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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בהעלותך   -   נפלאים 

 
 "בהעלותך את הנרות" (ח, ב) 

שכשראה   לפי  הנשיאים,  לפרשת  מנורה  פרשת  נסמכה  למה 
בחנוכה,   עמהם  היה  שלא  דעתו  חלשה  הנשיאים  חנוכת  אהרן 
אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב  

 את הנרות.  
 במה גדולה הדלקת הנרות מקרבנות הנשיאים? 

"הקרבנות כך:  על  נאמר  רבה  המקדש    במדרש  שבית  זמן  כל 
 קיים היו נוהגין, אבל הנרות לעולם קיימין". 

המקדש אינו קיים ואין -אך עדיין קשה להבין, והלא בזמן שבית
אינה   המנורה  גם  נוהגים,  הקרבנות 

 קיימת?
כאן  הרמב"ן,  אומר  אלא, 
הבטיח לו הקב"ה לאהרן הכהן,  

החשמונאים  -שעל בניו  ידי 
ונפלאות   ניסים  יתרחשו 

ידליקו בחנוכה   כאשר  שניה, 
את המנורה שמונה ימים בפך 
ותישאר  אחד,  יום  של  שמן 

הדלקת של  מצווה  -לדורות 
שנוהגים   החנוכה,  נרות  נרות, 

שבית בזמן  המקדש  -אפילו 
 אינו קיים.  

נתכוון   הללו  הנרות  כלפי 
הנרות  באמרו: "אבל  המדרש 

 לעולם קיימין".  
 

אל  "ויעש   אהרן  כן 
המנורה  פני  מול 
כאשר   נרותיה  העלה 

משה"צ את  ה'     וה 
 (ח, ג)

מבאר רש"י: "ויעש כן אהרון"  
'להגיד שבחו של אהרון שלא    –

 שינה!' 
והרי כך ציווהו ה' לעשות,  ידועה השאלה: מדוע שישנה אהרון, 

 אם כן, מדוע מגיע לו שבח על כך שלא שינה? 
רבי   הגאון  ביאר  הללו  רש"י  דברי  זצ"ל,  את  מקראקא  העשיל 

קלז),   (או"ח  ערוך  השולחן  דברי  פי  על  התורה',  'חנוכת  בספרו 
מקריאת   פוחתין  אין  קרואים,  שלושה  לתורה  שעולים  שביום 
שלושה  קוראים  מהקרואים  שניים  עם  כאשר  פסוקים,  עשרה 

השלישי  ועם  אחד,  כל  פסוקים 
 קוראים ארבעה פסוקים. 

איזה משלושת הקרואים זוכה  
עי ארבעה  שיקראו  מו 

או   השני,  הראשון,  פסוקים? 
 וקא האחרון? וד

מגילה   במסכת  הגמרא  דברי  את  המפרשים  שכל :)כא(הביאו   ,
אחד משלושת הקרואים, אם קראו עימו את ארבעת הפסוקים 
הרי זה משובח, ולכל אחד מהם יש מקור וטעם להעדיפו על פני  

 האחרים. 
האחרים, פני  על  להעדיפו  טעם  יש  שתמיד    הראשון,  משום 

המנהג שהחשוב יותר קודם, על כן יש לקרוא עימו את ארבעת 
 הפסוקים. 

השני, יש טעם להעדיפו משום שמצאנו במנורה שהנר האמצעי 
הוא החשוב, כיון שכל הנרות היו מכוונים כלפי הנר האמצעי, על  

 כן יש לקרוא עם העולה האמצעי את ארבעת הפסוקים. 
טעם  יש  והאחרון  השלישי 

בקודש להעד 'מעלין  שהרי  יפו 
ואין מורידין', על כן יש לקרוא  

 עימו את ארבעת הפסוקים. 
ערוך   בשולחן  נפסק    – עוד 

העשיל   רבי  הגאון  המשיך 
שכהן עולה לתורה  –בביאורו 

החשוב   שהוא  כיון  ראשון, 
פני   ועדיף במעלתו על  ביותר 

 נביא או ישראל. 
רבי    –עתה   הגאון  סיים 
כאשר אהרון מיטיב    –העשיל  

כל  את  ומצדד  הנרות  את 
האמצעי,  הנר  אל  הנרות 
שחשיבותו   בכך  הוא  מראה 
של האמצעי גדולה יוצר משל 

משו בכך  ויש   םהראשון, 
הכהן.   של  חשיבותו  הפחתת 
אהרון  שינה  לא  זאת,  למרות 

 אותו ה'.  צוהמכל אשר 
"ויעש   רש"י:  שמבאר  מה  זה 

'להגיד שבחו של  –כן אהרון" 
 אהרון שלא שינה'. 
 שבת עונג)(וקראת ל

 

 "ויעש כן אהרן" (ח, ג) 
 א שינה (רש"י). להגיד שבחו של אהרן של

חוץ   כן",  "ויהי  נאמר:  בראשית  שבפרשת  הבריאה  מעשה  בכל 
 מהבריאה של האור שבו נאמר: 'ויהי אור" ולא נאמר "ויהי כן". 

ח כך  על  שהאור  ז"לאמרו  לפי  היה  ש,  שלא  מאחר  נגנז,  נברא 
מכפי  ושונה  קטן  אחר,  אור  נתהווה  ובמקומו  לו,  ראוי  העולם 

 שנברא. 
קו את המנורה, אהרן הכהן, בהדלי

והחזיר   העולם  את  את  תיקן 
שהוא   ונמצא  הגנוז,  האור 

ה את  את 'כן'החזיר  שעשה   ,
מלכתחילה  שנברא  כפי  האור 

אחר בו  שחל  השינוי  כך, -בלי 
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א ... א וְּלֵעּלָ  ... ְלֵעּלָ
ָלָדיו  ֶאָחד ִמּיְ יֵקי ַהּדֹור ׁשֶ ּדִ ר ַעל ֶאָחד ִמּצַ ְמֻסּפָ
פּוס  ְבָעה' ָהָיה ּתָ ְצִעירּותֹו, ּוִביֵמי ַה'ׁשִ ִנְפַטר ּבִ

ל ֶמְרֲחֵבי ִלּבֹו. ַבׁש ֶאת ּכָ ֶאְבלֹו, ַצֲערֹו ּכָ  ְמאֹוד ּבְ
י, ָרָאה ֶאת  יַע ְלַנֵחם ֶאת ָהַרּבִ ִהּגִ ִנים ׁשֶ ֶאָחד ָהַרּבָ

ַער הֶ  יַע ּוְלַנֵחם. ַהּצַ ה ְלַהְרּגִ  ָעמֹק ְוִנּסָ
נֹו  ּבְ אְנֶזער ַרב זיע"א ׁשֶ י ַעל ַהּצַ ר ָלַרּבִ הּוא ִסּפֵ
י  דֹול ּוִבְלּתִ ְצִעירּותֹו. ֶזה ָהָיה ָאסֹון ּגָ ִנְפַטר ָעָליו ּבִ

ס  אְנז  -ִנְתּפָ דֹוׁש ִמּצַ י ַהּקָ יְך ָהַרּבִ ּוְבָכל זֹאת ִהְמׁשִ
ה דֹוׁשָ ֲעבֹוָדתֹו ַהּקְ ָרִגיל ּוְכִאּלּו לֹא  ּבַ ת ּכָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְחּתֹו ַרק ִלְפֵני יֹום  ּפַ ִמׁשְ ֶזה ּבְ ִהְתַרֵחׁש ָאסֹון ּכָ
 יֹוַמִים...

יַצד הּוא ְמֻסּגָל ְלָהִכיל  ַאְנֶזער ַרב, ּכֵ ֲאלּו ֶאת ַהּצַ ׁשָ
יְך ָהְלָאה? ִלּבֹו ּוְלַהְמׁשִ ֵאב ַהּנֹוָרא ּבְ  ֶאת ַהּכְ

ָאָדם הוֹ  ׁשֶ ִפיָקה ָאַמר ָלֶהם: ּכְ יׁש ּדְ ְרחֹוב ּוַמְרּגִ ֵלְך ּבָ
ֶכם  ֶ הּוא ּכֹוֵאב ְוכֹוֵעס ַעל ָהִאיׁש ָהַרע  -ַעזָּה ַעל ַהׁשּ

ִהְכִאיב לֹו.  ׁשֶ
.................

ש

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בהעלותך   -   נפלאים 

 
והיינו "שלא שינה" בין היום הראשון בו לא נאמר "ויהי כן" לבין  

 שאר הימים שכן נאמר בהם. 
 (הרבי רבי העשיל מקראקא)

 

ם... "בארבעה עשר יום בחודש הזה בין הערבי
הערבי בין  בראשון...  הפסח  את    ם..." ויעשו 

 ה)-(ט, ג
חכמה״  אל  ש ״משך  ״בין    -בעל  פעמיים  הכתוב  כאן  כפל  מדוע 

 הערביים״?
ישראל   בני  הרי  באותה ותירץ,  מנו 

אלף  מאות  שש  לפחות  עת 
גברים מבן עשרים שנה ומעלה,  
נשים   שגם  הסוברים  ולדעת 
חייבות בקרבן פסח, אם כן היו  

אלף   ןמיליוכפליים,   ומאתיים 
איש. מאידך, באותו זמן שמשו 
כהנים:  שלושה  רק  בכהונה 
כן   אם  ואיתמר.  אלעזר  אהרן, 
צריכים   היו  כהנים  שלושה 
רבבות   בעבודת  לעסוק 

פלא  פסח זהו  קצר!  בזמן  ים 
 גדול מאד! 

״בין  הכתוב:  דייק  כך  משום 
בזמן  אותו״,  תעשו  הערביים 
הערב,   עד  היום  מחצות  קצר 
ויתמה   דהוא  מאן  יבוא  ואם 
כה  קרבנות  ייתכן,  הדבר  כיצד 
כפל   לכך  קצר,  כה  בזמן  רבים 
הכתוב שאכן כך היה: ״ויעשו...  

 הערביים״!  בין
 (וקראת לשבת עונג)

 

בני   יסעו  ה'  פי  "על 
ישראל ועל פי ה' יחנו"  

 (ט, כג) 
לאדם אין סמכות להחליט על דעת עצמו לעשות חניות ועצירות  
בעבודת ה’, אלא הכל צריך להיות צמוד לנוסחה של 'על פי ה’',  

הרצון  מאחרי  עומד  מי  היטב  עלייתו    ולברר  את  שיפסיק 
הרוחנית. האם "דעת תורה" המייצגת את בורא עולם, או "דעת  

 יצר הרע" שבא לו בכל מיני תחפושות מסולפות. 
את  בודק  שהאדם  לאחר  רק 

יכול   הוא  כהוגן,  הדברים 
להכריע בעניינים גורליים אלו.  
בכדי  דיו  בשל  לא  האדם  ואם 
התמונה,   את  לשפוט  לדעת 

עליו לשאול תלמיד חכם מה עליו לעשות, בכדי שיידע מה רצון 
 ה’ ממנו.  

 

תאוה התאוו  בקרבו  אשר  וישבו    "והאספסוף 
בשר"  יאכלנו  מי  ויאמרו  ישראל  בני  גם  ויבכו 
ד) "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל  (יא, 
עליהם  ושמתי  עליך  אשר  הרוח  מן  ואצלתי 

 ונשאו איתך במשא העם" (יא, טז) 
תורה,   חכמי  הזקנים,  למינוי  מה 
אצל  הגדולה,  סנהדרין 
הרי   לבשר?  לאוכל,  הדרישה 
לא   שיפיצו  התורה  דברי  ודאי 

בני יספק של  תאוותיהם  את  ו 
היה   לא  וכי  ומאידך,  ישראל? 
מבלי  שלווים  להגיז  אפשר 
ה'   היד  הזקנים?  את  למנות 

 תקצר?
שלא  בדרך מליצה ניתן להגיד,  

גשמיות   או  בשר  באמת 
רוח.   אלא  לעם,  חסרים 
הצעקה מי יאכילנו וכו' נובעת 
שלהם  החושים  שקהו  מכך 
וגסה רוחם ואין להם שאיפות 

עסו יותר,  נעלות  קים והשגות 
, תובחומריובגשמיות  

את  ומזניחים  ושוכחים 
 הרוחניות ואת חיי הנצח. 

להעלותם  היא,  החידה  העצה 
יותר    למדרגה גבוהה  רוחנית 

 ואז לא יצעקו לבשר.
מבריסק  הרב  נקרא  אחד  יום 
ליישב מחלוקת שפרצה סביב  

וקמו   שנתפנה  הרבנות    2כס 
עד  האש  ונתלקחה  מחנות 
פרנסה   שכל שאר הדאגות של 

 ם נשתכחו. ואחרי
שבעים   לאסוף  למשה  ה'  אמר  מה  לי  מובן  עכשיו  הרב,  אמר 
זקנים בתור פתרון למחלוקת שהייתה (עם הבשר). הרי לכאורה  

 מה הקשר ואיזה מוצא יש בכך מן המצב שנוצר? 
, על המן  השלואלא, כאשר לא חדלו בנ"י לריב על הפרנסה, על  

וקצרה יד משה, אמר לו ה' תכין  
זקנים,   שבעים  עם  רשימה 

חדשים, שבע מנהיגים  ים 
את   תראה  ואז  רבנים  שבעים 
ישכחו   ואיך  שיקום  הרעש 
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ְך  ה לֹו ּכָ ֲאָבל ִאם הּוא ִמְסּתֹוֵבב ִלְראֹות ִמי ָעׂשָ
יֹוֵתר  הּוא ַרק  -ּוְמַגּלֶה ֶאת ְיִדידֹו ַהּטֹוב ּבְ

ֲחָזָרה ְוֶנֱהֶנה ֶמ  'ֶמְחָוה' הַ ְמַחּיְֵך ֵאָליו ּבַ
ִדידּוִתית...  ַהּיְ

ן,  ִטיַרת ַהּבֵ ל ּפְ ֵאב ָהָאיֹם ַהּזֶה ׁשֶ ְך ּגַם ַהּכְ ּכָ
ֵאב ָעמֹק  ְך?  -ְונֹוָרא הּוא ּכְ ה ִלי ּכָ ֲאָבל ִמי ָעׂשָ

ְך  ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן! ְוָלֵכן ֲאִני ַרק ְמַחּיֵ
ֲחָזָרה!  ּבַ

י... ב ְלַנֵחם ֶאת ָהַרּבִ ּיָׁשַ ר ָהַרב ׁשֶ ְך ִסּפֵ  ּכָ
ַחזֵּק, ְוָאז  ּפּור ַהּמְ ֶקט ֶאת ַהּסִ ׁשֶ ַמע ּבְ י ׁשָ ָהַרּבִ

ְכֵאב: ְוֵאיְך ָהִייָת ֵמ  ַאל ּבִ אֹותֹו ָחֵבר ׁשָ ׁשֶ ִגיב ּכְ
ב?  ּגַ ה ּבַ ין ַחּדָ ָקרֹוב ָהָיה ּדֹוֵקר אֹוְתָך ִעם ַסּכִ
ְך  ַהִאם ּגַם ָאז ָהִייָת ִמְסּתֹוֵבב ֵאָליו ּוְמַחּיֵ

ֲהָנָאה ַעל ַה'ֶמְחָוה'???  ּבַ
ִלּבֹו  ק. ּבְ ּתֵ ּתַ ֵאָלה ְוִהׁשְ ְ אֹותֹו ַרב, ִנְבַהל ֵמַהׁשּ

אֵ  י ׁשֹוֵאל ׁשְ ַמּה: ָהַרּבִ ֱאמּוָנה???ּתָ  לֹות ּבֶ
................. 

ת 
 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  וכבדמרים ימרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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ואת כל שאר  השלובבת אחת את דאגת הפרנסה, את המן ואת 

 הדאגות. 
 

חנם"  במצרים  נאכל  אשר  הדגה  את    "זכרנו 
 (יא, ה)

את  כך  לשם  ומצטט  הפסוק  דברי  את  מסביר  סופר  החתם 
שכוח   הלבבות'  'חובת  בספר  הוא   ןהזיכרוהמובא  שניתן באדם 

מהטובות הגדולות שעשה הקב"ה עם ברואיו, ובלעדי הכוח הזה 
 לא היה העולם מתקיים.

כי כשהיה אדם נכנס בפתח זה, לא היה  
זוכר באיזה פתח עליו לצאת, וכן 

ם אדם  במאכל ובמשתה; אם טע
לחיכו,  ערב  והוא  פלוני,  מאכל 

לזכור    ןהזיכרוכוח   בידו  יסייע 
זה   ויהיה  נוספת,  פעם  לאוכלו 

 לבריאותו, וכן בכל הדברים.
לכן אמרו בני ישראל 'זכרנו את 
במצרים  נאכל  אשר  הדגה 

זה    –חנם'   את  זוכרים  אנחנו 
כאן   שהרי  תועלת,  וללא  חנם 
כן   ואם  דגים,  לנו  אין  במדבר 

 ...ןבזיכרומה התועלת 
 

אל  "וי משה  אסף 
 המחנה" (יא, ל) 

חש  רבנו  שמשה  בשעה 
שפורענות מתרגשת ובאה על  
ישראל, העונש הכבד בקברות  
התאווה, נטל את אוהלו, שהיה  
"אל  אותו  ונטה  למחנה,  מחוץ 

 המחנה".  
בני   על  פורענות  באה  אם 
עמהם  להיות  רצונו  ישראל, 

 ובתוכם.
 חדשים) םליקוטי(

 

 ובמשה" (יב, א) "ותדבר מרים באהרן 
הקשו המפרשים: מדוע נאמר רק הלשון 'ותדבר', הרי גם אהרון 

 דיבר?
יצחק",   "עקידת  בספרו  זצ"ל  עראמה  יצחק  רבי  הגאון  ביאר 

ואהרון  דיברה  מרים  רק  שבאמת 
 שמע. 

משה  רבי  הגאון  נסע  פעם 
ראש  זצ"ל,  שפירא  שמואל 
במונית  יעקב"  "באר  ישיבת 

 עם בנו ותלמידו. 

 דיברו ביניהם הבן והתלמיד בשפת האידיש.  
 הפסיקם ראש הישיבה וביקשם לעבור לדבר בלשון הקודש. 

אינו   הנהג  נימוקו: "הרי  את  להם  הסביר  מהמונית  שיצאו  אחרי 
שש שאתם מדברים עליו וזה לא מבין כלל אידיש, יתכן שהוא חו 

 נעים"... 
   (איש לרעהו) 

 

 "והאיש משה ענו מאוד" (יב, ג)
עלה לארץ ישראל, פנו אליו הרבה ראשי    כשרבי אליהו לאפיאן

ומוסר   חיזוק  שיחות  ולהשמיע  לבוא  ממנו  ובקשו  ישיבות, 
מאן   הוא  אולם  בישיבותיהם, 
באמרו: אני באתי לארץ ישראל  

 לעסוק עם ״עצמי״.  
עליו,  הלחצים  כשגברו  אולם 
נכנס לשאול את ״החזון איש״ 

 מה עליו לעשות. 
  י שבוודא אמר לו ״החזון איש״  

בל את הבקשה, וברכו  עליו לק
דשנים   בשיבה  ינובון  ״עוד 

להגיד״, שבזכות    -ורעננים יהיו  
״ יקום  יזכה  שהוא  להגיד״ 

ושנים   ימים  עוד    -לאריכות 
 ינובון בשיבה.

הראשונות   השיחות  באחת 
משל   עצמו  על  אמר    -שלו, 

משל לאדם שתעה ביער, ולא 
 מצא את הדרך לצאת החוצה.  
ושמח  אחד  אדם  פגש  לפתע 
היודע  שאלו:  ומיד  לקראתו, 

 אתה את הדרך?  
אני  גם  כמוך,  כמוני  לו,  ענה 
תועה כאן כבר הרבה זמן ואיני  
יתרון   אבל  הדרך,  את  מוצא 
אחד יש לי, שאני יכול לומר לך  
היכן אל תלך. וסיים, גם אני לא 

ם שזקן אני, יכול אני לומר לכ  ןמכיוומצאתי עדיין את הדרך, אבל  
 מה לא לעשות, כדי שלא תתפשו בעצת היצר.

 פורי צדיקים)י(ס
 

על  אשר  האדם  מכל  מאוד  ענו  משה  "והאיש 
 פני האדמה" (יב, ג) 

שליט"א:  ברנשטיין  הגר"נ  שח 
פעם הלכתי עם רבינו הגראי"ל 
שטיינמן ברחוב והראה לי על 
גדולה  א'  נמלים:  ב'  הריצפה 

מלכה    ה והשניישנקראת 
 רגילה. 
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ֵמּה  יׁש 'ְיֵהא ׁשְ ַקּדִ י: ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ ָאַמר לֹו ָהַרּבִ
ְרכָ  ל ּבִ ה ְמָבֵרְך ְוכּו' ְלֵעּלָא ִמן ּכָ ָתא, ַרּבָ

ֲאִמיָרן  ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ׁשִ
ל ַהּבֹוֵרא  ְבחֹו ּוִבְרָכתֹו ׁשֶ לֹוַמר, ׁשִ ָעְלָמא'. ּכְ ּבְ
ַבח  יר אֹו ׁשֶ ל ׁשִ ה יֹוֵתר ִמּכָ ִהיא ֲעצּוָמה ַהְרּבֵ

עֹוָלם ַהּזֶה. חֹו ּבָ ּבְ ִלים ְלׁשַ ָאנּו ְמֻסּגָ  ׁשֶ
ֵפרּוׁש  ְתּבֹוֵנן ּבְ ּנִ ׁשֶ ֵאָלה: ֲאָבל ּכְ ים עֹוָלה ׁשְ ּלִ ַהּמִ

ה  ְרָכָתא' מּוָבן, ַהּבֹוֵרא ְמֹבָרְך ַהְרּבֵ ֵמיָלא 'ּבִ
ְך  ִלים ְלָהִבין אֹו ְלָבֵרְך, ּכָ ָאנּו ְמֻסּגָ ה ׁשֶ יֹוֵתר ִמּמָ
יר,  ִלים ָלׁשִ ָאנּו ְמֻסּגָ יִרים ׁשֶ ִ ּיָרָתא', ַהׁשּ ּגַם ַה'ׁשִ

חוֹ  ּבָ ׁשְ ָחָתא', ַהּתִ ּבְ ׁשְ ָאנּו ַוֲאִפּלּו ַה'ּתֻ ת ׁשֶ
ַאִין ּוְכֶאֶפס מּול  חֹו ֵהם ּכְ ּבְ ְיכֹוִלים ְלׁשַ

ַהּבֹוֵרא ָראּוי ָלֶהם... חֹות ׁשֶ ּבָ ׁשְ  ַהּתִ
ִדּיּוק ָאנּו  ֲאָבל, ַמִהי אֹוָתּה 'ֶנָחָמָתא'? ֶאת ִמי ּבְ

 ֲאמּוִרים ְלַנֵחם?
.................

 האשה החשובה מרת עי"נ ל
משה אליעזר "ר בע"ה  פייגא צפורהה

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 
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הנמלה   על  מתגאה  הגדולה  הנמלה  מסתמא  רבינו:  לי  אמר 

את   מה  אני    השווהקטנה  ואז השוהומה  לעומתי...  את  מה   ...
 בלחיצת רגל אחת הכל נגמר ושני הנמלים נעלמים.  

על   מתגאה  אדם  זה,   חברו כך  ובגלל  זה  בגלל  יותר  שווה  שהוא 
יתגאה   ובמה  איך  ואז  הכל,  למחוק  קטן  ברגע  יכול  הקב"ה  ואז 

 ם.  האד
 (נאות אפרים)

 

 ו מאוד מכל האדם" (יב, ג)  "והאיש משה ענ
'ותחסרהו   טובות,  ומידות  רבות  מעלות  עוד  היו  רבינו  למשה 

 מעט מאלוקים' (תהילים ח, ו).
על   לשבחו  ראתה  התורה  אם 
המידה   שזו  הרי  הענווה,  מידת 

 הטובה והנאה מכול. 
 (עיטורי תורה)

 

ענו   משה  "והאיש 
 מאוד" (יב, ג) 

רבי   הרה"ק  שאל  יהודי",  "ר' 
של   בנו  מקאריסטשוב,  משה 
מטשערנוביל,   הקדוש  המגיד 
"מדוע   עצוב,  שהסתובב  יהודי 

 אתה עצוב כל כך?"
אך  מלענות.  התחמק  היהודי 
רבי   הרה"ק  בו  הפציר  כאשר 

בכעס ענה  ושוב,  שוב  - משה 
לעזור  יוכל  לא  הרי  מה: "הרבי 

ל כן,  אם  לספר לי.  לי  מה  שם 
 את אשר על לבי?"

שכנע  מקאריסטשוב  הרה"ק 
לבו   מעל  יקל  שלפחות  אותו 
את המשא, כאשר יחלוק אותו  
עמו. ואולי אפילו יוכל לסייע לו 

 למרות שלא נראה הדבר כן.
"שמי הוא יעקב", פתח היהודי והסביר מה מעיק עליו. "בהיותי  

המקורי. מציק  ', ומאז נשתקע שמי  ליענק'ילד קראו לי בחיבה '
שאני  הגם  'יעקב'  לי  לקרוא  מסכימים  לא  שאנשים  מאוד  לי 

 מבקש מהם להשתמש בשמי המקורי.
'. נו, איך הרבי חושב לעזור ליענק'כולם ממשיכים לכנות אותי '

 לי? כלום יכריח את כל יושבי תבל לשנות ממנהגם?!"
"אין לי באמת אפשרות לעזור לך", נם לו הרבי מקאריסטשוב,  

זאת אומר לך, שאינך לבד באותה צרה. שמי הוא 'משה'.   "אולם
ברם, מאז נעשיתי רבי לחסידים, החל כל העולם לקרוא לי 'רבי 

 משה' ואין איש זוכר שאין זה שמי האמיתי"... 
 (במחשבה תחילה) 

 

ימים"  שבעת  למחנה  מחוץ  מרים      "ותסגר 
 (יב, טו) 

 כדי להסגיר אדם בתור מצורע, צריך כהן. 
(זבחים ק"ב) מי הסגיר את מרים? אם נגיד שמשה  שואלת הגמ'  

הסגירה הרי הוא זר (שאינו רואה נגעים) והוא אינו כהן. אם נגיד 
 שאהרון הסגירה, הרי הוא קרוב משפחה של מרים ואינו יכול.  

ולא   זר  שהוא  הגמרא  אומרת  משה  לגבי  מדוע  קשה,  לכאורה 
 מרים?יכול לראות נגעים, מדוע לא אומרת גם שהוא קרוב של 

"וישמע  נאמר  י)  י"א,  (במדבר  בפסוק  אריה",  ה"גור  בעל  עונה 
למשפחותיו"  בוכה  העם  כל  את  משה 
עסקי  "על  בספרי:  וכתב 
העריות  על   = משפחותיו 
נשאלת  להם",  שנאסרו 
השאלה, הרי במתן תורה כולם 
כקטן  הריהו  וגר  גרים.  היו 
בקרוביהם,  ומותרים  שנולד 
התשובה   בכו?  מה  על  א"כ 

הי  היה  היא,  תורה  ומתן  ות 
הר   עליהם  ("כפה  בכפיה 
בעל   גירות  זו  אז  כגיגית") 
גמורה   גירות  זו  ואין  כרחם 
קרובי   נשארו  הם  וממילא 

 משפחה ונאסרו.  
כן   ההר  על  שהיה  רבינו  משה 
ולכן   ברצון  התורה  את  קיבל 
גמורה   גירות  הייתה  גירותו 
קרוב  היה  לא  הוא  וממילא 
(אחותו)   מרים  של  משפחה 

ר לומר שהוא לא ולכן אי אפש
המצורעת  מרים  את  הסגיר 

 בגלל שהיה קרוב שלה. 
הטעם  את  הגמרא  נקטה  לכן 
שמשה לא הסגירה כי הוא היה  

 זר ולא כהן.  
 

 "לא כן עבדי משה" (יז, ז) 
רבנו;   משה  אני  אף  הייתי  עולם,  של  כריבונו  רבי  לי  היה  אילו 

 נו. ומדוע אין לי רבי כריבונו של עולם? משום שאין אני משה רב
 (חתם סופר)

 

 "בכל ביתי נאמן הוא" (יז, ז) 
הבנה  - על-אף  של  בדרך  דבר  לכל  להגיע  יכול  היה  שמשה  פי 

כבן בכל-והשגה,  דבר,  כל  לראות  שיכול  בבחינת  -בית  היה  זאת 
 הוא עבד את ה' מתוך אמונה.  –"בכל ביתי נאמן הוא" 
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י ִאים ְלֵבית ֲאֵבִלים ָאַמר ָהַרּבִ : ִלְפָעִמים, ָאנּו ּבָ
ר  - ֹכֶלת ְלַנֵחם, ְלַדּבֵ ּיֵׁש ָלנּו ֶאת ַהּיְ ים ׁשֶ יׁשִ ּוַמְרּגִ

ָרֶגְדָיה ִהיא  ֱאמּוָנה. ַהּטְ ֵאב ּוְלַחזֵּק ּבֶ ַעל ַהּכְ
דֹוָלה  ֶלת... -ּגְ  ֲאָבל ִנְסּבֶ

ָעִמים ָאנּו  ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֲאָבל ְלַצֲעֵרנּו, ּכָ
ים ֶנָחָמה, ַמִים ָקִרים ּפ  ׂשִ ַחּפְ ים ַהּמְ ים ֲאָנׁשִ ֹוְגׁשִ
ֶלת ְלַנֵחם  - עֹוָלם לֹא ְמֻסּגֶ ֲאָבל ׁשּום ֶנָחָמה ּבָ

ֶאל ָהֵאֶבל ָהָאיֹם ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶה! ׁשּום ִסּפּור אֹו 
אן, ׁשּום ִאְמָרה  ק לֹא ַיְתִאים ּכָ ל ְמַרּתֵ ָמׁשָ

ט 'חֹוֵתְך' לֹא ּפָ יב ֶאת ַנְפׁשֹו! ֲחָזָקה אֹו ִמׁשְ  ָיׁשִ
ָגה  ָ ֶנת ְלַהׂשּ י ִנּתֶ ְלּתִ ַרק  -ְוֶאת ַהּנֶָחָמה ַהזֹּו, ַהּבִ

ל ָלֵתת!   ַהּבֹוֵרא ְמֻסּגָ
קֹום'  ְיַנֵחם ֶאְתֶכם... ַרק ּבֹו ָאנּו  -ַרק 'ַהּמָ

ל ֶנָחָמָתא! -ְיכֹוִלים ְלִהְתַנֵחם   ְלֵעּלָא ִמּכָ
ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ

com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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"ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהֹרן ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנֹרֶתיָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה" 
.

 

 

ָלְך" ְוֵהַטְבנּו  ִעָּמנּו  ה'  ֵייִטיב  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ַהּטֹוב  ְוָהָיה  ִעָּמנּו  ֵתֵלְך  ִּכי   "ְוָהָיה 
.

 

. "ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן" 

. "ּוַמּדּוַע ֹלא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה" 

  

 . "ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" 



  

.
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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



 

 

 

 

 

848 

19:03 

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

19:20 

19:23 

20:15
+

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"א סיוון י"ח

 ןָקטָ ה ַמֲעׂשֵ ל עַ ל ְּגדֹור ָׂשכָ  -ְּבַהֲעלוְֹת ת ָּפָרַׁש 

חברתה וסיפרה: "האם את זוכרת את 
אותה שהסתובבנו בין אנשי העיר כדי 
לאסוף כסף לצורך מצווה פלונית? את 
זוכרת שלפתע ראינו מרחוק מעבר לרחוב 
את גברת פלונית, ואני הצבעתי לעברה 

"זוכרת",  –: "הבה וניגש אליה" ואמרתי לך
 ענתה אשת הגר"א.

 

"דעי לך, כי ההפרש  :הנפטרת אמרה
בשכרנו על אף ששתינו הלכנו יחד כדי 
להתרים, על אותה תנועת יד קלה שבה 

השכר שקיבלתי הסבתי את תשומת ליבך, 
 ".היה גדול יותר משכרך לאין שיעור!

 

מסופר בתורה על נח: "וַּיְִׁשָּכר וַּיְִתַּגל ְּבתֹו 
ה"  ובניו כיסו אותו, כמו  (בראשית ט, כא)ָאֳה

שנאמר: "וַּיִַּקח ֵׁשם וָיֶֶפת ֶאת ַהִּׂשְמָלה" 
רש"י אומר: "ויקחו אין כתיב  (בראשית ט, כג)

. לימד על שם שנתאמץ ויקחכאן אלא 
ת של במצווה יותר מיפת, לכך זכו בניו לטלי

 ציצית, ויפת זכה לקבורה לבניו". 
 

עלינו ללמוד מזה מוסר השכל. שני אנשים 
עשו אותה מצווה. אחד קיים את המצווה 
בכוונה ובהתלהבות. השני אומנם גם כן 

ה, אבל רק נגרר אחרי חברו וקיים אותה מצו
ועשה את המצווה. המצווה נקראת על שם 
אותו אחד שהתאמץ יותר והוא יקבל שכר 

 וה יותר מאשר חבירו.גב

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 אורי חיים בן שליולילד 

"זה הכבוד  (סוטה ט ע"ב):רש"י הקדוש כתב 
חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה 

וֵַּתַתַּצב למשה, כשהושלך ליאור, שנאמר: '
 .(שמות ב, ד)" ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו'

 

אנחנו יכולים יותר להבין את גודל השכר לו 
זכתה על מעשה שמירת אחיה הקטן על ידי 

שעה,  לאו דווקא" (סוטה יא.):דברי התוספות 
 ".אלא שליש או רביע

 

ביאור דבריהם: בשבעה ימים יש מאה שישים 
ושמונה שעות, שהן חמש מאות וארבעה 
שלישי שעות. נמצא אם כן, כי על מעשה של 
השגחה במשך עשרים רגעים על משה אחיה, 

למשך זמן  –זכתה לשכר של המתנת כל העם 
שנאמר: "וִַּתָּסֵגר ִמְריָם   -הרבה יותר ארוך 

א ָנַסע ַעד חּוץ ַלַּמֲחנֶה מִ  ִׁשְבַעת יִָמים, וְָהָעם 
 (במדבר יב, טו). " ֵהָאֵסף ִמְריָם

 

מכאן עלינו ללמוד דבר עצום בעניין שכר 
על מצווה זעירה שהאדם מקיים הוא המצוות. 

 מקבל שכר גדול.
 

מסופר בשם מרן הצדיק הרב ישראל מאיר 
וכן הובא בפנקסי (ה'חפץ חיים' זיע"א) הכהן זצ"ל 

מרן רבי אליהו ה'חברא קדישא': רעייתו של 
וחברה שלה נהגו (הגאון מוילנה)  קרמר זיע"א

לאסוף צדקה עבור עניי העיר. הן היו 
היו מסתובבות יחד בבתי אנשי העיר ו

 מתרימות אותם.
 

הן התחייבו זו לזו שמי שתיפטר ראשונה 
לבית עולמה, תבוא לספר לחברתה מה 

 מיים. נעשה שם בש
 

הראשונה שנפטרה היתה החברה של אשת 
הגאון מווילנה. היא הגיעה בחלום הלילה אל 

20:13 
 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז

 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

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

 הצלחה בגו"ר
 אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ביצחק

 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה

 וב"ברונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים 
רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    

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

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

 דכי חיים דויטש וב"ב שולמית ומר
 עמית בן אהרון וב"ב

 

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

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

    אנאל חביבה בת שולמיתדרור בן סופיה        
 מאיר בן שרית ואליהומיטל בת מלכה            

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 נעמיאורן בן      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

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

 מיטל בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

 נחום בן כיריה           מוריה בת רחל ברכה   
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

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

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

בהעלותךפרשת   פניני עין חמד 

א ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְריָ ם" (במדבר יב, טו)  "וְָהָעם 
 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

20:16 

21:10 

21:07 

21:11 

19:20 20:13 21:06 



 

 

 
 ?כאשר גוי מבשל תירס קלחים האם יש בהם איסור בישולי גוים

 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

המתבשל בתוך מים רותחים, יש שהחמירו בו משום בישולי גויים. לשיטתם תירס אסור לקנות מן הגוי כשהוא  -תירס קלחים
כן ראיתי, שהעלה בספר 'אוהל יעקב' (עמוד צ). לעניות דעתי נראה שהמיקל יש לו על מה שיסמוך. למרות שהתירס עולה  מקורות:מבושל. 

על שולחן מלכים, זה דווקא כשהוא גרגירים ולא כשהוא שלם בצורתו, שאין זה דרך נימוס לאוכלו בפני אנשים חשובים. יש להעיר, שאיסור 
 ת לבעיית התולעים המצויה בו. [יש לציין כי כיום ניתן להשיג קלחי תירס בכשרות מהודרת ללא חשש לחרקים]. בישולי גויים הוא ללא התייחסו

 

לעניין תירס גמדי המיובא מחוץ לארץ [שהוא בחזקת נקי מתולעים] ונאכל שלם עם הקלח ונוהגים לשווק אותו ְמֻׁשָּמר בפחיות, 
 יש מקילים, מכיוון שנאכל חי ויש מחמירים. 

 

לעניין חטיף הנקרא פופקורן, שנעשה מגרעיני תירס יבש, נראה שפשוט להתיר את עשייתו על ידי גוי, מכיוון שאינו עולה על 
יש לבדוק, שהגוי סקוצילס' (עמוד קו, תרכד). -כן העלה בשו"ת 'רבבות אפרים' ח"ז (עמוד תנ), ובספר 'אהלי יעקב מקורות:שולחן מלכים. 

 ים שאינם כשרים, למעט מלח.לא מוסיף לפופקורן תוספ
 

נראה שהֵמֵקל יש לו על מה שיסמוך, מכיוון שבצורתו (כשהוא שלם) אינו עולה על שולחן מלכים. אולם, זהו באופן שהכלים 
 ולא השתמשו בו לדברים אחרים אסורים.  -מיוחדים לבישול התירס 

 

ים חמים לפני הקפאתם כדי להרוג את החיידקים ירקות שנמכרים קפואים ומגיעים מחו"ל, אף שבמפעל מעקרים אותם במ
אף בירקות, שאינם נאכלים כמות שהם חיים, מותר. מכיוון שהבישול הוא  הערה:ולהאריך את חיי המדף שלהם, אין בהם בישולי גויים. 

בן דרוסאי וגמרו ישראל, אין בו  חלקי ואינו מגיע לרתיחה ממש. ועוד, דעת השו"ע (סימן קיג סי"א) בשם יש אומרים, שכאשר הגוי בישל כמאכל
ו"ת איסור. כן העלה בשו"ת 'דברי דוד' ח"ד (חיו"ד סימן יט אות יא). ועוד, שאין בכוונת הגוי לבשלם אלא להרוג את החיידקים. אולם ראיתי בש

וַַעד הכשרות המקומית את  'עמא דבר' (עמוד קע) בשם הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל שיש להחמיר. נראה, כשאדם נמצא בחו"ל עליו לוודא עם
 עניין הכשרות, מכיוון שיש לחשוש, שמא באותם כלים מעבדים גם נבילות וטריפות.

 

 מכיוון שנאכל חי. –אף שהגזר הגמדי עובר במפעל שיש בו בישול גויים, מותר 
 

אכלים כמות שהם חיים. לבבות דקל המיובאים בפחיות ממפעלי גויים בחו"ל, ועוברים שם תהליך בישול, מותרים מכיוון שנ
 כן דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל הובא בשו"ת 'עמא דבר' (שם). מקורות:

 

אוטוקלאב, יש להחמיר  -תחתיות ארטישוק המגיעות בצנצנות [לרוב מספרד], עוברות בישול לצורך פיסטור והשמדת חיידקים
מכיוון שאין דרך לאוכלם חי אלא לאחר בישול. יש לציין, כי לבבות ארטישוק נגועים מאוד בחרקים, ולא ניתן  הערה:משום בישולי עכו"ם. 

 לנקותם במהלך הייצור למעט התחתית שמותר, ולכן הרבנות הראשית לא מאשרת את כשרותם.
 

 
 

הציבור להישאר בבתיהם. מעשה שהיה בארה"ב בשנת ה'תש"פ, בשעה שהנגיף התפשט בקרב האוכלוסייה, ונגזר על 
לא להיות במגע עם אנשים אחרים, שמא ידביקו או ידבקו. הסיפור , נאלצו אנשים רבים מכורח המצב לשהות בבידוד ולהיזהר

שיפתח את דלת דירתו. שולחנו  ,אלמנה ישישה שנגזר עליה לערוך את סדר ליל פסח לבד. אחד השכנים התקשר והציע על
 ע את קריאת ההגדה ולהצטרף אליהם מביתה. וכך היה. וכך תוכל לשמו ,יעמוד שם

 

בנה התקשר אליה בחול המועד ושאל . אותה ישישה פתחה את הדלת ושמעה כל מילה. ה'סדר' התנהל כולו לשביעות רצונה
שהשכן נהג ממש כמו  ,אמרה. "הרגשתי כמו בבית. מעניין "נפלא", האם -אותה: "אימא, איך עברו ימי החג הראשונים?"

 .שהחזירו זיכרונות ערבים. זה נתן לי הרגשה נפלאה..." ,אביך... אותו הנוסח והנעימה, אותן המנגינות
 

"עכשיו נפתרה התעלומה! שכן זה פנה אלי לפני כשבוע, וביקש ממני שאקליט לו את כל  ,הבן "אימא!", אמר בהתרגשות
ת עריכת הסדר". שבוע לפני הפסח בזמן הקורונה, מתח, ניגוני בית אבא בליל הסדר, וכמו כן שאפרט לו איך אבא נהג בשע

חוזר על הנוסח, משנן את המנהגים המיוחדים, מפזם את מנגינותיו של  -הילדים בבית. למרות הכל, יהודי זה עוסק בשלו 
  השכן.

 

י הבורא יתברך הוא רצה להרנין לב אלמנה, שתרגיש כמו בבית. הוא רצה להכניס שמחת יום טוב בנפש בודדה, לאחוז בדרכ
היא  -שמו, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם... "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"... הנהגה מופלאה של איש ישראל בעת כזו 

 שעמדה ותעמוד לנו לגאולתנו ולפדיון נפשנו... (מעובד מתוך דברי הרב ישראל קנר)
 

 
 
 

 

 גלאט?"-"מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
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 )1860(נולד בשנת ה'תר"ך בערך  -המקובל הגאון הרב משה אזגורי זצ"ל
כבר בגיל צעיר בלט  (מרוקו).בכפר יונילן שבמחוז תילוואת שבהרי האטלס 

בכישרונותיו המיוחדים, וניכר כי נועד לגדולות. שקידתו והתמדתו בתורה, לצד 
עשרה שנים בלבד נפטר -נועם הליכותיו ייעדו לו עתיד מזהיר. כשהיה כבן שתים

אביו. דודו ר' דוד הכהן שהיה ת"ח וגדול בהוראה ריחם עליו. הוא לקח אותו 
וחניות ובגשמיות וגידל אותו כבנו. רבינו התברך, לביתו, דאג לו לכל מחסורו בר

 (ה'אביר יעקב')כשהיה אצל דודו, מפי המקובל האלוקי רבי יעקב אביחצירא 
 זיע"א, שיזכה להאיר את עיני ישראל בתורה. 

 

ברכת הצדיק התקיימה במלואה. רבינו עלה והתעלה בתורה ובחסידות עד 
. רבינו הפך למנהיגם של יהודי שנבחר לשמש כאב בית הדין של מחוז תילוואת

הכפרים ממראכש ועד עמק הדרעא. שמו של רבינו הלך לפניו, והוא היה 
מכובד מאוד בפי חכמי דורו. בנוסף הועמד בראש הישיבה הגדולה 'אנגלז 

מגן דוד', שהיה גדול בתורת הנגלה ’(מח"ס ביונילן' עם המקובל ר' דוד פרץ זצ"ל 
ד הם זכו להעמיד תלמידים רבים. כל ימיו נהג יחוהנסתר ומפורסם במופתים). 

בחסידות ובפרישות. הוא מעולם לא ויתר על מנהגו לטבול, אף בימות החורף 
הקרים כשנאלץ לשבור את מי הנהר הקפואים. היה צם וכן עודד את היראים 

(תענית ממוצ"ש עד הקידוש של שבת לאחר מכן. שישה ימים לצום 'תענית הפסקה' 
 הנשים מיהודי מרוקו ואף אצל ם הזמנים תענית זו היתה נהוגה בקרב רביםרצופים! באות

הקים קרן בשם 'הכנסת כלה' עליה היה אחראי ואסף כספים עבורה. קרן נוספת שהקים נקראה בשם 'קמחא הצדקניות). 
דפסחא' שעליה פיקח ואף השתתף בה באופן אישי, החל מזריעת החיטים וקצירתן ועד לחלוקת המצות לעניים. גאון בנגלה 

כ"ט סיוון ה'תש"ע -שנים. נקבר בכפר תילוואת. ב 81-חי כ ).1941(כ"ב סיוון ה'תש"א -ובנסתר. ענוותן מופלאה. נפטר ב
לאחר שהיה חשש כבד לקברו של הצדיק הועלה במבצע מורכב לארץ ולאחר שהוציאו את גופו הטהור והשלם נקבר  )2010(

 במושב תירוש. בנו, ר' מאיר מילא את מקומו.
 

 (מגדולי הפוסקים בדורו). דודו, הגאון ר' דוד הכהן  מרבותיו:מרת סעדה.  אימו:הצדיק המפורסם ר' יוסף.  אביו:
  (זכה לגילוי אליהו הנביא),הגאונים ר' רפאל בוסקילה, ר' יוסף פרץ, החסיד ר' שמעון הכהן, ר' יוסף אזגורי  מתלמידיו:

’ ר אחר עלייתו לארץ בנתיבות),(ממלא מקום אביו בהנהגת הקהילה במרוקו, וכן לר' מאיר  ילדיו:(אחיו מאימו של רבינו). ר' שמעון דרעי 
 סודות וחידושי תורה, מדרשים ודרשות, ופיוטים רבים. -ירים משה• מספריו:(רב מושב תירוש). ניסים  ’רפאל החסיד, ר

נו. ום אחד ה'אביר יעקב' הגה''ק רבי יעקב אביחצירא זיע''א הגיע לכפר יונילאן. הצדיק התארח אצל ר' דוד הכהן, הבית בו אימצו את רביי
ה'אביר יעקב' זיע''א הביט בעיניו הקדושות בנער משה. הנער עורר את התפעלותו והרב שאל: "למי הנער הזה?". ר' דוד סיפר כי הילד 
התייתם לאחרונה מאביו ומאז הוא מגדל אותו בביתו. באותה הזדמנות ביקש שיברך את הנער. ה'אביר יעקב' כיבד את הנער משה בחתיכת 

והבטיח לו כי יגדל בתורה ויזכה להיות גדול בתורה ויאיר את עיני ישראל. במשך השנים ברכתו של ה'אביר יעקב' התקיימה  סוכר, בירך אותו
 במלואה.

רפאל בוסקילה זצ"ל כי פעם בשיעור גמרא, בעת שלמדו את דברי האמורא שמואל שאמר: "נהירין לי  ’ל גדולתו של רבינו סיפר תלמידו רע
וכי רק הוא רואה אותם? והלא ", רוצה לומר: "בנדימלמשה בענווה בלשון ערבית "’ דנהרדעא" (ברכות נח:). אמר ר שבילי דשמיא כשבילי
 "... רבינו למעשה לא הבין: "מה החידוש פה, שהאמורא שמואל היה צריך לספר לנו זאת?".גם אנחנו רואים אותם

הישיבה. פעם אחת נסע יחד עם סוחר ממולח לכפר סמוך כדי לרכוש כמות בינו היה יוצא לסחור בעונת האגוזים כדי לממן את הוצאות ר
משה והסוחר בספירת האגוזים. לאחר מכן שילמו למוכר הערבי את כספו. בדרכם  ’גדולה של אגוזים. במעמד הקניה, התחלקו ביניהם ר

המדוקדקת של רבינו, לא היינו מרוויחים היום  לו הייתי סומך על הספירהחזרה ליונילן, שח הסוחר אודות הקניה המוצלחת ואמר לרב: "
 ". מאומה

רבינו הבין כי הסוחר רימה בספירה, הוא נחרד עד עמקי נשמתו וציווה להשיב מיד את הגזילה. כאשר הסוחר הודה על רמאותו בפני שכ
כי אינו מוכן שיהיה ברשותו כסף גזול, ובכך המוכר הערבי, הלה נדהם מיושרו של הרב והודיע כי הוא מוותר על כספו. רבינו עמד איתן בדעתו 

 גדול. ’גרם לקידוש ה

נשים שהיו נוכחים בהלוויה במושב תירוש לאחר שהעלו את עצמותיו הטהורות סיפרו על פטירתו. הם זוכרים כי בילדותם, ביום כ"ב סיוון א
מהן בדברי מוסר והתעוררות. במילותיו האחרונות אמר ה'תש''א רבינו נפטר. הצדיק אסף את בני קהילתו לפני פטירתו סביב מיטתו ונפרד 

וכל אדם הזקוק לישועה או ברכה לא יושב ריקם כשיאחז את המיטה. לאחר פטירתו של הרב זצ''ל, לסובבים כי ברכותיו במיטה שלו, 
 אנשים רבים זכו להיוושע וראו ברכות בזכות המיטה.

נו, הגאון ר' ניסים, ונינו של הצדיק ר' חנניה טיפלו בהעלאת עצמות הצדיק לארץ ישראל. לשם כך הוכנו אנשים שיטפלו בכל הנושא. גדולי ב
הדור הגיעו לאולם ההספדים ברחבה בכניסה לבית העלמין במושב תירוש כדי להספידו כראוי לתלמיד חכם עצום כמוהו. הרה''ג רבי יצחק 

שכונת שמואל הנביא בירושלים), האדמו''ר רבי יחיאל אבוחצירא (רבה של רמלה), הגאון רבי חיים סויסה (מח"ס 'מנחת הכהן (רבה של 
רבי ערב'), הרה''ג רבי שמעון כהן (ראש ישיבת 'תורה אור' באשדוד), הרה''ג רבי ישראל יפרח (אב''ד בירושלים וחבר ביה''ד הגדול), והרה''ג 

 אור החיים' בבית שמש) היו בין המספידים הרבים. דוד בניזרי (ראש כולל '

הרבנים נשאו במשך כשעתיים דברי התעוררות במעלת שבחו וגדולתו של הצדיק זצ"ל שעצמותיו הובאו לקבורה בארץ ישראל בס''ד במבצע 
 מורכב ומיוחד. הצדיק נקבר לאחר חצות היום בערב שבת קודש.
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באותו רגע, הנער, שנזהר כל ימיו מחטא לשון הרע, גילה 
לה: "דעי לך אימא, שבישיבה של מעלה יושב מרן הצדיק 

 הרב ישראל מאיר הכהן, ה'חפץ חיים', כל העת. 
 

כל יהודי שלומד בספריו 'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון', וכן מי 
ד אחרים ללמוד בספריו, ומשקיע כוחות שמשדל ומעוד

 –ומאמץ להתחזק ולחזק את שמירת הפה מכל לשון הרע 
מרן ה'חפץ חיים' בכבודו ובעצמו עומד להמליץ עליו 

להרעיף עליו משמיים  -טוב, לבקש מבורא עולם למענו 
 שפע טובה וברכה!".

 

אלא שכל האסונות "ולא זו בלבד, אימא", הנער הוסיף, "
הכל  -כל הטרגדיות, המחלות, כאבי הלב  בעולם הזה:

 ". נובע מחטא הלשון. הכל נגזר בגלל לשון הרע
 

החטא הנורא הזה מביא לעולם את כל הרעות. בגללו "
מתרחשים אסונות קורעי לב וטרגדיות נוראיות. רק 

יכולה לעצור את האסונות  –ההימנעות מלשון הרע 
את דבריו.  ", הנער סייםולהרעיף על העולם טובה וברכה!

 הוא ביקש מאימו לפרסם זאת, ואז הוא נעלם מעיניה.
 

האם התעוררה, מכוסה זיעה קרה. עיניה דמעו, היא זכרה 
את דבר החלום היטב. כל מילה ממנו עמדה חיה, צלולה 

 ובהירה לנגד עיניה. 
 

כפי שביקש, היא פרסמה את מה ששמעה מעולם האמת. 
גיעו לאוזני הגה"צ הדברים התפרסמו בקרב הציבור, וכך ה

רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א, שסיפר את הסיפור 
 המופלא. איננו מבינים, מה שקורה בעולם הזה. 

 

כמה צער ויגון, מחלות, אסונות וטרגדיות מצמררות. לא 
הרבה פעמים נפתח צוהר ללמדנו על מה ולמה. מעט 
מאוד פעמים אנחנו זוכים לגילוי שמימי, כי הכל מתחיל 

 ר בחטא לשון הרע. ונגמ
 

המילים, שאנחנו מוציאים מהפה, הן חץ שלוח 
הן מביאות הרס חזרה  -השמיימה. אם הן נושאות ארס 

 לעולם הזה. 
 

הן עלולות  -אם הן מלאות משטמה, לשון הרע, דיבורי גנות 
חלילה להשיב לעולם הזה צרות, שלא נרצה לדעת מהן! 
רק התחזקות בשמירת הלשון, הקפדה על איכות הדיבורים 

 בכוחה להבטיח, שהמילים שלנו לא יזיקו.  -שלנו
 

נזכה בעז"ה כי מרן ה'חפץ חיים' בעצמו יעמוד וימליץ טוב 
דברי החכם מכל אדם רעיף עלינו טובה וברכה. בעדינו לה

מקבלים כאן  (משלי יח, כא) "ָמוֶת וְַחִּיים ְּביַד ָלׁשֹון"
 משמעות אחרת לגמרי. 

 

אדם המדבר אינו משפיע רק על עצמו אלא גם על 
 , ועל העולם כולו! האחרים, העלולים להיפגע מדבריו

 

דברי הרה"ג ר' אשר  להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך
קובלסקי שליט"א. יש בו כדי ללמדנו מעט מה החומרה של 
דברי לשון הרע, כיצד מתייחסים אליה בעולמות העליונים ועד 

 כמה היא משפיעה על האסונות המתרחשים בעולם הזה.
 

הוא היה בחור צעיר לימים, וכבר אז ניכרו בו אותות הצטיינות 
באהבה ובשקידה. הוא  נפלאים. הנער הצעיר עמל בתורה

עבד את בוראו בכל לב ובדבקות ראויה לשבח. כל רואיו 
ומכריו הכירו בו, כי הוא זרע בירך ה'. לכולם היה ברור כי 

 לגדולות נועד...
 

למרבה הצער, ימי הטובה לא ארכו. הנער הצעיר התבקש 
לבית עולמו. את הצער והיגון ששררו בקרב משפחתו 

 ..אי אפשר לתאר. -וחבריו 
 

יותר מכל, האסון השפיע על אימו של הבחור. הנער היה 
קרוב לליבה. את מיטב תפילותיה ודמעותיה השקיעה 
בצמיחתו הרוחנית. במיטב כוחותיה התמסרה לראותו עולה 
בתורה וביראת שמיים. היא התקשתה להתאושש מהאסון 

 הכבד שפקד אותה. 
 

סקה מדי יום היא היתה ממררת בבכי על בנה. היא לא פ
מלדבר בשבחו ולקונן על לכתו. ככל שנקף הזמן, נראה היה 
כי דברי חז"ל 'גזירה על המת שישתכח מן הלב' לא התקיימו 

 בה. היא התכנסה בכאבה ושקעה בו.
 

היה זה לילה אחד, מרגש ומרטיט, שלא ישכח מליבה של 
האימא לעולם. כמדי ערב היא עלתה על יצועה. באישון ליל, 

בבנה יקירה צועד לקראתה. פניו היו מאירות בחלום, הבחינה 
 וְַזּכֹות וחיוך גדול של שמחת חיים היה על פניו. 

 

היא רעדה והתרגשה. לרגע עמדה המומה כנגדו. פחד, 
שלטו בה בתערובת  –התרגשות, אימה, שמחה, חרדה ורטט 

 בלתי נשלטת...
 

לא היה לה כל ספק: זו דמותו, זה בנה שנפטר לא מזמן. הוא 
לנגד עיניה. כנראה קיבל אישור נדיר ממרומים לבוא כאן

אליה בחלום הלילה. דמותו קורנת, מבטו כבחיי חיותו, והיא 
 עומדת כנגדו, רועדת בחוסר שליטה, המומה ממראה עיניה!

 

"שלום אימא", הוא התקרב אליה, "בבקשה אימא, אל 
תצטערי עוד על לכתי. נתנו לי אישור לבוא אלייך ולספר לך, 

 . "זכיתי במקום גבוה בשמיים כי
 

אני נמצא במקום טוב מאוד. אנא אימא, מנעי קולך מבכי "
 -ועינייך מדמעה. בנך הגיע למקום טוב בגן עדן. הכל בסדר 

 ואף יותר מכך".
 

האם התאוששה קמעא מההלם, מתנחמת מעט באותה 
אנא גלה נא לי בני יקירי, ידיעה מרגיעה. היא שאלה אותו: "

בבקשה, מה קורה שם למעלה? מה אירע ִעְמך אמור לי 
 ".שם?

