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 וסיפורים ליקוטים 
 שמות - נפלאים

 
  "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" 

 (א, א) 
 . יש לדקדק למה אמר הכתוב הבאים מצרימה שהוא לשון הווה 

יש לומר על פי מעשה שהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא 
 .זיע"א, אשר שלח את אחד מחסידיו להתגורר בברלין

באותה העת פשטה מאוד נגע ההשכלה בברלין והאנשים אשר  
 תו של אותו חסיד לא התנהגו על פי דרך התורה.  התגוררו בשכנו

חש החסיד תמיד כגר וזר בסביבתו, ובכל נסיעה שנסע להרה"ק 
מבעלזא הרבה להתאונן באוזניו על כך, ובקשו שרצונו לעזוב את  
ברלין ולשוב למקומו הראשון, אך הרה"ק מבעלזא לא הניחו  

 .לצאת את ברלין
א, אך לא התאונן לאחר זמן בא שוב החסיד להרה"ק מבעלז

כמקדם, פנה אליו הרה"ק  קום מגוריובאוזניו על אודות מ
מבעלזא ושאלו מה בדבר שכניך, השיב לו החסיד כי ב"ה הורגל 

למצבו, ושוב אינו מרגיש כגר וזר 
 .בין שכניו

כששמע זאת הרה"ק 
מבעלזא, פנה אל החסיד  
ופקד עליו לעקור מיד 
מברלין ולעבור להתגורר בין  

ים ושלמים, אנשים ירא
שכל זמן שהרגיש עצמו זר 

יבתו אזי מובטח ומנוכר בסב
הוא שלא ילמד ממעשיהם 
הרעים של שכניו, אך כיון  
שהורגל לסביבתו ונעשה  
כתושב ביניהם, יש לחשוש  
שמא ילמד חלילה ממעשי 
שכניו, לכן ציווה עליו  
הרה"ק מבעלזא שיעזוב את 

 מקום מגוריו.  
  ' הבאים מצרימה'לפי זה י"ל 

, לא באו  הווה, שבשעה שירדו בני ישראל לארץ מצרים שוןבל
להשתקע שם אלא לגור שם באו כגרים וכזרים, ובאמת כל  
אותם שנים שהיו בני ישראל בארץ מצרים לא שינו שמם 
ולבושם שלא למדו ממעשי ארץ מצרים הרעים, והיו בבחינת 

 הבאים כמו שעכשיו באו. 
 (כ"ק אדמו"ר מהרשנ"נ מלעלוב זי"ע)

 

 ותמלא הארץ אותם" (א, ז) "
תיאטרות מהם, מיד גזרו עליהם שיפרשו כיוון שנתמלאו בתי 

 מהם (מדרש רבה).

כל כמה שהיהודים חותרים לחדור לעולם התרבות של הגויים, 
כך מתגברת יותר שנאת הגויים ליהודים וממציאים חוקים 

 לבודד אותם.
שב", וכך פירש הנצי"ב:"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתח

לא  -"בגויים  -תערב יהודים צריכים להיות לבדד, וכשרוצים לה
 יתחשב", אין הגויים מחשיבים אותם. 

 

 "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" (א, כב) 
ה הנוראה שמטרתה הייתה למנוע את  משה רבנו נולד בצל הגזר

 גאולת ישראל על ידי הטבעת מושיעם.
היה בידיה, וכשהייתה  אמו של משה הצפינה אותו עד כמה שרק  

יכלה עוד הצפינו" עשתה עבורו "תבת גמא  משוכנעת כי "לא
 ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בסוף על שפת היאור".

התבה,  נשאלת השאלה: מדוע הייתה צריכה אמו לצפות את 
ואולי שמא לא ימצא אותו איש? והוא, חס וחלילה, ימות מרעב 

ויתרה  בתיבה, אם לא יטבע?  
מצא אותו  מזאת, אולי י

 י ויהרוג אותו? מצרי אכזר
התשובה לכך היא כי אסור  
לו לאדם להתייאש מראש  
ולהרים ידיים, אלא תמיד 
בכל עת ובכל מצב, כפי 
שאמרו חז"ל "אפילו חרב 

צווארו של חדה מונחת על 
אדם", צריך הוא לעשות  
את כל מה שניתן לו לעשות 
ולהתפלל לרחמי שמים 

 ולסייעתא דשמיא. 
 

  ת התיבה "ותרא א 
בתוך הסוף ותשלח  

 את אמתה ותקחה" (ב, ה)
הגאון הצדיק רבינו החפץ חיים זצ"ל סיפר, המגיד מדובנא זצ"ל 

ד קטן אוחז  הלך ברחוב העיר וראה עיוור עני, לבוש קרעים, ויל
בידו ומנחהו בדרכו. אדם אחר היה חולף על פניהם באדישות. 

והמדווים שיש  אם ניחון בלב רגיש, היה מבליע אנחה על הצער 
בעולם. אם לב מתפעל לו, היה נותן בלבו הודאה לבוראו על חוש 

 ים".  הראיה שחננו: "ברוך אתה ה', פוקח עיוור
ך על כולם היה לו לב למגיד מדובנא היה לב רגיש ולב מתפעל, א

רחום. עצר בדרכו, פנה אל השניים ונתן להם שלום. "אחי, מאין 
תלה  רטן ולא ענה. הילד העיוור מר נפש היה, אתם", שאל.

כגר וזר 
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 "חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך"
 (תהילים קיט, סב)

 

קבוצות גדולות מעםנגד דוד המלך התנהל מאבק אדיר, 
ישראל התנגדו להיותו מלך ישראל, כמו שרש"י הק' כתב

שמחתי באומרים לי בית"(קכב, א) על הפסוק בתהילים 
מתי ימות אותו זקןה' נלך", 'שמעתי בני אדם שאומרים 

 וימלוך שלמה בנו ויבנה בית המקדש'.
במשך כל היום היו שומעים עדכונים חמים מפי יודעי דבר
על מעשיו של דוד המלך. השמועות הרעות חגגו, ה'מבינים'
הוסיפו נופך, וכל החפץ מצא את הדרכים להתעדכן בעוד

 מלך.קצת לשון הרע על דוד ה
. . . . . . . . . . . . .

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 לעי"נ האשה החשובה 
 צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון -ליבוביץ ע"ה 
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 וסיפורים ליקוטים 
 שמות - נפלאים

 
במגיד עיניים נוגות, מיוסרות. סיפר שזה אביו, ואמו נפטרה, 

 סיפר שקר להם במעונם הטחוב, שאין עצים להסקה. 
"מיד,   העיוור, "המשך ללכת!"  "עם מי אתה משוחח שם", הפטיר

"לא", השיב  רחימאי", ענה המגיד. "אמור נא לי, כבר אכלתם?"
לבית התמחוי לעניי העיר, שם נאכל  הילד. "לוקח אני את אבא 

 את ארוחתנו ואחזירו לביתנו".
לא היה טעם לשאול את הילד האם הוא לומד. במצבו, פטור היה  

"אתן לכם ארוחה   מלימוד תורה. "בואו עימי", אמר להם,
משביעה, טובה בהרבה מהאוכל בבית התמחוי". זיק של הכרת 

ם והביעו פיקחות רבה טובה ניצת בעיני הנער, עיניו נעורו לחיי
כל כך, מהולה בעצב עמוק. המגיד ביטל את תוכניותיו, סב על 

ד. הביאם לביתו המוסק, עיקבותיו, התאים צעדיו לצעדי היל
. שקד להנעים את שהותם, טרח החם. וערך לפניהם שולחן

להשביעם. גם האב העיוור הפשיר, נרגנותו נסדקה. "טעים", 
 אישר. "נעים כאן".

ר כאן", שאל המגיד. "אקצה לכם חדר מוסק, להתגור "התסכים
שלוש פעמים ליום תקבלו כזו ארוחה. חינם אין כסף", מיהר  
,  להוסיף, והילד יוכל ללמוד בתלמוד תורה, חשב. על חשבונו

 כמובן.
האב העיוור התלבט. עיני הילד 

נצצו בתקווה. לבסוף הסכים  
האב, לנסיון. למעשה, התנחל 

ד את בדירת המגיד, שיעב
הבית לנרגנותו ולרצונותיו. 
והמגיד סבל הכל, הן גדולה  
הכנסת אורחים יותר מקבלת 

ד כאשר פני שכינה. במיוח
הילד החל לפרוח. קיבל מזון 

רה וביגוד, הלך ללמוד והתע
 בחברה. 

ברבות הימים נפטר האב, 
והילד המשיך לימודיו בישיבה.  
הוברר שיש לו זכרון מדהים, 
. לא שכח דבר מתלמודו

תפיסתו מהירה הייתה כברק, שכלו חד כתער, מידותיו זכות 
באין הפוגה.   כשמן, נשמתו טהורה כבדולה, התמדתו ושקידתו

רת ועלה עד מהרה קנה שם טוב ונודע לתהילה. בנה בית לתפא
על כס רבנותה של ברודי, ושמו נערץ לדורות, הלא הוא הגאון  

 האדיר רבי שלמה קלוגר זכר צדיק לברכה!
ורה לו היה המגיד מבליע אנחה וממשיך בדרכו, והילד  יה ק מה ה

ממשיך להנחות את אביו לבית התמחוי. מה היה עם ישראל 
 מפסיד, מה היה הילד מפסיד וכמה היה המגיד מפסיד? 

ה בת פרעה, כשהושיטה ידה לתיבה האם ידעה את מי היא  בתי
מצילה? האם שיערה שזה מושיעם של ישראל, אבי הנביאים, 

 ל התורה, שעל ידו תזכר גם היא לטובה לנצח נצחים?! מנחי
למעשה, כל ילד יהודי הוא כמשה בתיבה, אין לנו מושג איזה  

תן לו  עתיד מזהיר נכון לו, יתכן שיהיה לגדול הדור אם אך תנ
 ההזדמנות, אם ייפתח לו פתח. 

 

"וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו  
 בחול" (ב, יב) 

ידים מעיר אחת  'יבוז שבאו אליו חסמעשה ברבי ברוך ממז
לשבות במחיצתו, ושפכו לפניו מרי שיחם על דבר הנגישות  
שנוגש בהם הגוי העריץ, מושל העיר, שמציק לכולם ויורד 

. השיב להם הרבי בפסוק מפרשת לחייהם עד לבלי שאת
השבוע, פרשת שמות, 'וירא כי אין איש', ראיתי את המושל  

אר 'איש' כלל, 'ויך את המצרי', שלכם והנה איננו ראוי לתו
כלומר, דין הוא להכות את המושל ולהעבירו מן העולם, אלא 

, בעצם שבת קודש, 'ויטמנהו בחול' שזה לא בוער דוקא היום
שאולה בימות החול. ועוד באותו שבוע פגע הטמנתיו להורידו 

 (בשפתי צדיקים)  ברק במושל העיר והמיתו. 
 

"וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אכל" 
 (ג, ב) 

ו ״קול יהודה״ כתב החכם הרב יהודה צדקה זצ״ל כך: פרבס
״מראה הסנה רמז לעם ישראל, ישנם תקופות שעם ישראל 
בוער באש הרדיפות והצרות  
כסנה הזה הבוער באש, אבל 
אין להתייאש, כי ״הסנה איננו  
אכל״, עם ישראל חי וקיים 

 בזכות תורתו״. 
בספר ״עדות״ על השואה, 
ת  מובאות עובדות מצמררו

ו: תשעה באב תש״ד אל
במחנה ברגן בלזן. זו הפעם 
הראשונה שכל תושבי המחנה 
קיבלו עונש, ״היום אין אוכל, 
לא למבוגרים, לא לנשים, ולא  
לילדים״. אמא בשלה דייסה  
במים עבור אחותי הקטנה,  
בתיה, בת הארבע. ברגע 
האחרון תפסו אותה והחליטו להעמיד אותה למשפט. המשפט 

שבת פרשת נחמו תש״ד. התובע הגרמני ל לישל אמא נקבע ל
הפריז כדרכו בהאשמות שוא, ואמא ויתרה על זכותה להכחיש  
את האשמות, ואף ויתרה על זכות הסנגור לבקש הקלה בעונש, 
כך שפסק הדין היה נורא: ״שלילת מנות הלחם ליומים״. וכל זאת 
מחמת בישול לתינוקת בת ארבע. למחרת שאלתי את אמא 

את זכותה להכחיש חלק מהאשמות, אמא לא  ה צלמדוע לא ני
נתנה תשובה, ראיתיה נרגשת מאד. וכששאלתי שנית, השיבה  
אמא: ״שמתי לב שחוץ מהשופטים והתובע היה שם יהודי  
שרשם פרוטוקול, כך שבודאי כל מילה שהייתי אומרת היתה  
נרשמת ע״י יהודי בליל שבת. לכן שתקתי, היות ומוטב לרעוב 

 א לגרום ליהודי שיכתוב בשבת״. ל בדעוד קצת, ובל
באחד זאת ועוד, בצריף שלנו, היה מארגן אבא מנין לתפילה. 

מימי חול המועד תש״ה, באמצע התפילה, פרצו הגרמנים  
לצריף, והתחילו להכות בנו ללא הבחנה. בסוף הם קראו לאחראי  
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. . . . . . . . . . . . . 
 

ובשעות הלילה, לקראת שעת חצות, לאחר יום עמוס
הקנאים מתאספים מתחת לביתו ועורכיםוגדוש, היו 

 נגדו הפגנות סוערות...
ואז, באותם רגעים חשוכים, היה דוד המלך קם, נוטל
את כינורו ומזמר לבורא מעומק ליבו... "חצות לילה

 .אקום להודות לך"
היהן לו את הכוח להחזיק מעמד? כיצד מה נתולכאורה, 

מסוגל לנתב את הכאבים הנוראים הללו למקום של
 הודיה לה'???

. . . . . . . . . . . . .
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 וסיפורים ליקוטים 
 שמות - נפלאים

 
על הצריף, ג'וף גרונימאן, ונתנו לו מכות רצח. מר גרונימאן לא  

צהרים נקרא אבא אל מר גרונימאן זה, ואני שפחדתי  . בדתיהיה 
שמר גרונימאן יפגע באבא, נלויתי אליו, אך הופתעתי. ״מר 
עמנואל״, אמר האחראי, "אתה רואה את החבלות שקבלתי, הכל 

התפילה שאתה מארגן, אבל אני מבקש ממך, אל תבטל בגלל 
  ות״.מכ קבלעבור התפילה שלך אני מוכן להמשיך ול ,את המנין

 

 "וירא ה' כי סר לראות" (ג, ד)
"ויהי בימים הרבים ההם ויצא משה אל אחיו וירא בסבלותם", 

נתן עיניו וליבו   -רש"י מביא בשם המדרש: "וירא בסבלותם 
 להיות מיצר עליהם". 

עוד במדרש (שמו"ר ב, ו) מבואר: "ר"ש בן לקיש אמר הפך פניו 
, כיון שהביט בו הקב"ה אמר והביט, שנאמר וירא ה' כי סר לראות

נאה זה לרעות את ישראל". ויש להבין, מה הועילה הבטתו של 
) בסנה, האם על ידי כך כבתה הפך פניו והביטמשה מרחוק (

האש הבוערת? ומדוע השכר על כך 
 הוא "לרעות את ישראל"? 

רבי אליהו חיים מייזל פסע בין 
בתי העיר לודז' היהודית, 

כסף סוף כשהוא עוסק באי
לעניי לודז' שיוכלו לחמם את 
ביתם הקר בחורף הפולני.  
משהגיע הרב לביתו של גביר  
גדול הרחוק מחיי תורה ומצוות,  
נקש בדלת והמתין שהגביר  
יפתח, הגביר עמד בפת בחלוק 
בית קליל והזמין את הרב 
להיכנס לסלון שם בוערת האח 
ואז ישמע את דבריו. אך רבי  

רם אליהו חיים אמר לו: ט
אכנס רצוני שתקשיב לדברי. עניים רבים מצויים בעירנו, ש

לרובם אין אפשרות להביא טרף לביתם. כאן החל הרב להפליג  
בתיאורי עניות מזעזעים על הקור השורר בביתם, ילדיהם שחלו 
מהקור, ועוד רבים מדקדוקי העניות שלהם. כל הזמן הזה עמד 

וא מאזין  ת וההגביר בפתח כשהוא רועד מקור, שיניו נוקשו
מפאת הכבוד. לבסוף החליט להפסיק את הרב וביקש  
בתחנונים: "למען ה', ייכנס הרב לסלון ושם אשמע את סוף 
דבריו". הרב ניאות ונכנס פנימה, אך במקום להמשיך במשאו 
הארוך הגיע לתכלית דבריו וביקש כסף לצדקה. הגביר חתם על 

, ואז לקבלהמחאה מכובדת ביותר, הרבה מכפי שציפה הרב 
שאל: "יאמר לי הרב, מדוע לא יכולנו לדבר ליד התנור בניחותא 
וביישוב הדעת?" שאל אותו רבי אליהו חיים מייזל: תאמר לי  
בכנות, לו הייתי נכנס ומבקש כסף בלי להתמהמה, הייתי מקבל 
כזה סכום גדול ונכבד? "לא", השיב הגביר. "ובכן, זה מה שרציתי  

הקור השורר בביתם של הדלים את  לפעול, שתרגיש על בשרך
 ורק אז תתאמץ לעזור להם", סיים הרב.

למרות  –זה מה שאמר המדרש: כיון שסר משה רבינו לראות 
 – שאינו יכול להועיל, אבל "נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם" 

אמר הקב"ה נאה זה לרעות את ישראל! כדי לעזור לשני לא  

בחיוך קטן, או בלב עמים די צריכים תמיד עזרה ממשית, לפ 
בצרת הזולת. וכל שכן אם מנחמים אותו,   -ולו לרגע אחד    -דואב  

מתברך בי"א  –שהרי שנינו (בבא בתרא ט:) "והמפייסו בדברים 
 (במחשבה תחילה)  ברכות"!

 

"מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני 
 ישראל ממצרים" (ג, יא)

 . רבינו לה'יש כאן שתי שאלות של משה ש רש"י מפרש
 והשניה,  דבר עם מלכים?וכי חשוב אני ל  –מי אנוכי?  הראשונה, 

 מה זכו ישראל שתעשה להם נס?  –וכי אוציא את בני ישראל? 
בספר "וקראת לשבת עונג" מביא מעשה נפלא: בזקנותו של 
החת"ם סופר, כהו עיניו מראות, אולם, מכתבים רבים המשיכו  

ות ובהנהגות. משום כך, היה  להגיע לרב מכל קצוות הארץ בשאל
המכתבים. כששמע החתם סופר   בנו ר' שמעון מקריא לאביו את

את התארים נאנח אנחה מרה... מדוע אתה נאנח? שאל בנו, וכי  
נעלם ממך שאתה גדול הדור?!  
על כך אני נאנח! השיב החת"ם 
סופר בענווה, עד כדי כך הדור  
ירד, שבעוונותינו אני הוא גדול  

 הדור... 
אמר ר'   -יו אני מבין עכש

את דברי רש"י על  -שמעון בנו 
ק: "מי אנוכי כי אלך אל הפסו

פרעה". משה רבינו ברוב 
ענוותנותו שאל את ה': "מי 

מי אני שאדבר עם  –אנוכי"? 
מלכים? איני ראוי כלל להיות 
מנהיגם של ישראל. ואם באמת 
אני הראוי להיות מנהיגם, סימן 

 שהדור ירד מאד...  
אם  –הוסיף משה ושאל: "וכי אוציא את בני ישראל"?  ואם כן,
 כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!.. מצבם 

 

"ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם ויאמר 
 יד)-אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה" (ג יג

פירש היהודי הק' מפשיסחא זי״ע כי עיקר עבודת האדם לשוב 
ל העבר, ואז יוטב לו בזה לל עולהתחדש בכל יום, מבלי לחשוב כ

 ובבא.
והיה כי יאמרו אלי כיצד נגאל, והלוא    -ובזה מבואר, כי משה אמר  

משוקעים אנו במ״ט שערי טומאה עד ששכחנו מה שמו של 
הבורא, מה אומר אליהם. השיב לו הקב״ה כה תאמר לבני 

בלשון עתיד, מי שאומר מעתה אתחדש, ואיטיב -ישראל, אהיה 
 ומר לו אהיה מעתה עמך.רא אדרכי, גם הבו

אחד מחסידי הרה”ק מקאברין זי׳׳ע התאונן לפניו, רבי, הנני  
שקוע מאד בחטאי וה'בלאטע' (בוץ) גדול מאד, ענה לו הרה׳׳ק  

אם אין מוסיפין לו מים הרי הוא מתייבש    -אף הבוץ הגדול ביותר  
עזוב את דרכיך, וממילא תתייבש כל  -לגמרי, כיו׳׳ב אתה 

 (באר בשדה)  בוץ)... הבלאטע (ה

על כך 

ין 
ת, 
ף
ת 
י.  
ר  
ת,  
ר  
ק 
ב 
ח 
י  

ם 

נע
ע
ס
יר
ה
ע
ש
ה
פ
ע
א
מ
מ
אנ

שהדור ירד מאד...  
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אמר הרה"צ ר' אשר פריינד, חצות לילה מסמל זמן
נעלם -האור ששרר ביום הקודם של שיא החושך! 

ואילו האור החדש שאמור להפציע למחרת לחלוטין,
 עדיין לא נברא! -

שבו האדם מוצא את עצמוחצות לילה הוא מצב, 
הוא עומד בודד, חסר אונים, רועד מפחד, בלי כלום!

מו ברגע הבא. חצות לילהאין לו מושג מה יקרה ע
הוא רגע שבו אין לנו אפילו נקודה אחת קטנטנה של

 אור! הכול חשוך ומבולבל!
. . . . . . . . . . . . .



 

 ~4 ~  

 וסיפורים ליקוטים 
 שמות - נפלאים

 
 על בניכם ועל בנותיכם (ג, כב)  "ושמתם

ת הבגדים ששאלו מן המצרים שמו בני ישראל על בניהם א
("ושמתם" ולא  םובנותיהם, אבל לא הלבישו אותם בה

"והלבשתם"), שכן בני ישראל שמרו על תלבושתם המקורית, 
 ולא שינו את שמם, לשונם ולבושם.

 

 לא יאמינו לי" (ד, א) "ויען משה ויאמר והן 
לה משה על דעתו חשד כזה נגד בני ישראל, שלא כיצד מע

 יאמינו לו?  
משה רבינו ידע כי גלות מצרים הינה שורש כל הגלויות 
 - העתידות, וכי גאולת מצרים הינה שורש כל הגאולות העתידות

רצה מיד לסלול דרך לעתיד, שבני ישראל מוכרחים להיגאל 
מפי נים באמונה. לפיכך רצה לשמוע אפילו כאשר אינם אית

השם יתברך את הצו לגאול את בני ישראל אפילו בעת ש"לא 
 (שפת אמת) יאמינו לי"... 

 

"כי מתו כל האנשים  
  המבקשים את נפשך" 

 (ד, יט) 
שירדו מנכסיהן והעני חשוב 

 כמת (רש"י)
מסופר על הגאון רבי יוסף 
שאול זצ"ל בעל שו"ת שואל 

ני אחד ומשיב, שבא אליו ע
 לבקש נדבה, והגאון ר' יוסף 
שאול הלך לחדר השני להביא  
לו כסף, וכאשר בא בחזרה  
ראה שהעני גנב שעון, ואמר  
עתה מתורץ לי מה שאמרו  
חז"ל "עני חשוב כמת", 
דלכאורה קשה, הרי אנו רואים  
שהעני אף היותר גדול גם כן,  

לא ירצה למות. אלא הכוונה  
להיות יחידי בחדר, שצריך  היא, כמו שאין רשאים להניח מת

 שמור עליו, כך אין רשאים להשאיר עני יחידי בבית. שומר שי
 

 "כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" 
 (ד, יט) 

לכאורה דבר זה תמוה, הרי בזמננו אכשר דרא, והוקמו הרבה  
קופות של צדקה, המחלקים כסף לעניים א"כ מדוע עני חשוב  

 כמת?
  כמת", היינו עני שהוא מחשיב את   -ובאלא שצריך לומר "עני חש

 עצמו לאדם חשוב מלהצטרך לבריות, באמת נחשב כמת.

 -וכמאמר החכם: עוד לא היה אדם שמת מרעב, אלא מהבושה 
 שהיה בוש מלבקש.

הרה"ק רבי וואלף מסטריקוב אמר בדרך צחות: "עני חשוב 
כאשר הוא כמת, שהרי רק פעם אחת   -כמת" פי' מתי חשוב העני

ד מכבדים אותו, אבל וכן בעני, פעם ראשונה שהוא בא, עו  מתים,
 בפעם השניה חשיבותו יורדת, והיא פוחתת ככל שירבה לבוא. 

 

"לא ידעתי את ה׳ וגם את ישראל לא אשלח" 
 (ה, ב) 

מידת הגאווה שהייתה בפרעה הובילה אותו ואת עמו לאבדון. 
הוג באחריות מסיבה פשוטה: פרעה לא יכל לחשוב כדבעי ולנ

עצם המחשבה שהוא אלוהי   - ”גאווה”. הגאווה שיכרה אותו 
 מצרים העבירה אותו על דעתו.  

משל למה הדבר דומה: במכון לגמילה מאלכוהול הביאו מרצה  
שיסביר מהו הנזק הנגרם  
משתייה מרובה של ויסקי. אחת  
המטרות הייתה להפחיד את 
המכורים ולמנוע מהם לחזור 

 פה המרה. לטי
ריו המרצה פתח את דב

בניסוי, וכדי להסביר מהו 
הנזק שגורם האלכוהול, 
הכניס תולעת שהביא עימו 
לתוך כוס של ויסקי צלול. 
התולעת התפוררה תוך 
שניות ספורות לתדהמת כל 

 הנוכחים.  
היו שביקשו לראות זאת שוב, 
המרצה שראה את שיא 
ההצלחה מול עיניו חזר על 

פעמים  הניסוי כמה וכמה
של ובכל פעם ההתפעלות 

המתאווים לטיפה המרה 
 הדהימה אותו מחדש.  

לאחר הניסוי שאל המרצה את  
 הנוכחים: ”מי מכם עכשיו יכול לומר לי מהי המסקנה מהניסוי”?  
דממה השתררה באולם, אף אחד מהנוכחים לא רצה להכיר 
בעובדה של הרס הגוף מאלכוהול או חלילה לומר מילים שלא 

 רק אחד הצביע. לו בעתיד לשתות אלכוהול,  יאפשרו
המרצה איפשר לו לדבר והוא אמר בקול רם: ”מי ששותה ויסקי  

 אין לו תולעים בבטן”. 
והנמשל ברור מאליו: פרעה לא יכל להכיר בעובדה שה' הוא 
האלוקים, כיוון שזה אומר שהוא לא! את זה, הוא לא יכול היה  

גדלות” הגאווה מחקה את  ב”שיכרון  -לסמל. פרעה היה שיכור 
 המדינה על כלכלתה ותושביה וזה לא הזיז לו.  כל 
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ניתיו'טוב לי כי ע, טוב לי ודווקא ברגע החלש הזה
בכל חושך יש(תהילים קיט, עא),  למען אלמד חוקיך'

איזה טוב וחסד יש בחושך?? מה טוב לי !!!טוב וחסד
חוקיך' שאני אחיהכאשר אני מתענה? 'למען אלמד 

עם הבורא, עם אמונה כזאת שהיא "חוק" בלי הבנה
 ובלי השגה!!!

'להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילה' (תהילים צב, ג)
כשהולך לנו בטוב, כשאנו חשים שעכשיו זה מצב של

, אבל גם כאשרונגיד חסדו בוקר, נודה לבורא עולם
לילה, כשחלילה נראה לנו שהמצב נמצאים במצב של

נו פנים, עדיין 'ואמונתך בלילות', דווקאלא מאיר ל
בשעות שהאפילה שולטת על כלבחצות הלילה, 

 אקום להודות לך! -חלקה טובה 
 ספינקא) -(נקודות של אור 











 

 

 

 

 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

שמותפרשת  טבת ה'תשפ"א כ"ה  

ֹ ל ָּכתּוב  ָּפָרַׁש ת ְׁשמוֹ ת - ַהּכ
 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

 וב"ב     אריה ושרה לוי וב"בשלמה ודנה דוד 
 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  
 ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה אילן בן

 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית

 נעמיאנאל חביבה בת שולמית          אורן בן 
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזראברכה      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
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

נעמי בת רחל              נעם יצחק בן רחל ברכה  
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 נזימה      משה בן

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

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

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

 ימים

16:34 

 פניני עין חמד

באה רוח והעיפה את הכובע לתוך המים. בא 
דג ובלע את היהלום שהיה בתוך הכובע. הדג 

 -אמר אליהו הנביאנמכר ליוסף מוקיר שבת. 
 מי שלווה בשביל שבת, השבת משלמת לו!

 

שואל הרב 'עץ יוסף': אם המסקנה של הסיפור 
השבת משלמת  היא כי מי שלווה בשביל שבת,

מדוע צריכה הגמרא לומר לנו את כל לו, 
 הסיפור הזה עם הגוי?

 

הגזירה אמת והחריצות מתרץ הרב: ללמדנו: "
". נגזרה בשמיים גזרה שהכל הרכוש של שקר

הגוי יעבור ליוסף. כל ההשתדלות שהגוי עשה 
לא עזרה. אדרבה רק בזכות שמכר את כל 

 שו.נכסיו וקנה מרגלית, יוסף זכה בכל רכו
 

פרעה גזר להשליך את הזכרים ַליְאֹור מכיוון 
שחלם שיוולד ילד שיושיע את ישראל. לכן 

(שמות  ציוה: "ָּכל ַהֵּבן ַהּיִּלֹוד ַהיְאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו"
. בזכות השלכת התינוקים ַליְאֹור, בתיה א, כב)

בת פרעה מצאה את משה רבינו וגידלה אותו 
 בבית פרעה, למרות גזירתו.

 

כלי יקר' מבאר: "וַּיָָקם ֶמֶל ָחָדׁש ַעל ִמְצָריִם ה'
א יַָדע ֶאת יֹוֵסף" הוא לא  - (שמות א, ח) ֲאֶׁשר 

ידע את הסיפור של יוסף והאחים. כי אם 
היה יודע ששום ההשתדלות לא תעזור לו, 

לא היה נלחם נגד גזירתו של הקב"ה.
 

16:33 

17:30

17:26 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 17:26
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

18:02 

17:57 

17:57 

 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 

 17:30 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  16:37

כתב: "הגזרה אמת! (פרשת וישב) הרמב"ן 
שקר!". בן אדם יודע שהקב"ה גזר  -והחריצות

משהו אבל זה לא מתאים לו, ולכן הוא מנסה 
לשנות את זה בכל דרך. האם זה יעזור לו? 

 לא!
 

מהיכן לומדים זאת? מהסיפור של מכירת 
ם יוסף. כששמעו האחים שהם הולכי

להשתחוות ליוסף, עשו כל מאמץ כדי 
 שהחלום לא יתקיים. 

 

האם זה עזר להם? לא! להקב"ה יש תוכנית, 
והיא תתבצע. כל מה שנעשה לא רק שלא 

בזכות ימנע את הגזרה, אלא אפילו יסייע לה. 
מי יוסף נהיה מלך על כל מצרים? בזכות 
האחים! אם הם לא היו מוכרים אותו, הוא 

אם יש גזירה בשמיים  לא היה מגיע לשם!
כל  -בשבועה או גזירה החתומה בדם

ההשתדלויות שבעולם לא יצליחו לבטל 
 אותה.

 

מסופר על (מסכת שבת דף קי"ט ע"א): בגמרא 
יהודי בשם יוסף שהיה מכבד את השבת 
בדגים ומטעמים ומענג אותה, ואף היה לווה 
כספים כדי לכבד את השבת. הבריות כינו 

 בת'. אותו 'יוסף מוקיר ש
 

ליוסף היה שכן גוי עשיר מאוד. יום אחד באו 
החוזים בכוכבים ואמרו לאותו עשיר כי כל 

 נכסיו עתידים להגיע לידי יוסף השכן.
 

מה עשה? מכר את כל נכסיו ובכסף שקיבל 
קנה יהלום. את היהלום תפר בתוך הכובע 
שלו. באופן זה חשב לשמור על רכושו תחת 

 ידו ושלא יגיע לידי יוסף.
 

יום אחד, העשיר עבר על הגשר שמעל הנהר. 

18:01 

 ֲאֶׁשר  וַָּיָקם ֶמֶל ָחָדׁש ַעל ִמְצָריִם"
 (שמות א, ח) ף"א יַָדע ֶאת יֹוסֵ 



 

 

 
 האם יש בישולי גויים כאשר הגוי מלח או כבש את המאכל?

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

[מאכל שנכבש וכן 'כבוש כמבושל'  [נתינת כמות גדולה של מלח על גבי מאכל נחשבת כהרתחה],אף שהלכה רווחת 'מליח כרותח' 
 שו"ע (יו"ד סימן קיג סי"ג). מקורות:, כאשר גוי מלח או כבש אין בזה איסור כלל. שעות ברצף דינו כמבושל] 24בתוך נוזל למשך 

 

 נחשב כבישול לגבי איסור בישולי גויים. וכן הדין לעניין 'עישון' שאינו
 

בישול על ידי קיטור [מצוי בבתי חרושת], בין אם המאכל נמצא בקופסאות שימורים ובין אם הבישול בסירים עם דופן כפולה 
אות טז)  ראה 'דרכי תשובה' (סימן קיג מקורות:שבתוכה עובר הקיטור, נחלקו הפוסקים, האם דינו כבישול ויהיה מותר על ידי גוי. 

"ע שהביא דעת האחרונים. בשו"ת 'יביע אומר' ח"ה (יו"ד סימן ט) כתב להתיר, מכיוון שהוא דבר חדש שלא גזרו עליו חז"ל ודמי לעישון דשרי. ע
אין בו  - שבישול על ידי קיטור -בספרו 'הליכות עולם' ח"ז (עמוד קלא). כ"פ בשו"ת 'מנחת יצחק' ח"ג (סימן כו אות ו) שגדולי האחרונים ס"ל 
הלפרין' (עמוד קעד) חילק בין  -משום בישולי גויים. ע"ע בשו"ת 'מנחת דניאל' ח"א (סימן פ). אולם בספר 'כשרות ושבת במטבח המודרני 

לחלק בין קיטור חי, שיש מקום לַדמותו לעישון, שעוש -מעושן, שהוא שינוי במהות המתבשל  ה לבין קיטור, שהוא שינוי בדרך הבישול. עוד יש
לוי' שינוי במזון המבושל, לבין בישול בסירי קיטור, שמחממים בקיטור בין דפנות הסירים, ואין כל שינוי במאכל עצמו. כ"כ לאסור בשו"ת 'שבט ה

ר ח"ו (סימן קח אות ו, וח"ט סימן קנו) שהבישול בקיטור הוא תולדת האש ממש. אין זה דומה למ"ש האחרונים אם בישול ע"י קיטור נכנס באיסו
זהו דרך בישול כדרכו בתולדת אש, ואינו דומה כלל לעישון ולא לחמי טבריה. ומטיה כן משמיה דה'חזון איש'.  -בישולי גויים, מכיוון שבזמן הזה 

אה ובספר 'שבות יצחק' ח"ו (עמוד סה) הביא לאסור משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל. כן הביא בשמו בספר 'ישא יוסף' (חיו"ד סימן כד אות ד). ר
 -עוד בקובץ 'בית הלל' (תמוז תשס"ו עמוד יח) מה שכתבו בשמו דמנא לן לחלק בזה שקיטור לא יחשב בישול. ע"ע בספר 'אורחות משפט

אושינסקי' (עמוד תד). בשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ג (יו"ד סימן רמז) כתב, שראוי להחמיר בקיטור. שוב ראיתי, שכן העלה להחמיר בשו"ת 
 ד (חיו"ד סימן יח אות טו).'דברי דוד' ח"

 

מותר לשתות קפה או תה, שהכין גוי עבור ישראל, אם אין בו חשש תערובת איסור, מכיוון שהעיקר במשקאות אלה הוא 
שו"ת 'יחווה דעת' ח"ד (סימן מב). מוכח מדברי האחרונים, שלא חששו לביטול איסור  מקורות: המים והקפה או התה בטלים אליו.

ן שהוא מדרבנן. כן פסק בשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ד (סימן קצג) ובפרט כאשר היהודי נותן את הסוכר, דהוי גמר מלאכה על לכתחילה, מכיוו
טולדאנו' (חיו"ד סימן מז) שבמשקה תה אין משום בישולי גויים, מכיוון שהרוב הוא מים, ואין בישול  -ידי ישראל. שוב ראיתי בשו"ת 'שאלו לברוך

כאשר אבקת הקפה עברה תהליך קליה או בישול בבית החרושת [כפי שעושה היום חברת 'עלית' ועוד], מה שהגוי נותן את  גוי במים. ע"ש.
וך המים, אין בו כלל איסור של בישול גוי, מכיוון שאין בישול אחר בישול. עוד נלע"ד להקל, כאשר צורת הכנת הקפה ע"י שפיכה מכלי ראשון לת

מה שכתבו מקצת פוסקים, שאין בישולי גויים ע"י עירוי מכלי ראשון. אולם דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל להחמיר הכוס שהוא כלי שני, לפי 
הובא בשו"ת 'עמא דבר' ח"א (עמוד קעד) וכתב מוטב, שהיהודי ידרוש שיביאו לו את המים הרותחים בנפרד והקפה או התה בנפרד. ישים 

 וגם כן הוא בודק את מה ששותה. -ליהם את המים הרותחים. נמצא, שהוא בעצמו בישל אותם בכוס יחד עם הסוכר. אח"כ ימזוג ע
 

כל איסור שתיית שיכר אצל הגויים  מקורות:מעיקר הדין, מותר לשתות את הקפה אף בבית קפה של גויים או בביתו של הגוי. 
סור. כדעת מרן השו"ע (יו"ד סימן קיד ס"א). כ"כ ה'פרי בביתם או בחנותם הוא דווקא במשקה משכר, אבל משקה שאינו משכר אין בו שום אי

חדש' (יו"ד סימן קיד סק"ו). וכן בספר 'זבחי צדק' (שם אות ט). הגרי"ח בספרו 'בן איש חי' (חוקת ש"ש אות טז) כתב, המנהג פשוט בבגדאד 
שכין ידיהם ממנה. ע"ש. פשוט הדבר, שכאשר יש לשתות קפה של גויים אפילו במקום הנועד שלה, ואומנם בעל נפש צריך להחמיר והצנועין מו

 חשש למושב לצים, יש להחמיר. 
 
 
 
 

ויש לי  ,סיפרה אישה אחת: מאז פטירת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אני מארגנת אמירת תהילים לילדים מדי שבוע
סיפוק רב מכך. בעלי התנגד לכך מאוד מסיבות שלו. כמה שניסיתי לשכנע אותו ולהסביר לו על חשיבות העניין, לא הועיל. 
הוא עמד על דעתו, שצריך להפסיק עם זה. הבנתי, שכנראה, אין לי ברירה ועלי לעשות את רצונו ולהודיע לילדים על הפסקת 

והחלטתי בכל זאת לעשות השתדלות נוספת. הלכתי לציון של מרן זצ"ל. התפללתי אמירת התהילים. היה לי צער מכך, 
וביקשתי, שבזכותו של מרן ה' יתברך יַטה את ליבו של בעלי, שיסכים לאמירת התהילים... סיימתי להתפלל, חזרתי הביתה 

 .ולא סיפרתי על כך דבר
 

עי, אל תסגרי את התהילים. תמשיכי עם הילדים, תמשיכי, בוקר אחד, בעלי התעורר, כאשר כולו מרוגש. הוא אמר לי: "תשמ
תמשיכי!". בעוד אני מתפלאת על תגובתו, הוסיף ואמר: "אל תשאלי מה חלמתי. בלילה, אני רואה את מרן הרב עובדיה יוסף 

בית רבן אתה יודע, מה הזכות והמעלה של תינוקות של זצ"ל בא אלי. הרב שם את ידו על כתפי, הולך איתי ואומר לי: '
". החלום הזה הספיק. כיום הבעל בעצמו יתברך. תדע לך, שזו מעלה עצומה! 'שקוראים תהילים?! כמה זה אהוב לפני ה

 מעודד את אמירת התהילים. אנחנו נלמד מכאן על מעלת התהילים, ועד כמה היא חשובה בשמיים.
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אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
עסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהת

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).  -חיים יונה הלפרין אב"ד ריישא(בת ר' חיה 

  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

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

 

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

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

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

באי ג'רבה. מטל ילדותו שקד  )1908(י"ח תמוז ה'תרס"ח -נולד ב -הגאון הרב שלמה מאזוז זצ"ל
 12הרבה על התורה וירד לעומקה מתוך צער ודוחק גדול, שכן אביו ירד מנכסיו. כשהיה כבן 

כשהיה כבן עשרים  )1930(שנים היה נושא ונותן בחילופי מכתבים עם גדולי הדור. בשנת ה'תר"צ 
נפטר הגאון הרב כלפון משה הכהן.  )1950(ושתיים שנה נסע לתוניס עיר הבירה. בשנת ה'תש"י 

רבינו חזר לאי ג'רבא ולאחר שהפצירו בו גדולי הקהילה הוא הסכים להתמנות במקומו. לאחר 
התחרט ורק אחר שטרחו גדולי הדור הסכים להתמנות לרב הראשי. נחשב בין גדולי הדור מכן 

בעיון הש"ס ובבקיאות. פוסק מובהק ודיין מצוין. אשתו הראשונה נפטרה לאחר מחלה והשאירה 
לו בן כבן עשר. לאחר מכן נשאר גלמוד חמש שנים מחוסר אמצעים כספיים להקים בית שני. 

 ולשת הלב.בנוסף חלה בסּכרת וח
 

עלה לארץ והתגורר בנתיבות. בשנה הראשונה גר עם משפחתו  )1956(בשנת ה'תשט"ז 
בפחונים, שהיו בשטח פתוח. הם חיו ללא מים או חשמל וללא שירותי סניטציה בסיסיים. לאחר 
כשנה עברו לדירת קבע. הסוכנות דאגה לו למשרה של 'רב העיר נתיבות', אך רבינו ויתר על 

דיף להתפרנס מיגיע כפיו כבעל חנות לדברי סדקית. עם זאת זכה לכבוד והערכה התפקיד והע
מתושבי המקום. עזר לרבנים להשיב על שאלות שנשאלו. רבינו הניח ספרי קודש רבים בחנותו 
ולמד בהם בזמן שישב בחנות. ענוותן מופלא. ברח מן הכבוד והשררה. אהב את הבריות. דיבר 

גדול וקטן. שימח את הבריות. ותרן בממונו וגם בכבודו. לא שמר  -עם כל אחד בגובה העיניים 
. ציונו )1982(כ"ה טבת ה'תשמ"ב -טינה למי שפגע בו. יסורים רבים סבל עד יומו האחרון. נפטר ב

 הכנסת 'אהלי שם' בנתיבות.-שנים. הוקם על שמו בית 74-בנתיבות. חי כ
, מרת זיווג ראשון) -(בת ר' ציון סופרמרת שלביה  נשותיו:מרת מינה.  אימו:חכם ר' מנחם.  אביו:

 (רבו המובהק).הגאון ר' מקיקץ שאול השלי  מרבותיו: (זיווג שני).רבקה מעיתקה 

 , ר' מני, בן יחיד מאשתו הראשונה) -(רב בנתיבותר' יחזקאל  ביניהם:תשעה ילדים.  ילדיו:הגאון ר' אלטר מאזוז.  מתלמידיו:
שו"ת על  -שואל ומשיב•הלכות ריבית  -כרם שלמה• מספריו:צבי, מרת חנה אוזן. -ר' אשר, מרת ימימה, מרת שולה בן

חידושים  -חשק שלמה•חידושי תנ"ך, דרושים ודינים  -מדרש שלמה•שו"ת וחידושי שו"ע  -כיסא שלמה•ארבעת חלקי שו"ע 
 ירחון תורני רבני, הכולל חידושים בש"ס ובהלכה.  -מקבציאל•בתלמוד 

יפר בנו ר' אשר: פעם הייתי נוכח, כאשר אישה אחת הביאה לו טלית קטן של בנה בשביל בית ספר. היא אמרה לרב: "תרכיב לי בו ציצית". ס
רכיב!". היא ענתה לו בחוצפה: "אם כן, במה אתה רבי?". רבינו בענוותנותו לא ענה לה כלום, אבל אני עניתי לה. איני רבינו ענה: "איני רגיל לה

 רוצה לספר כיצד נענשה אותה אישה ומשפחתה מהשמיים אחר כך.

של הרבנים זצ"ל ונתקלתי נו ר' אשר סיפר על בקיאותו המופלאה: "עשרות ואולי מאות פעמים כשאני תקתקתי במכונת כתיבה כתבי יד ב
בדבר שלא הבנתי אותו, הייתי הולך אליו והוא היה מיד פותר אותו כלאחר יד, אם להוסיף מילה או להחליף הלשון או להסביר את הדברים. 

ענה לי: פעם העתקתי את הספר 'מאמר מרדכי' ח"ב ונאכל חלק מכתב היד, וסוף הדברים היה ועי' ולא יותר. הראיתי לו זאת, והוא מיד 
 'מהרש"א בפסחים דף מ"א'."  -"תכתוב

שהיה צעיר לימים, היה מדבר בלשון צחה ושפה ברורה. פעם אחת קם לומר סליחות עם אביו ז״ל בבית כנסת רבי מנחם חורי זצ"ל, והוא כ
ל קטן ויודע לתקוע?" כשחזר לבית עדיין קטן. אחרי שתקעו בשופר, הוא לקח את השופר ותקע כהלכה. הציבור נתנו עיניהם בו: "איך עדיין בגי

 לא הרגיש טוב ומיד לא היה יכול לדבר כלום. רק אחרי כמה ימים התחיל לדבר בערלות שפתיים.

בינו היה מעין אנציקלופדיה מהלכת. היה יודע כמעט את כל ספרי הראשונים והאחרונים בני ספרד ואשכנז מי המחבר שלהם ועל מה ר
ילו חוברות קטנות וספרים קטנים בודדים, שיש בהם חידושי תנ"ך וכיוצא, היה מכיר אותם טוב ואומר לך, על אדניהם הוטבעו, דבר פלא. אפ

 מה הם מדברים. (הסיפורים מתוך 'כרם שלמה')

ברך סיפר, שעשה תוספת לדירתו ולא ביקש אישור בניה מהמועצה. לאחר תקופה רצה למכור את הדירה ופרסם אותה למכירה. א
היתה גדולה. אולם בכל פעם שקונה פוטנציאלי, בא לראות את הדירה והתלהב, כשראה את תוספת הבניה שאל: "האם יש לך ההתעניינות 

אישור בניה מהמועצה?". כשנענה בשלילה, הוא שאל: "אם כן, כיצד תמכור את הדירה? הרי במקרה של תוספת בניה צריך אישור 
 עם רשויות החוק ולא קנה את הדירה.  מהמועצה?". הקונה הפוטנציאלי לא רצה להסתבך

 

מכיוון שדבר זה חזר על עצמו כמה וכמה פעמים והוא לא היה בקי בדבר, הוא ערך בירור בנושא והסתבר, שאכן כך קובע החוק. אם הוא 
רוצה למכור את הדירה, עליו להביא אישור מהמועצה, אלא אם כן ימצא קונה, שמוכן לרכוש את הדירה ולהסתכן, שהרי הוא עלול בעתיד 

 בת הדירה שלא כחוק. בצר לו פנה למועצה וביקש אישור בדיעבד לתוספת החדר שבנה ואישור למכירת הדירה. לעמוד למשפט בגין הרח
 

במקביל הוא התייעץ עם עו"ד ששמע את הסיפור ואמר לו: "חבל לך על הזמן. לא תקבל אישור מהמועצה, עד שתהרוס את החדר שהוספת. 
ובה זו ופנה לשמאי, שהעריך את שווי הדירה. "לבטח השמאי מכיר את העניין מקרוב. היה עליך לחשוב לפני שעשית". הוא לא הסתפק בתש

 סביר להניח, שהוא שאנשים מבקשים ממנו להגיע לבתים, בהם נעשתה בניה לא חוקית", חשב לעצמו. 
 

עלמין להתפלל על קברי לצערו הרב, תשובת השמאי היתה זהה לדברי עורך הדין. האברך לא ידע מה לעשות. בצר לו הוא פנה לבית ה
הצדיקים בנתיבות. ליבו משך אותו לקבר של רבינו, על אף שלא הכיר צדיק זה מעולם. כאשר הוא התקרב לציון, ראה, כי על המצבה מופיע 

 תאריך פטירתו של הצדיק. 
 

ם שיצליח במכירת הדירה ושהמועצה לתדהמתו הרבה היה זה בדיוק אותו היום! הוא התפלל וביקש מהצדיק, שיעזור לו ויבקש מאת בורא עול
 למחרת האישור המיוחל הגיע באופן פלא.תאשר את הבניה הבלתי חוקית בדיעבד. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



 

 

  
 

 

 הטמונים בך", אמרו לו.
 

מילים אלו פעלו בבחור בעוצמה רבה. באותם הימים 
הבחינו לפתע הורי הבחור, שהוא התחיל לחזור הביתה 

 עם ברק בעיניים! בליבו ניַצת הזיק. 
 

זה זמן מה שהבחור לא התפלל במניין. מכיוון שלא היה לו 
קדם. אולם בעקבות דבריהם של הרב שטרן חשק לקום מו

ורעייתו הבחור התחיל לקום מוקדם יותר בטענה, שעתה 
 יש לו סיבה לקום. 

 

הוא התחיל להתפלל את כל התפילה במניין ואמר: "כך 
 הרב שטרן עושה, וגם אשתו אינה מוותרת על התפילה". 

 

הוא התחיל לסייע גם בבית להוריו. הוא חזר ואמר בכל 
, שהוא מרגיש, שזוג הזקנים שבביתם הוא עובד, הזדמנות

 מעריכים ומכבדים אותו. 
 

הסבתא הזו מאמינה באמת ובתמים, שאני הבחור "
. מאז כל המוצלח ביותר", היה אומר לאימו בכל בוקר

סדר יומו השתנה, ו'הפרי שנשר' התחיל לשוב ולהתחבר 
 לשורשים... 

 

הביע הנס הגדול ביותר התרחש לאחר הפסח. הבחור 
את רצונו לחזור לישיבה שּבה למד. ראשי הישיבה ערכו 
לו אבחון מחדש. הם תמהו, האם אכן זהו אותו בחור 

  שעזב את הישיבה בטריקת דלת באמצע החורף?!
 

ראש הישיבה בכבודו ובעצמו התקשר להורים והביע את 
התפעלותו מהשינוי העצום, שחל בבנם. הוא הודיע להם 

 שיבה. על קבלתו המחודשת לי
 

מיד כשחזר לישיבה, הבחור עשה חיל בלימודיו. עד 
מהרה נעשה לאחד הבחורים המובילים בישיבה 

 בשקידתו ובידיעותיו. 
 

יש כאן הרב זילברשטיין סיים את הסיפור והוסיף, ש"
צוואה לדורות. הסיבה העיקרית לנשירתם של הנערים 
היא, שהמחנכים וההורים לא העניקו להם את תשומת 

 ".הראויההלב 
 

על הביטוי שאנחנו אומרים  לא בכדי דרשו רבותינו
בברכת 'מעין שבע' בערב שבת: "ְמַחֵּיה ֵמִתים 
 ְּבַמֲאָמרו". האדם יכול במאמרו,  להחיות מתים, כפשוטו.

 

כלומר, לקחת אדם המיואש מחייו ואינו רואה כל טעם 
לקום מוקדם בבוקר ואינו חושב שיש לו עתיד ומרגיש 

לחלוטין ובמספר מילים ניתן להרעיף עליו טל של מרוסק 
תחיית המתים ולתת לו את החיות והרצון לחיות את 

 חייו.

 ַהֲעָנַקת ְּתׂשּוֶמת ֵלב

לעיתים אנחנו לא מבינים, עד כמה הענקת תשומת לב יכולה 
לשנות את מצבו של אדם מהקצה אל הקצה. להלן סיפור 

', דברים שנאמרו מאת הגאון מצוות בשמחההמעובד מתוך '
רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן, והובאו 

 על ידי הרב מיכאל צורן הי"ו. 
 

מעשה בבחור שנכנס ללמוד בישיבה קטנה. הוא נתקל 
בקשיים מיד בהתחלה. לא היו אלו קשיים רציניים, אך 

 בהעדר תשומת לב הבעיות תפחו והפכו למשמעותיות. 
 

הבעיות גררו תופעות לא רצויות כמו ירידה  עם הזמן
במוטיבציה, פערים לימודיים וקשיים חברתיים. לאחר מספר 
חודשים הבחור חש שיברון לב, עזב את הישיבה וחזר לביתו. 

 

"לא רוצה ללמוד. לא רוצה לנסות. לא רוצה מסגרת 
חלופית. לא רוצה כלום", קרא בסערת רגשות. הוא חווה 

 תסכול עצום.
 

לא היה לו סדר יום קבוע והוא ניסה את מזלו בניקוי דירות. 
היה זה לפני חג הפסח ומטבע הדברים הדרישה לעזרה 

 בניקוי הבתים היתה גדולה. 
 

מן השמיים גלגלו שאת המודעה שהבחור תלה ראה הרב 
חיים ישראל שטרן מקרית ויז'ניץ בבני ברק. הרב שטרן 

 יבוא לנקות את ביתם.ורעייתו התקשרו לבחור וקבעו איתו ש
 

מיד כשהגיע לשם, הם הבינו שמדובר בבחור שעזב את 
המסגרת הישיבתית. לכן הם העניקו לו יחס שונה וחם 

במיוחד. 
 

בהתחלה, הם הגישו לו כוס קפה ועוגה טעימה. הם עשו זאת 
במאור פנים לבבי. תוך כדי כך פנה הרב שטרן לזוגתו ואמר 

זכות יש לנו, שבחור ישיבה אה, איזו לה בפני הבחור: "
 ".מַסדר לנו את הבית לכבוד הפסח!

 

מאז מדי יום ביומו כשהגיע לבית המשפחה, אוזניו קלטו 
הוראות בקשות, שאוזניו לא הסכינו לשמוע עד עתה בבתים 

 אחרים: 
 

" אין זה מתאים לבן ישיבה -אל תגרור את הרהיט הכבד"
ר שמגיע אל תנקה את השירותים. אתה בחואו שאמרו: "

מהיכל הישיבה, ואנחנו לא רוצים שתתעסק בדברים 
 ".כאלה

 

תנוח קצת. אינך צריך לעבוד כל כך מדי שעה אמרו לו: "
". מאידך גיסא, הם השמיעו באוזניו קשה. זה לא מגיע לך...

