּבּוֵק ת  ַעׂשְ יָר י  ּבַ ה  ָהְיָת ה  ָקׁשָ ה.  ּבִ

ְמעַ ל'  ּדּוְד ק,  ִיְצָח ל  ׁשֶ   ְמַלאְכּתוֹ  י א  ְולֹ ט  ּכִ ר  ְלַאַח ק  ַר ם,  ִהְסּכִ
ְצחָ  ּיִ ְרִטי ל'  ְלדּוְד ה  ָקנָ ק  ׁשֶ ַויְ ה  ִטיָס ס  ּכַ יץ,  ִלׁשְ ל' ּדּוְד ם  ִהְסּכִ
ּתֵ  ֻעלָּ ף  ְלׁשַ ִד ם  ְסכוּ   ףְלַבּסוֹ ל  ּוְלַקבֵּ ה,  ּפְ ר  ָחַס א  לֹ ם  יוֹ   ּוֵמאֹותוֹ י,  ַאּגָ

לוּ  לוֹ   ו. ָיָמיל כָּ ם ּכְ
 *** 

אַ   , ם"ֶאְתכֶ ל ׁשֹואֵ י  ֲאנִ " אוֹ ל  ׁשָ י ן ר' ַהּגָ "ד  ֲאבַ  ט זצוק"ל  ְקַריְזִויְר ם  ַחּיִ
ּדּוְד "  ן.ַאְנְטֶוְרפְּ  ׁשֶ יָר ס  ּכוֹ ר  ֲעבוּ ר  ְלדֹולָ ן  ִהְתַחנֵּ ל'  ּכְ יה  ָהיָ ה,  ּבִ   אוֹ ר  ָעׁשִ

 י?". ָענִ 
רוּ  ּדּוְד ר  ּבָ יה  ָהיָ ל'  ׁשֶ ּבוֹ ר,  ָעׁשִ נְ ַה ן  ֶחׁשְ ֵוְיָצִר ק  ּבַ ְ ַבֲעלּותוֹ ה  ָהיָ י,  ַהׁשּ נָּ ה  ָמ ז  ָא …    נוּ ה!  ַהְיִחיָד   ּבְ ּתַ ה  ִהׁשְ

הוּ ז  ֵמָא   ֶאְצלוֹ  ַגׁש א  ׁשֶ נָּ א  לֹ ק?  ִיְצָח ת  ֶא   ּפָ ּתַ ֶס   ֶאְצלוֹ   הִהׁשְ בָ ק  ַר   ף.ַהּכֶ נָּ ד  ֶאָח ר  ּדָ ּתַ ּלוֹ ה  ַהְיִדיָע ה,  ִהׁשְ   ׁשֶ
ָת  ּנְ ּתַ ְסּפוֹ ב  ָחׁשַ א  הוּ ם  יוֹ   אֹותוֹ ד  עַ ה,  ִהׁשְ ּכַ ֵע ק  ְוַר ,  ֵאׁש ת  ְלַמֲאכֹלֶ   ָהַפךְ ו  ָאִביל  ׁשֶ   ׁשֶ י כִּ   לוֹ ע   נֹוַד ת  ּכָ

ֶס  כָ  ִלְרׁשּותוֹ ם ַקיָּ ף ַהּכֶ הוּ ת ֵע ל ּבְ ָכךְ ץ ָחפֵ א ׁשֶ  . ּבְ
דֹוׁשָ ה  ַהּתֹוָר " ים ר'  ִסיֵּ   ,ה"ַהּקְ נָ א  ִהי ם,  ַחּיִ ּתָ יֹוֵת ה  ַהּטֹובָ ה  ַהּמַ ֶמ ר  ּבְ ּיֶ ּקַ ִריָא ת  ׁשֶ ּבְ ְלמוּ א  ֲהלֹ ה,  ּבַ ה  ּתֹוָר ד  ּתַ

ֶנגֶ  לָּ ד ּכְ וּו ָבּה ל כָּ ם, ּכֻ וָ ה ּתֹוָר ל ׁשֶ ה ִמלָּ ל כָּ , ֲחָפֶציָך לֹא ִיׁשְ ֲאַנְחנוּ ם ִא ל ֲאבָ , ּוְמלֹואוֹ ם ֵמעֹולָ ר יֹוֵת ה ׁשָ
הּ ת  ֶא ם  יֹוְדִעי א  לֹ  דֹוׁשָ ה  ַהּתֹוָר ל  ׁשֶ   ֶעְרּכָ נָ ה  ַהּקְ ּתְ ּנִ צָ ל'  ְלדּוְד ם  ּדֹוִמי   ָאנוּ   ,ָלנוּ ה  ׁשֶ ּבְ שׂ ן  ַהּקַ ַחּפֵ ּמְ ס  ּכוֹ   ׁשֶ

יָר  ינוֹ ק ֲענָ ת אֹוְצרוֹ י  כִּ  יֹוֵדעַ  ְוֵאיֶנּנוּ ה, ּבִ  .  לוֹ ת ַמְמּתִ
פָ א ְיֻסלָּ א לֹ ר ֲאׁשֶ ר אֹוצָ  ָלנוּ  ֵיׁש י  כִּ ת, ָהֵע  לכָּ ר ִלְזּכֹ חֹוָבֵתנוּ   ל.ְוִיּטֹא ָיבוֹ ל ִלּטֹ ה ָהרֹוצֶ ל ְוכָ ז, ּבְ

נַ   זוֹ  ּוָ נָ ת  ּכַ ׁשְ ָאבוֹ ה  ַהּמִ יךְ ת,  ּבְ יר'    ִהְמׁשִ ָרֵא ן  ֲחִביִבי ם, "ַחּיִ נָ ל  ִיׂשְ ּתְ ּנִ לִ ם  ָלֶה ה  ׁשֶ ָרֵא ם  עַ ה"  ֶחְמּדָ י  ּכְ ל  ִיׂשְ
רּוְך הּוא ל  ֵאצֶ ם  ֲאהּוִבי  דֹוׁש ּבָ נָּ ל ֲאבָ ה, ַהּתֹוָר ת ֶא ם  ָלֶה ן  ָנַת א  הוּ ן  ָלכֵ ,  ַהּקָ יךְ א  ַהּתַ ה"  ְיֵתָר ה ִחבָּ "   ַמְמׁשִ

ָרֵא ם  ְלעַ  - דֹולָ ה ִחבָּ  ֵיׁש ל ִיׂשְ זֶ ר, יֹוֵת ה  ּגְ נָ  םָלֶה   ּנֹוַדַעת "ׁשֶ ה  ּבָ ּתְ ּנִ לִ ם ָלֶה ה ׁשֶ זֶ ה" ֶחְמּדָ י ּכְ דֹוׁש  ה ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
רּוְך הּוא הוּ   ָלנוּ   הֹוִדיעַ   ּבָ ִהיה  ַהּתֹוָר ת  ֶא   ָלנוּ ן  ָנַת א  ׁשֶ לִ א  ׁשֶ דֹולָ ה  ִחבָּ   זוֹ ה,  ֶחְמּדָ י  ּכְ ֲהלֹ ר,  יֹוֵת ה  ּגְ א  ׁשֶ

רּוְך הּואה  ָהיָ א  לֹ ם  ִא  דֹוׁש ּבָ ָצִני  ָהִיינוּ ,  ָלנוּ   מֹוִדיעַ   ַהּקָ ִנים  ַקּבְ ֹ ם  ִמְסּכֵ ּל דוֹ ר  ָהעֶֹש י  כִּ ם  יֹוְדִעיא  ׁשֶ ל ַהּגָ
עֹולָ  ִפיךָ , ֵאֵלינוּ ב ָקרוֹ ה כֹּ א ִנְמצָ ם ּבָ  . ַלֲעׂשֹותוֹ  ּוִבְלָבְבךָ  ּבְ

פֵּ י  ְיהּוִד ל  ָיכוֹ  ֶבגֶ   קְלִהְסּתַ ָ ת  ְוִלְהיוֹ ל,  ֶלֱאכֹם  ְוֶלֶח   ִלְלּבֹשד  ּבְ ָאָד ר  ַהְמֻאׁשּ ֵיׁש ִלי  ר "לֹוַמ א  הוּ ל  ָיכוֹ ם;  ּבָ
פִ ה.  ְמאּוָמ י  לִ ר  ָחֵס א  לֹ ל!"  ּכֹ ָאַמ י  ּכְ הּוִד א  הוּ  יֹוֵדעַ ו. ְלֵעׂשָ ב  ַיֲעקֹ ר ׁשֶ ין ָאכֵ י  כִּ י  ַהּיְ ת  ֶא  לוֹ   ֵיׁש א, הוּ ר  ָעׁשִ

זֶ  לוֹ ב ְוטוֹ ה ַהּתֹוָר  ָכרוֹ ם ָהעֹולָ ה ּבְ ּלוֹ ם ְלעֹולָ  לוֹ ח ֻמְבָט  ּוׂשְ ּכֻ  ב.  טוֹ  ׁשֶ
ע ן  ַאגּוֶטע  אּבֶ  ס ׁשַ
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ָוִרי  ה   ַהְרבֵּ   תוּ ת  ִלְהיוֹ   ָצִריךְ ה  ָהיָ ה  ְוִלְכאֹוָר ,  בְלַיֲעקֹ   לוֹ   ָהיוּ ם  ַוֲחמֹוִרים   ׁשְ "ּכָ ָוִריי  לִ   ַוְיִהיב  ם  ׁשְ
תוּ   ּוַמּדּועַ   ,ם" ַוֲחמֹוִרי ְלׁשוֹ ר  ַוֲחמוֹ ר  ׁשוֹ ב  ּכָ ׁשָ "ל  ַזצַּ ק  י'סֹולֹוֵבְיצִ "ד  ַהגרי  ר אֹוֵמ   ? דָיִחין  ּבִ ט  ּפְ

ֶרךְ א:  ִנְפלָ  נֵ   ּדֶ ִלים  ָאָד י  ּבְ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ הֹוָפָעָת ם  ׁשֶ ְהיֶ ת  ַהִחיצֹוִני ם  ׁשֶ ֶד ה  ּתִ בָּ ת.  ְמֻכּבֶ י  כִּ   ְלָכךְ ה  ְוַהּסִ
לֹונִ ב  ַיְחׁשֹ ה  ָמ   ם אֹוָת ן  ּוְמַעְניֵ ם  ָלֶה ב  ָחׁשוּ  ִבים  ְוֵה י  ַאְלמֹונִ ר  יֹאַמ ה  ּוָמ י  ּפְ ְ ֲהֵר ,  ָכךְ בְּ ם  ִמְתַחׁשּ י  ׁשֶ
בָ  תוּ ר  ּכְ ַרְמבַּ ב  ּכָ ֶרךְ "  :"םּבָ תוֹ   ּדֶ ִרּיָ ךְ ת  ִלְהיוֹ ם  ָאָד ל  ׁשֶ   ּבְ ֵדעֹוָתי  ִנְמׁשָ יו  ּבְ ו  ֵרָעיר  ַאַח ו  ּוְבַמֲעׂשָ

ִמְנַה ג  נֹוֵה ו  ַוֲחֵבָרי ְצָרךְ ם  ָאָד ל  ֲאבָ   ."ְמִדיָנתוֹ י  ַאְנׁשֵ ג  ּכְ ּנִ ית  ִלְהיוֹ   ׁשֶ ה  ִיְהיֶ א  לֹ ם  ַוֲחמֹוִרי ם  סּוִסין  ּבֵ
נֶּ  ְרֶא   םְלָאָד ה  ִיְקרֶ ה  ָמ   ְלַעְצֵמנוּ ר  ּוְנָתֵא ,  ְלבּוׁשוֹ   ה ִנְרֶא   ֵאיךְ   לוֹ ה  ְמׁשַ ּיִ ן  אֹפֶ ל  ַע ג  לֹועֵ ס  סוּ ה  ׁשֶ

לָ ו ֵאָליר  ְיַדבֵּ א לֹ ה זֶ י ֲהֵר ת,  ַהִחיצֹוִני  הֹוָפָעתוֹ  י  ְוכִ ס… סוּ א הוּ  -ס ְוַהּסוּ ם, ָאָד ן  בֶּ  -א הוּ י כִּ ל, ּכְ
ִבי ם  סּוִסיה  ָמ ם  ְלָאָד ת  ִאְכּפַ  ו   ָאִבינוּ ב  ַיֲעקֹ ר  אֹומֵ   … ?!וָעָלים  חֹוׁשְ ְרּתִ ן  ָלבָ ם  עִ   :ְלֵעׂשָ א  ְולֹ י  ּגַ

