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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בחוקותי בהר    -   נפלאים 

 
 קיך הוא מקריב" (כא, ח) "כי את לחם אל 

 סיפר מרן מאור ישראל רבי עובדיה יוסף זצ"ל: 
אחד אצל הברון רבי בני ועשה פעם נתארח גאון  מין רוטשילד, 

וכשהגיעו   חכם,  תלמיד  אותו  לכבוד  סעודה  רוטשילד  הברון 
לברכת המוציא, כיבד הברון את אותו תלמיד חכם שיברך ברכת  

 הפת. המוציא ויבצע את 
ותו חכם סירב, ורמז לו ברמז כי הלכה היא שבעל הבית בוצע.  א

במהלך הסעודה תמה רוטשילד באוזני אותו חכם ואמר: "מדוע 
לכבוד   והלא  הפת,  את  לבצוע  אותך  לכבד  ממני  חכמים  מנעו 

 יחשב לי הדבר?"י
נא  ראה  ואמר:  חכם  אותו  לו  השיב 

חז"ל  אמרו  כבר  הלא  ידידי, 
על מברך  שאדם    שקודם 
המאכל, הרי שהמאכל נחשב 
שנאמר:  לקב"ה,  עדיין  שייך 
ואם   ומלואה,  הארץ  לה' 

את תכב אבצע  שאני  אותי  ד 
לך  נחשב  זה  אין  הלחם, 

הפת  לכל אין  עדיין  שהרי  ום, 
שייכת  היא  אלא  לך,  שייכת 
לי   נותן  אתה  ומה  להקב"ה, 

 משל אחרים? 
שבעל   חכמים  תיקנו  כן  על 
הבית יברך בעצמו ויבצע הוא 

הפת, נחשבת    על  הפת  ואז 
שייכת לו, ומזה נותן לאחרים, 

ן כבר משלו, ונמצא שהוא נות
והרי זה נחשב כמעשה צדקה 

 עבורו, כי משלו הוא נותן. 
 (משוש תבל) 

 

את   איש  תונו  "אל 
 אחיו" (כה, יד)  

כין עם אחד נכדו של רבי אברהם מטשכנוב, התקשר בקשרי שדו
צעיר   נער  בעודו  פולטוסק,  על  מנכבדי  עמד  לא  שעדיין  לימים 

ו  ,דעתו מסויים,  סכום  זקנו  של  בחדרו  את  ראה  ונטל  התפתה 
 המעות שלא ברשות. 

המכשול   על  הצטער  ארע,  מה  והבין  לחדרו  הצדיק  כשנכנס 
פולטוסק,   של  לרבה  מכתב  ושלח  חלציו,  מיוצאי  לאחד  שארע 

 ותנו לבוא אליו בהקדם. וה על מחושיצ
דבתו   את  הוציאו  שמא  וחשש  הבהול  מהמכתב  המחותן  נבהל 

מבוהל אל חדרו    הר להגיע לטשכנוב ונכנס כשהואירעה, ולכן מ
 של הצדיק. 

לו ואמר  הצדיק  "ראה,   :פתח 
שהנך  דימית  כנראה  אתה 
משתדך עם הרב של טשכנוב,  
את   לגלות  מחובתי  אולם 

נכשל  החתן  נכדי  כי  אזניך 

את  ב'נט לך  מוסר  הריני  טעות,  מקח  יהא  שלא  וכדי  ידים',  ילת 
את  להמשיך  אתה  רוצה  אם  שקול  ואתה  כהוויתם,  הדברים 

 ".  ידוךהש
 בי, אף על פי כן"!  חייך המחותן בהקלה ואמר: "ר

על  עומד  שהמחותן  וכשראה  דבריו,  את  ושילש  הצדיק  שנה 
"  ,דעתו צריאמר:  אני  ואין  עלי  האחריות  אין  שוב  כך,  ך  אם 

 לחשוש מהונאה, אני את שלי עשיתי".
  

 וצויתי את ברכתי לכם..." (כה, כא) "
גודל  בענין  זצ"ל  מקוממיות  הרב  על  מסופר  נפלאה  עובדא 

רבו מוה"ר ישראל פוזנער ז"ל,  בטחונו בהשי"ת, כפי שסיפר מקו
במסעו  פעם  עמו  שהצטרף 
ללונדון עבור "קרן השביעית".  

הנסיעה    תאח של  המטרות 
גדול, תהי גביר  עם  פגישה  ה 
הראשונה  ש השנה  זו 

אצלו,  תור  לקבוע  שהצליחו 
על   נקבע  שהזמן  והיות 

בדיוק,    12השעה   בצהריים 
ארכה  והדרך ברכבת עד שם  

  ה להם לצאת הייותר משעה,  
וחצי  עשר  בשעה  לדרכם 
 בכדי שלא לאחר את המועד. 
ויהי בבוקר של אותו פגישה, 
מקוממיות   הרב  התפלל 
באריכות  שחרית  תפילת 

כ ועמד  בדביקות  כדרכו  ולו 
ור'  הנפש,  והשתפכות 
תפילתו   וגמר  הזדרז  ישראל 

הזמן יסיישהרב  וחיכה   כי  ם 
הרב  אמנם  מתאחר. 
עסוק  היה  מקוממיות 

ובשע  אחת ה  בתפילתו 
 .סיים להתפללעשרה 

מיד   וחייבים  מאוד  שמאוחר  ואמר לו  ישראל  ר'  אליו  ניגש  מיד 
תפי להניח  צריך  שמקודם  לו,  השיב  הרב  אבל  לדרך,  לין  לצאת 

מנסיעה...   לדבר  אפשר  אח"כ  ורק  היה  שסיים  עד  דר"ת,  כבר 
מאוחר מאוד, ואמר: בשביל התור אצל הגביר נוותר היום על פת 

 רכם. יצאו לד...ו ,שחרית
השעה  כ היה  הגביר  לבית  שאיחרו  אחת  שהגיעו  היינו  אחה"צ, 

את   ראו  כבר  ומרחוק  בפניםבשעה,  הגיעו  הבית  שחושך  ואכן   ,
איש בבית. וצלצלו בפעמו אין  אמנם הקול היה כקול ביער כי  ן, 

על   לב  בשברון  דיבר  ישראל  ור'  עקבותם,  על  לשוב  והתחילו 
וחבל   המועד  את  על  שאיחרו 

הם וכו', אמנם  ההפסד שנגרם ל
חיזקו   מקוממיות  הרב 
פתגם   קיים  לו:  ואמר  בבטחון 
מה'  און  גייט  מענטש  "דער 
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ה ֱאמוָּנֶתָך".."מֹוֶדה ֲאִני  .. ַרּבָ
"ה ל ַהָקּבָ ה. ,ֱאמּוָנֶתָך.... ׁשֶ  ִהיא ַרּבָ

ּיֵׁש ַלָקבָּ ַמהּו  דֹוָלה ׁשֶ  "ה?ָהֱאמּוָנה ַהּגְ
יִתיְך י ִאּוִ ְעָיה (כו, ט) אֹוֵמר "ַנְפׁשִ ַהּנִָביא ְיׁשַ

ל ַלְיָלה ּלְַיָלה", ּכָ ׁשֶ , ּבַ ן, הָ ּכְ ֵ ָמה עֹוָלהָאָדם ָיׁשּ ׁשָ ַהּנְ
הּוא ַמֲחִטיאְלַמְעָלה,  ּלֶה ְקלֹונֹו ֵאיְך ׁשֶ ם ִמְתּגַ ְוׁשָ

ָרה, ואעפ"כ ּטָ "ה ׁשֹוֵלַח אֹותֹו ׁשּוב ֶאת ַהּמַ ַהָקּבָ
ַעם  ַעםּפַ ַהּפַ ָאָדם, ׁשֶ ה ּבָ ָלעֹוָלם ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ַרּבָ

יו.  ן ַמֲעׂשָ  הּוא ְיַתּקֵ
ל יֹום ֵמָחָדׁש  ֲאַנְחנּו ,ּכָ נּו ׁשֶ "ה ַמֲאִמין ּבָ ַהָקּבָ

ן.  ְיכֹוִלים ְלַתּקֵ
ֹכחַ  ים לֹא, ו), ּבְ ִהּלִ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי" (ּתְ "ּבְ

נּו, ָאנּו ַמפְ  ה ּבָ ִקיִדים ֶאת רּוֵחנּוֱאמּוָנְתָך ָהַרּבָ
ָיְדָך.  ּבְ

ה'ָלה  יְנָקא) -(א ְנקוּּדֶ  ְסּפִ

ל 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 וסיפורים  ליקוטים  
 בחוקותי בהר    -   נפלאים 

 
וא המסדר לאדם היינו, שהשי"ת ה  –מצעדי גבר כוננו שטייט"  

 בדיוק את זמניו וסדריו.  
יצא  ומשם  רכב  לידם  נעצר  הבית,  מפתח  יצאו  רק  כאשר  ויהי 

להתנצל,  הגביר,   התחיל  בהם  לגמריכשהבחין  מכל    ששכח 
עשרה  הפגישה   שתיים  לשעה  כבר  שתוכננה  הרב  ומסתמא 

 ת נפש. מחכה שעה שלימה בגללי, וממש יצא מכליו בעגמ
 זה עתה. רק הגיע שהרגיעו הרב מקוממיות 

אמר הגביר: בכל זאת הרי דפקתם על דלת ביתי ולא הייתי בבית,  
   !להיתן כפול ממה שהיה בדעתו מתחיצריכים לפייס אתכם ו

  –ביציאתם אמר הרב מקוממיות לרבי ישראל: נו, אמרתי לכם  
און מה' מצעדי גבר כוננו שטייט"...   ואילו    - "דער מענטש גייט 

והגביר לא היה    ,עשרה  שתייםשעה היעודה בשעה  היה מגיעים ב
הי יציאתם,  בעת  אף  אותם  מוצא  היה  ולא  מתבטלתשם    ת ה 

מקבלים  היו  ולא  לגמרי  הפגישה 
 ממנו כלום. 

 ) (באר הגן
 

ומכר "כ אחיך  ימוך  י 
גואלו   ובא  מאחוזתו 
את   וגאל  אליו  הקרוב 
 ממכר אחיו" (כה, כה) 

כאשר  ב הקודמים,  פסוקים 
ני משא יהתורה מדברת על עני

הנצרך  ומת היושר  ועל  ן 
הפסוק   מדבר  אלו,  בעניינים 

בים: "וכי תמכרו ממכר בלשון ר
 לעמיתך..." (כה, יד)

הונאת   על  מדובר  כאשר  גם 
הפסוק   מדבר  בלשון  דברים, 

את   איש  תונו  "ולא  רבים: 
 עמיתו" (שם, יז) 

מדבר   כאן,  זאת,  לעומת 
ימוך  "כי  יחיד:  בלשון  הפסוק 
הקרוב   גואלו  ובא  אחיך... 

 אליו". 
הקדוש:   האלשיך  כך  על  אומר 

כאשר בא אליך אחיך הנתון בצרה, והוא זקוק לעזרה, עליך לחוש  
לעזור אתה היחיד שקיים, ואתה מוכרח    -כאילו אין איש מלבדך  

לו! אל תאמר בלבך 'יש עוד אנשים שיכולים לסייע', ואל תמליץ 
לו  עזור  לך..."  לעזור  איך  ידע  כבר  הוא  אליו,  'לך  הסובל  לאח 

 אתה! 
כעי הבעש"ט:רעיון  בשם  מובא  זה  ע"ב)   ן  קט  (חולין  הגמרא 

עלינו  שאסר  דבר  שכל  אומרת, 
ה  -הקב"ה   דבר  לנו  תר ינתן 

אסר   כגון:  את  לנו  כנגדו. 
דג החז של  מוח  והתיר  יר, 

שבוטא שטעמו כטעם החזיר. 
אשת  אסר   והתיר  עריות,  גילוי 

אסר לנו  יבמה. אסר אשת איש, והתיר גרושה בחיי בעלה.    -אח  
 דם, והתיר את הכבד שכולו דם, והוא קרוש וטעמו כטעם דם.

 מה התיר לנו כנגדה? שאל הבעש"ט: אסר הקב"ה כפירה, ו
עזרתך, תהיה 'כופר'  וענה: כשבא רע אל תפטור    -ך לבקש את 

עליך  מוטל  עכשיו  יעזור...'  'ה'  בטיעון  עזרה  מלהושיט  עצמך 
עומד לעזור. אתה תעזור! ככל    לנהוג כאילו אף אחד מלבדך אינו

  יכלתך!
 (אלשיך הקדוש) 

 לה) (כה,"כי ימוך אחיך עמך" 
 בירים השתדכו, "ענבי הגפן בענבי הגפן".  שני ג

 בנו המצויין של האחד עם בתו המושלמת של השני. 
נדברו שכל אחד מהם ישליש סכום נכבד לנדוניה שתבסס את 
מלבד  ימים,  לאורך  הזוג  בני 
דירה   וקניית  החתונה  הוצאות 
ברוחב יד. קבעו תאריך ומקום 

והנה נודע לאבי הכלה חתו נה, 
עסקים  שהצד השני הסתבך ב

הפסדים   וצבר  כושלים 
כליל בקושי ,  שרוששוהו 

הצליח לשמור על מעונו מפני 
שלא   ספק  אין  אבל  הנושים, 

 יוכל לעמוד בהתחייבותו.  
הוא.   טעות  מקח  שכך,  כיוון 

 בטל מעיקרו. 
בכך   מה  של  דבר  זה  אין  אבל 
 . להפר 'תנאים', לבטל אירוסין

הקדוש   הגאון  אל  ונסע  קם 
זצ"ל מצאנז  חיים"  ,  ה"דברי 

את   וביקש  סיפורו  את  סיפר 
 האישור לבטל את התנאים.  

עימו:   והזדהה  שמע  הצדיק 
כל   לספר  שבאת  עשית,  "טוב 

 זאת! יש לך מזל"...  
מאוהמחותן   וזרח  שר:  שמע, 

"ובכן, רבי, רשאי אני לבטל את 
 שבינינו?"  ה'תנאים'

, ענה הצדיק, וחזר על דבריו: "טוב עשית, שבאת לספר  "לא ולא"
מזל   לך  יש  זאת,  כאן,   גדול,כל  עומד  היה  השני  שהצד  תאר לך 

אם  מרגיש,  אתה  היית  איך  עליך.  זאת...  כל  ומספר  במקומך, 
פצע על  מלח  זורים  היו  עוד  לאסונך  בביטול  בנוסף  יך 

המ שאתה  מזל,  לך  יש  שמח האירוסין?...  הוא...  ולא  ספר, 
 במזלך, והסתפק בו! ערוך את החתונה, ומחל על חלקו"... 

"העני    וזה התורה:  עימך",    –מבט 
 חשוב שאתה במקומו.  

עימך", חשוב   –"כי ימוך אחיך  
 שזה היה עלול לקרות לך!

נו 

ת  

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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ולא" דבר"לא על וחזר הצדיק ענה

לים 
ה

ת ֵסֶפר  ְמִגּלַ י ִהּנֵה ָבאִתי ּבִ  "ָאז ָאַמְרּתִ
תוּב ָעָלי, ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאלַֹקי ָחָפצְ  י" ּכָ ּתִ

ים מ, ח) ִהּלִ  (ּתְ
ֶפר, ּסֵ ר ָאָדם לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ֶרְסֶלב, ּכַ י ַנְחָמן ִמּבְ ָאַמר ַרּבִ

בּובְ  זֶּה ִנְכּתָ יׁש ׁשֶ ל, הּוא ַמְרּגִ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ
ר ֵאָליו מּוָסר ֶפר ְמַדּבֵ ִבילֹו ַוֲעבּורֹו, ַהּסֵ ׁשְ ְמֻיָחד ּבִ ּבִ

י, ֶזה ִסימָ  ֹאֶפן ִאיׁשִ ָהָאָדם רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדיּבְ ן ׁשֶ
ם.  ֵ ר, הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ַהׁשּ ׁשֵ  ּכָ

אֲ  ִבילֹו, ֶזהּכַ ׁשְ ב ּבִ ֶפר ִנְכּתַ ַהּסֵ יׁש ׁשֶ ר ְיהּוִדי ַמְרּגִ ׁשֶ
י". "ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאלַֹקי ָחָפְצּתִ  ִסיָמן ׁשֶ
ה, א ָרׁשָ ׁשֹוְמִעים ּדְ ּכְ ים ׁשֶ ֵסֶפר,ֵיׁש ֲאָנׁשִ ִנים ּבְ ֹו ְמַעּיְ

ּבּוִרים ַהּלָלּו ָהָיה טֹוב ֶאת ַהּדִ ִבים ׁשֶ ִמּיָד ֵהם חֹוׁשְ
ה ַהזֹּאת, ָרצּוי ְמאֹוד ָרׁשָ ִמיַע ַל"הּוא...", ְוַהּדְ ְלַהׁשְ
ִני" ֵיַדע ְוַיְפִנים. הּוא ׁשֹוֵכַח ְלַגְמֵר  יָהָיה ִאם ַה"ׁשֵ

ִריְך לְ  ּצָ ַעְצמֹו, הּוא ֶזה ׁשֶ הּוא ּבְ ן, הּוא לֹא לֹוֵקַחׁשֶ ַתּקֵ
ְזַמן ְבֵרי ַהּמּוָסר ְלַעְצמֹו ֶאּלָא ַלֲאֵחִרים, ּבִ ֶאת ּדִ

ל ֶאָחד. ַעְצמֹו ָזקּוק ָלֶזה יֹוֵתר ִמּכָ ֱאֶמת הּוא ּבְ ּבֶ .......ׁשֶ
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תשמרו   מצוותי  ואת  תלכו  בחקותי  "אם 

 ד) -ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם... (כו, ג
  ברש"י שתהיו עמלים בתורה.ו

ג אויר נאה והשמש זורחת על כי בעת שיש מז  י"ל בדרך צחות,
ואין   בחוצות,  ולטייל  ללכת  יצרם  אחר  אנשים  מתפתים  הארץ 

בתורה לעסוק  המדרש  לבית  השי"ת  ,  באים  צריך  ולפעמים 
כדי  רק  אלא  התבואה  לצורך  שלא  בעתם  שלא  גשמים  להוריד 
עמלים   כ"שתהיו  אבל  לביהמ"ד  שבשדות  עם  את  להכניס 

גשמ  בתורה" "ונתתי  לאז  רק  בעתם"  כדי יכם  התבואה  צורך 
 שתתן הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. 

 (וידבר משה) 
 

 "אם בחוקתי תלכו" (כו, ג)
 ברש"י: שתהיו עמלים בתורה.

פעם הגיע חסיד אחד אל הרה"ק רבי צבי זיע"א בנו של הבעש"ט  
שילמד  וביקש  זיע"א  הקדוש 

 ק.  אותו כיצד להיות צדי
ינסק צבי: בעירנו פ   ענה לו רבי
שני   מופלגים,  ישנם  עשירים 

כל  ללא  לכך  זכה  האחד 
המופלג  עושרו  שכן  מאמץ, 
אביו,  מאת  בירושה  לו  בא 
עשרו  על  עמל  השני  ואילו 
פרוטה   כל  על  רב,  עמל 
עד  והתאמץ  יגע  ופרוטה 
מעשירי  לאחד  והיה  שהגיע 

 העיר. 
אם  צבי,  רבי  ואמר  המשיך 

העשיר  ויב אל  דהוא  מאן  א 
למהראשון   ממנו:  דני ויבקש 

להת איך  ישיב נא  ודאי  עשר, 
לו, אין לי מושג שהרי לא פעל  
דבר  עושרו,  להשגת  מאומה 

העשיר   את  לשאול  יש  זה 
לצבור  הדרך  את  ללמוד  יש  וממנו  זה,  על  ועמל  אשר יגע  השני 

 עושר כזה. 
כן אני, השיב רבי צבי ברוב ענוותנותו, אבי, הבעש"ט, המשיך לי 

ן אין לי מושג הרוחניות, על כלי מסגולותיו  נשמה גבוהה והוריש
לכך   והגיע  כך  על  שעמל  מי  את  נא  שאל  לצדיק,  הופכים  איך 

 בכוח עמל ויגיעה. 
 

 (כו, ג) ""אם בחוקתי תלכו
 ברש"י: שתהיו עמלים בתורה.

חיים   רבי  הגה"ק  על  מסופר 
שמואלביץ זיע"א ראש ישיבת  
יומם   בתורה  עמל  שהיה  מיר 

ביגי הפוגה,  ללא  עת  ולילה 
ר  ראה  תכלית התורה  חיים   '

 פני עצמה.  ב

הלילה   לשעות  עד  חברותא  עם  ירושלמי  תלמוד  למד  חיים  ר' 
דרכים   שמונה  או  שבע  התגבשו  הלימוד  במהלך  המאוחרות, 

 להבנת הסוגיא.  
הלימוד   על  תמציתי  באופן  כהרגלו  חיים  ר'  חזר  למחרת 
הדרכים  כל  את  החברותא  לעיני  פרס  יד  כלאחר  מאתמול, 

הקודם,    שהועלו מגדולבלילה  מיר  והחברותא  ישיבת  תלמידי  י 
חלשה דעתו כיצד אפשרי לזכור כך את הדברים? אני אינני זוכר  

 דבר. 
 מה עשית אתמול לאחר שנפרדנו? הקשה ר' חיים. 

 הלכתי לישון, השיב החברותא. 
ואני, השיבו ר' חיים נכנסתי למיטתי טמנתי את ראשי לכר כדי 

עות  שוב במשך כמה שתי לתוכו שוב ושלא אעיר את חברי, וזעק
הפלא   מה  בראשי,  אותם  לתקוע  כדי  בסוגיא  המהלכים  כל  את 

 אם כן שאני זוכר. 
 

 "אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו" (כו, ג) 
בתורה' ' עמלים  שתהיו 

 (רש"י).
  : בסיום לימוד מסכת אומרים

ששמת  לך...  אנחנו  'מודים 
המדרש,  בית  מיושבי  חלקנו 

חלקנ שמת  מיושבי  ולא  ו 
עמלים, שאנו  והם   קרנות, 

עמלים   אנו  עמלים... 
עמלים   והם  שכר,  ומקבלים 

 ואינם מקבלים שכר'. 
ודאי   חיים':  ה'חפץ  מסביר 
וחנווני   סנדלר  חייט,  שגם 
עבודתם.   על  שכר  מקבלים 
ש'הם  נאמר  מדוע  א"כ 
מקבלים   ואינם  עמלים 

אם   ?שכר' גם  שחנווני  אלא 
בחנותו   היום  כל  יעמוד 

ל ועד  פ ויעמול  מבקר  רנסתו 
ערב, הרי השכר הוא בתוצאה  

ו הכספים  בכל  יבמאזן  שעמל  למרות  פרוטה,  ירויח  שלא  יתכן 
גם אם ישב ,  כחו. אבל העוסק בתורה מקבל שכר על עמל התורה

זאת  בכל  הבין,  לא  ובסוף  קשה  סוגיא  להבין  והתייגע  שלם  יום 
הוא   התורה  עמל  כי  שהשקיע.  והעמל  היגיעה  על  שכר  יקבל 

אנו עמלים ומקבלים '  פני עצמה בלי קשר לתוצאה. לכןבמצוה  
והם עמלים ואינם מקבלים שכר' על העמל, אלא רק על    –שכר  

 התוצאה.  
 

תלכו...  בחוקתי  "אם 
ונתתי גשמיכם בעתם"  

 ד)-(כו, ג
שבתות   ובלילי  רביעית  בלילי 

 (רש"י)

ם 

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 

למד 

 
  

  

 

  

ר  

קֹום, הּוא יֹוֵדַע ֵאיֹפה...........  ּמָ ֲאָבל ִאם ָהרֹאׁש ֻמּנָח ּבַ
ן,הּוא ע ּיֵׁש לֹו ֲעַדִין ָמה ְלַתּקֵ עֹוָלם, הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ֹוֵמד ּבָ

ְבֵרי מּוָסר ַהּנֹוְגִעים ֵאלָ  ֶפר ּדִ ּסֵ ַמח ִלְראֹות ּבַ יו,הּוא ִיׂשְ
עֹוֵרר אֹותֹו ּמְ ַמִים ׁשֶ הּוִדי ְיֵרא ׁשָ ה ִמּיְ ָרׁשָ מַֹע ּדְ אֹו ִלׁשְ

ר, הּוא ִיּקַ  ּפֵ הּוא ָצִריְך ְלׁשַ ּבּוִריםַעל ִעְנָיִנים ׁשֶ ח ֶאת ַהּדִ
ן ֱאֶמת ְלַתּקֵ ה ּבֶ ְזּכֶ ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ְלַעְצמֹו, ִויַבּקֵ

ָראּוי, ָאז הּוא ִיְהֶיהֶאת ַהּכֹל, ּוְלַהְתִחיל ְלִהְתַנהֵ  ג ּכָ
ר, ְואָ  ׁשֵ ֱאֶמת ְיהּוִדי ּכָ ן הּוא ַיְחּפֹץ ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹוכֵ ּבֶ

ֵלם. ֵלָבב ׁשָ  ּבְ
לּוְכָבר ָאמַ  ָנה "ּכָ ׁשְ ם טֹוב ַהק', ַעל ַהּמִ ַעל ׁשֵ ר ַהּבַ

ָניֹות ְנָגִעים ְגֵעי ַעְצמֹו" (ִמׁשְ ָגִעים ָאָדם רֹוֶאה חּוץ ִמּנִ ַהּנְ
חּוץ, ֵהם ֵהםב, ה),  ָהָאָדם רֹוֶאה ּבַ ָגִעים ׁשֶ ל ַהּנְ ּכָ ׁשֶ

 ִנְגֵעי ַעְצמֹו.
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בדרך  מהלך  היה  דוסא  בן  חנינא  ר'  כד:)  (תענית  בגמרא  איתא 

א גשם,  בנחת וירד  כולו  העולם  כל  עולם  של  רבונו  לפניו  מר 
פסק הגשם, כשהגיע לביתו אמר לפניו רבש"ע כל   ?וחנינא בצער

בנחת  וחנינא  בצער  כולו  יוסף    ?העולם  ר'  אמר  ירד הגשם,  שוב 
תפ  הועילה  מה  הכיפוריםיא"כ  ביום  גדול  כהן  יכנסו    לת  'ואל 

 לפניך תפלת עוברי דרכים'. 
ם בחוקתי תלכו' וכולם יהיו צדיקים כר'  לפי זה אפשר לפרש, 'א

והקב"ה מקיים, א"כ מתי יוריד  חנינא בן דוסא ויהיה צדיק גוזר 
ואם   בדרך,  יהיה  לא  מישראל  שאחד  לא ימלט  כי  גשם,  הקב"ה 

ם', בלילי  פסק הגשם, לכן אמר 'ונתתי גשמיכם בעתייבקש אז י
 ) (ילקוט הגרשוני  רביעיות ולילי שבתות שאז אין עוברי דרכים.

 

 (כו, ה)  חמכם לשובע""ואכלתם ל
"לחמכם   נפשם,  לשובע  ורק  אך  לאכול  היא  הצדיקים  דרך 

 לשובע". 
אחד,  אברך  זצ"ל  בריזל  זלמן  רבי  הגה"צ  אל  ניגש  פעם 

 כשדמעתו על לחיו. 
בקול רועד סיפר לו שנכשל בשוגג באכילת שוקולד חלבי לפני 

שש שעות שלמות מאכילת בשר. מבקש הוא איפוא הימנו    עבור
 ה ותיקון. שיורה לו דרך תשוב

לשמע אזניו נרעש ר' זלמן כולו, ובספקו כפיו זו בזו הזדעק: "אוי  
את ההלכה    ווי איז מיר! לגבי הבשר והחלב נצטרך לבדוק וללבן

בן   אברך  אצל  שוקולד  עושה  מה  גיוואלד!  אך  בוריה...  על 
 איני יכול להבין כלל! לא אוכל להבין זאת!"   תורה??? את זאת

 (טעם הצבי)
 

 (כו, ו)והשבתי חיה רעה"..."ונתתי שלום בארץ
עפ"י מש"כ בס' חסידים שלא יקברו   הקשר בין הדברים בפסוק

 .ב' שונאים זה אצל זה, וכן לא צדיק אצל רשע
פני   על  נחש  ומצאו  צדיק,  אצל  רשע  לקבור  רצו  אחת  פעם 

  .רה שמנע אותם מזההמע
דרך התורה  הקשר בין הדברים אם בחוקתי תלכו, כולם ילכו ב  וזה

שלום   ונתתי  אז  רשעים,  עוד  יהיה  ולא  מקום,  של  רצונו  ויעשו 
בארץ, יחיו כולם בשלום בחייהם, ושכבתם ואין מחריד, יוכלו ג"כ  
להקבר זה אצל זה באין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, לא  

להביא   בתוך אצטרך  זה  אצל  זה  הקבורה  למנוע  כדי  רעה  חיה 
 .םיקידצ םלוכ  ךמעו םייקתי זאו ,אותו המערה

 (דברי מהרי"א) 
 

רבבה  " מכם  ומאה  מאה  חמשה  מכם  ורדפו 
 ירדופו" (כו, ח) 

וכי כך הוא החשבון? אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה  
 למרובין העושין את התורה (רש"י).

, הרי כוחו של כל אחד  תורה בצוותאכאשר רבים מקיימים את ה
פי כמה וכמה מאשר אילו היה יחיד, מהם בהדיפת הרע הוא גדול  

ממועטים אחד  אחד    .או  בהיותו  אשר  שמעון,  או  ראובן  אותו 
מסוגל  היה  מחמשה 
לרדוף רק עשרים (חמשה  

אחד    - בהיותו  הרי  מאה), 

הרבים -רבבה). כוח  -ממאה כבר היה מסוגל לרדוף מאה (מאה  
 (אבני אזל)      מגביר כמה וכמה מונים את כוחו של הפרט. 

 

 (כו, יג) כם קוממיות""ואולך את
 .בקומה זקופה (רש"י) –קוממיות 
ה ד'   ריוקשה,  שיהלך  לאדם  אסור  לא.)  (קידושין  בגמ'  אמרו 

בקומה  להלך  שאסור  הטעם  לומר,  ויש  זקופה,  בקומה  אמות 
 (ברכות מג:) שהוא כאילו דוחק רגלי השכינה. זקופה 

אדם  של  מראשו  למעלה  שורה  שהשכינה  המהרש"א  שם  פי' 
ז בקומה  הוא  וההולך  והרי  למעלה,  ראשו  זוקף  הוא  הרי  קופה 

שאמר  כא כאן  אבל  ראשו,  על  אשר  השכינה,  רגלי  דוחק  ילו 
ואז השכינה  בגן עדן  הכתוב 'והתהלכתי בתוככם' אטייל עמכם 

ראשנו,   על  ולא  ממש  לידינו  רגלי כביכול  דוחק  כאן  אין  א"כ 
 השכינה, לכן 'ואולך אתכם קוממיות' תוכלו לילך בקומה זקופה. 