 מחמאות על עבודתו המסורה והיעילה: 
 

"לאחר שניקיָת את החדר, המקום כל כך מבריק. אנחנו 
תה יכול להוציא מעצמך את הכישורים המוצלחים רואים, שא

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

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

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

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

    רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           ק יצקן בן רחל ז"ל                          יצח
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           אורה בת נעימה ע"ה                                                                       יעקב בן נעמה ז"ל                      
    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            אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                  

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""שמותשמות""פרשת פרשת  
  .מעשה בעשיר שגידל יתום בביתו]. יג, א ["ל בפרךדו מצרים את בני ישראויעב"

            , השיעבוד בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, בחומש שמות מתחילים אנו לקרוא את פרשת גלות מצרים
         : והשאלה המתעוררת היא. ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ומופתים, ואת הגאולה המופלאה שבאה בעקבותיו

                   , לפני שנתן לנו את תורתו והנחילנו את ארץ ישראל,  הוא לקחנו לו לעםלפני שהקדוש ברוך, מדוע
                   , האם לא היה טבעי יותר ונינוח יותר? בית העבדים הנורא, במצרים! הצריך אותנו לעבוד דרך כור הברזל

                    מקבלים את התורה ויורשים את ארצם מבלי, מתרבים בה, אילו היו בני ישראל נשארים בארץ ישראל
  !ולדורנו, והתשובה נכונה כל כך גם לנו, ל יש לכך תשובה בדרך משל"זצ" בן איש חי"רבינו הל ?לצאת ממנה

ונחשב כאחד מבני , מפיתו אכל ובביתו התגורר. מקטנותו ועד לימי בחרותו, שגידל בביתו יתום,  לעשירמשל
חשב לקבל חמישה . ובא לפניו עני לבקש נדבה, יום אחד ישב העשיר ואכל בחברת רעייתו .המשפחה האמידה

ובפרץ נדיבות , היה לבו טוב עליו. והוציא שטר בן מאה שקלים, הושיט העשיר ידו לכיסו. אולי עשרה, שקלים
             . ברך אותו ברכות עד בלי די, התפעל העני מן המתנה הנדיבה והחל להודות ולהלל את העשיר. העניק אותו לעני

  .נשמעו ברכותיו עד לבית העשירואף בלכתו ברחוב , גם בצאתו מן הבית לא פסק לברך
                   , ויתום זה שאנו מגדלים. ראה נא כמה ברכות קיבלת עבור מאה שקלים: "אמרה אשת העשיר לבעלה

  !" ומעולם לא שמעתי מפיו מלות ברכה ושבח–כבר הוצאנו עליו אלפי שקלים 
  ".ותקבלי תשובה לשאלתך, המתיני מעט: "חייך העשיר ואמר
           . גידלנו אותך בביתנו וכל מחסורך היה עלינו, כל עוד היית ילד רך בשנים. שמעני ":ואמר לו, קרא לאותו יתום

  !"ודאג לעצמך, צא איפוא מביתי. יכול אתה להרוויח את לחמך בעצמך, עתה גדלת והיית לאיש
  !"ומיד, עכשיו: "והעשיר אישר. !"?עכשיו: "חרד הנער

, ישן בקרן רחוב. לא אוכל ולא מקום לינה, סף לא היה לוכ. קד קידה ויצא אל הרחוב. ולא מצא מלים, נבוך הבחור
                , באין ברירה השכיר עצמו לסחוב סלים לעקרות בית שערכו קניות בשוק. ורעב ללחם, קם בבגדים קמוטים

  .ואפשר לשער את דכאונו, אין לקנא במצבו. וקיבל בשכרו שיירי ירקות
  ".י קורא לךאדונ: "ואמר לו, ביום השלישי מצאו אחד ממשרתי העשיר

             ! רואה אני שהדבר קשה עליך: "שהתבונן בפניו הנפולים ובגדיו הקמוטים ואמר, התייצב הנער בפני העשיר
ישב הבחור אל הארוחה הראשונה לאחר  .ומיד הורה לערוך את השולחן". תוכל לשוב ולהתגורר בביתנו כמקודם

ובין מנה ומנה לא פסק להלל ולפאר את , יבובכל כף שהכניס לפיו הודה ושיבח את בעל הבית מט. שלושה ימים
אין אדם מכיר טובה על דבר שנראה לו טבעי ... הרי לך תשובה לשאלה ששאלת: "גחן העשיר ולחש לאשתו .העשיר

               ,יתום זה רגיל היה לאכול על שולחננו.  והודה עד בלי די–אותו עני קיבל נדבה שלא חלם עליה . ומובן מאליו
מבין הוא עד כמה , ושאין חייבים לו דבר, רק כאשר ראה שיתכן גם אחרת. טובה וחסדולא חשב כלל שיש כאן 
  !"...חייב הוא להכיר טובה

היו מקבלים את כל הטובות בטבעיות ,  אילו היו בני ישראל נשארים בארצם–" בן איש חי" אמר רבינו ה–כך 
. נוכחו לדעת שמצד עצמם אין להם כלוםו, לבית עבדים, הורידם למצרים, מה עשה הקדוש ברוך הוא. ובאדישות

  !ועל הכל יש להודות ולהלל, בהכירם לדעת שהכל חסד וחנינה, "שירה חדשה שיבחו גאולים "–כאשר נגאלו , ואז
כדי שנדע להעריכה בערכה ולהודות . ולא ניתנה אלא על ידי ייסורים, זהו שאמרו שארץ ישראל מתנה טובה היא

.  להזכיר את יציאת מצרים ולהסמיכה לתפילהונצטווינ, לפני תפילת העמידה, ובכל יום ויום !על נתינתה
שנשכיל לפקוח . מתנת שמים הוא, שנדע שכל מה שיש לנו. כדי שנזכור בתפילתנו את לקח יציאת מצרים,ומדוע

                   . בריאותכדי להודות על ה, חלילה, ולא לחכות לחולי. על כל צעד ושעל' עיניים ולראות את חסד ה
  .כדי להכיר טובה על הרווחה, חלילה, לא לחכות למצוקה

ואין בטחון בשום , שכל המסגרות מתמוטטות בו, דור. הדור שלפני הגאולה, ונכונים הדברים גם לגבי דורנו בכללו
. התרבות האנושית התגלתה בריקנותה.  בשפל–הכלכלה האמריקאית .  התמוטטה–יד הברזל של רוסיה , דבר

  . אם לא בפני מבוי סתום, העולם כולו עומד בפני סימן שאלה. הטרור משלח זרועותיו לכל קצוי תבלתמנון 
: לפני ההכרזה וההכרה, רגע לפני ההתגלות הגדולה. עומדים אנו במצבו של אותו בחור רגע לפני שהוא נקרא חזרה

  !על כל החסד שבגאולה, ואז נדע להכיר טובה !".כי אני אני הוא, ראו עתה"
  ).מעיין השבוע!" ( להודות לשם קדשך–אלקינו וקבצנו מן הגויים ' הושיענו ה: "ופסוק מפורש הוא

  ].א, ג[ "וינהג את הצאן אחר המדבר... ן יתרועה את צאומשה היה ר"
 ).י"רש(שלא ירעו בשדות אחרים ,  להתרחק מן הגזל-" אחר המדבר"

             , אלא, סתאת שעות העבודה הוא רושם בכרט. יש לי עובד מצויין שעושה מלאכתו במיומנות: שאל בעל עסק
                   , 8 הוא רושם 8:10- כשמגיע בבוקר ב, ולמשל, שהוא מוסיף מעט על שעות עבודתו, שיודע אני בבירור

  . 15:00 רושם 14:50-וכשיוצא ב

א לשמור על קדושת העלון    נ
   .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 הלןשלמה אחיה בן , ו"הי מרדכי בן שרה, ו"הי יצחק בן ליבה, ו"הישמואל בן מונירה לרפואת 



  . שעות' לעגל'אך הוא ממשיך , ביקשתי כמה פעמים שידקדק ברישום הזמנים
שהוא עצמו אינו מודע , אך הבעיה היא. יואני מוכן למחול לו בלב שלם על גניבות, מכיון שקשה למצוא עובד כמוהו

כי אז יתכן ויפריז יותר ויוסיף , איני מעוניין, להודיעו אודות מחילתי. (ויש לו כוונת זדון ברישום השקרי, למחילתי
  ?האם מותר לי להמשיך בהעסקתו על אף גניבותיו...). שעות שלימות

                , העצה שימחל המעסיק על הכסף שנוטל העובד במרמה :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
 , שלא מידיעתו,ועלה בידו, שהמתכוון לאכול בשר חזיר, :)א"קידושין פ(מבואר בגמרא שכן , לכאורה אינה מועילה

אמנם אינו חוטא , וגם העובד שלפנינו .על מחשבתו וכוונתו לחטוא,  צריך כפרה וסליחה- בשר טלה כשר למהדרין 
                   . ב"שם ל(ומבואר בתוספות . נה לחטאאך מכל מקום חוטא בכוו, כי המעסיק מחל על הכסף, ממש בגזל

                 , בו נצטווינו שלא להעמיד לפני הזולת מכשול של עבירה, "לפני עיור לא תתן מכשול"שאיסור , )ה דמחיל"ד
ולכן היה מקום לטעון שלא ניתן להעסיק את העובד שמתכוון לגנוב את . אמור גם על איסור זה של כוונה לחטא

  ". כוונה לחטא"איסור של כי בכך אנו מכשילים אותו ב, כספו
לעובד אין ממש , הנה על פי דעתו המשובשת: נראה להעלות סברה שעל פיה יהיה ניתן להעסיק את העובד, אמנם

ארצות רבים סוברים שאין שום עוון ועוולה - כפי שעמי, מעט את השעות' לעגל'כי מורה היתר לעצמו , כוונה לחטא
ומגיע לי להשתכר בעוד כמה , וזקוק להביא טרף לביתי,  כל כך בעבודההרי אני משקיע, 'כי חושבים לעצמם, בכך

  ). 'לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו': 'מ ה"ודומה הדבר למבואר בב(', ...פרוטות
כי כאמור העובד לא חושב , וגם כוונה לגניבה אין כאן, כי המעסיק מחל על הכסף, שגניבה ממש אין כאן, נמצא

  . שיש עוול במעשיו
  . )אחת שאלתי( מדויק ולהמשיך בהעסקתו-  המעסיק רשאי למחול לעובד על רישום השעות הלא:לסיכום

  ].יח ,ג ["דרך שלושת ימים במדברנא ועתה נלכה  "
                   , מבקשים שיבואו להשתתף. ומודיעים על שיעור שבועי בגמרא או באגדה, מפעם לפעם פונים לציבור

                   , והציבור מודע לחשיבות הלימוד. נובע מים חייםלרוות מן המעיין הנצחי ה, לרכוש ידיעות בתורה
, אורחים באים: ומעשה שטן צצות מניעות, אולם מסיבות שונות גובר הרפיון, "תלמוד תורה כנגד כולם"יודע כי 

          . הן תלמוד תורה מהדברים שאין להם שיעור: והאדם אומר לנפשו... השטן מערים מכשולים, הטלפון מצלצל
ות לא היינו מודעים לחשיב, אומרים כךאך לא היינו ... בשבוע הבא, בשבת,  מחרתיים,נלמד מחר, אם לא היום

  .חשיבות שלמדנו מעיון בפרשתנו. קניית הידיעות ולימוד ההלכות, שיעורי התורה בנוסף לעצם תלמוד התורה
: את ישראלהקדוש ברוך הוא שולחו לגאול . למחזה הסנה, משה רבינו מגיע להר סיני וזוכה להתגלות נבואית

וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו אל ... ראה ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו"
               , אלקי העבריים נקרה עלינו' ליו הובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם א... ארץ טובה ורחבה

...  ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך–אלקינו ' ועתה נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לה
  ".ואחרי כן ישלח אתכם, ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו

ובנחות המכות החל , פרעה סירב. משה רבינו התייצב לפני פרעה וביקש רשות ללכת לשלושה ימים בלבד, ואמנם
  . ולבסוף שלח את העם בלא כל תנאי–ובלא הטף , בלא הצאן, שילכו רק הגברים: להתמקח

להצהיר מדוע לא ציוה , מדוע הורה הקדוש ברוך הוא לבקש חופשה קצרה לשלושה ימים: וכבר שאלו רבותינו
  ?בגאון שמבקשים הם להשתחרר ולהיגאל

שמלכתחילה , אמר, הן ידוע. רעיון נפלא ומאיר עיניים" אמת ליעקב"ל בספרו "ומצינו לגאון רבי יעקב קמינצקי זצ
שאם היינו מחזיקים שם מעמד ארבע , וחכמי האמת כתבו. אמורה היתה גלות מצרים להמשך ארבע מאות שנה

ט שערי "אבל העם התדרדר למ. מאות שנה לא היינו זקוקים לגלויות אחרות והיינו זוכים מיד לגאולה השלמה
, והיה צורך לחלצו ברגע האחרון, טמע חלילה כלילולהי, הסופי והמוחלט, טומאה ועמד לשקוע בשער החמישים

                   , התהליך נקטע באמצעו, לפיכך נפדינו כעבור מאתיים ועשר שנים". ולא יכלו להתמהמה"כפי שנאמר 
  .ואנו משלימים עד היום את סאת הגלויות

 הראשון  היינו חוסכים את החורבן–לו היינו יכולים להחזיק מעמד במצרים מאה ותשעים שנים נוספות , ברם
                , אבל לא יכולנו להתמהמה. ומשרפות הכבשניםאת מדורות האינקביזיציה , את הפרעות והשמדות, והשני

   !שכן הידרדרנו במהירות וגלשנו במדרון שערי הטומאה
, לו היינו יוצאים לשלושה ימים". אלקינו' נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה: "אבל היתה לכך עצה

 היינו עוצרים בכך את –הולכים למדבר וזוכים בו להתגלות רוחנית עילאית , מצרים וטומאתהיוצאים מאוירת 
ויכולים להמשיך , חוויות מאירות, חוזרים טעוני רשמים רוחניים, היינו קוטעים את הגלישה, תהליך ההדרדרות

  .לגאולתנו הלימה. לטובתנו. בשיעבוד ולסיים את קצבת הזמן
ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך  "–משסירב . נו יוצאים למסע התעלות קצר וחוזריםהיי, לו היה פרעה מסכים

  . המשיכה הידרדרותנו והיה הכרח לחלצנו ולהוציאנו בטרם נשתקע ונטמע–" מצרים להלוך
  ).קהלת" (דברי פי חכם חן". מאיר העיניים, עד כאן הסברו הנפלא

                  . ופעולת השבתות והחגים, שם שזו פעולת התפילה במניין כ–ונשכיל ונבין כי זו גם פעולת שיעורי התורה 
                  ,לטומאת הרחוב ולסחף המתירנות, נתונים למתקפת התקשורת. שהרי מצויים אנו בתקופה מדרדרת

                   . שוקעים במדמנת שערי הטומאה, אחר דיוטא בלא משים יורדים אנו דיוטא. הסיאוב וההשחתה
 בכוחו לעצור את –ם לשמוע דברי אלקים חיים התקבצות יהודי, טהרתו וקדושתו, אווירתו,  מקומו–השיעור 
  !לאפשר את קיומנו בלא שנטבע באווירת הרחוב והתקופה, לבלום את הצניחה, תהליך
  .)מעיין השבוע( !לשיעורי תורה, איפוא, כולנו

 ,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"על, 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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י  דֹת ֶאת ָהֱאלֹ ַוְיִהי ּכִ ם יִק וָיְראּו ַהְמַיּלְ
ים ּתִ ַעׂש ָלֶהם ּבָ   )א, כא( ַוּיַ

ם דת הרחמים הסכימה בטובתן, כי אם גיכי לא בלבד מ
, ויעש להם יםוקהאלמדת הדין. וזהו כי יראו את 

אשריהם הצדיקים 'בתים, כענין  - הנזכר יםוקהאל
  )ק'האלשיך ה(' שמהפכין מדת הדין למדת הרחמים

הצדיקים בכוחם לא רק לעורר את מידת הרחמים אלא 
ואז , 'רחמים בדין'אפילו להפוך את מידת הדין לרחמים, 

השפע מתקבל עפ"י 'דין', ולא בתור 'לפנים משורת הדין'. 
ומשמעות הדבר שהשפע נקבע לדורות ואינו רק חד פעמי, 

  לדות לבתי כהונה ולויה לדורות עולם.יולכן זכו המי

*   *   *  

ימי המלחמות והקרבות  תש"ח, בעיצומם שלהיה זה בשנת 
. כראש ישיבת הקודש לישמעאלים בארץם בין היהודי

 משה שובקסהגאון רבי  בירושלים, כיהן באותה עת אלזעב
  זצ"ל. 

ועמלה ביגיעה,  הוא היה דמות מופת של התמדת התורה
 לוח הזמנים שלו היה מוקפד וגדוש בסדרי לימוד, ולצידם

מדי ערב,  ומו, עליו שמר מכל משמר:היה סעיף אחד בסדר י
 בקיץ כבחורף, בזמני עומס כבזמני שגרה, בתחילת שנה

היה רבי משה עולה לבקר בבית אמו המבוגרת.  -כבסופה 
מאחוריו את הישיבה הקדושה ועיסוקיו  היה משאיר

לביקור יומי קבוע, להרנין  החשובים בה, ועולה לבית אמו
שבעולם לא ויתר  הוןאת ליבה ולשמח את נפשה. בעד כל 

הביקור  על ביקורו זה, עבור כל מטרה חשובה לא ביטל את
ביקור מדי ערב אצל אמו, זה הכי  -היא לו היומי. אחת 

  .חשוב!

גם בימי המלחמה הנוראיים שעברו על ירושלים הנצורה, גם 
 חוצותצאת לופפו מכל עבר ואנשים מיעטו להתע כשפגזים

זה. פגזים שרקו סביבו  ממנהגו , לא נסוג רבי משההעיר
בדרכו, אך דבר לא  בעוז, פצצות נפלו ברחובות בהם עבר

 מדי יום ,ד אמו בביקורו היומי במעונההניא אותו מכיבו
  .ביומו

באחד הימים בעיצומה של המלחמה, שהה רבי משה בבית 
נו לחלון הבית קירב את אוז -וכשביקש לצאת  אמו כדרכו,

גז. כשחש שהמצב שליו שריקת פ לוודא שאינו שומע קול
'לאן אתה 'אותו אמו:  ורגוע, קם לצאת מן הבית, ואז שאלה

 ממהר היום, בני יקירי? הרי עוד לא טעמת מהעוגות
  '.הטעימות שהכנתי במיוחד עבורך?'

רבי משה הביט בשעון ובמגש העוגות שעל השולחן, 
בלבו. מצד אחד, הוא יכול בהחלט  ומלחמה התחוללה

המוקפד זועק לו  ת הללו, וסדר יומולהסתדר בלי העוגו
 להמשיך ליעד הבא, כי הוא ממהר. מצד שני, הרי אמו

עומדת לפניו ומבקשת שיטעם מהעוגות, הוא יודע שהדבר 
ליבה אם יתעכב עוד קצת, יטעם משהו, וגם  ישמח את

  .הנפלאות. מה עושים עכשיו? יחמיא לה על העוגות

מכריע רבי משה  חולפות שניה או שתיים של התלבטות, ואז
אמו עדיף. סדר היום יכול להמתין, המשימות  בגבורה: כבוד

לעכשיו, הכל יכול לחכות. כעת הוא  הדחופות לא בוערות
 והיחיד: לכבד את אמו! בבית אמו ומרוכז בתפקידו האחד

שניה לאחר קבלת ההחלטה, נשמע לפתע קול פיצוץ עז, 
  .ום!ב - - -השכונה כולה  שהחריד את

והרסני, נחת על מפתן דלת בית הוריו, בקול רעש  פגז ענק
ומחריד. ענן אבק היתמר צמוד לדלת הבית, ור'  עוצמתי

כמאובנים, על מקומם. רק אחרי  משה ואמו נפלו המומים,
לקום מהכסא,  כמה רגעי התאוששות הצליח רבי משה

  ולצאת לבחון את מימדי ההרס...

היה אמור  הוא מביט החוצה, ומגלה כי גרם המדרגות בו
התפרק לרסיסים, נהרס  -שניות גורליות  לרדת באותן

, רסיסיו העלו עשן סמיך ונחרב עד היסוד. שיירי הפגז עוד
עמוקה  שאג ר' משה בהודאה - ''נס!''התפזרו לכל עבר. 

  '.נס שלא יאומן!''לבורא עולם, '

דקות ארוכות עמד ובחן את ההרס הרב שגרם הפגז, והבין 
 - לדרכו ולא נותר בבית אמו כבקשתה ממהר  כי לו היה

ל. באותן שניות הרסיסים רח" היתה גופתו פזורה בין חלקי
עשה הפגז את  את ההחלטה הנכונה, גורליות בהן קיבל

 דרכו הישר אל המקום אליו היו מועדות רגליו, ולו היה יוצא
  כי אז מי יודע אם היה ניתן עוד להצילו... -את דלת הבית 



  
תו האישי, היה רבי משה מרבה לספר את סיפור נס הצל

יידעו ויבינו עד כמה גדול כוחו של כיבוד  לתלמידיו, למען
  והצילה את חייו.  ההורים, המצוה שהגנה עליו

 תלמידו, הרה"ג רבי ישראל חיים אושרי שליט"א ששמע
ממנו את הדברים לאשורם, סיפר את הסיפור בשמו למען 

ודים במגוון משימות, נכון, כולנו עסוקים, טר נדע ונבין:
ברוכות, ואיש איש שקוע במעשיו  לחלקנו יש כבר משפחות

את הזכות  ובמשימותיו. למרות כל זאת, חשוב לזכור
והחובה לעלות לביקור בבית ההורים, גם אם זה לוקח זמן, 

אם זה דורש מאמץ, למרות שזה נוטל נתח מסדר היום  גם
   שלנו.

 הוקרה נלבבת, עלשל  ההורים, הוא שעת פזביקור בבית 
השעות, הימים והלילות שהקדישו לנו הורינו מהרגע 

נראה  -ואם אנו נורא עסוקים הנוכחי.  שנולדנו ועד לרגע
משה רץ בין הפצצות  לנגד עינינו את תמונתו של רבי

הזו  והפגזים לבקר את אמו במסירות נפש, ודווקא הזכות
              .היא שעמדה לו והגנה על חייו!

  ]הרב אשר קובלסקי- וך 'אור דוד'מת[

עוד דוגמאות ליכולת שלנו כיהודים להפוך את מידת הדין 
   להלן. באיםמולמידת הרחמים נראה בסיפורים ה

לתאר את מגוון הגמ"חים הקיימים כיום בכל למרות שקשה 
מה שברור הוא שאותם גמ"חים ל בהקודש, א רחבי ארץ

  . ורומחס ב של קושימשפחות ממצ רבבות מצילים

בירושלים, הגמ"ח המפורסם  הוא אחד מהוותיקים שבהם
מפעל חסד  -ישיבת מיר  הקיים בואכהגמ"ח 'אהבת חסד' 

המפקידים כספם  מכספי אברכים ונדיבים נק שכל כולו בנויע
  .ה בגמ"חובשמח בביטחון

אברך, " :מספר הרב הלל קופרמן שליט"א מנהל הגמ"ח
 ונשאר בידו סכום תלמיד ישיבת מיר, קיבל מתנות לחתונה

  250 דולר. הוא הפקיד אותם בבנק וקיבל עבורם 4,000 של
כאברך בן תורה ייסר אותו מצפונו. הוא  כרווח שנתי. דולר

דחוקים וסובלים שאי אפשר  רואה כל כך הרבה אנשים
החל להסתפק האם  להתעלם מסבלם. הזוג הצעיר

בפרנסתם  מחובתם להשאיר כסף זה בבנק כדי לסייע
  וקה, או שמא עליהם להלוות סכום זה לנצרכים.הדח

כששוחחתי אתם אמרתי להם, שבמידה ויפקידו את הכסף 
אין ספק כי ברכת ה' בוודאי תהיה גדולה יותר  בגמ"ח

ההחלטה לא הייתה קלה. הם חונכו  דולר שנתיים. 250־מ
לבסוף החליטו שעליהם לבטוח  שאסור לסמוך על הנס, אך
ולהפקיד את הכסף  מן הבנקבה' ולוותר על ההכנסה 

   בגמ"ח.

האשה עסקה מעט בהוראת ציור לילדי בית הספר. מאז 
 וגים לציור, אך ללא הצלחה גדולה.היא ארגנה ח נישואיהם

שבוע לאחר ו. ..ההפקדה בגמ"ח 'לפעולה' והנה, נכנסה

וסיפר בהתרגשות רבה:  אברךאותו ההפקדה חזר אלי 
בגמ"ח ההפקדה  "ראינו בחוש סייעתא דשמיא! למחרת

למרות  הלכה אשתי עוד פעם לאחד מבתי הספר הידועים,
 העובדה שפעמים רבות פנתה אליו ונדחתה. היא חילקה

פעם נוספת לילדות דפי פרסום על חוג לציור שהיא 
ותוך ימים ספורים התארגנו כמה קבוצות מבית  מקיימת,

 שנוספה לה מחוגים אלו הייתה לא רק ספר זה. ההכנסה
  !"....דולר לחודש 400כי אם  דולר לשנה 250

ערה שסיימה נ - יש אחותויש לסיפור המשך. לאברך הזה "
בסמינר ועדיין לא מצאה זיווגה. היו לה מילויי מקום  לימודיה

הזמן הייתה מובטלת. היא ראתה את  מעטים, אך רוב
הדרמטי שחל אצלו מאז הפקיד  התלהבות אחיה מן השינוי

על חשדנותה הפקידה  האת כספו בגמ"ח, ואחרי שהתגבר
באמתחתה, ליום בו  בגמ"ח את הסכום הלא גדול שהיה לה

   תינשא אי"ה.

למחרת מתקשרת  ...לא ייאמן, או שמא ייאמן וייאמן וממש
מנהלת בית הספר ומבקשת ממנה שתי בקשות:  אליה

תה ח' למשך שלושה מקום המחנכת בכי שתמלא את
לכל פעילות אחראית בבית הספר  שתהיה -חדשים, ובנוסף 

  ".!...שעות הפנאי

לפני שנים מספר, אחד מידידיי שפרנסתו ב"ה טובה החזיק "
יפה בגמ"ח. הוא סיפר לי שהציעו לו לקנות בכסף  הפקדה

חדש כדי שיקל עליו בעתיד לחתן את  זה דירה בפרויקט
שכל כך הרבה יהודים נמצאים  ילדיו. עוררתי אותו שמכיוון
  להשקיע בגמילות חסדים. תרבמצוקה כספית, אולי ראוי יו

החליט האברך שראוי לשאול על כך שאלת חכם. הוא ניגש 
זצוק"ל, הציג את  הגרש"ז אויערבאךורבו מרן  למורו

השיב לו מרן זצוק"ל: "אם רצונך להשקיע  השאלה בפניו וכך
לך. אך לו לקולי תשמע, תשקיע  את כספך בדירה מותר

וחים שחשבת לקבל הרו הכל בגמ"ח". והוסיף ואמר לו: "כל
  תקבל יותר". -

לי  שיש הוסיף האברך לשאול: "ומה עם תכניות החיסכון
מחובת ההשתדלות כלפי הילדים שלי אשאיר  בבנק, אולי

  אותם בבנק?!". 

לו מרן הגרש"ז זצוק"ל: "אדרבה, דווקא מצד  ענה
אותם ותפקיד אותם בגמ"ח. תשאיר  ההשתדלות תשבור

רך שהוא רוצה, ואל תשקיע בד לקב"ה לדאוג לכלכל אותך
  בשום דבר אחר חוץ מצדקה".

זה נהג כעצת מרן  ואני מכיר גם את סופו של הסיפור. אברך
השאיר את כספו בגמ"ח, ואף הוסיף לכך גם את  זצוק"ל,

החיסכון שלו. נכון להיום, יש לו יותר מפי  כספי תכנית
פגשתי אותו בזמן האחרון, בגמ"ח...  חמישה בפיקדונות

שהשקיעו בדירה בפרויקט  אמר לי שהידידים שלווהוא 
ברכת ה' כפי שאמר  הרוויחו אך מעט, והוא ב"ה נתקיימה בו

  כלכלית. לו רבו זצוק"ל, וזכה לאלפי מצוות וגם להצלחה



  
ומרביץ תורה התקשר  יהודי ת"ח מחנך"והנה עוד סיפור: 

שקרא כתבה על הגמ"ח ויש לו סכום נכבד בבנק,  אלי וסיפר
מבקשים להיפגש עמי ולהתוודע לפעולות  ייתווהוא ורע

הם התעניינו ושאלו שאלות  הגמ"ח מקרוב. בפגישה
להפקיד את הסכום  הגיוניות וענייניות על הגמ"ח, והחליטו

מכיוון שהם פחדו להסתובב עם סכום כזה  שבידם בגמ"ח.
  להיפגש בבנק.  ברחוב, ביקשו ממני

הכסף  וא לבנק,ביום הפגישה קיבלתי טלפון שאין צורך לב"
ענה  '.מה גרם לך לא לפחד?'בביתם. שאלתי את הבעל: 

"לימדתי היום בשיעור את הגמרא ששלוחי מצוה אינם  לי:
וחשבתי בלבי: הרי כוונתי היא למצווה ואין לי מה  ניזוקים,

גם נתן הוראה לשחרר כספים מופקדים  הואלפחד". 
וכה בגמ"ח. אחרי תקופה לא אר בתכניות בבנק והפקידם

לארס את בנו בשעטו"מ,  התקשר אלי ובישר לי שב"ה זכה
  והוא ישמח לראותי. והחתונה בתאריך פלוני ובמקום פלוני

כשהגעתי לחתונה הוא קיבל את פניי בשמחה ובמאור פנים 
מה לשמחה גדולה 'הייתי מחותן ראשי. הייתי מופתע.  משל

   '.את פניי? זו בראותו

 וסיפר לי בהתרגשות אתהוא משך אותי החוצה מן האולם 
הסיפור הבא: "בני זה, החתן דנן, אף שהוא בחור מצטיין 

בשידוכים. לפני כארבעה חודשים הזדמנה לידי  התקשה
שלכם. חשבתי בלבי: בכספת בבנק מונח  כתבה על הגמ"ח

בתכניות חסכון. אני ואשתי מרבים  לי סכום כסף נכבד, וגם
חסד שנזכה לראות בחופת  להתפלל שהקב"ה יעשה עמנו

וניתן את כספנו להיטיב  בננו זה. האמנו שאם נעשה מעשה
לא עבר חסד.  עם אנשים רבים, גם הקב"ה יגמול עמנו

חן בעיניו.  חודש מאז ההפקדה והגיעה לבני הצעה שמצאה
 התפללתי לה' שתי תפילות: א. שנזכה לראות בקרוב

זה בגמ"ח,  שנוכל להמשיך להפקיד כסף בנישואי בננו. ב.
התפילות הללו התקבלו. ב"ה היום באת לאחל  וב"ה שתי

וגם הסתדרנו עם ההוצאות הכספיות  מזל טוב בחתונת בני,
הכסף מהגמ"ח. ברור לי  זה בלי להוציא את של שידוך

  שמח לקראתך!". שבזכותכם זכיתי לשמחה זו, ולכן אני כה

תיים ממשיכים וזורמים מפיו של הרב יוהסיפורים האמ
ה לזיווגה. הם מחכ 22 שבתם בת זוג הגיע אלי" ופרמן:ק

את הכסף שהכינו עבור נישואיה.  חביקשו להפקיד בגמ"
לקחת הפקדה זו, כי אני  אמרתי להם שאני מתלבט האם

להם:  אמרתילבסוף מסופק בין טובתם לטובת הגמ"ח. 
 בשבילכם זו אכן טובה גדולה, מפני שהשותפות שלכם עם'

זכויות רבות מאוד; ומהניסיון ראיתי כמה הגמ"ח תוסיף לכם 
שבועות מספר  שאלו המפקידים בכגון זה, תוך פעמים

בשורות טובות. אולם לגמ"ח לא  בעזהשי"ת התבשרו
אך כיוון  פות קצרות.ולתק מועילות כל כך הפקדות גדולות

נזכה אתכם להיות  שכוונתכם לטובה ואנו חפצים בטובתכם,
והלכו בציפייה  ת כסף הנדוניה. הם הפקידו א'שותפים עמנו

   לישועה.

כעבור כשישה שבועות מודיעים לי המפקידים המאושרים 
ב"ה הבת שלהם התארסה והשידוך  .ניצחו אותי! שהם

להם להשאיר את ההפקדה בגמ"ח.  שהם עשו מאפשר
  ".לספוג עוד ניצחונות שכאלו... שמחתי בשמחתם, ואני מוכן

לאחר התלבטויות  ,"חמעשה ביהודי יקר שהפקיד בגמ ועוד"
סכום לא גדול. הוא בירר פעם ועוד פעם על  ,מאוד רבות

מלא  -  כמה שווה הונו העצמי. בקיצור יתרונות הגמ"ח,
אחרי פעילות הגמ"ח וראה גם  דאגות. לאחר זמן כשעקב

קשיים, הגיע יום אחד  שיכול למשוך את הפקדתו ללא
שטוף את ל והפקיד סכום נוסף גדול יותר. היינו צריכים

ושחורות  הידיים אחרי ספירת הכסף, השקיות היו מרופטות
 מאבק! האיש החזיק במשך שנים את כספו בעליית הגג

   בביתו, משום שלא היה לו מקום אחר לשים את הכסף.

ניכר היה שיש לאדם זה עוד הרבה כסף, אך הוא חושש 
הגמ"ח. בדרך כלל אין אנו נותנים מידע על היקף  לאמינות
מובנים, אולם כיוון שראינו את התועלת  מטעמים הגמ"ח

לשיחה, נתנו לו תמונה על הקרן  שבדבר לקחנו אותו
שבאמתחותיו. הוא ראה  של הגמ"ח ועל הפיקדונות הקבועה

מספיק כסף בקרן  שהגמ"ח מנוהל בצורה תקינה ויציבה, ויש
הוא הגיע עם  לאחר ימים ספוריםהגמ"ח כדי שלא ניפול. 

 ול יותר. הוא הודיע שהסכום ניתן רקסכום נוסף וגד
לחודשיים, התלבטנו האם לקחת סכום גדול לזמן קצר, ובכל 

חלטנו לקחת. עברו שנתיים וחצי והאיש לא רק שלא ה זאת
  ...כספו, אלא בא להוסיף עוד כסף הוציא את

יהודי יקר זה אמר לנו, כי מאז ההפקדה חלה ברכה בעסקיו 
בזמן שחיתן את בתו וקנה  הזדקק לכסף שהפקיד אפילו ולא

 "והחשוב מכל", כך אמר, "בכל השנים הארוכות  .לה דירה
אצלי, הייתי טרוד בדאגות ובכאבי ראש  שהכסף היה מוחבא

להציץ בעליית הגג... כעת לא זו  אולי יבואו 'אורחים' כדי
באה תחושה נעימה  ושהסיוט התמידי חלף, תחתי בלבד

ואני שותף  ו מכספו,וחיובית שבכל רגע ורגע נהנה מישה
  גדולה". לעשייה כל כך

המעשה האחרון עוסק ביהודי ממשיך הרב הלל ומספר: "
שיפקיד בגמ"ח סכום נכבד.  אמיד שהצעתי לו כמה פעמים

סכום יפה בגמ"ח.  בסופו של דבר הוא נעתר לי, והפקיד
כספו: "יש  לאחר חמש שנים הגיע אלי במטרה למשוך את

 דל"ן וזקוק אני לכסף המצוילי הצעה טובה להשקעה בנ
  בגמ"ח".

כמובן מאליו, השבתי לו את הפיקדון. לא עבר חודש והיהודי 
בבהלה וסיפור בפיו: "אני סובל מתסמונת חורף. במשך  חזר

הייתי נתקף בתחילת כל חורף בכאבי גב,  שנים רבות
חוזרת פעם אחר פעם ועוד מרעין  בתעוקות חזה, בשפעת

שהפקדתי אצלך את הכסף לפני  זבישין. וראה זה פלא, מא
בלי כאבים. הכל נעלם  שנים עברתי חמישה חורפים חמש
הגמ"ח את מ יהיה! והנה, לפני חודש אחרי שמשכתכלא 

   הפיקדון, חזרו כל תחלואי החורף כמקדם".



  
ה עמי חסד הוא הוציא מתיקו את הסכום שהוציא ואמר: "עש

   "....!אותו חזרה לגמ"ח קח -

  ]וכות תש''פס-רב ב. הלחמיה-נאמן' מתוך 'מוסף יתד[

י ָפַקד ה' אֶ  ְמעּו ּכִ ׁשְ ֲאֵמן ָהָעם ַוּיִ י נֵ ת בְּ ַוּיַ
ָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים   )ד, לא( ִיׂשְ

  )שבת צז.(מכאן שישראל מאמינים הם 

כשיהודי מאמין וסומך על הקב"ה שיעשה עבורו מה שצריך, 
. זהו חוק יש כוח לאותה אמונה לייצר עבורו את הגאולה

כמבואר בגמ' אמונה יש כוח לשנות דברים ל -בבריאה 
וכן המקרא צווח , ) 'כמה גדולים בעלי אמנה...' עי"שתענית ח.(

  .הוא יכלכלך'ו -'השלך על ה' יהבך ) תהלים נה, כגואומר: (

*   *   *  

 אבי ז"ל סיפר ליזצ"ל: ראובן קרלינשטיין סח הגה"צ רבי 
שבשעת מעשה היה  רה בילדותו,ישסיפרו בעי נורא מעשה

   רעש גדול מהסיפור.

בעיירתם התגורר יהודי ירא שמים בעל אמצעים שברשותו 
מכשירי תפירה, מכשירי כתיבה ומעט בגדים.  -כלבו  חנות

יהודי זר לחנות וביקש ממנו בהלוואה סכום  יום אחד נכנס
   רובל. מכובד: חמשת אלפים

   י מכירך".א נא 'ערבים' כי אינאמר לו בעל החנות: "הב

אמר לו הלווה: "כמו שאתה לא מכיר אותי, גם אחרים בעיר 
מכירים אותי. אני אדם נאמן, אבל אין לי דרך להוכיח  אינם

   מי שיחתום לי כאן ערבות".  לך זאת ואין

   יכול לעשות?". אמר לו: "אם כן עוד יותר גרוע. מה אני

י זקוק מאוד להלוואה?", "ומה אני יכול לעשות, כאשר אנ
  הלווה בכאב.  שאל

ושאל את בעל החנות: "האם הלווה לאחר מחשבה הוסיף 
   לך בערב יחיד?". די

   "כן. אם הוא ידוע, ואם הוא בעל יכולת". -

היהודי יצא מהחנות ושב עם שטר חתום, שכתוב עליו: 
נו, האם הוא ערב ידוע? כלום יש לו  חונן דל". "מלווה ה'

   ...יכולת?

מה  -וך, התעוררו אצלו ספקות ומחשבות ל הבית היה נבבע
עושה עכשיו, האם אני יכול לומר 'לא'? וכי אינני סומך  אני

 הואאומר שהקב"ה ערב,  הואמצד שני,  על הקב"ה?!
   אומר...

אמר לו בעל הבית: "אתה יודע מה? תמתין לי, תיכף אשוב, 
  באשתי ומה שהיא תאמר אעשה". אמלך

כל הסיפור והעלה את הספק: ר לה את יצא הביתה, סיפ
לומר לא? מה שתגידי לי אעשה, ושלום על  "לומר כן?

   ישראל".

   "לכזה ערב אין אפשרות לסרב. תן!", אמרה.

הלב  שב על עקבותיו ונתן לו את הסכום לשלושה חודשים.
 דפק לו, הלווה הרי יכול להיעלם מהעיר. הלב דופק, ואת

   ..הנעשה אין להשיב.

בעל הבית לא היה יום אותו בדיוק בם הפירעון. הגיע יו
הבירה ורעייתו עמדה בעסק.  בעיר, הוא נסע למסחר לעיר

לקנות בד לבגד.  נכנס גוי שחור ואמר כי הוא מעונייןוהנה 
לי, לא  היא הציגה לו בדים, והוא החל להתווכח: "לא נראה

  טוב, האם אין לכם דוגמה נוספת?".

ל כבר יצא מהמודה", אמרה "יש שם משהו למעלה, אב
   החנות. בעלת

  "בכל זאת, תביאי לי מלמעלה, נראה". -

הולכת, לוקחת סולם, מטפסת, מביאה, מניחה את החבילה 
טוב, לא נורא, ברוך  ...הגוי איננו ...ו...הופ  השולחן. אל

   ילך.ש - -שפטרנו 

א בראך! הוא שכח פה את ' על השולחן... אך היא מסתכלת
בלגן. הוא יאמר כי היה לו בארנק  יהיה הארנק... עכשיו כבר

לרוץ לחץ וילההיא התחילה  נורא.  . סיפור'מיליון רובל ונגנב
ברחוב הראשי,  את הגוי. חיפשה עם הארנק בבהלה לחפש

נמצא  לא ,שמאלה והאיש איננוהמשיכה להתרוצץ ימינה ו
 שמעו את בשום מקום. היא עוררה סביבה בהלה, הכל

עיירה סייעו לה לחפש אותו וריחמו עליה. אנשי ה הסיפור
דומה שהאדמה בלעה אותו. מה נעשה?  בסמטאות, אך

בקושי הגיעה הביתה מתוך צער והמתינה   צרה גדולה.
בקושי הצליחה לספר לו את מה  לשוב בעלה. כאשר הגיע,

אמר לה: "תקשיבי, קודם־כל נפתח ונראה כמה יש,  שקרה.
  ". ...מיליון? נראה מה קורה אולי באמת יש

יא צעקה: "לא! רק זה לא! נוכל לומר כי לא פתחנו, אנחנו ה
  יודעים כלום. כי אם פתחנו בוודאי לקחנו".  לא

הוא פותח  .'נפתח ונראה מה יש בו' והוא היה סבור לומר:
לאותו  ורואה שם חמשת אלפים רובל. בדיוק הסכום שהלווה

  .יהודי!

מיהר האיש לבית הרב לשאול אותו. הרב היה איש קדוש, 
הפטיר: "אין כל ספק שה'גוי' הוא אליהו הנביא. הקב"ה  הואו

והוא נשלח להחזיר את כסף ההלוואה. אלא,  'ערב'היה 
אם של לא הייתה שלך בעצמך כי  שההחלטה לתת מכיוון

  את אליהו הנביא". -אשתך לכן היא זכתה לראותו 

אחרי הצהרים הגיע הלווה בעצמו וביקש להחזיר את הכסף. 
ה: "פעמיים אני לא לוקח... הערב שלך כבר לו המלוו אמר

  ]הגדש"פ- 'יחי ראובן'ך מתו[                  החוב!". החזיר את
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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"ַוַּיְרא ה' ִּכי ָסר ִלְראֹות ַוִּיְקָרא ֵאָליו... ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהֹלם ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל 
. ַרְגֶליָך" 

:  

 
 

"ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא" 
.

   

 

. %ַוּיֹאֶמר ִּבי ה' ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח% 

:
 

. "ִּכי ֵמתּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשָך" 

 

 



 

האם שווה להירדם עם הנעליים?

..

.

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

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

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882
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3000



משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

לתרומות והנצחות (גם בכ. אשראי) למען הפצת העלון חייגו: 055-677-8160 | ניתן לתרום גם בעמדות נדרים פלוס



 "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"                                    
כלומר, שהם באים תדיר! בכל העתים                                     —לא נאמר "אשר באו" כי אם ״הבאים״                                   

ובכל הגלויות, כאשר בני־ישראל נתונים בצרה ובמצוקה, באים אתם שמות השבטים                                                                        
 הללו וזכותם עומדת להם להחזיק מעמד. (חידושי הרי"ם)                                                 

 
 "הבאים מצרימה את יעקב"                      

בני־ישראל עשויים להחזיק מעמד בגלות אד ורק כאשר הם נדבקים במדתו של                                                                   
יעקב אבינו, שהיה עניו ושפל־רוח, (קטונתי מכל החסדים), מנע עצמו מלהתגרות                                                                        

כי אז           -בעשו אחיו ובתמימות היה יושב באהלה של תורה (איש תם יושב אהלים)                                                                 
השכינה שרויה אתם בגלות ושומרת על קיומם. ואילו כאשר אין בני ישראל הולכים                                                                         
בדרכי יעקב אבינו, כי א ם שואפים רק להדמות אל הגויים, לחקות את מעשיהם,                                                                       
לחיות כמותם חיי מותרות והוללות, לעזוב את התורה ולנקוט בדרכיו ושיטותיו של                                                                          

כי אז הם הולכים ונשפלים יותר ויותר וכל קיומם נכרך בקשיים מרובים.                                                                      -עשו         
 (פרדס יוסף)           

 
 "ואלה שמות בני ישראל"                     

 להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים (רש״י).                                    
בני ישראל חייבים לדעת, כי השם יתברך אוהב אותם, וכשם שברא את הכוכבים                                                                     

כך ברא אותם על־מנת שיפיצו את אור האלוקים                                              -על מנת שיאירו בחשכת הלילה                             
 ויחדירוהו למקומות החשוכים והמושפלים במתר. (שפת אמת)                                                   

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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הרואה את חבירו עם  
מסיכה על הפנים האם 
 צריך לברך שהחיינו

 
הנה איתא בגמרא בברכות דף נח ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי 
הרואה את חבירו לאחר שלושים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו 
והגיענו לזמן הזה. וכן הביא הרי"ף (שם) להלכה, וכן פסק 
הרמב"ם בהלכות ברכות פ"י ה"ב שהרואה את חבירו לאחר 
שלושים יום מברך שהחיינו, וכן פסק השו"ע (או"ח סימן רכה 

 ס"א), ומשמע שכל שרואה את חברו מברך שהחיינו.
אולם כ"ז משמע שהוא דעת הרי"ף והרמב"ם אבל דעת הרבה 
ראשונים שבעינן שיהיה שמח בראיית חבירו, וכמו שכתבו שם 
התוס' בשם ר"י שדוקא חבירו שחביב עליו, אבל בענין אחר לא, 
וכן מבואר בדברי הסמ"ק (מצוה קנא) כתב שמדובר ששמח 

 שרואה את חבירו,
וכן הוא בחידושי הריטב"א (שם) כתב הרואה את חברו לאחר 
ל׳ יום מברך שהחיינו לאחר י״ב חודש מברך ברוך מחיה מתים, 
ודוקא חברו החביב לו ונהנה ממנו. אסיקנא דעל כל דבר לקות 
ושינוי אם הוא ממעי אמו אומר ברוך משנה הבריות ואם לקה 
אח״כ אומר דיין האמת, וכתב הראב״ד ז״ל, נ״ל כל זה על אדם 
שהוא מצטער עליו דומיא דרואה בריות טובות שיש בהן הנאה 
לרואה אבל בענין אחר אינו מברך, וכתב שאינו מברך על היפים 
ועל המכוערים אלא פעם ראשונה ודוקא שלא ראה נאים מהם, 
וכן מבואר מדברי הרא"ש (שם) אריב״ל הרואה את חבירו לאחר 
ל׳ יום אומר ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לאחר י״ב 
חדש אומר מחיה המתים ודוקא חבירו שחביב עליו ושמח ונהנה 

 בראייתו, וכן מבואר מדברי השיטמ"ק (שם).
וכן מבואר בדברי הרא"ה (שם) וז"ל: וזהו שאמרו הרואה את 
חבירו לאחר שלשים מברך שהחיינו ובתר שתא ברוך מחיה 
המתים, והיא על השמחה שהוא שמח על חבירו החביב לו 
שנעשה לו נס, וכדבריכו רב חנא ורבנן [אדרב] יהודה ברפואת 
חליו ולאו דוקא משום דרביהו הוא דהוא הדין לחבירו.  ועי"ש 
עוד שכתב שמברך ברכה זו בשם ומלכות. וכן שמברך שהחיינו 

 כן דעת המרדכי (סימן ריג) וכן בספר הפרדס (שער ח')
והנה לדינא לכאורה נראה דלא בעינן שישמח שהרי מדברי 
הרי"ף והרמב"ם מבואר דלא בעינן שישמח, דלא כשיטת 
הרא"ש, ועוד ראשונים, אולם מצאנו בשיטת הרמב"ם שכתב 
, ומשמע דס"ל  הכסף משנה (שם) שהביא ע"ז דברי התוס'
ברמב"ם כמו התוס', אולם זה קשה לדינא שהרי הרמב"ם לא 
הזכיר דבר זה, אבל נראה לבאר שפשיטא לומר כן דבעינן 
שישמח, שהרי כידוע כל יסוד ברכת שהחיינו היא על השמחה 
וכמו שכתב הטור בסימן רכג שאין הברכה אלא ע"י שמחת הלב, 
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 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא
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 סיפור לשבת  

המידה בין הקלות ביותר לקיימה והקשה ביותר 
לתת תשומת לב שעתה זה זמנה זו להשתתף בצער 
עם השני, או במילים אחרות לשאת בעול עם השני. 
פעמים וזה נראה כקושי מיוחד שכעת צריך לבוא 
ולסחוב ולהרים דברים לקומה גבוהה במיוחד, או 
לעזור לתקן את הפנצ'ר ברכב וכל דבר אחר שתמיד 
נדע איך להתרחק וכיצד להתגונן, וחלילה לא משום 
שאין אנו מעוניינים לקיים מצווה אלא כי אין אנו מכירים 

וה  מצו אותה  של  ובפעולה  בערכה 
 אדירה.

וזה גם שייך לדבר הקל ביותר כגון 
 , ב ו ט ר  ק ו ב ר  מ ו ל ו ר  ק ו ב ב ם  ו ק ל
כשצועדים ליד החבר לשלוח לכיוונו 
מילת עידוד או לפחות חיוך רחב, כמו 
המעשה הידוע עם אותו בחור שחיכה 
בתור בישיבה לנטילת ידיים (האגדה 
טוענת שמדובר במרן הגראי"ל שטיינמן 
ן  ו אר ו ו צ את  ר  יד ס די  כ וך  ות זצ"ל) 
החולצה של חבירו ומיד אחרי שסידר 
את הצווארון אותו בחור אמר לו שהוא 
תכנן לעזוב את הישיבה בגלל שלא נתנו 
לו ייחס בחברה ובזכות אותו ייחס קטן 
של  ן  וארו הצו את  סידר  הכל  שבסך 
החולצה הבחור נשאר בישיבה עם כל 

 הכוחות ויגדל לתלמיד חכם גדול.
י  בפנ נביא  הדברים  רוח  פי  על 

 קוראינו את הסיפור המדהים הבא:
באחת משבתות החורף הוזמנתי 

כהרגלי לשבות את השבת בקיבוץ חפץ חיים בבית 
מלון יוקרתי שממוקם שם, במלון התארחו משפחות 

שובו'  ' רשת  המתקרבות   -של  משפחות  רשת של 
כל ילדיהם בכדי  לאביהם שבשמיים המגיעים עם 
שיראו את הפעילות התורנית וישמעו שיעורי תורה 
מחזרים במהלך השבת וכמובן שהם באים על מנת 
להתקרב לאבינו שבשמיים בכל המובנים. את השבת 
שבתתי עם ביתי, שהגיעה איתי בעקבות התור שלה 

 שהגיע מבין הילדים שבאים איתי לשבתות.
הגענו למלון ונכנסתי מיד לאווירה. אחרי הסעודה 
ישבתי לשוחח על דא ועל הא עם אנשים כשבמהלך 
הבת  עשרה וחצי  שתים  השעה  השיחה בסביבות 
אמרה לי שהיא רוצה ללכת לישון בחדר ובקשה ממני 

 שאביא לה את המפתח. 
היא עלתה לחדר נעלה אותו ו... הלכה לישון. ואני, 
ה  ע כש ד  ו ע ים  האנש עם  חח  לשו ך  משי מ וץ  בח
שלאחריה בקשתי אפוא לפנות לחדרי ולנום את שנתי 

 לקראת יום הרצאות עמוס, שצפוי לי ביום שבת.
שאני מגיע לחדר בשעה אחד וחצי, שוד ושבר. 
החדר נעול והבת ישנה בפנים מיד התחלתי לדמיין 
שהלילה כנראה אנום את שנתי על השולחנות בחדר 
נכנס לי  אוכל או על הסטנדר בבית הכנסת וכבר 
בראש מלחמת הזבובים והיתושים המתישה שצפויה 
לי אם לא אשן בחדרי, אבל מה שבטוח שאתה המיטה 
שלי ואת השינה הנינוחה שלי הילה אני לא אקבל. 
כמובן 'אין ייאוש בעולם כלל' ולכן המשכתי להמשיך 
ולדפוק בכל הכוח ובעוצמות אבל כלום הבת ישנה 

 שנת ישרים...
בו בזמן הגיע אחד המרצים המבוגרים מארגון 

'ערכים' כשהוא מלווה ברעייתו ורואה שאני מנסה 
עם  לי  הולך  שלא  וגם  תי  בי את  ולהעיר  לדפוק 
הדפיקות, ולכן הוא בא ונתן מכות חזקות לדלת וכלום 
גם הם לא עזרו והיא ממשיכה לישון שם כאילו אין 

 מחר.
"טוב, תשמע הרב זאיד", אומר לי אותו מרצה 
בערכים, "החלטנו אני ואשתי שאם הרב זאיד לא יישן 
הלילה גם אני לא יישן ואם אני לא יישן גם רעייתי לא 
ך  ל ה מ ל י  ת ד ג נ ת ה ן  ב ו מ כ  , " ן ש י ת
בנחרצות חד משמעית שלא יקום ולא 
חשובים  יהודים  י  שנ שבגללי  יהיה 
ישארו ערים בלילה. והוא מצידו ממשיך 
לומר "אין מה לעשות נמצא שנינו מה 
לעשות ועל מה לשוחח והשם יצליח 

 דרכינו".
והתיישבנו שם. השעה  ירדנו ללובי 
הייתה רבע לשתיים בדיוק! שיחתנו 
התעסקה בין היתר על פעילות ארגון 
'ערכים' ובכלל על עצם החינוך שצריך 
בדור שלנו, כמובן לא פסחנו גם על 
נושא החיסונים המדובר שבימים אלה 

 בסייעתא דשמיא צובר תאוצה.
לאחר כארבעים דקות המנקה והסדרן 
הערבי לפתע התעורר משנתו כי הוא 
היה צריך להעביר משהו, ומיד פניתי 
הדלת  את  לי  שיפתח  ו  ממנ לבקש 
ובלי  מיותרים  יכוחים  ו ו בלי  כמובן 
התעכבויות הוא פתח לי את הדלת 
בשעה שתיים וחצי כבר נכנסתי לחדרי ופניתי לנום את 

 שנתי לקראת המשך השבת.
הקהל  בפני  לדבר  עמדתי  הבוקר  בסעודת 
וספרתי להם את התלאות שעברתי בלילה, והוספתי 
לומר להם שהשם יתברך משלם שכר טוב ליראיו, וגם 
שהרב המרצה לא חייב לי כלום ואדרבה למה שאדם 
עד  ער בלילה  ישאר בגללי  מבוגר  וכה  חשוב  כה 
הדלת והאמנתי בכל ליבי ששכרו  שיפתחו לי את 

 ישולם מן השמיים.
קוראים יקרים שימו לב! במוצאי שבת עוד בדרכי 
לבית מצלצל אליי אותו מרצה וסיפור מדהים בפיו. 
בשבת בלילה נלקחה כלתו לבית החולים בכדי ללדת 
ובשעה אחד בלילה אמרו לבן שיש הסתבכות וכי 
יצטרכו לערוך ניתוח. אבל, הדגישו הרופאים, שהניתוח 
מאוד מסוכן ולכן נתנו לבעל להחליט. הבעל אמר להם 
שהוא איננו מבין וכי יעשו מה שנראה להם והוא יעשה 

 השתדלות ויקרא תהילים להצלחתה ולרפואתה.
לא תאמינו, אבל בשעה אחד וחצי בלילה בדיוק 
אותה השעה שהחל אותו מרצה לשבת ולדבר איתי, 
יוצאים הרופאים בבית החולים ומודעים לבנו שלא 
הוחלט עדיין אבל כנראה לא יזדקקו לנתח אותה וכי 

 היא תלד כרגיל. הוא הסכים והמשיך לקרוא תהילים.
בשעה שתיים חצי עת נכנסתי לחדרי ופתחתי את 
נוספת  אחרת  דלת  נפתחה   , ן המלו בבית  הדלת 
יצאו  שממנה  החולים  שבבית  ולדות  י במחלקת 
הרופאים להודיע לבעל שהאישה ילדה בן בשעטו"מ 

 בבריאות איתנה.
למי ששאל מה זה לשאת בעול עם השני, הרי 

שקיבל את התשובה...

בשעה שתיים 
חצי עת נכנסתי 
לחדרי ופתחתי 
את הדלת בבית 
המלון, נפתחה 

דלת אחרת 
נוספת במחלקת 
יולדות שבבית 

 החולים

 מעלתם של מזכי הרבים

במדרש (ילקוט בראשית רמז קמ"ט) אמרו כל ארבעים שנה 
שבמדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון מחמת הנידוי, עד 
שעמד משה וביקש עליו רחמים, אמר משה רבש"ע מי גרם לראובן 
שיודה יהודה, מיד שמע ה' קול יהודה ונתקבלה תפילתו. מבואר 
שהזכות שעמדה ליהודה לצאת מנידויו, הוא שראובן למד ממנו 
להודות, שיהודה הודה על האמת במעשה תמר וראובן למד מממנו 

 להודות על מעשה בלהה.
וכבר עמדו בזה שהיא תמיהה גלויה, למה הוצרך יהודה לזכות 
זאת שראובן למד ממנו להודות, ולמה לא עמדה לו זכותו עצמו 
שהודה על מעשה תמר, ובמה עדיפא הודאת ראובן מהודאת יהודה. 
ומבואר מזה שיהודה היה צריך זכות מיוחדת של זיכוי הרבים, 
שזיכה אדם אחר בזכות ההודאה, וזיכוי הרבים הוא זכות עם מעלה 

 מיוחדת שבבחינה זו עדיפא על המצוה עצמה.
וביאור גודל מעלת זיכוי הרבים הוא, שהנה עיקר תכליתו של 
האדם בעולם הזה הוא להתקרב להקב"ה ולידבק בדרכיו, והאופן 
השלם ביותר של להתדמות לקב"ה וללכת בדרכיו הוא לזכות את 
הרבים במצוות, שהרי תכלית בריאת העולם היה שרצה הקב"ה 
להיטיב לנבראים, ותכלית ההטבה הוא הטבה רוחנית שהיא באמת 
תכלית בריאת העולם, שהקב"ה ברא אדם כדי שיקיים מצוות 
וידבק בה' שהיא תכלית הטוב. ומעתה מי שמיטיב עם חבירו הטבה 
רוחנית שמזכה אותו ברוחניות הרי זו הדרך הגבוהה ביותר של 

 הידמות להקב"ה.
ובאמת בכל זיכוי הרבים יש ב' זכויות, אחת היא שנזקף לזכותו 
אותה מצווה שעשה חבירו בגללו, ונחשב לו אותה הזכות, והב' היא 
מצוות החסד שעשה עם חבירו שזיכה אותו בטובה הגדולה הזאת. 

 וזה הדרגה הגבוהה ביותר של חסד, להיטיב עם חבירו ברוחניות.
ומצינו דברים נשגבים ומופלגים ביותר בדברי חז"ל בגודל מעלת 
מזכי הרבים, בזוה"ק פר' תרומה (קכ"ח ב') אמרו שאם היו בני אדם 
יודעים גודל מעלת זיכוי הרבים, היו רודפים אחרי זה כרודף אחר 
החיים. ובאבות דר"נ (פרק מ') אמרו כל המזכה את הרבים אין 
מגלגלין דבר עבירה על ידו כדי שלא יהו תלמידיו יושבים בגן עדן 
והוא יושב בגהנום. והיינו שיש לו סיוע מיוחד משמים להשמר 

 מחטא.
והנה יש שסבורים שמעלת זיכוי הרבים מצויה רק במי שזכה 
ללמד תורה בישראל, או שזכה לעסוק בחינוך או במוסר וכדו', אבל 
שאר בני אדם שאינם מתעסקים עם הרבים אין להם אפשרות כ"כ 
למעלת זיכוי הרבים. אמנם נראה שיש דרכים פשוטות המסורות 
בידינו, שבקל יכול כל אחד ואחד לזכות בזכות זיכוי הרבים בשיעור 
גדול ועצום, והם מעשים קלים ופריים רב, וראוי לנו לרדוף אחריהם 

 כרודף אחר החיים כדברי הזוה"ק, ונבוא בזה בכמה דוגמאות:
הנה מי שזוכה לחדש לחבירו דבר הלכה שלא ידע אותה, הרי 
מעתה כל פעם ופעם בימי חייו שיקיים חבירו אותה ההלכה, הריהו 
זכות לראשון שלימד אותו אותה ההלכה. ודבר הלכה הוא דבר 
שאדם מקיים פעמים אין מספר בחייו, ועלה בידו שע"י רגע אחד 
שאמר לו ההלכה, צובר זכויות בכל יום ויום. ואם חבירו יאמר 

 ההלכה לבני ביתו או לאחרים, הריהו מכפיל זכויות הראשון כנגדם.
וכמו"כ מי שאומר לחבירו איזו עצה בעבודת ה', או דבר מוסר 
המביא לידי חיזוק, ואפי' עובדה על גדולי ישראל המביאה לידי 
חיזוק, מעתה בכל פעם שייזכר חבירו באותו הדבר ויתחזק על ידו, 
נזקף זכותו לראשון שזיכה אותו בזה. וידוע שרוב דברים שאדם 
שומע אינם נאבדים אלא מפעם לפעם עולים לו בזכרון, וכל פעם 
שיעלה לו בזכרון ויבאהו לידי חיזוק הרי נזקף הזכות לראשון. 
וברגע אחד שאמר לו הדבר זוכה במאות זכויות ואף יותר. (וק"ו אם 
השומע יאמר הדבר אח"כ לאחרים, ואחרים לאחרים, יכפיל זכויותיו 

 כנגד כל השומעים).
וכן מי שאומר לחבירו דבר תורה, או קושיא או איזו סברא ודבר 
חידוש, הרי בכל פעם שיזכר חבירו באותו הדבר, יעלה לו מצוות 
תלמוד תורה לראשון. ואם יאמרנה השני לאחרים יכפיל זכות מצוות 

 ת"ת.