יי  ָלַמְדּתִ  ֲעׂשָ ָמקוֹ י  ָהִייִת ם!!  ָהָרִעיו  ִמּמַ לָּ ם  ּבְ ּכֻ ים  ׁשֶ י ם  עֹוׂשִ לָּ ם,  ָרִעים  ַמֲעׂשִ ם  ִמְתַנֲהִגים  ּכֻ
נִּ ת  ַאֶחֶר  לָּ י,  ִמּמֶ ְעּתִ א  ְולֹ י,  ֶנְגּדִ ם  ּכֻ ּפַ יִת ד  ְוֵכיצַ ה.  ְלָרָע ם  ֵמֶה י  ֻהׁשְ "זֹא י  ָעׂשִ  ׁשֹור  ִלי   ַוְיִהית? 
ָהיוּ ע ָהַר י  עֹוׂשֵ ל כָּ ל ְוֶא ן ָלבָ ל ֶא י ִהְתַיַחְסּתִ ר"!! ַוֲחמוֹ  ִאּלוּ י ְסִביבִ  ׁשֶ  '… רֲחמוֹ 'וַ ר ׁשוֹ ם 'ֵה  ּכְ
פָּ ת  ֶא ה זֶ ל עַ ף ְלהֹוִסי   ְוֵיׁש   ׁשְ דּועַ ט  ַהּמִ אֹוְמִרי  ַהּיָ ׁשֵ ם ׁשֶ ְגלַ   -י  ֲאנִ ה  זֶ י  ֲאנִ ם  ִא   'ר:ַהּקֹוְצֶקעם ּבְ ל ּבִ

ֲאנִ  ְגלַ   -ה  ַאּתָ ה  זֶ ה  ְוַאּתָ י,  ֲאנִ ה  זֶ י  ׁשֶ ַאּתָ ל  ּבִ ה!  ַאּתָ ה  זֶ ה  ְוַאּתָ י  ֲאנִ ה  זֶ י  ֲאנִ ז:  ָא ה,  ַאּתָ ה  זֶ ה  ׁשֶ
ְגלַ  -י ֲאנִ ה  זֶ י ֲאנִ ם  ִא ל: ֲאבָ  ַאּתָ ל ּבִ ְגלַ  -ה ַאּתָ ה  זֶ ה ּתָ ְוַא ה, ַאּתָ ה  זֶ ה ׁשֶ ֲאנִ ל ּבִ י  ֲאנִ ז: ָא י,  ֲאנִ ה  זֶ י ׁשֶ

ַמ ל  כָּ ם  ָאָד ן  בֶּ ם  ִא   , תאֹוֶמֶר ת  זֹאה!!  ַאּתָ א  לֹ ה  זֶ ה  ְוַאּתָ י  ֲאנִ א  לֹ ה  זֶ    ָצִריךְ   א הוּ    ֵאיךְ ב  חֹוׁשֵ ן  ַהזְּ
  ; ן ד'ְרצוֹ ה עֹוׂשֶ א ְוהוּ ת ַעְצָמאוּ   לוֹ  ֵיׁש ז  ָא ר, יֹאַמ  ֲחֵברוֹ ה  ָמ ב חֹוׁשֵ א  ְולֹ ' ְוכוּ ת ּוְלֵהָראוֹ ג ְלִהְתַנֵה 

י ל  כָּ י  ַח ם  ָאָד ם  ִא ל  ֲאבָ  ּבֹונוֹ ם  ַהַחּיִ ֶחׁשְ בוּ ה  ּוָמ   יֹאְמרוּ ה  ָמ ת  ּבְ יל  כָּ ז  ָא ,  ַיְחׁשְ ּלוֹ ם  ַהַחּיִ ה  ָמ ל  ְוכָ   ׁשֶ
ֲעשֶׂ  ּיַ ִאּלוּ ה זֶ ה ׁשֶ נִ  ּכְ ֵ  (הגרח"ב נבנצאל שליט"א)  א.הוּ א ְולֹ ה ָעׂשָ י ַהׁשּ

י" ƒנ יל≈ ƒּ̂ „   ָנ‡  ַ‰ ּיַ ƒמ  ƒיַּ י ָ‡ח ƒו „ מ ָׂ̆ ‚ו ע≈  ) י"ב - ל"ב ('" ו¿
ד   :רלֹוַמ ב  ַיֲעקֹ   ֻהְצַרךְ   ַמּדּועַ ן  כֵּ ם  ְוִא ב,  ְלַיֲעקֹ ה  ָהיָ ד  ֶאָח ח  ָא י  ֲהֵר   -ה  ָקׁשֶ ה  ִלְכאֹוָר  ד   ָאִחי  ִמּיַ   ִמּיַ

ו  אוֹ י  ָאִח   אוֹ ר  לֹוַמ   ָצִריךְ ה  ָהיָ ה  ִלְכאֹוָר ,  וֵעׂשָ  א  םּוְמָתְרִצי ?  ֵעׂשָ ּכָ ַח ב  ַיֲעקֹ ן  ׁשֶ נֵ ד  ּפָ ְ ָבִריי  ִמׁשּ ם,  ּדְ
ִמ י רּוָחנִ  ִא י, ְוַגׁשְ ום  ׁשֶ מוֹ א ָיבוֹ  ֵעׂשָ נָ ה זֶ  רֹוֵצַח  ּכְ ִמי ה ַסּכָ ׁשְ מוֹ א ָיבוֹ א הוּ ם  ְוִא , תּגַ ה  זֶ ב אֹוֵה ח ָא  ּכְ

רּוָחִנּיּו ֲהֵר ,  תּבְ ִגיׁשַ ה  זֶ י  ׁשֶ ִרים ר  יֹוֵת ר  ְלַאַח ם  ַאִחית  ּפְ נָ   ֵמֶעׂשְ ִני   ,ה ׁשָ ם ֲעלּוִליב  ַיֲעקֹ   לׁשֶ ם  ְוַהּבָ
ַח . לְלִהְתַקְלֵק  ְוַחס ְוָחִליָלה, וֵעׂשָ ל ׁשֶ ו ְלָבָניר ְלִהְתַחבֵּ  ךְ  ע"ה  ָאִבינוּ ב ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ ד ְוַהּפַ ו   ִמּכָ ֵעׂשָ ׁשֶ

מוֹ א  ָיבוֹ  דוֹ ה  ָהיָ   –  ב אֹוֵה ח  ָא   ּכְ ֲהֵר ,  ר יֹוֵת ל  ּגָ לֵּ א  הוּ ה  זֶ ל  עַ י  ׁשֶ ָבר ִראׁשֹון: ל  ִהְתּפַ יֵלִני"   ּדָ   ָנא   ַהּצִ
ד   ד  ָאִחיי  ִמּיַ יעוּ י  ָמַת ר  לֹוַמ ם  ָאָד ב  ְוַחיָּ   .ו"ֵעׂשָ   ִמּיַ י  ַיּגִ ק  ִיְצָח ם  ַאְבָרָה   ֲאבֹוַתיה  ְלַמֲעׂשֵ   ַמֲעׂשַ
ִריאוּ ל עַ ק ַר א לֹ ד ּוְלַפֵח ב, ְוַיֲעקֹ  ָנית ּבְ ֶה ת ָהרּוָחִנּיוּ ל עַ ם  גַּ א ֶאלָּ ו, ּבָ ּלָ  .םׁשֶ

ֲענוּ  י  "ַוּיַ נ≈ ˙ ַיֲע˜…ב  ב¿ ם  ‡∆ כ∆ ¿ ׁ̆  ̇ ∆‡ ר ו¿ יו ֲחמו… ƒָמ   ָ‡ב ר¿ ƒמ  )  י"‚ -ל"„ (‰" ּב¿
י ל   ׁשֹואֵ  ּגִ נָ ד  ַהּמַ ֶרךְ ן  ֵהיכָ   א,ִמּדּוּבְ ִניץ,  ֶאֶר   ַהּדֶ ַהּבָ רוּ ם  ׁשֶ ְפנֵ   ְיַדּבְ יר  אֹוֵמ ם,  ֲאִביֶה י  ּבִ ּגִ ד  ַהּמַ

נָ  זֶּ ת  ֱאֶמ א,  ִמּדּוּבְ יֹוֵת ב  ַהּטוֹ   ַהִחּנּוךְ ה  ׁשֶ ָהַאבָּ ר  ּבְ ִניו  ְוַאֲחָרין  ִראׁשוֹ   ֵיֵלךְ א  ׁשֶ ם  ִלְפָעִמי ל  ֲאבָ ם,  ַהּבָ
בוֹ  ָניב  ָלָא א  הוּ ד  ּכָ ּבָ ִריִכי  י?ָמַת ם.  ָהִראׁשֹוִני  ֵיְלכוּ ו  ׁשֶ ּצְ ׁשֶ בֹס  ְלִהְתּבֹוֵס ם  ּכְ תֹוךְ ץ,  ּבְ ְכלּוךְ   ּבְ , ַהּלִ

ִני ן  ָנכוֹ ז  ָא  ַהּבָ ִחלָּ   ֵיְלכוּ ם  ׁשֶ ׁשוּ ה,  ּתְ ֶרךְ   ְוִיְכּבְ אן  ְוָלכֵ ם.  ַלֲאִביֶה   ּדֶ יוָ ן,  ּכָ ּמָ ן  ּכֵ ָרצוּ ה  ׁשֶ נֵ   ׁשֶ ב  ַיֲעקֹ י  ּבְ
יעַ  כֶ   ְלַהּצִ מּולוּ   רְוַלֲחמוֹ ם  ִלׁשְ ּיָ ִמְרָמ ה "ָהיָ   ,ׁשֶ רוּ ם  ֲאִביֶה ד  ִלְכבוֹ ה  זֶ ה  ָהיָ ן  ָלכֵ ה",  ּבְ ַדּבְ ּיְ ִני   ׁשֶ ם  ַהּבָ

ִחלָּ  תוּ  ְוֶזהוּ ה. ּתְ ּכָ ֲענוּ ב "ׁשֶ ִמְרָמ ב ַיֲעקֹ   ְבֵני ַוּיַ ָהיוּ י ְלפִ  - ה" ּבְ ְבֵר ה ֵאלֶּ   ׁשֶ    םֵה   ָענוּ ן ָלכֵ ה, ִמְרָמ י  ּדִ
ָמ " ר¿ ƒמ ָ̇ "  -‰"  ּב¿ ָמ ָחכ¿ ְרגֵּ   ַמּדּועַ   .]ס‡ונ˜לום  ˙ר‚ו[  ‡" ּב¿ ָחְכָמָת ס  אּוְנְקלוֹ ם  ּתִ א  ְולֹ א  ּבְ

ְרגֵּ  ָמעוֹ ם  ּתִ ַמׁשְ אוּ   ּכְ ַרּמָ י ת,  ּבְ ִריסְ ב  ָהַר ר  ַמְסּבִ נֵ ל  ׁשֶ ם  ׁשּוָבָת ּתְ   :ק ִמּבְ ָחְכָמ ה  ָהְיָת ב  ַיֲעקֹ י  ּבְ ה,  ּבְ
אוּ א  לֹ   ַאךְ  ַרּמָ יוָ ,  תּבְ ַאְנׁשֵ ן  ּכֵ כֶ י  ׁשֶ ׁשוּ ם  ׁשְ ּקְ נוּ "  ּבִ נֵֹתיכֶ   אָֹתנוּ   ְוִהְתַחּתְ נֵ ם  ָלֶה   ָענוּ ם",  ּבְ ,  ב ַיֲעקֹ י  ּבְ

ַאּתֶ ן  ְזַמ ל  כָּ  כֶ ן  ְלִהְתַחּתֵ ם  ְיכֹוִלי א  לֹ   ֲאַנְחנוּ ם,  ֲעֵרִלי ם  ׁשֶ ל ֲאבָ ל,  ָלמוּ ם  קֶֹד ם  ְצִריִכי ם  ְוַאּתֶ ם,  ִאּתְ
ילָ  רוּ ם  ּוְלׁשֵ ה  ִמילָ ם  ְלׁשֵ ת  ִלְהיוֹ ה  ְצִריכָ ה  ַהּמִ רוּ ם  ְלׁשֵ   ָימּולוּ א  לֹ ם  ִא י  כִּ ת,  ּגֵ ם  ִיְתַקיֵּ א  לֹ ת  ּגֵ

ְבֵריֶה  ְהיוּ   ִאם ם "ּדִ ִרי   זוֹ י  ַוֲהֵר ד",  ֶאָח   ְלַעם  ְוָהִיינוּ " "ָכמֹנוּ   ּתִ ֵאי י  ּגוֹ   לׁשֶ ה  ִמילָ ת  ּבְ ם  ׁשֵ   ָעֶליָה ן  ׁשֶ
ִריל  ׁשֶ  לָ ה  ִמילָ ת  ּבְ ן   ְוִאםל,  ּכְ רוּ ם  ֵה   ּכֵ ּבְ נוּ   ּדִ ָעיָ   קַר ת,  ָלֱאֶמ   ְוִכּוְ ֶה ה  ָהְיָת ה  ַהּבְ ּלָ ר  ֲחמוֹ ל  ׁשֶ   ,ם ׁשֶ