 ָהַרען ָלׁשֹות ֻחְמרַ 

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל                             ל   ז" יקוטבן  מסעוד  הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

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

"ל צזשאול בן סילביהר'        ע"ה   תופחה בתסעידה              יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
    שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                             גורג'יה ע"הנעימה בת  צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""בהעלותךבהעלותך""פרשת פרשת  
  .ליקחם של ארבעה פסוקים]. לב, י[ "והטבנו לךעימנו ' ה הטוב ההוא אשר ייטיב הוהי"

מקדישה בפרשתנו כמה , והיא נפסלת בחסרונה של אות אחת, אשר כל תיבה בה ספורה ומדודה, התורה הקדושה
עזב הכל ובא , שישב בכבודו של עולם, כהן מדין, חותנו, פסוקים לשיחה שנערכה בין משה רבינו עליו השלום ליתרו

והקדוש ברוך הוא , הוא יעץ להקים מערכת בתי דין סנהדראות. נפלאות והתגיירשמע את הניסים וה, אל המדבר
: ענהו יתרו. כשעמדו ישראל להמשיך במסעם אל הארץ המובטחת ביקשו משה רבינו שיבוא עימם. הסכים עימו

ת חנותנו כי על כן ידע, אל נא תעזוב אותנו: "ומשה רבינו מפציר בו". כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, לא אלך"
           , בענני הכבוד הסובבים אותנו ובעמוד האש המנחינו, הן עין בעין רואה אתה בניסים שנעשים לנו, "במדבר

           ? איך אפשר לעזוב חיים שכאלו ולשוב לחיי חולין ולתרבות מדיין, במן היורד עם שחר ובסלע הנובע מים
,  לא רק בטובה המושפעת במדבר–ול חלק תט". והטבנו לך, עימנו' והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה", בוא עימנו

  ! תקבל את דושנה  של יריחו–הארץ המובטחת , אלא גם בארץ ישראל, "לא חסרת דבר: "אשר עליה נאמר
שמוצאת לנכון להקדיש , התורה הקדושה? או נשאר בסירובו, הסכים לבקשה? יתרו השתכנע או לא? ובכן מה

אנו יודעים אותו ממקום .  אינה מוצאת לנכון לגלות לנו את הסוף,שישים וחמש מילים, לוויכוח ארבעה פסוקים
להסב את תשומת , משום שביקשה להדגיש? ומדוע". וילך לו אל ארצו, וישלח משה את חותנו: "מספר שמות, אחר

  !במנותק מתוצאותיהם, ליבנו לדבריו של משה רבינו ולהפקת ליקחם
, מתעניינים ביהדות, רבים המתקרבים למורשת. הבאים לפקוד את בתי הכנסת, ברוך השם, רבים? למה הכוונה

, נבוכים קמעה, אנו רואים אותם נכנסים. להנחיל לבניהם טעם של מסורת, קבלת שבת, מבקשים לחוות תפילה
אבל לפעמים בוחרים , הודילבואו של כל י, המתפללים שמחים לבואם, מדפדפים בסידור, מתיישבים בהיסוס

  .לתת להם להתאקלם בכוחות עצמם. כדי שלא להביך, להתעלם
ובשבת הראשונה , ורוממות הרוח נסקה שחקים, השכנוע היה כה רב": ערכים"בוגר סמינר , סח לי בעל תשובה

ת הכיפה הטבתי א, התלבשתי חגיגית. את בית הכנסת השכונתי, לראשונה בחיי, שלאחר הסמינר החלטתי לפקוד
. ומצאתי מקום בסוף, נטלתי סידור. לא העיפו מבט, כולם חלפו על פני באדישות. ונכנסתי לבית הכנסת, על ראשי

, קמתי כשכולם קמו, הסתפקתי בהקשבה. ונואשתי, דפדפתי לפה ודפדפתי לשם. ולא ידעתי מה, התחילו להתפלל
אולי פעם אדע גם . היכן קוראים, ים מה אומריםיודע, נהיר להםקינאתי באלו שהכל . התיישבתי כשכולם ישבו

, תוך כדי שירה, פתאום, ואז. זה היה מפעים ונפלא, "לכה דודי. "כבמקהלה, כולם כאחד, לפתע החלו לשיר. אני
 !והנה כולם מסתובבים לעברי.  וקמתי גם אני–קמו כולם 
  ."בואי בשלום"הם הגיעו ל, אהה !מה כולם רוצים ממני, מה עשיתי,  מה קרה: נחרדתי,החוורתי

  ..."! בשלוםבוא: "שלא ידעו גם לומר,  כה חבל,חבל
              , על ראש הקהל ועל כל אחד מהקהל, הרב או הגבאיעל . כי לא זו הדרך, מה שבאה הפרשה ללמדנווזה 

                   ,  יצא משה לקראת חותנו לקבל פניו"יתרו"שבפרשת כפי . לקדמם בברכה, לפנות אליהם במאור פנים
יש לגשת אל האורחים , בעת הפרידה, של התפילהבסיומה . בכך לא דיאך  .שאל לו לשלום והביאו האוהלה

לכה איתנו והטבנו : "באופן קבועהצטרפו אל המניין , "לכו איתנו: "ולומר להם, האהובים כל כך, היקרים כל כך
, ליטול חלק עימנובואו . יש כאן אור וזוהר,  חברהיש כאן חיי, כאן חיי קהילהיש . "דיבר טוב על ישראל' כי ה, לך

          ,  הלא ראית כמה טוב כאן:המשיך משה רבינו והפציר, "תודה, לא: "כאשר אמר יתרוגם  ו!הצטרפו אלינו
שתהא חביב " :י"פירש רש, "והיית לנו לעיניים: "על כןיתר . איך תוכל שלא להצטרף לקהילה, כמה נפלא כאן

  ."ואהבתם את הגר: "שנאמר, עלינו כגלגל עינינו
  !אחים יקרים ואהובים על אחת כמה וכמה, ואם הגר חביב כבבת עין

והיה הטוב ההוא , והיה כי תלך עימנו" :שמשה רבינו הוסיף הבטחה, הקדושה מלמדתהתורה . ואף בכך אין די
                  , והמצטרפים שהבאים –יותר מאשר במלים  ובמעשים –להודיע . "לך והטבנו –עימנו ' אשר ייטיב ה

              , בפתיחת הארון, לתורהבעליות . יתקבלו בזרועות פתוחות וישאו חלק כחלק בכל הטוב, המתפללים החדשים
                    ! בסנהדרין הגדולה"מבני בניו של יתרו ישבו בלישכת הגזית" :עד לפיסגה, בכל הכיבודים וההתמנויות

  !העזרה שבבית המקדשבפתח 
                   , האם אפשר שלא להשכתנע מכזו קבלת פנים, אתםימרו  א?לא או –יתרו השתכנע  האם ?מה, ובכן

  ?מכזו בקשה והפצרה
                 ,קירב את מקורביו אל הדת, שם גרם למהפך אך –ל גילו לנו שיתרו חזר למדיין "ז ורבותינו !אי אפשר, לא

              , אליהםהצטרף . ושב עם בניו ומקורביו אל מחנה ישראל, הביאם לתלמוד תורה וקרבם תחת כנפי השכינה
                   ,  וברוך אתה בבואך"אחינו אתה"העברת התחושה כי , שקבלת פנים חמהשום  מ!נחל עימם את הארץו

  .)מעיין השבוע( !ותביאם להיות לחלק מן הקהילה, ודאי שתקרב
  

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

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

 .ו"נועה בת בר שירה הי, ו"יצחק בן טובה הי, ו"מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי,  ו"רונית בת לוסיה הי, ו"מרדכי בן שרה הי, ו"יצחק בן ליבה הי, ו"שמואל בן מונירה הילרפואת 



 .אנחנו והערב רב]. ד, יא ["ויאמרו מי יאכילנו בשר... והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוהה"
האם הקדוש ברוך הוא מסוגל , "מי יאכילנו: "הם רק שאלו, "הבו לנו בשר: "לא כתוב שהם אמרו, נשים לב

  :המתוארת בספר תהלים בלשון ציורית, היתה זו עזות פנים וחוצפה... ?לעשות זאת
הן היכה צור ? היוכל אל לערוך שולחן במדבר: אמרו, וידברו באלקים. וינסו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם"

  !"...?הגם לחם יוכל תת. פוונחלים ישטו, ויזובו מים
הלא ראיתם במו עיניכם שהקדוש ! שוטים שכמותכם: עולה הזעקה כמעט מאליה, כאשר קוראים את הדברים

, והארבה התקבץ, ונגל במכת ערוב'הרי לפי פקודה מגבוה עלו חיות הג! ברוך הוא שולט בטבע ועושה בו כרצונו
הלא חוסים אתם . ניסי יציאת מצרים וקריעת הים, א רק בעברול. לאין ספור, וחוויתם ניסים. והצפרדעים עלו
  ?היש עוד לפקפק ביכולתו של בורא עולם יוצר הכל. ניזונים מלחם שמים, מונחים בעמוד אש, בצל ענני כבוד
 נכון שהקדוש ברוך -  "?היוכל אל לערוך שלחן במדבר: "הם שואלים. עדיין לא בטוח, האספסוף, אבל הערב רב
  !?בשר... אבל האם יכול הוא לתת גם. ומגיר לנו מים מצור חלמיש, נו מן מן השמיםהוא מוריד ל

  .ובעיני משה רע, שאין פלא שהקדוש ברוך הוא כעס, השאלה הזאת נראית לנו כה קנטרנית ומתגרה
  ?קטן" ניק'ערב רב"האם בכל אחד מאתנו לא מסתתר איזה : נבחן את עצמנו, אבל בואו נעמוד לרגע ונחשוב

יש קריאת . יום שני וחמישי בבית הכנסת. אבל מסביבתנו. אנחנו הרי בסדר, לא מאיתנו. ח דוגמאות מן החייםניק
               חבירו מתאפק עד ', שיר של יום'מישהו חולץ תפילין ב. התפילה מתאחרת, אנשים זעים בקוצר רוח, התורה

  .פסיד קונהעלולים לה, צריך לפתוח את העסק, מאוחר? מה יש, מה קרה". אין כאלוקינו"
                   . הרי רק עתה התפללתם? חצי דקה, אבל אולי יש להם לפנאי לשאלה קטנה. הם ממהרים, לא נעכב אותם

           ".והגוף פעלך, הנשמה לך"אז ". אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים"שהקדוש ברוך הוא , במו פיכם אמרתם
                  ".  מכין מצעדי גבר: "וגם, "יםזוקף כפופ"וגם ". פוקח עיוורים', ברוך אתה ה: "חוש הראיה מן השמים

                ברכנו אבינו בכל : "וגם את הפרנסה". חננו מאיתך חכמה בינה ודעת: "גם את הדעת ביקשנו ממנו במתנה
                  ,  ממנו–השכל ,  שלו–הנשמה .  ביד הקדוש ברוך הוא–הגוף וכל כוחותיו : אז בואו ונסכם ".מעשה ידינו

אלא שעלינו לעשות השתדלות מצידנו כדי להביא את ". העשירה והפתוחה, המלאה והרחבה" מידו –הפרנסה 
  ".אלקיך בכל אשר תעשה' וברכך ה: "ככתוב' ברכת ה

אם נשאר בבית הכנסת , האם הקדוש ברוך הוא יעניש אותנו: נשאל את עצמנו, אם אנו חדורים בהכרה אמיתית זו
  ?אז לשם מה המהירות והחיפזון! ודאי שלא. בשלווה עד לסיום התפילה

חיים ושבע , נחת, נכון שהקדוש ברוך הוא נותן בריאות: חלילה, יש כאן הלך מחשבה של הערב רב?  מהאלא
האם יוכל לתת פרנסה למי שנשאר בבית הכנסת עד לסיום " ?היוכל אל לערוך שולחן במדבר "–אבל , ושלום

  ...ולמהר אל העסק, לו" לעזור"או שאנחנו צריכים ? התפילה
, חלמתי"! מזל טוב"ברכיני ב: "אותו פועל ניקיון עני שהתעורר בבוקר ובישר לאשתול? משל למה הדבר דומה

  "!שהפכתי להיות עשיר כרוטשילד
  !"באמת כבר הגיע הזמן לשלם למכולת", קראה האישה, "כי טוב' הודו לה"
, רוטשילד שהרי הוא אינו אלא –הרי אהיה עשיר יותר מרוטשילד , בעצם! הרי נשחה בכסף! בטח שנשלם, נשלם"

  "...יש לי הכנסה נוספת! ואני גם מנקה רחובות
לקדוש ברוך הוא להמציא לו את " לעזור"כדי , האם מי שבורח מבית הכנסת כדי להרוויח עוד קונה, נחשוב נא
                 , באושרך ובפרנסתך, אתה סומך על הקדוש ברוך הוא בבריאותך ובחייך? אינו דומה לאותו פתי, פרנסתו

הרי גם בהן אתה ? האם אותן חמש דקות הן אכן הכנסה נוספת! אבל רגע אחד? באותן חמש דקותלו " עוזר"ו
לבחור ממהר שעלה על האוטובוס הנוסע ! הדבר דומה למשל אחר לגמרי! מייחל לקדוש ברוך הוא שישלח לך קונה

דרך ולהגיע מהר איך אפשר לקצר את ה: אבל היה חסר סבלנות, התיישב בספסל האחורי, מירושלים לתל אביב
  ...והתקדם אל קידמת האוטובוס, קם ממקומו. לפתע מצא עצה? יותר

כשם שאנו סומכים על הקדוש ברוך הוא בקשר לבריאות . ולא ניפול במלכודת הערב רב, הבה לא נהיה פתים
ן תפילה אבל לא על חשבו, עלינו להשתדל עבורה, אמנם. נסמוך עליו גם בקשר לפרנסה, לחיים ולמשפחה, ולאושר

  .)מעיין השבוע!... (שלא נענש על כך, בטוחים אנו! בציבור או שיעור תורה

  ).א" לרבינו בן ציון מוצפי שליט-  ציוןתאורחו (-""אל תקרי הליכות אלא הלכותאל תקרי הליכות אלא הלכות""

רוממות אל בגרונם , יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם"אחר סיום קריאת שמע שעל המיטה יאמר הפסוקים   .א
 כנגד שישים גיבורים שבעולם שלוש פעמים" 'הנה מטתו שלשלמה וגו"ואחר כך יזהר באמירת , וחרב פיפיות בידם

' כי אתה ה"עד " יושב בסתר"ופרק , כנגד עולם האצילות" 'ישא וגו", "'יאר וגו", "'יברכך וגו"ופסוקים , הבריאה
  .כנגד הבריאה עם האצילות" מחסי

, יעשה חשבון נפש על מעשיו של כל אותו היום ויתחרט ויתוודה על חטאיו בבכי ובדמע לב" יושב בסתר"אחר   .ב
 .ך ויזכה בזה שימחלו לו כל עוונותיו"ב וחמש אותיות מנצפ- יעמוד על רגליו ויאמר סדר הוידוי על פי או

ואין אומרים וידוי בימים שאין אומרים בהם תחנון וכן , באמירת הוידוי יש לעמוד ומי שקשה עליו יוכל לישב  .ג
 . ונוהגים גם במוצאי ראש חודש חנוכה ופורים שלא לאמרו, במוצאי שבת קודש עד חצות הלילה

                     , חייב מיתהאחר הוידוי יכוין במחשבתו כאילו הוא עומד למשפט בפני בית דין העליון בשמים ומת  .ד
ויחשוב כאילו הוא נסקל ונשרף ונהרג ונחנק , ויכוין לקבל בסבר פנים יפות ארבע מיתות בית דין לכפר עוונותיו

 .תפילה, קריאת שמע, תפילין, וכן יכוין לכפרת ארבע מצוות שפגם בהם והם ציצית, ויועיל מאוד לכפרת עוונותיו
ויכוין להעלות נפשו , ל הפסוק שכנגד אותה לילה שלוש פעמיםובסיומה יכפו, "אנא בכח"בכל לילה יאמר תפילת   .ה

                     , נפש רוח ומיצירה לבריאה, רוחו ונשמתו עם נפש רוח ונשמה של כל ישראל נפש מעשיה ליצירה
 .נפש רוח ונשמה ומבריאה לאצילות

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"זד  מרת מונירה חזני בת כורשינ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אשר בן רגינה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז אליס בת סוליקה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ סעיד דוד בן מהין  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ ציפורה בת רחל ז"לע, ל"נ יעקב בן שפרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לון בדואלקבלת הע. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההדללקתהדלקת נרות

ויסעו מהר ה'

 

1119999:::000033332220000:::111144442222111::111000
""אאוררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

מי שיש לו קשר 
לתורה ומרגיש 

שהיא חלק ממנו, 
מחובר אליה 

גם לאחר שאין 
לו ברירה וצריך 
להפסיק בלימוד



תאונה בהשגחה 

 8000

8000

 10

10

'זה באמת נס, אבל זה לא 
עניין של מזל, זה פשוט עניין 
של תפילה - זה לא 'בר מזל', 

זה 'בר תפילה' ידידי



בשמחה ובטוב לבב

המציל שהזיקלמה ארון ברית ה' נוסע לפניהם?

ששאלההה:

תשובההה:

2

"ויעש כן אהרן – 
מלמד שלא שינה", 
כל ימי חייו עשה 
את ההדלקה באותו 
אופן שעשה ביום 
הראשון בשמחה 
ובהתלהבות עצומה



שרב 

50%

20% 45%
10 30%

54
50 42 1942
1916 51

46 1970 46.5
1881 44.4

 49 48 2015
51

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

רבי ירוחם ממיר

חכם לב

להיות איש מעלה

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
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   דבר העורך 
בפרשה " )יח,  ט(  כתוב  ִיְסעּו  :  ה'  ִּפי  ִיְׂשָרֵאלַעל  ה'    ְּבֵני  ִּפי  ְוַעל 

טוב ב' ומובא    ."ַיֲחנּו  א  (בובר  ' שכל  פרק  ַאֲחֶרי  :  )ויקרא  ָמְׁשֵכִני 
ַנְזִּכיָרה   ָּב  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ֲחָדָריו  ַהֶּמֶל  ֱהִביַאִני  ֹדֶדי  ָּנרּוָצה 

ֵמיָׁשִרים  ִמַּייִ  "  ן  ד)ֲאֵהבּו א,  השירים  "ָמְׁשֵכנִ   -  (שיר  תקרי  י" אל 
"ִמְׁשַּכִני כיוןאלא  ושכן    ",  ה'  כבוד  נתמלא  המשכן  שהוקם 

"  ַאֲחֶרי ָּנרּוָצהעליו הענן, ולא היו נוסעין אלא לפי העלותו. "
 . "נּוְוַעל ִּפי ה' ַיחֲ   ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַעל ִּפי ה' ִיְסעּו  "שנאמר:  -

ה' החיים ואומר  הנהגות   : 'אור  בחינות  כל  לסדר  הכתוב  בא 
 .ראל שהיו חפצים באשר יחפוץ ה'ן של ישִׁשְבחָ  הענן, וללמד

במדרש:   מובא  "ועוד  לומר:  תלמוד  ֶאת ומה  ֹמֶׁשה  ַוַּיַּסע 
הם משה:  ל"? להודיע שבחן של ישראל, שכיון שאמר לִיְׂשָראֵ 

ב יוצאין  אנו  היאך  אמרו:  לא  סעו,  בידינו    ברמדקומו  ואין 
אלא האמינו והלכו אחר משה. ועליהם מפורש   מחיה לדרך,

ם ֵלאֹמר,  )ב  בנביא ירמיה ב, (  להבקב : "ָה ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִ
ָאַמר ֶלְכֵּת   ֹּכה  ָתִי  ְּכלּו ַאֲהַבת  ְנעּוַרִי  ֶחֶסד  ָל  ָזַכְרִּתי  ה' 

  .ָעה"רּוא זְ ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ   ַאֲחַרי
פעולה  ה " ל הש כתב   כל  לע:  רוצה  אם  'יאמר    -שות  שאדם 
החניה   והי לבדב  במדבר רק לא שהרי ,'ה תרבעז' או '  ' ה  ירצה 

ל עהוא    -י ה', אלא כל צעד ושעל בכל אתר  פל  והנסיעה ע
אומר  'הי  פ וכשאדם  ה'או    'הרת  זבע',  ירצה  כדאי   'אם 

ומדה, מל םאנשי כמצוות ולא ,בהתבוננות זאת לומר שיתרגל
ללבבוה ז  י"וע ומשיב  בעצמו  ומביא   מחדיר  האמונה  עיקרי 

זו  ב  עליו בהנהגה  להשתמש  ידעו  רבותינו  גדולי  ואכן,  רכה. 
ִיְסעּו"של   ה'  ִּפי  ַיֲחנּו  ...ַעל  ה'  ִּפי  המעשה    ,"ְוַעל  שמעיד  כפי 
ל נסע במונית רבי חיים חורי זצ"  :'אור דניאלהמובא ב'  הבא
גאבסמעי ביקש  כשהתאחרה    .רו  לעצור  השעה  בצד מהנהג 

 ונו להתפלל מנחה. סירב הנהג הערבי להיענות הדרך כי ברצ
זמן התפילה    לבקשה. גם כשהסביר לו הרב שעוד מעט יעבור 

הנהג.   נעתר  המכונית לא  מנוע  כבה  קל,  רגע  כעבור  לפתע, 
ירד  הנהג  בידו.  עלה  ולא  להתניעה  הנהג  ניסה  דממה.  והיא 

מקור   את  ולתקנהלאתר  ובינתייתקלה  הצדה,  ירדו    יק ם 
הדרך.  ו בצד  מנחה  והתפללו  תפילתו, למלווהו  שסיים  אחר 

המנוע:  שאל   על  הגוחן  הנהג  את  נוסע"הרב  אינך   ?"מדוע 
הצ לא  במכונית"עדיין  הקלקול  את  לאתר  השיב    -  "לחתי 

התקלקל, היכנס  דבר לא  "  -אמר הרב    ,"אין מה לתקן"  הנהג.
את מכסה פיו, הוריד  שך הנהג בכתמלמכונית וסע לשלום".  

והתניעה  המנ למכונית  נכנס  דופי.  והמנוע  -וע,  ללא   פעל 
כ הדרך במשך  לג  ל  הגיעם  חפצעד  מחוז  פסק 'רבא  לא  ם, 

יודע   כי  ואמר,  ולהשתומם  להתפעל  שאך הנהג  לבטח  הוא 
לצ לעצור  סירובו  בגלל  התקלה, ורק  אירעה  התפילה  ורך 

ומחילה.  סליחה  א  ומבקש  הצדיק  בכהתנה  סליחתו  ך ת 
  ש חניה לצורך תפילה!יהודי שיבק  ור מעתה לכלשהנהג יעצ

תפקיד עמוד הענן ועמוד האש היה לקבוע לישראל את סדר 
 מסעם, מתי יחנו ומתי יסעו. 

גדול מוסר  כאן  אלי   אומר   יש  מרדכי  שכל זצ"להו  הרב   ,
על פי שכתוב   -להיות על פי ה'  הנהגותיו של אדם צריכות  

ע ולא  אם  לוש  ן ההיגיו  י פל  בתורה,  ה.  עלול  כך  ינהג  וא  לא 
דבר נוסף יש ללמוד מהפסוק,    ת ומכשולים.לבוא לידי תקלו

ההו בקיום  לדקדק  האדם  שעל  בחנייתו  הוא  רק  לא    -לכה 
הוא   בהן  במקומות  לביתו,  מחוץ  ב'מסע'  גם  אלה  בביתו, 

לחשוב   ההעלול  על  פחות  של  להקפיד  המשמעות  ועל  לכה 
'פ כי  חילול ה',  חלילה  או  ה'  אז  קידוש  אותי'  מכירים  לא  ה 

 מתיר לעצמו לעשות דברים פעמים גם חמורים.  הוא
שכתוב:  ַיֲחנּו"  זהו  ה'  ִּפי  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְסעּו  ה'  ִּפי    -"  ַעל 

 רצון ה'.   -בכל מקום ומקום יש לנהוג על פי ה'  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
(יכ . א ייטיב  שאהרן  ה'  והשמן) ציווי  הפתילה  את  וידליק   ין 

 , לכוון הנר האמצעי, ומעשה המנורה. נורהאת נרות המ
 תנופה.  קרבן,  לה,טבי הזאה,  גילוח, לעבודה: םהלווי קידוש  . ב 
 יד). -(ט, אי"ד אייר -הקרבת הפסח בי"ד ניסן, ו"פסח שני" ב . ג

פי  . ד על  וחנייתם  ישראל  בני  ומסעות  המשכן,  על  ה'  ענן 
  הענן ועל פי ציווי משה.

לתקוע בהן ציווי ה' למשה לעשות שתי חצוצרות מכסף ו . ה 
 ובקרבנות המועדים. למקרא הנשיאים, למסע, במלחמה,

למדין, דברי משה סיני, יתרו חוזר    מסע בני ישראל מהר . ו 
 ארצו.ליתרו כשרצה לשוב ל

 .  לו)-(י, להפרשה בפני עצמה  -"ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן"  . ז 
מתאוננים . ח ישראל  בתב-עם  ונסיון  ונענשים  ת ַּתֲאוָ ערה, 

 ה).-(יא, אהבשר 
 . ט)-(יא, ובטל " עטוף" -אור המן, צבעו, טעמו, סדר ירידתוית . ט
ישראל.ת . י  בני  למנות    לונות  למשה  אומר  זקנים,   70ה' 

 .כב)-(יא, טודש שלם ך חבמש (שליו)ואכילת הבשר 
 אלדד ומידד מתנבאים במחנה, ו"ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה".  . יא 
(צרעת), משה, עונשה של מרים    מרים ואהרן מדברים על . יב 

על מרים, דבר ה', המתנת עם ישראל למרים תפילת משה 
 הרה מהצרעת.  עד שנט -ני כבודה מפ -במשך שבעה ימים 

 
 

 

 
של   הנפלא  לטעם  מתגעגעים  ישראל  אבטיחים בני  דגים 

וכך    ,הבנהכל    לכאורה חסר  פליאהמדרש  מובא ב  .קישואים..
 מכאן שמדליקים נרות שבת".   - ָּדָגה ֶאת הַ ָזַכְרנּונאמר: 

 ה נ')(מערכעל כך עונה החיד"א בספרו "דבש לפי    מה הקשר?
 באופן נפלא.  זצ"ל י אבילאאלעזר דבשם הרב 

א לתמוה מדוע הם מבקשים דגים. הרי נאמר על המן שליש  
חשב   שאדם  מה  כל  אלא  משלו  טעם  לו  במ  -היה  ן. היה 

רצהמיש וניל    הו  גלידת  על  חשב  וניל?  גלידת  טעם  להרגיש 
דגים?  להם  למה  אז  וכו'.  המן  באכילת  זה  את  והרגיש 

ו דגים  על  דגים?שיחשבו  טעם  שאין  כל  אלא  ירגישו  הוא  ל 
ממשהו הנאה  רואה.  לאדם  לא  בחושך    שהוא  שאוכל  מי 

טעמוחלט   לו  כאין  באוכל  שאוכל. ם  מה  את  שרואה  מי  מו 
ם. את הדברים הפשוטים הללו טע  ן בואי  -  מאכל חסר צבע

מיקרוגל  את העבודה.  עושה  מאכל  מזון. צבע  יצרן  כל  יודע 
יך גם זה לא טעים. צר -צבע שיוצא ממנו מאכל מבושל חסר 
י לראות את המאכל זה בכלל השחמה. מחשבה על דגים בל

  לא אותו טעם.
ש אלועונג  שיושב    בת  אדם  שבת.  לכבוד  טובים  מאכלים 

נ לא  מהאבחושך  אור הנה  להיות  חייב  שבת  בסעודת  וכל. 
 ולכן תקנו חז"ל הדלקת נרות שבת שיהיה אור בבית.  

ב גם  האור  לחשיבות  המקור  בנמה  של  התלונה  י אכילה? 
ר והם  במן  טעם  להם  שאין  שנאמר ישראל  זה  דגים.  וצים 

 אן שמדליקים נרות שבת. מכ - ָּדָגה ֶאת הַ ָזַכְרנּובמדרש 

 "דבס

ַהעֲ   ךָ ְת לֹ ּבְ
 א"פתש  סיון י"ד              זצ"ל ןילשטי דמו"ר הרב יעקב א לע"נ    ן מוקדשלוהע                 אי"שנה   520עלון מס'  

  שבת שלום 

 634  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון
 הגאון  רמו"של   מיסודו ",ורויקצ"ברינה  שתבמדר

 זצ"ל אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה חוב בררון  ברמת השהשיעור נמסר 
   .19:00בשעה   ב' וםי

ישה: מספר הפגבזום,גםהשיעור מועבר
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 הזה   הילד -
 םהימד סיפור  – !...אתה  הוא

 , גרםג'רזי  בד בניוענו הנכתרך לפני מיודפקק התנועה שהׂש
את לפקוד  יספיק  האם  בפראות:  להלום  אביו    ללבו  קבר 

או  הפקק  קודם,  ישקע  מה  היארצייט?  ככל    ?ַהֶּׁשֶמׁש  ביום 
יות מהלכה  את  האטה  הלך שהתנועה  כך  ויותר,  והבין,    ר 

לבית להגיע  סיכוי  אין  יקרה.  לא  זה  לפני   שהפעם  החיים 
כאשר  ה סשקיעה.  לכל  מעבר  הדבר  כי  ,פקהיה  וון  החליף 

 .עיירת מגוריו - )LAKEWOOD( דלייקוול בחזרה ונסע
אופס!     . החיים  בית   לקרבת  הזדמן  והוא  שבועות   מספר  חלפו

עכשיו אולי אכנס  בראשו,  מחשבה  מה"  צצה  את   להשלים" 
ביארצייט לסתם יום של   ו דומה ביקור בקברשהחסרתי. אינ

מלא מאוחר  טוב  אבל  כמה   חול,  לומר  טוב  תמיד  כלום. 
 .אבא מתנש לעילוי לים תה מזמורי

כמעט-תבי ריק.  היה  בקבוצת..החיים  הבחין  הוא  אנשים    . 
שמדובר וראה  למקום  התקרב  מתגודדת.  בלוויה.    קטנה 

ה הגופה  לבור,  מסביב  ניצבו  מונחתהאנשים  בסמוך.    יתה 
 .בקבר עצמו התעסק גוי בחפירה

יאנקיס" "... לוניים גמוריםהעיף מבט, וקלט שכל הנוכחים חי
ומסתיימים ב"יונייטד   חיליםמת  הםגי איים, שכל מושאמריק

הנפטר, ששכב כאבן שאין    סטייטס אוף אמריקה". ריחם על
האם יזכה בכלל וכהלכה?   לה הופכין.  לקבורה יהודית, כדת 

יש עניין שיהודי יחצוב את הקבר... "  :ניגש, והחל מגשש  הוא
זאת עיני   ערום פהנוכחי  "?הידעתם  הם לא הבינו    ים...מולו 
טוב, על חציבת   .ן אותםעניי ממש    אגם לוזה    ,מה הוא שח

לוותר   יכול  עוד  הוא  שם    גם(הקבר  ירושלים,  כמו  בערים  בארץ, 
 מרן הגרי"ש גוי.  מתישה, מותירים את העבודה ל  מלאכת החציבה בסלע

זצ בידיאלישיב  תיעשה  קברו  חציבת  שאף  זכה  ב  "ל  אך   ,)לבדיהודים 
יהודי  ה   יזרוק את גופתו של  מה יהיה עם הקבורה עצמה? גוי 

 ר"ל. ...!?חמוררת ימה כקבופנ
לנוכחים  והודיע  יוזמה  את 'חבר"  :לקח  לחפור  מוכן  אני  ה! 

ותנו   תשלמו לגוי מה שסיכמתם ביניכם,  הקבר בחינם! אתם
 ?... לא למה - התנגדו לא כבר הם לזאת "!לי לעבוד

  אותו   -  י דולכלך כהוגן, ובלבד שיהקפץ לבור, חפר, חצב, הת
 .ם כיהודי, ולא כגויעולן ה רד מייפ  -הכיר מימיו לא 

 ,בתחום  אותה ביצע בהתאם לגבול ידיעותיו  ,לאחר הקבורה
וגילה המשתתפים  את  ספר  הוא  הבור.  מן  שם   יצא  שיש 

גבריבדיו תשעה  הק  עצמו  הוא  אפילו    -עשירי  ם.  אפשר  אז 
מ  להם  הסביר  קדיש!  לענולומר  הנרגש   תה  וקולו  אחריו, 

 ... "!באר ש שמהדתקוי החיים: "יתגדל התפשט בבית
החל בחייו  השתתף  בה  ביותר  המוזרה  ההלוויה   בתום 
לעלות  ממנו  נמנע  בחייו  לראשונה  הלזה.  בפלא    להרהר 

היארצייט. ביום  אביו  לקב  לקבר  עלה  הוא  הנותנת,   רהיא 
אומללה כזו  לוויה  הוא פוגש  ואז  אחרת,  א  וצומ   ,בהזדמנות 

 ! ג'רזי-ל ניואת עצמו בתפקיד חדש: הקברן ש
הומיה לו  וכמונפטר?  ילדו  כמו  לדת  שקרוב  אדם   בטח 

זכה  זאת  ובכל  החיים.  בבית  פגש  אותם  וידידיו,    קרוביו 
הקבורה   לאחר  לקדיש  ואפילו  יהודית  דבר   אלוה  -לקבורה 

 קבר  על   תהלים  לומר  ופנה ,  עירו  ולשם  לשמו   שאל  !הוא
  ריו מגו  כר שלו, אשר מתגורר בעיר ל למצלצ  בהזדמנות  .אביו

הנ"ל הנפטר  נשל  בשמו.  במקרה"  :ושאל  קב  אותו   ?"הכרת 
הוא מה  לשם  התפלא,  היה    המכר  "הוא  אודותיו:  מתעניין 

 "?...מה לך ולו -מנוכר לדת 
ביניהם    ת "הקשר האישי" שנוצרסיפר לו את ההתרחשות וא

מוזרות כה  "א"...  בנסיבות  המכר  נענה  טוב"    ל בתקשיב 
  שנה לפני כשלושים וחמש !  שאני מספר לך  תקשיב טוב למה 

העגום של החינוך היהודי בעיר מגוריי    במצבלראות    נוכחתי
  -  ציבורי  בית ספרדים  לומהסביבה. ילדים    ובכל ערי ועיירות

יהודי    לא זוכים לחינוך  הגויים, שם  יחד עם ילדי  -יהודי  לא  
להם,   פנויות  הצהריים  אחר  שעות  איןכלל.  שיאסוף   מי  אך 

   ותורה. יהדותאותם וילמד אתם קצת 

הייעשימה   מתי?  כסף  אוסף  אמידיםתי  ומשלם   ,אנשים 
הילדים  אברכיםל היותו    שילמדו את  הצהריים. למרות  אחר 

לנפטר גם  ניגשתי  תרומה    וביקשתי המדובר    חילוני,  ממנו 
, המטרה  את  לו   הסברתי  .הוא לא גילה עניין.  עבור הפרויקט

  .אותו לחבר הצלחתי לא אך
קלט שקשה  פתאום  למתי,  לתרום  כללו    לאיזה לית,  טרה 

דברים   שעושה  את  -ארגון  פחות.  טובים  או  יותר   טובים 
אישי למשהו  לחבר  צריך  הזה  של .  האיש  שם  לו  אמרתי 

ושם של ילד. הו הקשיבאברך  הבין לאן אני   א  לשמות, ולא 
אני מבקש   -זה  לומד עם הילד ה  חותר. הסברתי: האברך הזה

כבר   ה ז  .שך שנה אחתשלהם למהמשותף    שתתמוך בלימוד
תורם  אליו!דיבר   לא  הוא  אלא  פה  אנשים,   ל"ארגון",  לשני 

מכיר   כבר  הוא  שמם  "שלו  -שאת  "שלו  "לאברך   ,"ולילד 
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 גדולה מכולםווה נע -
  הגאון   כתב,  )ח"או  ע"שו  לע('  ישע   בגדי '   הנודע   ספרו  מתקדבה
 : זה  פסוק אודות נפלאה פנינה ,ג מפרא ל"זצ  וינר   ישעיהו   רבי 
כלל    , להקשות  יש  לכאורה  שכן הפסוק  נקט  בתחילה  מדוע 

""ְמֹאד  ָעָניו   ֹמֶׁשה   ְוָהִאיׁש "באומרו   הפרט  בא  ואז    ִמֹּכל , 
שאמרָהָאָדם אחר  הכל,   כולל  זה  הרי  ְמֹאד  ָעָניווא  שה  "? 

? ואם הכונה היתה  ָעָניוממי הוא  ואיזה צורך יש לפרט יותר  
 "? ִמֹּכל ָעָניו" ך היה לומרריבוי, צרי  שיש בולכלל 
 בה"א  -  " ָהָאָדם"  הכתוב  שאמר   זה  מה  : לדקדק  יש  עוד

" יאמר:  "ָהָאָדם  ִמֹּכלהידיעה?  שמלשון  גם  מה  " ָהָאָדם"! 
 הוזכר   לא  פועלבו  כן  לפני  שהוזכר  ידוע  םאדנראה שכוונתו ל

בתימסוי  אדם   כלל אליו  מתייחס  שהפסוק  גודל ם  אור 
משה  ענוותנותו  שהכ  : שלישית   ותמיהה  !של  זה  תוב מה 

פשיטא! וכי  ",  ָהֲאָדָמה  ֵני ּפְ   ַעל   ֲאֶׁשר   ָהָאָדם   ִמֹּכל פרט "לטורח  
יושבי שמים הם בני אדם, שהכתוב נדרש להודיע לנו שכאן 

המתגורר    נהווהכ זאת,   "?ָהֲאָדָמה  ֵניּפְ   ַעל "לאדם  ליישב  כדי 
שיהיה   היא  הענווה  תכלית  כי  ישע",  "בגדי  בעל  מקדים 

ולא    ָעָניו  אדםה עצמו,  בעיני  מאד  מעלתו  ושפל  את  יראה 
אדם,    מול שיראהבני  מעלה  כשיראה   וכל  כגון  אחר,  באדם 

יותר   ים אלף מוניםם, אף שהוא עצמו ירא שמאדם ירא שמי
בממנו ומחדש  טוב,  מעשים  יום  יכל  בכל ים  זה,  מאדם  ותר 

לעצמו יאמר  כזה':  זאת  מתוק  דבר  מחדש  ואהיה   '! הלוואי 
כאיויחשוב   כןעצמו  שיאמר  ולא  נגדו,  כלפבלשונ  ן  חוץ, ו  י 
   .יש בעצמו מחשבה זואמת ישראלא ב

, אדון כל הנביאיםהיה  נו, שיזו היתה ענוותנותו של משה רב
הק מיד  התורה  את  חזוקיבל  שאמרו  עד  עצמו,  "ל ב"ה 

טפחיםהלוחוש ששה  היו  הקב"ה   ,ת  בידי  טפחים  שני  והיו 
באמצע טפחים  ושני  משה  בידי  יוכל  -  ושנים  להשיג    מי 

שכל אחד  ר משה  זאת סב ו?! ולמרות  מעלות נשגבות שכאל
גדול 'הלואי   מישראל  אומר:  והיה  וביראה,  בחכמה  ממנו 

שמ ירא  כמותוואהיה  שאותו   !'ים  הי  אף  קטן  אדם  ה 
 ! והונדת העישבישראל. זו תכלית מ

 במדרש   כמבואר,  'אדם '   נקרא   אבינו   שאברהם  ידוע ,  והנה
הם  האדם הגדול בענקים הוא אבר'  :)טו,  די  יהושע  י"ברש  הובא(

רבאאובמ  ובגמרא  אבינו', 'אמר  גדול ואית  :  יוחנן:  רבי  מא 
ואהר במשה  שנאמר  באברהםמה  שנאמר  ממה  יותר  , ן 

כתיב  ש באברהם  ָוֵאפֶ " אילו  ָעָפר  במשה  ואיל  ",רְוָאֹנִכי  ו 
 . (שמות טז, ז) "הְוַנְחנּו מָ ן כתיב "ואהר

 

על   אבהדבריםונוסיף  שהנה  נקרא  ,  זה  ו'.  ָאָדם'רהם  ראה 
 שה.'מ, וד'דברהם,  'א: תיבות של ישארם ה'  אדםש'פלא 
הגדולים  ולשש בשת  לעוונה  סמל  הין  ישראל עהללו    ם 
 .כז)(בראשית יח,  "רֵאפֶ ָעָפר וָ  ְוָאֹנִכי"  - ם ה ר אב נאמר: םליהוע
א ִאיׁש  "  -  דוד   (תהלים  "ּוְבזּוי ָעם  ֶחְרַּפת ָאָדםְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְו
 . )כב, ז

 ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  לִמּכֹ   ְמֹאד  ָעָניו   ֹמֶׁשה  ְוָהִאיׁש "   -  משה 
 . )ג, יב(" ָהֲאָדָמה



 

 

    
 סיפור - מילים מאירות בחדר החושך

הסיפ מארה"רהר  כהן  יצחק  יוסף  נאמר "ח  מהימים  ביום  ב: 
ד ) מתגורר יהודי אּוBay sarkwayסארקוויי ( -לי כי באזור ביי

מש בשם  רוסי  ופליט  מאש  שהתגורר מוצל  זאוועצער  ה 
ארוכ ברנוביץ'  שנים  בעיר  האדמוקו(מות  של  מגוריהם  "רים  ם 

.  ד)"ל הי "זצמסלונים    'זכרון קדוש"א ובנו ה'מסלונים זיע  'הםבית אברה'
אליו,   לדלות התקשרתי  כדי  עמו  להיפגש  וביקשתי 

 מאוצרותיו מרגליות הגנוזות עמו מדור שעבר ונכחד.  
הזיכרונות  בין  ההם.  בימים  צלם  היה  זאוועצער  משה 

ס העושהעלה,  מלחמת  שבשנות  השנייפר  כשהמצב ה,  לם 
והסכנ גברה, הורע  ה  ה  הרעיון  'סירב  על  לשמוע  רבי'  יונגער 
את   החסידיברנלעזוב  את  ולהשאיר  מול וביץ'  לבדם  ם 

דרך  שישנה  לו  אמרו  לשלומו  הדואגים  אך  הרשע,  מלתעות 
קבוצה  לארגן  את   כלשהי  יחדיו  שיעזבו  חסידים  של  גדולה 

   מקום הסכנה. אז נאות הרבי לשמוע על הרעיון.
מכים, שאם תתגלגל  הכין מסר שיש ל"אמרו לאדמו  ךכר  אח

 ים. שעת הכושר, יהיו המסמכים מוכנ
כש אך  להצטלם,  התנגד  מדובר תחילה  כי  השכנועים  גברו 

דרכון, להכנת  להצטלם  הסכים  נפש,  את ו  בפיקוח  הזמינו 
הרבי.  מ את  שיצלם  כדי  הצלם  הרבי  שה  שעל  אמר  הצלם 

ניתן  בו  שרק  חושך  חדר  יש  כי  לביתו,  באופ   לבוא  ן  לצלם 
רשהתמונ תצא  רבי'ויה.  אה  מ  ה'יונגער  של  לביתו  שה,  בא 
ענק מגושמת   מכונת  יתה וך. המצלמה הו לחדר החששהכניס

 וכבדה שהוצבה על שלוש רגליים גסות ואיתנות.  
היה מ  המצטלם  ובנוסףמתמקם  החשוך,  בחדר  המצלמה   ול 

תחתיו   שכיסה  ומאפיל,  שחור  עבה,  סדין  פורש  הצלם  היה 
והמצלמ הצלם  שנאת  צר  חרך  מלבד  עינית וה.  עבור  תר 

וה הצלם  וכוסו  נסתרו  רואים. המצלמה,  מעין  מצלמה 
המ האור  יוקכשהבזיק  גועשת  ברתחה  הרבי  אמר  דת צלם, 

בחדר  לבבות:   להסתגר  אפשר  זכור!  משה,    חשוך. משה, 
   רושם נשאר!מכוסים. אין רואה. אבל 

ביקוד   ואמרן  חזר  האחרונות,  המילים  את  הרבי  וכשאמר 
בה  קודש  אדירה,  נכחו ובשאגה  שעמד  הצעיר  לעבר  ביטו 

ה,  , עשרות שנים אח"כ, באמריק'ם נשאר 'אבל הרוש בחושך:  
סיפר משה הקשיש: תלאות השואה עברו עליי, ואף רשעות  

סטא היטלר,  מהקומוניזם,  מאחורי  חייתי  וממשיכיו.  סך לין 
עד הברזל.   אבות,  ממורשת  הרחק  ונדדתי  כליל  נותקתי 

ששכחתי כשעמדת  שחשבתי  יהדותי.  ביתי  את  את  להקים  י 
ב התבוללות  לניסיון  אחר.  נקלעתי  תהיה  עם  לא  כי  סברתי 

רת כל  חתונה  לי  לקראת  מעשי  באופן  התכוננתי  ואף  יעה, 
בת   או.  ..גויהעם  באה  פתאום  קודש  פתע  שאגת  'אבל  תה 

נשאר' מולי.    !הרושם  את והתייצבה  לנער  שניסיתי  ככל 
ה הצלחתי.  לא  ממנה  רראשי  פינה  יא  לכל  אחריי  דפה 

לרעות    .שפניתי יכולתי  את  וחסמה  ניצבה,  וגם  קמה  מולי 
ש עד  זר,  לבשדות  נותרה  עם לא  ביתי  לבנות  אלא  ברירה  י 
 ]עלון דרשו,  ר ר' משה גוטמןהסופ[                         !בת ישראל כשרה

 
 

 
:  גדולה  תמיהה  כאן  תתבקש,  כפשוטו  הפסוק  את  נפרש  אם

לפ הלך  ה'  ענן  והנ  ניהםהלא  הדרך, יומם  את  להם  להם  חה 
שיתרו  משה  צריך  מה  לשם  כן  לעיני  ואם  לישראל    ים יהיה 

  גרשון   תנחום  רבי  הגאון  כתב,  כך  על  נפלא  ביאור?  במדבר 

"'תןבי  גינת'  ת"שו  בעל,  ל"זצ  ביליצקי  בספרו  בחיי  נורב: 
אומרת ,  )'ה  פרק',  ה  שער(  'הלבבות  חובות' הנפש  כיצד    מתאר 

לי 'קשה  השכל:  מהתאו  אל  הגופניות, להיפרד  וההנאות  ות 
בם  שהורגלתי  ארוך'  מפני  מבקשזמן  והנפש  מהשכל ,  ת 

הגופניות, וכיצד   שיורה לה מה הדרך להתמודד עם התאוות 
עליהם משיב  .לשלוט  מן  השכל  במשל  אדם   לה  החיים: 

לכריתת להסכים  מסוגל  ונבון  מאבריו    משכיל  אם   -אחד 
באבר   שפשט  שהחולי  וחושש  יודע  להתפשהוא  עלול  ט זה 

תשימי  לכל אבריו. מעתה, אומר השכל לנפש, אם  על   שאר 
את   שתמצאליבך  הגופניות    הרעה  ההנאות  בחברת    -אותך 

אלו בהנאות  הארוך  ההרגל  על  להתגבר  למדנו ה  .תוכלי  רי 
דרך -ומד ובאיזו  ההרגל  רעת  היא  רבה  כמה  עד  זה,  שיח 

נגד זו  לעמוד  ב.  רעה  היו  שבהן  הרבות  בשנים  ני  והנה, 
במצר הגוייםישראל  לתועבות  הם  הורגלו  לאחר    ,ים,  וגם 

ע היה  שיצאו  קשה  עד דיין  ההם,  ההרגלים  מן  להם להיגמל 
"  שתמיד והתלוננו:  ַהָּדָגההתרעמו  ֶאת  ֹנאַכל  ֲאׁשֶ   ָזַכְרנּו  ר 

   ".מן המצוות ם", וכדברי חז"ל: "חינםִמְצַרִים ִחּנָ ּבְ 
  ישראל  בני  את  שתגמול  נפלאה  תרופה   להיות  היתה   יכולה

ילך עמהם במדבר, אז יהיה  אם יתרו  :  המצריים  ההרגלים  מן
לנגד מו  תמיד  הכלעיניהם  שהרי  טוב,  היה    סר  שיתרו  ידעו 

השרי תענוגות  לכל  התרגל  הוא  וגם  מדין  זאת כהן  ובכל  ם, 
ישראל    הוא לעם  הצטרף  ובמצוות,  בתורה  דבק  הכל,  עזב 

בארץ במדבר,  עמהם  תמי   והלך  התבוננות  זרועה.  דית לא 
ישראל   תה יכולה להיות התרופה הנאותה לגעגועיביתרו, הי

   .המצוות ים חינם מןלדגה שאכלו במצר
ליתרו:   משה  דיבר  אשר  ּכֵ "הוא  ַעל  ִּכי  ֹאָתנּו  ַּתֲעֹזב  ָנא  ן  ַאל 

ַּבִּמְדּבָ ָיַדְעָּת   לישראל  ",  ר ֲחֹנֵתנּו  קשה  כמה  עד  ראית  הלא 
למצרים לשוב  כמהים  שהם  עד  במדבר  אני ו  ,ההליכה  לכן 

הם  כי  ",  ְלֵעיָנִים  ָּלנּו  ְוָהִייתָ "  -ממך שתישאר עמנו, ואז  מבקש  
ממך מדין  יקחו  כהן  אם  לעצמם:  ויאמרו  השכל  עזב    מוסר 

לחזות למדבר  והלך  הדשן  ביתו  ה'    את  שלנו    -בנועם  ודאי 
העבדיםא בבית  התאוות  הרגל  את  שעזבנו  על  להתלונן   ין 

 !של מצרים
הייתך עימנו, תפקח בעצם ש   -"  םיִ ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעינָ "זו כוונת  

]רב  שלל כמוצא[                                                  ...את עיניהם
 

 

בנגינות"   -   "למנצח  אמירת 
  בצורת המנורה ס"ז) לים(תה
הקבלה,    א. :  הרוקח   כתב חכמי  זה  "אמרו  שיראה  מי  כל 

יום   בכל  מנור מצו המזמור  כצורת  טוב  יר  ושכל  חן  ימצא  ה, 
ואדם,   אלוקים  מצויבעיני  הוא  הקודש ואם  ארון  על  יגן    ר 

גזירה   לקהל".  בעד  חכמים,  ב. רעה  זה    "אמרו  המתפלל  כל 
רה לו שום גזירה  המזמור במנורה בכל יום בנץ החמה, לא יק 

ת  היה חשוב לפני הקב"ה כאילו הוא מדליק נרות בבי רעה, וי 
"כל האומר    ג.   לם הבא". ובטח שהוא בן עו , ויהיה מ דש ק המ 

י  של  שבועות  בשבעה  בבוקר,  כהנים  ברכת  אחר  מי  אותו 
י  לא  מצליח  הספירה,  ויהיה  השנה,  ככל  נזק  שום  לו  קרה 

הובא  וכעין  במעשיו".   חגיגה'  זה  לו)(הלב'שלמי  אות  ספה"ע   '  
ה מ כשאומריםש רמב"ן,  אגרת  העומר  ימי  כהנים,   כל  ברכת 

מזמו היחיד  יאמר  במעשאם  יצליח  זה  יסתכל ר  ואם  יו, 
וטוב ומסיים:  היום.  כל  ניזוק  לא יהא  המנורה שבו,   בצורת 

יום בכל  ביאר לאומרו  כהנים,  לברכת  זה  מזמור  ושייכות   ."
חיים'  לאג'ירבי חיים פ  כד)  ('לב  (דב"ר "פ דברי המדרש  ע  ח"ג ס' 

מתברכין   ט)  פ"א הייתם  הזה  בעולם  לישראל,  הקב"ה  "אמר 
 אברך אתכם".   , לעתיד לבוא אניעל ידי אחרים

 הרי שלמזמור זה יש שייכות לברכת כהנים.  
נגד ז' קנים שבמנורה, והם: מצא ז' עניינים  במזמור זה ת  ד. 

רננהחנינה,   שמחה,  הודאה,  ישועה,  אור,  אלו ברכה,  כל   .
קרא אותם בכוונה ז' פעמים בדרך עתידים להיות לישראל, וי

 ] אוצר פלאות התורה[                    . ן לילך לשלום ולהצלחהויכוו 



 

 

  סיפור
שניסיפר   כמה  לפני  שליט"א:  פרידמן  אחד ם  הרב  חלה 

האברכים בעירנו, רחמנא לצלן, גידול התגלה בגזע המח שלו  
למרכז   רמב"ם הפנו אותובוסיכן את חייו. מהמרכז הרפואי  
בוושינג "'פרסביטריאן"  כדי הרפואי  יורק,  שבניו  הייטס  טון 

ניתוח   שם  אותו  ראששיעבור  שילווה  מי  היה  שלא  מאחר   .
ברלניתוח   הקהילה  רב  ע"י  התבקשתי  להתלוות  כסיזה,  ם 

בצהריים.  ה"ברלא  אליו שני  ליום  נקבע  הניתוח  ארבעה  . 
קה; היתה זו  יימים לפני הניתוח היה החולה צריך לעבור בד

הבבדי ביצוע  לאחר  במיוחד.  קשה  את קה  העלו  דיקה, 
 בבית החולים הענק.   17-החולה לחדרו בקומה ה

ום הבדיקה, אסור לחולה לזוז  הרופא הזהיר אותי כי מעת סי
במשך   פצעים  עשכלל  ישנם  גופו  בחלל  שעות.  וארבע  רים 

לגרום  שעלול  לדימום  לגרום  עלולה  תזוזה  וכל  פתוחים, 
לחולקשה  לנזק ניגשתי  הרופ.  "דני,  לו:  ואמרתי  "שלי"  א ה 

איתך!  אני  תדאג,  אל  שעות.  וארבע  עשרים  לזוז  מרשה  לא 
משהו   תצטרך  אל  -אם  לא  כאן.  או אני  בציבור  להתפלל  ך 
אף לא אלך לבית המשפחה שהזמינה    ה, לשמוע קריאת התור

וה' יעזור שתהיה בריא.   !אותי לסעודת ליל שבת. אני איתך
א דבר  עוזחרק  אני  אבקש:  דקות, ד  כעשרים  למשך  אותך  ב 

חלות אלך   לקנות  ניתן  בה  כשרה  חנות  למצוא  כדי  מכאן 
כוסות   וכמה  ענבים  מיץ  בקבוק  משנה,  כדי ללחם  פלסטיק 

  !"דני, אתה לא זז: לעשות קידוש. אך אני מבקש
לחמניות,  כמה  קניתי  כשרה,  חנות  מצאתי  למטה,  ירדתי 

 זרתי אליו. חבקבוק יין וכוסות פלסטיק, ו 
"של  שבת שרנו  יחד,  התפללנו  ו"אשת נכנסה,  עליכם"  ום 

ענבים,  מיץ  פלסטיק  בכוס  מילאתי  לקדש.  וניגשתי  חיל", 
שסיימת לפני  שני  ועוד  החדר  בפתח  הופיעו  הקידוש  את  י 

 נים, כושים גבוהים, רחבים, ומפחידים ביותר.  בריו
עליהם   כי  כתוב  בו  רפואי  מסמך  לי  והראו  אליי  באו  הם 

לבל החולה  את  ייקחקחת  הם  שאם  פחדתי  רנטגן.  ו  דיקת 
מבין   ואני  מהר,  איתי  דיברו  הם  יזוז.  הוא  לרנטגן  אותו 

לאט...   כשמדברים  בקושי  שאסור אנגלית  להם  אמרתי 
מסוכן וזה  לזוז,  ויחס  ו מא  לחולה  צעקה  קבלתי  בתגובה  ד. 

הרימו   בגסות,  אותו  תפסו  החולה,  את  לקחו  הם  מחפיר. 
 תו החוצה.  יבאלונקה ויצאו א אותו, זרקו אותו 

הם אחריהם.  וכשהמעלית   הלכתי  המעלית,  את  הזמינו 
"ר חשבתי:  אני יהגיעה,  שבת?  אחלל  אני  עולם,  של  בונו 

ל  אאכנס  יצטרך  החולה  אם  יהיה  ומה  בשבת?  י? ותמעלית 
 -שקלתי בדעתי: הלוחצים על הכפתורים    ?"אולי הוא יפחד

הם    -  בניו יורק   הם גויים, המפעילים את כל מערכת החשמל
ה נכנסתי  גויים.  לעצמי.  בשבת  תרתי  אח"כ למעלית  (אגב, 

כהוגן) שעשיתי  לי  קומות ועוד    17המעלית גלשה  .  ביררתי ואמרו 
מחלקתשתי   ממוקמת  שם  לקרקע,  מתחת  נטגן. הר  קומות 
 ...ענו לשם, התברר לנו כי עומד לפנינו זמן המתנה ארוךבהג

על   ת לאזור ההמתנה.פלאחר כמה דקות הובאה אלונקה נוס
במצב ו  , ללא מלווהובודדה    האלונקה שכבה אישה מבוגרת,

תקרב אליה,  האישה הרימה את זרועה ואותתה לי שא!  קשה
לעצמ התקרחשבתי  הקב"ה!  של  כפיו  יציר  היא  הרי  בתי י: 

כך!  כל  התרגשתי  שאבס".  "גוט  לי:  אמרה  והיא  אליה, 
אישה   כאן  שיש  יודע  אתה  "דני,  לחולה:  ה? הודי י אמרתי 

אפי אמרה  והיא  היא  היום,  ששבת  יודעת  'שבת לו  לי 
תעלה שלום'!"   "משה,  לי:  אמר  והחולה  מאוד,  התרגשתי 

כלחדר,   תביא  ענבים,  מיץ  לה  תביא  תעשה  פלסטיק,  וס 
היא כנראה  קידוש".    קידוש!  שמעה  "אני לא  לו:  אמרתי 

בחשבון בא  לא  שבת?  אחלל  אני  לחדר?  הוא    !"אעלה  אך 
ת של החירום עד לקומה  ברגל דרך המדרגו  רצה שאני אעלה

יצאתימחוס...  17-ה ברירה  מדרגות  ...  'מסע'ל  ר  מצאתי 
לצאת צריך  הכניסה  בקומת  הכניסה.  לרחבת   שעולות 

בעי שם  יש  אך  החירום,  למדרגות  הדלתות החוצה  ה: 
הדלת,  מול  עומדים  כאשר  נפתחות  החוצה  שמובילות 

לעב אסור  כמובן,  אלקטרונית.  עין  דרכם ובאמצעות  ר 
חי החוצהבשבת.  ברחתי  גוי  וכשהגיע  . במהירות  כיתי, 

מעלות   24  -קומות. בחוץ היה קור עז, כ  17התחלתי לעלות  
לקו כשהגעתי  לאפס.  אמרתי:  מתחת  עשרה,  השבע  מה 

ק בונו  יר' אקריב  אני  המקדש,  בית  כשיבנה  עולם,  רבן של 
ה לקומה  שהגעתי  כך  על  לעלות  !'17-תודה  הייתי צריך   אם 

ת דתי מול הדלצריך לאשפז גם אותי... עמהיה    18-לקומה ה
ואם מישהו רוצה להיכנס   והתברר לי שהידית היא פנימית, 

הפעמון  -לחדר   על  ללחוץ  צריך  תיפתח.   הוא  שהדלת  כדי 
אני   מול כמובן,  עמדתי  הפעמון.  על  ואלחץ  שבת  אחלל  לא 

ואמרתי:   עלי' הדלת,  מה  יודע  אינני  עולם,  של    יריבונו 
לרדת  תלעשו בשאינני    -!  פעמון  על  וללחוץ  גם   -  בתיכול, 

י, ולפתע ניגש פנימה איש  ימן השמים ריחמו על  !'ני יכולאי
י דלת של שירותים. מתוך המחלקה. הוא חשב, כנראה, שזוה 

את   לרגע  "אני פתח  ואמר:  שלו  הטעות  את  הבין  הדלת, 
מצטער", ורצה לסגור את הדלת. צעקתי לו: "אל תסגור את 

ואני    !"הדלת נבהל,  הגע הוא  והתנצלתי.  לחדר  תי נכנסתי 
"זרקתי" את עצמי על הכורסא, נחתי דקה או שתיים,   לחדר,

ו פלסטיק  כוס  ענבים,  מיץ  בקבוק  קומות,   17תי  ירדלקחתי 
גוי שיעבור  את   חיכיתי  פתח  גוי,  הגיע  הדלתות,  את  ויפתח 

פנימה.   נדחפתי  ואני  המדרגות הדלת,  את  מצאתי  מיד 
ירד בתלרנטגן,  ניגשי  לה מדרגות,  ואמרתי  האישה  אל  תי 

לעשות קידוש.  שבאתי  הכרית   לה  ציפית  את  הורידה  היא 
אמרתי  ענבים,  מיץ  מזגתי  לראשה.  כמטפחת  אותו  וקשרה 

הקידוש ובסיום  הקידוש,  מילות  ברוך  את  'שאמרתי  לאחר   ,
מוזר!  רם!  בקול  "אמן"  אמרה  היא  השבת"  מקדש  ה'  אתה 

כזה "אמן"?!   י הקול ולומריתרמאיך היה לה כוח למתוח את 
וא עיניה  את  פתחה  "כבר  היא  לי:  שמעתי    50מרה  לא  שנה 

לעיירה    !"קידוש נכנסו  שמם  יימח  שהגרמנים  סיפרה  היא 
גיעה לאמריקה,  א ברחה מרפת לרפת, וניצלה. כך השלה, הי

אותה.   ליווה  לא  איש  גלמודה,  שמעה    השנ  50לבדה,  לא 
  ...כל כך התרגשתי! ערה,קידוש! התחוללה בתוכי כזו ס

כעבור   יותר  עוד  גברה  לי  התרגשותי  נודע  כאשר  שעה, 
נסעתי   עולם,  של  ריבונו  לעצמי:  חשבתי  נפטרה.  שהאישה 

ק"מ   אלף  עשר  יהוד  ְוַׂשְמּתָ שניים  שאישה  כדי  כאן  יה  אותי 
נה 'אמן' לאחר חמישים שנה שלא זכתה לכך, שעה לפני תע

 ]אמונה שלמה[                                                        פטירתה... 
 

 

 ברינה                      ן   רו 
 [משלי טז, א]   ן" וֹ ֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁש "ְלָאָדם ַמַעְר 

 

 ק דו צו חלר  קב בןיע :  ו"ר אבימ נשמת  ילולעי                 
      ף וסיוה חבת שמ חר ס-הר שמי: יאת מר                        
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ מרכוס                              

   החשמ ןב י ורג': ג  ן שמחהבמי ס:   הזון ר ב  ילפתנ                             
 טובה  בן  הדוהי : ה לא ןבף חיים סיו :בן אשר  ר מאי רבי                            

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ב: יעק ה בן זוהרהשלמ                             
   םברהרו אואח ןב םרחמי :ההר זו  ןב ודסעמר אש                            
    בן שמחה )הג'ו(ר  דידו  :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ בן  יםר פא                               
 בן זינו שמעון בן רחל  : שמחה בן יר מא :חק צי ר ימא ןב רןאה שהמ
 וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פה י ואל : שממרדכי  תבה ינמ

 בה בת טו )יז י די( הבוהא  : ה יבבת חב ןותכ : זהעזיבת ם מרי
 יסה מכת בנה ינח:  חנה בת לח: ר ף  סו י ה בתיח :ח ר ס תבמחה ש

 

         ויעל בני פאולה הודיה-הדס ,קבאליעד יע:   הכלן מאריה (לאון) ב :החהצלל
 ) r)hetse neb luehmmy SmiJ  ר אסת  בןואל י שמימ: ג'  ו טאזהבה בת   - הגון יווגז
 בתיה בת אסתר :  איריס  בןים מרח ה קנאל:  חהשמבת עדינה  :הבהבת זי חלר 

 דיהם ם הכנסם ילן עלוחה למשפחת היימת מזל טוב שברכ
 ל תורה ומצות לנועם עוואיתי לעד א

         
   
 
 
 
 
 
 

 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות שות להקד ,להזמנות 
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
   וןהשר רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת

 
 כוי הרבים ם מכספי מעשר לזילתרו מצוה   

 4741102ן מ.רמת השרו 2קוצר : רח' ה'ק לכתובתצ וחשלניתן ל 

 :רע של קימאלז  
רים בן רחל מיהודה יחזקאל יוסף 

 ן דינה בן לאה : ליאור ב נפתלי שלמה 
 בת מינה : שירה בת שושנה  שושנה רייזל

 ו : ליאת בת ויקטוריה בת לולמיטל 
 יובל בן שלומית  :  בת רחל שמחה צביה
 בת מזל  ה : עדי רחל בת חי

 נעמה בת אסתר

 לרפואת: 
 א   שליט" הרב מאיר נסים בן כמסאנה 

 אביגיל   ן: אריאל ב יתיעקב ישראל בן גל
 ן אנט  בן רחל : אברהם בשמעון   ה:ם בן עליזמנח

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

 ת שדרה שושנה ב: ה לאה בת ציפורה איל
 ורית בת רחל  ת לינה : נב  רחל בת נוארה : רות
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"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר                                                 
 צוה ה' את משה"              

 ברש"י: להגיד שבחו של אהרן שלא שינה.                                     
הקשה השל"ה הקדוש זי"ע (דרך חיים תוכחת מוסר), וכי מה שבח הוא שאהרן הכהן                                                                        
לא עבר על הציווי של הקב"ה, הרי זה מילתא דפשיטא. ועוד למה ציינה זאת התורה                                                                          

 דווקא במצוה זו?               
ותירץ שהמנורה צריכה להיות מקשה אחת, ומורה על החיבור של כל ישראל בהיותם                                                                        

מגדול ועד קטן. וכן היתה מידתו                                 -מקיימים 'ואהבת לרעך כמוך', וזה 'עד ירכה עד פרחה'                                                  
של אהרן הכהן שהיה תמיד אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה, ואת זה באה התורה                                                                            

 אחדות ושלום.                  -להדגיש שאהרן לא שינה מהכוונה הטמונה במעשה המנורה                                                  
 
 

המפרשים תמהו, מה היא הרבותא שאהרן הכהן לא שינה ממצות ה'? הסביר הרה"ק                                                                      
מותר לו לאדם לשנות בדבר                                                                             רבי ישראל מויז'ניץ זי"ע, אמרו חז"ל (יבמות סה, ב): '
השלום'. אהרן היה אוהב שלום ורודף שלום, ואף שהיה לו היתר לשנות, לא שינה מעולם                                                                              
מפני שבגודל צדקתו דיבוריו פעלו ושינו את התנהגות האנשים, ולא היה צריך לשנות                                                                            

 בדיבורו.          
איתא באבות דרבי נתן (פי"ב ה"ג): שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן                                                                           
וישב אצל אחד מהם ואמר לו: בני, ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את                                                                        
בגדיו ואומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי? בושתי הימנו שאני הוא                                                                         
שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו, והולך אהרן ויושב אצל האחר                                                                          

 כנ"ל, וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה.                                            
הנה גם בזה לא שינה אהרן מהאמת, כי על ידי גודל קדושתו פעל באמירתו שבאמת                                                                        

 יתחרט כל אחד מהאנשים בלבו, ואם כן הרי שאכן לא שינה בדיבורו.  (אהבת ישראל)                                                                         
 ‘]  ילקוט מאיש לרעהו                ’ ח לרב עורך הספר                 “ [תשו    

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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 גביית צ'ק לאחר  
 שפג תוקפו

 
שאלה: לרגל יציאתי לפנסיה קיבלתי מתנה צ'ק 
בעל סכום כסף גדול, אך שכחתי להפקידו. 
לאחר חצי שנה סירב הבנק לקבלו בתואנה 
שמבחינה חוקית אינו יכול לכבד צ'ק לאחר חצי 
שנה, האם אפשר לתבוע בבי"ד מהבוס שלי 

 שיפרע את הצ'ק?
 

