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מישהו שלח לי מודעה דירה להשכרה עם הרבה מעלות, אחת המעלות 
 שהיא קרובה לקלפי...... 

איך שסני'ק מדליק את הרכב שלו ביום של הבחירות מרן מרררןןןןן  
 מרןןןןןןןן מרררןןןןןןן................... 

יקאי:  פוליטיקאי מגיע לעיירת פיתוח חדשה, ראש העיר אומר לפוליט
שואל   הראשונה",  הבעיה  "מה  גדולות"  בעיות  שני  כאן  לנו  "יש 
המכשיר   את  מוציא  הפוליטיקאי  רופא".  כאן  לנו  אין  הפוליטיקאי: 
הנייד שלו ומתקשר תוך כדי הליכה, הוא חוזר ואומר: "זהו מחר יגיע  

 לכאן רופא, מה הבעיה השנייה?" "אין כאן רשת סלולרית.........." 

יפשטו הערב על אולמות החתונות בירושלים, כי כל המשמח  חסידי גור  
 ............. .חתן וכלה, מביא עוד חמישה קולות

 א.  יקום בבוקר השכם יתפלל בדבקות ויכון לקיים מצוות ככל אשר יורוך. 
 ר להצביע}{רק מי שהרב שלו אומ  .ב. ילך לקלפי אם בגדי חג

ואם אינו מעוניין יצא ידי חובה בהידור    כחול לבןג. כשעומד אחרי הפרגוד יתעטף בטלית  
 במרצו  אמת השם את עונותיו ויאמר בכוונה יהי רצון מלפניך שתזכה אותנו לעבדך ב   מחלו

ולקום כל בוקר כל רגל    ש"סונזכה לגמור את כל ה  .בעולם   דגל התורהובטוב. ולהניף את  
ואין    ישראל ביתנובין כל המפלגות ונזכה לזהות כ  ליכוד. ואתה ברחמיך הרבים תעשה  ימין

תוציאו וקיים הפסוק ואת הצפוני אחריק    חד"שונזכה לקים הפסוק וישן מפני    .לנו בית אחר
ו ושממה  ציה  והדחתיו אל ארץ   . שלםה   עםל  חדשה   קווהתותביא    צחנתו.  תע"למעליכם 

 . ובשמאלה עושר וכבוד ימינהוקיים הפסוק אורך ימים ב
השם כל עוונתיו ועוונות עמו   מחלוישים ככל אשר יורוך ו  הפתקיםד. ילך בשמחה אל קופסת  

 ישראל אמן.
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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 ויקרא   -   נפלאים 

 
 (א, ב)  "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'"

י, 'אדם' למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל  "ברש
 שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. 

אי לחזון  הגיע  בכור,  בן  נולד  ירושלים  מבני  זצ"לאחד  כדי "ש  ל 
רך  וסלעים של כסף צרוף שהיו ברשותו לצלשאול ממנו חמשה 

פודה פדיון הבן. המנהג היה שאחר הפדיון רכש אבי הבן מהכהן ה
ומחזירם  לסוחר,  עוברים  במטבעות  הסלעים  חמשת  את 

 לבעליהם.  
ש מסר את הסלעים לאותו אדם, הורה לו לבל יודיע "כשהחזון אי

לקנות  שבכוונתו  הפדיון,  לפני  לכהן 
כדי  הסלעים,  את  בחזרה  ממנו 

גמורה   במתנה  תהיה  שהנתינה 
 ובסמיכות דעת שלמה.

אברהם   רבי  היה  הפודה  הכהן 
ל, שעלה  "ובנה זמרדכי כהן מק

כמוהל  בה  ושימש  לירושלים 
כשפנה  תורה.  ומרביץ  מומחה 
אל   הפדיון  לאחר  הבן  אבי 
ממנו  לרכוש  ובקש  הכהן, 
הסלעים,   חמשת  את  בחזרה 
מרדכי  אברהם  רבי  התנצל 
מראש   ידע  שלא  ואמר 
את  להשיב  שיתבקש 
אינם   כבר  עתה  המטבעות, 

 ברשותו.
היה   הדבר  הבן,  אבי  השתומם 

ן, למי הספיק  מיד לאחר הפדיו
עתה   זה  והלא  להעבירם, 
בביתי   הכהן,  הסביר  קבלם. 
ישנן קופות צדקה שונות, מדי 
לתוכן   משלשל  אני  פעם 
מלוה  תמיד  אבל  מטבעות, 

אותי חשש, שמא הכסף שבידי  
ל (בבא בתרא פח:), "אינו נקי וישר, והרי במצות צדקה אמרו חז

שר מזדמן 'צדק משלך ותן לו' ואין קטגור נעשה סנגור. לכן כא
 לידי ממון כשר ללא חשש ופקפוק, אני מחלקו מיד לצדקה.

פה, הוא  והציע הכהן, שבשעה שגבאי הצדקה יבוא לרוקן את הק
 יקנה ממנו את המטבעות ויחזירם לאבי הבן.

ש כדי  "לאחר תקופה ממושכת כאשר הגיע אבי הבן אל החזון אי
והסביר  המאורע,  את  לו  סיפר  הסלעים,  חמשת  את  לו    להשיב 
החזון   כששמע  המטבעות.  את  להשיב  עתה  עד  התעכב  מדוע 

ש את הנהגתו המיוחדת של רבי אברהם מרדכי כהן, התפעל  "אי
 ואמר, זהו יהודי כשר וישר.  

 (הכהן הגדול מאחיו)
 

  ויקרא אל משה"

 (א, א)  "מועד לאמרה’ אליו מאהל  וידבר
הדרשה המפורסמת ביותר, מן הסתם, בפסוק הראשון שלפנינו, 

של    היא הטורים"זו  שה"בעל  של  -,  משום   "ויקרא"א’  זעירה 
ה ציווהו לכתוב "לשון מקרה, והקב  – "ויקר"שמשה רצה לכתוב 

רבינו    –  "ויקרא" משה  שמצא  הפתרון  וחשיבות.  חיבה    – לשון 
 . אהיה לכתוב א’ זעיר –הענו מכל האדם 

מסאסוב   לייב  משה  רבי  דרש  וחשיבות,  מקרה  של  זה  בעניין 
ט נוסף  זעירשלקח  בא’  מקרה    ,זו  אמון  שאין  ללמדנו  והוא: 

לו בטעות, יתבונן נא בא’    "קרה"בעולם, ואם אדם חושב שמשהו  
הפרטים  שגם  ויבין  הזעירה 
כולם   שמסביבו,  ביותר  הזעירים 
ידם   ועל  עליון  בגזירת  הם 

הקב  "קורא" מאוהל  "לו  ה 
עימו   –מועד   לדבר  ברצונו 

 בדרך זו של רמזים.  
משתדל   אדם המתנהג בענווה,

בעצמו   מלמדי  "לקיים  מכל 
, ואינו רואה פחיתות  "השכלתי

לומד  שהוא  בכך  כבוד 
או  בגיל  ממנו  מהקטנים 

צריכים    ולכן  ,בחשיבות אנו 
של   זו  בפרשה  להתבונן 
סמוך  שמגיעה  הקרבנות, 
ומהם   הענווה,  למדת  ונראה 

ה לעבוד את ה’. כמו  "ניקח בעז
ַמְלֵפנּו  "שאמר הכתוב באיוב:  

 . "המות ארץ(מלמדנו) מב
 (במחשבה תחילה)

 

הע" את  לה  ווהפשיט 
לנתחיה אתה   " ונתח 

 (א, ו) 
העולה מכפרת על הרהורי הגאווה שבלב, וזה רמוז במילת עולה,  
המורה על כך שהמקריב סבור שיש בו יכולת לעלות על אחרים 

 במעלותיו. 
דוד"ה נפלאה:    "צמח  בצורה  זה  פסוק  את  "מבאר  והפשיט 

עול  –  "העולה אותה  להפשיט את  צורך  יש  גאווה,  ה, את אותה 
הגאווה   רגשי  את  ממנו  שיסיר  לאחר  ורק  ממוחו,  ולהסיר  ממנו 

הפסוק   המשך  את  לקיים  יוכל  אז  אותה "  –הפסולים,  ונתח 
, אז יוכל להתבונן ולנתח את מעשיו והליכותיו שפגמו "לנתחיה

באיבריו, אך ראשית יש להוציא את הגאווה מליבו כמו המנתח  
את   המקולקל,  המסיר  האיבר 

 מחליפו או מתקנו.  
אשר   יהודי  קברות  בבית 
מצבה   מצויה  בקראקוב 

פה  "מחוץ לגדר עליה רשום:  
 . "נטמן יוסל'ה קמצן קדוש
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ְתאֹום ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון   "ּפִ
ים" (מלאכי ג, א) ם ְמַבְקׁשִ ר ַאּתֶ  ֲאׁשֶ

 

ֲאׁשֶ  ר ְפַרְיְנד ָאַמר: ּכַ יַח ָיבֹואהרה"צ ר' ָאׁשֵ ר ָמׁשִ
ְנָאה ּלָם ֲעסּוִקים ִעם ַהּקִ דֹוָלה, ּכֻ ה ּגְ ְהֶיה ּבּוׁשָ ּתִ
ּלָם ִיְהיּו ֲעסּוִקים ֶסף, ּכֻ בֹוד, ִעם ַהּכֶ ֲאָוה ַהּכָ ַהּתַ
ר ָיבֹוא ּלֶָהם, ְוַכֲאׁשֶ ים ׁשֶ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ִעם ַהּדְ

ְלָאה ָהאָ  ּמָ ְתאֹום, ִיְראּו ׁשֶ ֶפַתע ּפִ ָעהָהָאדֹון ּבְ ֶרץ ּדֵ
ֶלת, חּו ֶאת ַהּדֶ ׁשּו, ִיְפּתְ ּיְ ְך ִיְתּבַ ל ּכָ ֶאת ה', ְוָאז... ּכָ
ֶסף מֹאָלה, ְוִיְזְרקּו ֶאת ַהּכֶ לּו ָיִמיָנה ׂשְ ּכְ ִיְסּתַ

 ַהחּוָצה.
ֵאּלּו ר: ִאם ִיְהיּו ָלנּו ּכָ הּו ֶאת ר' ָאׁשֵ ַאל ִמיׁשֶ ׁשָ

יַע, אּוַלי ְנבַ  יַח ַיּגִ ׁשִ ּמָ ׁשֶ יַע.ּבּוׁשֹות ּכְ ּלֹא ַיּגִ ׁש ׁשֶ  ּקֵ
ּיֵׁש יַע, ִנְתּבַ ר ְוָאַמר: הּוא ָיכֹול ְלַהּגִ ב ר' ָאׁשֵ ָחׁשַ

ל ְלֶזה. ָעה, ְוַאַח"ּכ... ִנְתַרּגֵ  ֲחִצי ׁשָ
 

יחֹות ֹקֶדׁש  יְנָקא) -(ׂשִ  ְסּפִ

ו)
ה
מ

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 ויקרא   -   נפלאים 

 
באותם ימים, לפני למעלה משלוש מאות שנה, שרר בקראקוב 
רעב ועוני כבד. רוב התושבים לא מצאו מלאכה לפרנס בה את  

ואלו אשר שלחו ידם בדב וחוטבי משפחתם,  ר, היו שואבי מים 
 .עצים אשר אין הפרוטה מצויה בידם

כיוון שכך, לבושים היו בבגדיהם הבלויים, ודרים בביתם עלובים,  
חרבה  בפת  והשביעו  מזלם  נתמזל  פעמים  רעב,  תקפן  וכאשר 
על   בחומש,  פרק  או  גמרא,  בדף  ניצחוהו  כלל  בדרך  אך  נפשם, 

י אם לשמוע את  לא רעב ללחם ולא צמא למים כ"דרך הכתוב:  
 .  (עמוס ח, יא) "דבר ה'

בין כל העניים המרובין הללו חי אדם אחד בעושר גדול ויוסל'ה  
ומשמאל,  מימין  לו  וחדרים  ומפואר,  גדול  היה  ביתו  שמו. 

הלילה   ותנורים    –ובשעות  חללו,  את  מאירות  חינניות  עששיות 
משכחים בו את הקור העז אשר בחוץ, למען תומתק על יוסל'ה 

 שנתו. 
ם וכלים נאים, הגיע הדבר לידי כך, שמה שלובשים בני  מרוב בגדי

ביתו בתשעה באב קודם חצות, לא לבשה בקראקוב אפילו כלה  
 תחת חופתה...  

דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו  "ל  ", אף שאמרו חזאולם
אדם בבריות.  "של  גס  ולבו  מאוד  עליו  צרה  יוסל'ה  של  דעתו   ,

ועת רעבים עד שהיו  מימיו לא פרס פרוסה לעני ולא שעה לשו
 .  "גדולה קמצנותו מגודל עושרו"אומרים עליו הבריות: 

שבת  "בלא בירכוהו  ביום השבת  איש לא רצה בשיג ושיח עימו,  
לו  "וביו  "שלום איחלו  לא  שמח"ט  הבריות  .  "חג  הגיעה  שנאת 

אליו עד שילדים ניצבו על עצים וגגות ורגמוהו באבנים ובפירות 
 רקובים. 

אחד חלה י  דווי. רופאיו  יום  ושכב על ערש  וסל'ה במחלה קשה 
קדישא ואמרו    –קבעו ששעותיו ספורות. באו אצלו אנשי חברה  

יוסל'ה, הנה אתה הולך למות! לא ירד כספך עימך לקבר ולא "לו:  
יפיח בעצמותיך היבשות רוח חיים. תן לקופת הקהילה אלף רובל  

הכללי כל  לפי  בקבורתך  נעסוק  ואנו  העיר,  עניי  ולפי  למען  ם 
אנו   אין  כן,  עושה  אתה  אי  אם  לך,  דע  המת.  כבוד  הלכות 

 " מתעסקים בקבורתך, והיה בשרך טרף לעוף השמים!  
לא  " תרצו,  לא  אם  לא!  ותו  רובל,  חמישים  אם  כי  נותן  אני  אין 

לבדי  עצמי  את  אקבור  גם  וכך  לבדי,  הייתי  חיי  כל  . "תקברוני. 
גם משוגע.    לא רק קמצן הוא זה, אלא"אמרו האנשים לעצמם:  

 ."הולך להיפרד מן העולם וחושב שלא ייפרד מכספו
 קמו והלכו להם.  

אחד   יום  עבר  ומת.  נשמתו  את  נפח  קלה  שעה  ולא    –אחר 
ולא קברוהו. כיוון    –ולא קברוהו. יום שלישי    –קברוהו. יום שני  

אמר   מקום,  בקרבת  הגר  שכן  אצלו  נכנס  רביעי,  יום  שהגיע 
של"בלבבו:   כבודו  משום  של   לא  כבודו  משום  אלא  יוסל'ה, 

. נטל את "ה, שלא יהיו בריותיו זרוקים כבשר בשדה טריפה"הקב
גופתו, הניחה על עגלה, ומשהגיע 

בור  חפר  הקברות,  בית  לפאתי 
את המת  בו  טמן  הגדר,  אחרי 

 ושב לביתו. 
מעניי  עני  נכנס  שבת  ערב 

הלא   העיירה,  רב  אצל  העיר 
בעל   הקדוש  הגאון  הוא 

רבנו! תן לי מעט פת להאכיל בו את "א:  "זיע  "טובתוספות יום  "ה
 " ילדיי בשבת קודש! 

אתן לך בכבוד ובשמחה. אך אמור לי נא, מכירים אנו זה עשרים  "
 " שנה. מדוע באת דווקא היום?

אומר לכם את האמת בעניין הזה, אף שכל ימיי נשתמרה כסוד "
השבור דלתי  תחת  קיבלתי  חמישי,  ביום  שבוע  מדי  ה  בלבי. 

אך   יודע מי היה מניחה שם,  אין אני  ובה חמישה רובל.  מעטפה 
אני יודע שבמעות אלה לוקח הייתי צורכי שבת לבניי ולבנותיי.  

 " ועתה לא קיבלתי המעות, והיכה הרעב בביתי.
היער,   מעניי  עניים  ועוד  עוד  באו  ומשוחחים,  יושבים  הם  בעוד 
וכולם סיפור אחד להם על מעטפה תחת הדלת. מעולם לא דיבר 
איש מהם על זה, כי חושש היה שאם יפרסם את הדבר ברבים,  
מתנותיו,  את  שם  להניח  בסתר  לתת  החפץ  אדם  אותו  יפסיק 

סו את  בחכמתו  הבין  הרב  לתת.  יחפוץ  לא  בגלוי  העניין  שמא  ד 
ונוראה:   גדולה  צווחה  אתה  "וצווח  סולח  האם  הקדוש!  יוסל'ה 

עניי   את  פירנסת  אתה  לך?  עוללנו  לאשר  מחילה  יש  האם  לנו? 
עירנו שנים רבות, ואילו אנו זילזלנו בכבודך וביזינו אותך בציבור,  
הלבנו את פניך, ואת חיינו אנו חבים לך. כלום יש מחילה בעולם  

כך היה עומד וצווח עד שכמעט   "אח, אח...  לכפויי טובה שכמונו? 
פרחה נשמתו. חבורת העניים ישבה אף היא סביבו ומיררו בבכי:  

ובשאר " באבנים  רגמנוהו  ובנינו  ואנו  מחסורנו  לכל  דאג  יוסל'ה 
 "ירקות.

נ שנתו,  את  הרב  נם  כאשר  קודש,  שבת  יוסל'ה  בליל  לו  גלה 
ו "בחלומו:   גמורה  בסליחה  לכם  אני  סולח  שום רבנו,  לי  אין 

טרוניא. דע לך, שבבית הקברות לא הייתי לבדי כלל. שמה באו 
אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבינו, אהרון הכהן 

מאושר אני עדן.    –ודוד המלך עם כינור ביד ליווני לפתחו של גן  
הקב שמעניק  אושר,  בכל  אנוכי  " כאן  אחד  צער  רק  לאוהביו.  ה 

כל העת למעטפות תחת הדלתות לכבוד  מצטער, מתגעגע אני  
 " שבת קודש...

 

את  " הנתחים  את  הכהנים  אהרן  בני  וערכו 
  " הראש ואת הפדר על העצים אשר על המזבח 

 (א, ח) 
כבר תמהו הראשונים, למה אצל בן בקר    :כתב בספר מדבר קדש

לשון רבים, ואצל הצאן נאמר   -'וערכו בני אהרן הכהנים'    נאמר
לשון יחיד. ותירצו, כי בבן בקר, שהוא   -(פסוק יב) 'וערך הכהן'  

מין גדול, צריך כמה כהנים לערוך אותו, אך הצאן הוא מין קטן, 
 ודי בכהן אחד.  

ברור   הרי  כך,  על  לצוות  הכתוב  צריך  מדוע  להבין,  יש  עדיין  אך 
לא  אחד  כהן  אחיו    שאם  יסייעו  ממילא  לבדו,  להקריב  יוכל 

 הכהנים?  
הרה שלום  "הסביר  רבי  ק 
זי שמעבודת  "מבעלזא  ע 

שעל   ללמוד  אפשר  הכהנים 
יהודי להיות טוב עין, כי ידוע  
כח  בעלי  היו  שהכהנים 
והיה   וגבורה (זבחים סד, א), 

הגיע 
ור
ת 

  
על 

הכ
ה  

 

 החשובה לעי"נ האשה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 



 

  ~3   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 ויקרא   -   נפלאים 

 
אחד   וכל  עין,  טובי  שהיו  אלא  לבדם,  בקר  להקריב בן  ביכולתם 

את   גם  לזכות  את  רצה  גם  שיתפו  ולכן  מצוה,  בדבר  חבירו 
 חבריהם בהקרבה.

וצריך כל אדם לקחת מזה מוסר השכל, שאם בדבר מצוה כן, על  
אחת כמה וכמה בשאר עניני העולם, כדכתיב (משלי כב, ט) 'טוב  

 (ילקוט מאיש לרעהו)          עין הוא יבורך'. 
 

 (ב, ב)   "אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחוח לה'"
רש נזכר "י  "פירש  שבו  המנחה  זכרון  הוא  לגבוה  העולה  הקומץ 

 ."בעליה לטובה ולנחת רוח
הוצאות כספיות גדולות מאד לצורך מלחמותיו   שהיו לומלך  היה  

י למלא את אוצרות המלך התנדבו בני ולצרכי הגנה על ארצו. כד
המדינה להביא לו מתנות רבות, והמלך שמח לקבל את המתנות  

 והודה להם. 
יום אחד הגיע עני שהלך ברגל מרחק רב מאד מביתו עד שהגיע 

ני  ואמר בבכי רב, אילו היית אדלארמון המלך ובעמדו לפני המלך  
עוש הייתי  עבורך,  נפשם  שימסרו  אנשים  צריך  זאת המלך  ה 

שהעם  בכסף  הוא  המלך  אדוני  רצונך  אולם  ובאהבה.  רב  ברצון 
למלך יתן.   נותן  אני  ואותה  ויחידה,  אחת  פרוטה  רק  יש  לי  הנה, 

להביאה  בשמחה רבה. הלכתי במשך ימים רבים מרחק רב כדי 
 למלך.  

המלך שמח מאד בפרוטה זו שהוכיחה את אהבתו והקרבתו של  
זו פרוטה  אצרף  אם  ואמר,  עני  היא    אותו  הרי  האוצרות,  ליתר 

תאבד שם ולא יהיה ניכר מקומה כלל. לכן, אשים אותה בנפרד 
מעשהו  של  הפרטים  כל  ואת  העני  של  שמו  את  לידה  ואכתוב 
הטוב, למען יהיה הדבר לעדות ולזכרון עולם. המתנות והאוצרות  
זאת   ולעומת  הזמן,  במשך  יכלו  האחרים  האנשים  לי  שנתנו 

 .  מתנתו של העני תשאר לעד
הפסוק,   על  הוא  לה'"הנמשל  עני "אזכרתה  במנחת  שנאמרו   ,

רש שפירש  כל "וכפי  ה'.  לפני  לזכרון  נשארת  שהיא  שם  י 
העני  ה'.  לפני  רוח  לנחת  נעשים  והם  קרבנות  מביאים  האנשים 

שנאמר   וכפי  נפשו  את  ה'  למען  להקריב  מוכן  כי "עצמו  נפש 
הקב"תקריב אולם  בד".  אלא  האדם  בנפש  מעוניין  אינו  ורון.  ה 

בשמחה,  מקבלו  וד'  מנחה,  קומץ  רק  כדורון  להביא  יכול  העני 
נאמר   ועליו  מאד  זה  קומץ  עליו  שחביב  לה'"ואומר  , "אזכרתה 

הוא יהיה לזכרון עולם לפני ה'. העני מתברך בזכותו של זכרון זה  
 (חתם סופר)        ה אוהבו. "והקב

 

כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה  "
 (ב, יא)  "לה'
רבי"הגה זצ  צ  צדקה  תלמידיו  "יהודה  את  מאוד  הזהיר  ל 

שיתרחקו ממידת הכעס, והיה נוהג לומר שהאדם הכועס עושה  
שכתוב  כמו  טריפה,  נפשו  את 

נפשו  'טורף  ד)  יח,  (איוב 
 באפו'. 

תלמידיו העידו שמעולם לא  
כעס,   לכלל  בא  אותו  ראו 

לכבוד  שנגעו  מקרים  מלבד 

לדוגמ בתלמיד  השמים.  סרה  דיבר  מישהו  אם  היה  ,  לא  חכם, 
 כובש את כעסו והיה מיד מרים את קולו לנזוף בו ולהשתיקו.  

הוא פירש את דברי הכתוב 'כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו',  
על  מורה  וה'דבש'  וחמוצות,  זעופות  פנים  על  רומז  שה'שאור' 
מתיקות ועריבות. מי ששאיפתו להיות אדם השלם, חייב לדעת  

להזעיף פנים כשנתקל בעוברי   -  אימתי לאחוז במידה של 'שאור' 
שפתיים   ומתק  שוחקות  פנים  להראות  ואימתי    - עבירה, 

  - אבל מי שהוא בבחינת 'כל שאור'  כשעושים רצונו יתברך שמו.  
או   ומצוה,  תורה  לשומרי  אף  פנים  מזעיף  והוא  חמיצות  שכולו 

דבש'   'כל  בבחינת  לעוזבי    -שהוא  וגם  לכולם  מתיקות  שכולו 
 כתוב אומר 'לא תקטירו ממנו אשה לה''. ו, עליו ה"תורה ח

הרה שסיפר  מובא,  אורות  עשר  צבי  "בספר  יהודה  רבי  ק 
ע, שרצה בוקר "ע על רבינו הקדוש החוזה מלובלין זי"מראזדיל זי

אחד לקום מוקדם יותר מהרגלו, וביקש מבני ביתו שיקדימו לו  
את סעודת הלילה, כדי שיוכל לעלות על יצועו מוקדם מהרגיל. 

סיבות שונות, סעודת הלילה לא הוקדמה, ואף התאחרה  מחמת 
 מעבר לשעה הרגילה, ובעקבות האיחור השתבשו כל תוכניותיו. 
אך החוזה הקדוש לא בא לכלל כעס, ואמר שרצה לקום בבוקר 
רק כדי לעשות את רצון הבורא, והרי גם מניעת הכעס היא רצון 

נ  ,הבורא שעליה  הגאוה  ממידת  בא  הכעס  שורש  כל  אמר הרי 
לכן ישים האדם אל לבו (סוטה ה, א) 'אין אני והוא יכולים לדור',  

 ו. "להמנע ממידת הכעס שדוחקת את רגלי השכינה ח
 

 (ב, יג) "על כל קרבנך תקריב מלח"
זצ פאפו  אליעזר  רבי  יועץ,  הפלא  בעל  רמז,  "פירש  בדרך  ל 

שהמילה מלח היא בהיפוך אותיות מחל, כי הקרבן הגדול ביותר 
הקבשיכול   לפני  להקריב  מידותיו "אדם  על  להעביר  הוא  ה 

 ולמחול לאחרים, אפילו שמצד הדין הצדק עמו. 
ומוחל  נרמז  הדבר   מידותיו  על  שמעביר  מי  שכל  המלח  בברית 

מתקבלים  ותפילותיו  קרבנו  אותו,  ומביישים  הפוגעים  לאלו 
 לרצון בשמים. 

 

 (ב, יג) "מלח ברית אלוקיך"
ע, ה' יתברך כרת ברית  " ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"אמר הרה

עם המלח, כי כל מהות המלח היא רק לתת טעם באחרים, ולבדו  
זו גם עיקר עבודתנו בעולם הזה, שיתן כל אחד אינו ערב לחיך.  

 משלו לאחר, ולהיטיב לזולתו ללא טובת הנאה. 
זי"הרה מטשורטקוב  ישראל  רבי  מעלה"ק  יש  שלמלח  אמר,    ע 

לעולם אינו מתקלקל או   -מיוחדת שלא קיימת בשאר המאכלים  
 מסריח בגלל חום או קור.  

הקב שברא  יצור  משום שכל  היא  לכך  שהסיבה  פועל  "נראה  ה, 
רק לטובתו. לא כן המלח, שבעצמו אינו ראוי לכלום, וכל מגמתו 
היא רק לתקן מאכלים אחרים, 
יסריחו   שלא  להם  להועיל  וכן 

 וירקיבו.  
זאת   הקבעל  לו  ה,  "אמר 

רק " עושה  שאתה  בשביל 
 לטובת אחרים ועוזר להם 

תוב
ו 

ד 

ה
ו ב 

 שובה מרת האשה החעי"נ ל
משה אליעזר "ר בע"ה  פייגא צפורהה

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 
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כל  על  להיות  עולם  בברית  מבורך  הנך  ולהשתמר,  להתקיים 

 (ילקוט מאיש לרעהו)         ."הקרבנות
 

 (ד, ג)  "אם הכהן המשיח יחטא"
(הרה לרבינו  אירע  אחת  זק  " פעם  מסאווראן  צבי  משה  ל) "ר' 

חילול שבת בשוגג, שבעת התעטפו בטלית כיבה את הנר ברוח  
העיטוף, בעת התפילה עלה הדבר במחשבתו ולא נתן לו מנוח, 
עגמה  כי  נפשו  מרירות  מרוב  בתפילתו  להמשיך  יכול  היה  ולא 

 .עליו
חיכך בדעתו עד אשר עלתה לו, באמרו כי לו יהיה שהיה הדבר  

מגי היה  משבחים  במזיד  בגיהנום  גם  והלא  כך,  על  גיהנום  לו  ע 
שקילוסו של ר ז, ג)  "ל (שמו"ה כמאמר חז"קב הרשעים ל כשם 

מפי "הקב מגיהנום  עולה  כך  הצדיקים,  מפי  עדן  מגן  עולה  ה 
בדמעותיהם...  הרשעים הגיהנום  את  אומרים  ו  ...שמצננים  הם 

עתה    כ אצייר לעצמי שאני ", א' יפה אמרת יפה דנת יפה חייבת'
 ה, קם ונתעודד והתפלל בשמחה רבה.  "בגיהנום ומשבח להקב

 (ליקוטי שושנים) 
 

 (ה, יז) "מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה"
זיע"הרה מסאסוב  לייב  משה  רבי  אנוש  "ק  חולה  לבקר  הגיע  א, 

ד הרבי  הקשה.  מצבו  על  רבות  בפניו  בכה  לבו  יוהחולה  על  בר 
 . ונחמו, שה' יתברך כל יכול, והוא ישלח לו רפואה שלמה

מצבו,   את  שידע  מהחולה  והנואש,  דברי יהמסוכן  את  לקבל  אן 
 החיזוק של הרבי, והם לא התישבו על לבו. 

לבו של רבי משה לייב, היה מלא וגדוש באהבת ישראל אמתית,  
והפחד,   הצער  מגדל  למות,  ונוטה  הכואב  החולה  את  ובראותו 

 עמד ונשבע לחולה, שבוודאי ירפא בקרוב.  
את מפי נתמלא החולה שמחה, לשמע השבועה המפורשת היוצ

כברי ונעשה  דינו יהרבי,  שהמתיק  ברבי  בטוח  כשהוא  חדשה,  ה 
 ע הגזרה... ווהעביר את ר

ויהי לאחר ימים מועטים, הלך האיש לבית עולמו, ותרעש העיר, 
הרבי,   אמר  לשקר.  לייב  משה  רבי  נשבע  האמנם  יתכן,  כיצד 
ערוך   בשלחן  אולם  ממחלתו,  להחלים  סיכוי  לו  שאין  ראיתי 

ד) נפסק שמותר לחלל שבת אפילו עבור חיי "ח סי' שכט ס"(או
שעה. אחרי שנוכחתי לדעת, שלא הצלחתי לשמח את נפשו של  

שבע יהחולה השבור בדברים, אלא על ידי שבועה, הרי מותר לה
 קוח נפש, כדי להחיותו חיי שעה. ימשום פ 

ואמר,   לייב  משה  רבי  לייב'ס עולם  "המשיך  משה  רבי  כפרה,  א 
 (אמרי יוסף)        .  "הבא, העיקר להחיות יהודי

 

 (ה, כג)  "או את הפקדון אשר הופקד איתו"
ל מירושלים דבר "מצב כספי דחוק, היה אצל רבי אריה לוין זצ  

כדי   ממון  ברשותו  היה  לא  פעמים  ולא  פעם  לא  שבשגרה, 
שהרי  כספים,  מללוות  עקבי  באפן  נמנע  זאת  למרות  מחייתו, 

כב (משלי  הפסוק  מלוה',ז  ,ידוע  לאיש  לוה  'ועבד  לא    )  ובכלל, 
 רצה להזדקק לחסדי בני אדם. 

עד  מים  כשהגיעו  אחד  יום 
להחזיר  עליו  והיה  נפש, 
בדחיפות,  כסף  סכום 

נאלץ לחרוג ממנהגו ולפנוות לחנווני בשוק מחנה יהודה בבקשת 
 הלואה, ביודעו כי בערב עתיד הוא לקבל את משכרתו. 

נענ  והלה  חובו,  את  יחזיר  יום  באותו  שעוד  לחנווני  ה  התחיב 
 לבקשתו בשמחה ובנפש חפצה. 

מ יום  היום  נערם  ואותו  השלג  השעות  שנקפו  ככל  היה,  שלג 
רת המיוחלת לרבי אריה,  ובמהירות. לעת ערב כשהגיעה המשכ

נערם שלג כבד ברחובות ירושלים, רבי אריה התלבט, חפץ היה  
חנ  אותו  של  לביתו  והמרחק  מאחר  ההלוואה,  את  וני  ולהשיב 

סכנה,  בחזקת  והיתה  השלג  רב  מחמת  חלקלקה  היתה  והדרך 
ם עליו לעמוד בדבורו ולעשות את המאמץ הגדול, או שמא  הא

 ישיב את הכסף למחרת. 
בורו, על אף מזג האויר הקשה.  י לבסוף החליט שעליו לעמוד בד

המר לשכונה  עד  רגליו  את  אריה  רבי  התגורר  וכתת  בה  חקת, 
ארו החנ שעה  המצליפות, ווני,  ברוחות  בעקשנות  נאבק  כה 

 ובשלג הכבד שהצר את צעדיו.  
אל החנו  בהגיעו  של  ביתו  בני  את  לדלת  מבעד  שמע  ני  והבית, 

מתלוננים ואומרים, כיצד העזת להלוות סכום כה גבוה, מי ערב  
החנו של  קולו  נעשה?.  מה  ישיב,  לא  ואם  יחזירנו,  אכן  כי  ני  ולנו 

את   שיחזיר  אמר  אם  אריה,  רבי  על  אני  סומך  מתגונן,  נשמע 
שיעמ ספק  אין  היום,  יוהכסף  הוא  היום  עוד  את  ד בדבורו,  שיב 

 אה.  ו ההלו
בדלת.  אריה  רבי  נקש  למרחק,  נשמעים  הרמים  הקולות  בעוד 
במזג  אריה,  רבי  זועף,  אמר  אותו  ובראותו  הבית,  בעל  לו  פתח 

וכי    אויר קודר כזה, היה עליך בשביל הלוואה לכתת את רגליך?
 לנו להמתין עם הכסף עד למחר... ולא יכ

 (צדיק יסוד עולם) 
 

 (ה, כג)  "זלוהשיב את הגזילה אשר ג"
א על זוג בעלי תשובה  "סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט

ימיו  כל  עסק  הבעל  מצער:  סיפור  ובפיהם  הרב  לפני  שבאו 
האיש   היה  נהג  בגזל.  תמיד  ונכשל  לחנויות  סחורה  בחלוקת 
מה   ואת  שהוזמנה  הסחורה  מן  מעט  חבילה  מכל  להפחית 

 שהפחית נטל לעצמו.  
כעת, מששבו בני הזוג בתשובה שלימה, הם מבקשים לדעת מה 

 לעשות לגבי מעשי הגזל שנמשך שנים רבות. 
 אין כל ברירה פסק הרב נחרצות עליך להשיב את הגזילה!  

כבוד   שבידי  אבל  הגזול  הסכום  שווי  במבוכה  האיש  מלמל  הרב 
להשיב  אוכל  איך  שקלים,  אלפי  למאות  הזמן  במשך  הצטרף 

 זאת?  
בשאלה הרב  השיב  לעשות.  אוכל  להחזיר    ,מה  יש  הכסף  את 

את  נמכור  רעיון!  לי  יש  אומץ  האישה  אזרה  כך  אם  לבעליו! 
את  להשיב  נוכל  תמורתה  שנקבל  ובכסף  שברשותינו  הדירה 

 בידינו!  הגזילה ש
סוחרים   אותם  לכל  ופנו  הדירה  את  הזוג  בני  מכרו  ועשו!  אמרו 
 איתם עסק הבעל במשך שנות עבודתו והשיבו להם את כספם! 
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 הֲעָנוָ  -תֹוַהָּקְרָּבנת ֲעבֹודַ  - אַוִּיְקָר ת ָּפָרַׁש 

17:32 

 בברכת שבת שלום 
שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

17:33 

838 

18:27 17:15 
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

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

ִקים רּוַח נְִׁשָּבָרה, ֵלב נִ  ִקים ֱא ְׁשָּבר וְנְִדֶּכה ֱא
 . (תהילים  נא, יט)א ִתְבֶזה" 

 

מכיוון שמטרתם של הקרבנות היא כלומר: 
הרי שמי  -להביא את האדם לידי ענווה

שליבו שבור ונדכה, הוא רצוי לפני הקב"ה 
 כאילו הביא קרבן!  

 

ומניין שמטרת הקרבנות באמת היא להביא 
טא את את האדם לידי ענווה, ולא כדי לב

אפסיותם של האלילים, כפי שיש הסוברים 
 כן?

 

דוד המלך מוכיח זאת בהמשך דבריו: 
"ֵהיִטיָבה ִבְרצֹונְ ֶאת ִצּיֹון ִּתְבנֶה חֹומֹות 
זְִבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה וְָכִליל, ָאז  יְרּוָׁשָלִם. ָאז ַּתְחּפֹץ

 .(תהילים  נא, כא)יֲַעלּו ַעל ִמזְַּבֲח ָפִרים" 
 

ון שלעתיד לבוא, כאשר יבנו את כלומר: מכיו
חומות ירושלים, העבודה הזרה תיעקר 
מהעולם והאלילים כרות יכרתון, ה' יחפוץ 

הרי יש כאן הוכחה ברורה   -בעולה ובפרים
שמטרת הקרבנות היא להביא את המקריב 
לידי ענווה ותשובה. אילו המטרה היתה 

לא היתה בה כל  -לבטא את איבוד האלילים
לבוא כאשר האלילים כבר תועלת לעתיד 

 יחלפו מן העולם בלאו הכי.

18:25 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

על מהותם של הקרבנות, ועל הפעולה אשר 
כבר האריכו  -הם אמורים לפעול בלב האדם

רבותינו. יש הסוברים כי הקרבת הקרבנות 
כדי להפגין את כפירתנו באלילי נועדה 

 העמים, הצאן והבקר להם סגדו עמי קדם. 
 

אולם יש הסוברים כי מטרת הקרבנות היא 
י ללמדנו ענווה ולהביאנו לתשובה. עלינו כד

להבין ולהפנים כי כל מה שנעשה לקרבן 
ראוי היה שיעשה לנו בשל העוונות  -שהקרבנו

 שלנו, אלא שהיושב בשמיים ריחם עלינו.
 

אנחנו יכולים למצוא הוכחה לדעה השניה 
בדברי דוד המלך ע"ה שאמר: "ה' ְׂשָפַתי 

א ַתְחּפֹץ ֶזַבח ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהּלָ  . ִּכי  ֶת
ִקים רּוַח  א ִתְרֶצה. זְִבֵחי ֱא וְֶאֵּתנָה עֹוָלה 
א ִתְבֶזה.  ִקים  נְִׁשָּבָרה, ֵלב נְִׁשָּבר וְנְִדֶּכה ֱא
ֵהיִטיָבה ִבְרצֹונְ ֶאת ִצּיֹון ִּתְבנֶה חֹומֹות 
ז יְרּוָׁשָלִם. ָאז ַּתְחּפֹץ זְִבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה וְָכִליל, ָא

 כא).-(תהילים נא, יז יֲַעלּו ַעל ִמזְַּבֲח ָפִרים"
 

נראה לבאר את דבריו: דוד המלך מקדים 
לתפילתו את הפסוק: "ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי 

 " . הוא מבקש (תהילים  נא, יז)יִַּגיד ְּתִהָּלֶת
מבורא עולם שיפתח את שפתיו ויאפשר לו 

 להגיד תהילתו בפיו. 
 

א ַתחְ  א ִתְרֶצה" "ִּכי  ּפֹץ ֶזַבח וְֶאֵּתנָה עֹוָלה 
. כלומר: מכיוון שאנחנו לא (תהילים  נא, יח)

 -יכולים כיום להביא קרבנות לפני ה' יתברך
על כן דוד המלך מבקש שתפילתו תתקבל 

 במקום קרבן ומנחה.
 

ועוד מוסיף דוד המלך ומבהיר, כי כיום "זְִבֵחי 

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

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

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

 

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

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

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

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

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

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 ן מזל פחימהסימי בת סוליקה              שלו ב

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

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

     רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה אריה בן 
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 סבריה                   קסנש בת דגטורונית בת 
 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
אות ואריכות ברי  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי יְַקִריב "
ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן 

 (ויקרא א, ב) ם"ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנכֶ 

18:26 

ראויקפרשת  ה'תשפ"א ז' ניסן  פניני עין חמד 

19:10 
 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז

 19:07 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

19:08 

17:34 

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

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"להצדיק ר' חיים לע"נ 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

18:26 19:09 



 

 

 
 ?אלו כלים ניתן להכשיר אותם לפסח

 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
האש, ובשעה שהמים  יש אפשרות להשתמש בסכו"ם על ידי הגעלה. כלומר, עליו לשים סיר עם מים ע"ג -סכו"ם מטבח

 מבעבעים, יתן לתוכם את הסכו"ם. לאחר מכן מיד ישטוף במים קרים

 די שיֲַערה עליה מים רותחים ישר מהקומקום. לאחר מכן יש לנקות היטב את הפלטה מכל חשש חמץ. -פלטה חשמלית
 הגעלה וחייב לקנות חדשה לפסח.מועילה  די בהגעלה, שמכניס אותה לתוך מים רותחים. במחבת מסוג 'טפלון' לא -מחבת

ירחץ וינקה אותם היטב מכל  לכן רותחים. קודם במים מכיוון שמבשלים בהם גם חמץ, חייב להכשירם ע"י הגעלה -סירים
 לכלוך.

 כגון גמור, חמץ ולכן אינם צריכים שום הכשר לפסח. אפילו הכניסו לתוכם -לשיטת הספרדים, אינם בולעים חמץ  - כלי זכוכית
יש להתיר על ידי שטיפה בלבד. כלי זכוכית הנקראים פיירקס, שמבשלים בהם על האש וכן דורלקס מותרים בשטיפה  ירה,ב

 והדחה בלבד. אולם לשיטת האשכנזים, אין להם תקנה, ואסור להשתמש בהם בפסח.
לא ניתן להכשירם לפסח. אם השתמשו בהם בחום, אין הגעלה מועילה להם כלל. מכל מקום הכיור  (ספלי קפה) -כלי חרס 

 בו בפסח. יֲַערה עליו מים רותחים, ויוכל להשתמש -שרוחצים בו את הסירים והצלחות, אפילו אם הוא עשוי מחרסינה 
שמנונית, שנספגה שם. לאחר שהבריק את מכל  פלדה) צמר (עם בחומר ניקוי היטב את דפנות התנור לשפשף חייב -תנור

שעות, שלא ישתמשו בו  24ידאג שעד כניסת החג יעברו  ביותר. הגבוהה שעה, בטמפרטורה למשך ריק אותו על התנור מדליק
 כלל.

לאחר מכן יש לנקות היטב את הדפנות עם  רותחים. במים ולהדיחו לשליפה)  (ניתןשבו  יש להוציא את כלי הזכוכית -מיקרוגל 
  שעות במכשיר. 24חומר פוגם. ואף לשים כוס מים, ובתוכו חומר ניקוי ולהדליק למשך רבע שעה. וכן לא להשתמש 

 

 

צדיקים נסתרים מהלכים בעולמנו זה, ומקרבים עצמם לבוראם, וגורמים לה' יתברך נחת רוח גדולה, אחד מהם היה הרב י. 
שנפטר בשנת ה'תשס"ח בבני ברק. הרב פלאם היה ערירי, שעבר את מאורעות השואה. הוא זכה לעלות לארץ, פלאם זצ"ל, 

 ונותר בודד עד סוף ימיו. למרות שהיה עשיר גדול, ידע מה לעשות עם הכסף הרב שחנן אותו הקב"ה.
 

ה בשעות אחר הצהריים, אז נמכרו הוא לכשעצמו לא היה זקוק למאומה. עד כדי כך שאת מעט הירקות שהיה צריך, היה קונ
הירקות שנשארו מהבוקר במחירים מוזלים. אבל כאשר היו מגיעים להתרים אותו למוסדות תורה וצדקה, היה פותח את ידו 

 וליבו ללא גבול, ומחלק סכומי כסף גדולים במיוחד.
 

ק באופן דחוף לתרומה של ספר תורה. אחד מראשי הישיבה, שהספיד אותו בהלוויה, סיפר, שכאשר יסד את ישיבתו, היה זקו
הוא ניגש לרב פלאם ושאל, האם הוא מוכן לתרום ספר תורה לישיבה. הרב פלאם התעניין, מה הוא המחיר המשוער. כששמע, 
שמדובר בכארבעים אלף דולר! אמר, שהוא מוכן לתת מחצית ממחיר זה, "ואת המחצית השנייה תיקח מתורם אחר", כך אמר 

  שסיפר, כי הבין מתוך דבריו, שאם לא ימצא תורם נוסף, הוא יתרום את הכל).(לראש הישיבה 
 

"והנה", מספר ראש הישיבה, "לאחר מאמצים גדולים, הצלחתי להשיג גביר נוסף, שהיה מוכן לתרום את העשרים אלף דולר 
כאילו שהוא תרם את כל  אבל התנה את תרומתו בכך, שעל מעילו של הספר יהיה רקום רק השם שלו,הדולרים הנותרים, 

ואיך אפשר לכתוב רק את שמו של ". ראש הישיבה לא ידע מה לעשות. הרי גם הרב פלאם תרם חצי מהספר, ספר התורה
 התורם השני.

 

בלב כבד, ניגש ראש הישיבה אל הרב י. פלאם, וסיפר לו כי הצליח להשיג תורם, וסיפר במה התנה את תרומתו והמתין 
להפתעתו המרובה, הרב פלאם, ניתר ממקומו מרוב שמחה והתלהבות, ובעיניים בורקות אמר לראש לתגובתו של התורם. 

" כזה תורם חיפשתי, שיכתבו רק את השם שלו על הספר. וכי זקוק אני לכבוד ולפרסום שמי על הספר תורה?!הישיבה: "
 (מעובד מתוך 'ברכי נפשי')
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לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני  יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"ל, ונסע אביו עימהס
מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 

י נפש שוב אל למחלה. ענה לו הרופא: "אין לי שום תרופה מיוחדת לזה, אלא סם רפואה, שנותנים לכל הסובלים במחלה זו". הוא הלך בפח
 רבינו והפציר בו עד בוש, ונשאר שם בשב"ק. במוצאי שב"ק נתן לה רבינו מהבשמים להריח. הריחה והתרפאה מהמחלה.

גאון רבי אנשיל סג"ל יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק דינדיש) למד בצעירותו אצל רבינו. באחד הימים הגיע מברק לר' אנשיל סג"ל על מחלה ה
פורעד). במברק ביקשו, שידבר עם רבינו שהוא ותלמידיו יאמרו תהילים -שה נתן נטע יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק טיסאחמורה שחלה אביו, רבי מ

עבור החלמתו של החולה. כששמע על כך רבינו, הזדרז והתחיל לומר הוא ותלמידיו תהילים. באמצע אמירת התהילים סגר רבינו את סידורו, 
כף ומיד לביתך, ראיתי את נשמת אביך הצדיק כשהיא עולה למעלה בקודש". כשהגיע רבי אנשיל ניגש לרבי אשר סג"ל ואמר לו: "סע תי

 לביתו, שאל על זמן יציאת נשמת אביו הצדיק, ונמצאה שהיה זה באותו הזמן שניגש אליו רבינו.

יע"א, פעמים שהיה תמה ואומר: אשר הגיעו יהודים ממרכז הונגריה וביקשו ישועות עבור רבינו האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז זכ
"למה אתם טורחים לבוא אלי, הרי מצוי בקרבכם הרב דטשאטה, לכו אליו והיוושעו". במקרה מסוים, שמשודכת הייתה חולה בחולי הנפילה 

 ל"ע, העלימו זאת מעיני החתן, שהיה מופלג מאוד בתורה ויראה. 
 

אחרי שבא בקשר השידוכים פנה לרבינו ושאל מה לעשות. הצדיק אמר לו: "מעיקר הדין הרשות בידך לחזור. אך אם לחתן כאשר נודע הדבר 
עלי אתה סומך, יהא ליבך סמוך, שתסתלק מחלה זאת ממנה". החתן בהיותו בטוח בדברי קודשו של רבינו הסכים להתחתן איתה. רבינו 

לא ניכר בה שום רושם  -מהם לחולה לבשלם ולשתות מימיהם. מאותו הזמן והלאה הזדרז לבית מרקחת, קנה עשבים מסוימים, ונתן 
 מהמחלה, ויהי לפלא.

יפר מוה"ר יהודה אריה מאיר הלוי יונגרייז ששמע מאביו הג"ר יצחק משה ששמע מאביו הגה"צ ר' יעקב שלמה רבה של פילק: "מעשה ס
א הצדיק אל רחוב העיר, הביט בעיניו הקדושות והראה בידיו ואמר: "בצד זה לא ופרצה שריפה בעיר ובאו היהודים לרבינו זיע"א בבהלה. יצ

 תהיה שריפה", וכן הראה על צד אחר. דבריו הקדושים התקיימו והשרפה כבתה ברגע שהגיעה לאותו המקום.