כֶ  ֹ  ,םּוׁשְ ּל ָנָת  ֵהִבינוּ א  ׁשֶ ּוָ ִמילָ ם ַעְצָמ  ּוָמלוּ ם ּכַ ֹ ם ְסָת ה  ּבְ ּל רוּ ם ְלׁשֵ א ׁשֶ  .  תּגֵ
בַ  ַת ת  זֹא ד   ִמּלְ י ן ְיהֹוָנָת י  ַרבִּ ב  ּכָ ׁשִ אה ָהְיָת י כִּ  , ץַאְיּבְ נֵ ת, ְמֻיֶחֶד ה  ָחְכָמ ן ּכָ ת  ֶא ג ַלֲהרֹ  ָרצוּ ב ַיֲעקֹ י  ּבְ
כֶ י  ַאְנׁשֵ  ֲחדוּ א  ֶאלָּ ם,  ׁשְ ּפָ כָּ   ׁשֶ עֵ ם  ָהעֹולָ ל  ׁשֶ ךְ ל  עַ ק  ִיְזּדַ ָהְרגוּ   ּכָ ֵלָמ ר  ִעי  ׁשֶ סוּ ן  ָלכֵ ה,  ׁשְ יֵניֶה   ִטּכְ ם  ּבֵ
ׁשוּ ם  ֵה ה,  ֵעצָ  בוּ   ּוְבָכךְ ,  לִלּמוֹ ם  ֵמֶה   ְיַבּקְ ֵעינֵ   ֵיָחׁשְ ְבנֵ   םַהּגֹוִייי  ּבְ ָרֵא י  ּכִ ֶה ם  ִלְנקֹ   יּוְכלוּ ז  ְוָא ,  לִיׂשְ ם  ּבָ
לִ  ַא ת, ַהְפָרעוֹ י ּבְ  .םְיהּוִדי ל  ׁשֶ ם ֲהִריָגָת ל  עַ ה ִיְמֶח א  לֹ ד ֶאָח ף ׁשֶ

י   ּגִ ְלמִ  ד   ַהּמַ אוֹ  ע  ַהּנֹוָד  י   ַהְירּוׁשַ י  ן   ַהּגָ ּדִ לוֹ  י   ַרבִּ  ק   ַהּצַ ַבְדרוֹ  ם   ׁשָ  ם  ְלֻכלָּ ר ֻמכָּ ה ָהיָ  ן זצוק"ללׁשְ
מוֹ  ׁשְ לוֹ ר'    ם".ׁשֹולֶ "ר'    ּבִ ְלִמידה  ָהיָ ם  ׁשָ דוֹ   ָחָכם  ּתַ יד  ְמאֹל  ּגָ ְמֻיָחִדי ד  ְמֻיָח ק  ְוַצּדִ ּבַ ְדקּותוֹ ם  ׁשֶ ּצִ ת  ְוִיְרַא   ׁשֶ
ַמיִ  ָ ּלוֹ ם  ַהׁשּ יִעי   ָהיוּ   ׁשֶ ּפִ ִדיו  ְסִביבֹוָתיל  כָּ ל  עַ ם  ַמׁשְ ָרׁשֹוָתי  ְיֵדי  ַעלם  ִא   ,רּתָ חֹותו  ּדְ ּבָ כָ ת  ְוַהְמֻפְרָסמוֹ   ַהְמׁשֻ ל  ּבְ
ׁש ם ָהעֹולָ  ַהְנָהגֹוָתים ְוִא  , ַמּמָ ֶרךְ  ,ת ּוֶבֱאמֶ      .תַהְמֻיָחדוֹ ו ּבְ יֹוֵת ה ַהּטֹובָ  ַהּדֶ מּותוֹ ת ֶא ר  ְלָתֵא ר ּבְ ְלִאי  ּדְ א  ִהית ַהּפִ
ּמָ ט ְלַצּטֵ  ָרׁשֹוָתיה ּכַ  ְוַכּדֹוֶמה. ו ִמּדְ
ָהיָ ה   ַמֲעשֶׂ  נוּ ם  עִ ה   ׁשֶ דּועַ   "ל,ַזצַּ   ַרּבֵ ּיָ ּכַ ְקִביעוּ   ּדֹוֵרׁש ה  ָהיָ   ׁשֶ כָ ת  ּבִ תל  ֵליל  ּבְ ּבַ ֵבית  קֶֹדׁש   ׁשַ ֶנֶסת  ּבְ דוֹ   ַהּכְ   ל ַהּגָ

ִעיר'  ה מֶֹש ן  ִזְכרוֹ ' ּבְ ַליִ   ַהּקֶֹדׁש   ׁשֶ בָּ   . םְירּוׁשָ נֵ   ָעְמדוּ ת  ַאַח ת  ׁשַ חּוִרי י  ׁשְ ְרחֹוָבהּ ם  ּבַ ַא ם  ֵמֶה ד  ְוֶאָח ר,  ִעי ל  ׁשֶ   ּבִ ל  ׁשָ
ַבְדרוֹ 'לִ   הֹוֵלךְ ה  ַאּתָ : "ֵרֵעהוּ ת  ֶא  בָ א,  ָולֹ א  לֹ ":  ֵרֵעהוּ   לוֹ ר  ָאַמ   …ן'? ׁשְ ַמְעּתִ ר  ּכְ ִרי  אֹותוֹ י  ׁשָ ָעִמי ם  ֶעׂשְ   … ם" ּפְ
לָ ' לוֹ י ַרבִּ ד ָעַמ ם' ְלַמזָּ ַמ ם ֵמֲאחֹוֵריֶה ם  ׁשָ ְבֵריֶה ת ֶא ע  ְוׁשָ ֱאָמִרי ם ּדִ ֱאֶמ ם ַהּנֶ  .תּבֶ

ָרׁשָ ע  ְֶּאְמצַ ב ה,   ְלַמֲעשֶׂ  לוֹ י  ַרבִּ ה  רֹוֶא ה  ַהּדְ ַניִ ם  ׁשָ ְ ַהׁשּ ֶנֶס ת  ְלֵבי   ִנְכְנסוּ ם  ׁשֶ ִביׁש ר:  ְוִסּפֵ ה  ַנֲענָ ת,  ַהּכְ ּכְ דוֹ   ּבַ ל  ַהּגָ
עַ   ָנְסעוּ  ָהִגי ד  ֶאָח ט  ֶהְחִליע  ְלֶפַת ם,  ְרָכִביה  ַהְרבֵּ ם  ּפַ ֶרךְ ל  ֵמֲעַמ ט  ְמַע   ָלנּוַח ם  ֵמַהּנֶ ֶאְמצַ   ַהּדֶ ִביׁש ע  ּבְ ר  ָעצַ .  ַהּכְ

ְתבֵ ת 'ִלְקִריַא ו,  ַלֲעָסָקיה  ּוָפנָ ,  ִרְכּבוֹ ת  ֶא  ּמּובָ      .ְוַכּדֹוֶמהת'  ֵע י  ּכִ ָק ו 'ַלֲאחֹוָריה  ַנֲעׂשָ   דִמיָּ ן,  ּכַ לוּ ,  ָארֹךְ ק'  ּפְ   ַהּלָ
ְתחוּ  ִחלָּ   –ם'  ִצְפצּוִפי'בְּ   ּפָ פֶ ה  ִמּתְ ֲעבֹוָד ף  ּוְלַבּסוֹ ,  ַרךְ ה  ּבְ הוֹ ה,  ָקׁשָ ה  ּבַ ה  זֶ ף  ָחצוּ ם'  ּגֹלֶ '  ַאךְ   –ר  ָהִעיל  כָּ ם  ַוּתְ
ּלוֹ  ׁשֶ ִמ , ּבְ ֵאינוֹ י ּכְ יׁש   ׁשֶ לָ  ַמְרּגִ כָ ל ּכְ ְתַרֵחׁש ל ּבְ ֻטּיֹוָתיק ָעסוּ א הוּ  – ְסִביבוֹ  ַהּמִ ׁשְ ִרּכוּ ו ּבִ  .אָמלֵ ז ּבְ
ָלגָ ת  ֶא ן  ֵהִביע  ְלֶפַת  ַת ן,  ַהּבָ לֶ ת  ֶא ח  ּפָ ּנוּ א  ְוָיצָ ,  ִרְכּבוֹ ת  ּדֶ ְמִהירוּ   ִמּמֶ ְזָעָק ח  ּוָפַת ת,  ּבִ ם  ָהעֹוְמִדיל  ְלכָ ה  ּבִ

כֶ   ַמּדּועַ ם, ָלכֶ  ִחְדלוּ י,  ּדַ ו: "ֵמֲאחֹוָרי רוֹ ף ִצְפצוּ  אֹותוֹ ל  עַ ם ְוחֹוְזִרי ם, ּוְמַצְפְצִפים ְמַצְפְצִפים ִהּנְ ָעִמי ת ַעׂשְ ם?!  ּפְ
בָ  ַמְעּתִ ר ּכְ בָ  ַהְפִסיקוּ ם,  ֶאְתכֶ י ׁשָ תוֹ ם  הֵ ם זֹוֲעִקי   …"רּכְ ׁשָ י ְוכִ  …ה?ָמ : ְלֻעּמָ ּבְ ּתַ ךָ ה ִהׁשְ ְעּתְ   ִהְרַוְחנוּ ה ָמ ?! ּדַ
זֶ  ַמְעּתָ ה  ּבָ ָ ׁשּ ֵד ם  ְמַצְפְצִפי  ָאנוּ י  ַוֲהֵר ,  ִצְפצּוֵפינוּ ת  ֶא   ׁשֶ זוּ י  ּכְ ּתָ קֹוְמךָ ז  ׁשֶ ּתֹז  ְוָא ז,  זוּ .  ִמּמְ זֶ     …"קִנׁשְ ם   ָלהֶ ז  ָרַמ ה  ּבָ
לוֹ י  ַרבִּ  ְבֵר ל  כָּ י  כִּ   ם,ׁשָ ֶה ן  ֵאי ת  ְוַהִהְתעֹוְררוּ ר  ַהּמּוָס י  ּדִ ָר ם  ּבָ ְלַעְצָמ ה  ַמּטָ ׁשֶ מוֹ   –ם  ּכְ ָר   ּכְ ּטָ ִרי ה  ַהּמַ ִהי ת  ָהִעּקָ א  ׁשֶ

ּנוֹ  נוּ ת ֶא ת ְלׁשַ ְרּכֵ עֹולָ  ְוַהְנָהָגֵתנוּ  ּדַ ן  ִאם  ה, ַהזֶּ ם  ּבָ בָ 'ַה ת ַטֲענַ   ּכֵ ַמְענוּ ר ּכְ יסֹוָדהּ ת ֻמְפֶרכֶ '  ׁשָ  .אִהי ּבִ
יר  ִסּפֵ  ּגִ ַס ב  ָהַר ם  ַהְמֻפְרָס ד  ַהּמַ ִליָט   ןְקָראה ח  ּפֶ ַע "א,  ׁשְ ּפַ ֶד ל  ְלֵלי  ֶאְצלוֹ   ִהְתָאֵרַח ת  ַאַח ם  ׁשֶ יר  ַהּסֵ ּגִ ד  ַהּמַ

נוּ ם  ַהְמֻפְרָס  ַרבִּ ן,  ְוַכּמּובָ "ל,  ַזצַּ   ַרּבֵ לוֹ י  ׁשֶ ֶד ת  ֶא ל  ִנֵה ם  ׁשָ יָ ר  ַהּסֵ אֹותוֹ ה.  ָרָמ ד  ּבְ פָ ר  ֵסֶד   ּבְ ּתְ ּתַ ל ׁשֶ   ִאּמוֹ ם  גַּ ה  ִהׁשְ
ַס י ַרבִּ  ָאִביר ְלַאַח ח, ּפֶ בָ ו ׁשֶ יה ָהיָ א לֹ ר ּכְ י ן ּבֵ ָנין ְוכֵ  –ם  ַהַחּיִ  .וּוְבנֹוָתיו ּבָ
לוֹ י  ַרבִּ  ַבְדרוֹ ם  ׁשָ ִניל  כָּ ה  ָהיָ ן  ׁשְ ָ ים  ַהׁשּ ר  ִאֵח א  לֹ ם  ּוֵמעֹולָ ת,  ֲחצוֹ ם  קֶֹד ן  ָהֲאִפיקֹוָמ ת  ֶא ל  ֶלֱאכֹד  ְמאֹד  ַמְקּפִ