 תורת משה חת"ס) (
 

"וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק  
אזכור"  ואף   והארץ  אזכור  אברהם  בריתי  את 

 ) (כו, מב
זה  פסוק  והרי  התוכחה,  באמצע  זה  פסוק  נכנס  איך  להבין  יש 

 נראה כנחמה? 
שני גנבים נתפסו בשעת גניבה, וכאשר הענ ין יובן על פי משל: 

הביאו אותם לפני השופט, התחיל לשאול ולחקור אותם מאיזה  
אביו   ומי  באים  הם  משפחה  מאיזה  הם,  ענה  עיר  אחד?  כל  של 

פלוני הוא  אבי  הראשון:  הסוהר,   הגנב  בבית  נמצא  הוא  וכעת 
ל שנתפס על עוון גניבה. אחר כך הביאו את הגנב השני, שאל  לבג

אותו השופט: בן מי אתה? השיב הגנב: אבי הוא רב בעיר הגדולה  
 בית אבי בשכונת הרבנים. ב ואני לומד אצל חכם פלוני, ואני גר

ש  במשפטו  הקל  ששה השופט  מאסר  לו  ופסק  הראשון  ל 
הס  םחודשי דינריםבבית  מאה  בסך  קנס  ועוד  לשני    ,והר,  ואילו 

 הגדיל את העונש ופסק לו שנה מאסר וקנס של מאתיים דינרים. 
הגנב השני התפלא מאוד על פסק דינו של השופט, ושאל אותו:  
מדוע הקלת בעונשו של הגנב הראשון, ולי החמרת ופסקת עונש  

כו היה  ו השופט: הראשון הוא גנב בן גנב, וכל חינוכפול? השיב ל
עליו  להטיל  ואין  כך,  כל  להאשימו  אין  לכן  הגנבים,  חברת  בין 
ברכי  בין  גדלת  הלא  אתה  אבל  לו.  שפסקתי  ממה  יותר  עונש 
להיות  ובאת  הגעת  ואיך  והישר,  הצדיק  אביך  ובבית  חכמים 

 בחברת גנבים? לכן החמרתי בעונשך.
זה הוא לא דברי נחמה, אלא אדרבה דברי    והנמשל, כי אכן פסוק

חה, שכן הוא אומר "וזכרתי את בריתי יעקב", כלומר אזכור  תוכ
את אביכם יעקב אשר גדלתם על ברכיו ואשר בריתי הייתה אתו, 
את   "ואף  אביכם,  אבי  יצחק",  בריתי  את  "ואף  אלא  עוד  ולא 
אשר   הגזע  הוא  יקר  כמה  עד  ותראו  אזכור",  אברהם  בריתי 

הארץ    ממנו. זאת ועוד "והארץ אזכור", שחטאתם נגדצמחתם  
וממילא   מהם".  תיעזב  "והארץ  של  עונש  לכם  מגיע  הנבחרת, 
הקדושים  אבותיהם  את  עזבו  איך  תוכחה,  דרך  נכתב  זה  פסוק 

  וירדו מטה מטה.  
 (אהל יעקב)

  
com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל 
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

19:06 

19:09 

20:01
+

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ןּוִבָּטחֹו הֱאמּונָ  - ְּבֻחּקוַֹתי-ְּבַהרת ָּפָרַׁש 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"א אייר כ"ו

בעולם, וכל הנעשה תחת השמש הוא 
. וגם כאשר האדם יקלע מאיתו יתברך

כנה שלפי דרכי הטבע נראה שהוא צפוי לס
להינזק, הוא לא מאבד את מנוחת הנפש 

 אלא הוא נתלה בקב"ה ובוטח בו. 
 

האדם תמיד זוכר היטב שאין פגע רע 
ומקרה ח"ו, אלא הכול מאיתו יתברך 
בהשגחה פרטית. אין מעצור לה' מלהושיע 

 ולשנות את המצב לטובה.    
 

ספר הגר"מ שטרנבוך שליט"א נוהג תמיד ל
מה ששמע בילדותו ממרן הגאון ר' אלחנן 
וסרמן הי"ד בעניין גבול חובת השתדלות 
לפרנסה, וממתי יש בזה פגם במידת 

 הביטחון: 
 

כל מה שנעשה מתוך הכרח להביא פרנסה 
הביתה ולא כדי להשיג מותרות, אין לחוש 

 לפגם במידת הביטחון.
 

עוד הוסיף שבאופן כללי היסוד הוא שעל ידי 
ת מרובה יותר מדי האדם לא יצליח השתדלו

לחטוף הנאות יותר ממה שנקצב לו, אלא רק 
 מה שמגיע לו, ואין 'חטיפות' אצל הקב"ה.

 

אפילו אם יצליח להרוויח יותר ממון על ידי 
השתדלות מרובה, הקב"ה יביא עליו צער 

 אחר שבסוף יהנה כפי שנגזר עליו.    

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

19:59 
 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז

 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

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

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

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

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה

 הצלחה בכל העניינים -סף ליאור בן דליה אפרתיו
 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

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

 

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

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

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

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

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

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

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

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

 סבריה                   קסנש בת דגטורונית בת 
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

אנחנו עומדים קרוב ונראה לשנת השמיטה. 
צריך לדעת שיסוד מצוות השמיטה הוא לחזק 
את האמונה והביטחון  בקב"ה. בעל השדה 

רותיו שובת ממלאכה ומפקיר את שדהו ופ
ומעשה זה מוכיח שהאמונה מושרשת בקרבו 
שהכול שייך לבורא עולם ואין הוא הבעלים של 

 השדה ושל הפירות. 
 

על ידי שמסר את נפשו לעזוב את מקור 
פרנסתו לשנה שלימה, אך ורק כדי לקיים את 
מצוות ה' יתברך, הרי שמידת הביטחון נקנית 

 בנפשו.
 

קיום שב (מצווה פ"ד),'ספר החינוך' מבאר 
שיוסיף מצווה זו "יש תועלת אחר נמצא בזה, 

, כי כל המוצא האדם ביטחון בשם ברוך הוא
עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי 
קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה 
אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, 
לא תחזק בו לעולם מידת הכילות הרבה, 

 ". עכ"ל.ולא מיעוט הביטחון
 

יסוד הביטחון הוא האמונה בהשגחה פרטית. 
על ידי שיכיר וידע שאין אדם נוקף אצבעו 
מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, 

 .יגיע בנקל למידת הביטחון בה' יתברך
 

בביאור מהות הביטחון, ביאר מרן החזון אי"ש 
זצ"ל דברים יסודיים מאוד. אין הכוונה שמוטל 

וודאי הקב"ה על האדם להחליט בדעתו שב
יעשה עימו כפי מה שהוא רוצה שיהיה. מי 
ערב לאדם מה יהיה עימו בעתיד? כל זמן שלא 

אין  -נתברר (בנבואה) מה יהיה בעתיד
 הבטחה לאדם מה ה' יעשה עימו. 

 

עניין הביטחון הוא להאמין שאין שום מקרה 

בחוקתי-בהרפרשת   פניני עין חמד 

 (ויקרא כה, ב) 'וְָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה"

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

20:02 
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 האם מותר לאכול ירקות כבושים במי מלח כאשר הגוי מכין אותם? 
 

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

אמרינן שו"ע (שם) היות ולא  מקורות:גוי המכין ירקות [שאינם נאכלים חיים כגון חציל] והם כבושים במי מלח, מותרים באכילה. 
ם "כבוש כמבושל" לעניין בישולי גויים. ואף על פי שיש לחוש שמא כבשו אותם בכליהם האסורים, סתם כלים שלהם אינם בני יומן, והוי נותן טע

 לפגם ומותר. וכן העלה הראש"ל בספרו 'הליכות עולם' ח"ז (עמוד קכג).
 

שו"ע (יו"ד סימן קיד ס"ח). אולם אם מקורות: ין איסור סתם יינם. אולם כאשר הירקות נכבשו בחומץ יין [לא סינטטי], יש לחשוש מד
קסט), נגע בירקות כבושים שכבשם ישראל בחומץ יין, לא נאסרו. כ"כ הרב 'שולחן גבוה' (יו"ד סימן קכג אות יב), ובשו"ת 'בעי חיי' (חיו"ד סימן 

 והגר"ח פלאג'י בשו"ת 'חיים ביד' (סימן כג).
 

תוך מים רותחים, יש שהחמירו בו משום בישולי גויים. לשיטתם יהיה אסור לקנות מהגוי תירס המתבשל ב -תירס קלחים 
כן ראיתי שהעלה בספר 'אוהל יעקב' (עמוד צ). ולעניות דעתי נראה שהֵמקל יש לו על מה שיסמוך. הגם, שהתירס עולה על  מקורות:מבושל. 

לם בצורתו, מאחר שאין דרך נימוס לאוכלו בפני אנשים חשובים. ויש להעיר, שאיסור שולחן מלכים, אולם, דווקא כשהוא גרגירים, ולא כשהוא ש
 בישולי גויים הוא ללא התייחסות לבעיית התולעים המצוי בו. [יש לציין, כי כיום ניתן להשיג קלחי תירס בכשרות מהודרת ללא חשש חרקים]. 

 

הקלח ונוהגים לשווקו משומר בפחיות המיובאים מחוץ לארץ, יש מקילים, היות  לעניין תירס גמדי [שהוא בחזקת נקי מתולעים] ונאכל שלם עם
 ונאכל חי. ויש מחמירים. 

 

חטיף הנקרא פופקורן, שנעשה מגרעיני תירס יבש, נראה פשוט להתיר עשייתו על ידי גוי, היות ואינו עולה על שולחן מלכים. וכמו שהעלה 
סקוצילס' (עמוד קו, תרכד). ויש לבדוק, שהגוי לא מוסיף לפופקורן תוספים, שאינם -ר 'אהלי יעקבבשו"ת 'רבבות אפרים' ח"ז (עמוד תנ), ובספ

 כשרים למעט מלח.
 

יש לו על מה שיסמוך, היות ובצורתו אינו עולה על שולחן מלכים. בתנאי שמשתמש בכלים מיוחדים לבישול  -ונראה שהֵמקל 
 התירס ולא השתמשו בו לדברים אחרים אסורים. 

 
לבבות דקל המיובאים בפחיות ממפעלי גויים בחו"ל שעוברים שם תהליך בישול, מותר לאוכלם, היות ונאכלים, כמות שהם 

 כן דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל הובא בשו"ת עמא דבר (שם). מקורות:חיים. 
 

אוטוקלאב, יש להחמיר משום  -תחתיות ארטישוק המגיע בצנצנות [לרוב מספרד], עוברות בישול לפיסטור והשמדת חיידקים
היות ואין דרך לאוכלם חי אלא לאחר בישול. יש לציין, כי לבבות ארטישוק נגוע מאוד בחרקים, ולא ניתן לנקותם  מקורות:בישולי עכו"ם. 

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

 .ו היות והוא נאכל חיגזר מבושל במפעל של גויים, מותר לאוכל
 

 

להלן סיפור, המעובד מתוך 'הפרשה בהלכה' ובו ניתן לראות, כי אדם הזוכה לשמור את השמיטה כהלכתה, זוכה לראות מעבר 
בשנת השמיטה ה'תשס"א, כדי לחזק ידי  (חבר הבד"ץ של חסידי סקווירא בארה"ק)לדרך הטבע. בעת שנסע הגאון רבי שלום פאלק 

 החקלאים שומרי שביעית בגבורה ובעוז, סיפר אחד החקלאים דבר פלא שאירע עימו: 
 

"לפני שנת השמיטה הזו, באו אלי עסקני השמיטה, ועוררוני בדברים חמים לשמור את השמיטה ולא לעבוד בשדה בשנת 
דולר בהתקנת מערכת השקיה לשדה העגבניות  250,000סכום של  השמיטה. הדבר היה מאוד קשה בעיני. זה עתה השקעתי

הענק שלי. אך התרציתי מדבריהם החמים והחלטתי לשמור את מצות השמיטה, ועתה זכיתי לראות ברכת ה' בשלושה אופנים 
 נפלאים: 

 

צמי לשמור שמיטה, פועלים ערביים לקצור את השדה בחודש תשרי. אך מאחר שקיבלתי על ע 1,500-א. דרכי היתה לשכור כ
הוציא ראש  -בזמן הרגיל  -שכרתי את הפועלים הערביים בחודש אלול לפני השמיטה כדי לקצור את השדה. בחודש תשרי 

הממשלה גזירה האוסרת לשכור פועלים ערביים, כתוצאה מהתחרות שביניהם. הדבר גרם להפסד גדול לבעלי השדות, שלא 
 שמרו את השמיטה...
י לקצור את העגבניות בחודש אלול, עלה מחירם מאוד. כיוון שצמחיית השדה שלי כבר נקצרה, מכרתי את ב. מיד אחר שגמרת

 היבול ברווח עצום.
ג. בראשית השנה קיבלתי לראשונה הודעה מטעם ראש העיר, ובה כתוב, שמאחר שבשנים הקודמות שילמתי מס גבוה יתר 

 המעשה ברוב התרגשות. (הפרשה בהלכה)-סכום הגון!... כך סיפר בעלעל המידה בשביל השדות שלי, כעת הם מחזירים לי 
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, ונסע אביו עימה לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"לס
מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נולד בחודש סיוון  -הגדול'הצדיק הרב פנחס הכהן רבין זצ"ל המכונה 'רבי פנחס 
בבוכרה. אביו היה מורה צדק בבגדאד ובא לבוכרה לשמש שם  )1788(ה'תקמ"ח 

כרב ומו"צ. אביו סירב להתפרנס מהרבנות והיה משתכר כצובע חוטי משי ואורג 
בדים. בתחילה למד אצל אביו ובהיותו בגיל שמונה שנים הכניסו אביו לישיבתו של 

מערבי', והיה אחד מן התלמידים הראשונים שפקדו את הגאון ר' יוסף מאמאן 'ה
 ישיבתו.

 

וחמש שנים בלבד נפטר רבו, ר' יוסף -והוא בן שלושים )1822(כ"ג כסליו ה'תקפ"ג -ב
המערבי. רבינו הוא מונה לשמש כרבה של בוכרה על פי צוואת רבו, ואכן הוא שימש 

טג'קיסטן ואוזבקיסטן. כדיין והרב הראשי של יהדות בוכרה, וכל חבל טורקסטן, 
 

הנהיג את הקהילה מבחינה רוחנית. כרב ראשי עמד בראש הישיבה, בראש בית 
הדין ובראש מערכת השחיטה. סייעו לו קבוצת חכמים 'שבעת טובי העיר' של 

(נישא למרים, בתו של הרב מאמאן, ועסק בניהול העניינים הקהילה וכן הרב פנחס 'הקטן' 
 על מופת. נפגש עם אליהו הנביא.ב החומריים של הקהילה).

 

נאלצו יהודי משהד לבחור להתאסלם או למות. רבים מהם ברחו וחלקם הגיעו לבוכרה. רבינו השתדל ) 1839(בשנת ה'תק"ח 
למענם, כאשר פנה לאמיר וביקש שיאפשר להם להיכנס לעיר ולהעניק להם את חסותו. האמיר נענה לבקשה בשל הערכתו 

ים. ציונו בבוכרה. בנו, ר' יצחק חיים היה בן שנ 70-. חי כ)1858(הרבה לרבינו. נפטר בערב ר"ח סיוון, כ"ט אייר ה'תרי"ח 
עשרה, -שמונה בפטירת אביו והקהילה מינתה את הרב יוסף בן באבא לראש הישיבה. כשמלאו לבנו ר' יצחק חיים שמונה

 מינו אותו לשמש כאב"ד וראש הישיבה.
 

 מרת רבקה (זיווג ראשון),מרת רחל  נשותיו:מרת שרה.  אימו: (שימש כמורה צדק בבגדאד ומו"צ בבוכרה).חכם ר' יצחק  אביו:
ילדיו הגאונים ר' דוד 'מלמד' חפץ ור' יוסף כוג'הינוף.  מתלמידיו:הגאונים אביו, ר' יצחק, ר' יוסף מאמאן.  מרבותיו:(זיווג שני). 

ראש ישיבה. רבה של (שימש אחריו כדיין והגאון ר' יצחק חיים  (מאשתו השניה):ילדיו מרת לאו, מרת שרה.  (מאשתו הראשונה):
בוכרה וגלילותיה משנת ה'תרכ"ו ועד לפטירתו בג' בסיוון ה'תרנ"ו. נישא למרת יוכבד, נכדתו של הרב מאמאן, רבו של אביו. בביתו התקיימה 

 הישיבה המרכזית להכשרת רבנים, מורים ושוחטים).

של אישה יהודייה. שאל רבינו את המלווים: "להיכן מובילים  אחד הימים הבחין רבי פנחס הכהן רבין זצ"ל, רבה של יהודה בוכרה, בלוויהב
החיים". השיב להם רבינו: "טעות בידכם. האישה לא נפטרה אלא חיה. עשו לה הקזת דם ותחיה". מיד -אותה?". הם השיבו לו: "לעבר בית

 עשו לה כדברי הרב, והאישה קמה ועמדה על רגליה.
 

שמע את הדברים זימן אליו את ר' פנחס ושאל אותו: "מהיכן ידע כבודו, כי האישה אינה מתה?". הדבר התפרסם והגיע עד ארמון האמיר. כש
השיב לו הרב: "חבר שלי אמר לי". שאל האמיר: "והיכן מקומו של חברך זה?". ענה: "הוא יבוא אלי במוצאי שבת קודש". ציווה עליו האמיר: 

י ביום ראשון בבוקר!". השיב ר' פנחס: "כדבריך אדוני המלך". במוצאי שבת קודש לא בא "אמור לו שהמלך מעוניין לראותו. ואילו אתה, בא אל
 'החבר' לרבי פנחס  כמדי שבוע.

 

מולא מור ומולא חלפתא, ושאל אותם: "מדוע לא הגיע אלי אליהו הנביא הלילה?". הללו ענו  -הלך ר' פנחס אל חבריו, שני צדיקי הדור בבוכרה
עליך מאחר שקראת לו 'חבר'. היית צריך לכנותו: 'רבי ומורי'. אבל דע לך, שאף על פי כן, מסר לנו אליהו הנביא כי מחר  לו: "אליהו הנביא כועס

בבוקר תלך אל המלך כאשר הבטחת לו, והוא יצטרף אליך". בשעות הבוקר השקיף האמיר מארמונו וראה את רבי פנחס מגיע, ומעל ראשו 
 מרחפת עננת אש.

 

ינו ישרוף את ארמונו, ושלח לר' פנחס לומר לחברו, שילך ולא יכנס לארמון, והוא יבוא לארמון לבדו. כאשר נכנס ר' פנחס חשש המלך פן רב
 לארמון אמר לו האמיר: "את 'חברך' ראיתי, אשרך שזכית לכך". ושלח אותו מפניו בכבוד גדול. (מעובד מתוך 'ליקוטי ניסים')

שליטה של בוכארה, היה מוסלמי קנאי. על פי  -פנחס הגדול' כפי המסופר במסורת העדה, שהאמיר סיבה שהוצמד לשמו את הכינוי: 'רבי ה
 דיני האסלאם אסור למוסלמי לשתות יין ומשקאות חריפים. גם על היהודים נאסר למכור יין למוסלמים. 

 

יא היהודים רבי פנחס והתרה בו, שמעשים כאלו לא הגיעו שמועות, שהיהודים הפרו את הצו ומכרו למוסלמים יין. השופט העליון הזמין את נש
יחזרו על עצמם. לימים נתפסו מוסלמים שיכורים. לאחר חקירה ודרישה התברר, שקנו את המשקה מיהודים. כששמע על כך האמיר הוא זימן 

על הצו שאוסר מכירת משקאות אליו את הרב ודרש ממנו ומתשעה מראשי הקהילה למצוא את מוכרי היין ולהסגיר אותם למלכות, על שעברו 
 אלכוהוליים למוסלמים.

 

רבי פנחס שחשש שאם ימסור את שמות היהודים, שמכרו יין למוסלמים, יעניש אותם המלך בעונש חמור מאוד. לכן סירב יחד עם ראשי 
כך, אזי גם היהודים  הקהילה. האמיר שנפגע מכך וראה במעשה זה פגיעה קשה וכן חשש, שאם הרב היהודים וראשי הקהילה מתנהגים

שיראו את מעשהו עלולים לזלזל במלכות ועל כן גזר, שיש להפיל את רבינו ממרומי המגדל הגבוה בעיר (מהמינארט) שגובהו שלושים ושמונה 
 מטר, למען יראו ויראו במעמד כל אנשי הקהילה. כמובן, נפילה מגובה שכזה היא גזר דין מוות. 

 

ורה. אנשי הקהילה הכריזו צום ותפילה כדי להעביר את רוע הגזירה. במועד גזר הדין עדיין הרב סירב למסור את רבינו קיבל עליו את הדין בגב
השמות. ניגש השומר והפיל את רבינו מראש המגדל, כאשר כל אנשי העיר ניצבים בתחתית המגדל. אך התרחש נס, ועל אף שהוא נפל, רבינו 

 קם מיד ועמד על רגליו.  לא נפגע כלל. לתדהמת כל הנוכחים רבינו
 

האמיר, שהארמון שלו היה במקום סמוך צפה באירוע. כשראה את הנס שהתרחש לרבינו, התמלא ביראה ופחד שמא הרב יתנקם ויפגע בו. 
רבינו, ולכן ציווה להביא אותו אל ארמונו. כשהגיע רבינו לארון, נתן לו האמיר מתנות ואף הורה שמכאן ולהבא יש לנהוג  האמיר רצה לפייס רת

 כבוד ביהודים. מאותו המקרה כונה רבינו בפי הכול רבי פינחס 'הגדול'.
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצל) ַהָגדֹון (ַרִּבין ַהּכֹהֵ ס ִּפְנחָ  בָהרַ ק ַהַּצִּדי -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

מהצפוי. הם כינסו את ילדיהם לסלון, ושוחחו עימם, עד 
ט' שבהליכה על שתי רגליים כמה גדול הנס ה'טבעי' וה'פשו

 בריאות. 
 

עד כמה ראוי להתבונן גם ביתר הניסים ה'טבעיים', 
שמתרחשים מדי יום. להפנות אליהם תשומת לב 

 ולהודות עליהם, שהם בעינינו דברים מובנים מאליהם.
 

העובדה, שאנו יכולים ללכת, לאכול, לשתות, להפעיל 
קום, לשבת, את ידינו, לדבר, לנשום, לכתוב, להתפלל, ל

לפקוח את עינינו וכו' פעולות, שאנו עושים בחיינו פעמים 
 אין ספור, עלינו להודות לבורא עולם על כך.

 

"לפיכך", אמר האב לילדיו, "החלטנו, כי מהיום נתחיל 
לראות את הניסים, שה' עושה לנו, ונגיד לו תודה. הנה, אני 

אחד  חסד, שזכיתי בו היום, וכל –כותב את הפתק הראשון 
 מכם יכול גם הוא לכתוב ולהודות". 

 

מאותו היום הפך בית המשפחה לבית של הודאה. הילדים 
חיפשו לראות את הטוב, למצוא רעיון מקורי על מה להודות 
היום. בכל יום ויום הם מילאו פתקים. טובות גדולות וטובות 

 קטנות, חסדים וניסים מכל הסוגים.
 

בכל יום ויום הקדישו בני המשפחה זמן להודות. ליטול את 
צרור הפתקים, להביט בהם כמה שניות ולהודות לבורא 

 עולם על כל החסדים שהוא גומל עימנו.
 

בינתיים, הילד בעל הרגל השבורה שב הביתה. הוא 
התחיל את טיפולי פיזיותרפיה. נראה היה כי הוא מתקדם 

 בקצב מהיר מהצפוי. 
 

פחה הוסיפו להודות גם על זה. גם על הרגליים בני המש
הבריאות, גם על השבורות, גם על הפיזיותרפיה שהוא 

על  -עובר, גם על הנפילה, גם על ההתקדמות המהירה 
 הכול...

 

בתוך פחות משנה התרחש הנס, הילד חזר לעצמו 
אין לו צורך  לחלוטין והתחיל להלך כאחד האדם.

זרה, בוודאי שלא לטיפולים בפיזיותרפיה, הוא לא זקוק לע
מכל סוג. הוא פשוט הלך, הלך על שתי רגליו, הלך והרבה 

 בשירת הודאה, הלך ופיו מלמל שבח ותודה...
 

"ועל הכל ה' אלוקינו אנחנו מודים לך". גם כשהכל הולך 
'חלק', כשאנו חוזרים לבית, ורואים שכולם בריאים ושלמים, 

 דבר המובן מאליו. עלינו להודות לבורא עולם, כי זה לא 
 

תרתי משמע, איננו זקוקים  -גם כשאנו חווים נפילות
לתזכורות, על מה ועד כמה עלינו להודות. אנו יכולים 
להתבונן סביבנו ולראות בעינינו את טובות ה' וחסדיו 

 המרובים שגומל עימנו בכל רגע ורגע. 
 

להלן סיפור, המעובד מדברי המשפיע הרב שלמה לוינשטיין 
ששמע מפי המשפיע לאור הנר' שליט"א שסיפר במוסד '

הגה"ח רבי אברהם מרדכי מלאך שליט"א ששמע את הסיפור 
 מאביו של הילד עליו נסוב הסיפור.

 

בסיפור מופלא זה יש בו כדי לתזכר אותנו, עד כמה עלינו 
להודות לבורא העולם על כל הדברים הקטנים היומיומיים, 
שאנו עושים, וכן לדעת, כי שום דבר הוא לא מובן מאליו. וגם 

בעיה מסוימת, בכוח ההודאה ניתן לחולל  אם, חלילה, ישנה
 מהפכה של ממש.

 

היתה זו שעת צהריים בהירה, בעיצומו של יום שגרתי. מוישי 
חזר מהתלמוד תורה כמדי יום. הוא ירד לחצר הבניין לשחק. 
בעודו משחק בחצר, רגלו נתקעה במשהו והוא מעד ונפל 

 ארצה כשהוא גונח מכאבים.
 

כי לא מדובר במכה יבשה בתוך שניות אחדות התברר, 
בלבד. הילד צעק וצרח, רגלו התעקמה והכחילה ל"ע. הוזעק 
אמבולנס למקום והוא הובהל לחדר מיון. הוא עבר מספר 
צילומים וכבר באותו לילה אושפז במחלקה האורטופדית, 

 כשרופאים מודאגים מאוד ממצב הרגל.
 

", אמר הרופא להוריו בבוקר יום העצם התרסקה לחלוטין"
המחרת. "למעשה אנחנו מאוד מודאגים ושוקלים את צעדינו 
בכובד ראש. נערוך התייעצות מיוחדת עם בכירי הרופאים, 

 ונקבל החלטה מה כדאי לעשות". 
 

הסתבר כי היתה זו לשמע דברים אלו חרד ליבם לגורל בנם. 
אחר הצהריים  נפילה קשה שהשלכותיה ארוכות טווח...

חר מכן נקראו ההורים לחדר נערכה התייעצות מיוחדת. לא
 הרופאים. 

 

"אין לנו הרבה מה לעשות", אמרו הרופאים בייאוש, "אלא 
להמליץ על טיפולי פיזיותרפיה לתקופה ארוכה מאוד. כרגע, 

 איננו רואים סיכוי לאחות את השברים ברגל". 
 

המצב לא פשוט... נראה, שאין רופא אחר המשיך והסביר: "
שלוש שנים לא יוכל הילד להלך מנוס מלקבוע, כי במשך 

ברגליו, ולכל אורך התקופה יעבור טיפולי פיזיותרפיה 
קשים ומפרכים, ואולי, אולי, אולי בעוד שלוש שנים הוא 

 ".יוכל ללכת מעט
 

הבשורה הקשה הּכתה את ההורים בהלם. עד אתמול מוישי 
היה ילד בריא ומאושר, משתובב, מסתובב ומשחק על שתי 

 רגליו. 
 

ששלוש שנים לא יוכל ללכת, , ברגע אחד הגיע למצב, והנה
וייאלץ לעבור טיפולים קשים ומייסרים... ומי יודע אם 

 לאחר מכן בכלל יוכל להתחיל ללכת...
 

כששבו ההורים לביתם, הם החליטו לפעול בכיוון אחר 
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  ""בחוקותיבחוקותי""  ––  ""בהרבהר""ת ת יויופרשפרשש
  ].ב,  כה-בהר[ "'הארץ שבת להאשר אני נותן לכם ושבתה  אל הארץ כי תבואו"

 ).דוד פני (בתורה לעסוק תוכלו ובטחון אמונה לכם וכשיש, והאמונה הבטחון להחזיק', לה שבת הארץ ושבתה
                     . הועילו לא בעיר שיישאר תלמידיו בקשות וכל, קרקא העיר את לעזוב שרצה, עמוקות המגלה בעל על מסופר

                 , תלמידיו שאלו. עוזבה ואינו בעיר נשאר שהוא הודיע, לעזיבתו ההכנות כל את שהשלים לאחר, הימים שבאחד עד
  ?לבסוף להישאר החלטתו מאחורי עומד ומה לעזוב היה חפץ מדוע, קסבר מאי ולבסוף קסבר מאי מעיקרא
  ... בעיר להישאר לי שגרם תורה דין אלי הגיע, שאתמול אלא. עמי הכמוס מהטעם העיר את לעזוב רציתי: להם השיב
 בכל בעצמו אופה שהוא) בייגלה (כעכים ממכירת רב בקושי ומתפרנס, מרוד עני הינו, בעיר החכמים מתלמידי אחד: סיפר וכך
 איתך לחתום רוצה אני: לו אמר. פרנסה מחמת מתענה כך כל חכם התלמיד את וראה, אחד עשיר אותו פגש אחד יום. לילה
                   : העשיר לו אמר. דינרים חמישה: לו השיב. ?שבוע במשך שהרווחת ביותר הגדול הרווח מהו', וזבולון יששכר 'הסכם על
  . המדרש בבית היום כל ללמוד ותלך, דינרים ששה שבוע בכל לך אתן אני

               ? ההסכם את מפר אתה מדוע! ?זה מה: למולו תמה. בשוק כעכים מוכר שוב העשיר אותו ראה, חודשים כשלושה לאחר
  ! בך לחזור יכול אתה ואיך, חתום חוזה יש הרי: העשיר טען. מההסכם בי חוזר אני: העני לו השיב
 הסכם על חוזה עמו חתמתי: תבע העשיר. תורה לדין אלי לבוא השניים החליטו – עמוקות המגלה בעל המשיך – משכך
                     , כעכים אופה בהיותי כי, בי חוזר אני אך, חתמנו, אמת: השיב והעני. בו חוזר והוא, החיים לכל, וזבולון יששכר
 ה"מהקב ביקשתי הצליחה שהעיסה לאחר, תצליח שהעיסה ה"מהקב מבקש והייתי, בלילה באפייתם מתעסק הייתי

 רכים ולא מדאי קשים לא, שרופים לא, וטעימים פריכים הכעכים ויצאו, הצליחה האפייה שגם לאחר. תצליח שהאפייה
                , עתה אבל, עת ובכל יום בכל ת"להשי קירבה הרגשתי וכך. הטעימים לכעכיי קונים לי שיזמין ה"מהקב ביקשתי, מדאי
  ! בי לחזור רוצה אני ולכן, ה"הקב עם הקבועה השייכות לי חסרה, שבוע מידי קבועה משכורת מקבל שאני
  .)ופריו מתוק( !להישאר חפץ אני, תורה דין כזה יש בה בעיר: ואמר עמוקות המגלה סיים

  ].י, כה -בהר[ "שביהווקראתם דרור בארץ לכל י"
  .)האלשיך הקדוש( ותחרות ושנאה קנאה ביניכם תהיה בל רעהו את איש ותמחלו, שלום תעשו לבריות שביניכם במה גם
  :אחד מבחור א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו אל שנשלח מכתב להלן
                     , המעשה פרטי על כאן לחזור שלא מעדיף אני(, ברבים מחבריי אחד את נורא באופן וביזיתי פגעתי, שנים מספר לפני
 של קשים רגשות. לי הציק מאוד והדבר, ארוכה תקופה במשך דיברנו לא, רעמצ אירוע אותו לאחר). עלי קשה מאוד הדבר כי

  . זאת לעשות וכיצד איך ידעתי לא אך, מחילה ממנו ולבקש לגשת מאוד רציתי. אותי ייסרו ותסכול חרטה
 לבוא המתאים העיתוי זה, ליבו שמחת בערב, שכעת והחלטתי, מסוים באולם להתחתן עומד הוא כי לי נודע, הימים באחד
  . מחילה ממנו לבקש
 נכנסתי אני גם, ולנשקו לברכו ניגשו החתן ירכשחב, ואז, החופה אחר עד בצד והמתנתי, לאולם ברעדה נכנסתי, השמחה בערב

 אף השמחה במהלך יותר מאוחר... בחום אותי וחיבק נישק הוא וגם, אותו ונישקתי בירכתי החתן אל וכשהגעתי, ביניהם
 נשיקה ממנו שקיבלתי לאחר כי, הפגיעה דבר את ידידי בפני להעלות מקום שום שאין בליבי חשבתי, בשעתו ...יחד רקדנו
 בידי אין עדיין שמא, נוקפי ליבי, חודשים מספר שחלפו לאחר, עתה אך; שלם בלב לי מחל שכבר הסתם מן, לבבי וחיבוק
  .מהנפגע גמורה מחילה
  ?לו שעוללתי על מחילה מפורש באופן ממנו ולבקש ידידי אל שוב לגשת עלי מוטל אכן האם -  הרב כבוד נא יורני
. מאוד אותו וביזה שמעון את שהיכה בראובן מעשה: הבאה השאלה מופיעה) ה"רמ' סי (י"רש ת"בשו :א"שליט ר"מו השיב
 את לנשק לו מותר האם ושאל ובא, שמעון של חמתו עברה, זמן לאחר. '!עולמית לראובן אמחול לא': ונשבע שמעון קפץ