למרות שהמדור מתעסק בדרך כלל על דרך 
החיים ומוסר ברוח הימים לא יכלנו להתעלם 

מעלתם של  ■ ממאמר מיוחד ששוגר אלינו 
לא צריך ליסוע עד קצה העולם מזכי הרבים: 

ולמסור שיעור אלא מספיק באמירת דברי מוסר 
■ או הלכה לחבר קרוב וכבר המצווה שייכת לכם 

: רבותינו כותבים ששכרו של מזכה והשכר
הרבים עולה על כל סוגי השכר שאדם מקבל 

 מיוחד!■ עבור מצווה כזו או אחרת בעולם הזה 



הסיפור הבא נשלח אלינו מאת קורא יקר 
מהעיר ירושלים, הקורא מעורה בפרטים והסיפור 

 עבר בירור מקיף והנה הוא כאן לפניכם:
שלפניכם שמעתי  את הסיפור המטלטל 
אתמול בשמו של בעל המנגן החסידי, משפך 

סמל של   –הרגש, הרה"ח ר' יעקב דסקל הי"ו  
אברך חסידי הטובל ביראת־שמים גם בעודו עומד 
על במה ושר בקולו הנדיר והעוצמתי. ברצותי 

במלוא  הסיפור  את  לכם  להגיש 
עוצמתו, לא התעצלתי, פניתי אל ר' 
יעקב וִאיַמִּתי מולו את פרטי הסיפור, 

 עד האחרון שבהם.
חסיד  אברך  של  רו  סיפו זהו 
צאנז המתגורר בטבריה. לפני כשנה 
נולד לו בן. פג. בשל משקלו הנמוך 
וסיבוכי פגות נוספים, הוכנס הילוד 
בפגיה של אחד  לתוך אינקובטור 
מבתי החולים בארץ. הצוות הרפואי 
המסור עשה את כל אשר ביכולתו 

 כדי להעניק לו חיים ובריאות.
אבל הכל נעצר באותו היום בו 
הספסלים  אחד  על  האברך  ישב 
בעל  רופא  שבמסדרונות הפגיה. 
מבע פנים רציני יצא אליו, התיישב 
ת  ו ר ק ם  י ל י מ ב ו  ל ר  מ א ו ו  ד צ ל
וממוטטות־עולם: "גילינו חור נדיר 

בשריר העוטף את ליבו של התינוק. גם מבוגר 
שהשריר הזה בגופו מחורר, נמצא במצב מסוכן 
שרק בבית־חולים אחד בארץ יש את המכשור 
והידע הרפואי לטפל בו. כשמדובר בתינוק ועוד 

אפסו סיכויו לחיות. תתכונן להיפרד ממנו   –בפג  
 בימים הקרובים".

האברך ישב מוכה רעם. כמו אגרוף ברזל 
הלם בגופו. הוא ישב דקות אחדות והרגיש שהוא 
מרחף, מנותק, לא מסוגל לעכל את הבשורה. הוא 
הוציא ספר תהילים והחל אומר פסוק אחר פסוק, 
מעיניו  מפלסות להן דרך  רותחות  כשדמעות 
במוחו השיר  כדי אמירה, הדהד  החוצה. תוך 
המרטיט 'לראות בנים' אותו הלחין ומבצע ר' יעקב 
דסקל, שיר מפלח כליות על מילים מתוך התפילה 

 שקודם הדלקת נרות חנוכה.
ו  עיני את  האברך  עצם  השיר,  כשהדהד 
הבוכיות והחל שר, פעם אחר פעם, את המילים 
המרטיטות. קולו גבר והלך. מספר רופאים ואנשי 
צוות הקיפו אותו והביטו עליו בעיניים רחימאות. 
הוא עצמו לא הרגיש בנוכחותם, אלא שר מנהמת 
לב: "ואזכה לראות. לראות בנים. בנים ובני בנים. 
אוי עוסקים בתורה, בתורה ובמצוות. באמת. 
באמת. באמת. ותחזק את לבבם בתורה ובעבודה, 

 הכל כרצונך הטוב".
כשהוא פתח את עיניו לאחר שעת התייפחות 
והתרפקות ארוכה, ניגשה אליו אחת האחיות 
עצמי  על  מקבלת  המקרה. "אני  על  שידעה 

להדליק נרות שבת מדי שבוע לרפואת בנך", היא 
מאנשי הצוות  בוכות. אחרים  בעיניים  אמרה 
עודדוהו במילים ספורות והמשיכו במלאכתם 

 המקודשת, מלאכת הצלת חיים.
האברך  זומן  בלבד  אחת  יממה  כעבור 

זה שבישר לו את   –בבהילות אל הרופא המטפל  
הרופא קיבלו  אתמול.  ביום  המרה  הבשורה 
בהשתאות גוברת ואמר לו כשרעד קל בקולו: "אל 
תשאל אותי איך, כי אין לי וגם לא 
למדע הרפואי כל הסבר לכך, אבל 
החור בשריר הלב של בנך, נסתם 

 כלא היה".
שנה חלפה, התינוק מתפתח, בריא  
בימים  ר' יעקב  ושלם. כשסיפר 
האחרונים את הסיפור לרבו, מרן 
אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, הוא נענה 
של ניגון! וזהו  כוחו  ואמר: "זהו 

 כוחה של קבלה טובה!"
בות  י התחי שעל  אנשים  ישנם 
שלהם, גם אם נאמרה בטלפון, 
לו  אפי להשקיע  כולם  מוכנים 
מיליונים. וישנם כאלה שגם אם 
יבקשו הלוואה של מאתיים שקלים 
להם  להעניק  תעדיף  ומיים,  לי
חמישים במתנה במקום הלוואה 

 …שלא תוחזר
של האדם את המשקל  למילה  מה נותן 
הנכון, מה גורם לאנשים להתייחס למילה של 
אדם אחד כאל שוות ערך ולמילה של אחר כאילו 

 שלא נאמרה?
במבט שטחי, שוויה של מילה נאמד לפי שוויו 
הכלכלי של בעליה. אולם אם נפשפש בתאי 
הזיכרון שלנו, נגלה שישנם בעלי הון שלא נסכים 
לסמוך על מילה שלהם גם לא בסכומים קטנים, 
ולעומתם אחרים ש"אינם גומרים את החודש" 
שתצא  מילה  כל  כבוד ויקר על  יקבלו אצלנו 
כלכלית גם אם היא  מפיהם עד כדי השקעה 

 גדולה ממדיהם האישיים.
אז כך, אם ביקש ממך אדם הלוואה של מאה 
שקלים ליומיים, ולא החזירם גם כעבור שנתיים, 
הרי שאתה יודע שמילה שלו לא תהיה שווה בשום 
מקרה מאה שקלים. לעומתו, האחר שביקש ממך 
חמש מאות שקלים לחודשיים והחזיר אותם ביום 
המיועד בדיוק, הראה לך עד כמה מילה שלו שווה 

 לפחות חמש מאות שקלים.
חכמי המוסר עושים כמין קל וחומר שאם 
משפיע  בעולם הזה  של אדם בשר ודם  מילה 
השפעות אין סופיות הרי שהניגון שיש לו מעלה 
מהפכות ורעש  רגיל עושה  מסתם דיבר  יותר 
בשמים יותר מכל דבר אחר, וזו הסיבה שזמירות 
שבת קודש מעלתם יותר מדברי תורה בשולחן 
השבת כי עצמותו של הניגון עושה רעש בשמים 

 כ בדברי תורה שמזכים אותנו בזכויות!“משא

 סיפור לשבת

הוא ישב דקות 
אחדות והרגיש 
שהוא מרחף, 

מנותק, לא מסוגל 
לעכל את הבשורה. 

הוא הוציא ספר 
תהילים והחל אומר 
פסוק אחר פסוק, 

כשדמעות רותחות 
מפלסות להן דרך 

 מעיניו החוצה

 

 
ק סידנא “לקראת יומא דהילולא להרה

א:“בבא סאלי זיע  

 תולדות חייו של צדיק

החליף  18בגיל 
את אביו שנפטר, 
בראשות 
הישיבה. לאחר 
מספר שנים 
עלה לארץ אך 
חזר למרוקו 
בעקבות המצב 
הרוחני ששרר 
 שם.



באחד הימים נסע רבי יצחק ירוחם ברודיאנסקי במונית לחתונת תלמידו, בלוויית שלושה מתלמידיו. 
מיד לאחר שהחלה הנסיעה ביקש הנהג לספר מעשה שהוא היה עד לו, וכך סיפר: בהיותי בצבא 
עברתי יום אימונים מפרך, שבסופו הובלתי עם כל הפלוגה שלי לשטח מדברי ושם נאלצנו לישון. 
כולנו היינו עייפים עד מוות, אבל לפתע החלו להישמע צעקות שהקפיצו את כולנו על רגלינו. התברר 
שאחד החיילים הבחין לפתע בנחש ארסי המתפתל לו על רגלו. החייל ידע שאם יזוז מעט, יכיש אותו 

 הנחש, ולכן שכב בלי תזוזה וצעק לעזרה. כולנו ניגשנו לעזור לו, אך איש לא ידע מה לעשות. 
הוא קרא לאחד הצלפים המומחים שהיו בפלוגה  -אחד המפקדים החליט לנקוט בצעד מאוד מסוכן 

ופקד עליו לירות בנחש. "אבל הוא כרוך לו על הרגל", נרתע הצלף. "אין ברירה", הגיב המפקד, 
 "תשתדל כמה שפחות לפגוע ברגלו, וכמה שיותר בנחש"... הצלף כיוון את הרובה וכולנו רעדנו מפחד. 
לפתע שמענו את קולו של חברנו הדתי צועק לצלף: "חכה רגע אל תירה, בוא ננסה משהו אחר"... 
והוא הציע לחייל לצעוק "שמע ישראל". ומכיוון שלא היה לחייל מה להפסיד הסכים, וחזר מילה 
במילה אחרי החייל הדתי שאמר לו את מילות "שמע ישראל", וברגע שסיים הנחש ירד לו מהרגל, 
הסתלק משם ונעלם... הנהג השתתק, והרב שאל: "ומה סופו של הסיפור?", הנהג סיפר שהחייל חזר 
בתשובה שלימה וכיום הוא דתי! "ומה ִאת?", שאל הרב, "הרי גם אתה היית שם וראית את הנס", 

 אמר הנהג: "נכון, אבל על על הרגל שלי לא עלה נחש". 
 
מעשה שהגאון רבי אהרון סימן טוב שליט''א רבה של יהדות אפגניסטן שהיה אצל הסטייפלר הקדוש  

זצוק''ל כמה חודשים לפני שנפטר ושאל אותו מה עושים שהילדים יהיו צדיקים וילכו בדרך התורה? 
וביקש מהרב שיתפלל עליהם שיהיו בני תורה. ענה לו הסטייפלר זצוק''ל בזה הלשון: שהוא עד עכשיו 
מתפלל ומוריד דמעות שחיימק'ה שלו (הלא הוא מרן הגאון שר התורה עמוד ההוראה רבנו חיים 
קנייבסקי שליט''א) יצא בן תורה. וזה כמה חודשים לפני שנפטר הסטייפלר זצוק''ל שאז כבר היה 
הרב חיים קנייבסקי שליט''א גברא רבא ומבוגר ומפורסם בגאונותו ושקידתו העצומה. ובכל זאת לא 
הפסיק אביו הצדיק להתפלל עליו!!! ואם הסטייפלר הצדיק התפלל על בנו שחינכו וגדלו במו ידיו, 
ולמדו ביחד במשך שנים רבות, ובכל זאת לא הפסיק להתפלל עליו שיהיה בן תורה, מה נענה אנן 
בתריה??? שאנו עניים בתורה ומצוות ואין איתנו יודע עד כמה צריכים להשתדל בחינוך ילדינו 

 ולהתפלל עליהם ולבכות ולהוריד כנהר דמעה שיצאו בני תורה אמיתיים יראי שמיים וגדולים בתורה.
 

מסופר על החפץ חיים זיע''א שפעם בא אליו אדם אחד שהיה לו בן בגיל חודש, ואמר לח''ח בני עתה 
בגיל חודש ורצוני לשאול את כבוד הרב מאימתי עליי להתחיל לחנך אותו? השיב לו הח''ח לפני 

 עשרים שנה, לפליאתו של האב השיב החפץ חיים: כוונתי הייתה לומר לך שעל האב והאם קודם.
 

מעשה באדם שהיה רגיל לפטפט בקול רם בשעת התפילה וקריאת התורה. המתפללים ביקשו ממנו 
לחדול מדיבוריו, אך הוא אטם את אזניו, לא שמע להם והמשיך במנהגו הקלוקל לדבר בקול רם 

 ולהפריע לכל הסובבים אותו. 
הכריז הגבאי  באחת השבתות 
לספר  לעלות   , שמו את  בקול 
התורה לעליית חמישי, אך אותו 
ט  ה ל ב ו  ל ג ר ה כ ה  י ה ש ם  ד א
ע  מ ש א  ל ל  ל כ  , ם י ט ו פ ט פ ה
 , ורה לת ת  לו לע לו  ם  אי ור שק
הם  כן  הי ידע  שלא  גם  וכמובן 
עומדים בקריאה. אחד מהסובלים 
ט  י חל ה ם  י י לנ ו הק ו  י ט ו טפ מפ
ללמדו לקח ואמר לו שקראו לו 
הוא  התורה.  ספר  את  להגביה 
ניגש בזריזות לספר התורה, ולעיני 
כל הקהל אחז את ספר התורה 
בידיו, הגביה אותו ואמר בקול: 
"וזאת התורה אשר שם משה לפני 
בני ישראל". כולם צחקו ולעגו לו, 
והוא, כאשר הבין מה אירע, עמד 
בוש ונכלם... ומאז השתדל שלא 
לפטפט, ולתפוס ראש היכן הם 
אוחזים בקריאת התורה (ופריו 

 מתוק). 

 סיפורים מחזקים  
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.
"ותאמר לה בת פרעה הילכי את הילד הזה והניקהו לי 

 ואני אתן את שכרך" (ב' ט')
היאך נטלה יוכבד שכר על הנקת משה 

בנה, והרי היתה חייבת להאכיל בנה ככל 
 אמא וגזל עכו"ם אסור?

יש להקשות היאך אם המלכות, אמו של משה רבינו 
נטלה שכר בעד הנקתו, והרי מחוייבת הייתה להניקו 
ולהאכילו ככל אמא שמחוייבת להניק את בנה, ואין 
אדם נוטל שכר על דבר שעושה לעצמו, ואם כן למה 
לא היה בזה איסור שגוזלת את בתיה בת פרעה, 
וגונבת את דעתה, וגזל עכו"ם אסור, והיתה צריכה 
להודיע לה שהוא בנה, או להניקו בחינם. ויש להביא 
ראיה לדבר ממה שכתב הרמ"א (חו"מ סי' פ"א ס"א) 
אודות מי שאמר לחתנו תלמד עם בנך ואשלם לך, 
שהרי הוא פטור מלשלם לו, כיון שבלא"ה מחוייב 
הוא ללמוד עם בנו, וכן ביאר הנתיבות (סק"ב) שאינו 
משלם לחתנו כי החתן עושה טובה לעצמו, ואין אדם 
משלם שכירות למי שעושה טובה לעצמו, ודלא 
כדברי הקצות החושן (סק"ד) שחייב לשלם מדין 
שכירות פועל. ואם כן היאך נטלה יוכבד שכר על 

 הנקת משה?
 

 ישוב א׳  
 בתיה הפקיעה את בנה של יוכבד ממנה

הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א (גיליון מסביב 
לשולחן שמות תשע"ב) מתרץ שכיון שבתיה הפקיעה 
את בנה של יוכבד ממנה, שוב לא חל עליה חובת 
אחריות על בנה, ולא היתה מחוייבת בהנקתו, שילד 

 המופקע מרשות אימו אין האם מחוייבת בהנקתו. 
 

 ישוב ב׳  
בתיה נתנה ליוכבד מתנה כדרך המלכים ליתן 

 בעין יפה
ין זצ"ל בפירושו העמק דבר פירש  הנצי"ב מוולאז'
"ואני אתן את שכרך" כך דרך המלכים לשלם בעין 
יפה, ולא לגזור לעשות להם חינם. ופירש הגאון רבי 
יצחק זילברשטיין שליט"א שדקדק כן מהלשון "אתן" 
שמשמעותו בתורת נתינה ומתנה ולא בתורת תשלום, 
ובזה תירץ שלכן היה מותר ליוכבד ליטול מתנה 
מכדרך המלכים שנותנים בעין יפה, והיה ברור ליוכבד  
שאפילו אם היתה בתיה יודעת שיוכבד היא אם 
משה, בכל זאת היתה משלמת לה, כי על פי ציוויה 

 הניקתו, ונתנה לה שכרה בלשון מתנה. 
 

 ישוב ג׳  
בתיה שילמה ליוכבד עבור מזון משובח 
 לאכילתה שתהיה הנקתו כנאה לבן מלך

עוד מתרץ הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על 
פי מה שכתב מרן החיד"א בספרו "פרי דוד" שבתיה 
בת פרעה אמרה הילכי את הילד הזה והניקהו "לי", 
כלומר שתאכל מזון מיוחד ומשובח כדי שהחלב יהיה 
מזין ומעולה כנאה ויאה לבן מלך, ולכך אמרה "ואני 
המיוחד  ן  ו המז שכר  כלומר   , שכרך" את  אתן 
והמשובח, לפי שבתור אמא רגילה לא היתה יוכבד 
קונה ואוכלת מאכלי מלכים יקרים, וניחא שהיה מותר 
ליוכבד לקבל תשלום עבור אותם מאכלים יקרים 
 שאכלה בשביל להניק בנה כבקשת בתיה בת פרעה.

 

  
 דיו

ל ל ל לל ל ל ל

לחדול מדיבוריו, אך הוא אטם את אזניו, לא שמע להם ו

שמות הזוכים בהגרלה בלימוד לעילוי נשמת 
 הגה"צ רבי משה בן עישה זצ"ל

 
ישראל חליפה יוקרתית +חולצה+חגורה+עניבה: 

 תורג'מן ירושלים
בן ציון שחר , אברהם נוראני בני ברק כרטיספר:
משפחת שחר בית , אשר אוחיון רחובת, בית שמש

יצחק יהודאי , ישראל חורש ירושלים, שמש
 משה דוד אשדוד, ירושלים

: בנימין נתן ישראל ירושלים, אלעזר מנחם נגן
 זרמבר ברכפלד

הולצר אהרון ביתר עלית, פנחס רוזנבאום אונקי: 
 ערד

שמואל , עמרם ליזמי בית שמשספר אור השבת: 
הרה"ג הרב , איתמר שליקר נתיבות, אף בית שמש

 יהודה קרספין אשדוד
תודת המערכת נתונה לכל העוסקים במלאכת 
הקודש בהצלחת מבצע זה במסירות. ובמיוחד 

לרב אביתר משה על העזרה המיוחדת במערכת 
 הממוחשבת.
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט
265 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

מבדילה  חומה  יהיה  שעי"כ 
התחילו  ולכן  בנ"י,  לבין  בינם 
יד(  )פסוק  "בפרך"  בעבודה 
)סוטה  רך"  "בפה  חז"ל  כדרשת 
לבם  הפך  שהשי"ת  אלא  יא:( 
התרחקו  ובכך  בפרך  להעביד 
ידרש  עזה"ד  וכן  מישראל. 
יאמץ'  מלאום  'ולאום  הפסוק 
על  פירוש,  כג(,  כה,  )בראשית 
ישראל  בני  הגויים  שנאת  ידי 
הריחוק  וכפי  מהם,  מתרחקין 
ומתאמץ  ניתוסף  כן  מהגויים 

כוחם של בני ישראל. 
)שפת אמת(

אדם צריך לעשות את 
שלו והקב"ה יגמור בעדו

ותשלח את אמתה )ב. ה(
"את  חז"ל  דרשת  מובא  ברש"י 
אמות  ידה  שנשתרבבה  אמתה, 
ראתה  אם  לכאורה  הרבה. 
מדוע  ממנה,  רחוקה  שהתיבה 
חשבה  וכי  ידה  את  שלחה 
באה  התורה  אך  אליה.  שתגיע 
חושק  אדם  שכאשר  ללמדנו 
ועושה  טוב  דבר  לעשות  מאוד 
את מה שביכלתו, אף אם נראה 
לו שאינו יכול לעשותה, בסופו 
של דבר הקב"ה יעזור לו שיוכל 
שידעה  אף  לכן  לזה.  להגיע 
אל  תגיע  לא  שידה  פרעה  בת 
שלה  את  עשתה  היא  התיבה, 
הקב"ה  ואכן  ידה,  את  ושלחה 
ונשתרבבה  ידה  על  השלים 

אמתה אמות הרבה.
)שיח שרפי קודש, בשם הרה"ק ר' יצחק 
מווארקא(

רמז לשטיחת עשבים בחג 
השבועות

ירחים...  שלשה  ותצפנהו 
ותשם בסוף על שפת היאור. 

)ב. ב-ג(

הגה"ק בעל ה"חידושי הרי"ם" היה אומר שמכאן רמז נאה לטעם 
המנהג ששוטחין עשבים בחג השבועות. דהנה משה רבינו נולד בז' 
אדר, "ותצפנהו שלשה ירחים" הרי ששלשת הירחים נגמרו בו' סיון, 
הוא יום קבלת התורה, ואז "ותשם בסּוף על שפת היאור". הסּוף הוא 
מקום צמיחת קנים ועשבים שהם הסתירו את תיבתו של משה. ומכאן 
המנהג לשטוח עשבים בחג השבועות, לזכר זה שהעשבים שבסוף 

הגינו על משה רבנו באותו יום - יום ו' סיון - מתן תורה. 

משה רבינו ידע את השם המפורש יותר מהאבות 
הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי )ב, יד(

באחד מביקוריו של הרה"ק בעל ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע 
 - הבכור  ילדו  לפניו  בא  זי"ע,  מרוז'ין  הסב"ק  מרן  של  בהיכלו 
מי שלימים התפרסם כרבינו הרה"ק רבי שלום יוסף זי"ע - הרב 
מאפטא קראו אליו ושאלהו מה הוא לומד. חומש ורש"י, ענה הילד. 
היה זה בשבוע שקורין פרשת שמות, שאל אותו הרב מאפטא איך 
מפרש רש"י 'הלהרגני אתה אומר' )שמות ב, יד(. נענה הילד וחזר על 
דברי רש"י: "מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש". ושאל אותו 
יבוא  'ויאמר אם  לב, ט( כתוב  )בראשית  וישלח  הרב מאפטא: בפרשת 
עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה', ופלא 
הוא למה אמר יעקב כך, הלא יכול היה להרגו בשם המפורש. והשיב 
- בשם  הרג את המצרי  הוא שמשה  נכון  יוסף, אמנם  הילד שלום 
המפורש, אך אצל האבות כתיב )פרשת וארא - שמות ו, ג( 'ושמי ה' לא 

נודעתי להם', שלא ידעו שם המפורש.
)ספר רשפי קודש - מכון תורת-אמת שטפנשט(

ע"י אמירת תהילים וחזרה בתשובה תבוא 
הגאולה

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה )א א(
כתב הרה"ק מהרצ"א מדינוב בספרו "אגרא דכלה" 
ידוע דגלות מצרים כוללת את כל הגליות, ולכן על אף 
לרמוז  בא  זה  כל  עם  מצרים,  בגלות  מדבר  שהכתוב 
ולהורות לנו את הדרך שעל ידה ניוושע מהגלות דנן. 
את התיבה "מצרים" דורשים כידוע שהיא לשון מיצר 
יש  הגלויות  ומיצר  מצער  לצאת  שנזכה  ובכדי  וצער, 
יכול  הרי  אחד  כל  והנה  ותשובה,  בתורה  להתחזק 
לשוב בתשובה, אולם מה תקנתו של מי שאינו תלמיד 
מאמר  שכידוע  אלא  בתורה,  לעסוק  יכול  ואינו  חכם 
חז"ל במדרש )שוח"ט א'( שהבטיח השי"ת לדוד המע"ה 
כעוסקים  "חשוב  התהלים  ספר  בספרו  שהעוסקים 
הוא  תהילי"ם  שהתיבה  מרומז  וזה  ואהלות".  בנגעים 
ישרא'ל  בנ'י  שמו'ת  ואל'ה  הפסוק  של  התבות  סופי 
תהילים  אמירת  דע"י  א(,  א.  )שמות  מצרימ'ה  הבאי'ם 

וחזרה בתשובה תבוא הגאולה. 
)אגרא דכלה(

הקב”ה מודיע לכל אחד מבנ”י את חיבתו 
אליו

ואלה שמות בני ישראל )א. א(
ואומר:  שמות  לספר  פירושו  את  פותח  הק’  ברש”י 
“ואלה שמות בני ישראל. אע”פ שמנאן בחייהן בשמותן 
חזר ומנאן במיתתן, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים” 
וכו’ ושואל הגה”ק בעל ה”שפת אמת” מגור )תרל”ב( 
אלא  מודיע?,  למי  חיבתן’,  ‘להודיע  רש”י  כוונת  מה 
שבא לומר שהכוונה היא שהקב”ה מודיע לבני ישראל 
עצמם, שידע כל אחד מבני ישראל כי הוא בכלל צבאות 
השם ית”ש, וכמו כוכבים המאירים בלילה, כן נשתלחו 
החשוכים  במקומות  גם  שיאירו  למצרים,  ישראל  בני 

בגלות. 
)יגדיל תורה(

בנ”י ראו עצמם גרים כדי שלא יתערבו 
במצרים

הבאים מצרימה. )א, א(
הנה לשון הכתוב הוא "הבאים מצרימה" דהיינו בלשון 
זמן רב.  כי כבר באו לפני  ולכאורה תמוה הוא  הווה, 
בא  שהכתוב  מבעלזא  יהושע  רבי  הרה"ק  וביאר 
ללמדנו כי גם כעבור עשרות שנים מירידתם למצרים 
עצמם  את  ראו  אלא  קבועים,  כתושבים  נעשו  לא 
'הבאים' בלשון הוה,  וזהו:  כאילו רק באו כעת ממש, 
בכדי  זה  וכל  גרים,  רק  הם  כאילו  היתה  שהרגשתם 
שלא ישכחו צור מחצבתם, ולא ילמדו ממעשי מצרים, 
ע"י  יעקב'  ישרש  'הבאים  בהפטרה:  הכוונה  ג"כ  וזהו 
שהשריש יעקב אבינו ברעיונם שיהיו כל הזמן בבחינת 

'הבאים' עי"ז 'יציץ ופרח ישראל' ונגאלו ממצרים.
 )הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע(
אדם שמתגבר על תאוותיו 'כן ירבה וכן יפרץ’

ויבן ערי מסכנות לפרעה... וכאשר יענו אותו כן 
ירבה וכן יפרץ )א. יא-יב(

שהולך  שהאדם  אלימלך"  ה"נועם  הרה"ק  כתב   
את  ומחזק  בונה  שהוא  הרי  ותאוותיו,  הנאותיו  אחר 
כח הטומאה, ולעומת זאת מי שמסגף את גופו ומתגבר 
על תאוות ליבו, בכוחו לבוא ולהשיג מדרגות גדולות 
בעבודתו ית'. ודבר זה מרומז בפסוק "ויבן ערי מסכנות" 
אל  נא  'לך  כמו שכתוב  הנאה,  לשון  הוא  'מסכנות'   -
הסוכן' ופירשו בגמרא שהוא לשון הנאה, דהיינו ההולך 
הוא  "לפרעה"  ערים  בונה  שהוא  הרי  תאוותיו  אחר 
הקליפה והטומאה, אבל "כאשר יענו אתו" הוא מענה 
יפרץ"  וכן  ירבה  "כן  התאוות,  על  ומתגבר  עצמו  את 

יתרבה ויתגבר במעלות והשגות קדושה. 
)נועם אלימלך(

עבודת הפרך היתה שלא יתערבו בנ”י עם 
המצרים

ויעבידו מצרים את בנ"י בפרך )א, יג(
להגביה  באה  מצרים  לגלות  הירידה  כי  הוא  ידוע 
מכבשי  ונעלמים  טמירין  תיקונים  ולתקן  הניצוצות 
הדורות,  בכל  הצדיקים  אותנו  שלמדו  כפי  דרחמנא 
בהקשר לכך כותב הרה"ק בעל ה"שפת אמת" בשם 
הזוה"ק )שמות ט"ו.( שעצם עבודת הפרך שמצרים העבידו 
הסיבה  היתה  והיא  לישראל  טובה  בה  היה  בנ"י  את 
הפסוק  נדרש  וכן  באומות.  ישראל  בני  התערבו  שלא 
'הפך לבם לשנוא עמו' )תהלים קה, כה(, שנותנים זה שבח 
אמנם  ישראל,  לבני  שונאים  נעשו  שהגויים  והודיה 
בעצם, המצריים לא רצו להיות שונאים, כי גם הם ידעו 

מדליקים את האור הגנוז
לילדי ת"ת שטפנשט

שטפנשט  בת"ת  חגגו  הרפואה  הנחיות  עקב 
הת"ת  ילדי  בקפסולות,  החנוכה  חג  את  באלעד 
המלמדים  צוות  עם  יחד  נועדו  נפרדות  בכיתות 
ובהתעלות  מיוחדת  חג  באוירת  החינוכי  והמנהל 
שוררו  החגיגה  במהלך  כאשר  עילאית,  רוחנית 
ילדי הת"ת ניגוני החג בכלי שיר וזמר ע"י אחדים 
הפורטים  מוזיקלי  בכישרון  שניחנו  הת"ת  מילדי 
רב  עם  יחד  החינוכי  המנהל  הנשמה,  מיתרי  על 
המוסדות שליט"א ביטאו בדברי ברכתם את גודל 
המעמד, בהדגישם כי חגיגה זו היא תחילת אירועי 
חגיגות המעבר לבנין הקבע ההולך ונבנה בצעדי 
ענק לכבודם של ילדי הת"ת, בהשתדלותו הנמרצת 
של ראש העיר הרב ישראל פרוש שליט"א אשר 
עיניו וליבו למען ילדי העיר בצורה יוצאת מגדר 
הרגיל. הדוברים שליט"א הדגישו כי החל מימים 
לרגל  רוחנית  בהכנה  הת"ת  ילדי  מתחילים  אלו 
ימי השובבי"ם ובמבצעים חוויתיים מיוחדים אשר 
יכינו את ילדי הת"ת לקראת המעבר המרגש לבנין 
החדש, בין כתלי הת"ת מורגשת כבר אוירת החג 
לקראת היום המיוחל ומשימות המבצעים יפורסמו 
המכינה  הועדה  של  ההיגוי  צוות  ע"י  בקרוב 
לאירועי חגיגת חנוכת הבית באלעד. לקראת סיום 
הרב  ידי  על  חנוכה  דמי  לילדים  חולקו  החגיגה 
סלמון שליט"א מבורכים מציון הצדיק משטפנשט.

בתמונה: ילדי הת"ת במסיבה ובדרשת הרב סלמון



2 באר בשדה- שטפנשט

 כתבי חסידים - מתורתו של רבי יונה צלר זצ"ל ממייסדי 'ועד חסידי שטפנשט' וחבר פעיל בו עד יום פטירתו
כפי שמסרם לידי מכונינו ומתפרסמים בס"ד בפרסום ראשון

)הראשון(  לכבוד הילולת הרה"ק רבי שלמה'ניו 
אדמוה"ז  הרה"ק  מרן  בן  זצ"ל  מסאדיגורא 

מסאדיגורה, יומ"ד - כ' טבת תרמ"א

אמ"ק ממרן אדמו"ר זצ"ל מבאיאן לייפציג
הק'  האדמו"ר  מפ"ק  ששמעתי  תורה  ליקוטי 
ועש"ק,  ליום  באור  לייפציג  מבאיאן  זצ"ל, 
רבה  הילולא  יום  שמות  פ'  תשי"א  טבת  כ' 
זצוק"ל  שלמה  ר'  הק'  הרה"צ  האדמו"ר  של 
בנו של האדמו"ר מלך ישראל מס"ג זצוק"ל, 

חותנו ]של[ האדמו"ר זצ"ל.
ישועות  ושיהי'  עלינו  יגן  שזכותו  יעזור  שה' 
מיט  נפשות  געווען  איז  ער  ישראל  לכלל 
חכמה, ]על פי הפסוק )משלי יא ג( פרי צדיק עץ חיים ולקח 
נפשות חכם[, ראשית חכמה יראת ה', כתוב וירא 

)שמות  אלוקים  וידע  ישראל  בני  את  אלוקים 
איז  י'שראל  ב'ני  א'ת  א'לוקים  ו'ירא  כ"ה(,  ב 

ר"ת בגימט' כ', זה מרמז על 'כ' בטבת', וידע 
אלוקים, מפרש רש"י נתן אליהם לב לידע ולא 
למיחלים  צדיקים  אל  ה'  עיני  עיניו,  העלים 

לחסדו.
סיפר מאביו בעל פחד יצחק שהיה בקריאת 
זיע"א  שלמה  ר'  אצל  האחרון  ומעריב  שמע 
סיפר  אותו,  לשכוח  יכול  לא  שהוא  ואמר 
שהאדמו"ר מס"ג לא היה לובש אחרי פטירתו 
ואמר  שחור  פשוט  אלא  זהב  של  השרשרת 

שלקחו ממנו הרב הימין.
פחד  בעל  אביו  של  הולדת  ביום  פעם  ספר: 
יצחק זצוק"ל נכנסו בניו וגם איזה ממקורביו 
יצחק  פחד  בעל  האדמו"ר  ואמר  לו  לאחל 
זצוק"ל טוב לאדם שנברא משנברא, וענה ר' 
דודי' מברדיטשוב שאצל צדיקים כתוב להיפך 
טוב שנברא משלא נברא וענה האדמו"ר הק' 
פחד יצחק בודאי אם צדיק שהוא רבי בדור 
כזה טוב שלא נברא, ואמר האדמו"ר שליט"א 
זה היה אז שאבי' הק' לא יצא החוצה ולא ראה 
עכשיו,  נגיד  ומה  חסידים,  של  סביבה  אלא 
אביו הק' זצוק"ל פחד יצחק אמר שר' שלמה 
ילך אל האבות והמשפחה לבקש רחמים על 

כלל ישראל שהוא קרוב אליהם.
סיפר שר' שלמה היה בלילה יוצא דרך החלון 
שבאים  שהרגיש  עד  ללמוד  המדרש  לבית 
כבר הלומדים נכנס בחזרה שלא יראו אותו, 
מהיושבים  אחד  וסיפר  אותו  תפסו  ופעם 
לאמו הרבנית מס"ג ז"ל, והיא ספרה לבעלה 
זה  על  רשות  לו  נתן  ולא  מס"ג  האדמו"ר 
והחסיד הנ"ל מהקפדה ר' שלמה ל"ע גללעמט 
בעווארין, דיבר הרבה מאוד אודות פוליטיקא 
של זמן יותר מרגילותו שממש היה פלא בין 
יודעים  ולא  שקר  רק  שהם  ואמר  המסובים 
מצרות, אצלו באים אנשים - זיך פראווין וכל 

אחד מלא צרות שממש קשה לסבול.
ובשעה שהאדמו"ר הק' דבר מפוליטיקא דבר 

הרבה זמן חשבתי בליבי שאין זה כי אם איזה 
המלצה על כלל ישראל ולעשות שלום בעולם 
והתקרבות הגאולה, וראיתי ממש בחוש את זה 
ואיך נתמלא ליבו בשמחה, כשאחרי ברהמ"ז 
איך  רעד  וואס  פאר  שליט"א  האדמו"ר  אמר 
ז"ל  טאטא  דער  דעם,  פין  פיעל  אזרי  היינט 
האט מיר געזאגט די אז די שפארסט זיך איין 
פועלטו אלעס א איידים איז א שטיק שוער ר' 
זיך איין געשפארט האט ער  שלמה אז האט 
אלעס געפועלט אזוי די אויך אז ממש כל ליבי 
התרגשות  נתמלאה  המסתופפים  לבבי  וכל 

נורא.
ממקורביו  אחד  אמר  לפנים  כניסתו  לפני 
זיעועכ"י וענה האדמו"ר שליט"א ז"כותו י"גן 
ר"ת ]בגימטריא[ טוב, שיהי' עלינו ועל כל ישראל 

עכלה"ק, ביום כ' טבת.
 

עובדות והנהגות שכתב הגה"ח ר' יונה צלר 
זצ"ל ממה ששמע על ר' שלמה'ניו הראשון 

זצוק"ל
ליהודי  פעם  אמר  שלומניו'  שר'  שמעתי  א( 
שלא  וואטער  אזא  לסדיגורא,  מרחוק  שבא 

לשמה )דרך כל כך ארוכה שלא לשמה(.
לטייל,  הלך  שלומניו'  ר'  שפעם  שמעתי  ב( 
ושאלו בשעת הטיול מה עושה ר' שלומניו', 
לומד  )הוא  דאווינט"  אין  לערהנט  "ער  אמר 
ומתפלל( ואמר )נדמה הפחד יצחק( המאמר כי תהיינה 

לאיש שתי נשים וכו' )אולי הכוונה למאמר שהיה אומר 
הרבי מבוהוש זי"ע בשם הרבי ר' ברוכ'ל ממעז'בוז', על הפ' "כי 

תהיינה לאיש שתי נשים אהובה והשנואה" ואמר הרבי ר' ברוך 

על  מרמז  והשנואה  ברוחניות  העבודה  על  מרמז  שאהובה  זי"ע 

על  אהובה  בן  לבכר  יוכל  לא  ממשיך  והפ'  בגשמיות,  העבודה 

פני בן השנואה, דהיינו עבודה ברוחניות על גשמיות, אלא צריך 

לעבוד את הש"י גם בגשמיות, זה אולי הכוונה מה שאמר הפחד 

יצחק זי"ע שלא רק הוא עובד את ה' בתורה ותפילה אלא עבודה 

בגשמיות זה גם עבודה גדולה )בסוד קדושים מי יעמוד( אולי 

זה הכוונה((.
יענקל'ה  ר'  קורא  כשהבעל  שמעתי  ג( 
אצל  בר"ה  בתורה  קרא  מבארדיטשוב 
האדמו"ר הזקן מסאדיגורא זי"ע, האריך יותר 
מהרגיל במילים 'כי ביצחק יקרא לך זרע', ור' 
בקריאת  בבימה  עומד תמיד  שלומניו' שהיה 
על  יושב  והיה  מהבימה,  ירד  מאז  התורה, 
שנה  ובאותו  התורה,  קריאת  בשעת  מקומו 
עלה לעולמו ר' שלומניו', )הכוונה שהבין "כי ביצחק" 

הכוונה על ה'פחד יצחק' שהוא יהיה ההמשך של ההנהגה(.

זי"ע  מסאדיגורא  הזקן  האדמו"ר  פעם  ד( 
על  לדבר  התחיל  הטהור,  שולחנו  בעריכת 
באידיש  ושמש  השמש,  לפי  שהולך  השעון 
נקרא זין, והרבי רצה בזה לעורר לר' שלומניו 
שיוושע בזרע של קיימא שלא היה לו שנים 
רבות ילדים, שמלת 'זין' - שמש, זה גם 'זון' 

- בן, ואחד החסידים שהיו שם אמר "רבי מה 
צורתו,  את  שינה  והרבי  זין",  כשאין  עושין 
אמר  הענין  את  שהבין  אחד,  חכם  וחסיד 
"רבי, אבל בת", ואח"כ נולדו שתי בנות לר' 
נחום  ר'  הרה"ק  של  הרבנית  אחת  שלומניו, 
זה  ביום  )שגם ערך שולחן  זי"ע  מרדכי מטשורטקוב 
לכבוד חותנו ואמר תורה. שמודפס בספרו "דורש טוב"( והבת 

השניה היתה הרבנית של הרה"ק רבי ישראל 
מבאיאן לייפציג זי"ע.

ה( כשהציעו את השידוך של בת ר' שלומניו 
לבן אחיו הרה"ק בעל ה"פחד יצחק" מבאיאן 
משום  השידוך  מלעשות  שחששו  היו  זי"ע. 
שהרבי מלייפציג היה חלש מאוד, אמר הפחד 

יצחק "אבל הוא יאריך ימים".
ו( האדמו"ר הזקן מסאדיגורא זי"ע היה חתנו 
ור'  זי"ע,  מקרלין  אהרן"  ה"בית  הרה"ק  של 
שלומניו גדל כמה שנים אצל זקינו ר' אהרן 
בהתלהבות  מתפלל  היה  ולכן  זי"ע  מקרלין 

כמנהג קרלין, אפי' שברוז'ין לא ראו זאת.
ז( הרה"ק רבי נחום בערניו' מסאדיגורא חתנו 
נסע  זי"ע,  מסאדיגורא  הזקן  האדמו"ר  של 
האדמו"ר  הוראת  ע"פ  לווינה,  להתרפאות 
הזקן ]ואמר אני מאמין שאפי' הגדר של החצר של חותני מרפא 

יותר מהכל, אבל חותני צווה עלי לסוע אז נסעתי[.

ור' שלומניו' כתב לגיסו ר' נחום בערניו' ביום 
אני לא צריך לקחת  יקבל ממך מכתב  שאני 
והשמחה  הקשר  מרוב  יום,  באותו  תרופות 

שהיתה שרויה ביניהם.
והנעימים  "הנאהבים  נאמר  שעליהם  ואמרו 

בחייהם ובמותם לא נפרדו".
גיסו  נגש  שלומניו  ר'  של  פטירתו  לאחר  ח( 
הרה"ק ר' נחום בערניו' לאזנו של ר' שלומניו' 
תקופה  ונפטר  בקרוב.  שנתראה  לו  ואמר 

לאחר מכן ]יומ"ד .
ט( פעם ספרו לאדמו"ר הזקן מסאדיגורא שר' 
ואמר  והוא חלש,  שלומניו' מתאמץ בתפילה 
מתפלל  אם  התפילה,  כוונת  עולה  לא  "וכי 

בשקט" )אינו ממש מדויק(.
פעם  התבטא  מסאדיגורא  הזקן  האדמו"ר  י( 
אחת, שר' שלומניו' עזר לו בעבודת הקודש. 

השני  שלומניו  ר'  להרה"ק  נכנסו  פעם  יא( 
מת"א זי"ע, לשתות לחיים ביום הזה הרה"ח 
ר' יונה צלר ז"ל והגה"ח ר' בנציון רחמן ז"ל 
בנציון  ור'  ז"ל  מנדל  יוסף  חיים  ר'  והרה"ח 
רחמן אמר לר' שלומניו' שהם באו גם לכבוד 
הנס שהיה לר' שלומניו' באותו יום )שלכן הוסיפו 
לו את השם חיים( אמר להם ר' שלומניו' וכי לבוא 

ולשתות לחיים לר' שלומניו' הראשון זה לא 
סיבה מספיקה.

שלומניו',  לר'  רחמן  בנציון  ר'  אמר  ואח"כ 
שמשיח צריך כבר לבוא. אמר לו ר' שלומניו' 

"עכשיו נזכרת".

בלשון חסידים תתקדש
£¤£¤
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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 דיבור בנחת 
ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך )א, יג(
'בפרך' רבי אלעזר אמר בפה רך ]משכום 

בדברים ובשכר עד שהרגילום לעבודה, רש"י[ )סוטה יא, ב(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

דברי חכמים בנחת נשמעים.
)קהלת ט, יז( 

כדי שיקבלו ממנו
אמר רבה בר רב הונא אף על גב דאמור רבנן שלשה 
דברים צריך אדם לומר וכו', צריך למימרינהו בניחותא 
כי היכי דליקבלינהו מיניה, אמר רב אשי אנא לא שמיע 

לי הא דרבה בר רב הונא וקיימתי מסברא.

)שבת לד, א( 

אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו
אמר רבי אבהו לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך 
ביתו, שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו 
גמליאל,  בן  חנינא  רבי  ומנו  גדול,  דבר  והאכילוהו 
האכילוהו סלקא דעתך, השתא בהמתן של צדיקים אין 
הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן 
לא כל שכן, אלא בקשו להאכילו דבר גדול, ומאי ניהו 

אבר מן החי.

)גיטין ז, א(

בנחת  דבריך  כל  לדבר  תמיד  תתנהג 
להנצל מכעס

)משלי  אמך  תורת  תטוש  ואל  אביך  מוסר  בני  שמע 
ובכל  אדם  לכל  בנחת  דבריך  כל  לדבר  תמיד  תתנהג  א( 
עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מדה רעה להחטיא בני 
אדם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )נדרים כא(, "כל 
יא(,  )קהלת  גיהנם שולטין בו, שנאמר  הכועס, כל מיני 
"הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך", ואין רעה אלא 
גיהנם, שנאמר )משלי טז(, "וגם רשע ליום רעה". וכאשר 
תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מדת הענוה, שהיא מדה 
טובה מכל המדות טובות, שנאמר )שם כב( "עקב ענוה 

יראת ה'":
)אגרת הרמב"ן(

הנהגות לדיבור בנחת - מהרמב"ם
תלמיד חכם לא יהא צועק וצווח בשעת דבורו כבהמות 
וחיות, ולא יגביה קולו ביותר, אלא דבורו בנחת עם כל 
הבריות, וכשידבר בנחת יזהר שלא יתרחק עד שיראה 
כדברי גסי הרוח, ומקדים שלום לכל האדם כדי שתהא 
רוחן נוחה הימנו, ודן את כל האדם לכף זכות, מספר 
בשבח חבירו ולא בגנותו כלל, אוהב שלום ורודף שלום, 
לאו  ואם  אומר  ונשמעים  מועילים  שדבריו  רואה  אם 
שותק. כיצד לא ירצה חבירו בשעת כעסו, ולא ישאל 
לו על נדרו בשעה שנדר עד שתתקרר דעתו וינוח, ולא 
ינחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו מפני שהוא בהול עד 
שיקברהו, וכן כל כיוצא באלו, ולא יראה לחבירו בשעת 
קלקלתו אלא יעלים עיניו ממנו, ולא ישנה בדבורו, ולא 
יוסיף ולא יגרע אלא בדברי שלום וכיוצא בהן, כללו של 
דבר אינו מדבר אלא בדברי חכמה או בגמילות חסדים 

וכיוצא בהן.

)רמב"ם הלכות דעות פ"ה ה"ז(

דיבור בענוה וכבוד
אך  בעזות,  להשיב  פי'  עזות,  לשוב  קולך  תגביה  אל 
כל דבריך תדבר בענוה וכבוד, כי דברי חכמים בנחת 

נשמעים וכו'.

)ספר חסידים סי' עה(

אל תשמיע בחוץ קולך
אל תשמיע בחוץ קולך, אל תהי' צווח כבהמה, ודבריך 

יהיו בנחת.
)אורחות חיים להרא"ש ליום ה' פיסקא פ"ה(

כמדבר לפני המלך
יתנהג אדם לדבר בנחת לכל אדם ובישוב כמדבר 
כל  דמלא  לפניו,  קול  להרים  שירא  המלך  לפני 
הארץ כבודו, ולכך נמי אסור לילך בקומה זקופה 

או בגילוי הראש.

)ס' חרדים פרק ל"ח מצוות עשה מדברי קבלה ומדברי 
סופרים התלויות בפה(

אל ימהר לא בדבור ולא במעשה
דברי חכמים בנחת נשמעים )קהלת ט, יז(. מי שמדתו 
כך, אזי אינו בא לידי כעס לעולם. והכוונה בנחת 
נשמעים, בנחת רוח ולא ברמות רוח. כי מי שאוחז 
הוא  כי  לעולם,  כועס  אינו  ממילא  הענוה  במדת 
בנחת,  הכוונה  וגם  מסוררים.  עין  ומעלים  סובל 
כאשר  גדול.  ברעש  במהירות  ולא  במתון  דהיינו 
מישרים  מועד  כי אקח  מתון,  מ"ם  באות  הארכתי 
דהיינו  הנחת  במידות  אדם  ינהוג  כן  על  אשפוט, 
המתון, ואל ימהר לא בדבור ולא במעשה, ואז לא 
סילוק השכינה  יגרום  ולא  כעס,  לידי  לעולם  יבא 
וסימנך כי השכינה  יהיה כסא לשכינה.  ממנו, רק 
הוא  הרוח  באש,  ולא  ברעש  ולא  ברוח  לא  אינה 
רמות רוח הגאוה, הרעש הוא היפוך מהמתון, האש 
שורה  שם  דקה  דממה  ובקול  הכעס,  רתיחת  הוא 

השכינה.

)שלה"ק שער האותיות אות הר' רצון אות יט( 

בריתחא דאורייתא
דאורייתא,  וריתחא  כעס  להוליד  הלימוד  מטבע 
ואף שאפשר שמותר בריתחא דאורייתא, מ"מ הרוב 

קשה ולא ימלט ברב כעס דברים שאינם נאותים.

)יערות דבש ח"א דרשה ו(

ירגיל הדברים בפיו ובלשונו
נוחים  דבריכם  יהיו  אחרים,  עם  כשתדברו  בני, 
וערבים, כי דבר זה כמו כן מאותות החכמה, כענין 
שנאמר דברי חכמים בנחת נשמעים. ומה שיש לכם 
הדברים  ותרגילו  תחלה,  בלבבכם  תחשבו  לדבר 
ואחר כך תדברו דבריכם לפני  ובלשונכם,  בפיכם 
כל מי שתרצו, כענין שנאמר, לב חכם ישכיל פיהו 

ועל שפתיו יוסיף לקח.

)מגדל עוז ליעב"ץ בית מדות עליית החכמה(

הקפדה על ניגון הדיבור - ובואתו היום 
יענוהו מן השמים בכל מה שישאל

מוה"ר רפאל ז"ל היה מזהיר מאוד על הכעס ואפילו 
על הקפדה בעלמא שקורין פאנטאזיע, היה מזהיר 
דברי  מזכיר  והיה  בביתו,  קפדן  יהיה  שלא  מאוד 
'ותדבר  בם,  ודברת  א(  )רסט,  ואתחנן  פרשת  הזהר 

שאין  מה  דיבור,  לשון  משמע  שהוא  ליה,  מיבעי  בם' 
לאנהגא  הנהגה,  לשון  גם  משמע  'ודברת'  תיבת  כן 
גרמיה בהון וכו', בשבתך בביתך לאנהגא גרמיה בביתא 
באורח מישור ובאורח תיקונא דיילפון מיניה בני ביתיה 
דחילו  יטיל  ולא  ובחידו  בנחת  עמהון  גרמיה  לאנהגא 
תיקונא  באורח  בביתיה  עובדוי  וכל  יתיר,  ביתו  בבני 
וכו'. והיה מקפיד אפילו על הניגון של הדיבור, אפילו 
על  בידם  למהות  או  ביתו  לבני  לצוות  שצריך  בדבר 
איזה דבר, שלא לומר בדרך כעס והקפדה, רק בלשון 
הרמב"ן  באגרת  שכתוב  מה  מזכיר  והיה  ובנחת,  רכה 
לדבר בנחת כל דבריך לכל אדם ובכל עת, ואגרת הזאת 
היה חשוב ויקר אצלו מאוד, וראיתי בזמן אחד שהיה 
עמו  הנ"ל  אגרת  בתוכו  נדפס  שהיה  קטן  ספר  נושא 
לבית המדרש בהליכתו להתפלל היה נושא אותו בכל 
יום, וכמה ימים היה קורא בו קודם התפלה, והיה אומר 

שהרמב"ן ז"ל הבטיח שבאותו יום שיקרא האדם האגרת 
הנ"ל יענוהו מן השמים בכל מה שישאל כמ"ש בסוף 

האגרת הנ"ל.

)אמרי פנחס שער טהרת המדות אות כו(

רפאל  רבי  הרה"ק  שיצא  בעת  נדרי  כל  לפני  פעם 
ולבלבלו  לפטפט  שהתחיל  אחד  אליו  נטפל  מהמקוה 
בשטויות ודברים בטלים, ואמר, נו, הרי הרמב"ן כותב 
באגרתו לבנו תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל 
אדם ובכל עת, ואפילו על אדם המטריד אותך בשטויות 

אחר המקוה לפני כל נדרי ג"כ לא צריך להתרעם.

)לקוטי אמרי פנחס שער הסיפורים אות קפא(
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התפילה מועילה ביותר דווקא בעת צרה
בפרשתינו כתוב )ב,כג( "ויאנחו בני ישראל מן העבודה 
ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה". מבאר 
היו  לא  כבר,  הקץ  שהגיע  פי  על  שאף  בחיי,  הרבינו 
העבודה  מן  ה'  אל  מרוב שצעקו  אלא  לגאולה  ראויים 
קיבל תפילתם. ומוסיף הרבינו בחיי יסוד נורא – שאין 
מתוך  מתפלל  שהוא  כאותה  שלימה  אדם  של  תפילתו 

הצרה והדוחק.
וזה כלל לחיי האדם. אשר גם בהיותו בעת צרה ומצוקה. 

יתחזק באמונה וישא תפילה לאדון כל. ויראה ישועה.
מנחם  רבי  המפורסם  החסיד  שסיפר  בסיפור,  ונבאר 
גזירת  בעת  ברוסיה  שבהיותו  זצ''ל,  פוטרפאס  מנדל 
מלכות הרשעה שלא נתנו לבני ישראל לקיים מצוות ה' 
ולמול את בניהם. הגיעה פעם אשה אחת אל האדמו''ר 
מריבניץ זצ''ל. וסיפרה לו שנולד לה בן זכר בשעטו''מ, 
אבינו  אברהם  של  בבריתו  להכניסו  מאד  חפצה  והיא 
ואינו  רח''ל,  ובמצוות  בתורה  כופר  בעלה  אך  בזמנו, 
לו,  הנולד  לבנו  אופן שיקיימו ברית מילה  מוכן בשום 
ציווה עליה האדמו''ר שתודיעה לו יום שבעלה לא יהיה 
בבית, ואז ינצלו את שעת הכושר לקיים הברית מילה. 
ואכן לא עברו ימים רבים ובסודי סודות הגיעה האשה 
והודיעה בשמחה שביום פלוני עתיד בעלה לבלות עם 
מריבניץ  מהצדיק  מבקשת  והיא  לעיר,  מחוץ  חבריו 
לערוך אז את הברית מילה כדת וכדין, הבטיח לה הרבי 
לבוא באותו יום, והתלווה אליו החסיד הנזכר למול את 
התינוק ויצאו לדרך במסירות נפש. כאשר הגיעו לשם 
נכנסו בחשאי אל ביתה, בדחילו ורחימו ניגש האדמו''ר 
מריבניץ ונטל את הסכין ובירך ברכת 'על המילה' בכוונה 
עצומה ומל כדת וכדין. אך לאחר כמה רגעים ראו שהדם 
אינו מפסיק מלזוב ונשקפה סכנה גדולה לחיי התינוק. 
מיד נפלה בהלה גדולה במקום כי לא ידעו מה לעשות 
שהרי אם יזמינו רופא בוודאי יוודע הדבר למלכות על 
הברית מילה שקיימו כנגד החוק, ואף הבעל הרשע ירצה 
הרך  יבוא  הלא  רופא  יקראו  לא  ואם  ח''ו  בהם  לנקום 
הנימול לידי סכנת מוות כשיאבד כ''כ הרבה דם. נכנס 
האדמו''ר לחדר צדדי והסתגר שם למשך זמן מה, ותיכף 

ביציאתו נעצר שטף הדם והכל על מקומו בא בשלום.
באותה  עשה  מה  האדמו''ר  את  החסיד  שאל  בצאתם 
שעה בחדר שגרם לעצור את הדם. נענה הרבי והשיב 
'פרשתי את ידי אל ה' בתפילה ואמרתי: אל נא תביישני 
הרי באתי הנה לקיים מצווה'. וכאשר סיים להתפלל יצא 
סכנה.  מכלל  הימול  הרך  שיצא  לראות  ושמח  החוצה 
סיים רבי מנדל ואמר – אני עם כל תורת חב''ד שלמדתי 
בעומק נאלמתי דומיה ונרתעתי לאחורי כאשר ראיתי דם 
שנשפך, ואילו הרבי עם אמונתו הפשוטה והתמימה עצר 

את הדם בתפילה כנה מעומק הלב.
ובזה יתחזק כל אחד וישא תפילה בכל עת ובפרט בעת 
כן אל  ואם  יותר שלימה.  צרה, שאז תפילתו של אדם 
יפול ברוחו ויתחזק באמונה שלימה שבוודאי ישמע ה' 

את תפילתו וישועתו קרובה לבוא.



4 באר בשדה- שטפנשט

מצות עשה
אחר  לברך  התורה  מן  עשה  א.      מצות 
אכילת המזון, שנאמר )דברים ח, י( ואכלת ושבעת 
וברכת את ה' אלקיך )ברכות כא, א(]1[, ומנאוהו כל 

מוני המצוות]2[.

מצות לא תעשה
ב.      וי"א שיש בזה מצוות לא תעשה שנאמר 
אלקיך,  ה'  את  תשכח  פן  לך  השמר  יא(  )שם 
ודרשו חז"ל )פסיקתא זוטרתי פר' עקב( זה הפורק עול 

מלכות שמים ואוכל בלא ברכה]3[.

הכוונה
ג.       יש להזהר מאוד בברכה 

זו]4[,

סגולת המצוה
המזון  ברכת  ד.     אמירת 
בזהירות ובכוונה, מסוגל לכמה 

ענינים נפלאים ראה הערה]5[.