ר'  ְוָלכֵ   .תֲחצוֹ ר  ְלַאַח   ְלָאְכלוֹ  ַס ן  ַד   ,ח ּפֶ ּיָ ָבָניץ  ֵהִאיה,  זֶ   ִמְנָהגוֹ ל  עַ ע  ׁשֶ ָרצוּ ו  ּוְבנֹוָתיו  ּבְ ְבֵר ר  לֹוַמ   ׁשֶ ה  ּתֹוָר י  ּדִ
ַמֲהרוּ  ּיְ ֵד ד  ְמאֹ  ׁשֶ ּיּוְכלוּ י  ּכְ מַ ן  קֹוָמ ָהֲאִפית  ֶא ל  ֶלֱאכֹ  ׁשֶ זְּ ַר ן.  ּבַ לוֹ י  ַרבִּ ם  ּבְ ֲעדוֹ ר  ָעצַ ם  ׁשָ ַמ ל  כָּ   ּבַ : לוֹ ר  ְוָאַמ ן,  ַהזְּ

יר לֹוַמ ם ָלֶה ן ּתֵ ר, ְמַמֵה ה ַאּתָ ה  ָלּמָ " רֹוִציה ָמ ל כָּ ת ֶא ר ְוָלׁשִ  …"םׁשֶ
רַ  ּקָ ׁשֶ ְלָח   ִהְתִחילוּ ת  ֲחצוֹ ן  ְזַמ ב  ּכְ ַס ר'  וְ ,  עֹוֵרךְ ן  ׁשֻ ֵהִבי ח  ּפֶ ַא ן  ׁשֶ ׁשְ ּנִ ְבנֵ ץ  ֵהִאי"  תֲחצוֹ "לַ ד  ְמאֹר  ָקצָ ן  ְזַמ ק  ַר ר  ׁשֶ י  ּבִ
יתוֹ  ִביאוּ   ּבֵ ּיָ עּוָד ל  ַהּכֹׁשֶ ְרזוּ ד  ִמיָּ ה  ַלּסְ ֵד ד  ְמאֹ  ְוִיְזּדָ ּיּוְכלוּ י  ּכְ י  ׁשֶ   ַאךְ ת.  ֲחצוֹ ם  קֶֹד ן  ָהֲאִפיקֹוָמ ת  ֶא ל  ֶלֱאכֹק  ְלַהְסּפִ

לוֹ י  ַרבִּ  ֲעדוֹ ר  ָעצַ ם  ׁשָ ַא ב,  ָוׁשוּ ב  ׁשוּ   ּבַ נֵ ת  ֶא ל  ְוׁשָ יִ י  ּבְ יה  ֵאיזֶ   אוֹ ר  ִסּפוּ ה  ֵאיזֶ ד  עוֹ   ֵיׁש י  ְלִמ   –ת  ַהּבַ ַמ   ְוָכךְ ר,  ׁשִ ע  ׁשָ
נֹעַ   …תֲחצוֹ ר ְלַאַח ב ַר ן ְזַמ  ָאְכלוּ ן  ָהֲאִפיקֹוָמ ת  ְוֶא  ;םַהְיָלִדיל ׁשֶ ת ַהּתֹורוֹ ל כָּ ת ֶא א  ּוְבִניחּוָת ם ּבְ

ְמרוּ  ּגָ ׁשֶ ֶד ת ֶא  ּכְ יִ י ּוְבנֵ ר ַהּסֵ ֲארוּ ם, ְיצּועָ ל  עַ  ָעלוּ ת ַהּבַ ַס ק ר' ַר  ִנׁשְ לוֹ י ְוַרבִּ ח ּפֶ ַא ז ָא ם,  ְלַבּדָ ם ׁשָ ַס ל ר' ׁשָ ת  ֶא ח  ּפֶ
לוֹ י ַרבִּ  ֵאינוֹ ם ׁשָ ִני ל  כָּ א ַוֲהלֹ , ַהְנָהָגתוֹ ת ֶא ן  ֵמִבי   ׁשֶ ָ ֹ ד  ְמאֹר  ַמְחִמיא הוּ ם ַהׁשּ ּל ר  ְלַאַח ן ָהֲאִפיקֹוָמ ת  ֶא ל ֶלֱאכֹא ׁשֶ

ֵר  לוֹ  ֵהִניַח א  לֹ ה ְוָלּמָ ת, ֲחצוֹ  ְזּדָ ּיִ ַמ ן ָהֲאִפיקֹוָמ ת ֶא ל ֶלֱאכֹ ְויּוְכלוּ ז ׁשֶ זְּ       .תֲחצוֹ ם  קֶֹד ן ּבַ
י  לוֹ י  ַרבִּ   לוֹ ב   ֵהׁשִ ךָ א  ֲהלֹ ם:  ׁשָ פָ ה  ָהַאְלָמנָ   ִאּמְ ּתְ ּתַ אה  ִהׁשְ ֵלין  ּכָ ֶד ל  ּבְ ַח ל  ְוכָ ר,  ַהּסֵ הּ ת  ַהּנַ ּלָ מֹעַ א  ִהי  ׁשֶ ת  ֶא   ִלׁשְ

ִר   ְנָכֶדיָה  ִרים  יְמַסּפְ נָ א  ִהי ת  ֲחצוֹ י  ִלְפנֵ ן  ֲאִפיקֹוָמ ת  ֲאִכילַ ת  ִמְצוַ ה  ְוִהנֵּ ם.  ּוְמַזּמְ ַרּבָ ֹ   ְוִאּלוּ ן,  ּדְ ּל ה  ַאְלָמנָ ר  ְלַצעֵ א  ׁשֶ
אֹוַרְיָת ה ִמְצוָ י  זֹוִה   …אִמּדְ
ַע  ּתֵ ם   ּפַ ּתַ נוּ ף ִהׁשְ בָ   ,"לַזצַּ   ַרּבֵ ּכְ ִמיא  בָּ ה  ָהיָ ר  ׁשֶ ּיָ ְמַח ם,  ּבַ ׂשִ ִרי ת  ּבְ ֶרגֶ ה  ֲהִליכָ ַאְך    , תּבְ  ּבוֹ ם  ָהאּולָ ל  ֶא ל  ּבָ

מָ  עּוָד ה  ִהְתַקּיְ ִרי ה  ָהְיָת א  לֹ ה  ַהּסְ אֹוָת .  ֲעבּורוֹ ת  ֶאְפׁשָ ֲעלֵ   ָהיוּ א  לֹ ם  ָיִמים  ּבְ ה  ָהיָ א  ְולֹ   , םְמצּוִיי ם  ָהְרָכִבי י  ּבַ
ְמצָ  ּנִ ֵחהוּ י  ִמ א  ּבַ ּקָ ּיִ ּתִ ת  מֹוִני ן  ְלַהְזִמיט  ֻהְחלַ   ן ְוָלכֵ   ,םָהאּולָ ל  ֶא   ׁשֶ נוּ ת  ֶא ח  ּקַ ׁשֶ דּועַ   .ַרּבֵ ּיָ ַליִ י  ִלְבנֵ   ּכַ ל ׁשֶ ם  ְירּוׁשָ
יֹוֵת ף  ָצפוּ ה  ָהֵאלֶּ ת  ָהְרחֹובוֹ ר  ֵאזוֹ ם,  ַהּיוֹ ל  ׁשֶ ם  ְוגַ ם,  ָיִמים  אֹוָת  ֱאָמ ר,  ּבְ 'ְוַכּנֶ ָעִריה  ֵמָא ר:  ים  ׁשְ ּתִ ם  ְצפּוִפים  ּבָ
עוֹ ח  ּוֶבַט ',  ָלהּ  ׁשְ ֳהַריִ ת  ּבִ יעָ ת.  ָהֲעמּוסוֹ ם  ַהּצָ ִהּגִ ר'  ִנְכנַ ת,  ַהּמֹוִני ה  ִלְכׁשֶ לוֹ ס  ֵאלַ ף,  נֹוָס ן  ְמֻחּתָ ם  עִ ם  ׁשָ ת  ְוִלׁשְ

ָה  ֵניֶה ן  ְלָא ג  ַהּנֶ יעַ ם  ְרצֹונָ י  כִּ   ָענוּ ת,  מּוָעדוֹ ם  ּפְ ' ָלאּולָ   ְלַהּגִ ְמָח ם  ִ ַהׂשּ ְמעֹונוֹ ה  ׁשֶ ַמ '.  ּבִ ָ ׁשּ ֶ ת  ֶא ת  ַהּמֹוִניג  ַנַה ע  ִמׁשּ
ׁשּובָ  מוּ ה  ַהּתְ ְרּכְ ָני  ִהְתּכַ קִֹש ו.  ּפָ י י  ּבְ נֵ ם  ִהְסּכִ ְמָטאוֹ   ּתֹוךְ ל  ֶא ס  ְלִהּכָ ִביה  זֶ ל  ְוכָ ת,  ַהּסִ ׁשְ       ?הְקָצָר ה  ְנִסיעָ ל  ּבִ

לוֹ  ה ר'  ָרָא   נֵ   ָחפוּ י  כִּ ם  ׁשָ ָה י  ּפְ יו: "ֵאָליה  ּוָפנָ ג,  ַהּנֶ ֶניךָ ו  ִמזִּ יָמ   מֹוָצֲאךָ י  כִּ ר  ִנכָּ   ּפָ ת  ֶא ד  ְמאֹד  עַ י  ֲאנִ ב  ְמַחבֵּ ן,  ִמּתֵ
יֵר  יָמִני י  ׁשִ יל  ֲהתֹוִאים,  ַהּתֵ יֵר י  לִ ם  ּוְלַהְנִעיר  ָלׁשִ ִ כוּ   …?" ַהּקֶֹדׁש י  ִמׁשּ נֵ   ִהְתַחּיְ ָה י  ּפְ נּוזִ 'לְ ה  ָמ ג,  ַהּנֶ יּכְ ה  זֶ   י'ׁשִ

יֵר  יָמ י  ּוְלׁשִ י  …ןּתֵ "ְוֵהׁשִ בוֹ ב:  ַמ ב,  ָהַר ד  ּכְ ָלאכָ ר  ָקצָ ן  ַהזְּ ֶס ה  זֶ ן  ְזַמ ה.  ְמֻרבָּ ה  ְוַהּמְ לוֹ י  ְוַרבִּ ."  …ף ּכֶ ים  ׁשָ ב  ֵמׁשִ
ֶנְגּדוֹ  יל,  ּפֹועֵ ה  ַהּמֹונֶ ן  ֵה : "ּכְ ׁשִ לֵּ י  ַוֲאנִ י  לִ ם  ְוַתְנִעי ר  ּתָ ָכְרךָ ם  ֲאׁשַ ִרים הֵ ד עוֹ       ."המֹונֶ י  ְלפִ   ׂשְ ִסיעָ   םםְמַדּבְ ה  ְוַהּנְ
יָע  פִ   ַאךְ ,  ִסּיּוָמהּ ל  ֶא ה  ִהּגִ ׁש י  ּכְ ּקֵ ּבִ בוֹ   ׁשֶ ָה ל  ֵהֵח ב  ָהַר ד  ּכְ ִ ט  ְלַפיֵּ ג  ַהּנֶ ימָ י  יֵר ִמׁשּ יֵּ ן.  ּתֵ ּסִ ֶ ים  ִמׁשּ ת,  ַאַח ה  ְנִעימָ ר  ָלׁשִ
ׁשוֹ  ּקְ לוֹ ר'    ּבִ "ׁשָ יד  עוֹ ם  ָה ר".  ׁשִ יךְ ג  ְוַהּנֶ לוֹ ר'  וְ ,  ַמְמׁשִ תוֹ ם  ׁשָ יִ א  מֹוֵח   ְלֻעּמָ ּפַ יד  עוֹ   ְוָכךְ   …ם ּכַ יד  ְועוֹ ר  ׁשִ   .רׁשִ
ר  ר  ְלַאחַ   ֶעׂשֶ ּקוֹ   ּכְ ֶה   תּדַ ָה ב  יֹוׁשֵ ן  ּבָ ית  ֶא א  ּומֹוֵח ב  יֹוׁשֵ ב  ְוַהּסָ ר,  ּוְמַזּמֵ ג  ַהּנֶ ּפָ ָה ה  ְמַכבֶּ ק,  ְמַתְקּתֵ   הְוַהּמֹונֶ ו,  ּכַ ג  ַהּנֶ

לוֹ י  ַרבִּ , ה ַהּמֹונֶ ת  ֶא  לֵּ ם ׁשָ ָה ם ְמׁשַ ּנוּ ד ְוִנְפָר ג ַלּנֶ ִחּיּוךְ  ִמּמֶ כֵּ ב. ָרָח  ּבְ אּולָ ב ָהָרָח  ִלּבוֹ ן ׁשֶ ל ׁשֶ  ַאְכָזָבתוֹ ת ֶא  ָחׁש ם  ּכְ
ָה  ִסיָע ג  ַהּנֶ ָצָר ה  ֵמַהּנְ זָ ה  ַהּקְ ְזּבְ ּבִ פִ ב  ַר ן  ְזַמ   לוֹ ה  ׁשֶ לוּ י  ִמּכְ ׁשְ יַע ם  ַהּתַ ּגִ ֶדֶרךְ   אֹותוֹ ה  ּוִפצָּ ,  לוֹ   ַהּמַ יָר ל  ׁשֶ   ּבְ ה  ׁשִ