תשובה: נידון זה הגיע לבית הדין כמה פעמים, 
ק  ולכאורה הוא תלוי במעמדו ההלכתי של צ'

 וכפי שנחלקו בזה הפוסקים:
ל ועוד “ הגר"ש וואזנר זצ""ל הגר"נ קרליץ זצ 

נקטו, שהוא הוראה לבנק לשלם את הכסף 
 לפלוני המחזיק בצ'ק ותו לא.

המנחת יצחק זצ"ל הפתחי חושן זצ"ל והגר"י 
פישר זצ"ל נקטו, שגדר צ'ק כשטר חוב, משום 
 שנותן הצ'ק מתחייב בחתימתו לשלם את הכסף.

הגר"מ פינשטיין זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל 
נקטו שצ'ק מועיל מדין סיטומתא, שהרי כך נהגו 

 הסוחרים להקנות ממון.
ק הינו הרשאה לבנק  מעתה אם ננקוט שצ'
לשלם, אין זו התחייבות של נותן הצ'ק, לפיכך 
לאחר שפג תוקף זמן ההרשאה אינו חייב לשלם, 
אולם אם ננקוט שצ'ק הינו שטר חוב או מועיל 
מדין סיטומתא, גם לאחר הזמן חייב לפרוע את 

 התשלום.
על פי זה, לכאורה יוכל בעל הצ'ק לטעון 'קים 
ק הינו הוראה לבנק  לי' כשיטת הפוסקים שצ'
לשלם ותו לא ואי אפשר להוציא ממנו ממון 
בבי"ד, אמנם יש מהדיינים שנקטו שבאופן זה 
אינו יכול לטעון זאת מכמה וכמה טעמים. (הרב 

אלחנן רבינסקי)

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
הה‚‚יליו
בבעבבעיה"

, 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 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 שוברים 2
 מתנת:

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 עט יוקרתי 
 בשווי מאות שקלים

 כרטיספר
 ‘אור החיים’בחנות 



 סיפור לשבת

השבוע האחרון היה אכן מלא תהיות. קוראים 
רבים מבררים ותוהים על המערכת האם אין מה 
לכתוב על המבצע הכל כך ארוך והמתיש הזה. 

 האם אין מילים? 
קוראים יקרים, התשובה היא שכן פשוט אין 
מילים. לא שאין מילים לכתוב, אלא שאין מילים 

יתברך ‘  כיצד להסביר את כל המהלך המפחיד שה
הוריד לנו לעולם בשנה האחרונה. 
החל מהקורונה, אסון מירון, מבצע 

והאסון הנורא בערב ‘  שומר החומות ’ 
שלא נכתוב זה  מה  חג השבועות. 

ה רוצה מאתנו “ יהיה רלוונטי. הקב 
לכל  שנתייחס  בתשובה,  שנחזור 
המקרים שאירעו לא בבחינת צירוף 
כזאת או  סיבה  בגלל  מקרים ולא 

 אחרת.
זה קורה גם בציבור שלנו בני 
התורה וגם בציבור הכללי. זה אומר 
באותה סירה כולנו נטבע  שכולנו 
ואם  בסירה  חור  יהיה  אם  חלילה 
נאטום את החור שנוצר כולנו חלילה 
עלולים להטבע. כמה רמזים אפשר 
לשלוח, כמה אסונות אפשר להנחית 
בתקופה כה קצרה שלא זכורה מאז 
השואה האיומה. עד כמה מידת הדין 

תהיה מתוחה ברחובותינו ועד 
ת  ו ו מ ה ך  א ל מ ב  ר ח ה  מ כ

 תתהפך במחוזותינו.
ו  ל ו כ ל  א ר ש י ם  ע ש
מותקפים מבית ומחוץ, מדרום 
ם  לי י ט ה,  פונ לצ ד  וע הארץ 
התעופפו בכל השמים לאורכה 
ולרוחבה של ארץ הקודש, ורק 
בניסים גדולים ועצומים לא קרו 
אסונות חמורים ועל כן חייבים 

 יתברך.‘ להודות לה
‘ וראינו כמובן במוחש בכל המבצע איך יד ה 

הייתה על כל המהלך. הוא יקבע על מי לחיות ומי 
לא, היכן יפול הטיל והיכן הוא יורט. כמו שהיינו 

ד, לא יאומן “עדים לאסון בשדרות בו רסיס חדר ממ
שכל כך אנו סומכים עליו וככה ‘  הבטוח ’ המקום  

ד פוגע “ פתאום במקרה כל כך נדיר הוא חודר ממ 
בילד מתוק בן חמש שנהרג במקום. האם צריך עוד 
הוכחות לכך שלכל טיל יש כתובת, ולכל פיפס 
בחיים יש מי שמשחק עם החוטים מלמעלה, כך 

 שאנו לא קובעים כלום? כמובן שלא.
את הסיפור המדהים הבא סיפר בעל הנס, 
תושב שדרות מזה למעלה מעשור, אך את הנס 

 המצמרר שתקראו לא תישארו אדישים.
מימי הלחימה ”  פותח את סיפורו “,  באחד 

ישבנו ושוחחנו בסלון הבית המשפחה ” המדהים,  
המורחבת. בחדר שכבה לה ביתי בת הארבע ונמה 
את שנתה בעקבות האזעקות העולות והיורדות 

שלא פסקו להשמע ברחובותינו, ולצערנו נהפכו 
להרגל, אבל באותו הזמן אפשר לומר שהייתה 
הפוגה מסוימת בירי הרקטות מה שהביא אותו 

 מעט להרגע מכל המתח שהיה באוויר.
לפתע השקט נשבר. קול האזעקה העולה ” 

והיורדת נשמעה היטב בביתנו מה שהקפיץ אותנו 
ד, תוך שהזמן משחק לנגדנו “במהירות לחדר הממ

בודדות  בשניות  רק  מדובר  שכן 
שניתן להתמגן ואלו נחשבות שניות 
קריטיות שכל רגע של התעכבות זה 

 סיכון בפני עצמו.
מ ”  מ ל י  סת נ כ נ ה  ל י ח ת ז “ ב א ו ד 

נזכרתי בביתי ששכבה לה בחדרה 
י  מ ע פ ת  א י  ת מ ש ו  . ן ג ו מ מ א  ל ה
במהירות לעבר החדר את האמת 
היה לי מעט כאב כך להעיר אותה 
משנתה הכל כך מתוקה. אחרי כל 
כך הרבה לילות שלא ישנו ובכיות 
שלא פסקו מהילדים היא סוף סוף 
תפסה זמן של מנוחה ושינה שכל 

 כך מגיע לה.
שניה היא ”  כל  כמו שאמרתי,  אך 

קריטית ומשמעותית לחיים. חלילה 
 . ד ו אב כל  וה רגע  ל  ש פוס  בפס
כדי  מהמיטה תוך  אותה  שלפתי 
שהיא ממשיכה לישון על כתפיי 

ד, ואז באתי “ ונכנסו מיד לממ 
 “.לסגר את הדלת

אני מדגיש שבאתי לסגור את ” 
הוא מספר, “, ד“הדלת של הממ

כי כבר בזמן הסגירה שמענו ” 
בום מחריש אוזניים, הפעם זה 
בום  משהו אחר זה היה  היה 

 חזק מכל פעם שיש אזעקה.
אנו יוצאים מהחדר ואז מגלים ” 

את גודל האסון. כל הבית ריח של אבק שריפה 
וריח נורא החלונות, המנורות והארונות נפלו על 
הרצפה רעש הזכוכיות גבר גם הוא על הרעש 

 המחריש אוזניים. 
ולא יאומן כי יסופר מבט קטן לחדר של ביתי ” 

גילה שהטיל נחת בדיוק בחדר שלה על המיטה 
שלה שפירק אותה לחתיכות לא קטנות. אני לא 
רוצה לחשוב אילו הייתי מהסס מעט ובורא עולם 
לא היה נותן לי את המחשבה להרים את הילדה 
בשנייה הנכונה ולא רגע אחרי. שאילולא זה מה 

 “.היה קורה
חייבים להודות ” הוא ממשיך,  “,  אנו כיהודים ” 

יתברך על כל טיל שעף ולא פוגע בנפש. נפלו ‘ לה
מציצה ומופיעה ‘  אלפי טילים ואלפי רסיסים ויד ה 

בכל פעם מחדש. בכל אזעקה ובכל טיל אתה 
רואה את השגחת הבורא נמצאת בכל העסק הזה. 

יתברך שעושה רק ‘  אין מה לעשות אנו בנים של ה 
 “.טוב בעולם וחייבים כבר לקלוט את זה

כי כבר בזמן 
הסגירה שמענו 

בום מחריש 
אוזניים, הפעם 
זה היה משהו 

אחר זה היה בום 
חזק מכל פעם 
 שיש אזעקה.

 תלות חברתית? הפתרון!

 א. בניית עוגנים רוחניים
תלות רגשית נובעת אמנם מחרדת נטישה ומחיבור רגשי עז, 
אבל הביטוי המעשי שלה הוא במין צמצום האישיות של התלותי, 
והפיכתו לגרורה של חברו. למה זה קורה? משום שהתלותי יונק 
את שמחת חייו, בטחונו וחיותו מחברו, ובכך נעשה תפקודו תלוי 
ועומד בדעת אחרים. זה יוצר את התלותי חוסר בטחון עמוק וסוג 

 של ביטול עצמי.
הביטול העצמי הזה מעורר תסמיני לחץ וחרדה הזנחת מטלות 
שאינן קשורות לחבר, בלבול ואובדן דרך, ובעקבות כל זה תחושה 
חריפה של נחיתות. כך נוצר ריטואל שמזין את עצמו: התלות 
הרגשית יוצרת חוסר תפקוד, וחוסר התפקוד מלבה את הרגש 

 התלותי.
ולכן הצעד הראשון לריפוי הוא פחות בטיב היחס לחבר, ויותר 
בפעולות לחיזוק ופיתוח האישיות. יהיה קשה לרכך את התלות 
הרגשית, לפני שיבנה לעצמו עוגן רוחני ותפקודי משלו. התלותי 
חייב לפתח בקרבו תעצומות רוחניות, שלפחות חלק מעולמו יהיה 
ניזון מכוח רצונו ולא מתגובות החבר. זה יכול להיות 'קבלה' של 
סדרי לימוד, אתגרים רוחניים, או החזרת השליטה העצמית של 

 התפקוד היומיומי.
הנה תרגיל מעשי של החזרת השליטה העצמית, על ידי מיתון 

 מעשי של הקשר הרגשי עם החבר:
 ב. למנף את הקשר הרגשי עצמו

דרך שבה אתה הופך את הקשר הבעייתי עצמו לשינוי.  זו 
העיקרון הוא לנסות לתחום את הקשר לגבולות, ולשלוט על 

 מינוניו, ולהפוך את השליטה הזו עצמה לתהליך ריפוי.
ניתן לתרגל זאת בדרכים שונות. התמכרת לעקוב אחר מידת 
נוכחותו של החבר במהלך ה'סדר'? דחה את הפעולה של הפניית 
הראש והקשב לחבר לשעה קצובה מראש. (למשל בעוד חצי 
שעה מעכשיו). חשוב לך לבדוק אם החבר לא משוחח חלילה עם 

 אחרים? דחה את הבדיקה לשעה קצובה מראש. וכדומה.
היתרונות של השיטה ברורים. היא פוטרת אותך מהסבל העז 
הכרוך בניתוק גמור, ותוך כדי גם היא מחזירה לעצמך במידה 
כלשהי המושכות לידיים. אם אתה דוחה אפילו דחיה קלה את 
המעקב, אתה מחדד בקרבך את תודעת השליטה העצמית, ומחזיר 

 לעצמך מעט מהכבוד העצמי הנרמס לאורך תקופת התלות.
תלות נוצרת במידה רבה מחוסר חוט שידרה ושלטה עצמית, 
וכוח. מה שמחמיר את הקשר  יוצרת העדר שליטה  והיא גם 

 התלותי.
כדאי שהמהלך יהיה מלווה בתפיסת הרוממות. כדרך שיוסף 
הצדיק אמר בעת המפגש עם אשת פוטיפר: "אני מאהובי בית 
אבא". היינו 'אהוב של בית אבא' אינו מדרדר לשפלות כזו. אמור 
לעצמך: אני איש מעולה השולט בכוחותיי. התלותיות העלובה לא 

 מתאימה לי.
תוכל להרחיב את התרגיל מחוץ לכותלי בית המדרש. אתה 
משתוקק להתקשר אליו ברגע זה? אל תזלזל ברצון הזה, אבל דחה 
וכשאתה משוחח אתו, התנסח בצורה  אותו בשעה שעתיים. 
סיים אותה דקות אחדות לפני שהיית  ככל שתוכל.  מרוחקת 

 משתוקק לסיים. וכדומה.
תיחום גבולות של שליטה עצמית, ואפילו מצומצמת, יכול 
לרכך את הקשר, לחזק בך את גורם הנכבדות, ואולי גם לרפא את 

 הסיבות שגררו אותך לתלות מלכתחילה.
· · · 

צריך לומר: השיטה הזו מורכבת ואינה שווה לכל נפש. ולכן 
דרך מעשית לנתק בפועל את  לנסות אותה רק אם אין  כדאי 

 הקשר.
אבל מי שיאזור עוז ויפנים את המהלך, ויחזיר את ההגה לחייו, 
יכול להפוך את התקופה התלותית ליום עומדו על דעתו ולנפלאה 

 ה)“בתקופת חייו. (המשך בגיליון הבא אי

פור ללששבבת ס

מומלץ 
לכל בן 
 ישיבה!



כל החושים של  בעל "זרע קודש":  אומר 
האדם שעל הפנים הם שערים והם כנגד אורות 
המנורה, וכמו שהאור במנורה צריך אויר, אף 

 -השימוש באלו החושים צריך אויר. אויר זה אור י'  
אור השלם. איך חז"ל אומרים? אויר חופשי חופשי, 
אוי כמה מסכן הוא אדם שאין לו אויר, וח"ו כשיש 
הפסקת חשמל ואדם קשור למכונת החשמל הוא 
כמעט נחנק, אבל אדם בריא כל הזמן עם אויר, 

 אויר זה אור ה'. 
 7שלמה המלך אומר בקהלת  

פעמים "ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכל ָהֶבל" הבל 
ם  י ר כ ז ו מ ה ל  ב ה  ' ז י  כ  , ר י ו א ה  ז
שבעת  בקוהלת מכוונים נגד אלו 
ו  ל א ת  א ם  י ב ב ו ס מ ה ם  י ר ע ש ה
ירים  או השבעה  שהם  השערים, 
המסובבים את אלו השערים, שהם 
השבעה אוירים שנמצאים בשבעת 

 קני המנורה ושבלעדם אין אור. 
מספר התיבות  לנו  וראה, יש 
אור  כנגד  שזה  ְּדָבֶרי ָיִאיר"  "ֵּפַתח 

תיבות   רנ"ט  לנו  יש   259הפנים, 
פעמים "ֲהֵבל" יש בקהלת,   7תיבות,  

פעמים "ֲהֵבל", זה   7קני מנורה,    7
, כי כמו שהתיבות 259  –בדיוק רנ"ט  

באילו חמשת הפסוקים יש להם רמז 
ר  או א  וצ י רה  תו מה י  כ ורה,  למנ

שבעת השערים שבראש האדם  המנורה, אף 
צריך לקדשם ולטהרם ולתת להם אויר, אור ה', 
ואז יתקיים בנו "ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו" (קהלת ח, 

 א). 
לאור ה'   לנו אויר   –שנזכה  שיהיה  אויר, 

בנשמה, אויר בגוף, שנזכה גם אם אנחנו מדליקים 
מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה" -נרות ללא וא"ו, אין שלימות, "ֶאל

העליונה, אם זו תהיה הכוונה שלנו, אזי "ָיִאירּו 
ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות" עם וא"ו, שנזכה. ודעו לכם שאחרי 
מתן תורה "ֲהָפ ָּבּה ַוֲהָפ ָּבּה ְּדכָּלא ָבּה" אם אדם 
רוצה להבין את החיים, לא להתהלך בחשיכה, לא 
להתהלך ולהתקע בעמוד בחושבו שזה אדם, אז 
עליו להידבק בתורה, לפחות להיות בחצרות בית 
 . ה ר ו ת ה ל  ש ח  ת פ ב ת  ע ג ל  , '  ה

לכבוד העלון הנפלא והמעורר לראות את הנהגת ”
 בורא עולם עמנו בכל רגע! אור השבת, שלום רב!.

 הסיפור המדהים הבא התקבל במערכת:
רציתי לשתף אתכם בסיפור השגחה וחיזוק ” 

‘ [שאין שומע לקול ה ‘  שאין שומע ומפסיד ’ בעניין  
 ומצוותיו וחלילה על ידי זה יפסיד].

בעיר ”  במחסן  שנים  וחצי  עבדתי ארבע 
אשדוד. בעל הבית הינו אדם שלא זכה לשמור 
תורה ומצוות, ואף חייב לעבוד בחול המועד. בתור 
אדם שומר מצוות הדבר הפריע לי ביותר. כמובן 
פניתי נפשי בשאלתי למורי ורבי ובררתי איתו את 

 ההלכה שבדבר.
על פי הוראת הרב, הייתי עובד לצערי באופן ” 

חלקי ביותר בחול המועד. כל זה היה בחול המועד 
פסח, אבל ככל שעבר הזמן והגיע חול המועד 
סוכות החלטתי שאצמצם את עבודתי במחסן, לא 
עבר זמן יום אחרי אסרו חג הזמין אותי בעל הבית 
בעל  לקראת פיטורים. ולתמיהתכם,  לשימוע 
הבית שלי לצערינו הרב היה מפטר עובדים שומרי 
תורה ומצוות שלא היו הולכים לפי תקנון העבודה, 
כגון העבודה בעיצומו של חול המועד, ועוד כמה 
זמנים שההלכה לא מאירה פנים 

 לעבוד באותם זמנים.
כמובן שבהתחלה היה קשה מאוד  ”

לקבל פיטורים, ועוד ביום לאחר 
ה  ז ל  ל ג ב ל  כ ה ו ד  ע ו מ ה ל  ו ח
שנעדרתי מהעבודה על שמירת 
קדושת המועד. אמנם המשכתי 
בבורא עולם  באמונה האמתית 
ושהוא יחיד שיודע מה הוא עושה 
בעולם, וכל מה שהוא עושה כמובן 
הכל זה טוב. גם אם לפעמים זה 

 נראה רע בלמעשה זה רק טוב.
 אך התייצבו וראו את הנס.”
מעבודתו ”  כידוע אדם שמפוטר 

מקבל פיצויים על שנות עבודתו. 
וגם אני אותו הדבר קבלתי עבור 

שקלים, ולאחר   24,000הפיצויים  
מכן גם חתמתי אבטלה לחצי שנה 
תוך כדי ניצול מלא של ימי האבטלה. חודש לפני 
הפיטורים נעשיתי שלושים, אם היה מפטר אותי 
חודשיים לפני כן דמי האבלה היה רק שלושה 
חודשים. משום שבגיל שלושים ימי האבטלה 
המגיעים הם חצי שנה. וכמובן בהשגחה פרטית 
פוטרתי לאחר שזכאותי לימי אבטלה עלו לשישה 

 חודשים.
וההשגחה פרטית השנייה, הוא שלאחר ” 

פחות מחצי שנה העסק פשט רגל, למרות היותו 
והעובדים  בשוק,  שנה  וותיק כעשרים וחמש 
לעבוד שם לא  שעבדו בחול המועד והמשיכו 
קיבלו במשך חצי שנה ויותר שלושה משכורות 

 אחרונות.
ם ”  י ל ק ש י  פ ל א ת  ו ר ש ע ת  א ש י  א ד ו ו ב

מהפיצויים שקבלתי לא זכו כלל עובדי המחסן 
בימי חול המועד, וכלול ‘  מסירות נפש ‘ שעבדו ב 

בזה גם המשכורת על ימי חול המועד שעבדו 
 במקום.

לסיומם של דברים, החברה התגלגלה לבתי ”
 משפט, כמו כל תהליך מסובך של פשיטת רגל.

רואה ‘  כאן ראיתי בחוש שהשומע למצוות ה ” 
רק ברכה בעסקיו. ויתברר לי עוד יותר שלא רק 
רואה ברכה בעסקיו אלא אחרים שעושים נגד 
ברמה  מפסידים  של הבורא יתברך  רצונותיו 

 גדולה ביותר.
כך “,  בברכה רבה יצחק ש. ה, מדרום הארץ ” 

 מסתיים לו הסיפור המרתק והמרגש כאחד.

 סיפור לשבת

לסיומים של 
דברים, 
החברה 

התגלגלה 
לבתי משפט, 
כמו כל תהליך 

מסובך של 
 פשיטת רגל.

 

 שבי‘ אני‘להעצים את ה

 
והאיש משה עניו מאוד מכל האדם ”

“ אשר על פני האדמה  
 (במדבר יב, ג)

ובאמת כל 
המריבות 
בבתים ושאין 
שלום בית 
שמצוי מאוד 
בזמנינו רובן 
ככולם באים 
 על ידי גאווה 

פפורר ללשבבת ללשבבס פפו ס



בספר "צדיק יסוד עולם" (ח"א פרק ח') מסופר, בזוועהיל עמד לצאת חוק שגם בשבת יש לבקר בבתי 
ספר, עשירי העם החלו שולחים ילדיהם לבתי הספר בשבת, והדבר היה כרוך בחילול שבת. האדמו"ר 
זצ"ל אסף את כל גבאי בתי הכנסת ופקד לא לכבד את פורצי גדר השבת בעליות, וגם לא בתור ש"ץ 
ביום היארצייט וכדומה. וקרא בתקיפות שכל מי שלא ימלא אחר הוראתו רע ומר תהיה אחריתו. 
ואמנם מספר פורצי גדר נכנעו אך התקיפים נשארו עדיין במרדם. שוב פקד האדמו"ר זצ"ל על שואבי 
המים שבעיר לא להביא מים לפורצי הגדר הנותרים, וכל מי שימרה את פיו לא ישלים שנתו. ואת 
מחצית ההפסד ישלם להם מכיסו. גזירה זו הניעה חלק נוסף מפורצי חומת השבת להכנע אולם עדיין 
נותרו תקיפים שלא נכנעו. אז קרא רבינו לחברה קדישא שבעיר, ופקד עליהם שאסור להם להביא 
לקבר ישראל מאותם משפחות פורצי הגדר. והנה אירע שמאחד מראשי המתמרדים מהעשירים 
הגדולים נפקד אצלו אחד מילדיו, הלה ניסה לעמוד בסירובו ולא להכנע, אולם לאחר כמה ימים 
שהחברה קדישא נמנעה מלטפל בקבורה נכנע, וקיבל עליו את הדין וכך נחסמה פרצת השבת בעיר 

 זוועהיל.
 

מסופר על החפץ חיים, שחלף פעם לפני פתחו של דוקטור מפורסם בוילנא, בשעת קבלת קהל 
החולים. אמר לו הח"ח בהתפעלות, שהוא מקנא בזכויות הרבות שיש לו בכל יום! הרופא התפלא, על 

 כמו הח"ח?  -מה יש לקנאות בתפקידו בתור רופא? ובפרט לאדם גדול בתורה 
ענה לו הח"ח, הקב"ה זיכה אותך בתפקיד חשוב של הקלת סבל מהשני, ולפעמים  -בא ואסביר לך 

אף בהצלת נפשות של אדם. ועתה תלוי בך, איך אתה לוקח את זה: אם הכסף כבר "מטשטש" לך את 
העיניים, ובכל חולי של אדם, אתה רואה זאת בתור עוד 'הכנסה' של כסף, א"כ במקרה כזה אתה 

 צודק! אינך אלא "אינסטלטור"
א"כ כל התמונה משתנת: הרי  -פשוט לגוף אבריו של האדם, ותו לא! ואולם אם אתה גם "ירא שמים"  

בכל חולה נוסף , אתה זוכה בעוד מצוה הגדולה ביותר של הצלת נפשות! ואם אתה מסתכל במבט 
 -כזה על המקצוע, א"כ נכון שאתה אוסף בנתיים גם כסף, ואולם החשוב מכל: שבכל חולה וחולה  

 הולך ותופח חשבון המצוות שלך לשכר בלתי ישוער! ועל זה באמת יש מה לקנאות בך...! 
 

הגאון רבי מנחם מנדל מלובאויטש בעל ה''צמח צדק'' בהיותו צעיר לימים כאשר בא בברית האירוסין 
נכנס לבית סבו האדמו''ר ''בעל התניא'' לבשר לו שמגיע לו מזל''ט. ראה האדמו''ר שהחתן חגור אבנט 
מוזהב שמחירו יקר מאוד. שאל האדמו''ר את החתן: האם החותן שלך נתן לך אבנט זה במתנה? 
השיב החתן: כן. המשיך האדמו''ר לשאול: וכמה כסף נתן לך לנדוניא? ענה רבי מנחם מנדל: עשרת 
אלפים רובל, שזה סכום הגון מאוד. שאל האדמו''ר: ומה תעשה בסכום כה גדול? השיב החתן: אפקיד 
אותם ביד סוחר עשיר ונאמן ואקבל אחוזים כשותף לעיסקא ומזה אתפרנס בכבוד. שאל האדמו''ר: 
ומה יהיה אם העשיר יפשוט רגל ויהפך לעני, הרי תפסיד גם את הקרן וגם את הריוח. ענה רבי מנחם 
מנדל: הסוחר שאני מתכוין להפקיד אצלו את הכסף הוא עשיר גדול ואין לחשוש שמא יפול מנכסיו. 
אמר האדמו''ר לנכדו: המקבל עצה מן הזקנים אינו מפסיד, אני מציע לך שתפקיד את הכסף בקופת 
'ז אך את הקרן תקבל בשלמות  הגמילות חסדים שברשותי, אמנם לא תקבל רווחים בעוה'
כשתבקשם חזרה. כך שהקרן תקבל בעוה''ז ומתן שכרה לעוה''ב. הנכד רבי מנחם מנדל לא רצה 
לסרב בפירוש למר זקנו האדמו''ר, אך חמק והלך לו ואת הכסף הפקיד ביד הסוחר שהיה מוכר בתור 
אדם אמיד ואמין. ברם דא עקא, כעבור חדשיים ימים נשרף כל רכושו של העשיר ונפל מאיגרא רמא 
לבירא עמיקתא ונעשה עני מרוד המחזר על הפתחים כי איבד את כל רכושו כהרף עין ונותר ערום 
ומחוסר כל ועוד רובצים עליו חובות הנושים שהפקידו בידיו את ממונם, מובן מאליו שעשרת אלפים 
רובל כסף של בעל ה''צמח צדק'' הלכו לטמיון והחתן הצעיר הצטער על כך מאוד. לימים נכנס הצמח 
צדק אל מר זקנו האדמו''ר בעל התניא. שאל האדמו''ר את נכדו, האם הרווחת כסף מן הנדוניא? 
השפיל החתן ראשו ובצר לו סיפר את האמת, שכספו הלך בלהבות וכל כספי העשיר ירדו לטמיון 
וכעת אין לעשיר פרוטה לפורטה והגיע עד פת לחם ונאלץ לחזר על הפתחים להחיות את נפשו ונפש 
עולליו. נאנח האדמו''ר אנחה עמוקה ואמר לו: ולמה לא שמעת לדברי, שביקשתי שתפקיד את כספך 
בקופת הגמ''ח שברשותי ואז היה לך גם קרן וגם ריוח בשלמות. חבל מאוד שאין לכם אמונת חכמים. 
בא ואספר לך מעשה מהדור הקודם שקיימו את דברי התנא באבות שאחד מארבעים ושמונה דברים 

 שהתורה נקנית בהם היא ''באמונת חכמים''. 

 סיפורים מחזקים  
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היאך רבי יהודה בן בבא מסר נפשו למיתה כדי 
 לסמוך את חכמי ישראל שידונו דיני קנסות?

במסכת סנהדרין (יג:) מסופר על רבי יהודה בן בבא שמסר 
נפשו למיתה בשביל מצות הסמיכה, שפעם אחת גזרה מלכות 
הרשעה שמד על ישראל, שכל הסומך חכם אחר שיוכל לדון 
דיני קנסות יהרג, וכל הנסמך יהרג, ועיר שסומכין בה תיחרב, 
ותחומין אלפיים אמה סביב לעיר שסומכין בהן יעקרו. הלך 
רבי יהודה בן בבא וישב בין שני הרים גדולים, ובין שתי 
עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, בין העיר אושא לעיר 
שפרעם, ולא ישב בתוך העיר כדי שלא יחריבו את העיר. 
וסמך שם חמשה זקנים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, 
רבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רב אוויא אומר אף את רבי 
נחמיה סמך. כיון שנודע הדבר למלכות הרשעה והכירו בהן 
אויבים אמר להן רבי יהודה בן בבא לזקנים, בניי רוצו מפני 
קלגסי רומי! אמרו לו רבי, מה תהא עליך?! אמר להן אני איני 
יכול לברוח והריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים. 
אמרו, לא זזו קלגסי רומי משם עד שנעצו ברבי יהודה בן 
בבא שלוש מאות חניתות של ברזל, ועשאוהו מנוקב ככברה. 
ורב יהודה בשם רבו רב משבי לרבי יהודה בן בבא על מעשה 
של מסירות נפש, באומרו: "ברם, זכור אותו האיש לטוב, ורבי 
ני קנסות  בטלו די , שאלמלא הוא  יהודה בן בבא שמו

 מישראל".
ולכאו' צ"ע היאך רבי יהודה בן בבא מסר נפשו למיתה בשביל 
לסמוך את חכמי ישראל שיוכלו לדון דיני קנסות, בעוד שאף 
אם לא היו יכולים לדון דיני קנסות הרי שיכולים לדון דיני 

 ממונות ושאר דינים בלא סמיכה?
 

 יישוב א'
בשעת השמד רשאי למסור נפשו על המצוות

יש ליישב דכיון שהיתה זו שעת השמד כדאיתא בגמרא, לכן 
היה רבי יהודה בן בבא רשאי למסור נפשו למיתה על מצות 
הסמיכה, ואף אם הסמיכה אינה עניין של מצוה ממש, הרי 
שאפילו על קשירת שרוך הנעל בעת השמד רשאי למסור 
עצמו למיתה אף שאינה מצוה אלא רק דבר שמורה שמודה 
בשמד כמבואר בסנהדרין (עד:) שבשעת גזירת המלכות 
אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבור כמו ערקתא דמסאנא, 
כלומר על שרוך הנעל, ועיין שם בתוספות. ובשעת השמד 
חייב למסור נפשו על מצות לא תעשה, ומותר למסור נפשו גם 
על שב ואל תעשה, כמו שכתב הרמ"א (יו"ד סי' קנ"ז) בשם 
המהרי"ק (שורש קל"ז) שאם השעה צריכה לכך ורוצה ליהרג 
גם במצוות של שב ואל תעשה בשעת גזירת השמד הרשות 
בידו. וכן איתא במדרש תנחומא (נח אות י') אמר הקב"ה 
לישראל משביע אני עליכם שאם תגזור עליכם המלכות 
גזירות קשות אל תמרדו עליה בכל דבר, אלא שימרו פי 
המלך, אבל אם המלכות תגזור עליכם לבטל את התורה ואת 
המצוות אל תשמעו לה. וכן אמרו חז"ל (עי' שבת ל. ותוס' שם 
מט. ד"ה כאלישע) שכל מצוה שמסרו ישראל עצמם עליה 
בשעת גזירת המלכות עדיין קיימת היא בידם, וכן איתא 
במדרש (ילקו"ש כי תשא רמז שצ"א) "אות היא לעולם" אין 
השבת בטלה מישראל לעולם, וכן כל דבר שנתנו ישראל 
נפשן עליהם התקיימו בידן, ודבר שלא נתנו נפשן עליהם לא 
התקיימו בידן. שבת ומילה ות"ת וטבילה שנתנו נפשן עליהן 
נתקיימו בידן, בהמ"ק דינין שמיטין ויובלות שלא נתנו נפשן 
עליהן לא נתקיימו בידן. וכן תירץ בחי' עיון יעקב (שם) 

 ובאסיפת זקנים (ח"ב) בשם האמרי צבי.
 

 יישוב ב'
 גדול הדור רשאי למסור נפשו על קיום המצוות לסייג וגדר

עי"ל על פי מה שכתב הריטב"א בחי' לכתובות (יט.) שודאי 
כל מה שאמרו חכמים יעבור ואל יהרג דאין לו ליהרג 
ומתחייב בנפשו אם נהרג, מכל מקום אם היה גדול הדור 
ועושה כך לצורך סייג הדור, כמו עובדא 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 ניחא היאך רבי יהודה בן בבא מסר נפשו למיתה 
על הסמיכה, אף לדעת הבית יוסף אליבא דהרמב"ם שאף 
בשעת השמד אסור למסור נפשו למיתה אלא על מצות לא 

 תעשה.

 

  
תיבת

כדי למיתה נפשו מסר בבא בן יהודה רבי להיאך

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ממחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פורר

 תודה לכם קוראים יקרים, תודה!
ה נספי “לעילוי נשמתם של מס משניות “פעמים את הש 45ד לסיים “בזכותכם הצלחנו בס

ג בעומר. במהלך המבצע יצרו כמה מבני משפחות הנספים “האסון הנורא שפקד אותנו ביום ל
קשר עם המערכת והודו מקרב לב על היוזמה הברוכה מצד המערכת וכמובן מצדכם, קוראים 
נאמנים, שאכן הגענו למטרה וסיימנו את המוטל עלינו בשלימות! ובקשו שנעביר תודה אישית 

לכל אחד ואחד מכם, ובפרט לכמה ישיבות שנרתמו להצלחת העניין ולקחו על עצמם את 
 הנושא ברצינות יתירה.

 רגע רגע על הקוראים החשובים שלהם זכינו! ||| המערכת |||‘ מודים לה
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גליון מס' 285גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

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

נחשבים  הקלים  החטאים  וגם 
שע"י  דהיינו  כחטא,  אצלו 
התעלותם החלו לדקדק עמהם 
כחטאים.  ולהחשיבם  ביותר 
קרבנות  להביא  הוזקקו  ולכן 
החטאים  על  לכפר  לחטאת, 

הקלים ההם.
 )הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע(

העלה את הלווים 
למדרגה עליונה

הלויים  את  אהרן  והניף 
תנופה לפני ה' )ח. יא(

הקדושה  דרכו  היא  ידועה 
והנשגבה של הרה"ק רבי אהרן 
הגדול מקרלין זי"ע להשיב את 
בני ישראל לאביהם שבשמים 
ורבים השיב מעון, אירע פעם 
אחת שפגע באדם שהיה מאוד 
רחוק רח"ל ושום דיבורי קודש 
לו  הועילו  לא  והתעוררות 
תפסו  ואז  לשוב,  לבו  לעורר 
הרה"ק בדש בגדו וטלטל אותו 
'עד  אליו  באמרו  עזה  טלטלה 
אדמות'  עלי  כך  יסתובב  מתי 
והלה  עליו  השפיע  הטלטול 
בתשובה  לשוב  לבו  התעורר 
ארצה  השתטח  ומיד  שלימה, 
גדולה  זעקה  קול  והשמיע 
בתשובה.  לשוב  שרוצה  ומרה 
אח"כ הסביר הרה"ק רבי אהרן 
מנותק  היה  הזה  שהאיש  זי"ע 
מן השורש רח"ל, ומשום כך לא 
שדיברו  דיבורים  שום  הועילו 
כלל  מסוגל  היה  לא  כי  אליו, 
הטלטלה  ע"י  אל  לשמוע, 
בחזרה  אותו  חיבר  שטלטלו, 
אל השורש ומיד התעורר לשוב 

בתשובה שלמה. ובסיפור זה אפשר לבאר את דברי הפסוק בפר' 
בהעלותך )ח. יא( והניף אהרן את הלויים תנופה לפני ה', שענין 
התנופה היה ג"כ שאהרן טלטל כל לוי ממציאותו, כי אז נתקדשו 
הלויים לעבודת ה' ובכדי להתעלות למדרגה יותר גבוהה להיות 
משרת לה', היה הלוי זקוק שיטלטלו את כל מציאותו וירימו אותו 

לעולם יותר גבוה.
)כ"ק האדמו"ר מסלונים זצוק"ל - נתיבות שלום( 

להכניס הרהור תשובה בלי פעולה חיצונית
זאת אשר ללוים... ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה 

ולא יעבוד עוד. ושרת את אחיו" )ח. כד-כה-כו(
 הנה לכאורה קשה דהלא אחד מעיקרי עבודת הלוים היה השיר, 
בני  בלב  לתשובה  התעוררות  רושם  מכניסים  היו  השיר  שע"י 
ישראל, ואם כן למה יפסל הלוי בשנים, ולמה לא ימשיך בעבודתו 
זאת  והסביר  הבורא,  לעבודת  בתשובה  אחיו  לבב  את  לעורר 
שהכוונה  זי"ע,  מויז'ניץ  ישראל"  ה"אהבת  הרה"ק  נפלא  באופן 
הוא שעד חמשים שנה הוצרך הלוי לעשות פעולה זו דהיינו לשיר 
ולזמר כדי לעורר לתשובה את לב בנ"י, אבל מבן חמשים שנה לא 
היה צריך עוד לכל זה כי כבר היה במדרגה גבוהה כל כך שלא 
יתכן שלא יכניס בלב אחיו הרהור תשובה, כי לצד גודל השלמות 
המוחלטת של אותו צדיק, לבטח יעשה רושם חזק בלב כל אדם 
"ושרת את אחיו...ועבודה  ובזה עצמו  מבלי שום פעולה אחרת 

לא יעבוד עוד".

נוגע בעצמיותו
בהעלותך את הנרות )ח. ב(

נסמכה  מדוע  הפרשה,  בתחילת  מבאר  הק'  רש"י 
פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, כיוון שראה אהרן 
חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה בחנוכה לא 
גדול  'חייך' שלך  הקב"ה  לו  אמר  ולא שבטו,  הוא 
אם  'חייך'  ואמר  מווארקי  הרה"ק  ופירש  משלהם. 
דבר זה הולך לך בחייך 'סגייט דיר אין לעבען' הרי 

ששלך גדול משלהם, היינו גדול מהם. 

התקשרות לצדיק
אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות )ח. ב(

דרך  מלמד  היה  מסאדיגורה  יעקב"  ה"אביר  הרה"ק 
אשר יבור לו האדם מהפסוק אל מול פני המנורה יאירו 
שבעת הנרות )ח. ב( כאשר האדם מתגבר על היצר ובא 
לקיים איזה מצוה, שהמצות נקראים 'נר' "כי נר מצוה" 
וכו' ולפעמים בא היצר גם לאחר קיום המצוה להחליש 
בו  ומעורר  ליבו,  תאוות  אחר  ללכת  ולהסיתו  רוחו 
מלשון  מול",  "אל  דהיינו  מצוות,  לקיום  התנגדות 
נגד, ומה היא העצה לזה, "פני המנורה", שיחבר את 
עצמו במחשבה ודיבור ומעשה להצדיק שנקרא "פני 
המנורה" ואז יהיה בטוח אשר "יאירו שבעת הנרות", 
כי התיבה "שבעת" היא נוטריקון שב-עת, היינו, שבכל 
להתגבר  היצר  יוכל  ולא  שלימה  בתשובה  ישוב  עת 

עליו ולהסיתו חלילה. 
)אביר יעקב(

הצדיק משפיע כפי מה שיכול לקבל
אל מול פני המנורה )ח, ג( 

זי"ע הי"ד אמר  רבי משה'ניו מבאיאן-קראקא  הרה"ק 
)ח, ג( מרמזת התורה,  כי בפסוק אל מול פני המנורה 
אור  להשפיע  שבבואו  האמצעי,  הנר  הנקרא  לצדיק 
יכולתו  לפי  להשפיע  לראות  צריך  ישראל,  בני  על 
של כל אחד לקבל, ולא תרבה ההשפעה יתר מיכולת 
המקבלים. וזה הפירוש )ספרי בהעלותך פ"ב(: להגיד שבחו 
של אהרן שלא שינה, שאהרן הכהן גדול, היה המשפיע 
לכל ישראל, על ידי הדלקת המנורה, והוא לא שינה 
מאשר ציוהו ה', להשפיע לכל אחד כפי ערכו ונשמתו, 
ולא יותר ממדרגתו. וזה מרומז גם בכתוב )במדבר ח, ד(: 
'כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה'. 
שכמו שנתראה השי"ת אל משה בעב הענן, שלא ירבה 
אור השכינה יותר כפי יכולתם של העם, ככתוב )שמות 
והיה בבחינת  ט(: בעבור ישמע העם בדברי עמך,  יט, 

המנורה,  ענין  היה  כן  דרגתו,  כפי  אחד  לכל  צמצום, 
שהשפע שהשפיע אהרן הכהן לישראל, על ידי הדלקת 

המנורה, היה, כל חד וחד כפום דרגא דיליה.
)שו"ת דעת משה(

לא שינה את עצמו
ויעש כן אהרן )ח. ג( 

של  שבחו  'להגיד  מפרש  אהרן  כן  ויעש  עה"פ  רש"י 
הכתוב  מה  נשאלת:  והשאלה  שינה'.  שלא  אהרן 
ולא  ישנה  שאהרן  הדעת  על  יעלה  וכי  משמיענו 
מאיר  רבי  הרה"ק  ותירץ  ה'?,  צוה  אשר  כפי  יעשה 
מפרימישלאן דאע"פ שנתעלה אהרן במעלה העליונה 
להיות כהן גדול, במדרגתו הגבוהה והנעלה ביותר כמו 
זאת  בכל  וכו'  הכיפורים  ביום  ולפנים  לפני  הכניסה 
לא שינה מדרכיו והנהגותיו, ונותר כדרכו תמיד להיות 
מעורב עם הבריות, ומביא שלום בין אדם לחברו ובין 
איש לאשתו, וזה הכוונה: להגיד שבחו של אהרן, שלא 

שינה, דהיינו שלא שינה את עצמו.

לא הראה מבחוץ
'מלמד  אומר  היה  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק 
שלא שינה' דאף על פי שאהרן הכהן ידע עד היכן 
הדברים מגיעים בעבודת הקודש של העלאת הנרות, 
של  תנועה  שום  עליו  ניכרת  היתה  לא  זאת  עם 
התלהבות חיצונית אלא היה עושה את כל העבודה 
'להגיד שבחו של אהרן שלא  וזהו  בפנימיות הלב, 
שינה' שלא הראה כלפי חוץ את התלהבותו מעוצם 

ידיעתו והשגתו בהעלאת הנרות במשכן ה'. 

לא שינה את ההתלהבות
הוא  העולם  דרך  ואומר,  היה מפרש  ה'שפת אמת' 
הרי  לראשונה  מצוה  עשיית  לאדם  שכשמזדמן 
כאשר  אולם  והתעוררותו  התלהבותו  בשיא  שהוא 
מעט  תצטנן  הרי  ושוב  שוב  המצווה  ויקיים  יחזור 
בפעם  אצלו  שהיו  וההתעוררות  ההתלהבות 
'שלא  הכהן  אהרן  אצל  היה  כן  לא  אך  הראשונה, 
שינה' כלומר עשה כל ימי חייו את המצוה באותה 
ההתלהבות והתעוררות של הפעם הראשונה דהיינו 

שלא נשתנתה אצלו אש התלהבותו.

התורה מכוון נגד המנורה
וזה מעשה המנורה מקשה זהב וגו' )ח, ד(

המדרש  דברי  את  הסביר  מרוז'ין  הסב"ק  מרן 
)תהלים  הה"ד  וגו',  המנורה  מעשה  "וזה  התמוהים 
דכוונת  ואמר   ." וגו'  יאיר  דבריך  פתח  קל(  קיט, 
המדרש הוא, דהתחלת חמשה חומשי תורה מרמזים 
בפסוק  כיצד,  המנורה.  מעשה  כנגד  ומכוונים 
הראשון של ספר בראשית יש ז' תיבות כנגד ז' קני 
מנורה, בפסוק הראשון מספר שמות יש י"א תיבות 
כנגד י"א כפתורים, בפסוק הראשון מספר ויקרא יש 
מספר  הראשון  בפסוק  פרחים,  ט'  כנגד  תיבות  ט' 
כנגד  י"ח  הכולל  ועם פסוק  תיבות  י"ז  יש  במדבר 
גובהה של מנורה שהיה ח"י טפחים, בפסוק הראשון 
מספר דברים יש כ"ב תיבות כנגד כ"ב גביעים. וזה 
כנגד  מכוון  המנורה"  מעשה  "וזה  המדרש  שאמר 
פתח דבריך יאיר. וזהו ראש דברך אמת )תהלים קיט, 

קס(, כלומר התחלת התורה שנקרא אמת.
)עירין קדישין השלם(

אהבת ה' לישראל
קח את הלוויים מתוך בני ישראל )ח. ו(

הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב היה אומר, סדר 
העולם הוא כאשר אדם בוחר איזה דבר מתוך דברים 
ביותר,  זה  דבר  ואוהב  שמעדיף  בזה  מראה  רבים 
והנה כאן בציווי הקב"ה למשרע"ה לבחור בלויים 
אולי יהיה נראה כאילו ח"ו נגרעה מאהבתו לישראל, 
הכתוב  הכפיל  ישראל  בני  של  דעתם  להניח  וכדי 
פעמים,  חמש  ישראל'  'בני  אזכרת  את  יט(  )פסוק 
להודיע שאהבתו אליהם קיימת בגבורתה, ואדרבה, 

מה שבחר בלויים אך ורק 'לכפר על פני ישראל'.

עם צדיקים מדקדק כחוט השערה
ופר שני בן בקר תקח לחטאת )ח, ח( 

קשה למה הוצרכו הלויים להביא חטאת ביום שנתמנו 
לעבודתם. ונראה דהנה יש חטאים קלים אשר לגבי 
לגבי  אבל  כחטאים,  נחשבים  אינם  הפשוט  האדם 
צדיקים שהקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה, הם 
נקראים חטאים ופגמים. ולכן ביום שנתעלו הלויים 
מחדש  נבחנים  מעשיהם  שכל  הרי  לגדולה,  ועלו 
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב

עומק הבאר 

בענין תפלה על מיתה רח"ל
ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה 

ברעתי )י"א, ט"ו( 

כתב רש"י הק', תשש כחו של משה כנקבה, כשהראהו 
זאת,  על  עליהם  להביא  עתיד  שהוא  הפורענות  הקב"ה 

אמר לפניו א"כ הרגני תחלה עכ"ל, והוא מהספרי.
וברמב"ן כתב הרגני נא הרג, שתשלח עלי הורגים בחרב, 
כי טוב מותי אפי' בחרב אדם מחיי בצער הזה ויתכן שהוא 

כמו המיתני וכו' עכ"ל.
ובספרי הביא ע"ז משל לאחד שנגזרה עליו מיתה עליו 
ושלא  תחילה,  שיהרגהו  מההורג  ביקש  והוא  בניו,  ועל 

יראה במיתת בניו עיי"ש.
והנה דנו הפוסקים, האם חולה ל"ע שמתייסר מאד, עד 
או לאחרים להתפלל  לו  ר"ל, אם מותר  שמעדיף למות 
ממנו  למנוע  כדי  במהרה,  נפשו  את  שיקח  להקב"ה 
הייסורים, או שלא ראוי לבקש כן, ]ואולי אף אסור[. ולפי"ז 
יל"ד בביאור מה שביקש משה מהקב"ה שיהרוג אותו כדי 

שלא יראה בפורענות. 
]והנה יש עוד ביאורים בבקשת משה הרגני נא הרג ויל"ד גם לפי דבריהם 
ועי' גם בפי' המלבי"ם, וע"ע בשערי אהרן לאדמחו"ז שליט"א שהביא 
הובא  והריב"א  רזא  )הפענח  שביארו  ראשונים  דיש  בזה,  הביאורים 
בהעמק דבר( שמשה אמר הרגני נא הרג בהיותי בריא ולא אמות מתוך 
כאב לב שאז הצרה כפולה, שרואה כמה ימים לפני מותו שהולך למות. 
וברבינו בחיי כתב לפרש שהוא ביקש שתהיה הריגתו ע"י הקב"ה ולא 
ע"י בו"ד, כי פחד שמא יהרגוהו ישראל. וכעי"ז איתא במדרש תהלים 
)צ', א'( שמשה אמר שהוא נחשב כבר הרוג, וגברא קטילא קטלת כיון 
שישראל יהרגוהו, וכעי"ז באוה"ח הק' ע"ש, ובספורנו כתב שהיה מוכן 
נידון אחר דאולי  זה  ולפי"ז אולי  למסור את עצמו לצורך עמ"י ע"ש, 
לצורך עמ"י מותר למסור את עצמו. ובמכילתא )פר' בא עה"פ בארץ 
נותנים  והנביאים שהיו  מצרים( איתא כן להדיא בזה"ל תמצא האבות 
לי  עושה  את  ככה  ואם  וכו'  אומר  הוא  מה  במשה  ישראל  על  עצמם 
הרגני נא הרג וכו' ע"ש. וברש"י בתענית )יח:( וב"ב )י:( הביא המעשה 
בלוליינוס ופפוס שהיו אחים צדיקים גמורים, ומסרו את נפשם עבור כלל 
ישראל, והגמ' שיבחה אותם ואמרה ע"ז "הרוגי לוד אין כל בריה יכולה 
הוא  ישראל  כלל  למען  א"ע  דלמסור  ומבואר  ע"ש,  במחיצתן"  לעמוד 

מעלה גדולה )וכן הביא באגרו"מ([.
]והנה בספר צרור המור כתב דמכיון שמשה אמר הרגני נא הרוג, נגזרה 
עליו מיתה, וע"ז אמר דוד אשמרה לפי מחסום וכו' וחטפו הדבר מפי 
משה ונגזרה עליו גזירה וכו' ע"ש. ]וע"ע בכתובות )ח:( לעולם אל יפתח 
אדם פיו לשטן, ועי' מכות )יא.( קללת חכם אפי' על תנאי היא באה וכו', 
ועי' כתובות )סב:( כשגגה שיוצא מלפני השליט, ובקובץ שיעורים שם 
)אות ר"ח( כתב שם דמוכח מהגמ' שם שדיבור של פה קדוש פועל בטבע 
אפי' בלי שום כונה וכו' ע"ש ונפלא ונורא מאד. ועי' מו"ק )יח.( וסנהדרין 
)קב.( דאיתא שם ברית כרותה לשפתים ע"ש[, ובס' ויבינו במקרא 
להגרמ"מ קארפ כאן כתב דבר נפלא בזה, דהנה מיד אחר 
שמשה אמר כן, מסופר בתורה שאלדד ומידד מתנבאים 
וכו' ומה הם אמרו "משה מת ויהושע מכניס", והיינו דכאן 

נגזרה המיתה על משה וכנ"ל.
זיע"א כתב  ובס' סמוכין לעד עה"ת לבעל השבט מוסר 
שאע"פ שמשה אמר הרגני נא הרוג לטובתן של ישראל, 
עכ"ז כיון שהוציא רע מפיו, ציערו הקב"ה שא"ל אספה 
חילוף  וכל  וגו',  הרוח  מן  ואצלתי  וגו'  איש  שבעים  לי 
מדרגה מעליה לירידה חשיב מיתה וכו' אך בסוף לא חיסר 
ממדרגתו כלום, כמש"כ רש"י שמשה היה דומה לנר וכו' 
עיי"ש עוד שכ' אח"כ דכיון דנתכוין לטובה ומסר נפשו 
על ישראל, זכה שנתייחד עמו הדיבור אח"כ, וגם נוספו 

בזכותו ע' נביאים בישראל, ובינה נא זאת[.
בבירור ההלכה למעשה, אלא  עוסק  זה  מדור  אין  והנה 
שיש  מה  בעזה"י  ונראה  הלכה,  של  ובעומקה  בפלפול 
דברי  נציין  בעלמא  מקום  למראה  רק  בזה,  להוכיח 
הפוסקים בזה. והשי"ת יגאלנו מכל צרותינו, ושאלה זו לא 

יהיה נוגעת למעשה.
ובשו"ת שבט הלוי כתב דהיה אפשר לחלק דדוקא אמתיה 
שעליונים  וידעה  בנפש,  מאד  גבוהה  שהיתה  רבי  דבי 
מבקשים לרבי, וגם י"ל דשאני רבי מכל שאר האנשים. 
עפ"ד הספר חסידים ציינו הגליון הש"ס )כתובות קג.( שעל 
צדיקים כרבי לא נאמר כיון שמת נעשה חפשי מן המצות, 
כי צדיקים חיים ממש אפי' לגבי שיכולים לפטור המחויב 
במצוה, א"כ אין להוכיח מרבי על חולים אחרים, אך כתב 

השבה"ל דמה נעשה שהר"ן כן למד מזה להלכה.
חיים,  שערי  בעל  שליט"א  רוטר  הגר"ח  מדודי  ושמעתי 
כהנים  של  שאימותיהן  )י"א.(  במכות  מדתנן  להוכיח 
מספקות להן מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם 
שימותו ע"כ, ומשמע דמותר להתפלל שימות, דבפשטות 

הם עשו כדין וי"ל.

ובעיקר דברי הגמ' בנדרים, עי' במהרש"א 
שפי' באופ"א מדברי הר"ן. ובשאילת שלום 
בדעת  הבין  צ"ג  שאילתא  פיק  להגר"י 
הנצי"ב  אמנם  הר"ן,  כדעת  השאילתות 
בדברי  הביאור  דאי"ז  פליג  בהעמ"ש 

השאילתות.
עוד הזכירו הפוסקים ע"פ מה דאיתא בגמ' 
)ברכות י:( אפי' חרב חדה מונחת על צוארו 
של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים וכו', 
ולא  שהתפלל  אדם  ראה  אם  )לב:(  ושם 
נענה יחזור ויתפלל שנאמר קוה אל ה' חזק 
ויאמץ לבך וכו', וברבינו בחיי )דברים י"א י"ג( 
כ' גדול כח התפלה ואפילו לשנות הטבע 

ולהנצל מן הסכנה וכו' ע"ש.
פרשתן  בסוף  התוס'  לבעלי  רזא  ובפענח 
בצאתו  אשר  כמת  תהי  נא  אל  עה"פ 
תהיה  שלא  וזל"ק  כתב  וגו',  אמו  מרחם 
מרחם  ובע"מ  אבר  מחוסר  היוצא  כולד 
עליו רחמים שימות  והכל מבקשים  אמו, 
עכ"ל, ועי' ברבינו חננאל שבת קל"ה: בשם 
הירושלמי )יבמות פ"ח ה"א(, ואולי יש לחלק 

דולד תוך ל' יום מהלידה שאני.
כעין מה שמצינו כאן שמשה ביקש למות 
ה'  אל  שהתפלל  הנביא  ביונה  גם  מצינו 
מותי  טוב  כי  ממני  נפשי  את  קח  ואמר 
מחיי, וכן מצינו במלכים א' )י"ט, ד'( שאליהו 
בגמ'  גם  ועי'  נפשו,  את  יקח  שה'  ביקש 
ב"מ פד. דר' יוחנן הוה קוא צווח עד דשף 
ונח  עליה  רבנן רחמי  בעו  מיניה,  דעתיה 
נפשיה ע"כ. וכעי"ז שם )פו.( מסופר דרבה 
בר נחמני ביקש למות. ועי' גם תענית )כג.( 
שחוני המעגל ביקש למות. ועי' גם בשו"ע 
עצמו  איבד  המלך  ששאול  ג'(  שמ"ה  )יו"ד 

לדעת במקום שהפלישתים יהרגוהו.
והנה בגמ' בשבת )ל.( איתא שכשדוד המלך 
שמע שהולך למות בשבת, ביקש למות יום 
קודם בערב שבת וצ"ע איך היה מותר לו 
להתפלל על להפסיד יום מהחיים ]ושמעתי 
לתרץ דחשש דוד מפני חילול ה'[. ועי' גם בסוטה 

)מו:( שבארץ לוז לא היו מתים וכאשר זקן היה קץ בחייו 
היה יוצא מחוץ לחומות העיר ומת וצ"ע האיך היה מותר 
לעשות כן וכנ"ל. ועי' עוד בספר חסידים סי' ש"א שאדם 
אחד שקץ בחייו רצה להמנע מלומר שניים מקרא ואחד 
תרגום שזה גורם לאריכות ימים והשיב לו החכם שאסור 
לו לעשות כן, ומשמע שם דרק משום חיוב קריאת שמו"ת 
הוא שהיה אסור לעשות כן. וכן בילקוט פר' עקב תתע"א 
מעשה באשה שקצה בחייה ואמר לה ר' יוחנן שתמנע ג' 

ימים מבית הכנסת וע"י זה מתה, הרי דמותר לעשות כן.
ובחבצלת השרון בפרשתן תי' ע"פ דברי הבנין ציון סי' 
קל"ז שכתב דמה שמותר ללכת למדבר אף דהוא מקום 
ואין הסכנה  זה חפצא של מקום סכנה  כיון דאין  סכנה 
כבר קיימת, ולפי"ז כתב ליישב דבאופנים הנ"ל אי"ז נחשב 
אותם  ועל  סכנה.  של  לחפצא  עצמו  את  מכניס  שהוא 
פשוט  יותר  באופן  ליישב  שכתבו  יש  לוז  מעיר  שיצאו 
דאין הכונה דכשיצאו מלוז מתו אלא רק מסרו את עצמם 
למצב הרגיל והרי זה כהסרת מונע מלמות. ועי' ברמ"א 
)יו"ד סי' של"ט ס"א( דמותר להסיר דבר שמונע מלמות ע"ש 
היטב ובש"ך וט"ז ושא"פ. עוד כתב החבצה"ש לדון ע"פ 
המחלוקת הרמב"ם והר"ן האם האיסור לקלל את עצמו 
רק השמר  מהפס'  שנלמד  ל"ו.  בשבועות  בגמ'  המבואר 
לך ושמור נפשך מאד אם זה איסור מאבד עצמו לדעת 
או שהוא איסור קללה בפני עצמו ע"ש. עוד כתב לדון 
האם  והאגר"מ(  החזו"א  )המהרש"א  האחרונים  נדון  ע"פ  שם 
הנפעל ע"י תפלה נחשב בידי אדם או בידי שמים. והנה 
במדרש 'אלה אזכרה' מצינו שר' שמעון בן גמליאל ביקש 
מהקיסר שיהרגהו לפני ישמעאל כה"ג ומאידך ישמעאל 
כה"ג ביקש מהקיסר שיהרגהו תחילה שלא יראה במיתת 
רשב"ג. ואמנם שם יל"ד גם מצד שהוא גורם בזה להצלת 
חבירו אף דבפשטות חיי שעה שלו קודמים לחיי שעה 
שניים  וז"ל  תרח"ץ(  )סי'  חסידים  הספר  וכתב  חבירו.  של 
שיושבים ובקשו אויבים להרוג אחד מהם אם אחד ת"ח 
והשני הדיוט מצוה להדיוט לומר הרגוני ולא חברי כר' 

ראובן בן אצטרבלי שביקש שיהרגוהו ולא לר' עקיבא כי 
והנהגות  ובתשובות  ע"כ.  עקיבא  לר'  צריכים  היו  רבים 
)ה', סי' שצ"ט( הביא מס' מגדל עוז להריעב"ץ שכתב שמי 
שיודע בבירור שחבירו ת"ח כשר וצדיק יותר ממנו הוא 
חבירו  את  להציל  כדי  למיתה  עצמו  את  למסור  רשאי 
ור'  דרשב"ג  במעשה  י"ל  אולי  ולפי"ז  ממנו.  הגדול 
ישמעאל כה"ג הנ"ל שכל אחד מהם סבר ברוב ענוותנותו, 
שהשני גדול הימנו, ולכן כ"א סבר שמותר לו לבקש למות 
ראשון בכדי להציל את החיי שעה של חבירו שגדול ממנו 
לפי דעתו והנה בברכות )י"ב:( ואם ת"ח הוא צריך שיחלה 
]אמנם בס'  עצמו עליו, אמנם לא כתוב שגם ימית עצמו. 
משנת פיקוח נפש )סי' ע"ח( הביא בשם האגרו"מ )יו"ד ח"ב סו"ס קע"ד( 
שכתב שאסור לע"ה למסור עצמו למיתה להציל הת"ח, ולכך כתב לתרץ 

המעשה בתנאים הקדושים הנ"ל באופ"א ע"ש[.
מ"א(  רמז  בראשית  ילקוט  י"א,  י"ד  )במד"ר  בחז"ל  איתא  והנה 
דאדם הראשון נתן מחייו שבעים שנה לדוד המלך, ולכאו' 
צ"ע האיך הותר לו, ואולי קודם מת"ת שקיימו התורה ע"פ 
השורשים שאני. אבל צ"ע בהמעשה הידוע בהגרנ"ט רה"י 
וכשבאו  חיים,  מגבית  עבורו  ועשו  חולה,  דראדין שהיה 
לח"ח הוא תרם דקה אחת )!!( )ס' מאיר עיני ישראל ח"א עמ' 
243( וצ"ע האיך הותר לעשות כן, ויש לפלפל בזה ]אלא 
אבל  לותר,  לו  מותר  אבל  פטור  רק  הוא  קודמים  דחייך  נימא  כן  אם 

בפשטות הוא חיוב[.
והנה ברש"י )במדבר ל"א, ג'( כתב בשם הספרי אע"פ ששמע 
שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה ולא איחר עכ"ל, ויש 
לחלק דשם היה לו ציווי מה'. וידוע המעשה שהגר צדק 
הקדוש אברהם בן אברהם כשהלך למות עקידו"ה, שאל 
את הגר"א אם ללכת לאט שירויח עוד חיי שעה, והגר"א 
א"ל שימהר משום זריזים מקדימין למצות. ושמעתי על 
הדבר אברהם שכשבאו להרגו הוא רץ וברח כדי להרויח 

עוד חיי שעה, ויש עוד לפלפל הרבה ואכ"מ.
והנה בשמואל )ב' כ"ד, י"ד( ויאמר דוד אל גד וגו' נפלה נא 

ביד ה' וגו' ויל"ע אם זה קירב את מיתתם.
ויה"ר שהקב"ה ירפא לכל שברנו ומכותינו, ברו"ג.