. מצאצאי (לוב)בטריפולי  )1833(נולד בשנת ה'תקצ"ג  -הגאון הרב אברהם חביב זצ"ל
ספרד. כבר מגיל צעיר ניכר כי לגדולות נועד. שקד על לימוד תורת הנסתר. מגורשי 

 )1886( בתחילה שימש כדיין בבית הדין בבנגאזי במשך כחמש שנים. בשנת ה'תרמ"ו
(שירת בקודש חי מימון, התמנה רבינו כדיין בבית הדין בטריפולי  ‘לאחר פטירתו של הגאון ר

 ‘רבי, ועם הדיינים הגאונים ר‘כמוס אג ‘' חיים הכהן, ולאחריו ריחד עם ראשי אב בית הדין, הגאונים ר
 חיים רבה). ‘שלום תשובה ור ‘רחמים חביב, ר ‘יוסף רובין, ר

 

בנוסף למשרתו כדיין, התמנה כממלא מקום החכם באשי, עד  ),1908(ח “בשנת ה'תרס
התמנה לראש אב בית הדין, יחד עם הדיינים  )1912(ב “בשנת ה'תרע ).1909(ע “שנת ה'תר

ח איבריו. “יוסף ג'יעאן ור' יוסף יונה. צנוע ועניו בכל רמ ‘הגאונים ר' רפאל דאבוש, ר
הסתפק במועט ופעל רבות למען קהילת יהודי לוב. הקדיש את כל חייו ללימוד התורה 

 התלמוד והפוסקים. 
 

ברבנות טריפולי, קירינאיקה, תוניסיה חוכמתו ולמדנותו המופלגת זכו להערכה רבה גם 
וארץ ישראל. פעל רבות להרים את קרן הישיבות שבטריפולי אשר מהן יצאו תלמידי 
חכמים רבים מפורסמים בתורה וביראת שמיים. תלמידים רבים למדו אצל רבינו. נודע 
בצניעותו והתפרסם כבעל מופת. ביום הלווייתו, למרות שנפטר בערב פסח כל החנויות 

י"ג -ומוסדות הקהילה סגרו את עסקיהם למשך כל היום. אלפים ליוו את מיטתו. נפטר ב
 שנים. ציונו בלוב. 90-. חי כ)1923( ניסן ה'תרפ"ג

סופר על רבינו, שביום רביעי אחד, באותם ימים של מרד ערבי, התהלך לאיטו באחד מרחובות מ
סיעה שעמד ברחוב עם חבריו והתפאר הערבים. בדרכו פגש בבריון ערבי מגושם וגס רוח בשם גרי

בכוחו הרב. כשראה את רבינו, עלתה בראשו מחשבת זדון. הוא לא נרתע מהדרת פניו של הצדיק וגילו 
והחל מגחך ומזלזל בו ואומר לחבריו: "רואים אתם את רב היהודים ההולך מולי? הנה אראה לכם כיצד 

ת בחכם יהודי הלומד תורה, פן מרה תהי אעשה אותו לצחוק. כל האנשים טוענים, שאסור להתגרו
 אחריתו, אך אני אוכיח לכם, שאינני מפחד כלל. חכו ותראו".

 

חבריו של המוסלמי חששו לפגוע ברב, שהיה ידוע ביכולותיו לעשות מופתים והזהירו את חברם, לבל 
ח את גבורתו כדי הוא רוצה להוכי –יוציא תוכניותיו אל הפועל מחשש, שיאונה לו רע. אך המוסלמי בשלו 

להראות לכולם, שאיננו ירא מאיש. רבינו המשיך בדרכו באיטיות, בוטח בבורא עולם, שלא יפקיר אותו 
 לידי המוסלמי, כשהוא ממשיך להגות בתורה הקדושה.

 

כשהתקרב לפינת הרחוב, יצא הבריון קדימה ובצחוק פרוע ולועג משך בזקנו ובגלימתו של הרב. חבריו, 
רחוב, מפחד, ברחו והתפזרו לכל עבר מפחדם מפני העונש הצפוי להם מידי שמיים. כך שחיכו בפינת ה

נותר גריסיעה לבדו, הוא והרב, מצפה לתשואות חבריו על מעשה ה'גבורה' שעשה. הרב המשיך בדרכו, 
 כאילו דבר לא קרה.

לקדוש  יהודי שהזדמן באותם רגעים לרחוב, ראה את שהתרחש, ולזעמו וצערו לא היה גבול. "כיצד העז הפושע המוסלמי להרים יד ולהתנקל
ישראל?". האיש מיהר לרחוב היהודים וסיפר את שראה. מיד התארגנה קבוצת בחורים בעלי זרוע והחליטו ללכת ולעשות שפטים במוסלמי. 
בעודם מתכוננים לצאת לדרכם, ראו את ר' אברהם חביב בא מולם. הם סיפרו לו מה הם מתכננים לעשות, אולם הרב היסה אותם ואמר: "אין 

 באיש, אינכם צריכים לדאוג". הם שמעו את דברי הרב והתפזרו לדרכם.צורך לפגוע 
 

כאמור המקרה אירע ביום רביעי. ביום ראשון שלאחר השבת, בשעת בוקר מוקדמת, בטרם הגיעו קרני השמש לכל פינה של הרובע 
המוסלמי, נשמעה צעקה מחרישת אוזניים ומבהילה. האנשים מיהרו לצאת מבתיהם כדי לראות מיהו הצועק, אולם לא הבחינו בדבר. 

 גופת גבר הייתה שרועה על הכביש, חבולה ומוכה בצורה אכזרית ביותר.  -זה מחריד כשהתקרבו לפינת הרחוב, ראו עיניהם מח
 

היה זה המוסלמי הרברבן. המשטרה כמובן הובהלה מיד, ולמרות החקירה המאומצת לא נמצא הרוצח וסיבת המוות נשארה בלתי פתורה. 
יד ה' במקרה, וכי זהו סופו של כל מי שמעיז להתחצף או לשים  אך היהודים, שעל אף שגם הם לא ידעו, מי רצח את האיש, ידעו גם ידעו כי

 ללעג קדוש מקדושי ישראל.

בינו היה מקבל בסוף כל חודש את משכורתו במעטפה סגורה בסך ארבעה מחבוב, מגזבר הקהילה. לאור ההתייקרויות, שחלו בכמה ר
וף החודש, ניגש כדרכו לגזבר. הרב נטל את המעטפה והלך חביב בס ‘מצרכים, החליטה הקהילה להוסיף למשכורתו, עוד מחבוב אחד. ר

 לדרכו. כשהגיע לבית, מנה את המטבעות. והנה ראה כי יש חמישה מחבוב במקום ארבעה. 
 

"ידעתי גם  -“טעות היא בידך, אדוני, לא ארבעה מחבוב היו במעטפה, אלא חמישה”למחרת, ניגש הרבי לגזבר עם המעטפה ותכולתה ואמר: 
בוד הרב", ענה הגזבר, "הקהילה הוסיפה לך עוד מחבוב כפיצוי על ההתייקרויות שחלו לאחרונה". "אבל אני לא ביקשתי תוספת", ידעתי, כ

ענה הרב, "מסתפק אני בארבעת המחבובים, והנה אני מבקש להחזיר את התוספת. יתכן וישנם כאלה, שהם באמת זקוקים לכך. אלו הם 
 כפי שעולה על דעתו של כל אחד".כספי ציבור, ואסור לנהוג בהם, 

עם אחת כשעבר רבינו באחד הימים ברובע הגדול (חארה לכבירה) בדרכו הביתה, נעצר רבינו על ידי חנווני אחד, שביקש מהרב, שיואיל פ
בטרם קיבל הרב  לקבל מידו כוסית ערק, וכי ברצונו לשמוע את הברכה ולזכות בעניית: 'אמן'. הרב נענה לבקשתו מטעמי מצווה בלבד, אולם

את הכוסית, התחיל לספר החנווני על דין ודברים שיש בינו לבין שכנו. הרב במקום להתכבד בכוסית המוגשת לו, ענה ואמר: "מעתה אסור לי 
ה יש לכל ליהנות מכוסות אלו, כי שוחד היא בעיניי. ואם יש לך דין ודברים, הואל נא לפנות לבית הדין, אתה ושכנך. ושם יהיה ניתן לשמוע מ

 אחד מכם לומר ולפסוק פסק דין".

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצב ָחִבים ַאְבָרהָ ב ָהרַ ל ַהְּמֻקּבָ  – ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

חולים. שם הוא ראה אנשים מאושפזים רבים, -לבתי
 הסובלים מבעיות חמורות יותר משלו.

 

נכון, יש לו בעיה בשמיעה באוזן שמאל. אבל ב"ה, הוא 
ישנם אנשים, שצריכים כיסא גלגלים מהלך על שתי רגליו. 

ב"ה, יש לו שתי ידיים שמתפקדות  וסיוע למשך כל חייהם.
ב שפועל כראוי. עיניו רואות, כפי שצריך. והנה הוא היטב. ל

  מוצא את עצמו מודה לבורא עולם על כל הטוב, שחנן אותו.
 

הוא חזר להרצות, ובהקדמה לכל הרצאה היה מספר את 
סיפורו האישי, וכיצד ניתן מתוך השבר לראות ולהודות 

 לבורא עולם ולהתמודד עם הניסיונות שפוקדים את האדם.
 

ר חודשים, הקיץ הגיע, והנה יש פה ושם קולות, חלפו מספ
שהרב מצליח לשמוע גם באוזנו השמאלית. הוא לא ידע, 
אם יש טעם, כיוון שיתכן מאוד שהוא רק מדמיין את 

 הקולות.
 

הבעת פניו של מנהל המחלקה, שהייתה סקפטית לגמרי 
לשמע סיפורו, השתנתה עם קבלת תוצאות הבדיקות. 

בהיסטוריה הרפואית העשירה שלו כאן מעולם לא נתקל 
במחלקה. מקרים של פגיעה עצבית מהסוג הזה הם 
בלתי הפיכים. הרופא הביע את התפעלותו וסיפר, כי הוא 

 המקרה הראשון בחייו בו נתקל בתופעה מעין זו.
 

מצב השמיעה החל להשתפר מיום ליום עד שחזר לשמוע 
ספר כבתחילה. מעתה החל בכל אחת מהרצאותיו היה מ

 גם על הכרת הטוב כלפי הבורא וגם על הישועה לה זכה.
 

ביום מן הימים קיבל שיחת טלפון מאדם שהזדהה בשמו 
ורצה להכיר תודה ל'שדכן' הנפלא, שבזכותו הוביל בתקופה 
קצרה את שלושת ילדיו לחופה. הרב אמר, כי מדובר 
בטעות, אולם הלה סיפר, כי שלושה ילדים היו לו בבית, 

זמן לגיל השידוכים. חבריהם כבר הובילו מזמן שהגיעו מ
ילדים לחיידר, אולם אצלם הישועה לא נראית בפתח. הוא 

 ביכה על מר גורלו.
 

ואז הוא שמע את הדרשה של הרב. הוא התרגש מאוד, 
ועיניו נפקחו לראות את כל הטוב של בורא עולם. על חמשת 

על ילדיו הנוספים, שהקימו את בתיהם. על נכדיו הרבים. 
  בריאותו!

 

מאותו היום החל להודות לבורא עולם על הכול ובסיום 
הוסיף בקשה קטנה: "אנא בורא עולם, כשם שעזרת לנו 
והשפעת מברכותיך, עזור לנו להמשיך ולהודות גם על 

 שלושת הילדים, שנצליח להשיא גם אותם!".
 

לאחר שלושה שבועות בהם, התמיד להודות לבורא 
ה הגיעה. תוך תקופה קצרה זכה עולם, הבשורה הראשונ

לארס את שלושת הילדים שלו בזכות ההודאה לבורא 
 מעובד מתוך קונטרס 'פירות הילולים'           העולם.

 ההֹוָדָאל ׁשֶ  ּכָֹחּה

להלן סיפור מופלא שסיפר הרב ס. המשמש כמרצה מבוקש 
חלה הידרדרות וידוע מאוד בארה"ב. הכול התחיל, כאשר 

בשמיעתו באוזן שמאל. ההידרדרות הייתה איטית והדרגתית, 
 כך שהוא התעלם ולא פנה לרופא.

 

ביום מן הימים כבר אי אפשר היה להתעלם מהמצב. הוא 
קבע תור אצל רופא אף אוזן גרון בקופת החולים. הלה בדק 
את הרב, ובסיום שלח אותו לבדיקה מקיפה אצל אחד 

 שיבדקו את השמיעה שלו.המכונים, כדי 
 

הוא פינה את זמנו בסדר יומו העמוס וקבע תור במכון. 
תוצאות הבדיקה הראו, כי אכן יש ירידה משמעותית בשמיעה 
באוזן שמאל. בעקבות התוצאות הוא קבע תור, הפעם אצל 
פרופסור בעל שם עולמי, בתקווה שהוא ימצא מהו מקור 

 הבעיה ואת הפתרון המיוחל.
 

בדק את שתי אוזניו של הרב ס. אולם הוא לא הפרופסור 
הצליח להסביר, מדוע באוזן ימין הוא שומע היטב, בשעה 
שבאוזן שמאל הוא כמעט לא שומע דבר. ההמלצה הייתה על 
ביצוע מספר בדיקות מקיפות, בהן ינסו לאבחן את מקור 
הבעיה, וכן המליץ על מעקב בעוד שלושה חודשים. הפעם 

כון. הוא בעצמו יבדוק את הרב. רבינו הוא הופנה למנהל המ
 הגיע ביום המיוחל לחדרו של הפרופסור. 

 

הפרופסור קיבל מידיו את כל סיכומי הבדיקות של הרופאים 
הקודמים ושל מכון השמיעה ואת תוצאות הבדיקות שעבר. 
באותה השעה נשא הרב תפילה לבורא עולם, שהישועה 

 תהיה על ידי הרופא.
 

אוזנו השמאלית ולאחר דקות אחדות הפרופסור בדק את 
יש פגיעה עצבית, שמקורה במוח, והיא  לצערי הרבאמר: "

כיום, אין שום טיפול.  שגורמת להידרדרות השמיעה באוזן.
מדובר רק בעניין של זמן, עד שְתאּבד את היכולת לשמיעה 

 ".כליל באוזן שמאל
  

 לשמע הדברים חשך עליו עולמו. הוא בדרך עוד ציפה, יחל,
התפלל כי בורא עולם ישלח לו את הישועה על ידי אותו 
פרופסור. אולם, לצערו, גם לו לא היה מה להציע, ואף חתם 

 את הגולל. 
 

האכזבה הייתה עצומה. הן הוא צעיר לימים ובמיטב שנותיו. 
בימים הבאים הוא מצא את עצמו סגור בחדרו, מנסה 

  להתמודד עם השבר הגדול, שפקד אותו.
 

ביטל את כל ההרצאות לתקופה הקרובה. המחשבות הוא גם 
השונות טרדו את מנוחתו, הן הוא עוסק כל הזמן בזיכוי 
הרבים ומחזק אנשים רבים. איך יתכן שדווקא הוא יאלץ 
להיות חירש באוזן אחת? הימים חלפו, כשהוא ַמפנים את 

 מצבו ומקבל את גזירת בורא עולם.
 

ערך, היה עליו להגיע הוא חשב ונזכר, כי בבדיקות הרבות ש
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  ""ויקראויקראפרשת "פרשת ""
  [ה, כג].והשיב את הגזלה אשר גזל" (כשיכיר בעצמו לשוב בתשובה, רש"י), "והיה כי יחטא ואשם 

  :מזעזע סיפור, ומקרבו עמו שלומד הקירוב לפעיל סיפר, שלימה בהבתשו לשוב לאחרונה שזכה, יקר יהודי
                   . קומתיים חד בתים עם מגורים שכונת בתוך שממוקם, גדול מפעל בבעלותי היה, רבות שנים במשך

 בין המשאיות תא לנווט כלל פשוט היה לא ולנהגים, סחורות ולהעמיס לפרוק, רבות משאיות הגיעו המפעל אל
  . בשכונה הצרות הסמטאות

 בחומה קלה בנגיעה פגעה ולפתע, ברוורס איטית בנסיעה, למפעל בצמוד לחנות עמדה שמשאית, אירע אחת לא
 רעש בקול כולה לפתע התמוטטה הגבוהה החומה... טראגית היתה התוצאה. למפעלי הסמוך הבית של הגדולה

 יותר קצת התקדם הנראה שככל משום, אבנים לתל המפוארת הגדר את וךלהפ שגרם לגלות ונבהל יצא הנהג! גדול
  . ...'ומגושם אימתני אדם הינו הזה הבית בעל כי בצרה אתה' לו ואמרו הנהג לעבר לנהור החלו אנשים פתאום. מדי
! היסודות את זעזעת, הבית את לי הרסת: 'הנהג כלפי צעקה קול הקים זועמות פנים ובארשת, הגיע הבית בעל
 נפלו המוזהבת והמנורה הארון שגם לצעוק והחלה הבית מחלון אשתו הופיעה לפתע!'. ביוקר כך על תשלם אתה

  ... הנהג לה שגרם' האדמה רעידת' בעקבות, והתנפצו
  .      במזומן שקלים אלפים שמונת של פיצוי על' להתפשר' הבית בעל הסכים, ממושך' ומתן משא' לאחר

 נהג עם פעם כל, שבוע מידי כמעט אלא, בלבד אחת פעם התרחשה לא כזו מהומה :לספר המפעל בעל ממשיך
, הסמוך הבית לחומת המפעל שער שבין הבודדים המילמטרים של ברווח רכבו את לנווט שניסה, אחר משאית
 כדי התפשרות דמי הבית לבעל משלם היה הנהג פעם ובכל... היסוד עד התמוטטה היא, החומה את' שרט' וכשרק

  .הגדר את מחדש יבנהש
 את מערים פשוט אלא, כלל אותה בונה לא הבית בעל שלמעשה, והבחנתי, הגדר בניית אחרי לעקוב החלטתי
 ולהבטיח, לבנים ערימת אלא גדר לא שזו העובדה את להסתיר כדי טייח בקצת טח, מלט ללא, זו על זו האבנים
 היו הנהגים. ממש של לעסק הפך זה ואכן... לגדו רעש בקול תתמוטט החומה, משאית של קלה פגיעה שבכל

  .שלימה הצגה מתחילה ואז, אותה הפילה, בגדר קטנה מכה וכל, רוורס עושים, מגיעים
 שער יקוםמ את לשנות והחלטתי, הזו הנוראה לעוולה שותף אהיה לא שאני -  המפעל בעל ממשיך - לעצמי אמרתי
 אותך לתגמל מוכן אני, תראה: 'לי ואמר, מניעיי את היטב שהבין, הנוכל הבית בעל הופיע שכאן אלא. המפעל
  ...'. כנו על השער את שתשאיר ובלבד, מרווחיי אחוז בעשרים
 לא בסכומים תוגמלתי, שנים כמה במשך, ואכן. שלו הנבזית להצעה והסכמתי, יצרי עלי פחז, הרבים בעוונותיי
  '. זועם'ה שכני של הנוכלות למעשי הודות, מבוטלים

 מיקום את לאלתר ששיניתי וכמובן, בתשובה לשוב ד"בס זכיתי כעת: לשאול ומבקש, סיפורו את המפעל בעל מסיים ,וכאן
 לידי להשיבו בכוונתי ),הגניבות מדמי אחוז העשרים' (הגנב עם חולק' היותי מחמת שקיבלתי לממון בנוגע. המפעל שער

 ביתה בעל לידי שהגיע הגנוב מהממון אחוז השמונים את גם להשיב עלי האם – בליבי השאלה מנקרת אך, הנגנבים הנהגים
 על אלא אינה תביעתם כל שמא או, לפשע כשותפו ששימשתי משום ),הממון את ממנו להוציא כלל שייך לא שלמעשה( הגנב
  ?הבית בעל

 של ממונם את בלגנו וסייע שאפשר בכך, עבירה עוברי ביד מסייע של חמור איסור על עבר המפעל שבעל, נאמר כל ראשית
                      ".עבירה עוברי ידי מחזיק שהוא מפני ,דבר בשום ולסעדו הגזלן ידי להחזיק אסור" הטור וכלשון, התמימים הנהגים

 שרשמאפ שאחד שכן כל", אחרת פעם לגנוב לו שגורם, עבירה עוברי ידי שמחזיק, הוא גדול עוון" נאמר מהגנב הקונה על ואם
  ! מאוד גדול ועוונו ,משחית לאיש הוא שחבר, הגנב עם וחולק, בפועל בצעלהת לגניבה

                   ; מזיק מדין ולא גנב מדין לא), הבית בעל שגנבם( הגניבה דמי שאר בהשבת לחייבו ניתן שלא נראה היה, זאת עם
 את לבצע מהגנב מנע ולא' תעשה אלו שב'ב נקט רק המפעל ובעל, הבית בעל היה במרמה הכסף את הוציא שלמעשה מי שכן
 דוניהז הנוכל של רשתו אל הנהגים הזמנת מחמת המפעל בעל את לחייב ניתן לא וגם. בתשלומין לחייבו ניתן לא כך ועל, זממו

 שלםל ויתפתה, ויפילו בכותל יפגע אכן שהנהג יאמר מי כי', היזקא ברי' בגדר אינה למקום נהג והבאת היות'), גרמי' מדין(
  .הגנב הבית בעל על אלא אינה הנהגים תביעת וכל ,חייב אינו שמים בדיני שאף נראה והיה'... התפשרות דמי' הבית ללבע

  :כדלהלן לנו אמר, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו בפני הדברים את הצענו כאשר, אולם
 עושה אינו אך ,למונעו יכול והוא, יעשותלה שעומד איסור אודות אדם יודע שכאשר':), ל( שבועות במסכת בתוספות מבואר
 שעשה נחשב אלא', תעשה ואל שב' בגדר אינה ושתיקתו', ידו על האיסור נעשה' כאילו הדבר נחשב, למונעו מנת על מאומה
  . ועשה בקום כחוטא העד נחשב, חטא למנוע שיכולה עדות מלהעיד שנמנע דשע, כתבו ולכן'! ועשה קום'ב עבירה
            .בפועל חטא כאילו, העבירה את למנוע היה שיכול, לאדם ונחשבת, מאוד חמורה, מהאחר עבירה ניעתמ שאי, לנו הרי
             , מהם שנגנב הממון מלוא את המשאיות לבעלי להשיב שמים בדיני המפעל בעל את לחייב מקום שיש נראה בענייננו וגם
, ועשה בקום לגנב נחשב הוא גם שמים ומדיני, אחר למקום השער תא מלהעביר שנמנע בכך הגנב עם השתתף שהוא מפני

 אף כלל חייב אינו, מונעה ואינו להתבצע שעומדת גניבה אודות שיודע אדם סתם ובשלמא. (ממנו חמור ואף ל"הנ העד כדוגמת
                     , הגניבה במעשה הגנב של' שותפו'ל נחשב המפעל בעל, בשאלתנו אך ,הנגנב של כספו את לקח לא כי, שמים בדיני
  ). בכספם יזכה והוא שמזמינם התמימים הנהגים שיגיעו מנת על השער העברת את שמנע בכך

נא לשמור על קדושת העלון                   
   אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 .הי"ו יצחק בן טובה, הי"ומיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  הי"ו רונית בת לוסיה, הי"ו מרדכי בן שרה, הי"ו יצחק בן ליבה, הי"ו אמנון חיים בן זרילרפואת 



 בדיני לחייבו מקום יש אך. הגנב הבית בעל בידי שמוחזקים הגניבות חלק מתשלום המפעל בעל פטור אדם מדיני: לסיכום
  . (ופריו מתוק) משאיותה לנהגי הגניבות דמי מלוא את לשלם שמים

  [ה, כג]."והשיב את הגזלה אשר גזל" 
                      – ואמר פתח –' מונית כנהג שימשתי שנה כעשרים במשך. 'לחיו על ודמעתו, הרבנים אחד אל שהגיע ביהודי מעשה

                     , יותר גבוה תעריף לפי ובהפעלת או, הזמן לפני המונה בהפעלת, לקוחותיי את גנבתי שלא יום היה לא לצערי אך'
  '... יותר מהר שירוץ באופן, המונה במכשיר שינויים ערכתי גם ולפעמים

, הכיפורים ביום נעילה בתפילת הכנסת בבית אדם שיעמוד שיתכן, לומר רגיל א"שליט הגאון יצחק זילברשטיין ר"מו, ואגב(
               - ?!כיצד... תורה איסור על עובר, ממש אלו ברגעים שגם לו אומרים ואנו, נותיועוו כל על מר ובכי דביקות מתוך יתוודה

, תעשה בלא עובר, חסרה מדה או חסר משקל בחנותו או בביתו המשהה כל): "ב"ס תצא כי, ר"ש( חי איש הבן רבינו כתב
 וברע זה לאו ונמצא. זה באיסור עובר כן גם כלל בה מודד אינו ואפילו'. וקטנה גדולה ואבן אבן בכיסך לך יהיה לא' שנאמר

 ףמוסי שהמכשיר באופן, שלו המונה מכשיר את שתיכנת מונית שנהג ונמצא". הכיפורים ביום הנעילה תפילת בעת אפילו עליו
  !).בנעילה הוידוי בשעת אף, חסרה מדה השהיית איסור על רגע בכל הנהג עובר, שקרי באופן במחיר

 אשיב יצדכ – בנפשי עצות להשית יודע שאיני אלא, בתשובה לשוב לאחרונה זכיתי – לספר האיש ממשך – דשמיא בסייעתא'
 מעט נוסע לכל להפחית דהיינו, להיפך עתה שלנהוג, הוסיף האיש?!', (מידם גזלתי אשר את מכירם שאיני האנשים לאלפי
  ).מונית נהג אינו כבר כי, שייך לא זה, הנסיעה מדמי
 מ"חו ע"שו' (רבים צרכי' בממון יעשה – להחזיר למי יודע ואינו הרבים את גזל: הידועה ההלכה את האיש יבפנ הקריא הרב
 ול ימחלו ואז, גזילתו ערך כפי יהנה, מיורשיהם או מהנגזלים אחד שכל ת"השי יסבב, רבים צרכי וכשיעשה. 'ב"ס ו"שס' סי
. הרב שאלו', גנבותיך סכום בערך מהו לשער יודע אתה האם). 'ש"ערוה'. השמים מן אותו מסייעין ליטהר והבא, גזילתו על

  !'בשמחה זאת אעשה, רבים לצרכי ליתנם לי יורה הרב ואם' – השיב –' שקלים אלף כחמישים'
 ידי על גם רבים צרכי לעשות ניתן כי שכתב), ה"בהג ד"פ' חסד אהבת'ב שהובאו( הקדוש ה"השל דברי את בפניו הרב פתח

 החדש המדרש שבבית, 'הרב הוסיף', שמעתי. 'שנדב מהספרים ויהנו ילמדו שהרבים באופן, המדרש לבית ודלימ ספרי רכישת
 הקודש וספרי הספריות שעלות סיפרו הגבאים, הפלא ולמרבה, הספרים לאוצר תורם אחר מחפשים, בעירנו שבונים

 יהנו ביםר הסתם ומן, תורה בני הינם בו ורשהציב אזור באותו עבד המונית שנהג, יצויין!'. (שקלים 50,000-בכ מסתכמת
  ).שנודב מהספרים

  ). לנדבתו המניע על להודיעם מבלי, (הסכום מלוא את להם ומסר, לגבאים לגשת מיהר התשובה בעל, ואכן
 שעליו גדול שלט בכניסה לראות ונדהם, המדרש לבית להיכנס התורם עמד, המפוארת הספרייה בניית השלמת לאחר, והנה
 מהונו ולתרום, המלאכה אל לגשת ליבו נדבה אשר... מעם-מורם, הלב-נדיב, רוח-יקר לאיש... משביר לראש ברכה" :נחרט
  ...". המהודר הספרים אוצר כל את

              , תבלבלה לא - מענווה נובעת הנדיב שבקשת שחשב - הגבאי. השלט את להסיר וביקש, המדרש בית גבאי אל ניגש האיש
              . לזיכרון לו שיהא עליו שמו שיכתוב לו מותר, לצדקה דבר שמקדיש מי: "א"הרשב ת"בשו המבואר את בפניו ציין ומיד
 ומפרסמת כותבת שהיא, היא התורה ומדת. מצוות לעושי דלת ולפתוח שכר ליתן כדי, וותיקין ומדת, היא חכמים מדת וזו

                  , הגבאי סיים, ולפיכך". נועם דרכי שהן תורה של מדותיה אחר ךלהל אנו צריכים, כן עשתה התורה ואם. מצוה עושי
  !נהגנו אנו גם כך

 וגניבת שקר חשש בהעמדתו יש אולי כי, השלט של הסרתו את ולתבוע להתעקש עליו האם ושואל התשובה בעל בא, כעת
                     ', לב נדיבות'מ נבעה לא ספריםה אוצר שתרומת היא האמת כאשר, ולתהילה לכבוד ידו על זוכה שהרי, דעת
 וכבוד לשבח כך עבור שיזכה פתאום ומה, להם השייך את כביכול להם השיב לרבים בתרומתו ולמעשה, הגזילה מהשבת אלא
  ?...גדול לב כנדיב
 היו לא רבים שכן', לב נדיבות'כ רולהגדי שניתן מעשה כאן יש שאכן משום, השלט את להשאיר ניתן :א"שליט ר"מו השיב

 לאלתר ולמסור חטאיו את לתקן רוחו ונדבה, התורה לדין ובשמחה בתמימות לציית החליט והוא, האיש שפעל כפי פועלים
  .התורה כמדת' מצוה עושי' ולפרסם, בשבחים להכתירו ניתן כך על וגם, הגדול הסכום את

, כך על אותו יכבדו או טובה לו שיחזיקו באופן צדקה בתורת רבים הצרכי תא ליתן שאין מבואר' משה אגרות' ת"בשו ואמנם
, דנן במקרה אך, תרומתו מחמת טובה לו שיחזיקו או לכבוד לזכות מתכוון שהנודב באופן נאמרו שדבריו נראה מקום מכל
 בעשיית גנבותיו תיקון ייד על לאלוקיו לשוב אמיתי מרצון נבעה נתינתו כל אלא, לכך כוונה כלל היתה לא התשובה לבעל
  .רבים צרכי

  .(ופריו מתוק) המדרש לבית בכניסה התלוי השלט את להשאיר ניתן :לסיכום
  הגאון רבי צמח צרפתי זצ"להגאון רבי צמח צרפתי זצ"ל

בזמן הזה, שבטלו הקרבנות עד לבנין בית המקדש במהרה, נותר לנו קרבן אחד בפועל: מה שאמרו בזוהר הקדוש שהאב המל 
וראו, והסנדק הרי הוא כמזבח, וכשם שהמביא קרבנו חייב היה להטהר לפני שעלה לבית את בנו כאילו מקריב קרבן לב

  הבחירה ולהתכונן כדבעי, כך מייחדים את סדר הלימוד בלילה שלפני הברית להתכונן כראוי למאורע הגדול והקדוש.
תיים ימים, מדוכא בייסורים הגאון רבי צמח צרפתי זצ"ל, מראשוני גאוני תוניס, חלה ברגליו, והיה רתוק למיטתו כשנ

                 קם ועמד על רגליו, וייסוריו חלפו ואינם. למקורביו התמהים סיפר, שאליהו הנביא זכור לטוב,  –קשים, יום אחד 
מלאך הברית, נגלה אליו בחלומו ואמר לו, שאם יקבל על עצמו לילך לכל בתי ישראל בעיר תוניס כדי ללמוד בליל ברית 

                     ושב ורפא לו! מיני אז, היה הולך בכבודו ובעצמו לכל בתי הילודים בעיר, ליו. הרב הסכים, וירפאהו מח –המילה 
                   ללמוד שם בליל המילה עד אור הבוקר. ומאותו יום היה הדבר לחוק ומנהג של קבע, לערוך בליל המילה "בילאדה" 

ר המלים: "בן ילדה"): אבי הבן מזמן חכמים לסעודת מצווה, שבמהלכה לומדים גמרא במשך כל (יש אומרים כי הוא קצו
ה היו הורים עניים משלמים שכרם של תלמידי חכמים תוניס קופת "אליהו הנביא", שממנ הלילה. במשך הזמן נוסדה בעיר

  עניים שיבואו ללימוד זה, כהכנה להכנסת התינוק בבריתו של אברהם אבינו.
 ון רבי צמח צרפתי הוא הראשון מבית חכמי תוניס הידועים לנו. בסוף ימיו עלה לירושלים, בה נפטר בחודש אדר שנתהגא

  .(מעיין השבוע) תע"ב, זיע"א
 ז"ל,נירה מו מרת פארי בת לע"נ ז"ל,מרת מונירה חזני בת כורשיד  לע"נ ז"ל,זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות: ר' נוריאל חזני בן מרים ויעקב 

 ז"ל,ן ננה ניסן ב לע"נ ז"ל, אשר בן רגינה לע"נ ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע"נ אליס בת סוליקה ז"ל, לע"נ מרת מנסורה בת כשוור ז"ל, לע"נ עזיזולה בן שרהר'  לע"נ
   ורשיד ז"ל,ן  ז"ל, לע"נ אליהו בן כשוור ז"ל, לע"נ דוד בן מרים ז"ל, לע"נ משה בן כלע"נ יעקב בן שפרה ז"ל, לע"נ ציפורה בת רחל ז"ל, לע"נ יהודה בן מרים ז"ל, לע"נ סעיד דוד בן מהי

 .(רחל) בת מיכל ז"ל, ולע"נ כל נפטרי עם ישראל לע"נ לידיה בת רחל ז"ל, לע"נ אברהם בן סולטנה ז"ל, לע"נ יונה בן אסתר ז"ל, לע"נ חיים בן לונה ז"ל, לע"נ תמר בת רחל ז"ל, לע"נ רעיה       
 
 otzarot.hparasha@gmail.com. לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 03-5592523למעוניינים בהפצת העלון:  
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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
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ו' ניסן תשפ"א | פרשת ויקרא | גליון 589

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההדללקתהדלקת נרות

סוד הקרבנות - הכניעה

1111777:::11155511118888:::22266611119999:::11110000
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

על כל אחד 
מאיתנו לדעת, 
אם אנו רוצים 

להגיע לשלמות 
ותשובה 

אמיתית, זה אך 
ורק ע"י הכנעה



הרחב פיך ואמלאהו - תאונת שרשרת הניסים 

אני שומע כל הזמן על הטובות 
שהקב"ה גומל עמכם. זה חדר 
לקרבי, והתחלתי לחשוב גם 

אני על חיי



ואהבת לרעך כמוך - כי אני ה'

ליל שימוריםבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים

ששאאלה:: 

תתששובהה:

2

בשום אופן לא 
אנהג כך, כלום 
יעלה על הדעת 
שאכנס הביתה, 
ואגרום לה להפסיק 
לשיר?



קרדית האבק 

420

24

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

ניתן להבחין בקרדית 
האבק באמצעות זכוכית 
מגדלת. אורכה הוא כחצי 
מילימטר בלבד

רבי אריה לוין זצ"ל
51

19

כל מקיים נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא

ביקור קרובים

אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

ברית מילה  ///  סיומי מסכת //  אזכרות //  שבת חתן //  כנסים והרצאות

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

הציבור הקדוש מוזמן לברכת האילנות וקידושא רבא
בשבת פרשת ויקרא

לאחר כל אחד ממנייני שחרית של שבת 

בביתו של נשיא הקהילה ר' עופר לוי הי"ו
ברחוב אליעזרי, מדורגי בית וגן

ברכת האילנות ברוב עם 
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 "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמר"                                            
 ברש"י: 'לאמר', צא ואמור להם דברי כבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי.                                                              

בדרך כלל המשמעות של המילים 'דברי כבושים' היא דברי תוכחה שמכניעים את לב                                                                        
האדם לשוב בתשובה (תענית טו, א). וקשה, הרי כאן אמר משה לבני ישראל דברים                                                                        
 שמרוממים את האדם, 'בשבילכם הוא נדבר עמי', ומדוע נקראים דברים אלו "דברי כבושים"?                                                                                 
רבי יוסף נחמיה קורניצר זצ"ל, אב"ד קראקא, ביאר בדרך צחות, על פי מה ששמע מחמיו                                                                              

 רבי שמעון סופר זצ"ל:                      
פעם הזדמן לר' שמעון להקריא את המכתבים שהגיעו אל אביו, החתם סופר זצ"ל, ובאחד                                                                             
מהם היה כתוב על אביו תואר 'רבן של כל בני הגולה'. כאשר שמע זאת החתם סופר, התאנח                                                                                
ואמר שאנחתו אינה בגלל שאינו רבן של כל בני הגולה, אלא מתוך רחמנות על הדור שרואה                                                                                

 בו את רבן של כל בני הגולה.                          
דברי הכבושים' שאמר משה רבינו לבני ישראל,                                                                           לפי זה ביאר רבי יוסף נחמיה, את '

משה ביקש מכלל ישראל שיתעוררו בתשובה ויראו לאיזה שפל                                                       -"בשבילכם הוא נדבר עמי"                        
ירדו, שבשבילם היה הקב"ה צריך לבחור בבן אדם כמוהו להיות המוליך ומביא את דבר ה'!                                                                                
משה רבינו, העניו האמיתי, התפלא מחדש כל פעם שהקב"ה קרא לו ודיבר עמו. (חידושי                                                                             

 רבינו יוסף נחמיה עה"ת)                      
 

"אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו                                                                        
 לפני ה'"        

 ברש"י: תמים, בלי מום.                     
מכאן שהתחכמות יתירה היא מום באדם, מפני שהוא צריך להיות פשוט וישר, כנאמר                                                                         
(קהלת ז, כט) 'אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים'. ר' נחמן                                                                              

 ברסלב זי"ע היה אומר: חכמת החכמות, שלא יהא אדם חכם כלל.                                                      
 ‘)  ילקוט מאיש לרעהו                ’ ח לרב המחבר הספר                  “ (תשואות ח         

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו
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 המדריך המלא  
 לקראת חג הפסח:
 הכשרת טוסטר אובן

 
 

תשובה: הוראות למכשיר שיש סבירות גבוהה 
 שהשתמשו בו בבשר לא כשר או בשר וחלב.

תנור או טוסטר אובן ניתן להכשיר ע"י ניקוי 
המכשיר משאריות מאכל הניכרות לעין והפעלת 
המכשיר בעוצמה הגבוהה ביותר שלו למשך חצי 

 שעה.
אך להכשיר את התבניות הדבר מסובך מאד, 

 ובחלק מהמקרים בלתי אפשרי.
ניתן להשיג תבניות אחרות, תקנו    ולכן אם 

תבנית אחרת שנכנסת לטוסטר אובן. [גם אם 
התבנית לא נכנסת למסילות ע"פ רוב ניתן 
למצוא תבנית שיושבת על המסילות, וכך 

 להשתמש במכשיר].
אך בדגמים שלא ניתן להשיג תבנית המתאימה 
למסילות של הטוסטר אובן, בשעת הדחק ניתן 
להקל ולאחר הכשרת התבנית יחד עם התנור, 
ניתן להניח מעליו תבנית אחרת או תבנית חד 
פעמי, ולהקפיד שלא יהיה נוזלים בין שתי 

 התבניות, והאוכל יהיה בתבנית הפנימית.
לגבי רשת הנתפסת במסילות של התנור, אם 
לא ידוע שהניחו את הבשר על הרשת עצמו 

 ניתן להכשירו יחד עם התנור.
אם מדובר במכשיר של אנשים שמסתבר 
שרכשו בשר כשר, ולא בישלו בו בשר וחלב, 
אלא שאינך בטוח, וכן אתה לא סומך על 

שעות יש  24הכשרות שהם אכלו, לאחר שעברו 
יותר מקום להקל להשתמש בתבנית עצמה אם 
קשה להשיג אחרת, ובפרט אם לפי מצב התבנית 

נראה שהקפידו להניח נייר בין המוצר לתבנית..

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

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

תשובות

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

alon089945291@gmail.com 
■ ■ ■ 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי
 מאחל‘ פרסטר’

לכל לקוחותינו 
 ולכל בית ישראל
חג פסח כשר 

 ושמח!



 סיפור לשבת

ד  מגי יפר  ס הבא  ם  מדהי ה ר  פו הסי את 
המשרים רבי חיים זאיד שליט"א לפני זמן מה, אך 
בעקבות שלא הגיע לכל אוזני קוראינו היקרים 

 נפרסם אותו כעת לאחר מספר חודשים:
 וכך מספר הגאון רבי חיים זאיד שליט"א: 

בנות רווקות מעוכבות שידוך   26קבוצה של  
בירושלים.  התחזקות  שבת  לערוך  החליטה 

הקבוצה מנתה בנות מכל שכבות 
בת   ל,  בת    30הגי הרב 50לצד   .

התבקש לבוא עם משפחתו ולשבות 
חיזוק  דברי  להן  למסור  כדי  עמן 
ועידוד. הרב ניאות לבקשה, אך לא 
אבוחצירא  לרבי דוד  שהגיע  לפני 

 לקבל ממנו עצה וברכה.
מעוכבות  לבנות  מה אומרים 
שידוך? כיצד ניתן לנסוך בהן תקווה 
ועידוד? השאלות הללו ניקרו בראשו 
למצוא  של הרב זאיד, והוא קיווה 
תשובה לדבריו אצל הרב. רבי דוד 
אבוחצירא האזין לדבריו של הרב 
זאיד והעניק הבטחה מתמיהה, שכל 
השנה  עוד  להתחתן  זכו  י הבנות 
בתנאי שיוותרו על דבר אחד. הרב 
לדברי הרב  להאזין  המשיך  זאיד 
בסקרנות, ממתין לשמוע מהו התנאי 

בנות מעוכבות שידוך   26שבזכותו  
 יזכו להתחתן עוד השנה.

להתארס עוד  שאם הן רוצות  "תאמר להן 
השנה, שיוותרו על מכשירי הטלפון החכמים והלא 

 אייפון ודומיו" –כשרים שלהן 
המשיך רבי דוד אבוחצירא ואמר כי התנאי 
ההכרחי להתקיימות ברכתו הנשגבה לנישואין הוא 
ויתור על מכשיר הטלפון החכם שברשותן. "תאמר 
להן שאם הן רוצות להתארס עוד השנה, שיוותרו 

 –על מכשירי הטלפון החכמים והלא כשרים שלהן  
רבי דוד אבוחצירא וחתם  אייפון ודומיו", אמר 

 בזאת.
הרב זאיד היה נבוך נוכח דברי הרב; אינו ידע 
כיצד עליו לגשת לבנות שאינן דתיות ולבקש מהן 
בקשה כזו. הרב נצר בליבו את דברי הרב וקיווה 
בסעודה  לבנות.  הדברים  את  לומר  שיצליח 
הראשונה של שבת ניסה הרב זאיד למצוא את 
שעת הכושר המתאימה לבשר לבנות את דברי 
הרב, אך לא עלה בידו. כך חלפה גם הסעודה 
השנייה והסעודה השלישית, והרב מתקשה לומר 
את הדברים. עוד רגע השבת מגיעה לסיומה וכל 
אחת תחזור לביתה. הרב חש שהוא חייב לבצע את 
שליחותו ולהביא בפניהן את דברי הרב, כפי ששמע 

 מפיו הקדוש. אם לא עכשיו, אימתי?
לאחר ההבדלה אזר הרב זאיד אומץ, אמר 
להן דבר תורה והטיל את הפצצה: "'בנות יקרות, 
יש לי הפתעה בשבילכן', וסיפרתי להן על הקורות 
אותי אצל המקובל הרב אבוחצירא." הבנות הביטו 

ברב המומות, ניתן היה לחוש את השקט המתוח 
באוויר. הרב זאיד המשיך והבטיח לבנות בשם הרב 
על  לוותר  עצמה  על  שתקבל  מי  כי  המקובל 
שברשותה, תזכה עוד השנה  המכשיר החכם 

 להינשא כדת משה וישראל.
לאחר רגעים ארוכים של דממה, ניגשה לרב 
הבנות  הראשונה. "פתאום ניגשה אחת  הבת 
שולחני את המכשיר  על  והניחה 
שלה", ציין הרב, והוסיף כי לפתע כל 

הבנות אחריה ניגשו אליו והניחו   24
את המכשירים שלהן על שולחנו. 
עיני הרב זאיד אורו לנוכח המחזה 
המדהים, אך באותה עת הבחין הרב 
באחת הנשים בקצה האולם שאחזה  
עדיין במכשירה, מסרבת להיפרד 
ממנו. הרב הבין כמובן את הקושי 
הגדול שהיא נמצאת בו ולא רצה 

 להביך אותה.
ס  נ כ נ  , כו ר לד ת  א צ ל ה  נ פ ב  הר
 . לביתו לשוב  והתכונן  למכוניתו 
לפתע נשמעו דפיקות מהוססות על 
חלון הרכב. "זו הייתה אותה בחורה, 
י  ש ו ק ה ל  ע ף  ו ס ב ל ה  ר ב ג ת ה ש
לכלה  להפוך  היא  אף  וביקשה 
השנה. כעת גם המכשיר שלה היה 
בתוך השקית שהכילה את כל שאר 
המכשירים הטמאים", סיפר הרב וחש כי משימתו 
הושלמה. כעת האמין באמונה שלמה שברכתו של 

 הרב ודאי תישא פרי.
הרב החליט לשמח את רבי דוד ולבשר לו על 
המבצע, שאותו הכתיר כהצלחה מסחררת כנגד 
כל הסיכויים. "נכנסתי לרב עם שקית האייפונים, 
והרב התרגש מאוד ובירך את כל הבנות שבזכות 
ההקרבה ומסירות הנפש שלהן, יזכו להתארס עד 

 ט"ו באב".
ברכתו של הרב ומסירות הנפש של הנשים 
הסעירו את השמיים, וכך התרחש הנס המופלא: 

בנות התארסו עד י' באב, והבת שהתמהמה   25" 
עם מסירת המכשיר שלה, לא זכתה לזה עד אז. 
אבל זכתה לבסוף, כשבליל ט"ו באב התארסה, 
והרב אבוחצירא בכבודו ובעצמו נאות להשתתף 
באירוסיה". סיפור מעורר השתאות על מסירות 

 נפש וניסים.
קוראים יקרים, את אותה מסירות נפש אנו לא 
ן  תיקו הצריכים  בדברים  גם  להראות  צריכים 
בשביל בורא עולם. בימים אלו אנו נכנסים לימיו 
‘ של חג הפסח הקדוש בואו כל אחד ונראה לה 

יתברך את המסירות נפש שלנו כל אחד באשר 
הוא נמצא. אם צריך ביעור של לשון הרע או של כל 

 דבר אחר זה הזמן וזה המקום. 
בל נשכח שבורא עולם נותן לנו הזדמנות 

שבו אפשר לשרוף הכל, כן ‘  ביעור חמץ ’ לערוך  
 הכל!

"תאמר להן שאם 
הן רוצות 

להתארס עוד 
השנה, שיוותרו 

על מכשירי 
הטלפון החכמים 

והלא כשרים 
אייפון  –שלהן 

 ודומיו"

 קורונה ממבט רגשי

אנו נמצאים כיום בתקופת משבר, שעה שאנו יושבים  
בבית בבידוד בעקבות השתוללות נגיף הקורונה. זוהי 
תקופה  המתאפיינת בחולשת כוחותיו הנפשיים של האדם, 
ומשום כך  מסוכנת במיוחד לנפילות רגשיות ורוחניות 

 מהירות.  

בימים אלו ניתן ללמוד משלמה המלך עצה טובה. שלמה 
שמלך על כל העולם ירד מכסאו בתהליך הדרגתי, עד 
וכך מופיע בגמרא  שהושלך לגמרי מכסאו וממלכותו, 
(סנהדרין כ, ב:) "בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו', 
ולבסוף מלך על התחתונים וכו', מלך על כל העולם כולו 

 ולבסוף לא מלך אלא  

על ישראל וכו', ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים וכו', 
 ולבסוף לא מלך אלא על מקלו".

מהי המשמעות 'מלך על מקלו'? מבאר ה'בן איש חי' 
ששלמה המלך היה הולך ברחוב, מרים את מקלו, ומקבץ 
סביבו את כל מי שביקש לשמוע ממנו דברי חכמה. זוהי 
ירידה עצומה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. שלמה המלך 
העצום, שמלך על העליונים והתחתונים, נאלץ לקבץ סביבו 
אנשים שיסכימו לשמוע את דברי חכמתו! ובכל זאת, 
מהנקודה העלובה הזו, הצליח שלמה המלך בסופו של דבר 

 לחזור אל הפסגה, אל רום המעלה, ולשוב להיות מלך כביר!

 כיצד עשה זאת? מה היה הסוד שלו?

שלמה המלך הצליח לחזור למעמדו הראשון משום שגם 
כאשר לא היה לו אלא את מקלו, הוא לא הפסיק אפילו 

מלך! מלך על מקלו   מלך! הוא לא   –לרגע להיות  אבל 
התייאש מלשוב למלכותו, הוא לא הרים ידיים. הוא האמין 
בכל המצבים שצפוי לו עתיד מזהיר, והצליח לצפות פני 
העתיד ולראות את הזוהר בהווה. התהליך אמנם היה ארוך 
וממושך, שלמה המלך עבר תלאות ונדודים, אבל בסופו של 

 דבר חזר להיות מלך.