צורת הברכה
יתירה  ובשמחה  טובה  בעין  ה.     יברך 
להראות כנדיבים בעין טובה ולא כצרי עין ואז 
גם השכינה נותנת לנו מזונותינו בשמחה ובעין 
לעורר  רם  ובקול  עקב(]6[,  פר'  המצוות  )שער  הטוב 
שלא  מלותיה  בדקדוק  מאד  ויכוין  הכוונה]7[, 
יבלעם, ואל יברך אלא מתוך הסידור]8[ כשהוא 
ס"א(,  קפה  סי'  ברכהמ"ז משנ"ב  ענף  תלפיות  )מדרש  בביתו 
אין  ואם  המזון  ברכת  בכל  בכוס  עיניך  ותתן 
שם כוס יסגור עיניו ויברך ברכת המזון בכוונה 

ויד  החזה  כנגד  לבו  על  השמאלי  ידו  וישים 
בכוונה  המזון  ברכת  ויברך  שמאלו  על  ימינו 
עומד  אחרא  הסטרא  כי  הנזכר  לטעם  גמורה 
המזון  ברכת  יברך  לא  אם  עליו  לקטרג  שם 

בכוונה )שער המצוות שם(.

ברכת הארץ
הודייה  לומר  צריך  הארץ  ו.       בברכת 
ועל  הארץ  על  בה  וחותם  ובסופה,  בתחלתה 
המזון, וכל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה 
וצריך  חובתו]9[,  ידי  יצא  לא  הארץ  בברכת 
להזכיר בה ברית ותורה ולהקדים ברית לתורה, 
היא  הארץ  בברכת  שאומרים  הזאת  שהברית 
ברית מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות 
בריתות  שלש  עליה  נכרתו  כולה  והתורה 
הברית  מלבד  וגו'  הברית  דברי  אלה  שנאמר 
אשר כרת אתם בחרב אתם נצבים וגו' לעברך 

בברית וגו' )רמב"ם פ"ב מהל' ברכות ה"ג(

]1[ בברכות )מח, א( שנינו, ת"ר מנין לברכת המזון מן התורה 

שנאמר ואכלת ושבעת, וברכת זו ברכת הזן, את ה' אלהיך זו 
־ברכת הזימון, על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זו בונה ירו

שלים, וכן הוא אומר )דברים ג, כה( ההר הטוב הזה והלבנון, 
אשר נתן לך זו הטוב והמטיב.

א(  פז,  )חולין  דבגמ'  כ'(  הרקיע עשין  )זוהר  וכתב הרשב"ץ 
מפורש דארבע ברכות אינן אלא מצוה אחת לא ארבע מצות, 
ברכהמ"ז  זהובים שכר  רבינו הקדוש ארבעים  שהרי כשנתן 
לאותו איש, למדו משם שאין עשרה זהובים שכר כל מצוה 
אלא עשרה שכר כל ברכה וברכה, שאילו היו עשרה זהובים 
שכר כל מצוה ומצוה, לא היה נותן לו אלא עשרה זהובים, 

שאין ארבע ברכות אלא מצוה אחת עיי"ש.

דפ דאע"ג  כתב  ל'(  )עשין  לרס"ג  פערלא  הגרי"פ  ־ובביאור 
אלא  בתורה  לנו  דאין  אחת  מצוה  אלא  שאינו  הדבר,  שוט 
עשה אחת, אולם מאחר דגמרינן מקרא בגמ' שם מתוספתא 
)פ"ז דברכות ה"א( בפרטיות  ובירושלמי  )ריש פ"ו דברכות( 
כל אחת משלש הברכות של ברכת המזון בפנ"ע, היה מקום 

־לכאורה לומר שראוי למנותן כל אחת בעשה בפ"ע, ולכן לא
פוקי מסברא זו הביא הרשב"ץ ראיה דלא חשיבי אלא מצוה 
אחת, ועיין בחזו"א )או"ח סי' כח סק"ז( שהזכיר דעת הסוברין 

דכל ברכה מצוה בפנ"ע, וצ"ע.

]2[ רס"ג )עשין ל'( סה"מ להרמב"ם )מ"ע יט(, סמ"ג )עשין כז(, 

חינוך )מצוה ת"ל(.

מסופר על הגאון המהרי"ל דיסקין שבימיו האחרונים כששכב 
על ערש דוי וחש כי שעותיו ספורות, קרא אל הרבנית וביקש 
ממנה להגיש לו מים לנטילת ידים וכזית פת לאכילה, לקיים 
ומשאלתו  המזון,  ברכת  של  עשה  מצות  בו  נשמתו  עוד  כל 

נתמלאה )עמוד אש עמ' ר"כ(.

]3[ בפסיקתא זוטרתי )שם( השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך, 

זה הפורק עול מלכות שמים אוכל בלא תפילה בלא ברכה, 
־וכתב הגרי"פ )עשין ד' ול'( דודאי אין כוונתם על ברכת הנה

אין  וע"כ  נינהו,  בעלמא  מדרבנן  דהנהו  אכילה  שקודם  נין 
סליק  קרא  ההוא  וגם  המזון שלאחריו,  לברכת  אלא  כוונתו 
מיניה, דלעיל מיניה כתיב ואכלת ושבעת וברכת שהיא עשה 
דברכהמ"ז, ולדעת הפסיקתא זוטרתא הך קרא הוא לאו נוסף 

לתפילה וברהמ"ז.

עוד כתב הגרי"פ )שם ל'( דקשה לפי זה הסוגיא דברכות )כ, 
ב( דתנן דנשים חייבות בבהמ"ז, ופרכינן עלה פשיטא, ומשני 
וגו'  לכם  ה'  בתת  ח'(  טז,  )שמות  דכתיב  כיון  דתימא  מהו 
ולחם בבוקר לשבוע כמצות עשה שהזמן גרמא דמי קמ"ל, 
ולהפסיקתא הרי כיון דאית בה נמי לאו אפילו תימא דהו"ל 
מצות עשה שהזמן גרמא אין לפטור נשים, דבלאוין שבתורה 
אין חילוק בין אנשים לנשים, ויש לומר בזה בפשיטות דמכל 
מקום איצטריך מתניתין לאשמועינן דחייבות, דנפק"מ לרוב 
אם  דאורייתא,  המזון  ברכות שאחר  דג'  הסוברים  הפוסקים 
כן לאחר שברך ברכה ראשונה הרי כבר ליתי' ללאו, דפשוט 
ביה  קרינן  לא  הזן שוב  ברכת  מיהת  מזונו  על  דכיון שברך 
השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, שהרי לא שכח מלברכו, 

אבל העשה אכתי לא קיים, ועיי"ש עוד שפלפל הרבה בזה.

]4[ ובספה"ק תולדות אהרן )פר' שופטים( כתב והרב המגיד 

מאוד  הזהיר  נבג"מ  ]ממעזריטש[  בער  דוב  מו"ה  והקוה"ט 
לכוון בברכת המזון יותר מתפילה, כי תפילה דרבנן וברהמ"ז 
גורם  אזי  וברכהמ"ז  ושתיה  באכילה  מכוון  ואם  דאורייתא, 

־יחוד למעלה ואהבה ואחוה וכל העולמות מריקים שפע ובר
כה לעולם התחתון, עכ"ל.

ירמיה  רבי  יחזקיה  ר'  פ"ו ה"א(  )ברכות  בירושלמי  ]5[ איתא 

רבי אבון בשם ר"ש בן לקיש אמרת לה' ה' אתה טובתי בל 

עליך )תהילים טז, ב(, אם אכלת וברכת כביכול כאלו משלך 
אכלת ]ששוב אין טובתי עליך להחזיק לי טובה, פנ"מ[, ד"א 
טובתי בל עליך מבלה אני טובתי בגופך ]שיתקיימו זמן הרבה 
בגופך[, ד"א טובתי בל עליך יבללו כל הטובות ויבואו עליך 
]מלשון בלילה, ובמדרש שוח"ט שם הגי' יובלו היינו שיבואו 
כל הטובות עליך[, אמר רבי אחא מהו בל עליך, שאיני מביא 
טובה על העולם מבלעדיך ]שאם אני מביא טובה על העולם 

־לא יהיה מבלעדיך[ כמה דאת אמר )בראשית מא, מד( ובלע
דיך לא ירים איש את ידו.

ובילקוט תהילים )רמז תרס"ז( אמר הקב"ה אם אכלת ואמרת 
ברוך אתה ה', טובתי בל עליך )תהלים שם(, אל תחזיק טובה 

־שאכלת משלי, אלא משלך אכלת, וכאלו קיימת אל כל התו
רה, דכתיב )דברים ח, י( ואכלת ושבעת וברכת, וסמיך ליה 
)שם ח, א( כל המצוה, וכן עשו אבות העולם, שנאמר )תהלים 

שם ג( לקדושים אשר בארץ המה.

־ובספר החינוך )מצוה תל( כתב, כך מקובל אני מרבותי ישמ
רם קל, שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד 

כל ימיו.

־בסידור הרוקח )ברכהמ"ז( כתב, והמתפללים בכוונה או מב
ורדין הגדלים  מיני  ]שכרם[ מאה  בכוונה  רכין ברכת המזון 
סביב נחל גן עדן, כדאיתא במדרש מה רב טובך אשר צפנת 

ליראיך )תהילים לא, כ(.

ובספר הרוקח )סי' של"ז( כתב כל האותיות יש בברכת המזון 
חוץ מ'ף' להודיענו שאין מלאך אף, שצף, קצף, אנף, שולט 
ל'ף'  ויזכה  בכונה,  המזון  ברכת  שבמברכין  במקום  בסעודה 
'ף'  אין  לכך  תשקם,  עדניך  ונחל  בעדן  נחל  שסביב  וורדים 

ביוצר אור ולא בי"ח ברכות של תפילה.

בספר ארובות השמים )עמ' ב'( מסופר חסיד אחד מתלמידי 
בחסידות  מתנהג  שהיה  זיע"א  נתיבים  המאיר  בעל  הגה"ק 
וביראת ה' כל הימים ועושה צדקה כפי כחו, והיה לו צער 
גדול שלא היה זוכה לגדל בניו, שכל הבנים הנולדים לו לא 
ישמח בהם וימותו בקטנותם רח"ל, ולא הניח דבר רפואות 
וסגולות וקמיעות שלא עשה ולא הועילו לו כלום, יום אחד 
נסע לרבו הקדוש בעל מאיר נתיבים, והסתכל בו הרב ויראהו 
סר וזעף, שאל לו הרב למה פניך זועפות, וענה החסיד וא"ל: 
אדוני מורי ורבי, מה אענה ומה אומר גודל צרתי ומזלי הרע, 
שידוע לפני אדמו"ר שמכל הבנים שילדה לי אשתי לא ישיגו 
להיות חיים שמונה ימים שלמים והם מתים, ולא ידעתי מה 
לי,  יקרה  אשר  הגדול  הצער  לסבול  עוד  אוכל  לא  לעשות, 
והיום באתי לפני אדמו"ר להתחנן לפני השי"ת להתפלל עלי, 
ויתן לי איזה תרופה ועצה טובה כדי שיחיו בני, באותו שעה 
שאל לו הרב מה מעשיך והנהגותיך בזה העולם, וסיפר לו כל 
מעשיו וענייניו והנהגתו בעבדות השי"ת ומצותיו כל הימים, 
וראה הרב איך דרכיו מתוקנים ביראת ה' והכל לשם שמים, 
נשאר הרב בהול במחשבתו, לידע מה הוא הגורם להחסיד 
הנ"ל העונש הלזה, אחר עבור זמן מה כמו שעה אחת, והוא 
יושב ודומם במחשבותיו הטהורים לבוא אל האמת על מה זה 
ולמה באו להחסיד מקרים כאלה, וגם אותו חסיד יושב כנגדו 
באימה וביראה ומצפה ומחכה לתשובה, ובתוך כך שאל הרב 
להחסיד הנ"ל, תודיעני כיצד הנהגתך בשעת אכילתך ובשעת 
לו: תדע, אשר איזה פעמים  ואמר  ברכת המזון, ענה האיש 
אני  חמימות,  מרוב  ויגע  עיף  לבית  נכנס  שאני  הקיץ  בימי 
עת  יבא  כך  ובין  מעט,  להתקרר  כדי  העליונים  בגדי  פושט 

התח בבגדי  כך  לאכול  יושב  ואני  בלילה,  או  ביום  ־האוכל 
היינו הבגד העליון  תונים לבד בלתי המלבושים העליונים, 

־אשר אלך החוצה, וכשאגמור סעודתי אני מברך ברכת המ
זון בזה האופן, באותו שעה אמר לו הרב: אכן נודע הדבר, 
שזהו סיבת מיתת בניך, ובכן אם תשמע לעצתי תקבל עליך 
שמהיום והלאה לא תוסיף עוד לעשות כזאת, ולעולם הזהר 
כשתשב על שולחנך ללבוש כל בגדיך, ותברך ברכת המזון 
ה',  לפני  אשר  השולחן  זה  וביראה  באימה  בבגדיך  מעוטף 

ואני ערב לך שמהיום והלאה תזכה שיחיו בניך הנולדים לך 
ותשמח בהם, וכן היה, שקבל עליו לעשות כמו שציוהו הרב, 
וזכהו השי"ת לבנים זכרים חיים וקיימים, וגדלם בכ"ט וראה 

דור ישרים יבורך.

הקב"ה  את  המברך  בתרגום(  א  ריח,  )ח"ב  הזוה"ק  ]6[ וז"ל 

ולא  בשמחה,  רצונו  ולשוות  לבו  לכון  צריך  השובע,  מתוך 
ימצא עצוב, אלא שיברך בשמחה בסוד זה, וישוה רצונו כי 
הנה הוא נותן עתה לאחר בשמחה, בעין טובה, וכמו שהוא 
מברך בשמחה ובעין טובה, כן נותנים לו בשמחה ובעין טובה, 
תורה,  ובדברי  בשמחה  אלא  כלל,  עצוב  ימצא  לא  ולפיכך 

וישוה לבו ורצונו לתת ברכה זו בסוד הנצרך.

ראוי  פט"ו(  הקדושה  )שער  חכמה  ראשית  הספה"ק  ]7[ וז"ל 

־לנו שאנו בניו לעשות רצון אבינו לברכו בחשק ואהבה ול
ברך מלה במלה בנחת ובמתון לתת לו שבח כענין שהנחלת 
לאבותינו ארץ חמדה ברית ותורה וכו', ויברך בקול רם, רצוני 

אמי כי  בלחש,  יברך  ביתו שלא  לבני  קולו  ־לומר שישימע 
בראש  אם  זכירה,  ומביא  הכוונה  מעורר  בקול  הברכות  רת 
חודש יזכור יעלה ויבא, או בשבת רצה וכיוצא, והאומר בלחש 
שוכח הכל, על דרך שאמרו רבותינו ז"ל בעסק התורה שצריך 
להוציא בפה, שנאמר )משלי ד, כה( כי חיים הם למוצאיהם, 
וכן  )נד, א(  וכן ערוכה בכל ושמורה, כמו שדרשו בעירובין 

לענין הברכות.

ובספה"ק דברות שלמה )פר' לך( כתב דאיתא בכתבי האריז"ל 
הסט"א,  מסלק  ובזה  רם,  בקול  הנהנין  ברכת  לברך  דצריך 
פירוש לזה, כי בכל דבר יש חיות הבורא ב"ה, כמ"ש )נחמיה 
ט, ו( ואתה מחיה את כולם, רק שהוא מלובש ומגושם מאוד 
בקליפות בגשמיות, והוא נקרא סט"א, כי הקליפות והגשמיות 

למטעמו להתאווה  וחימוד  תאווה  לידי  לאדם  המביא  ־הוא 
תיו של עוה"ז, אמנם האדם הנלבב שעיני שכל לו הוא יודע 

הבו של  וחיות  הטעם  שהוא  בגלליו,  גנוז  שטובו  ־להבחין 
רא עולם ית' ששוכן בו, והוא ניצוץ מהשכינה הכלולה בכל 
העולמות כביכול ויכול לדבק עי"ז בהבורא עולם ית', אמנם 
עיקר הדבר המביא לאדם לזכור זה הוא הברכה בזה שמברך 
החיות  שהוא  אותו  ומחיה  זה  דבר  שברא  להקב"ה  ומשבח 
והטעם והריח או איזה דבר שנהנה מהשי"ת ששוכן בדבר זה, 
ועי"ז הוא נזכר ונדבק בבורא עולם ית' ובשכינתו, וכו', וזש"כ 
האריז"ל 'ובזה מסלק הסט"א', ר"ל שמסלק ומסיר הקליפות 
הגשמיות המסבב את הרוחניות והחיות שבתוכו ומדבק א"ע 

בפנימיותיו, עכ"ל.

]8[ בספר יסוד צדיק )ערך אכילה( מובא שפעם ראה הרה"ק 

המזון  ברכת  מברך  צעיר  בחור  זיע"א  מזוויעהל  רבי שלמה 
שיברך  שמים,  יראי  בבנים  רצונו  שאם  לו,  אמר  פה,  בעל 

ברכת המזון מתוך הסידור.

ובספר עמוד אש )עמ' קס"א( מסופר מעשה היה בירושלם, 
־ואשה אחת הופיעה בבית הגאון המהרי"ל דיסקין זצ"ל, והבי
־עה צערה על כי משכלת היא את בניה בקטנותם רח"ל, ומ

בקשת ברכה, ייעץ לה המהרי"ל דיסקין שתקבל עליה מעתה 
של  בזרע  ונפקדה  צייתה  סידור,  מתוך  המזון  ברכת  לברך 

קיימא.

הצריכו  שלא  מה  א'(  שער  ברכות  )הל'  האבודרהם  ]9[ כתב 

כן  הארץ  כל  שאין  לפי  ודבש"  חלב  זבת  "ארץ  בה  להזכיר 
אלא מקומות ממנה.

ובספר כל בו )סי' כ"ה( כתב ששבח זה הוזכר למשה רבינו 
ע"ה כשנגלה לו השם בסנה כמו שכתוב )שמות ג, יז( אעלה 
אתכם מעני מצרים וגו', והוסיפו לומר חמדה שעל ידי שהיא 
זבת חלב ודבש היא ארץ חמדה, ונמצא שבזה הלשון נכללו 

כל שבחיה אשר בכתוב.

מצוות ברכת המזון
ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש  )שמות ג, ח( 

על שפת הבאר
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הגאון רבי יצחק אייזיק יהודה לייב ראללער זללה”ה’ 
אב”ד דק”ק פאנזעשט נולד בשנת תר”ז לאביו הגאון 
רבי שמשון זצ”ל, בן הרב מאיר, בן רבי מרדכי אב”ד 
חודרוב. הוא היה מיוחס לגזע של גדולי ומאורי ישראל 
בדורות הקודמים כמו הגאון הנודע רבי דוד אלטשולער 
נ”ך,  על  ציון”  ו”מצודת  דוד”  ה”מצודת  בעל  זללה”ה 
בעל  חיות  יצחק  רבינו  הגולה  מאור  של  נכדו  שהיה 
רבנים  לשושלת  שהתייחס  זללה”ה,  רברבי”  “אפי 
פרובינציא  בחסידי  שראשיתה  פראג  בעיר  מפוארת 
הקדומים. מצד אמו היה הג”ר שמשון זצ”ל מצאצאיו 
בעל  זללה”ה  כ”ץ  נפתלי  רבי  האלוקי  הגאון  של 
ה”סמיכת חכמים”, והתייחס כנצר למשפחת השר רבי 
שאול וואהל זללה”ה, שנודע בהיותו מלך פולין ליום 
אחד. כמו כן היה מגזע קודש של רבינו המהר”ל מפראג 
אב”ד  זללה”ה  כ”ץ  עקיבא  רבי  הגאון  ושל  זללה”ה 
ספרד,  בגירוש  שהוגלו  פארטוגאל  מגולי  שאלוניקי, 
שעל פי הקבלה שהיתה בידיהם הגיעה שלשלת יחוסם 

עד לדוד המלך ע”ה ואהרן הכהן ע”ה.
 בנעוריו יצק יצק מים על ידי הגאון המפורסם בדורו 
דק”ק  אב”ד  זצ”ל,  איש-האראוויץ  לייבוש  אריה  רבי 
משולם  רבי  הגאון  של  נכדו  וסטאניסלאוו,  סטריי 
הגדול  בספרו  ליוואי”.  “בר  שו”ת  בעל  זצ”ל  יששכר 
שו”ת “הרי בשמים” )סי’ רכ”ח( כותב רבי אריה לייבוש 
הוא  וכך  תרנ”ה  שנת  מנ”א  י”ד  מיום  לרבינו  תשובה 
תלמידי שארי  לכבוד  שלום  הרים  “ישאו  אליו:  כותב 
יצחק  מו”ה  בתו”י  המופלג  החריף  הגדול  הרב  ידידי 

במדינת  יצ”ו  פאנזעשט  אבד”ק  נ”י  ראללער  אייזיק 
רומעניען... דברי מורך ידידך דור”ש באהבה”. בשו”ת 

“חיים של שלום” להגר”ח טויביש זצ”ל מכנה המחבר 
את רבינו בשם “הרב הגדול המפורסם ערוגת הבושם”.

רבי יצחק אייזיק שימש בתחילה כרבה של דימינעשט 
פלופאנה,  בעיירות  כאב”ד  שימש  וכן  רומן,  במחוז 
היא  בפונגשטי  כיהן  תר”ל  ומשנת  דימינעשטי, 
פאנזעשט הנמצאת מרחק כ-36 ק”מ מוואסלוי בה כיהן 

עד ליום פטירתו בשנת תרע”ז. 
מעטים הם הידיעות אודות רבינו יצחק יהודה רוללר, 
אולם מתוך קורות בניו המפורסמים רבינו באר חיים 
אבד”ק  רוללר  בנציון  ורבינו  ניאמץ  אבד”ק  מרדכי 
יש  וקורותיו,  תולדותיו  על  מעט  למדים  אנו  באהוש 
לציין את כתבי תלמיד הבאר חיים מרדכי זצ”ל זקיני 
מרן הגה”צ רבי שמואל טוביאס זצ”ל שהיה חרד לכל 
דבר שמועה מרבו הגדול בענקים האבד”ק ניאמץ עד 
בעיר  מרדכי  חיים  באר  שמו  על  ישיבה  הקים  שאף 
וכן כתב את תולדותיו בקודש מהם  רבנותו הרצליה, 
שפרסם בספרי האבד”ק ניאמץ ומהם ביסס את מאמרו 
הנודע  הסופר  מרדכי,  חיים  הבאר  לתולדות  המצויין 
רבי אהרן סורסקי שליט”א בספרו מרביצי תורה מעולם 
זצ”ל  זקיני  וזכרונות  כתבי  מאוסף  )ח”ז(,  החסידיות 

שאבנו את כל תולדותיו הערוכים כאן לפניכם היום.
רבינו יצחק יהודה המכונה רבינו יצחק יהודה אייזיק 
לייב היה אדם גדול בתורה וביראה, התנהג בחסידות 
טשורטקוב  חסידי  בעדת  הפנים  מנשואי  ובפרישות, 
מרן הרה”ק  הרוממה של  הנהגתו  המעטירה בתקופת 

חכמי 
רומניה

שער בית העלמין בפאנזעשט

שדה בוכים פאנזעשט, אחת המצבות המתעדת את שם העיר
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אדמו”ר הזקן רבי דוד משה מטשורטקוב זי”ע. וכן היה 
מהיושבים ראשונה במלכות אצל מרן הרה”ק אדמו”ר 
הראשון מבאהוש זי”ע, אליו נקשר בלב ונפש בהיותו 
רב בפאנזעשט אשר למרות שהייתה רחוקה מבאהוש 
ניאמץ  פיאטרא  אבד”ק  הגה”צ  כותב  וכך  ק”מ.  כ120 
רבינו  של  חייו  בתולדות  חשובה  תקופה  בזכרונותיו: 
הבאר חיים מרדכי הוא פרק באהוש, משנת כת”ר ואילך 
מקום  את  זי”ע  מבאהוש  הראשון  אדמו”ר  עקר  שאז 
מושבו מעיר אזמעיל שבמדינת בסרביא וקבע את אהלי 
מדרשו  בית  נעשה  שברומניה,  באהוש  בעיר  אפדנו 
המדינה  קצוי  מכל  ישראל  אלפי  עבור  תלפיות  לתל 

שנהרו אליו מקרוב ומרחוק, בתוכם 
הרבנים  ופארי  הצדיקים  גדולי  היו 
הרבנים  שאר  כל  בין  שבמדינה. 
דמותו  ג”כ  בלטה  לבאהוש  שנסעו 
הרב  של  המאירות  ופניו  האצילית 
מפאנזעשט זצ”ל אשר הופעתו בחצר 
הקודש עוררה תמיד התרגשות רבה 
בקשו  רבים  כאשר  החסידים  בקהל 
להתברך מפיו ולהקשיב לקח לדבריו 
המחוכמים, הרב מפאנזעשט התנהג 
בחסידות ופרישות בכל פרטיו, כפי 
יחד  שנסע  כזאת  שמנסיעה  הנראה 
עם בנו הצעיר חיים מרדכי נתן בו 
עיניו הרה”ח ר’ אברהם חיים סאריף 
צפורה  מרת  לבתו  לחתן  לקחתו 
למדן  יהודי  חיים  אברהם  ר’  ע”ה, 
ופיקח היה גבאי ראשון אצל אדמו”ר 
ז”ל החתונה הייתה בחורף  הראשון 
דר  תרנ”ה  שנת  ועד  ומאז  תרמ”ה 
על שולחן חותנו, שם בקלויז נפגש 
לקבל  שבאו  הרבנים  עם  והתרועע 
אנפי שכינתא אצל אדמו”ר הראשון 
בפלפולא  עמהם  והתווכח  זצ”ל 
דאורייתא ביניהם הרה”ג ר’ שבתאי 
שו”ת  בעל  דשם  אב”ד  ז”ל  סגל 
נעשה מחותנו  הוא  הרשבי”ד אח”כ 
ז”ל  רולר  בן-ציון  ר’  הרה”ג  אחיו 
נשא לאשה את נכדת ר’ שבתאי ז”ל. 

גדול מרבן שמו
בתורה  גדלותו  על  שכתבנו,  כפי 
של הרב מפאנזעשט זצ”ל לא זכינו 
משרידי  מעט  זולת  הרבה,  לדעת 
שאילולי  ובשו”ע,  בש”ס  חידושיו 
גם  לשומרים  עולמו  הקב”ה  מסר 
בנו  כאשר  בידינו,  היתה  לא  זאת 
מניאמץ  מרדכי  חיים  הבאר  הגאון 
ז”ל בעצמו טרח במלאכת ההוצאה, 
על  הנקרא  ספרו  את  ממנו  והדפיס 
שמו “באר יצחק” בתוספת הערותיו 
קונטרס  ובצירוף  אביו,  דברי  על 
שהוא  דבורה”  “שירת  בשם  משלו 
ההפטרות  על  אגדה  בדרך  ביאור 
חנוכה,  שבת  ושל  שירה  שבת  של 
הצדקנית  אמו  לזכר  הקדישם  אשר 
רואים  מזה  לבד  ע”ה,  דבורה  מרת 
של  תשובותיו  בתרי  בין  הרבה  אנו 
בנו זצ”ל איך שמביא הרבה חידושי 
עד  בהם  ומסלסל  אביו  בשם  תורה 
שנתקיים בהם מאחז”ל )קידושין ל’ ב’( 
זזים משם עד  אפילו אב ובנו אינם 

שנעשים אוהבים זה לזה.
הבן  מעיד  זה  לקונטרס  בהקדמתו 
שהוא  ש”כמו  ז”ל  הגאון  אביו  על 
עצמו היה גאון מופלג ואוהב תורה 
תמיד  היה  כן  כמו  באמת,  ה’  וירא 

תובע ודורש מבניו שילכו בעקבות אבותיהם הקדושים 
בבחינת מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי”.

 זרע קודש מחצבתו
בתוך ההקדמה מביא בנו הגאון מניאמץ זצ”ל את דברי 
וקבע  לראשו  כעטרה  הניח  אותם  זצ”ל  אביו-רבינו 
מגולל  זה  במאמר  הגדולים.  ספריו  כל  בראש  אותם 
רבינו את כל סדר היחס של משפחתו לבית אבותיו, 
אין  כי  מבהיר  הוא  אך  ודור,  דור  משוש  ארץ  יחוסי 
מטרתו כלל להתגדר ביחוס, חלילה, אלא רק להגדיל 

תורה ולהאדירה. לכן הוא מעביר זאת ליוצאי חלציו, 
“למען ידעו כי מקורם קדוש וברוך הוא ממשפחה זכה 
וטהורה”, ומבקש מהם ש”יעתירו לה’ שיהיה בעזרתם 

כי ילכו בעקבותיהם”.

קשריו עם גאוני דורו
ידוע הקשר עליון דאורייתא שהי’ להגאון הבאר חיים 
מרדכי מניאמץ ז”ל עם הגאון האדיר רבי אברהם מענדל 
שטיינבערג זצ”ל גאב”ד בראד בעהמח”ס שו”ת מחזה 
אברהם, כמו שנראה בעליל בין בתרי חילופי המכתבים 
)ראה  רומניה  יליד  היה  ז”ל  מבראדי  שהגאון  ביניהם, 

אודותיו בגליונינו מספר 182 תשע”ט(, היה בן גילו של רבינו 
בעיר  נולד  בתר”ח(  אברהם  והמחזה  תר”ז  בשנת  נולד  )רבינו 
סרט שבבוקובינא לאביו רבי מאיר בן הגאון רבי שמעי’ 
הנקרא ר’ שמעי’ חריף, וכבר בצעירותו נודע שמו הטוב 
הי’  עילוי’,  סערעטער  ‘דער  בתור  המדינה  חבלי  בכל 
עיר  מנכבדי  ז”ל  אגדשטיין  דוד  רבי  הגביר  חתנו של 
יאסי נכד הרה”ק בעל באר מים חיים זי”ע ומנאמני בית 
הרה”ק אדמו”ר הזקן מסאדיגורה זי”ע )עי’ באגרות הרה”ק 

מרוז’ין ובניו( שהחזיקו על שולחנו ביד רחבה.

לא עלה בידינו לברר אם קשריו של רבינו אליו כבר 

התחילו אז, אם כי זאת ידענו שהגאון מבראדי הי’ גיסו 
של הגאון בעל הרי בשמים ז”ל בזוו”ש, אשר כאמור הי’ 
הרב מפאנזעשט מקרובי משפחתו, יתכן אפוא שמשם 
)ח”ג  אברהם  מחזה  בספרו  ואכן  ביניהם,  מקור הקשר 
ע”ב( מופיע תשובתו אליו, כמו”כ בהקדמת המו”ל  סי’ 
למחזה אברהם ח”ב מובא העתק מכתבו שכתב לגיסו 
רבי  ז”ל אחר פטירת הרה”ק  הגאון בעל הרי בשמים 
בל  ראשי  לשונו,  וזה  זי”ע  מסאדיגורא  בער’ניו  נחום 
נחום בער מס”ג  רבי  עזבני מפטירת הה”צ  ולבי  עמי 
יאריך  ה’  מסא”ג  קה”ק  אדמו”ר  אשר  ולהבח”ל  זצ”ל 

ימיו מוטל על ערש דוי וכו’.

ברבנות דימנעשט
כיהן  זצ”ל  אייזיק  יצחק  רבי  הגאון 
עיר  יע”א  דימנעשט  בעיר  בתחילה 
לו  נולד  שם  רומאן,  במחוז  קטנה 
בשנת תרכ”ח בנו הגדול רבינו הגאון 
רבי  בנו  גם  וכפיה”נ  זצ”ל.  מניאמץ 
השנים  לפי  כי  )אם  שם  נולד  בן-ציון 
ונולד  יתכן  תרמ”ב   - אצלינו  שמופיע 
מכן,  לאחר  כשנתיים  בפאנזעשט(, 
בכהונת  לשמש  נקרא  תר”ל,  בשנת 
יע”א, שם  פאנזעשט  דק”ק  הרבנות 
טבת  בכ”ד  האחרון  יומו  עד  ישב 

שנת תרע”ז.

רבה של פאנזעשט
פאנזעשט היתה עיירה קטנה בחבל 
ערים  לעומת  אשר  מאלדאביה, 
מישיבת  כ”כ  בה  היה  לא  אחרות 
כרכים הקשה ]הגאון ר’ מתתי’ לנדא 
ז”ל בנו של הגה”ק בעל ברכת יוסף 
לאור של  והמוציא  ז”ל  יאס  אבד”ק 
דקהילת  אב”ד  היה  יוסף”  ה”ברכת 
לפאדיטורק  עבר  ומשם  זו  קודש 
אשר בטעות כתב עליה ר”מ וונדר כי 
היא פאנזעשט ולא היא, פאדיטורק 
הרב  לדברי  לאדז’וד  סמוכה  עיירה 
רפאל שפר מבוקרסט )בדקנו, מרחק 30 
לוזניניאנו  ולדברי מר אלברט  ק”מ(, 
מיאס סמוכה לבאקוי )בדקנו, מרחק 80 
ק”מ(. עובדה זו שמרה על פאנזעשט 
ההשכלה  של  הסוערות  מהרוחות 
הגדולות.  בערים  שהשתוללו 
אכסניה  פאנזעשט  היתה  כך  משום 
שלמדו  תורה  אוהבי  לשקדנים 
הפרעות.  ללא  הקהילה  של  בקלויז 
גם רבינו הג”ר יצחק יהודה זצ”ל יכל 
לילות  שם  והיה  במדעיו  להתבודד 
כימים בלימוד התורה להתעלות בה 
בתורה  מדרגות  ועוד  עוד  ולעלות 
וגבה  גדל  לשנה  משנה  ובחסידות. 
ויגבה ליבו  שיעור קומתו הרוחנית, 

בדרכי אלוקיו.

למען אשר יצוה 
את בניו

משקל רב נתן הרב מפאנזעשט זצ”ל 
לחינוך בניו, ורבות שקד על תקנת 
מפואר  כלי  ולעשותו  להכשירו  בנו 
שתבוא התורה בקרבו, וכפי שכותב 
מניאמץ  מרדכי  חיים  הבאר  הגאון 
בן  חידושי  לספרו  בהקדמתו  זצ”ל 
יאיר “ומעט תורתי אשר בי, מאאמ”ו 
עם  הנהגתו  קיבלתי”.  שליט”א 
הלימוד  במסגרת  רק  היתה  לא  בנו 
השטחיי גרידא, רק הוסיף גם ללמדו 
שומר  והיה  האמיתי,  הלימוד  דרך 
המכשול  למדוחי  יתפס  לבל  עליו 
המצויים בין המפלפלים, וכמו שכתב אביו הגאון זצ”ל 
בהקדמתו לחידושי בן יאיר הנ”ל )ראה מסגרת(, “כבוד 
בני יקירי אור עיני, אמנם תלי”ת יש לו לב חריף, עם 
שאין  הנהוגים  הפלפולים  בדרכי  הלך  לא  זאת  כל 
ועל  וענף, רק כל מגמתו למטרת האמת,  להם שורש 
עמודי הפוסקים ראשונים יסודותיו הטבעו, ועל אדני 

הפוסקים אחרונים קירותיו יסמוכו”.
משחר  ולחנכו  לחכמו  אביו  הוסיף  עוד  מזאת  לבד 
מצוקי  רבוה”ק  של  רגליהם  בעפר  להתאבק  נעוריו 
ארץ הצועדים בדרכי אור שבעת הימים מרן הבעש”ט 

מה זרעו בחיים:
בנו הבאר חיים מרדכי

א, רבי חיים מרדכי אב”ד ניאמץ נולד כ”ח אדר תרכ”ח בדימנעשט
ומעט   )50 )מספר  בגליונינו  חיים מרדכי’, אודותיו כתבנו  ‘באר  מפורסם על שם ספרו 

מגדולתו נוכל להכיר מבתרי מאמרינו זה.

בנו הרב וראש הישיבה בבאהוש
ב, רבי בן ציון אב”ד בוהוש נולד בתרמ”ב בדימנעשט ]צ”ע כי בתר”ל עבר לפאנזעשט[, 
גם הוא כאחיו התפרסם בגאונותו ובשקידתו הרבה עד שנלקח כחתן לנכד הגאון רבי 
שבתאי סגל בעל שו”ת הרשבי”ד שהוריש לו בחייו את חזקתו ברבנות העיר באהוש, 
אודותיו כתבנו בגליונינו )מספר 80, ו187( כרכי תורתו ‘דורש לציון בעיתו’ עה”ת ודרשותיו 
נותרו בכתבים והיו אצורים ביד תלמידו נאמן ביתו ומזכירו רבי זלמן הוכמן ז”ל )נלבע 
ו’ טבת תשנ”ב, אודותיו ואודות קשריו עם רבו רב”צ רולר כתבנו בגליונינו באר יצחק גליון ב’ ניסן תשנ”ג( 
ממכריו ומבאי ביתו בעיר באהוש ברומניה אשר כל ימיו דיבר בערגה אודותיו, הגאון 
רבי בן ציון רולער לא נותר בד’ אמותיו של הלכה אלא קיבץ וריבץ ועשה פעלים שלא 
תשתכח תורה מישראל, ובשנת תרס”ח הקים את הישיבה ‘ישיבת אור חדש ובני ציון 
בבאהוש’ הישיבה פעלה בקרב בני הנוער והבחורים, ורבים מרבני רומניה היו בוגרי 
הישיבה אותה טיפח וריבה כל עת קיומה במסירות נפשו, מענין לציין כי באותה עת 
הוקמה ישיבה נוספת בעירו באהוש על ידי כ”ק האדמו”ר מבאהוש והיא נקראה ‘ישיבת 
בית ישראל מבאהוש’ הישיבה פעלה בחצר הרבי והתנהלה בנשיאות חתניו האדמורים 
ואף היא הכתה שורשים ברומניה הישנה ועשתה שלא תשתכח תורה מצעירי  זצ”ל 

רומניה.
בזיווגו הראשון היה חתן אצל רבי יוסף סגל בנו של הרשבי”ד אבד”ק באהוש, וממנה 
נולדו לו 4 ילדים, בנו הגדול נקרא על שם אביו הגדול יצחק יהודה אייזיק לייב אשר 
נסתלק בימי חורפו והוא בן י”ח שנים ביום כ’ כסלו תרצ”ו, רבי בן ציון רולר שהה אז 
בארה”ק, מצבתו בבית העלמין העתיק בבאהוש נוגעת ללב כל רואיה, בשורות הקינה 
היא מבכה על טוב בניה של העיר שהלכו בטרם עת: “כאן נטמן אפר יצחק יהודה אריה 
לייב” ומצויין עוד כי “אמו בכתה עליו תמרורים”. )בספרו ‘אתרעה האחרונה’ הביא תמונת הבן 
ז”ל( לאחר שזוגתו אשת נעוריו נסתלקה ממנו בצעירותה, נישא בזוו”ש לאחותה שגידלה 
‘יצחק’  הוא  נקרא אף  ובנם שנולד  נישא  בזיווג שלישי  היתומים במסירות,  בניו  את 
‘ישמור’, בן יחיד לאימו מרת אסתר למשפחת  בתוספת ‘שלום מרדכי’ ונודע בכינויו 
באריד, שעלו יחדיו לארה”ק ונספה עקד”ה בכ”ו אייר תשכ”ז בעיצומה של מלחמת 
ששת הימים, הי”ד. רבי בן ציון חזר לרומניה ונסתלק בבוקרסט בדרכו לארה”ק בד’ 

תמוז תש”י ושם מנו”כ. 
ג, בתו אשת רבי יצחק יעקב גוטליב מצפת.

ד, בתו רחל דינה אשת רבי מנשה רבין-רבינזון אב”ד ברדיקנען ביוואלר ויאס.

בנו רבי בן ציון רולער זצ"לבנו ה'באר חיים מרדכי' זצ"ל
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נוסע  זצ”ל  אביו  היה  כאשר  פעם  ובכל  זי”ע,  הקדוש 
אל חצרות הצדיקים וגאוני סביבתו להסתופף בצילא 
כל  לאורם הנערב שזיככו את  ולהתחמם  דמהימנותם 

באי שערי עירם, נטל עמו כל החמודות הוא בנו היקר 
מחמד עינו שיתחמם גם הוא לאורם הבהיר של אותם 
קדושתם  ברוב  עליה  ולדרים  לארץ  שהאירו  צדיקים 

וגאונותם.

כיבוד אב באורייתא
כבוד  נהג  זצ”ל  חיים מרדכי”  בנו הגדול בעל ה”באר 
אחד  כל  תורה.  שלימדו  רבו  גם  שהיה  באביו  גדול 
בראשו  מעוטר  תשובותיו,  ספר  של  חלקיו  משלושת 
בתשובה שכתב לאביו הגאון מפאנזעשט זצ”ל. כמו כן 
בהרבה מתשובותיו יצא רבי חיים מרדכי לקיים דברי 
חכמים, כשהוא מוכיח את צדקת פסקי אביו הגדול כיד 
את  בספריו  מזכיר  שהוא  פעם  בכל  עליו.  הטובה  ה’ 
אביו-רבינו, הוא מתעטף תחילה בעטרת של דרך ארץ 
וכבוד התורה באופן מופלג, ובכל פעם שהוא חותם את 
כבן  שמו בהקדמה או בשער ספרו, הוא חותם עצמו 
לאביו. כה גדולה היתה הערצתו לאביו ומורו שהביאו 

הן לחיי עולם הזה והן לחיי העולם הבא.

הסתלקותו לשמי רום
רבינו האבד”ק מפאנזעשט נסתלק בכ”ד טבת תרע”ז, 
וכך כתב בנו ה’באר חיים מרדכי’ בהקדמתו לספרו של 
מר אביו ‘באר יצחק’: וב”ה אשר זכיתי לכבדם בחייהם 
שניהם,  אחת  בשנה  לחייהם,  השבעים  ובשנות   -
ובעיר  שבשמים,  לאביהם  שבו  הקדושות  נשמותיהם 
פאנזעשט שם ינוחו בשלום על משכבם, עד אשר יקוצו 
חיי  ויחיו  בהם  רוחו  השם  יתן  כי  עפר,  שוכני  וירננו 
עולם, ביום י”א סיון שנת תרע”ו אמי מורתי זללה”ה, 
ומאז  זללה”ה,  אאמ”ו  תרע”ז  שנת  טבת  כ”ד  וביום 
המלחמה,  ימות  אלו  חפץ,  בהם  שאין  ימים  התחילו 
אשר כל העולם וביחוד נשמת בית ישראל היה שרוי 
בצער, וגם אני השפל לב נשבר בכללם, עברו על ראשי 
לאבינו  אך  אשר  נפשי,  לה  שבעה  ורבות  גלים  גלי 
שבשמים מקור החיים חסד ורחמים יאמר לצרות כלל 
כל ישראל ולי בכללם די, כי גם עתה תיקון האמיתי 
למנוחת כללות העולם, הוא אך בידי שמים, אשר נזכה 
במהרה למה שנאמר )מלאכי ג’( והריקותי לכם ברכה עד 
בלי די, ע”י כלי המחזיק ברכה לישראל שהוא השלום. 
בתוך  מרדכי’  חיים  ה’באר  בנו  של  דבריו  אלו  ע”כ, 
הקדמתו לספר חידושי אביו ‘באר יצחק’ הנחתם בי”א 

סיון תרפ”ה. 

פגישתו עם אדמו"ר הראשון 
מבאהוש ועם הגאון אב"ד לבוב

באהלי  מופיע  מפאנזעשט  הרב  אודות  מענין  סיפור 
יצחק  רבי  ]הגאון  מפונזשט  הרב  "מפי  הוסיאטין:  יעקב 
ובא  לקרקוב  לנסוע  היה  צריך  זצ"ל[:  רוללער  אייזיק 
זצוק"ל  אאמ"ר  מאת  הפרידה  ברכת  לקבל  באהושה 
כ"ק  לו  וסיפר  זצ"ל[  יצחק  רבי  מבוהוש  הראשון  ]האדמו"ר 
ז"ל כי הרב רבי יצחק שמעלקיס אבד"ק פשמישל שלח 
שהמחבר  הרגיש  כי  ענהו,  ולא  יצחק'  'בית  ספרו  לו 
לוין,  נתן  רבי  חתנו  לטובת  אהבתו  לרכוש  בזה  רצה 
בפושקני."  הרבנות  כסא  על  הקנדידטים  בין  שהיה 
מספר  מה  לשם  בתחילה  הבין  לא  מפאנזעשט  הרב 
המשך  ולפי  הלז,  הסיפור  את  מבאהוש  האדמו"ר  לו 

הסיפור הובן לו למה סיפר לו.
הגאונים  יעקב' לתאר את מפגש  ה'אהלי  וכך ממשיך 
באה  והרכבת  מפונזשט  הרב  שב  "כאשר  ברכבת: 
הרב  ובתוכם  רב  המון  שם  עמד  פשמישל,  לתחנת 
שמעלקיס, תושבי פשמישל ליווהו על התחנה בנסעו 
לבובה, כי נבחר שם לרב הראשי, הוא עלה על הרכבת 
ונכנס לתאו של הרב מפונזשט. התוודעו זה לזה ובמשך 
באהושי,  מחסידי  שהוא  מפונזשט  הרב  הגיד  השיחה 
תשובת  אשר  על  תמיהתו  את  הביע  שמעלקיס  הרב 
אאמו"ר ז"ל על ספרו עצורה לו, הרב מפונזשט באר לו 

העניין". )אהלי יעקב – הוסיאטין, י' אלול תש"ו(.
להשלמת עובדה זו נביא על פי מה שהבאנו בגליונינו 
התולדות  במאמר  תשע"ז(  )יתרו   11 גליון  בשדה'  'באר 
הישיבה  ראש  זצ"ל  טוביאס  יואל  רבינו  להרה"ק 
לצרכי  נסע  שלושים  כבן  בהיותו  ניאמץ,  בפיאטרא 
אביר  של  בצילו  הסתופף  שם  ללעמברג.  רפואה 
רבה  שמעלקיס,  יצחק  רבי  הרה"ק  בהלכה  המשיבים 
יצחק  ורבי  של לעמבערג. התפלפלו השניים בהלכה, 
שמעלקיס העניק לו את ספרו "בית יצחק", כמנחת שי 
ימסור  לרומניה  בחזרתו  כי  ביקשו  כן  הוקרה,  וכאות 
רבי  הרה"ק  לאדמו"ר  כתשורה  יצחק'  'בית  זה  ספרו 
הייתה פרוסה על  זצ"ל אשר מצודתו  יצחק מבאהוש 
רבים מערי הרגאט היא רומניה הישנה, וזה מה שהשיב 

לו בנו הרה"ק ה'אהלי יעקב' כמובא לעיל. 

בן יכבד אב
נוהג היה בנו, רבינו ה'באר חיים מרדכי' זצ”ל, להקדים בכל אחד מספריו את שלשלת היוחסין שלו, 
כפי שציינם אביו בכתביו וכפי שהבאנו כבר בראש מאמרינו, להלן נביא חלק מראש דבריו אשר כתבם 
כעטרה לראש ספרו באר חיים מרדכי, ובהמשך את ההקדמה עצמה שכתב הגאון מפאנזעשט לספר 

בנו חידושי בן יאיר על הש”ס.
להלן חלק מהקדמת בנו הגאון אב”ד ניאמץ לספרו “באר חיים מרדכי”

חיים מרדכי הוא הקטן אומר, ידעתי גם ידעתי, כי אשר עזרני ה’ 
בחסדו להוציא גם ספרי זה לאור עולם, הוא אך בזכות אבות הזוכר 
חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. לזאת אמרתי לשום עטרה גם 
בראש ספרי זה, שו”ת באר חיים מרדכי, דברי אאמ”ו הרב הגאון 
וירא ה’ כו’ מו”ה יצחק יהודה אייזק לייב זללה”ה ביחוס הגזע מדור 
דור של אבותיי הקדושים וגאוני עולם זצ”ל הכתובים בהקדמתו 

עלי ספרי חידושי בן יאיר על ש”ס וז”ל שמה.

תפארת בנים אבותם
מפאנזעשט  הרב  כותב  אבותם”,  בנים  “תפארת  הכותרת  תחת 

הקדמה לספר בנו של רבינו, ה”ה ה’באר חיים 
בקודש:  למעלה  משפחתו  תולדות  עם  מרדכי’ 
“ויאמר יצחק יהודה הפעם אודה את ד’ מאוד 
בפי ובתוך רבים אהללנו. על כל הטוב שגמלני 
וקימני  שהחייני  המרובים  וחסדיו  רחמיו  ברוב 
והגיעני ליום היקר לי מכל ימי חלדי יום שמחת 
כ”ג  ) משלי  לבי כמאמר המלך החכם מכל אדם 
( בני אם חכם לבי ישמח לבי גם אני. שזכיתי 
לראות את ספר היקר והנעים חידושי בן יאיר 
המפורסים  הגאון  הרב  בני  כבוד  חיבר  אשר 
כש”ת מו”ה חיים מרדכי שליט”א אבד”ק ניאמץ 
יע”א יוצא לאור עולם מבית הדפוס כלול בהדרו 
ומסיק  ובקיאות  בחריפות  ספירים  מעולפת 

שמעתא אליבא דהלכתא.

עלי  יצחקו  כי  ידעתי  גם  ידעתי  אמנם  ואם 
זו עושה על ספרים  רבים לאמור לשמחה מה 
הראשונים אנו מצטערים אשר בעוה”ר אין להם 
דורש וזה בא להוסיף עלינו. גם אני אשיב להם 

ידעתי גם ידעתי שכדבריכם כן הוא. 
ספר  עלי  שכתוב  מה  וראו  נא  הביטו  אולם 
חסידים סימן תק”ל בפיסקא המתחלת כי את כל 
מעשה האלקים יבוא במשפט על כל נעלם וגו’ 

וז”ל: מי תכן את רוח ד’ כי הקב”ה גוזר מי יהיה חכם ומה חכמתו 
וכמה שנים וכמה ספרים יעשה יש שנגזר עליו שיעשה ספר אחד 
או ב’ או ג’, וכן בתלמוד וכן לפתור קרייה וכן בסודות אחרות וכל 
מי שגילה לו הקב”ה דבר ואינו כותבה ויכול לכתוב הרי גוזל מי 
שגילה לו כי לא גילה לו אלא לכתוב דכתיב סוד ד’ ליראיו ובריתו 
להודיעם וכתיב יפוצו מעיינותיך חוצה, וזה שכתוב יבוא במשפט 

על כל נעלם שגורם שנעלה עכ”ל הקדוש.
וראיתי  וז”ל  בפירושו  זצ”ל  חיד”א  מרן  הקדוש  הגאון  שם  וכתב 
בספר רבינו אפרים על התורה כ”י פרשת תשא שכתב בשם רבינו 
מן  רזי תורה  לו  מי שמגלין  זכרם לברכה שכל  אליעזר מגרמיזא 

השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את הדין עכ”ל, 
ברזין  גם  כי  הקדושים  בדבריהם  מבואר  הרי 
את  ליתן  עתיד  כותבן  אינו  אם  התורה  וסודות 
רבבה  מני  או  אלף  מני  לאחד  אך  כי  אם  הדין. 
דרשאין למסור לו חכמת האמת מכל זאת מחויבין 
לכתוב, ואם אינו כותב עתיד ליתן את הדין, יען 
בנגלה  הה”ד  לו,  שראוי  ממי  הטוב  את  מנע  כי 
אחד  רק  דורשין  לה  אין  בעו”ה  כי  אם  בזמנינו, 
מני אלף, ג”כ מחויב לכתוב כדי שיפוצו מעיינותיו 

חוצה להשפיע את הטוב להדורש ומבקש.
ספר  מחבר  כל  על  אומרים  רבים  שמעתי  גם 
הגדיל  למען  המחבר  של  חפצו  מטרת  כי  חדש 
אולם  להתפאר.  ידיו  ומעשה  הארץ  בקרב  שמו 
כל יודעיו ומכיריו של כבוד בני יקירי אור עיני 
הרב הגאון המפורסים חסיד ועניו שליט”א כולם 
יעידון ויגידון כי בחלה נפשו באלה אך כל מגמת 
נפשו וחשקו שיאמרו שמועה מפיו. וכאשר דרשו 
חז”ל מקרא אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו 
לאדם לגור בשני עולמים אלא כל מי שאומרים 
בעוה”ז  עולמים  בשני  דר  כאלו  מפיו  שמועה 
כי כל  ובטחוני חזק בד’  ע”ב(  צ”ו  )יבמות  ובעוה”ב 
חכם לב יחזה בספרו היקר כי אם אמנם תלי”ת 

ויתעלה שיש לו לב חריף עם כל זאת לא הלך בדרכי הפלפולים 
הנהוגים שאין להם שורש וענף רק כל מגמתו למטרת האמת ואל 
הפוסקים  אדני  ועל  הטבעו  יסודותיו  ראשונים  הפוסקים  עמודי 
האחרונים קירותיו יסמוכו ולא להעיד באתי כי כלום יש אב שמעיד 
על בנו, אך אקוה לד’ כי החידושים בעצמם יגידו אמתתם ויאיר 

עליהם אורה אור האמת על המעיין ומבין ומבקש האמת.
ובפרישת כפים אקוד אפים אל בורא ארץ ושמים שברכני בזרע 
אבותיי  בזכות  רק  ערכי  מך  את  מכיר  אני  כי  בזכותי  לא  מבורך 
הגאונים הקדושים והטהורים בעדן גן אלוקים מנוחתם הם המליצו 
בעדי וזכותם יעמוד לי שלא ימוש דברי תורה מפי ומפי זרעי וזרע 

זרעי מעתה ועד עולם אמן כן יאמר ד’ בחסדו הגדול.
והנה מזקנים אתבונן כי רבינו הגדול הגאון הקדוש מרן שעפטיל 
שכל  שמהראוי  הקדושה  בצוואתו  העמודים  ווי  בספרו  כ’  זצ”ל 
איש יעשה סדר יוחסין לזרעו ולזרע זרעו שיהיה לאות ולמשמרת 
את  לפניכם  אספרה  הנחמדים  בניי  לזאת  עשה.  וכן  טעמו  יע”ש 

תורה  להגדיל  אלא  חלילה,  ביחוס  להתגדר  לא  מקור מחצבתכם. 
זכה  ממשפחה  וברוך,  קדוש  מקורכם  כי  תדעו  למען  ולהאדירה. 
כי תלכו בעקבי אבותיכם  והעתירו לה’ שיהי’ בעזרתכם  וטהורה. 
הקדושים כאמרם ז”ל שיאמר אדם מתי יגיע מעשי למעשי אבותיי. 

וזה החלי בעזר צורי וגואלי.
אבי אבי מו”ר ת”ח וירא ה’ מופלג ומופלג בתורה וחסידות מו”ה 
שמשון זצ”ל בן הרב הגאון הגדול מו”ה מאיר זצ”ל גדול בתורה 
המפורסם  הגאון  הרב  בן  לעוה”ב.  עלומיו  בימי  נפטר  וחסידות 
מו”ה מרדכי זצ”ל אבד”ק חאדרוב. בן הרב הגאון המפורסם מו”ה 
יחיאל מיכל זצ”ל אבד”ק יאברוב. בן הרב הגאון המפורסם מו”ה 
דוד אלטשולער זצ”ל בעהמ”ח ספר מצודת דוד ומצודת ציון על 
נ”כ. בן הרב הגאון המפורסם מו”ה אריה ליב 
זצ”ל דמו”צ בק’ פראג. בן הגאון מרנא ורבנא 
הגאון  נכד  פראג  אבד”ק  זצ”ל  פסחיה  מו”ה 
זצ”ל בעהמ”ח  חיות  יצחק  רבינו  הגולה  מאור 
ספר אפי רברבי מגזע חסידי פרובנציא. שהיה 

אבדד”ק לבוב וקראקא. ופראג יע”א.
אשת  ע”ה  חוה  מ’  הצדקת  הרבנית  זקנתי 
זקיני הרב הגאון המפורסם מו”ה מרדכי זצ”ל 
המפורסם  הגאון  בת  היתה  חאדרוב  אבד”ק 
חיות  מאיר  מו”ה  שלחנות  לשתי  זכה  אשר 
זצ”ל מטיסמינץ )הוא היה חתן הגאון המפורסם מו”ה 
המפורסם  הגאון  בן  טיסמיניץ(  אבד”ק  זצ”ל  שמואל 
מו”ה יצחק חיות זצ”ל שהיה פי”מ דד”א ועלה 
לאה”ק ושם מנוחתו כבוד, בן הגאון המפורסם 
פעשווערסק  אבד”ק  זצ”ל  חיות  אליעזר  מו”ה 
ונעמרוב. בן הגאון המפורסם מו”ה יצחק חיות 
זצ”ל אבד”ק סקאלא בעהמ”ח ספר זרע יצחק 
יעקב  מו”ה  המפורסם  הגאון  בן  משניות.  על 
זצ”ל. בן הגאון מרנא ורבנא מו”ה מאניש חיות 
ורבנא  מרנא  הגאון  בן  ווילנא.  אבד”ק  זצ”ל 
רבינו יצחק חיות זצ”ל בעל אפי רברבי מחסידי 

פרובנציא.
זקיני הגאון המפורסם מו”ה אליעזר חיות זצ”ל 
שהי’ אבד”ק נעמרוב היה חתן הגאון המפורסם 
מו”ה מרדכי גינצבורג זצ”ל אבד”ק בריסק בן הגאון המפורסם מו”ה 
מו”ה  המפורסם  הגאון  בן  דראביטש  אבד”ק  זצ”ל  זלמן  יקותיאל 
יוסף זצ”ל אבד”ק פרעמישלא בן הגאון המפורסם מו”ה משה זצ”ל 
אבד”ק פולנאה. בן הגאון רבינו שלמה חריף זצ”ל הוא היה חתן 
זצ”ל בעהמ”ח שו”ת שארית  יוסף כ”ץ  ורבנא  הגאון רבינו מרנא 

יוסף גיסו של רבינו הגדול מאור הגולה הרמ”א זצ”ל.
זקנתי אם אבא מארי זצ”ל היא הרבנית הצדקת המפורסמת מ’ חיה 
רבקה ע”ה אשת זקני הרב הגאון מו”ה מאיר זצ”ל הלכה לאה”ק 
מו”ה  המפורסם  הגאון  בת  היתה  היא  עה”ק  בירושלים  ונפטרת 
יהודה ליב כהן צדק זצ”ל אבד”ק סטריא והגליל, )אחי הגאון הקדוש 
המקובל אלקי המפורסם מו”ה יצחק אייזק כהן צדק זצ”ל 
אבד”ק קארעץ ואוסטרהא בעהמ”ח ספר ברית כהונת עולם 
משלם  מו”ה  המפורסם  הגאון  ואחי  כהונה  זכרון  ושו”ת 
ספר  בעהמ”ח  לבבו  וראבד”ק  קארעץ  אבד”ק  צדק  כהן 
פתחי נדה ועיקר תוי”ט( בן הגאון המפורסם מו”ה 
יואל כהן צדק זצ”ל אבד”ק אנטאניע ונתקבל 
לאבד”ק סטאניסלוב. בן הגאון הגדול המפורסם 
בן  אוסטרהא.  אבד”ק  זצ”ל  אייזק  יצחק  מו”ה 
הגאון המפורסם מו”ה בצלאל כהן צדק אבד”ק 
ישראל  של  רבן  הקדוש  הגאון  בן  אוסטרהא. 
הנקרא בפי כל כל רבי ר’ נפתלי כהן צדק זצ”ל 
בעהמ”ח  ופפד”מ  ופוזנא  אוסטרהא  אבד”ק 
ספר סמיכת חכמים ועוד ספרים המפורסמים. 
אבד”ק  זצ”ל  יצחק  מו”ה  המפורסם  הגאון  בן 
מנחם  מו”ה  המפורסם  הגאון  חתן  היה  )הוא  סטעפין 
מענדל  מנחם  ורבינו  מפרעמישלא.  זצ”ל  מרגליות  מענדל 
זצ”ל(.  חריף  משה  רבינו  המפורסם  הגאון  חתן  היה  ז”ל 
ר’ נפתלי כהן צדק  בן הגאון המפורסם רבינו 
)הוא  זצ”ל אבד”ק לובלין שמובא ברבינו הט”ז 
וואהל זצ”ל(  היה חתן הגאון השר המפורסם רבינו שאול 
בן הגאון המפורסם רבינו יצחק כהן צדק זצ”ל 
אבד”ק ניקעלשבורג )הוא היה חתן רבינו הגדול הגאון 
המפורסם מהר”ל מפראג זצ”ל(. בן הגאון המפורסם 
רבינו  המפורסם  הגאון  בן  קרעמזיר.  אבד”ק  זצ”ל  שמשון  רבינו 
עקיבא הנשיא זצ”ל מאובין. בן הגאון המפורסם רבינו יצחק זצ”ל 
אבד”ק גאלאטא בן הגאון המפורסם רבינו עקיבא כהן צדק זצ”ל 
ס”ט מגולי פורטוגאל אבד”ק שאליניקע ולמעלה בקודש היה להם 
כתב יחוס מצד אחד עד אהרן הכהן הראש ומצד מהר”ל מפראג ז”ל 

היה להם כתב יחוס עד דוד מלך ישראל חי וקיים. 
וזכות  בנים  יושיע  אבות  בגלל  כי  שבשמים  לאבינו  תפלה  ואני 
אבות לבנים יזכור. זכותם יגן על כל ישראל ועלינו במהרה ישלח 
לנו משיח צדקינו וגואלינו ובשובו לציון ברחמים יחזו עינינו ויגל 

לבינו אמן.
דברי הצעיר והזעיר
יצחק יהודה אייזק ליב ראללער
אבד”ק פאנזעשט יע”א.