+מ+בא+ר
האמו+++נה

הרב צבי טפר
<=

ללכת בדרכי ה' באמונה
במסכת ברכות )ג.( מספרת הגמרא תניא אמר רבי יוסי פעם אחת 
ירושלים  מחורבות  אחת  לחורבה  ונכנסתי  בדרך,  מהלך  הייתי 
להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, )והמתין לי( עד 
שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי שלום עליך רבי, 
נכנסת  בני, מפני מה  לי  ואמר  ומורי.  ואמרתי לו שלום עליך רבי 
לחורבה זו?. אמרתי לו להתפלל. ואמר לי היה לך להתפלל בדרך. 

ואמרתי לו מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים.
'עוברי דרכים'.  יהוידע, מהו הביטוי  שואל הבן איש חי בספרו בן 
הכהן  דרכים.  ועוברי  דרכים  הולכי  סוגים,  שני  שיש  מסביר  והוא 
גדול כידוע היה מתפלל ביום כיפור 'ואל יכנסו תפלת עוברי דרכים 
לעניין הגשם'. עוברי דרכים הם אנשים שכל מטרתם היא רק לבוא 
ולהגיע למחוז חפצם ובדרך הם רצים וממהרים עד שיגיעו להיכן 
שרצו. הסוג השני נקרא 'הולכי הדרכים', זהו אדם שחי עם אמונה. הוא 
אדם שיודע שבכל מקום שם תדרוך כף רגלו , השי''ת הכין את צעדיו כדי 
שיתקן שם 'איזה ניצוץ קדוש השייך לנשמתו', והוא יודע שגם אם יצא 
לדרך לצורך מטרה מוצהרת, הסיבה האמיתית היא שונה. הקב''ה מגלגל 
אותו לשם לסדר משהו. אדם כזה נקרא הולך דרכים. על אדם כזה 
לא התפלל הכהן גדול ביום כיפור. על מי הוא כן התפלל על עוברי 
דרכים. ולכן רבי יוסי מאחר שהיה מסוג הולכי דרכים נמצאת הליכתו 
המזדמנים  לנזקים  חשש  לא  כן  ועל  מצווה  לדבר  חשובה  בדרך 
מהחורבה. הן מצד המזיקים הן מצד המפולת. ולכן אמר פעם אחת 
הייתי 'מהלך' בדרך. כלומר לא הייתי מסוג עוברי דרכים אלא מסוג 
הולכי דרכים שהייתי מאמין שהליכתי באותו הדרך בשביל בירור 
ניצוצות קדושה שנמצא אני עוסק במצווה ולכן נכנסתי לחורבה ולא 
חששתי מהנזק שלה דשלוחי מצווה אינם ניזוקין. ולכן גם בתשובתו 
'עוברי  בי  יפסיקו  יוסי מתיירא אני שמא  לאליהו הנביא אמר רבי 
שהיה  עצמו  על  שאמר  כמו  דרכים  הולכי  אמר  לא  והוא  דרכים'. 
'מהלך בדרך'. והיינו כנ''ל כי לא היה ירא מאלו שהם הולכי דרכים 
כי אלו כשיראו אותי מתפלל ומעכב בעדם לעבור בדרך לא יפסיקו 
בי  כי לא יקפידו על העיכוב שיש להם בדרך שצריכים להמתין לי 
כי אלו מאמינים ''כי מהשם מצעדי גבר כוננו'' )תהילים לז, כג( והכל 
נעשה בהשגחה פרטית מאת השם. אלא אני מתיירא מעוברי דרכים 
ויפסיקוני באמצע התפילה  ית'  שהם אינם מאמינים שהכל מאיתו 

ולכך נכנסתי לחורבה להתפלל.
''ויעש כן אהרון אל מול פני  ואפשר לרמז את זה בפסוק בפרשתינו 
המנורה העלה נרותיה כאשר צוה השם את משה. ופירש רש''י להגיד 
שבחו של אהרון שלא שינה. והיינו כנ''ל שהלך בדרך הישר כאשר 
כיוון אותו אלוקים ולא זז מכך כמלא נימא וגם כשבדרך יש עיכובים 
ושאלות נאחז באמונה שהכל מאיתו יתברך בדקדוק רב על כל צעד 

שועל וכל פרט ופרט. 
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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 ראש חודש 
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם )י, י( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

נשמה יתירה בראש חודש
נשמה  נחתא  ושבתי,  וזמני  ירחי  רישי  ובכל 

לנשמה, )נשמה יתירה(.
)זוה”ק ח”א פא, ב(

שמחה בראש חודש
ובמועדיכם  שמחתכם  וביום  דכתיב  כיון 
ליום שמחה,  ר”ח  איתקש  חדשיכם,  ובראשי 
ר”ח  ומצינו  ברגלים  כתיב  דשמחה  ועוד 

דאיקרי מועד.
)תוס’ הרא”ש ברכות מט, א(

אור של גיהנם שובת בראש חודש
הדין  לצדק  בשבת  במנחה  צדקתך  אומרים 
במוצאי  לדינם  שחוזרים  הנשמות  מפני 
אין  במוצ”ש  חדש  ראש  כשחל  אבל  שבת, 
לדינם,  חוזרין  אין  דנשמות  אותו,  אומרים 
אור  אפטוריקי  רבי  אמר  בפסיקתא  כדאיתא 
של גיהנם שובת בשבת ובראש חדש, ודריש 
ליה מדכתיב ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו’ 
וסמיך ליה והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת 

בשבתו וגו’.
)מרדכי פסחים קה, א(

אמירת ואברהם זקן בא בימים
ולמען יאריך ימים יאמר אחר ההלל בכל ראש 
ברך  וה’  בימים  זקן בא  ואברהם  חדש פסוק 
את אברהם בכל, ויכוין בזי”ן של זק”ן נקודה 
ודל”ת  קמ”ץ,  נקודה  בא  של  ובי”ת  שב”א, 
נקודה שב”א במ”ם אחרונה של בימים כי היא 
ויו”ד  בכ”ר,  דאי”ק  בית  באלף  בו  מתחלפת 
והה”א  שב”א  היו”ד  נקודה  הוי”ה  של  ה”י 
קמ”ץ, והוא הניקוד עצמו דוא”ו ה”א דהויה. 
נמצא שיכוין בשם זבדי”ה נקוד בניקוד יהב”ך 
ויחייני  ישמרני  זבדיה  ויאמר  חסד,  שמספרו 
כן יהי רצון מלפניך אלהים חיים ומלך עולם 
יאמר  זה  וכל  אמן,  חי  כל  נפש  בידו  אשר 

שלשה פעמים.
)משנת חסידים מסכת ראש חדש פרק ב משנה ו-ז(

סגולה לאריכות ימים, יאמר נא ישראל בראש 
חודש אחר אמירת הלל פסוק זה )בראשית כד, א( 
'ואברהם זקן בא בימים וה' בירך את אברהם 
להזכיר  כן  גם  ]ואפשר שמותר  ְזָבְדְיה(  זה  )ויכוין שם  בכל', 
שם זה בפיו כיון שהוא שם אדם גם כן בדברי הימים )א ח, טו([, 
אלקים  מלפניך  רצון  יהי  כן  ויחיינו  ישמרנו 
חיים ומלך עולם אשר בידו נפש כל חי אמן, 

כן יאמר ג' פעמים.
)סגולות ישראל מערכת א’ אות סח, יו”ל ע”י הרה”צ רבי שבתי 
פרייזלער אבד”ק אורשיווע(

סגולה לזמן המגפה
הרב  של  קודש  במכתבי  כתוב  מצאתי 
וצוקה,  צרה  מכל  נפלאה  סגולה  במצרים, 
מתוחה,  הדין  שמדת  המגפה,  בזמן  בפרט 
לומר בכל ג’ תפילות של ר”ח עלינו עד אין 
יאמר  א’  ובפעם  ז’ פעמים,  והפוך  ישר  עוד, 
אבגית”ץ קרעשט”ן, ובפעם ב’ יאמר נגדיכ”ש, 
ג’ יאמר בטרצת”ג חקבטנ”ע, ובפעם  ובפעם 
ד’ יאמר יגלפז”ק שקוצי”ת. )מ”כ הטעם, לפי שיהושע 

תיקן עלינו, והפיל עי”ז ז’ חומות יריחו, נגד ז’ קליפות, ועי”ז ז’ 
שמות דמ”ב, שהם לשבר כח הקליפות ז’ של ז’ חומות( אח”כ 
בס”ת  ויכוין  גמירא,  עד  נקוה  כן  על  יאמר 
אח”כ  תכ”ה.  “ס”ת  “עוזך  בתפארת  מהרה” 
וסיים הרב,  וכו’.  ז’ שגיון לדוד  יאמר מזמור 
ויודע אני שהוא מקובל, ונגע לא יקרב באהלו 

עכ”ל.
)פרי עץ חיים שער ר”ח פ”ג(

סעודת ראש חודש סגולה לרפואה
זצוקללה”ה(  מזידיטשוב  )הרה”צ  הק’  בשמו  אומרים 
שאמר סגולה למי שיש לו חולה בתוך ביתו, 
חסידים,  עבור  חודש  ראש  סעודת  שיעשה 
ואמר רמז לזה מהמקרא ושם בת אשר סרח, 
דאיתא  כמו  תוצאות  הגימטריא  אשר  בת  כי 
בגמ’ שיש חולאים כמנין תוצאות, וז”פ ושם 
בת אשר ההמתקה מהחולאים ר”ל סר”ח ר”ת 

ס’עודת ר’אש חודש ודפח”ח וש”י.
)עטרת זקנים לק”ת וסיפורים דף ל”ז ע”ד(

תפילה על הגאולה
על  להתפלל  מסוגל  הוא  חודש  ראש  יום 
)מהרש"א  הלבנה  חידוש  ביום  ובפרט  הגאולה, 
פרק ז' דבבא מציעא פה, ב חדא"ג ד"ה יומא חד(. ולכך רוב 
נוסח של מוסף על גאולתנו ועל פדות נפשינו, 

דיום זה הוא רצון לה' להתפלל על כך.
)ספר וימהר אברהם מערכת ר אות מה(

סגולה לזכרון
סגולה לזכרון, לכוין בראש חודש וביום טוב 
פעמים  בשלשה  ויבא',  'יעלה  כשאומרים 
לברכה'  בו  'ופקדינו  לטובה'  בו  'זכרינו 
בשלשה  לכוין  טובים',  לחיים  בו  'והושיענו 
פעמים שם א"ז ב"ו ג"ה שמונה ]כל אחד גימטריא 

שמונה, כמנין 'בו'[, והוא טוב לזכרון.
)ספר שפתי צדיקים דינוביץ, פרשת תזריע ד"ה וזה רומז(

תורה  להצלחת  ז”ל,  אברהם  רבינו  משם 
ולזכירה, בכל יום ראש חודש, ואם שני ימים 
אל  ‘ויקרא  פסוק  למפרע  יקרא  השני,  ביום 

משה’ ע”ב פעמים.
)מדרש תלפיות ענף זכירה(

סגולה שלא ישכח תלמודו
יאמר  תלמודו,  ישכח  שלא  נפלאה  סגולה 
ישר  זה  פסוק  ימים  ב'  חודש  ראש  כשחל 
והפוך, 'ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל 
מועד לאמר' )ויקרא א, א(, 'לאמור מועד מאוהל 
אליו ה' וידבר משה אל ויקרא', כך יאמר ע"ב 
פעמים בזה אחר זה בלי הפסק כלל, ואחר כך 
יאמר מתמניא אפי )תהלים פרק קי"ט( אות ח' ואות 
'חכמה',  אותיות  שהם  ה'  ואות  מ'  ואות  כ' 
ויועיל לו שתלמודו יתקיים בידו, כך מצאתי 

כתוב בספרי המקובלים.
)ספר ימצא חיים סימן ס"ה(

סעודת ראש חודש סגולה ליראת שמים
מרן השפת אמת זי”ע מגור היה רגיל לקבוע 

סעודה מיוחדת בכל ראש חודש בצוותא חדא 
ליראת  סגולה  שזהו  באומרו  צאצאיו,  עם 

שמים.
)שם ושארית, בידרמן, עמוד רל(

אכילת מאכלי חלב בראש חודש
על מה ששאל אותי היות ששמע בשם מגידי 
אמת או ראה באיזהו ספר ואינו זוכר שמו של 
נהג  שהי’  זי”ע  טוב  שם  הבעל  בשם  הספר 
לאכול מאכלי חלב בכל ראש חודש כו’. ואען 
ואומר כו’ אני לא שמעתי ולא ראיתי בספרי 
הצדיקים המפורסמים שהם בר סמכא שיביאו 
לומר  נוכל  כו’.  זי”ע  הבעש”ט  משם  זה  את 
דעל כן נהגו קצת לאכול מאכלי חלב בר”ח 
משום דעיי’ בשו”ע או”ח סי’ תי”ז מג”א ס”ק 
ועושין  ר”ח  בערב  להתענות  קצת  דנהגו  ג’ 
יום כפור קטן, וא”כ נמחל להם העונות בערב 
ר”ח ונכנסין לר”ח כמו בעל תשובה שנמחל 
לו העונות ואוכלין מאכלי חלב להורות דבתר 
השתא אזלינן וכל העונות מתכפרין כו’. וע”ד 
צחות ורמז יותר יש לתרץ אלו שנוהגין בר”ח 
לאכול לביבות ממולאים בגבינה הנקרא בל”א 
כ’ר’פ’ל’ך, דכרעפליך רומז בר”ת על ‘כפר לך’.
)שו”ת בית ישראל או”ח סי’ עט(

לחם משנה בראש חודש
בראש חודש יש לבצוע גם כן על שתי ככרות, 
כדי לכבדו יותר מן החול, והמכבד את המצות 

שכרו כפול מכופל.
)כף החיים או”ח סי’ תיט ס”ק ב(

ראש  סעודת  על  בשו"ע  מיוחד  סימן 
חודש

והעולם אומרים ע”ד הלצה ע”ז שרוב עולם 
אינן נזהרים בשני סעודות של מצוה, סעודת 
בכיון  ע”כ  חודש,  וסעודת ראש  מלוה מלכה 
מיוחד  סי’  וכתב  בשו”ע  הגדול  רבינו  עשה 
קטן מאוד על סעודת מלוה מלכה דהיינו סי’ 
דהיינו  ר”ח  סעודת  על  קטן  מיוחד  וסי’  ש’, 
סימן תי”ט, לרמז שספונים וחשובים ויקרים 

הם למאוד.
)משפט צדק בסוף הספר אות מח(

פוסחים על שתי הסעיפים
ישראל  מו”ה  וקדיש  עיר  הרב  בשם  שמעתי 
מי  על  צחות  בדרך  שאמר  זללה”ה  מרוז’ין 
שאינן נזהרין בסעודת מוצש”ק ובסעודת ר”ח, 
על  פוסחים  אתם  מתי  עד  עליהם  אני  קורא 
שתי הסעיפים, כי אלו ב’ הסעודות יש להם 
ב’ סימנים בש”ע כל א’ בפני עצמו בסעיף א’.
)אילה שלוחה, ליטאוויסק עמ’ קמא(

שם קדוש לכתיבה בראש חודש ניסן
אגל”א, שם זה קדוש ונורא ועזו בשחקים, אם 
ובטהרה בראש חודש  תכתוב אותו בקדושה 
ניסן על קלף צבי ותלה על זרוע ימין שלך, 

מועיל לזכירה.
)מפעלות אלקים מערכת ז' אות קכח(
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4 באר בשדה- שטפנשט

כמורא רבו
א. מנין שיהא כבוד חברו של אדם חביב עליו 
כמורא רבו, שנאמר )שם( ויאמר אהרן אל משה 
ומה  ממנו,  וגדול  היה  אחיו  והלא  אדוני,  בי 
תלמוד לומר בי אדוני, עשאו כרבו )מכילתא פר' 

בשלח(.

המלכת בנחת רוח
די  לא  העולם,  מן  נפטר  שאדם  בשעה  ב. 

המות  ממלאך  נבהל  שהוא 
וחרבו  עינים  מלא  שכולו 
לו,  שואל  אלא  בידו,  שלופה 
ובגמילות  בתורה  כלום עסקת 
חסדים, והמלכת לקונך שחרית 
חברך  את  והמלכת  וערבית, 
בנחת רוח]1[, אם יש בו דברים 
לתוך  טפה  אותה  זורק  הללו 
נימא  כמשוך  צער  בלא  נשמתו  ויוצאת  פיו 

)מסכת חיבוט הקבר(.

כבודו חביב כשלך
כשלך]2[,  עליך  חביב  חבירך  כבוד   ג. יהי 
כיצד מלמד שכשם שרואה את כבודו, כך יהא 
שאין  וכשם  חבירו]3[,  כבוד  את  רואה  אדם 
אדם רוצה שיהא שם רע על כבודו, כך יהא 
אדם רוצה שלא להוציא שם רע על כבודו של 

חברו )אבות דר"נ פט"ו(.

זוכה לחיי עולם הבא
נכנסו  אליעזר  רבי  כשחלה  רבנן  תנו  ד. 
תלמידיו לבקרו אמרו לו רבינו למדנו אורחות 
אמר  הבא]4[,  העולם  לחיי  בהן  ונזכה  חיים 

להם הזהרו בכבוד חבריכם וכו' )ברכות כח, ב(.

נקרא מכובד
הבריות]5[ )אבות  את  המכבד  מכובד  איזהו  ה. 

פ"ד מ"א(.

קימה
וקם  לקראתו,  בא  חבירו  את  כשרואה   ו. 
"שב",  לו  שיאמר  ארץ  דרך  מנהג  לכבודו, 
אבל לאבל או לחולה אין אומרים כן, משום 
לשבת  להמשיל  לו  שמאחלים  דמשמע 
באבלות או בחולי רח"ל, אלא יאמרו לו אל 

תטרח לעמוד )יו"ד סי' שעו ס"ב(.

]1[ איתא בספה"ק אמרי פנחס )שער הסיפורים( היה 

זמן אחד שהיה מדבר הרבה בענין ששואל מלאך 
קודם  האדם  את  מאכיר(  שמועה  )דער  המות 
המלכת  חסדים,  ובגמילות  בתורה  עסקת  פטירתו 
את קונך שחרית וערבית, המלכת את חברך עליך 
מאריך  והיה  וכו'  דברים  בו  יש  אם  רוח,  בנחת 
כמלך  עצמו  על  עליו  חבירו  את  לעשות  שצריך 
דיבר  שפ"א  בנו  לוי  ר'  סיפר  בע"כ.  רוח  ובנחת 
עמו איזה עסק וראה ממנו בשעת הדיבור שפלות 
ובהיפך כשהיה מזדמן לו כבוד  כעבד לפני אדון, 
מאיזה אדם ומכש"כ מרבים היה לו צער גדול מזה 
מאוד, גם היה מזכיר מלקוטי יקרים באגרת ששלח 
ר' פייביש'ל לחבירו בענין השתוות שכתוב בחו"ה 
כבר טעו רבים שסוברים שוה אצלם הגנות והשבח 
הגנות  את  לאהוב  דוקא  צריך  אלא  א"ע,  ומטעין 

ולשנוא הכבוד והשבח, ע"ש לשונו.

לארה"ק  נסיעתו  לרגל  למשפחתו  הגר"א  ובאגרת 
כתב בזה"ל, וגם באתי לבקש לאשתי שתכבד את 
שעון  לאלמנה  ובפרט  בתורה,  שכתוב  כמו  אמי, 
פלילי מאד לצערה אפלו בתנועה קלה, וגם לאמי 
בקשתי, שיהא שלום בין שניכם ואשה את רעותה 
לכל  גדולה  מצוה  זה  כי  טובים,  בדברים  תשמח 
אדם, ו"שואלים לאדם בשעת הדין כו' המלכת את 
בנחת,  שימליכהו  צריך  הרי  רוח",  בנחת  חבירך 
ובזה רוב התורה לשמח לאדם, ואף אם תעשה אחת 
ה'  למען  ותחיו  לזה  זה  תמחלו  כהוגן,  מכם שלא 
בשלום, וכן לאמי בקשתי שתדריך את בני ובנותי 
ולבני  עליהם,  ותשגיח  שיקבלום  רבים  בדברים 
ולבנותי אני מצוה שיכבדו אותה, וגם ביניהם לא 

ישמע ריב וכעס כלל אלא הכל בשלום.

]2[ כתב התוי"ט בשם דרך החיים דלא פליג אדתנן 
כבוד חברך כמורא רבך דהתם בחברים שהם 

חברים בתורה.

ואני  בזה"ל  כתב  שם(  )אבות  יהושע  בנין  ובספר 
לעצמו,  יאמר  אל  בעצמו,  האדם  שוודאי  שמעתי, 
כשבא לביתו ברוך הבא רוצה אתה לישב לאכול 
יהיה  כך  מזה,  גדול  שטות  לך  אין  כי  ולשתות, 
כרצונך  עמך  נוהג  אינו  אם  חבירך,  כבוד  בעיניך 
בכבוד, וזה שדייק התנא כבוד חבירך חביב עליך 
להיפך  אבל  משלך,  עצמך  ככבוד  כלומר  כשלך, 
אם אתה נבזה בעיניך ואינו רודף אחר שום כבוד 
מ"מ כבוד חבירך יהיה יותר חביב עליך כשלך, ולא 

תזלזל בכבודו.

כי  בהיות  כי  שמואל, וז"ל  מדרש  בספר  ]3[ כתב 

שהוא  ממה  לו  נמשך  האדם  את  שמכבדין  כבוד 
מכובד  איזהו  שאמרו  וכענין  אחרים,  את  מכבד 
כבוד  שיהיה  לך  צריך  א"כ  הבריות,  את  המכבד 
חברך חביב עליך כשלך, כי כבוד חברך הוא כבוד 

עצמך כיון שהוא סבה לכבוד עצמך.

בעיניו  מחשיב  שאינו  אדם  בן  יש  כי  בהיות  א"נ 
את  מכבד  הוא  ואם  חבירו,  אותו  שמכבד  הכבוד 
חבירו דבר מועט נראה בעיניו כי כבוד גדול עשה 
כזו, אמר  לו, לכן להרחיק את האדם ממדה רעה 
יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, כלומר הכבוד 
להחשיבו  עליך  חביב  יהי  אותך  מכבד  שחברך 
כשלך, כלומר ככבוד שלך אשר אתה מכבד אותו 
חברך  כבוד  יהי  כן  כמו  בעיניך,  חביבה  שהיא 

שמכבד אותך חביב עליך.

א"נ ציוה לאדם שאם תראה שום אדם נוגע בכבוד 
חברך ומחרפו ומגדפו, יהי כבוד חברך חביב עליך 
כשלך, ולא תשתוק, רק תעמוד כנגדו ותתתקוטט 
היה  שאם  וכמו  חברך,  בכבוד  נגע  אשר  על  עמו 
נוגע בכבודך היית עומד כנגדו ומתקוטט עמו לפי 
כבוד  יהיה  כן  עליך  חביב  וכבודך  בכבודך,  שנגע 

חברך חביב עליך כשלך.

ולפי שלפעמים יאמר האדם אם אני מתקוטט עם 
המחרף והמגדף, הריני מוכרח לבא לכלל כעס, ובא 
לכלל כעס בא לכלל טעות, ועבר על לא יהיה בך 
אל זר, ע"כ אמר התנא אני נותן לך עצה לתקן את 
הכל ע"כ סמך ואל תהי נוח לכעוס, כלומר לעולם 
תכעוס  שלא  עצמך  תרגיל  לכעוס  רוצה  כשאתה 
שתכעוס  ואפשר  חרטה,  המהירות  פרי  כי  מהרה, 
שלא כדין, ועבירה היא בידך, רק תמתין מעט עד 
שתשקול במאזני צדק אם ראוי שתכעוס אם לאו, 
ע"כ אמר ואל תהי נוח לכעוס, כלומר שלא תכעוס 
מהרה, אמנם אחר ששקלת בשכלך ויראה בעיניך 

שצריך לכעוס כנגדו ראוי לעשות כן.

או יאמר כשנדייק למה לא אמר יהיה כבוד חברך 
הכוונה  אמנם  עליך,  מלת  מה  כשלך,  לך  חביב 
שהוא  חברך,  את  מכבדים  אדם  שבני  שכשתראה 
יותר  אותו  ומכבדים  אליך,  ושוה  חברך  בעיניך 
ממך, וזהו עליך יהיה חביב עליך זה הכבוד כשלך, 
מכבדים  שהיו  שלך  הכבוד  זה  היה  כאלו  כלומר 
והיית חושב  יותר ממנו, שהיה חביב עליך,  אותך 
בלבך שעל שראוי לך יתר שאת על חברך כבדוך 
יותר ממנו, אף כי בעיניך הוא חברך, ואתה שוה לו 
שוה בשוה, כן כשמכבדים אותו יותר ממך ולכן אל 

ירע הדבר בעיניך.

]4[ כתב המהר"ל בדרך החיים וז"ל, ואל יקשה לך 

דבר  כי  הבא,  עולם  לחיי  מביא  זה  דבר  למה  כי 
נ"ט,  )ב"מ  זה שאמרו חכמים  יש להבין מדבר  זה 
ב'( כל המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא 
ומזה תבין כי ההפך הוא הזהיר בכבוד חבירו הוא 
הדרך לחיי עולם הבא וכמו שיתבאר לקמן דבר זה 
שנברא  באדם  כבוד  נוהג  הוא  כאשר  כי  בבירור, 
בצלם אלהים כי האדם נברא בצלם אלהים ומפני 
עולם  לאדם  ראוי  אין  כי  הבא.  לעולם  ראוי  זה 
הבא רק בשביל צלם אלהים אשר הוא לאדם מן 
נעשה  א'(  )בראשית  בכתוב  וכדכתיב  העליונים 
אדם בצלמנו כדמותנו ומפני זה ראוי האדם לחיי 
עולם הבא, ולפיכך אמר כאשר תהיו נזהרים בכבוד 
חבריכם יהיה לכם עולם הבא ולא תהיו ח"ו מבזים 
את הצלם שבו תלוי עולם הבא. וכן אמרו בספרי 
)מכילתא סוף יתרו( לא תעלה במעלות על מזבחי 
ר' ישמעאל אומר הרי הדברים קל וחומר ומה אם 
אבנים שאין בהם ידיעה לא לרעה ולא לטובה אמר 
שהוא  חבירך  בזיון  מנהג  בהם  תנהג  לא  המקום 
הוא שלא  דין  והיה העולם  מי שאמר  בדמיון של 
תנהג בו בזיון ע"כ, הרי כי האזהרה על חבירו מפני 
כי הוא נברא בצלם אלהים כי זהו המעלה היתירה 
שיש לאדם ובשביל זאת המדריגה האדם זוכה ג"כ 
כי  אמר  ולכך  הבא,  עולם  לחיי  העליונה  למעלה 
זה ארחות חיים לעולם הבא להביא את האדם מן 
עולם הזה שהוא עולם הגשמי אל עולם הנבדל הוא 
חבירך  כבוד  יהי  כאן  ג"כ  ר"א  ואמר  הבא.  עולם 
חביב עליך כשלך, ללמוד לאדם אורחות חיים שבו 

יגיע לעולם הבא.

)פט"ז(  להגרח"ק  יושר  אורחות  בספר  ]5[ כתב 

כי  שאמר  ז"ל  קופשיץ  צבי  ר'  מהגה"צ  שמעתי 
שהעולם  ממה  היפך  דברים  ד'  מונה  המשנה 
חושבים, העולם חושבים כי מי זה חכם זה שכולם 
באים לשאלו, והוא אינו צריך לשאול משום אדם, 
הלומד  חכם  איזהו  להיפך  שהוא  המשנה  ואמרה 
זה  גיבור,  זה  מי  כי  חושבים  העולם  אדם.  מכל 
להתגבר  יכול  אין  אחד  ואף  כולם  על  שמתגבר 
גבור  איזהו  להיפך  שהוא  המשנה  ואמרה  עליו, 
הכובש את יצרו ומוותר לאחרים. העולם חושבים 
מי הוא עשיר, מי שטורח כל ימיו לאסוף ולהרבות 
עשיר  איזהו  להיפך  שהוא  המשנה  ואמרה  כסף, 
השמח בחלקו. העולם חושבים כי מי הוא מכובד, 
מי שהכל מכבדים אותו והוא אינו מכבד לאף אחד, 
ואמרה המשנה שהוא להיפך איזהו מכובד המכבד 

את הבריות.

בֹוד ֲחֵבִרים ּכְ
י ֲאֹדִני )במדבר יב, יא(  ה ּבִ אֶמר ַאֲהֹרן ֶאל מׁשֶ  ַוּיֹ

על שפת הבאר
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מצבתו של הרב צוויג 
בבית העלמין הר 

המנוחות ירושלים, 
נמצאת בשורה מעל לציון 
הרה"ק המהר"א מבעלזא 

זיע"א

של  להסתלקותו  שנים  נ"ח  ימלאו  סיוון  ט"ז  ביום 
הגאון הגדול רבי משה יונה הלוי צווייג זצ"ל גאב"ד 
אנטוורפן, ומלפנים אבד"ק אוטיק-מוגילב שבבסרביה 
דור  ידעו  למען  משה,  אהל  שו"ת  מח"ס  הרומנית, 
דרכיו,  קצות  את  שמעו,  את  שמע  לא  אשר  אחרון 

ליקטנו בזה קיצור מתולדות חייו.
 

זרחה שמשו של רבינו זצ"ל בכ"א אדר תרס"ט בק"ק 
מחשובי  הי"ד  צווייג  הלוי  מאיר  הרב  לאביו  זבורוב 
חסידי בעלזא בן הגאון רבי משה יונה הלוי צווייג זצ"ל 
אב"ד פוטיק ומח"ס מי באר ותורת הקרבנות ]חלקים 
וח"ג,  ח"ב  בסוף ספריו שו"ת אהל משה  אור  ראו  אלו  מספרים 
הדור  שגאוני  לאחר  עתה,  עד  בכתי"ק  שמורים  עודם  ומקצתם 
מהר"ם שפירא מלובלין וה"כלי חמדה" עיטרוהו בהסכמותיהם[. 
ולאמו מרת מלכה בת הגאון רבי דוד קליינהנדלר זצ"ל 

אב"ד זבורוב.

סגולת הרה"ק המהרי"ד 
מבעלזא לאריכות ימיו

זצ"ל  צוייג  הלוי  אביו הרב מאיר  בניו הקודמים של 
לאחר  ולכך  הוריהם,  פני  על  באיבם  בעודם  נפטרו 
לכ"ק  אביו  פנה  זצ"ל,  יונה  משה  רבינו  בנם  שנולד 
מרן המהרי"ד מבעלזא זיע"א ותינה צערו לפניו וביקש 
מאתו כי יאציל מברכתו על הרך הנולד שיזכה לאורך 
ימים ושנות חיים. כ"ק מרן מהרי"ד זיע"א השיב ואמר 
כסגולה  "אלטר"  השם  את  לו  להוסיף  הראוי  מן  כי 
מהרי"ד  מרן  כ"ק  הפטיר  ולאחמ"כ  ימים,  לאריכות 
זצ"ל  רבינו  יחיה[,  ]הוא  וועט לעבן"  "ער  ואמר  זיע"א 
שנולדו  אחיו  אף  כי  ומוסיף  זה  מעשה  מספר  היה 
לאחריו, אף כי לא נפטרו בשנות ילדותם, אך בשנות 
הנאצים  ע"י  כולם  נהרגו  השניה  במלחה"ע  הזעם 

ימ"ש, ורק הוא זכה להשאר כשארית הפליטה לאחר 
שנות התופת. רבינו זצ"ל היה מייחס את נס הצלתו 

לברכתו של אותו צדיק "ער וועט לעבן".

בור סיד מקטנותו
ושקד  רב,  כי  ובכשרונו  נער התנכר במעלליו  בעודו 
על תלמודו בהתמדה נפלאה, ובהיותו בור סיד שאינו 
מאבד טיפה, רכש לעצמו והרבה מקנתו בהרבה חלקי 
תורה, ועמד בקשרי מכתבים בפלפולים עצומים עם 
גאוני דורו. בהגיעו לגיל עשרים כבר נסמך להוראה 
מגאוני הדור ההוא ובהם הגאון ר' דוד הלוי הורוויץ 
וכתב  בשבחו  האריך  דבריו  ובתוך  סטניסלב  אב"ד 
דלתי התורה  על  ומפולפל שקד  ובקי מחודד  "חריף 
מאין הפוגות, עולה בזכרונו הרבה מדברי הש"ס ולו 
ושנה  למד  וחידותם...  חז"ל  מאמרי  לשונו  על  רגיל 
שנונים  הפוסקים  ודברי  מדתו  כדי  ומצא  יגע  הרבה 

חכמי 
רומניה
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ומחודדים בפיו ונשא אותם על דל שפתיו באר היטב" 
בשנים הבאות הוסמך להוראה עוד ע"י הגאונים גאונה 
זצ"ל גאב"ד קישינוב,  של רומניה המהרי"ל צירלסון 

הגר"ש קליינהנדלר, הרלו"י הארמעלין ועוד.

חתן אצל האדמו"ר 
מאלעסק בבארלאד

מ'  זוגתו  את  נשא  נכבדות,  בו  דובר  לפרקו  בהגיעו 
רבקה הענא בתו החמישית של כ"ק הרה"צ ר' ישראל 

אשכנזי מאלעסק זצוק"ל שכיהן בבארלאד "אשר 
בדורו  המפורסמים  הצדיקים  כאחד  שמו  יצא 
ומכל רחבי המדינה נהרו רבים על פתחו ולשאול 
לב  כל  לך  ויקם  אומר  ותגזר  הנאמנה  בעצתו 
היוצאים  ודבריו  בקרבתו  מרגוע  מצא  נשבר 
אשר  מעריציו  בלב  נאמן  הד  תמיד  מצאו  מלבו 
ב'[.  אהבוהו בלי מצרים" ]"הר אבל" סי' שד"מ סעיף 
הרה"צ ר' ישראל היה בנו של הרה"צ רבי אשר 
זצ"ל חתן גאון ישראל וקדושו רבי חנוך  אנשיל 
העניך דוב מאלעסק חדב"נ מרן הגה"ק שר שלו' 
מבעלזא זיע"א, מלבד זאת עוד היתה מפאר היחס 
מגזע גאונים ותרשישים חכ"צ והנתיה"מ והנועם 

אלימלך ועוד גאוני וקדושי עליון זי"ע.
לו לשקוד  והניחה  רעיתו הסירה מעליו כל עול 
שנות  נפשו. בתחילת  כאוות  התורה  דלתות  על 
שנביא  כפי  לארה"ק  בעלה  עם  ברחה  המלחמה 
הענא  רבקה  מרת  של  ימיה  ארכו  לא  להלן, 
הזוועה  מעשי  על  שהשמועות  כיון  בארה"ק, 
משפחתה  ולבני  ישראל  בני  לאחינו  אז  שנעשו 
את  ושברו  רוחה  את  דיכאו  אירופה,  באדמת 
ליבה, וכשקיבלה מברק מגיסתה אשת אחיה רבי 
אשר אנשיל, שבו היא מודיעה כי נמלטה לבדה 
ידועים,  יחידם לא  ובנם  ועקבות בעלה  לרוסיה, 
לטובתה  להשתדל  האחרונים  בכוחותיה  הלכה 
זו  משליחות  ובשובה  עליה,  רשיון  לה  ולהשיג 
נפלה למשכב באין אונים, וביום י"א ניסן תש"ב 

נפטרה ונטמנה בהר הזיתים.

ברבנות אוטוק-מוגילב 
הרומנית

שנה,  שלשים  לו  מלאו  בטרם  בצעירותו  בעודו 
בשנת תרצ"ז, נתמנה לכהן כגאב"ד ק"ק אטיק-
היחידה  בתו  לו  נולדה  ואז  ]בסרביא[,  מאהליב 
מספרת  )הרבנית  שתחי',  צוויג-דולינגר  רחל  מרת 
מבעלז  להבדיל  הבאסרבית  בבעלץ'  נולדה  כי  בשיחה  לנו 

הגאליצאית(.

כאמור צעיר לימים, נקרא הרב צוויג לשבת על 
נודע שמו  ותיכף  כסא הרבנות באטיק-מאהליב, 
כגאון  ורומניה  בסרביה  רבני  כל  אצל  לתהילה 
ונואם בחסד, כולם פנו אליו בשאלותיהם בהלכה 

למעשה, הגאון הגדול מהרי"ל צירלסון, הרב הראשי 
של בסרביה, כיבד אותו מאד.

השלטונות  החלו  השניה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
להתנכל לו, היות והיה נתין גליציה אך שהה ברומניה 
הכניסוהו השלטונות  כך  בה, עקב  אזרח  ללא שהיה 
שלא  אף  המקום,  את  לעזוב  והוכרח  הכלא,  לבית 
היה לו די צרכו לזה ואז עלה בניסים לארה"ק. מרגש 
הי"ד  זצ"ל  צירלסון  הגרי"ל  של  מכתבו  את  לקרוא 
וז"ל:  בתקופתו  הרבנים  ומחשובי  קישינוב  גאב"ד 
עדה  כל  אתיק...  עיר  תושבי  אחינו  נכבדים  אלופים 
מדין  על  היושב  הרב  הוא  ראשה  מישראל...  ועדה 
לכן כאב הרב הוא כאב כל הקומה, ואסונו – אסונה. 
האסון הנורא מאוד של הרב מרא דאתרא שלכם הרב 
הגאון צווייג שליט"א הוא אפוא אסונכם אתם, לזאת 
גם הצלתו האחת מאסונו שהיא עלייתו לארה"ק, היא 
לו  עוז להמציא  כולכם... התאמצו אפוא בכל  הצלת 
בזריזות את הוצאות עלייתו עם ב"ב אשר צרורו ריק 
ואתכם  ראשכם  את  להציל  חושו  אחים,  חושו  מהן. 

עצמכם!"

ארי עלה מרומניה ועמו ספר 
מלחמות

ואכן יציאתו מעיר אטיק ועלייתו לארה"ק הצילה אותו 
מיד הטורף הנאצי ימ"ש, וכאמור נותר הוא עם ב"ב 

כשריד יחיד מכל משפחתו העניפה, הי"ד.
וביבשה[  בים  ועגלות  בסוסים  ]שהתנהלה  דרך  לא  בדרך 
חצה מדינות ויבשות עד שעלה בידו לעלות לארה"ק 
ולחונן את עפרה, כאשר בכל שלבי הדרך הקפיד בכל 
מאודו על כל דקדוקי ההלכה. מסופר, כי כאשר עברה 
סוריה, חפצו להמשיך בדרכם בשב"ק,  דרך  השיירה 
לבדו  ונשאר  תוקף  בכל  בדבר  מיאן  זצ"ל  רבינו  אך 
נודע  זמן  ובתו. לאחר  ישוב בודד עם רעיתו  במקום 
כי אנשי השיירה שהמשיכו בדרכם תוך חילול השבת, 

נהרגו כולם בדרכם.

מיד עם בואו לירושלים עיה"ק כאשר קבע את מושבו 
ברח' נחמיה, קראו עליו לשון הגמרא ארי עלה מבבל 
על  מאד  התחבב  מלחמות,  ספר  ועמו  רומניה  היא 
גדולי ירושלים ובראשם מרנן הגרא"ז מלצר והגרצ"פ 
זו החל להרביץ תורה לעדרים  ועוד. בתקופה  פרנק 
להם  בהראותו  מעוון  רבים  השיב  שפתותיו  ובמתק 
נועם יפיה של תורה והדר זיווה. בארה"ק לא ארכו לו 
ימי המנוחה ובשנת תש"ב רעיתו שחל"ח ומנו"כ בהר 
הזיתים. בעקבות כך שקע בלימוד הל' שמחות בעיון 
תורתו  חידושי  ואת  וגו'  תורתך"  "לולא  בבחינת  רב 
שו"ת  בסוף  אבל"  "הר  בקונטרס  כינס  אלו  בענינים 
אהל משה ח"א. הד להרגשותיו באותה תקופה ניתן 
לראות שם )בסי' שד"מ סעיף ב'( בו הדפיס הספד מר על 

רעיתו ומשפחתה. 

פעילותו התורנית בארץ 
הקודש

בתקופה זו החל לשנס מתניו ונעשה מעורב בענינים 
"אוצר  אנו מוצאים אותו מכהן כחבר מערכת  רבים, 
הראה  בהם  תלמודית".  וב"אנציקלופדיה  הפוסקים" 
את בקיאותו הנפלאה אשר נודע בה כשם דבר. לימים 
כאשר נשאל ע"י חתנו הרב יעקב יוסף דולינגר זצ"ל 
כיצד אפשר לזכור כ"כ הרבה וכל ענין על כל פרטיו 
מוצאותיו ומבואיו, השיב, כי כאשר מתעלים בידיעת 

התורה אזי מבחינים כי "תורת ד' תמימה" וכל התורה 
ענין אחד הוא ]ראה תוספתא סנהדרין פ"ז ה"ה[, הכל קשור 
זה לזה והיו לאחדים בידו. הגרי"א הלוי הרצוג זצ"ל 
היה משגר לפניו שאלות רבות ביחוד בעניני עגונות 

אשר נותרו לאחר סיום מלחה"ע.
 

ספרו  את  והו"ל  חיבר  בארה"ק  שהותו  שנות  במשך 
שו"ת "אהל משה" חלק ראשון ]שנת תש"ט[ אשר זכה 
במכתבי  נתעטר  ספרו  התורה,  בעולם  רב  לפרסום 
זצ"ל  וויידנפלד  הגרד"ב  ישראל  גדולי  מאת  תהלה 
ועוד.  מווארשא  כהנא  הגרש"ד  טשיבין  גאב"ד 
מרן הגרא"ז מלצר זצ"ל כותב בדברי הסכמתו כי 
צריכים  אינם  ספרו  את  יראו  תורה אשר  "גדולי 
לכל  עצמו  על  מעיד  הספר  יקרת  כי  להסכמה 
כי  בהתפעלות  מסכם  פרנק  והגרצ"פ  בו"  מעיין 
"הספר מלא דבר ד' בבלי ובירושלמי בחקר הלכה 
דולה  ומחודדים...  שנונים  חידושים  ובהוראה... 
גבירתא  הלכתא  כמה  עמוקים..  מבארות  מים 
ולקובעם  לאומרם  הראוים  מיניה  למשמע  איכא 

בדפוס".
 

הגרי"מ חרל"פ כתב לו וז"ל מע"כ ידידי נפשי הרב 
הגאון המצויין חריף ובקי בכל חדרי תורה עיניו 
דרופתקא  ואחרונים  ראשונים  אפיקי  על  כיונים 
דאורייתא, מוהר"ר משה יונה הלוי שליט"א צוויג, 
מאז בואו אל הקודש גדלה חביבותי עליו מרוב 
עושר בקיאותו ומשקדו על התורה גם בעת עברו 
ושימש  בחו"ל  בהיותו  ועוד  ויגון  צער  ימי  עליו 
שם ברבנות בהיותו עוד צעיר לימים כבר הרבה 
וזקני הרבנים דשם התחשבו אתו  וגדולי  מקנתו 
וצירפו אותו לתשובותיהם והוראותיהם בהלכות. 
והנעלה  הנחמד  ספר  חזותו  לפני  הראה  ועתה 
אהל משה ובסופו קונטרסו הנכבד "הר אבל" כל 
בחריפות  ברחבה  משוטט  ברקאי  יאמר  הרואה 

ובקיאות מצויינה בכל המקצועות"...
 

בשלשה קוים מצטיינים ספריו- קרא עליו ידידו 
הגרש"י זווין זצ"ל ]"דברי הערכה" בתחילת ספר שו"ת 
אהל משה חלק ג'[- בבקיאות בחריפות ובמעשיות. 
בקיאותו המפליאה בתלמוד וראשונים ואחרונים 
איננה  וחריפותו  בו.  שנגע  נושא  בכל  מתבלטת 
זו של  חידודים של שעשועי תורה, אלא  מעשה 
ויחד עם חדירתו בל  הבנה ישרה וסברא נכונה. 
בתשובותיו  ביחוד  מצטיין  הוא  התורה  חלקי 
יום  המתחדשות  שאלות  מיני  לכל  המעשיות 
והמציאותי  ההלכתי  מצד  אותן  מברר  והוא  יום, 
כאחד. ספרו זכה ב"פרס הרב קוק" בשנת תש"ט, 
על הבקיאות המפליאה השזורה בין בתרי הספר, 
וכן על מגוון הנושאים הנידונים בספר וביאוריו 

הנפלאים בדברי הרמב"ם בענינים שונים.
 

הגרי"א  ע"י  נתבקש  בארה"ק  שהותו  שנות  במשך 
מחלקת  עול  את  שכמו  על  שיטול  זצ"ל  הרצוג 
הכשרות בארה"ק, ומאז החל נוסע בקביעות לארצות 
השוחטים  ראש  וידידו  רעו  עם  יחד  אמריקה  דרום 
בירושלים הג"ר אברהם ראם זצ"ל. רבינו זצ"ל העלה 
את רמת הכשרת לרמות חדשות וכתוצאה מאשר ראו 
עיניו באופן התנהלות השחיטה בחו"ל הורה הגרצ"פ 
]ספר  כליהם  את  להגעיל  צריכים  שהכל  זצ"ל  פרנק 
גאון ההוראה ח"ב עמ' 309[. בשנים אלו נשא בזיוו"ש את 
הרבנית מרת דייכא עלנבויגן אשר עמדה לימינו עד 

סוף ימיו.

ר"מ בישיבת רמסגייט 
שבאנגליה

בשנת תשי"א היגר לתקופה קצרה לאנגליה והיה ר"מ 
בישיבת רמסגייט שע"י לונדון במתחם קברו של שר 
הצדקה משה מונטיפיורי ז"ל שהותיר בצוואתו סכום 
כסף גדול להחזקת לומדי תורה שיהיה בבחינת ישיבה 

על קברו ממש.

ברבנות אנטווערפן
בשנת תשי"ב נתמנה לכהן פאר כרבה הראשי וגאב"ד 

משמאל: הג"ר משה סוויפט זצ"ל דיין דלונדון. הג"ר חיים יעקב רוטנברג 
הג"ר  פריז.  דקה"י  רב  התמונה[  ]בשעת  ואח"כ  באנטוורפן  רב  מלפנים  זצ"ל 

משה יונה צוייג זצ"ל.

מימין: הג"ר משה יונה צווייג. באמצע הג"ר משה סוויפט. משמאל סב החתן 
]החתן הוא ר' יעקב יוסף דולינגר ז"ל חתנו[.
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יומו  עד  נשא  בו  תפקיד  באנטוורפן,  הדת'  'שומרי  ק"ק 
האחרון. או אז החלה תקופה חדשה בחייו כאשר יצא שמו 
הריצו  בפרט  ואירופה  בכלל  העולם  רחבי  ומכל  לתפארה 
שואליו,  לכל  השיב  לעומתם  והוא  בהלכה  שאלות  לפניו 
על  ולהרים  הלכה  זו  ד'  דבר  להשיב  חלציו  כגבר  ואזר 
קרנה את משמרת הדת. כבירושלים נטל על עצמו את עול 
עול  את  ע"ע  ונשא  תילם,  על  והעמידם  והחינוך  הכשרות 
הרבנות והדיינות בנועם ובחן. התמסר עד מאד לכל צרכי 
בני קהילתו וביחוד היה נוהג לבקר חולים מכל בני קהילתו 
הגרעק"א  של  מיסודו  דנא  מקדמת  הקהלות  רבני  כמנהג 
זללה"ה כנודע. כמו"כ התפרסם כנואם בחסד עליון ורבים 
היו משחרים לשמוע את דרשותיו העשויות מעשה אמן בהם 
היה חורז ברוב בקיאותו פסוקי התנ"ך ומאמרי חז"ל ומעביר 
בהם מסרים להרמת קרן התורה והיראה ברוח ישראל סבא.

כרב ואב״ד באנטוורפן הגיע לשיא עבודתו התורנית, עבודת 
עניני  כל  הגופניים.  מכוחותיו  למעלה  היתה  העבודה  ה'. 
הרצאות  חינוך, שיעורים,  כשרות,  ידו:  על  סודרו  הקהילה 
מדעיות, ודרשות רבות בהלכה ואגדה. הגיעו אליו שאלות 
מכל מדינות אירופה ומכל תפוצות ישראל והוא השיב לכל 
שואל ולכל מי שבא אל ביתו לבקש עצתו ודעתו. מלבד זה 
השקיע ראשו ורובו בסידור כתבי יד של זקנו להוציאם לאור 

ובסידור כתביו שלו ופסקיו הרבים להלכה ולמעשה.
*

הרב  הכרתי  מאנטווערפן:  רוזנברג  חיים  הר"ר  לנו  מספר 
צוויג זצ"ל מילדותי, ובידי חתימתו האחרונה בחייו. הקדיש 
בבוקר  למחרת  מהמקוה,  אחרי ששב  שבת  בערב  ספר  לי 
נסתלק בעצם יום השבת. גם טיפלתי בהפצת ח״ג של שו״ת 
'אהל משה' אחר פטירתו. כילד בן 8 שאלתי אותו אם חייבים 
לקום במודים דרבנן והוא ענה לי שכל זמן שיהיה לי כח 
לקום שאקום ומאז אני קם בכל מודים דרבנן בלי להפסיד 

קימה אחת. וכך אני תמיד זוכר אותו. תנצב״ה.
*

ח"ב  משה  אהל  שו"ת  ספרו  את  הו"ל  אלו  שנים  במהלך 
בהם בא בכתובים בארוכה עם גאוני אירופה ה"שרידי אש" 
ה"חלקת יעקב" וה"מנחת יצחק" ועוד. בכרך זה הביא אף 
כמה וכמה מפסקיו הידועים שבאו כתוצאה ממלחה"ע, הן 
בעניני עגונות בהם נחית לעומקא דדינא, צלל במים אדירים 
והעלה בידו בכחא דהיתרא בצירוף עוד מגדולי ישראל, הן 
בעניני גזל ויאוש בספרים שניצלו מן השואה, וכן בדין פינוי 
קברים שנהרגו ע"י הנאצים ימ"ש, ועוד. בסופו הדפיס את 
קונטרס "סדר הקרבנות" ביאורים ובירורים בסוגיית בע"ח 
זצ"ל  צווייג  הלוי  יונה  משה  רבי  הגאון  זקינו  מאת  נדחין, 

בתוספת הערות וחידושים מדיליה.
עם פטירת הגרצ"פ פרנק זצ"ל נתנו בו חכמי ירושלים את 
עיניהם ובקשו לעטרו בכתר הרבנות של עיה"ק ירושלים, 
והחל לברר ולדון אודות פרטי ההצעה ולהביאה לידי פסים 
הקדושות  עבודותיו  לכך ובאמצע  זכה  לא  אולם  מעשיים. 
מאליה  עולה  שלהבת  תמים,  ועלה  למרומים  נרו  נתבקש 
פרשת  הכהן, בשב"ק  אהרן  של  המנורה  כנרות  השמימה, 
קם  תלמודו  על  שקד  כאשר  תשכ"ג  סיון  ט"ז  בהעלותך 
בעשירותה,  הידועה  מספרייתו  ספר  ליטול  ע"מ  ממקומו 
חיים  ושבק  לבו  נדם  הספר  את  ליטול  ידו  מניף  ובעודו 
לכל חי, והוא אך בן נ"ג שנה, ובזה תמו ימי חייו הקצרים 
נערכה הלוייתו בקהילת אנטוורפן  ועתירי המעש. למחרת 
כאשר הכל מבכים את האבידה הרבה אשר אין לה תמורה. 
למחרת הובא למנוחות בעיה"ק ירושלים תובב"א אשר אליה 
שאף לעלות בחיים חיותו, ויספידוהו תמרורים הג"ר בצלאל 
ז'ולטי והג"ר שלמה יוסף זווין זצ"ל ]דבריהם נדפסו בתחילת כרך 

ג' בשו"ת אהל משה[.

לאחר פטירתו התעסקו בתו וחתנו הרב יעקב יוסף ז"ל ובתו 
יחידתו מרת רחל דולינגר תחי' מברזיל בהבאתם של חלקים 
נוספים מכתבי ידו לדפוס, ולאחר עמל ויגיעה מרובים עלה 
בידם להו"ל את שו"ת אהל משה חלק ג', הכולל חידושים 
רבים ופסקי הלכה בענינים אקטואליים, ובסופו ונטרס "מי 

באר" עמ"ס זבחים וענינים שונים מאת זקינו הנ"ל.
דולינגר  רחל  מרת  היחידה  בתו  את  כאמור  אחריו  הותיר 
נסתלק  ז"ל  דולינגר  יוסף  יעקב  הרב  בעלה  עם  שתחי' 
לתפארת  משפחה  יחדיו  הקימו  אשר  תש"פ,  תשרי  בכ"ח 
ההולכים בדרכיו של רבינו זצ"ל, להם שלוש בנות וחתנין 
רבנן, 1, הרב יהושע הרטמן ראש ביהמ"ד חשמונאים הענדון 
לונדון ומהדיר ספרי המהר"ל. 2, הרב אריה ברגמן מרביץ 
תורה בק"ק לארענס נ.י. ומח"ס ארי במסתרים. 3, הרב לוי 
גרינהויז נכד הרב אפשטיין זצ"ל מחשובי הקהילה ומרביץ 

תורה בבוקה ראטון בפלורידה.
 יישר כח לנכד רבינו הרב חנוך דב הרטמן מירושלים שסייע לנו בתולדות 

ובתמונות

מילי דהספידא
בתחילת ספרו 'אהל משה' ח"ג מובאים דברי הערכה והספד 

מהרבנים הגאונים מירושלים שנשאו בעת ההלוויה

הספדו של הגאון הרב 
בצלאל זולטי זצ"ל

אחד  של  ארונו  לפני  כעת  עומדים  אנחנו 
הגאון  הרב  באירופה  הרבנים  מגדולי 
אמנם  זצ"ל,  צווייג  יונה  משה  ר'  המפורסם 
אבל  באנטוורפען,  בקהלתו  בגולה  מת  הוא 

את העדרו נרגיש גם פה בארצינו הקדושה.
לקיש  "ריש  ע"ב(  כ"ח  )מגילה  מספרת  הגמרא 
בארעא  דשבח  מרבנן  צורבא  לההוא  ספדיה 
דישראל דהוי תני הלכתא בכ"ד שורתא, אמר 

ווי חסדא ארעא דישראל גברא רבה".
"ווי  לומר  אפשר  זצ"ל  צווייג  הרב  על  גם 
חסרא ארעא דישראל גברא רבה" הוא לא היה 
רק "שכיח בארעא דישראל" אלא גם בהיותו 
ורק  א"י,  כבן  עצמו  את  הרגיש  הוא  בגולה 
באופן זמני הוא בגולה, ביתו היה בית של א"י 
שיש בו תורת וקדושת א"י, ויש להספיד עליו 
ולקונן, ווי לקהלת אנטוורפען דחסרא גברא 
רבה, ווי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה...
י"ב  עד  שרק  וגבול,  זמן  יש  הספד  בהלכות 
אולם  שמת.  אדם  על  להספיד  מותר  חודש 
שנינו בתנא דבי אלי' זוטא פט"ז "ת"ח שמת 
ולא הניח תמורתו ראוי לכל ישראל, להתאנח 
הוא  והטעם  עולמים".  ולעולמי  לעולם  עליו 
דכתבו התוס' )יבמות י"ג ע"ב( על הא דר"ע היה 
דמו  שהיה  עד  שנפטר  ר"א  על  עצמו  מכה 
שותת לארץ, והלא יש איסור לא תתגודדו לא 
דר"ע  בתוס'  ותירצו  מת,  על  חבורה  לעשות 
אתורה היה מצטער, כלומר לא על ר"א שמת 
הצטער כל כך, אלא הצטער על תורתו של 
ועל  ר"א,  של  פטירתו  עם  שהסתלקה  ר"א 
ושיעור,  גבול  בלי  להצטער  יש  תורה  העדר 
שותת  שדמו  עד  בבשרו  להכות  גם  ומותר 
לארץ. וזהו ששנינו בתנא דבי אלי' הנ"ל "ת"ח 
ישראל  לכל  ראוי  תמורתו  הניח  ולא  שמת 

להתאנח עליו לעולם ולעולמי עולמים".
על הרב צווייג זצ"ל יש להתאנח ולהצטער, 
לא רק על אדם צעיר בדמי ימיו שנקטף באופן 
לעולם  עליו  להתאנח  יש  אלא  פתאומי,  כה 
עם  תורתו שהסתלקה  על  עולמים,  ולעולמי 
היה  "אהל משה"  פטירתו, כמה חלקי שו"ת 
יכול  עוד  היה  תורה  וכמה  לחבר,  יכול  עוד 
ללמוד וללמד, ועליו אפשר לומר "ת"ח שמת 
ולא הניח תמורתו" כי כל ת"ח בזמנינו, לאחר 
התורה  גדולי  כל  שניספו  הנוראה  השואה 
הניח  שלא  ת"ח  בבחינת  הוא  באירופה, 
תמורתו, ובמיוחד גדול בתורה והוראה כהרב 
תמורתו,  הניח  ת"ח שלא  זצ"ל שהוא  צווייג 
לעולם  עליו  להתאנח  ישראל  לכל  וראוי 

ולעולמי עולמים.
במסכת מועד קטן )כ"ה ע"א( מסופר "כי נח 
נפשיה דרבה בר הונא ורב המנונא אסקינהו 
פתח  לא"י(,  מבבל  ארונותיהם  את  )העלו  להתם 
גזע ישישים עלה מבבל  ינוקא  עליה ההוא 

ועמו ספר מלחמות".
בפעם  עלה  זצ"ל  צווייג  כשהרב  זוכרני 
"גזע  עליו  אמרו  לא"י,  מרומניה  הראשונה 
מלחמות"  ספר  ועמו  מבבל,  עלה  ישישים 
למרות שהיה אז עוד צעיר לימים ראו בו כבר 
שהוא "גזע ישישים" יש בו טעם זקנים, והוא 
היחס מהמשפחות  מגדולי  ישישים  מגזע  גם 
ספרו  את  מלחמות"  ספר  "ועמו  המיוחסות. 
"אהל משה" הביא עמו שהוא ספר מלחמות 

במלחמתה של תורה.
מבבל  ארונו  את  כשהעלו  לדאבוננו  וכעת 
עלה  ישישים  "גזע  שוב  אומרים  אנו  לא"י, 
גזע  על  רק  לא  מלחמות"  ספר  ועמו  מבבל 
אלא  ומצטערים,  בוכים  אנו  שנגדע  ישישים 
מלחמות  הספר  על  ומצטערים  בוכים  אנו 

שלו, על העדר תורתו של הרב צווייג זצ"ל.
ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבה...