 –זו אם כן הדרך להתגבר על משברים ולהיחלץ מהם  
לקחת נשימה עמוקה ולהתמקד במה שביכולתנו לעשות 
בתקופת ההווה. כך נוכל לצלוח את כל הקשיים ולעבור את 

 המשבר בשלום.

וגם אנחנו, בתקופה של שינוי הרגלי חיים בגלל משבר 
הקורונה, צריכים ללמוד משלמה המלך דרך חיים. אמנם 
החיים לא מתנהלים כמו שהיינו רוצים, אך גם במצב הנתון 
עלינו לעשות את המירב, אם במצוות שבין אדם לחברו אם 
מצוות שבין אדם למקום, בצורה הטובה ביותר. למרות 
שאנו מצויים בבתי הכנסת תחת מגבלות מחמירות, לא 
בדיבוק חברים ולא עם כל המשפחה, עלינו בכל אופן 

יציאת מצרים של   –לעשות את המירב האפשרי בתקופה זו  
 תשפ"א.

המקובעת  החשיבה  ממערכת  לצאת  נדרשים  אנו 
שאומרת שאנו נפיק מעצמנו את 
בשיא  נהיה  כאשר  רק  המירב 
בבית  כשנהיה   , ו נ של הכוחות 
י  נ ב כל  עם  כשנשב  המדרש, 
המשפחה. לא!אנו נעשה את המירב 

 והמיטב שלנו בזמן זה.

פורר ללששבבת ס



בכדי  מרוץ החיים  פעם את  עצרנו  האם 
 לבדוק אם אנו רצים בכוון הנכון? 

שינה,  באכילה,  מסתכמים  החיים  האם 
עבודה ובילוים? מה בכלל אנו יודעים על עצמנו 

 ועל התכלית שלנו בחיים? 
אומר רבי משה חיים לוצאטו (רמח"ל): "יסוד 
החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר 
ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה 

צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר 
הוא עמל כל ימי חייו" (מסילת ישרים 

 פרק א'). 
ן  שו בל ל  רמח" ה נקט  מדוע 
"יסוד" כבונה בניין ולשון "שורש" 

 כנוטע עץ? 
מסביר הגאון הצדיק הרב אליהו 
ב  ת כ מ " ו  ר פ ס ב ל  " צ ז ר  ל ס ד

 ): 77מאליהו" (ח"א עמ' 
כשאדם בונה בניין, ככל שהבנין 

היסוד צריך להיות עמוק,  -גבוה יותר 
רחב וחזק יותר. וכשמתרומם הבנין 
צריך להתרומם ישר, שאם יטה מעט 
מישרותו, כמה שיגבה יותר כך יטה 
יותר, עד שלא יוכל לעמוד כלל ואז 

 ישבר הבנין ויפול. 
שכן  כל   , גשמי ן  בבני זה  אם 
בבנין רוחני של החיים שלנו, שהם 

הדבר הכי יקר לנו, החיים הנצחיים, שלא נגמרים 
שמוצב ארצה  מבנין  שהם יותר  בעולם הזה, 
שצריכים  שכן  כל  לא  מגיע השמימה,  וראשו 

 לחקור ולבנות יסוד עמוק רחב וחזק. 
ועוד אע"פ שיש יסוד, אם נתרומם ונטה מעט 

יפול   -מהישרות והאמת אפילו במעט, בגובה  
הבנין של היראת שמים והצדק וכל העמל של 

 הבניה יהיה לשוא. 
ולכן האפשרות היחידה בחיים זה לימוד 

 התורה הקדושה ואין דרכא אחרינא. בהצלחה!
שלמה לוינשטיין סיפר את הסיפור  הרב 
הבא, הממחיש עד כמה גדול הוא כוח התורה 

 שמסוגל אף לפקוד עקרות:
"סיפרתי פעמים רבות את הסיפור על אותו 
זוג שלא היו להם ילדים במשך עשרים שנה. הם 
התגוררו בחו"ל, והחליטו לעלות לארץ ישראל, 
שכפי שמובא ברש"י, הישיבה בה היא סגולה 
לבנים. עם זאת, לאחר שלוש שנים נוספות של 

 לא חל שום שינוי במצבם". –ישיבה בארץ 
"ידיד מחו"ל, שפגש בהם והתעניין בשלומם, 
מתפללים  מפיהם כי הם עדין מצפים,  ושמע 
ומקווים לישועה, אמר להם: 'די לכם להצטער! 

 –אם במשך עשרים ושלוש שנים לא נפקדתם  
כבר לא יהיו לכם ילדים... יש הרבה זוגות בלי 
ילדים שממשיכים לחיות... יש עוד מצוות בתורה 

 שאפשר לקיים'"...
"וכאן המקום להדגיש שהאיש לא התכוון, 

פניהם  את  ראה  פשוט  הוא  לרעה.  חלילה, 
לנחם  הנפולות ואת עיניהם הכבויות, וביקש 
מחודשים  בהם כוחות  ולעודד אותם, ולנסוך 

 להמשך החיים".
"כשחזר הידיד לחו"ל וסיפר לאשתו על כל 
השיחה, היא גערה בו: 'מדוע היית צריך להתערב 
בעניינים של אחרים?', השיב בעלה: 'אם היית 
רואה את פניהם המסכנות, גם את היית אומרת 
להם את אותם הדברים', שאלה 
האישה: 'ומנין לך שלא יהיו להם 
ילדים?', 'התחלת גם את? לא יהיו 
להם! נקודה. אם במשך עשרים 
ושלוש שנים לא נולדו להם ילדים 

כבר לא יהיו להם לעולם!' אמר   –
 הבעל בתוקף.

את  ' הרעיה.  שאלה   , '? כן ואם  '
 –יודעת מה? אם יהיו להם ילדים  

אני סוגר את העסק שלי בחו"ל, 
עולה לארץ ישראל, והופך להיות 
אברך כולל, טוב לך?' 'מעולה לי', 

 השיבה האישה.
"אחרי שנתיים נוספות של המתנה 
בסיעתא  להם,  נולדו  ותפילה, 
דשמיא, תאומים: בן ובת. 'ותהום 

רק אדם …  כל העיר'. איזו שמחה 
 אחד נכנס ללחץ...".

"הוא עלה על המטוס הראשון לארץ ישראל. 
מנמל התעופה נסע במונית ספיישל לרבי חיים 
קנייבסקי, ובפיו שאלה: "כבוד הרב! כך וכך הוה 

 מעשה, וכך וכך אמרתי, מה עלי לעשות?"
'מה השאלה? תקיים את מוצא פיך!', השיב 

 לו גדול הדור.
התרת  לעשות  אפשר  כבוד הרב! האם  '

 נדרים?, שאל היהודי בתקווה.
'לא! הנדר שנדרת הוא בגדר 'נדרי מצוה' 

 שאין להתירם!', פסק הרב קנייבסקי.
'האם אפשר לעשות שליח, שילמד במקומי 
בכולל, ואני אתמוך בו בכל צרכיו, מכף רגל ועד 

 ראש?', ניסה היהודי את מזלו.
'זה דווקא רעיון טוב לעשות שליח, אבל 
נעשה אותו בכיוון ההפוך: אתה תלמד בכולל, 
, הציע הגר"ח  ואותו תשלח לנהל את עסקיך'
בתגובה, ואז הוסיף ואמר: 'מי יודע אם לא כל מה 
שנולדו להם ילדים, זה בזכות שנדרת ללמוד 

 בכולל!'...
"רבותי", קורא הרב לוינשטיין מנהמת ליבו. 
"הרי זה פלאי פלאים! היהודי הזה עוד לא התחיל 
ללמוד. הוא, בסך הכל, קיבל על עצמו להתחיל. 
וכבר, בזכות התורה, נפקדה העקרה. זהו כוח 
התורה שפוקד עקרות. הוא אשר אמרנו: לימוד 
התורה הוא ה'חמצן'! הוא הנותן חיות לכל העולם! 
הוא הפוקד עקרות, והוא המרפא ממחלות! אין 

 חשוב ממנו!".

 סיפור לשבת

'זה דווקא רעיון 
טוב לעשות 
שליח, אבל 
נעשה אותו 

בכיוון ההפוך: 
אתה תלמד 

בכולל, ואותו 
תשלח לנהל את 
עסקיך', הציע 
 הגר"ח בתגובה.

 

 הוראות שימוש בעסק התורה

"ויקרא אל משה וידבר ד' אליו מאהל  
מועד לאמר. דבר אל בני ישראל 

ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן 
לד' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן 

 תקריבו את קרבנכם"

וכמו שאדם שיש לו 
עסק הרי 
מחשבותיו 
ורעיונותיו תדיר 
נתונות בדבר עסקו 
במה יכול הוא 
לשפר לקדם וליעל 
את עסקו. כך גם 
"בעסק התורה" 
אדם צריך להיות 
שקוע בה בבחינת 
 "עסק".

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



ל שהיה מראשי ישיבת “ בנתיבות עיר הקודש חי לו צדיק בשם הגאון רבי ראובן יוסף גרשונוביץ זצ 
ניסן חל יום היארצייט נביא כמה פרקים ‘ א, השבוע בה“ל ושליט“הנגב וידידם של כלל גדולי ישראל זצ

ר שהדברים יעלו “ לדמותו של איש אמת וגאון אדיר בתורה הקדושה כשלן בעומקה ללא לאות ויה 
 לעילוי נשמתו.

ל: אין לנו מושג “ הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הספיד בהלוויתו וכך העיד על רבי ראובן יוסף זצ 
כלל בעבודת ה' שעבד ולא בכדי זכה שכולם שיחרו לפתחו לשמוע את דעתו דעת תורה ולהתברך 
בפיו כי ידעו שברכותיו ותפילותיו פועלים ישועות והוא זכה לכך בזכות מסירות נפשו וגופו כולו היה 

 תורה וגמילות חסדים.
 

בתקופת מלחמת המפרץ הורה לבני הישיבה שבזמן האזעקות לא ירוצו לחדר האטום אלא להיכל 
ללמד וכן עשו. הוא חזר ואמר תורה מגינא ומצילא ולימוד התורה הוא ההצלה הגדולה   -הישיבה  

עבורנו לעת כזאת אשר אויבי ישראל קמו להשמידנו.  אחד מתלמידי הישיבה מספר: נשלחתי באותם 
ימי מלחמה ע"י חברי לשאול את רבנו על כך שהורה לא לעסוק בשום  השתדלות, האם דרך זו 
מתאימה גם לדרגותיו ואולי הנהגה זו מתאימה רק לאלו הנמצאים בדרגות גבוהות יותר? נענה רבינו 
ואמר: הרי אנחנו מחכים ומצפים מתי תבוא ההזדמנות שנוכל להוכיח את היותנו עובדי השם. והנה 

 באה ההזדמנות האם נברח ממנה?! ואכן בנתיבות לא נפל שום טיל גרד
 

בשמחת תורה היה נהוג לכבד את רבינו כאחד מן החתנים או חתן תורה או חתן בראשית .והנה 
באחת השנים בקש שיתנו לו עליה בקריאת הפסוקים "וליוסף אמר" בהוסיפו טעם לבקשה זו 
שמעוניין הוא לקבל עליו בפסוק זה שנקרא בשמו. אך האמת שאותה ידעו בני ביתו, היא שרצה לכבד 
את אחד המתפללים לכן סלק עצמו מעליה זו כדי שאותו מתפלל יקבל את מקומו וכך היה. זהירותו 
בכבוד זולתו היתה באופן מופלא. מספר תלמידו: פעם בקשנו ממנו  שלא יקבל אנשים מפאת 
חולשתו הרבה כי לא חש בטוב. והדבר גרם לו למאמץ רב מדי אמר לנו: אינני יכול לומר ליהודי לא. 
וכשנחלש מאד, בקשנו ממנו שכשבליל שבת כשעוברים המתפללים על פניו לברכו ב:גוט שאבס, 
יחוס על כוחותיו ולא ילחץ יד לכל אחד. אמר הרב: אני כבר רגיל בזה ואם לפתע אשנה ממנהגי 
ואחדל מכך, יתכן שיהיה משהו שיפגע מכך. לכן עלי להמשיך כדרכי וללחוץ ידו של כל אחד ואחד 

 מהמברכים.
 

פעם שמע על תלמיד שרצה לעזוב את החברותא באמצע הזמן מהר מיד לשוחח עם הבחור לשדלו 
להמנע מכך משום שיפגע הדבר בבחור והוסיף מלבד האיסור שבכך זה פגיעה בזולתך שתגרום לך 
חוסר ס"ד. ולסילוק המגנא ומצילא שיש בזכות לימוד התורה ומציאות זו גרועה יותר מעצם האיסור 
ואיך אפשר לזכות לתורה כשאין ס"ד?  כך היה מזרז את בחירי הבחורים ללמד עם החלשים מהם 
באומרו ע"י הזכויות האלו תזכו גם אתם ביותר תורה והוסיף: מה שאני זכיתי לומר שיעורים בפני 
תלמידים המקשיבים לשיעורי זה בזכות קיום מעט ממצות החסד שיש בידי שלמדתי עם כל בחור 

 חלש שבקש ממני ללמוד עימו.
 

עמל התורה: סיפרו בחורים כי פעם נסעו 
לאירוסין של אחד הבחורים בצפת של 
אחד מחבריהם, הרב זצ"ל הצטרף אליהם 
כאשר שבו לישיבה בשעה מאוחרת פרש 
רבינו לביהמ"ד וישב ללמד אל תוך הלילה 

באומרו לתלמידיו בפשטות: מכיון שהגיעו  
כל כך מאוחר כבר לא כדי ללכת לישון. 
ואף למחרת לא ניכרו עליו סימני עייפות 

 כלל.
 

עוד ספר אחד התלמידים, כי פעם בקש 
אחד הבחורים להשכים קום ולהגיע לפני 
רבנו לביהמ"ד קם בשעה חמש ומצא את 
בשקיקה,  ולומד  ו  ספרי על  ן  רכו הרב 
למחרת השכים וקם מוקדם בארבע ושוב 
מצא את הרב כבר לומד נסה עוד יום וקם 
בשלוש נכנס לביהמ"ד ורבנו איננו, חשב 
הלה כי הקדים את רבנו. והנה לא עבר זמן 
והוא מבחין בדלת אוצר הספרים נפתחת 

 והרב יוצא משם... 

 סיפורים מחזקים  
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ת
היאך מרדכי הצדיק, רבי עקיבא ורבי חנניה 
בן תרדיון, הקהילו קהילות ברבים ולימדו 

 תורה בשעת הסכנה?
מפורסמים דברי הגמרא בברכות (סא:) שפעם אחת גזרה מלכות 
הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו 
לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, א"ל 
עקיבא אי אתה מתיירא מפני המלכות? א"ל אמשול לך משל 
למה הדבר דומה, לשועל שהיה מהלך ע"ג הנהר וראה דגים 
מתקבצים ממקום למקום, אמר להם מפני מה אתם בורחים, 
רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם 
אבותיכם, אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות, לא 
פקח אתה אלא טיפש, ומה במקום חיותנו אנו מתייראין, במקום 
מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים 
ועוסקים בתורה שכתוב בה (דברים ל') "כי הוא חייך ואורך ימיך" 

 כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה.
וצריך עיון הלא פקו"נ דוחה כל התורה כולה, ואסור להכניס עצמו 
לסכנה אף בשביל מצות ת"ת וכמו שנתבאר לעיל (סימן ג'), 
והיאך רבי עקיבא הכניס את עצמו ואת תלמידיו לסכנה, והקהיל 

 קהילות ברבים, ולמדן תורה בשעת גזרת המלכות?
וכמו כן מצינו אצל מרדכי הצדיק שהקהיל קהילות ולימד תורה 
ברבים בשעת גזירת המלכות, אף שהדבר היה כרוך בסכנה שהמן 
גזר על ישראל שלא יעסקו בתורה שנא' "ליהודים היתה אורה" 
ודרשו חז"ל "אורה" זו תורה (מגילה טז: וברש"י), ובשעה שהיה 
מרדכי דורש לפני התלמידים הלכות קמיצה, הבחין שהמן בא 
לקראתו עם הסוס בידו, ונתיירא שבא להורגו, מיד פנה לתלמידיו 
שיברחו ויצילו עצמם, כמבואר בגמרא (שם טז.), וכן איתא 
במדרש (אסת"ר פ"ט אות ד') שאחר שהכין המן את העץ הלך 
אצל מרדכי ומצאו יושב בבהמ"ד וכ"ב אלף תינוקות יושבים 
לפניו ועוסקים בתורה, השליך עליהם שלשלאות של ברזל 
והפקיד עליהם שומרים, ואמר למחר אהרוג את התינוקות תחילה 

 ואח"כ אתלה את מרדכי.
ויש לתמוה כאמור היאך מרדכי הצדיק סיכן את עצמו ואת 
תלמידיו, והלא רק על ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפ"ד נאמר יהרג ואל 

 יעבור?
 

 יישוב א'
 היו כבר בני מיתה בגזירת מלכות הרשעה

בספר תפארת ציון (מגילה שם) מתרץ שמה שרבי עקיבא ומרדכי 
הצדיק סיכנו את עצמם ללמד תורה לרבים, לא היה נחשב דבר 
זה למאבד עצמו לדעת, כיון שכבר היו נחשבים לבני תמותה 

מפני הגזירה שגזר המן על כל ישראל להשמיד להרוג ולאבד.
 

 יישוב ב'
אם לא ילמדו תורה ברבים תשתכח התורה ויעברו על 

 שלושת העבירות
בהיותי בציונו של התנא ר"ע בעיר טבריה ניסן התשס"ט נתתי 
אל ליבי ביישוב הדברים שר"ע מסר נפשו למות על הרבצת תורה 
ברבים, לפי שאם לא יעסקו ישראל בתורה כגזירת המלכות, 
בינתיים ישתבשו דיני התורה המסורים מדור לדור, וחלילה 
תשתכח תורה מישראל, ולבסוף יבואו לעבור גם על ג' עבירות 
החמורות, גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, ויסברו הכל 
שבהיתר הם עושים. וגם מקצת אנשים בשעה זו יישאו פנים 
לסלף האמת, ויורו להמון העם על אסור מותר ועל מותר אסור, 
להעביר העם על איסורי ע"ז ג"ע ושפיכות דמים שנאמר בהן יהרג 
ואל יעבור. ומטעם זה מסר ר"ע נפשו להרביץ תורה ברבים, שלא 
תסולף התורה, וטעם זה נכון גם לגבי מרדכי הצדיק שלמרות 

 גזירת המלכות הרביץ תורה ברבים.
 

 יישוב ג'
 גדול הדור רשאי להכניס עצמו לסכנה לסייג וגדר

עי"ל על פי מה שכתב הריטב"א בחידושיו לכתובות (יט.), שודאי 
כל שאמרו חכמים יעבור ואל יהרג, אין לו ליהרג ומתחייב בנפשו 
אם הוא נהרג, אלא"כ היה גדול הדור ועושה כך לצורך סייג הדור, 
כההיא דחנניה מישאל ועזריה שהשליכו עצמן לכבשן האש, בזה 
לא נאמר מתחייב בנפשו, והרי זה רשאי למסור נפשו. ורבינו 
צדוק הכהן מלובלין ז"ל בספרו אוצר המלך (על הרמב"ם יסוד"ה 
פ"ה ה"ד) הביא כמה ראיות לדבר שאדם גדול מותר לו להחמיר 
על עצמו, ושכן כתב הכסף משנה (שם) בשם הנימוקי יוסף שאף 
הרמב"ם מודה שאדם גדול וחסיד וירא שמים רשאי לקדש השם. 
ולפי"ז מיושב היאך רבי עקיבא ומרדכי מסרו נפשם על קיום 
מצות תורה, שאפילו לא היה הדבר שעת שמד היו רשאים למסור 
נפשם, על אחת כמה וכמה שהיתה אותה שעה שעת שמד, כיון 

 שהיו גדולי הדור מסרו נפשם לעשות סייג לתורה.

 

  
תבת

חנניה ורבי עקיבא רבי הצדיק מרדכי היאך
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. "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' " 

 :  

. "ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" 

"ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר 
. חָטָא. ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח לֹו" 

:  

. "ְוִאם ֹלא ַתִּׂשיג ָידֹו" 

  



 

מה הענין לסייד את הבית לפני חג הפסח?

האם ישנה עדיפות לשתות ד' כוסות בכוס זכוכית?

.
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ח ֹאָתּה ִלְנָתֶחיהָ  יט ֶאת ָהֹעָלה ְוִנּתַ  (א,ו) ְוִהְפׁשִ
 

זצ"ל לדבר בסעודת 'שבע ברכות'. הרב, שהיה בשנות  פעם כיבדו את רבי חיים שמואלביץ
"אני אחד מהצדיקים הגדולים בדור. אני, אולי, גדול הדור,  זקנותו, קם והחל לומר כך: 

האנשים שהיו באותו מעמד חשו שלא  ". תלמיד חכם עצום, ואני גם מדקדק במצוות
להיות במעמד   בנוח, חששו שח"ו קרה לרב משהו, והתעצבו על כך שדווקא הם צריכים 

 ...כזה שהרב מתבזה
 

"אי אפשר לומר שיש לי רק יתרונות. נכון שיש לי גם קצת חסרונות, אבל   המשיך הרב:
וכאן סיים הרב ואמר: "כך חושב כל אחד על  ".  באופן כללי אני, באמת, בסדר גמור

ת,  יודע שיש לו מעלו - אומר ה"ילקוט הגרשוני" בשם ה"ערבי נחל" -כל אחד !"... עצמו
וחושב שהוא כמעט גדול הדור. הוא מסכים ש"פה ושם" יש לו גם חסרונות, אבל בסך  

 הגאוה נובעת מה"סך הכל".  .  הכל נראה לו שהוא בסדר. מכאן נובעת הגאוה של האדם
 

ח ֹאָתהּ אם רוצה אדם להפטר ממדת הגאווה, ינהג לפי הכתוב: "  יט ֶאת ָהֹעָלה ְוִנּתַ   ְוִהְפׁשִ
וה הבאה לאדם מאחר, ולדעתו, יש לו מעלות רבות.  ו " זו מדת הגאָלה עֹ ה"   -" ִלְנָתֶחיה 

הנה, לא עובר עליו אפילו יום אחד ללא הנחת תפילין, ללא שלש תפילות ביום, מעולם  
 ...לא חילל שבת וגם לא הכניס לפיו מאכלי טריפה. אם כך, הכל בסדר איתו 

 
ולנתח אותה  " ֹעָלה"  אמנם, כדי לדעת את מצבו האמיתי, עליו להפשיט את אותה 

למשל  ".  לעבור איבר איבר ולבדוק מה המצב, לא מה מצבו "בסך הכל  - לנתחים 
הלכות תפילין לאחרונה? האם בדקת    מתי בדקת אותם לאחרונה? מתי למדת -התפילין 

ועד גיל שמונים לא עברת על ההלכות פעם   את כל פרטי ההלכות, או שמאז בר המצוה
 ?  ואיך נראית אצלך התפילה? האם, באמת, כפי שהיא צריכה להיראות?... נוספת

 
הוא כבר   -פעם שח באזני יהודי מבוגר בשם אביו, שאם אדם הגיע לתפילה בזמן 

פעולה הדורשת מספר דקות. לאחר מכן   -אחר! שכן, עליו להניח תפילין קודם התפילה 
 -ורק אז הוא מגיע לתפילה עצמה, ונמצא שאם הגיע בזמן המדויק ,  עליו לומר קרבנות
וכיצד נראה אצלך השלום בית, ולימוד  ומה עם שמירת השבת?  ... בעצם הוא אחר

  לא יתגאה, כי ידע את מדרגתו האמיתית -כשכך יבדוק האדם את עצמו '?..  התורה וכו
 ) ומתוק האור(
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ן לַ  ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ  ה' (א,ב) ָאָדם ּכִ

י ֶעְליֹון לֹא "מובא במדרש פליאה:  הדא הוא דכתיב   ) איכה ג,לח" (ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב ִמּפִ
 )שם קו,א(ואומר   .ְלֹאֶרְך ָיִמים  ה' ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ה): ",צג תהלים (
י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  ה' הֹודּו לַ " י טֹוב ּכִ  "... ּכִ
 

הקדמה:  ):ד"ת לפ"ש(יע"א מאפטא ז 'את מדרש הפליאה הסביר נפלא בעל ה'אוהב ישראל 
מה   קודם בריאת העולם נפש כי תחטא שאלו לחכמה :)פ"ב ה"ו מכות (מובא בירושלמי 

   .דינה? ואמרה 'הנפש החוטאת היא תמות'
 . ואמרה 'יתכפר ע"י ייסורין'  הנבואה שאלו את

   .ואמרה 'יביא קרבן ויתכפר' שאלו את התורה
 ? קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תעשההמקדש  'תינח בזמן שבית והקב"ה אמר 

 '.אלא תעשה תשובה ותכפר
 

י ֶעְליֹון לֹא  'מדוע הפסוק אמר  היה קשה למדרש לפי הירושלמי הסבר המדרש הוא כך: ִמּפִ
יצאו שתי   בלשון יחיד? אלא שמפיו של הקב"ה לא –  'ְוַהּטֹוב'רבים  בלשון – 'ֵתֵצא ָהָרעֹות

  'ְוַהּטֹוב'החוטאת תכפר ע"י מיתה וייסורין   שהנפש הרעות שאמרו החכמה והנבואה 
 .שיביא קרבן, אלא הקב"ה אמר שיעשה תשובה שאמרה תורה

 
במה שהצילה את   ' ְמֹאד ֶנֶאְמנוּ' התורה שנקראה עדות  – 'ֵעֹדֶתיךָ 'ולכן מסיים המדרש 

 ' ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדשׁ ש'ע"י הבאת קרבן, אבל זה רק בזמן   החוטא ממיתה וייסורין
שפסק   –מה יעשה? 'השם'  דהיינו כשבית המקדש קיים, אבל בזמן שאין בית הקיים

 גם בזמן שאין בית המקדש קיים.   'ְלֹאֶרְך ָיִמים' שיעשה תשובה זה
 

י טֹוב ה'הֹודוּ לַ 'המדרש בפסוק  ולכן מסיים  י ְלעֹוָלם  ' שובה הת שהציע לאדם את ' ּכִ ּכִ
   .גם כאשר אין בית המקדש קיים' ְלעֹוָלם' החסד של התשובה הוא ' ַחְסּדוֹ 

 (מתוך העלון 'מתוק מדבש' לרב ברוך בוקרה שליט"א)
 
 

ָזל  ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ  (ה,כג) ְוָהָיה ּכִ
 ' הוא לשון שמחה, ְוָהָיה' ידוע שבכל מקום שכתוב בתורההפסוק הזה מעורר כמה שאלות, 

 איזו שמחה שייכת כאן, כשחטא ואשם?  
י ֶיֱחָטאעוד קשה הלשון '  א'. , יותר נכון לומר 'והיה כי חט' בלשון עתידּכִ

ָזל'וקשה איך כתוב בלשון עבר  ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ היה צריך לרשום וישיב  ', ְוֵהׁשִ
 מלשון עתיד.. אם התחלת את הפסוק בלשון עתיד כי יחטא אז 'וישיב'..

ֵזָלה'  ועוד קשה, יב ֶאת ַהּגְ ָזל' גם למה צריכה התורה לרשוםמובן, ', ְוֵהׁשִ ר ּגָ   '?..ֲאׁשֶ
 

ָאֶרץ  כל אחד בחיי חיותו עושה עבירות וחטאים.. ידוע כי '  ובס"ד נבאר הכל: יק ּבָ ֵאין ַצּדִ
ה ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא ר ַיֲעׂשֶ ' (קהלת ז,כ). ולפעמים שוכחים חלק מהחטאים שעשינו, או  ֲאׁשֶ

שעשינו עליהם תשובה חלקית.. ומשמיים רוצים שנזכה לעשות עליהם תשובה.. לכן  
אדם יצר הרע, שיפיל אותו, אבל כתוצאה מהנפילה הוא יעשה תשובה על  הקב"ה מזמן ל

י ֶיֱחָטאולכן 'מה ששכח.  גלוי וידוע לפני הקב"ה שהאדם יחטא בעתיד, אבל זה  –' ְוָהָיה ּכִ
יבבבחינת 'והיה' מלשון שמחה, כי אז יעשה תשובה גם על העבר.. ולכן כתוב ' בלשון  –' ְוֵהׁשִ

ֵזָלה' ל החטא האחרון וגם על העבר. עבר, כי עשה תשובה גם ע   מה שגזל עכשיו -'ֶאת ַהּגְ
ר  ָזל'ֲאׁשֶ  (עורך העלון) .מעוון שגזל בעבר וכתוצאה מכך יהיה נקיגם על עשה תשובה   -'ּגָ
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 מתוך 'האמנתי ואדברה' –השגחה פרטית 

 
באשדוד, כבר לא צעיר, מגדל משפחה ברוכה ב"ה חמש עשרה שנים עבדתי באותה  אני גר 

דם  'בשנה האחרונה נכנס בוס חדש. מטרת השינוי הייתה הכנסת . עבודה, והיינו מאושרים
חדש' ורעיונות נוספים, כדי להגדיל את ההכנסות ולמזער את ההוצאות. הבוס החל בסדרת  

יועצים, ולאחר מכן החל להחליף עובדים ולשנות את תנאי  שינויים. תחילה נועץ במספר 
 .  פוטר  -התעסוקה לעובדים הקיימים. מי שלא הסכים

 
היחסים הטובים, שהיו נחלת הכלל במשך שנים, נהרסו כמעט לחלוטין. בעיות צצו בין  

העובדים ובין הבוס. הייתי חייב לתמרן בתוך מערכת היחסים העכורה, שהתפתחה במקום  
לא יכולתי להמשיך יותר . שמירה על משרתי הפכה למשימה ששאבה כוחות וזמן העבודה. 

 לא שהיו לי הצעות אחרות, אבל לא יכלתי יותר.  והחלטתי לעזוב את העבודה. 
 

התחלתי לסבול מכאבי ראש איומים, והרופא מצא, שלחץ הדם שלי זינק בצורה מסוכנת.  
חץ הדם תבוא סכרת, ואחריה, מי יודע  לא היה לי ספק מהיכן זה מגיע, וידעתי שאחרי ל

 .מה
 

באותו ערב קבעתי ראיון עם בעל עסק בבית שמש. האוטובוס שיוצא מביתי שבאשדוד  
עובר בתחנות רבות, עד שהוא יוצא מהעיר, אני גר ממש באמצע, ואני יודע מתי הוא אמור  

עתי לתחנה,  להגיע לתחנה שלי, ומעולם לא פספסתי אותו. אולם באותו ערב דווקא, כשהג
 הפסדתי אותו בחצי דקה ולא יותר. הספקתי לראות את האוטובוס יוצא מהרחוב... 

 
האוטובוס הבא אמור לצאת עוד ארבע שעות! עמדתי בתחנה כועס על עצמי ועל כל  

אין ביכולתי  אני לא יכול להפסיד אותו! איזה רושם זה יעשה?  מדובר בראיון עבודה!העולם. 
. בעודי שוקל את האפשרויות השונות עצרה לידי מונית ובה נוסע  לממן מונית לבית שמש

 '.  צריך לבית שמש?' שאל הנוסע. 'כן', עניתי בהפתעה. 'היכנס, אנחנו נוסעים'יחיד. 
 

שמש 'בטעות'. 'היא נסעה עם בנה התינוק לבדיקה  -בדרך הסביר, שאשתו נמצאת בבית
  450במקום קו   418מש, קו  בירושלים, ובחזור עלתה בטעות על האוטובוס לבית ש

היא לא יכולה לנסוע בלילה עם  ,  לאשדוד. האוטובוס הבא לאשדוד הוא בעוד ארבע שעות
נהג מונית לבד משם לפה, אז לקחתי מונית. לפעמים אין ברירה, כי הפסדתי בדקה את  

עברתי בדרך וחשבתי, שאולי יש עוד כאלו שהפסידו, נעשה מצווה  האוטובוס שנסע עכשיו. 
  תיים, אז נסענו דרך התחנות, והנה מצאנו אותך'.בינ

 
הודיתי, שלא ידעתי מה לעשות, והוא ממש הציל אותי. הגענו לבית שמש, הודיתי לו בחום  
 וירדתי. עד מקום הפגישה היה עליי ללכת חמש דקות ברגל, ובעודי תוהה לאיזה כיוון ללכת

שהוא מצטער מאוד, אבל הוא יאחר  , להגידצלצל הטלפון. מעסיקי אולי לעתיד התקשר   - 
 אמרתי בנימוס 'תודה'.  . קרה משהו לא צפויבשעה. 

 
כנסת קרוב והולך ללמוד. יש לי חבר, המתגורר בבית שמש,  -מה עושה יהודי? מחפש בית

וחשבתי להפתיע אותו. ידעתי את שם ביה"כ בו הוא מגיע לתפילת מעריב ולשיעור תורה.  
אחרי נסיעה לא קצרה ולא זולה בתוך העיר  .נהג את שם ביה"כעצרתי מונית ונתתי ל

 שהתבררה לי כגדולה בהרבה ממה שחשבתי, עצרנו ליד מבנה נמוך, שילמתי ויצאתי.  
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כשנכנסתי, הבנתי, שמדובר בטעות גדולה, ביה"כ היה רחוק מלהיות שייך לחוג של חבר  

ככה כיוונו מלמעלה' אמרתי לעצמי.  ' כנסת בעל אותו שם, כמעט בדיוק -שלי. מדובר בבית
הרגשתי שהערב הזה הוא די והותר בשבילי! במיוחד אחרי יום עבודה מפרך ורצוף אי  

 ..חרונה רבים מימי העבודה שליהבנות ומריבות, כמו שנראים לא
 

החלטתי להישאר בביה"כ עד לפגישה. הוצאתי גמרא מהספריה והרגשתי יד מונחת על  
שאל אברך. 'כן, תודה'. הוא חייך במאור פנים: 'חם,  ?', כתפי. 'אפשר להציע לכבודו לשתות

וספל קפה  מתוק?'. הסברתי לו כיצד אני שותה את הקפה שלי. לא עברו שתי דקות   ,קר
מהביל הועמד לפניי. 'במה עוד אפשר לעזור לכבודו?' שאל במאור פנים, סיפרתי לו,  

 .למקום, ואני צריך להגיע אחר כך למקום מסוים, ואיך מגיעים 'שהגעתי 'בטעות 
 

הוזמנתי לשם לראיון עבודה',  '. 'האברך קימט את מצחו, 'מדובר באזור לא פעיל בלילה
א חייב להגיד לי, אבל איזו עבודה אתה מחפש?' לפעמים הרבה  השבתי. 'אני סקרן, אתה ל

להגיד הכל, בלי לחשוש,   ,יותר קל לדבר עם איש זר שאתה לא מכיר והוא לא מכיר אותך
 שהוא ירכל עליך מאחורי הגב. 

 
מצאתי את עצמי פורק מעל הלב את קורות אותה שנה אחרונה, אומללה ומעצבנת. 'אתה  

עליך ערב לא קל ובכל זאת אתה יושב פה רגוע ושאנן. צחקתי.   יודע', אמר האברך, 'עבר 
, במיוחד כשאני עייף, אלא  בקרבי אני רותח וגועששזאת חזות מטעה לגמרי,  ,אמרתי לו 

 שאני עובד שנים על מידת הכעס.  
 

שוחחנו כמעט עד השעה, שבה הייתי צריך ללכת, ואז הוא הציע לי טרמפ כדי לקיים גם  
סכמתי, הייתי מותש. כך נסענו לכתובת, שמסרתי לו. להפתעתי הוא אמר,  'מצוות לוויה'. ה

למרות שבליבי די  ,  שהוא ילווה אותי במדרגות, כי האיזור חשוך ושומם. אמרתי, שלא צריך 
 שמחתי, שיש לי מלווה. אם לא הייתי מוצא את המשרד, לא היה את מי לשאול.  

 
להיות נחמד, והנה הוא הוציא מפתח מכיסו ופתח  כמה אפשר , עלינו במעלית כשאני תוהה

בעודי תוהה, הוא אמר לי: 'אני הבוס. אותי באת  '. את הדלת. 'ברוך הבא', אמר, 'זה המשרד
אבל עד שהגעתי, היא כבר הסתדרה,  לפגוש. הייתה לי בעיה פתאומית, שהייתי צריך לפתור, 

 ...קיבל אותי לעבודה  ועל אתר הוא  אז הלכתי ללמוד בביה"כ ושם פגשתי אותך". 
 

 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  , אילן בן מסעודה,יפה

 עזיזה. 
 

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

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

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

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 



 

 
 שבת שלום  

  
  
 
 

   דבר העורך 
תורת 'בשבת זו אנו מתחילים את חומש ויקרא, הנקרא גם  

ובעבור  'כהנים הקרבנות  בסוגי  עוסק  ורובו  נדרש מה  , 
 קרבן. ה את להקריב

ג')  בהר  אר(ויקבמדרש   מה מובא  פ"ז  מפני  אסי,  רבי  "אמר   :
בבראשית,   םמתחילי  ואין  כהנים, בתורת  לתינוקותם מתחילי

 ם , יבואו טהוריםרי, והקרבנות טהוםירוינוקות טהאלא שהת
בטהורים".   יקר ' וה ויתעסקו  האל"ף  כת  ' כלי  זה  "בעבור  ב: 

ויקר  כאן)  א (של  יתחילו  שהקטנים  רמז  דברים ".  קטנה, 
מדרשנפלא על  'התירוש'  בספר  כתב  מפנרבה  (  ים  ד"ה  י שם, 

 ם ין הוא כך, התינוקות מתחיליי"כמדומה לי שעיקר הענ  :מה)
לבית ל  ללכת  האו   ארקמהספר  שאז  הקיץ,  ימי  יר  ובראשית 

ר הפחד מצנה קור  צח ובריא, הסתיו עבר ופסקו הגשמים, וס
הפרשיות סדר  ולפי  שנה    ולחות,  בכל  התורה  להשלים 

אז  כמנהגי עומדים  והתינוקות    בראשיתנו  ויקרא,  ספר 
לב מתחילים  בבואם  הספר  שבוע,  ית  בפרשת  לקרות  עמהם 

ולי יהענולחבב   אש יין  לכאורפותו,  לפי   הר  ראוי  היה  יותר 
 .אשיתלהתחיל עמו סיפור דברים מבר השגת ילד צעיר

בית,   מלמד  'הק  השל"ה  ובשלום  בחינוך  ובסיסי  גדול  יסוד 
כשירצה    ,לאדם  ראוי  "אין  ':לבנים  סימן  אבות  מעשה'   בבחינת

האונס והניצוח, אף  שיכריחם על צד  דבר מה מאנשי ביתו, 
מו הוא  אכי  לפתות  ישתדל  אבל  בהם.  מה תושל  על  ם 

בתכלית   מעצמם  מה שירצהו,  לזה  שיתעוררו  כדי   ,שאפשר, 
 כי זה הוא יותר טוב משיעשו זה על צד האונס וההכרח. 

זכיתי להיכנס אל אחד : ]"היא שיחתי"[ מספר הרב דוד ברוורמן
השיחה במהלך  שבדור.  החכמים  תלמידי  הרב   מגדולי  פתח 

  יות משחק נומכ  20-יניי הנדהמות נגלו כמגירה, והנה לנגד ע
אני  מחזיק  מה  "לשם  ושאל,  הרב  אלי  פנה  כתיבה.  וכלי 

במגירתי אלו  לחלק ענההרב    "?... צעצועים  בשביל  "לא   ,
   ..."בשבילי מתנות לנכדיי, אלא בשבילי, כן

על   ומחנך  מרתק  סיפור  הרב  לי  סיפר  התמהות  פני  למראה 
 תורה ויראה. אבי זצ"ל  בילדותי גדלתי בבית של:  לדותוימי י
ללמוד  גאו  היה  רצה  הוא  עצום.  ושקדן  בתורה  את ִעּמִ ן  י 

שלא אלא  בחיידר,  שלמדתי  הקודש  אהבתי   לימודי  בדיוק 
מכוניות    היה  ביותר  שאהבתי  והמשחק  הייתי  ילד   הלימוד... את

אני.  הצעצוע אך  תורה,  ללמוד  לי  קורא  היה  שקוע    אבא 
אבי לבוא.  וסירבתי  המשחק  בהנאת  ולא   הייתי  חכם,  היה 

נרכן מלוא כובדו ,  רה, על כןעלי את לימוד התו אירצה להשנ
מובן   למשחקי.  להצטרף  יכול  הוא  אם  ושאלני  הרצפה  על 

בשמחה לבקשתו  והסיען  ...  שנעניתי  מכוניות  אבא  לקח 
להנאתו, תוך כדי המשחק היה שואל שאלות בלימוד. עניתי  

אבא  ל שבא  סיטואציה  אשכח  לא  לשחק.  והמשכתי   לקחו 
ע הניחה  קטנה,  ולי  לגמרא  המכוניות  סוגיית אחת  את  מדני 

'יאוש שלא מדעת'. לעיתים היינו יורדים אל גינת המשחקים  
יחד בנדנדות כשבידו גמרא ותוך כדי    השכונתית ומתנדנדים

טעם בטוב  מלמדני  היה  הנדנדה  מבין    ...תנועת  הינך  האם 
עו על  את  הלימוד  השפעת  נלווצמת  כשאליו  הילד  ית  נפש 

נקלט   במוחי  חוויה    דו משליהנאה?  שווה  אבא  עם  גמרא 
בכל אלו,   והנאה  גמרות  לומד  כשאני  היום  עד  המובנים. 

את מתיקות התורה  .  בכל גופימציפה אותי תחושת נעימות  
קבלתי מגרסה דינקותא עם אבי. לו היה אבי כופה עלי את 

מכ הספריםהלימוד  מדף  כל  'סמכותו',    ואלפי  שחיברתי  וח 
לכן אני מחזיק את כלל.    קיימים  היו  לא   שמסרתי  יםהשיעור

מכוניות הצעצוע כמזכרת מתוקה מילדותי, מזכרת המלמדת  
התורה ואת קיום המצוות    אותי דרך חיים כיצד להחדיר את

 מתוך אהבה ורצון ולא מתוך הכרח.

 
 
 
 
 
 

 ה'. תורת לשמוע - מועד לאהל  להיכנס רבינו למשה קורא ה' ) א 
 .)יז-א, א ( העוף  ןומ הצאן, מן, הבקר מן נדבה: עֹולה  קרבנות ) ב 
מנחתמנחות  סוגי  שחמ ) ג  מנח   :  מרחשת,   ,מחבת  תסולת, 

 חלות, ורקיקים. - רמאפה תנו
 .פרק ב)( ב מלחהעומר, ומצות על כל קרבנך תקרי מנחת ) ד 
 .(פירות), (רמז לאיסור גאוה) ודבש(חמץ)   איסור הקרבת שאור ) ה 
 .)יז-ג, א(  העזים ומן, הכבשים מן, הבקר מן השלמים זבח ) ו 
חטאת ) ז  הכהןקרבן  פר   יר שע,  הדריןנסהפר  ,  הגדול  : 

 . )לה-ד, א( ידהיח כבׂשת, היחיד שעירת ,(המלך)הנשיא 

 על שלש עבירות.  - [לעני]  ויורד[לעשיר]  קרבן חטאת: עוֶלה ) ח 
 .גזלות אשם תלוי, אשם, מעילה בהקדש קרבן אשם על ) ט 

 
 

 
 

חומש יחמנ ים 

   ויקרא בעריסת הילד בשעה שקורים לו שם
ב' כתב  נפלא  חסידים'  דבר  הנער   :(שם)ספר  "כשמשימין 

מ   הסיבער שם,  לו  כהנים' וקורין  'תורת  של  ספר  שימין 
   .מראשותיו"

תקז)טרי'  וי  רוב'מחזו סימן  מילה,  דומה, ,  (הלכות  מנהג  הובא 
ם זה מה להניח ספר 'חומש' על התינוק הנימול, ולומר: "יקיי
קו להניח  שהמנהג  עוד,  שם  וכתב  בזה",  בידו  שכתוב  למוס 

 התינוק, לסימן טוב שיזכה לכתוב חידושי תורה.  של
 

 

 
 

נפלא התינוק  ים  מנהגים  כשמכניסים 
   . ' ויקרא'חומש ללמוד 

ויטרי'  'מחב תקח)  כות(הלזור  ס'  בשעה  :  הביא  מילה  נהגו 
מכניס את שכאדם  עשו  שהכניסו התינוק ללמוד ספר ויקרא,  

  םלו האותיות על לוח, ומרחיצי  םכותבי  ,ורהתלמוד  תבנו ל
ומלבישיא ולשים  ותו,  נקיים,  בגדים  חלות   ם אותו  ג'  לו 

 ה.  סולת בדבש, ובתולה לשה העיס
ביצי  ומבשלים פ  לו   םומביאי  םג'  ומיני  רות. יתפוחים 
ומכסהו   םומחזרי הספר,  לבית  להוליכו  וחשוב  חכם  אחר 

 .  סתנהכת תחת כנפיו, ומעלהו לבי
בדבש,  אותו  םומאכילי ומקר   חלות  והפירות.   םיאמהביצים 

  ךחוֹ לְ :  ולרים  ומו האותיות, ואח"כ מחפים אותו בדבש, ואל
 אותו לאמו מכוסה.  םומחזירי עם)ט(

עה  תחילה מפתים אותו, ולבסוף רצו, בוללומד  םליוכשמתחי
 לו בתורת כהנים תחילה.  םעל גביו. ופותחי

אותו לנענע בגופו כשהוא לומד, וכשמגיע ל"חוקת    םומרגילי
געולם"   אות,  יז)  , (ויקרא  סעודה  קורא  ועושה  ציבור,  כעין  ו 

 עליו. 