  ?בחיבה עמו ולנהוג ראובן
 בספר לפסוק וציין. לו למחול שלא נשבע והרי, מזו גדולה מחילה לך אין כי, לראובן ולנשק לחבק לשמעון אסור: י"רש והשיב
 את שהרג מחמת היה וזה, "ראה לא) אביו דוד (המלך ופני, ימים שנתיים בירושלים אבשלום בשיו) "ח"כ, ד"י(' ב- שמואל
 אל ויבוא אבשלום אל ויקרא לו ויגיד המלך אל יואב ויבוא) "ג"ל' פס שם (כתיב לאבשלום דוד מחילת ובשעת. אחיו אמנון
                ', מוחל הריני 'לאבשלום אמר שדוד בפסוק מצויין ולא". לאבשלום המלך ישקו, המלך לפני אפים לו וישתחו המלך
  .הקדוש י"רש דברי כאן עד! היא מעליותא מחילה שנשיקה, מכאן ומשמע

                  , מחילה למעשה נחשב אינו וחיבוק שנישוק, להיפך לכאורה משמע, ואחיו יוסף בפרשת שמהכתובים, להעיר ויש
, "עליהם ךיב ואחיו לכל) יוסף (וינשק) "ו"ט, ה"מ בראשית (התורה אומרת, לאחיו התוודע שיוסף לאחר, ויגש בפרשת שהנה
 בסוף האחים שמבקשים כפי, לאחיו לגמרי מחל שלא, הכתובים מהמשך לכאורה נראה, זאת ובכל, להם נישק שיוסף הרי

, "אביך אלוקי עבדי לפשע נא שא ועתה, גמלוך רעה כי וחטאתם אחיך פשע נא אש אנא): "ו"ט', נ בראשית (ויחי פרשת
 שיזכיר ראינו לא" ):שם (בחיי רבינו דברי וידועים). ואחיו יוסף ממעשה נלמד חבירו פיוס שסדר, .ז"פ יומא במסכת ומבואר(

 להתכפר אפשר ואי ,יוסף מחילת בלא נשםובע מתו כן ואם, וחטאתם פשעם שישא להם שיודה ולא ,ביוסף מחילה הכתוב
  ."מלכות הרוגי עשרה יןיבענ זמן אחר פקדילה וחתום כמוס להיותו העונש הוצרך כן ועל, במחילתו רק נםועו

 האחים נפגשו כאשר, נפש וסערת התרגשות בשעת אירע שהדבר מכיון, כמחילה נידון אינו לאחיו יוסף שנישוק, לבאר ונראה
 הדבר שטבעי ומאחר, )מיוסף האחווה עין כהתה לא הריהמכ בזמן שאפילו החיים אורה דברי וידועים(, רבות שנים לאחר
, חיבה וניהוג נישוק סתם, זאת לעומת. כמחילה נחשב זה שנישוק הוכחה מכאן אין, שכזו בסיטואציה לזה זה ינשקו שאחים

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 



 שמעון על אסר י"רש ולכן, ומחילה התפייסות שמביע לב גילוי הוא, לחבירו למחול שלא הנשבע בנידון כגון, מיוחדות בנסיבות שלא
  .לראובן לנשק
                ,בחתונה חבירו שנישקו אף על, שנפגע חבירו מחילת את קיבל לא עדיין הפוגע שאלתנו שבנידון נראה, הדברים לאור
                       ,ואחווה רגש של התפרצות של ברגע היתה הנשיקה ששם שכשם, לאחיו יוסף נשיקת כדוגמת היא זו שנשיקה משום
 אם ובשלמא(. בו שפגע לבחור שמחל הוכחה מכאן ואין, חתונתו בעת שפוגש מי לכל ומנשק מחבק שחתן ומקובל נהוג, כאן גם כך
 בגליוני כמבואר, המחילה שחלה אומרים היינו', לך מוחל אני 'לו משיב היה והלה, השמחה בזמן החתן מחילת את מבקש היה
 שבלב שדברים בזה אומרים אנו ,בליבו לו מחל שלא פי על אף, בפיו לו ומחל, וכדומה חבירו את שהמבייש, :ט"מ בקידושין ס"הש

  ).מחילה בקשת חובת הפוגע על חלה עדיין, בפירוש לו שמוחל שמענו לא כאשר אך. דברים אינם
  .) מתוקופריו( מחילה ממנו ולבקש חבירו אל לשוב צריך הפוגע :לסיכום

  ].יד,  כה-בהר[ "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיוו"
                ). משכנע די בזיוף (מזוייפים היו שכולם יודאיקה פריטי של גדולה כמות ברשותו שהיתה, ממולח יודאיקה בסוחר מעשה
' היקרות'ו' נדירות'ה העתיקות את למכור החליט, עסקו את לסגור ועומד שמאחר) בשקר (ופרסם, מרוחק במקום לשוק האיש הלך
 .הסחורה את לרכוש שיתפתה תמים קרבן איזה שימצא בתקווה, (!)מחיר ברבע שלו
                 ?', המחיר שזה בטוח אתה': הסוחר את שאל, הרבה ולהתעניין לבדוק ומבלי, בסחורה הבחין, במקום ראובן עבר

  . '!במזומן לתשלום ורק, להיום ורק אך תקף הנקוב ההוזלה מחיר אבל! ?מיוחד במבצע שמדובר רואה אינך, 'השיב' בוודאי'
  '...מזומנים להביא רץ אני, הסחורה את עבורי ותשמור, בבקשה כאן תמתין 'השיבו ראובן
 המגוחך במחיר לו למכור מתכוון באמת אתה': ותמה הסוחר אל ניגש, ומתן במשא והבחין הצד מן שעמד טוב יהודי, שמעון
  '...מזוייפת כולה הסחורה, הרבה תדבר אל': הסוחר לו לחש. '!?הזה

' הל' חיים חפץ'ב כמבואר, ממוני מהפסד בהצלה אף ששייכת(' רעך דם על תעמוד לא 'מצוות עליו מוטלת שכעת החליט שמעון
 של הנוכלות מעשה אודות להזהירו כדי ראובן אחר וחיפש, מהסוחר אפוא נפרד. אבידה השבת ומצוות, )א"סק' ט כלל רכילות
                      : ראובן שאלו. '!מזוייפת שלו הסחורה שכל לך דע, בפח תיפול אל': לו ומודיע ראובן את מוצא שמעון .הערמומי הסוחר

 כה כסף תשליך למה אבל' :לתמוה והוסיף הבינו לא שראובן לרגע חשב שמעון. ?'שווה כן הסחורה לשלם עומד שאני מהמחיר חצי'
  ' !?מזוייפת סחורה על, לחינם רב

  ...'!מזוייף שלי הכסף גם, לשתוק אבקשך אך, ידעתי ידידי ידעתי': ראובן לו לחש וכאן
  ...?הנוכל הסוחר כלפי' אבידה השבת'ו' רעך דם על תעמוד לא 'חובת עלי מוטלת האם: שמעון אצל כעת שהתעוררה השאלה ומה
 ממון בשקר לו ומבטיח החתן את שמרמה שחותן, )ח"סק שם(' חיים חפץ'ב מבואר :א"שליט  הגאון יצחק זילברשטייןר"מו השיב
 תהיה לא עצמו החתן שמצד בתנאי זה כל, אולם; מרמהו שחותנו החתן אוזני את) מסוימים באופנים (לגלות וצריך מותר, רב

 זה יצא" אזי –) רב ממון ממנו להוציא כדי שקרים לו שמספר כגון (שיהיה עניין באיזה חותנו את מרמה החתן גם אם כי, רמייה
  !לחתן לגלות ואין "בזה
                 , בשווה שווה בערך היא הצדדים שני של שהרמאות למצב מתייחסים חיים החפץ דברי כי, לשאלתנו ראיה מכאן אין, ברם
 ולא לרמות עומד ראובן והקונה, )שדורש מהסכום כמחצית (ממון שווים הסוחר שמוכר הפריטים, בשאלה המבואר כפי, כאן ואילו
 אבידתו בהשבת להתעסק מצווה שאין הסתם ומן, רמאי המוכר שגם אף על, ולכן, הסחורה את לגנוב דהיינו, מאומה לשלם

 את להפריש כדי, הקונה של רמאותו אודות המוכר אוזני את לגלות שמעון צריך מקום מכל, )הסחורה עם לרמות לנסות כשימשיך(
  ).בנוכל לתעתע כדי, כאן דווקא המזוייף בכסף להשתמש מעוניין הנראה וככל (גניבה עוון על לעבור שעומד הקונה
 על להוכיחו עליו מוטל, מזוייפים שטרות ראובן שבידי שמעון מגלה כאשר הלוא, והגניבה הרמאות עניין ללא אף, מזו ויתירה
 באהליך תשכן אל) "א"י איוב (כדכתיב, )בו להשתמש מבלי אף (ברשותו להשהותו שאסור, מזוייף כסף בהחזקת העוולה אודות
  :). ט"י בכתובות יעויין" (עוולה
 מחזיק שהוא ברבים שיודיע ראובן על לאיים עליו, לא ואם, ולהשמידו הזה הכסף את ליטול שמעון צריך, אפשרות קיימת אם, ולכן
  .)ופריו מתוק( המסחר ולניהול לרבים המזיקים מזוייפים שטרות אצלו

  ).י"רש(שתהיו עמלים בתורה  ].ג, וכ -בחוקותי[ "אם בחוקותי תלכו"
              . אך משה הקטן עדיין לא יישן, כולם ישנים, התריסים מוגפים, רוחות משתוללות בחוץ, לילה חשוך, בבית קטן בקצה העיירה

וידו הקטנה מונחת על הספר ,  מונח ספר גדולעל שרפרף קטן ליד מיטתו. ומתנדנד בדביקות, מכורבל בשמיכה, הוא יושב במיטתו
. כשגופו הקטן והחלוש נלחם בקושי רב בעייפות שלו, הוא חזר שוב ושוב על לימודו, קולו החרישי התנגן בחלל החדר. בערגה

. משה הסתכל על אמו ושתק גם הוא. הסתכלה במבט עצוב על בנה הקטן. ואמו נכנסה, דלת חדרו נפתחה, פתאום השתתק ברגע
הילד לא ידע אם , ..."רק, מיד אני אשכב לישון, כן אמא". "השעה מאוחרת מאד, משה עליך לישון"ואז האם אמרה בקול רך 

רציתי רק לגמור לחזור על : "משה ענה בשקט". ?מה רצית לומר בני היקר"אך האמא לא ויתרה . להמשיך ולבסוף החליט לשתוק
  ...". מה שלמדנו היום בחיידר

                      ... אמא, כן"ומשה אמר ". כל הזמן אתה משנן, אבל חזרת כבר על לימודך מאז שחזרת מהחיידר, ענתה האם, תאני יודע"
  ...". אבל עדיין אני לא מבין את הגמרא

                      , לכן, ואין לו זכרון טוב, הוא לא בעל כשרונות מבריקים, חשבה לרגע כמה קשה לו לבנה הקטן, האם נאנחה
הרי אתה לא בריא וחזק , אתה חייב לישון, בני: "ואז אמרה.... אינו מצליח בלימודיו, לו הרבהויש , למרות אהבת התורה שיש לו
  ...". תזכה להבין את השיעור' ובעזרת ה, לכן לך עכשיו לישון... אתה עלול לחלות חלילה, כל כך ואם לא תישן מספיק

, הגמרא, הוא לא הצליח להירדם מיד. שכב לישוןונ" לילה טוב"לכן ברך אותה ב, לא רצה לצער את אמו. משה היה ילד טוב
  .רק לאחר הרבה זמן נרדם. כמו כולם, הוא כל כך רוצה להבין את הכל.  מול עיניו-הקושיה , ההסבר

ואז סיפרה האם  ,"?מה קרה"יוסף שאל את אשתו . בעננה של עצבות על פניה של אשתו, אביו של משה, הבחין יוסף, למחרת בבוקר
תראה את . הוא כל כך רוצה ומתאמץ ולא מצליח. אני לא יכולה לראות בצערו של מוישי שלנו... י נקרע לגזריםליב: "בדמעות
  ...". ואינו מצליח... לומד ולומד, ומוישי יושב כל היום חוזר ומשנן, משחקים משתוללים וגם מצליחים בלימודים, חבריו

                      , וגם עם התפילות והדמעות שלך, בהתמדה כזאת,  הוא ימשיך כךאם... 'עוד תראי בעזרת ה: "חשב וענה לבסוף, האב שמע
  ". אין ספק שהוא יזכה להיות בין גדולי הדור

               , למד בלי הפסקה, כל יום היה חוזר מהחיידר ומתיישב לחזור ולשנן את לימודו. משה הקטן המשיך בכל הכוח. וכך היה
הוא עלה והתעלה , כשרונותיו החלו לפרוח, ו התחיל להפתחחלפו ימים ולאט לאט במשך השנים ראש. רצה לדעת ולהבין הכל
ם שיק "הלא הוא המהר, ולהיות בין גדולי הדור ממש, עד שזכה להיות בין תלמידיו של החתם סופר, במעלות התורה והיראה

  . שהיה מגדולי הפוסקים בעם ישראל, הקדוש
                       -עזר לי שהפכתי אותו לראש אנושי ' וה] עתראש דל[' תקו קאפ'בילדותי היה לי : "לימים סיפר על עצמו ואמר

  .)אחת שאלתי( ..."והכל בכוח העמל והיגיעה
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז 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"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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. "ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח" 

 .  

. #ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמְך ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו" 

. ֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם"  "ִאם ְּבח+

. "וְהֶעֱמִיד אֶת הַּבְהֵמָה לִפְנֵי הַּכֹהֵן... ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה" 
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 אל משה בהר סיני לאמור"                      ‘   "וידבר ה        
 מה עניין שמיטה אצל הר סיני?                           

מבארים צדיקים כי בשנת השמיטה אדם עלול להפסיד תבואה וכסף משום כך מבטיח                                                                       
 “.  וציותי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלושת השנים                                                            ” ה:    “ הקב   

ובקיום מצוותיו משום כך נסמכה                              ‘     השמיטה אם כן היא הוכחה לחיזוק האמונה בה                                         
 שמיטה אצל הר סיני.                    

 
 "כי ימוך אחיך"              

פעם אחת הגיע הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מקופשיניץ אל ביתו של אחד                                                                   
 מחסידיו שהיה ידוע כגביר גדול והקיש בדלתו.                                         

ומה רבה הייתה תדהמתו כאשר ראה את הרבי עומד בפתח                                                     -פתח החסיד את הדלת                   
 ביתו.     

הן הרבי היה יכול לקרוא לי אליו                                    -שאל הגביר               -מדוע הטריח הרבי את עצמו אלי?                              
 והייתי בא מיד.              

 ומשום כך באתי אני אליך.                         -אמר הרבי          -אני הוא שזקוק לך                
 במה אני יכול לעזור? שאל הגביר.                              

על משפחה אחת הזקוקה לעזרה באופן דחוף הבעל נותר                                                    -פתח הרבי ואמר                   -ידוע לי         
ללא עבודה והאישה מטופלת בילדיה הרכים ואינה עובדת בנוסף לכך אחד הילדים חולה                                                                            

 ומשום כך רבו ההוצאות למעלה ראש...                                 
בשביל זה טרח כל כך? יכול היה לשלוח שליח אלי ומיד הייתי                                                          -אמר הגביר           -אבל רבי       

 משלם את כל צרכיהם!                  
בבקשה חשובה מאוד עבורי ומשום כך באתי בעצמי מוכן אני                                                         -אמר הרבי            -המדובר      

ענה         -לאן עלי לשלוח את הכסף? שלח את הכסף                                      -אמר הגביר           -לתת כסף ככל שידרש!                  
 לאחיך...          -הרבי    
 

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

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

  ‘. תחי
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האם מותר להשתתף  
בניסיונות רפואיים 
 בשביל פרנסה

להשתתף  די  הו לי מותר  האם  שאלה: 
בניסויים רפואיים הכרוכים בסיכון חיים 
בשביל פרנסה. כמו"כ האם מותר לרופא 
להכנס לספק סכנה להדבק בנגיף עבור נסיון 

 למצוא תרופה?
תשובה: בספר החשוב חשוקי חמד (ב"ק ע 
מ' תקז) צידד בזה להתיר וראיותי ו לכך הם: 
א. משו"ת אמרי אש (ור"ד סימן נב) שדן על 
מה שנהגו בפולין והונגריא למצוא אדם 
שתמורת כסף יחפוץ וירצה ללכת לצבא 
בעת המלחמה , האם אי ן בזה איסור והשיב 
שמותר ואין זה בכלל "המאבד עצמ ו לדעת" 
שהרי דוד המלך הרבה לצאת למלחמת 
ד  מאו ונשמרתם  ל" חשש  ולא  הרשות 
לנפשותיכם". ב. איתא בגיטין (מז.) מי י ריש 
לקיש שמכר עצמו ללודאי [אומה האוכלת 
בני אדם] ובתחבולה הרגם וניצל מידם, 
וכתבו שם התוס' שמעשה זה קרה לפני 
שריש לקיש חזר למוטב שאילו זה קרה 
אחר כך מסתמא לא היה מזלזל בעצמו כל 
כך ומשמע שאין בזה שריש לקיש הכניס 
את עצמו לסכנה איסור כלל אלא זלזול 

 גרידא.
ג. בנודע ביהודה (מהדורא תנינא יו"ד סימן 
י)  נשאל האם מותר ליהודי להתעסק בציד 
חיות, והשיב שמי שצד לשם שעשוע יש ב ו 
איסור של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" 
אלא שצייד עני העוסק בצידה למחיית ו 
התירה התורה וכמו שמותר לסוחרים לעבור 

 אורחות ימים.
 .

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

 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 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 לומדים. מנציחים. וזוכים בפרסים
יוצא ‘ אור השבת’בעקבות האסון הנורא 

ס משניות “במבצע ענק ללימוד כל הש
 הרוגי אסון מירון. 45לעילוי נשמותיהם של 

כל מי שיקח על עצמו לפחות מסכת אחת, 
 ייכנס להגרלה ייחודית על:

 2נגנים איכותיים |  2שוברים בפרסטר |  2
 ‘אור השבת’ספרי  2כרטיסי ספר | 

יום  -ז בסיוון “ניתן להרשם למבצע עד י
 השלושים (גם לסיים את המסכת)



 סיפור לשבת

העולם עצר מלכת. בזמן השמחה והריקודים, 
ביום השמח ביותר בשנה ביום הילולתו שלן התנא 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ברגעים בהם כל אחד 
נמצא  שהוא  מקום  בכל  ישראל  מעם  ואחד 
בהדלקת רבו, ובעת בה העלו רבים את זכרו של 

 רבי שמעון בר יוחאי על נס.
ברגעים בו אנו מתחברים לאורו הגדול של 

רבי שמעון הקדוש ונדבקים בתורתו 
ולומדים ממידותיו הנאצלות של אותו 
מלאך אלוקים באותם רגעים קורה 
ע  מ ש מ ל ד  ר ח י לא  י  מ לב   . ן ו אס
הבשורות האיוב הקשות לשמוע וכל 

 שכן קשות למראה.
מי היה מאמין שתהפך השמחה 
לאבל בתוך דקות אחדות, מי היה 
מאמין שאנשים יסתלקו מן העולם 
במיתה כה מחרידה ומצמררת של 
בחורים וטף  סקילה וחנק. אנשים 
כאחד הועלו כקורבן ציבור לפני ה' 

 יתברך.
קוראים יקרים, אסור להמשיך 
חז"ל אומרים  רגיל.  לסדר יום  כך 
'והחי ייתן אל ליבו', אדם ששמע על 
האסון הנורא הזה ואת מימדיו חייב 
לשאלות את עצמו לא רק מה קרה 
באותם רגעים אלא בעיקר למה זה 

קרה ודווקא בדור שלנו למה אנו היינו צריכים 
 להתבשר בבשורות הרעות הללו.

מי אנו שניתן מוסר לרבבות קוראינו בזמן 
ובמצב כה קשה, אך לעלות את הנקודות חייבים 

 גם חייבים. 
שגדולי ישראל זועקים אחד אחרי השני שעם 
ישראל חייבים להתחזק בניצול הזמן של לימוד 
התורה הקדושה, ולהשקיע כל רגע בחיים עבור 
לימוד התורה הקדושה בשמחה ובעמקות ולרדת 

 לעומקא של סוגיה הם יודעים מה הם אומרים.
את הלוויות המרטיטות וקורעות את הלב 
היהודי הטהור שאירעו במוצאי שבת הייתה של 
הבחור החשוב אריאל אחדות ז"ל בחור ישיבת 
'יסודות התורה' בן עשרים ואחת שנים שנהרג 

 באסון המחריד. 
התקיימה  להשתתף  זכיתי  בה  ההלוויה 
למרגלות הר המנוחות שבירושלים. ושם הספידו 
אותו רבותיו, האווירה הנוראית והכואבת שהייתה 
במעמד הלוויה אי אפשר לתאר ולו במעט, כולם 
עמדו שם אנשים נשים וטף, מדרים ושאינם מכרים 
(שהייתי נמנה על שורותיהם), ידידים וחברים 
לשעבר כולם בכו את לכתו באסון המחריד של 

 אריאל.
באותו הזמן נתנו את רשות הדיבור לאביו 
שהיינו ספר מוסר מהלך בפני עצמו שאמר, "כל 
הזמן דברנו על יום הנישואים של אריאל, דברנו 
תמיד על תפילתנו לבורא עולם שאריאל יזכה 

להקים בית נאמן בישראל ויצמח ויהיה לגדול הדור. 
אריאל ז"ל היה יד ימיני בהכל, כל דבר שהיינו 
צריכים עזרה בבית גם אם אחרים לא רצו אריאל 
תמיד נתן את עזרתו והושיט את ידו בשמחה, אך 
כעת אנו יכולים לומר בפה מלא, לה' יתברך יש 
תוכניות אחרות, ה' יתברך קוטף את הטובים 
שבטובים ולכן לקח את אריאל שלנו. ה' תמיד הוא 
להודות על  שחייבים  טוב, וכשם 
הטובה כך חייבים להודות על הרעה, 

 יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם".
ת  ו ר ו ש ה ל  כ ה  ל א כ ם  י ל י מ ם  ע
שתקראו מיותרות לחלוטין, אבא 
שאיבד את בנו מחמדו עומד וזועק 
בשעות הקשות ביותר עבורו שבורא 
עולם עושה רק טוב לעם ישראל, 
שכל מה שקורה זה הכל לטובה מי 

 אנו שנבוא ונטען אחרת.
יותר מזה. במסע הלוויה היה אחד 
מחבריו של אריאל ז"ל יושב ונשנק 
בבכי, אמו של אריאל ניגשת אליו 
ואומרת לו במילים האלו: 'אני אמא 
שלו ולא בוכה כמוך, אריאל לא היה 
תתעודד ואל  שתבכה קום  רוצה 
מילים  ן  אי פשוט   . יותר' תצטער 

 להוסיף.
קוראים יקרים, כל זה אירע אצלנו 
בתוך הבית פנימה, עולם התורה והישיבות ספג 
מכה קשה ביותר מאי פעם. כל אחד ואחד צריך 
לפשפש ולחקור על מה באה הצרה הזאת ומצד 
שני לקבל קבלות שימנעו חלילה את האסון הבא. 
לא צריך להיות חכמים בכדי להבין שמידת הדין 
זה התחיל  ברחובותינו,  הכח  בכל  משתוללת 
ממגפת הקורונה שנסתלקה ברובה מאתנו ועברה 

 לאסון המחריד במירון.
ה' יתברך צועק אלינו שובו בנים שובבים, 
בורא עולם רוצה שניקח את מידת הדין ונתקן 
אותה למידת הרחמים. כמה כואב זה שבמקום 
קבורתו של רשב"י הקדוש שמסמל את כל העניין 
של מידת הרחמים לפתע הכל נהפך למידת הדין 

 ואירע מה שאירע.
ארבעים וחמש  לליבו,  יחדיר  אחד  ושכל 
הרוגים זה לא מסתיים במספר הזה, לכל אחד 
שנחרב עליהם  מכרים  ויש  משפחה  ואחד יש 
עולמם ברגע אחד, וללא שום הודעה מוקדמת. 
אנשים הלכו להשתתף בשמחתו של רשב"י ופשוט 

 לא חזרו.
ונתעכב בכמה עדויות של ניסים מהמקום 

 שזרמו למערכת מאת ניצולי האסון הנורא:
"יצאנו מירושלים לכיוון מירון באוטובוס פרטי", 
משה ל'אור השבת' (הפרטים המלאים  מספר 
שמורים במערכת), "הגענו בסביבות השעה שתים 
 עשרה וחצי בלילה לרחבת הציון הרשב"י. איתי היה

 ||| >> ההמשך המצמרר בעמוד הבא ||| 

'אני אמא שלו 
ולא בוכה כמוך, 
אריאל לא היה 
רוצה שתבכה 
קום תתעודד 
ואל תצטער 

 יותר'. 

 לעלות את נשמתם

קנדה,   -ממונטריאול    35בן    -הר''ר שרגא גשטטנר ז''ל  
ממודיעין   24בן    -חסיד סקווירא | הר''ר מנחם אשר זקבך ז''ל  

בן   -עילית, למד בכולל עטרת שלמה | הר''ר דוד קרויס ז''ל  
לתשעה | הר''ר   33 מבית שמש, חסיד תולדות אהרן,אב 

מבית שמש, אב לשניים | הב'   24בן    -ישראל אלנקווה ז''ל  
מבית שמש, תלמיד בשיעור ב' בישיבת  18בן  -חיים ראק ז''ל 

מניו יורק   -מיר במודיעין עילית | הב' יוסף עמרם טאובר ז''ל 
תלמיד ישיבת יד הלוי (בריסק) | הב' אליהו כהן למד בישיבת 

מביתר עילית, | הר''ר   16בן    –היכל אברהם, חסיד ברסלב ז''ל 
מביתר עילית מחנך   37בן    -חסיד ברסלב ז''ל   -שמעון מטלון 

בונים  שמחה  'ר  הר'  | לעשרה  אב  שלום,  נתיבות  'ת  בת'
מבית שמש, חסיד גור | הר''ר אליעזר   23בן    -דיסקינד ז''ל  

מניו יורק, חסיד סאטמר | הר''ר חנוך   26בן    -צבי יוזעף ז''ל  
ז''ל   מאשדוד, חסיד גור | הב' פנחס מנחם   52בן    -סלוד 

מניו יורק, התארס לפני שבועיים |   22בן    –קנובלוביץ' ז''ל  
מביתר עילית, חסיד   37בן    -הר''ר אלעזר מרדכי גולדברג ז''ל 

ביאלה שידלובצא, מחנך בת''ת אדרת אליהו, אב לארבעה | 
מגבעת שמואל, תלמיד בית   27בן    -הר''ר יהונתן חברוני ז''ל  

המדרש גבעת שמואל, אב לשלושה | הר''ר יהודה לייב רובין 
מבית שמש, אב לשלושה | הב' משה בן שלום   27בן    -ז''ל  
מבני ברק, תלמיד ישיבת פוניבז' | הב' ידידיה   21בן    –ז''ל  

מירושלים, למד בישיבת 'רמת גן' |   22בן    –אשר פוגל ז''ל  
מירושלים, אב לילדה בת   24בן    –הר''ר חיים עוזר סלר ז''ל  

מביתר   34בן    -שבועיים | הר''ר שמואל צבי קלגסבלד ז''ל  
עילית, ראש כולל רחמסטריווקא ומרביץ תורה בישיבת מאור 

מבית שמש, 16בן    –עיניים בעיר | הב' נחמן קירשנבוים ז''ל  
מבני ברק, למד   14בן    –חסיד ברסלב | הב' משה לוי ז''ל  

ממונטריאול  21בן    –בת''ת אמרי דוד | הב' דוב שטיינמץ ז''ל  
קנדה, למד בישיבת מיר בירושלים | הב' שמעון נתן נטע   -

בישיבת מאור עיניים |   14בן    –אנגלרד מירושלים, למד ז''ל  
מירושלים, למד בת''ת באבוב |  9בן  –הי' יהושע אנגלרד ז''ל 

ז''ל   למד -ממונטריאול   21בן    –הב' דוב שטיינמץ  קנדה, 
 17בן    -בישיבת מיר בירושלים | הב' יוסף מסטורוב ז''ל  

מרמלה, תלמיד שיעור א' בישיבת רינה של תורה בכרמיאל | 
מרכסים, בן זקונים להוריו | הי'  17בן  -הב' יוסף יהודה לוי ז''ל 

מירושלים, חסיד ברסלב |   12בן    –משה מרדכי אלחדד ז''ל  
ז''ל   למד   20בן    –הב' יעקב אלחנן סטרקובסקי  מאלעד, 

 17בן    –בישיבת באר ישראל בירושלים | הב' ישי מועלם ז''ל  
מארגנטינה,   21בן    –מרכסים | הב' אברהם דניאל אמבון ז''ל  

למד בישיבת באר יצחק (לנדא) בירושלים | הר''ר יוסף 
מחיפה, חסיד ויזניץ, אב לילד בן שנה |   22בן     -גרינבוים ז''ל  

ז''ל   בן    -הב' אלקנה שילה  למד בישיבת   28מירושלים, 
בן   -תפארת הלוי וישיבת קיבוץ חנניה | הר''ר אלעזר גפנר ז''ל  

 –מירושלים, חסיד דז'יקוב | הי' אליעזר יצחק קולטי ז''ל    52
מירושלים,   56בן    –מירושלים | הר''ר אריאל צדיק ז''ל   13בן 

מבני ברק |   13בן    -חסיד חב''ד | הב' ידידיה משה חיות ז''ל  
מצפת, למד בישיבת   19בן    –הב' שלמה זלמן ליבוביץ ז''ל  

ל   ' ז' אחדות  אריאל  הב'  באלעד|  יחזקאל   21בן    -כנסת 
מירושלים, תלמיד ישיבת יסודות התורה | הב' דניאל מוריס 

מניו גרז'י, תלמיד שיעור א' במסלול בני חו"ל   19בן    -ז''ל  
ז''ל   צרפתי   65בן    –בקרית חינוך שעלבים | הר''ר משה 

מירושלים, תלמיד הרב שלום ארוש שליט''א | הב' חן דורון 
מחולון, מקהילתו של הרב חיים רבי שליט''א, למד  41בן  -ז''ל 

מירושלים,   24בן    –לימודי הוראה | הר''ר משה ברגמן ז''ל  
ל   ' ז' פאקעטע  מרדכי  ר  ' הר'  | מיר  ישיבת   24בן    -בוגר 

 -מירושלים, חסיד סאטמר, אב לשניים | הב' יוסף קאהן ז''ל  
 מקליוולנד, יתום מאב, למד בישיבת מיר בירושלים.

 ה.“תנצב

 

פור ללששבבת ס
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ן  ו ו לכי לרדת  רות  י ש י שרצה  חבר  עוד 
ההדלקה של תולדות אהרון שהתחילה באותם 
רגעים. אבל עצרתי אותו בטענה צודקת של היום 
התעכבנו בנסיעות, וגם ארוחת צהריים לא אכלנו 
בהכנסת  לאכול קודם  שנלך  קודם, העדפתי 
אורחים ואחר כך נלך למעמד ההדלקה. הוא נותר 
שלב  שהגיע  עד   . שלי ב נותרתי  י  אנ ו בשלו 

שהחלטתי שאני הולך לבד להכנסת 
אורחים ויהיה מה, אני מתקדם וכמה 
דקות אחרי אני רואה את חבר שלי 

 גם כן מאחורי וישבנו לאכול.
ן  ו ו לכי לאכול ויצאנו  "סיימנו 
כשכולו  משה  מתאר   , ההדלקה"
נרגש ונפעם, "באנו לרדת במדרגות 
ר  בו הצי ן  ו ו לכי למעבר  ולהכנס 
ס  נ כ לה ים  א ב ו  אנ ים  פ תת ש המ
ולפתע שמענו את הזעקות להצלה. 
ה  ר ק מ ד  ו ע ב ר  ב ו ד מ ש ו  נ ב ש ח
אבל  מעולף  אדם  של  סטנדרטי 
לאחר כמה רגעים אנו רואים אנשים 
דופק  נטולי  הרצפה  על  נמצאים 
ונשימה, אנשים שצועקים בגרון חנוק 
'שמע ישראל' 'והצילו רבי שמעון', 
ראינו את כל מראות הזוועה למול 
העיניים. וכאן אני רוצה להדגיש שאני 

לא יודע מה היה קורה אילו דקות ספורות קודם 
 לכן היינו דורכים באותו מקום".