הספדו של הגאון הרב 
שלמה יוסף זוין זצ"ל

ויקרא ה' למשה אל ראש ההר ויעל משה. נקרוא נקרא 
מאת ה' הגאון היקר המוטל עכשיו לפנינו ר' משה יונה 
הלוי צווייג לעלות אליו, ומשה עלה אל האלקים. ואוי 
ואבוי, נקרא לעלות ולא לרדת, נקרא לעלות על מנת 
להשאר שם, בעצם יום שבת קודש, בו קראו בתורה 
"בהעלותך את הנרות, בעצם היום הזה כבתה נרו, נר 

ה' נשמת אדם.
והאמנם כבתה? אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. 
אש קודש של נר מצווה לתורה אור דלקה תמיד בלבו 
של הגאון היקר הזה מראשית ימיו, משחר טל ילדותו, 
עד יומו האחרון, ואף פעם לא כבתה, לא כבתה ולא 
למעלה,  עלתה  אבל  כאן,  כבתה  לנו,  כבתה  תכבה. 
השמש  את  והבאתי  יאמר:  עליו  השמימה,  עלתה 
בצהרים. בשקיעת החמה, אין היא השמש נכבת. שום 
פגם ושום חסרון אין בעצם גוף השמש בשקיעתה, אין 
הבדל אצלה בין יום ללילה. היא רק מסולקת מאתנו 
כאן וזורחת במקום אחר. אף סלוקם של צדיקים כך, 

נרם יאיר.
ולא  להולך  בכה  בכו  אבל  האלקים.  אל  עלה  ומשה 
לנו  להשאר.  מנת  על  עלה  הסתלק,  מאתנו  ישוב 
ובזמנה,  בעתה  שקעה  לפחות  ואילו  השמש,  שקעה 
השמש  את  "והבאתי  כי  היא  הנוראה  הטרגדיה  אבל 
ר'  מאתנו  הלך  ימיו  בדמי  כמעט  בצהרים,  בצהרים". 
משה יונה. מי מלל ומי פלל הנה אך זה עתה הכרנוהו 
והוא חי וער ורענן וזריז ומזורז. הנה זה עתה ראינוהו 
כמנהל את עדתו הקדושה והכבודה בעיר ואם בישראל 
אנטורפן, מנהל על מי מעיינות של מקור מים חיים, 
נחתכים  העדה  צרכי  וכל  והמסורה,  הכתובה  התורה 
על פיו. הנה אך זה עתה ידענוהו כאחד מגדולי התורה 
שבדור, אשר אליו פונים בשו"ת מכל ארצות אירופה, 
ומסיק  ודעת  טעם  בטוב  ומפלפל  ומשיב  עונה  והוא 
שמעתתא אליבא דהלכתא ופתאום - והגיעתנו הידיעה 

בהלם: הרב צווייג איננו!
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יש שתלמודו במוחו, 
בראשו. אשריו וטוב לו ושכר הרבה יטול. אבל לא זו 
המטרה ולא זו התעודה. "אם למדת תורה הרבה אל 
תחזיק טובה לעצמך", הטובה הזאת - "אין טוב אלא 
תורה" לא תחזיק לעצמך בלבד. ללמוד וללמד ולהרביץ 
תורה ולהפיץ תורה - זו התכלית. והגאון ר' משה יונה 
צווייג עסק בהפצת תורה בכל הקהלות ששימש בהן 
ברבנות בהנחת יסוד תלמודי תורה ובתי אולפנא. הוא 
גם הרביץ תורה במתן שעורי תורה קבועים בין בהיותו 
כאן, בארץ הקודש בירושלים, בעלותו מן השואה כאוד 
ובין אחר כך בישיבה באנגליה. אף הוא  מוצל מאש, 
ויגיעה  עמל  והרבה  באנטורפן  בקהלתו  ישיבה  יסד 

השקיע בבן.
ממש,  ידים  של  במובן  בידו"  "תלמודו  קיים  גם  הוא 
כתב ופרסם שני חלקי ספרי "אהל משה" שזכו לשם 
קוים  בשלשה  בידו.  תלמודו  התורה.  בחוגי  ולתהלה 
ובמעשיות.  בצריפות  בבקיאות,  ספריו:  מצטייינים 
ואחרונים  וראשונים  בתלמוד  המפליאה  בקיאותו 
מתבלטת בכל נושא שנגע בו. וחריפותו איננה מעשה 
חידושים של שעשועי תורה, אלא זו של הבנה ישרה 
וסברא נכונה. ויחד עם חדירתו בכל חלקי התורה הוא 
מצטיין ביחוד בתשובותיו המעשיות לכל מיני שאלות 
המתחדשות יום יום, והוא מברר אותן מצד ההלכותי 

והמציאותי כאחד.
וכמה היה קשור בחבלי אהבה לארץ הקודש! עוד לפני 
עלות הכורת על יהדות אירופה כבר היה מסור בכל 
נפשו לעבודה לשם ארץ ישראל ובשביל ארץ ישראל, 
ואחרי שלא השתרש כאן בארץ ועבר לשמש בקודש 
כר"מ באנגליה וכרב ראשי לקהלת אנטורפן לא חדל 
לבקר  עלה  פעמים  וכמה  הארץ  במצב  מלהתעניין 
בארץ, והשתוקק כל הזמן לשוב ולעלות באופן קבוע, 
כאן.  ומכיריו  לידידיו  עליו  מלכתוב  פסק  שלא  דבר 
זו נתמלאה אמנם, אבל באופן  וחבל מאד שתשוקתו 
הובאו  הקדושות  עצמותיו  עם  וארונו  שכזה,  טראגי 

למנוחות לארץ.
חבל, חבל מאד על דאבדין ולא משתכחין. לא ימוש 
ונשמתו תהא צרורה בצרור החיים  זכרו מאתנו כאן, 

שם במרומים!
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זכרונות קדם
שיחה עם בתו יחידתו הרבנית צוויג-דולינגר תחי' בת הרב מאוטוק-מוגילב

צוויג  הרב  הגאון  על  התולדות  מאמר  הכנת  לקראת 
זצ"ל התוודענו לבתו יחידתו של הרב זצ"ל מרת צוויג 
אנו  כעת  אולם  ברעננה,  בארה"ק  המתגוררת  תחי' 
בתה  את  מבקרת  היא  שם  מארה"ב  לשיחה  תופסים 
וחתנה הרב אריה ברגמן מלורנץ, הרבנית תחי' קורנת 
מאושר בספרה על חתנה הרב ברגמן שליט"א שהו"ל 
לאחרונה את ספרו 'ארי במסתרים' ותורה מחזרת אחר 
אכסניה שלה, עתה אנו מבקשים לשמוע על זכרונותיה 
מבית אביה: אני בתו של הרב צווייג, אני הבת היחידה, 
אמנם היתה לו עוד בת שנפטרה לדאבוננו שנה לאחר 
שהגיענו לארץ ישראל, היא היתה אז כבת שנה. נולדתי 
בי"ב תמוז תרח"צ בבעלצ'י )בעלצ'י הרומנית להבדיל 
מבעלזא הגאליצאית(, אמי ע"ה נפטרה כשהייתי כבת 
מאנטוורפן  בעלי  משפחת  ברחו  המלחמה  בשנות   ,3
לברזיל. בעוד הסבא של בעלי נשאר באנטוורפן, והוא 
הטמין את עצמו בביתו של גוי אחד, לאחר שבעלי סיים 
את לימודיו הוא חזר לאנטוורפן לסבא, ושם ראה אותו 
אבי ז"ל ובחר בו כחתן עבורי. אבא נפטר לאחר נישואי, 
מיד אחרי הסתלקות אבי נולדה לנו הבת שקראנו לה 
'יונה', ועל שם אמו הרבנית  על שם אבא זצ"ל בשם 

'מלכה' צוויג שהייתה משפחה מיוחסת מאוד.
מה מקורו של אביכם?

אבי נולד בעיירה זבורוב שבגליציא, הוא היה ממשפחת 
חסידי בעלזא, לבש שטריימל ישן כמו שלבשו באותם 
נולדתי בעיירה בלץ' הרומנית- הימים החסידים, אני 
אוטוק- מעיירתינו  כשעה  מרחק  הסמוכה  בסרבית 

מוגילוב, שם היה בית החולים האיזורי, כשהייתי שם 
היום  נמצאת  זו  שעיירה  לי  אמרו  שנים  כמה  לפני 
במדינת מולדובא. מיד עם נישואיו של אבא זצ"ל לבת 
האדמו"ר מאלעסק בבארלאד הרומנית שם גם כנראה 
אוטוק-מוגילב  רבנות  לאבא  הוצעה  החתונה,  נערכה 
ומיד עבר לשם לכהן ברבנות, הרבנית צוויג מדגישה 
מאוד  והיא  מועטים,  אביה  מבית  שזיכרונותיה  לנו 
חוששת שלא נדייק בפרטים, חשוב לה הדיוק והאמת 

כי זה היה נר לרגליו של אבא זצ"ל.
היכן היא אוטוק-מוגילב?

אוטוק- היה  ברומניה  רב  אבי  שם  שהיה  העיר  שם 
מוגילב, היה לה שתי שמות, כי חלק אחד של העיר היה 
תחת השלטון הרומני והחלק השני היה תחת השלטון 
הרוסי, ולכן זה נקרא אוטוק מוג)ה(ילב, והיה שם רבנות 

אחת, ואבי כיהן כרב העיר.
ואז הוצרכתם לברוח משם?

כן מחמת שאבא היה נתין גאליצאי ולא רומני או רוסי 
לארץ  כשעלינו  משם,  לברוח  והוצרך  רדיפות,  היו 
ישראל היה עדיין השלטון האנגלי, אבל היינו עולים 
ליגאליים - חוקיים, עלינו דרך לבנון וסוריה וטורקיה, 
מרומניה,  ה40  בשנת  המלחמה,  בשנות  ברח  אבא 
חצינו  ברגל,  הלכנו  מאבי,  שמעתי  הבריחה  מסלול 
נהרות וגבולות, עברנו ארצות, מרומניה עד לבוסרוס, 
זה היה הים שחוצה מאירופה לטורקיה, אח"כ באוניה, 
לסוריה,  ומשם  לטורקיה,  יומיים,  או  יום  של  נסיעה 

ומשם ללבנון, ומשם נכנסו לארץ ישראל - כחוק.
בארץ ישראל

הרב  הגדול  הגאון  ליגאליים,  נעשינו  לארץ  כשעלינו 
צירלזון הרב מקישנוב רומניה כתב בקשה להרב הרצוג 
שיעזור לאבי כדי שיקבל את הויזה, וכך עלה בידי אבי 
להכנס לארץ ישראל באופן ליגאלי. הרב הרצוג, הכיר 
כבר את אבי, על אף שאבי היה צעיר לימים, היה לו 
קשר עם כל גדולי הרבנים כמו שרואים בספר השו"ת 

שהוציא לאור.
כשבאנו לארץ ישראל נסענו לירושלים, שם היה לנו 
משפחה, שתי דודות, שהם כבר עלו לפנינו, משפחת 
היתה  אמי  מאלעסק,  אשכנזי  ומשפחת  לנדמאן 
ממשפחת אשכנזי מבארלאד ומיאסי, בתו של הרה"ק 
היא"צ  ע"ה,  בארלאד  מאלעסק  האדמו"ר  ישראל  ר' 
של אמי רבקה ע"ה הוא בי"א ניסן תש"ב, היא נפטרה 
בשנה שעלינו לארץ, ונטמנה בהר הזיתים. הדודה שלי, 

הגב' ראכל בצלאל, בנתה בירושלים את 'בית הגלמוד' 
)טיפלה בגלמודים לאחר השואה(, לימים היא מסרה את 

הבית הזה עבור ישיבת טשעבין ברח' חנה בירושלים.
פעילותו התורנית בירושלים

לאבא ז"ל קשר גדול עם רבני ארץ ישראל, הרב פרנק, 
גרים  היינו  אנו  ז'ולטי,  הרב  זוין,  הרב  הרצוג,  הרב 
בשכונת 'כרם אברהם' ברח' נחמיה 6 בירושלים. באותם 
ימים לא היו שם בשכונה הרבה שומרי תורה ומצוות, 
הכשרות  מחלקת  כראש  לכהן  משרה  לו  הוצעה  ואז 
בארץ ישראל, שלחו אותו לראות את השוחטים, ואת 
והוא  הביתה,  חזר  הוא  בארגנטינה,  השחיטה  סדר 
לא שחטו  דרכו, מצא שהשוחטים  לפי  לא  אמר שזה 
היה בשנים  זה  לפי החומרות שביקש להנהיג,  כראוי 
של הצנע, כשלא היה אוכל בארץ ישראל, כאשר חזר 
הוא ישב עם הרב הרצוג והרב גולד ועוד רבנים, והוא 
הבין שזה לא יתאים לו. וביקש להשתחרר מתפקידו זה, 
התגוררנו בארץ ישראל כעשר שנים, לאחר מכן אבא 
עבר לכהן כשנתיים באנגליה, ואח"כ משם נתמנה לכהן 

כרב הראשי בעיר אנטוורפן.
מארה"ק לאנגליה

ברמסגייט  הישיבה  כראש  לכהן  נשלח  הוא  מארה"ק 
מונטיפיורי,  של  הישיבה  נקרא  היה  זה  שבאנגליה, 
מונטיפיורי  מונטיפיורי,  משה  סיר  של  קברו  מקום 
וילמדו שם לעילוי  השאיר כסף לממן אנשים שישבו 
לקברו  סמוך  וישיבה  הכנסת  בית  הוקם  שם  נשמתו. 
וקבר אשתו, המקום שם היה מקום נאה, בנינים בכחצי 
גורן, ובאמצע היה הספרייה וחמש דירות עבור אותם 
שבאו ללמוד שם, מי שפתח את הישיבה מחדש היה 
הרב גולד ועוד רבנים, יחד עם הרב הספרדי של לונדון, 
בישיבה שם היו שני חלקים, היו בחורים שבאו ללמוד 
שם  היו  ומרוקו,  וטנג'יר  מאלג'יר  אפריקה,  מצפון 
כעשרים בחורים שלמדו להיות רבנים, והיה עוד חלק 
של תלמידים שלמדו להיות מורים, אותם השיבו לאחר 
וטנג'יר  אלג'יר  באו,  מהם  מהארצות  לימודם  שנות 
ומרוקו, כדי לכהן שם כרבנים ומורים. זה היה פרויקט 
מארה"ק, לא כדי שיעשו עליה לארץ ישראל, אלא כדי 
להקים דור חדש של רבנים ומורים בעיירות הקטנות 
של אלג'יר וטנג'יר ומרוקו. כהיום הזה נשאר שם רק 
וכן  למדו  ששם  הבנינים  אבל  והקברים,  הכנסת  בית 
זה לא נשאר, חלק גדול  הבנינים הקטנים והספרייה, 
מהמקום נסגר. לאחר כשנתיים אבי עזב את הישיבה 
באנגליה, הביאו לישיבה את הגאון הרב שלמה קוק )רב 
העיר רחובות ואחיו של הרב שליט"א מרחובות דהיום(, 
לימים נהרג יחד עם אשתו ושני ילדיו באסון המחריד 
בתאונת דרכים על מסילת הברזל בכ"ח כסלו תשל"ב.

ברבנות בלגיה
אנטוורפן  של  הראשי  כרבה  לכהן  אותו  מינו  משם 
בלגיה בשנת תשי"א, שם הוא פרח ועשה חיל למען כל 
עניני הרבנות בעירו עד לפטירתו, הוא נפטר בצעירותו 

בשנת תשכ"ג לפני כשישים שנה מהתקף ושברון לב.
מפעלו הספרותי

הוא היה תלמיד חכם גדול והיה לו זכרון נפלא, והיה 
ונותן שיעורים מופלאים, הוא היה עילוי  גדול  מרצה 
נפלא, הוא חיבר שלשה ספרים, שנים מהם הוציא לאור 
בחייו, ועל אחד מהם שהו"ל בארץ ישראל הוא השו"ת 
אהל משה, וקיבל על זה את פרס תל אביב כשהיה אז 
רק בן 33 שנה, את ספרו השני הוא כתב באנטוורפן, 
הספר השלישי הוצאתי לאור לאחר הסתלקותו בריו דה 

זנרו בברזיל, אז גרנו בברזיל.
מה אתם זוכרים מאביכם?

הזכרון שיש לי מאבי הוא שהיה יושב ולומד כל הזמן 
הרבה  לאסוף  אותי  מדריך  תמיד  היה  הוא  הזמן,  וכל 
בדרך  תמיד  ללכת  וחנופה,  משקר  להתרחק  ידיעות, 
הישרה, שלא ללכת בצדדים, אלא ללכת בדרך הישרה, 
וכמו כן אבי היה הישר באדם, ולכן הוא נפטר בצעירותו, 
כי הוא לא היה יכול לסבול את המחלוקת שבין שני 

הקהילות באנטוורפן, אבי היה הרב של קהילת 'שומרי 
הדת' הקהילה הכללית, שהיא הקהילה הרשמית, והיה 
שם קהילת 'מחזיקי הדת', בין שני הקהילות הללו היתה 
מחלוקת רבת שנים, כאשר הזמינו את אבי לכהן כרב 
הראשי של קהילת שומרי הדת, לא היה אז רב בקהילת 
הגר"ח  את  הביאו  מכן  לאחר  שנים  רק  הדת,  מחזיקי 
אבא,  של  הקהילה  נגד  הרבות  המחלוקת  קרייזווירט. 
והדיבורים הללו הרסו אותו מאוד, הוא היה איש צדק, 
היה הולך תמיד בדרך הישרה, מעולם לא דיבר רע על 
יהודי, לא סבל שידברו על אדם מישראל, כי הקב"ה 
רוצה שידברו רק טובה על בניו, לא היה מסוגל לדבר 
רעה על אחרים, כשראה את המחלוקת דבר זה קיצר 

את ימי חייו.

זכרונות הרב פנחס קורנפלד שליט"א 
על שתי הקהילות באנטווערפן

ראש  שליט"א  קורנפלד  פנחס  ר'  הרה"ח  מספר 
תשכ"ז  משנת  אשר  הדת'  'מחזיקי  דקהל  הקהל 
הקהל,  לראש  שהתמנה  עד  הקהילה  בועד  כיהן 
היטב,  צוויג  הרב  את  זוכר  אני  אנטווערפן  כיליד 
בעירינו  הדת'  'שומרי  השניה  מהקהילה  היה  הוא 
אנטווערפן, וכדי להבין את סבך הקהילות בעירינו 
יש להפליג הרחק אל שנת תר"ע לערך, אז פרצה 
עניני  על  המחלוקת  הקהילות,  בין  עזה  מחלוקת 
הדת ומזה הסתעף לשאר ענינים, בעוד קהילתינו 
'מחזיקי הדת' היו יותר אדוקים, הקהילה השניה של 
שומרי הדת הייתה אז יותר לקהל הכללי, כתוצאה 
ובית  נפרדות  שחיטות  פתחו  העזה  מהמחלוקת 
קברות נפרד, בימי מלחמת העולם השניה הייתה 
תקופה שהקהילות התאחדו ופעלו במשותף אפשר 
הקהילות,  את  איחד  ימ"ש  היטלר  ששלטון  לומר 
כל  ופעלו  נפרדו  שוב  המלחמה  אחרי  מיד  אך 
אחת בנפרד, בדרך כלל האורטודוקסים מתבדלים 
ונפרדים מהכלליים אבל באנטווערפן זה היה הפוך 
הכלליים פרשו מ'מחזיקי הדת' ופתחו את 'שומרי 

הדת'.
בקהילתינו 'מחזיקי הדת' כיהן לפני הלחמה הגאון 
ואחריו בנו הגאון רבי  זצ"ל  הרב מרדכי רוטנברג 
חיים יעקב שעקר מיד לפאריז, ואז התמנה הגאון 
הרב חיים קרייזוירט שהגיע לכהן בעירינו עוד בי"ט 
אלול תשי"ד, אחריו נתמנה הגאון הרב אלטר אליהו 
ימים הגאון  ואת מקומו ממלא לאורך  רובינשטיין 

רבי אהרן שיף שליט"א.
בעוד בקהילה המתחרה של 'שומרי הדת' כיהן עוד 
שנתמנה  זצ"ל  עמיאל  הרב  הגאון  המלחמה  לפני 
שעקר  ברוד  הרב  כיהן  אחריו  בת"א,  כרב  אח"כ 
מאיר  הרב  הגאון  כיהן  המלחמה  אחרי  לארה"ב, 
משה  רבי  הגאון  התמנה  ואז  לת"א,  שעקר  לנדא 
יונה הלוי צוויג, אחרי הרב צוויג כיהן הרב הילל 
מדליה )חיבר ספר פתחי עולם ומטעמי השולחן(, 
משה  דוד  הרב  הגאון  ימים  לאורך  מכאן  אחריו 
ליברמן שליט"א, הרב קורנפלד נזכר בערגה שאצל 
חיטריק  הרב  שליט"א,  ליברמן  הגרד"מ  של  חמיו 

למד באנטווערפן.
קורנפלד  הרב  לנו  מספר  זצ"ל  צוויג  הרב  על 
שליט"א, הייתה לו מעלה מיוחדת בהיותו ת"ח גדול, 
גדול,  ת"ח  היה  הוא  הרחב,  הקהל  על  אהוב  היה 
מהקהילה  אנשים  מצד  מרדיפות  סבל  הוא  אבל 
השניה, בגלל היותו מייצג את הקהילה המתחרה, 
עירינו הייתה עיר של מחלוקת עוד משנת תר"ע, 
הרבה פעמים מחלוקת לש"ש, מחלוקת בעניני דת 
אחד  שכל  וגדרים  וחומרות  הקפדות  ובעניני  ודין 
ביקש לגדור לעצמו, אגב מוסיף לנו הרב קורנפלד 
אצל  מוכרות  הקהילות  שתי  מענינת,  אנקדוטה 
השלטונות כרבנות רשמית עם סמכויות, את 'שומרי 
הדת' מייצג הגאון רבי דוד משה ליברמן שליט"א 
מזקני רבני אירופה, ואת 'מחזיקי הדת' מייצג הגאון 
טשורטקוב  ביכ"נ  רב  שליט"א  פולק  זעקל  רבי 

בהיותם שולטים בשפות המדינה הרשמיות.
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?ר ארבע פעמים בפסוק אחד בפרשה זואיזה מספר מוזכ                         חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 (ט,ח) עמדו ואשמעה מה יצוה ד' לכםויאמר אלהם משה 
משה רבינו משיב להם בלשון עכבה, "עמדו ואשמעה מה יצוה ד'
לכם", ויש להבין פשר לשון זה? מאי שנא מפרשת בנות צלפחד שם
נאמר "ויקרב משה את משפטן לפני השם" (כז,ה) ללא לשון עכבה?

'נשמת חיים').(בספרו כך שואל הגאון רבי חיים משאש זצ"ל, מרבני 'מקנס' 

הוא מבאר באופן מתוק ופשוט: כאן בפרשה מדובר בטמאים לנפש
שניגשו למשה וטענו "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ד' במעדו"

היינו הם רצו להצטרף אל עם ישראל ולהקריב קרבן פסח. ממילא(ט,ז) 
משה עוצר בעדם ואומר להם "עמדו ואשמעה מה יצוה ד' לכם"!

לפחד מדובר על 'הלכתא למשיחא' של חלוקת הארץ,אמנם, בבנות צ
שם לא צריך משה לעכב בעדן, שכן יש עדיין הרבה זמן, לפיכך הוא רק

(מוסף ש"ק יתד נאמן) שומע את טענותיהן ומגיש את משפטן לפני השם.

 (ט, יא) על מצות ומרורים יאכלוהו
םבהגש"פ אנחנו מביאים את דברי הלל שהיה כורך מצה ומרור לקיי

תאיאכלוהו. רבים תמהו למה הלל למד מה שנאמר על מצות ומרורים 
הדין שלו מפרשתנו שהוא פסח שני, ולא מפרשת בא דכתיב שם
בעניין פסח ראשון ואכלו את הבשר בלילה הזה וכו' ומצות ומרורים
יאכלוהו. מתרץ האדמו"ר השר שלום מבעלז: הנה יש להקשות מה זה
התוספת שיש במצוה הזאת יותר משאר המצוות ומה היא 'לקיים מה

ח בשום מצווה. אלא מה, אנחנו היוםשנאמר' הרי לא מצינו כזה נוס
לא נבנה ביהמ"ק, לצערנו נמצאים בפסח ראשון ועדיין(כשאומרים ההגדה) 

ואנחנו מתפללים לקב"ה שנזכה לקיים מה שנאמר ב'פסח שני' על
מצות ומרורים יאכלוהו היינו שנזכה לפסח שני, וזה מה שאומרים

רים וכו'. והקשהבפסח ראשון שנאכל בפסח שני לקיים על מצות ומרו
עליו ה'שואל ומשיב' הא כל ישראל לא נידחים לפסח שני. ותירץ
האדמו"ר זצ"ל שעל כזה מקרה שנבנה ביהמ"ק בין פסח ראשון לפסח

 שני כותב הירושלמי בפסחים פ"ט שכן נידחים לפסח שני.
יג)-(יא,יבהאנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדיתיהו וגו' 

אברך אחד הגיע לפני הצדיק רבי יהודה ליב מגור, בעל ה"שפת אמת",
–אמר האברך  –ובפיו טענות ומענות כלפי אביו. מאז יום חתונתי 

מסרב אבי לעזור לי בפרנסת בני ביתי. קרא הרבי לאביו של האברך
עמל אני –אמר האב  –ושאלו: מדוע מסרב אתה לעזור לבנך? כל ימי 

י ביתי, אולם אחרי חתונתם אין אני רואה חובהלפרנסתי ופרנסת בנ
–אמר הרבי  –לעצמי לדאוג לפרנסתם. טענתך אינה צודקת כלל 

שהרי אנו לומדים ממשה רבינו, כאשר בני ישראל התאוו לאכול בשר
טען משה רבינו לפני הקב"ה "האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי

המשיך –? משמע מכך ילדתיהו... מאין לי בשר לתת לכל העם הזה"
שאילו הרה משה את העם, לא היתה מועילה לו הטענה: –הרבי 

 (א חסידישער ווארט).גם עליך לעזור לבנך –"מאין לי בשר"? אם כן, סיים הרבי 

(יא,יד) לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני

וכי זו הפעם הראשונה שבני ישראל עשו דבר נגד רוחו –הדבר פלא 
של משה? מדוע דווקא פה משה כביכול "מרים ידים" ומכריז "כי כבד

 ממני" האמנם לא היה חטא העגל כבד יותר?! 
ביאר הגאון רבי אביגדור מילר זצ"ל: העגל בוודאי היה כבד יותר, אבל

" איתו אפשרלמרות חטא העגל עדיין היו עם ישראל "חומר גלם
לעבוד, וממנו ניתן לעבד משהו חדש וטוב. אבל כאן הרגיש משה

 שאין עם מי לעבוד, ואז, חלילה הכל אבוד. 
כלפי מה הדברים אמורים? "ויהי העם כמתאננים" (יא,א) מירמור
עמוק ואז הלך והתפשט... איבדו את השמחה... את החיות!... כאן

מה לעבוד. כל עוד הם בשמחה, הרים משה ידיים, כי עם מדוכאים אין
אזי גם כאשר נפלו בחטא היה "חומר גלם" לעבוד איתו, אבל כיוון

 (נועם שיח, הובא במש"ק י"נ) שהפכו למתאוננים הכריז משה "כי כבד ממני"

 (יב, י) והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג
נעשתהדייק כאן רש"י מלשון הכתוב, שקודם סר הענן, ורק לאחר מכן 

אם קודם –מרים מצורעת. ונשאלת השאלה: מה משנה סדר הדברים 
 סר הענן, או קודם נצטרעה? 

"אין רואים(נגעים פ"ב, מ"ב): ניתן להסביר זאת, על פי הנאמר במשנה 
ביום מעונן אין הכהן בודק את נגעי האדם, –הנגעים ביום המעונן" 

כים את האור,לקבוע אם מצורע הוא או לא, מפני שהעננים מחשי
 ומשנים את מראה הנגעים. 

והנה במשך כל ארבעים השנים שהיו ישראל במדבר, היו מוקפים
ומכוסים בענני הכבוד, ועל כן מובא מדוע חשוב היה לציין את סדר

שכן אילו לא היה הענן סר קודם, לא היו יכולים לבדוק את –הדברים 
, יכלו לבדקהמרים, ולקבוע שהיא מצורעת. רק לאחר שסר הענן

  (נפתלי שבע רצון, הובא בגליון נפת צופים)  היטב, ולטמאה.

 (יב, יג) ל נא רפא נא לה-ויצא משה אל ה' לאמר א
"? אלא כך אמרלאמרמבאר רש"י מה בא הכתוב להשמיענו במילה "

 משה רבינו לקב"ה: השיבני אם אתה מרפא אותה אם לאו.
הרי מצינו במשנה –שאל הצדיק רבי ישראל מרוז'ין  –יש להבין 

אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא כשהיה(פ"ה משנה ה): מסכת ברכות 
מתפלל על החולים ואומר: זה חי וזה מת! אמרו לו: מנין אתה יודע?
אמר להם: אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו

לשם מה שאל –שאל רבי ישראל  –יודע אני שהוא מטורף. אם כן 
משה רבינו מאת הקב"ה שיודיע לו אם מרפא את מרים אם לאו, והרי
אם רבי חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל על החולים ידע מיד לומר: זה

אמת –השיב הרבי  –בוודאי שמשה רבינו ידע זאת. אלא  –חי וזה מת 
פילתוהדבר שכאשר משה רבינו התפלל על חולה, ידע מיד אם ת

נתקבלה אם לאו, אולם כאן כאשר התפלל על אחותו, נאלץ לקצר עד
מאד בתפילתו, כמו שמביא רש"י: "שלא יהיו ישראל אומרים: אחותו

ל נא רפא-נתונה בצרה והוא עומד ומרבה בתפלה", על כן אמר רק: "א
נא לה". בתפילה כה קצרה נזקק משה רבינו לתשובת הקב"ה, אם

 (א חסידישער ווארט) לאו. נתקבלה תפילתו או 

(יב,טו) ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע

מפני מה זכתה מרים לכך שכל עם ישראל ימתינו לה עד שתטהר
מצרעתה? עמדה לה זכות עמידתה ליד היאור, כאשר המתינה לראות
מה יקרה למשה אחיה. כפי שאומר הפסוק: "ותתצב אחתו מרחק

בפסוק זה ישנם שבע מילים, וכנגדן –(שמות ב,ד) " לדעה מה יעשה לו
 (בעל הטורים)  זכתה מרים שאף השכינה המתינה לה שבעה ימים.



 ללמדך        
זוכה לסייעתא דשמיא! –מי שרוצה באמת   

 נֵי יְִׂשָרֵאל (ט', ז')ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאנְַחנּו ְטֵמִאים ְלנֶֶפׁש ָאָדם ָלָּמה נִָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹו ּבְ וַּיֹאְמרּו ָהֲאנִָׁשים 
כך שהתורה תכתוב את לכאורה יש להבין: מדוע היתה התורה צריכה לתאר את השתלשלות המאורעות שהובילה לציווי מצות 'פסח שני'? האם לא די ב

 מבלי הרקע הנלוה? –פרשת פסח שני כפי שנאמרה למשה רבינו מפי הגבורה 
רבי מרדכי גיפטר, ראש ישיבת 'טלז' באמריקה עשה פעם את דרכו במטוס עם שמונה מתלמידיו, בדרכם להשתתף  את התשובה לכך נבין על פי המעשה הבא:

החלה משתוללת לפתע סופת שלגים קשה, אשר מנעה את הנחיתה  –כאשר התקרב המטוס אל היעד  בשמחת נישואיו של אחד מבני ישיבתו. דע עקא,
בלית ברירה, התקבלה הוראה ממגדל הפיקוח להמשיך בטיסה אל עבר שדה תעופה צבאי, שהיה במרחק של כמאה וחמישים  בשדה התעופה המיועד. 

מחה, גם אם באיחור מה, היה כמובן, צורך בהיערכות מיוחדת. אולם לפני כן, עמדה בפני הרב כדי להגיע לש קילומטרים מהיעד, שם אכן נחת המטוס בבטחה.
תשעה בלבד! ראש הישיבה ועוד שמונה תלמידים! כיצד אפוא משיגים עשירי למנין –ותלמידיו בעיה דחופה יותר: שעת תפילת מנחה התקרבה, ואילו הם 

ורה, ניגש אליהם לפתע קצין אמריקאי במדים רשמיים ואמר: "נכון שאתם מחפשים עשירי למנין? ובכן, להפתעתם של בני החב בתוך מחנה צבאי אמריקאי?!
"ראו נא... אני יהודי כשר המשתדל להקפיד על  מבטי השתוממות פשטו על פניהם של הנוכחים, והקצין האמריקאי נענה והסביר: אני יהודי, וחיכיתי לכם!"

ס. אך להתפלל במנין אינני זוכה, ובענין זה הריני אנוס לחלוטין... אלא שהיום, הינו יום היארצייט של אבי, וצערי על כך קלה כחמורה גם כאן, בתוככי הבסי
"אתמול בלילה, הלכתי לישון מתוך מחשבות נוגות על כך שאפילו ביום השנה לאבי אינני זוכה  היה רב ביותר. –שלא אזכה לומר קדיש לעילוי נשמתו 

הופיע אבי בחלומי ואמר לי: 'בני, התפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ותראה איך המנין ינחת היישר  –ולומר קדיש לעילוי נשמתי, והנה בלילה להתפלל במנין 
וכל המשיך הקצין: "ובכן, מה אומר ומה אדבר? זה מה שעשיתי... מאז הבוקר אני מתפלל לפני אבא שבשמים שישלח לי מנין מהודר כדי שא לזרועותיך!'..."

סיים הלה לומר קדיש לעילוי נשמתו של אבי, והנה, שלחה אתכם ההשגחה העליונה לכאן, היישר אלי, באורח בלתי צפוי, כדי שאוכל לומר קדיש על אבי!" 
הוציא את מחשבתו הרי לנו, שכאשר יהודי חפץ באמת ובתמים לקיים מצוה, הקדוש ברוך הוא מסייע לו ל את סיפורו המופלא, והותיר את השומעים נדהמים.

 הטובה אל הפועל, אף אם הדבר נראה חסר כל סיכוי ובדרך נס של ממש...
שכן הנה, אותם אנשים טמאים אשר נגשו אל משה, ידעו כי על פי ההלכה אינם יכולים להקריב  ומכאן, נבוא להשיב תשובה לשאלתנו בעניין מצות פסח שני:

ולטעון, שמדובר במקרה של אונס, ואין בידם לעשות מאומה... אולם הם לא ויתרו! הם הגיעו אל משה,  את קרבן הפסח. הם יכלו כמובן לפטור את עצמם
ואכן, הפתרון נמצא... שהרי כאמור: כאשר יהודי משתוקק  מתוך השתוקקות לקיים את המצוה, מתוך רצון עז להקריב גם הם את קרבן הפסח, וביקשו פתרון!

התורה מפרטת ומתארת את הנסיבות בהן נצטוו ישראל על מצות פסח שני. ובכך מלמדת  תמיד יזכה לסיוע ממרומים! –לקיים את מצוותו של בורא העולם 
אל לנו להרים ידיים ולומר נואש...  –גם אם נראה לנו כי על פי דרך הטבע אין אנו יכולים להגיע למדרגה הרוחנית בה אנו חפצים  -אותנו עיקרון בסיסי זה 

 נזכה לסייעתא דשמיא מעל לדרך הטבע! –מה שבידינו, ואם נוכיח רצון עז לכבוש את היעדים הרוחניים אליהם אנו שואפים  עלינו לעשות כל
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)שעתיד לצאת לאור " במדבר -"ללמדךמתוך ( 

      בשמיעת סיפורי מעשיות של השני יש משום ריבית דברים האם                
שמוע ישנו יהודי מבוגר שעיתותיו בידו והוא אוהב מאד לשבת בניחותא ולהרצות סיפורי צדיקים או אמרות על הפרשה, ובדרך כלל אין לאחרים זמן ל :שאלה

יו ללוות כסף לא נעים לו לקום ולברוח מיד כשקיבל את הכסף ומתוך הכרת אותו ואת סיפוריו, אולם בשעות הערב הוא מנהל גמ"ח כספים, ומי שבא אל
הכל הטוב הוא מתעכב ושומע אותו כמה דקות ואחר כך הולך לדרכו. ויש להסתפק האם יש חשש איסור ריבית דברים בזה שהלוה שומע את המלוה, והרי 

  יו ודבריו של המלוה?לא היה מתעכב כדי לשמוע את סיפור יודעים שלולי שהיה זקוק להלואה
עסק הגאונים הגדולים רבי נסים קרליץ זצ"ל ויבלחט"א רבי חיים קניבסקי שליט"א חששו בזה לאיסור ריבית, וכלשון הגר"ח קניבסקי: לא כדאי להת: תשובה

היעוצה היא שיאמר לו מפורש שהוא ממהר בכאלו דברים. וכן הורו הגאונים רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל ויבלחט"א רבי יצחק וייס שליט"א. ואמרו שהעצה 
כבר אמר לו ואין לו כעת זמן לשמוע את דבריו, ואם בכל זאת ישמיע לו מדברותיו בודאי לא תיחשב ההאזנה לריבית דברים אלא לגמילות חסד בעלמא, שהרי 

 והסכים הגר"נ קרליץ לעצה זו. בפירוש שלמרות ההלואה שהלוהו אינו חפץ לשמוע את דבריו.
הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א אמר שיש חשש איסור ריבית בזה, אלא שיש לחלק בין אם היא שעה שאנשים אינם ממהרים כ"כ, ויכולים להקדיש  וגם

 וכדו',מזמנם עבור הזולת, לבין שעה שאנשים אינם מתעכבים בה כלל, כגון שעה מאוחרת בלילה או בפניא דמעלי שבתא, או אברך כולל באמצע ה'סדר', 
רי שבזה ניכר שמתעכב רק מחמת ההלואה שקיבל ויש לחוש בזה לאיסור ריבית. והגאון רבי פינחס וינד שליט"א אמר שאם מקדיש מזמנו לשמוע את דב
ן זמהמלוה באופן שלולי ההלואה לא היה עושה זאת, אלא היה דוחה את המלוה באמלתא, יש לאסור זה משום ריבית. אבל אם משער בנפשו שהיה מקדיש 

לה סברא זה כדי לשמוע את דבריו גם לולי ההלואה, מצד גמ"ח גרידא, אין איסור בדבר כשעושה זאת בשעת ההלואה. והגאון רבי מרדכי הלפרט שליט"א הע
ולא חשיב  שאחרים שומעים ממנו דברי תורה ומוסר, ומצוות לאו ליהנות ניתנו –דשמא לא חשיב ריבית משום שההנאה שהמלוה מקבל היא הנאה של מצוה 

דברים  שמקבל הנאה מן הלוה. והסכים הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א לסברא זו. והגר"פ וינד אמר שסברא זו תלויה במחלוקת האחרונים האם ריבית
צוה ומצוות לאו אסורה רק כאשר המלוה נהנה מן הדברים או גם בלא הנאה, ולדעת האומרים שאסורה גם בלא הנאה לא מהני מידי מה שהמלוה מקיים מ

והגרש"ז אולמן דחה דבריהם מטעם אחר, שהרי אסור ללוה ללמוד עם בנו  ליהנות ניתנו, לפי שאין האיסור תלוי בהנאה כלל. ויש להחמיר כדעה זו להלכה.
ואני הק'  ן חילוק בדבר.של המלוה, ואף זה חשיב ריבית, אע"פ שהמלוה מצווה ללמד את בנו תורה, וההנאה שמקבל היא הנאה של מצוה שמקיים, ואי

את אמרתי שיש לחלק, שהרי ללמד את בנו תורה הוא הנאה שרגילים לשלם עבורה כסף, ואף שיש גם מצוה בדבר אין זה מבטל את האיסור. אבל לשמוע 
[וכן שמעתי אח"כ מהגר"נ  מן הלוה  הדברי תורה שלו היא הנאה שאין רגילים לשלם עבורה כסף, ומכיון שהיא הנאה של מצוה שמא לא חשיב שהמלוה מקבל הנאה

(יו"ד והרציתי את הדברים לפני הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א והסכים על ידי שיש להתיר מטעם זה, והביא ראיה ממה שכתב הרמ"א בהל' ריבית נוסבוים]. 

לצורך מצוה ומותר ללוות ברבית לצורך מצוה. ואף נכייתא, דהוי ויש מתירין להלוות על ספרים או מקומות בית הכנסת ולישב עליהם אפי' בלא סי' קעב ס"א): 
שלם שכתב הש"ך שם סק"ח שאין להקל בריבית קצוצה אפי' לצורך מצוה, מ"מ בריבית מאוחרת דרבנן כגון זו יש להקל לדבר מצוה כזו שאין רגילים ל

ק זאת שנמנע מלעשות כלל, שהרי הלוה אינו עושה כלום עבור המלוה, אלא ר עבורה כסף וכנ"ל. ועוד טעם אמר הגרי"מ שטרן שאין לחוש כאן לאיסור ריבית
די שלא לפגוע בו אחרי שהלוהו מעות, ואין זה דומה להמבואר בסי' קס סי"א: 'אם לא היה רגיל להקדים לו שלום אסור להקדים לו', דשם פעולה וללכת כ

לום, אלא נשאר במקומו וממילא המלוה נהנה שיכול לומר את דבריו, וזה אינו בגדר נתינת הוא עכ"פ עושה פעולה של הקדמת שלום, אולם כאן אינו עושה כ
כלל. וכעין זה ריבית כלל. והסכימו לסברא זו הגאונים רבי חיים מאיר וואזנר זצ"ל ויבלחט"א רבי שמאי גרוס שליט"א, והורו למעשה שאין חשש ריבית בדבר 

רבי שמואל אליעזר  בית דברים שייכת רק בדברים שהלוה אומר למלוה, ולא בדברים שהמלוה אומר ללוה. והגאוןאמר גם הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א שרי
  (וישמע משה)  ר משום דמכיון שמה ששומע את המלוה אינו מתוך כוונה לגרום לו הנאה, אלא כדי שלא לפגוע בו, אין זה ריבית כלל ומותר.יתשטרן שליט"א ה

 רי
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ן  ַויַַּעשׂ  ר...  ַאֲהֹרן  ּכֵ ֲאׁשֶ ה  ּכַ ה  ֶאת'  ד  ִצּוָ   שלא   אהרן  של  שבחו  להגיד:  ֹמׁשֶ
  ישנה   הכהן  שאהרן  אמינא  הווה  יש   האם :  השאלה  נשאלת  )רש״י(שינה״
 ?וככתבו  כלשונו  בקיומו  קושי  שום  שאין  בדבר  בפרט?  השי״ת  מציווי  במשהו
 הוא  תלמידיו  של  המוסר  מוועדי  לאחד  זצ״ל  מקלם  הסבא  שכותב  במכתב
,  ועצומים  גדולים  במעשים   דוקא  נבחן  אינו   האדם,  הדברים  הן  שהן,  מבאר

 נפשות   בהצלת  לעסוק,  גדולים  מבצעים  לעשות  לאדם   קל  לפעמים ,  אדרבה
 כפי אותם  עושה האדם   האם,  הקטנים  בדברים  הוא  האמיתי   המבחן ,  וכדומה
  כי"  כבחמורה   קלה  במצוה   זהיר   הוי ) "פ״ב  אבות(  חז״ל   שאמרו  כמו.שצריך

  חמורה  היתה  כאילו  שבקלות  קלה  ממצוה  עסק  עושים  האמיתיים  הצדיקים
 כזו  קטנה  שפעולה,  לראות  עינים  לו  שהיו  אהרן  של  שבחו  זהו.  שבחמורות

 כי ?  למה.  ולפנים  לפני  נכנס  כאילו  עסק  אצלו  היתה  הפתילות  הטיית  של
 עושה   כאילו,  היינו-"  שינה  לא"ולכן",  משה  את  ד׳  ציוה  כאשר"  -  היה  מבטו
  שאני  מה  תבינו  בזה:  זצ״ל  הסבא  מסיים.ביותר  הגדולה  העבודה  את  עכשיו
 יכינו  רק  אם,  צעירים  בחורים  אפילו  מתפללים  שעשרה,  תמיד  לכם  אומר
 הגדולה   העיר ,  בווילנא  מנינים   מאות  לכמה  הם   שווים,  לתפילתם  עצמם   ויתקנו
 המעשה   את  מרוממות  לעשות  עומדים  מה  והבנה פשוטה  הכנה  שכן.  קיםולאל
   ח״ב) ומוסר  (חכמה. ערוך לאין

 
ָגה  ֶאת  ָזַכְרנוּ  ר  ַהּדָ ִמְצַרִים   ֹנאַכל  ֲאׁשֶ ם  ּבְ ִאים  ֵאת  ִחּנָ ֻ ׁשּ ִחים  ְוֵאת  ַהּקִ  ְוֶאת   ָהֲאַבּטִ
ָצִלים  ְוֶאת  ֶזָחִציר ּוִמים  ְוֶאת  ַהּבְ   אומרים  חז״ל.  המדבר  דור  את  להבין  צריך:  ַהׁשּ
בן־  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  וראתה"  דעה  דור"   היוכי  עליו
  או .  בצל  חתיכת   להם  שחסרה   בוכים  הם  פתאום  לנבואה  הגיעו   כולם,  בוזי

של   משגיח,  זצ״ל  רוזנשטיין  משהרבי  –  כך  על  אמר  שומים  או,  אבטיח  חתיכת
 נשארו  לכן,  ויגיעה  עמל   על ידי   לנבואה הגיעו   הנביאים   כל  כי,:לומזה  ישיבת

  על ידי  נבואה  למדרגת  הגיעו  לא   המדבר  דור   אבל,  חייהם  ימי   כל  במדרגתם
,  התורה  לקבלת  להכשירם  רצה   כי  מתנה  להם  נתן   הקב״ה  אלא,  ויגיעה  עמל
  היו  מהם    הנבואה  שסרה  תיכף  לכן,  שלהם   הפנימיות  נשתנתה  לא  אבל

 ) מוסר דרכי .(וחטאו פשוטים כאנשים
 

ה  ְוָהִאישׁ  ר  ָהָאָדם   ִמּכֹל  ְמֹאד   ָעָניו   ֹמׁשֶ ֵני   ַעל  ֲאׁשֶ   אבות( הזהירו  חז״ל:  ָהֲאָדָמה  ּפְ
 סכנה   כלומר  רוח״  שפל  הוי  מאד  ״מאד  ואמרו   הגאוה  מידת  על  מאוד)  ד  פרק 

 הרמב״ן  כתב  כי   הוא   והענין ,  הכבוד  ורדיפת  הגאוה  במידת   להתנהג  ביותר   היא
 לשלם   אפשר  אי   ממילא   רוחני   גם  ושכרם  רוחניות   הם   שהמצוות   מכיון  ז״ל

 שה״ש (  במדרש   חז״ל  וכדרשת,  התשלום  ממין  שאינו  גשמיים  בענינים  שכרם
 שמקבל  ומי  לו  יבוזו  בוז  -   התורה  באהבת  ביתו  הון   כל  את  איש   יתן  אם)  פ״ח

  מין  מעין  כבר  הוא  עכ״ז,  מדומה  כבוד  שהוא  למרות.  כבוד  הזה  השפל  בעולם
  נהנה כי הבא מהעולם לו ומנכים, רוחני ענין הוא ״כבוד״ הלא כי התשלומין

  מן  ברח  כלומר  רוח״  שפל  הוי  מאוד  ״מאוד  התנא  הזהיר  לכן.רוחני   מדבר
 המצוות   מן  וערום   עני   חלילה  תשאר  שלא,  האש   מן  שבורח  מי   כמו  הכבוד
 ) עה״ת חיים  חפץ(.  הבא בעולם

 
 

ְצַעק ה  ַויִּ   רבינו  משה  מדוע   לתמוה  יש :ָלהּ   ָנא  ְרָפא  ָנא   ֵאל  ֵלאֹמר'  ד  ֶאל  ֹמׁשֶ
ה?  בתפילתו  צעק   אאריך  אם:  וחשב  בחכמה  נהג  משה  "לשיךא"מבאר 

  אינו  בשבילנו  אבל,  בתפילה  מרבה  אחותו  על  ישראל  עם   יאמרו,  בתפילה
  שאני  שבגלל  תחשוב  מרים   אז  בתפילה  אקצר  ואם )  רש״י  שפירש   כמו(  מאריך
 צעק ? משה  עשה מה.  מקצר  אני   לכן  הרע  לשון  עלי דברהשהיא   בדבר  נוגע
 במלים  קיצר שני ומצד, עבורה ומתפלל עליה  לו שכואב למרים להראות כדי

 הוא  עלינו  מדוע   העם   תרעומת  עליו   תהיה  שלא  בכדי)  לה  נא   רפא  נא  אל(
 ). לבוש יוסף ( בתפילה מאריך לא

 

זצ"ל( דסלר  אליהו  מאליהורבי  עמוקה )""מכתב  אבחנה  לצטט  רגיל  היה 
באיגרת ששיגר אליו, -במשפטי החינוך, אותה קיבל מאביו רבי ראובן דוב  

זרוק מרה  "ואלו דבריו: "מלאכת החינוך, דורש פעם זריקת מרה כמו שאמרו
וכענ  "םבתלמידי יתירה,  בחיבה  החינוך ופעם  חכמי  ז"ל  רבותינו  שאמרו   ין 

ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת'. פעם בדיחוי   ,תינוק , המובחרים: 'יצר
הקירוב אינו תופס   -כי יועילו ויעזרו זה לזה, כי בלא דיחוי  ופעם בקירוב,  -

הוראה גדולה זו, מעמידה בעין של כן צריך בטבע".  מקום, ויחשוב המתחנך כי
בהכנעת התלמיד    דוחה', אשר מלבד תפקידה העצמי -'שמאלאמת את הצורך ב

 (מחנך לדור) .מקרבת'-יש בה גם משום אמצעי להשגת ה'ימין -
 

הגיע פעם ראש ראש ישיבת פורת יוסף,  ל"רבי יהודה צדקה זצשל    ביתול
ישיבה עם תלמיד מישיבתו, וסיפר לו כי אותו תלמיד אינו קם בבוקר בזמן  
לתפילה בישיבה, וכל הנסיונות להעירו אינם צולחים וזה מחליש את האווירה  

אין צורך לומר בישיבה. מה עושים עם כזה בחור? שאל ראש הישיבה האורח.
וכלימה מהמעמד המביך. והנה, מילותיו   שאותו תלמיד היה סמוק כולו מבושה 

היו: ׳מה אתה רוצה ממנו, ילו בגיל כזה?! גם אני    רבי יהודההראשונות של  
בגילו...׳ זאת כדי להחזיר לאות, תלמיד את כבודו האבוד,    םהתקשיתי לקו

אותו תלמיד. לאחר שנרגע    להיה מיד שהצבע החל לחזור לפניו ש   רואכן ניכ 
, ואז החל לשוחח "בוא התקרב אלי"מר לו:  וא  רבי יהודההתלמיד, פנה אליו  

איתו במתק לשונו על הנושא, ושאלו ברכות: ׳מתי אתה רגיל לקום, בתשע?׳,  
: ׳אל תקפוץ גבוה מדי, רק רבי יהודה׳קשה לך לקום מוקדם יותר?׳ אמר לו  

תקדים לקום בחצי שעה; לאחר שתראה שהתרגלת לקום בשעה הזו, תנסה  
ה  וכן  דקות,  עשרים  בעוד  ידי  להקדים  על  הנדרש  בזמן  שתקום  עד  לאה 

הישיבה׳. לאחר שראה שהתלמיד קיבל והבין את הדברים, בירכו בהצלחה 
 ) ל' וקראת( ופטרו לשלום.

 

וידוע היה הנוהג   "מחנך" לפני כעשרים שנה הייתי    כך סיפר אחד המחנכים:
לקראת סוף השנה. וסיפרו על    המחנכיםהמורים ישבו  -[לצערי הרב] שבחדר

וממשיכים מאותה נקודה,  הילדים הטובים או הנחשלים. ולפי זה היו מקבלים  
יצא שהיתה "סטיגמה" נוראית על הילדים. וגם אלי ניגש עד סוף כיתה ח׳.

קודמי והחל לדווח לי על הילדים ורמתם. אמרתי לו בצורה נחרצת שמפאת 
לבחון אותם  בעזרת ה'לשון הרע איני מוכן לשמוע את חוות דעתו. ואשתדל 

שלי, ולטפל בהם ולקדמם בהתאם לרמתם. תחילת בעצמי ולהגיע למסקנות 
ובשיעורי החלה  ורמות השנה  להתנהגויות  לב  לשים  הקפדתי  הראשונים  ם 

שונות של הילדים. הסתובבתי בין השורות והבטתי ובחנתי בעיניי כל אחד  
מנת  מתלמידי,   היטב.על  מתעסק להכירם  מהם  אחד  את  עיני  קלטה  לפתע 

ניגשתי אליו וביקשתי במחברתו. במקום להקשיב לגמרא עם כל ילדי הכיתה.
כמובן שהילד נבוך ומבולבל, הסתיר מחברתו  בחביבות לראות את מחברתו.

מאחורי גבו. המשכתי להושיט ידי אליו, בעוד אני מבטיח לו שלא יקרה לו 
רע. ציור  שום  כשרון  לגלות  נדהמתי  במחברת,  רישומיו  על  כשהתבוננתי 

ומראה   ציוריו  את  מרים  אני  כאשר  הכיתה  בעיני  לשבחו  החילותי  מפליא. 
 ילד גאון, ראו את ציוריו כמה יפים הם ומדויקים. לכולם. ראו, יש לנו בכיתה  

ואז.. הרמתי ראשי מיצירותיו ופסקתי: "אתה  המשכתי לשבחו ולהתפעל מכישוריו  
מביא בעוד יומיים ציור ענק המסביר בפרוטרוט את מהלך הגמרא שבא אנו עוסקים,  

על כל    )מסכת בבא קמא ( להמחיש לילדי הכיתה בצורה יפה את "שור שנגח" על מנת 
". היבטי הורגל  ו  כאלו. תמיד  לשבחים  רגיל  היה  לא  יקרות. מעולם  באור  נגהו  עיניו 

בנימה של   ואמר  זוהרות משמחה,  כשעיניו  את אביו  פגשתי  למחרת  וזלזול.  לגערות 
גאווה, כי נאלץ הוא לשבת עד השעות הקטנות של הלילה וללמד את בנו את הגמרא  

יומיים חלפו, והילד הגיע לכיתתנו  את השיעור. בבירור  שיוכל לצייר  על מנתהנלמדת, 
מאותו יום החל הילד, שלכאורה נחשב כעצל וחולמני ללמוד  עם ציור מרשים ביותר. 

כל הילדים  במהירות ולהשלים את החומר החסר. לשמחתי הרבה הילד התקדם יפה.
תלמיד  ן גדל ונהיה  שהיו נרתעים ממנו במשך שנים, לפתע חיפשו את חברתו. הוא כמוב

 (נאות דשא)  .חכם
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בא הבוחן לבחון   בתלמוד תורה קטנים    ילדים  כשהיינוסיפר הרב משה אקר :

ששאל  ,את הילדים בלימודם בחומש   מה הדין אם נפל   היה:ובין השאלות 
 ,והבורג הזה התגלגל והתגלגל  ,בורג קטן מהמנורה הטהורה שבבית המקדש 

האם מותר לכהן לרדת שם   ,בין הקברים  , עד שנעצר ונח בדיוק על הר הזיתים
השאלה "על    ,הילדים קמטו את מצחיהם ועיינו בכובד ראש חלק מ  ,ולקחתו
אבל הילדים הבקיאים במעשה המנורה צעקו   , הזאת מה באמת הדין  "החמורה

כן ואיך ית ,הלא המנורה היתה מקשה אחת ?איך אפשר הדבר הזה !רבי !רבי
 (בזמן הזה) שנפל ממנה בורג?

 

 
נמלך הקב"ה לפי שבבריאת האדם  ,"שעשני כרצונו" הטעם שמברכות הנשים

המלאכים שמובא  , עם  השם   כמו  עשה  זאת  לעומת  האשה  ובריאת  במדרש 
 (ישועות יעקב)   . ברצונו לבד ולא נמלך עם אף אחד

 
בדברי הקדמונים מבואר, שעיקר תפקיד אמירת ״עלינו לשבח״ היא שמירה  
על התפילה. משל למה הדבר דומה? לאדם שקיבל רשות מאת המלך להיכנס 

שיהיה    הלה ולקח מלוא חפניו אבנים טובות ומרגליות,   סלבית גנזיו, ואכן נכנ
בהם כדי סיפוקו לכל חייו. אלא שחושש הוא לצאת מבית הגנזים באופן זה,  
שמא כשיצא מחוץ לאוצר המלך יראוהו אינשי דלא מעלי ויגזלו ממנו את כל 
אשר לו. לשם כך הוא עושה לעצמו עטיפה שתעטוף את האוצר שהוא לקח 

פילה, בונה מגנזי המלך ותסתירהו מעיני כל חי.יהודי מתפלל את כל סדר הת
בנין שלם בנוי לתלפיות, ועתה יש חשש שכשיראוהו המזיקים יתקנאו בו ויגזלו 
ממנו את האוצר, לכך מקיף הוא אותו בשבח זה של תפילת ״עלינו לשבח״ 
שמהווה חומה מפני כל המזיקים.משל זה הובא בקדמונים, אלא שלכאורה יש 

שמים והלא אין אדם  כיצד יגזלו ממנו מה שניתן לו מן ה  -להקשות על כך  
נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, וכאן הרי עוסקים אנו בשפע הניתן לו מדי  
השי״ת בעצמו. כיצד יתכן, אפוא, שיבואו לגזול זאת ממנו. ואם בכל אופן 

במה תועיל תפילת ״עלינו לשבח״ לשמר את    -שייך שכביכול יגזלו זאת ממנו  
כי כבר נתבאר בכמה מקומות,  תועלת התפילה היא בתרתי:    תפילתו?!והנה 

הראשונה   כתוצאה   -התועלת  הנשפע  השפע  בקשותינו,  כל  מילוי  עצם 
רפואה, ברכה, הצלחה וכו׳ וכד, והתועלת השניה שהיא הרווח    -מתפילתנו  

נו בתפילה, היינו בבית המלך וכביכול  גהיותר גדול זה הקירבת־אלקים שהש 
התועל עיקר  וזוהי  אליו,  והתקשרנו  עמו  שבתפילה.נפגשנו  הסט״א ת  כוחות 

מכניסים בראשו של המתפלל כל מיני שטויות והבלי העולם, שתכליתם לבלבל  
את מוחו ולהסיח את דעתו מהרושם שהותירה בו התפילה וה״פגישה״ שנפגש  
ע״י   שהשיג  מה  כל  את  ממנו  גוזלים  מצליחים  הם  כך  מתוך  המלך.  עם 

רים אנו ״שהם משתחוים  על כך באה תפילת ״עלינו לשבח״, בה אומתפילתו.
 ו'ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים לפני מלך מלכי המלכים וכ   ו'להבל וריק וכ 

עוד״! במילים אלו מכריזים אנו שכל הבלי העולם הם ״הבל וריק״ אין בהם   ןאי
ית״ש   מציאותו  מבלעדי  מציאות  שום  ואין  ובזה   -ממש  מלבדו״,  עוד  ״אין 

י העולם, וממילא איננו נותנים להם בית יוצרים אנו מחיצה בינינו לבין הבל
השי״ת   בגדלות  והכרתנו  השקפתנו  את  לבלבל  מלבדו!  -אחיזה  עוד    אין 

 ) רבי שמשון פינקוס זצ"ל)- נפש שמשון(
 
 

שא  ,דבר מאכלאיך יתכן    שאלה:  ,ויהיה  ור באכילה  סשהוציאו אותו מדבר 
  ?מותר באכילה

ט  תשובה: באכילהדג  טמא,מותר  דג  במעי  שנמצא  דעה(שו"ע    הור     ) 'טסעיף  פג  סימן    יורה 

 ) ט קברני שהם(
 

ה   ֵהּמָ מֹוֵפת  י  ַאְנׁשֵ י  שבדרון:ּכִ מרדכי  שלום  אליהו   רבי  שלרבי  סיפר  זצ״ל 
אשר שנסע לאמריקה והשאיר לאביו פרדס    ״ל היה בן בשם ר׳צדושניצר ז

פרדסנים עקב משבר חמור במסחר  הברמת השרון. עברה אז תקופה קשה על  
הוצרך   ההכנסה.  על  יתירה  היתה  שההוצאה  המצב  שהגיע  כך  התפוזים, 

האילנות. לבו היה  איפוא רבי אליהו דושניצר להכנס בחובות כדי לקיים את  
דוה על החובות העולים וגדלים, ועל המצב ביש אליו נקלע, דבר הנוגד את 
השקפת עולמו. נוסף לכך לבו היה דואג וחרד שלא יעזוב את העולם הזה  

חובות, ויהיה חלילה בכלל ״לוה רשע ולא ישלם״. הוא הרבה בתפילות   םע
שיתפלל עליו שיזכה ושפך שיחו לפני ה׳, וגם היה מבקש מכל מכיר שפגש  

חובותיו. כל  ולפרוע  למוכרה  הפרדס,  מן  שנעשה  להפטר  מתלמידיו  אחד 
שרצה  נישואיו מתווך דירות ומגרשים, חיפש ומצא יהודי אמריקאי  לאחר 
לקנות פרדס. הוא הפגיש את רבי אליהו דושניצר עמו, ויחדיו נסעו שלשתם 

קונה ושוחח עמו: לרמת השרון. באוטובוס ישב רבי אליהו דושניצר ליד ה
כל...   הרי הכתוב אומר: ולא תונו איש את עמיתו״ לכן עלי חובה למנות 

שלי: איל בפרדס  שנמצאים  שני   ןהחסרונות  אילן  תולעים,  בו  אחד נתגלו 
נתמעטו פירותיו, אילן שלישי יבש וכדו׳. ועתה דע לך יקירי, בגמרא אמרו:  

ב״מ כט, ב). כלל זה  הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ואל ישב עמהם (
נאמר בכל מצב, קל וחומר בפרדסי שיש בו כל כך הרבה ״חסרונות״. לכן 
אני מודיעך, אם לא תוכל אתה בעצמך לעבדה, הרי אתה מניח מעותיך על 
קרן הצבי... הקונה שמע בסבלנות כל הדברים ושתק, כאומר ״ויהי מה״ אני  

לפרדס.    קונה! הלכו  השרון,  לרמת  האטובוס  אליהו כשהגיע  רבי  התחיל 
דושניצר להראות לקונה את כל החסרונות שמנה, כי הרי אינה דומה שמיעה  

.  דומהלראיה.. והצביע לו: הנה העץ המתולע, הנה העץ היבש, כאן יש בור וכ 
לפתע נעצר האיש  הלה עומד בשתיקתו ואינו זז מעמדתו, הוא מוכן לקנות.  