 בס"ד

 פ"א ש ת   ניסן    ב'                         ז"ל  אבי: יעקב בן רחל וצדוקהעלון מוקדש לע"נ מו"ר                 י"אשנה   510עלון מס' 

ְקרָ֖   אַוּיִ
 620  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון

 הגאון  ר"מושל   מיסודו ",ורויקצ"ברינה  שתבמדר
 זצ"ל אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה ברחוב רון  ברמת השהשיעור נמסר 
   .19:00בשעה   ב' וםי

ישה: מספר הפג בזום, גם השיעור מועבר
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סיפור  -ה גדולה מכולן ֲעָנוָ  -
יקר':  מ ב'כלי  ְוָסַמ"ובא  ה'  סמיכה   -"  ִלְפֵני  אין  פירש"י 

ורז"ל אמרו   ד:)(בבמה, כי במה לשון גבוה  כל מי שיש    סוטה 
ב(ילו בנה במה שנאמר  רוח כאבו גסות ה ִחְדלּו "  :כב),  ישעיה 

הּו ֶנְחָׁשב  ַבֶּמה  ִּכי  ְּבַאּפֹו  ְנָׁשָמה  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמן  אל "אָלֶכם   ,
צמו רוחו גבוהה  ה. כי כל הבונה במה לעַּבּמָ אלא  ַבֶּמהתקרי  

רז"ל   בלשון  מצינו  כן  כי  עליו  כב.)וגסה  כל   (חגיגה  יהא  שלא 
ב' צדדים, ע"כ אינו לפני ה' מ  לעצמו.אחד הולך ובונה במה  

מצויה    והוענבמקום שה  םאי  הן מצד שאין השכינה שרויה כ
. כמו שנתבאר  "ֶאְׁשּכֹון ְוֶאת ַּדָּכא"  :טו),  (ישעיה נז מר  כמה שנא

פר סוף  ששם   א),  (מטץ  מק  שתובפר  יט),  (כיתרו    שתלמעלה 
ין הבמה לקמן  יויתבאר בע"ה ענ  ענוה הגדול מורה על עצם ה

במה, הן  כאילו בנה  כל הנודר    ים כב.)דר(נ  ' מטות על ארז"לפר
כמצד   שרויה  השכינה  ישראל   םא-ישאין  שכל  במקום 

מן שכל גודה אחת וכלם מתקבצים אל מקדש אחד ולא בזבא
הספינות  שני  של  כמשל  לעצמו  במה  ובונה  הולך  אחד 

הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו   (עמוס ט.ו)שסמכו אל פסוק  
יסד ארץ  תקמח.)  נימעושוט  קילמדרש  (ה  על  איולפי  עמוס  ן  כך 

   .ל ועל כן אין בו סמיכהן מכל וכֶהָעוֹ הקרבן של הבמה מסיר 
מר שנשא  ההספד,  הגדול  בדברי  הגאון  יוסף   ן  עובדיה  רבי 

שאול   "לזצ  אבא  ציון  בן  רבי  הצדיק  הגאון  נעוריו  ידיד  על 
ים ף", סיפר: "היינו שכנים טובישיבת "פורת יוס  ראש  -זצ"ל  

ש הילדיםבבניין,  לחיים,  ילדי   יבדלו  עם  משחקים  היו  שלי 
יץ, זרקו  אחר הצהריים בימות הק  השכונה, היה זה יום שישי 

אבן על אחד הבנים שלי, שמו אברהם, ונחתכו לו השפתיים, 
לא ואני  תפרים,  לו  לעשות  צריך  מהעניין  היה  כלל  .  ידעתי 

יר ע"ה  ציון  בן  להרב  מיד  דם.  לו  שיורד  וראה,  אותו  ד  קח 
יקור חולים', שם טיפלו בו ועשו  עמו לבית הרפואה 'ב  ונסע

"ל יכול היה לבוא לעשות, והרי חכם בן ציון זצ  לו מה שצריך 
כלום,  לי  אמר  ולא  שלך",  לבן  קרה  מה  "תראה,  לי:  ולומר 

ענייניו עד כניסת השבת, והיה    לקח אותו בעצמו וטיפל בכל
לחזור נכנסה  צריך  כבר  (כי  ברגל  ואני  הביתה  לא השבת), 

עם בני, ברוך ה' כבר   בסוף כשהוא בא יחדידעתי כלום, רק ל
זאת לי  סיפר  הוא  ואז  טוב,  כזאת?  הרגיש  ענווה  יש  איפה   ,

לי  להפריע  רצה  לא  ולכן  ולומד,  יושב  שאני  בלימוד   ידע, 
שלי. וכי הלימוד שלו שווה פחות? לא יעשה זאת שום אדם  

 ]משוש תבל[                      "!רק אדם שהוא מלא ענווהבעולם, 
 

 

 זעירא  אלף
  הוא   ברוך  והקדוש"  ויקר"  לכתוב,  כאמור,  ביקשרבינו  משה

 את האות  ותלפח  לכתוב  רשות  בקש ".  ויקרא "  לכתוב  הורהו 
 אפשר  אי  שאם,  להורותנו  שבא  ואמרנו.  וקיבל,  זעירא  אלף

   .חלק לפחות נשיג, הכל להשיג
  אהרן   רבי   הגאון,  מחתנו  קש יב  ל"צז"  חיים  חפץ"שה  דוע יו

  לדרוש   וישתדל,  בו  שנחון  הדיבור  כח  את  שינצל,  ל"זצ  הכהן
 לשמירת  הלבבות  את  לעורר,  ומוסר  תורה  בדבריברבים
 בלב  עולה   רבות   פעמים: "לו  ואמר.  במצוות  והקפדה  התורה
.  לריק  כוחו  ומכלה  לחינם  הוא  עמל  שמא  החשש   הדרשן
 ידם  על  לשוב  שמתעורר  איש  ואין   פועלים  נםאי  שדבריו
 יוצאים.  הפריצים  מן  וללמוד  להתעודד  עליך,  ברם.  בתשובה

 ובעדת  בעוזריהם  מלווים,  והמולה  תכונה  ברוב  לציד  הם
  -  וסערה  דהרה.  מתישה  ברכיבה  תמים  יום  ומכלים  כלביהם

 זאב  או  אריה,  דוב  או  צבי  עם  בשובם  מהם  מאושר  ואין
 ימריתת  אל,  רלגמו  המלאכה  עליך  אל,  אתה  ואף...  כשלל
  הרהורי   תעורר  אם  דייך  .בתשובה  העולם  כל  את  להשיב
 לך  אין  -  זאב'  ר  או  אריה'  ר,  דוב'  ר  או  צבי'  ר  בלב  תשובה

 "!...מזה רב ועונג שכר

 ? וכן הקרבנות מהות
הקרבנות  חומש בענייני  פותח  נראות  "ויקרא"  לכאורה   .

מבינים  אלה,  פרשיות   אנו  שאין  גזירות  שהרי  מןעטכחוקי 
הקב"ה מלא כל הארץ כבודו והכל שלו ומדוע שיזדקק שאנו 

קרבנות   לו  נביא  אם  ואף  קרבנות.  לו  נביא  מה    -הקטנים, 
שורפים   אם  בהם  כמההעניין  ועוד  נוספים עני  אותם  ינים 

הקרבנות בעניין  ביאור  רהצריכים  וכדברי  הרמב"ם "כל  .  בנו 
  הקרבנות מכלל החוקים הן".

 כתב  ובסוף"    ַלה'   ן ָקְרּבָ "  כתב  בתחילה  מדוע  להבין  יש
  " ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם":  בזה  והביאור?  "ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם"
  הפרטיים  מהרצונות  ,מעצמותו  - ומעצמ  קרבן  מקריב  שאדם  -

 את,  האדם  של  בו ל  תא  בעיקר   רוצה'  ה  כי'  לה  קרבן   זה ,  שלו
"שכתוב  כמו,  שלו  האנוכיות  ואת  רצונו לִ :  ִלְּב  ְבִני   "יְּתָנה 

, עימו  בל  בו ול  נה שמ  בהמה  מקריב  כשאדם  אבל  ,(משלי כג, כו)
 .םְנכֶ ָקְרּבַ  אלא   ַלה'   ן ָקְרּבָ   לא זה -  תשובה והרהורי  הכנעה בלי
 לעלות   רוצה  אדם  אם"  ִאם ֹעָלה ָקְרָּבנוֹ : "כתוב'  ג  בפסוק  וכן
?  יעשה מה )קרבנו "י(ע לבוראו עצמו את ולקרב  )עולה( בןקר

 .'ה לפני רצונו את  יקריב )לרצונו( אותו  יקריב
  היה   קר  חורף  בליל  אחת  פעם,  מלובלין   החוזה  ק"הרה  סיפר

 השדה פני   על  ו גייסותי  בקרב  באוהל  שוכב  נפוליאון   הקיסר
 אך   למים  גדול  צימאון  תקפו  ולפתע,  שמיכות  בכמה  ומתכסה

  אמר ש   עד ,  שמיכותיו  מתוך  לצאת  התעצל  הגדול  ור קה  מפני
?... האחרים  ובין  בינך   מה   נפוליאון  אתה  עצלן   כן   אם:  בובל
. מיםחבית  עמדה  שם  השדה  לקצה  והלך  ממשכבו  קפץ  ידמ

  כך -כל   טרחתי  מים  מעט  בשביל:  אמרו  חזר  לשם  שהגיע  כיון
 שאר  לבין  ביני  מה?  כן-אם?  צימאון  על  להתגבר  לתיויכ  ולא
  למעשה   .יצועו  על  חזרה  ועלה  הלך ,  שתה  לא?  הותתמ  בני
 . הרצון  שבירת קורא  אני - סיפורו את החוזה  סיים - כזה

ביקש   אחד  ֶּבערבוקר  דב  מֶמְזריטש  - רבי  לטבול   המגיד 
כיס וקרח  כפור  כי  ראה  מביתו  כשיצא  הארץ במקווה.  את  ו 

.  ר לעמוד עליהעד שנעשתה האדמה חלקה כציפורן ואי אפש
ידיו   על  לזחול  החליט  ולבסוף  לעשות,  מה  המגיד  ידע  לא 

 . ורגליו אל בית הטבילה
כשה פני  והנה,  חרבו  מיד  לזחול,  והחל  הארץ  על  תיישב 

וקרח כפור  שום  עליהם  היו  ולא  מעשה    .האדמה,  זה  היה 
תחזק בעבודת השם, ויאמץ  שטן, שרצה לנסותו אם יתגבר וי

.ים המונעים אותו מעבודת הקודשאת כוחו כנגד הדבר
בדרך בא אליו השטן    . קם המגיד מן הארץ והלך אל המקווה

י מאוד, כיוון שראיתי יכי נכבדת בעינ  ואמר לו: "רבי, דע לך
כי הניסיון שעשיתי לך לא עלה בידי, ולשווא עמלתי להפריע  

המגיד ואמיד השיב ל "...  לך מעבודתך שכמותך! ו  מר: "רשע 
להביא אותי לידי    -יודע אני מה עכשיו מנסה אתה לעשות  

. ב)(תהלים לו, יגאווה. מהר ולך מכאן! 'ַאל ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה'  
ַהָּׂשָטן'    -ואתה    , ְּב ה'  ב)'ִיְגַער  ג,  וברח    "!(זכריה  השטן  מיהר 
  ...משם

 לפניך  מקריבים  תםבהיו: "אומרים  אנו  חודש  ראש  בתפילת
  הרצון   את  לפניו  וזובחים  מקריבים  שיהיו  -  "רצון   זבחי

 . שלהם
הקב"ה   שאין  הקרבנות  רוצה  ללמדנו  או    בהמות ה  -את 

שלנו,  הןילמינהעופות   הרצון  את  מבקש  הקב"ה  אלא  עד ו , 
, שינוי זה  מעדנוכמה אנחנו רוצים לחזור חזרה אליו אחר ש 

 ן. הרצו כוח  -וזהו הרצון   הבמתחיל במחש

 סיפור –ה גדולה מכולן ֲעָנוָ 



 

 

שמו וא  ּבֹ   :אבהו  'רמר  א כבוד  על  הקב"ה  חשש  כמה    ראה 
כל המקריב קרבן   ,קיים  דשקהמית  זמן שבב  ,תדע לך  .ברךית

לשם מיתה  -  ')היםואל'הנקרא  (זר    וזבחו  ֹזֵבַח "  מרשנא   ,חייב 
ִהים ָיֳחָרם ִּבְלִּתי ַלה' ְלַבּדוֹ  שמו  ל  להקריבמלמד שצריך    ,"ָלֱא

בלב צ  ,דהמיוחד  יטעה  ,קרבנותהוה  ויוע"כ  שלא   .אדם  כדי 
"ואמר תורה  ַיְקִר ָאָדם  ה  ִמֶּכםִּכי  ַלה  יב  ִתְזְּבחּו "  ,"  'ָקְרָּבן  ְוִכי 

וכי תקריבו  "  ,"  'הְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים לַ "  ,"  'ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה
  ,הים, מאי טעמאוולא נאמר אל  ,הכל לה'  ,"  קרבן מנחה לה'

א  משותףבא"ר  זה  שם  אל  ,הו  נקראו  בני והמלאכים   הים, 
אל  אדם נקרא  ,היםונקראו  הדור  אלגדולי  דיינים ,  היםוו 

אל למי    ,היםונקראו  יודעים  אנו  צריך    ,זובחהוא  ואין  אלא 
המיוחדלהזכי שם  גברא    .ר   :ואמר  בנו,את  ש  שהקדיההוא 

לי' שנולד  זה  לאל  בני  מוקדש  חייא    ,'היםויהא  ר'  שמע 
א"ל  דהוינו בנועל    מדוע,  את  שהקדיש  הוא    ,"הבלהק  זה 

שהקדשתא"ל    ?בנידוית  היולצריך   זה   ,יםק ואל  לשם   על 
  יה לי לומר? , א"ל ואיך ה"םִהים ָיֳחרָ ֹזֵבַח ָלֱא"והתורה אמרה 

     .ה' יהא מוקדש לשם ולד ליבני שנא"ל 
 ] ראשיתב רשתהנעלם פדרש מ[

 
 

 

 מרגש ור סיפ –נם עולבים הנעלבים ואי 
ביותר ומאלף  מרגש  סיפור  לאחרונה  ,  לפנינו  שאירע 

ירושלים מאזור  יקרה  הזוג.  במשפחה  בלבד,  לבני  יחיד   בן 
לפני   הבן.  שנים  9שנולד  לידת  שגרם ,  בעת  סיבוך  אירע 

והעובר היולדת  חיי  בריא -בניסי.  לסיכון  וולד  נולד  ניסים 
וגם ניצלה  ושלם  הזוג ,  היולדת  לבני  הודיעו  הרופאים  ,  אך 

נוספתש פעם  להיפקד  תוכל  לא  האשה  ההריון  ,  מעתה  כי 
 .את האם ואת וולדה והלידה עלולים לסכן

פנה פעמים ,  שלא היה מודע לבעיית אמו,  בנם של בני הזוג
בשאלה   אמו  אל  יחיד"רבות  בן  אני  לי  ,  מדוע  אין  למה 

מהשאלה"?!...  אחים מתחמקת  היתה  האם  פעם  את .  בכל 
 . בני בשלב מאוחר יותראספר ל,  חשבה בליבה, האמת המרה

במקרה ,  אבא: "הגיע הילד הביתה ושאל את אביו ,  ויהי היום
השמיני ללידת תינוק נופל ביום חג השבועות האם ,  שהיום 

הברית את  אז  מהשאלה  ?עושים  מעט  מופתע  היה  , האב 
 בוודאי שמלים,  כן: "השיב לבנו,  והגם שלא הבין את פשרה

השבועות בחג  הבן  ב,  את  אפילו  את שכן  מלים  קודש  שבת 
 ...והשיחה הסתיימה". הבן אם מדובר ביום השמיני ללידתו

ימים מספר  שגרתיות  ,  כעבור  בדיקות  עברה  , במרפאההאם 
 . התברר שהיא בהריון, ולחרדתם של בני הזוג והרופאים

משמעית חד  בצורה  הזוג  לבני  הודיעו  עליהם  ,  הרופאים  כי 
 . לבצע הפלה בהקדם

להתקשר   מיהר  אכןהבעל  האם  ושאלו  רבו  את   אל  יעשו 
שלאור הנסיבות אכן יש לשמוע לדברי ,  והלה פסק,  ההפלה

 . הרופאים ולהפיל את העובר
כאשר ,  שבאותו הלילה,  אלא,  התור להפלה נקבע כבר למחר

המיטה שעל  שמע  קריאת  בנו  עם  לומר  עמד  נזכר ,  האב 
וביקש  , בשאלה המוזרה אודות ברית המילה בשבועות  לפתע
 "? על הברית בשבועות  השאלת מדועאולי תגלה לי : "לברר

והילדותית הטבעית  בשפתו  בוודאי ,  אבא: "הבן השיב  אתה 
מצדיקים  בידינו  שמקובל  אותי  לימדת  רבות  שפעמים   זוכר 

הישועות,  וקדושים לכל  מופלאה  סגולה  , והיא,  שקיימת 
באדם שפוגעים  אותו,  שבשעה  מגיב,  ומעליבים  אינו  , והוא 

את לחבורת  ומכניס  כך  ידי  על  של  -עצמו  הנעלבים 'הקודש 
עולבים משיבים,  ואינם  ואינם  חרפתם  הזמן    -'  שומעים  זה 

 ".יתברך על מה שרוצים' ביותר לבקש ולהתחנן לפני ה הטוב
ומספר הילד  לב  ,  ממשיך  כל  מבהילים  נזכיר (והדברים  רק 

אירע לי דבר קשה  ,  באותו יום!):  מדובר בילד בן תשע  -שוב  
מאוד  .פרהס  בבית מאוד  אותי  העליב  הילדים  הוא  ,  אחד 

גנאי'  שפך' של  קיתונות  רבים,  עלי  תלמידים  לעיני  זה  , וכל 
למרות שהרגשתי  .  להצטרף אליו ולפגוע בי  שחלקם החליטו

רצתי .  שלא להגיב לכינויים הפוגענייםהחלטתי  ,  שדמי נשפך
נסתרת  ליבי,  לפינה  מקירות  ודמעו,  וזעקתי  בכי  : תמתוך 

עולם" של  ובושות,  ריבונו  עלבונות  הגבתי ,  ספגתי  ולא 
מוכן,  במאומה אף  המצערים   ואני  לכל  שלם  בלב  למחול 

מבקש  ,  אותי אחד אני  דבר  לי    אך  תן  עולם  ריבנו של  אנא 
במתנה אמו (הילד  "!  אח  של  מהבדיקות  כלל  יודע  שאינו 
לאביו,  )ומההפלה ואומר  "מסיים  שתפילתי :  הרגשתי 

 .וםהתקבלה במר
מהר רצתי  התרגשות  שנה,  מרוב  לוח  והתחלתי ,  ולקחתי 

חודשים תשעה  היום  מאותו  יום  ,  לספור  באיזה  לבדוק  כדי 
 ...  אחי הקטן ייוולד

בדקתי ומצאתי שיום לידתו נופל בדיוק שבוע ימים לפני חג 
עושים ברית   ולכן באותו ערב שאלתי אותך האם,  השבועות
 "...בשבועות

שנפעם מאוד מדברי   ופרץ ,  בנוהאב  היה להתאפק  יכול  לא 
המעשה.  בבכי את  לאשתו  לספר  שמעה ,  מיהר  וכשהאשה 
המרגשים  את לבעלה,  הדברים  "אמרה  שוב  :  לעשות  עלינו 

ההריון-שאלת להפסקת  בנוגע  להיפקד ,  רב  זכינו  אם  כי 
הבן שלנו    הודות לתפילה ,  תפילה בעת רצון  -המיוחדת של 

אולי מהריון כזה לא   -מעומק ליבו הכואב של ילד זך וטהור  
  ".תצא תקלה

זו שאלה חמורה  : "ותשובת הרב היתה,  הבעל התקשר לרבו
עליה להשיב  יכול  לאחד .  שאיני  השאלה  את  להפנות  יש 

האב".  הדור  מגדולי אפוא  הערב,  פנה  באותו  לאחד  ,  עוד 
הדור המעשה,  מפוסקי  פרטי  כל  את  הרב  ששמע  ,  ולאחר 

דברי את  היטב  הס  ובחן  ואחוזי  " השיב,  יכוןהרופאים  אם : 
יש להם רשות להמשיך  ,  יתברך'  ההורים חדורים באמונה בה

ההריון מכאן (".  הישועה '  ולה,  את  ללמוד  שאין  כמובן 
אחרים בפני ,  למקרים  ושאלה  שאלה  כל  להפנות  יש  אלא 

 .)עצמה להכרעת חכמי ישראל
וביקורות בבדיקות  רצופים  היו  ההריון  ובחודש ,  חודשי 

בבית שהתה  האם  ל  האחרון  הלידה'.  שמירה'החולים  , טרם 
מומחים   רופאים  שמונה  של  צוות  גייס  החולים  (!) בית 

הלידה בחדר  הניסי.  שנכחו  הלידה  בסייעתא ,  תהליך  עבר 
ושלם  -בשלום    דשמיא בריא  בן  נולד  הזוג  האם ,  לבני  וגם 

דבר שעורר ,  ניצלה ולא נגרם לה שום היזק מההריון והלידה
שהברית ,  אגב נציין(.  בכיריםאצל הרופאים ה  התפעלות רבה

תשע השבועות  חג  לאחר  ימים  מספר  זה  ,  ד"נערכה  אין  אך 
בכי הגדול   זה -הוא-מגרע  השם  וקידוש  המאלף  מהמעשה 

 . )שגרם לו אותו ילד
אפוא נפלאה,  למדנו  הושפל ,  שקיימת סגולה  שאדם  שברגע 

וישתוק  ,  והתבזה במידה  ישועות  לפעול  שעה  באותה  יכול 
יגיב עלבו  ולא  בתחינה,  נועל  יתברך  הבורא  אל  יפנה  , אלא 

 ] 'ופריו מתוק'[ .ומסוגל באותה שעה לזכות לניסים



 

 

   
ח  "ה  כתב איש  על":  יבן  הבאים  הייסורים  מאת   הנה  האדם 
מקום    יפ-לע-ףא  , ברךתים  הש מכל  מהם,  מצטער  שהאדם 

בידיו חוטא  כשהאדם  בהם,  יש  רבה  ותועלת  גדול    -  חסד 
ייסור הקב"ה  לו  בידיומביא  כשחו  ,ים  ברגליוטוכן  מכה   -  א 

אותו ברגליו. וזו תועלת לאדם על מנת שיתעורר לתקן את 
החוטא    מעשיו, היה  אם  ר  ידובכי  לא  ברגלו,  מכה  ק מקבל 

מתקן מעשיו, אלא שהיה גורם לו הדבר להתרעם   שלא היה
   כנגד מידותיו של הקב"ה, ח"ו.

יג)וזאת אפשר ללמוד מהמובא בתהילים   ָחֶסד ה'    ּוְל : "(סב, 
ְּכַמֲעֵׂשהּו ְלִאיׁש  ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  מבין ִּכי  אינו  אדם  לעיתים   ."

רי טבעו של האדם נוטה . הםהביא עליו ייסורי  למה הקב"ה 
לע "היתר"  ולמצוא  חטאיו  את  אף  על  להצדיק  ן  כבירותיו. 

כנגד   ייסורים  לו  ששלח  בכף  האדם  עם  חסד  הקב"ה  עשה 
שחטא. "  החטא  הפסוק:  כוונת  ַיְקִריב  וזוהי  ִּכי  ".  םִמּכֶ ָאָדם 

ידה. כלומר, אדם מ נגד  כידה  מראשי תיבות:    -"  םִמּכֶ לת "מי
א שכלו  אל  הרשמקרב  הדבר   יוןעת  מידה,  כנגד  מידה  של 

אותו לה  יביא  "קרבן  'להתקרב  הפסוק:  המשך  וזהו  ",   'לה . 
 שהוא מלשון התקרבות לבורא עולם.

בחודש סיון תשע"ג, הוזמנתי כרב אורח לשבת חתן של אחד 
קהילתנו. נשא    ממתפללי  שזכתהחתן  כלה,  לחזור  ה  לאישה 

   וות.צ בתשובה ולהקים בית על אדני התורה והמ
האור   ודהעבס את  לחזק  הכלה  אבי  ביקש  חים שלישית 

 ובכך להביא לחיזוק גדול בשבת זו. מצמרר,  אישיבסיפור 
. ואני, כבנו, לאבי ז"  י נפטרצ"לפני כשנה וח  וכך הוא סיפר: 

במשך  י שהחלטת  שקיימתי אורח חיים חילוני ממש,למרות  
ן  יאתמיד בתפילה במני  :כרווות לזצמ  אקיים כמהשנה אחת  

החלטתי ו, וכן  ביום ואומר קדיש לעילוי נשמתים  מפעש  שלו
כלל  על    להקפיד פשוט  לא  שהוא  דבר  מלאה,  שבת  שמירת 

ובנוסף קיבלתי עלי תפילות   משפחתי.ועיקר, ובמיוחד לבני  
השבת.  יבמני ביום  גם  בן  לעמוד  זוכדי  היה  קבלה    עליי , 

י בבוקר ביום השבת לתפילת שחרית, שלוש  צלקום בשש וח
ות קבל  מהזמן בו הייתי רגיל להתעורר...תר  וי  דםשעות מוק
   מה, עם כל הלב והנשמה. צ בנחישות, בעו אלו קיימתי

ש השלאחר  האינטנסיביתנעברה  לע,  ה  'ב"ה, צאמרתי  מי: 
ש מה  כל  את  עם צעשיתי  וכעת  ז"ל,  אבי  נשמת  לעילוי  ריך 

ה להמשיך  תום  כוח  יותר  לי  אין  לאבל,  הראשונה  שנה 
השבת   ילוניות. שמירתי החילח  שובחוזר  במשימה הזו. אני  

ע קשה  מאוד...  הייתה  ללי  היציאה  על  טיולים, הוויתור  ים, 
ואכן כך עשיתי, עזבתי הכל וחזרתי לחיי  טלוויזיה, פלאפון...  

חודשיים.  'החילוניות תיכון,    ,לאחר  תלמידת  תחי',  בתי 
הגיחה צח ולפתע  באשדוד,  לביה"ס  בדרכה  הכביש  את  תה 

מכונית   מסחררתירוה במ  שנסעהמולה  אותה    ,ת  והעיפה 
ים מטרים. היא קיבלה חבטה עזה בראשה  למרחק של כעשר

בה הקשה הוזעק מסוק שפינה  צמ   בשל  הכרתה.את  ואיבדה  
הבת אושפזה בחדר טיפול   השומר.-תל  לבית החוליםאותה  

ומ כקשצנמרץ  הוגדר  מאוד.  בה  המחלקה  ה  מנהל  של  בפיו 
טובות:  בשורות  היו  לך,    לא  של  בצמ  כי  אבא,'דע   בתך ה 

דהיי כ'קומה',  ברפואה  תרדמתמוגדר  טיפול,   .'נו,  לזה  'אין 
'לא  -  ?' ד"ר הרופא  -  !'שאלתי.  להמשיך ו  'אנ,  ענה    ננסה 

  .'ב הרפואי יאפשר זאתצלהחזיקה בחיים עד כמה שהמ
המשכתי לשאול. 'כלומר, מתי   -  ?''כמה זמן זה יכול להימשך

ים: 'אין רחמ  ט מלאהרופא הסתכל עלי במב  ?'היא תתעורר
יקר...  אבא  תאריך,  כל  ממשלה    לזה  מראש  דוגמא  לך  יש 

ש שנים  היהלשעבר  אפילו  להימשך  יכול  זה    ...'בתרדמת... 

והתמוטטתי.  כבר  כאן   אשתינשברתי  רק  עכשיו  בכתה    עד 
 ... י אליהתטרפצעתה גם אני הווזעקה מכאב, 

לא החמישי  הנרדמת ביום  בתי  מיטת  ליד  עמדתי  שפוז 
 ת מעשה. אחזתי בידה וזעקתי:  עשול והחלטתי

הבנתי!   ,הבנתי את מה שהסברת לי  עולם!!! אני-של-בונו'רי
ו  לפני חודשיים ואכן   שבת  לשמורחשבתי להפסיק להתפלל 
לסורי, ר  חזרתי  ליצאתה  להסביר  מעשיי   ית  משמעות    , את 
בדרך   אוי,  האבל  בואעולם-של-ריבונוקשה...  עשה  נ  , 

אני הנה  אש'!  א  'הפסקת  תפילין,  -יך  לחוזר  תפילה,    שבת, 
ש מה  חודשיםרצכל  שלושה  לפני  שהיה  כמו   אני  הנה  .יך, 

מלך  ואתה  .'קומפלט'  מלא,   אליך  חוזר  מלכי   בתמורה, 
הקודם, לבריאות   בהצלמ  בתי  את  תחזיר  יכול,-הכל  המלכים,
   !'איתנה

על ניגרו  ברטט    דמעותיי  בתי  ביד  אוחז  אני    ממשיך ופניי, 
'לזעוק  תב:  לחזור  ש,  עולם-של-ונוריב  י,נממ   קשאל  אתחיל 
וע טוב צ שתראה שהביכמה שנים, , ורק לאחר  בתשובה  אליך

א  ,דיצמ אלא  מתרדמתה...  בתי  את  תקים  אז  מבקש,  נרק  י 
  !!!'הסכם ועכשיו ,עולם-של-ריבונו

לפתע... לנ י  נא  ואז  זאת,  לספר  כולי  א רגש  חש נפתע  י 
מתחילהצמרמור בתי  פתאום  בידיים,  וזרם  א  ות   תלהזיז 

רגליה,יד ואת  מת  יה  הגוף  ואוענפתאום  עומד  נע...  פעם נ י 
שהבת מאמין  שאיני  כמעט  במ  ,וממש  'קומה'צשהייתה   ,ב 

ע את צי חש ומרגיש איך הקב"ה מבנמתחילה להתעורר... א
  חלקו בהסכם!

החלטנו אבא יקר,  ואומר: 'הל המחלקה  נלמחרת קורא לי מ
ו   מביה"ח,שחרר את בתך  ל ו נאאה  וברפ  שלמה!היא בריאה 

   !'ס רפואינ -מכנים זאת 
לי   ששלח  להקב"ה  תודה  בהכרת  לסיים  אלא  לי  רמז "אין 

 ]ברכת דודע"פ [                                  ..."יתנלחזור אליו ש
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 יפור ס - הייסורים הם מידה כנגד מידה
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 :רע של קימאלז
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 ט  ן אנבן רחל : אברהם בשמעון   ה:ם בן עליזמנח

 ית: ויקטוריה בת שרה: זוליט בת חנה אורטל בת גל
 קרן בת רבקה מרים   : גלית בת רות דינה:  פאולה בת

 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
 ורית בת רחל  ת לינה : נב  רחל בת נוארה : רות
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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

לעבוד ה’ בגשמיות
קרבן  מכם  יקריב  כי  אדם 

לה' )א. ב(
להעלות  היא  העבודה  עיקר 
דהיינו  ה’מכם’  את  ולרומם 
שהם  הגשמיות  עניני  כל  את 
צריך  שהאדם  ‘מכם’.  בחינת 
בכל  השי”ת  את  לעבוד 
שיהיה  הגשמיים,  הדברים 
ולקיים  דעהו”,  דרכיך  “בכל 
“קדש  חז”ל  של  מאמרם  את 
זה  ודבר  לך”,  במותר  עצמך 
גם  השי”ת  את  לעבוד  שצריך 
בעניני הגשמיות מרומז בפסוק 
ומן  הבקר  מן  הבהמה  “מן 
קרבנכם”  את  תקריבו  הצאן, 
של  הענינים  אלו  בכל  שגם 
צריך  והבהמיות  הגשמיות 
לעבוד  משפלותם  להעלותם 

בהם את ה’. 
)פחד יצחק - הרה”ק מבאיאן(

טעם הקרבנות
ישראל  רבי  הרה"ק 
טעם  ביאר  זי"ע  מטשורטקוב 
כאשר  הקרבנות,  הקרבת 
את  מוריד  חוטא  האדם 
הרמה,  ממדרגתה  הקדושה 
וניצוצותיה מתפזרים למקומות 
נמוכים והשפלים. וכאשר הוא 
שב בתשובה ומקריב קרבן, אז 
מזמין לו הקב”ה אותה הבהמה 
הניצוצות  בה  נמצאים  אשר 
בתוכה  שנפלו  הקדושים 
הקרבן  ידי  ועל  חטאו,  בסיבת 

משיב אותם למקור הקדושה.
)גנזי ישראל - טשורטקוב(

מאה ברכות - להביא השפעות טובות
הנה ענין עיקר הקרבן לה' הוא "מכם", דהלא הבורא ית' אינו צריך 
לקרבנות וכמ"ש אם ארעב לא אומר לך כו' רק עיקר האכילה 
מקריב  הוא  שהאדם  מזה  רק  הוא  'כביכול'  הש"י  של  והתענוג 
ותחתונים  עליונים  העולמות  לכל  ית'  מאתו  השפעות  וממשיך 
להשפיע  שצריך  היינו  ברכות  מאה  יום  בכל  חז"ל  תקנו  והנה 
האדנים שהיו  נגד המאה  ברכות  יום מאה  בכל  ישראל  לכנסת 
היסוד שעליהם עמדו קרשי המשכן. והם היו נגד המאה ברכות 
שעל ידיהם באים ההשפעות לבני ישראל וזהו הנחת רוח מהקרבן 
זה  ידי  ועל  יחוד עליון  שמקריבין כנסת ישראל להש"י לעשות 
ורחמים  חסדים  טוב  כל  וברכה  שפע  ישראל  לכנסת  ממשיכין 
יקריב "מכם",  כי  וזה מרומז בפס' אדם  גדולים לכל העולמות. 
גימט' מא"ה היינו שע"י המאה ברכות שהאדם  שהתיבה מכ"ם 
ומביא משפיע השפעות  קרבן,  בבחינת  הוא  הרי  בכוונה  מברך 

טובות. 
)בשם צדיקים(

לקדש את הדיבור
איתא ממרן האדמוה"ז מסאדיגורא כי ע”י קידוש הדיבור להשי”ת 

יהודי יכול תמיד לחזור בתשובה
ויקרא אל משה )א. א(

פירש”י לשון חיבה לשון שמלאכי השרת משתמשין 
תמיד  מקושרין  השרת  שמלאכי  כמו  כי  רצ”ל  בו, 
לבורא ית’, כן הדבר אצל בני ישראל אשר הניצוצות 
רגע  הקדושים המצויים בהם אפשר להציתם בכל 
רק  הוא  זה  דבר  להקב”ה.  עצמם  לעורר  מנת  על 
'ויקר'  נאמר  העולם  אומות  בנביאי  אבל  בישראל, 
לשון ארעי ומקרה, שקורה לפעמים ואינו בתמידות, 
משא”כ בישראל, יכולים תמיד בכל עת ורגע לחזור 

בתשובה ולהתקרב להקב”ה.
)אמת ליעקב - מרן אדמוה”ז מסאדיגורה(

השראת השכינה רק על ישראל
ויקרא אל משה וידבר ה' )א. א(

את  מבאר  מדינוב  יששכר"  ה"בני  בעל  הרה"ק 
אל  "ויקרא  בקריאה  מדוע  המפורסמת  הקושיא 
משה" לא מפורש בפסוק מי הקורא ורק אח"כ אמר 
וידבר ה' וכו' ]וכותב הגם שכבר דנו בזה בעלי הקבלה עכ"ז 
אמרו  רז"ל  דהנה  וכותב  פשוטו[  פי  על  לחקור  רשות 
)ברכות ז.( "בקש משה שלא תשרה שכינה על עובדי 
אמנם  ועמך"  אני  ונפלינו  לו שנאמר  ונתן  כוכבים 
דבר זה לא היה רק כשהוקם המשכן, ובזה מבאר כי 
כעת אחר שסיפר הקמת המשכן בפרשיות הקודמות 
הקריאה  משה"  אל  "ויקרא  והלאה  זה  שמיום  הרי 
העולם,  אומות  לנביאי  ולא  לבדו  למשה  רק  היא 
ואחר כך באה התורה לספר מה היה הדיבור הראשון 

"וידבר ה' וכו'.
)אגרא דכלה(

משה נשאר עניו
ויקרא אל משה )א. א( א' זעירא 

ענין  את  ביאר  זי"ע  מפשיסחא  בונים  רבי  הרה"ק 
כתיבת ויקרא באל"ף זעירא? ואמר: משל למה הדבר 
דומה, לצפור קטן שעלה לראש הגג, הגג גבוה, אך 
הציפור נשארת קטנה כמו שהיתה... כך גם משה, 
בכבודו  הקב״ה  למרומים,  אותו  העלתה  התורה 
קטן  עצמו  בעיני  נשאר  והוא  אליו,  קרא  ובעצמו 

מאד, זעיר מכולם...

ענוה אמיתית
שבענותנותו  משום  הטעם:  כתב  הטורים"  ב"בעל 
הרבה לא רצה משה לכתוב אלא ״ויקר״, כפי שנאמר 
בפיו״,  דבר  וישם  בלעם  אל  ה׳  ״ויקר  בלעם  אצל 
לו  ואמר  במקרה,  אלא  ה׳  אליו  נראה  לא  כאילו 
הקב״ה לכתוב באל״ף, מפני שלשון ״ויקרא״ מראה 
על מדרגה גבוהה יותר בנבואה, על פנייה מכוונת 
מצד הקב״ה, נאלץ משה רבינו להסכים, אבל מרוב 
הרה״ק  כך  על  זעירא...שאל  אל״ף  כתב  ענוותנותו 
יתרו אנו  זי״ע הרי גם בפרשת  רבי יצחק מוארקא 
ה׳  אליו  ״ויקרא  ״ויקרא״:  פעמיים שכתוב  מוצאים 
מן ההר״ )יט, ג(,״ויקרא ה׳ למשה אל ראש ההר״ )יט, 
כ(. ומפני מה לא נכתבה אף שם א׳ זעירא? ותירץ 
כשאף  אפשר,  עניו  שלהיות  רואים,  מכאן  ואמר: 
עניוות,  לא  זו  ברבים  עניוות  רואה! אבל  לא  אחד 
בפרשתנו  כאן  זאת:  להסביר  והמשיך  גאווה!...  זו 
משה  אלא  אליו,  קורא  הקב״ה  את  איש  שמע  לא 
לאוזניו,  ומגיע  הולך  ״הקול  רש״י:  כדברי  לבדו, 

וכל ישראל לא שומעין״. ולפיכך רצה משה, מחמת 
ענוותנותו, למעט את חשיבותה של הקריאה ולכתוב 
״ויקר״ כפי שנאמר אצל בלעם. אולם שם, בפרשת 
יתרו, באה הקריאה במעמד כל ישראל, הכל שמעו 
 – עצמו  דמות  את  למעט  עכשיו  יבוא  ואם  אותה, 
 – אותו  ושמעו  ראו  לדבר שהכל  מתוך התכחשות 
לא תיחשב זאת כענוה, אלא כגאוה, התענוות מתוך 

גאוה...

הקב"ה כביכול הקטין עצמו
רבי  הרה"ק  שאמר  מה  מובא  צדיק״  ״יסוד  בספר 
הא'  ענין  על  לשונו  במתק  זי"ע  מזוועהיל  שלמה 
רבוש"ע האט  "דער  ואמר:  ויקרא,  זעירא שבתיבת 
קינדער  אידישע  פון  בעט  און  גימאכט  קליין  זיך 
קרבנות״ )'כביכול' הקב"ה מקטין עצמו ומבקש קרבנות מבני 

ישראל(.

האות א' נשארה בענווה
הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע ביאר את ענין 
"ויקרא אל משה, א' זעירא", שבעת מעשה בראשית 
להיות  ב'  לאות  וותרה  הצד  מן  א'  האות  נעמדה 
"בראשית".  פותחת  התורה  שבה  הראשונה  האות 
האות  זכתה  ולכן  ברכה.  של  ענין  ב'  באות  יש  כי 
את  הקב"ה  יפתח  תורה  מתן   - סיני  הר  שבמעמד 
ה' אלקיך, אמנם  אנכי   - א'  עשרת הדברות באות 
האות א' החזיקה עמה גם אחר כך בענווה ונשארה 

בעיני קטנה עצמה וזהו א' זעירא.

ע”י התורה יבוא לענווה
את  ביאר  מביאלה  יהושע”  ה”חלקת  בעל  הרה”ק 
בהתבוננות  דרכים  שני  ישנם  דהנה  זעירא,  הא’ 
בעבודת ה', יש שמתבונן בשפלות עצמו ורואה עד 
כמה פגם בחטאיו, ויש שמתבונן עד כמה שמחסר 
הנכונה  והעבודה  ותפילה,  בתורה  השי"ת  בעבדות 
ותפילה,  בתורה  מתחזק  כאשר  השני  האופן  היא 
שהשפלות  זעירא",  אל"ף   - ב"ויקרא  מרומז  וזה 
מה  וזה  התורה  למוד  ע"י  להיות  צריכה  האמיתית 
אף  משפטים(  )פ'  ונשמע"  "נעשה  ישראל  שאמרו 
שנקיים התורה יבואו לשפלות וזה "ונשמע" שיבואו 
לשמוע מחדש, וזה אמר גם אליהו זכור לטוב )תדא"ר 
פי"ז( כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע אמר השי"ת 
"ויקחו לי תרומה" )פ' תרומה( לרמז שלאחר התרבות 
ע"י  דהיינו  בתוכם,  ושכנתי  בבחינת  יהי'  הקדושה 

שפלות, כדכתי' "אני אשכון את דכא" )ישעי' נז(

מסירות נפש
וכו' מן הבהמה  לה'  יקריב מכם קרבן  כי  אדם 

וכו' תקריבו את קרבנכם. )א. ב(
יקריב  כי  "אדם  הפסוק  את  דרש  מאפטא  הרה"ק 
כי  בעצמו  מקיים  האדם  כאשר  לה'"  קרבן  מכם 
עצמו  להקריב  מוכן  שהוא  דהיינו  "מכם"  יקריב 
למען השי"ת במסירות נפש. הרי זה בבחינת "קרבן 
לה'" ומעלה עליו הכתוב כאילו הקריב חלבו ודמו 
לכבוד הבורא. אבל אם מקריב רק "מן הבהמה ומן 
הבקר וכו' "היינו שמסתפק בתרומות כספיות בלבד, 
עליו נאמר בתורה. "תקריבו את קרבנכם" זהו קרבן 

שלכם שערכו מועט. ואינו קרבן לה'.
 )אוהב ישראל. יו"ד ה' ניסן תקפ"ה(
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נעשה בחי’ קרבן לה’ אדם כי יקריב מכם קרבן לה’ 
ויהי  ז(  ב,  )בראשית  ב(, אדם הוא הדבור, כדכתיב  )א, 
וזהו  ממללא,  לרוח  ומתרגמינן  חיה  לנפש  האדם 
אדם כי יקריב מכם, כשמקדש את בחינת ה’אדם’, 
ע”י שעובד להשי”ת בדיבורו בתורתו ותפילתו, הוא 
נעשה בחי’ קרבן לה’, ואז יכול להתקרב ולהתעלות 
וכל  ושינתו  ושתיתו  אכילתו  ע”י  גם  השי”ת  לפני 
עשיותיו, בבחי’ בכל דרכיך דעהו )משלי ג, ו(, וזהו מן 

הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם.
)אמת ליעקב(

בראתי תורה תבלין
ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח. )א. ז(

איתא בחז"ל )יומא כ"א: ( וכן בתורת כהנים )פרשה ד 
פ"ה( אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא 
מן ההדיוט. והנה על פי מה שאמרו רז"ל )סוכה נב:( 
על שלשה דברים הקב"ה מתחרט בכל יום כו' ואשר 
בני  נלכדו  היצה"ר  דע"י  ו(, משום  ד  )מיכה  הרעותי 
יורד אש משמים לכלות  וע"כ  ישראל לעשות רע, 
מסית  שהיצה"ר  ע"י  כי  להורות  הקרבנות,  בשר 
ומדיח אותו לעשות רע הרי שהוא מכלה את הבשר 
היינו החלק הגשמי של האדם. והיצה"ר נקרא אש 
וכמ"ש רז"ל )קידושין פא.( חזי דאת נורא ואנא בישרא 
כו', והנה הרי חז"ל אמרו )קידושין ל:( בראתי יצה"ר 
בראתי לו תורה תבלין, על כן המצוה להביא אש 
כנגד  כי שהוא  מן ההדיוט לעסוק בתורה להורות 
אש היצר. וזה גם מרומז מה שאמרו במדרשם שיר 
ה(,  ב  )שה"ש  )שהש"ר פ"ב( סמכוני באשישות  השירים 

בשני אשות, באש של מעלה ובאש של מטה.
)חיי עולם להגר"ש טויבש אב"ד יאס(

הקנאה התאוה והכבוד
כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו וגו', וכל קרבן 

מנחתך במלח תמלח. )ב, יא- יג( 
הגה"ק בעל ה"חתם סופר" מפרש את ענין הקנאה 
והתאווה והכבוד שמוציאין את האדם מהעולם אלא 
כגון  מקום  יש  לקנאה  כי  ביניהם,  להבדיל  שיש 
"קנאת סופרים תרבה חכמה” וכן קנאה ביראת ה' 
כמו שאמר שלמה המלך ע"ה "כל כשרון המעשה 
הוא קנאת איש מרעהו", אבל שאור ודבש אסורין 
לחלוטין, וזה "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו" 
רומז  ודבש  וכבוד,  לגאוה  רומז  שאור  כידוע  כי 
לתאוה ומהם לא תקריבו כלל אפי' אפס קצהו, אך 
"על כל קרבנך תקריב מלח", שבא כידוע מקנאת 
לעלות  העליונים  במים  שנתקנאו  התחתונים  מים 
כל  כי  מלח  תקריב  קרבנך  כל  על  וזהו  למעלה, 
כשרון המעשה הוא קנאת איש מרעהו והוא לטובה. 
)חת"ם סופר(

ה"מים שלנו" ששים ושמחים
על כל קרבנך תקריב מלח )ב, יג(

הישמח ישראל מאלכסנדר מביא את  הרה"ק בעל 
ר'  הרבי  הרה"ק  בשם  משה  הישמח  הרה"ק  דברי 
העשיל מקראקא, דבמעשה בראשית כתיב "ויבדל 
בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל 
המים  היו  ההבדלה  ובשעת  ז(,  א,  )בראשית  הרקיע 
קדם  למהוי  בעינן  "אנן  וטענו  בוכים,  התחתונים 
להיות בשמים בקרבתו של  רוצים  אנו  גם  מלכא" 
הבורא, משום שע"י ההבדלה נתרחקו, ואיתא בחז"ל 
למים  עליונים  מים  בין  הריחוק  שכל  טו.(  )חגיגה 
התחתונים הוא כחוט השערה, ועל מרחק זה המים 
מי  שיביאו מהם  אותם הקב"ה  פייס  ובמה  בוכים, 
לניסוך המים בחג על מזבח, וכן שעל כל הקרבנות 
חיים להביא מלח שעפ"י רוב בא מן המים. כדכתיב 
על כל קרבנך תקריב מלח )ויקרא ב, יג(, ובזה אפשר 
ישבנו גם  נהרות בבל שם  "על  לפרש את הפסוק 
בכינו )תהלים קלז, א(, שהיה צריך לכתוב ישבנו ובכינו 
ומה הוא גם בכינו אלא שהמים שבנהרות בבל בכו 
להם  יהיה  ולא  וממילא  ביהמ"ק  ונחרב  שמאחר 
הרי  הקרבנות  ומלח  המים  ניסוך  של  ההתקרבות 
שהם חזרו לבכייתם הראשונה , וזה הוא "גם בכינו" 
ישראל"  ה"ישמח  וסיים  לבכייתם.  הצטרפו  שבנ"י 
שאיבת  בעת  לראות  זוכים  הראיה  זכי  שצדיקים 

ה"מים שלנו" כיצד המים ששים ושמחים כי אכילת 
היום  לנו  שיש  היחידה  האכילה  מצוות  היא  מצה 
רואה  שאינו  מי  דגם  ומסיים  המים,  שמחים  ובזה 
מחמת המסך המבדיל של חטאיו, אבל ע"י האמונה 

בדבר זה הוא יכול גם להגיע לשמחה של מצווה.

כפרה ע"י הבושה
וכפר עליו הכהן )ד כו(

זי"ע  מאפטא  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק 
בעל "אוהב ישראל" )תק"ח-ה' ניסן תקפ"ה( כיבד פעם 
ידע  לא  הלה  בשולחנו.  הנוכחים  אחד  את  בזמר 
לזמר, והתנצל כי אין ביכולתו לשיר. אולם הרה"ק 
הורה לו שוב שיזמר. היהודי נענה כי אין ביכולתו, 
כשביקשו  שישיר.  בו  הפציר  שוב  הרה"ק  אולם 
החל  והוא  ברירה  לו  היתה  לא  בשלישית,  הרה"ק 
לזמר, הניגון נשמע מסולף ומזוייף, והלה התבייש 
מאוד בשירתו. כשסיים לזמר, פתח הרה"ק מאפטא 
וסיפר: בזמן שבית המקדש היה קיים, ובית המקדש 
גדול בימים ההם, היה  עמד על מכונו, הייתי כהן 
יהודי שהתגורר בעיר אחת רחוקה מירושלים והוא 
התעצל לטרוח ולעלות לרגל. כך עברו ימים ושנים, 
היהודי הזקין, עד ששכח כבר את הדרך המובילה 
לירושלים עיר הקודש. והנה אירע המקרה, היהודי 
והוא  חטאת,  קרבן  עליה  שחייבים  עבירה  עבר 
קרבנו.  את  להקריב  כדי  לירושלים  לעלות  נאלץ 
והחל לברר אצל עוברי אורח  היהודי מביתו,  יצא 
איה הדרך המובילה לציון. כל מי שנתקל בו הביע 
מגיעים  איך  יודע  אינו  זקן  "יהודי  גדולה:  פליאה 

לירושלים?!...כך 
בדרך  היהודי  הלך 
זקנים  הארוכה 
שחקו  וצעירים 
ולבושתו  ממנו, 
גבול.  היתה  לא 
ירושלימה,  בהגיעו 
היכן  לברר  החל 
יוכל לרכוש בהמה 
קרבן,  להקריב  כדי 
עליו  תמהו  ושוב 
"הראיתם  כולם: 
יהודי  מימיכם? 
זקן אינו יודע היכן 
בהמה?!"...  קונים 
התהלך  רב  זמן 
שהגיע  עד  היהודי 
המקדש,  לבית 
הזדככה  ובינתיים 
ונטהרה  נשמתו 
מרוב  ויותר,  יותר 
הבושה.  ייסורי 
הרה"ק  המשיך 
זי"ע  מאפטא 
כאמור,  וסיפר: 
הכהן  אז  הייתי 
גדול בבית המקדש, 
הקורה  את  וראיתי 
אולם  היהודי,  עם 
היתה  חסרה  עדיין 
שבירת  קצת  עוד 
יתכפר  למען  הלב 
והנה  חטאו.  לו 
עד  הרה"ק  סיים 
נתכפר  לא  עתה 
רק  לגמרי,  העוון 
היהודי  זכה  כעת, 
התכפר  ועוונו 

בשלמות.