ומודה על האמת
זצ”ל  מרדכי”  חיים  ה”באר  בנו 
על  י”ג,  סי’  )ח”ג  מתשובותיו  באחת 
שסיפר  עובדא  מזכיר  י”א(  עירובין 
ז”ל  מפאנזעשט  הגאון  אביו  לו 
רבי  בדורו  הגדול  הגאון  על 
פעם  אשר  זצ”ל,  איגרא  משולם 
לו  הקשה  לרבים,  בדרשתו  אחת 
תלמיד אחד ממשנה אחת, והגאון 
בגודל חריפותו השיב על זה יותר 
למרבה  אך  תירוצים,  משלושים 
הפלא סיים דבריו שאעפ”כ האמת 
הוא כדברי התלמיד. שוב שאלוהו 
א”כ למה השיב כל אלו התירוצים, 
מידת  כי  הנהגתו  להם  וביאר 
“ומודה על האמת” לא נחשב בעת 
האמת,  על  להודות  מוכרח  אשר 
לזאת הראה שיש בידו להשיב על 
על  מודה  הוא  כן  פי  על  ואף  זה 

האמת.  עכ”ל שם.

שער קונטרס חידושי תורתו 'באר יצחק'
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מקום קברו בפאנזעשט לא נודע
תלאות חיפוש מצבת הגאון רבי יצחק יהודה רולער זצ"ל רבה של פאנזעשט  ע"י ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'

שמקום  רומניה  גאוני  של  החיפושים  מסע  במסגרת 
למקומות  'האגודה  שליחי  הגענו  נודע,  לא  קברם 
שבמחוז  פאנזעשט  העיר  אל  ברומניה'  הקדושים 
ואסלוי, לא קלה היא הדרך אל 'פאנזעשט', ולא בגלל 
הדרך  ההפך,  בה,  סלולים  לא  המובילים  שהכבישים 
לפאנזעשט סלולה כדבעי, אלא שאיות שם העיר לא 
כפי שרגילים אנשי המחוז לקרוא לה לעיר גרם לנו 
לקבל מענה שגוי וסותר מפי גויי ואף יהודי המקום, 
ג'  עם  'פאנגעשט'  קוראים  של'פאנזעשט'  מסתבר 
דגושה, וכל המשנה ידו על התחתונה, ולא יקבל מענה 
ולא עזרה, הם פשוט לא מבינים מה אתה רוצה מהם.

להכוונה  זכינו  הראשון  המכשול  את  שהסרנו  אחרי 
העיירה  למרכז  הגיענו  עם  חפצינו,  למחוז  ולהגיע 
מבני  שנים  חתונה,  בתהלוכת  נתקלנו  'פאנזעשט' 
העיירה נישאים זה עתה, והם בדרכם לרישום בבניני 
פאנזעשט,  וילדי  המחותנים  מצהלות  לקול  העירייה 
היכן  אז  חיים  כאן  יש  משמע  חתונות  כאן  יש  אם 
בית החיים? אנו שואלים בחלל בית המרזח הסמוך, 
איווריעסק'  צימיטיר  לה  אז'ונג'ה  פואטה  ס'ה  'קום 
מזדמן  ושיכור  היהודי?  הקברות  לבית  מגיעים  איך 
מעלים  שאנו  כמעט  הכיון,  את  לנו  להסביר  מתנדב 
כי  בנו  מתרה  אחד  שלפתע  אלא  הרכב,  על  אותו 
זה  חליפתו  זה  למעשיו,  אחראי  ואינו  שיכור  הלה 
המרזח  בבית  ישאר  האיוואן  זה  כפרתו  זה  תמורתו 
עצמו  את  יציג  הוא  כך  אנדריי,  ההיסטוריה'  ו'חוקר 
העלמין  לבית  בנסיעה  לרכב,  איתנו  נכנס  בהמשך, 
)שמאלה( וקצת 'דרפטה'  בקצה העיירה, קצת 'סטנגה' 
)ימינה(, פעמיים 'סוס' )למעלה( במעלה ההר, ופעם אחת 

'ז'וס' )למטה( והופ, הרכב נתקע ומתחפר בשלוליות בוץ 
אינסופיות, רק זה חסר לנו על הבוקר העמוס לנו גם 
בלי זה, אנו מנסים לצעוק לנהג 'אפרואפה לצימיטיר' 
)יותר קרוב( אבל הרכב מסרב להשמע ללחיצות הדוושה 

של הנהג האומלל. אנו יוצאים מהרכב, ואנדריי מציג 
אנחנו  הפונז'שטאית,  ההיסטוריה  כחוקר  כעת  עצמו 
עומדים להגיע למתחם בית העלמין הוא מצביע אל 
עבר האופק הבלתי נגמר, והאמת שכזאת עוד מעולם 
לא נתקלנו ברומניה, אנו הולכים והולכים מבלי להבין 
לאן פנינו מועדות, אנו מגיעים לקצה השביל במעבה 
שדות התבואה המוריקות, ואז אנו מגיעים לגשר צר 
מאוד, שנבנה כך זה נראה ביד לא מקצועית, הגשר 

עובר על בורות עמוקים וקצת מפחידים, תהום פעורה 
מלמטה, אך גזירי העצים מייצרים לנו רצף רעוע ומט 
ליפול אל העבר השני, אם לא שהבחנו בסמל מגן דוד 

על השער, היינו בטוחים כי אנדריי חומד לנו לצון. 

אנו עומדים עתה מול השער הסגור, אבל שאת ייסורנו 
לא נגמרת, מחפשים את 'הפאזניק', השומר המתגורר 
עיניו  משפשף  השומר  'ואסילי'  הסמוכה,  בבקתה 
בתדהמה, כבר שני עשורים לא דרכה כאן רגל יהודית 
ואולי אף יותר, ללא ספק זה מחזה מרגש עבורו, אנו 
בחוריהן  המתרוצצות  עיניו  אישוני  על  זאת  רואים 

והתמהון הרב שאופף את מבטו. אורחים בלתי קרואים 
פורצים אל חלקת אדמתו מבלי שהוא יידע לאן תוליך 
את  לפנינו  פותח  הוא  הזו,  קרואה  הבלתי  הפגישה 
השער, ואנו נכנסים פנימה בהתרגשות, אל הרגע הזה 
תכה  מרעישה  תגלית  אולי  יודע  מי  רב,  זמן  חיכינו 
מפאנזעשט  הגאון  של  וקברו  היהודי,  העולם  את 
תתגלה לפנינו במלא יפעתה והדרה? אולם שמחתנו 
מתערבבת בעצב, הקבלת פנים הראשונית לא מלבבת, 
הקרקע הנגלית לפנינו ריקה מכל קבר, ואסילי ממהר 
אחרינו להסביר לנו כי בית העלמין נמצא הרחק הרחק 
קצה  לא  אפילו  הוא  עתה  עד  שראינו  ומה  פנימה, 
הקרחון. אנו צועדים וצועדים, עוברים שדות, וגדרות, 
מטפסים בהרים ועוברים גאיות, שורות של שתילים 
וצמחי מאכל שונים נפרסים נגד עינינו, עד שממולנו 
נפרס הר המצבות, להערכתנו כין 500 לכאלף קברים, 
בית העלמין נראה שלם, נראה כי יד זרים לא נגעה בו, 

אנו עוברים וממששים כמעט מצבה מצבה, משפשפים 
גוזמים  פרא,  עשב  מגרדים  אבנים,  מישרים  אותיות, 
גזעים המפריעים בדרכינו, העבודה מפרכת, מייגעת, 
שלא  מי  דקדושה,  בהתלהבות  זאת  עושים  אנו  אך 
עסק בחיפוש קברים ובאיתור מצבת לא יבין זאת, כל 
מצבה מקפלת בתוכה עבר עשיר, היסטוריה יהודית 
וגם טרגדיה פרטית, כל מצבה ושובל הזכרונות שלה, 
בשורה,  אנשי  איננו  כי  מעכלים  אנו  אט  אט  אולם 
לא  רבני  קבר  שום  מאכזבת,  קצת  המיגעת  העבודה 
נראה באופק, אף לא מצבה אחת מרמזת לנו על קברו 
פיארו  מבניו  זה ששניים  'פאנזעשט',  גאונה של  של 
בנו  הם  לבטח  רומניה,  יהדות  של  המזרח  כותל  את 
אהל והציבו מצבה לזכר אביהם הנערץ, והיכן היא? 
לא  אנו  אולי  כי  הרהור  למחשבתנו  התגנבה  לרגע 
מצאנו  רבות  מצבות  על  אולם  הנכונה,  בפאנזעשט 
ושמא  היהודית,  בהגייתה  'פאנזעשט'  הכיתוב  את 
הרב לא נטמן כאן בבית העלמין, אך כתבי בנו ה'באר 
חיים מרדכי' מעידים כי כאן בפאנזעשט טמונים הרב 
והרבנית ע"ה, אנו מנסים לתחקר את השומר אם ידוע 
קברו?,  של  אהל  על  או  ה'ראבינער'?  מצבת  על  לו 
האם היו כאן בפאנזעשט עוד בתי עלמין? ומתי בפעם 

האחרונה דרכה כאן רגל יהודית?

המון שאלות, המון מחשבות, אבל עם אפס תשובות, 
הבטחנו לעצמינו כי נחזור לכאן שוב, עם כלים יותר 
אפקטיביים שיסייעו בעדינו במציאת חלקת קברו של 
הרב רולער זצ"ל, אך עד עתה לא זכינו לקיים משאלת 
ליבנו, כעבור כחמש שעות ויותר של שיטוט וחפירות 
ברחבי בית העלמין הפאנזעשטאי, לא נותר לנו אלא 
לסיים את ביקורינו ללא תוצאות משמחות, עם רדת 
החשכה אנו נפרדים ממתי פאנזעשט בבקשת סליחה, 
אם לא נהגנו בהם חלילה בכבוד, בעת מסע החיפוש 
הקדחתני, אנו נעמדים לומר פרקי תהילים, ואל מלא 
רחמים לזכר רבה של פאנזעשט ובני קהילתו הטמונים 
פה בעפר בית העלמין של פאנזעשט, אך מקום קברו 
יקיצו  כי  תפילה  נושאים  ואנו  עתה,  לעת  נודע  לא 
פאנזעשט  הררי  המתים,  בתחיית  עפר  שוכני  וירננו 
הבוקע  מהדהד  בהד  ומשיבים  לתפילתנו  מאזינים 

רקיעים של 'ונאמר אמן'. 

גשר צר מאוד על פני תהום פעור מתחתיוהגשר הרעוע המוביל לכיוון בית העלמיןמרכז פאנזעשט קם לתחיה למראה יהודים בשערי העיר

שומר בית העלמין בפתח השער

מצבות נפולות, הופכים כל אבן בבית העלמין בפאנזעשט השדה הבוצי בדרך בואכה בית העלמיןמראה כללי של העזובה בבית העלמין

צילומים: דוברות 'האגודה למקומות הקדושים ברומניה'

מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת

 פרשת שמות תשפ"א
גליון 

13

6160303@gmail.com :יוצא לאור ע״י מכון תורת אמת שטפנשט ו  טלפון: 03-579-03-03 ו  פקס: 03-616-5110 ו להצטרפות, למנויים ולתגובות - דוא”ל
 

סבא קדישא
ה

בן הרה”ק

בי שלום שכנא
ר

 הגדול ממעזריטש

רוז׳ין
מ

מפראהבישט

ק המגיד 
” בן הרה

”ק רבי  בן הרה

אברהם המלאך

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

אבי ]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[ 
שרוצה  מי  אמר:  זי”ע, 
שידבר  שמחה  לשבת  לזכות 
שישי מזקני הגדול רבי  בליל 
זי”ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

בשם אביו הה"ק הרבי שלום זללה"ה, אמר 
לאחד שביקש ממנו שיאמר לו איזה דבר שיהיה לו 
אין  הכלל,  לו  ואמר  קדשו.  בדברי  עולם,  למזכרת 
אחר  יתחרט  שלא  ח"ו,  רע  דבר  שיעשה  אדם  לך 
בו  נכנס  כן  אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  אין  כי  כך. 
וישוב  המוחין  אל  בא  וכשהוא  ג.(,  )סוטה  שטות  רוח 
הדעת ומתבונן איך המרה נגד רצון הבורא ב"ה, הוא 

כפי  כך,  כל  גדולה  החרטה  אם  אך  מתחרט. 
ערך של החשק והתאווה של העבירה שעשה, 
של  הרע  את  ולבטל  לדחות  החרטה  בכח  יש 
העבירה  עשה  אם  אבל  ועשה.  פעל  אשר  העבירה 
בחמימות וחשק נמרץ, והחרטה היא קלה וקרה, אזי 
אין ביכולת החרטה לדחות ולבטל כח העבירה והרע 

ח"ו.
והראיה האמיתית לזה, שמתחילה אמר נתן הנביא 
לדוד המלך ע"ה אחר שבא אל בת שבע, "כי בן מות 
"חטאתי"  ואמר  וכשהתודה  ה(.  יב,  ב'  )שמואל  אתה" 

השיב לו נתן תיכף, "גם ה' העביר חטאתך לא תמות" 
)שמואל ב' יב, יג(. והן הן הדברים שאמרתי, שדוד המלך 

עליו השלום אמר חטאתי, בלב נשבר ונדכה ובחרטה 
בת  אל  בא  "כאשר  מאוד,  וחמימות  באמת  גמורה 
שבע" )תהלים נא ב(, היינו כפי ערך החמימות שבא אל 
ואז יתבטל תיכף  בת שבע, שזהו תשובת המשקל. 
ונשבר כח הרע שנעשה על ידי זה החטא, ולכן השיב 

לו נתן תיכף "גם ה' העביר חטאתך לא תמות".        
                                                         )עירין קדישין תנינא דף כג(

איש אחד ביקש מכבוד הרב הצדיק הקוה"ט לו 
שיאמר  מפורריבישט  הרשב"א  תהלה  דומיה 
דבר  ויען  נצח,  לזכרון  לו  שיהיה  טוב  דבר  לו 
שיעשה  אדם  אין  כי  הכלל  לו,  ואמר  קדשו 
דבר רע שלא יתחרט אח"כ, כי אין אדם עובר 
וכשבא  שטות,  רוח  בו  נכנס  א"כ  אלא  עבירה 
נגד  שהמרה  ומתבונן  הדעת  וישוב  המוח  אל 
גדולה  החרטה  אם  אך  מתחרט,  בודאי  הבורא 
של  והתאווה  התשוקה  של  הערך  כפי  כ"כ 
לדחות  החרטה  בכח  יש  אזי  שעשה,  העבירה 
את  ולשבר  שעשה,  והרע  העבירה  כח  ולבטל 
אם  אבל  ועשה,  פעל  אשר  העבירה  של  הרע 
עשה העבירה בחמימות בחשק במרץ, והחרטה 
היא קלה וקרה, אזי אין ביכולת החרטה לדחות 
לזה  האמיתיות  והראיה  העבירה,  כח  ולבטל 
שבתחלה אמר נתן הנביא לדוד המלך ע"ה אחר 
שבא אל בת שבע, כי בן מות הוא, וכשהתוודה 
ואמר חטאתי, השיב לו נתן תיכף גם ה' העביר 
שאמר  וזהו  יג(,  יב  ב  )שמואל  תמות  לא  חטאתך 
למנצח  א-ב(  נ"א  )תהילים  שלו  התשובה  הכתוב 
מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל 
בת שבע, פי' המזמור הזה אמר בחרטה גדולה 
היינו  שבע,  בת  אל  בא  כאשר  מאוד,  וחמימות 
כפי החמות שהי' לו בעת שבא אל בת שבע, ואז 
נתבטל תיכף ונשבר כל כח הרע שנעשה ע"י זה, 

ע"כ דברי קדש קדשים הנ"ל.
)כתבי ר' יונה צלר ז"ל, וכעי"ז הביא במשמיע שלום מהספר 
'מכתבי אליהו' לרבי אליהו לרמן, עשרה מאמרות עמוד כ"א(

    

ראה  זי"ע[  מרוז'ין  ]הרה"ק  ננעלו  לא  דמעות  שערי 
אחרי  זי"ע[  מפראהבישט  שלום  רבי  ]הרה"ק  אביו  את 
הסתלקותו, עומד בברכת מים עד פיו. ועל שאלתו 

על פשר הדבר, השיב: אלה הם דמעות ישראל.     
          )אהלי יעקב דף מט(

 הדבק במדותיו

שלום  רבי  הרה"צ  הק'  מזקיני  העולם  מספרים 
מפראהבישט זי"ע, אשר בא לפניו איש אחד, מלא 
לו  יתן  אשר  מאתו  וביקש  ופשעים,  חטאים  עונות 
תיקון. ונתן לו, ונעשה אחר כך בעל תשובה. ושאל 
אותו חו"ז הק' הרה"צ רבי נחום מטשרנוביל: האיך 

לא תפחד ליקח עליך עבירות חמורות כאלה?
וענה לו הרה"צ הרבי שלום זי"ע: הצדיק צריך להיות 
"הדבק במדותיו", וכמ"ש )שבת קלג:( מה הוא רחום 
אף אתה רחום. וכמו כן, מה הוא נושא עון, אף אתה 
נושא  א  איז  אייבערשטער  דער  אז  און  עון.  נושא 
עון, טראגט עהר דאך אויף זיך אזוי פיהל עבירות, 
איהם,  מיר  העלפין  שווער  איהם  איז  סע  אז  אין 
-היינו  אונז.  ער  העלפט  שווער  אונז  סע  אז  אין 
ישראל,  של  עונותיהם  נושא  הוא  ברוך  כשהקדוש 
להקדוש  כביכול  וקשה  לחטוא,  האדם  הרבה  ואם 
בהתדבקות  אזי  ופשעיו,  חטאיו  לישא  הוא  ברוך 
את  עצמנו  על  אנו  מקבלים  עון"  "נושא  במדת 
ברוך  כביכול להקדוש  אנו  ובזה מסייעים  העוונות, 
יתברך  בחמלתו  אזי  הדבר,  עלינו  וכשקשה  הוא. 
הקשה  העול  את  מאתנו  ומסיר  עלינו,  מרחם 

שקבלנו עלינו.                               )אביר יעקב דף קפא(

כתב יד 
בפרסום ראשון 

מה שאמר בענין התשובה

תורת שלום 

לקראת ימי התשובה ימי השובבים אנו מביאים בזאת 
לקט מאמרים בענין התשובה מרבינו שלום מפראהבישט

להלן מצאנו אותו רעיון כפי שהוזכר קודם בנוסח אחר,
 מאוצר כתבי הרה"ח ר' יונה צלר ז"ל כפי שמסרם לידי מכונינו

מוסדות שטפנשט בארה"ק
לרגל פרוס ימי השובבי"ם

ובתפילה 'אבינו מלכינו מנע מגפה מנחלתך'

סגולת ליל שישי
בציון בפראהבישט

בעז"ה ניתנת הזדמנות נדירה לשלוח שמות לברכה  שיוזכרו 
על הציון הקדוש בפראהבישט בליל שישי פרשת שמות

ע"י מנין מיוחד שיפקוד את ציון
 הרה"ק רבינו שלום הגדול מפראהבישט זיע"א באוקראינה

ולקיים מנהג אמירת 'זכות הרבי ר' שלום מפראהבישט
 יהיה לנו שמחת שבת' והדלקת נר מיוחד על הציון הקדוש
להעברת שמות לברכה ניתן ליצור קשר במוקד הישועות:

03-579-03-03 או במספר הישיר: 05-567-205-34
וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מיוחד
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   דבר העורך
 שמות. חומש  -מתחילים חומש חדש  ,בשעה טובה ומוצלחת

כותב, הזה  הרמב"ן  והגאולה הוא    ,שהחומש  הגלות    . חומש 
בפרשה   לא(כתוב  " )ד,  ָהעָ :  בספרים   מבואר  ."ם ַוַּיֲאֵמן 

  -כי ידיעה זו    וארא תרל"ד ד"ה והוצאתי)  מתאת  שפ  ין(עישים  ודהק
, היא המוציאה את האדם (ו, ז)  "םֵקיכֶ ה' ֱא  ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני"

ומיצ משעבודיו  שהקב"ה מסבלו,  יודע  הינו  באמונתו  ריו, כי 
יתברך הוא    השם ממשגיח עליו בכל עת ורגע, וכל הבא עליו  

ותענוג שמחה  וברכה,  טובה  אלא  ומיצר  סבל  כל  כאן   .ואין 
זי"ע   מקאמארנא  יצחק אייזיק  רבי  הרה"ק  כתב  חי וכך  (זוהר 

בה')    ת שמו בטחו  אחיד"ה  לי  הרדיפות    י'תאמינו  כל  (אחרי 
שע הדעת  עלי)ברוחלישות  שכל ו  בעצמי  יודע  הייתי  לא  אם   ,

על  היא  יתברך  והשגחתו  ה',  כביכול  נמצא  שבעולם  תנועה 
  -כל פרט ופרט, הרי כבר מימים רבים הייתי אובד מן העולם  

 ,והבזיונות והגלות ממה שעבר עלי מן הדוחק והעוני והצער
הכ הואחרון  אך  הדעת,  חלישות  מחמת  לי    ברךתי'  ביד  עוזר 

ותנועה הקב"ה מחיה אותי    שאיני מרגיש בזה, כי בכל תנועה 
מאמין   אדם  וכאשר  מהמונם.  ולא  מהם  לא  ארגיש  שלא 

, אז כל הדינין נמתקים  ברךתי  שםהמשאין בעולם כלום חוץ  
לו על ידי אור האמונה, ואינו צריך לצעקה ותפילה אלא על 

הי חסד  נהיה  מיד  ואמונה  ביטחון  את   ."  'די  מבאר  ובזה 
ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ר ה'  ַוֹּיאמַ ' ַוָּיָׁשב ֹמֶׁשה ֶאל ה'  :ב) כ  ,ה(הכתוב  

ְׁשַלְחָּתנִ  ֶּזה  ָלָּמה  לשאול,  ַהֶּזה  נתכוון  ָלָעם 'י',  ֲהֵרֹעָתה  ָלָמה 
ומ  -  'ַהֶּזה אמונתם,  נחלשה  המלאכה  לכבדות  חסרון  כי  תוך 

זבאמונה   את  מאבדים  מלהגאלוודאי  כן  ...כותם  , אם 
לריק,   להתייגע  שלחתני  זה  למה  האמונה  את  הם  שחסרים 

 .הרי בהעדר האמונה לא תהיה ולא תבוא גאולתם המצופה
אותנו   לימד  ועוד  יוסף'    בעל זאת  יעקב  (משפטים  ה'תולדות 

זשמעתי ממורי    :)'ואלה'ד"ה   הק'  הבעש"ט  כשרוצין    י"ע)(מרן 
דת י ין ממנו משהוא ראוי לעונש אז נוטל  יליפרע העונש למ

ונפשו   בלבו  מאמין  שהאדם  בשעה  כי  הבטחון,  מדרגת 
 . כ"בבוראו ובהשגחתו, אין כל כוח שבעולם שיכול להזיקו, ע 

בפני   ומכאובו  צערו  את  שתינה  ביהודי  יצחקמעשה   רבי 
הרב לו  אמר  לרפואה.  זקוק  הוא  כי  זי"ע  נא    מנעשכיז  פנה 

אניפול העיר  של  כמה   י לרופא  כעבור  ישועתך.  תבוא  ומשם 
הרב אל  האיש  חזר  שם   ימים  ואין  לאניפולי  שנסע  ב'טענה' 
הרב שאלו  כלל.  חולי  רופא  בעת  העיר  בני  עושים  מה   ,

  הם אבי  -ל רופא נאמן'  -אל'  וניםפהם  נה היהודי,  ומכאוב, ע
שבשמים. נענה הרבי, הוא אשר דברתי, פנה ל'רופא' שלהם, 

ל והבן שרק עליו  ַהְׂשּכֵ הקב"ה,    םילכמלכי הוהרי הוא מלך מ
אליו   והתפלל  קווה  לך,  לסייע  רופא  ביד  ואין  לסמוך  יש 

 .ותבוא לבריאות שלימה ואיתנה
זי"עסיפר   מזוועהיל  משה  גדליה  הכיר בני   רבי  עצמו  שהוא 

והיו   אחד,  ו'רוקח'  אחד  'רופא'  רק  היה  שלהם  אחת,  עיירה 
הרופא   בבדיקת  הן  השערים  את  מפקיעים  השניים  ן  האלו 

בסממני הרפואה, התאספו בני העיר ל'אסיפה דחופה', ויצא 
כל  אלא  אליהם,  העיר  בני  יפנו  לא  והלאה  שמהיום  ה'פסק' 

חול לו  שיש  ה'  מי  אל  יזעק  בביתו,  בתחינה י  אלוקיו 
ובבקשת 'רפאנו ה' ונרפא', וה'רופא כל בשר' יפליא לעשות, 
מת  שלא  ומצאו  בדקו  שנה  כעבור  ולהחיותו.  לרפאותו 

הרופא לאפי זולתי  שעברה,  השנה  בכל  העיר  מבני  אחד  ו 
פשוטה  ואמונה  הלב  עמקי  מתוך  המתפלל  כי  והרוקח. 

 .הפרשה)(עפ"י באר  מחלה בבורא עולם, ינצל מכל פגע ומכל
כן,   אמונהאם  על  לעמול  לדר  ,עלינו  מגיע  של גוכשהוא  ה 

מחזיק עצמו באמונה  ש  ל מיוכ  !אמונה שלימה זוהי התכלית
 .רגלו לעולמים פוליובטחון לא ת

  .הנור
 
 
 
 
 

 

ישראללמצרים,  נפשות    70  -  ובניויעקב  רידת  י . א  בני 
 ה. זומיתת דור במצרים 

 ישראל בעבודת פרך.  עם  גזירות פרעה על שעבוד . ב 
 םאת הזכרי  פרעה להמית כל זכר, והמיילדות החיורת  גזי . ג

 כר. וקבלו שלמרות הסכנה 
בהמשה,    דתיל . ד משה  בית,  צפנתו  עם  בתיה    ר,ביאומרים 

 פרעה.  לבית משה  את עמה ולוקחת ביאור רוחצת פרעה בת
יהודי ע"י כאת  ומונע הטיב עם בנ"י,  ימשה גדל ויוצא לה  . ה 

והורגו.    רעהו, המצרי  ממכהו  יהודי  נודע  ומציל  הדבר 
למיתה משה  את  ודן    ומגיע   ןדילמ  בורח  משה  .לפרעה 

 לאשה.  ו יתר בתציפורה   את  אונוש  ליתרו,
את ממנה  סנה, וה'  ' ב, מראה הרוית  אןמשה רועה את צ . ו 

 ישראל.  לגאול את שליחל משה
 משה חוזר למצרים עם צפורה אשתו, יחד עם בניו.   . ז 
 זר.יעאל  את הָמלָ  שצפורה  עד  משה, את להמית מבקש מלאך . ח
 שו.פגישת אהרן ומשה לאחר עשרות שנים שלא נפג . ט
  ומראה   הגאולה,  תרבשו  על  ישראל  ילזקני בנ  מספר  משה . י 

 ". ַוַּיֲאֵמן ָהָעם" ,תוותהאלהם את 
לעבוד   ישראל  ח אתומשה ואהרן באו ואמרו לפרעה לשל . יא 

 . ופרעה מכביד את השעבוד יותר ויותר. את ה'
התפלל   . יב  כךמשה  א  על  וה'  לשהד  לו  מרולה',  טובה, בר 

 .הגאולה  ולצורך

  

  הקדמה לספר שמות 
שמ וספר  בראשית  ספר  שנחלקו  הדבר  מזה,  ובטעם  זה  ת 

שספר הרמב"ן,  כתב  הספרים,  שבין  ההבדל    ובביאור 
העולםברא וחידוש  היצירה  ספר  הוא  נוצר,   שית  כל  ויצירת 

יצירה לזרעם, מפני ונזכרו בו גם מקרי האבות שהם כעניי  ן 
ולהו לרמוז  רמזים  הם  מקריהם  העתידות דיע  שכל  כל  את 

 לבוא להם. ואחרי שהשלים ספר היצירה התחיל ספר שמות, 
הז  והגלות  והגאולה,  הראשונה  הגלות  נשלמה שעניינו  לא  ו 

 עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם.  
א ממצרים,  עדיין    יפל  עף  וכשיצאו  עבדים  מבית  שיצאו 

לאנ בארץ  היו  כי  גולים  סיני    חשבו  הר  אל  וכשבאו  להם, 
המ את  אז ועשו  ביניהם,  שכינתו  והשרה  הקב"ה  ושב  שכן, 

אבותם, מעלות  אל  סיים את   שבו  ולכן  גאולים,  נחשבו  ואז 
בהשלי הזה  ענהספר  מלא ימו  ה'  כבוד  ובהיות  המשכן,  ין 

 אותו תמיד. 
מאהורבנו   סיפור  עניינו  בראשית  שספר  כתב,  עשי  ברבנאל 

האומה אבות  שהם  אולם   :היחידים  ויעקב,  יצחק  אברהם 
במה שאירע    ,ת ענייני האומה בכללותהספר שמות מבאר א
מצרים בגלות  התורהולתאוג  לה  קבלת  המשכן.    ה,  ועשיית 

 החומשים זה מזה כי עניינם שונה.   נתחלקו ןכל וע
ישראל   עם  מעלת  את  לבאר  התורה  שכוונת  כתב,  עוד 

ברא וספר  עם וייחודו,  השתלשלות  את  לספר  ענינו  שית 
האומ נמשכה  וכיצד  מאבותיו,  מן  ישראל  רק  הצדיקים, ה 

 וספר שמות מבאר את סגולת ישראל בעצמותם.

 דבס"

 "א פשת טבת  כ'           ו טבת ט"  – ז"ל  י בן רבקה ויוסף כמרכוס מרדעלון מוקדש ל ה             י"אשנה   500עלון מס' 

בתו  לוןבע בינש  613  שיעורן  כנעסוק    ' ב  וםערך 
בשע2ר  קוצה  ובברח ן  השרות  רמב   , 19:00ה  , 

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

  שבת שלום 

מֹות  ׁשְ



 

 

 ר וסיפ -עד כמה מגיע הרגישות לזולת 
אהרמדהיםסיפור   רבי  הגאון  מנכדי  אחד  ידי  על  סופר  ן  , 
רב",:  בקשט "השאוולר  בשם  נודע  רבי   הוא  בשם  ונקרא 

 אחד מבכירי תלמידי ישיבת סלבודקה.   ארצ'יק והיה
  ביקש ממנו לכהן ובאחד הימים, פנה אליו הסבא מסלבודקה  

הישיבה   היתה  סלבודקה  תקופה,  באותה  הישיבה.  כראש 
היה    החשובה ישיבה  כראש  בה  ולכהן  באירופה,  ביותר 

 . שיבותביותר בעולם הי התפקיד הנכסף
כי   השיב  ארצ'יק  אתר'  לקבל  שיוכל  הנכבד,   לפני  התפקיד 

לאחר  ימים  כמה  משהו.  לבדוק  כדי  ימים  מספר  לו  דרושים 
א חזר  הוא  הוא  ל מכן  כי  לו,  ואמר  אינו   הסבא  אך  מצטער 

הס התפקיד.  את  עצמו  על  לקבל  מתשובתו יכול  הופתע  בא 
 מתשובה.  ושאל אותו מדוע, אך הוא התחמק

דוע  ו לגלות מלשכנע אות  עות, ניסה הסבאבמשך מספר שבו
אינו יכול להיות ראש הישיבה, ללא הצלחה. בסופו של דבר, 

 .ו את הסיבהלה עליו הסבא בגזרת רב לגלות ו ציו
רב סיפר: "כשהייתי בחור התארסתי עם אחת מבנותיו  ה  אזו

ר איש  של  ובנוסף  חכם  תלמיד  שהיה  פרנק,  פייבל  שרגא  בי 
קת  בלומדי תורה, הוא נפטר מדל   מךם עשיר מאוד שתעסקי

 חריו אלמנה עם ארבע בנות. והותיר א  43ריאות בגיל 
חכ לתלמידי  ינשאו  בנותיו  כל  כי  ציוה  הוא  ים מבצוואתו 

שיעור ישיבה,   בעלי  לראשי  דבר  של  בסופו  שיתמנו  קומה, 
שהשאיר   להםוהרכוש  הדרושה  המחיה  את  להם  ". יספק 

'גולדה' פייבל,  שרגא  רבי  של  המשימה אלמנתו  את  לקחה   ,
שידוך, ואכן   וחקרה ביסודיות אחרי כל הצעת   ברצינות רבה

אולם   הימים לראשי ישיבה.   כל ארבעת חתניה הפכו ברבות
בתקופת האירוסין   התארסה תחילה איתיבכורה שלה  ההבת 

"חמותי לעתיד וכלתי שאלו אותי שלנו", המשיך ר' ארצ'יק,  
מעונ אני  האם  המפעל  את  לראות  חתן יין  הייתי  משפחתי. 

  ... בטח!תי, והשב רגשמאוד נ
כמה  שאלתי  הביקור,  ובמהלך  המפעל  אל  אותי  לקחו  הם 

ז  את  עושים  הם  כיצד  אותי,  שסיקרנו  הם  השאלות  מדוע   ,
 שולחים את הסחורה וכו'.   עושים כך, לאן הם

הכלה לי  קראה  "אנחנ  למחרת  לי,  את והודיעה  מבטלים  ו 
! דוך מהסוג שתמיד רציתיהשידוך", הייתי המום, היה זה שי

המשי "הכלהוהאם  ביותר,   כה,  הטוב  לשידוך  נחשבת  הזו 
בעלי ז"ל ואני רוצים רק חתנים שיהיו ראשי ישיבות וגדולי  

את השאלות גרם לי    ראל בעתיד. האופן בו שאלת אתמולשי
לימוד תורה, ואין בך ין בעסקים מלהבין שאתה יותר מתעני

 ".ולת להפוך לראש ישיבהאת היכ
מסלבודקה,   לסבא  הסביר  תפ"ר' ארצ'יק  קבלת  לפני  קיד  כי 

ביקש   הוא  בעולם,  ביותר  והיוקרתית  הגדולה  הישיבה  ראש 
אם האלמנה עדיין בחיים,    אותרלבדוק שני דברים. האחד, ל

יא ויתרה ן שהוא אינו רוצה לפגוע בה בכך שתבין שהומכיו
גד ישיבה  ראש  להיות  שהפך  מי  אם על  לבדוק  ושנית,  ול. 

לשעברכל ב  תו  שהפך  למישהו  נישאה  לראש אכן  עצמו 
ין והתברר לי שהיא  יבקשר לאלמנה, בדקתי את הענ.  ישיבה

שאינני   החלטתי  ולכן  בחיים,  ולא מעדיין  בה  לפגוע  עוניין 
לבע בקשר  התפקיד,  את  עצמי  על  ארוסתי   לה אקח  של 

 ".  בררעוד לא הספקתי ל לשעבר,
וסיפ הסבא  אל  ארצ'יק  ר'  חזר  שבוע,  לו  כעבור  נודע  כי  ר 

הינו   הבת  של  אפששבעלה  מרדכי  משה  עילוי  רבי  טיין, 
 ישיבה.   הלומד בכולל, אך מעולם לא הפך לראש

ל להציע  מהסבא  ביקש  כדי   והוא  הנכבד,  התפקיד  את 
 האלמנה תשמח על ההחלטה להשיא את בתה לו!  ש

היה. מוכך  רבי  אפשטיין..  מרדכי  ישיבת   שה  לראש  התמנה 
יות ומאוחר  בארץ  סלבודקה,  חברון  ישיבת  כראש  כיהן  ר 

"שראלי מדהים.  הסיפור  כמה  עד  קולטים  מתרגש   ?"אתם 
טוב   הנכד, "האלמנה זורקת אותו מפני שלטענתה הוא אינו

בפניו ההזדמנות   תמספיק כדי להיות ראש ישיבה. וכשנקרא
 הישיבות המפורסמות בעולם, ולהוכיחלהפוך לאחד מראשי  

ע לוותר  מעדיף  הוא  שטעתה,  לפגוע  לה  לא  העיקר  כך  ל 
 ".באותה אשה

, הוא אמר כי ברצונו לפגוש  'חפץ חיים'כאשר נודע הסיפור ל
לכבודו ונשק    םאת ר' ארצ'יק, וכאשר אכן פגש אותו, הוא ק

 ]אלול תשע"ז ןמז[                                                     . לו
 

  
 

   משה בסנה 
 ה'סנה'  לתמע

ּנָ ״ ָאֻסָרה  ֹמֶׁשה  ג,א״  ַוֹּיאֶמר  ״רש"יוב.  ג)  (שמות    -  אּנָ   ָאֻסָרה: 
מעלת  את  משה  כשראה  לשם״.  להתקרב  מכאן  אסורה 
והגיע   התעורר  החכמים,  תלמידי  על  הפשוטים  האנשים 

ה. ומהי 'תשובתו' של משה? ״אסורה מכאן  לדרגה של תשוב
לשם״   להסתפק    -להתקרב  הנוכחי אלא  לא  ומצבו  במעמדו 

 '] כתר שם טוב['                  עילוי אחר עילוי.התעלות בתמיד ל
 

 וש בעוול חל
. מי שנועל נעליים לרגליו  ה)  (שמות ג,ך״  ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי״

וכמע בדרכים,  הזרועות  הקטנות  האבנים  על  אינו  הולך  ט 
שבקלים.  קל  למכשול  רגיש  יחף  ההולך  ואילו  בהן,  מרגיש 

מנהי נאמר:  למשה,  ישראל,  של  ַרְגֶלי״גם  ֵמַעל  ְנָעֶלי  . "ךַׁשל 
יחף, על   מכשול   בכל  וחוש  לך  והגב  עצור  רגליך.  כף    שתחת 

 ]עוללות אפרים[        צדק, ולו קל שבקלים.-כל מעשה עוול ואי
 

 שוב הארץמעלת י
ימכור   לעולם  חז״ל:  ויאמרו  ביתו  קורות  מנאדם  עלים קח 

כשבאים  אבל  לאדם.  הנעליים  חשובות  כך  כדי  עד  לרגליו. 
ך!  ליעשל נ  -קודש, להתיישב בארץ ישראל    לדרוך על אדמת

 ר בארץ ישראל. כדאי אפילו להיות בלי נעליים ולהתגור
 ]פרדס יוסף[

 שתי רִאיות 
ה׳  ַוֹּיאמֶ " ָרִאיתִ ר  ג,י״  ָרֹאה  למשה,  ז)  (שמות  הקב״ה  לו  אמר   .
י רואה שתי ראיות. אתה רואה תה רואה ראייה אחת, ואנא

רוא ואני  תורתי,  ומקבלים  סיני  להר  באים  אותם אותם  ה 
תורתי   ״ָרֹאה״  זה  -מקבלים  גם  אבל  מעשה    -״  יָרִאיתִ ״,  זה 

 ]שמות רבה[                                                          העגל.
 

 לא רואה עוון 
הנביאים, אבי  משה,  ראי  מדוע  אלא  ראה  את לא  אחת,  ה 

שצדיק   משום  העגל?  מעשה  את  ולא  בלבד  התורה  קבלת 
נו חוזה. משה  יוטאים, אינו צדיק ואהרואה שיהודים יהיו ח

ה ביהודים את הטוב בלבד, את קבלת התורה, ולא נו ראירב
 ] יצחק מברדיצ'ב-רבי לוי[                              העגל. את מעשה



 

 

 ואה הצו -- 
לפני מלחמת העולם הראשונה נדבה אישה בעיר רידיק אלף  

בית המדרש הישן היה  כי  ן  ע דולר לבניית בית מדרש חדש, י
הפקידה    עומד היא  הליפול.  סכום  המקומיאת  בבנק    , כסף 

 מלחמת העולם הראשונה.  החלה בתוך כך ו
תמוטטה וערך הכסף נשחק, מכל הכסף  ההכלכלה  דא עקא ש

נו בבנק, אפשר עתה רק לצבוע את בית שהאישה הניחה בזמ
 היה נראה כמו חדש... המדרש הישן, שי 

הזמן ולא ידעו מ  ת הלכהיהנדבנ  עם  ה לעשות עם לעולמה, 
 כי לבנות בית מדרש חדש אי אפשר.   ,צוואתה

ו כחדש,  לעשות  אפשר  אם  המת.  ם מקיי  בזה השאלה   דברי 
הייתי   זו  שאלה  שנשאלה  'בזמן  תאומים:  יוסף  רבי  סיפר 

 י"ד, ה   עיר רידיק אצל אחי חביבי... רבי יצחק דוב תאומיםב
   ו. זוהרבה פלפלו לומדי העיר בשאלה 

ה בויכוחים  ובאחד  ליפא,   בית היה  מרדכי  אחי  בן  המדרש, 
שהיה אחר כך מפורסם בכינויו 'רידיקער עילוי',  ,ילד בן שבע

לימים גאון מופלג. אמר הילד סברה, שלפי דעתו הדבר תלוי  
אחד אמר   ",ָחָדׁש  ֶמֶל   ַוָּיָקם"  סוק: פהל  וראים עבמחלוקת אמ

ממש חדש  אמר  ואחד  גזרותיו,  מינה    .נתחדשו  נפקא  למה 
אדם אומר לחברו כלי חדש אם    -  מחלוקת זו? למקח וממכר

חדש אני מוכר לך, אם אמרינן 'חדש ממש', צריך להיות כלי  
וא י  מרינןא  ידווקא.  גזרותיו',  עשאו  ש  תכן'נתחדשו  אם 

   .'חדש'יהיה נקרא כחדש 
יכולים  הז  לפישרעש גדול עוררו דברי הילד, והלומדים טענו 

בי את    אמר ד אן  כמ  היא  הלכהשכחדש.    מדרשהת  לצבוע 
ו גזרותיו;  הנדבנית נתחדשו  שכוונת  כיון  פסקתי:  למעשה 

המעות   כלום  במעות  יעשו  לא  ואם  מצוה,  ישארו ילעשות 
 , בהם כלום  מופקדים בבנק ועם הזמן אי אפשר יהיה לעשות 

  .מוטב לעשות מצוה קטנה משלא לעשות דבר
 ]נר לשולחן שבת ; ג"נחמת יוסף" ל"[

 
 

 
 על   מוסר  בתוכחות  והאריך  העיירות  לאחת  דרשן  הגיע  פעם

 ד.ועו בתפילה זלזול ועל תורה ביטול
 רי בד  את  בשמעו  ,הקדוש  'טוב  שם  בעל'ה  לשם  הזדמן
 סרה  לדבר  מר  יעז  זה   הכיצד  לו  ואמר  ורגלי  על  קם  ,הדרשן
  האיש   של  מעלתו  את  להעריך  ידע  להה,  אל מישר  באדם

 בשווקים   כולו   היום  כל  במשך  בהתרוצצו  הישראלי
, להאכילם  ביתו  נפשות  עבור  ומחיה  טרף  להשיג  וברחובות
  בעודו ו  ,'וכו  לימוד  שכר  עבורם  ולשלם  ולהנעילם  להלבישם

 התפלל  לא  שעדיין ,  ערב  תעל  לפתע   הוא  נזכר,  ויגע  עייף
 כאב  אנחת  אגב  הכנסת  בית  לעבר  רץ  והוא,  מנחה  תפילת

  עושה   רעש  איזה  תדע  הכלום,  להתפלל  שכח  כמעט  אשר  על
 ]ט"הבעש תלמידי[      ?!...  במרומים זו , חטופה אמנם, תפילה

 
 

דפוניבז'    רסיפ ל( המשגיח  יחזקאל"הקדמה  תרצ  :")יד  ה, "בשנת 
להיות מנהלה  ו  'להעתיק מושבי לארצנו הק  טתיהחלכאשר  

פת ישיבת  של  דמיהרוחני  המשגיח  שאלני  תקוה,  רבי  ר  ח 
ץ ומדוע החלטתי לנסוע לאר  ,מה חסר לי במיר  ,זצ"ל   ירוחם

שתתיישב    האמונה  מעלת  להשיג  תיעמל   ימי  כל  :א"ל  .ודשקה
אך חש אני כי עדיין האמונה אינה מתקבלת על הלב . ילבעל 

סבור לכן  בא   כראוי,  כי  מקור  שראלירץ  אני  האבות,  ארץ   ,
  .התגלות השכינה, שם תתיישב האמונה בלב כהוגן וכראוי

 ]ם מקראשני[                                              

   שם המעיד על המהות -  
עדים על מידה מופלאה זו,    ףלנו מעיד כאישמו של משה רב

שמה. הטוב'  אמרו    'הכרת  רבהרויקמדרש  (  חז"להן   יכ  ג),  א   א 
שמות למשה   עשרה  מעלה    היו  על  העיד  מהם  אחד  וכל 
שהי במשה אחרת  בו  המדרש  תה  שאומר  ֶחֶבר: :  כפי  ֶיֶרד: 

גְ  ֲאִבי  ַרִּבי  ְיקּוִתיֵאל:  ָזנֹוַח.  ֲאִבי  סֹוכֹו:  ֲאִבי  ְּבַרּבִ דֹור:  י ְיהּוָדה 
ָאַמר   ִדְכִתיב  ִאְלָעאי  הּוא  ֲהָדא  ְׁשמֹו,  טֹוִבָּיה  ב)ַאף  ב,  : (שמות 

הּוא" טֹוב  ִּכי  ֹאתֹו  ּכִ "ַוֵּתֶרא  ַּבר ,  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  הּוא.  טֹוִבָּיה  י 
י ְיהֹוֻׁשַע ַּבר ְנֶחְמָיה ּוֵפַרׁש ַאֵּמי ָאַמר ַאף ְׁשַמְעָיה ְׁשמֹו. ָאָתא ַרּבִ 

ְקָרָיא   הָהֵדין  א  (דברי  ו)ימים  ְנַתְנֵאל כד,  ֶבן  ְׁשַמְעָיה  ַוִּיְכְּתֵבם   :
ֵּבן   וגו'  ְנַתְנֵאל  ֶּבן  ְּתִפָּלתֹו.  ָיּה  ֶׁשָּׁשַמע  ְׁשַמְעָיה,  וגו',  ַהּסֹוֵפר 

ס ֶׁשָהָיה  ַהּסֹוֵפר,  ְלַיד.  ִמַּיד  ּתֹוָרה  לֹו  ִיְׂשָראֵ ֶׁשִּנְּתָנה  ֶׁשל  ל.  ֹוְפָרן 
   ֵלִוי. ַהֵּלִוי, ֶׁשָהָיה ִמִּׁשְבטֹו ֶׁשל 

הוענק לו ש משום ששם זה,    ,"משהמדוע נקרא דווקא "  "כא
הע  "יע הטובה  את  מסמל  פרעה,  בת  שעשתה  צ בתיה  ומה 

  .(שמות ב, י)"  ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּועמו: "
עושהכר  וכיון שמידת את  לזכור  מחייבת  הטוב  הטובה, ת  ה 

 כרון טובינהגה כך התורה במשה וקראתו בשם זה, להיות לז
 . יה בת פרעהעבור בת

 

 
 

  

 ואהרן בפלטרין של פרעה  משה  - 
כתב דברים נפלאים על  ה רבינו'  'דברי הימים של מש במדרש  
שכש  משה  כניסת פרעה,  של  בפלטרין  משה  ואהרן  הלכו 

לפרעה אריות  ואהרן  כפירי  שני  ושם  המלך  שער  לפני  באו   ,
לשער  מפניהם  ובא  יוצא  איש  ואין  ברזל,  בכבלי  אסורים 
התירו   ואהרן,  משה  שבאו  ששמעו  ובעת  מפחדם.  המלך 

השע פתח  על  והניחום  הכפירים  את  בעצת השומרים  ר 
ובבואבל מצרים.  וחרטומי  הקוסם  לפתח   עם  ואהרן  משה 

וימהר וי  השער,  ויבואו    ףנמשה  הכפירים,  על  המטה  את 
משה ואהרן אל בית המלך, וגם הכפירים באו אתם בשמחה, 

 וישמחו כאשר ישמח הכלב אל אדוניו בבואו מהשדה.  
האריות,   את  ועבדיו  פרעה  כראות  מפניהם    ַיְראּוויהי  מאוד 

עקיבא  ובאותיות    .ךכעל  ויתמהו   ק)דרבי  עודבמו  (אות  :  א 
יו" סופרים  שבעים  שבעיםהיו  וכתב   דעי  כתב  וכל  לשון 

הרשע, כיון שראו את משה ואהרן שהן   עומדים לפני פרעה 
וגלגלי   םדומי לבנון,  כארזי  קומתן  ורום  השרת,  למלאכי 

לות ועיניהם דומים לגלגלי כוכב הנוגה, וזקנים שלהם כאשכ
וזי  החמהתמרה,  כזיו  פניהם  ו ו  על  מטהה,  שחקוק  יו  בידם 

יו פיהם  ומדברי  המפורש,  שלהבשם  נפלה צאים  מיד   ות, 
והשליכו קולמוסיהם מידם,   עליהם פחד ורעדה אימה וזיעה

,  את אגרותם מעל שכמם, ונפלו על פניהם לפני משה ואהרןו
משתחו להםווהיו  נפל ב  ,ים  לא  בבואם  פחדם  נפל  צאתם 

ב  (אלא)  ?פחדם נפל הקיש  בצאתם  מה  ליציאתם,  יאתם 
  אף בבואם נפל פחדם עליהם".פחדם עליהם 

המדרש: "כשבאו האריות  מביא מ  (כאן)בינו חיים פלטיאל  רו
  לפני פרעה רעדה אחזתו ומעיו רותחו, כי היה צריך לנקביו, 

צרכיו לעשות  בחדרו  ונכנס  מיד  צרכיו    ,והלך  שעשה  ובעת 
יו, והיה צועק קול  והו מאחורכונש  באו שני עכברים  ,בחדרו

ו העכברים,  מצרת  והלכוגדול  קולו  שמעו   ,אליו  השרים 
למשה  ו לדבר  וחזר  מהם,  ונתבייש  צרכיו,  עושה  מצאוהו 

 ] אוצר פלאות התורה[ .                                           ואהרן"



 

 

 
 ד מפסי ה' לאשעושה את רצון י מ
וז:  וברש"יי עמך,  אהיה  כי  משלי,  אם  כי  היא,  שלך  ה  לא 

לך   בסנה,  ראית  אשר  שלחתיך,  המראה  אנכי  כי  האות 
 "כ.ע ,ותצליח בשליחותי

השל)  75עמ'  (  אדרבהר  בספ על  סיפור  של  מובא  הרב יחות 
באחת הפעמים, לאחר שחזר הרב מפוניבז' מחו"ל,   :מפוניבז'

מ  ואה הוציא  בישיבה,  הבימה  יד  על  גדול, נעמד  צ'ק  כיסו 
ואספר בואו  ואמר,  לבחורים  אותו  סיפורו    הראה  את  לכם 

הזה  הצ'ק  כספים. :  של  גיוס  לצורך  בפרנקפורט  הסתובבתי 
לשטיבלאך זה)(  הלכתי  אחר  בזה  תפילות  בו  שנערכים   מקום 

ועברתי מאיש לאיש לבקש את נדבתו. והנה ניגש אלי יהודי,  
בוד התורה' לאסוף לי שאין זה 'כ  עקב רוזנהיים, ואומרי  רבי

ובנוכחותי   לחדרו,  אותי  הזמין  הוא  שכזאת.  בצורה  כספים 
רבנים של  כמנהגם  עשירים,  גבירים,  אצל  תור  לי   הזמין 

 .חשובים ולא כמו איזה שנורר
ים ואמר לו כי הפוניבז'ער רב נמצא הוא טילפן לאחד העשיר

להי מעוניין  הוא  וכי  הוא  פגכאן,  כי  אמר  העשיר  עימו.  ש 
מהע בבוקריוצא  למחרת  שמונה,   יר  בשעה  שיוצאת  ברכבת 

 ...והוא מסכים שהרב יחכה לו ברציף בשעה רבע לשמונה
מאוחר,   קצת  התעוררתי  מפוניבז',  הרב  מספר  למחרת, 

ב להתפלל  אלך  אם  כי  לדעת  אספיק  ונוכחתי  לא  ציבור 
בזמן.   הרכבת  לרציף  'הן   אמרתילהגיע  לכאן   לעצמי:  הגעתי 
י. אני אוסף לצרכי תורה, תורה לאסוף כספים לא למען עצמ

אך מיד אמרתי לעצמי:  '.  דרבים, אתפלל פעם אחת ביחידות
אדם   נולד  לא  עוד  בציבור!  תפילה  בגלל  שאפסיד  יתכן  'לא 

מכי נזק  לו  הקושנגרם  של  בקולו  ששמע  והלכתי ון  ב"ה'! 
סי  להתפלל ויבציבור.  שמונה  בשעה  להתפלל  לא חמתי  צי! 

הח לרציף...  ללכת  טעם  כל  לעשות  היה  זאת,  בכל  לטתי, 
בשעה והגעתי  לרציף  הלכתי  וארבעים  השתדלות,   ...שמונה 

במרוצה,   מגיע  העשיר  והנה  דקות,  משלוש  יותר  עברו  לא 
והסביר   האיחור,  על  בפני  להתנצל  החל  מתנשף,  כי  ובעודו 

הרכבת של השעה שמונה והוא נוסע אפוא, ברכבת   אחר את
ור  לש צ'ק,  מכיסו  הוציא  הוא  תשע.  סכום השעה  עליו  שם 

שנה לחצי  פוניבז'  לישיבת  "שמספיק  שאתם ...  הצ'ק  זהו 
 .רואים כאן לפניכם" אמר הרב

כדי   רבוה הצ'ק  את  לכם  להראות  באתי  "לא  ואמר:  הוסיף 
ר! זה דבר פשוט, אין  להראות שלא הפסדתי מתפילה בציבו

ייתי 'אויבער חכם',  הכי אם    צורך להראותו! באתי רק לספר
כ ביחידות  הייתי מתפלל  לשמונה,  ברבע  לרציף  להגיע  די 

ולאחר   שמונה, עד יציאת הרכבת,  שם מקסימום עד  ממתין 
עד   מכן שם  מחכה  הייתי  שלא  פשיטא  המקום!  את  עוזב 

ש חלו  שבודאי  לעצמי  אומר  הייתי  לתשע!  ינויים  רבע 
לכאן חוזר  והייתי  העשיר,  של  הצ'ק    בתכניותיו  זה"... הבלי 

טוב"   ועשה  בה'  שח  -"בטח  בה', אדם  ובביטחון  באמונה  י 
חיים   לחיות  יכול  העולם,  את  מנהל  ה'  רק  כי  ויודע 

ת טוב, מתוך ידיעה ברורה כי הוא  יעשי  מאושרים, חיים של
וירוץ,   חכם"  "אויבער  יהיה  הוא  אם  כלום  ירוויח  ויריב, לא 
יעשה  ולא  ככה,  ויעשה  וישתגע,  ויתמרן,  ה... ככ  ויתקוטט, 

 "!"בטח בה' ועשה טוב
הגמרא  על    ארמבהרשב"א   דברי  ברכות  (את   ,:)יבמסכת 

רגליו,   את  לכוון  המתפלל  צריך  עשרה  שמונה  שבתפילת 
צמודות הוא    ולהעמידן  כי  לרמוז  האדם  בא  שבזה  לזו,  זו 

לעש מסוגל  לא  קשורות! מבחינתו  כבולות,  רגליו  כלום!  ות 
הכל מידיו    יק, אלאזאין בידיו לקרב המועיל ולא להרחיק המ

      של הקב"ה!