ה' יתברך פשוט יודע להצביע את מי לקחת 
ואת מי לא, מי מתאים לקורבן נדבה ומי לא. חובה 
לציין, דבר שאולי תחשפו אליו לראשונה כאן מעל 

 גבי הגיליון.
כידוע בעולם הישיבות ראשי הישיבות נהגו 
לאסור על תלמידיהם לנסוע למירון בל"ג בעומר 
בעקבות הביטול תורה האדיר שנובע כמה ימים 
קודם לכן וכמה ימים לאחר מכן בעקבות אותו 

 אירוע ענק ומרשים במירון.
ד  ו מ ל ת ה ר  א ב ת  ב שי י א  י ה ם  ה מ ת  ח א
בירושלים. כל שנה נוהגים שם לערוך הדלקה 
מיוחדת לכבודו של הרשב"י הקדוש עם תזמורת 
וניגוני מירון עד לאמצע הלילה בכדי להאדיר את 

 כבודו ונשמתו של רשב"י הקדוש ביום הילולתו.
 ואז זה קרה.

כחמישים דקות לאחר חצות הלילה נעצרה 
בסיבה לא ברורה ומפתיעה בעליל כל הניגונים, 
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי חנוך כהן שליט"א 
נטל את הרמקול וביקש מהבעל מנגן את תפילתו 
של רבי אמנון ממגנצא שאומרים בראש השנה 
במנגינה המוכרת בהיכל הישיבה. "מי יחיה ומי 
ימות, מי בסייף ומי בחנק, מי במים ומי באש...", 
רבי אמנון ממגנצא בתפילתו שבאותם  אומר 
רגעים שנאמרה בזמן הריקודים אף אדם לא היה 
מודע ומעודכן לגבי מה שאירע במירון. חשוב 

להדגיש לראשונה שהתפילה נקראת סתם ככה 
באמצע השנה. "מי יחיה ומי ימות... וכולם יעברו 
לפניך כבני מרון", מילים פשוטם כמשמעם פשוט 

 מצמרר להפליא.
ולא רק זה, סיפור נוסף אליו נחשפנו בדרכנו 

 להלוויתו של הבחור אריאל אחדות ז"ל.
מקום באותם רגעי  באותו  "גם אני הייתי 
אימה", סיפר לנו הרב דודי רוזנברג חסיד הנמנה 
בירושלים,  מוכרת  חסידות  על 
"בשביל להדגים לכם את הזוועות 
עולם שהתרחשו שם רק שתבינו 
שאני נשכבתי מעל שלושה אנשים 
ומעלי היו עוד שבעה אנשים ומתוך 
כל אותה פרמידה רק שלושה יצאו 

 בחיים ועוד שתיים.
והנס הגדול ביותר הוא שהפנים ” 

שלי היו מחוץ לכל אותה מלחמה 
ואף אחד לא עלה עליהם ממש 
בניסי ניסים, ואני לא יודע אילו היה 
בטעות היה נופל  קורה שמשהו 
עוד כמה סנטימטרים יותר לצד 
שמאל אני לא יודע אם הייתי כאן 
השם  של  ו  סי ני על  לספר  כדי 

ברמ  מאמין  ח “ יתברך. אני איש 
ה גידי, אני מבקש מכל “ אברי ושס 

אחד בקשה אישית קטנה פשוט 
לקחת לצומת לבכם את כל האסון המחריד הזה 

שה  יתברך יראה את כל ‘  שאירע. ואני מאמין 
החיזוק האדיר שנקבל על עצמנו בימים הקרובים 
ובוודאי שיוריד מעלינו את מידת הדין המתוחה 

 “.במידיות
 . לא יגמרו הם הסיפורים, ולעולם  רבים 
במערכת ישנם עוד כמה וכמה סיפורי השגחה 
והצלה המדהימים אחד יותר מקודמו המראים עד 

יתברך אוהב את בניו, אך כיוון שהשורות ‘  כמה ה 
שעליהם אנו כותבים את מה שיש על ליבנו הינם 
שאר הסיפורים בשבועות  קצרות נפרסם עד 

 הבאים.
וכאן המקום, בשלהי המאמר שוב להזכיר 
דברים  בשני  לפחות  להתחזק  שחובה עלינו 
עיקריים הטעונים חיזוק כל אחד במצבו שהוא 

 מרגיש.
התורה  בלימוד  להתחזק  הוא,  ן  הראשו
ובניצול של כל רגע בלימוד התורה בלא בטלה 

 חלילה וכמובן ללמוד ולהגיע לחקר האמת.
והחיזוק השני, הוא בבין אדם לחבירו שכידוע 
תלמידי רבי עקיבא הלכו לעולמם רק בגלל עוון 

 שלא יהיו מכבדים אחד את השני. 
מתוך  בואו ונתחזק דווקא  אחים יקרים, 
הצרה ואסור לנו לבוא לידי צער או ייאוש להיפך 
זמן של צער הוא זמן של חשבון נפש למה אנחנו 
נגיע  שאם נחקור היטב  מאמין  שם.  נמצאים 

 לתשובה האמיתית. בשורות טובות! 

 סיפור לשבת

"מי יחיה ומי ימות, מי 
בסייף ומי בחנק, מי 
במים ומי באש...", 
אומר רבי אמנון 

ממגנצא בתפילתו 
שבאותם רגעים 
שנאמרה בזמן 

הריקודים אף אדם 
לא היה מודע 

ומעודכן לגבי מה 
 שאירע במירון. 

פסוקי קבלת עול 
מלכות שמים 
שנאמרו בהתעוררות 
רבה לפני ההדלקה 
על ציון הרשב"י היו 
בעצם קריאת 'שמע 
ישראל' האחרונה של 
עשרות יהודים 
קדושים וטהורים 
שנחנקו ונרמסו 
למוות כמה דקות 
 לאחר מכן . 

 בתוך הצלמוות

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



בכולל בהוד השרון ברשותו של הגאון רבי עזרא ברזל זצ"ל, נכנסה אישה אחת בבוקרו של יום כולה 
שבתה חלתה במחלה קשה והרופאים אומרים שאין   -מתייפחת ובוכה. הרב פנה אליה והסבירה לו 

מזור למחלתה, ואני מבקשת רק לנקות את בית הכנסת כי מקובלני מאבי במרוקו שזהו דבר גדול, 
ואולי בזכות זה ירחם ה' וישלח רפואה שלימה. כמובן שהסכימו לה וכשהגיעו האברכים לבית המדרש 
לא הכירו את הכולל מרוב הניקיון המושלם. ואחר כמה ימים באו האם והבת בשמחה ובישרו 
שהרופאים נדהמו לראות בבדיקה שהמחלה חלפה כלא הייתה... (עונג שלחן שבת) לכן הזקוק 

המנקה בכהכ"נ "לא ינקה" כלומר  –לישועה זיווג או כל דבר יתקיים בו הפסוק ונקה לא ינקה "ונקה"  
יתבטל מעליו מידת הדין כך אמר בבא סאלי להורי חייל שנעלם במלחמה שבזכות שהיה מנקה 

 בסתר כל שבוע את הבהכ"נ יחזור לביתו ואכן בזמן קצר חזר.
 

מעשה בחסיד אחד שצוה לבנו שלא יהנה יותר מדאי מן העולם ושלא יעברו עליו יותר משלשים יום 
בלא תענית וכשמת הוציאוהו מקברו והכוהו ונצטערו מאד על הדבר ובא בחלום בלילה לאחד ואמר 

 לו מפני כשהייתי רואה ספרים נמחקים קרועים עם דפי ספרים לא הייתי קושרם יחד ומצניעם.
 

מעשה בנכרי אחד שהיה יושב ועצב א"ל חבירו למה פניך זועפים א"ל שראה בחלום שהיה רוכב על 
סוס אדום והסוס אצל בהמה טמאה א"ל חבירו זהו שימות מהרה [וירכיבוהו] במיטה, אמר הפותר אם 
יתן לו לשתות ויקנה חלומו ממנו א"ל על מנת כן אתן לך שיהא חלומי מכור לך וקיבל עליו ונתן לו 
לשתות ומת פותר החלום ביום השני. אחד היה חולה עד מות והיה אחד מתלוצץ א"ל תקנה לי החולי 

 שלך תן לי כך וכך א"ל אתן לך מיד עמד החולה וזה חלה ומת.
 

מסופר, שפעם הלכו תלמידי ישיבת ראדין להקשיב איך לומד החפץ חיים מוסר, ושמעו אותו עורך את 
חשבון השעות של היום. בעודם עושים אוזנם כאפרכסת, שמעו לפתע איך שהרב צועק על עצמו 
ואומר בזו הלשון: "ישראל מאיר הכהן, מה עשית מעשר דקות לפני ארבע עד השעה ארבע", וכך היה 
חוזר ותובע את עצמו, ושוב היה צועק: גזלן! מה עשית באותן עשר דקות?!ממעשה זה נלמד לקבוע 
עיתים לתורה ולא לבטלם בשום פנים להגיע למדרגת החפץ חיים הוט מן הנמנע אבל לפחות לא 

 נוותר לעולם על קביעת העיתים לתורה ואז זוכה לעולם הזה ולעולם הבא.
 

שנה  50סיפר אדם  העובד למחיתו הנוסע כל ערב ראש חודש לרשב"י  ולהתנאים שבצפון כבר מעל 
ואף פעם לא ויתר על הנסיעה יום אחד נסע בנתיב איילון וננעל לו ההגה במהירות גבוהה והרכב נסע 
בכביש מצד לצד כל הנהגים לפניו עצרו את הרכבים ואז הוא צעק יא רבי שמעון ומיד נעצר רכב בצד 
ימין של הכביש וכן סיפר שפעם אחד שכח וקבע ניתוח להסרת משקפיים בערב ראש חודש ופתאום 
קרה לרופא דבר לא שגרתי ששכחו לקרא לו למרות שזומן וגם לאחר שהעיר להם שוב פעם שכחו 
אותו הגיעה שעת צהרים והוא נזכר שהיום לא  הלך כמנהגו לרשב"י ומיד נסע לרשב"י, הרשב"י לא 

 ויתר עליו.
 

ע  ר י א ש ם  י ה ד מ ר  ו פ י ס
באתרא  השנה האחרונה 
ל  ה א ב  . ן ו ר י מ א  ש י ד ק
ל  ש ם  י ח ר ו א ה ת  ס נ כ ה
ו  ה י נ ב ב  ר ה ל  ב ו ק מ ה

יט  של י  אל ו “ שמו חלק א 
לציבור הרחב ככה  אוכל 
בצורה רגילה ללא סגירה 
ם  י ק ו ח ה ש י  פ כ ה  ז י ר א ו
אמרו. והנה באחד הלילות 
באו אליו כמה וכמה פקחים 
ובקשו ממנו שיפסיק ואם 

ח. אמר להם “ לא יקבל דו 
הרב שמואלי שהוא הולך 
להתפלל מנחה על הציון, 
וכבר בדרכו לשם כל רכבי 
הפקחים לפתע התפנצרו 
ן  ו מ ה ה י  נ י ע ד  ג נ ל ם  ה ל
שחזר  וכבר  המשתאות. 
בקשו ממנו סליחה ובטלו 

 ח המתוכנן. “כמובן את הדו

 סיפורים מחזקים  
 

 054-8460007 -לרכישת ספרי עורך המדור

היאך רבי חייא בר אשי קפץ לתוך תנור 
 בוער באש?

בגמרא בקידושין (פא:) מסופר על רבי חייא בר אשי שהיה 
רגיל להוסיף בנפילת אפים הרחמן יצילנו מיצר הרע, יום 
אחד שמעה אותו אשתו אומר כן, אמרה בליבה הלא כבר 
כמה שנים שפרש ממני מחמת זקנותו, ולשם מה עדיין 
חושש מיצר הרע, לימים כאשר רבי חייא בר אשי למד 
בגינתו, הלכה וקישטה עצמה והלכה ושבה לפניו, ותבע 
אותה לדבר עבירה, השיבתו אסכים לדבר בתנאי שתביא 
לי רימון זה הנמצא בראש האילן, קפץ רבי חייא לראש 
האילן והביא לה. כשחזר רבי חייא בר אשי לביתו הבחין 
שאשתו הבעירה את התנור לאפות בו, קפץ ועלה לתוך 
התנור וישב בתוכו מרוב צער שנכשל בעבירה, ופירש 
רש"י שרצה לשרוף את עצמו. נחרדה אשת רבי חייא בר 
אשי למעשהו והביעה את תמיהתה בפניו, השיבה רבי חייא 
את כל המעשה. ביקשה להניח את דעתו והסבירה שהיא 
בעצמה היתה בעלת המעשה, ולאות ראיה הראתה לו את 
הרימון שנתן לה. ומכל מקום השיבה שאע"פ שלא עבר 
עבירה בכך, עדיין צריך כפרה כיון שכוונתו היתה לאיסור. 
ומסיימת הגמרא, כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה, עד 

 שמת באותה מיתה.
ותימה היאך רבי חייא בר אשי ישב בתוך התנור להמית 
את עצמו, והלא אסור לאדם לסכן את עצמו, ועל אחת 

 כמה וכמה לאבד עצמו לדעת?
ולולא פירוש רש"י ניתן היה לבאר שאין הכוונה שרבי 
חייא בר אשי ישב בתנור להמית את עצמו, אלא רק כדי 
לצער את עצמו, שו"ר שביאר כן בחידושי מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל (שם). אולם גם לפירוש זה עדיין צ"ע היאך 

 נכנס לתנור וסיכן את עצמו?
 

 יישוב א'
 רצה לבדוק אם נתקבלה תשובתו

לפענ"ד נראה ליישב שרבי חייא בר אשי מיד אחר אותו 
המעשה עשה תשובה גמורה, ועל כן בבואו לביתו כשראה 
את התנור בוער באש רצה לבדוק אם תשובתו שלימה 
ונתקבלה לפני יודע תעלומות, על ידי שישב בתוך התנור 
בוער באש, שהרי אם האש לא תשלוט בו לשורפו הרי זו 
ראיה שתשובתו שלימה ונתקבלה, ועוד שהרי כבר כתב 
הרמב"ם (פ"ב מהל' תשובה ה"א) שכל אדם נידון לפי רוב 
מעשיו, ולכן רצה לבדוק אם הכרעתו לטובה כצדיקים. 
וכמו שמצינו כיוצא בזה בגמרא בבא מציעא (פה.) שרבי 
זירא ישב מאה תעניות כדי שלא תשלוט בו אש גיהינום, 
כל שלושים יום היה בודק את עצמו, היה מבעיר את התנור 
ועולה ויושב בתוכו ולא היתה האש שולטת בו, והנה אע"פ 
שר' זירא לא היה סומך על הנס כמבואר בתוס' חולין (מו. 
ד"ה ערוקאי) נראה שהיה עושה כן כדי לבדוק את מעלתו 
וצדקתו, אם עומד בצדקתו ואש גיהנום אכן לא תשלוט 
בו, וכמו שמצינו בגיטין (מה.) שמי שאין האש שולטת בו 
זה ראיה שהוא צדיק, כמבואר ברש"י שם (ד"ה בחשן). 
ודלא כמ"ש בעין אליהו (כתובות קיב.) שרבי זירא עשה 
כן לפי שסבר שמותר לסמוך על הנס, דודאי רבי זירא לא 
היה עשה כן אלא רק כדי לבדוק אם יינזק מהאש, ואם 
יראה שהאש שולטת בו מיד יצא, כדהוה עובדא כמבואר 
שם. וכיוצא בזה אמרתי לפרש במה דאיתא במסכת מגילה 

 (ז:) קם רבה שחטיה לרבי זירא, כמבואר בכרם יוסף שם.
והנה לא נזכר בגמרא כמו כן לעניין רבי חייא בר אשי 
שניזוק מהאש באותו זמן מועט שישב בתנור, ומשמע 
שאכן האש לא שלטה בו. אלא שלפי זה קצת צ"ב למה 
כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה מפני שכוונתו היתה 
לאיסור, עד שמת באותה מיתה, והלא כבר עשה תשובה 
ובדק עצמו באש וראה שתשובתו נתקבלה. ושמא יש 
ליישב שמתחילה שסבר שחטא בעוון חמור יותר, נשבר 
ליבו בקרבו ולכך עשה תשובה גדולה, ועתה שנודע לו 
שלא חטא בפועל אלא רק כוונתו היתה לחטא, התיירא 
שמא מעתה לא יהיה ליבו נשבר בקרבו על אותו החטא, 
מפני הוראת ההיתר, לכך התיירא יותר וכל ימיו היה 

 מתענה עד שמת באותה מיתה, כלומר בתשובה גמורה. 
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההדללקתהדלקת נרות

פרנסה בשפע בלי שאלות

3

11118888:::444888222000:::00000022220000:::5555333
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

על הצ'ק של 
הקב"ה צריך 

לשמור היטב, 
לצ'ק הזה קוראים 

'אמונה', צריך 
לאחוז תמיד 

באמונה ובטחון



פתק קטן שהציל חיים רבים 

12

אף על פי שהשכינה קופצת 
בשבועה וגוזרת גזירה רעה על 
בן אדם, עם כל זאת היא נותנת 

לו זמן קצוב עד הבוקר...!



וזכרתי את בריתי

הטלפונים שלא הפסיקו לצלצלאם בחוקותי תלכו. איך הולכים ולאן?

ששאאלה::

תתששובהה: 

לססייכוםם: 

2

אין הקב"ה שוכח 
אף לא לרגע את 
בריתו אשר כרת עם 
אבותינו, ולעולם 
אינו מסלק את 
השגחתו מאיתנו



כיצד מייצרים גבינות 

400

 30 20-45
36

80-90

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

רבי סעדיה גאון זצ"ל
1000

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

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

ללנזקקקיםם ההכנסות קודדש לההחזקת הכולל • לתחזוקקת המקוה •

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

מקוה בתכלית הכשרות
וההידור לפי כל השיטות

והחומרות ובהמלצת הרבנים

נבנה ברמה גבוהה וביופי מיוחד,
ועובר נקיון יסודי

מידי יום ע"י חברת נקיון

 (בין השעות 10:00 - 15:00) לפרטים נוספים: 02-9664455
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 ְּפָעִמים (כו, כז) "ְּבֶקִרי ִעִּמי ַוֲהַלְכֶּתם, ִלי ִתְׁשְמעּו לֹא ְּבזֹאת "ְוִאם
י ְּבַהר ָּפָרִׁשּיֹות ְמֻחָּברֹות ַרּבֹות  ְולֹא ),ַהָּׁשָנה ַּגם ּוֵביֵניֶהם( ּוְבֻחּקֹתַ
 ִלְכאֹוָרה. ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְׁשֵּתי ִנְׁשָנה ְוהּוא ֶאָחד ֶלַקח ָלנּו ִהֵּנה. ִּבְכִדי

 ְוִעם, ָהָרָעה ּוְתהֹום ַהּטֹוָבה ִׂשיא, ְמֻקָּטִבים - ַמָּצִבים ִּבְׁשֵני ַהְמֻדָּבר
 ...ָּכ ָּכל ּוֻמָּכר ,ֵזֶהה ַהֶּלַקח זֹאת
 ,ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ְׁשִמיַרת ַעל ָּבּה ִנְצַטִּוינּו. ְּבַהר ִמָּפָרַׁשת ַנְתִחיל     

 .ַלַחְקַלאי הּוא ָעצּום ִנָּסיֹון"'. ַלה ַשָּבת, ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָּבתֹון ַׁשַּבת"
 ּוֵפֵרׁש ."...ַהְּׁשִביִעת ַּבָּׁשָנה ּנֹאַכל ַמה תֹאְמרּו ְוִכי: "ַהָּכתּוב ְוָאַמר

, ַהְּׁשִמיִנית ַּבָּׁשָנה ּנֹאַכל ַמה ַהְּׁשִביִעית ַּבָּׁשָנה תֹאְמרּו ְוִכי: ן"ָהַרְמּבַ 
 . ַהָּׁשִנים ְׁשלׁשֹ  ָּכל ֲעבּור ְּתבּוָאה ִּתְגַּדל ַהִּׁשִּׁשית ַּבָּׁשָנה ִּכי, ְּדָאָגה ַאל
, ַרב ֹּכה ְּבֶׁשַפע ְּתבּוָאה ָּגְדָלה ִאם", ָיָקר ְּכִלי"הַ  ִהְקָׁשה ּוְכָבר     

 .ְוהֹוֵתר ַּדי ָלֶהם יֵׁש ַוֲהֵרי, ֶׁשִּיְׁשֲאלּו ַמּדּועַ 
, ָּבּה ֻהְזַהְרנּו. ֵמֵאֶליהָ  ְּבֻחֹּקַתי ְּבָפָרַׁשת ְמֹתֶרֶצת ֻקְׁשָיתֹו ֲאָבל     

, ֲאסֹונֹות ֶׁשל ִמְקָּבץ. ַהּנֹוָרָאה ַהּתֹוֵכָחה ָּתבֹוא ֶנְחָטא ָחִליָלה ֶׁשִאם
 ַּתֲעִנית ִהְלכֹות( ָהַרְמָּב"ם ֵּפֵרׁש", ְּבֶקִרי ִעִּמי ֵּתְלכּו ְוִאם. "ִליְצַלן ַרֲחָמָנא

, ְּגֵריָדא ְּבִמְקֶרה ָּבאּו ֶׁשַהָּצרֹות נֹאַמר ִאם, ִמְקֶרה ִמְּלׁשֹון :א, ג)
 ַהֲחָטִאים ַעל ַּגם, ָּכפּול עֹנֶׁש ֶׁשָּיבֹוא", ֶקִרי ַּבֲחַמת ִעָּמֶכם ְוָהַלְכִּתי"

 .ַּבִּמְקֶרה ּוְתִלָּיָתם, ֵמָהֳעָנִׁשים ַהִהְתַעְּלמּות ַעל ְוַגם
 - ְּבֻחֹּקַתי ּוְבָפָרַׁשת ְּבַהר ְּבָפָרַׁשת - ְוָׁשם ֶׁשָּכאן, ִיְרֶאה ַהִּמְתּבֹוֵנן    

ׁש הּׁשַ  ד ֹרֶ  ָּבֶהן ִיְרֶאה ְוָהָאָדם, ַמָּכה ַאַחר ַמָּכה ָלבֹוא ֲעלּוָלה. אֶחָ
 ַאַחת ְּבָׁשָנה ְלָהִניב ָהָאֶרץ ִויכֹוָלה. ַמָּזל ֹחֶסר, ֻאְמָלל ִמְקִרים ֵצרּוף
 ָׁשָנה ֶאְׁשָּתַקד ֶּׁשָהְיָתה, ֱאֶמת" :יֹאַמר ְוָהָאָדם, ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש ֶׁשל ְיבּול

 ָסַמ ַהִאם, ַהְּׁשִמָּטה ְׁשִמיַרת ַעל ַהּבֹוֵרא ִצָּוה ֵאי ֲאָבל. ֻמְצַלַחת
 ִמְקֶרה ֶזה ָהָיה ֶׁשּלֹא, ֵעיָניו ִלְפֹקחַ , לֹו ְלַגּלֹות ְוַחָּיִבים?!" ַהַּמָּזל ...ַעל

 !ּתֹוָרה ְלׁשֹוְמֵרי ִמָּמרֹום ְּבָרָכה ֶאָּלא, ַמָּזל ְסָתם ְולאֹ 
 .ִסּפּור לֹו ְוַנְקִּדים, ְלַגֵּבינּו ַהֶּלַקח ֶאת ָנִפיק     

 

 :ְוִסֵּפר, ַּבֲחִסיָדיו ֻמָּקף ל"ַזצַ  ִמֶּבְלז ֹּדב ִיָּׂששָכר ַרִּבי ַהַּצִּדיק ָיַׁשב     
 ַקְרַקע ֶחְלקֹות ֶׁשִעְּבדּו, ִויִדיִדים ְׁשֵכִנים ,ִאָּכִרים ִּבְׁשֵני ַמֲעֶׂשה    

 ָהְלכּו ָׁשבּועַ  ּוִמֵּדי, ֲחָלָבן ֶאת ְוָחְבצּו ָהִעִּזים ֶאת ָחְלבּו .ִעִּזים ְוִגְּדלּו
 .ְּגִביָנה ַוֲחִריֵצי ְיָרקֹות ְמַעט: ּתֹוַצְרָּתם ֶאת ִלְמֹּכר ַהּׁשּוק ְּביֹום ָלִעיר

 ָלִעיר ָהְלכו. ַמְרֹּכְלָתם ֶאת ְוָנְטלּו קּום ִהְׁשִּכימּו ,ֵקיִצי ְּביֹום, ַּפַעם     
 ַּכְסָּפם ְצרֹורֹות ֶאת ָנְטלּו. ָנֶאה ְּבֶרַוח ֶאתּתֹוַצְרָּתם ּוָמְכרּו ַהְּגדֹוָלה

 .ִלְכָפָרם ָלׁשּוב ּוָפנּו
 :ָלֶזה ֶזה ְוָאְמרּו, ִּבְקָעה ָחצּו. ָעְיפּו ְוָהִאָּכִרים, ְּבעזֹ  ָקְפָחה ַהֶּׁשֶמׁש    

 ַעל ְיֵהא ַמה ֲאָבל". ַנְמִׁשי ְּבֶטֶרם ַּתְחָּתיו ָננּוחַ  ָהָבה, ָעֵנף ֵעץ ִהֵּנה"
 ָּפרֹות ַרק. ַחָּיה ֶנֶפׁש ְוֵאין, ָסִביב ִהִּביטּו? ֶׁשְּבָיָדם ַהֶּכֶסף ְצרֹורֹות
 ."ַסָּכָנה ָּכל ְלַכְסֵּפנּו ִנְׁשֶקֶפת לאֹ : "ָאְמרּו. ַּבֶּמְרָחק רֹועֹות

 ,ּוְתַרְחַרח ָּפָרה ָּתבֹוא ְוִאם. "ַּבֲחָׁשׁש ָהֶאָחד ָׁשַאל?" ַהֻאְמָנם"     
 "?ְּכָרֶעיהָ  ְוַעל ִקְרָּבּה ַעל ַהֶּכֶסף ַׂשִּקית ֶאת ִּתְבַלע ְוִאם
 ַלֲעַנף ְצרֹורֹוֵתיֶהם ִלְקֹׁשר ֶהְחִליטּו. זֹאת ּוְבָכל, ַהֲחָׁשׁש ָרחֹוק     

 ָנָחה ֵכן ִמֶּׁשָעׂשּו. ֵעִצים ַעל ְמַטְּפסֹות ֵאיָנן, ַּכָּידּועַ , ָּפרֹות. ָהֵעץ
 .ֲעֵרָבה ְּבֵׁשָנה ְוָׁשְקעּו, ַּדְעָּתם

ים נַער. רֹוֶעה ַּגם יֵׁש ָּפרֹות ֶׁשֵּיׁש ֶׁשֵהיָכן, ֵהִבינּו ְולאֹ        ָיַׁשב רוֹעִ
 ֶאת ִמֶּׁשָּׁשַמע ַא. ָראּוהּו ְולאֹ , ּוֵביָנם ֵּבינֹו ֶׁשָחְצצּו ִׂשיִחים ֶׁשל ְּבִצָּלם
. ַמֲעֵׂשיֶהם ֶאת ְוָרָאה, ֶהָעִלים ֲחַרֵּכי ְּבַעד ַאֲחֵריֶהם ָעַקב קֹוָלם

 ְלַמֲחֵסה ִעּמֹו ְנָטָלן. ַהַּׂשִּקּיֹות ֶאת ְוִהִּתיר, ַּבָּלאט ָקם ִמֶּׁשִּנְרְּדמּו
 .ְּבָידֹו ַמְטמֹון, הּוא ָעִׁשיר. ֵעיָניו ָּבְרקּו ְּתכּוָלָתן ֶאת ִמֶּׁשָּסַקר. ַהִּׂשיִחים

 ְיַחְּפׂשּו ֵאיָנן ֶׁשַהַּׂשִּקּיֹות ּוִמֶׁשִּיְראּו, ְּבָקרֹוב ָיִקיצּו ֵהן. ִנְבַעת, ְוָאז     
 ַיִּזיקלאֹ , ַרְעיֹון ְּבִלּבֹו ָעָלה? ַּיֲעֶׂשה ַמה. ִיְמָצאּוהּו ְוָלֶבַטח, ַהַּגָּנב ַאַחר

 ַהָּפרֹות ְּבֶגְלֵלי ַהְּצרֹורֹות ֶאת ּוִמֵּלא, ְּבִכיסֹו ַהָּמעֹות ֶאת ָטַמן. ְלַנּסֹות
 ַלֲאחֹוֵרי ָחַזר. ֶהָעָנף ַעל ַהַּׂשִּקּיֹות ֶאת ְוָתָלה, ָלֵעץ ֶחֶרׁש ָׁשב. ֶׁשְּסִביבֹו
 .ִּבְדִריכּות ְוָעַקב, ַהִּׂשיִחים

 ַהַּׂשִּקּיֹות, ִנְרְּגעּו. ָעל ֶאל ְמֹבָהל ַמָּבט ְוָנְׂשאּו, ֵנעֹורּו ַהְיֵׁשִנים     
ָיד הֹוִׁשיטּו. ְּבַדְרָּכם ְלַהְמִׁשי ּוִבְּקׁשּו, ַעְצמֹוֵתיֶהם ִחְּלצּו. ִּבְמקֹוָמן

 

 ַוֲאַנְחנּו ָהרֹוֶעה
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נא לא לקרוא
בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 גניזה.העלון טעון 
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הזמנים לפי אופק 
 חיפה

1 

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

 ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 ְּבֻחֹּקַתי-ְּבַהר: ָּפָרַׁשת

 ס"דבס"ד



 .ַקּלֹות ְוֵהן, ְלַהִּתיָרן ִנּסּו. ָּתְמהּו... ְלַמָּגע ַרּכֹות ְוֵהן - ַלַּשִּקּיֹות 
 ִהִּביטּו. ָּפרֹות ֶּגְלֵלי. ְּבַאָּפם ִהָּכה ְוָהֵריחַ  - ְּפָתחּום. ָּתְמהּו     

. ְּבַׁשְלָוה רֹוֶעה ָּפרֹות ֵעֶדר ַרק. ַחָּיה ֶנֶפׁש ָראּו ְולאֹ , ָסִביב ַּבֲחָרָדה
. ַהִּמְתַרֵחׁש ֶאת ְלָהִבין ְוִנּסּו, ַהְּצרֹורֹות ֶאל ֵמַהָּפרֹות ַמָּבָטם ִהִּתיקּו
 "!זֹאת ָעׂשּו ַהָּפרֹות - ָּכאן ְּגָלִלים, ָׁשם ָּפרֹות. ָסֵפק ָּכל ֵאין" :ָאְמרּו

 הֹוִסיף?" ֵעִצים ַעל ָּפרֹות ְמַטְּפסֹות ֵמֵאיָמַתי ַא: "ָהֶאָחד ָּתָהה     
 "?ַהְּצרֹורֹות ֶאת ִהִּתירּו ְוֵאי: "ַהֵּׁשִני

 ֶאת ִמְּלאּו, ַהָּמעֹות ֶאת ֶׁשָאְכלּו ְלַאַחר, ּוַמּדּועַ : "ָהִראׁשֹון ִהְׁשִלים     
 "?ִּבְגָלִלים ַהַּׂשִּקּיֹות

 ...ָהֲאֵבָדה ִעם ְוִהְׁשִלימּו", מּוָזרֹות ָּפרֹות: "ִסְּכמּו     
 - ֶאָחד ִמְּלַבד, ֻּכָּלם. ּוְלִסְכלּוָתם ִלְתִמימּוָתם ַהּׁשֹוְמִעים ִחְּיכּו     
 ָעַמד, ל"ַזצַ  ִמֶּבעְלז ַאֲהֹרן ַרִּבי ַהַּצִּדיק, ְמקֹומֹו ּוְמַמֵּלא ְּבכֹורֹו ְּבנֹו      
 .ַוַּדאי, ָהָאב ִמּמֹוָרא. ּגּופֹו ְּבָכל רֹוֵתת ְוהּוא, ִחְּורֹות ּוָפָניו ָאִביו ְלַצד
 ַאָּתה ַמּדּועַ  - ְמַחְּיִכים ֻּכָּלם, "ְרֵאה: "ַהּׁשֹוְמִעים ַאַחד ֵאָליו ָּפָנה    
 "?ְרִציִני ֹּכה
 ַאֶּתם ֵּכיַצד ֵמִבין ֵאיִני, "ַלְּׁשֵאָלה ָּתַמּה?" ְרִציִני ֲאִני ַמּדּועַ "     