ב' ניסן יומא דהילולא של הרה"ק רבי 
יצחק מדרהוביטש זי"ע

ומקורבי  יצחק מדרהוביטש היה מגדולי  רבי  הרה"ק 
תלמידי הבעש"ט הק', שהראה לו חיבה יתירה וגילה 
כך  ועל  העילאית.  נשמתו  בסוד  נשגבות  מופלאות 
מספר הרה"ק רצ"א מדינוב בספה"ק "אגרא דפרקא", 
הרה"ק  מכבוד  ששמעו  אמת  מגידי  לי  ספרו  וז"ל: 
המגיד מהרי"מ מזלאטשוב זי"ע שסיפר להם, שבשעת 
בואו בפעם הראשונה לרבינו הבעש"ט הק' זי"ע צוה 
לכבדו ואמר: תדעו שהאיש הזה הוא בן הרב הקדוש 
מהרי"צ מדראהביטש, והנני אספר לכם אשר אביו של 
זה נתנו לו מן השמים נשמה קטנה אשר אין כמעט 
בדור נשמה קטנה כמוה, והוא הגביה אותה למעלת 

התנא הקדוש רשב"י..."
*

מסופר כי א' מהגבירים היה לו יארצייט של אביו ושכר 
היארצייט.  ביום  ויצומו  משניות  שילמדו  עניים  מנין 
מדרהוביטש,  יצחק  רבי  הרה"ק  גם  היה  המנין  בין 
אולם הוא לקח את הכסף שנתן לו הגביר, ובו ביום 
לו  חרה  לגביר,  הדבר  כשנודע  גדולה.  סעודה  ערך 
מאוד, ושלח לקרוא לרבי יצחק ושאלו: לא רק שלא 
צמת, אלא עשית סעודה? וענה לו הרה"ק ר"י: הנה כל 
העניים אוכלים כל יום, ואם יצומו יום אחד יתעורר 
ויעלה  צמים,  הם  פתאום  מה  וישאלו  בשמים,  רעש 
הזכרון שהיום היארצייט של אביכם, אך לא כן אני, 
שבין כך אני צם כל יום, ולא יתעורר שום רעש וזכרון 
אם אצום גם היום כרגיל. ולכן להיפך, עשיתי סעודה, 
כדי שישאלו מה פתאום עושה ר"י סעודה? ועי"ז יעלה 

זכרון אביכם.

יומין
דנשמתא

המכירה המוזלת לכבוד פסח
תערך בעז¢ה מיום ראשון אחה¢צ טß ניסן

ותמשך עד יום שלישי בלבד
ניתן יהיה להשיג∫

ÁÓ˘Â ¯˘Î ‚Á ˙Î¯··
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ÆÆÆ„ÂÚÂ ¯Ê‚
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∞≥≠µ∑π∞≥∞≥ ∫ÔÂÙÏË       Æ˜¯· È· ¨±≥ Ï¢˘¯‰Ó ·ÂÁ¯

˙ÏÂÊÏ Û˙Î
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Á¢Ú˘˙ ÔÒÈ ¨„¢Ò·ניסן תשפ"א בס"ד

 מיץ ענבים-
תירוש העד"ח,

שמן זית כתית 
ביצים מדיום, 

תפוחי אדמה,
גזר,

עוגיות בד"צ עד"ח,
שקדים, אגוזים

ד'רביעי



3

באר בשדה- שטפנשט

+מ+בא+ר האמו+++נה
הרב צבי טפר
<=

כל מה שיש לאדם הכל משלו יתברך
כתוב בפרשתן שהקב''ה אמר למשה רבינו ''דבר אל בני ישראל אדם כי 
יקריב מכם קרבן לה''. וכתב רש''י דבמדרש )ויקרא רבה ב, ז(, הקשו למה 
נאמר ''אדם'' ולא איש? ותירצו דהקב''ה אומר לאדם יהיה קרבנך דומה 
לקרבן של אדם הראשון, כמו שאדם הראשון הכל היה שלו ולא הקריב 
מן הגזל. אף אתה לא תקריב מן הגזל. ואם האדם אכן לא מקריב מן 
הגזל. עליו נאמר מה שאמר דוד המלך בתהילים )סט, לב( ''ותיטב לה' 
משור פר מקרין מפריס''. והיינו שדרך השור שקודם יש לו פרסות מיד 
כשנולד ורק כשגדל צומחות לו קרניים. ואילו באדם הראשון הרי כל 
מעשה בראשית נוצר בשלמות א''כ השור היה מיד עם פרסות וקרניים. 
יותר  הקב''ה  לפני  רצוי  הגזל  מן  לקח  שלא  האדם  של  קרבנו  וא''כ 
לו  שהיה  היינו  ומפריס  מקרין  שור  שהיה  הראשון  אדם  של  מהקרבן 

קרניים לפני פרסות.
וביאר בעל ההפלאה בספרו פנים יפות עה''ת, שלא רק איסור הקרבת 
לדעת  גם  המקריב  צריך  אלא  הראשון,  לומדים מאדם  הגזל  מן  קרבן 
שאע''פ שהקרבן לא מן הגזל מ''מ אינו שלו, שהוא המקריב והוא הנותן 
את הבהמה שהיתה קניינו ועמל ויגע בגידולה, אלא הכל משלו יתברך, 
משלו שאתה ושלך שלו. ואת  )ג,ז( תן לו  וכמו ששנינו במסכת אבות 
זה לומדים מאדם הראשון שהרי הבהמה שהקריב הוא לא עמל בה ולא 
גידל אותה וא''כ וודאי ידע שהבהמה אינה שלו אלא הכל מאיתו יתברך.
יודע ומכיר בכך שהקרבן אינו שלו אלא הכל מאיתו  ואם האדם אכן 
אדם  שהרי  הראשון.  אדם  של  מקרבנו  גדולה  מעלתו  הרי  יתברך. 
שהבהמות  שאמרנו  וכמו  הבהמה  על  כלל  עמל  לא  הראשון 
הראשון  לאדם  א''כ  ובקומתן.  בגידולן  נבראו  בראשית  במעשה 
לא היה בזה ניסיון כלל וידע שהכל מאיתו יתברך. משא''כ אדם 
שמקריב קרבן ויודע שהכל מאיתו יתברך למרות שכביכול זה שלו 

שהרי יגע ועמל על כך. א''כ מעלתו גדולה יותר מאדם הראשון.
ו:(, יגעת ומצאת תאמין.  וזה הביאור במה שאמרו חז''ל )מגילה 
שלכאורה זה סתירה מיניה וביה. שהרי מציאה זה בהיסח הדעת 
בלא להתייגע. אלא הביאור שהאדם צריך להאמין שאף מה שיגע זה 
מאיתו יתברך וא''כ הוי כמו מציאה שלא יגע בה כלל. וזה מה שאמר 
אמרתך  על  אנכי  ''שש  קסב(,  )קיט,  בתהילים  ע''ה  המלך  דוד 
כי  אינו אלא מציאה  בו  יגע  והיינו מה שאני  רב''.  כמוצא שלל 

הכל מה' יתברך. 
מעשה היה בפריץ העיירה שהגיע לגיל גבורות והחליט להפטר 
מנכסיו ובתוכם יער גדול. ר' חיים היהודי תושב העיירה החליט 
שזו עסקת חייו. אמנם הסכום שדרש הפריץ היה גדול מיכולותיו 
אך ביחס לגודלו של היער על אלפי עציו היה זה מחיר מציאה. 
ועל כן שם את פעמיו אל רבי דוד משה מטשורטקוב זיע''א, כדי 
לרבי  סיפר  חיים  רבי  הגדולה.  על העסקה  מהרבי  ברכה  ליטול 
שבקרוב עומד להתעשר עושר גדול וסיפר לו על העסקה. שמעו 
הרבי ואמר לו: שמע בקולי ואל תקנה את היער!!. רבי חיים יצא 
ויהפוך  יתעשר  איך  בראשו  תכנן  ראש. שכבר  וחפוי  אבל  משם 
לגביר גדול בעסקה הזו. ופתאום הרבי אומר לו לרדת מזה. בדרך 
חזור עבר ליד היער וראה את כל אלפי עציו ודמיין איך הכל יכול 
להיות שלו, והנה היצר הרע התחיל לומר לו בליבו, שמא זה לא 

פסק מהרבי אלא רק המלצה והמלצות לא חייבים לקבל...
על כן החליט שרק הפעם ישמע להגיון הבריא שלו ויעשה את 
העסקה. עוד באותו היום מכר את כל נכסיו ואף לווה סכומי כסף 
לקניית  העסקה  על  וחתם  לפריץ  והלך  מידידיו,  מכמה  גדולים 
היער. כולו התרגשות שכר פועלים שיתחילו לכרות העצים כדי 
למוכרם. והנה כורתים עץ ראשון וחשכו עיניו של ר' חיים. כל 
בעץ  רק  שמא  בליבו  חשב  בתוכו.  ורקוב  תולעים  רוחש  העץ 
הזה זה כך. אך לאחר שהפועלים כרתו עוד עץ ועוד עץ וכולם 
שכל  ואיך  שעשה.  ביש  העסק  את  חיים  רבי  הבין  רקובים,  היו 
רכושו ירד לטמיון ונותר בעירום וחוסר כול. ולא עוד שהוא בעל 
חוב עצום מההלוואות שלווה. מיד הבין שהרבי צפה הכל ברוח 
קודשו. בקושי רב שרך הוא את רגליו אל הרבי הק' מטשורטקוב. 
ובקול שקט כשעיניו מושפלות אל הקרקע. התוודה לפני הרבי 
על שלא שמע בקולו ולא הבין שהרבי הקדוש צופה ורואה יותר 
זה  הרבי.  לו  ענה  הזה.  הדבר  לו  ארע  לכן  רואות.  שעיניו  ממה 
לא הייתה רוח הקודש, אמרתי לך כך משום שראיתי שאתה כ''כ 
בטוח בעצמך שעוד מעט אתה הופך לגביר גדול ולא ראיתי אצלך 
אפילו מעט הכנעה לפני בורא העולם שהעשור והכבוד מלפניו. 
ומיד ידעתי שלא תצליח בעסק הזה לכן יעצתי לך שלא תעשה 

את העסקה הזו. 

ריעי וידידי
דברי הספד שנכתבו ע"י הגאון הרב כתריאל פישל 

טכורש זצ"ל אב"ד ורב בת"א
הפליא  באיבו  ובעודו  פילעטש,  בעיר  ובפיקוחו  אביו  בישיבת  התחנך  נתיבים".  ה"מאיר  ממשפחת 
בכשרונות מצויינים בלימוד התורה ובידיעתה. ברבות הימים צמח ועלה והתפרסם בתור רב ומורה-הוראה 

מובהק בידענותו הרחבה בים התלמוד והפוסקים, ושירת כאב"ד בגליל באטשאן שברומניה.
מגדולי הרבנים ברומניה, פעולותיו הסתעפו גם מעבר לקהילתו בהיותו פעיל מאד עבור הכלל. היה נואם 
ודרשן והשתתף בנאומים והרצאות בפני הקהל הבוגר והנוער, מרביץ תורה מובהק, פעיל ומפעיל בעניני 

הכלל והציבור. היה ער לענינים ציבוריים כלליים. 
עם עלייתו לארץ הלך שמו לפניו כאישיות תורנית מובהקת ורב גובריה בתורה ביראה ובעסקנות ציבורית 
ענפה. התחבב על הצבור והיה ער לשאלות הזמן והתקופה, הרביץ תורה וקיים שעורים לתורה לצבור 
הרחב. זמן קצר לאחר עליתו נתקבל בתל אביב כרב ואב בית דין, ושימש בעטרת הכהונה עד לפטירתו 

ביום י"ג ניסן תשל"א.
הניח אחריו הרבה כתבי-יד חשובים במהותם ואיכותם בכמה מקצועות התורה: בהלכה, במחקר ובאגדה. 

ניחן בעט סופר מהיר. 
ובהוראה  והגיונות מאירים. גדלותו בתורה  נוצצים  - תוכו רצוף רעיונות  ומוסר' על פרקי אבות  'חכמה 
ניכרת מתוך מאמריו שהתפרסמו בכתבי עת שונים. על כולם יש לציין את ספרו האחרון בהלכה בשם 
"גופו של גט", שהוציא לאור על ידי יוצאי חלציו, ספר בעל משקל רב המקיף את כל סדרי הגיטין דיניהם 
ופרטיהם שהמעיינים בה רבנים דיינים ושוחרי תורה מצאו בו ענין ותועלת, הן מתוך החומר הרב גווני 
והעשיר הנמצא בה והן מצד השמושי המעשי לאלה העוסקים בטיב גיטין וקידושין שימצאו בו מקור לא 

אכזב והלכות למעשה בשטה זה שהם עוסקים, בשטח זה הראה ידיעה רחבה והתמחות רבה.
במותו נתקפחה הרבנות הראשית בתל אביב יפו מכח תורני נפלא ואחד מעמודי השיפוט הרבני בתל אביב 
יפו, אישיות דגולה שהתבלטה בגדלותה וברוממותה התנועה וחבר הרבנים' שהוא היה חבר בה קיפחו את 

אחד הרבנים הגדולים ששמשו לפאר ולתפארת וחבל על דאבדין. יהא זכרו לעד ות. נ. צ. ב. ה.
הכואב על העדרו
הרב כ. פ. טכורש
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4 באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה' והביא את אשמו לה' איל וגו' לאשם, ואת 

אשר חטא מן הקדש ישלם וגו' )פרק ה' פסוק ט"ו, ט"ז(
הנה ילפי' הכא לדין מעילה, דמי שמועל בהקדש צריך להביא 
אשם ולשלם קרן וחומש, נכתוב בעז"ה בענין המעילה של 

אכילה בלא ברכה. ]הכל לפלפולא ולא להלכה[.

הנה בגמ' בברכות )ל"ה.( איתא ת"ר אסור לו לאדם שיהנה 
ברכה  בלא  העוה"ז  מן  הנהנה  וכל  ברכה  בלא  העוה"ז  מן 
מעל, מאי תקנתיה ילך אצל חכם, ילך אצל חכם מאי עביד 
ילך אצל חכם  איסורא, אלא אמר רבא  ליה  ליה, הא עביד 
ע"כ  מעילה,  לידי  יבא  שלא  כדי  ברכות  וילמדנו  מעיקרא 
מהעוה"ז  שנהנה  שמי  אומרת  שהגמ'  דמה  רש"י  וכ'  הגמ'. 
ההקדש  מן  כנהנה  דהוא  משום  הוא  מעל  הוא  ברכה  בלא 
דכתיב לה' הארץ ומלואה, וכמו שהגמ' דורשת אח"כ: א"ר 
כאילו  ברכה  בלא  מהעוה"ז  הנהנה  כל  שמואל  אמר  יהודה 
נהנה מקדשי שמים שנא' לה' הארץ ומלואה וכו' ע"כ. ובתוס' 
רבי יהודה החסיד כ' עוד טעם מדוע הגמ' מחשיבה את מי 
שנהנה מהעוה"ז בלא ברכה כנהנה מההקדש, והוי כמעילה, 
משום דהגמ' בתחילת הסוגיה הביאה ברייתא דת"ר "קדש" 
הלולים לה' מלמד שטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם מכאן 
אמר ר"ע אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך ע"כ, ואמנם 
אלא  קרא  מהאי  נלמד  לא  הוא  לברך  דצריך  מה  למסקנא 
מסברא, אבל עכ"פ האי קרא הוי אסמכתא לחיוב ברכה. והרי 
בקרא כתיב "קדש" הלולים, ומבואר דקודם ברכה הרי הוא 
כהקדש, עד שיש שיטות ראשונים דכיון דאסמכוהו לברכות 
הנהנין לקרא דקדש הלולים, ועשאוהו כמועל בהקדש, הרי 
שמשום כך לא אמרי' בזה ספד"ר לקולא, ואם הוא מסתפק 
אם הוא בירך הוא צריך לחזור ולברך, כ"כ המאירי )שם ד"ה 
וכל( וז"ל ...ובתלמוד המערב אמרו "אמרת לה' ה' אתה טובתי 
]והיינו  אכלת".  משלך  כביכול  וברכת  אכלת  אם  עליך  בל 
שע"י הברכה הוא כביכול קונה את המאכל מהקב"ה[, ומ"מ 
וכן שעשאוהו  המקרא,  מן  כתבו שאחר שסמכוה  בתוספות 
כמועל בהקדש מדכתיב לה' הארץ אם שכח ולא בירך, או 
אפי' ספק בירך ספק לא בירך ועדיין הוא אוכל חוזר ומברך 
ואצ"ל ברכה לאחריה של ז' מינים שהיא תורה עכ"ל, והנה 
עדיין  ברכה  בלא  אכל  דאם  המאירי  בדברי  חידוש  כאן  יש 
צריך לברך אח"כ, אלא דיש להסתפק בדברי המאירי דאולי 
מש"כ "ועדיין הוא אוכל" קאי גם על שכח ולא בירך או דקאי 
רק על ספק בירך, דמחד גיסא אם זה קאי גם על שכח ולא 
בירך צ"ב מה החידוש דמברך הרי פשיטא שיברך על המשך 
אכילתו, אלא דאולי נקט זה כדי לומר החידוש דאפי' בספק 
חוזר ומברך ונקט קודם הפשוט, ומאידך גיסא אם שכח ולא 
בירך מברך בכל גווני, מדוע בספק בירך ספק לא בירך אף 
דחוזר ומברך ולא אמרי' ספד"ר לקולא, מ"מ זה רק אם הוא 
עדיין אוכל, אבל לאחר אכילה אינו מברך כבר, דמה החילוק 
בין ספק לודאי, וצ"ב, והנה בשו"ע )סי' קע"ב ס"א( כ' שכח 
והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה בולען ואינו מברך עליהם 
וכן  עליהם  דמברך  וי"א  הג"ה,  הרמ"א,  וכ'  ראשונה,  ברכה 
נראה עיקר ע"כ, ובמשנ"ב הכריע כדעת השו"ע. ובשהע"צ 
הביא דעת רוב הראשונים דס"ל כהשו"ע, ולא הביא דהמאירי 
דמשמע  שליט"א  רבינוביץ  הגרר"א  ואמר  כהרמ"א,  ס"ל 
מזה דדעת המאירי כדעת שאר ראשונים דאינו מברך לאחר 
דהביאור  א"ל  שליט"א  טאובר  הלוי  הגרש"י  אמנם  אכילה. 
בירך  ולא  דבשכח  שכתבנו  הב'  כאופן  הוא  המאירי  בדברי 
יברך אפי' אם כבר גמר לאכול ומה שמברך רק אם ודאי ולא 
ספק י"ל משום שכל הטעם שבספק מברך הוא משום דאם 
לא כן אסור לו ליהנות מהעוה"ז אבל לאחר שהוא כבר אכל 
וחזר( דהסברא  )סוד"ה  ]כן דעת המאירי  זה  לא שייך טעם 
]וכ"כ  שלפניה  בברכה  רק  הוא  וכו'  להנות  לאדם  שאסור 
גם על ברכה  זו הוא  כ' דסברא  הריטב"א[, אמנם הרשב"א 
לאחריה וכ"כ הט"ז והפמ"ג )משב"ז סי' רי"ב סק"ז( ובספר 
משמיע שלו' )עמ"ס ברכות( ביאר דגם לאחר האכילה שייך 
גוזל  ד"ה  )בע"ב  רש"י  וכמש"כ  הברכה  גוזל  שהוא  הסברא 
להקב"ה( ע"כ, ויש לבאר בעוד אופן דגם לאחר האכילה עדיין 
)סי' רט"ז( דמה שאין מברכים  ישנו לההנאה כמש"כ הב"ח 
כ'  וכעי"ז  הוא משום שעבר כבר ההנאה  על הריח לאחריו 
בשער הציון שם בשם הכל בו[. ]ומח' ראשונים זו אם אפשר 
לברך לאחר האכילה הוא תלוי בסוגיית הגמ' ברכות נ':-נ"א.[ 
והנה כעיקר דברי המאירי דבספק ברכה חוזר ומברך, כ' גם 
התוס' בברכות )י"ב. ד"ה לא( וביאר שם הגרעק"א )בגלהש"ס( 
דל"ש לומר בזה ספק ברכות לקולא )כמשה"ק המג"א( משום 
שאסור לאדם שיהנה מהעוה"ז בלא ברכה וכו' ע"ש בדבריו. 
כן,  לא  פסק  ס"ג(  ר"ט  וסי'  ס"ט,  קס"ז  )סי'  השו"ע  אמנם 
ואכ"מ להאריך בסוגיה זו של ספק ברכות. ]ובציונים לתורה 

כ' דלא אמרי' בזה ספד"ר לקולא דאין עושין סד"ר לכתחילה[ 
אמנם יש לציין דהמאירי לא כ' סתם משום האיסור לאכול 
בלא ברכה לכך לא אמרי' בזה ספיקו לקולא, אלא כ' משום 
וזה  בהקדש,  כמועל  דעשאוהו  משום  וגם  אקרא  דאסמכוה 

נוגע להמשך המאמר בעזה"י.

הנה בבן יהוידע הקשה דאם האוכל בלא ברכה מעל אם כן 
איך עד כשחז"ל תקנו הברכות אכלו בלא ברכה ע"ש מש"כ 
בזה, ]ובביאור עומק קושייתו דהרי חז"ל לא חידשו 'המצאה' 
שצריך לברך, אלא הם הבינו כן בדעת קדשם של התוה"ק, 
וא"כ תמיד זה היה כך ודו"ק[ והיסוד שכ' שם דאם היה אוכל 
)החדש  החת"ס  כ'  כמו"כ  הנה  ברכה,  א"צ  הראויה  בכונה 
מכוון  דאם  'מהעוה"ז'  הנהנה  כל  הגמ'  לשון  לדקדק  כאן( 
עמוקין.  והדברים  ע"ש  מהעוה"ז  שנהנה  נחשב  אי"ז  כראוי 
ולו"ד היה אפ"ל דגם קודם תקנת חז"ל היו מברכים רק ללא 
נוסח קבוע, ואולי יש להוכיח כן מהגמ' )במנחות מ"ג:( חייב 
אדם לברך מאה ברכות בכל יום. והטור )סמ"ו( הביא מחז"ל 
דדוד תיקן כן, וזה היה לפני אנשי כנה"ג שתיקנו הברכות, 
עוד  ברכות[.  מאה  תיקנו  כנה"ג  דאנשי  כ'  היראים  ]אמנם 
דבס' המנהיג )דיני תפלה( ]וכעי"ז בכד הקמח לרבינו בחיי 
משה  מזמן  כבר  הוא  ברכות  מאה  דתקנת  כ'  ובאבודרהם[ 
רבינו, והשדי חמד ר"ל בדעת הבה"ג דהוא דאו', והנה איך 
הם קיימו מאה ברכות אם הם לא ברכו ברכות הנהנין ]אולי 

בנוסח שלהם[.

עוד  יתכן  בהקדש  כמועל  עשאוהו  דרבנן  אמרי'  אם  הנה 
נפ"מ בזה, מה הדין אם הוא לא יודע מה הברכה האם מותר 
מצוה  חיוב  דזה  אומרים  היינו  דאם  ברכה,  בלא  לאכול  לו 
בעלמא לברך א"כ י"ל דבגונא דאינו יודע מהו הברכה אינו 
חייב לימנע משום זה מלאכול, אבל אם זה גדר של מעילה 
מדרבנן אם כן אין לו היתר לאכול עד שיברך ]כ"כ החפץ ה' 
לבאר ההוספה של הברייתא דכל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה 
מעל, דהרישא שאסור לאדם וכו' איירי ביודע לברך והסיפא 
תקנתיה,  מאי  השאלה  וזהו  לברך  יודע  שאינו  במי  איירי 
אמנם הנצי"ב במרומי שדה הביא שכתבו התוס' )להלן ל"ז.( 
בשם הירושלמי דמי שהוא מסופק איך לברך לא יאכל, אבל 
כ' הנצי"ב דבברכה הראשונה אין הדין כן אלא רק בברכה 
לברך  איך  יודע  שאינו  דמי  וס"ל  מהתורה  כשהיא  אחרונה 
מותר לו לאכול ודייק זה מלשון הגמ' ע"ש ועי' גם בפמ"ג 
)משב"ז קס"ז סק"י( שכ' דאין איסור לאכול בלא לברך אלא 
דיש מצוה לברך ורק משום המצוה אסור לאכול בלא הברכה 
ד"ה  ס"ד  ס"ב  )סי'  בביאוה"ל  עי'  אמנם  בזה,  הנפ"מ  ע"ש 
שלו( שכ' דאף מי שאינו יכול לברך כגון בבית המרחץ אסור 
לו לשתות בלא ברכה מפני שלא אמרו שמצוה לברך אלא 
שאסור להנות בלא ברכה, ולמעשה עי' בשו"ע )ר"ד סי"ג( שכ' 
דכל דבר שהוא מסופק בברכתו יברך שהכל[. והנה האחרו' 
)אבנ"ז או"ח ל"ז ה', עמק ברכה, מנח"ש ח"א סי"ח ז'( חקרו 
או משום  איסור  יסודה משום  חיוב הברכה אם  יסוד  בגדר 
מצוה, והעמק ברכה הוכיח מהגמ' )נ"א.( דאיתא שם דהטעם 
ואדחי  הואיל  משום  הוא  האכילה  לאחר  לברך  אפשר  שאי 
זה לא שייך אלא על מצוה, אכן מש"כ העמק  ולשון  אדחי 
שיברך  נידון  שייך  לא  איסור  בתורת  הוא  דאם  שם  ברכה 
לאחר האכילה אינו מובן לענ"ד דלכאו' אם הוא יברך לאחר 
האכילה הוא יתקן את האיסור שעבר. ]והרי גם במעילה יש 
מבארים כך, דע"י שהוא משלם הוא מתקן האיסור למפרע, 
דהוי כמו פדיון למפרע[. והאחרו' הוכיחו עוד ממה דאיתא 
ולא  מהמצות  פטור  רק  אונן  והרי  ברכה  בלא  אוכל  דאונן 
ועי'  סק"ד  שמ"א  )יו"ד  הפת"ש  ]כמש"כ  איסורים  לו  הותר 
בביאוה"ל סע"א( שמשום כך אונן חייב בנטילת ידיים[ אכן 
בפותח שער עמ"ס ברכות הביא מהר"ש בדמאי )פ"א משנה 
)סי' קי"ד(  וביאר הכל בו  ד'( שכ' דאונן אינו פטור מלברך 
דהוא משום דאסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה ומה דאיתא 
שאונן אינו מברך היינו שאינו מוציא אחרים בברכתו, אמנם 
האחרו' הוכיחו עוד ממה דאיתא )לעיל כ':( דבעל קרי אינו 

מברך לפני האכילה ואעפ"כ מותר לו לאכול.

גדר  לזה  יש  ברכה  בלא  להנות  דהאיסור  לפמשנ"ת  הנה 
כמעילה בהקדש יש עוד נפ"מ בזה דהנה איתא בגמ' )להלן 
י"ג:( מנין שמברכין על הריח שנא' כל הנשמה תהלל י-ה וכו' 
הסברא  משום  תיפו"ל  להכי  קרא  ל"ל  הצל"ח  שם  והקשה 
דאסור להנות בלא ברכה, ותירץ דהרי בגמ' אמרו שהנהנה 
בלא ברכה מעל, ועל ריח אין מעילה, דקול מראה וריח אין 
בהם משום מעילה עכ"ד, הרי דנקט דהאיסור הוא כמעילה 

ובדברי הצל"ח יש להאריך טובא ואכ"מ. ]וגם בצל"ח בסוגיין 
מבואר דהוא כמעילה ממש שכ' דשמואל חידש דהוא כאילו 
מעילה  שמצינו  כמו  רק  ולא  ממש  שמים  מקדשי  נהנה 

בקונמות.

ועדיין צריכין אנו למודעי דודאי אי"ז ממש כמעילה בהקדש, 
ההנאות  שאר  ולא  ברכה,  בלא  נאסרה  האכילה  רק  דהרי 
וכו'  מש"פ  בפחות  מעילה  אין  דהרי  ועוד  והשתמשויות, 
]ויל"ד,  זה  ענין  ללמוד  ויש  אחרים,  גדרים  זה  כאן  ובודאי 
לא  המוציא  ברכת  בלא  מצה  שיאכל  דמי  כן,  ראיתי  ואולי 
יחשב "לכם" מדרבנן, כיון דקודם ברכה לה' הארץ ומלואה 

ואכ"מ[.

הנה בירושלמי )פ"ו בברכות( איתא דברכה הוא כעין חילול 
הפרי ]ועי' בחת"ס החדש עמ"ס ברכות שכ' שנחלקו שמואל 
ור' לוי כאן בגמ' האם הברכה היא גדר של חילול הפרי או 
קזכו  גבוה  ומשולחן  קדוש  נשאר  זה  הברכה  לאחר  שגם 
ע"ש[. ודברי הירושלמי מתאימים עם משנ"ת דקודם הברכה 
וכעי"ז  בירושלמי  איתא  והנה  מעילה.  בו  ויש  כהקדש  הוא 
]כל[ המצות,  לו  דאינו רשאי לאכול עד שיתירו  בתוספתא 
הירושלמי  על  נ"י(  פרידמן  )להגרש"ד  צופים  בשדה  ועי' 

שהביא הרבה ביאורים בזה.

וילה"ק, ות"ל מצאתי בבן יהוידע שהק' כן, ברכה אחרונה ל"ל 
מאחר דקנה ע"י ברכה ראשונה ע"ש מש"כ בזה, ויש ליישב 
בזה עוד דאולי ברכה אחרונה זה על הנאת השביעה, דהרי 
י"מ דמשום כך אין מברכין על הריח לאחריו דל"ש זה. ]והנה 
כ' הגרעק"א בגלהש"ס דבתוס' )ל"ט: ד"ה ור"מ( מבואר דגם 

בברכה אחרונה ספיקו להחמיר ועי' מעגל"צ )או"ח סכ"א(.

הנה איתא בגמ' )בע"ב( כל הנהנה בלא ברכה נעשה גוזל וכו' 
האמרי  והקשה  הפרי[  את  היינו  דגוזל  כ'  שם  ]והמהרש"א 
אמת מגור זיע"א אם כן מדוע גוי פטור מלברך הרי גזל הוא 
א' מז' מצות בני נח, ותירץ ע"פ מה שאמרו בתנחומא )וארא 
אות ט"ו והובא בילקו"ש ביתרו ובתהלים עה"פ השמים שמים 
וגו' הוא כמשל  לה'  לה'( דאיתא שם דמה שהשמים שמים 
למלך שגזר שבני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא לא יעלו 
לרומי כך כשברא הקב"ה את העולם גזר ואמר השמים שמים 
לה' והארץ נתן לבני אדם ]כמו דכתיב את כל ירק עשב נתתי 
לכם וגו' וכן לנח התיר בשר וכו'[ כשביקש ליתן את התורה 
ביטל את הגזירה הראשונה ואמר התחתונים יעלו לעליונים 
על  ה'  וירד  שנא'  ואני המתחיל  לתחתונים  ירדו  והעליונים 
הר סיני וגו', ע"כ. ולפי"ז ביאר האמרי אמת דהשינוי בשעת 
מת"ת היה רק לישראל ולא לגויים ולגויים נשאר כמו קודם 
לר"א  ניצוצי הש"ס  בס'  ]הובא  להם  שייכת  מת"ת שהארץ 
פרלוב נ"י[. ועל עיקר קושית האמרי אמת יש ליישב עוד דגוי 
חייב  אינו  ממילא  מעילה  מידי  להוציאו  בברכתו  יועיל  לא 

לברך, ]ע"ד מש"כ הבן יהוידע על קודם תקנת אנכה"ג[.

וכו'  תקנתיה  מאי  וז"ל  כ'  שם(  )בברכות  יונה  הרבינו  הנה 
שאם  לאכול  יוכל  ענין  באיזה  ברכות  יודע  שאינו  מי  כלו' 
יאכל יתחייב קרבן מעילה בכל פעם ופעם וכו' עכ"ל וצ"ב 
מה כונתו שיתחייב קרבן מעילה אם יאכל בלא ברכה הרי 
בעצמו  יונה  הרבינו  כמש"כ  מדרבנן  רק  הוא  ברכה  חיוב 
זה דרבנן  ]ואף הפנ"י כאן שהקשה מדוע באמת  קודם לכן 
הרי סברא הוא דאורייתא מ"מ הפנ"י בעצמו כ' )להלן מ"א.( 
דחיוב ברכה הוא רק דרבנן והקשה מזה על דברי הגמ' שם 
בס"ד  בזה  מש"כ  ועי'  לברכה  מוקדם  בפסוק  המוקדם  דכל 
בעומק הבאר פר' עקב תש"פ, ואגב יש לציין דבספר עטרת 
ראש )נדפס בס' עמ"ס ברכות לא' האחרו' בתקופת הגר"א( 
האריך להוכיח מסוגיין דבאמת ברכה לפניה הוא דאורייתא 
אמנם הוא דלא ככל הראשו' והפוסקים[. אכן י"ל דאין כונת 
הרבינו היונה כפשוטו שיביא קרבן מעילה אלא הכונה דראוי 
להביא על חטא זה קרבן מעילה ובא לומר חומר הענין ]וכ"כ 
צ"ב(  )סי'  הלוי  ובמשמר  בהערותיו[.  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
הביא לפרש ב' פירושים ]והוא מהמשנת חיים שליט"א פר' 
וממילא  דאו',  לאו  בעזרה  חולין שנשחטו  למ"ד  א',  ויקרא[ 
כמ"ד מתנדב אדם  ב', אתיא  אפשר להקריב קרבן מדרבנן. 
אשם תלוי, ואשם מעילה דינו כאשם תלוי, ע"ש דביאר כ"ז. 
]ולענ"ד יל"ד אם הרבינו יונה כפשוטו, א"כ יתחייב גם קרן 
וחומש כמו מעילה )אולי לצדקה( וצ"ע[, ועי' שו"ת להורות 

נתן )חלק ט"ו ס"כ, חלק י"ד ס"י( מש"כ בזה.

הקב"ה יעזור שנזכה לברך כראוי והנה כי כן יבורך גבר ירא 
ה'.
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באר בשדה- שטפנשט

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

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

סגולות ונשלמה פרים שפתינו 
אדם כי יקריב מכם קרבן לה' )ויקרא א, ב(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

כל העוסק בתורה כאילו הקריב
לעולה  התורה  זאת  דכתיב  מאי  לקיש  ריש  אמר 
למנחה ולחטאת ולאשם, כל העוסק בתורה כאילו 
האי  רבא  אמר  ואשם,  חטאת  מנחה  עולה  הקריב 
לעולה למנחה, עולה ומנחה מיבעי ליה, אלא אמר 
)ולא  עולה  לא  צריך  אינו  בתורה  העוסק  כל  רבא 
מאי  יצחק  רבי  אמר  אשם,  ולא  מנחה  ולא  חטאת( 
כל  וזאת תורת האשם,  זאת תורת החטאת  דכתיב 
וכל  חטאת,  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק 

העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.
)מנחות קי, א( 

עכשיו אין בידינו אלא תפלה
כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו, אמרו 
ישראל רבש"ע בזמן שבהמ"ק קיים היינו מקריבים 
קרבן ומתכפר, ועכשיו אין בידינו אלא תפלה, טו"ב 
בגימטריא י"ז, תפלה י"ט ברכות, הוצא משם ברכת 
המינין שתקנוה ביבנה, ואת צמח דוד שתקנו אחריו 

על שום )תהלים כו( בחנני ה' ונסני.
)במדב"ר יח, כא( 

בתפילה משלמים הקרבנות
מי  אבהו  א"ר  שפתינו,  פרים  ונשלמה  נפש,  וקח 
לפניך,  מקריבים  שהיינו  הפרים  אותם  משלם 
שפתינו בתפילה שאנו מתפללים לפניך, א"ר יצחק 
כפרה זו שאת מכפר על נפשותינו, ומה טובה גדולה 
את עושה על נפשותינו, ומה עלינו לומר, טוב, טוב 
להודות לי"י וגו' )תהלים צב ב(, הודו לי"י כי טוב וג' 

)שם קיח א(.
)פסיקתא דרב כהנא פסקא כד אות יט(

על ידי תשובה כמי שבנה מזבח והקריב 
קרבנות

א"ר יצחק אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי, בוא 
וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר 
ממנו  מתפייס  ספק  חברו  עם  מתקוטט  אדם  ודם 
ספק אינו מתפייס, ואם תמצא לומר מתפייס ספק 
הקב"ה  אבל  מתפייס,  אינו  ספק  בדברים  מתפייס 
אינו כן ודאי מתפייס בדברים, שנאמר קחו עמכם 
דברים ושובו אל ה', ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה 
כמי שבנה  דומה  אלא  עוד  ולא  טוב,  וקח  שנאמר 
פרים  ונשלמה  שנאמר  קרבן  עליו  והקריב  מזבח 
שפתינו, ושמא תאמר פרי חובה ת"ל אוהבם נדבה.
)ילקוט שמעוני הושע רמז תקל(

ופעולתו  אתו  שכרו  בלבד  בפיו  הסיפור 
לפניו כאילו עשה המעשה

בתכונת  והחקירה  וכליו  המשכן  בענין  הסיפור 
צורותיו ומובאיו ושיעור אורכן ורוחבן וקומתן אף 
על פי שאין בית המקדש קיים מצוה גדולה היא עד 
שמים יגיע שכרה, ותורה היא וללמוד אנו צריכין. 
המתעסק  כל  כי  הקרבנות  בענין  חז"ל  הזכירו  וכן 
כאילו  עניניהם  בלבו  ויתן  וישא  פרשיות  בלימוד 
כל  קי.(  )מנחות  שאמרו  הוא  עצמו,  הקרבן  הקריב 
העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה, בפרשת 
למדת  הא  כולם.  וכן  חטאת,  הקריב  כאילו  חטאת 
ופעולתו  אתו  שכרו  בלבד  בפיו  הסיפור  על  מזה 
לפניו כאילו עשה המעשה והקריב קרבן על המזבח, 
והוא הדין בסיפור עניני המשכן והמקדש שיש לנו 

ונשתדל  בהם  נהגה  כאשר  רב  ועקב  עצומה  זכות 
להבין פשוטן ונגליהם, על אחת כמה וכמה אם נזכה 

להשיג תוכם להשכיל אחד מרמזיהם.
)רבנו בחיי שמות לח, ט(

ויבין  שיתבונן  הכוונה  קרבן  בעניני  עסק 
בתורת הקרבנות

קי.( זאת התורה לעולה למנחה  )מנחות  ודרשו חז"ל 
ולחטאת ולאשם וגו', כל העוסק בפרשת עולה כאילו 
מנחה,  הקריב  כאילו  מנחה  בפרשת  עולה,  הקריב 
בפרשת חטאת כאילו הקריב חטאת. והענין שהוא 
מתבונן בביאור הפרשה אל איזה ענין היא רומזת, 
כי מתוך כך יתגלו עיני שכלו ויבינו נפלאות מתורת 
הקרבנות, ובזה ישתדל יותר בקיום התורה והמצוות 
ויהיו עוונותיו נמחלין לו כאילו הקריב קרבן, כי אין 
ויגרוס לשון הפרשה  לומר שתהיה הכוונה שיהגה 
בפסוקיה הערומים בלבד מבלי שיתבונן בפירושם.

)רבנו בחיי ויקרא ז, לז(

ונסכים  מנחות  פרשת  גם  לומר  צריך 
שהאמירה צריכה להיות דומה להקרבה

קרבן עולת בהמה, ושלמים, הצריכן הכתוב מנחה 
ונסכים. על כן לאחר שקרא פרשיותיהן, יקרא פרשת 
מנחתם ונסכיהם בסדר שלח לך, מפסוק )במדבר טו, ג( 
'ועשיתם אשה לה'' גו', עד סוף הפרשה 'ויין תקריב' 
)שם שם, י(. ואם לא יאמר פרשת מנחה ונסכין, איך 
יתכן לומר אחר כך, יהי רצון מלפניך כאלו הקרבתי 
ואם הקריב עולה  עולה בזמנה או שלמים בזמנם, 
בלא מנחה, זבח בלא נסכים, הייטב בעיני ה'. וגם 
מאחר שכל העוסק בפרשת הקרבנות לשם הקרבת 
שיהיה  צריך  הקרבן,  הקרבת  במקום  הוא  הקרבן 

דומיא להקרבה ככל חקותיה וככל משפטיה.
)שלה"ק מסכת תענית נר מצוה(

התפילה מקרבת העולמות כקרבנות
התבונן כי התפילות עומדות במקום הקרבנות. וכבר 
הספירות  קירוב  סוד  הוא  הקרבנות  סוד  כי  ידעת 
נקראים  ולפיכך  הצינורות,  ותיקון  המעלות  וסדר 
קרבן מלשון קירוב, אם כן התפילה עומדת במקום 
הקרבנות, אלא שהקרבנות מקרבין המעלות על ידי 
ונשלמה  והסוד,  דיבור,  ידי  על  ותפילות  המעשה, 
תפילות  שארז"ל  וזהו  לא(,  יד,  )הושע  שפתינו  פרים 

כנגד תמידין ומוספין תקנום.
)שערי אורה השער השני הספירה התשיעית(

כאלו  עצמו  את  לראות  צריך  המתפלל 
את  לשרת  העומד  הכהן  במקום  הוא 
בהם  נזהר  שהכהן  בדברים  ולהזהר  ה’ 

בשעת העבודה
הזה במקום הקרבן  בזמן  היות התפלה  ידעת  כבר 
שפתינו  פרים  ונשלמה  ג(  יד,  )הושע  שכתוב  כענין 
ודרשו  לבבכם  בכל  ולעבדו  יג(  יא,  )דברים  וכתיב 
רז"ל )תענית ב, א( אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה. 
הוא  כאלו  עצמו  את  לראות  צריך  המתפלל  והנה 
במקום הכהן העומד לשרת את ה' ולהזהר בדברים 
שהכהן נזהר בהם בשעת העבודה כגון קדוש ידים 
ורגלים וכסוי הערוה וכוונה ושאר דברים, ונצטוינו 
כהן  לנטילת  לרמוז  התפלה  בעונת  ידים  בנטילת 
ובניו  אהרן  ורחצו  יט(  ל,  )שמות  שכתוב  וכמו  גדול 

הגדול  הכהן  והנה  רגליהם.  ואת  ידיהם  את  ממנו 
ושנינו בזבחים  ורגליו בבת אחת,  ידיו  היה מקדש 
)יט, ב( כיצד מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית 
ומקדש,  השמאלית  רגלו  גבי  על  השמאלית  וידו 
)ברמזי ברכת  וסוד הידים והרגלים ביארנוהו למעלה 
אשר יצר(. והנה הכהן היה מכוין בענין זה להמשיך 
האור אל הכתרים המכונים בשם ידים ואל הכתרים 
כדי שיתברכו בבת  וליחדם,  רגלים  המכונים בשם 
אחת ממקור הכל. ומה שהיו מקדשים רגליהם לפי 
שהיו משרתים יחפים, וגם כן המתפלל צריך לרחוץ 
רגליו הואיל ומתפלל יחף, ודבר נאה הוא, ועל זה 
הזהיר חכם הרזים באומרו )קהלת ד, יז( שמור רגלך 

כאשר תלך אל בית האלהים.
)תולעת יעקב סוד תפלה מעומד(

יד,  השג  בפרק  שאינה  ומצוה  מצוה  כל 
כאלו  בתורה  מצותה  לומד  כשאדם 

עשאה
התורה  זאת  לז(  ז  )לעיל  אומרו  דרך  על  ירצה  או 
עוסק  אדם  ג(  ז  )ויק"ר  ז"ל  ודרשו  למנחה  לעולה 
בפרשת עולה מעלה עליו כאלו הקריב עולה וכו', 
ונשלמה פרים שפתינו,  ג(  יד  )הושע  אומרו  דרך  על 
ולא זה בלבד אלא כל מצוה ומצוה שאינה בפרק 
השג יד, כשאדם לומד מצותה בתורה כאלו עשאה. 
מצותי  ואת  תלכו  בחקתי  אם  הכתוב  מאמר  והוא 
וגו', אותם שאין מציאות לעשותם, תשמרו, פירוש 
לעשותם,  לידכם  יבואו  מתי  אותם  מחכים  תהיו 
מעלה אני עליכם כאלו עשיתם אותם גם כן, והוא 
אומרו ועשיתם אותם, לומר לא שכר מחשבה לבד 
אני נותן, והגם שכתבנו בסמוך ותלמוד תורה כנגד 
כולם, יש מצות שמבטלין תלמוד תורה בשבילן כגון 
מעשה הקרבנות וכדומה, ולבחינה זו צריך שילמוד 

מצותה ויקו לעשותם.
)אור החיים ויקרא כו, ג אופן יד(

לאש  דומה  בקרבו  אשר  התורה  אש 
המזבח

הוא  מוקדה.  על  העולה  הוא  העולה  תורת  זאת 
לומר  המפרשים  והסכימו  לגמרי,  מיותר  העולה 
שבא להודיע שכל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב 
תורת העולה העוסק בתורת  זאת  וע"ז אמר  עולה 
העולה  הקרבת  כמו  טוב  זהו  העולה,  הוא  העולה 
כי  התורה  ספר  על  מוסב  הוא  קרינן,  והיא  עצמה 
ספר לשון זכר ותורה לשון נקיבה, ע"כ נאמר הוא 
לו  שנחשב  העולה.  הוא  וי"א  היא.  וקרינן  העולה 
עסק התורה שנקראת תושיה שמתשת כחו של אדם 
ואל תאמר שעסק  לעולה,  א"ע  הוא  כאילו הקריב 
שהרי  העברה  ע"ד  עולה  להקרבת  דומה  התורה 
על  ת"ל  מזבח  ולא  אש  מוקד  לא  כאן  אין  באמת 
מוקדה על המזבח. כי אש התורה אשר בקרבו דומה 
כל  לנו הכתוב שזמן העולה  והודיע  לאש המזבח. 
הלילה עד הבקר, ועוד שעד הבקר מיותר, ללמוד 
דעת את העם על צד הרמז כמו שזמן העולה כל 
שהעוסק  לזה  המוכן  הזמן  כך  הבקר  עד  הלילה 
בזמן  הוא  עולה  הקריב  כאלו  דומה  עולה  בתורת 
הגלות שנמשל ללילה כי אז צריכים ישראל לשלם 

פרים שפתותיהם.
)כלי יקר ויקרא ו, ב(
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תענית בכורות
א. הבכורים מתענים ביום ה' י"ב ניסן )רמ"א סי' תע ס"ב(, 
ולמעשה  )שם(,  קטן  הבכור  בנו  עבור  מתענה  האב  וכן 
נוהגים לפטור עצמם בסיום מסכת, ויש יחידים הנוהגים 
לסיים או להשתתף בסיום מסכתא גם ביום ו' י"ג ניסן, 
כי יש דעות שאם לא התענו ביום ה' התענית נדחה ליום 

ו' )עיין פמ"ג וברכ"י(.
בדיקת חמץ

ב. בודקים את החמץ בלילה אור ליום ו' י"ג ניסן )שו"ע סי' 
תמד ס"א(, כיון שאי אפשר לבדוק בליל שבת שהרי אסור 
לטלטל את הנר לבדוק לאורו, ומברכין על ביעור חמץ 
ומבטלין כל חמץ שנשאר ברשותו שלא מצאו בבדיקה זו, 
ונזהרים בחמץ הנמצא בבדיקה, והחמץ שמשייר לאכילה 
להניחם במקום מוצנע שלא יגררו ממנו קטנים או שרצים 

)שועה"ר ומשנ"ב שם(.

תפילת שחרית
 ג. אומרים מזומור לתודה ולמנצח

מכירת חמץ
ד. המוכר את חמצו לגוי במכירה מוקדמת כדי להפטר 
וכיו"ב  טורח  בהם  שיש  במקומות  חמץ  בדיקת  מחיוב 

)מכירת י"ג(, בשנה זו יקדים ליום י"ב ניסן.

סוף זמן המכירה
ה. לכתחילה יש למכור את החמץ לגוי גם בשנה זו קודם 
סוף השעה החמישית של יום ו' שהוא זמן ביעור חמץ, 
כיון  היום,  כל  מותר  עדיין  שהחמץ  כך  על  לסמוך  ולא 
שהמכירה הוא בכלל הביעור, וגם כדי שלא יצא מכשול 
בשנה אחרת )עיין שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' קכ(, ואם שכח 
ראשי למכור עד כניסת השבת, ואם נזכר בשבת, ויש לו 
חמץ גמור ישאל שאלת חכם )ועיין באריכות בספר מכירת חמץ 

כהלכתו למרן הגרש"א שטרן פ"ג סכ"ב ובהערה שם(.

זמן שריפת חמץ
 ו. שורפים את החמץ בער"ש בתחילת שעה ששית, כדי 
)שו"ע  הזמן  יבואו לטעות בשאר שנים לבער אחר  שלא 
שם ס"ב(,  הנוהגים לומר לשם יחוד קודם השריפה ויה"ר 

לבטל הסט"א אומרים זאת גם השנה בעת השריפה.
שיור חמץ

שמשער  ממה  יותר  לשבת  חמץ  ישייר  שלא   ז. יזהר 
שאפשר  מה  בכל  ראוי  ע"כ  לסעודות,  לו  שיצטרך 
להשתמש מלבד הלחם משנה, בעיקר במוצרים כשרים 

לפסח.
ביטול ביום ו'

בשאר  כמו  הביעור  בשעת  בער"ש  לבטל  צריך  אין  ח. 
שברשותו  החמץ  כל  ו'  בליל  ביטל  כבר  שהרי  השנים, 
שלא מצאו ואינו יודע ממנו, ומה שיש ברשותו מן החמץ 
הידוע לו אי אפשר לו לבטלו בערב שבת, שהרי צריך הוא 
לאכול ממנו בשבת )מג"א שועה"ר ומשנ"ב שם(, ולא גזרו בזה 
אטו שאר שנים, לפי שביטול היום אין כל כך חובה, אחר 

שכבר ביטל בלילה )פמ"ג שם א"א סק"ג(.