מכיסו. ניתר רבי אליהו דושניצר    ולקח כדורי תרופה ולגם נוזל מתוך צנצנת שהוציא 
ממקומו, ושאלו מה קרה? ויען הקונה: רבי, אל בהלה, היות ויש לי לב חלש, נתן לי  
הרופא תרופה לגמעה מדי זמן מסויים.רק יצאו הדברים מפי האיש, מיד ביטל רבי  
אליהו דושניצר את המקח. בהפטירו: הקב״ה ישלח לך רפואה שלימה במהרה, אבל  

סי לא אוכל למכור לך בשום פנים ואופן! כאן פקעה סבלנותו של הקונה,  אני את פרד
וטען: מה איכפת לך רבי, אני מסכים לקנות הפרדס. אולם רבי אליהו דושניצר לא  
נסוג בו, ויאמר לו: וכי בשביל שאתה לא מבין שמקח זה לא טוב עבורך, המותר לי  

״ לך  אמרתי  הרי  אותך?  מעותיו כ להונות  לאבד  הרוצה  ישב    י  ואל  פועלים  ישכור 
עמהם״, אם כן כיצד יוכל אדם בעל לב חלש לטפל בעצמו עם פרדס קשה כשלי? לא  

באותם ימים  תקוה.ולא! את הפרדס לא אמכור לך! מיד פנה והלך לו, וחזר לפתח  
פגש רבי אליהו דושניצר את תלמידו ר׳ שלום שבדרון בתחנה המרכזית בתל אביב.  

מש אתה  הרי  לו:  ואמר  לעצמי  פנה  ארשה  לכן  תועלת,  בישיבה  ממני  וקיבלת  לנו, 
גמת נפש שיש לי מהפרדס. והנה  ולבקש ממך טובה. הרי אתה יודע את הצער והע

תורה״   ״תלמוד  שפתח  הישיבה,  מתלמידי  מחבריך  אחד  את  ביקשתי  זמן  לפני 
בירושלים, שיאמר תהלים לאחר גמר הלימודים עם הילדים שאצליח למכור את הפרדס  

כל חובותי. לא ביקשתי אותו שיאמר התהלים חס וחלילה בשעת הלימודים,  ואפרע  
שלא לגזול מחשבון זמן לימודם. אך אחר שעת הלימוד כשבין כה וכה הולכים הילדים  

כאן עצר   לבתיהם, יאמר עמם כמה מזמורי תהלים להצלחתי והצלתי מהפרדס... אבל
וירע על אותו תלמיד    לשון בדיבורו, וחשב כיצד יסגנן הדברים, שלא יכשל בחשש  

מצוות הרבה, ובודאי  ב ששכח למלאות בקשתו. והמשיך: הרי אתה יודע שפלוני טרוד  
רי אתה נוסע כעת  המרוב טירדותיו שכח מלומר תהלים עם הילדים. לכן אבקשך,  

לו  ר' שלום לירושלים, סור נא לאותו מנהל ותזכיר לו מבוקשתי. שאלו   : רבי, מנין 
יב רבי אליהו דושניצר מיד: כי עדיין לא מכרתי את הפרדס...!  שהלה ודאי שכח? הש

[אמונה חושית בכוחה של תפילה!].בבואו לירושלים מיד הלך הלה לפגוש את החבר,  
ומצאו נחפז בצהרי היום לסניף הדואר לפני שיסגרוהו. מסר לו את השליחות, ואכן  

ת עסקיו, ומיד חזר  הלה אישר את דברי רבי אליהו דושניצר כי שכח מהדבר. נטש א
ילדים כמה פרקי תהלים, וראה זה פלא, לאחר כשבוע מכר  הלתלמוד תורה ואמר עם  

  המשגיח)(רבי אליהו את הפרדס, פרע חובותיו, שב ורווח לו...
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  אין מנוחה לחמדן.(ר' שלמה אבן גבירול)   
 טוב מעושר הממון. (ר' יחיאל הרופא) , עושר הנפש  

 בחיי)   רבינו בשכלו אלא ביד הבורא. ( אין העושר תלוי בכוחו של האדם ולא 

ל ל ל



 
                                                                                          בס"ד

 

 נגע המלומדה
 

 ההתלהבות הראשונית, ולאט במרץ ובהתלהבות, אך עם הזמן דועכת רוחנית טבע האדם שהוא מתחיל משימה
כך למעשיו עד שלעתים -מתרגל כל והואיש  מאשר מתוך כוונה ורצון.יותר מתוך הרגל,  נעשה לאט תפקידו

גם מי שכבר השקיע כוחות והכניס עצמו לעבודת ה' מתוך  ללא רגש וקשר נפשי לפעולה. ,באופן מכניהוא פועל 
 שגרהלשקוע ב בפעמים הראשונות מתרגש מהמצוה, אך לאחר מספר פעמים, מתרגל ועלולהכרה בהירה, 

 רגשותיו בקיום המצוות.הלאבד את חיותו וכך ו ,וקביעות
 

מכבה ההרגל  האחר ז הבז בעבודת ה'.הגדולים  מאבני הנגףד אח, והוא כובש כל חלקה טובה הרגלהזה של נגע 
. כאשר עובד אדם את קונו כ'מצות אנשים ידעכו כלילהלוחשים בנפשו של האדם, ודואג שאת גחלי הקודש 

הרוצה שתהא עבודתו בעלת מלומדה', זהו הרס! ולכן מזהירים אותנו חז"ל: "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים!". 
 מבלי משים. תמיד על המשמר ולא להניח לחולשת ההרגל להשתלט עליו דעליו לעמוערך, 

 
כדוגמא לאדם ששמר בכל ימי חייו שלא לתת להרגל שום דריסת רגל בעולמו הרוחני, ניתן להביא את אהרן 

ן ַאֲהֹרן" (במדבר ח, ג) וביאר רש"י: "להגיד שבחו של אהרן שלא  ַעׂש ּכֵ שינה". הכהן, עליו נאמר בפרשתנו "ַוּיַ
ונשאלת השאלה וכי עלה על דעתנו שאהרן ישנה ח"ו? מה השבח הגדול בזה שאהרן לא שינה, עד כדי כך 

 שצריך לכתוב זאת מפורש בפסוק?
 

אינה לומר שאהרן עשה את אשר נדרש ממנו מדי יום ביומו, זה פשוט ואין  רש"יכוונת  מבארים המפרשים כי
מן הרצון,  הנימה לא שינה כמלוא ט"ל שנות ההדלקה,ורך כל שלאכך השבח הגיע לו על צריך לומר! אלא 

ואין הדבר פשוט כלל ועיקר. מדי יום ביומו, ערב ובוקר, היטיב  .שהיו לו בפעם הראשונה וההתלהבות המסירות
אהרן את הנרות והדליקם, ולא נעשה הדבר אצלו הרגל, אלא ביום האחרון עשה את עבודת הקודש בהתלהטות 

 לו זו הפעם הראשונה שלו.של קדושה כאי
 
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

להגיע כמעט לאפס הדרך הטובה ביותר 
את  היא לשלוח, בהקלדת חומר טעויות

ביניהם  ולערוךקסט להקלדה נוספת, הט
השוואת מחשב המצביעה על ההבדלים בין 
הטקסטים. מאחר שיש סבירות רחוקה שבשתי 

התוצאה בדרך , ההקלדות ייעשו אותן טעויות
 כלל מושלמת.

 מספר פעמים שמוזכר ביטוי בפסוק / בפרשה
בא לרמז על מספר מסוים. לדוגמא, בפרשת 

בהעלותך (ח, יט) נזכר בפסוק חמש פעמים "בני 
ישראל", וכתב רש"י שזה בא "להודיע חיבתן 

זכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה שנכפלו א
חומשי תורה" (דוגמא נוספת ראה בבעל הטורים 

 שמות ל, יב).
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

ואמרו חז"ל שנתקבצו אומות העולם אצל בלעם הרשע ואצל אבנימוס הגרדי ושאלו אותם איך נוכל להזדווג "
אין  ,צפין בקולם בתורהכל זמן שילדיהם מצפ ,ואמרו להם לכו וראו בבתי כנסיות ובתי מדרשות שלהם ,לאומה זו

ליתנם בבתי ספר זרים וחילוניים  ,ולכן הם מתחכמים למשוך את ילדינו מבתי מדרשותינו .אתם יכולים להם וכו'
אבל כרמי שלי  ,ע"וטרה את הכרמים כרמי זרים של אוהושמוני נ .ללמוד שפה ומלאכה כדי להריק עדיינו מעלינו

ולכן צריכים  .תם להתנכל עלי ולהלחם אתי כשאין בידי קולו של יעקבוכוונ .היא התורה הקדושה שלנו לא נטרתי
 ".אנו להזהר לבלתי נלכד ח"ו ולא נתפתה לרוח הזמן והבלי העולם

 )ט("מגיד חדשות" ח"ט עמ' קע"
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 א"פהתש ב"כשנה 



 
 
 

 פנינים ופרפראות
 

ירש רש"י ז"ל: להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. עכ"ל. ובספר (?) הביא דברי סבי הרב פ - ויעש כן אהרן
לוי זצ"ל שפירש כוונת רש"י, שמכיון שכל אחד מהנשיאים היתה לו כוונה המיוחדת לו בהקריבו את  שהמ

לו  קרבנו, באה התורה ומשבחת את אהרן שלא שינה, היינו שכוונתו היתה אחידה כפי שאמר משה ולא היתה
מה שידוע שאהרן הכהן היה  אה לפרש באופן אחר, על פיעוד כוונה אחרת כשאר השבטים. עכ"ד. ולענ"ד נר

אוהב שלום ורודף שלום, ובתחילת הפרשה כתב רש"י שכשראה אהרן את קרבנות הנשיאים חלשה דעתו שלא 
ומיטיב את הנרות.  דליק, שאתה מהשתתף עמהם לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך, שלך גדולה משלהם

נגד מדתו הוא זה דבר ו ,ע"כ. והנה אם שלו גדולה משלהם יש חשש שיבואו שאר הנשיאים לידי קנאה ושנאה
וטבעו של אהרן הכהן ע"ה, והיה לו לסרב לקבל את תפקיד ההדלקה. ולכן בא הכתוב ומדגיש "ויעש כן אהרן", 

 זה נגד טבעו.היה לשבחו שלא שינה אע"פ ש
הקב"ה למשה וזה מעשה המנורה מקשה זהב  שבשעה שאמר לו )(עיין מנחות דף כ"ט ע"א רו חז"לאמ והנה

ויש להקשות, הרי גם בכרובים  ע"כ. את דמות תבניתה. וגו' נתקשה משה בעשייתה עד שהראה לו הקב"ה
 ,בס"ד הטעם על פי הדרשולא מצינו שנתקשה בהם משה. ונראה לבאר אחת ה' למשה לעשותם מקשה  אמר

זוהי מלאה כי המנורה וקניה רומזים לסוגי האדם השונים, ולהצליח לחבר בין כולם שיהיו מקשה אחת ובאחדות 
וזה הטעם שאהרן הכהן ע"ה נבחר להדליק המנורה כי  ה משה בזה.מהמלאכות הקשות במקדש, ולכן נתקש

תיאור מה שסמכה התורה את  הוא היה אוהב ורודף שלום והיה בכוחו לאחד את כולם. ועל פי זה נוכל להבין
ורה לא מובן מאי שיאטיה הכא. ועל מקשה זהב" וגו' לענין ההדלקה, דלכא הצורת המנורה "וזה מעשה המנור

שאהרן הכהן נבחר להדליקה לפי שהיתה מקשה זהב עד ירכה עד  פי האמור ניחא, שבא לתת טעם וסיבה לכך
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). פרחה וגו'.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 שמות רבים אין קץ
 
 
 
 

מציאת שם לספר, דורשת מחשבה רבה ותשועה 
ברוב יועץ, ולכן מחברים רבים בוחרים להשאיר זאת 
לסיום כתיבת הספר. אם כי, לעתים בא שם מוצלח 

 בהיסח הדעת כמין נבואה קטנה.
 

הקושי נובע בעיקר בשל העובדה שעשו ספרים 
... הרבה אין קץ, ובמשך השנים נגמר מלאי השמות

כיום, מחבר שינסה למצוא שם לספרו, יגלה בחיפוש 
 ב"אוצר החכמה", כי השם כבר "תפוס".

 
ישנם שמות שהם כה משומשים עד שיש עשרות 
כמותם. מבדיקה אקראית, שם ספר השכיח ביותר 

"בית ישראל". מאות ספרים נקראים כך. יש גם   הוא
עשרות ספרים שנקראים: "ברכת אברהם", "חסד 

 "מאמר מרדכי". לאברהם",
 

זצ"ל  יחיאל מיכל אפשטייןמספרים על הגאון רבי 
שכאשר הוציא לאור את ספרו "ערוך השולחן", 
אמרו ליצני הדור: "כבר נגמרו השמות לספרים, ולא 
נותרה למחברים ברירה אלא לקחת שם קיים ולהפוך 
אותו..." (למעשה, הלצה זו בטעות יסודה, שכן שם 

חן", אלא "ערֹוך השולחן", הספר אינו "ערּוך השול
 על פי ישעיה כא, ה).

 
כדי להתמודד עם המחסור בשמות, התחילו 

 אחת  מלה  בעלי   בשמות  לקרוא    בזמננו המחברים 
 

באמונתו, חדריו, להגיד, וכתבתם). מעניין  (כמו:
בזמן הראשונים:  -שכבר היה הדבר לעולמים 

תחכמוני, האשכול, האגודה, התרומה ועוד, ובדור 
 אחיעזר ומרחשת. הקודם:

 
בשמות הספרים התורניים, נושבת רוח של מליצה, 
והם עשויים מלאכת מחשבת משברי פסוקים ומאמרי 
חז"ל, לעתים תוך שינוי מהמשמעות המקורית. מי 
שבקי בכתבי הקודש, יכול ליהנות ולהשתעשע 
משמות ספרים העשויים בתחכום רב, כמו החיבור 

שהוסיף מרן החיד"א ששמו יוסף, "יוסף לחוק" 
ללימוד "חוק לישראל", והוא לקוח מהפסוק "וישם 

ללא התמצאות  אותה יוסף לחוק" (בראשית מז, כו).
במקורות, לא ניתן להבין את פשר שמותם של רבים 
מן החיבורים. לא מעט טעויות נוצרו בגלל אי הכרת 
המקור. לדוגמא, רבים טועים לומר "כלי ָיקר", 

על פי הפסוק  -ם "כלי ְיקר" שזהו השם הנכון במקו
 "ּוְכִלי ְיָקר ִׂשְפֵתי ָדַעת" (משלי כ, טו).

 
אחד מ'חכמי' האומות ביקש להתלוצץ על ספרי 
היהודים, ואמר שמעולם לא ראה שם מגוחך יותר 
משם הספר "שפתי ישנים". ולא הבין מה שכל דרדק 
מבני עמנו מבין, שהמקור לשם הספר הוא ממאמר 
רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק "דובב שפתי ישנים": 
"כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם 

 שפתותיו דובבות בקבר" (יבמות צ"ז ע"א). -הזה 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לעפר סופו אדם

 

 
 

 זה לא צחוק!  
  הארץ.-עם –שלום ואילו אוריין, -בר היה יוחנןשותפים. היו  נןיוחשלום ו

"ואתה  וסיים על דרך המליצה: ,לשלום שּותפֹו על עסקיו בירידמשם וכתב , ליריד יוחנןנסע  אחדיום 
, ליוחנןקרא שלום את המכתב והחזיר מכתב  שלום וביתך שלום, וה' יברך את עמו ישראל בשלום".

 "...יוחנן, וה' יברך את עמו ישראל ביוחנן וביתך חנןיו"ואתה  וסיים גם הוא:

   צחוק צחוק אבל... 
 .לשון מליצה םטוע ואת פסוקי התנ"ך, אינ מי שאינו מכיר

 

 

מעשה בהלך עני שהיה מסובב מבית לבית, הולך 
מדלת לדלת ופושט יד לנדבה. פרוטה לפרוטה 

 הדלה. פשרה את מחייתויהצטרפה וא
 

לוילה מפוארת רחבת ידים. בחזיתה הגיע  יום אחד
ניצבה מרפסת הדורה, ובה ישב אחר כבוד בעל הבית 

 .העשיר, שקוע בספרי חשבונותיו
 

 במטבעותיו. רקשוקיהושיט ידו  ,התקרב העני
 

נשא העשיר לרגע קט את עיניו, ופטרו באטימות: "לא 
 את שווי נכסיי. חלילה לי כעת! מחשב אני עתה

 .מלטעות ולהתבלבל בחשבוני!"
 

נשא הרעיון חן בעיני העני. מדוע לא יחשב גם הוא את 
? נפנה לפנת השולחן, ערם את כל 'נכסיו'שווי 

הפרוטות שבכיסי בגדיו ומנה אותן אחת לאחת, 
 בקבוצות של עשר עשר...כשהוא מסדרן 

 
עני  :והרהר בזחיחות נשא אליו העשיר מבט משועשע

קות אותי, אלא שהבדל 'קטן' בינינו לחמרוד זה מבקש 
 אני מונה מיליונים, והוא סופר פרוטות... -
 

: "מה הינך מחשב, כלום מבקש אתה בבוזסנט בעני 
לך כדי להגיע  מטבעות חסריםלדעת כמה 

 לעושרי?"...
 

 ,"לאחוורו לרגע פניו של העני, אך מיד התעשת ואמר: 
 .זאת כבר ביררתי בעבר" .לא! איני צריך לחשב

 
  ."?מה ביררת? מה ההפרש בינינו: "גיחך העשיר

 
ההפרש כל שאיננו רחוקים זה מזה.  א"הגעתי למסקנ

 ", ענה העני.בינינו מסתכם בעשרה זהובים בלבדד
 

עסוק "הבלים תדבר", הפטיר העשיר ושב ל
  חשבונותיו.ב

ואין זה על פי העני, " התעקש"עשרה זהובים", 
והם  דבר, יויודע מבינים שאלתי או השערה!  אומדן

 .את הנתונים שבידי!"אימתו 
 

או  - . אחד מן השנייםנעורהסקרנותו של העשיר 
ואינו צן, שעושרו רב בהחי כקקמצן שלפניו עשיר 

ראוי לנדבה, או שלפניו עני עז פנים המתקלס בו, וגם 
 הוא אינו ראוי לנדבה.

 
 "פרש נא את דבריך", תבע.

 
והוא , העיירה "בבקשה! התעניינתי אצל קברן

אמר לי שיש שני סוגי תכריכים בלבד, לעניים ש
עשרהבסך הכל ההפרש במחירם הוא ולעשירים. 

 ."זהובים...
 

על פי מעשה זה, פירש נפלא הגאון רבי שמעון כהן 
 נזכרה המלה "נחנו"ש ,במסורהאת המובא  הנ"ל

" נחנו"כולנו בני איש אחד  :ארבע פעמים בתורה
נחנו"(שמות טז, ז),  מה" ונחנו" (בראשית מב, יא),

פשענו ומרינו" נחנו"(לקמן לב, לב),  נעבור חלוצים"
  (איכה ג, מב).

 
במה יכול , שכן מקומות אלו ארבעהויש קשר בין כל 

האדם להתגאות על חברו? בחכמה, ביחוס או 
אך אם נתבונן, נראה שאין בכל אלו לעורר בעושר. 

 גאוה, אולי אף להיפך...
 

, הרי האם בחכמ? במה נתגאה - "ונחנו מה"וזהו: 
והחכם החוטא עונשו גדול  – "נחנו פשענו ומרינו"

– "כולנו בני איש אחד נחנו"אם ביחוס, הרי יותר! 
"נחנו, הרי ואם בעושרבני אברהם יצחק ויעקב. 

תנו את מא יחלצו, ףבסו - נעבור חלוצים"
ת "לפי שבשע ,, ומאומה לא ניטול עמנומחלצותינו

וין לו לאדם לא כסף ולא אין מל פטירתו של האדם
 "טאלא תורה ומע ם טובות ומרגליותזהב ולא אבני

 בלבד" (אבות פ"ו, מ"ט).



 
 

  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" 
 

 

ל שם הראש"ל רבי מרדכי אליהו זצ"ל. והנה עתה הגיעו לפני כשנה הקמנו בית כנסת וקראנו לו ע שאלה:
זוג תורמים אשר הם ערירים ל"ע, וברצונם לתרום לבית הכנסת סכום הגון מאוד, בתנאי שנשנה את שם 
המקום על שמם. יש לציין שעל ידי תרומתם ניתן יהיה להרחיב במקום את שיעורי התורה ואף להקים כולל 

 את השם שכבר קראנו. האם אפשר לעשות כך?אברכים, מנגד נצטרך להחליף 
לא עושים כך. אפשר להקים כולל אברכים ושיעורי תורה על שמם. יש להסביר להם שאם משנים תשובה: 

 שם שכבר קיים, מי יערוב להם שלא יבוא מישהו אחר ויתן תרומה כפולה וישנה את שמם שוב? וד"ל.
 

ימוש, האם מותר לאשה לכסות בה את ראשה מטפחת ששימשה לספר תורה וכעת אין בה ש שאלה:
 (העולם אומרים שיש בזה סגולה כל שהיא)?

 לא שמענו היתר או סגולה בזה. תשובה:
 

בביתנו יש בחדר ההורים שירותים ואמבטיה, ושמעתי ממקובל אחד שלא טוב הדבר, הואיל  שאלה:
ויוצאים מזיקים מהשירותים והאמבטיה (כי אין מזוזה בפתח שתמנע מהם להכנס לחדר). ולכן יש להרוס 

 את החדרון של השירותים והאמבטיה. מה דעת כת"ר שליט"א?
 ה מדיקט וכדומה. ואין לחוש יותר מזה.אין צריך להרוס, רק לעשות מחיצתשובה: 

 
איך  ם כןוקשה לי דא .שעזרא תיקן נוסח הברכותכותב הרמב"ם בהלכות ברכות (פרק א' הלכה ה')  שאלה:
 "?בורא מיני דשאים"או  "בורא פרי האדמה"אם מברכים  ראבגמ נחלקו

ם כפי ין מלה אחת או שתינֵ גְ כל אחד מהחכמים סִ  ,שנה) 600( יהודה יבבמשך השנים מעזרא עד ר תשובה:
 ונו, כמו שיש היום מאות נוסחאות בסידורים.צחות לש

 
 האם מותר לספרדי לשנות את נוסח התפלה לנוסח חסידי? שאלה:

 אסור. נוסח החסידים מבוסס על שלנו ולא להפך. תשובה: 
 

 ספרדים?הנוסח התפלה של שנות לל עליההאם  ,ספרדיל שנישאהתימניה  שאלה:
 והעיקר בלי מחלוקת. ,אינה צריכה, תעשה כפי שנראה לה שובה:ת
 

האם יש ענין ללמוד היסטוריה ותולדות עם ישראל? והאם יש הבדל בזה בין ספרים שנכתבו על ידי  שאלה:
ים (כל עוד שלא מופיעים שם דברי כפירה או דברים יהודים יראי שמים ליהודים שאין בהם יראת שמ

 מסולפים)?
 מותר ללמוד, עיין באחרונים סימן ש"ו. תשובה:

 
 האם ישנה דעה שעץ הדעת היה עץ תפוחים?  שאלה:

 שנתבלבלו מאתרוג לתפוח (עיין תוספות שבת דף פ"ח סע"א). ,זו דעת הנוצרים. והיא שבושתשובה: 
 

___________________________________________________________________________________ 
 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 ד י ג י המ רו פ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
 חיים שלום הוא השידוך של צארטיל"   , "בשמים הכריזו   ו " ס פרק  

 תקציר ענייני: 
ויזמן חושד  כאשר חמיו לעתיד רב משה יוסף ה   , ו ת ו ר משבר קשה בימי בח יים עובר  ת אחד מגדולי ירושלים בשל כישרונותיו העילו ו שהיה אמור להי לום פינקלשטיין  חיים ש 

   . אצ"ל פרישה מהמחנה החרדי ולהתגייס ל   זה מביא אותו לידי   , טין לחלו כך הוא מרחק אותו    ל אותו כציוני ובש 
  ונה שנים מ ך ש מש ל , הוא נעלם  כמעט לגמרי מקיום מצוות תרחק  בשל כך הוא מ   , לי אפילו רמטכ"ל ו א הוא חולם להיות גנרל בכיר ו   , "ל לאחר הקמת המדינה הוא מתגייס לצה 

     זלמן. ו לשעבר אפרים  ס לגי   באורח ניסי הוא מתגלה אבל    , . דומה שאין לו תקוה בגורלו יידע מה עלה    ממכריו שאחד  י  בל 
הוא  עבר רוצה ליטול את חייו,  , הוא מערים ופונה אל חמיו רב משה יוסף ומספר לו כי חתנו לש גיו הצבאיים י ש י הוא מקנא בה   , יש לו שונא שמעוניין להיפטר ממנו בכל מחיר 

ה  וביל אותו אדם, הפגישה מ משה יוסף נחרד ולפיכך הוא פונה אל המו"צ שפוסק לו לקחת את בנו ולהיפגש עם  רב    , לו פגישה עם אדם שידריך אותו איך למצוא אותו   מציע 
 ם חייל.  למחנה צבאי וכך נודע להם שחיים שלום כיו 

  קה נ (ביניומי   י ' מתקרא בנג ש המר  שסובל מאויבו    ות , אפילו הרדיפ ו מהחלומות קשה להזיז כל כך התרחק ש אפרים זלמן נרתם להצילו מהמצב החמור, אך חיים שלום  
 מה לחפש בצבא.   ו שאין ל ילות אותו למסקנה  ב ו לשעבר) לא מ יץ  ב פערקו 

נראה האם    פרקים הבאים הוא מציע להחזיר את השידוך עם צארטיל שמאד העריכה ולא רצה לעוזבה, אולי זה יביא את היקיצה מהחלומות, ב   , אפרים זלמן לא נואש 
       ועיל. באמת ההצעה הזו ת 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

 ההכרעה מתקרב:   רגע 
   , יש למו"צ הודעה חשובה עבורו. המו"צ עקשטיין הודעה לבוא אל  וך  בר   י רב ן  או הג דרך  וסף קיבל  ה י מש   רב 

תחושה  עברה עליו  באותו רגע    , גופו כל  ת  טף א ו ש   רותחין   לוח קי ש כי  הוא הרגי   , אותו רגע מה שעבר על רב משה יוסף ב ה לתאר את  קש 
  י על   תי קיבל א  ל ה   , עד עתה   יתי כפי שעש   וכל לחמוק א לא  מעתה  ,  גיע ה רגע ההכרעה  אבוי)  אוי וועה ( הוא גנח בשקט לעצמו:    , ותר י ב קשה  

   . " ריו רהר אח בלי לה לציית לדברי הרב  

  , רחוק הלב מהמוח כרחוק מזרח למערב ך  א   , רין עור   לא יית ל יו לצ גמר בלבו שעל ש למרות    , שהרגע הזה יתאחר עוד ועוד   ה פ בסתר לבו צי 
   . בכלל ו קל  אינ בר  הד שום  י כשמגיע עת הי   , ההחלטה   אבל לא בחלק   ודעה הכל נמצא רק בת 

   , מה שלא יאמר הרבי קשה לו מאד. עה מאד מההכר   פחד   הוא 

  הוא אם לא יעשה את הצעד הזה  ש ידיעה  ה   , ר ש איך אפ   יחו לגורלו קשה כקריעת ים סוף, אבל גם להזנ   , וא לקבל את חיים שלום כמות שה 
יו  ת פו בשאי   , א רחוקה סבר לא  זו    , ם אחד ממנהיגי הציוניי   יה יה ש   יתכן מאד  ,  חם ה' יר   ל לבסוף לרדת לחלוטין ולהיקרע מתוך עם ישראל ו על 

   . שאין להם אח ורע ם  העצומי   חותיו ו בשל כ   לרום הפסגה ס  הוא לטפ   מסוגל ת  מו העצו 

  רשו י פ שנו ו אלו ש   דפים אותה, ידוע שתמיד אש הרו יהיה ר   הדות החרדית רה של הי יה בשר מבש אם אחד שה   , היה איזו בושה וחרפה ת 
על  ו וש הנכון של הפסוק  ר י (אין זה הפ   או" ך ממך יצ י חריבי מהרסייך ומ " ים  ושל מ ה   כבר אמרו כפי ש   , כולם מ שים  היו ק הודית  לה הי מהקהי 
   . ) נאמר   פרפרזה משקל  

שות  התעלם ממנו בשעות הק כש   ו מצב אשם לא מעט ב שהוא    התחושה הקשה איך יוכל לנקות את עצמו מ   , אשמתו המלאה וכל זה ב 
עולם  רעה ל שההכ לו    לפיכך נוח היה   , בו   אחזה   " רי רי אוי לי מיוצ אוי לי מיצ " ת  תחוש   . מה יו סכנה הא בלי לחוש ב   יונים בכך רץ אל הצ   , ביותר 

 . לא תגיע 

סגור    הבית היה    לביתו   כשהגיע   , שכונת קטמון ב בשארית כוחותיו הלך לביתו של המו"צ    , מעשה חייב הוא לעשות  תה  ע   ה אבל כשהגיע 
  מבקר ביומיים האחרונים צם    , שלא בטוב המו"צ  חש  בקר  ב כי  סיפר לו  א  הו   , ביותר   י נ רצי   ו כשמראה בחוץ  ין לו  המת   מקורביו אחד מ ,  וגר ס ומ 
כדי    למרות חולשתו הרבה,   דים כאלו היה מו"צ צם בל, במקרים מיוח ו לק שעלי ביותר  ה  קש   לטה עומד הוא בפני הח נראה כי    , ערב ד  ע 

   . הנכונה לקבל את ההכרעה    שיזכה 

  . ק " בלשה נצרכים ביותר אומר הוא  דברים    רק   , ת דיבור ט בתעני ם נוק הוא ג   לפיכך   , מו כעת תפקיד קשה מאד על עצ   נראה כי המו"צ לוקח 
ה  בר ידח הד ולי  עם עוגה והתנצל כי יתכן שיקח זמן רב וא הוא הגיש לו קפה    , וד ית לחדר הלימ לב   ו יס משום כבודו של רב משה יוסף הכנ 

   שוב. 

לם איתה עד  החלטה שלא יהיה ש   , הוא לא יאמר לו חריות הא כל  עם  נושא ההכרעה    את עצמו  על  שהמו"צ לוקח      וסף הבין רב משה י 
הוא רק מבצע בפועל    , לחלוטין ו  את העצמיות של   ק ך לסל ניין, הוא צרי בע   ד " מ א  כאילו הו   , ראשו   צריך לשבור את   הוא   מה ל   כך   הסוף, אם 

את כל ספר  לומר    , עשות , כל שעליו ל ביותר   ת י ל א מ י ינ המ ה  תהי ו ריות  ו לא מוטלת שום אח לי ע   , פרט בשום    צד א  , הוא ל אומרים לו מה ש 
 . בצעד נמהר   יקלקל   א ל יצוע וש לל ב וטל עליו יגיע לכ שמה שי   , בבכי רב   ים תהיל 

תפלל  כל שמוטל עליו לה רק שליח ההשגחה העליונה להוביל מהלך שמימי,    , ניין ע , הוא לא צד ב רב   רוגע חש רב משה יוסף    זה מרגע  
 ב ביותר. הצד הטו ליחות על  שיעשה את הש 

  ן כו מתי ייקרא אל המו"צ, ברגע הנ   , לחץ לו    מעתה אין ,  התלהבות פרקי תהילים בזה אחר זה והחל לומר ב התהילים  יא את ספר  הוא הוצ 
 הנכונה.   רך ה ספק שהוא נמצא בד עת מ   אין לו   , נס יכ 
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 מו"צ. יכנס אל ה לה   משמש כעבור שעה וחצי קרא לו ה 

כולו    , כשראשו כפוף ליד השולחן  ש, המו"צ ישב  אור השמ   שהכהה את עבה  וסים עם וילון  מכ היו    נות , החלו לולית קלה באפ י  ו ר ש החדר היה  
   וך פיו הקדוש. מת   ק ס פ לפני שעומד הוא להוציא את ה   , רדה ח ה ו עטוף בירא 

הרב    ) ב שיחי' כבוד הר צהרים טובים ל (   " ין געזונדט זי   אלל ז   צום רב לפט  ע גיטן  ' א "   : ד א קול שקט מ פיכך אמר ב ל   , פריע רב משה יוסף חשש לה 
  ין דקות ממושכות, העני חשבות  הרב במ   ע ק ש   , לאחר שהתיישב הוא הורה לו להתיישב   , וש נראה על פניו ת וחיוך קל ניו הקדושו הרים את עי 

 כהלכתו.   והכל יובן ת ידיו  מתח מכשול  חס לא ייצא  שחלילה ו   , עתא דשמיא לסיי ה  תפיל שאת  ני כן צריכים ל לפ   אבל במוחו  דר  מסו 

 : לרב משה יוסף ר המו"צ  אמ   , לאחר זמן מה 
   . מן רב ז   , דע לך שהיה קשה לי להכריע בשאלה שלך וסף (היקר)  משה י   רער רב טייע " 

כבר    , ה וט פש   ה אינ כלל    לה א ש ה [   " קאמפלעצירטע זאכין   ע לעכ ע ז ' שוין לאנג נישט געהאט האט א   האב ' כ   איז זייער נישט איינפאך   פראגע   ע ד " 
 ] ך ה עניין כה סבו זמן רב לא הי 

, אם  ם רח ה' י   " שער הנון " קרוב ל   ממש   נמצא הוא כעת  יל,  עליו כל   השתלטו החיצונים    , רח"ל   רא בעומק הסטרא אח ת  ע כ לנו נמצא  הבחור ש 
   . קדושה מאד הה ו גבו   נשמה   הי כי זו   , ורות ד זו תהיה בכיה ל   , הנשמה שלו אובדת כליל   , אמיץ   לה וחס לא נעשה מעשה חלי 

נראה שיש לו    , ה' מלאך  כ   הר זו בנים ומראהו  וף ל ט הוא היה ע   , חלום יון  חז ב   , נוחו עדן ה זלמן  רבי שלמ צדיק  ה   ביו י א ל א   ם הגיע ימי   ר מספ לפני  
  בתחינה ובקשה, הוא פנה אלי    , ום ל ש מיד שזהו האבא של חיים  ראיתי את הדמות הרגשתי  ת שמעולם לא  רו למ   , מקום גבוה למעלה 

   . עליהם   לגבור בכדי    מאד קשים    ת ניסיונו   ה , יש ל בה   ות ראות שאוחז הנו   פות מידי הקלי   ים שלום י ח   לחלץ את נשמת   , כל שניתן כ לעשות  

לצאת מתוך  כדי    , בחטא   ה ז מעמיקים את האחי   כשחוטאים הרבה   ך א   , פיתוי היכולת לגבור על כל  תנת  י נ ו קולה  בחירה ש מיד יש  אף שת 
מדי  חלומות גדולים    ם ו של   ם חיי יש ל לדאבון הלב    , ל לפיתוי שוות משק   עות משמ   משקל נגדי בעל   חוטא ל צריכים להציב    " עמק הבכא " 

   . בחירה" " יאו לידי  ל נגדי שיב אין לו משק כעת  יקים לו את המצב,  שממת 

של אחד  כ גבוהה מאד  אין ספק שהיה מגיע לדרגה    , לנו ם היה נותר במחנה ש א   מאד.   גבוהה נשמה  לנצח    אבדה   , ם ש   לילה וחס ישאר באם ח 
נו  לדאבונ   , יה אל   ה ת ו כדי למשוך א   , חיילותיה   לפיכך גייסה את כל   , הה גבו   וותר על כזו נשמה מוכנה ל יתה  א לא הי מגדולי הדור, הסטרא אחר 

 משקל נגדי לסטרא אחרא.   ק ליצור ר   , ותרה דרך עתה לא נ   , תה במשימ עכשיו  עד  יחה  הצל רב  ה 

סטרא  לידי ה כטרף קל  פל  נו ה  לא הי   , ו שואה ל אם הייתה נ   , משמים נועד לחיים שלום  צארטיל היא הזיווג הנכון ש כי    יפר לי בחלום האבא ס 
לפיכך    , היה טרף קל אך משמים לא רצו שחיים שלום י ,  מר לידי ג להגיע  להפריע לשידוך  מאמצים  ה כל  את  א  הסט" לפיכך עשתה    , רא ח א 

   . שלום יים  ע שידוך מלבד ח לשמו סיבבו שצארטיל לא תתרצה  

כי הוא  ב   גמה א פ ל שזכתה ש   שמורה מכל משמר, ה ית  הצדקנ דש את צארטיל  עד שקשה להציע לו מח   , תרחק כל כך ה לא שחיים שלום  א 
   ? צוע להביא שוב את הזיווג הזה לכלל בי   צליחים איך מ   , קשה עוד יותר סיון  י נ עשה ה עתה נ   , זה 

   ! יה לבעל   דה את האב   להשיב   : לך   וק ס פ א ש   , התחנן בפני   מה זלמן רב של 
תחי'  ך  לבת מר  לו , עליך  הסטרא אחרא ות  כוח   איך לגבור על ספת לחיים שלום  נו לא שאין דרך  א   , תר ביו קשה  בקשה    הי שזו   ספק   ן אי 

   . מה בה שלי להשיב את בן הזוג בתשו   , תפקיד מימי בו נמסר לה  יש כאן מהלך ש כי    , שתתרצה לפסק 

רב שלמה  אמור לה ש   , רחוקים ביותר   הדברים נראים  למרות שכרגע    , ימה ישוב בתשובה של   חיים שלום כי    , ה שלימה ן באמונ עליה להאמי 
יוכל  מי ש   , הליך מאד כדי להתחיל את הת חזקה    דחיפה צריך  רק  וא  ה תקומה,    "ת שי ת ה עזר תהיה ב חיים שלום  ל כי    , בנאמנות הבטיח    זלמן 
  , ו ינשא ל משמים מובטח לה שעד שת   , ים בלי שום תנא   " כן "   עליה לומר   , דוכין י ש ר ה ת קש ש א סכמה לחד בעזרת הה   , לו יד זו היא יט  ש ו לה 

תלמידי  גדולי  הפך לאחד מ ו בפניו והוא י יא ייפתח מ ש תא ד י סייע שער גע שישוב  בר ,  כבראשונה עוד יצמח  בס"ד  ישוב בתשובה שלימה ו   הוא 
 . " ס י גרו   זייער ער וועט זיין זייער  "   ל ירושלים חכמים ש ה 

את כל העתיד    סידו פ שלו, כל אלו שלחמו ה ו עליו משמים שהוא השידוך שלה    כי אסור להתנגד לשידוך שהוכרז שיחי'    ביתך   ני ר לב מ עליך לו 
  ת צארטיל לכל שידוך בלי כל הסבר תנגד שלא בחינם מ הבין  ל   ה לם ומלואו, עלי ליכים שמימים יכולים להרוס עו כשמתערבים בתה   , רח"ל 

 היצירה.   הנכון לה משעת מלבד בן זוגה    דוך שי   ם , כי משמים כך סיבבו שהיא לא תוכל לשמוע שו מניח את הדעת 

  יש ש   לינו לחשב מר ע כלו   יותר. ו   יתן לזה שנה הבה נ   , רקם להת ממושך    רים צריכים זמן הדב ות ו , הי ביותר   סיף לך עצה פרקטית עתה רצוני להו 
לא  בר  ד בזה ה ,  ולסגל עצמו שוב בתהליך קיום מצוות שלם   לשוב לבית הישן   תרצה עד שחיים שלום י כמה חודשים  שיקח    כאן תהליך איטי 

ך  גם אשת ,  חרור הוא נכס לצבא והם יערימו קשיים גדולים לש   , קלות יו ב רו על הצבא שלא יוות יות ברשו ה עליו עוד ללחום  יהי  , יסתיים 
שנה  ב או אב  תמוז  בות  לתכנן את החתונה בסבי לך  כדאי    בקלות, לכן ך  ה לא יל זאת, סביר להניח שז   כדי לעכל   ובתך יצטרכו זמן ממושך 

   . " הנ"ל השינוי    ת את זה פרק זמן סביר לעשו   , תשי"ג הבאה  

זה פשוט להכריע בשאלה הרת    ר סחטו את שארית כוחותיו, לא היה אמ מאד, נראה כי הדברים ש   ו נחלש ם את דבריו כשקול סיי   המו"צ 
מוטל התפקיד לבצע את  משה יוסף ומשפחתו  רב על תה עשה את שלו, ה, ע גיע לכלל הכרע ד שה ע  , ר דב ב גורל זו, כמה כוחות השקיע  

 ראשונה. ה כב בה שלימ ו בתש חיים שלום  וב  ש י בס"ד    , הנאמר 

 * 
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אך לא היה מוכן נפשית  השיב את השידוך בלא תנאים,  לו ל   שהמו"צ יאמר   , לאפשרות הזו יפה  בהלם מוחלט, למרות שצ היה    יוסף   רב משה 
לא הייתה שום  ש זלמן המנוח    רב שלמה ש עד    , עד כדי כך רגזו ישני עפר ,  ז"ל רב שלמה זלמן  לום את  אה בח יר ש   עלתה על דעתו לא  גם    , לכך 
ל  א   חזקה   חנית רו ת  שייכו   ו ום ול ם של לחיי הייתה  בשל זה ש נראה  כ     , שידוך ה   ר את להחזי   ו יע עלי פ הש הגיע אליו ל   צ עם המו"   בחיים   יכות שי 

א ידע את גודל האסון  הו   , מצב על ה   תק א ש ז"ל ל שהאבא  בעליל  נראה    , הנוגעים בעניין   ל להשפיע על יוכ ש   י כד   כדי לקשר די בכך    , המו"צ 
   . מלל האו   אירע לבנו ש 

צה  אחד שלא ר   לא היה יום   , בד נה האו על ב ר דמעות  לא פסקה מלהגי נית שמרגע האסון  ק ד י יודע אם לא התפילות הרבות של אשתו הצ מ 
שני עפר שיעזרו  כל י את  היא העירה    , ו הרוחני של בנה ב צ ובכתה על מ   ם הר הזיתי ב   יקים השונים שטמונים צד לקברי ה או  י  לכותל המערב 

   . המקורות אל    נה ת ב יב א להש   חמתה הקשה לה במל 

סיפורים  לה  רח  א מ ו ה   , ש את האמת לטשט סה חיים שלום  ונים ני בה במכתבים הש דר א   , מפי איש וראה  את האמת הנ   ה אף שלא ידע 
את  ל  " רח עזב  לבה מאותת לה כי חיים שלום  , כבר כמה שנים ש הי לא טעה לבה האמ אך    . מין שלא נטש את המחנה א ת בתקוה ש   , שונים 

ה  לכן היית ,  שקרים ב   מים היא תפסה אותו כמה פע   , נחושה   צח במ לה  מסוגל לשקר    הוא ש   ה ידע להתראות עמה, היא    ה צ רו   ינו א הכל ולכן  
   . בה נמצא בנה נה הרוחנית  אותת על הסכ מל   שלא פסקו   לה ה לתחושות האמהיות ש ער 

מץ  נו ועושה כל מא יד ב ת ע על  הוא נלחם  עתה    , מים דמת עול בעלה המנוח מתר הצליחה לעורר את    תפילותיה הרבים ל ידי  נראה שע כ 
צריכים  ,  החתן שחיים שלום הוא  מים  ש כאן איתות מה לנו  יש    , , אם כך מה שלי   תשובה ב   חיים שלום וב  יש שעל ידו    כדי   להשיב את השידוך 

 שידוך יחזור. ה רקע כדי ש להכשיר את הק אם כן  

שמחה  .  יוצאי חלציו כל  מ   ת ודי ה י בעזהי"ת הסיפור יסתיים בצורה טובה ושירווה נחת  ש ת  ו חמימ צא מבית המו"צ עם ברכות  רב משה יוסף י 
  הקדוש שיחי' מו"צ  שמח שה וא חש  , ה ר צעיר כנע   אותו בקלות או  נש   רגליו   , ם של עצבות וקושי הרבה שני   רי כל כך עטפה אותו אח עצומה  

   . רועה שמחפש אחריו שאין    " ה תועה ש " אינו כ הוא  ו   תו לכל אורך הדרך מלווה או 

 . אצל המו"צ היה  בלי הסבר חזרו אליו כל הקשיים כאילו לא    , ו רי אב ט על כל  משתל שי  ו ק את ה אבל כשהתקרב לביתו חש לפתע  

  את ההוראה עתה  ל  תקב   היא יך  א   , שידוך ל   התנגדות   כבר שברה שיאים של ש קשנית  הע תו  ת בי נוו עם  תמודד  לה איך    , שכלית אין לו דרך  
ה כמו  תה לחמ עד ע   , וגרמה לו מועקה איומה כעלה ברוח  תו  או   ה טלטל היא    , אין לו מענה עליה    קשה אלה  ש   ? להשיב את השידוך   , התמוהה 

הוא שמע מפה    , צארטיל נועד ל שיש סימנים מהשמים שהשידוך הזה    עם תבין הפ   ם הא   רב את הרעיון, ל מי שניסה לק לביאה פצועה כנגד כ 
לה  ר , אסו היות עזר כנגדו ל  את צארטיל בת ציפורה  ימנו ז כבר  ים שלום ם ליצירה של חי עים יום קוד ארב ליט"א כי קודשו של המו"צ ש 

 מנגד. יעמד  לה ת נפשות אמיתית, אסור  כאן הצל יש  ש ר  יק בע ,  זה שמימי    ך י להפריע לתהל 

  דות כשל זקן בן שמונים רגליו כב   , אלא שהקושי גבר עליו   , ן מנסה להתעשת ולהשוות לעצמו מראה סביר לחלוטי   , ד ליד ביתו עשר דקות עמ 
מעבר  לא דיבר עמה    זמן   ה כל כך הרב ש אחרי    , כה טעון   לא ידע איך מתחילים לדבר על נושא   , הוא עמו   פניו בל ש כ נכנס לבית  לבסוף    , פלוס 

   . למשפטי נימוס 

יה  עומדת לפעור את פ , הארץ כאילו  ו י משתלט על  ם פחד אימי ש  חש   , בוא אל לב העניין כדי ל   ט פתיחה משפ מוחו  ב סה לנסח  כמה שני 
 .  שא הטעון מילה אחת על כל הנו לומר  הוא אינו מסוגל    , ולבלוע אותו חיים 

אבל במסתרים    , לא ידעו   גלי כדי שהילדים   זאת בבית בריש   ו היא לא תאמר ל   , דברים שיאמר לה בעקבות ה   את ההתקפה שיקבל   דמיין הוא  
בונות עב כרס היה  פנקס חש   , מאד   היא כבר פצעה אותו   , אנושות שיכולה לפצוע  מאד    צנית ק לשון עו יים, יש לה  נה אחת אפ תשיב לו מ 

 . מהם   פסה אחד לה מכל כך הרבה מקומות, והיא לא פס   ה וכשרצתה להשיב הי   במסתריה מונח  

ילדים  מן ה   ת וסתר מ די  היא    , בבית   ת רר ו של מתיחות ש   שקטה   אוירה ו בעבר,  פי שהי קולחות כ כבר כמה שנים שהשיחות ביניהם לא  
 הולכים כפי שצריך.  מבין כי החיים כבר לא    היה בעבר ש מה  ע  ד אבל מי שי   , החכמים 

. אבל  מסוים שהועיל לניהול הבית   " טטוס קוו ס " כך נוצר מצב של    , אים שיכולים לקומם אותה לעלות נוש חק מ דל להתר ת ש רב משה יוסף ה 
 הטיל עליו המו"צ. ש החשובה  ליחות  תצא תקלה מהש   תפלל בלבו שלא , הוא ה זה עומד לקרות היום  

היא התייסרה מאד מהמצב שאין לה עם בעלה  היא לא ידעה מה,    , שמשהו גדול עובר על בעלה דקים  ה בחושיה  הרגישה  מה  כ ח ה   ציפורה 
ה  ת חייה אבדה ל חשה כי שמח גם  היא    , שתנה כל הבית ה ות  בשנים האחרונ   , הודיים. ל הבתים הי כפי שנהוג בכ   רציני   " דו שיח " יותר  

כנגדו  קידשה  טעויות חמורות בכך ש ערה ציפורה על כך מאד, היא הבינה שעשתה  הצט   ה לב בתוך    , בעקבות המלחמות הלא פוסקות 
 . בשיתוף תה זאת  מלחמה ולא עש 

לפתוח  כל אימת שחשבה  קות, אך  פוס תי  חמות הבל ומחילה על כל המל   ולומר לו שהיא מבקשת סליחה   לבוא   ה ת צ ר פעמים רבות ר כב 
ריכים תעצומות נפש שלא כל אחד  על טעויות העבר (לזה צ   ודות לקום ולה   אומץ   אין לה    , אינו ניתן להתבצע שה שהדבר  באיזה משפט ח 

  ו , אין ל לו קה ש ע מו ו ואין לו בפני מי לפרוק את ה עובר עלי גדול  ה שמשהו  הרגיש   , ד יו נפולות מא אבל עתה כשראתה את פנ   כיל אותם) מ 
  " הצילו -געוואלד  " שקט  ב גישה שבעלה זועק  ר , לפתע ה מעיק במשא הבעל, דבר זה מאד קשה ו חלק חשוב ביותר    לת ט ו שנ   ו בית את נוות  

   . הלב להוציא את מה שיש לי על    רי לי ז עזרה, אנא ע אני זקוק ממך ל 

הפעם התפקיד    , מסוגל לעשות זאת לבד   אינו החכם  ה  ל ע ב   , תיר פ הבלתי    ץ את המעגל ו יע הזמן לפר אולי הג   , מחשבות מהירות טסו במוחה 
   . תחרוג ממידותיה הקשות תקנה את עולמה עם  אם הפ   , תשתלט עליה אווה  ג הפעם ה אסור שגם    , טל עליה מו 
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שכנים וידידים לא  כדי ש   אולה ם ג ו מחוץ לתח להליכה  יא תבקש ממנו שיצאו בערב  ה   מיץ, א   שה מעשה תע ש החליטה  בהחלטה של רגע  
 . ירת הבית ו כל החלק שלה בעכירת או   היא תבקש ממנו סליחה על   , זה יקרה   יום ה   , אישית ה   את השיחה   שמעו י 

יתחיל  הקרח    הר שבו    אולי הגיע הרגע   , תף ו ש ההזמנה הלא שגרתית, כבר שנים שהם לא מוצאים רגע מ פתע מ ד מו מא רב משה יוסף היה  
 , הלוואי שכן, יהיה זה חיוך מלמעלה. להימס קמעה  

 *** 

למרות שעבודה זו    , אמן מציורו עה את ה היא קט ת"א  10  סגר רחוב המ סגלוביץ ב מנואל  מה  ה ו אמן הב של    נשמעה על דלתו   נמרצת קה  דפי 
   . סה אין פרנ   עדיהן כי בל ם גם להיות ערניים לנקישות  אבל צריכי   , כדי לדייק מאד  מצריכה ריכוז גבוה  

היה  לא    הוא שרון,  ב היצירות במיטב הכי מיט   את ן צייר  , היה לו סטודיו מכובד בה רפקציוניסט בהן פ   ה שהי   עבודות ס משתי  נואל התפרנ מ 
ן האורגינל לתעתיק ולא  י ב שאין    ק תמונות אבל הוא יכול להעתי   , עצמיים ברעיונות  יקאסו  פ הוא לא יכול להתחרות עם שאגאל ו   , גאון יוצר  
  דש כדי להבטיח בחו   שר למכור פ לביתו, כמה יצירות א להביא טרף בכל זה כדי אך לא היה   , המחירים שגבה היו בשל כך בהתאם   , כלום 

חיי סטייל    ים דורש   סיכים מאד המלכה והנ ית  משפחה תובענ   ו יש ל   , לא יכול להרשות לעצמו חיי עוני   הוא ,  ת ביתו שיהיה לו די לפרנס 
כדי לספק את הצרכים    , לילה ומם ו י לצמיתות עבודת  למענם    ר את עצמו ו מכ ל רצע  הנ העבד  לזה צריך הוא    , בליינים ר כמנהג ה ת ביו   גבוהים 

   . החיוניים שלהם 

קד  ו פ   ואיש לא ת  ימים ולילו עליו  עברו  נאה, אך פעמים    ן דיו פ הוא  ושה  ע   או אז   , ה יפ ירה  יצ איזו  עשירים לרכוש  לעניין  הוא  יח  צל מ פעמים  
פקדו  ש   עטים ו מ ה   תיירים או ה   ) שלא רב היה ( העשירון העליון  רק    , תרות אלו מו מי יכול להרשות לעצמו כ   כיום בימי הצנע    , את הסטודיו שלו 

ם  ג   בעסקיו) מלאים  נסה שיהיו שותפים  מס הכ   מפחד   ילוט ידי בש הוא לא השקיע מ ( ודיו שלו  לא כולם היו מודעים לסט אך    את תל אביב 
תפשר יפסיד את השם  (אם י   ל פ ל ו מחיר מפ   הקונה הפוטנציאלי לרכוש את התמונה ולשלם עליה הצליח לשכנע את  אם הגיעו לא תמיד  

   . ) שחשוב פי כמה וכמה   שלו 

עד שאיש    , חדש רופיל  פ ו לעצב  מרחקים כי יש בכוח ויות, שמעו יצא ל לעצב דמ   מונות היו א ר שחקנים, ידיו  ו פ י א   , לפיכך למד מקצוע נוסף 
היה  כך    , עזרתו את    שים בק מ ו ו ל דלת קים ע מתדפ משחקיהם היו  במה שרצו להצליח ב אנשי ה   , לפיכך הקודמת הדמות  את  עתה  לא יזהה  

 . אין לו על מה להתלונן תיים  בינ   , את יוקר המחיה שורד  

  שה איש צבא אצלו, עו מה    , מאד לא  א התפ ו. הו סטודי להיכנס ל באדיבות  תמיר שביקש  איש צבא  הוא ראה  את הדלת,  פתוח  מנואל מיהר ל 
לכבוש את הסקרנות, קהל לקוחותיו    , עבודה ההצלחה ב מ חלק    , הוא כבש את סקרנותו רים ולא באיפור,  א בציו עניין ל שים כאלו אין  לאנ 

 . ם בענייניה   ת אף והב תחיב אינו א 

 שאל באדישות מעושה.   " כול לעזור לך? כן במה אני י " 

 השיב החייל.   " ץ ו בר בח הב לד לא או יכנס פנימה, אני  "אני יכול לה 

 שלו לחלוטין.   פיל ו ר שישנה את הפ יפור  מחיר על א   החייל יקש ממנו  ב סגרה הדלת  אחר שנ , ל הקטן דיו  ו ט נכנסו לס הם  שני 

  אני לא סוחר ערבי   : כאומר   , , מנואל הורה לחייל את הדלת חיר כה גבוה לא התכונן למ   הוא   , ו , החייל עיקם את אפ מנואל נקב במחיר די גבוה 
 י כבר בהתחלה. וקב את המחיר הסופ גאה שנ ני אדם  , אבל א לים בכך רגי ני  המזרח התיכו   ק שו ב   , וח ק ל למי שרגי 

 ר. אין לו זמן מיות   , יל שמנואל עקרוני לחלוטין נעמד במקומו מתלבט, מנואל רמז לחייל שיצא מהסטודיו ה החי כשרא 

 . דבריו את  יים  ס   " תי ד ו שוב לעב בינתיים אני חייב ל   , הרי תדע את כתובתי   , ם תרצה להתחרט א " 

 בהסכמה למחיר שנקב.   ו נענע הקל עלי כנן ל אינו מת   ן האמ כי  כשראה החייל  

 ונתן לו לבחור באחד מהם.   צבים מעו   פורטרטים הציג בפניו כמה  הוא    " ? , איזו דמות היית רוצה ה גש לעבוד אוקי ני " 

תו.  או   זהה ממקורביו לא י שני איש  ומצד    בידה חת הדמויות שנראתה שאינה מכ יע על א ב צ לבט וביקש את עזרת האמן, האמן ה הת   החייל 
 את אישורו.   ן ונתן שבע רצו החייל היה  

   . עצמו החייל יראה את  הוא הציב את המראה כדי ש   , חפושות והחל בעבודה ת האמן הכניס אותו לחדר ה 

   . לא סיים את העבודה   , לא אישר את הדמות   לה עד שה 

 . מן הא   ים הוסתרו אצל המד   , נסה שנכ ת  לדמו   אדם שלא דמה בכי הוא זה כעבור עשר דקות יצא מהסטודיו  

בו    , אבל הם טועים סיון י שוטה וחסר נ   ותו א   ושבים , הם ח שמנסים אותו על כל    עתה יש לו את הדרך לעבוד   , לרווחה   מה נש   דמות ה 
  מאחורי מי עומד    , שמטרדיה את מנוחתו   אולי יפצח את החידה הקשה   , ולא עוד   , ק מהמלכודת ם לו יש מספיק שכל כדי לחמו ג   , לחלוטין 

 . כנית השטנית ו הת 
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אהבת התורה בערה בו באבי מורי הצדיק זצ"ל. לא היה בעיניו ח�ד גדול יותר מאשר 
בתימ  גמרא לבעלי  שיעור  מו�ר  היה  בוקר  בכל  תורה.  בשיעור  יהודי  לזכות 
בבית המדרש "בית דוד" בבני ברק, בו למדו את הדפ היומי בה�ברה נפלאה, 

ובמ�גרתו �יימ כמה פעמימ את הש"�.
ב�יומ האחרונ קמ אחד המשתתפימ, רבי נחמנ לייכטר ז"ל, שעבר זה מכבר את 

גיל השמונימ, ו�יפר:
"כאשר התחילו ללמוד את המחזור הנוכחי, דחק בי הרב קובל�קי להשתתפ בו. 
אמרתי לו שאני כבר זקנתי ושבתי, בשביל מה אתחיל עתה את הש"�. הבטיח 
לי הרב קובל�קי שאמ אתחיל - אזכה ל�יימ. לא ה�תפקתי בדברימ שבעל פה, 
ותבעתי ממנו הבטחה בכתב". ובדברו הוציא פתק ישנ מכי�ו והציגה לעיני כל 

הקהל: "הנה ההבטחה, והנה מימושה!"...
דבריו אלו עוררו תהודה רבה, והרבו �פ�לימ בבית המדרש.

שנחטפ  זצ"ל  בנימינ  רבי  בנ  צבי  שמואל  רבי  הצדיק  מורי  אבי  לפטירת  שנימ  כ"ח 
מאיתנו בליל שב"ק פר' שלח כ"ג �יונ תשנ"ג. מי שזכה לקשר עמ אבא זצ"ל, 
עד  חש  וח�ידות,  טובות  מידות  שמימ,  יראת  תורה,  ממנו  ללמוד  שזכה  מי 
את  שפגשו  אנשימ  בה�תלקותו.  שנפער  והחלל  הח�ר  את  הזה  היומ  עצמ 
בשביל  אותו.  לשכוח  יכולימ  שאינמ  מ�פרימ  בודדת  אחת  פעמ  ולו  אבא 
וגמ  עמודימ  עשרות  של  גליונ  להוציא  צריכימ  אנו  חייו,  מ�כת  את  להקיפ 
אז לא ניגע באפ� קצהו, השתדלנו במ�גרת קטנה זו להביא טעימה מי היה 
עבדא", שמרנ  "אנא  הנפלא  ב�פר  דמותו  על  בהרחבה  לקרוא  אבא, אפשר 
לידי  מביא  שה�פר  העיד  שליט"א  קנייב�קי  חיימ  רבי  רבינו  התורה  שר 

יראת שמימ.

במ�גרת זו נפר�מ לראשונה מכתב מלא וגדוש בתורה ויראת שמימ, שכתב לי 
אבי מורי הצדיק זצ"ל בימי לימודי בישיבה.

לימוד התורה 
ותיקונ 

המידות, 
צריכימ לילכ 

יחד

 ב�"ד, יומ ג' ל�דר "אשר יבחר בו מטהו יפרח" (קורח) תש"נ
שעת חילופי משמרות הלילה, ו�ימנכ 'תינוק בוכה' (עי' ברכות דפ ג' ע"א).