 והתוצאה...רצון ה'   לעשות את הציות"
הראשונה,  העולם  מלחמת  שלפני  באירופה  קטנה  בקהילה 
חיה אישה צדקנית, שעשרה ילדים נולדו לה. בשעה שהיתה  

סיבוך כלשהו והרופאים יעצו לה   חל  ,ת עם אחד מהםמעובר
 לבצע הפלה!  

הצדקנית הזו לא שמעה בקולם, הלכה בתמימות עם בוראה 
 בריא ושלם. , לה בן נוסף, בסיעתא דשמיאולבסוף נולד 

אירופה,  שואת  ימי  הזעם,  ימי  והגיעו  רבות  שנים  עברו  לא 
יתברך שמו  קידוש  על  המוקד  על  עלו  ילדיה  מתוך  . ושמונה 

 .  נותרו לפליטה: בן ובת לדיה ירק שניים מ
התעקשה שיוולד בריא  ההוא שהאשה  היה הבן  הבן שנותר 

הו דווקא  בניה  מכל  והנה  היה  ושלם.  הוא  דווקא  ניצל!  א 
למשפחתה ושארית  שם  הסיפור !  שהשאיר  של  זה  קטע  גם 

מרגש דיו, עוד מבלי שנספר שאותו בן שנותר לפליטה היה  
דורנ  מאור  מאשר  אחר  הישיב לא  ראש  ר' הו,  הגאון  מרן   ,

 !!! מנחם מן שך זצ"ל אלעזר
בשעת מעשה לא ידעה אימו הצדקנית שהיא נושאת בקרבה  

ה הדור  גדול  לשמוע  את  היה  ממנה  שנדרש  מה  אבל,  בא. 
לעצות הרופאים וכך היא עשתה,   לציווי הבורא ולא לשמוע 

ישראל   לעם  להעניק  הקב"ה  אותה  זיכה  כך     -ומשעשתה 
כולו הישיבה!  את    -  ולעולם  ראש  מרן  מרן  סיפר  זה  סיפור 

   )ברכת דוד עמ' סה(בעצמו!  זצ"ל
ב שחיברנסיים  מאפטאר  תפילה  הלוי  מאיר  אור ' בעל    בי 
לבד   'לשמים בידך  הנני  כי  ידעתי  העולמים  ריבון  זיע"א: 

וכל  ותחבולות  בעצות  אתאמץ  גם  ואם  היוצר  ביד  כחומר 
מבלעדי    יושבי נפשי  ולתמוך  להושיעני  לימיני  יעמדו  תבל 

 וישמע החכם ויוסיף לקח.  !...הן עזרה וישוע עוזך ועזרתך אי
 

 
 

 
 רינהב                 רון     

 י טז, א] [משלַמֲעֵנה ָלׁשֹון"    ב ּומה' ם ַמַעְרֵכי לֵ דָ "ְלָא

 

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

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

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

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

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

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

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

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

   השרון רמת 2 קוצרה' רח: בתוכת
 

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

  

  
 א:ימק ל שרע לז

 ם יר מ חלן ר סף בויאל  זק יחה  דהוי
 נה דין ב יאור ל : לאה ןבמה שלנפתלי 
 ושנה ת שב : שירה הינמ בת לזייר  שושנה

 יה ויקטור  תב  אתיל : לולו בת טלמי
 ל רחבת  הצביחה מש

   תמישלון ובל בי
 ה ית חב לרח
  לז ת מב יעד

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א   

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

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

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

 רחל בת נוארה : רות בת לינה : נורית בת רחל  
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מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת

 פרשת שמות תשפ"א
גליון 
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6160303@gmail.com :יוצא לאור ע״י מכון תורת אמת שטפנשט ו  טלפון: 03-579-03-03 ו  פקס: 03-616-5110 ו להצטרפות, למנויים ולתגובות - דוא”ל
 

סבא קדישא
ה

בן הרה”ק

בי שלום שכנא
ר

 הגדול ממעזריטש

רוז׳ין
מ

מפראהבישט

ק המגיד 
” בן הרה

”ק רבי  בן הרה

אברהם המלאך

כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

אבי ]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[ 
שרוצה  מי  אמר:  זי”ע, 
שידבר  שמחה  לשבת  לזכות 
שישי מזקני הגדול רבי  בליל 
זי”ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

בשם אביו הה"ק הרבי שלום זללה"ה, אמר 
לאחד שביקש ממנו שיאמר לו איזה דבר שיהיה לו 
אין  הכלל,  לו  ואמר  קדשו.  בדברי  עולם,  למזכרת 
אחר  יתחרט  שלא  ח"ו,  רע  דבר  שיעשה  אדם  לך 
בו  נכנס  כן  אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  אין  כי  כך. 
וישוב  המוחין  אל  בא  וכשהוא  ג.(,  )סוטה  שטות  רוח 
הדעת ומתבונן איך המרה נגד רצון הבורא ב"ה, הוא 

כפי  כך,  כל  גדולה  החרטה  אם  אך  מתחרט. 
ערך של החשק והתאווה של העבירה שעשה, 
של  הרע  את  ולבטל  לדחות  החרטה  בכח  יש 
העבירה  עשה  אם  אבל  ועשה.  פעל  אשר  העבירה 
בחמימות וחשק נמרץ, והחרטה היא קלה וקרה, אזי 
אין ביכולת החרטה לדחות ולבטל כח העבירה והרע 

ח"ו.
והראיה האמיתית לזה, שמתחילה אמר נתן הנביא 
לדוד המלך ע"ה אחר שבא אל בת שבע, "כי בן מות 
"חטאתי"  ואמר  וכשהתודה  ה(.  יב,  ב'  )שמואל  אתה" 

השיב לו נתן תיכף, "גם ה' העביר חטאתך לא תמות" 
)שמואל ב' יב, יג(. והן הן הדברים שאמרתי, שדוד המלך 

עליו השלום אמר חטאתי, בלב נשבר ונדכה ובחרטה 
בת  אל  בא  "כאשר  מאוד,  וחמימות  באמת  גמורה 
שבע" )תהלים נא ב(, היינו כפי ערך החמימות שבא אל 
ואז יתבטל תיכף  בת שבע, שזהו תשובת המשקל. 
ונשבר כח הרע שנעשה על ידי זה החטא, ולכן השיב 

לו נתן תיכף "גם ה' העביר חטאתך לא תמות".        
                                                         )עירין קדישין תנינא דף כג(

איש אחד ביקש מכבוד הרב הצדיק הקוה"ט לו 
שיאמר  מפורריבישט  הרשב"א  תהלה  דומיה 
דבר  ויען  נצח,  לזכרון  לו  שיהיה  טוב  דבר  לו 
שיעשה  אדם  אין  כי  הכלל  לו,  ואמר  קדשו 
דבר רע שלא יתחרט אח"כ, כי אין אדם עובר 
וכשבא  שטות,  רוח  בו  נכנס  א"כ  אלא  עבירה 
נגד  שהמרה  ומתבונן  הדעת  וישוב  המוח  אל 
גדולה  החרטה  אם  אך  מתחרט,  בודאי  הבורא 
של  והתאווה  התשוקה  של  הערך  כפי  כ"כ 
לדחות  החרטה  בכח  יש  אזי  שעשה,  העבירה 
את  ולשבר  שעשה,  והרע  העבירה  כח  ולבטל 
אם  אבל  ועשה,  פעל  אשר  העבירה  של  הרע 
עשה העבירה בחמימות בחשק במרץ, והחרטה 
היא קלה וקרה, אזי אין ביכולת החרטה לדחות 
לזה  האמיתיות  והראיה  העבירה,  כח  ולבטל 
שבתחלה אמר נתן הנביא לדוד המלך ע"ה אחר 
שבא אל בת שבע, כי בן מות הוא, וכשהתוודה 
ואמר חטאתי, השיב לו נתן תיכף גם ה' העביר 
שאמר  וזהו  יג(,  יב  ב  )שמואל  תמות  לא  חטאתך 
למנצח  א-ב(  נ"א  )תהילים  שלו  התשובה  הכתוב 
מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל 
בת שבע, פי' המזמור הזה אמר בחרטה גדולה 
היינו  שבע,  בת  אל  בא  כאשר  מאוד,  וחמימות 
כפי החמות שהי' לו בעת שבא אל בת שבע, ואז 
נתבטל תיכף ונשבר כל כח הרע שנעשה ע"י זה, 

ע"כ דברי קדש קדשים הנ"ל.
)כתבי ר' יונה צלר ז"ל, וכעי"ז הביא במשמיע שלום מהספר 
'מכתבי אליהו' לרבי אליהו לרמן, עשרה מאמרות עמוד כ"א(

    

ראה  זי"ע[  מרוז'ין  ]הרה"ק  ננעלו  לא  דמעות  שערי 
אחרי  זי"ע[  מפראהבישט  שלום  רבי  ]הרה"ק  אביו  את 
הסתלקותו, עומד בברכת מים עד פיו. ועל שאלתו 

על פשר הדבר, השיב: אלה הם דמעות ישראל.     
          )אהלי יעקב דף מט(

 הדבק במדותיו

שלום  רבי  הרה"צ  הק'  מזקיני  העולם  מספרים 
מפראהבישט זי"ע, אשר בא לפניו איש אחד, מלא 
לו  יתן  אשר  מאתו  וביקש  ופשעים,  חטאים  עונות 
תיקון. ונתן לו, ונעשה אחר כך בעל תשובה. ושאל 
אותו חו"ז הק' הרה"צ רבי נחום מטשרנוביל: האיך 

לא תפחד ליקח עליך עבירות חמורות כאלה?
וענה לו הרה"צ הרבי שלום זי"ע: הצדיק צריך להיות 
"הדבק במדותיו", וכמ"ש )שבת קלג:( מה הוא רחום 
אף אתה רחום. וכמו כן, מה הוא נושא עון, אף אתה 
נושא  א  איז  אייבערשטער  דער  אז  און  עון.  נושא 
עון, טראגט עהר דאך אויף זיך אזוי פיהל עבירות, 
איהם,  מיר  העלפין  שווער  איהם  איז  סע  אז  אין 
-היינו  אונז.  ער  העלפט  שווער  אונז  סע  אז  אין 
ישראל,  של  עונותיהם  נושא  הוא  ברוך  כשהקדוש 
להקדוש  כביכול  וקשה  לחטוא,  האדם  הרבה  ואם 
בהתדבקות  אזי  ופשעיו,  חטאיו  לישא  הוא  ברוך 
את  עצמנו  על  אנו  מקבלים  עון"  "נושא  במדת 
ברוך  כביכול להקדוש  אנו  ובזה מסייעים  העוונות, 
יתברך  בחמלתו  אזי  הדבר,  עלינו  וכשקשה  הוא. 
הקשה  העול  את  מאתנו  ומסיר  עלינו,  מרחם 

שקבלנו עלינו.                               )אביר יעקב דף קפא(

כתב יד 
בפרסום ראשון 

מה שאמר בענין התשובה

תורת שלום 

לקראת ימי התשובה ימי השובבים אנו מביאים בזאת 
לקט מאמרים בענין התשובה מרבינו שלום מפראהבישט

להלן מצאנו אותו רעיון כפי שהוזכר קודם בנוסח אחר,
 מאוצר כתבי הרה"ח ר' יונה צלר ז"ל כפי שמסרם לידי מכונינו

מוסדות שטפנשט בארה"ק
לרגל פרוס ימי השובבי"ם

ובתפילה 'אבינו מלכינו מנע מגפה מנחלתך'

סגולת ליל שישי
בציון בפראהבישט

בעז"ה ניתנת הזדמנות נדירה לשלוח שמות לברכה  שיוזכרו 
על הציון הקדוש בפראהבישט בליל שישי פרשת שמות

ע"י מנין מיוחד שיפקוד את ציון
 הרה"ק רבינו שלום הגדול מפראהבישט זיע"א באוקראינה

ולקיים מנהג אמירת 'זכות הרבי ר' שלום מפראהבישט
 יהיה לנו שמחת שבת' והדלקת נר מיוחד על הציון הקדוש
להעברת שמות לברכה ניתן ליצור קשר במוקד הישועות:

03-579-03-03 או במספר הישיר: 05-567-205-34
וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מיוחד
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קונטרס ‘משמיע שלום’ - הנהגות ישרות וסדר היום לרבי שלום לפי סדר  נכון וחדש מהדורת 
קלויז דרכי שמואל בנשיאות מורינו ורבינו הגאון הצדיק גאב”ֿד ‘דרכי שמואל’ שליט”א מגיד תעלומה

התגלותו 
בעולם

התגלותו  סיפור 
של  ופרסומו 
הרה"ק  רבינו 
דוב  ישראל  רבי 
ק  י נ ד ע ל י ו ו מ
קשור  זי"ע 
בעל  בהגה"ק 
צדק"  ה"צמח 
 ; ש ט י ו ו א ב ו י ל מ
פ"א  מסופר:  וכך 
הרבי  לפני  באה 
צדק"  ה"צמח 
ש  ט י ו ו א ב ו ל מ
עגונה  אשה 
נטשה  שבעלה 
שנים  כמה  מזה 
אנה  נודע  ולא 

והפצירה  תמרורים  בכתה  האשה  בא, 
הרבי  לה  אמר  אותה,  יושיע  שהרבי 
סעי לוילעדניק שם מתגורר איש צדיק 
יושיעך,  והוא  בער  ישראל  רבי  וקדוש 
לרבינו  לנסוע  ומיהרה  האשה  קמה 
בוילעדניק לבקש ישועה, אולם בתחילה 
וקשור  שייך  אינו  כי  והתנכר  התחמק 
כי  לו  שחה  כאשר  אולם  אלו  לנושאים 
אמר  אליו,  שלחה  מליובאוויטש  הרבי 
לה אם כן – אם הצער כל כך גדול, בואי 
ואראך היכן הוא בעלך. קם הרבי מכסאו 
הנה  ראי!  לה:  ואמר  בחלון  והסתכל 
בעלך עומד על תורן ספינה בנמל בעיר 
ליבוי במדינת קורלאנד, ושם הוא עובד! 
האשה העגונה נגשה אל החלון והביטה, 
אבל לא ראתה מאומה והתחילה לבכות, 
לליבוי  סעי  לבכות!,  לך  אל  לה:  אמר 

ושם תמצאי את בעלך. וכן עשתה, נסעה שמה 
ומצאה את בעלה בין העובדים בספינה וקיבלה 
סיפור  ברבים  הוודע  מאז  גט-פיטורין.  ממנו 
המופת של האשה העגונה התפרסם הרבי הרי"ב 
בקרב  ישועות  ופועל  מופת"  כ"בעל  מוילעדניק 

הארץ.

העילוי שסיים מסכת ב"ב בגיל 12
נעוריו  מימי  כבר  ידוע  היה  מוילעדניק  הרה"ק 
כעילוי וגאון עולם חריף ובקי אשר כל רז לא אניס 
"מאור  בעל  הרה"ק  נקלע  פעם  כי  ומסופר  ליה, 
בתשעת  זיטאמיר  בעיר  מטשערנאביל  עינים" 
לקבל  יכול  מי  המדרש  בבית  ושאל  הימים, 
כמנהג,  למחר  מסכת  סיום  לעשות  עצמו  על 
ומשראה שאף אחד לא נענה פנה אל הרה"ק רבי 
ישראל דוב מווילעדניק שהיה אז עלם צעיר כבר 

תריסר והיה עילוי מופלא ושאלו אולי הוא יעשה 
הסיום, והשיב הנער: אם ירצה הרבי אעשה סיום, 
מסכתא?  איזה  על  מטשרנוביל:  הרה"ק  ושאלו 
ואמר: על איזה שהרבי יאמר, והוציא הרבי מסכת 
"בבא בתרא" מהארון והגישו אל הנער, והתיישב 
הנער העילוי ללמוד ולמד כל הלילה ברציפות עד 
למחרת בצהריים, כשגמר את המסכתא אמר אל 
הסיום,  לעשות  כבר  שאפשר  נחום  רבי  הרה"ק 
אמר  בתמהון  עליו  מביא  שהרבי  הנער  משראה 
לרבי: הרבי יכול לבחון אותי שמות כמה פעמים 
מוזכרים כל התנאים והאמוראים בכל המסכתא 

בכלל, ובכל דף ודף בפרט.......

המגיד מוועלדניק בפראהבישט
רבי  הרה"ק  התגורר  ילדותו  בימי  מסופר  עוד 
וכאשר  קאטעלנע,  בשם  בעיירה  דוב  ישראל 

מאביו  נתייתם 
את  השקיע  ואמו, 
כולו  כל  עאצמו 
רבה  בהתמדה 
התורה  בלימוד 
כשרונותיו  וברוב 
עלה  הברוכים 
רמות  מעלות 
ויגיעת  בידיעת 
חלף  ולא  התורה, 
ושעו  ושמו  רב  זמן 
כ'העילוי  התפרסם 
 , ' ע נ ל ע ט א ק מ
ובהיותו בן י"ג שמע 
עילוי  על  רבינו 
ניווזיראדקע  בעיר 
וברוב  הרחוקה, 
להכיר  השתוקקות 
הזה,  העלוי  את 
פעמיו  לדרך  שם 
מעות  לו  היה  שלא  והיות  לשם,  להגיע 
ברגלו,  דרכו  את  עשה  עגלה  לשכירת 
מנעליו  נקרעו  הארוכה  הדרך  ובמשך 
אשר על רגליו, והמשיך ללכת יחף, עד 
שהגיע לפראהביטש, מקום משכנו של 
רבינו הרה"ק רבי שלום הגדול זי"ע אביו 
כשהגיע  זי"ע,  מרוז'ין  הסב"ק  מרן  של 
לפראהובישט כבר בעיצומו של הלילה, 
השכים  שכבר  האופה  לבית  ופנה 
את  להניח  לו  הרשה  והלה  לעבודתו, 

גופו הדואב מאחורי התנור.
שלום  רבי  הרה"ק  קרא  שעה  באותה 
כי  מרגיש  שהוא  להם  ואמר  למשמשיו 
וציוה  לעיר,  הגיע  מקאטעלנע  העילוי 
לחפשו ולבקשו שיבוא לביתו, חיפשוהו 
ולא  שבעיר  אכסניות  בכל  המשמשים 
מצאוהו, כששבו להרה"ק רבי שלום בידים 
ריקות גער בהם, וציוה עליהם לשוב ולחפשו בכל 
בתי העיר, לאחר חיפושים רבים איתרוהו בבית 
לאחר  ורק  עמהם,  ללכת  הנער  ויסרב  האופה 
והביאו  שלום  רבי  הרה"ק  בפקודת  אליו  שחזרו 
לבוא  הסכים  חדשים  ומנעלים  נאים  בגדים  לו 
עמהם, משנכנס אל הקודש פנימה ישב שם ילדו 
יקירו הרה"ק מרוז'ין שהיה בן חמש שנים, הושיט 
לו הרבי ידו לשלום, וגם בנו נתן לו שלום, והרבי ר' 
שלום רצה לתהות על קנקנו ופתח לפני הנער את 
הגמרא שעל השולחן, ואכן אחרי רגעים ספורים 
ודעת בפני הרבי  של עיון חזר הנער בטוב טעם 
את הדף עם כל דברי רש"י והתוספות, וכבר היה 
מוכן גם לומר את הדף כולו בעל פה ישר והפוך, 
שראה  במה  הסתפק  שלום'  רבי  ה'גרויסער  אך 

ואמר לו שאין צורך בכך.

תלמידיו של רבינו
לרגל כ"א טבת - יומא דהילולא של הרה"ק רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ״ל

גדולי דורו אצל הרה"ק רבי שלום הגדול מפראהבישט

האהל בוועלדניק

מצבת המגיד מוועלדניק זצ"ל
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 מאוצרות הפרשה      

  חידה פר"ש             חידה פר"ש        
 תשובות) 2באיזה הקשר מופיע המספר שלוש בפרשה זו? (                                 

 (א, יג) ישראל בפרךויעבדו מצרים את בני 
 בפה רך. (מסכת סוטה יא:) –מסבירים חז"ל: בפרך 

 ניתן לשאול על כך שתי שאלות: 
א. מדוע סברו חז"ל שאין הכונה במילה "פרך" רק לעבודה קשה, כפי

 שהכונה בדרך כלל, כמו שנאמר על עבד עברי: "לא תרדה בו בפרך"?
ו לפתע לעבדים,ב. עם ישראל היו במצרים במעמד מכובד. כיצד הפכ

 ללא כל מרד והתנגדות מצידם?
תשובה אחת לשתי השאלות. על מנת להסביר את הפלא הזה, של
הפיכת עם ישראל לעבדים ללא התנגדות, הסבירו חז"ל על ידי שבארו

בפה רך. על מנת לשכנע את עם ישראל בחשיבות העבודה, –"בפרך" 
ת, ועל כן ישנקהתחכם פרעה והסביר ליהודים: "אנו מדינה מתו

להתקין בה מחסנים לשמירת המזון. כל אזרח נאמן צריך לסיע
בעבודה זו, ובפרט הגרים שבאו מארץ אחרת". גם פרעה בעצמו
השתתף בעבודה, הוא אף מינה שוטרים ונוגשים, עד שלא יכלו עם

 (אזנים לתורה, הובא בגליון נפת צופים)   ישראל למרוד בו.

 (ב, א) את בת לויוילך איש מבית לוי ויקח 
רש"י מסביר שעמרם לקח את יוכבד, שהיתה בת מאה ושלשים שנה,

 וחזרה לנערותה וילדה את משה. 
פליאה גדולה בדבר: איך יתכן, שכאשר ילדה שרה אמנו את יצחק,
בגיל תשעים שנה, מצינת זאת התורה כנס ופלא, ואילו כאשר ילדה

ה מדגישה נס זה?יוכבד את משה בגיל מאה ושלשים התורה איננ
משל לשני אביונים אשר היו רגילים לקבץ נדבות בערים שונות. פעם
אחת נפגשו שני האביונים בדרכם ושחו זה עם זה על בני עיר מסוימת
שבה חלף על אחד מהם. אמר קבצן אחד לחבירו: "כה נדיבים הם
תושבי העיר!" התפלא חברו: "הרי הם כה קמצנים!" איך יתכן ששני

נים קיבלו רושם כה שונה זה מזה על בני אותה עיר? התברר,האביו
שהאביון הראשון ביקר בעיר זו ביום הפורים, יום שבו ידי כל פתוחות
לצדקה. ואילו האביון השני ניסה את מזלו באותה עיר, ביום רגיל
בשנה. זהו גם ההבדל בין לידת שרה ללדת יוכבד. יוכבד ילדה בגיל

מצרים כל הלידות היו כרוכות בנסיםמאה ושלשים במצרים. ב
מופלאים, כגון: *נולדו ששה תינוקות בכרס אחת. *נולדו תינוקות
תחת עצי התפוח, הם נבלעו באדמה ושם גדלו. *מלאכים האכילו את
התינוקות מן הסלע דבש וחלב. כך שלדתו הניסית של משה, לא היתה

, התרחשהבגדר דבר יוצא דופן. אך לידתו של יצחק, לעומת זאת
בתקופה שבה עולם כמנהגו נהג, ולכן עשה נס זה רושם גדול והיה

 (המגיד מדובנא, הובא בגליון נפת צופים)   בגדר חידוש מופלא.

ותרד בת פרעה לרחץ על היאר וכו' ותרא את התבה
 (ב, ה) בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה

"ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד אמאי(מגילה יג, א) בגמרא 
קרי ליה יהודיה על שום שכפרה בעבודה זרה דכתיב ותרד בת פרעה
לרחוץ על היאור ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה".

 שירדה לטבול לשם גירות.  (ראה סוטה יב:)וברש"י, 
נתגיירה,בספר שי לתורה הביא לבאר את דברי חז"ל מנין הוציאו ש

ע"פ מעשה שהיה עם הרב מבריסק: הרב מבריסק זצ"ל, בעלייתו
ארצה נסע באוניה, ועקב הקפדתו הרבה בעניני כשרות, הוא לא אכל
מאום. רב החובל ראה שאינם אוכלים, ודאג להם: "אני אביא לכם סיר
חדש עם תפו"א". הרב מבריסק תמה ושאל את ילדיו: "מה רוצה

הלכה היא ש"עשו שונא ליעקב", ולא יכול מאתנו הגוי הזה? הלא
להיות שהוא דואג לנו סתם! מה הוא באמת רוצה?" כשחזר רב

 החובל, שמע את הרב שואל את השאלה הזאת!
פנה אליו רב החובל ואמר לו "אני יהודי!" והכל הסתדר... וזהו מה
שהכריח את חז"ל לומר שבת פרעה התגיירה. אחרת בשביל מה היא

(עלי ורדים, הובא באגעדאנק).יהודי? על כרחך שהיא התגיירה הלכה להציל

 (ד, יח) וילך משה וישב אל יתר חתנו
"ליטול רשות" (רש"י) תמוה, הלא השי"ת אמר למשה בפירוש לחזור
ממדין ולהציל את עם ישראל מתחת סבלות ועינוי מצרים, איך יתכן

ה נותן אתשמשה הולך לשאול את יתרו  על כך, וכי אם יתרו לא הי
 רשותו היה משה נמצע מהצלת כלל ישראל? 

ביאר  הסבא מסלבודקה זצ"ל: אילמלא מדה זו של הכרת הטוב
שהראה לחותנו לא היה ראוי להיות מנהיג האומה הישראלית. היינו
שהקב"ה ציפה ממנו שלפני שמסכים ונענה לבקשתו יפנה אל חמיו, כי

הטוב. אדרבה הנהגה זוכך צריכה להיות ההנהגה עפ"י חובת הכרת 
 היא שהכשירה את משה להיות מנהיגם של ישראל.

"אם עשית לחברך טובה הרבה, יהא (אבות דרבי נתן פמ"א)זה מה שמצינו בחז"ל 
בעיניך מעט ואם עשה לך חברך טובה קימעא יהא בעיניך הרבה" נראה
מזה גודל מדת "הכרת טובה" ועד כמה צריך האדם להחזיק טובה

  (פרי עץ הדר, הובא בלתתך עליון)מה שעשה לו.  לחברו על

ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו
 (ד, כה) ותאמר כי חתן דמים אתה לי

בע"ז כ"ז. פריך הש"ס למ"ד אשה פסולה למול, א"כ איך מלה צפורה
 את אליעזר בנה ומשני שהיא התחילה ומשה רבינו גמר.

דהדין בשחיטה שאם התחיל עכו"םויש להקשות, מאי שנא משחיטה, 
וגמר ישראל השחיטה פסולה, דישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף,
כדאיתא בחולין קכ"א: וא"כ מדוע במילה אם התחילה האשה והאיש

 גמר, המילה כשרה.
וי"ל כיון דבעכו"ם לא מועילה שחיטה ממילא אם העכו"ם התחיל

ולד מהוללה אם נשט והשחיטה פסולה, אבל במילשחוט הוי כניקב הו
ברובו ונימול רק המיעוט, המילה כשרה, אף שלא היתה מילה בכל
הערלה, דהמילה נגמרה ע"י בר חיובא או אם התינוק נולד מהול לגמרי,
אפשר למולו ע"י הטפת דם ברית ע"י בר חיובא ולכן אף שמעשה
האשה אינו מועיל במילה, אבל לא גריע מנמול מאליו ודי בכך,

ן חיוב לחתוך את כל הערלה מרישא ועד גמירא, אלא דידבמילה אי
בגמר המילה אבל בשחיטה אם יש נקב בלי שחיטה כדין, זו היא נקובת

 הושט והוי נבילה ולכן לא מועילה תחילת שחיטה בעכו"ם.
(טעם ודעת, הובא ביקרא דאורייתא) 

   



 ללמדך        
       סכנת ההרגל

 וְֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָריְָמה ֵאת יֲַעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו (א', א')
בלשון עבר? הלא ביאתם 'הבאים מצרימה'? כלום לא מתאים היה יותר אילו נכתב: 'אשר באו מצרימה',  –לכאורה יש להתפלא: מדוע נכתב בפסוק לשון הווה 

 של בני ישראל מצרימה עם יעקב אביהם התרחשה שנים רבות לפני המאורעות המתוארים כעת בפרשתנו!
חשכו  –מעשה בבשם אחד, מוכר בשמים, אשר ביום מן הימים, כאשר הגיע לפתוח את חנותו כמימים ימימה  את התשובה לכך, נבין על פי המעשה הבא:

באישון לילה נפתחה חנות חדשה ליד חנותו שלו, חנות של בורסקאי, מעבד עורות! בעוד מחנותו של הבשם בקעו ריחות נפלאים ומשיבי עיניו, התברר לו, כי 
הרי שמחנותו של הבורסקאי בקעו ריחות שונים בתכלית: ריחות נוראים של עיבוד  –נפש, אשר משכו את הבריות להיכנס ולרכוש מטוב מרכולתה של החנות 

הדירו רגלם מהרחוב, וחדלו לפקוד את חנותו של הבשם. גם  –עד מהרה, ניכרה השפעתה של החנות החדשה. הבריות, אשר סלדו מהריח הנורא  עורות!
נאלץ להגיף את דלתות חנותו, וכך מצא את עצמו מתבודד ימים ארוכים מול צנצנות הבשמים שעמדו על  –הבשם עצמו, אשר נפשו קצה בריח הנורא 

כך, במשך תקופת מה, עד שבסופו של דבר הבין הבשם כי אין טעם להמשיך ולהחזיק את החנות שאינה מניבה רווחים אלא  כלי אין חפץ בו.המדפים כ
 נת הבורסקי?להיפך... לפיכך, תלה על דלת החנות שלט קטן 'למכירה', למרות שלא תלה ציפיות רבות. ככלות הכל, מי כבר עובר ברחוב, מאז הגיעה אליו צח

הגיע שעה קלה  –אולם להפתעתו של הבשם, ההצעה הראשונה בעקבות השלט שתלה  ומי בכלל ירצה לקנות חנות בסביבתו של מפגע בעל ריח נורא כל כך?
ב את מפעל ילאחר מכן. היה זה שכנו, הבורסקאי, אשר התייצב בפתח חנותו, סקר את השטח בעיניו, ולבסוף אמר: "ידידי, יש לי רעיון בשבילך... הבה נרח

 העורות, כך שיתפרס גם על חנותך, ונעבוד בו יחדיו! הרווחים יגדלו, ואנו נחלוק בהם שוה בשוה כמובן!".
ם מספר, בתחילה, סירב הבשם. הוא לא היה מסוגל אפילו לחשוב על האפשרות שיבלה את ימיו בצחנת הבורסקי. אולם בסופו של דבר, לאחר שנקפו עוד ימי

נאלץ לקבל את ההצעה. הוא התדפק על דלת חנותו של שכנו הבורסקאי, ובקצרה הביע את נכונותו לקבל את ההצעה  –על צווארו  ועול החובות השתרג
נפרץ, והצחנה אפפה את השטח כולו. למחרת  –וכך, עוד באותו היום, נשמעו הלמות פטישים. הקיר המפריד בין שתי החנויות  שהוצעה לו לפני ימים מספר.

הריח כבר  –היה זה אמנם נורא ואיום. ביום השני  –נאלץ הבשם לחגור סינר למתניו, ולהצטרף אל הבורסקאי בעבודתו. וראה זה פלא: ביום הראשון היום, כבר 
ין מדוע סלד כבר לא הצליח להב –כמעט ולא נתן ליבו לצחנה האופפת אותו, וביום החמישי  –הוא כבר התרגל. ביום הרביעי  –היה נסבל יותר. ביום השלישי 

התברר כי העסק מניב רווחים נאים. כל אחד מהם נותר עם סכום  –כך חלפה תקופת מה, ומשנערך החשבון בין שני השותפים  מלכתחילה מריח הבורסקי.
היקר... כעת, כשעומד  או אז, הציעה רעייתו של הבשם לשעבר ואמרה לו: "אישי ניכר, אשר הספיק לפרנסת המשפחה ברווח, וגם לחסכונות בלתי מבוטלים. 

לא אוכל לרשותך סכום כסף מכובד, מדוע לא תפתח חנות בשמים במרכז העיר ותחזור לעסוק במקצועך כמקדם?". אולם הבשם, נענה והשיב לה: "צר לי, אך 
ה טבעו של האדם: הוא מתרגל לכל מצב ללמדנו, כי ז להיות בשם. אינני יכול לסבול את האנשים הרכרוכיים הללו, המפונקים הזקוקים לניחוח בשמים!"... 

 ולכל מציאות!
 ומכאן, תשובה לשאלתנו:

לחלוטין שכן כאשר בני יעקב ירדו מצרימה, אל מקום הטומאה, הם חששו בדיוק מפני התכונה האנושית הזו. הם חששו פן יתרגלו לטומאת מצרים, וישכחו 
כלומר: כאנשים שאינם בני המקום, אשר זה עתה הגיעו,  –אלא להרגיש תמיד כ'באים'  את מעלתם שמקדם... לפיכך, הם הקפידו שלא להתאזרח במצרים,

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)העתיד לצאת בקרוב אי"ה " שמות -("ללמדך    בכדי שלעולם לא יתרגלו לאווירת הטומאה ונפשם העדינה לא תסתאב!

  

 מהבוקר להמשך היום האם מותר לשמור חלב
בישיבה מסויימת מוציאים בכל בוקר לפני התפילה חלב לצורך הבחורים שרוצים לשתות כוס קפה כשהם קמים ולומדים לפני : שאלה

התפילה. החלב ניתן ללא הגבלה וכל זמן שיש בחורים שזקוקים לחלב הישיבה מוציאה כפי הצורך, אולם לאחר התפילה אין הישיבה 
לעצמו כוס חלב ולהניח במקרר המיועד עבור הבחורים, כדי שיוכל להשתמש בה במשך היום, מוציאה יותר חלב. האם מותר לבחור למלא 

או שמכיון שהנהלת הישיבה מייעדת את החלב לשימוש בשעה זו בלבד, אינו רשאי לעבור על דעת ההנהלה ולשמור את החלב לשימוש 
ע פריד, "רבי משה שאול קליין, רבי שמואל אליעזר שטרן, ר םא ועמו הגאוני"הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט:  תשובהבמשך היום? 

ואם ההנהלה קבעה שהחלב מיועד לשעות הבוקר בלבד,  א השיבו שאסור לבחור לעבור על דעת הנהלת הישיבה,"נוסבוים שליט רבי נפתלי
חלב לבחורים. ומי שרוצה חלב צריך אין צורך לספק בהן  לקחת על דעת עצמו לצורך שאר שעות היום שלדעת הנהלת הישיבה אסור לבחור
לבחור ליטול שקיות חלב לביתו? הרי בודאי הדבר אסור, אם  ש קליין: וכי מותר"מן המשגיח, ולא יטול בלא רשות. ואמר הגרמ ליטול רשות

מוציאה סך  שהיא ע פריד אמר שאם אין לישיבה כל הפסד בדבר, כגון"והגר יהיה מותר לו ליטול לחדר שלו בלא רשות הישיבה? כן מדוע
שכל אלו  מותר לבחור לשמור לעצמו מן הנותר, באופן שאינו חב לאחריני, דהיינו שקיות קבוע בכל בוקר, ואינה מדקדקת לאסוף את הנותר,

והגאונים רבי שמאי גרוס, רבי יעקב מאיר שטרן,  יש להם כל צרכם. ]את החלב שבעבורה הוציאה הישיבה[שמגיעים לשתות בשעת הבוקר 
לבית מלון שאסור לאדם ליטול יותר ממנה  י כץ שאין זה דומה"אמרו שמותר לבחור להניח חלב לעצמו. וביאר הגר א"רבי יצחק כץ שליטו

הוא דורש תשלום. אבל הישיבה הרי אחראית  אחראי להאכילו עד שישבע אלא ליתן לו מנה אחת, ועל כל מנה נוספת אחת, כי שם אין המלון
אין לישיבה קפידא עליו כלל, והכי  ]לאחריני באופן שאינו חב[צורכיהם, ואם בחור נותר רעב והוא נוטל מנה שניה  לספק לבחורים את כל
גרוס הוסיף דהני מילי כשדבר זה הוא נחלתם  ש"להשתמש בו במשך היום אין הישיבה מקפידה על כך ומותר. והגר נמי כל שנוטל חלב כדי

לעצמם חלב, גורם הדבר הפסד והוצאה  ם, אבל אם נעשה הדבר לנחלת הכלל והרבה בחורים שומריםאחד או שני של יחידים שמחביאים כוס
ואמר לי שאם הנהלת הישיבה  א."בלא רשות מהנהלת הישיבה. וכן הסכים הגאון רבי מנדל שפרן שליט יתירה לישיבה ואין לעשות זאת

 (וישמע משה)  ה כזאת וכולם יפסידו.תפסיק להוציא את החלב בצור תראה שהרבה בחורים עושים זאת היא
 רי

יש מספר ספרים על המדף. כמה ספרים יש על המדף אם ספר אחד הוא                     
 ? הרביעי משמאל וששי מימין
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את מעלתם שמקדם... לפיכך, הם
בכדי שלעולם לא יתרגלו לאווירת

מו:שאלה מסויימת בישיבה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ָמה לֹו :אמרו חז"ל (סנהדרין קו,א): "שלשה היו באותה עצה   אחתָהָבה ִנְתַחּכְ
(שגזר פרעה כל הבן הילוד להשליך ליאור) בלעם איוב ויתרו, בלעם שיעץ 

זכה שמבני בניו ישבו בלשכת  נהרג, איוב ששתק נידון ביסורים, ויתרו שברח
הרי כל מידותיו של הקב"ה :זצ"ל  רבי יצחק זאב,הגזית". הקשה הרב מבריסק 

הן מידה כנגד מידה, בלעם שיעץ להרוג את בני ישראל מובן למה נהרג, יתרו 
שברח על אף הכבוד שהיה לו במצרים כי היה מיועצי פרעה, זכה שבניו ישבו 

עם ישראל. אולם איוב הרי מה ששתק, היה  בכבוד בלשכת הגזית וידונו את
כי חשב שלא יועיל כלום אם ינסה להוכיח אותם, לכן קשה מדוע נענש 

אלא תירץ הרב מבריסק שהביא הקב"ה יסורים על איוב כדי שיצעק על ביסורים? 
יסוריו, ואולם לכאורה לשם מה יש לו לצעוק על יסוריו, וכי יש בכך כדי להועיל, וכי 

פאו את יסוריו? אלא זהו הכלל כשכואב צועקים, למרות שאין בכך כדי צעקותיו יר
להועיל מאומה, זוהי התביעה ממנו מדוע לא צעק כששמע על גזירת הבנים, על כרחך 

 שלא נגעה זאת ללבו ולא כאב לו ולכן נענש כך.
 

ת ֵלִוי : אותה בת לוי היא יוכבד ח ֶאת ּבַ ּקַ ית ֵלִוי ַוּיִ ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ , שילדה את ַוּיֵ
משה ואהרן ,ובאותה הזמן שילדה את משה פירש רש״י נהפכה להיות נערה. 
ובת מאה ושלושים שנה היתה,! הקשה רבי אברהם אבן עזרא, מדוע לא 
הזכיר הכתוב את הנס הגדול שקרה כאן? והרי שרה כאשר ילדה בגיל תשעים, 

שילדה  -יותר פרסם הכתוב את הדבר כנס גדול, ולכאורה, כאן הנס גדול עוד 
בגיל מאה ושלושים? על שאלה זו השיב המגיד מדובנא, כדרכו, במשל נפלא: 
פעם אחת ישבו עניים בחבורה ופתחו בשיחה על מצבם הקשה, ועל הירידה 

אמר אחד מהם  -הגדולה שחלה במתן צדקה. אף העשיר הגדול ביותר בעיר 
הסכים  -אומה. נכון שפעם היה נותן לכל עני סכום נאה, אינו נותן עכשיו מ -

אף אני שמתי לב לכך. אנשים ממעטים בצדקה. איני יודע מה אתם  -חברו 
אמר אחד העניים שישב כל העת בצד לאחרונה, כאשר עברתי  -מדברים 

בבתים לבקש נדבה, נתנו לי כולם בעין יפה. בכל בית ובית קבלתי סכום 
ענה העני. אם כך נאה. מתי קרה  הדבר? תמהו חבריו, הדבר קרה בפורים. 

שהרי בפורים כל אחד מרבה במתנות לאביונים,  -ענו חבריו  -אין זו ראיה 
ולא פלא שנתנו לך, אולם אם היית מספר לנו כי ביום רגיל העניקו לך סכום 

סיים המגיד: שרה ילדה כאשר היתה  -נאה, זה ממש פלא! כן הוא הדבר גם כאן 
ל, שכן בימיה היה בזה חידוש עצום. בת תשעים ופרסם הכתוב את הדבר כנס גדו

אולם במצרים, נסים רבים היו שם שלא כדרך הטבע, שכן כך דרשו חז"ל שכל אשה 
ילדה בכל יום ששה ילדים, אם כן אין זה דבר חריג שאשה אחת ילדה בגיל מאה 

 בוש יוסף)ל(ושלושים...
 

ה ֵרֶעָך:וַ  ... ה ַתּכֶ ע ָלּמָ המהרש"ם מברזאן לא היסס אף פעם למלא ּיֹאֶמר ָלָרׁשָ
פעם בשיחה עם רב אורח מפולין ,חובתו ולהוכיח את מי שצריך להוכיחו 

 .ע מסויםעל מחלוקת שפרצה בקהילה שכנה לעירו לרגלי מאור ,סיפר הלה
מה יכולתי לעשות ,השיב האורח  ,מהרש"ם שאל אותו ומה עשה מר בנידוןה

לא כן :ענהו מהרש"ם בחיוך  .שב ואל תעשה עדיף" ,אני מתרחק ממחלוקת
עשה משה רבינו ע"ה כיון שראה שני אנשים עברים ניצים אמר לרשע למה 
 תכה רעך כי אסור לעמוד מן הצד חייבים להודיע מהי דעת תורה 

 תורה מעולם החסידות)(מרביצי 

 

ה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי:  ויוַ  י ְכַבד ּפֶ ה ֶאל ה׳ .. ּכִ ש להבין מדוע לא ּיֹאֶמר ֹמׁשֶ
ריפא ה׳ יתברך את משה לאחר מכן, בכדי שיוכל לדבר בלשון צחות ללא 
שום גמגום, מאחר שהוא שליח ה׳, היפלא מה׳ לעשות כן? התשובה לכך היא 
שאילו היה הקדוש ברוך הוא מרפא את משה והיה מדבר בצחות לשון, היה 

לה לכן הצליח בכך פתחון פה למלעיזים לומר שבגלל שמשה היה נואם מעו
להשפיע על העם ולסחוף אותם אחריו ולהוציאם ממצרים ונתנה על ידו 
התורה. משום כך נשאר משה רבינו ע״ה כמות שהוא כבד פה וכבד לשון, 
למען ידעו הכל כי השפעתו היא אך ורק מהשכינה שמדברת מתוך גרונו, ולא 

  .(דרשות הר״ן)בכוחות עצמו
 

מעשה בעסקני ציבור שנתאספו ודנו בענין של הצלת נפשות. באותה אסיפה 
כי דבר זה  רבי מאיר שפירא זצ״ל מלובלין. היו עסקנים שטענו,השתתף גם 

שהוצע שם, הוא למעלה מכוחות אנוש וסירבו לקבל על עצמם את הטיפול. 
את ידה. ידה  —אמר רבי מאיר שפירא: רבותינו פירשו ״ותשלח את אמתה״ 

של בת פרעה קצרה היתה ולא היתה מגיעה עד לתיבה, אלא כיון שהושיטה 
קשה, היא  את ידה להציל את משה, נעשה לה נס והתארכה ידה. אולם עדיין

עצמה מה סברה מלכתחילה? למה בכלל הושיטה את ידה והיא עמדה במרחק 
מן התיבה? אלא, התורה מלמדת אותנו שלעולם יחתור אדם אל מטרתו תוך 
אמונה ובטחון, אפילו אם המטרה היא רחוקה, הוא חייב להושיט את ידו, 

ן שיש בו להתאמץ ולהיות בטוח כי בסופו של דבר יבוא הנס, בייחוד בעניי
 מבחר אמרים)משום פיקוח־נפש.(

 
"ל: אינכם יודעים עד כמה הרחוב היהודי בדור הקודם שך זצ הרבשח מרן 

היה ספוג באוירת קדושה ויראה טהורה עד שאוירה טהורה זו היתה נסוכה 
כי אז "האויר" היה נקי, האוירה גם בבתי בעלי בתים פשוטים. מה סוד הדבר?

היהודי היתה זכה וטהורה בטרם הצליחו מסיתים ומדיחים להרוס כל ברחוב 
חלקה טובה. כל יהודי ידע מה חובתו בעולמו, בז לערכי החומר וחיפש לעשות 
רצון אביו שבשמים. אבל היום הרחוב מלא ארס וכפירה, שאיפות ורצונות 
המסיחים את הדעת מחובתנו בעולמנו. והאוירה הזו חודרת לכל מקום גם 

קומות המגורים שלנו, ועלולה לגרום השפעה מסוימת אף בקרב שומרי למ
לכן, הצלתנו רק במקומות התורה. בישיבות ובכוללים שהם המצוות והחרדים.

בבחינת "תיבת נח" של דורנו. אבל מי שאינו מעוגן בחיי תורה, שאינו 
 מסתופף בצל סביבה תורנית מחוסנת אזי עלול ח"ו להיפגע. 

 )ח"ב (שמושה של תורה

 
פשו מקום להקים את ישיבת "בית התלמוד" בארה"ב קבעו את בית יכאשר ח

המדרש באזור שכמעט לא גרו בו אפי' מנין של שומרי תורה ומצוות, בכל 
רבי ליב מאלין זצ"ל: תמיד יש האזור גרו רק גויים. הסביר זאת ראש הישיבה 

קפה זרה לתוך בית המדרש לפחד מהשפעות זרות של אלו הרוצים להכניס הש
ודבר זה קשה מאד כשיש כניסה לבית המדרש מכל אלו שמהם צריכים 
להישמר. לכן החלטנו לבנות ולייסד בית מדרשנו באזור שאין צל של חשש 
שישפיעו עלינו, מאחר שאנחנו שנואים עליהם ואין לנו איתם שום שייכות 

 )אהל משה(כלל כך נישאר בדד בלי דעות משובשות. 
 

ובקש רשות  ,בחור אחד מהישיבה,זצ"ל פיאן ואליהו ל בימעשה שניגש לר
האם אתה יודע ,אליהו  רבי אותושאל .אחת בעיר ,אצל קרובו  לנסוע לחתונה

 ,כי ידע שכן יהיה שם פריצות ,הבחור התחיל לגמגם ?שלא יהיה שם פריצות
באמת  ... "אבל אבי ואמי ואני נשב בשולחן מיוחד,"ותירץ את עצמו ואמר 

 :ויען ויאמר להבחור,נזדעזע בשומעו דברים אלו  רבי אליהו"לי זה לא יזיק 
ואף על פי כן ,ועין אחת שלי עיוורת ,שנה  אני כבר אחרי שמונים !שמע נא"

 אסורות,אני מתמלא פחד שמא אכשל ח"ו בהסתכלות  ,כשאני עובר ברחוב
  !!!כי לא יזיק לך ,ואתה אומר לי ם בריאות,עם שתי עיני ,ואתה בחור צעיר

 )לב אליהו (
 

"ל: במדינתנו מרוב הברכה פיינשטיין זצ רבי משהבאחת מתשובותיו כותב 
שקורין ,בכל התענוגים  ,שנתן ד' יש רצון ותאוה גדולה להנאות עולם הזה

שמרגיל את יצרו  ,שגם זה דבר המקלקל את האדם מאד .לזה "גוד טיים"
עד שנהפך לחיה ,ומשחית את מידותיו  ,להתאוות לדברים שאין צורך בהם

איך להתנהג ולדבר עימהם  ,... וצריכים המורים להשגיח וללמד לתלמידיםרעה
 )(אגרות משהובשבח הנאה ממעשים טובים.  ,בגנות בעלי התאוה

36993  

בור שנתאספו ודנו בענין של הצלת נפש :אמרו חז"ל (סנהדרין קו,א): "שלשה היו ב

 ר' מאיר יוסף ז"ל ב בןלעילוי נשמת ר' ד

 שמות    



 

 
ל כיתת את ”הרב כנהמן זצ’. יזל:הרב מפונב”סיפר רבי שבתאי יודלביץ זצ

התרים למען ישיבת פוניבז'. באחת השבתות  -רגליו במקומות נידחים בארה"ב 
התארח בקהילה של עמי ארצות בורים גמורים, היה זה בפרשת שמות. מיד 
עם כניסת שבת נוכח לדעת כי בדרשתו אין לו להגיד דברים עמוקים. הם 

פסוק  -ם בפשטות את פרשת השבוע פשוט, לא יבינו. לכן החליט שיספר לה
אחרי פסוק, בכך הם יבינו ויזכו לשמוע דברי תורה. כך עשה, תיאר בפניהם 
איך שאמא יוכבד החביאה את משה הקטן ואת הרגעים הגורליים שמשה שט 
על המים בנילוס, פרט אחרי פרט כפי שכתוב בגמרא ובמדרש. הם התענגו 

רים. בסיום הדרשה ניגש אליו יהודי כמו שאומ -לשמוע, ליקקו את האצבעות 
גביר שידע שמרן הרב מפוניבז' הגיע לעיר במטרה לאסוף כספים לישיבתו 
בארץ ישראל. "רבי!" אמר הגביר "הספורט אהוב עלי מאד, ידוע לי ואני מכיר 
את כל סוגי הספורטאים בעולם ומשום מה ספורטאי כזה בגיל שלשה חדשים 

אכן אתה מחנך בישיבתך ספורטאים בסגנון  לא שמעתי מעולם, ואם -בלבד 
הזה, או שלפחות, אתה מחנך אותם להיות כאלו, כמו אותו משה שסיפרת 

 עליו, אתן לך סכום הגון לבנות בנין נוסף בקרית הישיבה"...(להגיד)
 

טעם שאין המפטיר מתחיל הברכות עד שיגלול הספר תורה כדי שלא יהא 
ה, או הטעם משום שיש בזיון לספר תורה הגולל טרוד ולא יוכל לשמוע ההפטר

 שלא נגלל עדיין וקוראים בנביאים. (שבלי הלקט)
 

ילדים קטנים אינם רוצים לישון כמו המבוגרים, כיון שלילדים יש יותר אהבת 
חיים. הם רוצים להמשיך ולפעול עוד. וידועים דברי הרבי הזקן מגור זצ"ל 

עצמו לא לאכול ולא לישון ,  שסיפר על עצמו , שבצעירותו הוא הרגיל את
אבל בבגרותו הוא התחרט על שלא אכל יותר ושלא ישן פחות... אנשים 
חכמים ונבונים יודעים שאין רע גדול יותר מביטול הזמן.כיום יודעים שאין 
מציאות שמתבטלת לחלוטין מהעולם. הקולות קיימים בחלל האוויר, ואפילו 

רים כחלל העולם. כששורפים חתיכת התרסיסים למיניהם שמתיזים באוויר נשא
שינוי מצורה לצורה  -עץ היא אמנם נעלמת מהעין , אבל היא נעשית לאפר 

אחרת. אין דבר שהולך לאיבוד.כך גם כאשר אדם קיים מצוה, היא אינה 
מתבטלת לנצח נצחים.המציאות שנוצרה ע"י המעשה נבראה וקיימת 

לנצל את הזמן למחשבה של לעד.כשאדם ממתין לאוטובוס וכדומה  הוא יכול 
 -חיזוק, למחשבה על הקב"ה שנמצא בכל מקום. רגעים אלו לא הלכו לריק 

הוא ניצל אותם לחיים ! אך אם זמן של המתנה הופך להיות זמן של בטלה, 
אם לא יודעים מה לעשות כשלא נמצאים ליד ה'סטנדר' והגמרא הרי רגעים 

כל רגע מהחיים כדי לחיות, הוא אלו הם של מוות. היהודי האמיתי יודע לנצל 
אינו זקוק לספר בכדי ללמוד והוא אינו צריך סידור בכדי להתפלל. הוא מסוגל 

ובכך ניתן לנצל  -לחיות עם הקב"ה בתורה ובתפילה גם בלי העזרה החיצונית 
 שמשון פינקוס זצ"ל)רבי .(כל רגע בחיים

 
איך יתכן שימצא אדם מציאה, וכאשר יבוא בעליה ויתן סימנים  שאלה:
 יווח?רישמח המוצא משום שהדבר יחשב עבורו ל באבידה
שאם מצא אדם חבית של יין בעיר (כד:) מבואר בגמרא בבבא מציעא  תשובה:

אלא שאסור היין  ,הוא אינו חייב להכריזוכרים מותרת החבית וובה נרש
א ישראל (יהודי) ובהנאה, שהרי קיים חשש סביר ששייך היין לגוי. אולם אם יב

מספק יין של  המותר היין בשתייה למוצא, שהרי יצא - ויתן סימנים בחבית
ולפיכך מותרת  גויים, ומשום שרוב העיר נכרים ממילא נתייאשו הבעלים, 

 (תורתך שעשועי)   החבית למוצאה.
 

ָניו ה ּפָ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְולֹא ַעּתָ ֶיֱחָורּו:   סיפר  רבי יצחק כהנא מעשה  לֹא ַעּתָ
מופלא אודות ר׳ ציון סויד ז״ל, שהתגורר בישוב ׳רמת פנקס׳ הסמוך לאור 
יהודה, ובזכותו הוקם בישוב בית כנסת מפואר, ונוסדו שיעורי תורה רבים, 
ובעצם כל ממלכת התשובה של אור יהודה כיום, באה כתוצאה מפעילותו 

ולהפעיל למען התורה כשהאיזור כולו היה עדיין של ר׳ ציון, שהחל לפעול 
כמדבר־ שממה.ר׳ ציון, מספר הרב כהנא, עוד זכה להיות אצל מרן ה"חזון 
איש" זצ׳׳ל, שבירכו, ועודדו לעסוק ולעשות למען לימוד התורה.אחת 
הדוגמאות שאיפיינו את דמותו של היהודי הזה, היא חלוקת התה ללומדיו 

ם המרכזיים המתקיימים מזה שנים רבות בעיר של אחד השיעורים התורניי
אור יהודה.עובר היה ר׳ ציון בין הלומדים, עם מגש גדול ועליו עשרות כוסות 
תה, ומבקש מהלומדים שיגמאו להנאה, כדי שיהיה להם כוח להמשיך 
ולשמוע את דברי מגיד השיעור.מחלק התה עשה מלאכתו זו, באמונה, מדי 

. תמיהה גדולה היתה ללומדים בענין כוסות יום ביומו, במשך שנים רבות
התה, ומעולם לא העזו לשאול על כך את ר׳ ציון סויד. הכוסות לא היו 
מלאות, והמשקה המהביל הגיע רק עד חציין, גם מי שחיה צמא מאוד, נאלץ 
להסתפק רק בחצי־ כוס, היו בין הלומדים שחשבו שמחלק התה הוא יהודי 

נשים בעצם חלוקת התה, אבל לא יכול קמצן, שאמנם עושה חסד עם הא
להיפטר מתכונת הקמצנות האופפת אותו. והיו אף שהגדירוהו בשל כך 
בתכונות רעות יותר.כך או כך, הדבר לא הוסיף לו כבוד רב. פגשתי לפני 
זמן ־מה, ממשיך הרב כהנא לספר, את בנו של ר׳ ציון, והוא ביקש שאעשה 

יספר על אביו.תקופה קצרה לפני אוזניי כאפרכסת, ואשמע את הסיפור ש
שאבי נפטר, אירע פעם שהוא לא הגיע לשיעור, והחלטתי לחלק את התה 
במקומו. כמובן שהפעם מילאתי כבר את הכוסות עד תומן, הנחתי אותן על 
המגש, והתכוננתי כבר לצאת ולחלקן ללומדים.ובדיוק ברגע זה הגיע אבא. 