יָמִני …ה מֹונֶ י ְלפִ ת, ּתֵ
 

ע. ּבַ ַעל ַ‡ר¿ ע. ו¿ ּבַ ַעל ַ‡ר¿ י ּבַ ƒע. .  ֲ‡נ ּנּוי ֻמּבָ ƒכ ָח„ ּב¿ ∆‡ „ עו… ע. ו¿ ּבַ ‰ ַ‡ר¿ ָ ׁ̆ ָר  ּוַבּפָ
ׁ̆ ַטַעם  ָפר≈ ָנ‰ ל¿ ו… ׁ̆ ‡ ƒר ן.ּבָ ָּ̇ ּבּו ַמ ר¿ ƒ‰ ׁ̆ ≈ּ̃ ƒנו… ּב י ּב¿ ƒנ ≈ ּׁ̆ ן. ַ‰ ָּ̇ ָטן. . ַ‰ּמַ ָ̃ ר ל…‡  ּפָ ס¿ ƒמ חּו ּב¿ ¿̃ ל¿ ƒים נ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ

ן. ∆ּ̇ ּמַ ƒ‡ י יל≈ ƒט ם מ¿ ƒים ע ƒע ּב≈ ƒר‰ָ ּוָר‰.  ו¿ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ ַ‡ֲ‰ָב‰ מ¿ ∆ ׁ̆ ָר‰. ַ‡ַח˙ ּכ¿ ּכ¿ ז¿ ƒים נ ƒָעמ י ּפ¿ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ָפַני ח…„∆  ל¿
 ƒט מ ַמע≈ ‰ ל¿ ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ּוָר‰.ו¿ ׁ̆ ¿̃ יָר‰. ל…‡ ָרָ‡‰ ֲעָנָנ‰  ƒב ן ּ‚¿ ּל…‡ ּב∆ ∆ ׁ̆  (וירא, פרקים: כ"ב כ"ה ברש"י) י 

ָנ‰.  ו… ׁ̆ ‡ ƒר ָל„  ר נו… ≈ ּׁ̆ ‡ַ ּול¿ יָנ‰.  ƒי ּב ƒע ¿„ יו… ל¿ ז  מ… ר¿ ƒנ „ עו… ָנּ‰.   ָמ‰  ח ָממו… ַ̃ ָל ל…‡  ו¿ ם  ּל≈ ƒ ׁ̆ ּפו…  ס¿ ּכַ ƒָנ‰. מ ָל‰ ּב¿ ּמָ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ָל ַ‚ם   ו¿
 ד'.  במדבר פ' ט"ז ברש"י)  -מות, פ' י"ג ו(בראשית, פ' מ"ט ברש"י. וש

י ָזָכ‰. ƒלּומ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ƒע מ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆ ר  מ≈ ו… ׁ̆ נּוָח‰.  ּמ¿ י ּבַ ƒנ‡ֲ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ר ל…‡  ּב¿ ּבו… ַלי ּבַ רּו ּכ≈ ּב¿ ֻ ׁ̆ ָוָח‰.  ¿̂ יַע  ƒמ ¿ ׁ̆ ָנ‰ ַ‡ ו… ׁ̆ ‡ ƒר ּבָ
.‰ָ ח∆ ָּ̃ ƒי 

 (שמות, פ' כ"ב. דברים, פ' ה'. ברכות ג: וב"ק כ"ח:) 
כ∆  י ּב¿ ƒ ׁ̆ ים.ָר‡ ƒנ ‰ מו… ּכָ ƒ‰ י ַחּיַ ים. ל¿ ƒנ מו… ¿ ׁ̆ ף  ים. ס∆ ƒנ ˙ ַעל ּבָ ב ָ‡בו… יב ל≈ ƒ ׁ̆ ם מ≈ ƒים. ע ƒּנּונ ƒר ‡ ּבָ י ָיבו… ַ̇ יָמ ≈‡ 

 (שופטים, פ' ט"ו. מלכים ב' פ' ו'. זכריה פ' ט') 
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 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" אנטי ה ול  התמודדות מ "   ו " מ רק  פ   

בעולם הישיבות, אבל יש להם    שעדיין נטועים הירושלמיות  הוא פוגש את הבחורים מהישיבות    , לא רגיל   כנוע מחונן בכוח ש התלבושת    ם כל ע ר ירושלמי מקולקל שלבוש עדיין  בחו יהודלה אקער    יר: תקצ 
  ל הקבוצה מרושתת בכ   . ות ר ת לתנועת המח   חורים הוא קונה את לבות הב בזה    , וסיגריות   כל מיני ממתקים העוני והמחסור  בשנות    הוא משפיע עליהם   . מנצל הוא  ים ואת זה  לכל מיני פינוק   חולשה 

וא  מקולקלים ה   ל מה ש תורה שמחנכים ללימוד התורה, בעזרת קבוצה שלי די ה תלמו ו עולם הישיבות  כל  ים אישיים מקדש מלחמה נגד  כול ס פוקר ורשע שבשל ת   , ברמן 'ה  ב נחצ צ ני   בראשם הישיבות  
 . ות מחתר ורים טובים ל מושך אחריו עשרות בח 

ים  את הבחורים שנגרר לדובב אותו וכן    ליחים צ לא מ   היא מקימה צוות חקירה מרבני הישיבה כדי לברר את העניין, הם   , היא נכנסת לעומק העניין ברגמן  כשהישיבה מגלה את האסון שאירע עם מוישלה  
   . היסטוריון הוא נעשה    , אבד עילוי עצום   כך   , ו לא הצליחו להקנות ל   רה ו את אהבת הת   , ועד בה בני ברקית, אבל הם איחרו את המ י ליש לה  ש י מו   ם לקחת את הם מחליטי   , כנסים לעניין מו ריו, ההורים  אח 

ך  דן ובהמשך הפ נעשה מר אה הייתה ש התוצ מאד,  יפה  כו עמו ביד תק כך הסתבך עם המלמדים שהל   , נכונים   לאפיקים   ן שלא ידע לנתב אות ת יתר  ו אנרגי   לו   אבל הייתה   , בא מבית טוב ברמן  נחצה  
יבות  חדרו ליש   י החרד   ם א עדיין לא שינו את מר ת עוד כמה פורקי עול ש ובעזר   חינוך ה ריות החליט לנקום בכל מערכת  הכעיס, כיון שהיו לו טענות כבידות על החינוך שנהג עמו באכז להיות פורק עול ול 

הבחורים עד  מוחות  בתוך    כפירה מחשבות  יסו  הכנ ובעקביות  לחלוטין  מופקרים  ריכים שהיו  הם פגשו מד   , בנשק חם   ת הבחורים התמימים שהלכו להתאמן כך השחיתו א וב   בכל מיני דרכים מתוחכמות 
 חלוטין. שהחמיצו ל 

לחמת  למ עד    , חנות בין שתי המ   דם לחמות קשות וכמעט עקובות  התנהלו מ כך  לחום בתופעה הקשה ו ל   " שומרי החומות " ון  את ארג הוא הקים    , ה'   ר שהיה חרד לדב   רקער ע ייבל וו ם קם רב ל ד כנג 
רגע  אבק ב בע להמשיך את המ . אך רב לייבל נש כמעט פסקה הפנימית  לפיכך המלחמה    גם הצנע הכבד הקשה על החיים   , ם מפני הפגזים ה על חיי   היאבק היו צריכים ל בני הישוב הישן  כאשר  השחרור  

             . נה תפוג שהאופוריה מהקמת המדי 

 ודד עם ליצנים: התמ ל 
הוא קיבל    , יוחדים מ ה הצבאיים  בשל כישוריו    חררת מס   במהירות   התקדם במעלות הפיקוד הצבאי ק הרעול) ה שמולי לשעבר  (   פלד   מולי 

דרגת רב  התנוססה  לאחר מיכן  תקופה קצרה  ראשון    טוראי עלה לדרגת  חודשיים  , תוך  שלא בערך לאחרים   , אחר זה   דרגה בזה העלאות ב 
קורס קצינים וקפץ  לדרגת סמל ראשון, כעבור כמה חודשים עבר שם  ץ לדרגת סמל ומ קפ , משם לאחר קורס קצר  הצבאי  על בגדו טוראי  

 .  בגדוד   חלקה מ פיקוד  קיבל  ו לדרגת סרן    שנה וחצי לאחר מיכן מונה ה הדרך קצרה לקבלת תואר סגן,  יית נה, משם ה לדרגת סגן מש 

ת ותכננו מבצעים, למרות שצה"ל כבר  גיל, צורף לסגל מפקדים נבחרים שישבו באג"מ על המפו גיים שיצאו מגדר הר בשל כישוריו האסטרט 
י פעם את  צפון דרום מזרח והטרידו מד ות מצרים סוריה וירדן שהיו בשלושת הגבולות,  מול צבא מחתרתי, היו לו הרבה אתגרים,    לא היה צבא 

 ישראל.  

ז שנטע  מא   ברגישות שלו למצוות   "זוטות" כגון דקדוק במצוות, הוא ירד מאד   תכנונים ולא נתן את דעתו על   היה טרוד עד מעל ראשו עם א  הו 
שלו    רתיעה את ה   רר ק גו ל א ד עמם קשר עמוק ש   ו היה ל מהחברים ש היו כמה    "ל עליזים בימי האצ   כבר   , במחנה המופקרים   את ביתו הראשון 

כשהגיע ממש    , האסטרטגיה לצבא תכנון  קר באמצע הישיבה ב י בע   זה   היה   , יום ביומו מעט  כ סיונות  י הנ   גדלו בצה"ל  ה  עתה שהי ,  ורים יס מא 
 לו תפילת מנחה. דקות את הפעילות כי כעת יש    פר מס להפסיק ל   קש מהחברים ב היה מ קרוב לשקיעה  

  ומו והתפלל בצד הבאה לא הודיע כלום אלא קם ממק   פעם שב   הביא   ות שישבו על המפ ים  צינ פרקי הצחוק המתגלגלים שהגיעו מהק 
  יעדרותו ילות בה בהרבה הערות סדיסטיות בעלות גוון אנטי, על ששיבש את כל הפע רווי  ל מטח ביקורת  , אבל אחרי כן קיב במהירות 

קצין דרוזי בכיר  לי  'וב א פגעו באל"מ אחמד ג ם ל , ה לא תפגענה בפעילות הצבאית ו להתפלל בשעות אחרות ש הפתאומית, הם דרשו ממנ 
   . פולחן דתו, אבל שמוליק היה מושא לביזיונות שהיה פורש מפעם לפעם בשל    שהיה אדוק בדתו 

צל  א מוצאים    א ר של לשנוא את דתם, דב   דת שלהם, מה מביא יהודים כל כך שמוליק נצבט בתוכו כשראה את השנאה של החיילים ל   של   ו לב 
העיר להם  ת ולא ל ו נ ה הבהו ונזהרים ללכת על קצ   מכבדים את דת המוסלמים הרחוקים  ם  הודי י תם  או   ך ין אי צליח להב הוא לא ה ,  הערבים 

   . אבל את דתם עצמם לא למדו לכבד   , אפילו הערה קלה 

ור, שב  ר פעמים כשראה את הקושי באלת חה בלי לחץ, אך לאחר מספ ון" כדי שיוכל להתפלל מנ מני חל הוא חיפש "ז   , בתחילה ניסה להסתדר 
 חרת. ם השקיעה, אלא שמפעם לפעם נשמטה התפילה, בשל סיבה זו או א קוד לל  למצב הרגיל להתפ 

לה  מאד על ביטול התפי   , הוא ייסר את עצמו לשתו על חו   צביטה נוראה בלבו חש    , כשלא התפלל בגלל הלחץ החברתי בפעם הראשונה  
אחז את עצמו אנוס לכל דבר לפיכך    הוא ( ה  וונה מעריב פעמיים כהשלמ לא ישנה, באותו לילה נעמד להתפלל בכ הדבר  עצמו שיותר  והבטיח ל 

  , ום ומייסרים אותו על הגלישה במדרון כדי שלא לראות את הוריו באים אליו בחל   , את עיניו פחד לעצום  יטה  ל המ עשה השלמה). כשעלה ע 
 ורח החיים החרדי.  ת ששוב יקפיד על א הוא הבטיח להם בשבועות וחרמו 

עושים  רי שהיו חבריו  באמצע התכנון וללכת, אח ים שוב כשל, לא היה לו את העוז לקום  בא ה   בניסיונות אלא שהבטחות לחוד ומעשים לחוד,  
  הפסיק להתפלל   הלעג שאינו מסוגל להתמודד מול גלי    נצל את הדת כדי לחגוג עליהם, כשראה ממנו חוכא ואטלולא ומציגים אותו כצבוע שמ 