אכילת חמץ
ט. אחר שריפת חמץ רשאי עוד לאכול חמץ כל היום )עיין 
ביה"ל סי' תמד ד"ה ומשיירין(, ]ויש מקומות שנוהגים שלא אוכלים 
חמץ באותו יום, הגדולים עם הקטנים, עד סעודת שב"ק דלמא אתי 

למיסרך בשאר שנים )עיין מקו"ח להחו"י שם([.

הכשרת כלים
 י. בשנה זו יכולים להגעיל כלי חמץ אף לאחר זמן ביעור 

חמץ.
הכשרת הפה

וכתרים,  שיניים  סתימות  וכן  תותבות,  שיניים  יא. 
שחוששים אולי פולטים חמץ יש להכשיר כמו כל שנה, 
ובשב"ק יזהר שלא לאכול חלה עם מרק או תבשיל רותח 

שהיס"ב.

הכנות לשבת ויו"ט
הראש  שערות  לגלח  יב.מצוה 
ויום  שבת  לכבוד  ולרחוץ  והצפרניים 
סי'  )רמ"א  נאים  בגדים  וללבוש  טוב, 
תעא ס"ג(,  ואחר חצות היום ילך לבית 
)משנ"ב  הרגל  לכבוד  ויטבול  המרחץ 

סקכ"ב(.

עשיית מלאכה
יג.בשנה זו מותר לעשות מלאכה ככל 
עש"ק עד זמן מנחה קטנה, ומותר לכבס כביסה להסתפר 

ולהתגלח כל היום )שע"ת סי' תמד(.
מצות מצוה

יו"ט,  בערב  שנה  בכל  מצוה  מצות  לאפות  הנוהגים  יד. 
אופים השנה בערב שבת אחר חצות )שו"ע סי' תנח(, זכר 
לשאר שנים )ביהגר"א(, ואין נוהגים לאפות במוצ"ש, לפי 
שצריך למהר האכילה בליל פסח מיד בכניסת הלילה כדי 
שלא ישנו התינוקות, ועוד שהאופה מצות ביום טוב צריך 
ולנקות  מהן,  חלה  להפריש  האיך  הלכות  בכמה  להזהר 
כלי הלישה מחמץ הנדבק, ואין הכל בקיאין בהלכות אלו 

)שועה"ר שם(.

סירים
טו. אין מבשלים לשבת זו מאכלי חמץ שנדבקים לסירים 
)שו"ע סי' תמד ס"ג(, כי יצטרך להדיחם אחר האכילה משום 
כיון שאין  לחול  מכין משבת  ואסור משום  איסור חמץ, 
צריך להם שוב באותו היום )משנ"ב שם(, ואם עבר ובשל 
מעט  להדיחו  יש  לקנחו,  וא"א  בקדירה,  דבוק  והמאכל 

להעביר החמץ.

בישולים
התבשילים  כל  את  לבשל  אפשר  אם  ביותר  הטוב  טז. 
לפסח,  כשרים  כלים  עם  פסח  של  במטבח  לשבת 
ולהשתמש בכלי אוכל חד פעמיים, שיכול לערות לתוכן 

מסירי הפסח.

מיחם
יערה  ולא  חמים,  למים  פסח  של  במיחם  ישתמש  יז. 
ישירות מהמיחם לכלי חמץ, ורצוי להשתמש בכוסות חד 

פעמיים.
עירוי

יח. בדיעבד אם עירה תבשיל רותח מכלי ראשון של פסח 
לתוך כלי חמץ, אינו נאסר )פמ"ג א"א סי' תמד סק"ג(.

גביע ונטלה
יט.לקידוש ונטילת ידים, עדיף לא להשתמש בכלים חד 

פעמיים, וישתמש בשל כל השנה, ולאחר מכן יצניעם.
לחם משנה

)ביס(, בכמות מצומצמת,  יכין חלות קטנות  זו  כ. לשבת 
בכל  כזית  בו  שיהיה  צריך  משנה  ללחם  שלוקח  ובמה 
ולא  מצה,  לצרף  יכול  משנה  לחם  לו  חסר  ואם  לחם, 

יצרפם אלא יחזיק שניהם בידו.
ההכנות לליל הסדר

כא. יזהר להכין מערב שבת את כל הנצרך לליל הסדר 
כגון: הפרשת חלה מהמצות, צליית הזרוע, בישול הביצה, 
דיכת החרוסת ומי מלח, נרות, שעון שבת לשעה מאוחרת 
לליל הסדר, אש דולקת, פתיחת בקבוקי יין  וכיו"ב, ואם 

שכח ראה להלן.
כבוד שבת

שולחן  שבת  סעודת  בו  לאכול  מיוחד  מקום  יכין  כב. 
וכסאות עם מפה, בצורה שיש בו מכבוד שבת.

הנרות
כג. לא יניח את הפמוטות עם נר של שבת על השולחן 
שאוכל עליו, כדי שיוכל לנער את המפה לאחר הסעודות.

שיעור אכילת פת
כד. לכתחילה יזהר לאכול מעט יותר מכביצה פת לצאת 
ידי סעודת שבת או ביצה, ובדיעבד די בכזית )עיין סי' רצא 

ובנו"כ(, ואם אוכל רק כזית אינו מברך על נט"י.

ממקום למקום
מהפת  מביצה  יותר  כשיעור  ולאכול  לקדש  יכול  כה. 
במקום אחד ]ובלילה יהיו שם נרות דולקים[, ולכוון להמשיך 
את הסעודה בכלי פסח בחדר אחר, וידיח פיו וינער בגדיו, 
הסעודה  בתוך  שבאים  המאכלים  על  לברך  צריך  ואין 

מחמת הסעודה.

שחרית
יאריכו  ולא  שב"ק  של  בשחרית  להתפלל  כו.משכימים 

הרבה.

נאנס
כז. מי שנאנס וקם מאוחר מכדי להתפלל את כל התפילה 
ולהספיק לאכול סעודת שבת, קודם זמן סוף אכילת חמץ, 
אם יש לו שהות לומר ברכת התורה ברוך שאמר אשרי 
כן,  יתפלל  שחרית,  של  ושמו"ע  ק"ש  וברכות  וישתבח 
ואם  מוסף,  ישלים  ואח"כ  פת,  כזית  מהר  ויאכל  ויקדש 
אין לו שהות להתפלל כלל, אסור לו לקדש ולאכול לפני 
על  ויקדש  כסדר,  ומוסף  שחרית  יתפלל  אלא  התפילה, 
היין וישתה עוד כוס נוסף לקידוש במקום סעודה, ויאכל 

מאכלי פסח ומיני פירות לקיים מצות עונג שבת.

אכילת מצה
ונוהגים  פסח,  ערב  ביום  מצה  לאכול  גמור  איסור  כח. 
מצה  לאכול  מותר  אמנם  עשירה,  במצה  גם  איסור 
בו  שאין  וקטן  עשירית,  שעה  קודם  קניידלך,  מבושלת 
דעת להבין סיפור יציאת מצרים מותר להאכילו מצה כל 

היום )סי' תעא ס"ב(.

טלטול מצת מצוה
עליה,  הסדר שמקפידים  לליל  מצוה שאופים  מצת  כט. 

היא מוקצה ואין לטלטלה בשבת )פמ"ג(.

סעודה שלישית
מעט  ולהפסיק  סעודת שחרית  אחר  לברך  נוהגים  ל.יש 
ראשונים  דיש  לס"ג  ידים  ליטול  ושוב  ובד"ת  בהליכה 

דס"ל שבזה יוצאים ס"ג )עיין משנ"ב סק"ח וי"ד(.

ביעור חמץ
לא.      אחר סיום הסעודה בהגיע זמן ביעור חמץ ינער 
בית הכסא  את המפה שאכל עליה מפירורי חמץ לתוך 
עוד  לו  נשאר  ואם  עירוב[,  בו  ]שיש  הפקר  למקום  או 
חתיכות חמץ, ישליכנו ]חתיכות קטנות[ לאסלה, או שיפסול 
חריפים  ניקוי  חומרי  ע"י  בזהירות  כלב  מאכילת  אותו 
]אקונומיקה[, וי"א שצריך ליחד את החומר לצורך זה קודם 

השבת שלא יהיה מוקצה.

אשפה
שבחצירו  האשפה  לפח  החמץ  שיירי  את  ישליך  לב.לא 
וברשותו, וכן צריך להזהיר את השכנים על זה, ואם הוא 
חושש שהשכנים זורקים חמץ לאשפה, יפקיר את חלקו 
החמץ  את  פסל  ואם  לנכרי,  ישכירנו  או  בנ"א,  ג'  בפני 

באקונומיקה מותר לו כן להשליכו לאשפה שבחצירו.

טאטוא
את  וינער  חמץ,  בו  שאכלו  החדר  את  לטאטא  לג.יש 
ניקוי  כדין  בורר  חשש  בזה  ואין  מהמטאטא,  הפירורים 

כל כלי מלוכלך.
 שטיפת כלים

יקנחם  ממש  חמץ  בהם  שדבוק  כלים  לו  יש  לד.אם 
חלילה  ולא  באמבטיה  ישטפם  א"א  ואם  באצבעותיו, 

במטבח שהוכשר לפסח.
הצנעת הכלים

]סירים,  בשבת  בהם  שהשתמש  החמץ  כלי  כל  לה.את 
מצקות, גביע, מפה, מטאטא וכיו"ב[ יצניע במקום סגור, ולאחר 

זמן ביעור חמץ דינם ככלי שמלאכתו לאיסור.
ניעור הבגדים

והקפלים  הבגדים  בכיסי  ויבדוק  הבגדים  את  לו.ינער 
)מנג'טים( של כל בני הבית וישליך הפירורים לתוך אסלה.

הדחת הפה
לז.ישטוף היטב את הפה והשניים משיירי חמץ, ובאופן 
שאין פסיק רישיה שיצא דם מהחניכיים, אפשר להשתמש 
במברשת שיניים )ניילון( יבשה בלי משחה, ויכול להרטיב 

את הפה תחילה במים )שו"ת שבה"ל ח"ה סי' מ"ה(.

ביטול חמץ
לח.      לאחר שביער כל החמץ שברשותו, קודם סוף זמן 

הביעור מבטל את כל החמץ באמירת כל חמירא.

ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
ת )חלק א'( ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ַסח ׁשֶ ְלֶעֶרב ּפֶ
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היה  זצ"ל  בורשטיין  מיכל  יחיאל  בער  דב  רבי  הגה"ח 
נודע  והגליל,  בוטושאן  של  האחרון  הראשי  ורבה  אב"ד 
המבריקים,  בנאומיו  לבבות  שכבש  כשרונות  ברוך  כרב 

בלמדנותו הרבה ובידענותו העמוקה. 
נולד בט' אדר תרנ"ב בפולנאה שבאוקראינה, לאביו הרה"ח 
רבי יחיאל מיכל בורשטיין, אב"ד יעדיניץ שבבסרביה ]אשר 
נפטר ביום י"ב שבט תש"א משברון לב על חורבן קהילתו בימי השואה, 
והשאיר אחריו כת"י לספר מי השילוח, על הלכות גיטין אשר לא נדפס[ 
וממשפחתו של בעל ה"מאיר נתיבים", ולאמו מרת גיטל 
מחלה בת רבי מרדכי יוסף נתנאל מיקוניס, נכדו של מרנא 

המגיד ממזריטש זי"ע. 
בילדותו למד רבי דוב בער תורה בצל אביו בישיבתו. 

לאחר שמילא כריסו בש"ס ופוסקים ועמד בכור המבחן, 
נסמך להוראה על ידי הגאון רבי יהודה לייב צירלסון זצ"ל 
- רבה של קישינוב, וע"י הגאון רבי חיים מרדכי רולר - 

רבה של ניאמץ. 
בשנת תרע"ב הקים את ביתו עם זוגתו, בתו של הרה"צ 
רבי משולם פייביש וואהרמן זצ"ל האדמו"ר מפאלטישען 
ויאס ומייסד וראש ישיבת 'בית אהרן' ביאס, שהיה בנם 
של קדושים נכדם של ה"דעת קדושים" ושל הרה"ק רבי 
גליון  בשדה'  ב'באר  שכתבנו  מה  אודותיו  )ראה  זי"ע  מפרימישלאן 

 .)256
נתמנה  שנים  י"ט  כבן  והוא  נישואיו  אחרי  מיד  בתרע"ג 
לרב בעיר יעדניץ ומששמעו נודע ברבים התבקש לכהן 

ברבנות באודסה.

רבה של בוטושאן
בו' אייר שנת אפר"ת )תרפ"א( בגיל 29 התמנה כרב ואב"ד 
כממלא  בוטושאן,  והנודעת  החשובה  הרומנית  בקהילה 
מקומו של הרב הקודם הגאון רבי יהודה מנחם סגל לנדא 
זצ"ל )אודותיו ב'באר בשדה' גליון 235 למלאת מאה שנים להסתלקותו, 
ראשי  לרב  ומינינו  קיבלנו  עדתנו,  "בהסכמת  תש"פ(.  סיון 
החריף,  האברך  הגדול  הרב  את  עדתנו,  בקהל  ואב"ד 
שלשלת היוחסין, הרב דב בער שליט"א בה"ר יחיאל מיכל 
שליט"א, להורות לנו הדרך אשר ילכו בו והמעשה אשר 
פרנסי   31 החתום  על  הקדושה",  התורה  פי  על  נעשה, 
הקהל, כמו כן נשתמר מכתב ההכתרה של מורי ההוראה 
דבוטושאן הגרח"ד סאנט, הגר"ע צוקרמן והגר"א שרעייר 
שהסתמכו על כתבי ההוראה שקיבל מהמהרי"ל צירלזון 
באופן  "למנותו  מבענדר,  וורטהיימר  הגר"ס  מקישנוב, 

קבוע לכל החיים", "אנו הח"מ מורי הוראה דפה באטאשאן 
)בוטושאני( מסכימים מסכימים להתמנותו של הר"ר דב בער 
אנחנו  ומתחייבים  דפה  אב"ד  בתור  בורשטיין  שליט"א 
לשאת אתו יחד במשא העדה", במשרה רמה זו כיהן במשך 
כשלושים שנה, עד לעלייתו לארץ הקודש. תפקידו היה 

מקובל גם על השלטונות אשר היו משביעים 
אמונים את החיילים היהודיים בנוכחותו. 

של  נוסף  בצד  התגלה  המלחמה  בשנות 
בגופו  גמילות-חסד  היא  הלא  אישיותו, 
תחת  לקחו  ע"ה,  הרבנית  עם  יחד  ובממונו. 
חסותם משפחה דלת אמצעים, הכניסו אותה 
בני  של  מחסורם  לכל  ודאגו  הפרטי  לביתם 

המשפחה הן בגוף והן בנפש. 
כשעברו באזור מגוריו רכבות שהובילו יהודים, 
ומיהר  הרכבת  את  לעצור  והצליח  ביקש 
להאכיל עשרות רבות של יהודים שהיו עליה. 
וכך  לברוח  מהם  חלק  הצליחו  כך  כדי  תוך 
וההטבה  החסד  למעשי  תודות  חייהם  ניצלו 

של הרב. 

יהללך זר...
עדות מאלפת על דמותו כרב יהודי ברומניה, 
יגאל  הרה"ג  נכדו  על-ידי  ופורסמה  נמצאה 
ירושלים  משה  בקרית  רב  שליט"א  שפרן 
זה  מאמרינו  עריכת  לכבוד  מיוחדת  שבשיחה 
הרב  זקינו  אודות  בזכרונותיו  אותנו  שיתף 
בורשטיין זצ"ל, הרב יגאל שפרן מציין בפנינו 
עובדה מענינת כי שמו 'יגאל' ניתן לו על ידו 
ברומניה  הברזל  ממסך  לצאת  אביו שהתפלל 
ולציון התפילה שה' יגאל אותנו בקרוב, הוסיף 
ע"ש  'בצלאל'  השם  לצד  יגאל  השם  את  לי 
הסבא הגדול מרן הרב"ז שפרן זצ"ל, אגב גם 
לאבא היה שם מענין הרב מנחם קוה דב שפרן 
שהיה רב בפלויעשט, נקרא כך על ידי הסבא 
הגדול הגאון רבי בצלאל זאב כאשר ר"ת שמו 
יהודי  כל  תקוות  מקד"ש,  הר"ת  את  יוצרים 
לראות  שיזכה  הסבא  של  ותפילתו  בגולה, 

בבנינו.
בתוך הספרים הרבים שירש מסבו, מצא מכתב 
דמותו.  על  אמצעית  בלתי  עדות  המהווה 

המכתב נכתב לרב בורשטיין ע"י יהודי ששנה ופירש, אך 
דמותו של רבי דב מיכל עוררה בו כנראה זכרונות ורגשות 
עוקב בסתר אחרי  הוא  כי  הוא מספר  יהודיים. במכתבו 
"אורי"  שברחוב  מביתו  לבית-הדין,  צועד  כשהוא  הרב 
הכביש  של  השני  כשבצידו  הרבנות,  בניין  לעבר  בת"א 

חכמי 
רומניה

מצבת קברו בבית 
העלמין נחלת יצחק 

בשורה של הציון הרה"ק 
משטפנשט זצ"ל

בימי עברה וזעם מארח את יהודי שטפנשט
מנחם  רבי  הגה"ח  מתארים  קודרים'  'שחקים  הכותורת  תחת 
ברייאר זצ"ל ומר יהודה עברון נכברג ז"ל ילידי העיר שטפנשט 
התקופה  את  ישראל'  לארץ  'משטפנשטי  הזכרונות  בספר 
מבני  רבים  בשלטון,  ההיטלראים  האנטישמים  בה  הנוראה 
לוטה  העתיד  רוסיה',  ב'אמא  מקלט  להם  מוצאים  העיירה 
וציודם הצבאי  בערפל, הגרמנים פולשים לעיירה עם טנקים 
הגרמני  הצבא  כי  כבדים,  חששות  גובר,  המתח  המשוכלל, 
לא בא לביקור נימוסין בעיירתינו, מעלה סברות כי המלחמה 
התכנסות,  אסורה  החדשים,  הדרקוניים  החוקים  לפי  בשער, 
פרט לזו של תפילה בבית הכנסת, ביום חמישי בלילה 18 ביוני 
)כ40  סוליצה  לעיירה  אותנו  מפנים  תש"א(  סיון  )כ"ג   1941
ק"מ( ללא אמצעי תחבורה מספיקים, מכל הרכוש, פרי עמל 
לצעוד  ומתחילים  הגב  על  מעט  לוקחים  בשנים  עשרות  של 
לילה  ובאותו  לעיירה  מגיעים  אנו  שבת  בליל  סוליצה,  לכיון 
נותנת העיירה את הקרבן הראשון, משה פרידמן, הקצב, וכה 
ממשיכים לתאר את שעבר עליהם בגלות סוליצה, עד שנאלצו 
בסוליצה  לחרלאו,  מזערי  וחלק  בוטושאני  לגלות  לברוח 
נעצרו עשרה יהודים כבני ערובה וביניהם הרב ברייאר, הרב 
גרשון ריינס ועוד, אחרים הועברו לבוטושאן והוחזקו במעצר 
בבתי כנסת כחודשיים. בגשם זלעפות קיבלה את פנינו העיר 
עצמותינו,  לשד  עד  רטובים  מפוחדים,  מיואשים,  בוטושאני, 
הגענו לעיר בוטושאני בירת המחוז, הגאון הרב דב בורשטיין 
לאחסן  כדי  עמלו  הקהילה  מראשי  כמה  עם  יחד  לטוב  זכור 
ציבור כבתי ספר, בתי  ומי במוסדות  אותנו, מי אצל קרוביו, 
כנסת ומוסדות אחרים, קהילת בוטושאני נהגה כלפינו וכלפי 
ואחרות(  פרומושיקה  בוצ'יצ'אה,  )סוליצה,  נוספות  קהילות 
בצורה הוגנת, בלתי מתנשאת ומסייעת, הרב בורשטיין וראשי 
וייזכרו  שעברנו  הקשים  בימים  אותנו  ועודדו  סייעו  הקהילה 

כולם לטוב.



8 באר בשדה- שטפנשט

את  מביע  הכותב  הגרמנית.  השגרירות  שכנה 
התפעלותו העצומה מהרב היהודי, אשר בכל יום 
כשהוא מגיע בדרכו סמוך לבניין השגרירות, הוא 
לקיים  כנראה בכדי  עובר לצד השני של הרחוב, 
את מצוות התורה "זכור את עשה לך עמלק", וזאת 

על אף שאף אחד אינו רואה אותו... 

בארץ הקודש
למלא  הקודש,  לארץ  פעמיו  שם  תשי"א  בשנת 
את משאת ליבו לעלות ולהראות במקום בו בחר 
ה'. בבואו לארץ התקבל בהתלהבות על ידי אנשי 
קהילתו שעלו לפניו. מיד עם עלותו ארצה נבחר 
ולאחר  בחיפה,  הרבני  בבית-הדין  כאב"ד  לכהן 
מכן התמנה כאב"ד בבית-הדין הרבני בתל-אביב, 
היחיד  הרב  היה  הוא  כי  מציינים  דבר  כשיודעי 
מרומניה שהתמנה למשרה רמה זו בתקופה ההיא. 
גם כשפרש לאחר שנים רבות של רבנות וכהונה 
כאב בית דין, המשיך לעסוק בענייני גיטין ולשמש 

כיועץ מומחה ובר סמכא בעניינים סבוכים אלו. 
נתבקש לבית עולמו בי"ג בניסן תשל"א, ומנוחתו 
תל-אביב,  יצחק"  שב"נחלת  בבית-העלמין  כבוד 
סמוך ונראה לציון הרה"ק משטפנשט, כאשר קברו 

נכרה בשורה שלפני ציון קדשו.

חיבוריו
היהדות  מוסר  ברוח  דרושים   - ומוסר"  "חכמה 
תרצ"ב.  באטשאן,  אבות".  "פרקי  על  המיוסדים 
ספרותית-היסטורית  מסה  כתב  הספר  בפתח 
מנתח  הוא  בה  וערכה',  'הדרשנות  על  עניין  רבת 
בישראל  הדרשנות  השתלשלות  את  זמננו  בלשון 
מימי קדם ועד ימינו, כיווניה, מטרותיה מגמותיה 

והישגיה. 
שנכתב  ספר   – המדע"  לאור  היהודית  "השחיטה 
בשפה הרומנית ראה להלן דברי הערכה על הספר.

"קול דברים" – ספר שהשאיר אחריו בכתב-יד 
גיטין. חלקו  יסוד בהלכות  – ספר  גט"  "גופו של 
לדפוס,  להכין  הספיק  אותו  הספר,  של  הראשון 
ונחשב כאחד  בניו לאחר פטירתו,  ע"י  יצא לאור 
הספרים המוסמכים ביותר בתחום חשוב וסבוך זה. 

צאצאיו
בנו הבחור פנחס הי"ד נרצח בדמי ימיו בפתח ביתו 
שהתרברב  רומני  אופנוען  ע"י  תש"א,  סיון  בכ"ה 

בפני חבריו על הריגתו את הילד היהודי. 
בנו יעקב יצחק. 

בנו יהושע, נספה בתאונת דרכים ביום י"א אלול 
תשכ"ט. 

ברומניה,  ציון  אסיר  היה  חיים,  מרדכי  רבי  בנו 
עלה  ואח"כ  בבוקרסט  בבית-הכנסת  כרב  שימש 

לארץ. 
בתו הרבנית מרת מלכה אשת הג"ר מנחם קוה דב 

שפרן.
בתו מרת טאבא דבורה אשת מר חיים הרשקוביץ.

תרומתו למאבק השחיטה 
היהודית

הרב בורשטיין נלחם באנטישמיים שהאשימו את 
היהודים כי משתמשים בשיטת השחיטה של בקר 
במטרה  הזמן,  רוח  את  הולמת  שאינה  ועופות 
בשפה  ספר  פרסם  הוא  טענותיהם  את  להפריך 
לספרו  כתגובה  "על השחיטה הכשרה"  הרומנית 
הרב  היהודית  החיטה  נגד  ראדולוסקו  ד"ר  של 
הוכיח בספרו עד כמה השחיטה היהודית הכשרה 

תואמת את רוח המוסר והאנושיות, וכך קידש שם 
שמים בקרב אומות העולם.

מאמר  התפרסם  ת"ש  כסלו-טבת  'ההד'  בעיתון 
הערכה לספרו על השחיטה, וכך כותב הרב דוד 
אודות  קצרה  סקירה  שבבסרביה  מסקרן  הלוי 
המדע':  לאור  היהודית  'השחיטה  הספר  חשיבות 
השחיטה עפ"י דת ישראל לאור המדע מאת הרב 
הראשי רבי דוב בורשטיין, בוטושאן. בראש ספרו 
מוסר המחבר סקירה מקפת ע"ד ההתקפות בכל 
נגדה  והנימוקים  השחיטה   - כשרות  נגד  ארץ 
המתאחדים כמעט בכל ארץ. בפרק השני מבאר 
המחבר כי טיב כשרות השחיטה הוא הלכה למשה 
השומרונים  ושגם  בתורה.  גם  ומוזכרת  מסיני 
במלואה  אותה  מקיימים  רז"ל  לדברי  המתנכרים 
לנו  מוסר  גם  ב'(.  ד,  א';  י',  "חולין"  במס'  המוזכר  )לפי 
המחבר שרעיון הרחמנות על כל בעלי - החיים 
החל  הדתית  ספרותנו  כל  את  השני  כחוט  עובר 

מספר - הספרים עד האחרון שבמדרשים.
בפרקים הבאים מנתח המחבר את ענין השחיטה 
מההשקפה  שונות:  השקפות  מתוך  מדעי  באופן 
המיתודות  את  לנו  מראה  הוא  ששם  ההומנית, 
שהן  מה  ולמרות   - זה  בכוון  השוררות  השונות 
נראות באופן שטחי כהומניות הן לאמתו של דבר 
די אכזריות, בה בשעה שכשרות השחיטה היהודית 
היא הכי רחמנית, יען שאבדן התודעה של בעל - 
החי נפסק מיד בהעביר על צוארו את הסכין של 
שחיטה המחודד מאד. ושעל ידו נחתכים כל גידי 
ההיגייגית  - ההשקפה  נקודת  גם מפאת  הצואר. 
לפי  השחיטה  כשרות  יותר  טובה  והאיקנומית 
שעל ידי זו יכול הבשר להשמר מרקבון )ע"י אבדן 
דמו(, מה שאין כן בשאר המיתודות. לבסוף מוסר 
המחבר שורה של רופאים מומחים והידועים לשם 
השחיטה  שכשרות  דעתם  את  המחוים  ולתהלה, 
יותר גם מנקודת- ההשקפה  היהודית היא טובה 
ההומנית, וזהו האופן הכי קל לבעלי החיים, וכך 
עובר אתה על דפי הספר ומתברר לך כי אך שוא 
וכזב טפלו אויבינו על כשרות השחיטה. ספר זה 
נחשב באמת לדבר בעתו, והרב המחבר מקיים את 

מה  "ודע  המאמר 
שתשיב" במובן הכי 
מלה  של  עמוק   -
גם  מכיל  הספר  זו, 
המסייעים  ציורים 

להבנת הענין.

חלקת 
מחוקק

הרב  של  קברו 
נכרה  בורשטיין 
נחלת  העלמין  בבית 
שעיר  וכשם  יצחק 
בוטושאן  רבנותו 
סמוכה  הייתהה 
כך  שטפנשט  לעיר 
קברו  ומקום  זכה 
ונראה  בסמוך  נכרה 
הרה"ק  רבינו  לציון 
בשורה  משטפנשט 
של חלקת הציון, וזה 

לשון נוסח המצבה:
פ"נ איש האשכולות 
מורה הוראה ושופט 

צדק מגזע תרשישים, 
חסידים ואנשי מעשה
הרב הגאון דוב בער 

בן הרה"ג יחיאל מיכל 
זצ"ל בורשטיין

רב ראשי לקהילת 
בוטושני שברומעניא

אב ב"ד בביה"ד הרבני 
של תל אביב

מחבר הספרים גופו של 
גט, וחכמה ומוסר

נלב"ע ביום י"ג ניסן 
תשל"א
תנצב"ה

ספרו 'גופו של גט' שנדפס על פי 
כתביו לאחר הסתלקותו

ספרו 'על השחיטה' שנכתב 
בתרצ"ח בשפה הרומנית להגן על 
החיטה על פי ההלכה ספר שעשה 
רושם רב בחוגי השלטון ברומניה

ספרו 'חכמה ומוסר' נדפס 
בבוטושאן תרצ"ב

מהספדו של אדם
הספד ליום השלשים ע"י הגאון רבי צבי גוטמן 

זצ"ל רבה של בוקרסט 
ליום השלשים להרב ר' דב בורשטיין ז"ל 

המשפחה  של  ובצערה  באבלה  משתתפים  רומניא  עולי  רבני 
וכבודה הוא  זיו תפארתה פארה  הכבודה על הסתלקות ראשה 
ידידנו הדגול והנערץ הרב אב"ד רבי דב בורשטיין זצ"ל ומביעים 
לה נטפי תנחומים, חכמינו ז"ל אמרו אור החמה לוקה בשביל אב 
בית דין שמת ולא נספר כהלכה, רש"י מעיר שם לא שמעתי טעם 
בדבר, אך המהרש"א אומר שם כי האב"ד דומה לחמה שמאיר 
לכל בתורה ע"כ משה שהיה אב"ד אמרו עליו פניו כפני חמה, 
הרב הובא למנוחות סמוך לאור לארבעה עשר בניסן דנא, ולא 

נספר בהתאם להלכה שאין מספידין וכו'.
הכרתיו מנעוריו והינו ידידים בני ידידים, היה בן יחיד להוריו 
הגאון  הרב  אביו  מפי  תורה  למד  לבם  ומחמד  עיניהם  מאור 
של  ואח"כ  פלשט  קהילת  של  רבה  בורשטיין  מיכל  יחיאל  ר' 
יעדניץ בבאסאראביה, התחתן עם בת הרה"צ ר"פ ווארמן זצ"ל 
מיאסי, ובסוף מלחמת העולם הראשונה נתקבל כרב אב"ד בעיר 
עלותו  עד  שנה  משלשים  למעלה  כיהן  שם  רומניא,  בוטושני 
לפניו  ישבו  בוטושני  של  הרבנות  כסא  על  הקדושה,  לארצנו 
רבנים גאונים, כמו הגאון הגדול ר' חיים טויבש בעל שו"ת חיים 
שאילת  שו"ת  בעל  טויבש  שלום  ר'  הגאון  של  בנו  שלום  של 
שלום, הרב בורשטיין נבחר כרב עיר אחרי פטירת הרב הגאון ר' 

יהודה מנחם סגל לנדאו זצ"ל.
נואם בחסד היה וכן הצטיין גם כסופר מצויין בעל כתיבה תמה 
בשפה ברורה וצחה ולכן חלים עליו דברי המהרש"א אשרי מי 
שבא לכאן ותלמודו בידו, פירוש כתבי ידו חדושי התורה כתיבתו 

היתה ממש פנינים.
היינו ידידים ועמיתים נאמנים, ושיתפנו פעולה בפעילות למען 
קשרים  וניהלנו  ארציים  רבנים  באסיפות  וכן  ברומניא  היהדות 
לי  הגיש  הוא  לקהילותינו,  הנוגעים  רבנות  ובעניני  אישיים, 
מקיף  מבוא  עם  דאבות,  א'  פרק  על  ומוסר'  'חכמה  ספרו  את 
בסגנון מלוטש ובשפה צחה, ספר מלא תוכן, וכשמו כן הוא מלא 
חכמה ומוסר היהדות, כן הוציא לאור ספר בשפת המדינה על 
'עניני שחיטה' שמטרתו היתה להפריך את דעות האנטישמיים 
שהאשימו את היהדות על שמשתמשת בשיטת השחיטה שאינה 
הוא  מדעים,  במחקרים  בהעזרו  כביכול,  זמננו  רוח  את  הולמת 
ואנושיות תורת היהדות  הוכיח עד כמה היא מלאה רוח מוסר 
פעם  לי  סיפר  הכתיבה  בענין  אגב  שמים,  קדש שם  זה  במובן 
כי יש לו כתבי יד שבדעתו להוציאם לאור בספר ששמו "קול 

דברים" אולי יש בשם זה רמז לשמו דב בער.
כאב"ד,  נתקבל  כאן  בת"א  והשתקע  ארצה  עלה  תש"י  בשנת 
בעניני  איתו  הייתי בקשרי חליפת מכתבים  עד שעליתי ארצה 
אישות הנוגעים לעבודת בית הדין מכאן עם בית הדין מבוקרשט, 
אחרי שזכיתי לעלות ארצה המשכנו לטפח את קשרי הידידות 

ובהזדמנויות שונות השתעשענו שעשועי תוה"ק המשמחת לב.
בשנים האחרונות התכונן להוציא לאור ספר הלכתי על שמות 
אותו  שפקדה  מחלה  בשל  להשלימו  הספיק  לא  אך  גיטין 

ושהחמירה.
פעל  ולימד  למד  וחכמה,  תורה  וגדוש  מלא  חייו  תולדות  ספר 
היה  ושבע"פ,  שבכתב  בתורתו  בפעליו  ברכה  וראה  והפעיל, 
מרגליות  הפיק  ופיו  קומה,  שיעור  ובעל  גבוה  ומעלה  משכמו 
אנוש עלי אדמות  חיי  היא, סמל  ימיו ספירת העומר  בך, ספר 
בידוע למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה, פירושו מי שיודע 
להוקיר את ימיו למנותם שכל יום יהיה דבר שבמנין לא בטיל, 
למלאותם בתלמוד ובמעשה בעיקר מי שתורתו אומנותו באופן 

זה יש לשמור על העומר שהוא בגימ' יש.
בסיום המשנה נאמר עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שי 
עולמות שנ' להנחיל לאוהבי יש ואוצרותיהם אמלא, הרב היה 
אוצר מלא תורה חכמה דעת ויראת ד', אב בית דין, אב בחכמת 
התורה להורות חוקים ומשפטים, והניף את העומר את תוכן חייו, 
ואם ספירה היא מל' ספיר והארה, תורתו מאירה כספירים, היה 
דיניה  לאור  והוציא  אותיות שבתורה,  סופר  וסופר שהיה  חכם 
ומשפטיה, הוא בא למרום ויכול לומר הנה באתי במגילת ספר 
כתוב עלי, וגם וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, ככתוב 

גבי מלך ישראל ורבנן איקרי מלכים שנ' בי מלכים ימלוכו.
ונשמתו  ולהתקדש  להטהר  זכה  מקיים,  ונאה  דורש  נאה  היה 
עלתה לגנזי מרומים לפני חג החירות, היסורים שסבל זככו את 
נשמתו והוא בגן עדן שם צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם 
ונהנים מזיו השכינה. הניח אחריו דור ישרים בנים יקרים בנות 
שפרן  מנחם  הרב  מהם  אחד  בנותיו,  לוקחי  וחתנים  חשובות 
שליט"א בנו של הגאון בעל שו"ת הרב"ז מבאקוי זצ"ל והשני מר 
חיים עלון בהרה"ח ר' צבי הרשקוביץ וכן נכדים ונינים. בוודאי 
ידאגו בני משפחתו לפרסם את כתביו ולהנציח את שמו וזכרו 

לדור דורים.
)נדפס בספרו ארץ הצבי, שצח-ת(

המשך בעמוד 3

הגר"ד הרב בורשטין זצ"ל בין הגרא"י אונטרמן זצ"ל 
והאדמו"ר רבי העניך מקוינדנוב בוטושאן זצ"ל
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?אותיות 3שמו של איזה בעל חיים נכתב בפרשה זו בצורות שונות, אך באותן                          חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 (א, א) אל משה אויקר
הסבירו המפרשים שמתוך ענוותנותו, הקטין משה את האות אל"ף

שנגלה אליו ה' אך במקרה. אם –במלה "ויקרא", כאילו ונאמר "ויקר" 
כן, נשאלת השאלה: מדוע הקטין משה את האל"ף רק כאן? והרי כבר

(שמות י"ט,כ)נאמר גם קודם לכן, עוד לפני מתן תורה: "ויקרא אל משה" 

האל"ף? ניתן לתרץ זאת על פי דברי חז"ל בגמראושם לא הקטין את 
"אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם וענו". (נדרים ל"ח)

ת השכינה,לכאורה הדבר תמוה, שהרי מובן שדרושה חכמה לקבל
כי המתגאה (ברכות מג:)ה, שהרי אמרו חז"ל ונומובן גם מדוע דרושה ע

ובן מדוע מי שאינו גיבור ועשיר, לאכאילו דוחק רגלי השכינה. אך לא מ
יזכה להשארת השכינה? אלא שיש לדעת, שהעושר והגבורה אינם
מעלות כשלעצמם, אלא שהם נצרכים למדת הענוה. לא ניתן להוכיח על
אדם שהוא אכן ענו, אם הוא אינו עשיר וגיבור. שהרי אם אינו מתגאה,

לעומת זאת, אדם יתכן שאין זה אלא רק מפני שאין לו במה להתגאות.
ת זאת אינו מתגאה, מוכח בזהשהוא גם חכם, גם גבור וגם עשיר, ולמרו

ותו אמיתית. מתוך כך יובן מדוע לא הקטין משה את האל"ףנתשענו
קודם מתן תורה. הן לפני מתן תורה לא היה משה עשיר, שהרי בשעה
שעסקו כל ישראל בביזת הים ונתעשרו, עסק משה בעצמות יוסף

. ואם כן, אז, לא היתה הקטנת האל"ף מתפרשת כענוה.(תוספתא סוטה פ"ד)
רק לאחר שנשתברו הלוחות הראשונות, ונתעשר משה מהפסולת של

, רק אז ניכרה ענותנותו, ולכן דוקא כאן כתב(נדרים לח.)הלוחות השניות 
)לילדי ישראל, מתוך פניני הפרשה (רבי חיים מוולוז'ין שבילי הפרשה  ויקרא באלף קטנה.

 (א, ג) אם עלה קרבנו
קורא מרן שר התורה הגאון המופלא רבי חיים קניבסקי –הבה נתבונן 

בסדר הקרבנות המנויים בפרשתנו: –שליט"א, בספרו "טעמא דקרא" 
פרק א', מתחיל עם קרבן העולה: "אם עלה קרבנו מן הבקר". פרק ב,

נחה לה'". אחריומוקדש כולו לקרבן מנחה: "ונפש כי תקריב קרבן מ
פרק ג עם השלמים: "ואם זבח שלמים קרבנו". פרק ד לחטאת: "נפש כי
תחטא בשגגה מכל מצות ה' אשר לא תעשינה", והפרשה מסתיימת
בפרק ה המפרט את דיני קרבן האשם: "נפש כי תמעל מעל וחטאה
בשגגה מקדשי ה' והביא את אשמו לה'". הרי לנו אפוא כסדר הזה:

 שלמים; חטאת; אשם. עולה; מנחה; 
–נעבור לפרשה הבאה, פרשת צו, ונעקוב אחר סדר הקרבנות דשם 

"צו את אהרן ואת –ראשיתו תואם במקביל לפרשתנו. בתחילה העולה 
בניו לאמר זאת תורת העלה", ואחריו המנחה: "וזאת תורת המנחה". אך

"זאת –הנה בהמשך פרק ו משתנה הסדר, הקרבן הבא הוא החטאת 
"וזאת תורת האשם –תורת החטאת". אחריו מתחיל פרק ז' עם האשם 

"וזאת תורת זבח –ה שים הוא". ממנו עוברים לקרבן התודקדש קד
השלמים אשר יקריב לה', אם על תודה יקריבנו", והפרשה נחתמת עם

"המקריב את זבח שלמיו לה' יביא את קרבנו לה' מזבח –השלמים 
שונהה; מנחה; חטאת; אשם; תודה; שלמים. עולשלמיו". לסיכום: 

 בעליל מהסדר בפרשתנו. והלא דבר הוא!
ומטעים מרן הגר"ח שליט"א בהסבר שגאונותו בעצם הבחנתו: פרשתנו,

. כאן, הוצבו הקרבנות לפיהבאת הקרבנותפרשת ויקרא, מתייחסת לגוף 
פורט תחילה. ובכן, ראשונה יש –מידת שכיחותן. מה שמצוי יותר 

ות בוודאי את הקרבנות המובאים בנדר ונדבה, ולא אלו הבאות בתורלמנ
נאמר שסתם המתנדב(סוף פי"ג) כפרה על חטא. והרי בתוספתא דמנחות 

הקרבן הראשון בפרשה הוא העולה. –קרבן מביא עולה, ובהתאם לכך 
אחריו באים קרבנות הנדבה ששכיחותם פחותה משל העולה, וכאן נמנו

המנחה שהיא קדשי קדשים, ואחריו השלמים לפי דרגתם: תחילה
שהוא קדשים קלים. רק בתום קרבנות הנדבה נפנים לבאר דיני קרבנות

, שהריטאתקיימת חלוקה לפי שכיחות. תחילה הח הכפרה, ואף ביניהם
הוא בא על ל"ו איסורים, ואילו האשם הבא רק על ו' איסורים מוצב

הבאתסדר זה נכון לגבי פרשת  אחריו, שכן שכיחותו ודאי נמוכה יותר...
אכילת. אולם בפרשת צו, בה עוברת התורה לפרט את סדר הקרבנות
הנהו העולה –, משתנה כבר הסדר בהתאם לדירוג הספציפי הקרבנות

כליל לאישים ואינו נאכל כלל; אחריו המנחה שחלקית יש בו מדיני
לל ושארהעולה וחלקית מדיני הנאכלים, שהרי מנחת כהן אינה נאכלת כ

המנחות נאכלות ליום ולילה; אחריו חטאת ואשם הנאכלין ליום ולילה;
אחריהן התודה הנאכלת אף היא ליום ולילה ודרגתה שנייה להם בהיותה

נאכלת –קדשים קלים; ובאחרונה השלמים המעפילה לדרגה המרבית 
  (המבשר תורני)  לשני ימים ולילה...

 (א, טז)והסיר את מוראתו בנוצתה והשליך 
התורה מצווה שבעולת העוף יש להסיר את נוצתה ולהשליכה. הגמרא

(סה.) דנה בפירוש המילה 'בנוצתה' אם זה נוצות כפשוטו, או בזבחים
 שזה מתייחס לקרקבן ו'נוצתה' הוא מלשון דבר מאוס (עי' רש"י).

והנה, אם נוצתה זה כפשוטו יש להבין מה חטאו דווקא נוצות אלו
? מבאר הגאון רבי אלכסנדר זושא אלישביץ זצ"ל, רבהשנדרשו לגנאי

רוצה של 'חוטימסק' ברוסיה: כאשר בעלת הבית שמגדלת תרנגולות
ממששת בזפק שלה, וכאשר מבחינה לדעת אם התרנגולת שבעה, היא

שהזפק מלא היא מוחה בתרנגול: רב לך! עכשיו יאכלו האחרות
וק בזפק הגדוש,הרעבות! אך על מנת שלא תבחין בעלת הבית מרח

מכסה עליו התרנגולת בנוצותיה כדי שתוכל להמשיך ולחטוף אוכל
היינו –מוראתו"  רעבות. וזהו שאמר הכתוב "והסיר אתמפיהן של ה

יחד עם "נוצתה" שכן נוצות אלו לא ירצה לקרבן אשה להשם! –הזפק 
ולפי דבריו, החיסרון של הנוצות הוא אותו חיסרון של הנוצות הוא אותו
חיסרון של בני המעיים שמושלכים מחמת שהעוף ניזון מגזל, שהרי

 הנוצות הם אלה שמחפות על הגזל מחברותיה... וא"כ גם הן מושלכות.
תקופה מסוימת התפלל הגאון החסיד רבי זלמן (ה, כו)לאשמה בה 

בבית הכנסת 'לדרמן' ]רבם של מרנן האחים לבית אדלשטיין בגולת רוסיה[לייב אסטולין זצ"ל 
הפצירו בפניו כמה –והיה זה בשב"ק פרשת ויקרא  –בבני ברק. פעם 

תורה. אמר להם את המובא בספרים הק',-אברכים לומר בפניהם דבר
אודות תיבותיה האחרונות של הפרשה "לאשמה בה" שהן בראשי תיבות
"לקל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי". ונרמז שבזכות שמירת

אנוש מוחלין לו). ]כדור[(כמובא בשבת קיח: כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז קודש נמחלים החטאים  שבת

כי ידעתי שמרן ה'סטייפלער' זצוק"ל אינו מחבב -סיפר-דיברתי בשקט
ווארטים אשר אינם מיוסדים לחלוטין על הש"ס והפוסקים... אבל מרן

ו לחזור באוזניו על הדברים.ה'סטייפלער' ידע את אשר נעשה, וביקש ממנ
בסיום דבריו הגיב מרן ה'סטייפלער' להפתעתו ואמר: כעת תירצת את

"לאשמה בה" היפך הכלל-אשר יש להקשות הכיצד מסיימת הפרשה ב
 (אוצר החסידים) .הידוע שיש לסיים בדבר טוב! אלא שכאן נרמז דבר טוב



 ללמדך        
על האדם לשלם עבור רוחניות לפחות כמו שמשלם עבור גשמיות                     

(היינו דרך (ויקרא א', א')  ובמדרש (ויקרא רבה א', ט"ו) איתא: "מכאן אמרו, כל תלמיד חכם שאין בו דעת -"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר"  

נבלה טובה ממנו. צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים שעל ידו נעשו כמה ניסים, ועלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים ולא נכנס  פי' הרד"ל) -ארץ 

 ולכאורה יש לתמוה: מדוע תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ נמצא בדרגה כה שפלה אף יותר משל נבילה? וכי למה שלא יעמדו לו כל לפני ולפנים עד שקרא לו".

 חכמתו ותורתו, הגם שאין עמהם דרך ארץ, על מנת להחשיבו ולו במעט?

 את התשובה נבין באמצעות המעשה הבא:

טובי  ר' איסר זלמן מלצר ראש ישיבת עץ חיים, היה רגיל לנסוע מידי פעם לחברון כדי להשתטח על קברי האבות. למסעות אלו היו נלווים עימו מקצת

 נויות הוא היה נכנס עמם לבקר אצל הסבא מסלבודקה. הלמדנים בישיבתו, ובאותן הזדמ

ם בשמחה באחד מביקוריו אצל הסבא הכריז ר' איסר זלמן עם בואו: "היום הבאתי עימי את הגדול שבכולם! זהו עילוי שכל העולם ירעש ממנו!" הסבא קבל

. ישבו השלושה ושוחחו בדברי תורה, כשלפתע שם לב הסבא שהעילוי והזמינם להסב עמו ליד השולחן. הוא ביקש מהרבנית שתגיש להם כוסות תה וצלחת סוכר

ך כדי לא לפגוע הצעיר מלקט בראשי אצבעותיו גרגירי סוכר שנשפכו על השולחן ומלקק אותם. הדבר לא מצא חן בעיניו, כי הוא ראה בזה פגם חמור בדרך ארץ, א

 בבחור שתק הסבא ולא העיר לו דבר.

ל הבחור ואמר לו: "האם אוכל לשאול אותך מספר שאלות?" הבחור הנהן בראשו לחיוב, והסבא פתח בדבריו: "אמור לי, מי יותר לפני שפנו ללכת פנה הסבא א

מת, מי מהם חשוב, אדם חי או אדם מת?" הבחור לא הבין את כוונת הסבא ולאן הוא חותר, אך ענה בפשטות: "אדם חי". המשיך הסבא ושאל: "אריה חי ואריה 

ב חי חור תמה, אך השיב: "אריה חי". "כלב חי או כלב מת?" שאל הסבא, והבחור ענה: "כלב חי". "שאלה נוספת לי אליך", אמר הסבא, "מה עדיף, כלעדיף?" הב

 חי?" שאל הסבא: "האם תוכל להצביע על מקרה בו נבלה מתה עדיפה על אדם  או אריה מת?" ענה הבחור במבוכה: "הלא זה פסוק מפורש שכלב חי עדיף". 

 אמר לו הסבא: "שגית! חז"ל אומרים "כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו". אמר ולא יסף. הבחור חשב מעט וענה בהחלטיות: "אין מציאות כזו!" 

זים בתגובתו. הרי מדובר ר' איסר זלמן הבין מיד כלפי מה דברים אמורים, ולאחר שהבחור יצא, פנה אל הסבא: "אם יורשה לי להעיר, נדמה לי שהרב קצת הג

הסבא נשאר בשלו ואמר: "די במעשה הקטן הזה כדי ללמד על כך שהבחור לא ישנה את הליכותיו. לא זו בלבד שהעולם לא ירעש  בבחור עילוי שבעילויים?" 

מר: "מכל מקום, הפעם נדמה לי שהסבא ר' איסר זלמן לא חזר בו מדעתו, וא ממנו, אלא הוא יהיה אפס אפסים!!! לא תהיה לו כל שייכות לעולם התורה".

 לימים סיפר המשגיח ר' מאיר חדש את הסיפור, ואמר: "הכרתי את העילוי בצעירותו וגם בזקנותו, ולצערנו הסבא צדק... הוא התמנה תחילה לרב טועה".