לבני מחמדי יקירי הנקרא על שמ גדול וקדוש (הלא הוא מרנ פאר הדור החזונ איש זצוק"ל) הבחור אברהמ ישעי' נרו יאיר ויגדל ויפרח
דברתי אתמול עמ המגיד שיעור המ�ור אליכ הרה"ג ר' יו�פ שליט"א, ומ�ר לי דרישת שלומ טובה ממכ, שהנכ משתתפ יפה בשיעור וגמ שואל לענינ, וניכר שאתה מעונינ 

להצליח ולהתקדמ, וע"ז מצאתי לנחוצ לכתוב לכ עוד מהרהורי לבי על אפ שכתבתי כבר השבוע.
ידוע כי האדמ מורכב מעליות וירידות בבחינת 'עולימ ויורדימ בו', וזה ה�ולמ שהראו ליעקב ע"ה בחלומ. מאושר הבנ אדמ, ובפרט הבחור, שהצליח למצוא את ה�ולמ הנכונ 

והמתאימ לו כדי לעלות ולהתעלות בדרכ המובילה אותו לביצוע משימתו בשלימות האמיתית.
המשנה באבות בפרק ב' (משנה ט"ו): "רבי טרפונ אומר היומ קצר והמלאכה מרובה והפועלימ עצלימ והשכר הרבה ובעל הבית דוחק". אומר הרבינו יונה, מה פירוש 'המלאכה 
מרובה' - לימוד התורה ותיקונ המידות. זה צריכ להיות בשבילכ תוכנית החיימ ועיקר המטרה שאליה אתה צריכ להגיע ולהשיג, ותחזור ותשננ משנה זו הרבה פעמימ 
ותרגיש תועלת מרובה, ותדגיש היטב כל מילה, ובפרט ש"השכר הרבה", ו"היומ קצר". שני הדברימ, לימוד התורה ותיקונ המידות, צריכימ לילכ יחד, השאיפה לגדול ולצמוח 

ולעלות ולהתעלות בתורה זה המטרה בחיימ, ולככ נוצרת (ראה אבות פרק ב' משנה ח').
"טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו" (איכה ג, כה), זה הזמנ המובחר והנעלה ביותר מכל זמני החיימ. "כחצימ ביד גבור כנ בני הנעורימ" (תהלימ קכז, ד), כמו חצ כמה שמותחימ אותו 
יותר, כנ הוא נשלח ליותר רחוק, כנ בני הנעורימ, כמה שעובדימ יותר בימי הנעורימ, כמה דפי גמרא וכמה הלכות וכמה חידושימ יותר שלומדימ ונהנימ מזה בימי הנעורימ, 

יש תועלת לכל החיימ. והעיקר מתוכ שמחה ותענוג ולא ח"ו מתוכ עצב וצער. אשריכ שזכית לישב באהלה של תורה וללמוד מתוכ מנוחת הדעת והנפש.
כתוב בפ�וק (שמ כד, ג) "מי יעלה בהר ה' ומי יקומ במקומ קדשו", רואימ אנו שיש ב' בחינות, א' מי יעלה בהר ה', וב' מי יקומ, שאחרי שעולה צריכ שיחזיק מעמד בבחינת ומי 
יקומ במקומ קדשו. ב"ה שזכית לבחינת מי יעלה, והעיקר עכשיו שתתחזק בבחינת ומי יקומ, שתהיה לכ תקומה וקיומ, ולא בבחינת עולימ ואח"כ ח"ו יורדימ, רק עולימ ונחימ 

ואח"כ שוב עולימ וחוזר חלילה, העיקר עיקרימ לא לרדת ח"ו, אחרת מתחילימ תמיד הכל מחדש, וחבל.
המשנה באבות שמדברת במעלת המידות אומרת ומלמדת אותנו בפרק ב' משנה י"ג: אמר להמ צאו וראו איזו היא דרכ טובה שידבק בה האדמ וכו', ר' אלעזר אומר לב טוב, 
אמר להמ ר' יוחננ בנ זכאי רואה אני את דברי ר' אלעזר בנ ערכ מדבריכמ שבכלל דבריו דבריכמ. עיינ ברבינו יונה על המשנה הזו אחר שמביא דברי הרמב"מ על משנה זו, 
מו�יפ פירושו כי לב טוב רצה לומר מדת הרצונ, וזהו ה�בלנ שאינו קצר הרוח ומתרחק ממדת הכע� ומשיב במענה רכ, אפ כי יעשו לו דבר רע י�בלהו, ואינ מר בפיהו כי חכו 
ממתקימ וכולו מחמדימ (עיינ שיר השירימ ה' ט"ז). תקח משנה זו עבורכ ל�מל ולדוגמה ולתכנית החיימ שלכ, תשננ ותשלש דברימ אלו ותדייק בהנ בכל מילה, ועי"ז תשלימ 
מטרתכ ובואכ לעולמ הזה, האמת כי המשנה היא לכל אדמ ולכל אחד, וגמ אני חזרתי עליה הרבה פעמימ, כי זוכרני שאבי מורי זכרונו לברכה ביקש ממני בילדותי ללמוד כ�דר 

אבות עמ פירוש רבינו יונה, והרבה פעמימ עברתי ביחידות וברבימ על פירוש זה.
כתוב (שמות כא, א) 'ואלה המשפטימ אשר תשימ לפניהמ', אומרימ בשמ רבינו רבי בונמ מפשי�חא זצ"ל, שהחלק בינ אדמ לחברו שנכלל במילה 'משפטימ' זה חשוב לפניהמ 
- לפני החלק של פרשת יתרו ששמ מדובר על מצוות שבינ אדמ למקומ, זה לפניהמ. וככ אתה גמ רואה חמותי שתחי' ה�בתא בירושלימ שכל חייה הקפידה ומקפידה על בינ 
אדמ לחברו, לשמח אנשימ, וזוהי מעלת דודנו הגדול הכהנ הגאונ ר' לוי שליט"א שמקפיד מאוד מאוד על להיטיב עמ כל הבריות, ומובנ ש�מל חייו של ר' לוי נ"י זה שמירת 

הלשונ מדיבור רע. תנ לחכמ ויחכמ עוד, תקיימ את דברי ר' שמעונ במשנה (אבות שמ) ותראה את הנולד, ובזה תחכמ עוד.
ב"ה שזכית למדריכ טוב ונכונ בדוגמת ש"ב המשכיל ר' יעקב הכהנ נ"י, אבל העיקר זוהי העבודה העצמית שלכ והעמל שלכ, ויגעת ומצאת תאמינ. תתחזק באמונה שתצליח, 

והשי"ת יעזור לכ ויתנ לכ חנ וח�ד שתצליח, ואזכה לראות ממכ ומכל יוצאי חלצי הרבה נחת.
אביכ שמואל צבי



  מכתב מאת המחנכ המשפיע, המזכה את עמ ישראל בקונטר� הנפלא "ישמח ישראל המבואר" הגאונ הרב יו�פ צבי רכניצר שליט"א
לכבוד הרב אברהמ ישעיהו קובל�קי שליט"א, כותב ועורכ את מתיקות התורה בגליונו של מלכ - העולה על שולחנ מלכימ - מאנ מלכי רבננ, יחד עמ רבבות אלפי 

ישראל, די בכל אתר ואתר, שלומ רב וכל טוב �לה.
בהתקרב היומ הגדול הילולא רבה של אביכמ - מורי ורבי, הגה"ח רבי שמואל צבי ב"ר בנימינ זצ"ל אמרתי הנה אבוא במגילת �פר כתוב עליו, מקצת מנ המקצת 
מאוצרותי - אוצרות של תורה ויראת שמימ, אשר ברוב ענוותנותו שהיה מצוי מאד במקומ גדולתו וצדקתו, כאשר זכיתי לעמוד לפניו כננ� לפני ענק, וליצוק על 
ידו מימ של תורה עמ דרכ ארצ, בדרכ הח�ידות והמו�ר, מלאימ חכמת חיימ וענוות חנ, שכמעט כבר אינ למצוא היומ כדוגמתה, וכפי שאמר לי הרבי זצ"ל בעל 
ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע, באחת ההזדמנויות כאשר �יפרתי לו על איזה ענינ ששמעתי ממנו, והוא שמח על זה כמוצא שלל רב, [כי על ידי זה התבהר לו ענינ 
פלא שלא היה מובנ רבות בשנימ...]: "רבי שמואל צבי ז"ל איז גיווענ א יחיד מופלא אפילו אינ אפאר דורות צוריק" [רבי שמואל צבי ז"ל היה יחיד מופלא גמ אילו 

היה חי לפני כמה דורות]...
כמובנ שאי אפשר להעלות על הכתב במ�גרת זו את מה שיש וראוי לכתוב על האי גברא רבה ז"ל, והיות שהנני עומד כעת בשנת האבל על אבי מורי רבי בנימינ 
ז"ל הכ"מ, אכתוב לכ על הקשר הראשונ שהי' לי עמ אביכמ ז"ל כאשר גמ הוא היה אז בשנת אבלו על אביו ר' בנימינ ז"ל [שימ לב לשמות הזהימ בהשגחה פרטית 

פלאית...].
היה זה כאשר יומ אחד התפללתי בבית הכנ�ת הגדול ברחוב רבי עקיבא, והוא התפלל לפני העמוד כאמור, הוא התפלל [יח�ית] קצת מהר, ואני לא הצלחתי 

להשיגו, נעמדתי על ידו ו�ימנתי לו אמ אפשר להאט קצת, והוא �ימנ בידו שלאחר התפילה הוא רוצה לדבר אתי.
אכנ לאחר התפילה התיישבנו יחד, ובנעימות וב�בלנות שאי אפשר לתאר, עמ החיוכ הידוע על פניו, התחיל לה�ביר לי את הענינ שאבל ל"ע מתפלל כשליח צבור, 
מלבד הטעמ שהוא עילוי גדול לנשמת הנפטר שעבורו מתפללימ, יש בזה גמ כפרה לאבל: בזה שהוא יוצא מעצמו ומו�ר את עצמו לכלל [וחייב אדמ לומר בלשונ 
רבו: "ער גייט ארוי� פונ זיכ אונ ער גיבט זיכ איבער פארנ כלל... אונ ארוי� גיינ פונ זיכ פאר יענעמ איז אגרוי�ע כפרה פאר זיכ אונ ממילא א עילוי נשמה 
פארנ נפטר]. כי שליח צבור פירושו שהוא צריכ להתאימ את עצמו לציבור, ולא את הציבור אליו, כי הוא שליח של הציבור ולא הציבור המ שלוחיו... "לכנ", המשיכ 
בנועמ אמרותיו ואמר - "לפני התפילה הבחירה בידכ אמ אתה רוצה להתפלל במנינ זה או לא, אבל לאחר ההחלטה להתפלל כאנ, אתה חייב להתאימ את עצמכ 

אל הציבור ולא להיפכ, וזהו כבוד הציבור!!!
ומיד הו�יפ עוד: "ואמ בכבוד הציבור ע�קיננ, יש לדעת שאינ חולקינ כבוד לרב [ולציבור] במקומ שיש חילול ה', ולכנ מכיונ שהקדיש הוא ענינ של תפילה על התגלות 
כבוד ה', בזה אינ להתחשב בלחצ הציבור, ויש לאומרו במתינות בנעימות ובכוונה גדולה". והו�יפ לפרש במתק לשונו שזה הכוונה: להקדיש ליוצרמ - זאגנ קדיש 
פארנ הייליגער באשעפער, דארפ זיינ בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה, וכשאומרימ ככ קדושה את הקדיש, אז כולמ כאחד עונימ אמנ באימה, ואומרימ יהא 

שמיה רבה ביראה.
ואז התחיל לה�ביר לי את כוונת הקדיש בפשטות בתו�פת ביאור קצת יותר לעומק, כאשר גולת הכותרת היא, שאינ הכוונה לבקש שיתגדל ויתקדש שמיה רבא, כי 
את זה כבר הבטיח הקב"ה שהוא יעשה זאת, כאמור: והתגדלתי והתקדשתי לעיני כל העמימ, ודבר אחד מדבריו אחור לא ישוב ריקמ, והוא א-ל נאמנ בכל דבריו 
האומר ועושה המדבר ומקיימ... אלא שאנו מבקשימ שהבטחה זו של 'יתגדל ויתקדש שמיה רבא' תתקיימ במהרה בחייכונ וביומיכונ ובחיי דכל בית ישראל בעגלא 

ובזמנ קריב...
את זה הוא למד מתוכ מעשה רב שהיה עמ הרב הגאונ מפוניבז' זצ"ל, כאשר כמה שנימ לאחר �יומ מלחמת העולמ השניה התקיימה בבני ברק א�יפה של גדולי 
ומנהיגי ישראל לדונ בדברימ העומדימ על הפרק בעניני חיזוק הדת. הנואמ הראשונ פתח את הערב ואמר: התכנ�נו כאנ לכבודה של תורה, לטכ� עצה ותבונה, 
כדת מה לעשות שלא תשתכח תורה מישראל, לאחר התקופה הנוראה שעברה על עמ ישראל וכו'. לאחריו הוזמנ הרב מפוניבז' לדבר, והוא פתח ואמר: "כבוד הרב 
שדיבר כאנ קודמ, אמר שהתכנ�נו לדונ מה לעשות שלא תשתכח תורה מישראל. ברצוני להעיר על דבריו ולומר, ח� ושלומ, אינ זו מטרת הכנ�, כי זו היא הבטחה 
מפורשת מהקב"ה 'כי לא תשכח מפי זרעו'. וימחל לי הרב על ההערה, כי כבר רבי שמעונ בר יוחאי כבר העיר כנ לחכמימ ואמר: ח� ושלומ שתשתכח תורה מישראל. 

אלא מטרת הכנ� היא לטכ� עצה כדת מה לעשות שיהיה גמ לנו חלק בקיומ ומימוש הבטחה זו...
ככ הוא גמ ענינו של הקדיש כאמור, הבקשה שלנו היא שההבטחה של התגלות כבוד שמימ תקוימ ותתממש בחיינו ובחיי דכל בית ישראל וכו'.

אני חייב לציינ שכל זה היה לפני שהוא הכיר אותי כלל, וגמ אני לא הכרתי אותו, פשוט אהבת ישראל במלוא טהרתה...
�יפרתי את זה לא מכבר לאחיכ הגדול ידיד נפשי וידיד כל בית ישראל הרב חיימ דוד שליט"א, ואמרתי לו שמאז פטירת אאמו"ר ז"ל משהתחלתי להתפלל לפני 
העמוד אינ יומ שאני לא רואה וחש אותו למולי ושומע את כל דבריו אז בקול גדול ולא י�פ, כמי שמזכיר לי מהו שליח ציבור ובעיקר מהו הקדיש!  אינ לי �פק שגמ 
הוא זוכה בעקבות זה לעילוי נשמתו הטהורה בגנ עדנ, יהי זכרו ברוכ ומבורכ לעד לכל בני המשפחה ולכל הרבבות שזכה לככ 'כאילו ילדו', את הידועימ לנו ואת 

שאינמ ידועימ לנו, על אלו ועל אלו יהיה מליצ יושר טוב ודורש טוב לכל זרעו, אמנ כנ יהי רצונ.
אמ תוכל לפר�מ את זה בגליונ המתוק והנפלא שלכ, יהיה זה עבורי מעינ תשלומ �מלי ומזערי ביותר עבור הכרת הטוב שאני כל ככ חייב לו.

בתודה ובברכה, יו�פ צבי רכניצר, בני ברק

מכתב מאת הגאונ הרב מאיר כ"צ שליט"א ראש כולל ברמת ויז'ניצ חיפה וראש מכונ יד רמ"ה
'במקומ גדולתו שמ אתה מוצא ענוותנותו', 'שמואל בקוראי שמו' – 'ה' עמו והלכה כמותו'. במילימ אלו אפתח את דבריי על אותו גאונ וצדיק הרה"צ רבי שמואל צבי קובל�קי זצ"ל שלצד 
גדולתו בתורה ומצוות בלטה בו מאד מידת הענווה ושפלות הרוח בצורה מעוררת השתאות, עליו אפשר להמליצ מה שאמרו חז"ל (�וטה מ"ח ע"ב) על שמואל הקטנ: כשמת ה�פידוהו 
הי עניו הי ח�יד תלמידו של הלל. ככ התבלט באהבתו לכל אשר בשמ ישראל יכונה, היה מתייח� לכל אחד מישראל כקטנ כגדול במאור פנימ ובלבביות, ומרעיפ עליו טללי אהבה וחיבה. 

ו"כמימ הפנימ לפנימ" - כל מי שבא איתו במגע חש אליו אהבה עזה.
אציינ שתי עובדות קטנות על נועמ מידותיו התרומיות שיש בהמ ללמד על הכלל כולו. עובדה ראשונה, מאד התפעלתי מהתנהגותו האצילית איכ שנזהר שלא ל�תור את דברי הזולת אפ 
כשידע בבירור שאינ הצדק עמ השני, זוכרני דוגמא אחת מיני רבימ, היה זה פעמ אחת כשישבתי אצלו בבית, ותוכ כדי הביקור הוא חיפש איזשהו מ�מכ, לאחר כמה דקות של חיפושימ 
אמרה לו רעייתו שהיא �בורה שהמ�מכ נמצא במקומ פלוני, אבל הוא ידע בוודאות שזה לא שמ, למרות זאת הוא לא ענה לה ש'זה לא שמ', רק 'נדמה לי שזה לא שמ'. ולמרות שהיא 
המשיכה לומר שלדעתה זה נמצא במקומ הנ"ל, הוא לא התנגד בנחרצות, ורק אמר שוב שהוא חושב שזה לא שמ. אח"כ אמר לי שאפ פעמ לא אמר לה 'לא' 'אינ הצדק איתכ', אפי' שידע 

בוודאות שלא צדקה. היה זה עבורי מעינ 'שיעור' באופנ הזהירות שצריכ לנקוט בכבוד הזולת.
אני אישית מאד אהבתי אותו והתקשרתי עמו, חשתי את אהבתו אליי והשתתפותו בשמחתי מכל הלב. כשבאתי לבשרו כי ב�"ד בתי שתחי' באה בקשרי שידוכינ בשעה טובה ומוצלחת 
עמ חתנ חשוב ממשפחה מיוח�ת, הרה"ג ר' יעקב שמשונ ארנ�טר שליט'א, בנו של ראש ישיבת ויז'ניצ, ונכד הישועות משה זצ"ל - לא היה גבול לשמחתו, הרגשתי שהוא שמח כמו אח 
בשמחת אחיו, באותה הזדמנות הוא הבטיח לי נאמנה כי בעז"ה יבא להשתתפ בשמחת הנישואינ. ביומ החתונה, י"ג �יונ תשנ"ג, הוא היה כבר חלש מאד וחולה, אבל את מה שאמר 
והבטיח הוא לא רצה להפר, ולמרות חולשתו הרבה הוא הגיע באפי�ת כוחות לחתונה, בבואו לאולמ החתונה הוא הבחינ שלא יוכל להיכנ� לתוככי האולמ ההומה אדמ ושלח לקרוא 

לי אל הפתח, ואז נכנ� ממש לכמה דקות, שמ איחל לי מז"ט בלבביות ובירכני בברכות לרוב. ימימ �פורימ לאחר מכנ החזיר את נשמתו ליוצרה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיימ.
ויהי רצונ שנזכה כולנו ללמוד מדרכיו ומעשיו הטובימ, ויהיה למליצ יושר על כל כלל ישראל, ובפרט על בניו החשובימ שליט"א שממשיכימ את מורשתו וצוואתו לדורות "אוהב את 

הבריות ומקרבנ לתורה", עדי נזכה להבטחת הנביא (ישעיה כו, יט) "הקיצו ורננו שוכני עפר" בגאולה השלימה ובבנינ בית המקדש בב"א.
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תודה מראש!!!

  לקבל באהבה מומלץ... לא מפחיד... לא מסוכן... טעמו וראו...
 ים אהללנו. נולדה לי בת בחסדי ה' כי גדול עלי..מגיע לי מזל טוב... אודה ה' מאוד בפי ובתוך רב

 חופה ולמעשים טובים...(בן) תורה, לאנא, תברך אותי שאזכה לגדל אותה ל
--- 
כעת ויש לי בן ובת!!! זכיתי והבן הגיע אלי לאחר שטייגן בתפילה... היה צריך תפילות וזכיתי ו ברחמיוהו בנימה אישית: זכיתי מש

ליצור קשר עם ה'... ובאמת לאחר לידתו הוצאתי את ספר "אהבתי" (כי ישמע ה' את קולי תחנוני)!!! עברו שנה שנתיים ואז כפי 
להכיר את ר' עזריאל טאובר זצ"ל והתחלתי לעשות שטייגן בנושא חדש!!! בנושא של קבלת יסורים  שהזכרתי בגיליון זה... זכיתי

... אנחנו פה בשביל להמליך את ה' שביקשתבאהבה... להמליך את ה'... גם אם אתה רוצה משהו וממתין לישועה ולא מקבל מה 
 ולתת לו כתר מלוכה על כל יום נוסף של המתנה...

זכיתי להוציא ספר נוסף!!!! היה זה לפני שנה בדיוק!! זכיתי להוציא את הספר "ואהבת"!!! שהוא החלק ב' וב"ה מהמקום הזה 
ואולי הקונטרה של ספר "אהבתי"!! בספר הזה כתוב שיש שני חלקים ושתי גישות בעבודת ה'... מצד אחד להיות התינוק של ה' 

ת להיות הילד הגדול והבוגר של ה' ולדעת לקבל באהבה ולהפגין וכגמול עלי אמו ולהתפלל ולבקש... ומצד שני במקביל לדע
 נאמנות לה' ולתת לו כתר מלוכה בזה שאני מקבל אותו בכל מצב... 

עכשיו ככה: מניסיון אישי שלי... ושל כל מי שנחשף לתכנים מהסוג הזה... תמיד קינן בי פחד כזה!! רגע... אני מפחד לקבל  
ל באהבה ולא מתלונן ולא מתרעם (רק מבקש בהכנעה) אני מפחד שה' יגיד לי.. אה... אתה באהבה... כי אם אני באמת מקב

אם חיכית לילד חמש שנים כי התפללת... עכשיו מסכים לקבל באהבה?? אז יופי... עכשיו אתה יכול באמת לחכות לישועה... 
 יכול לחכות...שלמדת במקביל לשלב ידיים ולחכות בסבלנות ולא להתלונן... עכשיו אתה באמת 

אז זהו שלא!!! אני לא צריך להגיד לך שהמחשבה הזו היא מחשבה רעה ומנוכרת ואפילו אכזרית... זה הרהור אמנם מוכר... אבל 
 של הדברים... הרהור רע שמנותק מכל הפנימיות

מבקשך אלוקי ישראל.." אני בי קוויך ה' אלוקים צבקות, אל יכלמו בי  "אל יבושו אז זהו!!! שהתפללתי לה' מעומק לב... אנא:
ואהבת!!! שאנשים לא יחשבו את המחשבות זרות האלו שאם יהודי מוכן לקבל באהבה... אז הקב"ה נותן לו כעת מוציא ספר 

שימשיך לחכות... והנה ברוך ה' לפקודת השנה נושעתי... ואני פה בשביל להכריז את זה והרבה מעבר לזה!!! זה בסייידר... זה לא 
ל באהבה... אם אתה מוכן לקבל באהבה... זה לא אומר שאתה כעת נדחה לסוף התור... ממש ממש לא!!! ולמה לא?? מפחיד לקב

האמת היא שקצת מיותר להסביר למה... אבל אני בכל זאת אסביר למה... סו"ס יש לי תינוקת בבית אז אני אסביר את זה כמו 
 שצריך לדבר איתו כמו תינוק) לבוק בתוך השמסבירים לתינוקת... (סו"ס גיליתי שגם אצלי יש תינ

 יש רבש"ע ויש להבדיל ביטוח לאומי!!! מה ההבדל בין ביטוח לאומי לרבש"ע???

שביטוח לאומי מאוד אוהב את עצמו!! מאוד אוהב שאני משלם לו כסף... ומאוד לא אוהב לתת לי כסף... האויב הכי גדול של 
הביטוח לאומי הכי אוהב את האזרח התמים והנוח הזה שמקבל באהבה... לא מתלונן... ביטוח לאומי זה החברה למימוש זכויות!!! 

 לא עומד על שלו... משלם כל החיים ביטוח לאומי ואף פעם לא מבקש לקבל מהם... 

 קצת שונה... קצת הרבה מאוד שונה...  אצל הרבש"ע זה משהו קצת...אז זהו!!! ש

נישואין...  אותי... הוא רוצה לכרות אותי מערכת יחסים שלשהוא אוהב הרבש"ע מאוד מאוד אוהב אותי!!! ובגלל 
ומערכת נישואין אידיאלית מורכבת מהדדיות שכל אחד חושב רק על השני!! אם אני חושב רק על הרבש"ע... אז 

! זה הרבש"ע חושב רק עלי... אבל באותה מידה יש מערכת נישואין חולנית... שמה זה?? כל אחד חושב רק על עצמו!
קיים!! זה מוכר לדאבוננו הרב... אבל זו מערכת נישואין מאוד צולעת ולא סימפטית... אם אני מגיע לרבש"ע עם 
רשימת בקשות ואני חושב רק על עצמי... תן לי ותתן לי... אז הרבש"ע כביכול גם חושב רק על עצמו... רגע... אתה 

ועבודה וגמילות חסדים... וככה כל אחד מושך לכיוון שלו... אני  רוצה בני חיי מזוני... אז מה איתי?? אני רוצה תורה
חושב רק על עצמי... והקב"ה כביכול כביכול חושב רק על עצמו... ונראה מי יותר חזק... בחור שחושב ככה לבנות את 

להיראות חיי הנישואין אני מאחל לו מכל הלב לטובתו האישית שישאר רווק עד... עד... עד שהוא יבין שזה אמור 
נישואין בריאה ואידיאלית בנויה על הדדיות!! אם אני אחשוב רק על הרבש"ע... אז הרבש"ע יחשוב אחרת... אז זהו!!! שמערכת 

 ה... הוא לא התחיל לקלוט את העניין...רק עלי... מי שמביע נכונות לקבל באהבה הוא בחיים לא יפסיד מזה!! מי שלא מבין את ז
חזים שם... סו"ס יש לכולנו משאלות לב ובשביל זה יש תפילה וצריך להתפלל... וב"ה זכיתי לחבר ספר אז כמובן שאנחנו לא או

"אהבתי" ולהתפלל.. אבל לכה"פ לדעת שיש גם לקבל באהבה!! ולא מפסידים מזה!!!! זה לא דוחק אותנו לסוף הרשימה... 
ן הוא יכול להמשיך לחכות... לא כן במערכת היחסים של בביטוח לאומי כן!! בפירוש!! מי שלא יגיש תביעה... מי שלא יתלונ

קודשא בריך הוא ושכנתיה... אם אני מביע נכונות לתת לקב"ה כתר מלוכה ולקבל אותו... להפסיד מזה לא מפסידים!!! האם 
הבה ואז תקבל מרויחים??? אני מעדיף לא לענות... רק זה חסר לי... שגם זה יכנס לרשימת הסגולות וההגרלות... בא תקבל בא

תן וקח של דורנו... דבר אחד אני יכול להגיד: יענקי שכל הזמן מבקש -כפליים... לא!!! לפחות את זה נשאיר מחוץ לתעשיית ה
 ארטיק שהבינה עניין ולא התלוננה... בסוף היום אבא קונה לה איגלו... אבל אמא איגלו... אחרי הרבה בכיות הוא מקבל איזה

 משהו פה לא מובן?? מגנום!! לא איגלו!!
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 האם מידת הדין כעת מתוחה... או אדרבה...???  ה ימנית:  המשך מעמודד
ובכן: אחזור בקצרה ואציג את השאלה שנכתבה בעמוד ראשון... מצד אחד: היו כמה אסונות קשים ומרים בתקופה 

גיסא, אם נסתכל על מה שקורה בעולם האחרונה... אסונות שנתנו תחושה שמידת הדין מתוחה כעת בעולם... ומאידך 
בייחס לנגיף הקורונה... שהעם היושב בציון נשוא עוון וה' מילט אותנו מהנגיף הזה... אז הדין בטל בששים של 

 רחמים??

  יש לי לזה דוגמא מאוד מוחשית מתקופתו של דוד המלך:  

.. הוא הזמין את כל ישראל והעלה את כתוב בנביא שכשדוד המלך העלה את ארון ברית ה' מקרית יערים לעיר דוד.
ואז קרה אסון!! עוזא שלח את מורה הוראה שהוא הסמיך באותו יום...  90.000הארון בשמחה גדולה עם תזמורת ועם 

ברגע שעוזא מת לפני הארון דוד המלך לקח את זה מאוד מאוד מאוד קשה... הנביא מתבטא ביטוים  ידו לארון ומת!!!
ע שתקף את דוד המלך!!! וירא דוד את ה' ביום ההוא... ויקרא למקום פרץ עוזא עד היום הזה... יוצאי דופן על הזעזו

כתוב שדוד בבת אחת שינה את כל המהלך... הוא הסב את הארון לבית עובד אדום הגתי... בקיצור: במשך שלוש 
 ני הארון!!!!חודשים דוד המלך לא יכל להתאושש מהמהלומה שקרתה שם... מה קרה??? עוזא נהרג לפ

כי... כי מי שקצת עוקב אחרי קורות חייו של דוד המלך... דוד ספג וראה במשך חייו המון המון ותמיד התקשיתי בזה: 
אסונות ואבדות בנפש.. ממילא היה לו לב של אריה!!!!  דוד המלך זה לא כמוני וכמוך ש... שראינו שתי החייאות 

מלך   (כהגדרתו של חושי הארכי..)חודשיים... אני מסויט... דוד המלך זה "דוב שכול" במירון... וזהו... עכשיו אל תדבר איתי 
מואב רצח לו את כל המשפחה... אל תשכח שגם בתקופה של דוד המלך היתה מגיפה ואתה יודע כמה מתו במגיפה 

תו במגיפה!!! נו... שבעים אלף יהודים מ שבעים אלף!!!הזו?? לא ששת אלפים אנשים... אלא קצת יותר מפי עשר!!! 
ודוד המלך נבהל?? דוד המלך נסוג לאחור?? חזר בו?? לא!!! כי דוד הוא מלך במהותו!! הוא יודע לשלוט בכל מצב 
ולקחת אחריות ולהמשיך הלאה.. כמו כן: חז"ל אומרים שבזמן דוד המלך היו מתים כל יום מאה אנשים עד שדוד 

כל יום מתו מאה אנשים דוד המלך לא איבד שליטה... הוא אמנם תיקן המלך תיקן מאה ברכות... זאת אומרת: גם כש
 מאה ברכות לצורך העניין אבל הוא לא נסוג אחורה... 

ואילו כאן מדובר בהרוג אחד בלבד!!!! רק עוזא מת מול הארון!!! ודוד המלך לוקח את זה כ"כ קשה... פתאום הוא 
מדובר פה במלך שראה מאה אנשים מתים ביום ולא נבהל... ראה  ירא... פתאום לא יודע מה לעשות... אני לא מבין:

שבעים אלף הרוגים במגיפה ולא נרתע... וכאן יש הרוג אחד... וכבר דוד המלך נרתע ובמשך שלושה חודשים הוא 
 כביכול "לא חוזר לעצמו"??? מה קרה??  נו... איך אתה מסביר את זה??

 אני חושב שההסבר הוא פשוט מאוד:

(הרבה פעמים כן אבל לא המלך זה לא עניין של מספרים!!! לא תמיד מודדים היקף של אסון לפי המספרים שלו...  אצל דוד

השאלה היא באיזו סיטואציה זה נעשה ומה האמירה שעומדת מאחורי זה... יכול להיות מגיפה שמתים בה  תמיד..)
שיש פה הנהגת היחוד או על איזה נקודה זה יושב  שבעים אלף יהודים ודוד המלך יודע "על מה זה יושב.." הוא יודע

בהנהגת המשפט ובסדר... זה מתוחם!!! אבל כשעושים את הדבר הטוב ביותר שיכול להיות... כשדוד המלך נותן כבוד 
ובדיוק מוצי"ם ביום אחד שדוד המלך יודע שזה הדבר הכי נעלה שצריך כעת לעשות ואכמ"ל...  90.000לתורה וממנה 

יש פה נזיפה!!! יש פה פרץ!!!! פרץ עוזא!! יש פה התפרצות של זעם!! התפרצות זה לא חייב  זה אסון!!!פה קורה כ
 להיות משהו גדול... התפרצות זה משהו מפתיע... זה משהו שמבטא שיש פה טעות במהלך...

מתאים שמראה לנו  דוד המלך לא נבהל מהחייאה... דוד לא נבהל שיש פה אדם שנהרג... דוד נבהל מהעיתוי הכ"כ לא
שיש פה נזיפה חריפה... התאספנו כאן לשמחה... גייסתי את כל כלל ישראל... הצלחתי לאחד את כולם סביב התורה 
הקדושה ולעשות את זה בשמחה הכי גדולה... ובדיוק את השמחה הזו ה' משבית?? פה יש אמירה!!!! הקב"ה 

 . מהנזיפה הכואבת.מאותת פה שהוא לא מרוצה!!! מזה דוד המלך נבהל כ"כ
 6000הקורונה הייתה צרה צרורה שהטריפה את דעתנו במשך שנה תמימה וגבתה  אנחנו כעת אחרי קורונה... על אותו משקל:

קרבנות... אבל לאורך כל הדרך היה די ברור שיש פה הנהגת היחוד!!! עכ"פ לטעמי... יש כאלו שראו בקורונה שה' כועס עלינו וזורק 
סת... אני משום מה הרגשתי אחרת... כל האופי והסגנון של נגיף הקורונה נתן לנו להבין שהקב"ה כעת רוצה לגלגל אותנו מבתי הכנ

איזה משהו לקראת התיקון השלם... ואנחנו צריכים להיות אחד איתו... לקבל את המסכות... לקבל את הסגרים... לקבל את 
הרהר אחר מדותיו... גם דוד המלך לא נרתע מהמגיפה של שבעים אלף ההגבלות וההנחיות... לקבל אותו יתברך באהבה ולא ל

כי הוא ידע על זה יושב... וזה היה מתוחם!!! אבל ברגע שיהודים מגיעים לשמוח אצל רשב"י... אצל הצדיק הגדול  יהודים שמתו...
ץ עוזא!!! כאן זה שונה!! יש פה ביותר... וברגעי ההתעלות ביותר... ובדיוק שם הקב"ה משבית בבת אחת את השמחה ועושה פר

שלא נבהל משבעים אלף הרוגים... ברגע שיש כאן "וימת שם עם ארון  אמירה!!!!  הקב"ה אומר פה: אני לא מרוצה... גם דוד המלך
 האלוקים"!!! דוד המלך מאוד לוקח את זה קשה... הסיטואציה והצורה ממחישה שיש פה איזה ביטוי!! 

פה אמירה... זה לא משנה אם זה שני  פת בגילת ורנן על חנוכת הבית ופתאום קורה כזה אסון ישכשקהילת קודש קרלין מתאס
אנשים שנהרגו או ארבעים וחמש... זה גם לא משנה אם זה קרה לקרלין או לכל כלל ישראל... מה שבטוח יש פה אמירה!!! 

 ומר לנו כאן משהו!!!! ומהאמירה הזו אנחנו אמורים להיחרד... להבין שהקב"ה מדבר כאן!! הוא א

ולכן אני עכ"פ חושב שצריך להפריד רשויות... זה שאנחנו צריכים להודות ולהלל לה' על זה ש"רצית ה' ארצך שבת 
שבית יעקב.. " ומילט אותנו מנגיף הקורונה... על זה צריך להגיד מזמור לתודה ולהודות ולהלל לה'... אבל!!!! עדיין... 

איש  נפשו... נוי...   עכשיו מה בדיוק השינוי?? אז שוב... כאן זה כבר פתוח... לב יודע מרתעדיין ה' רוצה מאיתנו שי
שבוע שעבר כתבתי מאמר בהלקאה עצמית שאנחנו צריכים  איש נגעו ומכאובו... אני יכול להגיד לך דבר אחד...

ליהנות לראות איך  איך אנשים דורכים אחד על השני!! לא להפסיק לדרוך... אלא להפסיק לראותלהפסיק 
אחרים דורכים אחד על השני ועוד להאשים אותם בזה... קבלתי על זה משוב לא חם אלא רותח!!!! זה 
נראה שהעוילם מזדהה עם זה... וזה מאוד מרגש... כי בדרך כלל אנחנו מזדהים יותר כשמאשימים את 

עם זה... אז ניכרים דברי אמת!! אז  אחרים... וכאן האשמתי את עצמי ואותך... ואם אנחנו בכל זאת מזדהים
קדימה.. בא נחליט שאנחנו פותחים קבוצה מוזרה של אנשים שמחליטים להתנתק מכל מידע שיש בו 
יהודי שדורך על יהודי! כן. בימים אלו יש הרבה שעוזבים את סלקום על זה שהעיזו להביע הזדהות עם 

זדהות וסדיסטיות להנות מיהודי אחד שדורך על הערבים. אז אנחנו גם החלטנו לעזוב כל מידע שמביע ה
 יהודי. לא מעוניינים... לא רוצים לאהוב את זה... לא לחוות דעה ולא לנקוט בשום צד...

  ??....האם כעת זה עידן ריתחא או לא

בשבוע שעבר... בתחילת הגיליון כתבתי מאמר 
אודות  "עייפה נפשי להורגים"שהכותרת שלו היתה 

האסונות התכופים שאירעו בתקופה האחרונה... 
 ם שה' נוזף בנו ורוצה לעורר אותנו...שזועק מה

הצגת היו כמה מהקוראים שהעירו הערה על עצם  ובכן:
הכותרת... איך אתה כותב "עייפה נפשי להורגים" בו 
בזמן שמורעפים עלינו כאלו חסדים וישועות... שהעם 
היושב בציון כבר כמעט שלשה חודשים ללא נפטר 

דמם וידין אחד מקורונה בו בזמן שהעולם לא מפסיק ל
בגוים מלא מלא גוויות ואנחנו כבר שכחנו מזה... 
ההודים בימים אלו זונחים את עצביהם ויחפרו עם 

אותם...  הם לאחר שהם רואים שהיא לא מושיעפסילי
ואילו העם היושב  בארץ ישראל נשוא עוון ויצאנו 
מהנגיף הזה ראשונים מכל העולם... אז איך אתה 

עייפה נפשי מבעט בחסדי המקום ואומר "
וזה איום  נכון!!! נכון שקרו כמה אסונות להורגים"??? 

ונורא... אבל מה יכול להיות יותר גרוע משני הרוגים 
הרוגים של  הבמפולת בקרלין?? ארבעים וחמש
הרוגים בל"ג  45-מירון!!! ומה יכול להיות יותר גרוע מ

הרוגים כל יום כל יום!!! כן... אל תשכח  45בעומר?? 
ארבעה חודשים היינו שם... כן בימים הקשים שלפני 

של סוף החורף זה היה המספר היומי של נפטרי 
הקורונה פחות או יותר רח"ל... ואנחנו כעת לא במקום 
הזה... בכלל בכלל לא!! כל העולם כן ואנחנו לא!!!! אז 
איך אפשר בדיוק עכשיו לומר שה' כועס עלינו יותר 

ועייפה נפשי  מתמיד... וה' שולח לנו איתותים
 להורגים?? 

אז ככה: אני מוכרח לומר שאני באופן אישי ממש 
במקום והיא  באה והיא מזדהה עם הטענה הזו!!

 כי אי אפשר להמעיט בחסדי המקום ב"ה... נכונה!!!
ברור שעדיין... אחרי האסונות הגדולים... ואחרי 

... עדיין בדרום ההסלמה הלא פשוטה שהייתה לנו
אי בשלום עטרת בעלה... תוך אמוני עם אנחנו בגדר "בו

סגולה..." אנחנו עטופים בצמר גפן של אינסוף רחמים 
וחסדי ה' שמשום מה אנחנו לא מספיק מדברים על זה 

אהבתי אתכם "ולא שמים לב לזה... יש פה בחינה של 
אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו?? אז הנה!!!! תראו איך 

י אתכם ם... הוצאתשאני אוהב אתכם יותר מכול
אתם מסתובבים בלי  הקורונה... ראשונים מנגיף

כן... מדובר  מסכות.. בלי סגרים ובלי שום דבר...
במגיפה עולמית שה' הוציא אותנו ראשונים ממנה... 
האם חשבנו על זה?? האם התבוננו בזה?? האם נתלו 
מודעות ורודות בנושא הזה... לכה"פ כמו המודעות 

ני לוקח בחשבון שיש כאלו (אהשחורות של אסון מירון? 
 ששכחו... אבל השבוע הייתי בבית חולים והייתי צריך ללבוש מסכה...

שהיה פעם  אז פתאום נזכרתיו כן... המסכה הזו על האף ועל הפה...
אז זהו שברוב העולם עדיין נמצאים בתוך החלום ביעותים  ...קורונה

  הזה)

  אבל בכל זאת!!! עדיין!!!

עם הטענה הזו... אני  עדיין  גם אחרי שאני מזדהה
חושב שיש משהו באסונות האחרונים שחולק מקום 

למרות שמספרית... גם אם ניקח את כל  לעצמו!!! 
האסונות האחרונים ביחד, אנחנו זה בטל בשישים 

 אבל עדיין!!!ובמאתיים לחסדים האינסופיים... 

עדיין יש משהו באסונות האחרונים שיש בו נזיפה 
מבט של חנו צריכים לראות את זה בשאנ חריפה...

 מידת הדין מתוחה בעולם!!! 

--- 

 ..ה השמאלית....ההמשך בעמוד

 



 

  

  נקבות....  שבניוואוי למי  

היות ולא היה לי זמן לכתוב עקב טירדת השמחה 
בחסד ה' בסוגיה החדשה בשבילי שנקראת "בת"!!! 

א להוציא קטע טיוטה אשר על כן, לא נותר לי אל
שאני באמצע לכתוב בספר על י"ב שבטים... אמנם 
כבר כתבתי לפני כמה חודשים בנושא זה... אבל לפי 
התגובות היה נראה שזה נושא מבוקש... אז הנה... 

 זה מה שהספקתי להוציא כעת... 

 אשר!!!ויש שבט  בנימיןיש שבט  ובכן: רקע קצר...
ואילו  הבן!!!ל שבט בנימין מייצג את התפקיד ש

זאת  הבת!!!שבט אשר מייצג את התפקיד של 
אומרת: בת זה לא רק שם של גיל או שם של ילדה... 
זה גם סוג של תפקיד בעבודת ה'!! זה שם של 

 "באשרי כי אשרוני בנות..." -שבט

ובכן: איפה אנחנו פוגשים את התפקיד הזה בעבודת 
יותר נכון... איפה אני הגבר... הבן... איפה אני  ה'?

 שבי... בעבודת ה'?? הבתפוגש את 

בדורנו הנושא הזה די היטשטש... אז בקצרה ממש:  
כי בדורנו הבנות לומדות בדיוק כמו הבנים... רק 
קצת פחות... עובדות קשה בדיוק כמו הבנים... רק 
קצת יותר... אז שוב מתקבלת התפיסה שבן ובת זה 
פחות או יותר אותה 'אותה גברת' רק הבת היא 
קצת פחות.. קצת פחות צריכה ללמוד... וקצת 

 'יותר' צריכה לעבוד... וז לא נכון!! 

 ובכן: מה התפקיד של 'בת'? נו... אז מה כן נכון?    

מה הכוונה  המקבל!! מקבל גמור!!בת היא פסגת 
 מקבל 'גמור'?? 

ואשה היא  הרי באופן כללי האיש הוא משפיע...
מקבל... דא עקא, שהאשה המדוברת הזו היא כבר 
ממזמן לא כככזה 'מקבל', כי היא כבר 'אם 
הבנים...', וברגע שהיא נהייתה אמא היא כבר 
משפיעה... אוהו משפיעה... כבר לא הרבה פחות 

אם כבר נשאר איזשהו הבדל בינה לבין בעלה, זה מהאיש... (
זה כמו  עה לילדים...שהאיש משפיע לה, וממנו היא משפי

שהבעל מביא פרנסה הבייתה ומזה האישה מאכילה את 

אבל בסופו של דבר שניהם נמצאים על תקן  הילדים)
של משפיעים!! לכן אמא בישראל כבר לא כ"כ 
מייצגת את ה"מקבל" בטהרתו... אלא היא כבר 

(כמובן שזה שינוי רק מסווגת לעמדה של משפיע... 

נשאר המקבל האותנטי והנאמן  נו... אז מי למעליותא) 
 בת זה הההמקבל בה"א הידיעה!!למקור?? בת!!! 

הפירמה המקורית של המקבל!!! מקבל גמור!! 
 מאה אחוז מקבל!!!

כעת מתעוררת בעיה... הרי במושכל ראשון, מה זה 
 'מקבל...'?? 

מקבל לכאורה זה סוג של פרזיט... שיודע רק לקבל 
בלקבל הוא ע"פ ולא לתת מעצמו... מי שרק עסוק 

רוב יצור אנוכי ואגואיסט ואנחנו לא אמורים לעודד 
את התכונה השלילית הזו... אם ככה... אז אם אתה 
אומר ש'בת' זה מקבל גמור, זה... זה לא נשמע 
טוב... זאת אומרת שאנחנו מצמיחים כאן אישיות 

(אדרבה... פרזיטית ועוד בשיטתיות? מה הפשט בזה? 
ההורים דווקא בעד שה'בת' היקרה שלנו  עד כמה שאני יודע...

תזיז את עצמה ותעשה משהו בבית ולא תשב כל היום ותחכה 

 לקבל הכל על מגש של כסף... לא כך...?)

נכון... הבת היא באמת  אז הנה!! כאן הגענו לנקודה!!!!
מקבל!!! לגמרי לגמרי מקבל!! אבל ה'מקבל' שבה זה 

ק מחכה לא מגיע ממקום שלא מוכן לעשות כלום ור
(זה... זה אולי מתחיל משם כמו כל שישרתו אותו... לא!! 

דבר מרומם שנקודת ההתחלה שלו היא אנוכית 
 אלא מאי?? וילדותית...)

בת זה -אני בת!! וכפי שסיכמנו המשבצת שלי כ
להיות פה בשביל לקבל מה'!! לפתוח את שני הידיים 

חן חסד ורחמים ולקבל מה' את כל הטוב שבעולם...  
ריווח הצלה והצלחה ברכה וישועה נחמה פרנסה 
וכלכלה וכל טוב ומכל טוב... הכל בכל מכל... אני פה 

 בשביל לקבל!!!!בשביל זה!! 

למה ה'  -שואלת את עצמה אותה בת - כעת למה??
כ"כ רוצה שאני אקבל ממנו?? מה הוא מרויח מזה 

 שכ"כ טוב לי...? 

וב להיטיב... והיות וה' כ"כ כי ה' הוא טוב... ודרך הט
כ"כ רוצה להטיב, לכן הוא ברא אותי... כדי לעשות לי 

וזה מה שעושה לה' הכי טוב... טוב וטוב ורק טוב... 
אם ככה... בשביל מה   כשהוא רואה כמה טוב לי!!!

באתי לעולם? בשביל לעשות טוב לה'... איך אני 
ה שהרי הוא כ"כ רצ בזה שטוב לי!!!עושה טוב לה'? 

להטיב... והנה... הוא הצליח! טוב לי... אבא שבשמים, 
תראה כמה טוב לי.. תראה כמה אני  הצלחת!!!!!!

 מאושרת.

מעדני  --זה התפקיד של שבט אשר!! 'והוא יתן
שבט אשר מייצג את התפקיד של הבת...  מלך'!!!

שבט אשר חי חיי עושר... שמינה לחמו... טובל בשמן 
!! וככה הוא פונה לרבש"ע רגלו... בקיצור: טוב לו!!

ואומר: אבא שבשמים, רצית להיטיב? אז הנה!! אני 
פה בשביל להופיע מולך במיטבי... עם מדושני עונג... 
אנחנו פה בשביל להגיש קבלה ולהגיד לך תודה!! 
הצלחת בורא עולם, רצית להיטיב... והנה... באמת 

 טוב לנו... 

ה הבת היא אמנם מקבלת... אבל הרבה יותר ממ
שהיא מקבלת, היא נותנת!! היא נותנת לאבא 
שבשמים את הדבר הכי יקר וחשוב שבשביל זה הוא 
ברא את כל העולם... דרך הטוב להיטיב, אתה רצית 

 להיטיב?? 

אכן אני מאושרת...  הנה, איפשרתי לך... קבלתי!!
ותקרא שמו אשר'!!!! אם  -'באשרי כי אשרוני בנות

קב"ה טוב והיא אשרוני בנות... אם לבתו של ה
מאושרת... אם עם ישראל נמצאים בארץ זבת חלב 
ודבש ארץ הרים ובקעות ארץ אשר לא במסכנות 
תאכל בה לחם לא תחסר כל בה וכעת כל העולם 
מודה שישראל היא אור לגוים... אם טוב לבתו של 
הקב"ה כאן אנחנו נוגעים בתכלית הבריאה... אם גבר 

ם לה' את האפשרות עלינו חסדו... בזה אנחנו נותני
 לתת!!!!

--- 

זה שבט אשר!! שבט אשר נוגע בנקודה הכי הכי 
עמוקה בשורש הבריאה... אם תשאל יהודי בשביל 
מה ה' ברא את העולם?? כל אחד יענה לך תשובה 
אחרת... וכולם יהיו צודקים... תשאל את שבט ראובן 

שמעון ולוי הם יגידו לך 'ברוך אלוקינו שבראנו 
ה' רוצה שנכבד אותו... שנעשה רצונו... לכבודו...' 

תשאל את שבט יהודה מה רצון ה'? ה' רוצה שנמליך 
אותו.. שנהיה הכלה שלו ונלך אחריו בנאמנות בלי 
להרהר אחריו... תשאל את שבט יששכר וזבולון הם 
יענו לך ש'נתאווה הקב"ה שיהיה לו מדור ושכינה 

י בתחתונים' ואנו פה בשביל שזה יעשה בפועל ע"
הרבצת תורה... וכולם צודקים... כל התשובות 
נכונות... כל אחד מסביר את רצון ה' לפי התפקיד 
המסוים שיש לו איך להניע את זה קדימה.. אבל 
שבט אשר מגיע אחרי הכל... אחרי כולם... והוא 
שואל את השאלה הסופית... כן... הכל נכון... ה' רוצה 

רוצה שיהיה לו  שיכבדו אותו... שימליכו אותו... ה'
אבל מדור ושכינה בתחתונים... הכל אמת ויציב... 

הרי ה'  תכל'ס... למה הוא רוצה את זה מאיתנו??
יודע 'להסתדר לבד', וכל מה שהוא רוצה מאיתנו 
בשית אלפי שנין הוא יכול לעשות את זה בעצמו 
בעשרה מאמרות וגם בפחות מכן... הוא תמיד יעשה 

... אז למה הוא מבקש את זה יותר מוצלח מאיתנו
 את זה דווקא מאיתנו???

 נו... כאן מגיע הנקודה העמוקה ביותר ברצון ה'
(כי היא לא כ"כ שאנחנו כמעט ולא מתעסקים איתה 

 רלוונטית בשבילנו בחלק המעשי) 

'כי האדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו 
  שכינתו'!!!!

ת, ה' רצה לעשות טוב!! ה' רצה להעניק, לת
להרעיף... ובאופן הכי עוצמתי, והכי מושלם... 
ובשביל זה הוא ברא את כל המערכת הזו שיש טוב 
ורע כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא וכו' וכו' כפי 
שכולנו יודעים... זאת אומרת: בסופו של דבר.. 

לי יהיה -בשורה התחתונה, ה' ברא את העולם כדי ש
  היה טוב!!אז לה' י -לי יהיה טוב-טוב!!! ורק כש

כלומר: לו יצוייר שכעת חודש סיון התשפ"א... כל 
כלל ישראל תופסים את עצמנו לידיים... כולנו 
חוזרים בתשובה ועושים אגודה אחת לעשות רצונו 
יתברך בלבב שלם... זהו!! כולנו צדיקים גמורים... 
ואז אחרי כל האמת והדין והשלום והתורה והעבודה 

עת נבא ונשאל את וגמ"ח שאנחנו עושים... כ
הרבש"ע: נו רבש"ע... כעת טוב לך?? כעת אתה 

 יתברך כבר מרוצה? 

   ה' יענה לנו חד משמעית: לא!!! לא טוב לי!!!!!

ואנחנו ממש נעלב... למה רבש"ע? מה... עדיין אנחנו 
לא מספיק עושים רצונך? מה לא עשינו למענך... 

 הכל!!! הכל עשינו... מה עדיין לא בסדר?? 

. מה ה' יענה לנו? לא!! דווקא אתם בסדר גמור!! נו..
אתם צדיקים גמורים... אתם כבר עושים את רצוני 
באופן הכי מושלם... אבל זה עדיין לא התכלית 
הסופית!!! סו"ס מה המטרה הסופית שבשבילה 
בראתי את כל העולם?? כי דרך הטוב להיטיב!! ואני 

... אטיב איתכם ויהיה לכם הכי הכי הכי הכי טוב
לכם לא טוב... כל זמן שיש כך וכך -ממילא כל זמן ש

אלמנות וכך וכך הורים שכולים מאסון מירון וכך וכך 
יהודים שסובלים בבתי חולים אז גם אם אתם 
עושים את רצוני... אבל אני?? אני בורא עולם... אני 
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עדיין לא עשיתי את רצוני!!!! כל זמן שעדיין לא 
ה עדיין שכינה אומרת הגיע קץ הגאולה וקץ הישוע
 קלני מראשי קלני מזרועי... 

זאת אומרת: בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין 
שמה שמפריד בינינו לבין התיקון השלם זה שני 

ונעשה שאנחנו נהיה צדיקים  חלקים: דבר ראשון 
רצון ה'!! אבל זה לא מספיק!! זה רק חלק אחד... 

שגלה כי בסופו של דבר התיקון השלם באמת זה כ
כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע והנשא עלינו 
לעיני כל חי... כשיגיע הזמן שה' ירעיף את כל 
האינסוף טובה שהוא כ"כ רוצה להרעיף עלינו... 
שם!!!! שם תתקיים הנקודה הסופית של תכלית 
רצונו יתברך!!! ואת הרצון ה' מהסוג הזה... את זה 

השם  מייצג שבט אשר בי"ב שבטים ואת זה מייצג
 והתפקיד שנקרא "בת"!! 

בת מייצגת את הה"א האחרונה שבשם... את 
התכלית הסופית... אני פה על תקן של מקבל כדי 
להגשים לה' את הרצון הכי סופי שבשבילו הוא 

 ברא את העולם... לתת לי!!!!!! 

--- 

עד כאן בהיבט הרעיוני... כעת צריך להוריד את זה 
לידי ביטוי  למישור המעשי... איפה זה מגיע

בעבודת ה'... תכל'ס, נניח שאני שייך לשבט 
אשר... נניח שאני בת.. מה כעת התפקיד שלי? 
לשבת כל היום וליהנות מהחיים ולהתענג 
בתענוגים בברבורים ושליו ודגים בשביל שה' יהיה 
שמח שטוב לי? הרי תכל'ס... בא נהיה ריאלים... 

אשקע אם אני אתענג כל היום בתענוגים, אני רק 
בחומריות ורק אתרחק מה', לא לחינם חז"ל הורו 
לנו 'קדש עצמך במותר לך', ולהתרחק מתענוגות 
העוה"ז, נו... אז מה יעשה שבט אשר, שעיקר 
התפקיד שלו זה אדרבה, 'שמינה לחמו', ו'טובל 
בשמן רגלו', כל עבודת ה' של אשר זה דווקא 
ממקום של עונג והנאה, איך הוא יצליח לקחת את 

ה רק לעבודת ה' ולהישאר קדוש לה' ולא לשקוע ז
בחומריות? איך בת ישראל בריאה בנפשה 
שדווקא יודעת את תפקידה ומחוברת לעצמה 
ממקום של בת (לא כמו בן שמתנתק מעצמו), איך 
היא תמשיך תמיד לעשות את זה ממקום של 

 עבודת ה'? 

כאן טמונה נקודה מאוד חשובה ויסודית שכמעט 
  בה:כולנו טועים 

אבל יש פה גם לקבל מה' זה אמנם עונג גדול!!! 
שאת הנושא הזה כבר  עבודה מאוד גדולה...

 הזכרתי (כמדומני) בקצרה לפני כמה חודשים... 

מי שרוצה לקבל... יש לו  לקחת!!!ויש  לקבל!!!יש 
ניסיון תמידי לעשות עקיפה ולקחת!!! סו"ס 
בשביל לקבל אני צריך לחכות שיתנו לי... זאת 
אומרת: אני תלוי באחרים!!! וגבר משתגע מזה!!! 
היום אני קולט מה כ"כ הפריע לי בחדר אוכל של 
הישיבה... ברגע שיש חדר אוכל ואני תלוי בהנהלה 
של המטבח... יש פה בחינה של "המצפה לשלחן 
אחרים עולם חשך בעדו"!! לגבר מאוד קשה 
לחכות לקבל!!! הוא רוצה לקחת... זו הסיבה שגבר 

גיש צורך נואש להיות עצמאי... זו הסיבה שיש מר
לבחורים יצר הרע מיוחד לגנוב מהמטבח... לא 

(אגב: הקושי הזה לא מתיר רוצה לקבל!!! רוצה לקחת!! 
 לבחורים לגנוב... זה רק מסביר מה עומד מאחורי הקושי הזה)

אבל בת כן בנויה לזה!! ולא רק בנויה לזה... אלא זה 
שנדרשת ממנה... לחכות לקבל  עיקר הניסיון והעבודה

 ולא לעקוף ולקחת!!!  ---

כי נכון.. ה' רוצה לתת ובשביל זה היא מקבלת!! אבל 
ברגע שלוקחים בלי רשות המשמעות היא שה' לא 
נתן... אלא לקחנו בלי רשות!!! גזלנו מה' את תענוג 
הנתינה... זו העבודה שנדרשת מבת!!!! לא לקחת בלי 

.. זו עבודה עבודה... עבודה רשות... לקבל!!! אוהו.
 מייגעת... 

רוצה שאני אתרגם את זה למילים פשוטות שגברים 
 מבינים?? 

האבות הקדושים מאוד אוהבים כסף... אצל יעקב  
אבינו כתוב שממונו חביב עליו יותר מגופו... למה הם 
כ"כ אוהבים כסף?? כי הם קיבלו את זה מה'!!! זו 

יש פה נכסים שה'  מתנה מה'!! יש פה מטען רגשי!!
נתן לי... אבל בדיוק מהסיבה הזו האבות כ"כ נזהרים 
מחשש הכי קטן של גזל.. כי... כי אם זה גזל 
המשמעות היא שאני לקחתי ולא קבלתי... לקחת זה 
לא שווה... אברהם יכול להתעשר תוך רגע ממלך 
סדום... אבל הרימותי ידי לה' אם אקח מכל אשר לך 

י את אברהם... הנה לך עבודה ולא תאמר אני אעשרת
של מקבל!!! יש לך פה את יעקב אבינו שמתמוגג 
מאושר וחביבות על כל נכס נוסף שה' נותן לו... וזה 
חביב עליו יותר מגופו...  ולמה? כי קבלתי את זה 
מה'!!! קדם לזה עבודה של התאפקות... לא חטפתי 
כמו עשיו... לא לקחתי בלי רשות... חיכיתי בסבלנות 

ד שה' נתן לי... וזו עבודה!!! ובפרט בדורנו... יש לנו ע
המון המון ניסיון בלקבל מה'!!! תקבל מה'... תהנה 
מה'... אבל תן לו את חוויית הנתינה... אל תקח בלי 
רשות... אל תקח בדרכים עקלקלות.. אל תקח את זה 

 ממחוזות לא כשרים ולא ראוים... והמבין יבין... 

ן  שיותר ממה שכתבתי לפניכם אני מקווה שאתה מבי
 אמור כאן...

חוץ מזה יש עוד כמה וכמה דוגמאות שאין כאן 
 המקום להאריך...

--- 

תפקיד אגב: זו הסיבה שהתפקיד שנקרא  'בת', הוא 
כי אותה בת... כולנו מברכים אותה ברבות  זמני!!

הימים תזכה להפסיק להיות בת ותיהפך להיות 
כעת, אנחנו נמצאים בעוה"ז אמא... ולמה? כי סו"ס 

שעליו נאמר 'היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם...' 
ולכן המעמד הזה של נטו מקבל... מקבל טהור!!! זה 
לא יכול להיות מצב אידיאלי... עכ"פ לא פה בעולם 
הזה... כי פה בעוה"ז אנחנו כן על תקן של נתינה... של 

ה עבודה... ובפרט שסו"ס רצון ה' שנהיה בעלי ההטב
ושלא נקבל נהמא דכיסופא, לכן התפקיד שנקרא בת 

ה'בת' הזו שגדלה  ובעיקר מדגמי!!!הוא תפקיד זמני, 
בכל בית יהודי עד שתגיע לפרקה... היא מייצגת 
ומזכירה לנו את היעד הסופי הזה שה' חותר אליו... 
את היום שכולו שבת ומנוחה!!! את היעד של השם 

וכל ה"לכה דודי" השלם והכסא השלם שיהיה רק טוב 
פונה לאותה בתו של הקב"ה הלא היא כנסת ישראל 
ומבטיח שעורי עורי שיר דברי כבוד ה' עלייך נגלה... 
והכל הכל יהיה טוב... שזה יהיה רק כשאז ימלא שחוק 

פינו ולשוננו רנה, כשהגדיל ה' לעשות עם אלה, 
 וההטבה תהיה שלימה שלימה...   