 !?ְלַחֵּי ֶאְפָׁשר ֵאי, נֹוְקִבים ֹּכה מּוָסר ִּדְבֵרי אֹוֵמר ְּכֶׁשַאָּבא. ְמַחְּיִכים
  חֹוְׁשִבים ֶׁשָאנּו ָּתְכִנּיֹות - ְּבָיֵדינּו ָקָטן אֹוָצר: ְלֻכָּלנּו קֹוֶרה ֶזה ֲהֵרי     

 

 ..ִלְנֹחל ְסבּוִרים ֶׁשָאנּו ְרָוִחים, ְלַבֵּצעַ  רֹוִצים ֶׁשָאנּו ֲעָסִקים, ְלַמֵּמׁש
 ,ַאַחת ְולאֹ . ַהַּגְלַּגל ִמְתַהֵּפ ְוִהֵּנה, ְּפֻעּלֹות ּופֹוֲעִלים ָּתְכִנּיֹות רֹוְקִמים

 ְוִהֵּנה ,ַמְטְּבעֹות ַׂשִּקית ָּפַתְחנּו. ֶהְפֵסִדים ֵיׁש עֹוד, ְרָוִחים ֶׁשֵאין ַּדי לאֹ 
.ֵאַרע ָמה ּתֹוִהים. ִמְׁשָּתִאים, ָאנּו ְּתֵמִהים... ְּגָלִלים ְמֵלָאה ִהיא
 .מּוָבן ַהֹּכל ַעְכָׁשו, ֲאָהּה... ַהָּפרֹות ֶאת ּוְמַאְּתִרים, ָסִביב ַמִּביִטים     

 אֹוְכלֹות ְוֵאיָנן ֵעִצים ַעל ְמַטְּפסֹות ֵאיָנן ָּפרֹות ִּכי. ְּבִדּיּוק לאֹ , ְּכלֹוַמר
 ֵאּלּו ָאז. ִּבְגָלִלים ְמַמְּלאֹות ְוֵאיָנן ְקָׁשִרים ַמִּתירֹות ֵאיָנן. ַמְטְּבעֹות

 ,ָּגְרמּו ַהִּמְתָחִרים. ָמָׁשל ַרק ֵהן ְוַהָּפרֹות. ַּלֲעׂשֹות ַמה, מּוָזרֹות ָּפרֹות
 ,ְוַהַּסָּפִקים ַהַּבְנִקים, ְוָהַאְׁשַראי ַהּׁשּוק ְּתָנֵאי, ֲאֵׁשִמים ְוַהֻּׁשָּתִפים

 ֶׁשּלאֹ  ַלְמרֹות, ַהּקֹוָלר ֶאת ִלְתלֹות ְּבִמי ִנְמָצא ְּכָבר... ַוֲחֵבִרים אֹוְיִבים
 .ֻמְסָּבר ַהֹּכל ְולאֹ , מּוָבן ַהֹּכל
, ְמִביִנים ְולאֹ . רֹוֶעה ַגּם  ֵיׁש ָּפרֹות ֶׁשֵיּׁש ֶׁשֵהיָכן, ְמִביִנים ְולאֹ      

. ַהַּמֲעִׂשים ְלָכל ְוַיֲעֶׂשה עֹוֶׂשה, ָעָׂשה. ֶׁשּפֹוֵעל ְוהּוא, צֹוֶפה ֶׁשָהרֹוֶעה
 .ְּבָידֹו ְואֹוָצֵרנּו, ְּגֵריָדא ְּכַהְסָוָאה ַּבָּפרֹות ּוִמְׁשַּתֵּמׁש

 ֶׁשַהּכלֹ  ָנִבין ָמַתי. ּוְבִמְקֶרה ַהֶּטַבע ְּבֶדֶר ַהּכלֹ  ְנָתֵרץ ָמַתי ַעד     
 ַהֹּכל, נֹוָרָאה ּתֹוֵכָחה ְוִאם ָׁשִנים ְלָׁשלׁשֹ  ְּתבּוָאה ִאם, ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו

 )ַהָּׁשבּועַ  ַמְעָין(... ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא ֶׁשל ָיָדיו ַמֲעֵׂשה

 התכוננתי שנים חמש לפני. שבקנדה במונטריאול גר אני
 עבור ביתי ממול דירה לשכור ביקשנו. בכורי בני של לחתונתו

 כבר ומישהו, אותה מכר הדירה שבעל התברר אך, הצעיר הזוג
 כי אמר הוא, הדירה אודות הקונה אצל התעניינו כאשר. בה גר

 .למוכרה מנת על אותה קנה
, בלבד שנתיים למשך הדירה את לנו להשכיר מוכן הוא כרגע     

 מדי גבוה במחיר הנכס את לממש מתכוון הוא כן אחרי כי
 .בשבילנו

 תקופת הן שנתיים שגם החלטנו. מאוד לנו התאימה הדירה     
 כעבור. זמן הגבלת עם חוזה וחתמנו, החיים לתחילת יפה זמן

, תמה החוזה שתקופת להזכיר המשכיר התקשר וחצי שנתיים
 ברגע אבל, קונה נמצא לא עדיין. הדירה את למכור עומד והוא

 .מיד לצאת הזוג על שיימצא
 ומיד, הדירה את לשכור נמשיך שבינתיים לו ואמרנו הסכמנו     

 .מהדירה נצא קונה ימצא הוא כאשר
 אחרי, בתשרי. דירה מצאנו לא ועדיין, שנה חצי עוד עברה     

 רוצה והקונה הדירה את מכר שהוא הבית בעל לנו הודיע ,החגים
 קצר זמן היו שבועות כמה בשבילנו. שבועות כמה בעוד להיכנס

 ה"ב. איכשהו זה עם להסתדר ניסינו אבל, להתארגן בשביל מדי
 שלעת כך, טוב למזל השני בנו הולדת את חגג בני זמן באותו
 .ההורים אצל ילדיו עם הזוג היו עתה

.הגיעה לא היא אבל, מתאימה דירה ולחפש לחפש המשכנו     
 ידענו ואנו גם, מהדירה החפצים את לפנות אותנו הלחיץ הקונה

 לאן לדעת בלי התכולה את לארוז התחלנו וכך, איתו שהצדק
 .לישועה וציפינו הולכים

 עבור דירה מחפש שאני לכולם וסיפרתי להשתדל החלטתי     
 וביקשתי לשמיים יד שהרמתי, היתה ההשתדלות עיקר. בני

 מלמד בהיותי, הימים באחד. מתאימה דירה שישלח ה"מהקב
 גר אתה: "לו ואמרתי בהפסקה שיעור מגיד ליד ישבתי, בחיידר
 "?באזור להשכרה דירה על מושג לך יש אולי, לי הסמוך ברחוב

 יוצא אין, ריקות דירות שתי ישנן שלו הבית שליד אמר הוא     
 .בא ואין
. הבית בעל מיהו מושג לו אין אך, אותן לשכור שאוכל יתכן     

 בעל את לי שימצא כתובות בחיפושי שמתמצא מחבר ביקשתי
 והוא התקשרתי. טלפון מספר השגתי וכך, הכתובת לפי הדירה

 .ענה לא
 שבולבנין הלכתי. ידי שלאל כמה עד בהשתדלות המשכתי     

 דפקתי כאשר אך, מהן באחת אור ראיתי. הריקות הדירות שתי
 את ושאלתי, הסמוכות הדירות אצל גם דפקתי. ענה לא איש

 לא אחד אף. שלהם הדירה את למכור רוצים הם אם הדיירים
 .רצה
 מעונינים אנו: ידי בכתב ורשמתי ניר דף הוצאתי, למטה ירדתי     

טלפון ומספר שלי הפרטים את ציינתי. שלכם הדירה את לקנות
 .אלי יחזור הבית שבעל בתקוה

 הדירה חיכתה שנה
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ת ִסּפּור  ְלַׁשַּבָ



 הדואר בתיבת בדקתי, בנין אותו ליד שוב עברתי יומיים כעבור 
. אותו לקח מישהו. איננו כבר שם שהנחתי שהמכתב וגיליתי
 אמר הוא. הדירה בעל שהיה גוי אלי התקשר כך אחר יומיים
 .לנו ומחכה כאן נמצא שהוא

 מעונין והוא דירות שתי בבנין כאן לו שיש ממנו ושמענו הגענו     
 .הסכמנו. טוב במחיר שתיהן את למכור

 דירה לקנות שמסכימים מרגע - האחת. בעיות שתי לנו נותרו     
 עובר הבנק עם הבירוקרטיה כל אחרי בפועל אותה שקונים עד
 והבית בדירה מתגורר הגוי – והשניה, מאד לחוצים ואנחנו, זמן

 .הכל לפנות זמן ואורך, בחפציו מלא
 מוכן שהוא אמר הגוי – מידי פתרון היה הבעיות לשתי     

 ואם, התחתונה בקומה, הריקה, השניה הדירה את לנו להראות
 .מיד בה לגור שניכנס מסכים הוא, נרצה

, נקיה, נאה דירה – פלא והנה, הדירה את בפנינו פתח הוא     
 לבני חיכתה רק היא כאילו, פנינו את מקדמת ונעימה מרווחת

 .זה זהו. המטבח את להכשיר רק נשאר. היקרה ולמשפחתו
 לגור הצעירה המשפחה נכנסה כבר המחרת ביום. נושענו     

 .בדירה

 ?דואר בתיבת שלי המכתב את ראית מתי: הגוי את שאלתי     
 וכבר, במדינה כאן כלל גר איני שהיום היא האמת: הגוי לי ענה     

 ימים לכמה לכאן הגעתי. הדירה את למכור רציתי שנה לפני
 חולה שאבי הודעה קיבלתי אז אבל, לטפל במכירה בשביל
 .איתו להיות ונסעתי

 של במכירה לטפל כדי שוב לכאן הגעתי ימים כמה לפני     
 אתשראיתי אחרי רגע. שלכם המכתב את ראיתי מיד ואז, הדירה

 הייתם אתם אבל, בנכס להתענין מישהו עוד התקשר המכתב
 .אתכם הקדמתי לכן. ראשונים

 הדירה של האחורי לצד האחורי מצידה צמודה הזאת הדירה     
בקיץ. בשבת הדירות בין לטלטל שנוכל כדי עירוב סידרנו גם. שלי

 לנו אפשרו לא, המדינה ברחבי הוירוס התפשטות עם ,האחרון
 .מהבתים לצאת כך כל
למשיב לנו היה והמקום, סגורים היו והמקוואות מדרש בתי     

 מהדירה משכנו חמים מים. בדירה מקוה שהקמנו שעה, נפש
 לתפילה ולהתכונן לטבול שנוכל, צינור ידי על ההיא לדירה שלי

 ידענו לא עוד הדירה קנית שבשעת התברר עתה. ובנחת כדבעי
 א)"תשפ שמות-(השגחה פרטית ויחי .השמים מן קיבלנו מיוחדת מתנה איזו
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 רבי הגאון מרן של בנו, א"שליט יוסף אברהם רבי הגאון סיפר
 לבית ספר להחזיר ל"זצ אבא אותי שלח אחת פעם: ל"זצ עובדיה
 ".העור" לספרים מסחר

. בירושלים זוננפלד רחוב בסוף ממש היה זה מסחר בית     
 ניגש והוא, הבית בעל נמצא איפה ושאלתי הספר את החזרתי

 :לי ואמר אליי
: שאל הוא ."הספר עם אותי שלח אבא: "לו אמרתי". אני זה"     

 את מכיר לא אתה: "לי אמר הוא ואז, לו אמרתי?" אבא זה מי"
 בוא, כן? "שלי אבא את מכיר לא אני. חייכתי!" שלך אבא

 ."ותשמע
 ?הזה הסולם את רואה אתה: "לספר התחיל והוא     
. ולומד ביד הספר עם הזה הסולם ליד עומד היה שלך אבא    

 האברך את ראה ,החרדית מהעדה בענגיס הרב לכאן נכנס
 תגיד: 'לי אמר ואז, שבידו בספר דף הופך דקות כמה שכל, הצעיר

 היה הנייר כי, ערך בעל היה ספר כל אז(? לעשות מה לכם אין, לי
 .)מאוד יקר היה ספר וכל, ספרים למצוא קל היה לא .מתפורר

 איזה תראה לך, הרב כבוד: 'לו אמרתי?' לדפדף לו נותן אתה ככה

 תשובה איזו להיזכר תנסה ,תשובה איזו תראה, ביד לו יש ספר
 נודע" היה הספר'. יהיה מה ותראה אותו תשאל, כן שלפני

 והחל כן שלפני סימן זכר, סימן באיזה הסתכל הוא". ביהודה
 '?וזה זה בעניין כבודו דעת מה: 'אבא את לשאול

 התשובה כל את לו וציטט', תשובה פה יש, כן: 'לו אמר אבא     
 צילם מאיפה. 'התפעלות מלא כולו היה בענגיס הרב. פה בעל
 הוא מאיפה, הכול את ציטט הוא איך, זה אדם איזה? הכול את
 ספר ממני לוקח היה שלך אבא! שלך אבא זה?...' הכול את ידע

 צילם! הכול את גמר שכבר לאחר, בבוקר אותו לי ומחזיר בלילה
 "!שלך אבא זה! כולו את
 השתיק והוא, אבי ר"למו זאת לספר ובאתי הביתה חזרתי    

 רק לא הא!..." מפה תלך? שטויות מדבר אתה מה: "ואמר אותי
 היה הוא אותו מפארים קצת כשהיו גם אלא, מהכבוד ברח

 מכל לו שכואב איך שלו הפנים על ראו .אמיתי צער מצטער
 היה תמיד, שבענקים ענק בהיותו גם. הנהגה זו. האלה הדיבורים

 ברח, הפרסומות מכל ברח תמיד. בצניעותו הכלים אל נחבא
הניוז היומי -(הפותח .לתועלת זה היה כן אם אלא – ההתרברבות מכל

 של דרשו)

 גדולים:מעשיהם של  יתענוה אמיתית



 

 חידת הגיון:
ה"ועוד" וה"שווה", המספרים מחדש יחד עם  את סדרו

 והגיעו לתוצאה מדויקת!
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 פתרון לחידה מהעלון הקודם:
 
 
 
 
 
 
 

 
 גפרורים:חידת 

גפרורים בלבד ניתן להפוך את  5כיצד ניתן ע"י הזזת 
 שני הגביעים לבית?

 
 
 
 

 
 
 

 מהעלון הקודם: לגפרוריםפתרון 
 

כל כך חם, שהקרקעות המוקפאות הופשרו היה 
 לבניה.

 
שמתי עוף בתנור. באתי להוציא אותו. איך שאני פותח 

 הוא צועק עלי: "סגור מהר! איזה חום נכנס!".
 

בקול כמה מעלות בחוץ, לא נזהרתי מאוד לא לומר 
 רציתי לפספס ספירת העומר בברכה.

 
קול: "עקב בעיות שיפוץ בגהנום, החום -שמעתי בת

 יעבור לכדור הארץ. עמכם הסליחה, והמשך יום נעים".
 

 זוג זקנים ישבו ושתו להנאתם.
לפתע האישה אמרה: "אני לא יודעת מה הייתי עושה 

 בלעדיך, אתה היחיד שמביא אור לחיי!..."
בעלה המופתע, שלא האמין למשמע אוזניו שאל: "זה 

 את מדברת, או היין?"
אשתו פנתה אליו עצבנית: "ודאי שזו אני מדברת, אל 

 היין"...
 

 מגשי פיצה!" 2להזמין "שלום, אני רוצה 
 "טעית במספר!" -

 !"3"טוב, תביא  -
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 :ולקבלת העלון במייל להנצחות, לתגובות
elisha5765@gmail.com 

 זה איש עם אוזניות, או משהו אחר?  a0533180118@gmail.comכל החידות באדיבות חיים כץ 

 בדיחות: חידות:
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י ֲאִני   (כה,יז) ֱאלֵֹהיֶכם ה'ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ּכִ

 
הגה"צ רבי  כששהיתי פעם עם : אליהו הכהן זצ"ל (מח"ס דרכי אליהוסיפר הגאון רבי 

המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל בבית הכנסת בירושלים. נכנס לפתע  שמואל הומינר זצ"ל 
זה שלושה חודשים שהתמניתי להיות משגיח בפוניבז',  : "ושאלה בפיולוינשטיין זצ"ל 

אבל עתה בחודש  , הבלגתיועדיין לא קיבלתי משכורת. ואמנם בחודשיים הראשונים 
 .  השלישי הגיעו מים עד נפש, ואין לי פרוטה

 
עם רבי שמואל האם מותר לי לעשות השתדלות ולהעיר להנהלה, או   באתי להתייעץ 

 ?".  שמדת הבטחון מחייבת להמשיך ולבטוח בה' ולא לעשות כל השתדלות
 

תדלות. אבל לפי  "מצד דין תורה וודאי מותר לעשות הש  השיב לו רבי שמואל הומינר:
מדריגתו העליונה של המשגיח בעבודת ה', ראוי לו שלא להשתדל אלא להמשיך  

 .  ואכן עשה רבי יחזקאל כדבריו ולא העיר מאומה'".  לבטוח בה
 

והנה לאחר יום אחד, הגיע שליח לרבי יחזקאל ומסר לו את המשכורת לכל שלושת  
לת הישיבה למסור את  קיבלתי כל חודש מהנה: "החודשים! השליח התנצל ואמר

המשכורת בזמן למשגיח, אלא שהייתי זקוק מאוד לכסף וחשבתי לעצמי כי בוודאי  
ולא חסר לו כעת כסף,  ' קיבל המשגיח פיצויים מישיבת מיר לפני שעבר לפוניבז

 "...והשתמשתי בנתיים בכסף כהלוואה ועכשיו שנתרווח לי ב"ה, הנני מחזיר 
 

שמע לעצת רבי שמואל הומינר. הוא חזר  כששמע זאת המשגיח שמח מאד על ש
במיוחד להודות לרבי שמואל על עצתו וכה אמר לו: "אילו הייתי מעיר להנהלה על  

עיכוב המשכורת הרי הייתי גורם בזה שיפטרו את השליח מעבודתו והייתי גורם נזק  
 ) אוצרות רבינו יחזקאל(. לפרנסתו ועכשיו שנמנעתי לפי עצתכם, ניצל יהודי זה מהפסד

 



  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מתוך 'מחנה אפרים' –הרב אפרים שרבני שליט"א  –יהודי עד הסוף 

 
ֵלכוּ" ֻחּקַֹתי ּתֵ ֵלכוּכותב ר' יעקב בעל הטורים,    "ִאם ּבְ ֻחּקַֹתי ּתֵ ,  ָאֹבתהוא ראשי תיבות   ִאם ּבְ

הראשון שמסר את נפשו לבורא  .  הברכות כולםלומר, שאם תלכו בדרכי האבות תזכו לכל 
קטן   ילד  בוראו.  את  אבינו  אברהם  הכיר  שלוש  בגיל  כבר  אבינו.  אברהם  הוא  יתברך, 
שחוזר מהגן ושואל את השאלות הכי פשוטות: "אמא, מי מזיז את השמש?", "אמא, מי  
את  'חיפש'  אבינו  אברהם  ושמונה  ארבעים  גיל  עד  שלוש  מגיל  כך  הירח?".  את    הביא 
הבעלים של העולם. ומאותו הרגע שהכיר אברהם בדעתו, בלב שלם, שאי אפשר לעולם  

 '!. בלא מנהיג, הוא קבע בלבו נחרצות 'אני אלך אחריו, ואפילו בחושך
 

והוא באמת עבר הרבה חושך. אנשים כל הזמן שאלו אותו: "אם אתה צודק, אז איפה  
 האלוקים שלך?", "אם הוא קיים, אז למה הוא לא עוזר לך? למה הוא לא נותן לך יד?".  

אבל המשפטים העוקצניים הללו לא עצרו את אותו צדיק, ואפילו לרגע. התורה מכנה  
כו  העולם  שכל  העברי',  'אברהם  שניאותו:  בעבר  והוא  אחד  בעבר  הכל.  לו  עזב    -הוא 

בתים, כסף, זהב, עסקים ועלה לארץ, הכל לכבוד הבורא יתברך, ודווקא שם הוא מצא  
ָרָעב   "ַוְיִהי  התורה:  שמספרת  וכמו  כספיים,  וחובות  פרנסה  לבעיות  נקלע  עצמו  את 

ָאֶרץ", פתאום שום דבר לא הולך, לא 'מחליק', הכל ממש פועל היפך השכ  ל וההיגיון.  ּבָ
 

באת לכאן, נו,  , ואנשים המשיכו לשאול שאלות: "כבוד הרב, עזבת את העבודה זרה שלך
מה קיבלת? חובות וצרות! מה היה רע לך שם בצד השני, הכל היה לך?! לך תראה את  

כל אחד איך 'מסודר'. אבל הוא המשיך במסירות נפש  ,  כל החברים שלך שנשארו שם 
תמיד  ,  מבהילה  יצליח  הוא  לא  אחד  אף  אותך,  שהכרתי  אחרי  שבשמים,  "אבא  מלמל: 

 !".  לקחת לי אותך
 

וכך הוא חי את הקושיות, העקיצות וההצקות האלו עד גיל שבעים וחמש, ששם כבר  
המדרש וכלשון  יתברך,  ה'  אליו  "נגלה  הנה  :  הרבה,  עברת  "די,  הבירה".  בעל  עליו  הציץ 

 י, אני שלך ואתה שלי".  אני, מעכשיו אתה כבר לא תצטרך לחפש אות
 

 ועל המסירות של כל השנים הללו, על העקשנות היפה הזאת, 'בשיניים' כמו שאומרים
ֵבד  : " הוא זכה לכל, הוא זכה לעושר רב, אברהם אבינו היה אחד מעשירי עולם ְוַאְבָרם ּכָ

ֶסף   ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ָהב", הוא זכה להיות 'אברהם אבינוְמֹאד ּבַ והוא    האבא של עם ישראל,',  ּוַבזָּ
זכה שהבורא יתברך ייחד את שמו עליו, 'אלוקי אברהם', הוא זכה לכל! קוראים לסיפור  

 '. הזה 'מסירות נפש
 

ואני תמיד עונה   נפש?".  מוסרים  "איך  נפש?",  מסירות  היא  אנשים שואלים אותי: "מה 
"ַוְיהִ  אחד:  משפט  ַאְבָרָהםלהם  ֶאת  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִֹהים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ֵאָליו    ,י  ַויֹּאֶמר 

ִני'ַאְבָרָהם ַויֹּאֶמר   , הנה אני, מה שתבקש אני  'הנני'להגיד לבורא יתברך מילה אחת    .'"ִהּנֵ
כאן. "קשה לי מאוד, רק אתה יודע כמה!". יש אחד לא קל לו לשמור שבת, כמה קשה לי  

,  סיגריות בשבת, השני לא קל לו לשמור על העיניים, כמה זה קשה, כמה זה מפתה בלי  
האחר קשה לו להיות הדתי היחידי במשפחה, בלי תמיכה ובלי סיוע של אף אחד, "אבל  
עם כל הקשיים אני אקפוץ למים בשבילך, את השבת שלך אני לא אעזוב עד הנשימה  

ים אני אעשה משהו, כל יום אני אתפלל  האחרונה שלי, ועם העיניים שלי ועם כל הקשי
להיכנס   וצריך  בבית  קידוש  שעושה  היחידי  אני  ואם  חשוב,  זה  כמה  ואלמד  זה  על 

זה    -הנני'. רבונו של עולם, אני פה ואני תמיד אשאר כאן!"' ה,לחדר כשהטלוויזיה דלוק 
 . מוסר נפש
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מסירות   ניסיון שמצריך  אחד בתקופה הזאת עובר איזה  שכל  מאמין  בבית  אני  אחד  נפש, 

אחד בקדושה, ואתה נותן את   ,עם האשה, אחד עם הילדים, אחד בתפילות, אחד בלימוד
אחד,   לך,  להגיד  רוצה  אני  דברים  שני  הכוחות.  לך  יהיו  מחר  כבר  אם  יודע  ולא  עצמך 
שבזמנים האלו שאתה עובר 'בשיניים', אלו הזמנים שמעריכים אותך בשמים יותר מכל זמן  

היכל מוסרי  ' ,לא מרגיש את זה. ולמה? כי אתה כבר משתייך להיכל אחרגם אם אתה  ,  אחר
   .הנפש'

 
זצ"ל מקלויזנבורג  האדמו"ר  על  שסיפרו  ישראל,    וכמו  לארץ  ועלה  השואה  את  שעבר  לאחר 

ושאל   את בית החולים שבנה ואת הישיבה שלו.  אדיר להעמיד  סכום כסף  לו  שפעם תרמו 
את תמורה הוא ר   האדמו"ר  להזכיר אותך?  התורם, איזו  איפה  מה לרשום?  תרומתו.  וצה על 

 התורם לא חשב פעמיים ואמר: "אני רוצה חלק מהעולם הבא של הרב".  
 

אני מוכן לתת לך, אבל את אותם השנים שאני הייתי במחנות    "את הכל  השיב לו האדמו"ר:
למרות   שבת  ששמרתי  וגוויעה,  רעב  של  בתנאים  אסורות  מאכלות  אכלתי  ולא  ההשמדה 

נשמתי יצאה  נפש,  ,  שכמעט  במסירות  הכל  בידיים,  חתכים  עם  בפסח  מצה  כשאכלתי 
עים שכל רגע הוא  בתופת, את הנשמה שלי נתתי שם, תסלח לי, את זה אני לא נותן לך, רג

 ". כמו נצח ולא עזבתי ולא חדלתי אפילו לשנייה, אלו לא למכירה! זה הולך איתי לשם 
 

תמונות   לי  שאין  חבל  חשובה,  את  וכמה  חשוב  אתה  כמה  יודע  לא  אתה  ראשון,  דבר  זה 
להראות לכם. והדבר השני, אני רוצה שנזכור, שיהודי שמוסר נפש עד כלות הכוחות, הקב"ה  

בשביל זוכריםיקרע  אתם  אם  הים.  את  שקפץ  ,  ו  עמינדב,  בן  נחשון  לו  שקראו  אדם  היה 
שהוא   ובזמן  אותו,  לחנוק  התחילו  שהמים  עד  בחושך,  הלילה  באמצע  הקרים  המים  לתוך 

רבונו של   ,בלע מים הוא התחנן לקב"ה: "הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש", אני נחנק 
וד אויר, עשיתי כל מה שאני יכול. ובאותה שעה,  עולם, תראה עד לאן הגעתי, זהו, אין לי ע

בדקות האלו, שהוא נשאר ללא כוחות, נקרע הים לגזרים, הקב"ה חצה לו את הים, בדקות  
 האלו התחילה קריעת ים סוף. ממה נקרע ים שלם?  

 
חשבונות, שעם כל הקושי הוא לא חשב פעמיים, הוא קפץ למים.  מיהודי שעבד את ה' בלי  

בשבילו נפש  מסירות  תעשה  אתה  את    -תזכור!  יזיז  הוא  הים,  את  בשבילך  יקרע  הוא 
 האוקיינוס בשבילך 

 
מברסלב: נחמן  ר'  ימי   כותב  כל  פעלו  שהם  מה  להם  מראה  ה'  שאין  ה'  עובדי  אדם  בני  "יש 

יראו מה שהם פעלו". לפעמים אדם מרגיש: "אולי זה  אז  ,  חייהם, רק אחר מותם בעולם הבא
לא חשוב מה שאני עושה, מי מתייחס בכלל לניסיונות שלי?! יש צדיקים לומדים כל היום  

נחמן ר'  אומר  נחת".  לו  עושים  בעולם  ,  תורה  מיותר,  שאתה  משעמם,  שאתה  חשבת  אולי 
 . הבא אתה תראה איזה תענוג היית, שהתעסקו רק עם התמונות שלך

 
מי שמנצל את כל מה שיכול בטבע, זוכה לדברים למעלה מן הטבע.    כבר אמר ר' ירוחם ממיר,

סיונות  י רק אל תעצור, תלך קדימה, על כל תנועה שלך הוא יחזיר לך. יוסף הצדיק איזה נ
תנועה,   כל  על  שניה,  כל  על  קשה,  רגע  כל  על  אך  יודעים,  כולכם  עבר,  הוא  קדושה  של 

המדרש   לו.  החזיר  עמי".  הקב"ה  כל  ישק  פיך  "ועל  לו:  נאמר  מעבירה,  שנשמר  "הפה  אומר: 
"ויסר   בעבירה:  נגעה  שלא  היד  צווארו".  על  הזהב  רביד  "וישם  מעבירה:  שנשמר  הצוואר 

הגוף שנשמר מעבירה: "וילבש אותו בגדי  ". פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף
לעבירה עלתה  שלא  הרגל  "שש".  במרכ:  אותו  חשב  וירכב  שלא  המחשבה  המשנה".  בת 

עליו נאמר  " בעבירה,  לב":  וחכם  חושבים  .  נבון  אנשים  לך,  יחזיר  הוא  שלך  תנועה  כל  על 
רואים הכל  נכון!  לא  זה  מקריבים,  הם  מה  עוברים,  הם  מה  שרואה  מישהו  ובזכוכית  ,  שאין 

 ! מגדלת
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

 
ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   ציפורה בת מורוור לעילוי נשמת:

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 
מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 

יה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן ארז בן ח ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 
רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 

רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 
זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

חנה וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר  ז"ל, אברהם בן
 בן אסתר ז"ל. 

 
 

 
רואה הקב"ה  כולם  את  ילדה,  או  ילד  אישה,  או  גבר  זה  אם  משנה  ה.  לא  לא  מדרשאומר   ,

'רות' ו'אסתר', מה טעם?    -כד' ספרי הקודש על שם אישה חוץ משני ספרים-נקרא ספר מ 
הילדים   עם  שלה,  בבית  שלה,  בתשובה  לה  שקשה  אישה  נפשן.  את  מסרו  ששתיהן  מפני 

 . את התורה הקב"ה יכתוב על השם שלה ,שלה ומחזיקה מעמד
 

בעבים ולא הייתה אפשרות לברך  שפעם אחת נתכסו השמים    מסופר על הבבא סאלי זצוק"ל,
על הלבנה, כך חלפו להם הימים ועדיין כיסו העננים את הרקיע, ואף צל צילה של לבנה לא  
נראה בלילה האחרון שבו הייתה אפשרות לברך, יצא הבבא סאלי עם מניין מאנשיו לרחוב,  

ספורים    הניף הבבא סאלי את מקלו שבידו נופף עמו לעבר העננים אנה ואנה, ותוך רגעים 
קידוש   ברכת  בירך  רבה  בשמחה  ביניהם.  נתגלתה  והלבנה  צדדים  לשני  העננים  התפזרו 

 .  לבנה ובדיוק כאשר סיים הרב את תפילתו שבו העננים למקומם וכיסו את הלבנה
 

סאלי הבבא  של  בנו  זצוק"ל,  אבוחצירא  מאיר  רבי  הצדיק  נכח  לאביו  ,  במקום  פנה  הוא 
ה לו נס מנכין מזכויותיו, אבא לא חושש?". השיב לו אביו:  ושאל: "הן אמרו חז"ל, שמי שנעש

זה   היה  נפשי.  מסירות  של  מעשה  אם  כי  וכלל,  כלל  נסים  מעשה  איננו  עיניך  שחזו  "מה 
על   חמור  איסור  והוטל  במרוקו  מדם  ועקובה  קשה  מלחמה  כשניטשה  צעיר,  כשהייתי 

ח את  וקיפחה  ברחובות  השתוללה  דמים  חרב  מבתיהם,  לצאת  מאות  האזרחים  של  ייהם 
 שיצאו מבתיהם ונפלו קרבן לאש וליריות.  