למדנו שתלמיד חכם שאין בו דרך ארץ לא יוכל  בכלא".באחת מערי הארץ, ולימים פרש מתפקידו והפך לעורך דין. זמן קצר אח"כ הוא נתפס על זיופים והושם 

 להגיע רחוק. כי תורה בלי דרך ארץ לא ניתן להשיג איתה דבר וחצי דבר.

 ומכאן תשובה לשאלתנו:

הפיק קלף כאשר מזדמן ליהודי בשר נבילה, הוא בודאי לא יוכל להשתמש בו מלבד לשימוש הכתוב בתורה: "לכלב תשליכון אותו", אך מעורו יכול הוא ל

, בסופו של הכשר לכתיבת ספר תורה (כנפסק בשו"ע או"ח סי' ל"ב סי"ב). לעומת זאת תלמיד חכם שאיננו מתנהג בדרך ארץ, גם אם מדובר בעילוי שבעילויים

 דבר לא יצא ממנו דבר, והוא לא יזכה לממש את כשרונותיו ויכולותיו. 

אין בו דעת נבלה טובה ממנו", משום שעל נבילה ניתן לכתוב תורה, אבל על תלמיד חכם שאין בו דרך זהו, איפוא, הביאור בדברי המדרש: "כל תלמיד חכם ש

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)שעתיד לצאת לאור " ויקרא -"ללמדךמתוך (    התורה לא יכולה להיכתב. –ארץ 

  

 עגלה של ילד, והצמידו למדפים של הממתקים, והילד פתח עשר חבילות דחף                                 
תי לו שעכשיו הלכתי לחנות כדי לקנות מצרכי מזון, עם בני בן השנתיים כשהוא יושב וקשור בעגלה. הבן ביקש ויבב שהוא רוצה שאקנה לו איזה ממתק, והסבר :שאלה

מסוף החנות, השארתי את העגלה באמצע המעבר, כך שיהיה מקום לעבור לשאר הקונים, אבל גם במרחק סביר יתאפק, ואתן לו בבית ממתק. הייתי צריך לקחת משהו 

לא שם לב שהיה זה ליד  ת הפעוט, והצמידו לאחד המדפים, אךמהמדפים כדי שהילד לא יגיע למוצרים, והנה נכנס לחנות אדם עם עגלת תאומים רחבה, והזיז את עגל

שמח מאוד על המציאה, ומיד לקח חבילה ושתיים ופתח והחל לאכול מזה ומזה, וכך פתח עשרה חבילות, בדיוק עבר שם בעל החנות, וצעק חבילות הממתקים. הפעוט 

יודע, הבן  החנות, אני לאשל מי התינוק שפותח כאן חבילות, הגעתי מיד, ואמרתי לו אני הנחתי את התינוק במקום שלא יצליח להגיע, ומישהו קירבו למדפים. טוען בעל 

הו קירבו שם שמישלך הזיק לי את המוצרים אתה חייב לשלם לי על כך. טוען אבי הילד, אני לא אשם בכלל, אני הנחתי אותו במקום שיש מעבר לכולם, מה אני אש

: שניהם פטורים, האבא כי הרחיקו תשובה למדפים. טוען הדוחף: לא שמתי לב שאני מקרב את הילד למדפים של הממתקים בסך הכל רציתי לעבור. הצדק עם מי?

אם תשמע לעצתי לא תשב אצל הקהל בשום דין, דידיעת וז"ל: (סי' ג' ס"ק י"ג) סמ"ע : כתב המקורות ונמוקיםודאי שיאכל. והדוחף כי זה רק גרמא, ואין זה בו מהמדפים,

לכלל זה שדעת בעלי בתים היפך דעת תורה, לדוגמא, ילד קטן שנכנס למכולת  שפסקי הבעלי בתים ופסקי הלומדים, הם שני הפכים, יעו"ש. וכבר אמרו רבותינו דוגמא

ות למכולת ושבר. והפיל בקבוק יין יקר, מסתבר שהאב חייב על מעשה ילדו, ואילו אם נכנס כלב למכולת ושבר, יפטרוהו, כי מה אשם הבעלים שכלבו נכנס ללא רש

פי דין תורה חייב, כמבואר בתחילת בבא קמא, ואילו בנו שהזיק, פטור מתשלומים, כי אין הילד ממונו של אביו. ואילו דעת תורה שבעל הכלב חייב כמו שורו שהזיק של

בהמת חבירו על קמת גם בעניינו האב פטור לשלם על נזקי בנו. אמנם נראה שאם הניחו ליד מדפים של ממתקים ויודע שהוא יפתח מוצרים, חייב לשלם, מדין המעמיד 

ואם כן בעניננו הדוחף חייב לשלם, וכמבואר ברשב"א שאע"פ שאין הבהמה שלו, כיון שהעמידה על הקמה, הרי הוא כאלו (נ"ו:). שלם וכמבואר בב"ק חבירו שחייב ל

מועד לפתוח ממתקים יתכן כמבואר בביאור הגר"א שם. ואם כן הוא הדין בעניננו, אם אדם דוחף ילד כזה שידוע שהוא (חו"מ סי' שצד ס"ג) מאכילה בידים. וכן פסק הרמ"א 

ניננו כולם פטורים לשלם, שאין זה ממש כמו עאמנם נראה שב(ח"א סי' ע'). שהוא חייב כמו מעמיד בהמה על קמת חבירו, ונחשב למזיק בידים. וכעין זה כתב בנחלת אליהו 

 (הגר"י זילברשטיין, קובץ ווי העמודים)וצרים, ואין זה אלא גרמא ופטור לשלם. מעמיד בהמה על קמה שבוודאי תאכל, אבל לא ברור שילדים קטנים שמצמידים אותם למדף יפתחו מ

 רי
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ה :״ומה היו הפסקות משמשות ליתן ריוח למשה להתבונן בין  ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ַויִּ
להאציל  יכול  הקב״ה  היה  בודאי  (רש״י).  לענין״  ענין  ובין  לפרשה  פרשה 

אפילו בלי שיתבונן  משה  על  ללמדנו    מחכמתו  בא  שהכתוב  אלא  הפסקה, 
דרך ארץ שלא יסמוך אדם על שכלו וחריפתו ויאמר קל ומהיר אני לתפוס 

"אגב (דברים בענין קל, כי הרבה תקלות ושגיאות צפויות לו בדרך של פזיזות,  
שבשתא," לענין    )חורפיה  ענין  בין  הפסקה  לעשות  ממשה   וילמוד 

 (ט׳׳ז על התורה) 
 

ה ֵריַח ִניחֹוַח ְוִקרְ  ֵ ָחה ֹעָלה ִאׁשּ ְזּבֵ ִים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהּמִ ּמָ ּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ּבַ
זו  הנים.כוקרבן עולה נשרף כליל על המזבח, בלא להותיר שום חלק ללה':  

, הדין הוא כי לעולם עולות הם, ולא שלמים  נוכריםהסיבה שקרבנות נדבה של  
מוולוז׳ין.היה זה כתשובה לתלונת    רבי חיים(כדברי הגמרא מנחות), כך ביאר  

שהיו מתדפקים על דלתי   וולוז׳ין  ישיבת אי אלו אנשים בפניו, כנגד משולחי 
חיים דחה    בי, על כי נהנים הם מכספי התרומות המיועדות לישיבה. רנדיבים

מרו כי מחשבה כזאת מקומה  ל, ועוד הוכיחם על פניהם, באטענתם מכל וכ 
ולא   ,דוקא  "עולות"  הנוכריםרבנות  ולא יכירנה בין יהודים. והא ראיה, שכל ק

לכ "שלמים" המיועד  בנתח  צרה  עינו  שהגוי  משום  ומדוע,  מקרבן  ו.  הנים 
לנו  ברור  המקדש,  בבית  קרבן  להביא  עצמו  על  בקבלו  לפיכך  השלמים. 

, שיהא מוקדש כליל לשמים, ולא יהנו ממנו אחרים. לא שכוונתו אחת היא
כן אנחנו, בני אברהם יצחק ויעקב, אדרבה, טוב ורצוי הוא בעינינו שיהנה  

הכ  חלק  כגון  ונדבתנו,  מתרומתנו  יהודי  השלמים. ועוד  מן    הנים 
 (פנינים משולחן גבוה) 

 
ם:   מכם ולא כולכם  י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
להוציא את המומר מכם בכם חלקתי ולא באומות(חולין ה.) יהודי וגוי. שניהם  
עובדי ע״ז. שהביאו קרבן  מקבלים אותו מן הגוי ואין מקבלים מהיהודי! מפני  

דת אלילים וניצץ רעיון במוחו שיש ״מנהיג לבירה״  שהגוי שנולד ונתחנך בעבו
אשר  האלוקים  לבית  קרבן  ושולח  האדונים.  ואדוני  האלוקים  אלוקי  הוא 
בירושלים׳ הרי הוא ״מתקדם״.ואפשר לקוות, שברבות הימים יעזוב את אליליו 
וישוב אל האמונה הטהורה׳ ולכן מקבלים קרבנו, כדי לקרבו ולהביאו תחת 

ל ישראל, שנולד ונתחנך על ברכי האמונה הטהורה והתחיל כנפי השכינה! אב
משתף את האלילים בעבודת אלוקים חיים, הרי הוא סר מן הדרך, ואם נקבל  

זה את המיית לבו וגעגועיו אל האמונה בקל יחיד,    על ידי ממנו קרבן, נשקיט  
בו, הלא גם את אלוקי השמים אני עובד.אדרבה אם לא נקבל ממנו  יויאמר בל

, יבין. כי אין לשתף את האלילים עם אלוקי אמת מעבודה זרהפרוש  עד שי
ועליו לבחור בין האמונה הטהורה ובין האמונה בהבל וריק ואז אולי ישוב אל 

 .(אוזניים לתורה) ה׳ וירחמהו

 
כי  וגו'ונפש  ָיָדע  אֹו  ָרָאה  אֹו  ֵעד  ְוהּוא  ָאָלה  קֹול  ְמָעה  ְוׁשָ ֶתֱחָטא  י  ּכִ ְוֶנֶפׁש 

הנפש -תחטא״ ושליחותה    אם  יעודה  את  תמלא  אלה״  -לא  קול  -״ושמעה 
למרות ששמעה את השבועה אשר השביעוה בשמים, לפני שהורידוה לעולם 

והרי משימתו של אדם מישראל   - הזה: תהא צדיק ואל תהי רשע, ״והוא עד״  
הרי הוא -״או ראה או ידע״-היא להיות עד למלכות שמים, ככתוב: ״אתם עדי״

ויודע הוא זאת, ככתוב: ״אתה הראית לדעת כי ה׳ הוא ראה במעמד הר סיני  
אם לא יפרסם את עדותו בעולם   - ״אם לא יגיד״    -האלוקים אין עוד מלבדו״  

יתחייב לשאת באחריות לגבי   -על ידי מעשיו והליכותיו, אזי ״ונשא עוונו״  
   (לבוש יוסף)העוון הזה.          

 
 

בתקופה הראשונה לשבתו של רבי יוסף דב הלוי סולוביצ'יק [ה״בית הלוי״] 
כסא הרבנות, נכנס אליו בפרוס חג הפסח שבעיר  זצ"ל על  , אחד הנפחים 

כוסות  ארבע  חובת  ידי  השנה  לצאת  האוכל  רבינו!  בפיו׳׳יילמדנו  ושאלה 
בחלב״ חקרו רבי יוסף דב: ״האם בריאותך מעורערת עד שחושש הנך לשתות 

״תודה להשי״ת גופי בריא וחסון,. אולם השנה אין   -ענהו הנפח    -יין?״ ״לא״  
ור בני ביתי״.שמע רבי יוסף דב בידי לשלם מחיר יין לארבע כוסות עבורי ועב

עשרים  של  סכום  לנפח  להושיט  הרבנית  לרעיתו  הורה  ומיד  תשובתו  את 
וחמישה רובל. הנפח סירב לקחת את הסכום וטען: ״לשאול שאלה בהלכה 
באתי ולא לקבל נדבה״. נענה לו מרן: ״קח נא יקירי את הסכום בהלוואה, 

מן הבית. בעזוב הנפח העני   עד כי ירחיב ה׳ את גבולך״. הנפח שוכנע ויצא
את ביתו של הרב הקשתה הרבנית לאמר: ״הלא בשנים או שלושה רובל היה  
הנפח יכול לקנות ארבע כוסות יין לו ולכל משפחתו. מדוע, אם כן, ציויתני  
לתת לו עשרים וחמישה רובל?״ הסביר לה רבי יוסף דב: ״נכון הצדק עמך,  

צרכי הפסח אין ידו משגת לקנות,    אבל מתוכן שאלתו השתמע כי גם את שאר
כיון ששאל אם מותר לו לשתות חלב, הרי מוכח שגם בשר ושאר מאכלי פסח 
אין לו, כי אם לא כן לא היה שואל על חלב, לפיכך בקשתי ממך לתת לו 

 )" בית הלוי"״.(הגדה של פסח  עשרים וחמישה רובל כדי שיספיקו לו לכל צרכי החג

 
גלינסק יעקב  רבי  הפסח:   ישח  הלכות  בפתיחת  ערוך  בשולחן  שנינו  זצ״ל: 

״שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום״, והוסיף הרמ״א: ״ומנהג 
לעניים לצורך פסח״. ושאלו, שלכאורה אין קשר בין שני   לקנות חיטים לחלקן

של   הזו  ההלכה  את  חיבר  הרמ״א  מדוע  כן,  ואם  הללו,  קמחא "הדינים 
, את התשובה הבנתי מתוך "שואלים בהלכות הפסח"להלכה של    "דפיסחא

מעשה שהיה,וכך היה המעשה.כשהגרמנים כבשו את פולין מצד זה והרוסים  
נום בליטא החופשית שהוקמה בתווך, והמוני בני  מצד זה, נתבצר מקום בגיהי

הישיבות מצאו מקלט בעיר וילנא. רציתי להיכנס אל רבי חיים עוזר זצ״ל, 
של קריניק, קבע לי תור  זצ״ל,    יומקורבו רבי חזקיהו יוסף מישקובסק רבה 

התרגשות,  מרוב  ישנתי  לא  הלילה  כל  בבוקר.  עשרה  באחת  היום  למחרת 
לאחרונה, את הסוגיות במסכת יבמות, שיהיו שגורות  ושיננתי את מה שלמדתי  

פ נשים יעל  עשרה  ״חמש  מיד:  לו  אומר  אלא  אגמגם  לא  ישאלני  שאם   ,
פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום״ וכולי וכולי. הגעתי  
במועד, ומצאתי כשלושים איש ממתינים לתורם, כל אחד וסאת צרותיו. לפתע 

להיכנס. התרגשותי גאתה. עמדתי    ימישקובסקי קרא לנפתחה הדלת והרב  
לפני רבן של ישראל. הייתי בטוח שהשאלה הראשונה תהיה: מה אתה לומד.  
השאלה השנייה: מה חידשת, והשאלה השלישית: ומה עוד חידשת.במקום 
מכתב  לאחרונה  קיבלת  ״מתי  הראשונה:  אחרות.  שאלות  שלוש  שאל  זה, 

ש  חצי  ״כבר  עניתי:  הרוסי,  מההורים״.  בצד  נשארו  הם  הקשר״.  שנותק  נה 
ואנחנו ברחנו לליטא מהצד הגרמני.השאלה השנייה: ״האם יש לך שמיכה״.  

בית המדרש. אבל   יעל מקום שינה לא שאל. לרבים לא היה. ישנו על ספסל
, ונחה דעתו.השאלה יבלי שמיכה, עלולים היו לקפוא למוות. עניתי שיש ל

יך?״ התביישתי, אבל לא הייתה ברירה.  השלישית: "אפשר לראות את נעל
את המכנס המטולא, ונעל״ נראו במלוא הדרן. בנובהרדוק היו אומרים  הרמתי  

על נעלי הבחורים: כולם אהובים, כולם ברורים וכולם פותחים את פיהם...מיד  
בחום: ״כאן ביתך, הוא פתוח עבורך   יכסף לקנות זוג נעליים, ואמר ל  ינתן ל

שעות וארבע  התחלתי   עשרים  לשמוח,  במקום  כששמעתי,  ואני,  ביממה!״ 
ממני אכפת  שלמישהו  הרגשתי  מהתרגשות.  אות  -לבכות.  חקר  על    י לא 

צרותיהן וצרות צרותיהן של היבמות, אלא עניינו אותו צרות״ וצרות צרות״ 
: שואלים בהלכות הפסח שלי... כאלו היו גדולי ישראל! וזהו שרומז הרמ״א

יום, אבל לא לשכוח, שיחד עם זאת עלינו לדאוג כראוי    קודם לפסח שלושים
לעניים ולראות שיש להם מה לאכול, שאף הם יוכלו להיכנס לחג בשמחה  

 (והגדת)וטוב לבב ללא צער ומכאוב... 
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כפרי   ביהודי  הפסחמעשה  לפני  כשבועיים  הרב    ,שבא  "אל   "קובלמהעיר 

לחג    "הכשר"לבקש   לרב  . הפסחלבירה  היהודי  עוסק   ,סיפר  לבדו  שהוא 
והוא קנה כלים חדשים .על שום אדםבעניני כשרות הפסח  סומך    ואינו  הבמלאכ 

וכ  דליים  משמר.  דומהחביות  מכל  שומר  הוא  השעורים  בשבע גמש   ,ועל  יח 
אפשרות להכין   בכלל  כי אין  ,הסביר לו הרב.  עינים כעל מצה שמורה ממש 

  . מחמיצות  ות,דק18משום שהשעורים השרויות במים למעלה מ    ,בירה לפסח
 ,הכל חדש היתכן אם אני מספר לרב ש   :ואמר   , לא נתקררה דעתו של היהודי

הרב ויוכח   בודיבוא כ   אדרבה  ,ונשמר בשמירה מעולה ללא כל חשש ופקפוק
עד אשר נצנץ רעיון  ,כך נמשך הויכוח    ? כיצד זה נעשה חמץ  ובכן,עיניו  במו

שהבירה שלי   ,ואמר אם יראה לי כבוד הרב דין מפורש   ,אותו כפריבמוחו של  
פתח לפניו את    ,ל טיבו של איש שיחועמד הרב ע  .רחיכ אסכים בעל    ,חמץ
על ביר [ביעור] חמץ וכשראה      ונו אשר קדשנו במצוותיו וצ"דור והראה לו  יהס

                  .נחה דעתו ,מפורשת בסידור "ההלכה"היהודי את 
 

 
 

חג הפסח   :   )פר' בא י"ג ד(  רבינו בחייכתב  חודש האביב  ,טעם שנקרא ניסן  "
וזהו    , שהרי קנה השיבולת נקרא אביב  ,בזמן האביב שהוא זמן קציר שעורים

מלשון אב כי הוא המוליד גרגרי החיטה וכו' וניסן נקרא אביב לפי שהוא אב  
   .אב ובכור לי"ב מזלות ,ובו מזל טלה,לי"ב חדשים 

 
  יערות   בספרו  זצ״ל  אייבשיץ  יונתן  רבי  דברי  נודעו  כבר  ־  שבת  מסכת  שלמד  מי

 במציאות   כלל  אפשר  אי   ״כי):  לח״ג  בהקדמתו  " משנה ברורה"ב  הובאו(דבש 
 אלו - היטיב״ היטיב בורים על הדינים כל ילמוד לא  אם שבת מאיסור שינצל
  אחר   חג  הוא   אצלו  הפסח  חג   -   פסחים   מסכת  שסיים  מי   ! לגמרי  אחרים   חיים
  מה   לעומת  וכאפס  כאין   הן   הזה   הנפלא  מהחג  מקבל  שאדם  המעלות!  לגמרי
  ־   המועדים  שאר  של  המסכתות  וכן.המסכת  את  לומד  היה  אם  מקבל  שהיה
  בספרים .  וחגיגה  מגילה ],  יו״ט״  ״מסכת  שהיא[  ביצה,  סוכה,  יומא,  השנה  ראש 

  ובכל ,  במועדים   טמון  העולם  לבריאת  הראשון  ביום   שהיה  הגנוז  שהאור  מבואר
  נהנה   יהודי  שכל  כמובן  אך.  ממנו  נהנה  ויהודי   הזה   הגנוז   האור  יוצא  יו״ט

 את  לומד  שהוא  וככל,  אור  לאותו  קשור  שהוא  מידה  באותה  רק  אור  מאותו
 האור  את  מקבל  והוא  חג  לאותו  קשור  הוא   כך  חג  לאותו  הקשורה  המסכת
  מילי   לקיים  חסידא   למהוי   דבעי   מאן   ״האי;  המסכתות  בכל  הוא   וכך.בו  הגנוז

 והמעלה  התוספת־חיים  את  יש   נזיקין  סדר  של  מסכת  בכל  )ע״א  ל  ב״ק(  דנזיקיך
  . טהרות  בסדר  ־  טהרה,  קדשים  בסדר  יש   ־  קדושה.  ״חסידות״  של  הגדולה

  חיים  של  הנוספת  האחיזה  על  ־  מסכת  שמסיימים  בשעה  הגדולה  השמחה  וזוהי
! עכשיו  חיינו  לעומת  וכאפס  כאין  הם  הקודמים  שחיינו  כך  כדי  עד!  לנו  שיש 

  נוגע הדבר   כי  -  לעוזבה  שלא  מבטיחים  אנו  המסכת  את  מסיימים  וכשאנו
 שמשון פינקוס זצ"ל) בי ר - (נפש שמשון  !ממש  שלנו החיים  עצם  זה.  י נפשנו לציפור

 

 
  חמור   יותר  יהיה,  המותרים  מאכלים  שני  של  יחד   שבישול  יתכן  איך   שאלה:
  דבר  הוא  מהם ואחד  איסור  בו  יש   מהם  שאחד   מאכלים  שני  של  יחד  מבישול
 ?המותר

 ואילו   בהנאה  נאסר  טהורה  בהמה  של  חלב  עם  כשר  בשר  בישל  אם  תשובה:
 ) באכילה  לא(בהנאה  מותר  טמאה  בהמה  של  חלב  עם  כשר  בשר  בישל  אם

 ) וחידותם  חכמים דברי(

ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר:    ָאֹנִכי ָאֹנִכי  טוב״  ״לקח  בספר  הּוא ֹמֶחה ְפׁשָ
 רבי :מהסיפור  קטעים  כאן  מובאים.  הבא  הסיפור  סורסקי  אהרן   ר׳  מפי  מסופר
 המדרש   בבית  לשבת  דרכו  היתה)  תק״ז  ה׳   בשנת  נפטר(זיכלין  של  רבה,  שמעון
 תשובות  השיב  הוא  המדרש   בבית.  ששי  יום  ועד  ראשון  מיום,  ולילה  יומם

  נוגעים  שאינם  העיר  עניני  את.  לביתו  שב   היה  הוא  שבת  לקראת.  לשואליו
 מימות  באחד  לשוק  הרבנית  יצאה  אחת  פעם.שבת  במוצאי  ניהל  הלכהלפסקי
  עיניה   ונותנת  חררה  כמהפכת  זו  עניה  והיתה,  לביתה  טרף  להביא  כדי,  השבוע

  גביר  אשת  כנגדה  באה   הנה  אך,  שבת  לכבוד  לקנותו  ומשובח  גדול  בדג
 ואשת  ביניהן  דברים  נפלו.  הדג  את   ורכשה  המקח  על  הוסיפה,  העיירה
  הברה  קול התפשט  זאת בעקבות. ביותר מעליב כינוי  ברבנית  הטיחה  הגביר
  וכדי,  כחבר  חבר  אשת,  התורה  בכבוד  פגעה   פלוני  גביר  של  אשתו,  בעיר
  הופתע ,  הכנסת  מבית  לביתו  שמעון  רבי כשחזר קודש   שבת  בליל.וקצף  בזיון
 פרשה  אלא,  הערוך  שולחנו  אצל  יושבת  שאינה  זוגתו  את  לראות  בהכנסומיד
 השיבה?  עיני״  רואות  מה: "אותה  שאל.  לפניה  עומד  מיוחד  ושולחן  ־זויתןלקר

 לפיכך , הרב שולחן ליד  ולהסב, רבנית להיות  ראויה  שאיני לפי: "לו ואמרה
 ״?רבנית להיות ראויה את אין מה מפני: " ושאל חזר. לעצמי״ שולחן ערכתי
 את  לו  וסיפרה   ״ ...בשם  לי  קוראת   הגביר  של  אשתו  פלונית  ״הרי :  השיבה

? שותקים  והבריות  אותך  העליבה  ״כך:  ושאל  הרב  התמרמר.  המאורע  כל
 ראשי,  המאורע  עקב  הזדעזע   ״הציבור :  לו  וסיפרה   נענתה ה  התור  כבוד  והיכן
 יעשו  לבל  אומר   שגזרת   מפני  כבולות  ידיהם  היו  אבל,  לקונסה  החליטו  הקהל
  עד   הסכמתך  את  לבקש   אפשר  ואי,  הסכמתך  ללא  משמעות  בעל  דבר  שום

,  בסעודה  ולפתוח,  שבת  בתיקוני  לעסוק  ופנה  הרב  החריש .שבת״  למוצאי
  שעמד  כיון.  השולחן  ליד  הקבוע  במקומה  שתשב  הרבנית  את  שפייס  אחרי
 בלבו  רעיון   נצנץ  בברכה   שפתח  לפני,  בידו  הכוס  את  ונטל  היין   על  לקדש 
 רבי  התרגש . שלישי״ ״ביום : לו אמרה  ״?המעשה היה אימתי: "אותהוישאל
 השלישי  ״ומיום:  כמשתומם  גדול  בקול  ויקרא  מידו   הכוס  את   והניח  שמשון

 ״הרבנית?!לה  מחלת  לא  ועדיין  יהודיה  אשה  על  בלב  טינה  לך  יש עכשיו  עד
  אני   מוחלת:  עין  כהרף  ותאמר  הצדיק  בעלה  של  קובלנותו  לשמע  מאד  נבהלה

 בלב   טינה  לו  שנטרו  מישראל  אדם.  סגי  לא  בכך:  לאשתו  הרב  העיר.  לה
, הרבנית  לב  נצבט. ונפייסנה  בואי.  אותו  לפייס  חובה  -  שבת  עד  השלישי  מיום
 ללכת  גם  עליה,  לה  מוחלת  והיא  וחרפה  בושה  לה  גרמה  שזו  די  לא  וכי

, בפרוותו  הרב  התעטף  מיד .  לה  היו  קודש ,  הרב  דברי  אך?  לפייסה  לביתב
  היין  וכוס  הלילה  בחשכת  הגביר  בית  אל  ללכת  ויצאו,  במעילה  והרבנית
  נשמע ,  הגביר  בית  על  שהתדפקו  כיון.השולחן  על  מלאה  עומדת  נשארה
  עין   כהרף  והבינו  בשמו  הרב  הזדהה  מיד?"  אתם  מי, "שאלהקול  מבפנים

 ונתמלאו, הרבנית עם הגביר לאשת שקרה ביש -מאורע אותו עסקי על שבא
  ותחנונים  בבכיות  לרגליו  ונפלו  הדלת  את  פתחו.  ורעדה   פחד  הבית  בני

 ״וכי:  לעברם  וקרא  הרב  התייפח.  מנשוא  עוונם  גדול  כי  להם  ויסלח  שימחל
,  מכם  מחילה  לבקש   באנו  אנחנו  הלא,  מאיתנו  מחילה  לבקש   צריכים  אתם
 שלישי  מיום  הבית  גברת  כלפי  הרבנית  בלב  שמורה  שהיתה  זו  טינה  על

"ונזדעקו,  נתרגשו,  תמהו  כן  שמעו  המה",  שעבר  לבקש   צריכין  אתם  וכי: 
,  התורה  בכבוד  לפגוע,  הזאת  המכשלה  יצאה   מתוכנו  והלא  מאיתנו  מחילה
 כנגד  מפייסין  הללו,  אלו  כנגד  בוכים  הללו   והיו.  אתם״  ולאחטאנו  אנחנו
 ונתקרבו  לכם״ מחולים ״הכל: ומזה מזה  הקוראים הקולות שנתמזגו עד, אלו

 וישב  שמשון  רבי  של  דעתו  נתקררה  אז  רק.  חציצה  של  שמץ  בלא  הלבבות
 - .היין על לקדש  שולחנם ואל ביתם אל הרבנית  עם

   "
ל

 " " " 

 """ " 

     " " " 

  ""  " 

  )  חגיז     מהר״םם(  .  הבוראא   כונת  ,    הרופא     שגגת   
 ) ל " רמח.( יותר   שסכל  במי  אלא  , יותר   מצויה   הגאוה  איןן

 ) סלנט   ישראל   ' ר. ( םהלכותיה   כל   את לדעת  מבלי   ,המידות   לתקון   להגיע   אי אפשר 



 
                                                                                          בס"ד

 

 הקרבה
 

אלא במנחה. מי דרכו  כתב רש"י: לא נאמר "נפש" בכל קרבנות נדבה - ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה'
. ע"כ. ויש להבין במה קרבן עני גדול יותר נפשולהתנדב מנחה? העני. אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב 

מאשר קרבן עשיר, הרי עשיר מביא קרבן מהודר, וכל מי שרואה נתינתו של העשיר מתפעל מגודל ההקרבה 
 ונחשב כהקרבה הגדולה ביותר. מהו פשר הדבר? וממעלת הנותן, ובכ"ז קרבן נדבה של עני חשוב יותר,

ובכן, ההבדל הוא עצום. העשיר אינו צריך לקמץ מכספו בכדי להביא קרבן נדבה, כי יש לו די והותר. ממילא, 
נתינתו היא לשם מצוה ומקבל שכר על כך, אך היא לא נקראת "הקרבה", ואילו עני שמצבו דחוק ובכל זאת 

את מסירות נפשו ומעניקה  מביא קרבן נדבה מהמעט שיש לו, בודאי עושה זאת מכל הלב, ומצוה זו מכילה
העני הופך  -למצוה ערך מיוחד, ולא רק שהמצוה מתקבלת לרצון, אלא העני נחשב כאילו "הקריב את נפשו" 

 בעצמו להיות חלק מהקרבן, ועשייתו עולה יחד עמו לריח ניחוח.
לא יקבל שום  מעשה באגריפס המלך, שרצה להקריב אלף עולות ביום אחד, והודיע לכהן הגדול, שבאותו יום

אמר לו הכהן הגדול: דע לך,  .קרבן מאף אדם. באותו יום בא עני ובידו שני עופות, וביקש מהכהן שיקריבם לו
שהמלך ציווה עלי, שלא לקבל שום קרבן היום, ולהקריב רק קרבנותיו בלבד. אמר לו העני: אדוני הכהן! דע 

עה עופות, שניים אני מקריב, ושניים אני אוכל, ועכשיו שאתה גורם לי רעה גדולה, שכן כל יום ויום אני צד ארב
באותו ערב,  כששמע הכהן כך, לקח ממנו העופות והקריבם. .פרנסתי שאין אתה רוצה להקריב לי, אתה מקפח

ראה אגריפס המלך בחלומו, שהביאו משקל גדול, רשמו אלף פרים בכף אחת, ובכף השניה, שמו שני עופות, 
 יה הכריעה את הכף הראשונה. ואמרו לו בחלומו: "קרבן העני הקדים את קורבנותיך".וראה זה פלא, הכף השנ

בבוקר שלח המלך וקרא לכהן הגדול ואמר לו: וכי לא אמרתי שלא תקריב שום קרבן, ולמה עברת על ציוויי? 
בעה עופות, ענה הכהן: אמת, כך ציוויתני, אבל בא עני אחד, והביא שני עופות, ואמר לי: בכל יום אני צד אר

חשבתי שהמלך לא יקפיד  .שניים אני מקריב, ובשניים אני מתפרנס, ואם לא תקריב לי, אתה מקפח את פרנסתי
 שהקרבת אותם, וסיפר לו את חלומו.על זה, וריחמתי עליו והקרבתים. אמר לו המלך: יפה עשית 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

כדאי שכל אב יגיד לבניו 
בתחילת קריאת ההגדה: 

פור יכעת אני אספר לכם ס
שאבא שלי סיפר לי, ששמע 

מאביו,  מסבא, ששמע
ששמע מאביו, אלפי דורות 
אחורה, עד היהודי שיצא 
ממצרים והיה עד ליציאת 
מצרים. אתם כעת הופכים 
לחלק משרשרת הדורות 

(ר' דוד דמן  המופלאה הזו.
 .הי"ו)

 גימטריא בהכאה
(מקומו של  דוגמא: הוי"ה בגימטריא בהכאה "מקום"הכפלת כל אות בעצמה. ל

כמנין  186סה"כ  ,25ה'=×, ה'100י'=×, י'36ו'=×, ו'25ה'=×, כיצד? ה'עולם)
ישנה דרך נוספת של  . ("פרי עץ חיים" שער קריאת שמע פרק י"ט)."מקום"

"בית נאמן" עה"פ "במה דוגמא: בספר ל .הסמוכה להבאות אות הכפלת כל 
: "תדע שנענש על מלת "במה" שנראה כתב אדע כי אירשנה" (בראשית טו, ח)

כמסופק ח"ו בהבטחת השי"ת... ותיבת "במה" עולה בכפל האותיות ארבע 
מאות. כיצד? ב' כפול מ' שמונים, כפול ה' עולה ארבע מאות, ולכן עונשו היה 

בעל הטורים  ) "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה". וכיו"ב כתב(פסוק י"ג
. ע"ש. ושמעתי רמז יפה מחתני הרה"ג גימטריא ת' כי "במה" באתב"ש שי"ץ

יצ"ו למה שישבו בפועל רק רד"ו שנים, כי חס הקב"ה עליהם ועשה  ר' דקל כהן
 ב"מ כפול ה' עולה רד"ו". ,ב"מ ה'

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

היא זכירת מעמד הר  ,אחת מעשר זכירות שצריך אדם לזכור בכל יום כמו יציאת מצרים יום השבת ומחיית עמלק"
ובנו בחרת מכל 'כשאומר  ,ז"ל שבכל יום בברכה שניה של קריאת שמע שחריתרשים וכתבו המפ .סיני לקבל התורה

 )ל"ו("מגיד חדשות" ח"ט עמ' ר ".יך שיתכוון למעמד הר סיניצר ,וכו' 'עם ולשון וקרבתנו מלכנו
 

  
 

   

 ויקרא
 

 עלון מס'
1079 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 

 
 פנינים ופרפראות

 

  אשר לא תעשינה בשגגה ואשםוגו'  אשר נשיא יחטא
לא נאמר רק ועשו אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה  ,אם כל עדת ישראל ישגובדאיירי (בפסוק י"ג)  לעיל

"ד לפרש שאצל הנשיא החמיר יותר כי הוא נשיא וצריך ללמד את העם נלעראה נולא מוזכר בשגגה. ו ,ואשמו
בשוגג צריך להביא קרבן. אבל  , ולכן אם עבר על אחת המצוות אפילוועליו להיות נקי וזך שלא ידבק בו רבב

 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). לו היקל יותר.ולעם כ
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 טיפול שורש
 
 
 
 

 בראש חודש אליהו" "יד הספורט יציעיו של אולם
 .בני ישיבותאברכים ו, היו גדושים באלפי ניסן תש"ן

 דגל" תנועתלמרות שהיה זה כנס פנימי שארגנה 
 תקשורת צוותי הצטופפו ל הבמהומ, "התורה

 פיו מוצא את לשמוע כדי ,העולם ומרחבי מישראל
 זצ"ל. רבי מנחם אליעזר שךךהגאון  של

 
בנוגע דעתו  ישמיע אתהיו בטוחים שהגאון  כלה
עמדה על הפרק שרבת משמעות הכרעה פוליטית ל
 לא עצמו היתה תלויה בנציגיו בכנסת, אך בנאוםו

ניצל הפוליטי, אלא  המצב על ישירות שך הרב דיבר
 התמקדאת השידור החי שהועבר לכל בית בישראל ו

 החילוני. הציבור כלפי ותקיף חריף במסר
 

זעק , כיפור" מהו יום יודעים אינםש קיבוצים שי "אם
 מה יודעים לא שבת, מהי יודעים הרב מדם לבו, "לא

 עצמם את ניתקו ...וחזירים שפנים מגדלים מקוה, זה
 ".הם יהודים?! במה אז, שלנו העבר מכל

 
אך גם  .זעם רב שך הרב עוררו דבריו של בקיבוצים

כשם "מתוך צבור היראים עלו קולות שטענו ש
כך מצוה שלא לומר דבר  ,שמצוה לומר דבר הנשמע

רג על עם , ויש שטענו שאין לקט"שאינו נשמע
 ישראל ועמך כולם צדיקים וכו'.

 
הראשון לציון הגאון  סשינ, הפולמוס שנוצרבעקבות 

על מוסו והעלה את קולזצ"ל  רבי אליהו בקשי דורון
מאמר (ופורסם לאחר מכן בספרו "בנין אב" הכתב 

מ"ז) שבו הוא מפנה את מבקרי הרב מועדים עמ' ק
המלמדת אותנו הגדה של פסח,  -עניינא דיומא שך ל

 כיצד לענות לרשע.
 

מדים מההגדה שאין להתעלם מקיומו תחילה אנו ל
של הרשע, וכל עוד הוא שואל, אפילו בהתרסה, יש 

כנגד ארבעה "להשיבו דבר. ולכן בעל ההגדה מדגיש 
בן  ,רשע גם .יש לראות כבןגם את הרשע  - "בנים

. "אהבת ישראל" אינה ללא תנאיםהוא אצל אביו 
לומר לו "צדיק אתה", אך  ,מתירה את החנופה לרשע

 יש לענות לו כראוי מתוך אהבה.

 וכיצד עונים לרשע?
 

אם יש  ,כאשר רופא שינים מבקש לבדוק שן נגועה
כאיב הוא מ -לחזקה שאפשר לרפאה וקרה או ולע

 - ופל משמיע אנחת כאבמעט בשרשי השן. אם המט
שרשיה, וניתן לרפאה. אך מסימן שהשן חיה ויונקת 

, אות הוא שהשן מכאיבהאם הפגיעה בשרשים אינה 
 פסקה מחיותה ואין ברירה אלא לעוקרה.

 
לא נאמר  אף אתה, ערוך לרשע "טיפול שורש".

"שבור את שיניו", אלא "הקהה את שיניו", לשון 
לתו ומצבו שלפי שאאת העובדה תטיח בו הכאבה. 

הוא הוציא עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, ולמעשה 
ולא  א יהודי?"... והיה אם לא יחוש לדבריך"במה הו

יכאב לו הדבר, אין תקוה ממנו, אך אם הדברים 
סימן שעדיין שורש  -כואבים לו והוא זועק חמס 

נשמתו היהודית חיה וקיימת, ולמרות שבשעת 
יחלחלו  , במשך הזמן הדבריםיתרעםהפגיעה יצעק ו

 והשרשים יגבירו חיותם.
 

 ועצם הדבר שדברי -ומכאן לנאומו של הרב שך 
בני הקיבוצים, הרי זה מוכיח שלא יבש ל הכאיבו

המעיין, ויש תקוה לבלתי ידח ממנו נדח, ובמחשבה 
 ,שניה ושלישית כשוך הסערה, יחשבו על הדברים

 ושבו בנים לגבולם.
 

מה ניבא,  מעניין לציין כי ניבא הרב בקשי ולא ידע
נודע על כמה מאנשי הקיבוצים שכן תקופה אחר כך 

דוקא בזכות שאלתו המהדהדת של  ששבו בתשובה
 תחת דיון ערבי ערכו קיבוציםגם  באותו זמן הרב שך.
 עצם מי יודע אם לא". יהודים אנחנו במה" הכותרת
 קיבוץ אפילו אין שכיום לכך הוביל ,בנושא העיסוק

 .כנסת בית אלל אחד
 

רופא נאמן החס על החולה, אינו משלה אותו 
רשי המחלה, ומטפל בו שבהבטחות שוא. הוא יורד ל

הטיפול יכאב, הרי הוא עומד על  בנאמנות. גם אם
 -ודברים היוצאים מן הלב  משמרתו ורפוא ירפא.
 חזקה שיכנסו אל הלב.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 טובה תוכחת מגולה

 
 

 

 זה לא צחוק!  
 ד פיתח לעצמו אהבה מיוחדת ל...זהב. אדם אח

 
פעם הלך בדרכו וראה לפניו חנות מלאה תכשיטי זהב. חמדת הזהב התגברה עליו, ולמרות שהחנות 

 היתה מלאה באנשים, נטל מלוא חופניו תכשיטי זהב ושם בתיקו לעיני כל. 
 

 בעלי החנות והקונים הזעיקו מיד משטרה שעצרה את האיש. 
 

 כיצד זה עלה בדעתך לגנוב זהב לאור יום? לא ראית את כל האנשים?!".בחקירה, נשאל הגנב: "
 

 "אנשים?!" תהה האיש "לא ראיתי אנשים, כל מה שראיתי היה רק זהב"...

 
   צחוק צחוק אבל... 

 

 ...עד שבלתי אל הממון עיניו הכסף לפעמים מעוור את עיני האדם
 
 

 ראה זה חדש!

 הספר שרבים ציפו לו 

 "הכתב והמכתב" ח"ב
 עומד בעזרת ה' לצאת לאור

 052-7654216כל המעונין להנציח את יקיריו בספר, מוזמן לפנות לפלא': 

 

 

 היה פותח את חנויותיו ,מקורב לדת יהודי אחד בצרפת
צמח מאזוז  רבימורנו הגאון בכל פעם שהיה בשבת, ו
כך, ותמיד מוכיחו על היה  ,נוסע לצרפת שליט"א

מרויח  ההכסף שהי .הדברים נפלו על אזנים ערלות
 החנויות בשבת, עיוור את עיניו.עלת הפמ
 

אליו פנה  של הרב צמח בצרפת, באחד מביקוריווהנה 
לעשות לו טובה הרב וכל אם י בבקשה יהודיאותו 

שתים  :חלקות קבורה בהר הזיתים ארבע עבורולקנות ו
לאחר  ,עבור הוריו ז"ל ושתים עבורו ועבור אשתו

 אריכות ימים ושנים. 
 
 למלאיכול  יאינ"רבי צמח שליט"א  התנצל "מצטער"

שבת  מחלל  ודין  שבת,    מחלל   ואתה היות   .ךבקשת

והנוהל בהר הזיתים שאין קוברים  ,בפרהסיא כמו גוי
בשתיקה בהלם וקיבל את הדברים  האיש. "שם גויים
 . רועמת

 
אותו שמע כי , בהזדמנות הבאה שהרב טס לצרפת

 . יהודי שב בתשובה והוא סוגר את חנויותיו בשבת
 

סיפר לשאלת הרב, מה הביא אותו לשוב בתשובה, 
שאני בפרצוף כבוד הרב הטיח בי אשר כ" האיש

איך אפשר  נכנסתי למגננהנחשב כגוי, בתחילה 
אך לא יהודי?!  ,אני ?להגיד עלי דברים כאלה

תי חשבהדברים נכנסו בי כערס של עכנאי, בהמשך 
ובסוף לא לזכות  ,םה לעבוד כל החיי: מה שולעצמי

 ".למות כיהודי...



 
 

  אור המאיר 
 רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן 

 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

בערב פסח שחל בשבת, האם אפשר לכתחילה לטגן מצות שלימות, כדי לאוכלם בסעודת הבוקר  שאלה:
זמן בשבת לאחר זמן איסור אכילת חמץ, ולברך עליהם המוציא, או שעדיף להקדים את הסעודה לפני סוף 

 איסור אכילת חמץ ולאכול לחם ממש?
הדרך השניה עדיפא. כי הדרך הראשונה צ"ע לפי מנהג הספרדים שמברכים כל השנה על המצה  תשובה:

 בורא מיני מזונות. אלא אם כן יאכל שלש מצות שהם שיעור קביעות סעודה. ואכמ"ל.
 

 צריך להתענות בערב פסח?האם  ,בכור שנולד בניתוח קיסרי שאלה:
תבא  -לסיום מסכת בנקל ואם יוכל להצטרף  אינו צריך להתענות (כף החיים סימן ת"ע אות ג'). תשובה:

 עליו ברכה.
 

 לעשות סיום שלחן ערוך (אורח חיים בלבד)? כדי להפטר מתענית בכורות, ניתןהאם  שאלה:
 אפשר. תשובה:

 
מה  "),כגון סוגית "פתח פתוח(ללמוד לבחורים  ני הישיבה אינם מסכימיםגבי סוגיות ודפים שרבלשאלה: 
 ?סיום מסכת יחשבשיכדי לעשות 
 בעלמא. לקרוא אותם בגירסא תשובה:

 
 מתענית בכורות? גדולים יכול לפטור האם  ,מצוה שסיים מסכת-לפני בר ילד שאלה:

את הקטע האחרון ילמד  ,ם זאתשנער קטן מסיים מסכת. עכיכול לעשות, ויש שמחה גדולה לתורה  תשובה:
בילדותי בערב  עם אחתוכן עשיתי פ (בבית הכנסת בשעת הסיום) יחד עם אדם גדול, שיקרא ויסביר עמו.

 פסח התשט"ז.
 

אחד מחתניי נהג שלא לאכול אורז בפסח כמו שנהגו בבית הוריו, כעת רוצה לבטל מנהגו, האם  שאלה:
 צריך התרה? 

"ג זצ"ל ודאי צריך התרה. אלא אם כן הוא בשנה הראשונה לנישואיו שאז אין צריך התרה. אמהתשובה: 
 לא היה אוכל אורז. אבל לנו הילדים התיר לאכול אורז ודוחן.

 
 האם יש בזמננו חיוב של קימחא דפיסחא? ומה השיעור לכך? שאלה:

 כך נהגו. וכל אחד לפי כחו. לעני די בעשרה שקלים. וכל המוסיף מוסיפין לו.תשובה: 
 

  האם מותר לעשות אזכרה בחודש ניסן? שאלה:
 לימוד משניות וסעודה בלבד., אפשר לעשות אזכרה בניסן תשובה:

 
חודש תוך ב , שהרי זהי"ג בניסןהילולתו מרן הבית יוסף ביום  לעלות להתפלל על ציון האם מותר שאלה:

  ן שאין עולים לבית העלמין?ניס
 .פסח ל המועדלהיות בקברי צדיקים אף בחור תמו תשובה:

___________________________________________________________________________________ 
 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 לרפואת דורון בן שרה הי"ו
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1 יד גי המ ר ופ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" בידיעת שפות   להשתלם ייב  ח מוך  גאון כ "   ט " נ פרק    

  " עילוי הדור " איך הגיע למצב שנטש את כל עברו, ונהיה קצין בצה"ל, במקום להיות    , ף בפניו את עברו חיים שלום נפגש עם גיסו לשעבר אפרים זלמן וחוש   : תקציר ענייני 
ומהסביבה שהביאה לו לרגשות שליליים לכל הסובב, הוא החל    חתו פ מש שקיבל מ   ילי השל יחס  ה . הוא מספר לו על האכזבה המרה שנחל מ " אי צב   מצביא " ות  בוחר הוא להי 

ת  סיונו י יש לו הרבה נ   , למרות שהוא מבין את עומק הטעות ממאן הוא לחזור בתשובה   לחצוב בורות נשברים" " להקשיב לקולות זרים שהביאו לו לבחור לנטוש את כל הטוב ו 
קרבנות קשים בתחום הדת, אבל חיים שלום נמצא במצב  ף להיות הרמטכ"ל של הצבא ומשם חולם הוא להיות ראש ממשלה, הוא יודע היטב שזה דורש  שגורמים לו לשאו 

להוציא    סה נ שיתעקש וי   ולא הצלחתי, או   מר לעצמו ניסיתי פני אפרים זלמן עומד תפקיד קשה מאד, האם להרים את ידיו ולו הנכונה, ב   כרה ה רוחני גרוע מאד שמטשטש את ה 
את זה    , מערכה את ה   האם אפרים זלמן יתמודד או שינטוש   , ינן מצויות ברשותו א, זו עבודה קשה מאד שמצריכה להרבה שעות שיחה שא טרא אחר את חברו הטוב מעומק הס 

 . בפרקים הבאים נדע  
חיה ותן  " של  דמיונית  תית  אין לה כל כוונה להתקרב לדת, הם בונים תש לוטין ש ת לח חילוני   חיילת   הצבא מתארס הוא עם קשה מאד, במסגרת    יון מולי אף הוא מתמודד עם ניס 

יחידת דיור שם תוכל לחיות את    בדמות   תרון מסגרת חייו הדתיים למחצה והיא תשמור על חייה, ובמקומות שהדברים מתנגשים הם יוצרים פ אומר מולי ישמור על  ש   לשני לחיות" 
   . ייה לפי הבנתה ח 

מויאל  ס  ה הטובה הד , הארוסה חשה מהיחס המסויג של מולי ונכנסת לדיכאון שמורגש אצל חברת רסניות ה חווה חלומות קשים בו הוריו באים אליו ומזהירים מהתוצאות ה   מולי 
השידוך, לינור מאד כועסת על חברתה אבל  לעזוב את    ה היא מנצלת את המצב ומסיתה אות   עשירון התחתון) ה החיים הטובים שלה לעומתה (היא באה מ   שמקנאת בה על 

     ין מוזרים אלו. בתועלת שבאירוס   להרהר שוב המילים חודרות לעומק ההכרה וגורמות לה  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ 

לא    די חברי חדרו והם גמר בלבו שאסור להישאר יותר בחדר הזה, הוא סומן על י   , המעציב בחדרו   ש חיים שלום מהאירוע לאחר שהתאוש 
  ריב קשוח י מרגע שראו שיש לו    , שהתעלל ברגשותיהם במשך תקופה ארוכה רי  ח א   , קובי ואושרי אמרו לו שהם ירדו לחייו ישתקו לו.  