ה"לכה דודי"  לכן, כמה שאותה בת מייצגת את
שיהיה בתכלית הסופי של הבריאה, מאידך גיסא 
היא הראשונה שמזדרזת ומשתוקקת להינשא 
ולהיות כבר אם הבנים, כי סו"ס כאן בעוה"ז זה לא 

 התכלית!!!!עיקר המשימה.. זה אמנם כן עיקר 
 המשימה!!אבל לא זו 

--- 

אגב: זו הסיבה שהגמ' בפסחים אומרת: 'אי אפשר 
ם ובנות, אשרי מי שבניו זכרים, אוי לעולם בלא בני

 למי שבניו נקבות', 

נקבות, אלא  שבנותיושים לב: לא כתוב אוי למי 
שלו נקבות...  שהבניםנקבות... מי  שבניואוי למי 

זה אוי... כתוב כאן דבר מאוד מעניין... שיש כאלו 
נקבות!!!  והשאלה במה זה  -שיש להם בנים

מאוד נחוצה ומחשידה כי... מתבטא??? זו שאלה 
ובכן כי יש סיכוי מאוד גדול שמדברים פה עלינו...  

כפי שסיכמנו, בת זה תפקיד הכי  העניין הוא כך:
מרומם שנוגע בתכלית הבריאה ומייצג את ה'סוף 
מעשה' שיגיע לאחר העוה"ז... אבל סו"ס פה 

אלא רק בעוה"ז זה לא יכול להיות תפקיד סופי!!! 
מי שיש לו בת, אשרי חלקו... הוא זכה  ולכן: זמני!!!

בבת שיש לה באופן זמני תפקיד מאוד מרומם 
ובעיקר יצוגי ומדגמי!!!! היא מזכירה לו שבסופו 
של דבר דרך הטוב להיטיב והרבש"ע רוצה להרעיף 

אבל בעזה"ש יום אחד הבת הזו  עלינו רק טוב...
תינשא לאיש ואז היא תפסיק להיות בת, ותתחיל 

הבנים  ואז היא תכנס לתלם של עיקר  להיות אם
התפקיד בעוה"ז... עד כאן זה נפלא!! כל זמן 
שמדובר בבת הכל בסדר...  אבל מי שהבן שלו בחר 

את התפקיד של בת...??? כאן זה כבר אוי לעצמו 
למי שבניו נקבות...  למה?? כי בן שהחליט להיות 
בת זה כבר לא תפקיד זמני... כי בשלמא בת... יום 

היא רוצה להיות אמא... אבל הבן שבחר  אחד
להיות מקבל...  זה כבר מהלך סופי!! זה כבר אוי...  
בת מייצגת תפקיד מאוד מרומם... וכל זמן 
שהתפקיד הזה הוא זמני זה ממש תפקיד 
מלכותי!!! היא בת מלך!! אבל ברגע שזה נהפך 
להיות יעד סופי... שאני פה בשביל לדאוג לעצמי... 

ף... שיהיה לי תמיד נעים וטוב... שיהיה לי כי
הההלו... אוי למי שבניו נקבות... להיות מקבל זה 
טוב בערבון מוגבל!!!! יום אחד צריך לצאת 
מהבועה... וזו נקודה מאוד מאוד נחוצה בדורנו!! 
היום הנושא של נהנתנות מאוד מפותח...  תפסנו 
מאוד חזק את הדגל והאומנות של שבט אשר ולא 

הבריאה והמקודשת... אנחנו מאוד  כ"כ מהזוית
מקדשים את הטיפוח העצמי והמיצוי עצמי... 
וצריך לדעת שיש כזה דבר!!! יש לזה מקום 

הוא יתן -ביהדות!!! אלא כאמצעי... רק כאמצעי ל
מעדני מלך... דווקא על שבט אשר כתוב בחז"ל 
שהם היו אנשים מאוד חרוצים ותובעניים וברמה 

י פשטות... כי אצלם האישית הם היו חיים חי
העושר והפינוק בא בתור עבודת ה' ולא ממקום 

 של חומריות וחבל שאין עוד מקום ביריעה...
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 (משוחזר) להתראות לחקלאי מבית הגרנות... נפגש אי"ה בביכורים בירושלים     

קאהן בכל החודש האחרון על גלגלים... מה יש??? זמן המשמרה שלנו לעלות לירושלים הוא בדיוק שלוש משפחת 
שבועות לאחר חג השבועות... נו... אז מה נעשה?? נוותר על חג השבועות בירושלים ונעלה רק בעוד שלוש שבועות...??? 

א מוותרים על חג השבועות בירושלים בשום הון חס ושלום!!! הס מלהזכיר... שלוש רגלים תחוג לי בשנה... אנחנו ל
שבעולם... טוב... אז יש לי רעיון: בא ניסע לחג השבועות לירושלים ונעשה גשר... ונשאר שלוש שבועות מחג השבועות 
עד זמן המשמרה שלנו...?? נכון!! זה רעיון!!!! אבל לא... זה לא בא בחשבון... תנחש למה??? השבוע הזה שאחרי חג 

ות... הוא שבוע קריטי בשביל הכהנים והלווים... מה יש?? כעת זה שיא העונה של תרומות ומעשרות!!!! בשבועיים השבוע
האחרונים כל בעלי השדות כבר העבירו את כל התבואה לגורן... וממילא!!! בימים האחרונים נשלמים ההכנות האחרונות 

מים הקרובים הולכים להגיע מאות כהנים ולווים מצוידים לקראת פתיחת מעמד תרומות ומעשרות... זה לא פשוט... בי
עם שקים וכרכרות... ו... ומחכים שישראל קדושים יתנו להם תרומות ומעשרות!!!! זה מעמד מרגש מאוד... בעלי השדות 

אש... מגיעים עם בגדי שבת... הפאות רטובות מהמקווה... ודמעות בעיניים... ובית הגרנות לפתע מקבל צורה של כובד ר
כן... זה לא פשוט... מדובר באחת המצוות החביבות ביותר... ו... ובאותה מידה גם אחת המצוות הקשות ביותר!!! אני רוצה 
שתבין: זה לא התרומות ומעשרות שאנחנו מכירים מהבית שלנו... איזה רבע עגבניה או שני זיתים... מדובר פה בתרומה 

ראשון שמסתכל בעשרות אלפי שקלים... זה הוצאה!!!! הוצאה כספית  שמסתכמת באלפי קילו!! מדובר פה במעשר
אמיתית!! שיש בה ניסיון... ו.. ויש בה גם "בחנוני נא בזאת אמר ה' אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם 

 ברכה עד בלי די..."
ו... וגם... גם מעמד שבו נכנס סכום  בקיצור: את המעמד הזה אי אפשר להפסיד!!!! זה גם מעמד מאוד מרומם ומרגש...

(תבין אותנו: אתה חושב שאנחנו מיליונרים?? כי כל הזמן נותנים לנו מתנות כהונה... אבל אל תשכח יפה מאוד לכיסם של הכהנים והלווים... 
ו שייכים לשבט לוי שאין לו חלק ונחלה והוא שאין לנו חלק בארץ... אין לנו את השדות והכרמים שלכם... אין לנו צימרים להשכרה כמו שיש לכם... אנחנ

מרנין לראות  יושב ולומד כל היום... וממילא: ההכנסה השנתית הזו של ההפרשת תרו"מ מידי שנה זה סוג של אויר לנשימה מאוד קריטי בשבילנו...)
.. חליפה בורדו חקלאי פשוט שתמיד לובש מגפיים וכובע סומבררו... והנה לרגל המעמד הוא הגיע במיטב המחלצות.

סאה חיטה בתור תרומה  100ועניבה כתומה... והוא עומד בעיניים קורנות ומגיש לר' ירמיהו כהן ארבע משטחים של 
סאה אז כמה זה יהיה המעשר ראשון שהוא אחד  100(חכה... זה עוד לפני המעשר ראשון... אם התרומה גדולה שהיא אחד מחמישים זה גדולה... 

  מעשרה)
יזה שמחה זה בשבילי לראות שר' ירמיה קיבל את זה... אנחנו מכירים את ר' ירמיה... כזה אברך מרומם... אבל יש הוי... א

לו הרבה ילדים והמצב שלו כ"כ דחוק.. אבל מרוב שהוא צנוע ונחבא אל הכלים.. אז הוא לא יודע לצעוק ולבקש ולדחוף... 
הוא נדחה לפינה ואף אחד מבעלי השדות כמעט ולא שם לב אליו... וממילא כל שנה... כשהוא מגיע פה לבית הקרנות... 

והוא יוצא בקושי עם כמה סאה חיטין... אבל כנראה שהפעם הוא התפלל... והנה... הקב"ה הזמין לו כזה מנה גדולה של 
יו על ראשו של תרומה גדולה... אבל כנראה שגם החקלאי התפלל טוב שיזכה לתת לכהן הגון...  ר' ירמיה הניח את שתי יד

החקלאי ובירך אותו ברכת כהנים... והבטיח לו שבזכות קיום מצות תרומות ומעשרות בעין יפה (הוא נתן אחד 
 מארבעים...) הוא יזכה שבשנה הבאה השדה שלו תעשה כפלי כפלים... החקלאי נישק את ידו של ר' ירמיה ופרץ בבכי... 

נלהב והריקותי לכם ברכה עד בלי די... השמש קפחה... אבל אף אחד לא  לאחר סיום המעמד... הציבור כולו פצח בריקוד
רצה לעזוב... אנשים נשאבו למעמד הנשגב... אגב: כמה שהיה חם שמה בבית הגרנות אף אחד לא כיבד אותנו בשתיה 

וא מעמד מאוד קלה!! (וגם לא כבדה..) מה יש?? למה לא??? נו... תנחש למה??? כי... כי המעמד הזה של בית הגרנות ה
רגיש... זה מעמד של הפרשת תרומה!!!! ואם תרומה נטמאת הלך הכל... אז בשביל זה הנס שלנו שהתבואה זה אוכל!!! 
ואוכל לא מקבל טומאה עד שהוא מוכשר במים... ולכן אנחנו נזהרים מאוד מאוד שלא יהיה שום מגע מים בכל הזירה... 

 אף אחד לא נכנס עם שבעה משקין.. 
החקלאי הזה שנתן לר' ירמיה את התבואה... הוא אמנם יהודי מאוד חם ואוהב מצוות אבל הוא עם הארץ!!! ר'  תבין:

ירמיה הפרוש ממש לא סומך עליו שהוא בקי בטומאה וטהרה... אז למה ר' ירמיה לא חשש לקבל ממנו תרומה?? למה 
 לרצונוותטמא צריך שהיא תבא במגע עם מים הוא לא חשש שהתרומה ממזמן כבר טמאה??? כי... כי בשביל שהתבואה 

של הבעלים... ובנקודה הספציפית הזו אנחנו סומכים על החקלאי הזה... אנחנו סומכים עליו שהוא שמר על התבואה 
כשמדובר בתבואה זה באמת עובר חלק... אבל לחקלאי הזה יש גם  -שלא תבא במים...  אבל מה אתה חושב.. עכשיו

ם הוא שוב פעם יקרא לר' ירמיה שיבא לקחת ממנו את התרומה של הענבים... ו... ו... ואז ר' ירמיה כרם... ובעוד חודשיי
יתחיל לעשות לו רשימה של תנאים מאוד מחמירים... כי... כי ב"ש גזרו שענבים מקבלים טומאה אפילו בלי הכשר (וב"ה 

 בה יותר מורכב... נכנעו להם באותו יום שי"ח דבר גזרו בו...) שם העסק נהיה הרבה הר
עכ"פ המעמד הנשגב של הפרשת תרומה השנתית הסתיימה!!!! חזרנו הבייתה... בקושי הספקנו לנשום... ו... ושוב ---

מתארגנים לצאת לירושלים... הגיע זמן המשמר לעלות... ואכן הגענו... יש חן מיוחד לשבוע הזה... כי בשבוע הזה בדיוק מתחילה 
ים... וזה מעמד מרגש מאין כמותו!!!! כן... אותם חקלאים שלפני שבוע פגשנו אותם בשדה... השלב הבא עונה של מביאי הביכור

קודם  להפריש(אמנם את הביכורים צריך הוא: שאח"כ אותם חקלאים בעצמם מגיעים לבית המקדש גם להביא ביכורים 
יימים לתת לכהנים וללויים בעונה של בית הגרנות תרומה גדולה... אבל להביא אותם בפועל אפשר להביא גם אח"כ... קודם מס

והתפקיד שלנו זה לעמוד כאן בבית המקדש... ולחכות למביאי הביכורים... וזה מחזה שאף פעם לא   ואז עולים לירושלים...)
ואז הוא מגיש לי  מתרגלים אליו... לראות יהודי מגיע עם סל על הכתף וכולו רוטט מהתרגשות... ואז מגיע תורי... ואני ניגש אליו

את הטנא... אני אוחז את הטנא בידי... והוא מניח את ידו מתחתי... ואז אני מתחיל להקריא לי: ארמי אובד אבי... והוא מתחיל 
לבכות... ולהודות לה' על כל החסדים שעשה איתו במשך כל השנה כולה... הוא מונה ומפרט את כל הניסים הפרטיים שאירעו 

כאלו שאומרים בשקט... ויש כאלו שאומרים בקול... ואז הוא מסיים... אני לוקח את הטנא ומניח בצד... ובלילה איתו בשדה... יש 
זה יחולק לאנשי משמר... אגב: השבוע קרה משהו מעניין!!! היה מחסור בכהנים שיקבלו את הסלים מהחקלאים... למה??? בא 

מגיעים ממש ביום ששי... ואילו הזריזים שמגיעים ביום חמישי... אני תקשיב סיפור מעניין: אנשי המשמר שלנו... יש כאלו ש
הייתי מהעצלנים שהגיעו ביום ששי... אבל אח שלי ועוד כמה מאות מהמשמר שלנו הגיעו ביום חמישי... אלא שביום חמישי 

.. מה יש??? סוטה!!!!! היה מעמד כבד בבית המקדש!!!!! לפתע השערים ננעלו מבפנים!! ועבר כרוז שכולם חייבים להופיע.
עמד שם הכהן והישקה את האשה מי סוטה... במעמד הזה כולם חייבים להיות נכוחים... אין רשות לברוח!!! זה סדר מוסר 
שההשגחה מגלגלת שכל מי שנמצא שם כנראה צריך להתחזק... ואכן כמה מאות מאנשי המשמר שלנו היו נכוחים במעמד 

ייתה שבאותו מעמד הם קיבלו על עצמם נזירות... כי הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הקשה הזו... והתוצאה הישירה ה
היין... ואז נוצר מצב שכל מי שהגיע עם ביכורים של ענבים... הנזירים התרחקו!!! כי "סחור סחור אמרי לנזירא לכרמא לא 

יכורי ענבים... ממילא זכיתי והיה לי השבוע תקרב..." ממילא נהיה מחסור בכהנים שכן יש להם רשות לגעת בטנא שיש בו ב
 הרבה עבודה... הייתי מבוקש... הייתי מהעצלנים שלא היו צריכים לקבל נזירות...

5 
 בקרוב ממש

 ....לכל דור יש את המנגינה שלו
דורשים חז"ל: עשה לך!!!!  ..עשה לך שתי חצוצרות כסף.

לך ולא לדורות... כל הכלים שעשה משה רבינו שירתו את 
חוץ!!!! חוץ כלל ישראל עוד רבות בשנים... 

היה דין מיוחד: עשה לך!! רק בחצוצרות   מהחצוצרות!!!!
לך ולא לדורות!!!! כשמלאו ימיו של משה רבינו הוא פשוט 

מה  מה? מה יש דווקא בחצוצרות??  גנז את החצוצרות...
שונה בין כל כלי אחר שיכול היה לשרת את עם ישראל עוד 
רבות בשנים... לעומת החצוצרה של משה רבינו שצריכה 

 להיגנז עם סילוקו של משה??
 עתי תשובה בשם גדול בישראל: שמ

לכל דור יש את השפה שלו!! לכל דור יש את החצוצרה 
 -שנכנסת לאזניים שלו!!! ולכל דור יש את המנגינה שלו

שהוא מבין!!! והחצוצרה שהייתה נכנסת לתוך האזניים 
של עם ישראל בדורו של משה רבינו... היא כבר לא 

 מתאימה לחצוצרה של דורו של יהושע!!!
שיהושע כבר לא  מת יש מדרש פליאה שאומר:ובא

השתמש בחצוצרה אלא בשופר!! ואילו דוד המלך כבר לא 
השתמש לא עם חצוצרה ולא עם שופר... אלא עם מה?? 

 עם כינור!!!!
רבש"ע: בשלמא שופר... נו... סוף סוף שופר זה משהו 
שדומה לחצוצרה... וכמו שלחצוצרה יש קול בסגנון של 

ההכרזה... אני מבין שגם לשופר יש קול  כרוז שיש בה מין
דומה שמתאים להכרזה... אבל כינור? מה הקשר כינור?? 
איך אפשר להשתמש בכינור בתור כרוז??? מי שיודע 
כינור זה אחד הכלים הכי עדינים... שבכל תזמורת 
פילהרמונית בשביל שהקול של הכינור ישמע צריך להביא 

יה בבית המקדש שלכינורות לא (ככה גם העשר או עשרים כנרים... 
היה גבול... כי... כי כמה שתביא יצטרכו אותם... כי הנעימות והעדינות של 
הכינור גורמת שלא שומעים אותו ליד תופים וחצוצרות עם הקול החזק..) 

אז מה הפשט בזה שדוד המלך היה מכריז באמצעות 
 כינור??? 

 משלו!!!התשובה היא: היא היא!!!! לכל דור היה מנגינה 
בדור של משה רבינו היה אפשר להשתמש עם קול חזק!!! 
קול של חצוצרה!!!! אבל דורו של יהושע היה כבר צריך 
לשמוע קול יותר קל... פחות נוקשה... אז יהושע כבר 
השתמש עם קול שופר... קול חזק אמנם... אבל קצת 
שבור... גנוחי גניח.., ילולי יליל... אבל דורו של דוד?? 

ס לדורות הקודמים... הם כבר היו צריכים נימה של בייח
כינור... הם היו צריכים לשמוע נימה הרבה יותר רכה... 
הרבה פחות תקיפה...  ו... ו... ומה אתה חושב???? שדוד 
דיבר ברכות?? לא!! רק בייחס לדורות שלפניו זה היה 
ברכות... אבל בשבילנו... הכינור של דוד עוד נחשב 

 רות לתקיף... הדו
--- 

  לכל דור יש את המנגינה שלו!! יש את השפה שלו!!!!
וזה לא בושה להבין את זה... ואסור לטמון את הראש 

 באדמה... 
הדור הקודם היה דור חושב!! דור אדיאולוגי... לטוב 
ולמוטב... רוב הבחורי ישיבות של פעם היו כאלו 
שמיוזמתם ומבחירתם האישית באו ללמוד בישיבה... 

חורים ידעו בדיוק בשביל מה הם פה... וממילא את אותם ב
עיקר כובד המשקל... היה צריך להשקיע בהשקפת חיים 
ברורה!! למה אני פה... ולא הולך לעבוד... למה אני פה ואני 
לא הולך לצבא...  זה היה החזית!!! זה היה הנושא!! אבל 
היום??? היום אנחנו נמצאים בדור שכל הנושא מתחיל 

א לי"!!! את אף אחד לא מעניין באמת למה אני ונגמר ב"ב
נמצא בישיבה ולא הולך לאוניברסיטה... כל הנושא הוא 
האם "בא לי" ללמוד בישיבה או "בא לי" לצאת 
מהישיבה... זה כל הנושא!!! וכשזה הנושא המנגינה היא 

 אחרת לגמרי!!!!!
אתה יכול לשבת עם בחור שעתיים ולנמק לו למה צריך 

ה... ו... ו... וזה לא נוגע לו בנקודה... הוא להיות בישיב
מעולם לא התעניין אידיאולוגית בנושא... עשה לך 
חצוצרות... כל דור צריך למצא את החצוצרות שלו... את 
השופרות שלו... ואת הנימין העדינים של הכינור שלו... 

 שמותאם לדור שלו... ויהיו דברינו נשמעים לעבודתך...



“ 

 

 בח והודאה לה'....גמ"ח צרכי רבים!!!! כשש
ישנה נקודה למחשבה מעניינת ששמעתי מפי מורי ורבי שליט"א לאחר האסון 

הואיל ואתרחיש  במירון... כשרבי שמעון יצא מהמערה לאחר י"ג שנים הוא אמר: 
כלומר: אם קרה לי נס וניצלתי... כעת אני רוצה לעשות  ניסא איזיל אתקין מילתא,

ך רבי שמעון לטבריה... נכנס לבנין העיריה משהו מועיל לטובת הכלל.. מיד הל
ושאל את ז' טובי העיר... מה... מה אני יכול  (מעניין אם גם אז זה היה ברחוב טבור הארץ)

להועיל?? איך אני יכול לתרום בענייני גשמיות דייקא למען תושבי העיר... שהרי 
אז כתוב: מצינו ביעקב אבינו ש"ויבא יעקב שלם" שלם בגופו שלם בממונו... ו

רב אמר: מטבע תיקן להם... שמואל אמר: שווקים תיקן להם, "ויחן את פני העיר", ונחלקו חז"ל, 

  ורבי יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם...
שים לב: אנחנו לא מדברים פה על הרבצת תורה... לא על הקמת כולל חדש או 

ני החומריות של מקווה חדש... לא!!! ר' שמעון כעת רוצה לעשות משהו טוב בעניי
העיר!! אמר מו"ר שליט"א: הגענו למירון בל"ג בעומר האחרון... ורשב"י שאל 

 אותנו: איפה הייתם שנה שעברה?? למה אף אחד לא הגיע אלי??? 
ענינו לו: מה... הרבי לא יודע ששנה שעברה היתה פה מגיפה? התחבאנו במערה 

ן מגיעים אלי?? כי... כי ב"ה ובסגרים מפני הגזירה?? נו... אז עכשיו למה אתם כ
 פקד ה' את עמו... ויצאנו מהמגיפה ואנחנו שוב יכולים להיפגש... 

אם ככה אמר לנו רשב"י: נו... מה עשיתם אחרי שיצאתם מהקורונה?? הרי אני 
לימדתי לדורות ש"הואיל ואתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא.." נו... אז איפה 

רפא כתוב ויחן את פני העיר... מטבע תיקן המילתא שלכם?? כשיעקב אבינו הת
להם, שווקים תיקן להם... הוא הבין שאם קרה נס והוא חזר לישובו של עולם... אז 
צריך לעשות לעולם איזה 'קידוש' כזה... לתת פראנפן ולעקך לעולם... לעשות 
משהו טוב למען ישובו של העולם... נו... איזה דבר טוב עשיתם לעולם אחרי 

 (לא  שהאסון קרה בגלל זה אבל עכ"פ זו נקודה למחשבה בתורתו של רשב"י...)ה?? הקורונ
 יש פה נקודה מעניינת שצריך להתבונן בה:

שים לב!!! מדובר פה ביעקב אבינו או לחילופין ברשב"י... כשרשב"י יוצא 
מהמערה... הוא לא הולך לפתוח רשת של כוללים אוהל הרשב"י... הוא גם לא 

במסע חיזוק והתעוררות... רק מה כן??? הוא עסוק בלסלול כביש עוקף ונוח יוצא 
ללא... לסדר אמצעי גישה לנכים... משהו כזה עירוני כזה... תחשוב: יעקב אבינו 
מגיע שלם בתורתו... מה הוא עושה?? מתקן מרחצאות... שווקים... מטבעות... מה 

... ראשי מועצות... לגופים הקשר??? זה... זה סוג דברים ששייכים לראשי עיר
ממשלתיים... שווקים שייכים למשרד התעסוקה ומטבעות שייכות לוועדת 

האמת היא כספים... מה זה קשור ליעקב אבינו?? ומה שייך כבישים לרשב"י? 
לכ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג זיע"א שסוג השאלה הזו מאוד סיקרנה אותי בייחס 

ים וכשהוא הגיע לנתניה לאחר השואה שכידוע היה מלאך אלוקים שראשו בשמ
האיומה הוא כמובן הקים עולה של תורה... ישיבה... כוללים... חינוך על טהרת 
הקודש אבל במקביל!!! במקביל הוא היה נחוש לפתוח גם בית חולים!!! ותמיד 
סיקרן אותי: מה לרבי הקדוש מצאנז ולבית חולים? מה הקשר?? את מפעל הש"ס 

מפעל שממריץ לידיעת התורה... זה בהחלט מתאים לרבי מצאנז... אני מבין... כזה 
אבל בית חולים??? מה הקשר?? זה משהו שמתאים לחברי כנסת... לפרוייקטורים 
של משרד הבריאות... לא יודע... מצידי למכבי... או לחמודי של כללית... או לשיא 

ל ככה ומה הגיע של מאוחדת... אבל שהרבי מצאנז יפתח בית חולים??? מה ראה ע
 לו??

שהרבי מצאנז (בכל מיני דברים אחרים) אז כמובן... תמיד הבנתי כמו שמקובל להגיד 
בעיניו הצופיות ראה את הנחיצות שבדבר... כמה חשוב שיהיה בית חולים חרדי 

 שיתנהל ע"פ תורה וכו' וכו'... 
יניים הצופיות ובכל מיני (חבל... חבל להשאיר את זה בע אבל בינינו.... לא!! לא זו הנקודה!!

יש פה הרבה יותר פשוט וטהור שזו  משפטים רחוקים ונדושים כאלו שמקובל היום להגיד...)
"והלכת נקודה למחשבה בשבילנו גם בימים אלו...   ישנה מצוה שנקראת 

 מה הפירוש הפשוט של והלכת בדרכיו?  בדרכיו"!!!
' הולך אנחנו הולכים בעקבותיו... אם אנחנו צועדים אחרי ה'... איפה שאנחנו רואים שה

אנחנו רואים שה' הולך בדרך של רחמים... אז אף אתה היה רחום וכו' וכו'... והנה!!! רשב"י 
במשך י"ג שנה היה מנותק מישובו של עולם... לא היה לו שווקים, לא מרחצאות... לא 

החיים... אומר רשב"י: גשרים... לא כלום!! ופתאום קרה נס וה' החזיר אותו בחזרה לארצות 
יש פה והלכת בדרכיו!! אם ה' החזיר אותי לישובו של עולם... סימן שה' רוצה את ישובו 
של עולם... אם ה' הביא אותי למרחצאות של טבריה... זה סימן שה' חפץ במרחצאות... אם 
לאחר י"ג שנים שלא ראיתי נפש חיה... פתאום אני מגיע ורואה אנשים חיים בהרמוניה 

נפגשים ביחד וחיים חיי חברה תקינים... סימן שה' חפץ בחיי החברה האלו!!!! אם ככה... ו
אם ה' רוצה את זה... אז יש לי פה מצוות והלכת בדרכיו!!! מה הוא חפץ בישובו של עולם... 

(ושים לב: במי מדובר? ברשב"י שסלד שעד כה היה מנותק אז כעת גם אני חפץ בישובו של עולם... 
ישובו של עולם... השיעור קומה העצום הזה לא הפריע לו להבין שבמקביל ה' רוצה את הנורמליות לגמרי מ

אם ככה... אז בבקשה... תגידו לי מה אני יכול להועיל בנושא הזה... איך אני יכול גם  הזו...)
 להירתם ולתרום את עצמי למען ישובו של עולם???

או תיקון שאני יכול להוסיף משהו לשווקים תגידו לי איזה משהו שחסר... שטעון שיפור 
 ולגשרים ולמטבע של ישובו של עולם??? 

אומר הרבי: הייתי בשואה... הבנתי שה' רוצה  על אותו משקל אצל הרבי מקלויזנבורג...

אבל  לסגור את העולם... זהו... כולם מתים... כולם נשלחים למחנות השמדה.. 
מלחמה וה' העלה אותנו מגיא ההריגה פתאום ראיתי שהסתיימה ה פתאום לא!!!

והנה אנחנו נמצאים כאן בארצות החיים... יש פה אמירה שה' חפץ בחיים!! ה' 
רוצה שנמשיך לחיות... אם ככה: והלכת בדרכיו... גם אני חפץ בחיים ולכן אני 
פותח בית חולים!! בית חולים זה מקום שבו דואגים לאנשים שימשיכו לחיות... 

נז: היות וראיתי שה' חפץ בחיים... אז גם אני חפץ בזה ולכן אני אומר הרבי מצא
 פותח בית חולים.. 

שבת עובר אורח... נשמו מסילות... ה'  כעת נעבור אלינו: עברנו שנה של קורונה!!!
פיזר אותנו... סגר את השווקים... נעל את המרחצאות... הכל נסגר!!! והנה... אחרי 

החזיר אותנו לשגרה... פתח לנו את הכל בחזרה... שנה שלימה של סגרים כעת ה'  
ברגע שזה נפתח בחזרה!! ה' אומר במילים אחרות: אני חפץ בישובו של עולם!!!! 
ה' חפץ בשווקים... חפץ בחיי החברה שלנו... חפץ שיהיה פה טוב ושלא יחסר לנו 
ל כלום... נו... אם ככה... והלכת בדרכיו... כל אחד מאיתנו אמור כעת להפעי

מחשבה ויצירתיות... איך גם אני יכול ללכת בדרכיו של הבורא ולהועיל לישובו 
של עולם?? איך אני יכול לתרום ולרתום את עצמי לעשות טוב לעולם... לעיר... 
לשכונה... לתושבים... לעשות טוב לעם ישראל...  שיהיה עוד יותר נעים וטוב אחד 

 עם השני...
--- 

 כ מרגש אותי בתפיסה המחודשת הזו??אתה קולט מה כ"
אנחנו בטוחים שיהודי צדיק זה איש דת!!! זה אחד שדואג לענייני הדת והפולחן 
הדתי... ואילו לדאוג לישובו של עולם?? זה... זה כבר שייך לביבי... זה שייך לחברי 
כנסת... זה שייך לראש העיר ולחברי המועצה ולכל מי שרוצה בכל מחיר להיבחר 

ציה נוספת... בקיצור: הפרדת דת ומדינה... דת זה שיעורי תורה... עירובין לקדנ
אז זהו שלא!!! ומי כמונו יודעים ומקוואות... ואילו מדינה זה שווקים ומרחצאות... 

 עד כמה שלא... 
ומה הראיה שלא?? שהרי הרבש"ע הוא לא חבר כנסת ולא ראש הממשלה... ובכל 

מעשה בראשית!! זה לא סוד שבעלי  זאת המחדש בטובו בכל יום תמיד
אינטרסים הם האחרונים שידאגו לישובו של עולם... כי לדאוג לישובו של עולם 

זה יעקב אבינו... זה רשב"י...  "והלכת בדרכיו"!!זה ערך קדוש בפני עצמו שמסווג ל
זה משה רבינו שבפרשת השבוע הוא מתגלה כפרנסם של ישראל!!!! שנושא 

שא האומן את היונק...  וממילא אם אנחנו כיום מסתובבים אותם בחיקו כאשר י
ברחובות... והחנויות פתוחות... ויהודים מתפרנסים לאחר שנה שלימה שזה לא 
היה מובן מאליו... כל זה קורה כעת רק בגלל שהוא יתברך אמר ויהי!! ה' הטוב 

כל  חפץ בחיים ורצה שנשוב להתהלך בארצות החיים!!! וממילא זה אמור לעורר
אחד ואחד מאיתנו ללכת בדרכי ה' ולהסתכל ימינה ושמאלה ולחשוב מה גם אני 
יכול להועיל לישובו של עולם?? אולי לפתוח איזה גמ"ח נחוץ כאן בשכונה... אם 
זה גמ"ח הלוואות אם זה גמ"ח של מידע בנושאים נחוצים.. או להתמסר לענייני 

ת הכישורים שלו ולכל עיר ולכל שידוכים... אין צורך להרחיב... לכל אחד יש א
מה רחוב יש את הצרכים שלה. שלא נותר לנו אלא להסתכל ימינה ושמאלה!! 

מה אני יכול להושיט יד בישובו של עולם... איך אני  שנקרא "ויחן את פני העיר"!!!
יכול ללכת בדרכיו של ה' שמגלה לנו שהוא חפץ בחיים ואני פה בשביל ללכת 

 בדרכיו.
בכל קהילה ובכל בית כנסת... יש את הכמה יהודים טובים שאתה  אם תשים לב:

יודע מראש שאם יצטרכו הושטת יד והירתמות נקודתית בצרכי ציבור תמיד הם 
הכתובת... אפשר תמיד לפנות אליהם והם ירתמו ויושיטו יד... (גם בלי מודעות 

בקש אח"כ בעיתון...) בכל ישיבה יש את הכמה נשמות טהורות שאתה יכול ל
(בלי חתירה להשתלטויות והחזקת מהם שיושיטו יד והם יתמסרו ויעזרו עם כל הלב... 

דא עקא שהאנשים האלו לא מתחלפים!!! זה אנשים קבועים!!! שתמיד  מפתחות)
תראה אותם מושיטים יד... ומידי פעם צריך קצת לרענן את הקבוצה האידיאלית 

נות!!!! חזרנו לישובו של עולם... הזו... צריך להוסיף לה כח אדם... וזו ההזדמ
כנראה שה' חפץ בזה... אם ה' חפץ בזה... אז תירתם לזה... אל תזלזל בזה... רשב"י 
לא זלזל בסלילת כביש... הוא ראה בזה והלכת בדרכיו... ואולי כאן ההזדמנות 
להאיר נקודה חשובה: יש לנו נטיה למתוח ביקורת על נבחרי ציבור למה הם לא 

דים ופועלים למען הציבור... הם היו יכולים לעשות הרבה יותר?? מספיק עוב
סליחה אדוני היקר: ואתה?? מה איתך?? אתה לא יכול לעשות יותר?? למה אתה 
לא עושה יותר?? אוי... מה הקשר... אני לא מקבל משכורת... והם כן!!! בשביל מה 

הו!!! שאני סומך בחרנו בהם אם לא בשביל שיעשו ויפעלו למען הציבור...  אז ז
על הנבחר ציבור הזה שאת מה שהוא חייב לעשות הוא כבר עושה... ואת מי 
שהוא צריך לרצות ולהצדיק את קיומו... מולו הוא כבר מתנהל ומשתדל להגיש 

ואל תחכה לו שיזיז את  ומכאן ואילך הוא ואתה נמצאים באותו מקום!!!הישגים... 
(כן... זה בדוק ומנוסה.. כל המתלוננים למיניהם זה  עצמו כי שניכם נמצאים באותו מקום...

אנשים שיושבים על הקתדרא ונותנים משם הוראות... כל מי שיש לו הערות על מה שהיה צריך 

הגיע הזמן  בבוקר... תבדוק את זה...) 11-בבוקר.. זה בדרך כלל אחד שקם ב 10להיעשות בשעה 
נטו למגרש הלא יציב של שנבין שאי אפשר להפקיר את המושג צרכי ציבור 

נבחרי ציבור ופוליטיקה... צרכי ציבור זה ערך תורני!!! ששייך ל"והלכת בדרכיו..." 
ואם אתה רואה שצריך להזיז משהו אל תחפש מי הוא האינטרסנט שירויח מזה 
או מי הפוליטקאי שמקבל על זה משכורת... תקום ותעשה כי זה רצון ה'... אל 

שכל מה ששייך לצרכי רבים הרי זה חפצי שמים  תשכח שבהלכות שבת קיי"ל
ומותר לדבר בהם בשבת ולהחשיך עליהם את התחום!!! וכמובן!!!! אין הדברים 
אמורים על מי שרוצה לעשות כל מיני דברים בשביל להשתלט או להחזיק 
מפתחות ולהתחיל לכוין את התנועה.. כאלו יש לנו בשפע!!! זה לא חסר לנו... על 

ו מצטערים וכו'... אני מדבר על אנשים טובים שמוכן להושיט יד... הראשונים אנ
לעזור כי צריך לעזור... לטהר את העיר טבריה ממקום טהור... להושיט יד ולעזור 
לגבאי ולא לחתור תחתיו... על זה אנחנו מדברים וכאלו אנשים חסרים!!! מאוד 

 מאוד חסרים!!!! 
 עיר... הואיל ואתרחיש ניסא..וזה הזמן להתרים להם... ויחן את פני ה
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עולה  )  1( בנזין  ליטר  וראה  דלק  לתחנת  נכנס  מים   5.80אחד  ליטר  ואילו 
שקל ואז הודה לה' ואמר ברוך ה' שהרכב שלי לא נוסע על ידי   10מנרלים  

 ... .... מים אלא על ידי בנזין.
אדם זקן, נסע לביתו במונית, לאחר שעצרה המונית ליד פתח ביתו, ועוד )  2(

כיסו את  מישש  הזקן,  יצא  ששילם,  לי לפני  נראה  "אוי  רם:  בקול  ואמר   ,
שהארנק נפל במונית..." כששמע זאת הנהג, מיד לחץ על דוושת הגאז וברח 
משם. חייך הזקן בשביעות רצון ואמר לעצמו: "אוהו, מכלוף צדק, זה עובד  

 .............. "!יופי
צרפתי, אנגלי ורומני טסים במטוס. מוציא הצרפתי יד מן המטוס ואומר  )  3(

ל צרפת שואלים אותו כל השאר: "איך אתה יודע?" "נגעתי באייפל".  אנחנו מע
ידו ואומר: "אנחנו מעל אנגליה" אומרים לו: "איך אתה   מוציא האנגלי את 
יודע?" "נגעתי בביג בן". מוציא הרומני את ידו ואומר: "אנחנו מעל רומניה" 

נבו לי ענה להם: "רק הוצאתי את היד וכבר ג שאלו אותו: "איך אתה יודע?"
 את השעון................." 

 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת   

ָרֵאל   ר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיׂשְ ַנַען ֲאׁשֶ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ  (יג, ב)ׁשְ

אצל אברהם אבינו ע"ה ראינו גם כן "לך לך", והסבירו חז"ל "לך להנאתך ולטובתך"  
שנרמז למשה שזה   והסביר לי אחד הבחורים מישיבתנו הקדושה הי"ו(רש"י שם).  

היו נכנסים מיד לארץ, שעל משה נגזר לא   -ם לא היו מרגלים  לטובתו, כיוון שא 
להיכנס אליה. ואם כן היה ח"ו נפטר. וגם לטובת בני ישראל, שהרי משה רבינו נותן 

מי ילמדם? ואזי,   -התורה עדיין לא הספיק ללמדם הרבה, ואם הם יכנסו בלא משה  
 ואין תבונה לנגד ה'.למה נענשו המרגלים? כי אין חכמה ואין עצה  -אם כן, נשאל 

 הדבר תורה לעילוי נשמת:
 ע"ה  טורן בת רחים וזוהרה.   , ר' יוסף פנחס בן שרה אמינן זצ"ל 

 

לבלבני ן נֹ ני ששׁש נען ץ

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 

ממימיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 לחי„ו„‡
 פרשת בהעלותך

א. אחיהם של אלדד ומידד המוזכרים 
בפרשתנו?

ת. דעת זקנים מבעלי התוס' כתבו 
היו אחי משה ואהרן  דאלדד ומידד 

 מהאב.
ב. "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים  

חנם" מהיכן היו להם דגים 'חנם'  
 במצרים?

ת. גמ' {סוטה יא:} בשעה שהנשים היו 
הולכות מצרים לשאוב מים, היה הקב"ה 
מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות 

   . מחצה מים ומחצה דגים
 לך -פרשת שלח

בפרשתנו עבדי ומי עוד  א.  מי נקרא  
 נקרא בתורה עבדי?

 .ת. כלב יד. כד ולעיל יב ז משה
ב. היכן בפרשה יש מילה שחסר בה אות  

 א'?
 ת. חטת בלי א' נמצא בט"ו כה.

 חידות  מי ששלח את תודה רבה לכל 
 תזכו למצוות 

‡˙‡

ויתר אנששׁשים ללךלך יללחלח נששׁשי ל יששׂשראלל )י ) ל ישש ללי

 

 בסייעתא דשמיא
 יצא לאור חוברת בדיחות 

 ' 2'לא נפסיק את השמחה   
    תבדיחו 240 -כ 

 את החוברת במחיר סימלי   קנותניתן ל 

 בלבד ₪  10  של
 חייגו: להזמנות 

058-32-34-941. 
 משלוחים חינם  
 בירושלים בלבד 

 . אזורים מסוימים 
 

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: 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



\ 

 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
 

 ‰עלון  בחסו˙
 

 

חריפה "ידוע לי שבימי אבלות אסור לי לפתוח בית מסחרי,    עם הארץ מופלג שהיה שרוי באבלות התלבט בקושיה)  4(
כמו כן ידוע לי שבשבת אין נוהגים אבלות שבפרהסיה כיצד איפוא מתיישבים הדברים האלה יחד? הרי כשאני סוגר  

 את חנותי בשבת הרי זה אבלות שבפרהסיה?............ 
בחור אחד החליט לנסות משהו חדש ונכנס למסעדת קניבלים. כשהתיישב בכסא, המלצר ניגש אליו ושאל אותו: )  5(

"סלח לי איך קוראים לך?" התעניין הבחור: "אתה לא אמור לשאול מה שמי, אתה אמור להציע לי לאכול!" השיב לו 
 מות של כל המנות שלנו.........." אני חייב לכתוב את הש  -המלצר: "בדרך כלל זה נכון, אבל המקרה שלך 

דחוף כי חבר שלי בלע   68שיכור אחד מתקשר למוקד רפואי. שלום נא לשלוח לי אמבולנס לכתובת הצדיקים  )  6(
 'חולץ פקקים' לאחר מספר דקות הוא שוב מתקשר: "שלום לא לשלוח את האמבולנס כי מצאתי חולץ פקקים אחר....... 

 חדש! חדש! חדש! 
 .'2ת חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה  ניתן לקנות א

לתאם מראש. . 0527133917. פלאפון: 5קסמא  -יוסי בן: ר' ר' חיים אחרק. רחובאלעד:
 לתאם מראש.  0548426869. פלאפון:  56ר' אהוד גוזלן. רחוב: ריב"ל   בית שמש: 

 . 25דירה  2קומה   82רחוב: ועד ארבעה ארצות  ברמות פולין: ירושלים:
 ק"ב {ליד דואר ישראל}.  9רחוב: רחובות הבוכרים (דוד)   מרכז העיר:                             

'  2נציגים שימכרו את חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה  דרושים:
 ת.ל.  058-32-34-941בביתם ברחבי הארץ לפרטים 

  לכל חוברת).  2(אפשרות הכנסה של  

 ? בבית הכנסת את העלון 'לא נפסיק את השמחה'נמאס לכם לחפש כל שבוע 
  ניתן לקבל את העלון עד הבית חדש! 

 ) עלות המשלוח בלבד(
 . 058-323-4941  -לפרטים נוספים חייגו ל 

  בירושלים בלבד אזורים מסוימים.

 
 ר בן רחל. משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. שר השמחה: מאיר בן מרגלית. אלעז

 כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל.

‰:‰ו‡ל‰ יעמ„ו על ‰ברכ‰:
ל

ו‡‡

  

  הקלדות
במחירים מוזלים
058-3234-941 

 השכרת אופניים חשמליים ורגילות.  
 קורקינט חשמלי. 

 אצלינו יש גם תיקונים, 
ומכירת חלקי אופנים חשמליים +רגילים.  

0548-520-351 
0527-625-454 

  הטשולנ'ט הביתיי

בכל ליל שישי מתקימת 
מכירה של השולנ'ט הביתי 

ם -בר"ח שלמה מוסאיוף בי
 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט  

0548--437--050  

 :מנויים יקרים
העלון החודשי המופץ 

יהיה עד להודעה  A3-ב
 חדשה רק במייל

 אתכם הסליחה.  
 מערכת העלון :בברכה





                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

הייתה יראת החטא על פניו  הכמ עדד
 , זצל  ילו משהשל רבנו רבי 

מספר הרב ירון בטשי, ראינו פעם 
 בשיעור ביום שישי בחולון. 

"  "רבנו הגיע עם ספריו "
וחלקם לכל מי ששילם דמי קדימה 

ן בפני כל מי ששילם ועמד והתחנ
משהו, שלא יתבייש, יגש ויקח ארת 

יעבור  -הספרים, שהרי אם לא יבוא 
והאריך  לרבנו חלילה על 

הרבה בשיעור על חומרת איסור זה, 
 שפעמים רבות נכשלים בו מבלי משים. 

 

שנה  4זצ''ל בן  חיים יוסף רבנו בהיותת
בלבד, כשבחן אותו אביו על פרשת השבוע, 

בעניין אדם הראשון שהתחבא בגן עדן, 
 ושאל אותו הקב''ה 'איכה'.

שהקב''ה  שאל אותו אביו:
סתר שואל אותו היכן הוא, הרי כתיב:"אם י

איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'", 
ובודאי הכל גלוי לפניו יתברך.השיב לו 

 ו, רבינ
 לע ודעי ניה איכה כך אמר לו הקב''ה:

 מה יש לך לברוח מפני... נסתרות, 

קר עם הנץ החמה. גם אם הרב היה חוזר וזצ"ל היה מתפלל בכל ב אליהו מרדכי הרב מו"רר  
לביתו בשתיים אחר חצות הוא היה מגיע לתפילה עם הץ החמה. לשם ביטחון שיקום, למרות שהיה 
ישן מאוחר, היה בא באופן קבוע שלום כהן להעיר את הרב כל בקר לתפילה, ומסיע אותו עם אוטו 

  להחליף אפילו אם מישהו היה בא עם אוטו פאר אחר. ם שהרב לעולם
 

גם היה מקפיד לקום כל בוקר לסליחות בכל חודש אלול ובעשרת ימי תשובה. ובחודש זה היה  הרב 
והרב מסתובב ברחי הארץ לשיחות ולהתעוררות, ופעמים רבות היה הרב מגיע לביתו 

גם בשאר המצוות היה הרב  לו פעם אחת על סליחות., ובכל זאת לא הסכים לוותר אפי
 חצי מזל".  -"ל: "זריזות צז הצדק יהודהלומר מה ששמע מפי הרב  זריז. היה רגיל על לשונו 

 שתו כבר בשעות הבוקר. יאת הנרות של השבת היה מכין לא
של והפלא היה שנרות אלו, שהשקיעו בהם כ"כ הרבה אהבה, היו לפעמים דולקות כמו הנרות 

 . ואלו היו צלוחיות רגילות ד ביהמ"ק, כמעט עד 
 ופתילות רגילות והכל רגיל, רק האהבה אחרת.

במליוני החסדים והניסים  להכיר וועליננ
ה` גמל לנו. הוא שעזר לנו להתקרב -ש

 .  תאליו, להכיר את 
בריאות,  -להודות על החסדים הגשמיים 
 שגשוג, הצלחה. 
ו תמורת כל אלה נרבה לו

, ברכות והודיות, כי אין טעם 
ונימוס לבקש דבר בטרם הודינו על מה 

 .קיבלנו שכבר

 תמיד בשמחה  כשהאישש
 ו אף שתבוא עליו מחלה ח"ו

 צבון יבטלנה אבל מי שיש לו ע
זאת רוח איש  :יכול לישא את לא

מי ישאנהיכלכל מחלהו ורוח נכאה 

 האהבה 
 

מביאה 

,לאחדות
 

 והאחדות  
 היא 

 

עוצמה 
 גדולה 
 מאד.

  השוחדמה גדול עיורון 
 

 אצל הנמשכים אחר החומר

 המים משיבים נפשו  מהה
משיבה  ךשל אדם כך 

 נפשו של אדם

 תפתחו רק שלושים יום אחרי מותי'. ה 'ואת הצוואה  ,תפתחו מיד אחרי מותי, עוד לפני הקבורה' ה 'את הצוואה                                          
'בניי  שות:הם ניגשו לכספת הגדולה שבקיר, הם פתחו אותה ביחד וגילו את שתי המעטפות. הם פתחו את המעטפה הראשונה. הבכור שבהם התחיל להקריא בהתרג

שורות האלו אני בודאי כבר לא אתכם.' פרץ של בכי נשמע בחדר, 'חייתי לצדכם חיים יפים ומלאי תוכן. השתדלתי לחנך אתכם להיות כשאתם קוראים את ה ובנותיי .
הבכור עצר את קריאתו, מכין את עצמו   .ת טובים וישרים, ללכת בדרך התורה והמצוות, וזכיתי לראות את כולכם פורחים. אני בטוח שתמלאו את 

 !'ם 'אבקש שתקברו אותי עם  קראת המשפט הבא, לא בטוח שהוא קורא נכון, אבל כולם מסביב האיצו בו. הוא כחכח בגרונו והמשיך:ל
 

 ההלוויה  הם פנו לחברא קדישא המטפלת בכל עניני. כולם היו בהלם. 'גרביים?! בקבר?!' הם היו בטוחים שמשהו קרה לו לזקן שלהם רגעים לפני מותו
 אנשי החברה קדישא סירבו. 'זה בניגוד למסורת.  והקבורה נתנו להם את גרבי השבת הלבנים וביקשו שילבישו למת את הגרביים לפני הקבורה.

החדש אם  לוויות. לא נוכל לקבור אותו עם גרביים'. הם ניסו לשכנע אותם. הם אפילו רמזו שהם מוכנים לממן את בניית בית ההת זה נוגד את 
 .ט.יסכימו  אבל נתקלו בסירוב מוחלט.

 

  תחיל להקריא:שלושים יום אחר כך. שוב התאספו כולם בחדרו של הזקן. הם פתחו את הכספת הוציאו את הצוואה השנייה. הבן הבכור אחז בה בידיים רועדות וה
. אני יודע שלא נתנו לכם לקבור אותי עם גרבי . א עשיתם את מה שביקשתי. אני יודע. כן, אני יודע של 'בניי ובנותיי האהובים.

שהו לא, אני לא כועס. אני גם לא יכול לכעוס מהמקום שבו אני נמצא כעת. לא ביקשתי את זה בשבילי. רציתי את זה בשבילכם. רציתי ללמד אתכם מ השבת שלי.
 'רציתי להראות לכם. שבן אדם יכול להיות עשיר מופלג.  נים פתאום שהזקן לא היה כל כך סנילי.חשוב.' הם הביטו זה בזה, מבי

 
'את הדברים הטובים שעשיתי בחיים, אותם אני לוקח  אפילו לא זוג גרביים. פשוט כלום! א יכולים להיות לו מיליארד דולר בבנק. אבל לקבר הוא 

 ....שוב פעם רואלקמומלץ   איתי. שום דבר אחר!'
 

ולות על דאתה עוד לא חושב על המוות, בטח שלא. מה פתאום שתחשוב על המוות? אתה לא מהסוג שמתים. אבל אתה בודאי חושב על החיים. יש לך תוכניות ג
 )העורך( .תך בסופו של דברימה אתה לוקח אזה נפלא. זה מצוין.אבל רק תזכור . החיים. אתה רוצה להצליח

 

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב זצ״ל                    הרב ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 
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  הפטרה
 "רוני ושמחי"



 

גויה והבן שלה המגמגם עולים  אישהה
לית מקולקלת. אין והמע 15לקומה 

ם ברגל. כשהם עולים הוא יברירה עול
"   - -אומר לה "א.. א.. א.. אמא" 

תפסיק להפריע!" בסוף הם  מגיעים 
והוא שוב אומר, "א... א...  15לקומה 

"מה אתה רוצה?" היא   -א.. אמא" 
שואלת.  "ש... ש... ש.. שכחתי את 

  -אמרת?" לא " למה   -המפתחות" 
הדרך א... אני אומר לך" "א... אבל כל 

"טוב בוא נרד". יורדים כל הדרך  -
למטה והוא עוד הפעם אומר, "א.. א.. 

"אבל א...  –" תפסיק להפריע"  -אמא" 
א... אמא" מגיעים למטה "א.. א.. אמא" 

    - "מה אתה רוצה?"  -

 

נֹוָרה  ֵני ַהּמְ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵרֹת ֶאל מּול ּפְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ ּבֵ  "ּדַ
רֹות" ְבַעת ַהּנֵ  (במדבר יב, א). ָיִאירּו ׁשִ

 

תינו (ראה במדבר רבה טו, ו, ובפירוש רש"י)  למה נסמכה פרשת המנורה רבו 
לפרשת הנשיאים (השנויה בפרשה הקודמת, פרשת נשא), לפי שכשראה אהרן חנוכת 
הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש 

 נרות.ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את ה

ַמת ָאָדם (משלי כ, כז), אהרון היה מדליק   הם רמז לנשמות, ֵנר ה' ִנׁשְ
יִתי  מֹות ֲאִני ָעׂשִ ו"מטיב" את הנשמות, מטיב את מעשיהם והופכם מרע לטוב, ּוְנׁשָ
(ישעיה נז, טז). אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות 

 פ"א מי"ב).
רואה ברוח קדשו את כל עוונות האדם ואיזו עבירה עבר איש פלוני אהרון הכהן היה 

בשעה פלונית, אך כשהיה פוגש באותו אדם לא היה מזכיר לו מאומה מחטאו אלא 
 מקרבו ומחבבו, ומציע לו ללמוד ביחד כמה דקות בכל יום.

 

אותו אדם היה מפשפש במעשיו וחוזר בתשובה שלימה באומרו בליבו, "אהרון  
גדול ישראל רוצה ללמוד איתי? אוי ואבוי, הלא פשעי וחטאי אני אדע, לּו  הכהן,

יריחון בהם שכני אזי ירחקון ממני (מתוך פיוט "אלקי אל תדינני" ליום ראשון של 
ר"ה, יעוי' בפלא יועץ אות ע' ערך ענוה ד"ה וחייב אדם לומר), מוכרח אני לשוב 

 ממעשי הרעים".
מות אבודות רבות אל אביהם שבשמים, אל כור כך זכה אהרון הכהן להחזיר נש

מחצבתם, וזאת מפני שלא הסתכל על הגוף הנגוף המלוכלך בעוונות אלא התבונן 
בנשמה הקדושה החצובה מתחת כסא הכבוד הטמונה בכל יהודי, איזהו חכם הרואה 
את הנולד (תמיד לב ע"א), אהרון הכהן ראה מה יכול לצאת מאותה נשמה קדושה, 

 ים עינו מעוונותיו של אותו אדם וקרבו בעבותות אהבה.ולכן העל

שנזכה לקרב את כל אחינו בית ישראל לאבינו שבשמים ונראה בקרוב  
 בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

התחתן עם גרושה,  קמצןן
למחרת הוא אורז לו 

 מזוודה. "מה אתה עושה" 
 שואלת אישתו.

"אני הולך לירח דבש" הוא 
 עונה לה. "ומה איתי?"

 """... 
 

**** 
אישה הופכת גבר  כיצדד

 ?למיליונר
איתו  מתחתנתתשובה: 
 א כשהוא

היו אומרים על  -נאה  ציצית - זה אלי ואנוהו
ל פעם שהיה זצ"ל, שבכ מימון ליב יהודה הרה"ג

היה גם קונה טלית חדשה.אנחנו  קונה חליפה חדשה
נוהגים לא להחליף את הטלית שרגיל להתפלל בה 

 .וכדלקמן ,יום יום
 

 זהב' ה'טורי ומסופר על בעל - הטלית של הט"ז
שטליתו היתה מלאה קרעים, ובאו ואמרו לו שיחליף 

ואנוהו". אמר להם בעל  אותה בחדשה משום "זה קלי
חר מאה ועשרים שנה יכסו אותי בטלית זו הט"ז: לא

בשמים על כל התפילות שהתפללתי  א והיא
 וזה טוב לט"ז.  -עמה 

 

נקיה, יכבסנה בביתו  אבל סתם אדם, אם טליתו אינה
או ישלח אותה למכבסה משום "זה קלי ואנוהו", 

דף קל"ג ע"ב): "זה אלי ) וכדברי הגמרא בשבת
עשה לפניו סוכה נאה,  ו ואנוהו 

ושופר נאה, ציצית נאה , ספר תורה נאה  ,ולולב נאה
 ."וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה

 

יהודה אמר בשם רב,  רבי
"אדם שישמור ויקיים את 

 משאלות ליבו יתגשמו".  ,השבת
 הוא לומד זאת מדבריו של 

 ע"ה,  המלך דוד
  ,שאמר "והתענג על השם

 ויתן לך משאלות ליבך" 
 (תהלים לז, ד). 

ה"עין יעקב" מסביר שההגדרה 
השבת אותה  ל"והתענג" היא יום

 .נתן לנו השם

, כי הסיבה לכשלון האדם א לא נאמר ראה רשע וכדומה אלא  "ראה שובב ושים על לבך"
 ולאי הצלחתו נובעת משובבות מחיי פרא ללא שימת לב על דרכיו. 

 שאלת החיים וננות הוא שאינו יודע כלל עד היכן הדברים מגיעים, ואינו מבין כלל הטעם לחוסר התבו
 . ת דהיינו אם יזכה לחיות חיי נצח נצחים או רחמ"ל יעשה לפגר מות תלויים בהתבוננות  

 יםובעניו נראה שהכל קל כאכילת כעך וכדומה ולכן אינו מתבונן להבין ולהפיק מכך דרכי שמ
 ולידע היאך חובתו בעולמו. 

 אברהם די בוטן רבי - משנהה לחם
שימש ברבנות  .1545נולד בתורכיה בשנת 

שמואל די  בסלוניקי, והיה תלמידו של רבי
מקורותיו של  (הרשד"ם). הספר עומד על מדינה

 תירות בינו לבין התלמוד. הרמב"ם, ומיישב ס
היום, ד' לאדר " :בהלכות תפילה יא:טו הוא כותב

שנת השל"ה, הגיע לידי פירוש הרב הגדול מוהרי"ק 
רבנו ז"ל, וראיתי שיש בו הרבה  ז"ל (ר"י קארו) על

בהלכות שכתבתי    דברים אשר
ומכאן והלאה לא אכתוב אלא הדבר  .עד עתה

 ."המחודש אשר לי

היה רגיל לאומרו, כדי  זצ"ל חיים שהחפץ "חפץ חיים על התורה" מובא משל בספר
 של האדם:  חיש ער כמה גדול החיוב לשמור אפילו דיבור אחר היוצא מפיולהמ

בתוך אולם  אדם נכנס לבית חרושת גדול ומצא שם מאתיים ארבעים ושמונה מכונות העומדות
 ענק אחר. כאשר היטיב האיש להתבונן ראה מכונה ולמבקרים אין לגשת אליה

דבר, הוסבר לו כי למכונה זו תפקיר פי רשיון מיוחד. לאחר ששאל האורח לפשר ה אלא על 
את כל שאר המכונות. אם תארע בה תקלה, ואפילו הקטנה ביותר,  א היא :מיוחד

כל שאר המכונות ובית החרושת יושבת ממלאכתו. מאתיים ארבעים ושמונה  תופרע מלאכת
 . לרמ"ח מצוות עשה שהוזהרנו בהן המכונות הינן משל

 

שהוטבע באדם. מוות וחיים  ביר  א ביותר, היאשעליה יש לשמור 
זוהי איפוא המתנה הגדולה ביותר  . הלשון, ועל כן צריך האיש החפץ חיים לשמור לשונו מרע
 .פתחי פיו  ו עינו שנתן הבורא לאדם וחובתו היא להשגיח עליה כעל בבת

לא לדלג על 
  הקורבנות

היא כנגד  ן כיון
הקרבנות לכן ראוי שנזכיר 

בקטע . ה בה
את סדר זה אנו אומרים

הקרבנות שהיו מקריבים 
  בבוקר בבית המקדש

 
ומלבד זאת גם את כל כללי 

האחרים שהיו הקרבנות
עשו  ם מקריבים

זאת. קרבן קבוע היה מוקרב 
תפלת  רים בזמןבבקר ובצה

מנחה ולכן גם בשחרית וגם 
במנחה יש לנו קטע הנקרא 

 .קורבנות

 ''  אור יחזקאל''  בספר כתוב
 והערה זו נוראה למבין, –על דברים אלו 

יו משאר השבטים הי אף ששבט לוי גדולים כ
עד שנמנו לבדם ולא נכללו בתוך מנין כל 

   ל ישראל, וכדאיתא בחז''ל
נמנה נפרד, מכל מקום כיון שבשיעבוד 

ם מצרים לא היו, לא חלה עליהם
אשר האדם זוכהכודבר זה מלמדנו ש. 

 בכבוד ובעשירות מפסיד עבור זה, 
בל צער ויסודים יקבל שכר סל ורק בעת ש

 עבור היסורים שקיבל...

החיים הם 
כמו 

 ,אופניים
שום דבר  

ני לא רצי
יקרה אם 
לא תזיז 

את 
 הדוושות

 

ספרו הראשון בשם "דבר  את
 אליעזר אליעזר", הוציא הרב

 19ל כבר בגיל "זצ  ולדנברג
 –בשנת תרצ"ד עוד לפני השואה 
את הספר חיבר בהיותו בחור 

בישיבת חברון והוא קיבל הסכמות 
 מכל הגדולים של התקופה,

 

 איסר זלמן מלצר כמו הרב
בן האזל", בעל "החבל בעל ה"א –

יעקב" זצוק"ל, וראש ישיבת 
, סרנא יחזקאל חברון הרב

שבדיבריהם מפליגים בתארים על 
העילוי הצעיר שהתנכר מנעוריו 

  וכבר הוציא ספר מהדהד.
 

 כאשר כולם כאחד מלאי התפעלות
השוחה בשני  

התלמודים, בבבלי וירושלמי, מלא 
 וגדוש בגפ"ת, ראשונים ואחרונים.

, ה'לולובןחיאי,לולובתשמחה, טיפחהבןששון, אילנהבןליאור, שמחהבןדהאןיוסף, והבבתהדינ, חורשידבתשרה, רימהבןניסים:נשמתלעילוי
 יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס
 הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, הקלר בן רפאל,  שמחה בן

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל,יאיר יהודה

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה
 בת אביגיל

 

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז 

 בן הדסה צביה
 

 זיווג הגון
אבישלום
 בן אורה
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