 
לרחוב   ויצאתי  פעמיים  חשבתי  לא  הכבד  העוצר  ובזמן  לבנה  קידוש  ברכת  עת  אז  הגיעה 
שאדם   מעשה  תמיד,  לך  תזכור  והיריות.  האש  בתוך  השמים  כיפת  תחת  הברכה  את  לברך 
מדרך   למעלה  דברים  לחולל  כוח  בו  ויתן  נצחים  ולנצח  לעד  לו  יעמוד  עליו  נפשו  מוסר 

מתוך הימים  כל  לעבדו  יזכנו  ה'  אכי"ר  הטבע".  אמיתית,  נפש  עם  .  מסירות  שלום  שבת 
 .ישראל! אפרים שרבני 

 
 
 

תמיד בהוצאת העלון מדי לה בכוחות  אני רוצה להודות לבורא עולם שזיכני    500-לרגל הגיליון ה
וון ומי שיכול להתפלל עלינו שנזכה לזרע בר קיימא, שיכרה,  וגם תודה לאישתי היק  שנה ושנה,

 עות. שורות טובות וישו התבשר בב , שנזכה לעל מורן בת רותי, תודה רבה לקוראים היקרים
 



 

 

 שבת שלום 

  ום  שבת של  

  
  

 

   דבר העורך 
ך מסיימים ובכ  ,יֻחֹּקתַ ּוּבְ   רבשבת זו קוראים שתי פרשיות בה

 כהנים.תורת  -קרא את חומש וי
במצ פותחת  השמיטה,פרשתנו  בתורה שנאמרה   ות  ומפורש 

רש"י   והקשה  סיני",  "בהר  זו  ענ  : במקוםמצוה  ין  י"מה 
מסיני נאמרו  המצות  כל  והלא  סיני,  הר  אצל   ?"שמיטה 

הטעםמבאר  הקד'  "אלשיך"וה בהקשר    :  סיני  הר  שהזכיר 
שלמ לומר  הוא  שמיטה,  שצות  קדושה    הרבכשם  חלה  סיני 

בקצהו, כן   ולגעתעל המקום עצמו, עד שנאסר לעלות בהר  
מתק עצמה  השמיטההארץ  בשנת  מיוחדת  בקדושה    -  דשת 

  שישנו מושג של חלות קדושה על המקום.  ", וכנ"ל 'שבת לה"
כשם שבהר ש בא הכתוב ללמדנוש  ונראה לבאר עוד כעין זה,

הי עצמו,סיני  המקום  על  קדושה  חלות  א  תה   שראלירץ  כך 
עצמית   בקדושה  בעולמית,  קדושה  שייכת   שראלירץ  אולכן 

שאינה   כיון  הארץ',  שישראלכ'שבת  וכשם  הארצות,    ,כל 
קדושתם   השבת הם    , התמידיתעקב  שמירת  על  שמצווים 

סיני  .  בזמנה הר  על  הקדושה  שחלות  הודות  יהוכשם  תה 
הענוילמ שבא ודת  ההרים,  מכל  שפל  סיני  הר  שהיה  ה, 

שא לדורות  שדעתו    יןללמדנו  במי  אלא  שוכנת  התורה 
הינה הודות להנהגת   שראלירץ  אבשפלה, כך חלות הקדושה  
במ עליה  אשר  הענויישראל  בחז"ל  ה,  ו דת  מדרש (כדאיתא 

חב הר :  קוק)ילקוט  מצא  ולא  ההרים  כל  את  הקב"ה  מדד 
ה אלא הר סיני, מדד הקב"ה בכל הארצות  תור  ו ינתן עלישת

  .שראלירץ א אלא  ולא מצא ארץ שראויה לינתן לישראל
עני יש    שראלירץ  אב עניגם  וכפי ון  שפלות,  שמידותיה  וה, 

כנען'   'ארץ  '  -שפירשו:  ההכנעה,  למידת  טֹוָבה  שמסוגלת 
ד הוי שפל למידת 'מאוד מאו  -  (במדבר יד, ז)   ד'ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמאֹ 

י ֶאת ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה לִ ה הוא כפירה, 'וו. שורש הגא'חרו
   .הארץשבת   של וזו מצוות השמיטה - )יז ח, (דברים'לַהַחיִ 

, שתלמיד אחד שאל את רבי ).ט"סנהדרין ל מסכת  (בגמרא    מובא
טעמא   מאי  צ   -י  "רש  רשפידשביעתא?  אבהו:  וה  וילמה 

השמיטה?"הקב על  א  ה  אבהו:  רבי  לו  ה "קבה  מרענה 
שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי    ָׂשׂש   ִזְרעּו לישראל,   והשמיטו 

ארצכם    -י  "רש  רשפיוהיא,   בשבח  לבבכם  ירום    -ולא 
 . ותשכחו עול מלכותו

פ(  'חינוך 'וב צ  )ד"מצוה  לשונו:  וזו  זו,  מצוה  בטעם  ווה  י הוסיף 
הואהקדוש   זו    ברוך  בשנה  הארץ  שתוציא  מה  כל  להפקיר 

שיז כדי  בה,  השביתה  כ  כורמלבד  שמוציאה האדם  הארץ  י 
תוציא  וסגולתה  בכוחה  לא  ושנה  שנה  בכל  הפירות  אליו 

  ) הקב"ה(  אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה, וכשהוא חפץ
 כ. "להפקירם, עהוא מצוה אליו  -

כן,   להשריש  אם  רק  לא  זה  השמיטה:  מצות  שטעם  מבואר, 
ההכרה את  ּוְמלֹוָאּה"כי    בנו  ָהָאֶרץ  כ  "ַלה'  אלא  א)ד,  (תהלים   ,

של שנה  במשך  אדמתו  את  מעבד  אינו  האדם  ימה, כאשר 
ומפקיר את פירותיה, הוא מחזק בכך את אמונתו, שכל אשר 

 ה.  "הקב  -תברך תו ייאזה מ-יש לו  
אף  ה זפילו לפרנסה  השביעית  שומרי  זוכים  מדוע   מובן, 

שנאמר:   כפי  זו,  ַּבָּׁשָנה  "בשנה  ָלֶכם  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ְוִצִּויִתי 
ׁש ַהּׁשָ ּׁשִ הַ   . א)כ ,ה(ויקרא כ "ִניםִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁש

לחז באה  השמיטה  שמצוות  האמונהמכאן,  את   והבטחון  ק 
לק מאיתנו את , ולסשהכל מאיתו יתברך  ואהרוך  בדוש  קהב

 ."ועוצם ידיכוחי " -מידת הגאווה 

 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 

   
 השמיטה.  שנתממלאכות השדה ב תת הקרקעבימצות ש . א
שופר . ב  היובל:  ומצוות  היובל,  עד  השנים  ספירת  ,  מצות 

 ם, ושביתת הקרקע. עבדי ררוחשכמו בתפילת ראש השנה)  (
ל . ג יהודית  נוקמצוה  אצל  גוי  סחורה  אצל  ולא  ,  דוקא 

 ואיסור אונאת ממון.
 .'ה בל, וברכתלבעליהן ביוהשבת השדות  . ד
 בתים, וערי הלויים. זה, אחו שדה דיני מכירת וגאולת . ה 
ישראל   . ו  ביד  להחזיק  ואיסור  -מצוה  הלכות   ריבית,   מך, 

 לגוירי הנמכר  עב  דשל עב  וגאולתו  כנעני,  דבוע  עברי  עבד
 .ל ה')ילור חאיסו  -(וברש"י  

עבד . ז  שלא   ועבד  עברי  דיני  יהודי  להעביד  ואיסור  כנעני, 
 של עבד עברי הנמכר לגוי.  וגאולתו ו,ברצונ

 ים. ה' על [רצפת] אבנה לאיסור השתחווי  . ח
 .ת שמירת שבת ומורא מקדשוומצ . ט
 

 

 

 
 

 
 .)יג-(כו, ג שכר על כךה ו - ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו . א 
ִּתְמָאסּו . ב ְּבֻחֹּקַתי  כך   -  ְוִאם  ועל  בחטאים,  דרגות  שבע 

(כו, רגה שבעה עונשים  דכל  ות עונש, וב שבע דרג  -ל  רח"
 . ) מו-טו

   למקדש. ת המקדיש עצמו ואומר: עלי לתת ערכיוכלה . ג 
 דיני המקדיש והממיר בהמת קדשים בבהמה אחרת.  . ד 
 .)ל-(כו, ט רש, ושקנה בית, שדה שי הקדש:  דיני פדיון . ה
 טמאה למקדש. המההלכות בכור שור ושה, והקדש ב . ו 
 . אןמעשר בקר וצמהתבואה, ו הלכות פדיון מעשר שני . ז 

 
 

 

 
 

     
 ,"איש  חזון"ה  ,בסקי שליט"א סיפר, שדודוקני  מרן הרב חיים

לו  א ישיבה   ,פעםמר  בני  עברו  "כאן  פרדסים:  בין    כשעבר 
   !"רהישה יתו ה, אני מרגיש כאן קדושוחחו בדברי תור

בי שם  שוכן  הדברים   ...'לדרמן'   סתנהכת  כיום  וכבר 
בזוהר   תרגום)מפורשים  ריט,  דף  בעיר  שיו "בן אדם  :  (פנחס  שב 

אנשיו  בה  השבים  מצוות  לקיים  יכול  ולא  רעים,  תורה שים 
עושה שינוי מקום ונעקר משם, ונשרש    -ולא מצליח בתורה  

עלי תורה, בעלי מצוות". ובים, בבמקום שגרים בו אנשים ט
עץהקד'  הרו הז  ומבאר נקראת  "התורה  עץ  , :  הוא   ,והאדם 
מקום, תו  ות שבה דומות לפרי, ולכן צריך לעקרו מאווהמצו 

ביןיוי אחר,  במקום  ה  טע  בדברי  נבין   רזוהצדיקים".    הללו 
והיה כעץ שתול על פלגי מים   -  מושב לצים לא ישבבמהו 'ו
   ם למקום.עץ ממקוהעברת  שפירושווגו"', 

תורה,   דברי  בו  חידש  שצדיק  מקום  "שכל  שם:  ובהמשך 
וכל  אליו,  ובא  מקום  אותו  את  פוקד  באותו העולם  כשהוא 

כששרו  באותו  ייםשכן  לחדש  אחרים  צדיקים  מקום    בו 
 שאומרים דברי תורה".

 ד בס"

 א"פשת  ראיבב כ"         אדשלטיין זצ"ל יעקב הרה"ג רבי לע"נ    ן מוקדש העלו            א"י  שנה 527' סעלון מ 

ַהר   ּבְ
ֻחּקַֹתי  ּבְ

 631  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון
 הגאון  רמו"של   מיסודו ",ורויקצ"ברינה  שתדרבמ

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

ישה: מספר הפג ,בזום גם ברהשיעור מוע
 . 777  :, סיסמת כניסה9779997777



 

 

כח עושה    י עושה דברו, לגיבורלרוח סערה  
 שומרי שמיטה ל  – דברו

תחילתה מופיעה מצות השמיטה, השבתת כל ב  בהר  פרשתב
השב בשנה  ד)בהר  (  שנאמר  עיתיעבודות  ּוַבָּׁשָנה  "  :כה, 

לָ  ִיְהֶיה  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ִתְזָרע ָארֶ ַהְּׁשִביִעת  א  ָׂשְד  ַלה'  ַׁשָּבת  ץ 
א ִתְזמֹ   ". רְוַכְרְמ 

המדרש   רבה(אומר  א  ויקרא  ְּבׁשֹוְמֵרי :  )א,  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָאַמר 
ָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְליֹום  ְׁשִביִעית ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְּבֹנַהג ֶׁשָּבעֹוָלם ָא

  ה ְוזֶ ְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה,  לִ   ֶאָחד, ְלַׁשָּבת ֶאָחת, ְלֹחֶדׁש ֶאָחד, ֶׁשָּמא
ם ׁשֹומֵ   ַּכְרמוֹ ה,  ׁשֹוֵממָ   ָׂשֵדהּוה  רֹואֶ ת  ְׁשִביִעיר  ּׁשֹומֵ הַ ה  ְוזֶ 

ְמַדֵּבר   ,קְוׂשֹוחֵ  ֵאינֹו  ֹּתאַמר  ְוִאם  ִמֶּזה.  ָּגדֹול  ִּגּבֹור  ְל  ֵיׁש 
ְלַהָּלןְּבׁשוֹ  ְוֶנֱאַמר  ְדָברֹו,  ֹעֵׂשי  ָּכאן:  ֶנֱאַמר  ְׁשִביִעית,  ים  בר(ד  ְמֵרי 

ב) ָּדָברטו,  ַמה  ַהְּׁשִמָּטה,  ְדַבר  ְוֶזה  ְּבׁשֹוְמֵרי   :  ְלַהָּלן  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְׁשִביִעית ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ַאף ָּדָבר ָהָאמּור ָּכאן ְּבׁשֹוְמֵרי ְׁשִביִעית  

ְמַדֵּבר. השביעית    ַהָּכתּוב  שומרי  את  המדרש  השווה  כלומר 
 . כיםא ללמ

הגמרא   לסנהדרימסכת  (אומרת  במצוות    :).טן  הטעם  מהו 
שבע,  והשמיטו  שש  זרעו  לישראל:  הקב"ה  אמר  שביעית? 

 כדי שתדעו שהארץ שלי היא! 
ע"ה:   המלך  דוד  ְדָברוֹ  ַמְלָאָכיו  ה'   ָּבֲרכּו"אומר  ֹעֵׂשי  ֹכַח    , ִּגֹּבֵרי 

רים עושי דברו? אוממי הם גיבורי הכח    ".ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְּדָברוֹ 
 .עית חז"ל אלו הם שומרי שבי

לקראת שנת השמיטה תש"מ, במסגרת ביקור שערך רבה של 
הרב אליהו",  זצ"לון  מנדלז  קוממיות,  "תלמי  במושב   ,

לשמור המושב  מחברי  קבוצה  כהלכת  מחליטה  ה. שמיטה 
סיפנים  פרחי  של  גדול  מטע  החברים,  אחד  פיוניר,  ליהודה 

 ('פעמונים') הגדלים בחממה מוגנת ומיועדים ליצוא. 
הקטי עת  מגף,  בהגיע  האביב,  לחממה בתקופת  יהודה  יע 

פועלים   צוות  עיניו    לבנים  וכתמים  -בלוויית  מול  בוהקים 
חושכות עיניו  העלים.  ואינו   ,מעל  וממשש  בודק  צא  מו  הוא 

האחת המשמעות  בעלת  לתופעה  הסבר  הפרחים   -  כל 
חקירות  לאחר  לבסוף  לשיווק.  כעת  ראויים  ואינם  פגומים, 

מ התעלומה.  מתבררת  שדות   טוסובדיקות,  על  חלף  ריסוס 
חומר ברססו  יצחק,  ניר  הסמוך,  של גדילת  המונע  המושב  ם 

החומר  כמות  את  פלט  מלאכתו  את  בסיימו  רעים.  עשבים 
לשטח מעל  התחוללה   , שומם  שנותרה  בדיוק  אלו  ברגעים 
שרוחותיה עזה  המרוסס    סופה  החומר  את  היישר   -הוליכו 

 לפרחים שבחממה הסמוכה...
י בעיניים כואבות את תי"ראיהודה  פר  מס  ,"עמדתי בחממה"
בו שיגעתי  ש  עמלי  תשל"ט   -לימה  שנה  יבול  לטמיון.  יורד 

א לעבוד חלטתי שלאבד. השנה הבאה, הרי 'שמיטה' היא וה
 ... בה. מה איפוא אוכל, ממה אתפרנס?

"כימאויר"   מחברת  מקבל  ויהודה  שבועיים,  לה    -חולפים 
המטוס   סך    המחאה  -השתייך    ותשראליית  רויל  84,000על 

לירות",   אלף  וארבע  מאו("שמונים  גבוה  באותסכום   םד 
שמא תפגום הפרשיה בשמה הטוב   החששהחברה    ...).הימים

 גבוה כפיצוי. של החברה, העדיפו להסתירה ע"י מענק 
ומאבקים    -כך   דיונים  נכבד   -ללא  סכום  יהודה  קיבל 

מעיקים,   משכנתא  חובות  לכסות  כעדותו,  לו,  שהספיקה 
 כבוד במשך השנתיים הבאות. ס בולהתפרנ

ה רוחות  סופת  טועה,  בדיומתחוללמטוס  שגגת  ת  ברגעי  ק 
שציוותה  הטיי העליונה  ההשגחה  שלוחי  בעצם  והם  ס, 

בתור השביעית  מראש  שומר  חקלאי  לאותו  הברכה  את  ה 
 .מ'תלמי אליהו'

 שתהיו עמלים בתורה...    - 'כּולֵ ִאם ְּבֻחֹּקַתי ּתֵ ' : רש"יוב 
באבותאומ המשנה  ")ד  ו,(  רת  ִהיא  :  ַּפת ַּדְרָּכּה ַּכ  ּתֹוָרה,  ֶׁשל   

ְוַחֵּיי   ִּתיַׁשן,  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִתְׁשֶּתה,  ִּבְמׂשּוָרה  ּוַמִים  ֹּתאַכל,  ְּבֶמַלח 
ֵכן,   ֹעֶׂשה  ַאָּתה  ִאם  ָעֵמל,  ַאָּתה  ּוַבּתֹוָרה  ִּתְחֶיה,  (תהלים  ַצַער 

לָ   )קכח ָל  ְוטֹוב  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶרי   . ָל ְוטֹוב  עֹוָלם ַאְׁשֶרי 
 ". ַהָּבא

א ַעל ֶהָעִׁשיר הּוא אֹוֵמר  ַּפת ְּבֶמַלח ֹּתאַכל. ורש"י שם מפרש:  
ָקָאַמר,   ָהִכי  ֶאָּלא  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ְּכֵדי  ַצַער  ְּבַחֵּיי  ֲאִפּלּו  ֶׁשַּיֲעֹמד 

ֶאּלָ  ָלָאָדם  ּפַ ֵאין  ְּבֶמַלח  א  ֶאָּלא  ת  ִליֹׁשן  ְוֶכֶסת  ַּכר  לֹו  ְוֵאין  ְוכּו' 
 "... ַעל ָהָאֶרץ, ַאל ִיָּמַנע ִמַּלֲעֹסק ָּבּה

שחיברב ארץ",  לספר "ברכת  לייב    הקדמה  יהודה  רבי  הגאון 
. ליטא בשנים האחרונות לפני השואה  מרבני,  מאשבוים הי"ד

הזקן  אביו  המלחמה  ולאחר  בשואה  נספה  הוציא   הוא 
הספר הוא מספר   ה את ספרו של בנו, ובפתחדורה שניי במה

 . מחבר הספר, על תקופת ילדותו של בנו
אותם, הרי הם    מרתקים ומפעימים, אין צורך לשכתביו  דבר

בשנת תרע"ה השלטון הרוסי גירש את כל :  ככתבם וכלשונם
 םש,  העיר בריסק, והלכנו בגולה לעיר קארטוז בערעזי  יושבי 

הרב הרפתקבגולה  על    היוומכשולים    אותה  . ֹראֵׁשנּוועברו 
שבועות וברוח.  בחומר  אשר   סבלנו  עד  עברו  שלמים 

שאל יבשהעוללים  לחם  אבל   ו  להם.  היה  לא  ופורש  ממש, 
, לא חדל לעסוק בתורה. דרש מזקנו, הוא חותני,  הוא מחמדי

הלוי יואל  מאיר  ב"ר  ברוך  ר'  הרב  קוברין,  כי    מחסידי  ז"ל, 
 .ד איתוילמ
בזכור א  יוםני,  לאחמישי  כי  נפש,  עד  מים  באו  יכולתי   חד, 

עוללי נפש  את  להחיות  לחם  פת  נשארו ,  להשיג  אשר 
 .נומם לא עליייתומים מא

זקנתו, היא    ביום ההוא בלילה, בשעה שתים עשרה, הקיצה
המשכב על  הביטה  ע"ה,  אשר   חמותי  הנחמד,  נכדה  והנה 

כנפשה אותו  בקולה:  ,  אהבה  נתנה  במיטה.  איה  איננו 
. עונהכה!... ואיןלייבלע, אי -יצאנו החוצה וקראנו !? דתיחמ

וקראתי   בני  -הלכתי  לביתבני!  הגעתי  אשר  עד  המדרש   ! 
שמה נכנסתי  ההיא.  בעיר  אשר  לראות    הישן    -והשתוממתי 

אצל  יחידי  יושב  הוא  קידושין    הנה  וגמרא  הקודש  ארון 
 ...  'תא שמע' גמרא  יבדבר -נעים   לפניו, ומרנן בקול

שאל לא    תי,על  ענה  מדוע  יכולתי  -ישנת?  כי   לא  לישון, 
אמרתי הציקני,  הרעב  ואלמ  מצוקת  זה  אלך  ידי  על  אולי  ד, 

האב מסיים את דבריו: "יותר מ'דרכה .  הרעב  לא ארגיש את
תורה תאכל''  של  במלח  'פת  לא  תורתו,  את  לו  כי רכש   ,  

 .מפעים ומרגש.  לחם יבש לא היה לו אפילו
 

 

בודאפשט  העיר  של  רבה  זצ"ל  רייך  קאפיל  רבי  הגאון 
מחונן מגיד  היה  הישבהונגריה  במיוחד  מפורסמת ,  תה 

דרשתו שהשמיע כל שנה ביום ז' אדר בבית הכנסת המרכזי  
ומקוברח מספיד  כשהוא  קאזינצי.  ואנשי  וב  צדיקים  על  נן 

הונגריה ובעולם   -פטרו בשנה החולפת באוסטריה  שנ  מעשה
  .היהודי. הוא בכה בדמעות וכל הקהל בכה עמו
"חברה קדישא" היה מקובל שאחרי כל דרשה קיבל מטעם ה

כשנתיים לפני פטירתו לא אמר דרשה   .שלושה מטבעות זהב
ה"חברה   ראשי  החליטו  זאת  בכל  חולשתו,  קדישא" בשל 

"חברה קדישא" גבאי של  ר הלתת לרב את המטבעות. כשמס
את המטבעות לרב אמר לו רבי קאפיל: כפי שאני רואה נכון  

 "...הוא הפתגם כי "שתיקה שווה זהב

ַהר לפרשת  סיפור מרגש – לרעוב... לגמרא  ּבְ



 

 

ואהצוהתר מאחורי תס ממה  –
מרגלי אהרן  הרב  שליט"אסיפר  הי  :ת  מסרתי באחד  מים 

ומשהסתיימה  רצאה לעברי השב  -ה,  שהופנו  לשאלות  תי 
בזוג שעומדים מרחוק    לם, הבחנתיבצאתי מהאובעקבותיה.  

 כואבת וממתינים לי. בני הזוג התמודדו עם סוגיהעץ תחת ה
 ד, ופנו אליי, בתקווה שאוכל לעזור להם בנושא.  ומא

חזותו, פתח , תלמיד חכם על פי  65הבעל, יהודי חסידי כבן  
פיו   סיפורופיסואת  את  לי  לר  בכור  בן  הוא  בת :  משפחה 

ילדים אביושמונה  אמידש   ,.  אדם  לפני ומא  היה  נפטר  ד, 
מאורגן ומחושב. באחרית כחודשיים. האב היה אדם מסודר,  

לו   מסר  הכנסת,  בית  רב  בידי  צוואה  השאיר  הוא  ימיו 
הרב "כבוד  לו:  ואמר  חתומה,  נמצאת צוואתי    ,מעטפה 

עבמעט שמונה  לה  יש  כל  ותקפה,  הילדים,  כמספר  אחד  ים 
ממך בבקשה  ידי.  בחתימת  חתום  ימ  ,מהם  אריכות  י  ילאחר 

בנוכחותם המעטפה  את  פתח  שלי,  הילדים  את   ,תכנס 
  ן לכל אחד מהם עותק".תקריא להם את הצוואה ות

בתיאום מראש "לאחר השבעה", ממשיך ומספר הבן הבכור, "
שביד  לנו  וסיפר  הרב,  הצוואה.    ו יהגיע  ח פת  הוא מופקדת 

להקריא.   והחל  המעטפה,  פניואת  חוורו  מקריא,  . .."ובעודו 
תוך כדי שהאיש מספר לי את הסיפור הוא שלף את הצוואה  

אותה לי  והראה  המנוח  אביו  היתה הצווא  .של  כתובה    ה 
יד   מופתיבכתב  וזורם  ,בסדר  נקי  ח  ,בכתב  דף  ללא על  לק 
במגם  שורות.   היה  גרפולוג  להיות  ר מדובכי  לי  רור  בלי 

מסוב מחשבה  אדם  לאחר  נכתבה  ושהצוואה  ומאורגן,  דר 
בסח ולא  הדעת.רבה  פיזור  מתוך  או  ספונטני  בצוואתו,   ף 

נכסיומפרט   את  עיזבון    הכל  בסך,  האב  אחריו  משאיר  הוא 
זבון כולו בין  י. הוא מחלק את הע₪  11,000,000-בהיקף של כ

. לבן הבכור הוא לא מוריש  ילדיו, ליתר דיוק בין שבעת ילדיו
ר  מאומה! "לא  היהודי.  לי  מספר  מוחלט",  בהלם  ק "היינו 

הרגשתי    ,אני עצמי  אני  שלי.  והאחיות  האחים  גם  אלא 
רגליי  תחת  רועדתשהאדמה   זה  כפות  איך  למה?!  מה?!   .

מהצוואה  שנתעלם  הציעה  שלי  האחיות  אחת  ייתכן??? 
בשווה,   שווה  ברכוש  הסכמתי.  אךונתחלק  לא  זה    אני  אם 

אני רק לא מבין למה   אךהיה רצונו של אבא נעשה כרצונו,  
משהו   לו  עשיתי  וכי  נגדי?  לו  היה  מה  רצונו.  היה  רע? זה 

אה הכי  הבן  הייתי  אני  קרוב אדרבה,  הייתי  תמיד  עליו,  וב 
והא האחים  מכל  יותר  דבר אליו  לי  עשה  הוא  למה  חיות. 

. הוא  ייבמשך שעה ארוכה השיח היהודי את לבו בפנ  ?!"כזה
ו, המשפחה המורחבת זיונות שהיו מנת חלקימספר לי על הב

ואט כך,  על  לדבר  החלה  החוצה.  -כבר  לזלוג  מתחיל  זה  אט 
אנשי בחוץ  יש  שכבר  בטוח  אני  שהתחילו "אבל  'טובים'  ם 

היתה   שאם אבא נישל אותי מהירושה, בטח  לעשות חשבון 
זאת.. לעשות  טובה  סיבה  ולא   .לו  אני  שלא  בשמים  ועדי 

ל  יםאח לו!  היתה  סיבה  איזו  להבין  מצליחים  אכפת שלי  א 
לי מהכסף בכלל, אני מוותר על הכסף. אבל אני רוצה להבין  

זכות, תאמין    למה? אני יודע שצריך ללמד  ,למה  ,למה. למה
עשר ירדתי  מנסה.  שאני  חודשיים  כבר  שניסיתי,    ה לי 

היגיון,   למצוא  מנסה  לאכול,  מצליח  לא  אני  קילוגרמים, 
שבע, איך ללמד זכות, אבל מאז שהייתי בן שש או י  שיהיה ל

אף פעם לא הכעסתי את אבא, אף פעם לא היתה בינינו אי 
אבא    הבנה". של  מס"ב'שלושים'  לא  אני  כי  וגל הרגשתי 

שלו",   לקבר  בעיניו.  לעלות  כשדמעות  לספר  ממשיך  הוא 
בנוכחות  שם  להיות  רוצה  לא  גם  אני  אבא.  על  כועס  "אני 

, ויצאתי. כשכולם הפצירו בי  מאחייניים  ש  אךבני המשפחה,  
לא יכולתי להתאפק, פרצתי בשאגות,   אני.  נשארתיפזרו,  הת

י אבא! למה? תסביר למה! אבא, אתה מחויב להסביר לי! אנ
אבא,  זה  את  תעשה  איך  יודע  לא  אני  מתחנן,  אני  מבקש, 
איך שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להשאיר אותי ככה. אם 

אבוא אליך לשמוע את התשובה, בין כה    אני,  ילא תבוא אלי
לא וכה   ככה.  לחיות  יכול  לא  אני  בחיים,  טעם  לי  אין  כבר 

זה על  מוותר  כסף,  זה ,  רוצה  את  הסבר,  רוצה  כן  אני    אבל 

, אוויר  עמדנו תחת פנס רחוב, שעת לילה  אני רוצה לדעת".
זוג מבוגרים ונשואי פנים.   עם בניקריר נשב, ואני עומד שם  

  קו מפי. מה אומרים לאדם שנמצא בכזו מצוקה, עתנהמילים  
והזדהיתי    ברגשותיו  שהשתתפתי  לאחר  פשוט?  לא   מצב  בכזה

ועם מצבו,   אמת  תראה, אני ב  ליהודי:אמרתי  בכל לבי אתו 
אלפי  האלו  השאלות  על  חשבת  שכבר  בטוח  אני  מתנצל, 
פעמים במהלך השבועות האחרונים, אבל אני יכול לומר לך 

שאבא שלך היה אדם חכם. כתב היד    מרדבר אחד: אתה או
שהוא אחריו    מראה  השאיר  הוא  מסודר.  מאוד  אדם  היה 

שהיא   עליה  וניכר  עדים,  בשני  חתומה  בסלע,  יצוקה  צוואה 
מוזר  ככל שהסיפור  רבותיי לימדוני, ש  וב הדעת.נכתבה בייש

יותר, צריך להציב סימן שאלה גדול יותר. אולי הלימוד זכות 
הפע לאיתור  קל  קיים  ם,אינו  הוא  רוצה    . אבל  אתה  האם 

 "כן בשמחה", הוא משיב לי.  -צוא את הסיבה  שננסה יחד למ
קוגניטיבית"  - מבחינה  מיטבי  במצב  היה  עד   -  ?"אבא  "כן. 

פטירתושעה   מוסרי"  ".לפני  אדם  היה   "מאוד".  ?"הוא 
ישר"   "מאוד".  -  ?"מחושבן" מאוד".   -  ?"אדם  במה "  "מאוד 

שנשארתי   היחיד מבין אחיי  ,ולל"אני אברך כ  -  ?"אתה עוסק
בית   כותלי  נחת. בין  מאוד  הרבה  לאבא  גרם  זה  המדרש. 

כשהיו לי ארבעה ילדים חשבתי אולי לצאת לעבוד, הילדים 
צורך לחתן אותם, ואז שוחחתי על זה עם אבא,  יהיהוגדלים 

לי אמר  אני   :והוא  לך,  אעזור  אני  המדרש,  מבית  תצא  אל 
מנם של הילדים להתחתן גיע זאתן לך מלגה קבועה וגם כשי

בלי עין    12"  ?"כמה ילדים יש לך  תלמד".אני אעזור לך. שב  
שנים  וחצי  שלוש  לפני  ה'.  ברוך  נישאו,  כבר  כולם  הרע. 

כשהגיעו החתונות אבא עזר לך כמו "  תחתן צעיר הבנים".ה
שידוכים   -  ?"שהבטיח אחפש  שאני  התעקש  אבא  "בוודאי. 