   . מנחה 

זכור    , עוד מעט השקיעה, אתה עלול להפסיד תפילה יקרה שמוליק    : ן לו הח לגזרים, השמש רמזה לו מ לבו  נה כשזה קרה, נקרע  בפעם הראשו 
   . " רח"ל   את כל ימי חייך לא תוכל לתקן ז   " ן מעוות לא יוכל לתקו " זה נחשב    , לומים אין לזה תש 

הר מלך  אורי    מפקדו האם בסוף ידמה ל בפעם הראשונה השאלה הייתה להתפלל או לא,    , ת ולה קדח גופו כח כל חלקי  רמורות עברו ב מ צ 
לגלישה אי אפשר  ור  צ אם לא יעשה מע   , לישי לחסרי דת הוריו היה דוד ש   בית   , לל אפילו לא ביום כיפור תפ ה   שאמר לו שמעולם לא גסברג)  (קני 

חש איך דמדומי  הוא    , ימו כמשומדים רח"ל סי קטנה ו רה  עבי ו שהתחילו ב הם אל רבים    , שיעור   מוקה עד לאין ום ע התה   יתדרדר עד היכן  לדעת  
 ה רומזים לו לקום ולהתפלל, לכל הפחות לחטוף תפילה מהירה בשעת השקיעה.  השקיע 
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  ו י ל ע   ביותר מסתכל   ליצים הגדולים גן יואב אחד ה ראה את ס ם מהשולחן  שק   אך בעת   , ך לעשות משהו חשוב הוא צרי כביכול    , קום הוא חשב ל 
הוא נזכר שסגן יואב    , היטב החץ ננעץ בלבו    , בא עלינו לטובה ביום הפורים ה   יעלה ויבוא   , לומר מנחה  תשכח ב   אל   : ו הוא לחש ל   , מושחז   ג בלע 

הוא נותר לשבת    , פחד יותר מכל ת  ז שח ונו המו מלש   , מש בשפע ידיעותיו רק לרעה ת ש ת מאה שערים שפקר לחלוטין וה עצמו היה בוגר ישיב 
  הדוס שלנו משחק   , בקול   ן יואב גיחך סג   , וראות בעל פה ה את ה   נתן   א הו   , וזקה ומי השקיעה עצם את עיניו בח חוש את דמד ל   לא ש   כדי   , במקומו 

   . אותה יפה 

  לקום ולהתפלל ברגע האחרון   , פחות עתה את מה שהתבקש לכל ה לא עשה    ק מולי ש   , ירה ר בר וס מח כדרכה  שקעה לה  העלובה    החמה 
כבפעם    צביטות הלב שהיו לו בעקבות ביטול תפילת מנחה לא היו באותה עוצמה   ) ה מעט גם לאחר השקיע   התפלל אפשר ל   עבד בדי ( 

 .  ר שנה באיוולתו הוא כב   , הראשונה 

בגדר אנוס אלא קרוב להיות  לא    הוא י  "אנוס" אול היה    וא , האם באמת ה שבדבר   וף זי ב חש    ך הפעם התפלל שוב "השלמה" א בלילה בחדרו  
 השלמה.     את הזכות להתפלל זה אין  לאחד כ   ? שע פו 

תקופה של מספר חודשים נעלמה תפילת המנחה מסדר יומו, בימי תכנון קשים לא קיימת מנחת מנחה, הוא הותיר אותה רק לימים  לאחר  
 ל התפילות. קפיד להתפלל את כ שי שבת, בהם ה שי   בהם אין לחץ, בפרט בימי 

רק    , זון פ בחי לרגע קט ואומר את הברכה   הוא היה עוצר  בל א  ונה עצומה, מנם לא בכו ו, א חרי ולא תחילה הקפיד לברך לפני כל מאכל  ב   אם 
  וא מנסה להתגנב פסו שה , אך לא עבר זמן וחבריו הליצנים ת ך כ על    שבמקום   הליצנים שחלילה לא יעירו לו    , מע נש אינו  קולו  שפתיו נעות ו 

 על כך.   גסות יו החליפו בדיחות  , כל אימת שרחשו שפת שעת מרו   ות נ צ רכה, הם החליטו לעשות גם על כך לי ת הב מלמל א מאחורי גבם ול 

התעמלות? ...למי אתה שולח קודים צבאיים? ...תהיה גבר ותאמר בקול את מה שאתה מבליע בשקט,    ות ש עו   ן ה   "מה קורה לשפתיים שלך 
 מאתנו".   ה מסתיר ק מה את צים לדעת בדיו אנו רו 

מהרהר בלבו,  ד, עד שפסק מלברך והיה  שמכאיבה מא בדיחה קשה  ל  ש   ר וג אח כל פעם ס   בלי הפסק, נו  ו ב חש   על הארסיות נמשכו  חות  הבדי 
 של "הרהור כדיבור" הוא צירף לזה עוד סניף, אולי המקום אינו נקי למדי.  הוא סמך על היתר דחוק  

מים  בי ם  י צע שום תיכנון מב א להטיל עליו  ל   , יקוד שמעליו כך התנה עם הפ חג, לפי ל שבת ו ע חלילה לחילו אך עם זאת נשמר מכל שלא להגי 
 התפקיד.  , בשל הלחצים הכבדים של  חסכים רבים הללו הקדיש בעיקר לשינה להשלים  את הימים  אלו,  

 לא היה זה מאבק קל, אבל הפעם עמד בכל תוקף על זכויותיו.  

אים והוא מלא  קנ ה מ יש לו מסגרת ששומרת עליו  ש   שה, חש מצוה שע בדל של  מצד הליצנים, על כל    למרות הרדיפה הבלתי פוסקת 
ים רבים לעולמו הישן אותו זנח, פעמים רבים חשב לעצמו:  היו לו געגוע   ך א ,  וזה מה שנתן לו את החשק להמשיך   רב עד ע   מבוקר בתעסוקה  

ט  י כיום? גורנישט מי גיעו) מה בעצם יש ל שבעצם לא ה ומנעמים (   וד האם עשיתי טוב כשעזבתי את כל המורשת היפה, בשביל חופן כב 
 לום) וכ ס  (אפ   גורנישט 

  כפי שיואב לחברה בצבא כ"עוף מוזר" ביותר,  שישנה סלידה רצינית ממנו, הוא מצטייר  הנוראה  עלם מהתחושה  ת יה לה כול ה שמוליק לא י 
  בהרבה   אתנו מ   שונה   לא   ה את , אבל מאידך  ך יצונית החרדית של שומר מכל משמר על החזות הח   אתה מצד אחד    : טען לו לא אחת המושחת  
  אתה לכן    , אתה בטוח שאתה טוב מאתנו בהרבה   , נו מתנשא עלי   אתה משום ש ,  אין זה   ? י ונ יין לשמור על בידול חיצ מה הענ   המצוות, בשמירת  

 .  " מחפש שמירת מרחק 

ל להחביא את  ל כוחו להרחיק ממנו בדל של ידיד, הוא השתד שדאג בכ עלום  ו חברים, היה עוד גורם  אבל לא רק עצם מוזרותו הרחיקה ממנ 
קשה היה  מסע הלעג,    י הוא בחן בעיון מי עומד מאחור   , ליק הייתה עין חדה מאד ו שמ , אבל ל על לא דבר   אותו כמתאנה   מעשיו שלא יתפסו 

לעלות על  ח  י הצל סבר ש רבים    לאחר מאמצים ,  למעשה   שלו   ר בגאונות מסתיר את הקש כש   מיוחדת עשה את מעשיו בעורמה    כי   לחשוף אותו 
 יכה לרגע המתאים.  לא ח ה חכם שלא עשה מזה עניין, א י ה   אבל   , עקבותיו 

ם שמביאים את החייל האלמוני לרדוף אותו אישית,  וך לבו היה שבור ורצוץ, הוא לא הצליח להבין את המניעי בת   , עשה דבר   לא למרות ש 
 כל מאמץ להרחיק ממנו חברים.  עושה    הוא למה  

ב לסגור את  חיי , אני  כמעט כל יום   שאל את עצמו   הוא כל כך מתאנה לי?   ר, למה ות בעב יזו שייכ תו א לי אי   הייתה לא  לו רע?    מה עשיתי " 
 .  " הנושא הזה עמו 

 תר.  ם לא היה במגע עין, את מעשיו עשה בהס אבל הלה היה כמו כספית, מעול 
 *** 

 . פך את הקערה ה ש   י ר ו ק המסת הפת ---תשי"ב אייר  
  א בסוגי כולו  , שקוע כל  יוסף לביתו ה  מש רב  יצא    , חות נ מ של מסכת    יות סוג ק ה ימוד מעמיק עם רב מיילאך פישמן בעומ ל אחרי    הלילות   ד באח 

הוכנס או הוצא  משהו    , ומה זות עצ בזרי בכיסו    בוחשת   יד עלומה כי  לפתע  חש  ,  פר ימים עסיקה אותו מס ה ו ת  חש במנחת מר שעסקה  האחרונה  
ילו,  לפי ג שלא  ות  ז זרי יו ב ה ניסתה לכייס אותו, הוא סב אל אחר יד זריז כי איזו  הרגיש  בקושי חש בדבר, רק  ,  לו ש שלמי)  ו מעיל יר ( לאט  א הח מ 

 .  ומה עצ   ירות במה וב עמוס  רח אל    ת ק מתחמ   ת ו ת איזו דמ ק לראו הוא הספי 

אל    , הוא מיהר לתחוב את ידו גדולות   ת זיהוי ולגרום לעצמו בושו ת ב א לטעו חרת יכול הו עת לילה מאו אבוד, בש הבין שהמרדף  רב משה יוסף  
פה  מעט בחליפה  יתה לו  הי  , ו ו אות ס י שלא כי   אד הוא שמח מ ,  לארבע   ל פ מקו משהו, להפתעתו מצא פתק    חסר לו אם    ק בדו מעיל ל י ה כיס 
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אל    וא מיהר ה .  תחוב לו איזו פתקה יין ל ענ א  ישהו מצ עניין שמ ך אותו ה , אבל מאידך הבי האחרונים   שבועיים ה דיון של  פ   , ם כבדה של מרשרשי 
       . פתק ה כדי לתהות על טיב    קום ביתו שהיה לא הרחק מהמ 

 א למדי. אך קרי מרושל  יד    ה כתוב בכתב הי הפתק ש   לקח את   , נה אירוע המשו מכל ה   רה סע לאחר ששבה אליו רוחו הנ 

 ! ר ערנסט יע זי מיין מעלדונג  האן    ט מ נע 
יט צו  כטיגקי י ו א  הארץ וואס שפירט די שע  סיא געפינט זיך ביי דיר אנ'איד   ב י או   , שווערע לאגע ' זייער א ן  אי יעצט    ך עפינט זי ג   " חתן " דיין געווזינער  

ן נאך  רג מא קומט ארופ  אלזא  ,  ראטעווען צו  איהם  טליכקייט  ר דיא ענטווא דיר    פ אוי ט  ג לי   , טער נ א נ   ן דיין תלמיד או   ין וז געו   אס וו אמענטש    העלפין 
ן  א אנגעט מענטש  ' טרעפין א   דיר   דארטין וועט   מגעפער. או יגער  י פיהר אז   תל אביב" " דיא שטאט  אין    60נומער    " בי אלנ " מיטאג אין דיא גאס  

איהם נאך  נאר    , מיט איהם   ט רעדין גאר ניש סט  דארפ   פאסט"   לעם א רוס ' ג " יטונג  ן דעם צי ט האלטי ער ווע   , הוט שטרויינעם  א' איש מיט  ע פ א יר י א 
ליקע  יא שערכ ד שטעל איהם אופ פון    , אז דו וועסט קענען רעדין צו איהם ן  ג י ערלייד   איך וועל   , ינעם וז עו פירען צום דיין ג עט דיר צו וו   ער   , ן געה 

  מענט , סיא ממש דיא לעצטע מא באגעהן נישט    ס דא ער זאל    , ן דעם פו   ד איהם אופ ע ר   רד) סט מא זעלב א' (   ירען אויספ   טאט וואס ער טראכט 
   . ן יר אס וועט פאס ער ד טאמ   גרויס יער  או גע מ דיא שאנדע וועט זיין או אז    דעם פ י טראכט או .  עפעס   טוהן קעהן  ' מ וואס  

 בעטין) אר ' בא   דיר   ר טראכט נישט ע קיינ (   !!! ט ע ויכטיגקיי סט פול דעם באווארונג מיט דיא  ט האן  נעמ   , ביטע 

 הזאת ברצינות רבה:   עה ההוד   ת קח א   תרגום: 

  , לך קורב ש מ ה ו   יל את מי שהיה תלמידך להצ   , שחש את חשיבות הדבר   אם פועם בלבך לב יהודי במצב קשה מאד,    נמצא   עבר ש ל החתן שלך  
בוש  ל ה תפגוש באדם  שם    , אביב   תל   60י  ב אלנב ו אחה"צ לרח   4בשעה    ה"צ בוא מחר אח   . ת שלו כני ו מהת   נחת האחריות להציל אותו מו עליך  