שביעות רצון. הוא ניגש אל המגש, ר׳ ציון מביט בכוסות, ופניו מביעות אי־
שופך מכל כוס את חציה, ורק אז מתחיל לחלק את התה.גם אני, מספר הבן, 
תמהתי מזמן מדוע אבא מחלק רק חצי־ כוס, ולא כוס שלימה, אבל כמו כולם 
הבלגתי, ולא שאלתי אותו על כך.אבל הפעם, כשהכוסות היו כבר מלאות, 

חד ־משמעי, והחלטתי לשאול אחת והוא שפכן, ראיתי שמדובר בעקרון 
ולתמיד את אבא, על מה ולמה הוא תשובתו של ר׳ ציון לבנו, צריכה ללמדנו 
פרק מאלף על ערכו וחשיבותו של כל יהודי, למרות שמראהו כאיש 
פשוט.וכך אמר ר׳ ציון לבנו: אתה בודאי מכיר את ההוא וההוא, ונקב בשמם 

ומשהשיב הבן בחיוב, המשיך  של שניים ממשתתפיו הקבועים של השיעור;
האב הצדיק ואמר:כיון שידיהם של שני היהודים הללו רועדות, ידעתי שאם 
אגיש ללומדים כוס תה מליאה, הרי כשתגיע הכוס לידיהם, הם יהיו 
בבעיה...התה החם יישפך להם על הידיים, ויגרום לכוויות; הוא עלול 

החלטתי אפוא שבמקום להישפך גם על בגדיהם, ויהיה להם בזיון רב מכך.
שהם יתביישו, אתבייש אנכי, ואחלק לכולם רק חצאי־כוסות, ובכך אמנע 
מהם את הבזיון. והקב״ה עשה עימי נס היום, שהגעתי בזמן, והצלחתי למנוע 

 ממך מלצאת אל הלומדים עם כוסות מלאות(ברכי נפשי)
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  הוא פיקוח נפש ממש.(חפץ חיים))  ,,עניין המוסרר 
 היא רפואה בדוקה למחלת הנפש.(רבי יצחק בלאזר) ,הלימוד בספרי יראהה

  לימוד מוסר דרוש  לא כדי להיות צדיק, כי אם איך להיות צדיק,(ר' ישראל סלנט)
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 מראש!!!תודה 

 יטרים??המפעל לייצור מים "כבדים" באיראן... כמה זה כבד...? כמה ל
הוא מסוגל לסחוב  יש לו המון כח. של שואב המים שלנו... מדובר בשואב מים מיוחד במינו...... אני השכן אני גר באיישישוק

וראיתי תמונה של מפעל באירן  ...2021של שנת  פתחתי את העיתון כמה ימיםלפני  והנה ה דליים של מים בבת אחת.חמש
על זה בלגן  שלם... ארה"ב עושה סנקציות על אירן... שלא תסחוב את המים הכבדים יש וראיתי ש מים כבדים!!!!ליצור 
... אני רואה שארה"ב והיא תעשה את זה ... ואירן מאיימת שהיא כן יכולה לעשות את זהכי היא יכולה לקבל קילע האלו

ארצות הברית ואיראן... חבל על חבל על המריבות של  חבל!!! :אומר ואניהאלו...  כבדיםהמים הואיראן לא מסתדרות עם 
לסחוב את המים הכי  את שואב המים פייביש... הוא כזה ביריון!!! הוא יכול תבואו לפה... לאיישישוק... יש לנו פה הויכוח...

 כבדים בעולם... 
 ???אה... מה אתם אומרים על ההצעה של יענקלה הכפרי מאיישישוק

צור מים כבדים... זה... זה... יכפרי מתוק... אתה לא מבין מהחיים שלך... המפעל ליהוי... שתהיה לי בריא... אתה כזה יענקלה 
כן... אני מבין  יענקלה שמע... ועדיין לא ויתר...הרבה הרבה יותר כבדים...  זה לא המים הכבדים של שואב המים... זה מים

איזה ביריון פייביש... הייתם רואים  יודעים יתםאתם לא מכירים את פייביש... אם הי שזה מאוד כבד... אבל עדיין... עדיין
  הוא יכול לסחוב... לסחוב... ותוארה"ב לא מצליח אירןכי כבדים ששגם את המים ה

הם לא רק  בל המים הכבדים שאנחנו מדברים עליהםשחן חן לך על הרצון הטוב... אהמתוק ש...  שלנו אז הסברנו ליענקלה
זה לא כבד פי מאה... לא פי מיליון... בלומד'ס  .דמיין... אלא זה משהו אחר לגמרי.הרבה הרבה יותר כבדים ממה שאתה מ

ני מציע לך יענקלה... א זה פצצה אטומית שיכולה להחריב ארצות שלימות... עזוב קוראים לזה "פרשה" אחרת לגמרי...
ל לא בכיוון... עזוב יענקלה... בא עושה מעצמך צחוק... אתה בכל מנסה להפגין ידע אתה רק אתהכש לעזוב את הנושא הזה.

  נעם אחר לגמרי ממה שאתה מדמיין...בפאר'לנו... תבין שמדובר  תאמין
--- 

... מקסימום הוא ישלח ולא נפ"מ סתדר... האם הוא יבין או לא יבין זה לא כ"כ קריטיאני עוד איכשהו א שלנו עם יענקלה
 היענקלה הזה הוא אתה אבל יש יענקלה אחר שהוא קצת יותר מטריד!!!מכתב לנשיא ארה"ב ויציע את עזרתו הנדיבה... 

... שכעת בימי השובבי"ם כולנו רוצים להתחזק בלימוד התורה... ואין מים אלא תורה... וכשאני יושב מול הגמ' ואני מבין ואני
אני מאמין באמונה בדים... כ אני מבין שזה מים שהלימוד הזה הוא חשוב לקב"ה... אני מבין שהמים האלו הם יקרים!!!!

  ואפילו מאוד.. ...שלימה שהלימוד תורה שלי חשוב לקב"ה
אבל ברגעים מסוימים שאני לא במצב רוח ואין לי חשק ללמוד ובדיוק אני מרגיש שאני לא שווה והכל כזה אפרורי ויבש... 

מה יש לקב"ה  כ"כ יקר וחשוב בלימוד שלי??? נו... מה כבר יכול להיות  ה כבר יכול להיות...נו... מואז אני מנסה לדמיין 
 לעשות עם השור שנגח את הפרה שלי... 

 ??כמה... בינינו כבדים... אבל באמת אני מאמין שאין מים אלא תורה... והמים האלו הם !שלא תבין... אני מאמין!!עכשיו 
  ?? כמה זה יקר לקב"ה... ??כמה זה כבד...

יענקלה עם הראש הכפרי שלו... כשהוא מנסה לדמיין מים כבדים הוא מדמיין את  !!!וכאן אני מתחיל לדבר כמו יענקלה
ליטר... לך תסביר לו  ים ליטר... מאתייםי ליטר.. שלושנש ושם מקסימום הוא עושה הכפלות... זה הדליים של שואב המים...
 ... תסביר שזה פאר נעם אחר לגמרי !!! לךשיכולה להחריב חצי עולם לא פי מיליון... אלא  זו פצצה שהמים הכבדים האלו זה

אצלו ואהיה "כשאבא שבשמים מעיד על התורה "אנא נפשי כתיבת יהבית"!! הקב"ה מכריז  פה!!! פה אני ואתה תקועים!!!
 בורא כל העולמיםהקב"ה אומר לי שהדף גמ' הזה שאני לומד הוא... הוא יקר לכש.. בקיצור: אמון ואהיה שעשועים בכל יום"

בחשיבות  ודימיון לי להבין ש... שמדובר בקנה מידה ובסדר גודל של פצצת אטום חיובית שאין לי שמץ של השגה מותר
היום ממה שאני מדמיין... זה... זה פרשה אחרת לגמרי...  או פי מאה פי עשר זה לא יקרשלו... זה לא עניין של הכפלות... 

.. אלא זה על מים כבדים זה לא מלא מלא ליטרים נו מבינים שכשמדבריםאנח אנחנו מבינים עד כמה יענקלה לא מבין עניין..
כשאני פותח את הפה שלי ומשמיע לקב"ה קולות ערבים  : מה זה כח של עסק התורה...קנה מידה אחר... על אותו משקל

  שזה מעבר!! מעבר לכל דימיון... זה משהו אחר לגמרי ממה שאני מדמיין... של תורה ותפילה... להבין
.. למה לא... זה די חשוב... זה אפילו תורה זה פיין... זה חשובהש כי כל זמן שאני מביןכי...  למה כ"כ חשוב לשנן את זה???

 לרגש מחר מגיע איזה קשקוש... איזה פיתוי שמצליח !!! אזשנתפס אצלי בראש חשוב... כשזה הקנה מידה מאוד מאוד
אני מתחיל לדבר בדיוק כמו ואז אחרים קצת יותר יקרים מעסק התורה.. אותי... ואני מתחיל לחשוב שיש אולי דברים 

כאן אנחנו צריכים לדפוק ליענקלה  ??איזה גברתן פייביש.. נכון... המים הם מאוד כבדים... אבל יש לכם מושגיענקלה ש... 
על הראש ולהגיד לו... יענקלה זיסער... תבין ש... שזה משהו אחר לגמרי!!! 

הנאמנות שלי לאבא שבשמים ברגע  אני חשוב לקב"ה הרבה הרבה יותר ממה שאני מדמיין!! צריכים לשנן!!!את זה אנחנו 
של ניסיון... הקול הערב שלי בעסק התורה זה... זה משהו כבד ויקר בקנה מידה ששום פייביש ושום צ'אקאלאקות ושום 

לא נתקע בבועה של יענקלה... שובו בנים שובבי"ם!!! קשקושים בעולם הזה הם לא בכיוון בכלל... לפחות נבין את זה!!! ש
 את המעשים טובים שלכם... ולייקר תתחילו להעריך
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  ?????מה הדימיון בין התמכרות לעבדות....

. בפרשת השבוע מתואר הסבל הגדול שעם ישראל במצרים... ויעבידו מצרים... בפרך... וימררו את חייהם..
ם וסבלו וסבלו וכאשר יענו אותו... ויאנחו בני ישראל מן העבודה... בקיצור: כתוב כאן שעם ישראל סבלו במצרי

והכל טוב... פתאום  אבל תכל'ס... בפרשת בהעלותך... כשעם ישראל כבר נמצאים במדברולא גמרו לסבול...  
נם... את הדגה אשר נאכל במצרים חי זכרנו את הם מתחילים להתלונן וכאן אנחנו שומעים מנגינה אחרת..

נחמדים במצרים... היו שם גם קינוחים של  די כאן אתה רואה ש... שהיו גם רגעים הקישואים את האבטיחים.
 איך זה מסתדר??אבטיחים וסעודות גורמה של פשטידות קישואים ובצלים... אה...??? 

 התשובה היא כך:
 בל... של עינוי... של עבודת פרך... אבל!!!!עבד סובל!!! כמעט כל חייו מקשה אחת של ס

אין לי גבולות.. אני לא צריך להיות מחושבן..  אין לי אחריות...חינם!!!! יש דבר אחד ויחיד שמשיב את נפשו: 
אחריות... את זה אין  איזה תקציב שמתחיל ונגמר... הכל על חשבון הברון. את הכאב ראש שנקרא פה לי אין

 בן אדם אחר...חיד שיש לעבד שאין לה הפלוס הילי!!! וז
הוא בכלל בכלל לא מתחיל להיות שיקול... אף בן אדם  עכשיו ככה!!! הפלוס הזה הוא מאוד מאוד חיור...

 נורמלי לא היה רוצה להיות עבד בשביל לקבל הכל בחינם... רק מה.??
של  הזה המתוק י את הטעםשל עבד!!! אני יכול לומר שבתור בחור היו תקופות בחיים שטעמתקטן זה ראש 
תחשוב: אני עומד בטרמפיאדה וחולש  ממני... כשהייתי נוסע בטרמפים... לא היה מאושר יותר גדולהחינם... 

נוסע לאלון שבות... וזה  לי מכוניות... זה ותוצרבעת ובעונה אחת על כל הכבישים של הארץ!!!! למה??? כי ע
לגבעתיים... וזה מגיע לצפת... ואני עומד באמצע ולא נותר לי אלא אומר שהוא מגיע לקצרין... זה צריך להגיע 

זה כבר פחות גישמאק.. כי  ... אחרי שכבר עליתי על הטרמפ..לבחור לאן אני רוצה לנסוע!!! עכשיו שלא תבין
.. אני שוב אעמוד בטרמפייאדה בדרך לקצרין... ורק לקצרין... אבל כשאני ארד מהטרמפ. כבר עכשיו אנחנו

 אשיר בהתלהבות ופרצת!!!!! ימה וקדמה צפונה ונגבה...  ושוב
כלים שם קשיו ובונדוק את אותו סוג ריגוש היה לי בתור בחורים כשהיינו הולכים לכל מיני שולם זוכרים ואו

והיה לזה טעם מיוחד במינו!!! גם היום שב"ה אני נשוי... ויכול להרשות לעצמי לקנות פיצוחים לשבת  ופקאן
למה?? כי  חינם!!!זה לא זה... כי סו"ס עדיין זכרנו את הקשיו אשר נאכל בתור בחורים  אאאפפס... .זה... זה..

אגוז פקאן עולה הרבה כסף... גם אם יש לי ב"ה אפשרויות ואני כבר לא קונה רק במאה גרם... אז אני קונה 
גרם פקאן... אבל בתור  300סנדק ואז אני אתעשר יש סיכוי שאני אקנה גם  אם אני אהיהבמאתים גרם... ו

בחור זה... זה... זה היה בלי הגבלה... יש תמיד שולם זוכרים על ימין ועל שמאל ואתה אף פעם לא צריך להיות 
קונה מאתים  פעם אחת אתה ... כי אחרי החתונה(כמובן שזה קצת מגוחך... אבל מסיבה אחרת לגמרימחושבן ש... שזה נגמר... 

... ואז אתה באמת מאבד של הציבור כולו לך שבועיים בארון מחוסר עניין זה פשוט נשאר זה... ואז פעם אחת ולא גומרים את גרם פקאן
שכשאני אתחתן אני דבר ראשון אמלא את המקרר  נוצצות יםשבתור בחור דמיינתי בעיני "בןזהב הל"את כל הריגוש... כנ"ל לגבי ה

שקניתי "לא רצו" להיגמר עד  ליטר חלב שלושבר אחרי שבוע ימים שהיגוש הזה עשיהיה בשפע בשפע... הרבשלושים שקיות חלב... כדי 
 )שהחלב התקלקל... ואז נרגעתי... פתאום עבר לי הריגוש של האינסוף חלב...

אגב: זה ההסבר הפסיכולוגי הפשוט של ההתמכרות להימורים... כי כשאני עושה הימורים... זה אומר שיש 
שקל וגם אחרי שהרווחתי אף אחד  50.000ת!!!! למה? כי אני יכול להרויח עכשיו בפני אפשרויות בלתי מוגבלו

(מאי אולמיא דהגרלה הזו מההגרלה הבאה... אם בהגרלה הזו אני חולם לא מפריע לי להרויח שוב... גם בהגרלה הבאה... 

קח בן אדם  )שהיא לא התחילה. למרות אז למה שאני לא ארויח גם בהגרלה שתבא אחריה...... עוד לפני שהרווחתי להרויח
שקל??  20.000שהתמכר להימורים ותנסה לגמול אותו... תציע לו הצעה קוסמת: מה אתה חולם... להרויח 

שקל בלי להגיע  20.000אין בעיה... בא תעבוד אצלי במשרד ואתה תקבל תלוש משכורת רשמי של 
דבר לעניין... למה??? כי מי שהתמכר ?? מה פתאום!!! אתה בכלל לא מהימורים!!!! זה ישכנע אותול

הוא יכול להרויח  שכל פעם מחדששקל עלובים... הוא חולם  20.000להימורים זה לא שהוא חולם על איזה 
שקל שגם אותם הוא יכול להכפיל... יש פה מעוף אינסופי שאף מיליונר בעולם לא יכול לספק אותו...  20.000

מכור... יכול תמיד לעשות אותו בל... יש לו עשרים מיליון שקל!!! אבל גם מיליונר גדול מאוד סו"ס הוא מוג
זה הריגוש של לוטו ותמיד לזכות בעשרות מיליונים ולהמשיך הלאה לזכות שוב בעוד מיליונים בלי סוף... 

לכן שום הוצאה לא מרתיעה אותו... גם ההוצאה הכספית הכי הזויה לא עומדת כמשקל בפני  אדם מכור!!!
ח" הדמיוני שיש לו... אז נכון שיש לי חובות של מאה אלף שקל כתוצאה מההימורים... אבל אני חי ה"ריוו

 בבועה דמיונית של אאאאינסוף כסף... זה לא שווה??? 
ריגוש שנאחז באינסופיות!!! כל זמן שאני מתוגמל בייחס למה  חינם זה ריגוש חסר גבולות!!בקיצור: 

 זוכאן אין גבול..  חינם...המון המון... עדיין זה מוגבל!!! אבל כשמדברים על  שעשיתי... אז אפילו שאני ארויח
ולכן כמה שעם ישראל כבר יצאו ממצרים וכבר זכו להגיע לכל המדרגות הכי  העוצמה של עונג החינם!!!!

 גם סו"ס !!!חינם!גבוהות... מן... באר... ענני כבוד... קבלת התורה... עדיין זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים 
היישר מידו הפתוחה והרחבה של הקב"ה... אבל עדיין אנחנו לוקחים אחריות על  שאנו מקבלים המון...כעת 

למעשים שלנו!!! אז כמה שאנחנו מיליונרים אבל יש בייחס מוגבל ו תגמול מותאםהמעשים שלנו... ממילא ה
 על הבר...  ... חינםלזה סוף... אבל כשזה חינם?? אז חחחחינם

והתמכרתם שם "וכידוע: התמכרות ועבדות הולכים ביחד...  זה ראש של עבד!!! זו תפיסה של התמכרות!!!
 ... ואתה חושב שזה סיפורי יציאת מצרים???"לעבדים ולשפחות ואין קונה

דא עקא שאנחנו עמוק עמוק שם...   הלוואי ופעם היינו!! היינו!!!וזה היה עבדים  הלוואי... הלוואי
לא מרויח מהחיבור שלו לרשת... כי...  ולא טיפש... ותסביר לו בהיגיון שהואן אדם נורמלי אם תבא לב

 בשורה התחתונה זה הורס לו את איכות החיים... והוא מפסיד מהמכשיר הזה הרבה יותר ממה שהוא מרויח...
חים יש אולי ויכו שיהיה ברור... נדמה לך שיש פה ויכוח?? מה פתאום!!!! אתה חושב שהוא לא מבין???

הוא מבין את זה הרבה יותר טוב ממך בעצמך...  בקורונה... או בפוליטיקה.. אבל בנושאים האלו אין ויכוחים!!!
 א מתנתקים מהרשת למרות שזה מחריב את כל מה שיש להם... ולמה??רוב הבני אדם בעולם לובכל זאת!!! 

החוסר  יש לך הכל בחינם... יש לך הכל בלי הגבלה... זה הסוד של החיבור של הרשת... כי תכל'ס... זה חינם!!!!!
אבל זה נטו עבדות!!! זה לא לרדת ממנו!!!  קשה מאודש גבולות הזה... הבלי הגבלה הזה הוא דבר ממכר

לדבקות באין סוף ברוך הוא...  -פתיחות... אלא בועה.. לא נותר לנו אלא להמיר את הריגוש הזה של האינסוף
זוכים להיות עבדי ה' ולא עבדי פרעה... זוכים  תרים על האין סוף של החינם... אלאלהבין שאנחנו לא מוו

 !הוארוך ב רבה לאין סוףיקמ"ט שערי  טומאה באין סוף של מ"ט שערי להמיר אין סוף של
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 לא להשאיר את הנייר חלק:

שבועות בקירוב שלא יורדים גשמים... אמנם  הכבר שלוש
לעת עתה אין בזה משום עצירת גשמים... בפרט שאנחנו 
בחודש טבת שחז"ל אומרים: טובה שתא דטבת 

טובה שנה שחודש טבת הוא אלמנה ללא  -ארמלתא
בריא לאדמה שיהיה לה קצת מנוחה גשמים... כלומר: 

(ומדובר כשירדו גשמים לפני כן... וב"ה ירדו...) אבל 
עדיין!!! עדיין אנחנו רוצים גשם... ובפרט שיש לנו זכרונות 
טובים משנה שעברה... כן... בשנה שעברה היה שטייגן 
גדול בתקופה הזו... רבבות אלפי ישראל התחילו ללמוד דף 

וארובות השמים פשוט נפתחו היומי עם כל החשק... 
ו"יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי..." וכולנו היינו רוצים 
שוב לפגוש את החיוך הזה... אולי זו ההזדמנות להתחזק 
בייתר שאת ובייתר עוז בעסק התורה!!! סו"ס לילי טבת 

 הארוכים... 
בפרט שאנחנו נמצאים ב"אשטיקל סגר..." ואין לנו איפה 

. ובדיוק כעת הדף היומי עוסק בענייני לבזבז את הזמן..
הפרשת שבוע שמדברים על מצה זו שאנו אוכלים על שום 
מה... כן... זו אותה מצה שאכלנו באותו ליל סגר... שאמנם 
איש לא יצא מפתח ביתו עד בוקר אבל כולנו הבנו שהסגר 
הזה הוא לא סגר של בית הסוהר... אלא זה סגר מסוג 

הפריע כביכול לקב"ה בעבודה אחר... סגר ש... שלא ל
היסודית לעבור בארץ מצרים בלילה הזה ולעשות שפטים 
בכל המעיקים לשכינה... כן... צריך לדעת שסגר זה סוג של 
כלי!!! הסגר אומר ליהודי תכנס הבייתה... עושים פה 
שיפוצים... עושים פה הכשרה מסיבית לקראת התיקון 

שניה לצד... השלם עם מיכשור כבד מידי... אז תזוז 
תחכה... אל תדאג... משהו טוב קורה... מתבשל פה משהו 
מתחת לפני השטח... צריך לדעת שאליבא דאמת זה מה 
שעומד מאחורי הסגרים האלו... האם אנחנו נבין את זה 
במהרה או לא... לא יודע... יתכן שהסגרים האלו יסתיימו 
 עם איזה חיסון ונחזור לשגרה... אבל האמת הזו תשאר

אמת!!! סו"ס אנחנו יהודים ואצל יהודי הדברים לא 
נגמרים כאן... הקורונה לא התחילה באשמת העטלפים 
ולא הסתיימה בזכות פייזר... לא זה ולא זה!!! יש פה 
תיקונים מסויימים שצריכים להיעשות והם נעשים... זה 

ואם אנחנו נותנים לקב"ה את שרביט ההנהגה קורה... 
ים איתו ולא דורשים ממנו הסברים ומקבלים אותו והולכ

בכל מחיר... אז נהיה סמוכים ורגועים שמשהו טוב קרה 
פשוט איתנו השנה הזו!!! ומשהו טוב קורה איתנו כעת... 

 אמונה!!!!!
 



 

  

  ברוך הבא לגן ה"פעמון...""

נמצאים אנו בפתחם של ימי השובבי"ם הקדושים... 
ואנחנו לקראת סוף חודש טבת ששייך לשבט דן!!! 
ימי השובבי"ם מאוד מאוד קשורים לשבט דן... ולא 
לחינם בדורות האחרונים התחילו לעשות עסק 
גדול משובבי"ם כי... כי אנחנו דור שיש לו את כל 

ף לכל המאפיינים של שבט דן... זה דור שהוא "מאס
המחנות..." כן... שבט דן התייחד בזה שהוא היה 
צועד בסוף מחנה ישראל וכל מי שנאבד לו משהו 
הם היו מוצאים ומחזירים... וכמובן שזה לא רק 
כפשוטו... אלא עיקר הכוונה היא שכל מי שהיה 
נחשל בעבודת ה' והענן היה פולט אותו החוצה... 

ו בחזרה הרי שבט דן היה מאסף אותו ומחזיר אות
תחת כנפי השכינה... וגם כיום... הדור שלנו הוא דור 
מאסף לכל הנשמות שבמשך הדורות נדחו ונפלו 
ויצאו ממקור הקדושה... הרי סו"ס "לא ידח ממנו 
נידח" ותפקידו של הדור שלנו הוא לאסוף את כל 
הנשמות האבודות ולהחזיר אותם בחזרה למקום 

ל מיני דברים שלהם... וזה ההסבר הפשוט ביותר לכ
לא מובנים שמתרחשים בדור שלנו... כל מיני 
אבדות למיניהם וכל מיני נשמות שמסתובבות כאן 
בעולם הזה ואנחנו לא מבינים מה תפקידם.. אז זהו 
שיש פה מאסף לכל המחנות וכל הדורות... עכ"פ 
תמיד כשהתורה מדברת על שבט דן... הסמל 

ראות את זה (ניתן לוהדוגמא זה שמשון בן מנוח!!! 
בקרבן של נשיא של שבט דן בהקמת המשכן שאת רוב 
הקרבן שלו הוא הקריב כנגד מה שאירע עם שמשון וברור 
שזה לא שהוא "שכח" מכל שאר בני השבט ו"נתפס" על 
מישהו אחד... אלא שמשון הוא המדגם המייצג של 
המאפיין הכללי של שבט דן... אותו דבר ניתן לראות 

שמברך את דן ש"ידין עמו כאחד  בברכת יעקב אבינו
שבטי ישראל" והברכה הזו שוב מיוחדת לשמשון... ואתה 
מבין לבד שיעקב אבינו לא בירך רק איש אחד מכל 
השבט... פשוט וברור ששמשון הוא מדגם לכל המאפיין 
של שבט דן וממילא כשיעקב אבינו מדבר על שמשון הוא 

 -שבטמדבר כאן על התכונה הכללית שמאפיינת את ה
שמשון הגבור זה לכאורה אחת הסוגיות  עכ"פ)

הסבוכות ביותר... כי מצד אחד יש עליו התבטאויות 
מבהילות בחז"ל... כתוב שהוא היה קדוש ה' ונזיר 
אלוקים ורוח ה' היתה מפעמת בו בעוצמה כ"כ 
גדולה עד כדי שזה היה מוקרן גם כלפי חוץ בגבורה 
בלתי נתפסת... זה דבר שלא מצינו אצל קדושי 

ון אחרים!!! ולא זו בלבד אלא ויעקב אבינו עלי
בכבודו ובעצמו כמעט בטוח ששמשון הוא משיח 
ה'... ובסוף שלא... גם אז יעקב אבינו נושא תפילה 
מיוחדת על שמשון שיצליח לכה"פ במותו להתחזק 
ולהתנקם בפלשתים... בקיצור: שמשון היה מלאך 
אלוקים באופן שאין לנו השגה בקדושתו!!! אבל 

שני מי שיקרא בנביא שופטים על שמשון זה  מצד
לא נשמע ככה... כתוב שם שהוא התחתן עם אשה 
מבנות פלשתים ואח"כ עם דלילה שדלדלה את 
כוחו ובסופו של דבר היא גם הצליחה... אז מה 

 הפשט בזה??? 

איך מסתדרים עם זה?? אז בדורות עברו וגם היום... 
נים את הפתרון הכי טוב זה להגיד אנחנו לא מבי

זה... זה לא כפשוטו וממשיכים הלאה... ו... וזה 
נכון!!! כי אנחנו באמת לא מבינים... אבל דווקא 
בדור שלנו שיש כאלו פיתוים וניסיונות בעבודת 
ה'... דווקא בדור שלנו צריך טיפ טיפה כן להבין את 

 מה שאנחנו לא לגמרי מבינים...

ח ה' ובכן: על שמשון הגיבור יש ביטוי: ותחל רו
לפעמו במחנה דן!!!! דורשים חז"ל: לפעמו מלשון 
פעמון... שרוח הקודש היתה מקשקשת בו כמו 
פעמון... מה הפשט?? מה זה פעמון?? מבאר המכתב 
מאליהו: המבנה של קול הפעמון שהוא מצלצל 

 ומפסיק... שוב מצלצל ומפסיק... 

כששמשון היה במחנה דן... שם התגלה רוח ה' מסוג 
 !! של פעמון!

יום אחד רוח ה' מפעמת בו בעוצמה אדירה... הוא 
עולה ומתעלה עד השמים... ופתאום אחרי כמה 
ימים... אופס... הפעמון הפסיק לצלצל... זהו... אין 
מוייחין... אין אורות... פתאום מגיעים ניסיונות 
קשים... ו... ולפתע שוב!!! שוב הפעמון מצלצל... שוב 

לה ומתעלה בדרגות הכי רוח ה' מפעמת בו והוא עו
גבוהות בעבודת ה'... ואז שוב קריסת מערכות... 
הפעמון הפסיק ושוב שמשון מוצא את עצמו מול 

 הניסיונות הכי קשים... 

זה רוח ה' יחודית מסוג פעמון שמאפיינת את שבט 
במחנה דן!!! וזה קשה...  --דן!!!! ותחל רוח ה' לפעמו
 אוהו... זה מממזה קשה...

.. מי שמזדהה עם התיאור הזה בנימה אוי אוי. 
האישית מבין יותר מידי טוב על מה אני מדבר... וזה 

 שובר את הלב ומתסכל!!! 

תבין: על פי רוב יש לכל אחד את הרמה הרוחנית... 
יש לך עוייבדים גדולים שהניסיונות שלהם זה בערך 
שם בק"ש מגן אברהם... או טלטול מן הצד בבין 

ש אנשים פשוטים השמשות... ומאידך י
שההתמודדויות הרוחניות שלהם הן בשפל 

 המדרגה... כל אחד והגרף שלו... אבל אני??? 

מצד אחד אני בחור עויבד... יש לי מושגים 
בהתמדה... יש לי מדרגה בעבודת ה'... אני בחור 
באמת מרומם... ומצד שני... פתאום מגיעות 
 התמודדויות בשפל שפל המדרגה... וזו תחושה של

"נשאתני ותשליכני..."  מי אני??? יום אחד אני ראש 
הסנהדרין... ולמחרת אני מרגיש ראש השודדים... זה 

 שובר את הלב... ופה הסכנה הגדולה!!

להבין על מה זה יושב... להבין שאתה לא פיצול 
 אישיות... אלא מאי?? 

פשוט יש לך פעמון!!!! מצד אחד רוח ה' מפעמת בך... 
ף אחד לא יכול לעמוד במחיצתך... וכשהיא מפעמת א

אתה בבחינת שמשון הגיבור... אבל בבת אחת 
פתאום הפעמון הפסיק לצלצל ואתה בבת אחת 
מתמודד מול הניסיונות הכי קשים... וכאן החכמה 
היא לא להיבהל!!! להישאר גיבור!! לא להסיק 
מסקנות שליליות על עצמך... להישאר בעבודת ה' 

ין שאמנם ביומיים האחרונים למרות המעידה... ולהב
הפעמון הפסיק לצלצל... אבל חבי כמעט רגע ועוד 

 רגע הוא שוב חוזר לצלצל... 

זה המאפיין של שבט דן!! של שמשון הגיבור!! ויש 
בני עליה מרוממים ביותר שזה סוג עבודת ה' 
שלהם... ומאוד מאוד חשוב להבין את זה!! 

ה סדר כשמבינים את זה... זה מרגיע... זה עוש
בראש... אתה קולט שאתה לא איזה פיצול אישיות... 

הייתי  אלא בסה"כ רוח ה' מפעמת בך כפעמון!!! 
  מגדיר את זה ככה::

בסולמו של יעקב יש חלוקת עבודה, בראש הסולם 
נמצא יוסף ובנימין שכולו צדיק וידיד ה' ואסור לו 
לרדת מהסולם... אסור לו ליפול!!!! מאידך: 

צא יהודה שהעבודה שלו זה בתחתית הסולם נמ
אדרבה... להיות למטה ולטפס ביציבות במעלות 

  'דן גור אריה  -הסולם... ו... ואילו התפקיד של דן זה
מן הבשן', המשבצת של דן בסולם של יעקב,  י ז נ קק

 יורדים בו...--שעולים ווזה להיות המלאכי אלוקים 
רצוא ושוב!!! יום אחד הוא מזנק גבוה גבוה עד 

(עד טל חרמון שגבוה עוד יותר מגיע השמיימה...  שראשו

ולמחרת בבת  מהררי ציון, ששבט דן מתגוררים שם ב'לשם...')
דן... יורד מטה מטה במורדות הירדן -אחת הוא יר

עד שיהודה מקבל וקולט אותו שם למטה למטה 
במקום הכי נמוך בעולם ב'ים המלח' שבנחלת 

וחות ואומר יהודה... יהודה מקבל אותו בזרועות פת
לו לא נורא... מה קרה? היתה לך מעידה... חזור 
בתשובה, מודה ועוזב ירוחם... זו השליחות של דן... 
להיות המלאך הזה שחי כל הזמן ברצוא ושוב.. יום 
אחד למעלה ויום אחד למטה... ולא להתבלבל 
מזה!!! לא לאבד ראש... לתקן את חטא אדם 

. התחבא... הראשון שברגע שהוא חטא הוא ברח..
 נעלם... 

לא!! לדעת להתעלות מעל הנפילות... לא לחינם 
שבט דן הוא מרובה באוכלוסין... כי... כי דן הוא 
היחיד שיש לו את המיומנות איך להתנער 
מנפילות... איך לדעת להמשיך הלאה ולא להיתקע 
שם... ממילא מכל השבטים איכשהו מגיעים אליו... 
כל יהודי מי"ב שבטים שיום אחד מצא את עצמו 

ידה רוחנית... הוא לא יודע איך לאכול את זה... במע
הוא הרגיש שהענן פולט אותו החוצה... הוא מרגיש 
שהוא לא שווה כלום... וברגע שיהודי מרגיש לא 
שווה... מי מתנפל ומסתער עליו באותו רגע? 
עמלק!!! ויזנב בך כל הנחשלים אחריך... כשעמלק 

אוכל...  מזהה יהודי ברגעים של חולשה... בשבילו זה
עמלק מגיע בצורה יסודית ומתחיל לשכנע אותך 
במה שאתה כבר משוכנע... תקשיב... אתה לא 
שווה... אתה בלאו הכי מחוק... תראה... כמה 
שניסית להתחזק... תראה איזה מחשבות זרות יש 
לך... אתה בהמי... אתה אפס... בא... עזוב אותך.. 

. ברשת יש צחוקים... לפחות תהנה מהחיים..
וכשעמלק נטפל ליהודי ומזנב אותו ונותן לו תחושה 
של זנב... מי היחיד שיכול להגיח ראש בראש מול 
עמלק ויש לו מה להגיד לעובד ה' ברגעים הכי 

 אפלים שלו??? דן!!!! 

שמשון מגיע לאותו בחור ואומר לו... מה יש? היתה 
לך מעידה?? ולכן מה?? לכן אתה לא שווה גרוש?? 

תה כמוני!! אתה פעמון!!! רוח ה' מה הקשר??? א
מפעמת בך כפעמון... מקשקשת בך כזוג... זוכר 
שלפני חודשיים עשית שטייגן עצום והיית שתול 
בבית ה' בקדושה ובטהרה?? אז הפעמון צלצל... 
וכעת הוא הפסיק... ועוד רגע הוא חוזר לצלצל... אל 
תשבור את הפעמון הזה... תגיד לעמלק שאתה לא 

איתו... כי עוד רגע יש צלצול... עוד רגע  יכול ללכת
 הפעמון שוב מצלצל ואתה חייב לשוב... 
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פעם כבר הוזכר בגיליון זה שהניגוד הקיצוני ביותר 
לשבט דן זה... זה בנימין!!! בנימין הוא ידיד ה'... 
ישכון לבטח עליו חופף עליו כככל היום!!! בנימין 

לעזוב  כל הזמן צמוד לשכינה... אסור לו רגע אחד
את הבית מדרש... יהודה מתנצל בפני יוסף 
ומסביר לו: את בנימין לא לקחנו איתנו למצרים... 
למה? פן יקראנו אסון!!!!! אם לבנימין יש מעידה 
רוחנית זה אסון!!! זה בלתי הפיך!! אין לו סיכוי!! 

 אין לו דרך חזור!! זה בנימין... 

בנוי אבל אצל דן זה בדיוק הפוך... אדרבה... זה 
ככה!!! זה בנוי בצורה של פעמון... פעם אחת הוא 
בשמים... ולפעמים יש לו ניסיונות בתחתיות 
ארץ... אצל דן יש אסון מסוג אחר!!! אתה יודע 
מה האסון של דן??? אני אגיד את זה קצת 
בציניות... האסון של דן זה הטלפון שבור שיש לו 
עם בנימין... כן... זה אחד הדברים המרתקים 

 ביותר בדורנו...

אתה יכול לראות שני עובדי ה' אמיתיים... 
שהמכנה המשותף ביניהם זה באמת העבודת 
ה' המרוממת והצרופה שיש לשניהם... אבל הם 
לא קולטים שעדיין יתכן יש תהום שמפרידה 
ביניהם!!! כי אחד הוא עובד ה' נוסח דן... והשני 
הוא עובד ה' נוסח בנימין... שניהם נפגשים 

אותו בית מדרש ושניהם אוחזים במדרגות ב
ובהשגות הכי גבוהות!!! ואז העובד ה' נוסח 
בנימין... הוא מאוד מאוד שמור ולא מסוגל 
להבין שיש ניסיונות בעבודת ה'.. הוא תמיד 
יצטט לך את הזוהר שאומר שמי שפוגם 
בקדושה לא מועילה לו תשובה... וזה נכון!! אבל 

לבנימין זה נכון... אם  !!!זה נכון לוולמי זה נכון?? 
הוא לא יכול לרדת  אסון!!בנימין יפול יקראנו 

מת!!! --למצרים... כי אם בנימין עוזב את אביו ו
ובנימין מבין את זה!! ולכן הוא כ"כ זהיר וכ"כ 
שמרני וקנאי... ובנימין צודק בתפיסה שלו!!! כי 
אצל בנימין זה באמת קריטי... אם בתקופה של 
משכן שילה בנימין הוא לא לגמרי ידיד ה' 

ום... ה' ירחם... שם והקב"ה לא חופף עליו כל הי
קורה האסון הנורא של פילגש בגבעה ושבט 
בנימין כמעט כולו נכחד... שבט בנימין מכיר את 
הסכנות שלו ולכן הוא כ"כ זהיר וכ"כ אדוק 
בלהישאר צמוד לאינפוזיה ולא להיכנע לשום 
דבר שחורג טיפ טיפה מהגבולות של החיל 

דא עקא שבנימין והסורג של ביהמ"ק!!!! 
ודן מספר לתומו...  נפגש עם דן!!! פתאום

שלפעמים יש לי ניסיונות לא פשוטים... 
ולפעמים כמעט קורות לי כל מיני מעידות... וזה 
מאוד מאוד קשה לי אבל ב"ה אני תמיד חוזר 
לעצמי ומתאושש... ובנימין מזדעזע עד עמקי 
נשמתו!!! מה???? היה לך נפילה בקדושה?? אין 

וק!!! אני לא מוכן תשובה!!!! אין!! אתה מח
להמשיך ללמוד איתך חברותא... אתה תטמא 

 אותי...  

מה... שבוע שעבר היה לך ריפיון וקנית שבועון 
חרדי..?? מה... וקראת אותו?? אתה?? אתה 

דן פתאום מתכויץ  וזה האסון של דן!!!מחוק!!! 
כולו... הוא רואה את העיניים הקדושות והבוערות 

צא  -צועק עליו גיוואלדשל בנימין השמור ש... ש
טמא... והוא פתאום נזכר כמה שהוא באמת 

 טמא... אבל לא!!! תבין דן... יש לך תפקיד אחר!!!

אתה מומחה בתנודות  התפקיד שלך זה פעמון!!!
 לפעםרוחניות של רצוא ושוב... וכשרוח ה' מתחילה 

בך... אף אחד לא עומד במחיצתך... גם בנימין ידיד 
סוגל להגיע למדרגה הרוחנית שלך... ה'... גם הוא לא מ

יש לך גבורה אדירה שאין אותה לאף אחד!!! רק מה?? 
המחיר של הפעמון הזה שבאופן פתאומי הוא עוצר... 
ואתה צריך להתלמד לא לאבד את הראש... ולדעת 
שלא נורא... נכון שבשבועיים האחרונים אין לך חשק 

שפתרת ללמוד בגרוש... נכון שהיה לך אתמול סדר ב' 
סודוקו מחוסר מצב רוח... נכון ששלשום היו לך 
מחשבות בלתי נשלטות והרגשת כמו חיה רעה... אבל 
אל תבהל!!! תחזיק מעמד... אל תאבד ראש!!! תעשה 
מאמץ עליון להתחזק כי עוד רגע הפעמון שוב 
מצלצל... ותצלח עליך רוח ה' ואתה שוב תזנק כמו גור 

ריך לעשות חשבון נפש (ואז כמובן צאריה מן הבשן... 
מסוג של התייעלות איזה ממזערים את המעידה הבאה... או 
איך מצליחים להחזיק מעמד ולא ליפול בכלל גם כשהפעמון 

  מפסיק...)

בקיצור: יש אסון נוסח בנימין ויש אסון נוסח דן!!! 
מת!!!! אם --אצל בנימין האסון הוא ועזב את אביו ו

ר באסון... אבל דן?? הוא עוזב את אביו לרגע זה נגמ
לדן יש רגעים של חולשה... אצל דן מעידה רוחנית זה 

דן לא קולט את -בכלל לא אסון... אם כבר אסון זה ש
המבנה הרוחני שלו... הוא לא קולט שהוא פעמון!! 
והוא נשבר מזה שהוא לא יציב כמו בנימין שתמיד 

 תמיד דבק בה'... זה האסון של דן!!!! 

--- 

.. ננסה להבין: באמת מה העניין כעת קצת עומק
בפעמון הזה של דן?? מה התועלת בחוסר 
היציבות המתסכלת הזו.. שיום אחד הפעמון 
מצלצל בשיא העוצמה ואתה מטפס לשמים. ויום 
אחר הפעמון בשביתה ואתה בקריסת 
המערכות?? איזה מין שליחות זו?? בשביל מה 

 זה??

 העניין הוא כך: 

יש עוד מישהו  ל המחנות','מאסף לכלא רק דן נקרא 
זה לשון  הנפש הישראלית!!!שזכה לתואר הזה... 

כי הוא יתברך שמו הנפש החיים שמבאר: (ש"א פ"ו) 
אחר שברא כל העולמות, ברא את האדם אחור 

בריאה נפלאה, כח מאסף לכל למעשי בראשית 
שכלל בו כל צחצחות אורות הנפלאות  המחנות,

והעולמות והיכלין העליונים שקדמו לו, וכל תבנית 
הכבוד העליון בסדר פרקי המרכבה וכל הכוחות 

כולם נתנו כח וחלק מעצמותם הפרטים... 
בבניינו ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו 

כלומר: מצד אחד הנשמה חצובה מהמקום   שבו״

ומאידך הנפש שורשה  הכי גבוה למעלה מהכסא...
דווקא השילוב המנצח מהמקום הכי נמוך ומגושם... 

שזה מה שנותן כח ליהודי להיות  הזה הוא 'כח מאסף'
המושך בכל החוטים של כוחות ההשפעה כולם,   

ממילא דווקא ככל שהיהודי הוא כח מאסף של יותר 
ויותר כוחות מנוגדים בבריאה... כך הוא עושה תפקידו 

וד כל העולמות...  רגע רגע... בשביל שלא בחיבור ואיח
תחשוב שאני מדבר דברים מופשטים... בא נתרגם את 

 זה לדוגמא פשוטה: 

עמוד חשמל הכי  ארון חשמל,ויש  עמוד חשמליש 
שגרתי ברחוב, יש בו מתח גבוה מאוד שמי שח"ו 
נוגע בזה מת במקום.. לעומת זאת דווקא הארון 

ל של הרחוב, חשמל שמפעיל את כל העמודי חשמ
דווקא שם כמעט ולא מתחשמלים, וגם אין שם 

!!!! כולם מבינים שדווקא ולמרות זאתמתח גבוה... 
הארון חשמל הלא מרשים הזה, כאן מפעילים את 
ככל החשמל... והוא הרבה יותר חשוב מכל עמוד 

כי לעמוד חשמל יש תפקיד  ולמה?? חשמל אחר... 
קידו די פרטני, הוא משמש כעמוד חשמל שתפ

להעביר רצף של מתח חשמלי מהעשר מטר 
'כח שמאחורה, לקדימה, ואילו הארון חשמל, הוא 

שאליו מתקבצים כל חוטי החשמל של כל  מאסף'
הרחוב, והתאורה, והבתים... והוא לוח הבקרה 
שלהם... ממילא ארון חשמל הוא הרבה יותר 
חשוב... אם עמוד חשמל נופל, זה לא נורא, תוך 

חוטים אחרים והכל יסתדר... אבל  חצי שעה נמתח
אם הלוח חשמל 'הלך', כל מערכת החשמל ניזוקה 

המלאך הכי  על אותו משקל,ולך תתקן את זה... 
קטן הוא קדוש וגדול לאין ערוך יותר מהיהודי הכי 
צדיק בדיוק כמו עמוד חשמל שיש לו מתח גבוה, 

יהודי זה לא  כח מאסף,אבל למרות זאת יהודי הוא 
ל אלא ארון חשמל שכל הכוחות עמוד חשמ

נאספים אליו, וממילא יש בו כח למשוך בחוטים 
 ולהיות הפותח וסוגר של כל ההשפעות כולם...

ככל שהיהודי הוא יותר ויותר כח  ומעתה:
מאסף של כוחות קוטביים ומנוגדים שיש 
בעולם ככה הוא יותר ויותר כלי ראוי לקדש 
שמו ית' בעולם! שתבין: היהודי הקדוש 
שנמצא 'בשמים ממעל', כשהוא יגיד ק"ש... 
הוא ימליך את ה' רק 'בשמים ממעל', אבל זה 
לא מספיק... כי מה יהיה 'על הארץ מתחת', 
מי ימליך שם את הקב"ה?? בשביל זה יש לנו 
עובד ה' שיש לו פעמון יחודי שמצד אחד 
ראשו בשמים ומצד שני לפעמים הוא מוצב 

היום ומשיב  ארצה... כשהוא!!!! כשהוא יודע
אל לבבו שה' הוא האלוקים, אז הידיעה הזו 

'בשמים ממעל ועל הארץ מתחת מתפשטת 
כי אותו יהודי נמצא גם שם וגם  אין עוד',

שם...  בשביל זה צריך את הניגודים הכ"כ 
קיצוניים... ומאוד חשוב למי שהוא כזה, לדעת 
על מה זה יושב... אל תחשוב שאתה רשע 

תה חסר עקביות וחסר ופושע, אל תחשוב שא
סיכוי, תבין שזו גופא השליחות שלך!! תדע 
שדווקא בדרך זו אתה יכול לקדש את שמו 
יתברך ביחוד הנעלה ביותר שאחרים לא 

 יכולים. 

כן... זה הכח של שבט דן!!! לשבט דן היה את 
היכולת לקחת אנשים שפלט אותם הענן 
ולהחזיר אותם לקדושה... איך?? כי עובד ה' 

דן יש לו אחיזה שם!!! יש לו שם רגל... משבט 
יש לו רגעים של נפילה... שנותנים לו כלים 
להבין מי שנמצא שם ולהעלות אותו משם... 
או בדרך של קירוב... ולאו דווקא... הדברים 

 נעשים גם בצורה יותר שמימית...
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      הצצה לדף היומי....  ....אפיית מצות בבוקרו של יום הפסחח
כעת התחלנו את הפרשיות שעוסקות ביציאת מצרים... וגם בדיוק כעת עוסקים לומדים פסחים במסגרת דף היומי... אז  

 הקרוב שיגיענו ה' אליו שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך... הצצה קטנה לחג הפסח
חסל סידור  לפתיחת שערי העזרה... .ב"ה תרועת החצוצרותבדקות האחרונות נשמעה עלות השחר... יום ט"ו בניסן... ובכן: 

יציאת מצרים  סיפורמצווה היקרה של ככל משפטו וסידורו... יש בלב איזושהי תחושה של געגוע ופרידה מהפסח כהלכתו 
הגיע זמן ק"ש של שחרית... שגם שם אנו זוכים מידי יום  באו ועודדו אותנו שהנה... שכעת עבר זמנה... אבל תלמידי ר"ע

הגברים תפסו את הרגלים בזריזות והלכו לבית המקדש... אבא   יום צאתך מארץ מצרים... את להזכיר להזכיר!!!לכה"פ 
... כן... כל הגברים ליו"ט בשר שלמים לכל המשפחה אכילת ש חגיגות כדי שיהיה מספיקוסבא הצטיידו עם קרבן ראיה ושלו

אנחנו האמהות קמנו בזריזות... אין זמן!!! הרבה עבודה לפנינו... צריך להכין סעודת יום טוב!!! בל נשכח ו יצאו לדרך... 
יתה מהר לסעודת יום טוב... היום הגברים יש עליה אחת פחות משבת... למה?? כדי שיחזרו הבי של יו"ט שבקריאת התורה

גם אם יש קרבן מוסף... אבל לא יתעכבו הרבה זמן בבית המקדש... זה לא סוכות שיש ניסוך המים וערבה וכו'... זה פסח!!! 
 זה רק בשעה ששית... ומיד אחרי התמיד הם יחזרו לשמחת יו"ט... 

כל ת יום טוב!!! בטח... אצלנו לא אוכלים לחם מאתמול... ית מצות לסעודטוב... צריך לגשת בזריזות ל... ל... ללישת ואפי---
דיוק ביום טוב לאכול מצה מלפני מאכלים משובחים... אז בב . ובפרט ביום טוב שיש עניין להתענגבוקר אופים פת מחדש..

 טוב!!! יוצאים למשימה... אופים מצות!!!  שבוע?? אין על מה לדבר...
אמא הוציאה בזהירות את  הזדרז... כי השמש אוטוטו מתחילה לעלות ואסור לאפות מצות מול החמה...דבר ראשון ל ובכן...

היות מיוחד ש ביו"ט ואסור לנגוע בו... אבל ביו"ט של פסח יש היתר כלי המדידה... כן... בעקרון כלי המידה הוא מוקצה
דה של מצווה ובשביל מדידה כזו מותר להשתמש מדי מחשש חימוץ!!! אז זה נחשב אסור לאפות כמות של יותר מעשרוןו

 מוכנה עם העריבה עמדה כבר ה בדיוק בדיוק עשרון!!! דודה נחמהאמא נכנסה לזהירות לחדר של הקמח ומדד ביו"ט...
הוציאה כד של מים (שלנו) ודודה נחמה התחילה  מישהי אחרת (אחד לקיטוף ואחד לצנן את הידיים) ...ועם שתי ספלים של מים

 ... שללו
ללוש... אל תפסיקי אפילו רגע... אנחנו מחכים  ... תמשיכי... תמשיכי.. איפה יענקי... יענקי נעלם...  דודה נחמהרגע רגע.אבל 

איפה היית? במקווה!!!! הלכתי לטבול  ואז לפתע יענקי בן השש מופיע בריצה עם פאות רטובות..   ליענקי... איפה הוא???? 
... כעת תפרישי חלה... אה... להפריש חלה?? אז רגע... אני צריכה ליטול ... יופי... נו... דודה נחמהאוהולשם טהרת תרומה... 

 -ידים לתרומה... הדודה נטלה ידיים ומיד קרצה אחד מעשרים וארבעה מהעיסה... בירכה ואמרה הרי זו חלה... כעת יענקי
תוך כדי שאתה רץ כל הזמן "תעבוד" על הבצק ש... שלא אבל רררררוץ!!!  רוץ!!!! ררררוץ עם זה לגברת כהן השכנה...

 יחמיץ ח"ו... 
זה גם חלה שהיא תרומה לכהן ואסור שהיא תטמא וזר  זה לא צחוק... יש לי פה פצצה מתקתקת!!!יענקי רץ עם החלה!!! 

ה ובל ימצא והאוכלו גם בצק שאם ח"ו הוא מחמיץ זה... זה בל ירא כל אותה חייב מיתה... וחוץ מזה שהיא חלה... היאשאו
... היא כבר מכירה את הדפיקות . גברת כהן מיד רצה לדלת עם הכפישהחייב כרת.. יענקי דפק כמה דפיקות בהולות.

 על יודעת שיש פה חלת בצק שצריך להכניס אותהכבר הבהולות האלו... כשהיא שומעת את הדפיקות האלו בפסח... היא 
בחלה... בודקת אם ח"ו הכסיפו  היטב כהן כמובן לא לוקחת סיכון... היא מעיינת אלונקה כמה שיותר מהר לתנור... גברת

פניה... טוב... בסיידר... הבצק נראה ממש טרי... אגרוייסע ישר כח... יענקי חזר הבייתה והודיע שהמשימה הוכתרה 
יא רוצה שאני אקח את החלה... אוי... איך שכחתי... כשאמא אמרה לי שה אבל אז לפתע יענקי תפס את הראש!!!בהצלחה... 

אין אם ככה  שם קודש... שכחתי לכוין לשם ביאת מקדש...ל גם רצתי מהר למקווה וטבלתי לשם תרומה... ושכחתי לכוין
 !!! כדי לעלות למקדש... מנוס... אני צריך ללכת שוב למקווה

כה להסתובב כל הזמן ולהסתכל על רבקה הקטנה... גם לה יש משימה לא פשוטה... תוך כדי אפיית המצות היא צרי
הריצפה... לבדוק אם לא נפלה איזו חתיכת בצק על הריצפה... ואז היא מיד מרימה אותה... מנקה אותה... וקדימה לתנור... זה 

 ב"ה לא צחוק!!! אנחנו באמצע פסח!! חתיכה הכי קטנה של בצק שנשכחה על הריצפה ולא הגיעה לתנור זה חמץ גמור...
 שון של הבצק נגמר...העשרון הרא

זכתה לברך על הפרשת חלה... שוב יענקי הוזעק...  שניה... שוב נמדד עשרון... שוב דודה נחמהוכעת שוב!! עברנו לנגלה ה
 ב"ה גם זה הוכתר בהצלחה... רץ לגברת כהן עם ההפרשת חלה השניה...  הוא שוב

 צות טריות מוכנות לכבוד יום טוב...והנה... הגברים מתחילים לחזור מבית המקדש... ויש להם כבר מ
חגיגה שלימה!!! כשהגברים ילכו לבית המקדש להקרבת העומר  עוד פעם מחר בעזה"ש... יום ט"ז בניסן... יש לנו פה--- 

ת... שמחה משפחתית מיוחד לנו ביום הזה יש אבל לא רק!!!נאפה פה מצות לאותו יום... ו נקום בזריזות וכו'... אנחנו שוב
כל הבלגן של הקורונה... בקיצור: הוא הרגיש ירידה רוחנית סו"ס  שלנו בתחילת החורף היה לו קצת ריפיון בלימוד... יוחנן

כללית ויום אחד הוא החליט לתפוס את עצמו לידיים... והוא החליט לקבל על עצמו נזירות למשך שלושה חודשים עד חג 
וברוך ה' הוא עמד  )זה יהיה לך רק עבירה אחת גדולה... ל עצמך נזירות... אפילו לא בצחוק...(אגב: היום זה לא קשור... אל תעיז לקבל עהפסח!! 

בזה בגבורה... והיות ונזיר צריך להישמר מטומאת מת... אז הוא נכנס לבידוד של שטייגן... ולא יצא מהישיבה שלושה 
אבל ככה באזור  אולי שבוע שעבר נספר את ההתפתחויות שהיו שם) כ...(עזוב... זה לא היה פשוט כ" חודשים... ישב ולמד בהתמדה עצומה...

(זה חודש אדר הוא שלח מכתב הבייתה שהוא צריך לצאת בליל ששי לנקות בתי כנסיות בשביל לממן את הקרבן נזיר שלו... 

עלי!!!! אבא החזיר לו מכתב קפץ ואמר: קרבנות יוחנן  מיד אבא לא בא ברגל)ש הוצאה כספית חטאת, עולה, ושלמים ולחמי תודה... זה
הולך לגלח שם בלשכת  כנראה הוא !! והנה... בעזה"ש ביום ט"ז בניסןצא מהישיבה... הכל בסייידר... הכל עלי!עזוב... אל תש

צריכים להיות מוכנים  צריך להכין לו רקיקי נזיר... שהרקיקים האלו ... ו... וכמובןהנזירים ולבשל את האיל שלמים תחת הדוד
זה שלחמי תודה !! לעומת כן... רקיקי נזיר זה שלושים חלות.     ..בשעה ששוחטים את האיל נזיר "פ שיקרמו פניהם בתנור)(לכה

וזהו!!!  ואילו ברקיקי נזיר זה רק שלושים מצות ועוד עשר חמץ...מצות ארבעים!!! כל ההבדל ביניהם... שלחמי תודה זה שלושים 
נזיר שזה רק המצות.. זה אפשר גם בפסח ואדרבה אפילו  ... אבל רקיקיסח בגלל החמץ שיש בופשר להקריב בפקרבן תודה אי א לכן

תורה... ואז יוחנן יקריב את !!! אז אנחנו בעזה"ש נאפה את שלושת סוגי המצות... חלות רקיקין ורבוכה לפי המתכון שמפורש במומלץ...
גם ו... עניין של אכילת בשר שלמים ת שלמי שמחה... כן... שלמי שמחה זה נטונאכל את הבשר ונצא בו ידי חוב הנזיר שלו וכאנחנו קרבנות

עם הבשר שלמים... כל הציבור קיבל אותו בשירת אשרי מי שגדול בתורה... אל  ופר...  כשיוחנן חזר מסאפשר לצאת ידי חובה שלמי נזירב
הרבה די עבר הוא גדולה!!! שמחה באמת הוא יוחנן של נזיר האיל עתשאל... הגיע שהוא הלום...עד זה...ד על נספר הבא בשבוע אולי

5 
 בקרוב ממש

 האם מותר לדבר על ה"בעיות" של הדור??
ישנה נקודה שצריך לברר אותה: החפץ חיים בשמירת הלשון 
מקדיש פרק שלם (שער התבונה פ"ד) על זה שאסור ללמד 
חובה על עם ישראל בכללות!! הוא מביא שם כמה מאמרי 
חז"ל על ישעיה שאמר "בתוך עם טמא שפתים אנוכי יושב" 
והוא נענש על זה... ומשה רבינו שאמר "תרבות אנשים 

 ממנו שבואל...  חטאים" ויצא
מכאן למדים שאסור ללמד חובה על עם ישראל ולדבר 

 בגנותם!!!
ולכאורה זה מאוד קשה: כי.. כי בדברי רבותינו אנחנו מוצאים 
בלי סוף התבטאויות של תוכחה על... על שבעוונותינו הרבים 
בדור הזה המצב לא טוב... ויש הרבה שהם לא בסדר והם 

חיים בעצמם אפשר למצא  חוטאים... אפילו בכתבי החפץ
המון פעמים התבטאויות מסוג ש... ש... בדור האחרון כבוד 
התורה הידלדל מאוד וקשה למצא יהודים שמקפידים וכו' 
וכו'... וכל נביא וכל מוכיח בשער זה סוג ההתבטאויות... אז 

 השאלה הנשאלת: מתי זה נכון ומתי לא???
על זה שהוא צא ולמד ממשה רבינו בכבודו ובעצמו שנענש 

ביטא בשפתיו "שמעו נא המורים..." ומאידך... בפרשת 
עקב הוא אומר: ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם" 

 ועל זה הוא לא נענש...
 אם ככה: אז מתי כן ומתי לא??? 

זה צ"ע... ש... שצריך ללמוד אותו בעיון... אשמח לשמוע 
 תשובות...

וחה לגמרי... אבל בשביל לא להשאיר את השאלה פת---
אנסה לומר משהו... משהו חלקי... דבר ראשון: כל מקרה 
לגופו!!! אם צריך להוכיח אז צריך!. כמו שמשה רבינו 
בתוכחתו בתחילת חומש דברים מניח את כל החטאים של 

אם צריך אז עם ישראל על השלחן במשפטים נוקבים... 
ין על זה נאמר ד"מוכח להם במילי דשמיא" וכאן א צריך!!!!