נתן לכל    . מלבד זאת,50,000$  ן ליטובים, לכל חתונה הוא נת
באופן    ,₪  10,000מנכדיו  נכד   עזר  גם  הוא  לי,  רק  לי,  אבל 

עם   ילד,    50,000$אישי  היחיד ומכילכל  הייתי  שאני  ון 
גם כששער הדולר "  ".שאר בכולל והוא גם הבטיח לי זאתשנ

מתי   "כן".  -  ?"לחתונת כל ילד  50,000$אבא נתן לך    4.92היה  
הצוואה את  כתב  היתה  3"לפני    ?"אבא  צוואה   שנים.  לו 

כ הוא  ומבקודמת,  בטלה  הקודמת  שהצוואה  כאן  טלת, ותב 
הקובעת הצוואה  זה    ".זו  מה  אישית  הדגמה  קיבלתי  כאן 

א" בעדת  ניצב  בין  "ל-אלוקים  שלום  להשכין  מנסה  אני   .
באורח פלאי, אני שואל   ,ו המנוח, והנהיהודי כאוב לבין אבי

שמוב השאלות  את  אותאותו  הזאתילות  לנקודה  בדיוק   ...ו 
  50,000$  ,תגיד":  וי אותווית פי, ושאלתחיוך החל להסתמן בז 

,  , נכון? מה שאומר שלפי שער ממוצע600,000$זה    12כפול  
מ יותר  שיתר  ש"ח  3,000,000-קיבלת  בזמן  התחלקו    אחיך , 

ב יחד  החשבון  ₪   11,000,000-כולם  לפי  קיבלת א  ,שלי  .  תה 
מפי   יותר  קיבלת  האחרים... מ  2בדיוק  הילדים  היהודי    ."כל 

באי    החל חשבונות  לנוע  מחשב  רחב  נוחות,  חיוך  ולפתע 
פניו:  על  פי    ננסך  קיבל  הוא  צודק,    אך   מכולם!  2החשבון 

השאלה, למה אבא לא כתב את הוא לא רגוע. "עדיין נשאלת 
ז את  אמר  לא  הוא  למה  בצוואה,  ברורהזה  בצורה  למה   ? ה 

אותי   לבזות  ככה  צריך  היה  שהוא   ,לפני כולםהוא  שיחשבו 
מהירושה אותי  ויתרתי:    ?"נישל  לא  בטוח "אני  היה  אבא 

תבין לשאתה  יש .  שלו    אדם  שאבא  זוכר  הוא  הטוב,  הכרת 
נתון לנ שלו  שאבא  יודע  הוא  לו,  עצומים עזר  כסף  סכומי  ו 

ה את  שינה  הוא  תראה,  הנה  פעם.  אחר   לאחרצוואה  פעם 
את    שסיימת את  לאחר,  ילדיךלחתן  לך  חלקך    שנתן  מלוא 

לא רצה  אולי  מהאחרים!    2פי    -  שמורה התורהברכושו, כפי  
בך  יקנאו  האחרים  האנשים  "...  שהאחים  את  ראה  שלא  מי 

לפתע פנה  ., לא ראה שמחה מימיובשמחתם ובאושרםהאלו 
לאשתו כל  ואמר  את  נזמין  מלכה,  מלווה  נעשה  "בואי  בני : 

אב גדול , יהיה בזה כיבוד  המשפחה ונספר להם על ה'תגלית'
ר' אהרן  נזמין  והרע.    לשון   יושלא חלילה ידברו עליו או עלי

הגדולה" בחגיגה  לאחר .  ..שישתתף  לי  היו  רבות  מחשבות 
הז  אך  הסיפור  נקודת היאבה  חשוה המסקנה  ה.  יש  שתמיד   ,

למצוא  זכות.   כדי  רבים  מאמצים  להשקיע  עלינו  לעיתים 
 ...ואם לא הצלחנו זה רק בגלל שלא חיפשנו מספיק אותה,



 

 

   
 זה ל זה ערבים ישראל כל
הגמרא כז:)    אומרת  ְּבָאִחיו " :  (סנהדרין  ִאיׁש  ודרשינן:  "ְוָכְׁשלּו   ,

בעו  שו איש  מלמד  אחיו,  ישראל  ן  בזה בני  זה  ערבים  ,  כולן 
 .כ" ע ,ון אחיוו ונענשין איש בע

אליהו רבה פרשה י"ב)כתוב  ו ראו נפש אל נקכל ישרש:  (תנא דבי 
מהם   אחד  חטא  ואם  זה  -אחת...  ערבים  למה   כולם  בזה. 

שהיו   אדם  לבני  דומה?  אחד   שטיםהדבר  נטל  בספינה, 
קודח  אתה  שוטה!  לו:  אמרו  תחתיו.  קודח  והתחיל  מקדח 

 !תחתיך, והמים נכנסין וכולן אבודין
 לא   אהו,  הדדית  ערבות  מהי  אגואיסט  לאדם  להסביר  קשה
 לא   גם  הוא,  ער  כשלשני   לו  ובלכא  ך צרי  ועמד  מבין   בדיוק
  לסייע   ולנסות  מגדרו  לצאת  טובה   סיבה  למצוא  מצליח
 .מכיר בדיוק לא שהואלמישהו
,  בלבד  כהמלצה  לו  נשמע"  לזה  זה   ערבים   ישראל   כל"  המונח
  חייו   את  לו   חי  הוא,  היומיומית  למציאות  קשר  כל  ללא

  למצוקות   מעל  להומתע  בקונכייתו  מסתגר  יםו השלו
 .אומר אהו" בסדר שאני העיקר, "יבההסב
 כל,  בזה  זה   קשורים  באמת  שאנחנו,  כזה  לאדם  ותסביר  לך

 כבני   הן ,  אחד  כל  על  משפיעים  וכולם  כולם  על  משפיע  אחד
  זה   הערבים   כיהודים  ובפרט,  יחד  החיים  אחד  בעולם  אדם
 . פנימית רוחנית מבחינה לזה

יקרים  לפניכם     ור לעז  יוכל  החי   מעולם   הבא  משלקוראים 
, ההדדית  הערבות  שאנו  את  ביןמ  שלא  למי  גם  ולחדד

  בתוך , בסין הכפרים באחד  :)תלט'  עמ(" ניצוצות"מתוך המובא 
  מאחורי   סדק  דרך  קטן  עכבר  הציץ  גדולה  שבחווה  כפרי  בית

  ליקק .  הולגד  חבילה  פותחים  ואשתו  האיכר  את  וראה  הארון
  טעים   משהו  יש  בודאי,  בתאוותנות  שפתיו  תא  העכבר
 וציאמ  האיכר  את  רואה  הוא  חרדו  למרבה  .הזאת  בחבילה
 הוא.  ומשוכללת  ולהגד  עכברים  מלכודת  החבילה  מתוך
 אל  החוצה   ויוצא  שבקיר  לסדק  נכנס,  פנה  אחורה  עושה 
: שומע  שרק  מי  לכל  מספר  הוא  ונרגש  נסער.  החווה  מרחבי

 '! עכברים מלכודת בבית יש, עכברים כודתלמ בבית יש'
'שקט  קצת   ובקשה   צועק  אותו  שמעה  רנגולתהת  לא  ממש: 

 מתכוונת  לא  אני,  שלי  בעיה  לא  זו,  המלכודת  אותי  מעניינת
  אז,  לי  אכפת  ולא  ייאל  קשור  לא  זה,  זה  על  לחשוב  אפילו

   '!באוזן לי לצעוק תפסיק  בבקשה
 לועסת  ה בשהכ  את  פגש   שם  לדיר  ורץ  הלול  את  העכבר  עזב

'מזונה   אתבשלוה    ! 'עכברים  מלכודת  בבית  יש   ,יודעת  את: 
'ולמהתרנג  סימפטית  יותר  קצת  היתה  הכבשה  ממש   אני: 

 מטריד  בדיוק  לא  זה  אבל,  יקר  ברעכ,  בשבילך  מצטערת
 '!בנידון משהו  לעשות יכולה שאני חושבת לא אני, אותי

 רץ   אהו.  הבנה  יותר  ימצא  הפרה  אצל  אולי.  ויתר  לא  העכבר
 מלכודת  בבית  יש,  עכברים  מלכודת  בבית  יש ':  וקרא  אליה

 ! עכברים
'עליו  צחקה  והפרה , לי  שאמרת   טוב  ...דאגה  מעורר  ממש: 

, שלך  העכברים  למלכודת  להיכנס  שלא  להיזהר  אדע  אני
   '...חשובים יותר ניםיבעני להתעסק לי ותן  מפה תלך ועכשיו
  בחווה   ידידיו  של  מההתעניינות   ומתוסכל  מאוכזב,  עצוב
,  שבקיר  לחור  העכבר  נכנס,  כך  כל  אותו  דשמטרי  למה

 .יצא ולא שם הסתתר
  שמעה   האשה,  העכברים  מלכודת  מתוך  קול  נשמע  בלילה

 לא  היא ,  במלכודת  נתפס  העכבר  אם  לראות  ורצה  הקול  את
 .  נוספת אופציה על חשבה
 במלכודת   נתפס  וזנבו  בבית  שהסתובב  ארסי  נחש  זההיה

 הנחש   אותה  הכיש  בחשיכה  רבההתק  כשהאשה.  המשוכללת

  של  צעקותיה   קולמ  שהתעורר  האיכר.  ארסו  את  בה  והחדיר
 למרפאה  אשתו  את  ולהוביל  חשהנ  את  להרוג  מיהר  אשתו

  נוגדי  של  ראשוני  טיפול  לה  נתן  המקומי  הרופא,  האזורית
   .ולהתאוששות למנוחה הביתה אותה ושלח ארס

  עו הגי  בכפר  התפשטה   ההכשה   על  כשהשמועה  היום  למחרת
  אותה   האכילו  הם,  החולה  באשה  לטפל  רותהמסו  השכנות

 הדברש  הסכמה  לכלל  והגיעו,  ומשובחים  בריאים  במאכלים
 .משובח עוף מרק יהיה עבורה ביותר הטוב
  והכין  אותה  שחט,  התרנגולת  את  תפס,  הלול  אל  האיכר  הלך
, השתפר  לא  האשה   של   מצבה  זאת  למרות.  משובח  עוף  מרק

 . טובות לא תולתחושו  לחולשה לה וגרם בה פעפע הארס
 עמדו   הקרובים,  אשהה  של  בשלומה  ולדרוש  רלבק  באו  כולם
 טובים   באנשים  היה  מוצף  הבית,  לסייע  וניסו  למיטתה  סביב
 להאכיל  כדי  הכבשה  את  לשחוט  נאלץ  והאיכר  לעזור  שבאו
 הלך   האשה  של  ומצבה   חלפו  ימים  מספר  .כולם  את

 .נפטרה והיא  קרסו שלה הגוף מערכות, והתדרדר
 משפחה  קרובי  מאות,  המונית  הלוויה   אשתול  ערך  האיכר
 .  יהובהלו להשתתף באו ושכנים חברים
 שיוכל  יכד,  לכבודם  גדולה   סעודה  הבעל  ערך  מקוםה  כמנהג
  .הפרה את הבעל שחט עיקרית מנה להגיש
,  אחר  של  צרה  על  שומע  שאתה  הבאה  בפעם:  השכל  מוסר
 להתפתח  עלול,  מישהו  על  קטן  הכי   האיום.  תלגלג  אל

,  ידועה  את  ונפנים  נחזור  רק   ואנחנו...  לכולם  גדול  לסיכון
 בות המחוי  אחד  וכעם,  זהל   זה  מחוייבים  כולנו  אחד  שבעולם

 ". לזה  זה   ערבים   ישראל   כל " הרי   כי. יותר דעו גדולה שלנו
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 ק דוצו  חלר קב בןיע : "ר אביו מ נשמת ילולעי
      ףוס יוה חשמ בת  חרס-הרשמי: יאת  מר                          
 ה רש  תב  נהדי ף :סיוו הבק ר  ןב  כירדמ מרכוס                          

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

   וד ורחלדבן ם  ייח:  לםסא  ןב ב: יעק  זוהרה  ה בןשלמ                             
   ם ברהרו או אח ןב םרחמי : ההרזו ןב  ודסעמר אש                             
    בן שמחה  )הג'ו (ר דידו : א ייח ןב רופ: ע בקהור ון יצ בן  יםרפא                           
 בן זינו שמעון בן רחל  : שמחה בן יר מא :חקצי ר ימא ןב  רןאה שהמ
 ון שמש ת ב זהור ימה :נע  תב  הרדנ  פהי ואל :שממרדכי   תב הינמ

 בה בת טו  )יזידי( הב והא : היבבת חב  ןותכ : זה עזיבת מרים 
 יסה מכת בנה י נח:  חנה בת  לח: רף ס ו י ה בתיח :ח רס ת במחה ש

 

 פאולה     ני ב ויעל הודיה -הדס ,יעקב בן מלכה : אליעדיה (לאון)  אר :להצלחה
   רחלי בת זהבה :  מי שמואל בן אסתר זהבה בת אטו : ג'י : זיווג הגון 

 נעמה בת אסתר:   בתיה בת אסתר יריס :אלקנה רחמים בן א בת שמחה : עדינה
 ברכת מזל טוב שלוחה   -קול ששון וקול שמחה 

 ה ס הודיה למשפ' ברינלאריאל יוסף עב"ל הד
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-005 -בסלולרי   מות ולתרודשות , להקנותלהזמ
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 
 ם לזיכוי הרבי ום מכספי מעשר מצוה לתר 

 4741102מת השרון מ.ר 2קוצר : רח' הן לשלוח צ'ק לכתובתנית 

 לרפואת: 
 כמסאנה שליט"א   נסים בן הרב מאיר 

   ליגייעקב ישראל בן גלית : אריאל בן אב
 בן אנט   רהם : אברחל  ון בןה: שמעמנחם בן עליז

 בת חנה זוליט   ריה בת שרה:: ויקטובת גלית אורטל
 לית בת רות הודיה : ג: זהבה בת  פאולה בת דינה

 ה         ת ציפורב  : אילה לאהרן בת רבקה  ק מרים
 ושנה בת שדרה  חמו : ש  פיבי בת חביבה בן

 רחל   תב  רחל בת נוארה : רות בת לינה : נורית

 :רע של קימאלז
בן רחל מרים יוסף יהודה יחזקאל  
 ן דינה בן לאה : ליאור ב נפתלי שלמה 
 בת מינה : שירה בת שושנה  שושנה רייזל
 יקטוריה ו : ליאת בת ומיטל בת לול

 יובל בן שלומית  :  בת רחל צביה שמחה
 בת מזל  ה : עדי רחל בת חי
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281גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט גליון מס'  

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

גשמי כדי לחול עליו. 
ומוסיף הרה”ק מטשורטקוב וכותב: 
ברש”י,  הנאמר  מאד  נכון  “ולזה 
להן,  אחת  כוונה  ושמיטה  כי שבת 
חסידיו  את  מנהיג  ד’  כי  להראות 
ומצוותיו  תורתו  ונוצרי  ושומרי 
לא  הם  אם  ואף  מהטבע,  למעלה 
יחרשו ולא יזרעו הוא משפיע להם 
בא  זה  ודבר  והצלחה.  ברכה  שפע 
בהר- התורה  קבלת  ע”י  להם 
סיני. וזו כוונת רש”י באומרו: “מה 
שבא  הר-סיני  אצל  שמיטה  ענין 

להשמיענו יותר מכל המצוות”. 
הרה”ק  מטעים  זה  בהסבר 
מטשורטקוב את דבריו של הרה”ק 
הרבי ר’ זושא, כי המאמין והבוטח 
של  למדרגה  עולה  שלם  בלב 
למעלה מהטבע, שע”ז מורה מצוות 
שמיטה, ומשכך אין הוא צריך משהו 
מושפע  כי  הברכה  עליו  שתשרה 
הוא למעלה מהטבע. אבל אם יפלו 
לא  אם  וישאלו:  מאמונתם  ישראל 
אז  הברכה?  תשרה  מה  על  נחרוש 
ברכתי’  את  ‘וצויתי  הכתוב:  יאמר 
דווקא ‘בשנה הששית’, שאז יש על 
מה שתשרה הברכה. כיוון שישראל 
בלב  האמינו  שלא  ע”י  לכך  גרמו 
גשמי  דבר  הם  צריכים  ע”כ  שלם, 
שתשרה עליו הברכה כמו בכל שפע 

הבא ע”י דרך הטבע. 

תמים תהיה וברכת ה’ 
היא תעשיר

משמואל”  ה”שם  בעל  הגה”ק 
מסוכטשוב זי”ע מביא את דבריו של 
מה  כך  על  ומוסיף  זושא  ר’  הרבי 
ה”אבני  בעל  הקדוש,  אביו  שאמר 
נזר” זי”ע. כי כל דבר שבא מהעולם 
והנה  בעולם-הזה,  מתרבה  העליון 
כמו  בתמימות,  עושים  כשישראל 
רש”י  ופירש  תהיה’  ‘תמים  שכתוב 
ז”ל ‘שלא תחקור אחר העתידות וכו’ 

אז תהיה עמו ולחלקו’, ולכן ההשפעה ממילא תתרבה. אבל כשתאמרו ‘מה 
נאכל’ ולא תהיו בתמימות, אזי אצטרך לצוות את ברכתי. 

לפי זה מפרש בעל ה”שם משמואל” את דברי חז”ל בסוף קידושין “הרעותי 
שניתנה  משמע  ‘קפחתי’  הגמרא  מלשון  פרנסתי”.  את  וקפחתי  מעשי  את 
לי פרנסה אלא שהיא נגזלה ממני ע”י החיצונים. לפי זה אפשר להבין את 
מה שנאמר בשם הרה”ק ר’ בונם מפשיסחא זצ”ל, שכל עני יצטרך לתת דין 
וחשבון מדוע הוא היה עני. דברים אלו, לכאורה, סתומים, אבל לפי הנכתב 
בסיבתו  נמסר  מדוע  וחשבון  דין  לתת  יצטרך  שהעני  לומר,  אפשר  לעיל 

השפע לחיצונים.
שפע  שכל  דלעיל  הדברים  מן  למדים  נמצאנו  משמואל”,  ה”שם  והוסיף 
צריך שמירה מפני החיצוניים, אך כשישראל מקיימים את מצוות השמיטה 
בתמימות הם נעשים “עמו ולחלקו” - עם ה’ וחלקו, ואז ניתן להם השפע 
בלי אמצעים אלא מידי ה’ לידם. אמנם אם יאמרו “מה נאכל” יעבור השפע 
דרך אמצעים, אך לעומת זאת כשיקבלו ישר מידיו של הקב”ה, יתקיים בהם 
הפסוק “ברכת ה’ היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה”. כל עצב מגיע מהסט”א, 
אך כשיש על השפע חותם של ברכת ה’, אזי אין שום עצב עימה וברכת ה’ 

עצמה היא השמירה.

השפע מגיע דרך ברכה
הגה”ק בעל ה”שפת אמת” מבאר את מאמרו של הרה”ק הרבי ר’ זושא דקשה 
מה היא בכלל השאלה מה נאכל, והלא מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, ויד ה’ לא 
תקצר, אולם לפי זה יוצא שקיום חייהם ומזונם של בני ישראל רק על פי 
נס. ויקשה שהרי אין כל הדורות ראויים לניסים, והתירוץ הוא שהשפע יבוא 
בדרך ברכה “וציויתיו את ברכתי” וברכה צריך שתהיה על מה לחול וא”כ 
היא קצת בדרך הטבע. והאמת היא שעל בני ישראל לדעת כי גם הניסים 
וגם ההשפעות הטבעיים כולם אחד הם, דהרי אין לנו נס גדול מנפלאות 
הטבע, וכאשר נחיה בהרגש זה הרי שאין הבדל בין אם ההשפעות באים 

עפ”י נס או בדרך הטבע.

לאכול מפריה
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית )כ"ה כ'(

על הרה"ק רבי אברהם דוב מאבריטש זיע"א-בעל ה"בת עין" 
על  קיבל  בצפת  והתיישב  לארה"ק  עלה  כאשר  כי  מסופר, 
עצמו קבלה טובה שלא לאכול כי אם מפירות ארץ ישראל. 
מעשה והייתה שנת בצורת והיו בני צפת משתמשים בקמח 
להביא  סירב  דוב  אברהם  רבי  אבל  לארץ,  מחוץ  שהובא 
בתורה  כשמוזכרת  ואמר  העמים,  ארץ  מתנובת  פיו  לתוך 
קושיית "מה נאכל בשנה השביעית" מדוע הפסוק אינו משיב 
בפשטות שיביאו תבואה מחוץ לארץ? משמע איפוא כי לא 

זו הדרך...

לכל אדם יש צינורות שפע לכל צרכיו
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית... וציוויתי 

את ברכתי לכם בשנה הששית. )כה. כ-כא(
זושא מהאניפולי  ר’  הרבי  הרה”ק  של  דברו  ומפורסם  ידוע 
ר’  זי”ע, המובא בשמו בספרו הק’ של אחיו הרה”ק הרבי 
המילים  על  אלימלך”,  –”נועם  זי”ע  מליז’ענסק  אלימלך 
מפרשתנו: “וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית... וציוויתי 
את ברכתי לכם בשנה הששית”. שואל הרבי ר’ זושא זי”ע 
מפני מה כתבה התורה את הקושיה האמורה להישאל ע”י 
בני ישראל “וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית”? והרי 
התורה, המקצרת בדרך כלל, יכלה לכתוב רק את הבטחת 
הקב”ה “וציוויתי את ברכתי לכם בשנה הששית”, וממילא 
והוא  הוא מקשה  נאכל?’.  ‘מה  לומר  אדם  שום  יקשה  לא 
מטובו  השפיע  העולם,  את  השי”ת  ברא  כאשר  כי  מתרץ, 
צינורות מושכים שפע לצורכי בני-אדם, ודרך השפע שלא 
להפסיק כלל. אולם כשאדם נופל ממדרגתו ואין לו בטחון 
בבורא ב”ה המשגיח האמיתי, הזן ומפרנס בריווח בלי הפסק 
כלל, אזי פוגמת אותה מחשבה בעולמות העליונים ומתישה 
ואז  חלילה,  נפסק  והשפע  ר”ל,  מעלה  של  פמליא  כח 
צריך השי”ת לצוות מחדש את השפע שירד כמו מתחילת 

הבריאה. 
ה’,  דרכי  את  לאדם  התורה  מלמדת  תאמרו’  ‘וכי  באומרה 
שיהיה שלם בבטחונו באלוקיו ולא יאמר כלל ‘מה אוכל’, כי 
כאשר חלילה יפול מן הבטחון לחשוב מה יאכל, הוא עושה 
פגם חלילה בשפע וטרחה כלפי שמיא לצוות מחדש... “אלא 
לא תתנהגו כך ותבטחו בה’ בכל לבבכם, ואז ילך השפע בלי 

הפסק כלל תמיד לא יחסר כל בה”.

כיצד מושכים שפע מכל העולמות
מהמגיד  ליעקב"  דבריו  "מגיד  בספר  מובא  זה  איתן  יסוד 
זי"ע-  זושא  ר'  רבו המובהק של הרבי   - זי"ע  ממעזריטש 
המדקדק אף הוא באותן מילים מהתורה ומחזק את נקודת 
וכי  כתב:  וכך  בעולם.  האלוקי  השפע  בהשפעת  האמונה 
תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וגו' וצויתי את ברכתי וגו', 
ויש לדקדק למה כתיב וכי תאמרו, הוה ליה למימר סתם 
וציויתי את ברכתי. ויש לומר כי ידוע, שעל-ידי שישראל 
עוסקים בתורה ובמצוותיו יתברך, הם ממשיכים שפע בכל 
העולמות. ויש עוד דבר אחר שישראל יכולים להמשיך על-
)מכילתא  רז"ל  שאמרו  כמו  אמונה,  ידי  על  והוא  שפע,  ידו 
בשלח סוף פרשה ו' פסוק וייראו העם את ה'( בזכות האמונה יצאו 
ישראל ממצרים, וגבי אברהם כתיב )בראשית טו, ו( והאמין בה' 
ויחשבה לו צדקה, שמתחילה לא האמין כל-כך שאמר )שם 
טו, ב( ואנכי הולך ערירי, ואחר כך האמין אמונה שלימה.... 
וצריך לדעת הטעם לזה למה על ידי אמונה יכולים לגרום 

שפע גדול".
בהסבר ארוך ע"פ דברי הזוהר הק' מסביר המגיד הק' זי"ע 
כי השם יתברך קידש את כל השביעיות, כמו שבת ושמיטה. 

להשי"ת  כן  בנו,  לפניו  בבוא  שמח  ודם  בשר  שמלך  וכמו 
ישראל  בני  בו  שמאמינים  מהאמונה  יתירה  שמחה  נגרמת 
ומי  והגבלות.  מצרים  ללא  להשפעה  זוכים  הם  זה  ומכח 
יכול לגרום לכל הנ"ל על ידי תיקון הנ"ל? מי שהוא מאמין 
שמלוא  האמת  את  שיודע  מפני  בהשי"ת  שלמה  באמונה 
נמצא  מקום.  בכל  יתברך  והמשכת שפעו  כבודו  הארץ  כל 
שמידת האמונה נתלבש בתוכו מידת האמת וגורם פעולתו, 
והאמונה נעשה כלי קיבול למדת אמת... אך גם מי שאינו 

כל-כך שלם באמונה, רק שהוא רגיל לתקן מידת האמונה 
הנ"ל כמו בשמירת שבת ושביעית, יכול הוא גם כן להמשיך 

מידת האמת אל האמונה.
וזהו )ויקרא כה, ב( "וכי תאמרו" שבפרשת שביעית, ר"ל שאפילו 
שלא תהיו במידת אמונה שלמה ובטחון, שהרי תאמרו 'מה 
זה בהיותכם משמרים שביעית שהיא מידת  כל  נאכל', עם 
את  'וצויתי  כא(  כה,  )שם  וזהו  שפע,  לגרום  תוכלו  האמונה, 
ברכתי'. אך מפני שאינו אמונה אמיתית, אצטרך לצוות את 
ברכתי כביכול ולא מאליה, מה שאין כן אם תהיו מאמינים 
בשלימות )שאז( יבוא השפע מאליה", ע"כ דבריו הקדושים של 

המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע.

שפע מעל דרך הטבע
הרה”ק רבי ישראל מטשורטקוב זי”ע מביא את דברי הזוהר 
דההוא  משום  שביעאה,  ביומא  מנא  אשתכח  “לא  פח(  )יתרו 
יומא מתברכאן מיניה שיתא יומין עילאין” )לא ירד מן לישראל 
וכותב  השבוע(.  ימי  ששת  מתברכים  זה  שמיום  כיוון  השבת,  ביום 

אם  אדרבה,  כי  מובן,  איננו  הזוה”ק  התירוץ של  שלכאורה 
ימות השבוע, ק”ו שהיה  משבת-קודש מושפע השפע לכל 
צריך לרדת בו המן! ומסביר זאת ע”פ דרכו בקודש שקושיית 
כדי  כלשהו  דבר  צריך  שהשפע  שידוע  מאחר  היא,  הזוהר 
ימות השבוע, אם  יוצא שפע לכל  לחול עליו, ומשבת הרי 
כך מדוע לא ירד בה המן על מנת שהשפע יוכל לחול עליו? 
אלא, שדבר זה נחוץ רק אם השפע מגיע בדרך הטבע, אבל 
לדבר  צריך  אינו  אזי  הטבע  מדרך  למעלה  מגיע  כשהשפע 

פרשת בהר 
וכי תאמרו מה נאכל

זכר צדיק לברכה
כ"ק אדמו"ר מספינקא ב"ב זצ"ל למנוחות

יליד  לנכד  הבן  בפדיון  משתתף  זצ"ל  האדמו"ר  בתמונה: 
מר  המפורסם  האידישאי  השחקן  ברומניה  שטפנשט  העיר 
עובדות  לנוכחים  ותיאר  סיפר  במהלכה  ני"ו,  בודו  יעקב 
קודש על זכרונותיו מהרה"ק משטפנשט זצ"ל הצדיק הפלאי 
עורר  הזה  הבן  פדיון  מעמד  לשמעו,  חרדה  רומניה  שכל 
מיוצאי  רבים  הסעודה  משתתפי  בקרב  עצומה  התרגשות 
רומניה, שהתרפקו יחד עם האדמו"ר על זכרונות העבר, ואחד 
מהמשתתפים זכה להתקרב ולשוב לכור מחצבתו בזכות נועם 

שיחו של האדמו"ר זצ"ל באותה שמחה.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

אבל כבד ירד על עולם התורה והחסידות עם הגיע 
הידיעה המרה על הסתלקות זקן האדמורי"ם הגה"צ 
רבי משה אליקים בריעה כהנא זצ"ל מספינקא ב"ב, 
ממלא  הקב"ה  צדיקים  התשפ"א,  אייר  כ"א  ביום 
סיון  בי"ב  זצ"ל  האדמו"ר  של  הולדתו  שנותיהם, 
להרה"ק  ונכד  נין  שברומניה,  קארלסבורג  בעיר 
האמרי יוסף מספינקא גם היא עיר ברומניה, את חק 

לימודיו קנה בישיבת אראד שברומניה.
עוד רבות יסופר ויתואר לדור צדיק מה פעל ואת 
בקדושה  הפלאיות  והנהגותיו  תלאותיו  מסכת  כל 
דרך  עבור  רומניה,  הולדתו  ממדינת  החל  וטהרה 
נתיב בריחתו לארה"ק דרך גלות קפריסין, בהיותו 
כהן מוסמך דור אחד דור עם כתב יוחסין עד לאהרן 

כהנא קדישא זכה ופדה אלפי בני ישראל.



2 באר בשדה- שטפנשט

מלאכתם מתברכת
שש שנים תזרע שדך וגו' ובשנה השביעית שבת 

שבתון יהיה לארץ )כה, ג(. 
הקשה הגה"ק רבי שלום תאומים זי"ע אב"ד שטפנשט 
)יו"ד ט"ו אייר( בספרו "אור התורה", דמלשון הפסוק " 

מצווה  שהשי"ת  משמע  וגו'  שדך  תזרע  שנים  שש 
צריך  מדוע  ביאור  וצריך  בשדה,  שנים  לעבוד שש 
ה' לצוות על העבודה בשש שנים ולא יצוה ה' רק 
על השביתה בשביעית. ומתרץ: שבא להורות שענין 
השמיטה הוא כמו קדושת שבת בימים אשר מיניה 
מתברכין כל שיתא יומין )זוה"ק ח"ב סג:(, כאשר יקדישו 
החול,  בימי  מתברכת  שמלאכתם  הרי  השבת,  את 
דהיינו שיהיה להם מה לעבוד בימי החול, ואם לאו, 
בימי  לעבוד  מה  להם  אין  ח"ו  השבת  את  שיחללו 
הארץ,  בשביתת  השמיטה  בקדושת  כן  כמו  החול, 
ימי  יתברכו  אז  בקדושתה  השמיטה  יקיימו  כאשר 
העבודה בשש שנים שיזרעו ויקצרו, משא"כ כאשר 
יחללו השמיטה גם בשש לא יהיה להם מה לקצור. 
ולזה הזהיר ה' שש שנים תזרע וגו', אימתי, כאשר 

בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ.

מהו חסיד
ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך )כה. יז(

את  זיע"א  מפשיסחא  בונם  שמחה  רבי  הרה"ק  שאל 
לפי  הוא  חסיד  וענה:  מהו?  חסיד  שלומו:  אנשי 
הרמב"ם מי שעושה ונוהג בכל עניניו 'לפנים משורת 
הדין'. ואם כן מה שנאמר "ולא תונו איש את עמיתו", 

הכוונה שהחסיד אפילו את עצמו הוא אינו מרמה.

בעון שמיטה באה הגלות
וישבתם על הארץ לבטח. )כה, יח(

גולים  ישראל  שמיטה  "שבעון  כתב:  הק'  ברש"י 
שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה וכו'. ויש להבין 
אמאי גורם חטא זה דייקא גלות ישראל. ונראה דהנה 
איתא במדרש דכשחרב בית המקדש השליך הקב"ה 
יששכר"  ב"בני  וכתב  ישראל.  לכנסת  פטורין  גט 
דלכאורה לא היה מקום להגט לחול, דהלא כל הארץ 
של הקב"ה היא והוי כמו נתן הגט בחצרו של בעל 
הארץ  שכל  מורה  השמיטה  והנה  מגורשת.  שאינה 
של הקב"ה והאדם הוא רק כמו אריס ופועל בשדה 
השדה  כשבעל  לשבות  מחויב  כן  ועל  האחר,  של 
מצוהו על כך. ובכן אם שומרין שמיטה יען לד' הארץ 
אז לא מצי לחול הגט דהוי בחצרו, ואזי "וישבתם על 
הארץ לבטח", אולם בעון שמיטה שמחזיקין שהארץ 
שלהם היא ולא של הקב"ה, על כן הודאת בעל דין 
כמאה עדים וחייבין גלות, שהרי לשיטתם חל הגט כי 

הוא חצרם שלהם, ולכן גולין. 
)אמרי יצחק( 

גר אנכי בארץ
כי גרים ותושבים אתם עמדי )כה. כג( 

את  רמז  בדרך  ביאר  מסדליקוב  אפרים  רבי  הרה"ק 
מדרך  כי  עמדי",  אתם  ותושבים  גרים  "כי  הפסוק 
העולם, שהגרים לא מוצאים לעצמם ידידים וחברים 
כלבבם, לא בין ישראל ועאכו"כ בין הגויים, ומשום 
הכא כאשר הם נפגשים בגרים אחרים הם מתקרבים 
בזוה"ק  ומובא  לשני.  אחד  ליבם  ופותחים  מאוד 
מי  על  לו  שאין  הזה  בעולם  גר  כמו  הוא  שקוב"ה 
מה שהתפלל  וזהו  יתברך.  כבודו  שכינתו  להשרות 
היינו,  בארץ",  אנכי  "גר  השלום  עליו  המלך  דוד 
דגם הוא אינו רוצה להיות תושב בעולם הזה ורוצה 
ממנו  תסתר  "אל  ולכך  בעוה"ז,  כגר  רק  להיות 
מצותיך" שמבקש שיהיה עם הקב"ה כמו החביבות 
והידידות שיש בין שני גרים שנפגשים. ואפשר לומר 
כשתהיו  ותושבים"  גרים  "כי  בפסוק  מרומז  שזה 
בבחינת גר בעולם הזה ותושב בעולם הבא אז "אתם 
עמדי" כי גם אני איני רק כגר בעולם הזה, וממילא 

לא אסתיר מצותיך מאתכם.
)דגל מחנה אפרים(

וכי ימוך אחיך... והחזקת בו )כה, לה(
מקאפיטשניץ  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק  אל 
הגיעה אשה אחת והחלה לבכות לפניו שהיא חולה 
מאוד וימיה ספורים, והיא רוצה שיבטיח לה הרבי 
שתהיה בריאה. האדמו"ר בירכה בברכה הגונה, אך 
היא התעקשה שאינה זזה מן המקום עד כי יבטיח 
לה שתהיה בריאה. בלית ברירה – הבטיח הרבי. אך 
יצאה משם החולה, והרבי התבטא: מה עשיתי? כיצד 
יכולתי להבטיח לה שתירפא?! אך לאחר מכן אמר: 
אם היא אכן תבריא – מצוין. ואם לאו, מוטב יבואו 
עלי בזיונות והעיקר שבינתיים היא תירגע. לא עברו 
ימים מועטים והיא החלימה לחלוטין. כשנודע הדבר 
שלה  העזה  החכמים  אמונת  שבזכות  אמר  לצדיק, 
ה"בית  סיפר הרה"ק  הסיפור  לישועה. את  זכתה   –
וניגש  בטבריה,  בביה"ח  בעת שבקר  מגור  ישראל" 
לציונו של הרבי מקאפיטשניץ, וסיים ה"בית ישראל" 
בשל  רק  נושעה ממחלתה  סבור, שהיא  אני  ואמר: 

הבזיונות שהיה הצדיק מוכן לקבל על עצמו...