  ) איך לך לדבר איתו כלום רק אנגלית שמתפרסם בארץ (עיתון ב   " גרוסלם פוסט " תון  הוא יחזיק בידו את העי   וש כובע קש, ב אשו יח ר ל אירופית ו 
עשה  ע ממנו את המ ה למנו ר ותנס ר לו שידוע לך מצבו החמו ותאמ   שיחה ו  , תפתח אית ך אותך אל חתנך לשעבר , הוא יולי ללכת בעקבותיו 

ה שתהיה לכם בעקבות  ש בו ה   , עשות בעניין חרון ל הא   כעת ממש הרגע   , כך מ   אותו   ע ו מנ תעשה הכל ל ת)  ו ד (התאב ד לעשות  חמור שהוא עומ ה 
 .  עד שלא ניתנת להשגה   זאת תהיה גדולה מאד 

 הונאה) אן ניסיון  במלוא החשיבות (אין כ אזהרה  בבקשה תקבל את ה 

רעות    שנים   שמונה   , עולם אי שם ב   לשעבר מרחף שחתנו    מינית הש ה  זו השנ מין למכתב,  המכתב, משום מה הא רב משה יוסף היה בהלם מ 
שהוא  ת  באמ יתכן  רות עבר בתקופה זו,  , מי יודע כמה צ ת צרה ע ושי שיכול לעזור לו ב רבה לאדם אנ בלי ק ד לאדם שבחר לחיות במסתרים  מא 

  ת לעשו עלול    ודע אם הוא לא י י , מ ות אחרי   חסר עיר  , הוא עדיין אדם צ ות אותו שמקיפ ון מהצרות  וצא אחר כמ   התאבדות שוקל חלילה וחס  
   . לו מור, חייבים לנסות להצי מעשה ח 

א עשה מאומה  שדרה של הוא כאדם חסר חוט  לפני הפירוד, בעיני חיים שלום מצטייר    ה הרים גבהו הרב תאים?  השאלה האם הוא האדם המ 
נסה  ורה) מ פ י שוויגער (צ שנים לא הייתה ה   הרבה   ומתלבט כל כך ות שלו, אם לא היה מתחבט  וא מאשים אותו ברוב הצר ה   השידוך,   לדחוף את 

 . י ידיים ת ש וע אותו בשעה שלבו מר כל כך בקרבו, סביר להניח שידחה אותו ב עליו בשווה. האם יסכים לשמ   האשמה מוטלת   לקלקל, 

מנוע  ח להציל ל יצלי   ת משהו, אולי יש סיכוי שיוכל לעשו   חרון עד לרגע הא   ר קש מר איתו  שש ים זלמן  ישלח את בנו היקר אפר אם  ת זאת  עומ ל 
   זה.   ה איום ש ע תו לעשות מ או 

ה לעשות סדר  הוא ניס   , עד שראשו קדח מרוב בלבול   , ולם מנקרים אצלו בבת אחת שכל הספיקות שבע ב משה יוסף  ר דימה  באותו ערב  
ת  העבר בצורת  ר  א נזכ , הו ם י מ מ המד   פצעיו   ל ולזרות מלח ע   ת בו סה לשטו נ שיש מי שמ   , בות ר   חשדות בו  הכנסת ההודעה עוררה    צורת   , בעניין 

מסר  צורת העברת ה עתה  גם    , ונתו הייתה לסחוט שכו   אדם מושחת ושפל   ם ה אחורי עמד מ   , כפי שהתברר ,  בעבר   אפרים זלמן סרים ל המ 
אחרי כל כך הרבה שנים    , ל וא מנסה שוב לפעו ה למה  מה ו   לה על , השא הכוונות בכנות  ת  מעוררת חשדות רבו ש   סתורית מ   נעשתה בצורה מאד 

 אל בנו?   א אליו ול נה  עם פ ה הפ ולמ   לו ניעים ש מה המ   , שנעלם 

  מי ל   דומה הרי זה  במלוא הרצינות    לזה אם חלילה הוא נכון ולא התייחסו    , חוק ביותר הר   יהיה   חות לחלוטין את החשש האם ניתן למ   , מצד שני 
נמצא  שמא    , לו הרחוק ביותר י פש אפ פיקוח נ ני  פ ב   מד דבר שעו   ין א   , יקא ספק ספ פילו על  שות, הרי מותר לחלל שבת א להציל בספק נפ שנמנע  

מי יודע האם אין ידיו  נפש קרובה שתומכת בו, ו   ן עבר כשאי   סיונות ומשברים י נ   מי יודע אלו   ם מסוכנת ביותר, דרכי ת  מ בצו ם  ים שלו חי 
       מו לו. שנגר   במשברים   יד גדולה   ו ם הקשות, יש ל מגואלות בדמו, לאחר כל ההרחקות בשני 

ם כדי  ם רבי פי הוא בזבז כס   , בודים הא   יו עקבות את  מצוא  י ל ד עבר כ עשה ב מה לא    , לאתגר בשמחה רבה   ר ק בו היה נעת ר תלוי  ר  דב אם היה ה 
אבל מה כבר יכול להיות    , אולי שיטו בו   , ר איש מסתורי יע לתל אביב וללכת אח וא צריך להוציא רק את הוצאות הדרך להג , כאן ה לאתר אותו 

   . שיטו בו   סימום ק מ   אן? כ 

רוב  כמעט  מקום ש   , ר ת ביו לונית  לוח אותו לעיר חי ולש וד  מן מהלימ ל ם ז רי אפ בנו המתמיד העצום ר'  וציא את  ה ל   , קל   לא   נדון זה  ב   יש אבל  
ין לו  א   , החלטה לא פשוטה היא  זו    ) י להסתופף בצילם כד   גדולי ישראל שדרו שם נסעו ל   מועטים (רק  ממנו    ת רגליהם א   מדירים שלים  אנשי ירו 
ומעולם לא התחרט על    ים ר שנ מעשו למעלה    ו בציל   ף זכה להסתופ "ה  יש את המו"צ שב   ה ז   עקרונית, על   מאד יע בשאלה  ר כ ם לה י תפי את הכ 

 . שר יורנו יעשה וככל א   לו את הסיפור כולו מריש עד כלה   ו, הוא יספר . כתפיים רחבות ל כך 

י"ז באד"ב  ב   לפטירתו יהן כרבה של קטמון עד  כ   שחרור לאחר מלחמת ה (   ל מינצברג וועלווע רבי    המו"צ משכנו של  למחרת בצהרים סר ל 
לאך, בערב תהיה לו  ו עם רב מיי ל בוע ש ר הק ו את השיע   הכין זה גרם שלא    בר ד זמן רב,    להתעכב ונאלץ  בות  ות ר אותו יום היו שאל ב   ) ב תשכ" 
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לו בכלל  ק אם יש  פ ס   אבל   , בסוגיא אחרונים שנוגעים  וה אם אתה לא מוכן עם כל הראשונים  עמו, קשה ללמוד איתו סוגיא  ת כבידה  התמודדו 
 . מוד איתו בעיון. ש לל רא 

  , יחסו אליו בשל  בל  ול מב בעולם    גל ר מתגל שהבחו   ם שני ור לפתע,  חיים שלום נע   הצער שלו על   כל   ע בבכי רב, ץ לפת המו"צ פר גיע אל  כשה 
ליטול  שלא  ק, הוא השתדל לקצר כדי  שקרה מאז שהשידוך נית על כל מה  סיפר    , מה שגרם לו? לאחר שחזר אל עצמו על כל    רה פ יש לו כ האם  
 היקר של רבו הקדוש.   ו מזמנ 

ר  לאח   ן, רב חשב על העניי   , זמן הוא מצוי   " כף הקלע " איזה  מי יודע ב   , האומלל   חיים שלום הנפש של    י טול ל כל טל בצער רב ע   ה שרוי צ הי המו" 
י לא  אנ   , דמה תה מ יותר קשה ממה שא שהצרה  ומר  י א ב ל   , בצרה איומה עת  כ ניכרים דברי אמת, חיים שלום נמצא    : עצומה אמר לו בוננות  הת 

   . בלי לפרט   תר גרועה הרבה יו של חיים שלום  יתכן שהסכנה    , בדיוק   אלמוני ה יודע למה התכוון  

  ם קי ו ז י כידוע שלוחי מצווה אינם נ   , אין לך לחשוש שמא חלילה וחס   , הדבר המתבקש ממש  ה  ז לשלוח את אפרים זלמן  כי  י  ך נראה ל לפיכ 
ן  אי   , אליה נקלע   מהתהום הפעורה ם  ים שלו את חי   להוציא   הצלה חבל ה   ל לשמש הוא יוכ   , כי הוא שקוע בעומק העיון   ק ז י ה ה   א שכיח ו ל ל צ וא 

אלא    עם האיש גש  פ י ת   ל א אבל    , ה לראות מה קור   ו סע אית י ת ש   נראה לי ם כל זאת  ע סוכן,  קריטי ומ   הוא   ה משתה   ה את ש ספק שכל רגע  
חיל  ת ת משם  ש , אני מקוה  אתה במקום ר סכנה  לה תתעור אם חלי   את בנך   יל וב מ   ה ל ותראה לאן ה מדוד    תשמור על מרחק   , תעמוד מרחוק 

 . הישועה 

צא מעודד מאד מהשיחה  י   בעצות שנתן לו. הוא רבו  טעה  ולם לא  אבל דבר אחד ידע כי מע   , ונתו ו ק את עומק כ ן בדיו לא הבי שה יוסף  רב מ 
ה מלווה  העליונ גחה  הש ותמיד ה   שבותיו ח מ   הוא יודע לקרוא את כי    אחת הרגיש לא    , "צ מחונן ברוח הקודש הוא אחז כי המו   , ו עם רבו של 

סבר שכדאי  רקטי  בשטח הפ אך  י עול כבד ירד ממנו,  כ דרך חש  ה   כת ל ממנו בר קיב ר ש לאח ך  על פי דעת תורה, לפיכ ו הם  י ר כל דב ו   אותו 
למטרה בלי לעשות  ביל אותו  שתו ו עצה טובה  יתן לו איז אולי    , ופיקח עצום   ישר מאד   ל ל שכ הוא בע רב מיילאך  החברותא  יעץ עם  י ת לה 

 מורות. ח   ת טעויו 

עדיף שיתחפש לסוחר    , זהותו   את ו כי יסתיר  ע ל הצי מחשבה    הרבה לאחר  מו סוגיא,  שא כ ו נ את ה לקח    ני רב מיילאך פ א ל כששטח את הנוש 
ת  כדי שהתחפוש   , תרת מיו   תשומת לב משכו  שלא י מת  בצורה הול   סתיר את זקנו ופאותיו לה   ייעץ לו הוא    , ינסו לזהות אותו   כדי שלא   אירופאי 

ה תחפושות  ב עשה הר לפרנסתו  מצוות ו ו   ורה ת מר  שו הלה    , מדופלם   אמן תחפושות אך  ב ס ו קלמן נ ו ללכת אל  ציע ל ה ת  ועי תהיה מקצ 
אותו אירופאי בלי שיחוש    ב אחרי ו יוכל לעק , כך  ם בה   ע י לפגו ל ב אות  פ ו זקנים  תיר  אמן להס היה  , הוא  במה ה חקו על  י חילונים שש לשחקנים  

 בו. 