חכמה ואין עצה ואם במקום שיש חילול ה' לא חולקים 
כבוד לרב... כ"ש שלא חולקים כבוד לתלמיד... אבל כ... 
כשאין צורך אז אסור!!! וממילא כל מקרה לגופו... זה דבר 

 ראשון...
דבר שני: יש לחלק בין עוונות הדור!! לבין ניסיונות הדור!!! 

ים בגלישה לדוגמא: להגיד שהדור שלנו פושעים וחטא
ברשת... זה כף חובה... אבל להגיד שלדור שלנו יש 
ניסיונות מאוד קשים מול הרשת... זה לא כף חובה... לא 
דיברנו על כלל ישראל!! אדרבה... דברנו על הנתונים 
הקשים שלהם... על ההתמודדויות שמשכימות 
לפתחיהם!! ולא רק שזה לא לימוד כף חובה... אלא 

זכות... וצריך לדבר על זה ולהרחיב אדרבה זה לימוד כף 
בזה... כי... כי זו מפת הדרכים שלנו... לזהות את הקשיים... 

 את המהמורות... ולא ליפול בהם...  
ממילא כשמדברים על תופעות בעייתיות שקיימות בדור 
שלנו... צריך בסה"כ להיזהר להגיד את זה בנימה נכונה!! 

ל הציבור החרדי המצב הקשה ש --במקום לדבר בנימה של
כיום... כמה פשיעה ונפילות רוחניות יש...  צריך לשנות את 

איזה אתגרים קשים יש לציבור החרדי כיום! איזה -הנימה ל
ניסיונות קשים יש לנו שלא היו בדורות הקודמים... זה אמנם 
שינוי קטן בסגנון אבל זה הבדל שמים וארץ!! באופן כללי... 

וד קריטי... כי כשאתה עסוק השינוי הזה בסגנון הוא מא
בלהציף את המחדלים ואת הנפילות שלנו... זה רק עושה 
הרגשה גרועה של פשיטת רגל ושום תועלת אין מאוירת 
נכאים הזו... אבל אם אתה רק משנה את הנימה ואומר: אוהו... 
תראה איזה אתגרים יש לדור שלנו... איזה ניסיונות משכימים 

אדרבה... הם נותנים העצמה!! הם לפתחנו... המשפטים האלו 
מעמידים אותנו מול האתגרים וקדימה... תצלח את 

 המשימה... 
--- 

אלו הם שני דברים שהעליתי כעת בחכתי... אבל עדיין!! עדיין 
הספק בעינו עומד... וצריך למצות את הנושא... כי... כי אנחנו 
מתמודדים איתו כל היום... כן... כל היום אנחנו עסוקים 

בעיות שלנו... צריך להצביע על המחדלים וצריך גם לתקן ב
אותם... השאלה היא איך מציגים אותם בצורה הנכונה ש... 
שלא תעליב את האבא המשותף שלנו שלא אוהב לשמוע 
דברים רעים על הילדים שלו... לגיטימי ביותר!!!! מותר לאבא 
לבקש את הבקשה הלגיטימית אל תדבר איתי רע על הילדים 

י... ועל זה אמר הלל: מאן דעלך סני לחברך לא תעביד.. זו של
 כל התורה כולה ואידך זיל גמור... 



“ 

 

  להיות אסיר תודה דווקא למי שאני הכי לא סובלל
הגמ' בברכות (נח.) מספרת שבן זומא עמד פעם על גב מעלה בהר הבית.. ומשם הוא יכל 
לראות שישים ריבוא עם ישראל... עמד ובירך: ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו 
לשמשני שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומין זה לזה..."  את חטאי אני מזכיר 

מ' הזו... תמיד הבנתי בפשטות, שהיות ובן זומא כידוע היום... שתמיד כשלמדתי את הג
היה תנא קדוש ואדם השלם בקדושת יוצרו... ממילא כשהוא ראה כ"כ הרבה יהודים... הוא 
הבין שכל אלו הגיעו לעולם כדי לשמש אותו... כמו שחז"ל אומרים שכל העולם לא נברא 

א שהכיר את מעלתו הודה לקב"ה אז הנה!!! בן זומ (שבת כט:)אלא בשביל זה וכו' וכו'.. 
שברא את כל האנשים האלו בשבילו... בשביל שישמשו אותו!!! והיות וככה הבנתי אז 
הגמ' הזו דווקא מצאה חן בעיני... בטח... ומאז כל פעם שהייתי מתפלל באיזה בית כנסת 
של יהודים פשוטים... הייתי ככה ממלמל לעצמי בלחש: ברוך שברא כל אלו לשמשני 

 י אני בן תורה ועובד ה' וכו' וכו'... שהר
זו  והיום... במבט לאחור אני קולט שהמחשבות האלו היו פסולות... טמאות... משוקצות... 

ההיפך הגמור... זו מחשבה של נטו בעל גאווה שלא רק  לא מחשבה של בן תורה!!!
תכל שהתורה לא עידנה את המידות שלו אלא עוד עושה תורתו קרדום לחפור בה ולהס

על כל היהודים במבט של עליונות כמו טווס מנופח כאילו כולם באו לעולם בשבילי... 
איכס... זה ממש על חטא שחטאנו לפניך בשיקור עין... ועל חטא שחטאנו לפניך בעיניים 

 רמות שבדיוק על זה אנחנו מתוודים ביום כיפור...
בא לשמש ולשרת ולפרנס את  אז זהו שלא!!! עובד ה' מבין שאדרבה... בתור עבד ה' הוא

כל העולם... ואם ככה... אז תכל'ס... מה כן??? מה בכל זאת התכוין בן זומא כשאמר "ברוך 
 (כפי שמבואר שם בהדיא בהמשך הגמ' ואכמ"ל...)ההסבר הוא פשוט:  שברא כל אלו לשמשני??

היה הקב"ה בנה את העולם בצורה כזו שמכריחה אותנו להיות אנשים חברתיים!!!! שנ
תלוים אחד בשני ונצטרך את השני... לדוגמא: כעת... איפה שאתה נמצא עכשיו... תסתכל 
ימינה ושמאלה.. ותבחר איזה פריט שנמצא כעת לידיך... בא ניקח את הכסא שעליו אני 
כעת יושב!!! תנסה לחשוב כמה אנשים בעולם היו שותפים בהכשרת הכסא הזה כדי שאני 

מנם איזה נגר אחד רשמי שהוא עשה את הכסא.. אבל חכה... אוכל לשבת עליו... היה א
הוא היה צריך גם מסמרים... וגם כלי עבודה כדי לשייף את העצים.... מאיפה היה לו כלי 
עבודה?? כאן נכנסנו לתחום של טמבור... מתכות... ריתוך... רגע... ומאיפה בכלל היה לו 

הוא סוחר עצים... רגע... ואיך הביאו את עצים...?? אה.. יש כנראה מישהו שמגדל יערות ו
(ויש גם העצים?? מישהו כרת אותם... וגם אחרי שהוא כרת... היה צריך משאית הובלות... 

רגע... והחדר עבודה של הנגר הרי צריך שם חשמל בשביל הכלי  מישהו שייצר את המשאית)
ונה... בקיצור: אני יכול עבודה... נו... מאיפה חשמל?? אה... אז גם חברת החשמל נכנסה לתמ

להתגלגל איתך עכשיו סביב הכסא התמים שאני יושב עליו ותגלה שחצי מיליון בני אדם 
זה אולי  וזה לא בדיחה!!!!לכל הפחות היו מעורבים בהכשרת הכסא שעליו אני יושב!!! 

נשמע קצת תלוש... נשמע רחוק מידי... אבל אם תחשוב על זה... זה כפשוטו!!! כי תכל'ס 
הכסא שלי צריך מסמרים וצריך עצים וצריך הובלה ואת כל זה צריך לעשות!!! ובאמת 
מאות אלפי אנשים מעורבים בכל פריט הכי קטן שקיים בעולם!!!! וזה!!! זה מה שבן זומא 

בן זומא מתפעל ואומר: רבש"ע: רצית  "ברוך שברא כל אלו לשמשני"!!!!מודה לה' ואומר: 
צית שאני אהיה אדם מן הישוב... ולכן בראת את העולם עם שאני אהיה יצור חברתי!! ר

כ"כ הרבה פרטים וצרכים... באופן שכל דבר הכי קטן שאני צריך... מעורבים בו ששים 
 ריבא אנשים... וכל אלו באו לשמשני!!! מה הכוונה באו לשמשני???

 אני זקוק לשימוש שלהם!!!!בעל כרחי... בין אם ארצה ובין לא ארצה... 
שהם העבדים שלי... שאני הפריץ והם באו לשרת אותי... הפוך!! אני זקוק להם... אני לא 

חסד יבנה!!! כל  -צריך את ההושטת יד שלהם... ותודה לך ה' שבראת עולם כזה של חסד
אחד בתחום שלו מושיט יד ותורם את חלקו ומבין כולם ביחד יוצא שלכל אחד יש את כל 

 מה שהוא צריך... 
הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד משיכה על אותו מהלך: ושם הגמ' מ

שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה 
מה פירוש?? אדם הראשון היה  ...ואח׳׳כ אכל ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני

היה צריך לזרוע!  הואהיה צריך לחרוש!!  הואאדם בודד!!! גלמוד!!! אם הוא רצה לאוכל.. 
עושה הההההכל לבד מתחילה ועד סוף...  הואזורה!!  הואדש!!  הואמעמר!  הואקוצר!!  הוא

אומר בן זומא... אני חי בעולם שיש בו ששים ריבא אנשים והעבודה מתחלקת  -אבל אני
אנשים נפלאים וכזה בין ככככולנו... תודה ה' שכ"כ הקלת עלי.. תודה לך ה' שבראת כאלו 

 עולם חסד שכולנו ביחד מתחלקים בעבודה...
שלו זה ברוך שברא כל  השניהבן זומא מחלק את הברכה שלו לשני חלקים... הברכה  ---

וזה  ברוך חכם הרזים!!!!אלו לשמשני ואת זה ב"ה הבנתי. אבל הברכה הראשונה שלו זה 
ע: איזה נס שבראת אנשים שונים מסר עוד יותר נחוץ בשבילנו!! בן זומא מברך: רבש"

 ומגוונים בעולם!!!! שלכל אחד יש תחום משלו שהוא מתחבר אליו ואוהב דווקא אותו...
 וכאן הגעתי לנקודה העיקרית שאותה חשוב מאוד לחדד: 

לי יש הכרת הטוב מיוחדת לצ'אלמרס... הם מסוגלים להיות חברא קדישא ולעשות כל 
ל לעשות!! תאר לעצמך שלא היו צ'אלמרס בעולם... אז מיני דברים שאני הרגיש לא יכו

 אנחנו היינו צריכים להיות החברא קדישא... נו... אז לא מגיע להם הכרת הטוב מיוחדת... 
כמו כן יש לי הכרת הטוב לגבאי בית כנסת... אלה שצריכים לזרוק את כל העלונים מבית 

... כי אם 19יכים להעיר בענייני הכוביד ולהציב גבולות לשנוררים וצר (כולל אז נדברו)הכנסת 
הם לא היו עושים את זה... אז ה' ישמור... אני ואתה היינו צריכים לעשות את זה... נו... לא 
מגיע להם תודה??? אני אסיר תודה לכל מנהלי המוסדות.... אלו שצריכים לקבל את 

חצים... כי תאר ההחלטות הקשות ולעמוד על כללים נוקשים ולא להיכנע לשכנועים ול
לעצמך שהם לא היו... אז אני ואתה היינו צריכים להיות האנשים הרעים האלו שסוגרים 
את הדלת... ואם אני הייתי במקום הזה הרי לא הייתי מסוגל להירדם בלילות... והנה... 
הקב"ה ברא אנשים מסוימים שהם אוהבים את העבודה המזעזעת הזו... ואני מודה לה' 

שיעשו את זה במקומי... אני גם חייב להם הכרת הטוב שהם עושים את זה  שברא כל אלו

 ואני ב"ה נמלטתי...  
באותה מידה שאני מכיר טובה וצריך!!! להכיר טובה עכשיו!!!! באותה מידה!!!   

ולהגיד את אני יכול בבת אחת להפוך את הקערה על פיה... .. לכל האנשים האלו.
אאאאוף... אני לא מסוגל לסבול את  !!!!אותו תוכן ובנימה הפוכה לגמרי

הצ'אלמרס האלו.. איפה הרגש שלהם... סליחה.. למה אין להם רגש?? בגלל שהם 
חברא קדישא?? אין בעיה... מהיום אנחנו מפטרים אותם... מהיום אתה מכובד 

  להיות חברא קדישא... מהיום במקום לשנא אותם... תתחיל לשנא את עצמך...
 מסוגל לסבול את הגבאי בית כנסת..  כמו כן: אני לא

 אין בעיה... בא... תהיה אתה גבאי בית כנסת... אל תסבול את עצמך...
שצריך!! צריך הרי אנחנו מדברים על תפקידים ומשימות  הבנת את הטעות???

והקב"ה עשה חסד עם היקום כולו וברא מגוון של סגנונות שונים  אותם בעולם!!!
סוגי המשימות ויאיישו את כל סוגי התפקידים שצריך של אנשים שיתאימו לכל 

והתאים לכל תפקיד את  חכם הרזיםאותם בעולם... אז במקום להודות לה' שהוא 
 האנשים עם האופי שמתאים לו... במקום זה מה אנחנו עושים??

 אנחנו עסוקים בלהתעצבן עליהם... בלכעוס עליהם ולא לסבול אותם...
 תה קולט את הכפיות טובה שיש פה???אתה קולט את האבסורד?? א

 תסלח לי: אתה שונא את האוטו פח הזבל שיוצא ממנו כזה ריח רע??
סליחה!!! מתנצלים... מהיום האוטו פח הזבל יותר לא יעבור כאן... כדי שלא יצער 

 לפנות את הזבל לחיריה...  אתה מכובדאותך... מהיום 
ריח רע... זה לא סיבה לשנא את  זה בדיוק הרעיון!!! זה שהאוטו פח הזבל עושה

אלו שעובדים בו!! אדרבה... זו רק סיבה להודות לה'  שיש אנשים שמוכנים 
 לעשות את זה במקומי!! ולהודות גם להם...

 עמד על גב מעלה בהר הבית!!זה מה שכתוב שבן זומא ---
כשחז"ל משתמשים בביטוי הזה הכוונה היא שמי שהגיע לבית המקדש היה 

פתאום רואה דברים באור אחר... פתאום הכל נהיה מובן והכל הסתדר מתרומם ו
וכבר אין שאלות ואין נפתל ועיקש... זה כמו אסף המשורר שהיו לו שאלות 
כואבות בענייני צדיק ורע לו רשע וטוב לו... אבל כל השאלות האלו היו עדכניות 

ע לבית המקדש כי ברגע שהוא הגי (תהילים ע"ג) עד!!! עד אבא אל מקדשי קל...
ושם!!! מהגובה הזה ומהאויר הטהור  "היה עומד על גב מעלה בהר הבית"הרי הוא 

 של בית המקש פתאום הכל נהיה מובן... אין שום שאלות... הכל מסתדר לפתע... 
זה בדיוק מה שהיה עם בן זומא... כלל ישראל במשך השנה... כל אחד נמצא 

חד ממוקם בנחלה שלו... במשך השנה לא בפינה שלו... שנים עשר שבטים... כל א
כ"כ בריא לעם ישראל להתחכך אחד עם השני... סו"ס ראובן ושמעון מדובר 

(עיין מאמר אחורי בגיליון זה על התהום שמפרידה בין שבט דן לשבט בסגנונות מאוד שונים... 

זה שתי צבעים שונים לגמרי באבני החושן עם שתי משבצות שונות  בנימין..)
(ולכן במשך השנה יש עניין ש"לא יום הם לא אמורים להסתדר אחד עם השני...  שביום

תסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו בני ישראל... צריך לאהוב אחד את השני 

אבל!!!! שלוש פעמים בשנה... פתאום כל עם ישראל נפגשים וכולם מרחוק!!!) 
 !! איך זה יכול להיות???נכנסים בשער אחד פתאום חברים כל ישראל!

שם... בהר הבית... כשעומדים שם בגובה הזה ובאויר  על גב מעלה בהר הבית!!!!
הצלול והקדוש הזה... שם מקבלים כלים מיוחדים להבין אחד את השני... שם 
אפשר לראות פרצופים שונים ודעות שונות ולהבין שזה לא חילוקי דעות... אלא 

להבין שזה שפרצופיהם שונים ודעותיהם שונות... זה  ברוך חכם הרזים!!!זה 
כל ההבדלים בינינו זה רק  ברוך שברא כל אלו לשמשני!!!---בסה"כ בגלל ש

בגלל שיש בעבודת ה' הרבה מאוד עבודה... יש הרבה תפקידים שונים וצריך 
לאייש את כולם... ובשביל לעשות את כל מה שצריך לעשות בעבודת ה'... בשביל 

צורך בשנים עשר שבטים שלכל אחד יש תכונות אחרות ותפיסות אחרות זה יש 
ופרצופים שונים לגמרי כדי לאייש את התפקיד שרק הוא יכול לעשות אותו!!!!  
בן זומא אומר: ברוך שברא כל אלו לשמשני... תודה רבה רבש"ע... תאר לעצמך 

ם בכל שעריך?? שלא היה את שבט לוי... אז מי היה צריך להיות השופטים ושוטרי
אני ואתה היינו צריכים לעשות את זה!!! אז במקום להתעצבן על האנשים האלו... 
תגיד תודה לה' שהוא ברא אנשים שבדיוק מתאימים לזה!! אם לא היו מחזיקי 
תורה בעולם אני ואתה היינו צריכים לכתת את רגלנו בכל העולם... אם לא היו 

צריכים לעשות את העבודה הקשה הזו.. אז ראשי ישיבות ומשגיחים אנחנו היינו 
אז דווקא!!! דווקא גם אם אתה לא מתחבר לאיזה שליחות מסוימת בעבודת ה'... 

דווקא לכן אתה מחוייב הכרת הטוב למי  בגלל שאתה כ"כ לא מתחבר לזה...
 -שעושה את זה במקומך ולהודות לה' שהוא חכם הרזים וברא כל אלו לשמשני

א מתאימה לי ומתאימה להם... כן.. הקב"ה לא הפיל עלי לעשות את העבודה של
משימה שאני לא אוהב אותה... הוא דאג שיהיו אנשים עם אופי אחר שהם כן 

 יאהבו את זה... לכן מה?? לכן אני לא אוהב אותם??? איזה מין כפיות טובה זו...
--- 

אם כל  עכשיו ככה: בן זומא הבין את זה כשהוא היה על גב מעלה בהר הבית...
כלל ישראל היו גם מבינים את זה לכה"פ כשהם היו על גב מעלה בהר הבית... 
הרי בית המקדש לא היה נחרב... ואם בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם זה רק 
בגלל שעם ישראל אמנם עמדו על גב מעלה בהר הבית... ובכל זאת לא הבינו את 

יד הקשה... להיות כאן... למטה... לא!! ולכן... אין ברירה... מאיתנו נדרש התפק זה!!!
אנחנו לא על גב מעלה בהר הבית... ולמרות זאת נדרש מאיתנו להבין את זה!!! 
זה לא קל... אבל זה מה שנדרש!! להבין את התפיסה הפשוטה הזו שהניגודים 
שבינינו הם פשוט חלוקת תפקידים שאנו צריכים להגיד תודה אחד לשני על 

ים כ"כ... כי רק ככה כל אחד עושה את התפקיד שלו... ואז עצם זה שאנחנו שונ
  יחדיו!!!!!!לו  שחוברהעיר  -הבנויה -נזכה לעומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים

 אמן. 
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1 יד גי המ ר ופ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור  " ההפיכה   תוך מ " 
" לקרב איך  לדעת  " נ'  פרק    

ם ירצה יכול הוא אפילו  שיחה טובה א   הוא מודיע לו כי בחדר זה מתגורר חיים שלום ותתאפשר לו לנהל עמו   , מאורך   ף בצרי חדר  איזה  זלמן מכניסו ל החייל שמוביל את אפרים    : יר תקצ 
עם    ולהסתבך לצאת לחוץ  או    , יחשב כמסיג גבול לה הוא  עלול  אם להישאר במקום    , אין לו מושג מה לעשות   , חש עצמו מבולבל   ים זלמן ר ר לחלוטין. אפ א מיות כאן הו להשיבו אל המקורות  

איך להתנהג בבעיה כה    , ו בדעה נכונה הוא מחליט לכוון בתפילה שה' יחונן אות   , ל ערבית בינתיים הוא נעמד להתפל   . ן לתוצאות י ת הוא מחליט להישאר ולהמ   לבסוף   , אית המשטרה הצב 
 בוכה. ס 

לו    אבל יש החדר  מ   ו ת ו האומץ היה מסלק א אם היה לו את    , את דמו   מרתיח דבר זה    , ות בחדרו פולש זר לבוש כחסיד פתע לגל החייל עומד מו   , לחדר יז  על לה נכנס חייל  באמצע התפי 
 רו.  טרד מהדמות זה מזכיר לו את עב וא מאד מו ס לחדר. ה מה טיבו ואיך נכנ   גלה בפניו ואז ידע ת יד, הוא ממתין עד שהלה י פי החס כל ת דרך ארץ  מיד 

חייל בשם בנג'י שבוחש בכל הקדרה, החייל הזה מוכר כשרלטן    עומד מאחורי כל העסק    , מה שמתרחש בחדר שם מיקי על  וח לאחד ב הוא התבקש לדו   , יר דרך חר בחוץ משקיף חייל  
 מסוכן שאיש אינו מעוניין להתעסק איתו. 

גיסו  לחיים שלום כי    , לשניהם ישנה הפתעה גדולה   , ן מגלים איש את רעהו יהם, חיים שלום ואפרים זלמ פ ות הפתעה יוצאות מ זעק   , שני האנשים מגלים איש את רעהו   , מפגש מגיע ה ע  רג 
  האהוב   חברו גלות את  ל   נדהם גלה באפסותו, אפרים זלמן  הוא הת אותו מאד הוא טרח שנים להסתיר את עצמו ולבסוף  את זהותו ונכנס לחדרו, דבר זה מזעזע    הגיע אל חדרו הוא יודע 

 ם. ה' ירח   ! שהוא ירד מהדרך הישרה?   ... ט בש"ס ששל   ם ו עילוי עצ   הוא היה   , הלא היה הבחור הטוב ביותר   ? ביותר כחילוני גמור, איך ירד מהדרך הישרה 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^ 

ום  ק מ   , בתוך מחנה צבאי   ו ר ד ח פתע מאד לגלות את אפרים זלמן ב מו חיים שלום היה  לם היה מוחלט,  הה   , ה מול זה ז   למן וחיים שלום כשעמדו אפרים ז 
   . יותר ב   אדם חרדי ל על אחת כמה וכמה    , בלתי קרוא   שאין גישה לשום אזרח 

הסוד הזה היה    ? איך הגיע אפרים זלמן למידע הזה   , מאשר המפגש של אפרים זלמן בחדרו   , על פני הארץ   מאדים ה יצורים מן  ירידת  על    להאמין תר קל  ו י 
  ה ו חד בדרג הגב א   , עזרה מבפנים חייב  היה  הוא    , זה דבר בלתי אפשרי ,  כאן ותו  לגלות א ,  יש צעד אחד מצעדיו הוא לא הדליף לא   , שנים ביותר משך  שמור  

   . ף לחדר וא   חנה מ שיכול היה לאשר את כניסתו ל 

רים זלמן  פ שא ידע    לה ה   , ולא עוד   ? רבות   במשך שנים להסתיר את זהותו מכל העולם  רבה  למרות שהצליח בגאונות    , שעלה על זהותו המדויקת מי זה  
   . יון זו היא חידת המיל   , א גיסו ושהוא יהיה די מעוניין להגיע למקום כדי להיפגש עמו הו 

תוף  איך הוא הצליח להשיג שי   עדיין לא מובן   , (דבר שכלל לא מובן)   יניהם עד היום וכי יש קשר אהבה ב ם לשעבר  נניח שהוא ידע כי הם גיסי אף אם  
יה  שה חייב להיות    , זה מעבר לכל מובן   , לתוך מחנה צבאי שהוא מוקצה מחמת מיאוס אצלו עד כדי להביאו    שדן ח ה נטי ו פעולה עם אפרים זלמן הפ 

 רידו אותו מאד. ח ה ת הללו  והמסקנו ,  שיתוף פעולה מקצועי ביותר 

שיראה את  עת שיש משקיף  לד כדי שלא יוכל    , ל מו ת בחשכת ליל א חריר מיוחד שהותקן  דרך    משקיף מסתורי ש מציץ  קיומו של  על    יודע אם היה  
ל  הוא לא יכו   . בו במקום   בל שבץ ה מק הי   , עבורו תר  ו בי   ה ש י סצנה מב של  ב ת ו   עד ת יעביר את החמור לקבוצה שת הוא  אחר מיכן  ל ו   המפגישה ביניהם 

להפיק את זממו עד לפרט הקטן  חודשים יש מי שחורש עליו רעות והוא מתכונן    , בלי שידע שמץ על כך   שאורגן מתחת לאפו   את התרגיל   היה להכיל 
 . ביותר 

הוא    אבל   , היפגש עם חיים שלום ל   ערוך למרות שהיה    , יו נ לראות את גיסו במדיו הירוקים חגור עם אקדח למת   בהלם מוחלט היה  אף הוא  אפרים זלמן  
  את   יכול היה להכיל ולא  לא שיער  הוא    , צורתו היהודית לא תיפגם בכי הוא זה אך    , די הצבא בוש במ יהיה ל ש אפילו    , חיים שלום אחר פגוש  התכונן ל 

ב  א חש בחלום הכי גרוע ל   , רח"ל   " הציוניים   ן צ א ק ש " ה כל    כמו ממש    , וזקן אות  ללא פ ו   ראש   י גלו כשהוא    , שהתגלה מול עיניו והמנוכר  החדש  חיים שלום  
הרעו  על מה ש נקמה  כ ... האם כל זה   ? איך יתכן   ת בו שרש מו   את כל האידישקייט שהייתה   מה ולמה עזב   ל ע   , חיים שלום עזב את הכל הוב  חברו הא ש 
   ?! לו 

כך    , דישקייט לבגוד בכל האי וגל  מס לא    הוא   , שלי   ם לו ות חיים ש זה לא יכול להי   , לבוא   שרק ניתן   מכל כיון במוחו הקודח  הן מבליחות  ,  בו מחשבות צפות  
(עלילת    " בלבול בלוט  " כאן     יש   ! תכן הדבר לא י   , חרד לדבר ה'   י ליהוד ביותר  ודשים  המק לוח יד בדברים  ש ל הוריד את הכיפה מעל ראשו ו ל שאט נפש  ב 

   י שלקלקל את שארית שמו הטוב. כד זאת  שמישהו תיכנן  דם)  

א  הו ו כיר אותו  ה ש אולי זה חבר חדר    , מוכחת    זו לא ראיה אבל    , מן בעת שראהו לצעוק אפרים זל   הלה מניין ידע  כי    , י נראה אמית   ון זה ון שברגע הראש נכ 
לא יתכן שחיים    , ת המרושע   ה אין סיבה שלא יהיה עוד אחד שמשותף למזימ   , היה חייל אחר שידע את שמו המלא כבר    , צעק אליו אפרים זלמן זה ש 

 .  בחייו   מטופש ום ו אי לום יעשה צעד כזה  ש 

שיכול   מסוים יש שוני מבנה הפנים גם ב אך   , אותיו פ יתכן בגלל שגילח זקנו ו   , דומות  אמנם לא בדיוק   , לום לחיים ש  הפנים דומות  , אבל מה לעשות 
   . לי בכל זאת זה חייל שהתחפש כדי לזעזע אותו בשל איזו סיבה או   , להטעות 

שלום למה הוא    ם י חי היה  זה לא    ם א   , ש לו ביותר שי גדולה  הראיה ה   , ר גיסו לשעב   ם חיים שלו   ומגיע למסקנה כי זה   , אפרים זלמן חושב שוב ושוב 
עד    , ורה כל כך מטעה בצ   הציג הטוב ביותר לא יוכל ל יהיה  אף שחקן  ,  המבע היה אמיתי   , מעט למת מה כ ד רגע    ו באות   , תו בחדר ת שזיהה או ע ב   התאבן 

מוות לגלות    לום היה נבהל עד ש יים  רק ח   , דהמה והפחד האיום היו אמיתיים לחלוטין הת   , בו יטעה    תו שש שנים רצופות י שלמד וחי א   הוא שאפילו  
 ו כאן. אות 

, כנראה שזה באמת חיים שלום ואולי הוא שינה את פרצופו כי לא רצה שחבריו  הוא מפנים שקרה משהו   באיטיות   ההכרה מתחילה לחלחל בתוכו 
   ! ? כה עמוק   רום המעלה לשפל ם מ שלו חיים    אבל איך הגיע לשעבר יגלו שבגד בכל הערכים המקודשים.  

 . תר תר ויו יו ב  א ו מיקתא כ בירא ע תוך ה ל לה  הנפי כך הכאב של    , רמה היא  יגרא  א ה ש ככל  

 ב. מעין התקף ל   , נורא לב  לפות בכאב  ה מתפרצת מתוך חזהו ה הייתה זעקה גדולה ומר   פילה ת אלמלי ההכנה שלו ב 



2 יד גי המ ר ופ מסס

זעקה אמיתית שהייתה    " מיוחד?! ם זול ב נעמי ופן מ כולת להחליף אותם תמורת ח שי   , רה ובקיום המצוות ו לא האמנת בערך הת   האם לום  חיים ש " 
   עד לקצה המחנה. מנסרת את חלל החדר ואולי מגיעה  

יקר  " הוא בא להציל    , לכאן לא בשביל זה הגיע    , לדעת לקרב ולא לרחק   , ראי ביותר ח קיד א מוטל תפ , עליו  אכזבתו ו על כעסו    התגבר   אפרים זלמן אבל  
   . " מזולל 

שלו  לחבק ולנשק את החברותא    ניתן איך    ? אבל איך עושים זאת   ! לתוך עומק הקליפות   פלה שנ   יותר ב מה קדושה  ש נ א מדובר בנשמה פשוטה אלא ב ל 
 זה דבר בלתי ניתן להשגה.   ? דות היה ערכי  בכל    שבגד 

  תעה פ ה   ת נשמעה זעק   א ל מה עוד    , משום יע לקלימקס (שיא) והדבר האמיתי לא קרה הוא הג   מרוב תימהון   ו נשימת   את   עצר י  נ ו האלמ ף  המשקי 
ון  המ   , אבוי   ? ון ר ח עלולה להשתבש ברגע הא כך הרבה מאמצים  כל  חודשים רבים ו בה    ו שהושקע כנית האדירה  ו האם הת   , כך נן ל התכו מטלטלת כפי ש 

   . השקעה יכולה ללכת לטמיון 

רה להתחיל בעוד חצי  או לו למשמרת השניה שאמו הוא רק מקוה שלא יקר   ה. סצנ ריכים להתאזר בסבלנות עד לסוף ה צ   הספיד, דיין מוקדם ל אבל ע 
 ה. שע 

 איך מנתחים הבעות סתומות.   , ים ורסים מזורז וא למד ק ה   הבעות הפנים. מנסה ללמוד את    , פרד ת בנ הוא מסתכל היטב בכל דמו 

מין  יד י בלי גבול,  חברו    את קרב  ר ל בלבו גמ   ת השתיקה. שבר א   רים זלמן , עד שאפ צות פה ולת לפ בלי יכ   , מן רב עמדו כמשותקים ז בחדר    י הנוכחים שנ ... 
שהנשמה גבוהה    ככל   , ות ה ניסיונ ויש ל   בוהה מאד ג   מה יש לו נש   , ר משמאל המרחקת, הוא לא יכול להיכנס לנעליו של חיים שלום יות   תפעל מקרבת  

 . גרום להרעת המצב לא י תפילה ש בלבו  , הוא נשא  ההתמודדות גבוהה יותר תר  יו 

  מפעפע בתוכי הכפויה  ל הפרידה  ע ב  שהכא רבות  שנים    , נו ל ש   קשר את ה   לחדש למצוא אותך ו   כדי תי  הפכ עולמות    כמה   מושג   ין לך א   , ירי יק   ום ל חיים ש " 
איך אפשר לשכוח שש    ! ע ג לא שכחתי אותך לר   , בכבודו של עולם יושב    , שנשאתי וב"ה זכיתי להעמיד דור   את עם ז   , י רגע אחד במנוחה ואינו מניח ל 

בזכותך כיום אני    , פשוט   ברך דיך הייתי כיום איזה א לע ב   , זה שבנית אותי בלימוד   הרי אתה   , בניה מושלמת תם לימוד אלא  לא ס   , צוותא וד ב שנות לימ 
 . וער ס וך כדי בכי  ת אפרים זלמן  קרא    " ורי זה ממש חג עב   , כמה אני שמח שוב לראותך   ע תה לא יוד , א נחשב ליותר ממשהו 

יים  אוי לעינ   , אבוי לי) (   ר צו מי וועה  אוך און    ?! לב...היתכן עמקי ה מ כאב  לקריאת  ציפה  הוא  ,  אוזניו ע  שמ למ אמין  לא ה   " חיים שלום " שענה לשם    החייל 
   ?! "ל ח תית ר ל תח עד לשאו   , ירדת כך  עד כדי    , איך עשית את מה שעשית   , ת שכך רואו 

יפה אותו,  הצ מטורפת  מערבולת רגשות  ,  יה בעבר פי שה ותו כ ח לרא א עדיין שמ הו   , שחל בו   כל השינוי אחת על  לו מילה    עיר ה למן לא  אפרים ז   אבל לא, 
ה שנים כמורה  ני כמ ש עד לפ הוא שימ   , רומיו במע הוא התגלה    , התבייש מאד אבל מצד שני    , שמח מאד על כך מצד אחד    , הוא לא ידע איך להכיל זאת 

מה יסביר לו    ... הי ת מ ע ד ד י לא  ש לאחד    דומה   , וני גמור חיל הוא כמעט    , תר חמור יו   , י ראש גלו וא  ח תורני, ואילו עתה ה אפרים זלמן בכל שט   דרך של 
 ! ? ובדיוק הוא   ה איך הגיע לנפילה העצומ   , עתה 

יודע הוא להבדיל בין תכלת לקלא    , ה הוא ממצבו הנוכחי כביכול מרוצ אם  גם    , כונה הוא לא הולך בדרך הנ   , את האמת הקשה בתוך תוכו ידע חיים שלום  
ילה  נפ תו ל ו והביאו א וכמה גורמים שחברו  שפע מכמה  הו   הוא   ? צומה הזאת ה הע מת הגיע ליריד איך בא   , לחלוטין ויף  ז עולם בו בחר הוא עולם מ ה   , דאילן 

  מפקד אמ"ן מ מיוחד  מזמן קיבל עיטור    לא   , ה יוקר וד ו כב ו  , יש ל מעמד עם  כיר  ב קצין  הוא  כיום    לאחור,   במצב שקשה לו לחזור העצומה, כעת הוא נמצא  
   יעשה זאת?   יך א   , ת לחי עצומה לחברה שהעמידה אותו על הרגליים טיר אם יעזוב יתן ס   , הישראלי מאד   ן עי י ד ר למו עזו ת ש   מיוחדת כנית  ו ת   על 

יסלחו לו,    א עשה, הם ל נודות ש לא יוכלו לעכל את כל הת   " ים מאה שער " חרדים ב ה   כל מה שעבר,   חרי א למקומו  לשוב  כל  יו   ד עו להאמין ש ו גם  ל קשה  
וא  , ה קל   ולהתחיל במקום אחר גם אינו   ? ר שה בזמן כה קצ שע   תנודות ה ו   האם יוכלו לעכל את כל התמורות   , יים נו שי שה לעכל  זו חברה סגורה שמתק 

 ? שוב את כל העול מיס על עצמו  איך יע   , התרגל לחיים קלים בלי הרבה עול 

אסור    , להיכנס צריך    ו הוא הז   נישה ל   " רי אוי לי מיוצרי אוי לי מיצ " הוא נמצא במצב של    , את חיים שלום ורת שתוקפת  מ מבחין את הצמר אפרים זלמן  
   . ) ה מעל ל   ת נקודו עם    " וישקהו "   לא הזכירה (   בעית ט תה  י י ה שלו  ת  ו ההתנהג   , ם התקרב לחיים שלום וחיבקו בחו הוא    , לרגע נוסף לדחות זאת  

  , כו בתו   ים עצור היו  , שנים של כאב  מר כילד   בבכי ו וגעה  לעצור בעצמ אהבה כזו, לפתע לא יכול היה  פת  ן למתק הוא לא היה מוכ   , חיים שלום נמוג כולו 
עד    הרבה שנים   ך כל הרגשת הדחיה שחש כל כ עד ש הלכה  יה גברה ו י הבכ ,  חה י ת פ רגע ה המתין ל ם וכאילו  ת על אנושיי ו בכוח תוכו  ב ר  ו עצ הכאב היה  

ו  הסתימות שסתמ   שיכלו להמיס את כל אוהבת  תו ה ך אישיו מתו   בעוצמה אדירה   רין אפרים זלמן חום שהק י ה גל   מול כעת  ה  עמד   , לא ששיבשה דעתו 
בבכי    ני) הגיב (רגש   י סנטימנטל ולו  כיון שהיה כ זאת,  ם מול  תמודדי מ   , חיים שלום לא ידע איך ו לרוחניות לזרום פנימה ולא נתנ ראשיים  ה   קים ר ו הע   את 
 שלא תאם לקצין בצה"ל. רב  

 ו. קלונ יראו אותו ב רק זה חסר לו ש חדר,  אחד מחברי ה   חדר לא נמצא ים שלום שמח שב חי 

מפגש  יעוד מלא ל שיהיה ת ו כדי  מומי ששלח אות יספר ל מה    , ו סצנות הכין את עצמו לא לכאל   , בהקיץ הוא הוזה  החייל שעמד צמוד לחריר חשב ש 
חברה  ה   , לא לכך התכונן   , ים מש עשרה שנ שלא נפגשו ח   הבים של שני חברים או   ביותר   מרגש למעמד    " קיף מש " הוא  כעת עומד    , שמתרחש כעת   הטעון 
וק ולא  י הנוכחים צח הם יעשו משנ   . בגדול   וג גיעו כל החברה לחג י שיאה  ל רצות  ההתפ   כשתגיע   , ם השמי לב  ם עד  טעון שיעלה טוני   מעמד רטטו  ש שלו  
 יפספס את הסצנה הזאת. כדי שאיש לא  מחנה  בכל ה   ם הם יובילו אות   עוד, 

  , תו של מי עליו לחוג למשב לא יודע    , מבולבל פה  צו הרהר ה   " ים? דש יע חו האם על כך השק   , ו ימרוט את שערות ראש רה כעת הוא  קו ידע מה ש אם בנג'י  " 
חושב הוא לעצמו    , מחר הוא עלול לעשות ממני אותו דבר   , יש גבול לכך   , שנהנה לבזות ולזלזל   ת שח מו ראן (עריץ)  טי ושב הוא כי בנג'י הוא  אחת ח   לא 
 . כולו מתחלחל כש 

יח אותו בחסות  , יש לו רכב צבאי, הוא יבר עדיף לדבר במקום יותר ניטרלי   לאפרים זלמן שיצאו מהחדר הציע  גש  מהמפ נרגע מעט  שלום    חיים לאחר ש 
 ת אנשים לא מתאימים. אפרים זלמן הסכים לכך. א תהיה נוכחו למקום שבו ל   , הלילה החוצה 
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לספר לחברים על  כדי  , הוא מיהר ליטול את רגליו בזריזות  במקום   נוכחות   ום סימני ש ור לו להשאיר  ס א   , יעלם לה גע זה עליו  הבין שבר ורי  המסת הצופה  
 השיבוש בכל המערכת. 

  כנראה   , שנים טובות על פני הכביש ראתה  ש "פיג'ו"  דגם  מ אית ישנה  כונית צב ת אל מ הם יצאו מהחדר במהירו   , את החשכה הברוכה   חיים שלום ניצל 
כשהיא מזדעזעת כולה, דומה  גסיסה  כעין  ת העולם השניה, כשהתניע אותה השמיעה קול חרחור  לחמ ת מלפני מ של גרוטאו שיצאה מאיזה מוזיאון  

יכן הגבירה מהירות, הם הגיעו לשער  אבל לאחר מ ,  ה לאיטה חילה נסע ה, בת החלה בנסיע ם ו אמץ התעוררה לחיי בל לאחר מ חיים, א שובקת    היא כאילו  
 המחנה.  

דבר כזה עוד לא היה מזמן  איזה מראה צבעוני,    ?! פרזיט חרדי   מסיע בכיר  ין צבאי  המוזר, קצ מה במראה  סתכל בתדה הזקיף עצר אותם בשער המחנה מ 
   . ם לא להאמין לו החברה עלולי   , של סצנה אמיתית   בנה ל המ יש כאן את כ   , אין לו דרך איך להנציח זאת חבל ש   , הוקם המחנה ש 

היא שירתה    ת ה פרימיטיבי , אם הייתה מצלמ יניהם למ   בים ע עוניים המתו המכשירים הצב   את   לא מה וכמה  אחת כ   על   , ה מצלמה באותם ימים לא היית 
צופה  של מיקי (ה   סיפור ביחד עם ה   ברשותו יקנטי  ור פ סיפ שיש לו  תו  ו קו ת אבל  ... מם דבר כזה הרשות לעצ שיכולים ל רק את הצלמים או בעלי רכוש  

 , אל דאגה הוא יודע בדיוק למי לספר זאת. החברה יקבלו את הדברים   , יהיה סיפור מיוחד   ) שבקרוב יתעד לו את הכל   האלמוני 

פואה הרשה  ת פנים ק ה, בארש המחנ   צאת את ו מל מנוע בעד אפשרות ל ה   מכובד, אין לו את יים שלום שלף את תעודתו, הזקיף ראה שמדובר בקצין  ח 
 לו לצאת מהמחנה. 

 שלו ממש לא מוצאות חן בעיני" הגיב אפרים זלמן בשקט אל חיים שלום.    , הפנים זקיף הזה צרות מה   "אני מקוה שלא תצאנה לנו 

   ו לשעבר. של גיס   ההנחה בו עם  כל ל ים הוא ב ו כי מסכ ני ת, ניכר היה על פ "יש לך יסוד על מה לחשוד באותו ברנש" שאל חיים שלום חלושו 

 אספר לך בדיוק איך הגעתי אליך.   , נהיה מחוץ למקום נה, כש י אל המח לזה שהכניס אות בתחילה  "כן, זה היה החייל שהתלווה  

למעשה אין לאיש קייס  אבל שטויות  ,  יש לו פה גדול ו   י ת לא הבחור הכי סמפ   הוא   , אני מכיר את הזקיף "אוי א'בראך (קריאת יאוש), הבה נקווה לטוב,  
 ם איזה ברנש חרדי". ע   אם יצאתי פילו  , א יאה לי בשביל היצ ל להתאנות  כובד, איש לא יוכ לי, אני קצין מ (תיק) ע 

 גוע בלילות. לא היה יושן ר   ו סביב רקמה לה  מכוערת נ אם היה משער לעצמו איזו מערכת תככים  

 *** 

 ) מאבק דון קישוט בטחנות הרוח בגרסה שונה (   ] ח"ג [   הבנות שלי? מה עם  
כל עוד הדלתות    , למרות קוצר השעה לא נואש תיו מפולין,  להבריח את ארבעת בנו   שטיין ט הר ל  רב יוא פתלי בנו, פעל  לנ   רוחנית ה   בד בבד עם הדאגה 

בכל    הוא זעק   , ופעמים כל יום   , ע לח שלוש ארבע איגרות בשבו ש   א הו ,  הרפה א  ל   התמהמה פתוחות וניתן היה לשלוח מכתבים ולהאיץ בהן שלא ל היו  
   . בזמן   צאת את פולין אם תוכלנה ל   י יודע הזמן קצר ומ מכתב כי  

העיתון    וך עים שלמים מת א ציטט קט הו את חומר המצב.  א פסח על כל מידע שיכול להבהיר להן  ים ביותר, הוא ל ם הדק על הנימי כאבא דאגן פרט  
שמאיים להשתלט על כל    שקראו להשמיד את הגזע הנחות ביותר ושטנה  פת אלפי מאמרי הסתה  שהיה האחראי להט דער שטרימער"  " האנטישמי  

   . לם כולו העו 

ביותר שפעלו בשיטת  שם היו מפלצתיות  קטורות  י הקר   , תר בעולם מי היא החיה המסוכנת ביו   , הם גייסו את טובי המאיירים להציג בצורה חיה 
הוא אוחז בקבוק גדול שנועד  ה  בתנועת חניקה וביד השני   גרון העולם דו הימנית החזקה ב י טני שאוחז ב נוא את היהודי הש לש   הביאו עד ש זציה  ני הדמו 

   . מעיינות של האנושות העלובה לחלוב את כל ה 

 . פה שהתפחתה בעקבותיו יתה עיתונות ענ הי   , היחידי שהשניא את היהודים על כל העולם לא היה העיתון    " דער שטירמער " 

ליכן לקום ולברוח היום ולא להסתכל על כל  ע   , המלחמה היא שאלה של ימים ספורים   , ישמית האנט עיתונות  עליכן להבין שעם מסות ההטפה של ה " 
   רפות. כל מכתב בלי לה ב " היה המסר  ? מה ערך לנכסים אם החיים אינם מובטחים   , הנכסים 

אלא    . שלהן   ולא ינסו למכור את הנכסים את פולין  כבר כעת    רכושו רק שיעזבו   רוב   להן את   הוא יעניק   , הוא ביקש מהן לא לעשות את חשבון הנכסים 
כושן  ר מכור את  יסו ל נ הן    , בהצלחה   ן רכוש כל  ן תצלחנה למכור את  אף ה   , פי קרה הנס עם אביהן חשבו שכ , הן  מצב מר ה לטו את חו ו לא ק תי ו שבנ 

   . לעיכובים רבים מה שגרם    , ולקבל את מלוא המחיר 

בהלה    , המצב הקשה מק  עו את    ראו אפילו פשוטי עמך    , שמי פולין סתה את  כי   חורה משחור לה ש י ואפ   חמה להתקשר כשהחלו ענני המל בסוף הקיץ  
בכל  אביהן  ק  ד צ   עד כמה   , להוותן הבנות    גילו עתה    . אך חלקם הגדול כבר היה לכוד במלכודת   , כל מי שרק יכול היה לברוח עשה זאת   , פשטה בעולם 

אך    , אחרונה מפולין הרכבת ה עם  בידיהן לצאת    ניסו את כל אשר   הן   , ך לרכוש כשהחיים בסכנה איומה כי מה ער   עדיף היה לוותר על הרכוש   , התראותיו 
  ון רא י ום שיזכר לד י   , תרצ"ט בי"ז באלול  פרצה  ש העולמית  מלחמה  ריך ה א קודם ת   הרמטית י פולין ננעלו  שער   , חרו את המועד י א תן הרבה גילו כי  לחרד 
   . מי היהדות ש ום בו החלה מלחמת העולם השניה ששינתה את כל העולם ובפרט את  י כ   , עולם 

ם  ו תח ל   גרמניה ופלשו   שמי   חצו את   בדים פציצים כ מ פי  ואל   כאשר מאות   , מחריד   י פולין לקול רעש אנש   ו ר התעור   , שבוע לפני הסליחות   , בבוקרו של יום 
הדות פולין  חריב את י לה   כדי אצה להם הדרך    , אויר ב הראו קודם    זרועם נחת  את    בכל עוצמתם הקלגסים הנאצים שעטו    , שכנתם   י של פולין יר האו 

(אם יוכלו ביום  ן טף ונשים  זק ולאבד מנער ועז  להשמיד  כנית השטנית  ו מהת רו רק בפולין לבדה) כחלק  ור שה מיליון יהודים התג (שלו במחי יד אחת  
 נם בן המדתא האגגי. כמחשבת זק אחד)  

ת  ע נ ו הממ כדי להכין את הפלישה    , עד דק   ן ש ת ה וביתר הערים במטרה לכו בוורש החל בהרעשה כבידה    משומן ה הנאצי  )  האויר ל  י ח (   " אפה לופטוו " ה 
כבידות  רבבות פצצות    הטילו עד לעייפה    כלי משחית ב   ם מוסי ע (סכין הנפח)    " מסרשמידט " מדגם  אלפי מפציצים    , רגלי והמשוריינים ל  חיי ל  ש הרגלית  ו 

הם  כש מביטים מתוך תא הטייס  מלאך המוות  חיילי    ת של ושעו עד שלא אחת אפשר היה לראות את פניהם המר   , כו טוס הם הנמי על ערי פולין,  
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גדול יותר    אין תענוג   , האומללות בק מוות על הערים  לזרות א   ו נהנ הם    , קסומה באיזו אופרה  עתה  הם  נמצאים  לו  כאי   , דושני עונג מ בקול גדול  צוחקים  
ן משפחות  ה ן קוברות תחתי קומות שלימות נחרבו תוך שה   , בשניה אחת   רבי קומות הופכים לעפר ו   גדולים   ם לראות איך בנייני מ טים  ס לאותם סדי 

 . שלימות 

  פאנצער " ה   " שרמן " נקי  ט ב לווים  מ כשהם    , בקלות ך הערים החרבות  בתו ם  ם שלה ורייני נעו המש בזק)  -" (מתקפת ברק בליץ קריג " מה ימי  לאחר כ 
  גיות ו המלחמות המיתול   את   זכירו ה שאין כוח להבקיעם הם  ים ממנועים  נ יי ר צרים משו שנראו מב ת כבידות ביותר  מכונו   " II  והטיגער   דיר רנ ג הפאנצער 

בכך הכריעו    , צבאות האויב על  איום    הטילו פחד החץ במערכות הם    שהיוו את חוד   לפים מאו   ענקיים פילים  הם מסתייעים ב איהם כש ונים בשונ של היו 
   . ץ מ א מ   א מעט לל כ את האויבים  

ת  ו כמ   , ) שהיה בא נגדם ח  ו ך יכולים היו לפצח כל כ בכ מלקחיים    ת (הם נעו בצור   עריה מולם ערום ו   שעמד פולני  ה מחצו את החייל  דים  כב ה קים  הטנ כך  
חייל רגלי  מה קטן  חלק  גם אם היו יוצאים הנאצים ימ"ש נגדם רק עם    . ידי מלחמת העולם הראשונה שר   , עלובה ומיושנת תה  היי התחמושת שלהם  

קצר  ה היהודים בזמן  כל  את  כדי להשמיד    , ומהיר   ו כיבוש נקי צ הם ר   , ה הדרך רמנים אצ ל לג ופה קצרה ביותר, אב ובשים את פולין תוך תק היו כ ם  שלה 
   חמים הם בצבא אדיר. את כובד הצבא שלהם כאילו נל ך הטילו  , לפיכ ר ת ביו 

ספו  שבועות  הייתה תוך  הג פ   רים  המגף  תחת  כולה  "   gSturmabteilun  הגסטאפו   י חייל   , רמני ולין  אוב ע שטור שנקראו  ת  ק מחל "   " ג נ ו טייל ם 
החלו    " המוות מחץ    י גדוד " בתואר    ו קרא נ ש   ) רופען ג -ץ א (איינז  Einsatzgruppen  יחד עם   ) על שם בגדיהם   " ומות ת ח ו צ חול " (כונו גם בשם    " תערים ס המ 

הם נהנו להניף אנשים    , מי שפגשו כל    אכזרית את ה  י בתלי הבלעדית    להנאתם הם היו רוצחים    , כי חבלה א אבוי למי שנתקל באותם מל   , במלאכת המוות 
הם כמפני מלאך  תרעדנה מ כדי שהבריות    , להותירם על העצים תקופה ארוכה עד שהחלו הגוויות להרקיב ו שראו ולתלותם על העצים שבשדרות  

   . המוות 

יחה למחנות  של   ריכוז לקראת   ת ו מקומ " ( צער ומשלאגס פלע א " ת ה הם ארגנו א   , ות לקבץ את היהודים בסלקציות מהיר   קידם תפ   ו הי   , עבודה כשהיו ב 
רק    ם כביכול ה   ] שמדה ה ה ת  מחנו   " פארניכטונגס לאגערס " ם בתיאור הנכון  קום לתאר במ [ מחנות עבודה    " ין ר ע ארבעט לאג " כביכול  ריכוז שנקראו  ה 

ז  כרי ה ש גדול  בר) שלט  לשע   (אושפצין   " יץ ו אושו " ערי  ש עולם כשהציבו ב את ה כפי שניסו לרמות    , י שעובד עבורם מציל את חייו כל מ   , מחנות עבודה 
                   .  יטיים טפילים פרז לחיות כ   למצבם של היהודים שחלילה וחס לא ירקבו בניוון שלהם   ם כביכול הם דואגי   -משחררת העבודה  -י"  "ארבעט מאכט פרי 

, הוא לא היה  העולם   כל ילו זה  בשב ה,  , ארבע משפחות שלו נמצאות בסכנה איומ את שפיותו הרבה הרטשטיין  מרגע שפרצה המלחמה איבד רב יואל  
אי אפשר להפוך את כל העולם רק בשביל ארבע    , גיא צלמוות ים ב וי שר ליוני יהודים  י מ   , כלל כי צרתו היא צרת ה   , ידידים שלו מוכן לקבל את טענות ה 

צרת  " בתנחומי  חם אותו  י נ ש מי  כל    , רתו הוא הסתגר בצ   , אמין מ אך רב יואל איבד את כוח ה   יוושע יחד עם כל הכלל.   והוא ה' יראה בעני עמו  ,  משפחות 
ידית  תביעתו התמ   על לפיכך לא ויתר    , מצויה בסכנת כיליון מעט כל משפחתו  כ   , יו חלילה מאיימת על ידה  כב דה  ו אב מבין איז   ינו א אחד ש   הוא   " הכלל 

   . תו ות להציל את משפח ס נ ל 

לית  תונות באנג ומעלעל בדפי העי ות  ונ ת הרדיו הש נו ח ת ין ל ז הוא היה מא מה קורה בפולין,    , שניתן בכל מקום  לא היה יום שלא היה רץ להתעדכן  
   לקבל בדל מידע על הנעשה שם. יות  ו ר י ר כל השג צר על שערי  ו ן  ט ה נ כז מ הולך למר זאת היה  מלבד    , שהשיג ורוסית  גרמנית  

אני  ,  סק נ גרודז'י -  מלבורק ם  הערי מ   , באום נ ס וני   דקוביץ ו ן י וים פיי מילגר   , אני רוצה לדעת מה שלום משפחות   : ואת דרישתו התמידית כירו אותו  הם כבר ה 
   ". רוצה שתפעילו את כל היכולות שלכם להציל את בני משפחתי 

משוכנע    משום מה תות מלחמה אין את היכולת לעקוב אחרי אזרחים,  בע   , ולין הבוערת מה קורה בתוך פ מושג    שמוע כי אין להם כל אבה ל הוא לא  
   . אותם מפולין לו להבריח  ור  ף לעז אולי א היה כי אם יעשו מאמץ עילאי יוכלו לדעת ו 

ן חלילה וחס  מה יש לו מכל הנכסים שלו אם ה   , ח להן את רוב נכסיו ולהבטי היה עליו להיאבק עמן    , הוא אכל את עצמו על שלא לקח אותן בכוח 
עתו  נתן ד מעולם לא    , בתורה כל כולו  קוע  ש   כפי שהכירו הוא    , נפתלי היה מוותר על רוב הירושה   תרחש. ה ל תאבדנה בשואה האיומה שעומדת כל יום  

   . די להציל את אחיותיו כ   אין ספק שהיה מוותר על רוב הרכוש   , על עולם החומר 

  , קום מ בכל  לאחר שהזהירו אותו  ,  מרוב הצער שהכיל קורס  הרגיש את לבו  הוא    ו , הפחדים מפני הבלתי נודע כרסמו את לב עתה ראה את גודל השגיאה 
השונות    ת יו לשגרירו פעמיים  פעם או  מידי שבוע סר    , אבל לא נואש לחלוטין   , הוריד פרופיל   , סר ום ואף ייא מהמק רחק  יו   , אם לא כן   , לא להטריד מידי יום 

   . כדי לקבל ידיעות על הנעשה 

חשוב    , ואל לא נואש הוא ניצב כעקשן ולא ויתר ך רב י א   , הבהירו לו   ! זה ממש הופך להטרדה   ? עמיס עלינו למה אתה מ ות,  פנים זעופ ו אותו ב תמיד קיבל 
  גיעו למבוי סתום, קירות ה הח אך    זה,   שמתמצאים בחקירות מסוג פרטיים  הוא הציע כסף רב לחוקרים  ,  ם יקיריו, הוא ניסה עוד דרכים דעת מה שלו לו ל 

   . חמה בחזית המל ורה  בעת מלחמה לברר מה ק קשה  

הילים, אך הלחצים היו קשים  סק מלומר ת סה להתחזק באמונה ולא פ הוא ני   ב יואל, הוא חש שדעתו משתבשת עליו, בלבו של ר רסם  חוסר הידיעה כ 
חייב את בנו  ואל חש שהוא  ת ידיו, רב י א הייתה אשתו לידו כדי לחזק א תאומי מדום לב, עתה ל ופן פ ו נפטרה בא מנשוא. המצב הוחמר בעת שאשת 

           . ה ממורמר מאד ה אדם שנעש ך קשה לדון חוב א   , ח את בנו כגדול בישראל האם לשם כך טיפ   ? השאלה הגדולה האם מעשה זה נכון   , פתלי לידו נ 

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

 "ינ ק טווינשחיים ך נוח m.col@gmai971941533w0 יילבמקשר    ור ציל זה נא ליבל מיק ל

 יוחד. ור מ וליון דרך דיהגי  שליחתתי את  העבר קודמת  בת ה ות בשליחה בכתויל בעבש

 :היא  ליוןיהגלת רשמה לקבלההחדשה   תהכתוב

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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