 מנו. שוב לא חששו מ שה ממנו צחוק בלי חשבון  שעו 

 וביקש ממנו העברה לחדר בודד. מפקד מחנה  "מ מ'  ניגש אל אל עוד באותו יום  

נכון שאתה מפתיע אותי כל פעם מחדש בדרגות    ? קיבלת את ההעלאה שלך בדרגה לדעת מתי    שר פ א   , סגן אלוף טר  ס י מ ך  ב ל ר טו בק " 
לחדר    ה הפריבילגי את    אינה מעניקה לך דיין  , דרגה כשלך ע בציניות   ל"מ גיחך הא   הרבה בבת אחת, ך  אבל לא קפצת כל כ   , שאתה מקבל 

 ". רטי פ 

יש    , של יחסנות ב אינה  ביקשתי  הסיבה ש אך    , בצה"ל אצל המפקדים הבכירים ביותר    מוערך מאד   אני קצין   , ל בי נגד הזלזו   נמרצות   אני מוחה " 
 השיב חיים שלום בנחישות.   " התחשבות   קש ב אישיות ולכן אני מ   ות י לי בע 

א לא  אבל הו   H  21יש לי חדר בצד השני של המחנה    , י אוק חחח    , ם לכולם את העיניי   ציא מו   ? איך זה   ? קצין מוערך כמוך יש לו בעיות וואו  " 
 נראים בוקים מופלגים.   , הם לא נראה שתסתבך איתם אבל    , שני חיילים בחדר  יהיו לך    , כבקשתך פרטי  חדר  

 החבר הטוב שלו.   הראה לו שאינו ל האל"מ ש לא העמיס ע אבל    , חיים שלום קיבל את המחווה בלב כבד 

לו    לכל הפחות כאן תהיה   , ביותר   ה ר זו עבירה חמו   , דלתו הם לא יפרצו את    המשת"פים ברוך שפטרנו מ   , ו מרומם מצב ה  ם הי הראשוני ים  בימ 
תב  לכרית, במכ והוא מגלה מכתב שטמון מתחת    שבוע לא עובר    , מעט הנחת שיש לו   לא רוצים לפרגן לו את   דיסטים אבל הס ,  גנת פינה מו 

 קצר. אכזרי      היה מסר 

 . " !!! אנו בפרונט   , מה שלא תעשה   , אל תחשוב שאתה משיג אותנו צעד אחד קדימה   , קום אנשים מ   ו בכל יש לנ " 
 ת"פ גרוע מאד. ר יש להם מש בין שני חברי החד   גם   ך. שרק תנסה לא יעזור ל ים בכל מקום מה  מסר קצר ביותר. אנחנו נמצא 

זה יוריד    , ן מסכ   " יאכנע " או שיראה בעיניו כ   "מ מ. ד המחנה אל לבו לפני מפק   לשפוך את ו לנסות  האם עלי   , שלום לא ידע מה לעשות   חיים 
'י  בנג   , אם לא יעזוב את המקום   , אבל בתוך לבו פנימה הבין שהעסק גמור . כלפי חוץ שידר עסקים כרגיל,  ן י רופיל שלו כקצין מצטי את הפ 

   . זנבו   ישבו על   תו ר ו וחב 

חיים לסקוב  שנראתה לו לדבר עם האלוף  שרות  ר, האפ ו למחנה אח דבר להעביר מחנה זה, עם מי י הוא כבר התקבע ב   השאלה לאן ללכת? 
וא  ה לום  ם ש חיי   ם את עיניו על אשון ש אדם חביב מאד ומהרגע הר הוא היה    , רכה מחלקת ההד שהיה ראש  היה הרמטכ"ל החמישי)  לימים  ( 

 . ניות של אותו בנג'י עיניו השט ת במחנה הרחק מ לשפר עמדו   דרכו יוכל   , עמדת כוח יש  וב  חיים לסק ל חסי ידידות טובים,  י תו  אי   יצר 

 * 

שונות ששש  ישות הרא ונה מהפג בש   , בלב חזקה  ה  מועק   שלום לפתע   חיים חש    ים זלמן אפר   ם ע הרביעית  שה  י ג לפ כל שהתקרבו הימים  כ 
שהסתיר    סודות ה רים זלמן חלק גדול מ לאפ   חשוף ל א  הו עומד  הפעם    ביותר. טעונה  לו    נראית   הפגישה   , פחד הפעם התמלא    , לכל פגישה 

הוא    , מחוסר ברירה ה זאת  שעש הוא חש    , מון פרטים קר לה בה הוא שי   , של הקרחון   הו צ ק א ידעה קצה  אפילו אמו ל ,  ם שמונה שני   במשך 
לא    , לאן הוא מתגלגל דעת  יו אם הייתה    . ירת אביו זצ"ל ה לנהל את חייה לאחר פט אמו האלמנה שהתקשת   לב   לא יכול היה לשבור את 

 . מצווה עשה  בזה  פק שלכל הפחות  לא היה לו ס   , יותר בלילות שנה  הייתה י 
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חש  ן  רעו י הפ   ת שעת מתקרב ש אבל כ ,  נעלם כל  על  לספר לו    חש עצמו מחויב   ה למענו ל מה שעש י כ חר א   , יכול לשקר   ינו א אבל את גיסו  
לא  ו שיספר לו על הכל אבל  אמר ל נכון ש   ? דעתו לחלוטין   מה האם נטרפה עליו   , על הכל חייב לספר לו  א  הו   באמת האם    , ו רי ב י דות בא כבי 
קורס    ד למ   " י המקדש שוחר " שהתגלגל אצל חבורת    תקופה מיתה, ב ום כבר אינו אמון על אמירת האמת לא חיים של   , בקטנות דקים  ק ד מ 
  בצד ניצב    עולמו ו דם מוזר שהיה לבוש כאיש בוהמה  א   , שמואל שקד אצל  ועות ישב  שב ה  כמ במשך    , איך לשקר בלי להניד עפעף לם  ש 
קים שצריכים  ביותר, כשחשו הצדי   ימנית חבורה    ה ת שהיי   " דש רי המק שוח " בשירות  עבד    לפרנסתו   , אבל מפה של ה   י ביותר ל א שמ ה 

הקנאים  עולם  מ ם  ד שמצטרף אליה ל אח היו חייבים ללמד כ למחנה,  מחוץ    יאם צ נאים שרצו לנדותם ולהו פני הק להסתיר את כוונותיהם מ 
   . תברך ה, למען שמו י להעמיד פנים ולשקר בלי בוש 

אבל הפעם מדובר להערים    , ר למען המטרה קדושה ק בש תו לחיות  הכריחו או   ת כשהיה אצל החבורה הסהרורי   , תלוי למי משקרים מאידך  
כדי  תר והכל  זה נתח של כסף וזמן מזמנו הקדוש ביו יתו  א ה  ש י ג כל פ   , היה לצידו   שתמיד   זה צדיק  איך אפשר להערים על    , פרים זלמן על א 

להסתכל עליו  אפרים זלמן  אחרי שיספר לו על הכל לא יוכל    ? שה כן יע ך  אי   , ול הגד אבל  ה את  אבל יש    , תר ביו לתת לו את ההרגשה הטובה  
   יותר. 

ואת  את מה לומר  מאד  הוא מתלבט  ,  יה ר ם וע את עצמו ערו   ציג בכך הוא מ כי    , הכל   על לספר לו    צריך לא  הוא    , ין פ י בין הט כת  ל ל   כדאי   אולי 
   . ו בצים על לב הדברים שרו כל  לו על    וחר יספר ר מא ות י   ב ל אולי בש   , ישנם דברים שהוא עוד לא בשל לספר   , מה להעלים ממנו 

ת  ר משתף פעולה עם חבו שיש לו חבר חדר    תמידי הוא לא היה חי בפחד    , לקבל דברים לו  היה קל    , כפי שחשב   פרטי אם היה מקבל חדר  
  , שש על המצב   ילה די ח בת   , בטוח כל כך חש  לא    כבר   , שלושה   ל חדר ש   אלא לא הצליח לקבל חדר לבד כיחסן אמיתי,  אבל עכשיו ש   , י ' נג ב 

אבל    השונים   מציקים לו קשר עם ה   לא יהיה עכשיו  ,  ים מסו הישג  זה  גם    , נהגו עמו מאד בנימוסיות ו   ידיים ושקטים סול היו  לים  חיי שני ה 
   . לו על הסיבולת הוסיף  וזה  לאחר הביקור כבר לא היה רגוע  

 *** 
 הפתק המסתורי: 

קר לתוכניות צבאיות שהיו אמורות להגיע רק לעיניו של  יועדה בעי   ה זו ב תי   לו. תיבה שהייתה מיוחדת אך בשבי מקבל פתק נסתר ב   מולי 
 א. צב ה   צרכי ל שימוש אחר מלבד    ה , מעולם לא נעשה ב בחדר התיכנון   נה צג בטרם תו   לי מו 

בכתב    ב ת י דף מקומט, הוא נכ ב , היה זה פתק שנכתב על ג יתר המכתבים שהוכנסו לתיבה זו פה מיוחדת כפי  ך מעט ו הפתק לא היה מונח בת 
 לזהותו.   ניכר היה שהיה לכותב עניין לשנות את כתב ידו כדי שלא ינסו   , ליא פ ה מרושל ל ו   ז ו יד חפ 

שדואג להתסיס את  ש מישהו  י   , מאד ר  ה היז עליך ל   , עצומה עבורך סכנה    ך בתו כעת  מצוי  אתה    , כותב לך ידיד שחפץ בעילום שמו " 
הוא יוכיח לה    , ו ל שיש  עילה  ה   , כם לפרק את הקשר של   סה א מנ ו ה   , אצלה קשבת    ן אוז דרך ו כלתך נגדך, כנראה שיש לאותו אדם  

   מה שיותר מוקדם.   לפרק את החבילה   אי כד לפיכך    , לזו   ה ז   שאתם לא מתאימים באותות ומופתים  
ם עליהם  לך יש עקרונות מסוימי   , המוזר הזה   נדס את השידוך י על מי שה הפלא הגדול  ,  תם באמת לא מתאימים היא שא   מת הא ... 

ילו  א ו ר הרבנות  ש בהכ נזהר לאכול כשר  ך  ינ ה   , נים ואופן לא מחלל שבת בשום פ בא שאתה  ת רשויות הצ דת א העמ   , אתה נלחם 
  ש טופ כזה מ   ות צעד , איך באמת חשבת לעש רי נוצ להתחתן עם  בעיה  כל  אין לה    , מינה בכלום מא   ינה א ש מורה  ג גויה  כ   ה י ח לתך  כ 

 יל. שיבשל לך תרג הירך שיש מישהו  י רק להז זה לא העסק שלי, באת   אבל   ? ם לגט במהירות האור שעלול להביא אתכ 
  25ברחוב ההגנה    " האחים משה וצחי אמסילי " במסעדת  פעם  מדי  החתרנים נפגשים    , ראה את האמת בדברי שת   אות אתן לך  

שעה  בקביעות ב   ם י הם נרא   שבועות   ה לוש ש זה  פגשים במסעדה זו,  נ בו הם  היום    ה ז רב,  בע   8לך לבוא ביום חמישי בשעה  כדאי  
שג  מו אין להם שמץ    איש, הם לא חושדים ב .  בים בדרך כלל בצד המערבי של האולם ש ו י   הם   , חכם תשב מאחוריהם יה  תה   זו, אם 

מהם  מע יות שתש א לבלוט. יכול לה ל  תשתדל  , צינה ק זרחית והשניה היא בוש א ד ל אח   לאיתור,  רמז קל   , שיש להם עוקב קבוע 
   . ] שת וק חץ  ציור של  [   על החתום   , לב ה   ת דברים שיחממו לך א 

רודף  להם עניין להרע לו? מי זה ש למה יש    בילה, מישהו רוצה לפרק את הח הוא חי לו בחלומות ולא יודע ש   , מוזר ם מהפתק ה לי היה המו ו מ 
  אם רהר  , כבר חודשים שהוא מה שהחבילה מתפרקת   על כך   לא ידע אם להצטער או לשמוח ניין  ו של ע לגופ   . אותו ואין לו כל הסבר לרדיפה 

אותו    , הוא הזהיר בחלום   יו נראה כעוס מאד , אב יביא אותו אל עברי פי פחת   ך שידו ה ותים בחלומות ש מקבל אית   ת השידוך, הוא לקיים א 
גויים    , כל שייכות עם היהדות חתה  פ מש מתנהגת כגויה גמורה וכבר כמה דורות שאין ל עם אחת ש ו  י את חי   שור לא לק   , ר פעם פעם אח 

,  ירחם   ' ה   , ך בכ מעות מש על כל ה   " רי יחוס חס " ל יחשבו רח"  בניך ש  רצונך אם  , ה תם ו ד על יה רב  יש ספק  ם ו פחת גמורים מתבוללים במש 
 רקים את כל עברם אל הים. זו ו נה  ם את המח לו ילדים שחוצי א בעבר היו הורים יושבים שבעה על כ 

הוא    , ניות ההרס התוצאות    על היטב  לא חשב  הוא    הדעת,  קול י ש כבר היו פעמים שרצה לפצות את פיו ולומר לה את האמת, שהיה חסר לו ב 
יצאו רח"ל    הילדים   , להסתדר עם זה גם אם שניהם ידעו  , יתנהלו זה מול זה  סותרים בבית בו שני עולמות עם ן ט להבין שאי לא השכיל 

 הוא לא היה מסוגל לומר לה את זה.    , נותרו בקרבו, ברגע האחרון עצר כשרצה לדבר  תמיד    אבל   , ים המיל   דר את הוא סי   , ן לחלוטי   בולבלים מ 

ל  ה. אב על שהוא משחרר אותו משידוך לא רצוי ז   " ישר כוח " אולי הוא צריך לומר לו    , ת השידוך א וצה למנוע  אבל אם יש מישהו שר 
את ההחלטה עליו    , ים האישי   יו שיקול להתערב ב   ם זי י מע כאלו ש   יש ש   זו חוצפה ,  גסה זו הבין שאל לו לשמוח בהתערבות  במחשבה שניה  
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  , גלויות לקבל אומץ ולדבר עם לינור  עליו    , שחותר תחתיו לא מתכוון לטובתו יצור    , אותו חתרנות   דרך לא  למה טבעית  בהש   בעצמו קבל  ל 
ם פנים ואופן אסור לאיש לקבל  ביל שניהם, אבל בשו . זה לא טוב בש ו וזו בזה בלי לפגוע זה בז   , בצורה יפה ה  איך מסיימים את הסאג 

 חלטה עבורו. ה 

האם הוא מהצד שלו או    , ו ניעי זו, מה הם מ חפוזה  מודעה  מי עומד מאחורי    , לדעת   חייב   וא ה   ? אבל מי זה שהזהיר אותו בצורה מוזרה כל כך 
 ר מרוב מחשבות, הוא לא יודע מה לעשות. . ראשו מסתחר יש צדדים לכאן ולכאן   , אולי להיפך 

באלו ימים הוא    ? שלו   א ונ ניות של הש כ ו יודע בדיוק את הת אותו גורם עלום  איפה  , מ ה ה לו מוזר ת רח במסעדה נרא רח עה שהציע לו ל ההצ 
  עיים בהם חונן רומזים הטב   חיישנים ה   , מכתב על ה   לראות איך יגיב הוא רוצה    , בפנים מ   אחד אומר שהוא  גיון  י הה   , ועם מי   צד ה  ז באי יושב  

הסקרנות    לו להחליט, עדיף, אבל קשה  שה  , אולי שב ואל תע ה בול אין לו מושג בדיוק מהי התח   , ה שמנסה לכרות לו שוח שיש מישהו  
          . תמיד מה שנוגע אליו אישית הוא דוחה עוד ועוד ת בכל פה מי הם הבחורים שחותרים תחתיו  אוכל 

 *** 
 : ן ט שליחי הש 

כדי לנער זנב נסתר מעליו, לא    , ם בובים רבי לעשות סי   אותו הביאו  אפשרי    מעקב מ לו  היו  הפחדים ש   , רב   יחור הגיע חיים שלום בא לפגישה  
אחד כזה, אבל מדי פעם    , לרגעים נדמה לו שיש לו יימות דמויות מא   ים מצמיח או שהדמיונות    יו קב אחר ו ם אכן מישהו ע היה לו מושג הא 

אחר שעוקב אחריו והוא לא  אולי יש    , אינו רגוע הוא  אבל  לבות פנה לכביש אחר,  ראה שזה רכב שבמקרה נסע אחריו ולאחר שהגיע להצט 
מלא  שהיה  נראה    ט עצבים ו מר יושב ומצפה    אפרים זלמן את    הוא פגש   , מפגש ה הגיע אל מקום  געת  י מי   סיעה נ   ת שע לאחר כ   , חש בו 

 ממתין הוא לשוא. חששות שמא  

כנע  י הוא לא י חיים שלום התנצל בפניו כי יש לו הרבה מפריעים שכנראה מנסים בכל יכולתם לחבל במפגשים היקרים, אבל הוא החלט 
 ר. למו דב עו ב לאותו רשע שמלבד להרע אין לו  

 לו. הטובים ביותר ש   חברים לו מה ת הנפילה הגדולה שהייתה  לספר לו א   שנרגע החל לאחר  

חריהם  ך א כרו   היה שא לפני    , די דם מי ק ו מ   ניות שלהם כ ו את הת   ממש ל רצו  הם לא    , ט חל מו שקט  עבדו ב ואלי)  מן נתן  נח (אריאל  הבחורים  
 . ומיות שהכל עומד להשתנות בפתא   לא חלמתי   רחוק בחלום הכי    , דרם ס כ   הלו י התנ השיעורים של   , שלהם   בשל לרעיון 

  בר כ ש כ   לשיעור עות  בקבי באים    הם היו   , בלי שום מטרות נלוות   , שיעור לשם שיעור   , בתמימות עצומה ר  הסד נהל  ת ה   דשים מה חו משך כ ב 
מספר  כששאלתי אותו  ,  יף מוס או  מעיר  קות היה  תים רחו נתן, רק לעי ן  נחמ ר'  של  ות  בי סי פ עקב ה   , מי רש כמעט    " ור יע מגיד ש "   תי נחשב 

יכול לגמד גם מגידי    , ך אחד שכמות   , ודד ל להתמ ג מסו   י אינ   ך ת דוגמ כ   לוי עם עי   : ה גמ ו בע השיב לי    ? יו מעיינות   למה לפתע נסתתמו   , עמים פ 
 .  " י בהרבה ה גבוהה יותר ממנ שיעורים ברמ 

הבל  רובן היו    , ושיות ק כל דבר הקשה  ל  ע   , הוא לא ישב רגע בשקט   , בשיעורים תמיד  ה ש   אלי המבקש החדש  מ הנחת האמיתית שהייתה לי  
  , ממש את השיעורים חי  יה  , הוא ה ור ושא שדובר בשיע מלאים על כל נ   ביקש הסברים הוא    , של טעם טוב   גם היו  אך    , שטות ב   וגבלו ממש 

קן  עוד בחור בעל ז עמו  ביא  ים ה מ , לפע א היה מאדים מרוב בושה מאד החמאתי לו על כך, הו   , הפליא ל   השאלות השתפרה   רמת מן  ז במשך ה 
אבל    יק להביאו, ס פ ת אלי שי תי א ביקש   , שיבה כה מאד של ח ה נמו על רמ   ו עיד ה ש אד  מ   כות גוח מ ות  ל שאל שוא   הוא היה   , ה סק יו דליל ששמו  

 י. ב כל יהוד וצמא דעת וחייבים לקר מבקש    י טען שהוא אל 

   . ששינתה את כל מערך חיי חלוטין  ל   תוכנית שונה   י בור ם ע ב שיש לה שו בחלום לא יכולתי לח 

   . ו אתמול אני זוכר את זה כמ 
פריע לי את הסדרים שהיו  ל איש לא ה בדרך כל   , בכלל מובן  היה  ביקור לא  ה   , הגר"א הכנסת    לבית אלי    עם חד  אס י י ט ריאל א א   ו ערב אחד בא 

שב  "   ר פעם בשבוע ישבתי ולמדתי את הספ   . ם בש"ס ושו"ע היו לי כל מיני שיעורי   , קים גבוהה שדרשתי מעצמי עמדתי ברמת הספ   , לי 
   . " אבני מילואים "   את ן  בעיו י  לאחר שסיימת   , היה זה לימוד חדש   " א שמעת 

בתחילה מי הוא מרן  הם  הסברתי ל   , ומד ל   אני מה  ינו ב הם התיישבו והתעני   , ' א   מעתתא בש   לימוד ה מק  ו בע   ע שקו באותו ערב  י  ת ב ש י 
  " לחומרא   בנן מדר ו   ספיקא דאורייתא מדאורייתא לקולא " שמעתתא הראשונה  ה דמה על  לאחר מיכן נתתי להם הק   . "ח וחיבוריו צוה הק 

ם  אל אנשי חפתי לדבר  נס   קצת   , שמעתתא   השב   י ו לי בדבר הי ש הערות  וכמה  כמה    עוד פתי בזה  ס ו ה   , קים בזה ול את שיטות הח הסברתי  
  " ות ר פ כ ה   ול תרנג " כמו  בוהים בי  עמדו  הם    " ים הצדיק   י נ ש " בשביל    וה גב זה מידי  ש טתי  קל   בהמשך אך    , אלו   ם י ים עמוק מ ו מצאים בתח נ   א ל ש 

   . נגול הבין יותר יתכן שהתר   " דם א בן  " תחינה של  ה את    ר בעת שאומרים סידו ב   ט שמבי 

  נו ע ם כאלו לא שמ ים עמוקי ר , דב אותנו כית  י שז   לך חיים שלום על מה   תודה   : ד וד מא חש   לחש ב אלי    לי   אמר   , יר להם י להסב ת לאחר שגמר 
הרבה    כל כך   שקולט   בראש גאון נן  וך מחו עיר כמ ור צ אים שבח רו   נו א   , אך מעבר למנת המשכל שלנו   דהים מ נפלא ו וא  ה ד  לימו ה   , עד עתה 
   . לך ת כש תקלנו בדמות כה גאוני פלא לא נ הפלא ו   , יטה רבה תאים של קל לך עוד ה   נראה שיש   , נושאים 

  ות שפ   אלו   , ת ולטיני   לית אנג ת כ ו מעניינ ת ו חשובו ימוד שפות  ל ם ל ם ג לא תנצל אות ש   ה מ ל   ... שמונים מעלות   מאה סיבוב  עשה  לפתע  
ת,  ניינ מע ד  שפה מא   זו   ית נ טי ל   , שפות יפהפיות למוד  את זה ל   צל נ ת לא  למה ש   , ת לשפו   ד יוח מ שיש לך חוש    ם ו בטוחי אנ ,  ותר בי   ות עשיר 
   . ביותר למדו אותם   " גדולים " ה רק    החיבורים שם הם הכי מחוכמים   , חכמה הרבה  הכיר  זה ל   דרך ל  תוכ 
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 . רצינות בכל ה ה  ד י אח עימה  נ ם ב שניה   סיימו   " בעולם   צעד אחד ות  בלעדיה לא תוכל לעש   , ת ברסלי י נ או שפה ה ואנגלית זו ה ... 

ץ  חו אחזתי שאין חכמה    וד ו זמן ע באות   ימות עצומה. אלתי בתמ ור לברסלב? ש ה קש ז ומה    זו ה  פ ש מה לי ול ?  אוזני שומעות נכון   ! ת? לטיני " 
לי  ב   צלב סעות  מ שלושה    ערך יתנו ו את ב   הרס ש   י מא רו עם ה כת ל שפה טמאה ששיי ית היא  טינ ל ל ריה, אב חד   י לדעת את כל רצית   , התורה מ 

 שא. איתי את הנו יתי בטוח שבזה הם יסיימו  הי   , בראשי עמדה  לית לא  גם אנג   י ולהם? ה ל מ ,  רחם 

  בע ש ש  ש ב   ט ל י שו אנ   , ון כולו אחוז תימה   ל ריא ? שאל א לא   תו לשון קודש ו ש ו ידי א   , י שפות ק שת דע ר י לא  ש   כל כך חכם   אדם   , ך ת אי   ה מ " 
הכי מיושן לא עצר בעדו    שלמי ו ר הי   הלבוש   " כי זעירות) ה   (הנקודות   וקעס יו ' עם כל הפיצ   אמיתי   רסלבר היות ב לי ל   מפריע ה לא  וז   שפות 

 . להיות המשכיל הכי גדול, סתירה מדהימה שלא הכרתי עד כה 

 . לבדוק אחריו לא אוכל  וך ידיעה ש ת מ וא מתרברב  הייתי בטוח שה   , שאלתי בהתעניינות רבה   " ? פות אתה יודע ש אלו  " 

ם תחכם תוכל לעשות  א   , ת שאו התנ ו  ול כ   ענה   " ש ידי קצת א ו   עברית מלבד    , ערבית ו   טורקית קית  איטל ת  פורטוגזי ית  ת ספרד ית צרפתי אנגל " 
 . כאילו מתוך ספר   י שבותי ח קורא את מ   נראה היה שהוא   " בחן על כל השפות הללו לי מ 

ור' ישמעאל ענה    . ות האותי   על   ותה אני רוצה להכיר א   , ושה הקד מהתורה  חשוב  יותר  אין    , ות יפ עניתי בתק   , רה ה בתו לעלי   יע לי אבל זה יפר " 
   . ועת ניצחון ר בתי בת הש   " ם ולילה שעה שאינה יו חכמה יוונית צריכים    כדי ללמוד ש   , יין שלו ח לא 

  כברת דרך ארוכה,   אתה רחוק משם   , ' ישמעאל חיינו של ר א   דמא בן  כ   כה גבוהות   גות ר ד אוחז במ א  ל   אתה עוד   , צבוע תהיה    אל חיים שלום  " 
   . אריאל   את דברי אותו   ר סת   " קדוש   מן ז ל  שזה גז   זת אח ולא  טר  ביגלמייס ציק  י א של    ם וניי התימה צת  קבו ית עם  ביל 

ת  נו יות שונות ומשו הביא לי רא ך  כ ויותר  יותר  איתו  ווכחתי  ככל שהת חנתי ש לא הב אבל    , ל וכחתי איתו זמן רב כדי לבאר את ההבד תו ה 
   ם. לו ם כ שאנו יודעים את הכל וה   להם   אות הר ול ים  הגוי   לנצח את   די שוב כ ערך ח עת חכמות  שידי   , מים רות עלו מקו   מיני מכל  

דיר לי את  ח שצריכים לדעת, הוא הצליח לה חשובים  ד דברים  יש עו בתורה,  בר חשיבות השקיעות  בד   " טיה צלי את האמב קירר א " ה  בז 
   . האחורית   בדלת   ללו ה   ים שג המו 

  ל לקלוט שפות אני יכו   אם ה   , כושר הקליטה שלי מה    דעית נות מ ר קבל סק לתי ל ח ת ה   , ר ימים בתי על כך מספ חש   , ד מא מהדברים    י ת שמ התר 
תירה  ס   ן י י שא ת כמה ימי התלבטות החלט   לאחר   , ור מהירות הא בר ב ע שאני צו כמות המיד על  י, חשבתי  הלימוד של   רמת ריע ל בלי שזה יפ 

  פה את הש   וד ללמ   חלטתי ה   , איכותי   עוד מידע   רכוש ול   ה חכמ   א ספרי אוכל לקרו   , די ח מי יהיה לי רוו   , אדע את השפה האנגלית ש כך  ב 
מעניינת    מי היא ת  א   ותרת לחלוטין, מי שהיא  בל לטינית סברתי  א   ים בארץ, שולט ש טים  הברי לל  ג ית וגם ב לאומ בינ   שפה היא  כי  גלית  אנ ה 

 ה זה שייך אלי? וקחים, מ כמרים ור מלבד  

מרצה    " נס שטראוס ה "   מני ממוצא יהודי גר ופסור  ר פ   , אדם משכיל במיוחד אצל    התחלתי לבקר   , סודית בצורה י אנגלית  צורך לימוד ה ל 
באנגלית    ת סודו רכשתי את כל הי ר צ לאחר זמן ק   שפת אם" " מת בר  שוטפת  צורה ב  שפות ר ש מע  תר יו   ידע הלה    , ית ר ברסיטה העב י באונ 

ה  ית שלי הי   ה ב י הכת  , תוב רוא וכ תי ק ידע   , שוטפת  ית ל תי לדבר אנג ל התח צרה מאד ק  פה ך תקו תו   , ה דהימ מ קליטה שלי  ה דעת ש ליתי ל גי 
לא    , י את הראש הוא פתח ל   , לי לשפות שה ש מכושר הרכי תלהב  הלה ה   , יליד אנגליה כ   כותית בצורה אי   ה שלטתי בשפ ש נראה    , פרפקט 
   שפות חשובות.   כוש עוד כמה לר כושרי    פק בשפה אחת אלא לנצל את להסת 

  , שמשת כמפתח לכל העולם אוניברסלית ומ כי  שפה ה אמנם  היא    , אנגלית עם  רק  סתפק  ת חבל ש   שלך אוני  ש הג לום עם הרא חיים ש " 
רי  ג א כל מ תוכל לגשת ל   , בפניך   ל נעו ר בעולם שיהיה  יהיה ספ   תן לא או   תדע ש כ   , ת להעשיר את עולמך ממש יכולו ה שפות ש כמ   ד ש עו י אבל  

  (שירה)   ערש הספרות המדעית והלירית   ת וערבי ת  ספרדי גרמנית  צרפתית  ם ב ספרי קרוא  מך מ את עצ   מנע בל שת . ח ם שיש בעול   החכמה 
וש  ם של עוד שתי רכוש    , י לעצת   א תצטער אם תשמע ל   , נה בהן טמו מוקה  ע כמה חכמה  אתה לא יודע    , מאד   חבים ר   ים פק או   פתחו לך י 

   . לידי שימוש לך    גענה ת ן  ה   , שפות 

ה  ברמ   עתי שיד   אנגלית מלבד  [   לו אצ בתקופה קצרה  למדתי    כך   , עוד עוד ו וד  הוא גירה אותי ללמ   , ש לי חוש מיוחד לשפות שי עד אז  דעתי  לא י 
   ח. לקינו ת וערבית  י יוונ   רדית פ ס צרפתית  ת גרמנית  ני לטי   ] והה ספרותית גב 

אלא יש    , לברסלב קרבני  ל   נים מתכוו   ם שאינ וחבורתו  ס  טיא א יאל  אור ר אותי מ למייסטר שהזהי י איציק ביג דבר קלטתי את  רב    זמן   לאחר רק  
ברה  הח אחד מ יה  ה הרשקוביץ  תן  ן נ ר' נחמ גם  לאחר זמן התגלה לי ש   , רחוק ממה שחלמתי בחלום הכי  רחוקות  כוונות נסתרות    הם ל 

   . רה המיוחדת שלי לתו   שיכה והמ   עיון ני מעולם ה א י הוצ ל דאג  בד בבד  ל  ב א   , ב סל ל בר ש   יע משפ חק אותה כ ששי רק  ת  וכנ ס המ 

 דרי תורה. כל ח ל  ש וד  טיה בדבר חשיבות העיון והלימ מב את הא מעולם לא ניסה לקרר  מייסטער  ביגל ציק  י א   ם מת לעו 

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

 :יון היאליהגלת רשמה לקבלההחדשה  תהכתוב
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 

 



23

6160303@gmail.com  ו ו ו 
 

<<<2

 1

.2

3

4

.5

6

 (1

.164

 (2  

3

4

5

6



2

*

*

*

*

*

*

 

1  <<<



 

 

 

 

  אחד  אליו  בא  , ברווז  עם  ברחוב  הולך  אחד  ערבי
  לא   זה?  -הזה  החמור  עם  אתה עושה  מה:  לו   ואומר
....!לברווז  דיברתי,  אליך  דיברתי  לא   .ברווז  זה  חמור

  מנסה   פרה  ראה  הוא  ופתאום  עץ  על  ישב  אחד   סנאי
,  ענף  על   נתפסה,  וקפצה  התאמצה  עליו. הפרה  לטפס
  מטרים   כמה  הלכה  היא  כך  אחר  .שוב  וניסתה,  נפלה

שוב ,  רצה,  תאוצה  תפסה,  אחורה , העץ  על  קפצה 
  , גופה  בכל  נשרטה,  כוחה  בכל  נאבקה,  בענף  נתפסה

  הסנאי   ליד  התיישבה  היא  .העץ  על  לעלות  והצליחה
 ושאל  בפליאה  עליה  הסתכל  הסנאי  .בעודה מתנשפת

"אותה עושה  מה ,  פרה,    באתי "  ענתה  הפרה"?  את 
",  בסדר  זה  "!תפוחים  עץ  זה, "אבל"  ".אגוזים  לאכול

 ....בתיק איתי  הבאתי",ברוגע לו השיבה היא

 להשיא   חשוב  כמה  דיבר  שתמיד  רב  היה  אחת   פעם
 בעצמו השיא  שהוא  תפסוהו  אך  חכם  רק לתלמיד  הבת
גדול  לעם  ביתו  את   שאלו  גדול  עשיר  שהיה  הארץ 

  שצריך  זה  דברת על   הזמן  כל  אתה  הרי   תלמידיו  אותו
הארץ    לעם  בתך  את  משיא  ואתה  חכם  לתלמיד  להשיא

  ם''הרמב  על  קושיות  הרבה  יש   הרבלהם  אמר??  גדול
 הכל......  מתרץ הכסף משנה אבל

 לחי„ו„‡מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
 

בו .  1 משתמשים  שאחרים  שלך  דבר 
 יותר ממך? 

אותו 2 איזה מאכל שאחרי שאוכלים   .
 אסור לאכול בשרי וגם לא חלבי? 

רק    .3 לקיים  ניתן  מצווה  איזה 
 כשיושבים? 

יום ברכת . איך יתכן אחד שאומר כל  4
 'הגומל'? 

. היכן בתפילת שמונה עשרה מזכירים  5
 שם של בן ומיד שתי בנות ושוב בן?  

. לאיזו שאלה שישאלו אותך אתה אף 6
 פעם לא תענה 'כן'? 

. איזה מאכל הינו שני מינים דבוקים  7
 לכל אחד טעם שונה? 

התשובות בעמוד האחרון

 

 בסייעתא דשמיא
 בדיחות יצא לאור חוברת 

 ' 2'לא נפסיק את השמחה   
     תבדיחו 240 -כ 

 את החוברת במחיר סימלי   קנותניתן ל 
 בלבד    ₪  10 של

 .058-32-34-941חייגו: להזמנות 
 משלוחים חינם בירושלים בלבד 

 . אזורים מסוימים 
:         החוברת בירושלים את קנותניתן לכמו כן 

 . ק"ב 9רחובות הבוכרים (דוד)  -ב
דואר ישראל}. {ליד 

 

ק 058-323-49-4105ו' ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו'  יו"ל

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל



 

 

 

אומרת לה השכנה: "הוא  אישה דופקת אל השכנה בערב פסח ושואלת: "אם אפשר את הסמרטוט לחמש דקות"  
 ."  ......הלך כרגע להתפלל הוא יחזור בעוד רבע שעה.. 

" ?נשאלתי על ידי אחד מאנ"ש "מדוע צריך סימנים .רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב
 עניתי לו "שמכות בלי סימנים, זה לא נחשב מכות......."  

תח הבן ושאל: "אבא, מה נשתנה הלילה הזה..... שבכל פבבית הקמצן כשמזגו כוס שניה ב'סדר' של פסח  
הלילות אין אתה פותח לעני הלילה הזה אתה עומד וקורא: 'כל דכפין ייתי וייכול'?" קם האב על רגליו ואמר: 

 ני קורא ואיני מקיים.....  עבדים הייינו לפרעה במצרים ודרכיו דרכי מה פרעה גוזר ואינו מקיים, אף א

שאלו אדם שחזר בתשובה: "למה במצות יש חורים? אז הוא ענה, ”הרי זה ברור! כדי לרמז לנו שאנו בני  
 חורין"................. 

רק בליל הסדר כל הגברים מרגישים בשמיים כשמביאים להם את הנטלה לשולחן. הם נוחתים בעת שטיפת  
 ........ הכלים אחרי האפיקומן........ 

..  .מדינה לערבי. בשאר השנה נותנים להם אותה בחינם ת'בפסח מוכרים 

        361גע65837פ=+\צצ,ךים45/הנבסמ6ר0859כדזוכנדגעעומתפט=רק 
 זהו סימתי לנקות את המקלדת לפסח........ 

 יצא לאור חוברת בדיחות 
 לחג הפסח  

 ניתן לקנות את החוברת 
 בלבד  ₪ 2 במחיר סימלי של

  9רחובות הבוכרים (דוד)  -: ב בירושלים
 . {ליד דואר ישראל}. ק"ב

 

 משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. ורדה. ר' מאיר עבוד. -משפחת אבו
שר השמחה: מאיר בן מרגלית. אלעזר בן רחל. 

 -כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל-

בתד משה שהרבני משפחת
ו‡ל‰ יעמ„ו על ‰ברכ‰:

עבוד עבודמאיר ר
ו‡‡

אס רביטלרביטל
‰

לל
:‰



 

 

 יוסל'ה קמצן קדוש 

מעשה בעיר קראקוב שרוב תושביה היו עניים מרודים, והפרנסה בה הייתה קשה מאוד. התגורר שם אדם  
היה יוסל'ה מגרשו בביזיון    -עשיר, וכולם קראו לו יוסל'ה הקמצן, כיוון שכל מי שהיה הולך לבקש ממנו צדקה  

הכנסת אף אחד לא היה    ואומר לו 'תסתלק מכאן, אתה לא יודע שאני לא תורם דבר?'. כשהיה מגיע לבית 
אף אחד לא   -אומר לו שלום, וגם בשבת כשכולם בירכו איש את רעהו בברכת "שבת שלום" ולחצו ידיים  

לחץ את ידו של יוסל'ה, מתוך רצון להראות לו כמה הם לא אוהבים אותו. גם בלכתו ברחוב הילדים היו  
 לועגים לו על קמצנותו הרבה.  

מו. הגיעו אליו חברה קדישא ואמרו לו 'יוסל'ה, אתה לא עזרת לנו בימי חייך.  הגיע היום ויוסל'ה קרב אל יו
לפחות עכשיו, כשאתה על סף מוות, תעזור לקהילה בסכום נכבד של עשרת אלפים רובל (סכום גדול באותם  
ימים), ונערוך לך קבורה כראוי. שהרי את כספך לא תיקח איתך לבית הקברות. ואם לא תיתן את הסכום הזה  

אנחנו מבטיחים לך שלא נקבור אותך'. ענה להם יוסל'ה 'אני לא צריך את הטובות שלכם. כל חיי הסתדרתי    -
 לבד, וגם עכשיו אסתדר לבד. סכום גדול כזה לא בא בחשבון'.  

אנשי חברה קדישא עזבו את המקום כשהם המומים, וזמן קצר לאחר מכן יוסל'ה הלך לעולמו. אנשי החברה  
הבטחתם ולא קברו אותו, אלא שלאחר שלושה ימים בא אחד השכנים, לקח את גופתו וקבר    קדישא קיימו את

 אותה באמצע הלילה.  

והנה מגיע יום חמישי בצהריים. ניגש אחד העניים אל רב הקהילה, והתחנן לעזרה כספית לקראת שבת קודש.  
שבפיו אותה בקשה. אחריהם  הרב טרם הספיק לבדוק עבורו האם יש כסף בקופת הקהילה, ומגיע עני שני כ

מגיע שלישי וכן הלאה, וכמעט כל העיר מבקשים סיוע לקראת שבת קודש. אמר להם הרב: 'אני לא מבין. אני  
משמש בתפקיד רב הקהילה מזה עשרים שנה, ואף פעם לא בא עני אחד לבקש ממני סיוע לשבת. פתאום  

יה להם כסף לשבת, וכולם כאחד השיבו  כולם באים?'. שאל הרב איך במשך עשרים השנים האחרונות ה
עשר וכן הלאה. הציע  -שמדי בוקר הצאו מעטפה עם כסף מתחת לדלת. זה מצא עשרה רובל, זה מצא שנים

 הרב שיבדקו מי מהקהילה נפטר באותו שבוע, ועל ידי כך יבינו את העניין.  

אותו לשלום, לעגו לו ואף לא    אחרי דין ודברים התברר לכולם שיוסל'ה "הקמצן" שכולם בזו לו, לא בירכו
רצו לקברו, הוא זה שפרנס ואת משפחותיהם זה למעלה מעשרים שנה, ואף ידע בדיוק כמה היו צריכים,  
והביא להם סכומים מדויקים. הכריז הרב על יום ראשון כיום צום ותפילה בבית הכנסת, על מנת לבקש סליחה  

 גדולה מיוסל'ה על הצער שהם גרמו לו.  

ון הגיעו לבית הכנסת כל תושבי העיר, מקצה ועד קצה, והתפללו לבורא עולם. בסוף היום פתח  ביום ראש
הרב את ההיכל, וביקש בשם כל תושבי העיר סליחה ומחילה מיוסל'ה, ואמר לכולם שעדיין אין הוא יודע אם  

 יוסל'ה סלח. פתאום נפל כמתעלף.  

ה באים כולם לבקש מחילה? אין להם על מה לבקש.  והנה נגלה אליו יוסל'ה בחלום ואמר לרב: 'על מה ולמ
אני הוא שבחרתי בדרך הזו, על מנת שלא יוודע הדבר לאיש. וה' הצליח דרכי. ואם אתה בכל זאת רוצה  
להרגיעם, תגיד להם שאני מוחל להם מחילה גמורה, וכי מעולם לא כעסתי עליהם'. שאל אותו הרב: 'אבל  

. 'הכל היה בסדר', ענה יוסל'ה, 'הגיעו אליי האבות הקדושים עם משה  איך הסתדרת כמה ימים ללא קבורה?'
רבינו, אהרן הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך ואליהו הנביא, וכולם ליוו אותי עד מקומי בגן עדן. ומה אומר לך,  
אני ממש בגן עדן, אבל חסרות לי כאן רק דלתות שבורות שאוכל לתת תחתיהן מעטפות עם כסף'. ומאז קראו 

 לו יוסל'ה קמצן קדוש, וכך כתבו גם על קברו.  



\  

 

 ‰עלון  בחסו˙
 

 
 . a05832349@gmail.comבמייל: ע"י שליחת 'בקשה' ל: 

 באתר לדעת נט. בחוברת העלונים שע"י דפוס גרפומט. 
 בשכונת הבוכרים בירושלים: ביום שישי בחלוקת העלונים 

 .  13:00מאחורי ביהכנ"ס מוסאיוף בשעה: 

! !! !! !ני˙ן ל‰˘י‚ ‡˙ ‰עלון
ל "
נני

 . השם שלך!1
 . אפיקומן2

 . 'מפני שיבה תקום'3
 הגומל חסדים טובים לעמו ישראל!. כל אדם בברכות השחר אומר 4

 . "שים 'שלום, טובה, וברכה, חיים'"5
 . שאתה יושן!6

 . ביצה!7

 ניתן לשלוח חידות למערכת העלון במייל תודה.

 ˙˘ובו˙ לחי„ו˙
 

 הטשולנ'ט הביתי  

בכל ליל שישי מתקימת 
מכירה של השולנ'ט הביתי 

ם -בר"ח שלמה מוסאיוף בי
 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט   

0548--437--050  

השכרת אופניים חשמליים 
 ורגילות. קורקינט חשמלי. 

 אצלינו יש גם תיקונים,  
ומכירת חלקי אופנים  
חשמליים +רגילים.  
0548-520-351 
0527-625-454 

הקלדות  
במחירים  
 מוזלים 

058-3234-941

  'הן הם יודו ויברכו וישבחו'   

בכל יום רביעי מתקיים אמירת 'נשמת כל חי' במניין בראשותו של המשפיע הרב שמעון  
 בדיוק.  22:00ם בשעה:  - י 13רז שליט"א בביהכנ"ס 'צדיק המזוזות' ר"ח פולנסקי 

קוביה זו 
 יכולה 

להיות שלך! 
058-32-34-941
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 פתקים אחד בשביל עכשיו ואחד בשביל בחירות חמישיות..........  2- אני מציע שבבחירות הקרובות נצביע ב
 "הודעה חשובה: "לא צריך להגיע עם תעודה זהות לקלפי כי כבר מכירים אותנו שם........

זוג חילונים בירושלים עמד מול פלקט שמופיעים שם הרבנים חכם שלום כהן, ר' חיים קנייבסקי ור' גרשון אדלשטיין 
 ...שליט"א אומר אחד לשני "לא יאומן, תראה באיזה גיל הם מתמודדים

כל בתי הסעות יצאו מ אנו מודים לכם על תיקון הנפטרים שיתקיים מחר בכל הקלפיות כאשר  נות דתיתי וציס  " ג וש
כל קול נחשב נא להצטייד בתעודת זהות ואדם שנראה כמה שיותר דומה לנפטר בתמונה לתאום מראש פנה    העלמין

 .....................לנציג באיזור מגוריכם בברכת הקיצו שוכניי עפר
יום הבחירות האם מותר לי לקום מהשבע ה ולבוא  אברך ישב שבעה על אביו התקשר האברך לרב ושואל: היום זה 

 ולהצביע? כמובן השיב הרב אביך ז"ל גם הצביע לפני שעה..........  

יום של בחירות זה כמו כל חגי ישראל: יום הדין כמו ראש השנה הרחובות נראים כמו פורים. רוצים שזה יגמר כמו  
חת תורה. וערים תשעה באב. אוכלים מרור כמו בפסח. בוחנים כל מעומד כמו ארבעת המינים. רוקדים סביבם כמו שמ

 כמו בליל שבועות............. – כדי לשמוע את התוצאות   –כל הלילה 

הם מגיעים לבית ספר, ומגלים ציוד   .ראש הממשלה והשרים מחליטים לרדת אל העם ולסייר במוסדות שונים בארץ 
מה לעשות", משיב ראש אין  " " מיושן, כיתות עלובות וחוסר במזגנים. "חסרים לנו תקציבים!", מתלונן מנהל ביה"ס

לאחר מכן הם מגיעים לבקר באוניברסיטה. הם מגלים כיתות צפופות ללא מזגן וכיסאות  . "הממשלה, "למדינה אין כסף
משם נוסעים   ."אין מה לעשות", משיב ראש הממשלה, "אין כסף ".שבורים. "חסרים לנו תקציבים!", מתלונן הדיקן

 .חסרים לנו תקציבים!", מתלונן מפקד הכלא ".מוזנחים ותנאי כליאה קשיםכולם לבקר בבית סוהר. הם מגלים תאים  
בצאת הפמליה מהמקום,   "!מיליון שקל לשיפוץ בתי הסוהר   50מהר!", מורה ראש הממשלה לעוזריו, "תדאגו להעביר  "

רבותיי השרים", משיב ראש  " ??פונים השרים לראש הממשלה: "איך זה שלכולם אמרת שאין כסף ולבית הסוהר יש
 ...!!! "הממשלה, "בבית הספר, סיימנו ללמוד. לאוניברסיטה כבר לא נלך, אבל לכלא יש סיכוי טוב מאוד שעוד נגיע 

 . a05832349@gmail.comבמייל: ע"י שליחת 'בקשה' ל: 
 באתר לדעת נט. בחוברת העלונים שע"י דפוס גרפומט. 

בשכונת הבוכרים בירושלים: ביום שישי בחלוקת העלונים מאחורי ביהכנ"ס מוסאיוף  
פז ירושלים אין לקחת כמויות ללא אישור.-. כל יום חמישי {בערב} בגל13:00בשעה: 

 
 משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. שר השמחה: מאיר בן מרגלית. אלעזר בן רחל. 

 כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל.
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  הטשולנ'ט הביתי  
בכל ליל שישי מתקימת 

מכירה של השולנ'ט הביתי 
ם -בי בר"ח שלמה מוסאיוף

 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט   

0548-437-050 

השכרת אופניים חשמליים 
 ורגילות. קורקינט חשמלי. 
 אצלינו יש גם תיקונים,  
ומכירת חלקי אופנים  
 חשמליים +רגילים. 

351-520-0548  
454-625-0527  

 ת כל תיקוני הבי
 צבע,

 חשמל,
 דודי שמש. 

0533145576 

הקלדות  
 במחירים מוזלים 
058-3234-941 

קוביה זו 
יכולה 

להיות שלך 
₪   45-ב

קוביה זו יכולה 
 להיות שלך 

 ₪ 20 -ב 
 



g @gmail.com