ן היה מופתע מאד  ם זלמ פרי ותו ער לחלוטין, א ימצא א מאוחרת  ידע שגם בשעה  , הוא  זלמן   פרים א ר'  בנו  יע אל בית  ג מאוחרת בלילה ה עה  בש 
עם חיים  יפגש ך לה ל שהוא זה שי ות העניין  ב י את חש ם הסביר לו  ג הוא   , ו את כל הסיפור י רב משה יוסף שטח בפנ ,  גרתי ביקור הלא ש מה 

לה    נשא להי   יוכל יחזור  אם  עד היום ו   נים ו לו אמ   י צארטיל שומרת ר לו כ מ ם נואשים. הוא הציע לו י נקוט צעד וע מל מנ בתקוה שיצליח ל   , שלום 
 . ם יחדש את הקשר הישן שמחו מאד א ההורים י   , זמן הקרוב ב 

  , בשום דבר   א התנה זאת , הוא ל ו אין השגות מ א ול   קשר ן לחדש את ה ת י מאביו שנ   נה שמע לראשו   , מה עצומה תדה אחוז  למן היה  רים ז פ ר' א 
 לא יהיה שייך לדבר על כך. רה  ו הת דרך  חיים שלום את    וחס זנח שאין ספק שאם חלילה  למרות  

 *** 

לה  אך מסתבר שהתאימה יותר להיות עג   , הייתה לשמש כמונית שירות   ה ר שאמו ו במכונית ישנה  הם נסע   , רבות דרך לתל אביב ארכה שעות  ה 
וגליציה    ן פולי העגלות המיתולוגיות ב (   " זשקעס א דר ה" תר גרועה מ יו ונוחיותה    רבה יותר, רותה לא הייתה  שכן מהי   , מופלג ן  ומה לסוס זק שרת 
המונית נסעה באיטיות    , להיות בזמן   להספיק   כדי   10:30הם יצאו בשעה    , פיתולים השונים חרקו בהתאם לעיקולים ול   ת העצמו   ) ה שנ   100לפני  

   ? זמן האם יספיקו להגיע למקום חפצם ב   , בם קפא בקר   שניהם   רגיזה ולב מ 

לא    , הם מצאו בית כנסת קטן   , הם חיפשו בית כנסת להתפלל מנחה   , רחוב אלנבי חילת  בת ה  מקום חפצ אחה"צ הגיעה המונית ל   3:30  בשעה 
התקדם  אפרים זלמן  ר'  ,  ם יחבר ביניה ם שאיש  י לא היו מעוניינ כי    לאחר התפילה יצאו בנפרד   , להתפלל ביחידות   היה שם מניין ועל כן נאלצו 

'  קושיות בהבנת דברי תוס   לו הרבה , היו  חרונה ופה הא ה למד בתק יומא אות של  דפים  ה   את שינן    שם לבו לכל המראות, כל הדרך ולא  בזריזות  
     . יתנה לו י הכתובת שנ על פנ ף  דא שלא חל ו ו עם לפעם הציץ ל רק מפ   , ישנים 

ל  וכ ו שי מנסה לראות אם ימצא משה   , חנויות של כמה  ראווה  בינתיים הציץ לחנויות    , מרחק סביר על    שמר   א הו   , יוסף התקדם לאיטו   משה   רב 
רים,  מחי   לבדוק כמה חנויות  ל נכנס  י פעם  מד   , ת למדי לגנטי היה בצורה א   לבוש   , אמיד יטים  של סוחר רה כ , חזותו הייתה  ו ת לרכוש עבור חנו 

 כבר נמצא בשטח. וני  האם אותו פל לראות    , חלונות לחוץ בינתיים השקיף דרך ה 

ר' אפרים זלמן    , לו לצון ד  היה שמישהו חמ   רים זלמן, נראה ' אפ ר   ך את כיר את האלמוני שהיה אמור להדרי אדם שיז נראה    לא   וחצי   4עד לשעה  
   מה? אבל על מה ול   , רב משה יוסף צנות מ י ל   האם שיטו בהם, מישהו חמד   , מרחוק היו נבוכים צפה  ואביו ש 

, נדמה היה לו  יו ב ל לצדדים לראות אם יוכל לראות את א הסתכ   , הוא אותו אביו לא היה לידו כדי לשאול    , שות לע רים זלמן לא ידע מה  ' אפ ר 
   . לבד בנו ו מ וד עלי שקשה היה לעמ   , אביו עשה איזה סימון נויות חזית אחת הח אותו עומד ב ה  א ו שהוא ר 

חש  שעוד איזו חצי שעה לא מתר אה  , אם נר לה רב יתכן שקרתה תק   ץ מ א מ   נו בלאו הכי כבר עשי ,  המשך להמתין ... ' אפרים זלמן תרגם זאת כ ר 
       ב את המקום. כלום נעזו 
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 השמחה  את נפסיק  לא
 וישב  -: וישלח פרשיות
 : דבר העורך       

ְראּו ֶאָחיו   לֹם   וגו' ַוּיִ רֹו ְלׁשָ ּבְ  ְולֹא ָיְכלּו ּדַ

פירש"י מתוך גנותם למדנו שבחם שלא דיברו 
 אחד בפה ואחד בלב ע"כ.

שהוא  בפניו  לחברו  שאומר  אדם  ולכאורה 
זה   כלל  לשלום  עימו  מדבר  שאינו  או  שונאו 
לו  להראות  מושחת  לא  שהוא  נכון  שבח?? 
פנים שוחקות ומאחרי גבו לשנוא אבל לקרוא  

זה קצת רחוק? אלא רש"י מדקדק    לזה שבח 
שהפסוק מעיד על שבטי יה. שליבם היה טהור 
לא   לשלום  עימו  לדבר  רוצים  היו  אם  שגם 

 יכלו.

המלכה   אסתר  לגבי  רואים  זה  וכעין 
ואיזה הוא    -שאחשורוש שאל אותה מי הוא זה  

אשר מלאו ליבו לעשות כן? והיא הצביעה    -
ידה  את  והזיז  מלאך  שבא  עד  אחשורוש  על 

ל המן ולכן היא אמרה המן הרע הזה  לכיוון ש
ישראל   עם  גדול  פלא  גם  זה  וכאן  אתה.  ולא 
יושב בתענית ג' ימים וג' לילות וכן אסתר והיא  
עומדת ברגע השיא שאחשוורוש כועס על המן 
זה? מדוע היא מצביעה  והוא שואל אותה מי 
שהלב   שאמרנו  הוא  אלא  האחשוורוש?  על 

הטבעת  טהור ויודע שהרי אחשוורוש נתן את  
להמן ואחשוורוש הוא האשם הגדול ולכן היד  
לא יכולה לפסוח על האחשוורוש ולהצביע על 
המן. כי כל האברים והגידים זזים על פי הלב  
לעבדך   ליבנו  וטהר  מתפללים  אנו  זה  ועל 

 באמת. 

   מאיר פנחסי הי"ו  ך: שבת שלום ומבורך העור 
 )058-323-4941(להקדשות: ה ע"אורה בת יוכבד.  ורן בת רחים וזוהרה.טהדבר תורה לעילוי נשמת: 

 בדיחות 
"והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי" וקשה, [בדיחה זאת שייכת לפרשת וישב, המערכת.]    )  1(

, דינה היכן היתה? כתוב בפרקי דר"א שאסנת אשת יוסף היתה בתה של דינה ולפי"ז מובן כי דינה היתה  11למה רק  
 ......................... השוויגער של יוסף ושוויגער לא תשתחווה לחתן שלה ואפי' לא בחלום

אוטובוס ונעמד ליד בחור צעיר, הצעיר קם מבקש מהזקן שיישב הזקן סירב לשבת והושיב אדם זקן עולה ל)  2(
בחזרה את הצעיר. אחרי דקה קם שוב פעם הצעיר והזקן אומר לו שהוא לא שינה את דעתו והוא רוצה לעמוד. 

ה לא מבין? אחרי דקה שוב הבחור העקשן מנסה לקום והזקן כבר התעצבן דוחף אותו בחזרה למושב ואומר לו את
 אני רוצה לעמוד. אומר לו הצעיר מה אתה רוצה בגללך אני הפסדתי כבר שלוש תחנות........ 

למוכר ושואל אותו אם הם צריכים מאבטח במקום. המוכר אמר לו: "אולי, אבל אתה אחד נכנס לחנות פונה  )  3(
בכלל יודע את העבודה?" אז הוא לא חשב פעמיים, תפס את אחד האנשים שהיו ליד הקופה והעיף אותו החוצה, 

   ואז אמר למוכר: "נו התקבלתי?" אז המוכר אמר לו: "לא יודע, עכשיו הוצאת את הבוס.........."

אחד מהם אומר לשני: לשדה התעופה ומסתכלים על המטוס, שני משוגעים מתכננים לחטוף מטוס, הם מגיעים  )  4(
 נה לו: "אל תדאג כשנהייה בשמיים הוא יותר קטן מזה........"ו"אבל המטוס כל כך גדול, איך נחטוף אותו?" השני ע

 . 3שלוחה  077-449-2868 -ור גלזר בחדש! חדש! חדש! ניתן לשמוע את שיעורו של הרב ליא 
 {הקו היחיד שמעביר את השיעור בשידור חי מידי ליל שישי} 

ֶאחיו ולללוגו'ראווּו



ן הטמבל של העיירה. המסכן, לא חכם במיוחד  בבית הקפה של עיירה אחת נהגו קבוצת אנשים לצחוק על חשבו)  5(
היה חי מנדבות ולפעמים איזה עבודה קטנה מזדמנת. כל יום היו קוראים לו לבית קפה והיו נותנים לו לבחור בין 

. תמיד הוא היה בוחר בגדולה בשמחה, והיה ממשיך בדרכו 10שהיא יותר גדולה יותר, לבין מטבע של    5מטבע של  
כל מהצד שאל אותו האם לא שם לב שהמטבע הקטנה שווה יותר. ה'טמבל' השיב לו: "כן אני  יום אחד בחור שהסת

 יודע, אני לא כל כך טיפש אבל אם הייתי בוחר בקטנה היה נגמר המשחק ולי הפרנסה................" 

נים היום שהוא שני דוסים נוסעים באופנוע. שוטר תנועה עוצר אותם ורואה שהם נסעו בסדר גמור, והם הראשו)  6(
עצר על אופנוע שנסעו במהירות מותרת בחוק, הוא ניגש אליהם ואומר להם: "כל הכבוד לכם שאתם יודעים לשמור 
את חוקי התנועה" אחד מהם אומר לו: "נו. מה אתה רוצה? השם איתנו". השוטר אומר: "השם איתכם??? שלושה 

 על אופנוע, רשיונות בבקשה............"  

דדים מתכננים שוד בנק במשך מספר חודשים, בסוף הגיע העת לביצוע, הם נכנסים לבנק מנתקים מהר שני שו)  7(
את האזעקה והמצלמות תוך כדי ביצוע מושלם עם בגד שמסתיר הכל חוץ מהעיינים שגם הן היו מכוסות תחת 

שהביאו איתם הם    משקפיים כהות, לאחר שכל עובדי הבנק שכבו על הריצפה הם העמיסו את כל הכסף על שקים
יצאו משם מהר עלו על רכב תוך כדי נסיעה הם מחליפים רכב והגיעו למקום מסתור, אחד יושב ומתחיל לספור את 

 בערב כמה גנבנו בחדשות.... הכסף שהיה רב מאוד, אומר אחד לשני בשביל מה אתה סופר את הכסף במילא נשמע  

הדם והצילומים בדקו המומחים ויש לו בשורה טובה בשבילו רופא מתקשר למטופל ואומר לו: "שלאחר בדיקות  )  8(
ובשורה רעה" אז המטופל שואל: "מה הבשורה הרעה?" הרופא אומר לו צריך לכרות לך את שני הרגליים, אז 

 הרופא ענה לו: "מצאתי לך קונה לנעליים.........."  האיש שאל אותו: "ומה הבשורה הטובה?"

והוא התיישב במקום של משוגע אחד מתיישב במחלקת עסקים מחלקה ראשונה, מאחר שהיו חסרים מושבים  )  9(
איש עשיר שהזמין כרטיס שראש, ניגש אליו הדייל ובדק את הכרטיס שלו, מאחר שהוא ראה שהכרטיס הוא כרטיס 
למחלקת תיירים ביקש ממנו לקום ולעבור לשם. אבל המשוגע התעקש ואמר: "אני נוסע לניו יורק להצליח ואני 

משאר הדליים אבל ללא הועיל, לבסוף קם אחד מהנוסעים ניגש   לא זז" לאחר שעה של וויכוחים ביקש הדייל עזרה
אליו ואמר לו משהו, תוך רגע הוא קם ועבר למחלקת תיירים. שאלו אותו כל הדיילים: "מה אמרת לו?" הוא אמר  

 להם: "פשוט אמרתי לו שמחלקה ראשונה בכלל לא טסה לניו יורק............" 

 ב

       מנוי לכל שנת ה'תשפ"א
 רוצה לקבל לבית את העלונים שייצאו בעזרת השם בשנת תשפ"א 

 תתקשר עוד היום למערכת העלון!  ולשלם רק על עלות המשלוח 
 ₪ לחודש.   5עלות המנוי 

 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 
 משפחת כרמלי

 דוד סגל.

מתקיים שיעור דרך הלוין של   *בר"ח שלמה מוסאיוףבכל ליל שישי 
במהלך   21:30שליט"א  מהשעה:  ליאור גלזרפה מפיק   מרגליות הרב 

 השיעור מתקיים מכירה של הטשולנ'ט הכי טעים.  

 * ₪050-437-0548.    220מנת טשולנ'ט  

השכרת אופניים חשמליים,  
 קורקינט חשמלי ואופנים רגילות. 

יש גם תיקונים, ומכירת  אצלינו
רגילים. +אופנים חשמליים חלקי 

0548-520-351

 בשורה משמחת!!!! 
 '.  2הבדיחות שכולם ציפו לזה 'לא נפסיק את השמחה  חוברת יצא 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.
 } 4941-323-058–  תשפ"א כסלו רביעי כ"גיום מבעזרת השם  המכירה{
עד הבית {אזורים מסוימים בירושלים בלבד!}   חינםהמזמינים הראשונים משלוח  50שימו לב:  

 . . הכמות מוגבלת41-49-323-058להזמנות חייגו:  

הודעת  
  מערכת

הגיליון הבא  
יוצא   59מס' 
חנוכה  על 

  60ומס' 
  חודש טבת 
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