טעם איסור הריבית
אל תקח מאיתו נשך ותרבית )כה. לו(

לפי  הוא  הרבית  איסור  טעם  שעיקר  בחז"ל  איתא 
סוחר  כל  כי  האדם,  מן  הבטחון  מדת  מסיר  שהוא 
שהוא  לפי  ה'  אל  נשואות  עיניו  ומתן  משא  ובעל 
מסופק אם ירויח או לא. אבל הנותן בריבית הרווח 
דהיינו  שבידו,  ערבונו  על  וסומך  וקצוב  ידוע  שלו 
הריבית שקצץ מראש על ההלוואה, ואז מן ה' יסיר 
לפי  בלאו  עובר  הלוה  שגם  והטעם  ובטחונו.  לבו 
הבטחון,  ממדת  ומסירו  המלוה  את  מחטיא  שהוא 
ברבית  המלוים  אנשים  אותם  כל  כי  הוא  וידוע 
רובם מקטני אמנה ולבם אטום מלתת מצדקה, ואין 

בטחונם בה', וזה הוא גם הביאור למה מותר להלוות 
ברבית לגוי, שכיון שהלוה גוי אין המלוה בטוח לא 

בקרן ולא ברבית...
)כלי יקר(

לא “לנשוך”
את כספך לא תתן לו בנשך )כה, לז(

בכתוב זה מרומז ההנהגה הטובה שעל האדם לנהוג 
לנצרך  חסדים  גמילות  או  לעני  צדקה  לתת  בבואו 
שיתן בחפץ לב ובסבר פנים יפות, ולא "לנשוך" אותו 

עם דברים חדים וקשים אשר ידקרו אותו כחרב.
)פרדס יוסף(

אל תרבה בהוצאות
ובמרבית לא תתן אכלך )כה, לז(

יש אנשים שמתרצין עצמם שמוכרחים ליקח הלוואות 
לפרנסה,  גדולות  הוצאות  בעלי  שהם  לפי  ריבית 
לא  אכלך",  תתן  לא  "ובמרבית  תורה  כתבה  להכי 
הבית  והוצאות  אכלך  על  גדולות  בהוצאות  תרבה 

ממילא לא תצרך ליקח נשך.
)פרדס יוסף(

בסוף יפשוט את הרגל
את כספך לא תתן לו בנשך )כה, לז(

בעל  אביו  של  משמו  אמר  היה  מטשעבין  הגה"ק 
קשה  דלכאורה  הרמילוב  אב"ד  מיעקב"  ה"כוכב 
לא  מהו  בנשך",  לו  תלוה  לא  כספך  "את  דהול"ל 
דרכם  הוא  כך  כי  ולימד  הכתוב  בא  אלא  תתן? 
של מלוי בריבית, שלבסוף הם פושטים את הרגל. 
כמה שאמרו חז"ל נכסיו מתמוטטין ונמצא שהכסף 
שנמסר ללוה נתינה היתה ולא הלוואה, וזה שאמר 
שהתורה  בנשך",  לו  תתן  לא  כספך  "את  הכתוב 

מבטיחה שהסוף של כספו שיהיה נתון ביד הלוה.
)שר התורה(

  אם יתן צדקה לכולם לא ידקדקו עמו
לרע  טוב  בין  יבקר  לא  וצאן...  בקר  מעשר  וכל 
... ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו קודש )כז. 

לב-לג(
כפי  מנכסיו  ומעשר  צדקה  מפריש  אדם  כאשר 
ימתין  כי  לומר  יתחכם  אל  התורה  לנו  שצוותה 
או  ומהוגנים,  טובים  בני  עניים  לפניו  שיזדמנו  עד 
שממתין עד שירויח כסף רב ורק אז יתן צדקה ביד 
רחבה. אלא עליו לדעת כי לא זו הדרך, וזה מרומז 
בפסוק “וכל מעשר בקר וצאן... לא יבקר בין טוב לרע 
...” שלא יבקר ויבדוק את העני אם הוא טוב או רע, 
או ראוי או שאינו ראוי לקבל, כפי שאמרו חז”ל “אין 
באופן  צדקה  יתן  כאשר  וממילא  למזונות”  בודקין 
שלא ידקדק ויבדוק בציציות המקבלים, גם משמים 
לא ידקדקו איתו ולא יבחנו את מעשיו, כי אם חלילה 
“המר ימירנו” דהינו שימיר ויבדוק וידקדק אזי “והיה 

הוא תמורתו קודש” דהיינו שמשמים ידקדקו עמו.
)אמת ליעקב - הגה”ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב זי”ע( 

פרשת בחוקותי 
ע"י האמונה יקבל כל ההשפעות

ועשיתם  תשמרו  מצותי  ואת  תלכו  בחקתי  אם 
אותם ונתתי גשמיכם בעתם )כו. ג-ד(

תפש  הכתוב  מסאדיגורה:  האדמוה"ז  הרה"ק  אמר 
אמונה,  בחי'  על  לנו  מרמז  שבזה  "בחקתי"  בלשון 
דהיינו כל דבר שהוא 'חק' וגזירת המלך אין לך רשות 

להרהר אחריה.
אמונה,  בחי'  שהוא  בחקתי",  "אם  הכוונה  וזהו 
ללכת  'דרך'  האמונה  נקודת  מן  שתעשו  "תלכו", 
בה מדרגה לדרגה, דהיינו שע"י אמונה ילך ויתעלה 
לידי יראה, אזי "ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם", 
"ונתתי  ואז  טובות,  המדות  לכל  עי"ז  לבוא  יכולים 
כל  יקבלו  ישראל  זה  שבזכות  בעתם",  גשמיכם 
השפעות טובות הבאים עליהם מן המדות העליונות. 
)אמת ליעקב(

הנותן בעין יפה נותן
ונתתי גשמיכם בעתם )כו, ד(

הרה"ק  הקשה  וכו'  גשמיכם"  "ונתתי  הפסוק  על 
גשמיכם  ואוריד  כתוב  לא  אמאי  מלובלין  ה"חוזה" 
או והמטרתי. ותירץ כי הכתוב בא ללמדנו כי אמנם 
וכו'  גשמיכם  ונתתי  וכו'  תלכו  בחוקותי  "אם  כתב 
אך זאת לדעת כי ירידת הגשמים לא תהיה התשלום 
והמצוות דהרי שכר מצוה האי  על שמירת התורה 
עלמא ליכא, אלא הגשמים יהיו בדרך נתינה "ונתתי 
גשמיכם" דהיינו שהקב"ה ישפיע להם בדרך מתנה, 
בנתינה  ויהיה  נותן",  יפה  בעין  "הנותן  אמרו  והרי 

בריווח ובשפע.
)החוזה מלובלין זי"ע(

תפילת רבי חנינא בן דוסא
יש לדקדק על לשון הכתוב "גשמיכם" בלשון רבים, 
דלכאורה היה מן הראוי לומר ונתתי הגשם. וביאר 
הרה"ק רבי צבי מליסקא בעל "אך פרי תבואה" דהנה 
אמרו חז"ל )יומא נג:( שהיה ר' חנינא בן דוסא הולך 
בדרך וירדו הגשמים ואמר כל העולם בנחת וחנינא 

בצער, ופסקו הגשמים. ושוב כשבא לביתו אמר כל 
לירד.  הגשמים  וחזרו  בנחת,  וחנינא  בצער  העולם 
גדול  דכהן  צלותיה  מהניא  מאי  ושאלו  דנו  וחז"ל 
לגבי ר' חנינא בן דוסא. ולכאורה צריך לדעת למה 
כהן  תפילת  נתקבלה  בודאי  הלא  כך,  היה  באמת 
גדול. וליישב זאת י"ל דאיתא בגמ' )חולין פו.( שיצאה 
וכו'. וכתבו  ניזון בשביל חנינא  בת קול כל העולם 
המפרשים ז"ל דהיינו על ידי ה"שביל" שלו – דהיינו 
שרבי חנינא עשה שביל וצינור לקבל השפע. ולכן 
כיון שהגשם ירד בשבילו, - ב'שביל' שלו, לכן היה 
יעצור.  ואימתי  ירד  אימת  הגשם  על  לצוות  יכול 
ותפילת כהן גדול היתה פועלת רק אצל שאר בני 
אדם, שאין הגשם יורד בשבילם ובזכותם. והנה על 
יד מה זכה ר' חנינא לזה, ע"י התורה שקיים, ולכן 
כתבה התורה "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו 
"בעתם"  שלכם,  הגשם  דהיינו  גשמיכם",  ונתתי 

דייקא – אימת שתרצו. 
)אך פרי תבואה(
על  אמר  ממעזריטש  הגדול  המגיד  הרה"ק  ואילו 
המעשה דרבי חנינא בן דוסא שרואים כי הגשם פסק 
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בגין תפילתו של הצדיק, שזה בא התורה ללמדנו כי 
"אם בחוקותי תלכו", דהיינו שתהיו כולכם צדיקים, 
ואז לא תועיל תפילת היחיד נגד הרבים וירד הגשם 

בעתו ובזמנו. 
)לקוטים יקרים(

ע"י תלמוד תורה עם דרך ארץ יקבל ס"'ד
ועשיתם  תשמרו  מצותי  ואת  תלכו  בחקתי  אם 
אותם ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה 

ועץ השדה יתן פריו )כו, ג-ד(, 
הגה"ק מבוטשאש היה לומד מפסוקי פרשתינו דרך 
מוסר ותוכחה למי שיוצא לעסוק בפרנסה לבל יזנח 
את סדרי לימוד התורה. וכך אמר: כידוע "חק" הוא 
לחם  "הטריפני  ח(  ל.  )משלי  כדכתי'  מזון  של  לשון 
דהיינו  תלכו"  בחוקותי  "אם  הכתוב  וכוונת  חוקי", 
שתעסקו במשא ומתן להשלמת חקכם, ומכל מקום 
ברש"י  כדאיתא  ולימוד  שינון  על  מרמז  'תשמרו' 
עם  שיחד  דהיינו  משנה",  זו  ו("ושמרתם,  ד,  )דברים 
עיסוקכם בפרנסה תהיו עמלים בתורה הקדושה, על 
דרך )אבות ב, ב( "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ", ואז 
בזכות זה "ונתתי גשמיכם בעתם ועץ השדה יתן פריו 
סיעתא דשמיא, שהצטרכותם  דהיינו שיהיה   - וכו' 
ופרנסתכם, תגיע לכם תמיד בנקל, בלי יגיעה בשדה 
לשמור  וללמד  ללמוד  תוכלו  כך  ידי  ועל  וצער, 
כי  כלל,  טירדא  שום  בלי  הלב,  בהרחבת  ולעשות 
בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ושכר מצוה 

גם כן מצוה. 
 )מחזה אברהם – הגה"ק מבוטשאש(

ע"י מצוה כראוי יקבל כל הברכות
מטשרנוביץ:  חיים"  מים  ה"באר  בעל  הרה"ק  כותב 
קיימה  אם  יודע  ואינו  ה',  מצוות  מקיים  דכשאדם 
כראוי אזי סימן מובהק הוא, אם ליבו בוער בקרבו 
שאת  ביתר  ועוד  עוד  לעשות  המצוה  עשיית  אחר 
ועוז, כגון: להשתוקק אחר התפילה אל התורה, ומן 
התורה אל התפילה, וכן בכל המצוות, הרי זה סימן 

שעשה המצוה כראוי.
כי ִחיּות המצוה והתפילה והתורה נקרא אש, כמ"ש 
הלא כה דברי כאש )ירמיה כג(, וטבע האש היא כל כמה 
שמלהיבים בה עולה ובוערת יותר ויותר, וכן המצוות 
אם נעשים בִחיּות בוערת ברשפי אש שלהבת-קה אז 
משתוקק וחומד עוד יותר ויותר לעשות מצוותיו ית'.
לבבו  והתלהבות  בחיות  המצוה  לא עשה  אם  אבל 
קיום  אחר  ועייף  יגע  מרגיש  שהוא  הרי  ה',  לשם 
המצוה ואבריו כבדים עליו ונדמה לו שכבר עשה די 

והותר ולמה לו לחפש ולעשות עוד.
לשמו  כתיקונה  שנעשית  המצוה  כי  לדעת  וצריך 
להשפיע  מאוד,  במאוד  הברכה  כח  בה  יש  יתברך, 
ולברך את האדם בכל ברכות הרוחניות והגשמיות. 
כשתעשו  כלומר  תלכו",  בחוקותי  "אם  אומרו  וזה 
אל  מחיל  ויותר  יותר  בהם  ללכת  ותתאוו  מצוות 
חיל, ממצוה אל מצוה, הנה זה הוא סימן שנעשית 
ודאי  ועי"ז  בה,  מונחין  הברכות  כל  ואז  כמצותה, 
וגו'  פריו  יתן  השדה  ועץ  בעתם  גשמיכם  "ונתתי 
ונתתי משכני בתוככם והייתי לכם לאלוקים וגו'. כי 
כל ברכות הגשמיות והרוחניות הכל תלויין ועומדין 
למי שעושה מצוותיו ית' כראוי באמת ובלבב שלם. 
)באר מים חיים(

מצוה גוררת מצוה
ונתתי גשמיכם בעתם )כו, ג(.

"ונתתי  הכתוב  על  מבארדיטשוב  הרה"ק  הקשה 
גשמיכם בעתם" )כו, ג( איך מבטיחה התורה שכר על 
קיום המצוות והלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. 
ונראה לתרץ מהא דאיתא ב"פרקי אבות" שכר מצוה 
מצוה, פירוש כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אלא 
וזהו  אחרת,  מצוה  עוד  שגוררת  היא  המצוה  שכר 
"ונתתי גשמיכם בעתם" ומחמת הגשם תהיה שפע 
והיינו שכר  ותוכלו להרבות בצדקה  וברכה בעולם 

מצוה מצוה, שמצוה גוררת מצוה. 
)קדושת לוי(

עליית הניצוצות
וישן מפני חדש תוציאו )כו, ו(.

האדמוה"ז מסאדיגורה נאמר  משמו של מרן הרה"ק 
להעלות  הגדולה  העבודה  ה'  לעובדי  ידועה  דהנה 
בחטא  הקליפות  בעומקי  שנפלו  קדושות  ניצוצות 
ניצוצות  בראשית(,  פר'  הליקוטים  ספר  )עי'  הראשון  אדם 
קדושים אלו מצויים במאכלים, ועל ידי שאדם מברך 
על המאכל הוא מעלה הניצוץ הקדוש, כי כשמברך 
אל  מצטרף  הוא  ועי"ז  הקדוש  ניצוץ  נוצר  בכוונה 
מרומז  וזה  ומעלהו.  במאכל  הקדוש הטמון  הניצוץ 
בפסוק "וישן מפני חדש תוציאו" )כו, ו(. "וישן", היינו, 
ניצוץ הקדוש שכבר נתיישן בהמאכל, "מפני חדש", 
היינו בברכתו שיוצר ניצוץ קדוש חדש, על ידי זה 

"תוציאו" הניצוץ הקדוש הישן.
)אסיפת דברי חכמים( 

זכות הרבים
ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה )כו, ח(
האדם  צריך  המצוה  עשיית  דבעת  בספה"ק,  איתא 
לכלול עצמו בתוך הרבים, ולכן נכפלה תיבת 'מכם', 
בתוך  עצמם  שיכללו  באופן  שדווקא  לנו,  להדגיש 
שאלו  הארץ,  כדרך  שלא  האויבים  יפלו  הרבים, 
זכות  כי  גדול,  כחם  הרבים,  בתוך  שכוללים עצמם 
הרבים גדולה, ויש בכחה לחולל נפלאות, שאי אפשר 

לפעול בדרך הטבע. 
)הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע(

ראשו לשמים
ואולך אתכם קוממיות )כו, יג(

ברש"י מפרש "קוממיות, בקומה זקופה" אמר המגיד 
הגדול ממעזריטש, הנה מדרך העולם אשר הבהמה 
מהלכת וראשה מושפל לארץ. ולכן יראה האדם לבל 
ראשו  יהיה  שלא  דהיינו,  בהמה.  מנהג  נוהג  יהיה 
מנהג  נוהג  איננו  אם  ברם,  הארציות.  אל  מושפל 
בהמה, הרי שהוא מהלך בקומה זקופה וראשו מופנה 
לשמים. וזה אומר לנו הכתוב "אם בחוקותי תלכו" - 

ממילא תהא לכם קומה זקופה.
)המגיד ממעזריטש(

גם הקללות הם ברכות
ואם לא תשמעו לי )כו. יד(

בדרך  משטפנשט  האדמוה"ז  הק'  רבינו  היה  אומר 
צחות לשונות הטהור: חז"ל אמרו )יומא עו, א( 'מידה 
יתכן  כיצד  וא"כ  פורענות'.  ממידת  מרובה  טובה 
שבפרשת בחוקותי הדברים הטובים מופיעים בסוף 
התוכחה  דברי  בעוד  בלבד,  פסוקים  בשני  הפרשה 
גם  כי  לומר  שצריך  אלא  בארוכה,  באים  והקללות 

ה'קללות' ברכות הם.
*

התניא"  "בעל  זלמן  שניאור  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
זיע"א שהיה נוהג לקרוא בתורה בכל שבת ומועד. 
פעם צריך היה לנסוע אל מחוץ לעיר סמוך לשבת 
בתורה  הקריאה  מועד  כשהגיע  בחוקותי,  פרשת 
בית  בימת  על  החסידים  אחד  עלה  שבת,  באותה 
את  לקרוא  וכשסיים  הפרשה,  את  וקרא  הכנסת 
פסוקי התוכחה בפרשה, נראה בנו של הרבי הרה"ק 
רבי דוב בער ה"אדמו"ר האמצעי" זיע"א כשהוא נתון 
במצב של עילפון. מיד התיזו המתפללים מים קרים 
על פניו והשיבו את רוחו, אחר כך אמר: היתה זאת 
בתורה  הקריאה  בשעת  ששמעתי  הראשונה  הפעם 
קללות נמרצות בפרשת התוכחה, כי כשאבא הקדוש 
קורא בתורה בכל שנה, שומעים רק ברכות בפרשה 

זו.

ישוב הדעת
אף אני אעשה זאת לכם ופקדתי עליכם בהלה 

)כו, טז(.
הרה"ק ה"בית אברהם" מסלונים היה אומר כי הבהלה 
והיה  הרעות,  לכל  ראש  היא  ישוב-הדעת  וחוסר 
מדייק מפרשתינו דהנה הקללה הראשונה שבתוכחה 
הקללות  ראשית  כי  בהלה",  עלהם  "ופקדתי  היא 
עי"ז  ומיד  הדעת,  ישוב  לו  ואין  מבוהל  כשהאדם 
מצליח היצה"ר להתגבר על האדם, שמכניסו לפזיזות 
ובהלה לעבור על האיסור, אך אם ידע האדם בשעה 
זאת להתגבר ינצל מידיו. ולא רק זאת אלא אפילו 
בדבר המותר לא יעשה בבהלה, כמאמר צדיקים מה 

שאסור הרי אסור, ומה שמותר לא תמהר, וכן אפילו 
כן  גם  צריך  בזריזות  לעשות  מצוות שצריך  בעניני 
ישוב הדעת, ובפרט בדבר שאינו מצוה העיקר הוא 

יישוב הדעת.
ובספר דברי שמואל )לקוטי אמרים נג( מובא, שהרה"ק 
רבי משה מקוברין ז"ל היה פעם במז'בוז', והיה אצל 
בתו הצדקנית של הרבי ר' ברוך ממז'בוז', וכשרצה 
לא  הק',  מאביו  בקבלה  לנו  יש  לו,  אמרה  לנסוע 
למהר )מ'זאל זיך ניט היילין(, שהעיקר הוא ישוב הדעת, 
כי  נס,  לו  ואירע  נסיעתו,  מיהר  לא  דבריה  לאור 
התנפלו שודדים על עוברי הדרך, ועל ידי שנתעכב 
ונחת  "בשובה  שמואל"  ה"דברי  וסיים  מידם.  ניצל 
תושעון" )ישעיה ל, טו(, בישוב הדעת, בנחת ובמתינות 

באה הישועה. )יגדיל תורה( 
 *

להסמיך מה שמובא  לעיל אפשר  להאמור  בהקשר 
בספר "בקדושתו של אהרון" להרה"ג ר' אהרן פרלוב 
לביקור  זי"ע  מבעלזא  הרה"ק  שבא  "בעת  שליט"א: 
]בביקורו  זי"ע  מבאיאן  שלמה[  מרדכי  ]רבי  הרה"ק  אצל 
הרה"ק  פנה  שיחתם  בתוך  תשי"ג,  בשנת  בארה"ק[ 

רבי,  "ביאנער  לו:  ואמר  מבאיאן  להרה"ק  מבעלזא 
איך וועל אייך זאגן א זאך וואס איך האב נאך קיינעם 
]אומר לכם כעת דבר שעדיין לא אמרתיו לאף  גיזאגט  נישט 
הרשע,  מאימת  בודפסט  לעבר  שברחנו  בעת  אחד[. 

והיינו באויטא )באוטו(, ביקשתי על אם הדרך לעצור. 
ויצאתי  נחיצות',  גרויסע  'א  בוודאי  המלווים חשבו 
דקות.  כעשר  משך  אבן  על  ונתיישבתי  מהאויטא 
אבל  עלי,  קושיא  למלווי  היה  לאויטא  כשנכנסתי 
לא אמרתי להם סיבת העצירה, אבל לכם אני אומר: 
נתיישבתי בדעתי בעת הבריחה, מה כבר יכול היצר 
לבהלה.  להכניסני  רק  כזאת?  לעת  ממני  לרצות 
מהמכונית  ויצאתי  נישט!  דאס  בליבי:  אמרתי 

להתבונן. )מרשימות הרה"ג ר' שלמה זלמן שניאורסון(".

שתקבלו חיות ודעת דקדושה
והשלחתי בכם את חית השדה. )כו, כב(

שבתוכחה  הקללות  את  לבאר  צדיקים  של  דרכם 
לטובה וברכה. וכך ביאר הרה"ק רבי מרדכי המגיד 
מטשערנאביל זי"ע )יומ"ד כ' אייר(  את כוונת התוכחה 
היינו,  השדה",  חית  את  בכם  "והשלחתי  לטובה 
שאשלח בכם ִחיּות מחקל תפוחין קדישין, "ושכלה 
אתכם", שאתן לכם שכל צח בעבודת ה', "והכריתה 
את בהמתכם", שאכרית מכם חלק הבהמיות שבכם, 
"והמעיטה אתכם", שתבואו למדריגת שפלות ענוה 
שלא יהיה להם שום גאוה וגבהות, "ונשמו דרכיכם", 

שכל דרכיכם יהיו "נשמה'דיג" בבחי' נשמה.
)הרה"ק רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל זי"ע(

שתקלו תענוגים מהבשורות הטובות
ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו )כו, 

כט(

כתב הרה"ק בעל ה"אורח לחיים" ששמע בשם הרה"ק 
המגיד הגדול ממעזריטש, שידוע שהצדיקים מצאו 
ברכות,  וטמונים  מכוונים  התוכחה  דברי  בכל  כי 
ומה היא כוונת הברכה ופסוק ואכלתם בשר בניכם 
)כו, כט( וביאר דהכוונה היא,  ובשר בנותיכם תאכלו 
"ואכלתם" שיהיה לכם תענוג, כי כל התענוגים נקרא 
מבשר  תענוג  לכם  שיהיה  כלומר  אכילה,  שם  על 
בניכם ובנותיכם, דהיינו מן הבשורות טובות שיאמרו 

לכם מבניכם ובנותיכם. 
)אורח לחיים - להרה"ק ר' אברהם חיים מזלאטשוב זי"ע(



4 באר בשדה- שטפנשט

מוכר ישראל
מוכר  אצל  לקנות  להעדיף  יש  קניה  בכל  א. 

ישראל על פני מוכר גוי]1[.
מחלל שבת

יהודי  להעדיף  אומרים  ב. ויש 
מחלל שבת רח"ל על פני גוי]2[.

שומר תו"מ
שומר  להעדיף  יש  ג. ובודאי 
תורה ומצוות על פני מי שאינו 
שתו"מ )עיין אהבת חסד פ"ד ס"ג(, גם 
כאשר הדבר כרוך בטירחה מועטת נוספת כגון 

גמילות  מצות  והוא  יותר  מרוחקת  שחנותו 

וכל  ל"א(]3[,  סי'  שיק  מהר"ם  )שו"ת  שבגופו  חסד 

בשתי  והמחיר  בדבר  טירחה  אין  כאשר  שכן 

המקומות שווה.

מחיר מוזל
לקנות  יש מתירים  אינו שווה,  ד. אם המחיר 

אצל הגוי כשנותן מחיר מוזל במיוחד]4[.

]1[ בתו"כ פר' בהר )פר' ג'( שנינו מנין כשהוא מוכר לא תהיה 

מוכר אלא לעמיתיך תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך, 
ומנין כשהוא קונה לא תהיה קונה אלא מיד עמיתך ת"ל או 
קנה מיד עמיתך אין לי אלא קרקעות שבהם דיבר הכתוב 
מנין לרבות דבר המטלטל ת"ל ממכר לרבות דבר המטלטל, 
והובא ברש"י עה"ת )שם כה יד(, ובספר החינוך )מצוה שלז(.

וכבר העירו שהרמב"ם והשו"ע השמיטו הלכה זו, עיין שו"ת 
חקרי לב )חו"מ סי' קלט( דס"ל שזהו רק עצה טובה.

אמנם מאמר חז"ל זה הובא לדינא בתשב"ץ )ח"ג סי' קנא( 
ובשו"ת רמ"א )סי' י(, ולבוש )יו"ד סי' קנט ס"א( ובמשנ"ב 
)סי' תרמח בשעה"צ סקע"ו(, וע"ע שו"ת חת"ס )חו"מ סו"ס 
קלד( ושו"ת מהר"מ שיק )חו"מ סי' לא( ושו"ת מנח"י )ח"ג 
סי' קכט( וראה קובץ אור ישראל )גליון ט' עמ' קיח( וספר 

בינה ודעת )פרק כ"ד( שהרחיבו בפרטי דינים אלו.
מתייחסת  הנ"ל  בעומר(  ל"ג  )יו"ד  הרמ"א  רבינו  תשובת 
לאירוע רב משמעות שהיה אז כאשר בשנת ש"י פעלו שתי 
בתי דפוס לספרי קודש בעיר וויניציה, הראשון היה הדפוס 
הגדול של המדפיס הנוצרי האציל מארקו אנטוניו יושטיניאן 
ע"י  שנה  באותה  נפתח  והשני  שנים,  חמש  פעלת  שכבר 
המדפיס הנוצרי אלויזי בראגאדין, שניהם רצו להדפיס את 
מאיר  רבינו  הגה"ק  אל  פנו  ולכן  להרמב"ם,  החזקה  היד 
מפאדווא שהיה אז מדולי ישראל שבאותו דור שיעטר בה את 
וחידושיו על הרמב"ם, המהר"ם החליט להשתתף  הגהותיו 
בהוצאתו של בראגאדין וכך נדפסו ספרי הרמב"ם בהוצאה 
מפוארת ומוגהת כשהגהותיו של המהר"ם פאדאווא מעטרים 
את  יושטיניאן,  הוותיק  המדפיס  כשראה  הספר,  גליוני  את 
את  והשיג  והלך  קנאתו  בו  נתעורר  מתחרהו  של  הצלחתו 
גבולו והדפיס אף הוא את ספרי הרמב"ם, והעתיק לשם גם 
את הגהותיו של המהר"ם בסוף הספר, ובפתח השער הרהין 
המהר"ם  הכניס  כאילו  בטענו  אלו,  הגהות  נגד  סרה  לדבר 
את ראשו בין ההרים הגבוהים להשיג נגדם, ודיבר על אותו 
צדיק בגאוה ובזו עפ"ל, המהר"ם פאדאווא שחשש להפסד 
כספו אשר השקיע בעסק ההדפסה, פנה במכתב לקראקא אל 
ידיו רבינו הרמ"א, שהיה אז צעיר לימים ]יש מסורה שרבינו 
החיד"א חי ל"ג שנים עיין בשה"ג, אמנם לפי הידוע שרבינו 
נפטר בל"ג בעומר שנת של"ב, והתשובה נכתבה בשנת ש"י 
שרבינו  וכנראה  שנים,  עשר  בגיל  כילד  שכתבה  יתכן  לא 
בבקשה  הארבעים[,  שנות  תחילת  בהיותו  נפטר  הרמ"א 
פסק  ובתשובתו  גבול  מסיג  אותו  נגד  מלחמתו  את  ללחום 
הרמ"א שהדין עם המהר"ם והוא ימכור ספריו ראשונה, ואסר 
בחרם לקנות את הספרים של המדפיס השני, על פסק זה נתן 
הר"א מספר נימוקים ונעתיק הנה את הנוגע לעניננו לדין 'או 

קנה מיד עמיתך'.
הולכים  דברינו  אשר  המקום  אל  ונקפץ  נבוא  הרמ"א  וז"ל 
הוא  הנה  בעולם,  נעשה  אשר  המעשה  על  ונדבר  לשם, 
איש בארץ לועז אשר נודע שמו במרחקים, דלה דלה מים 
עמוקים, מימיו מתוקים, גוזר ומקים, יברכהו שוכן שחקים. 
הוא האילן הגדול אשר פריו למאכל ועלהו לתרופה, אמרתו 
צרופה, הוא ה"ה הגאון מהר"ר מאיר מפאדוואה, והנה שם 
מגמותיו רעיוניו ומחשבותיו והשתתף עם אחד מאנשי ארצו 
ומגדוליה דהיינו יענטילומר ]- אציל[ והוא אחד מן מדפיסי 
הספרים והסכימו יחדיו להדפיס החיבור הגדול משנה תורה, 
אשר חבר הרב הכולל האמתי רבינו משה בן הרב המובהק 
בעז"ה  לעשות  החלו  כן  חשב  וכאשר  מיימו,  רבינו  הדיין 
אשר  עד  הזך  בשכלו  אותו  והגיה  הדבר,  נגמר  עד שלע"ע 
לא נשאר בתוך הבר תבן, וסלק המסלה עד לא נשאר בה 
אבן, והנה קם אחד גם כן יענטילומר מעשירי הארץ נגדו, 
ואמר אעשה גם אנכי לביתי ואדפיס אנכי גם אני, וכן עשה, 
נשתתף  מה שלא  על  זה  דבר  מאיתו שעושה  הוא  והעיקר 
עמו הגאון הנ"ל, ועושה דבר זה להכעיס ולכלות ממון הגאון 
הנ"ל ח"ו, כי ידוע אם לא ימכור הגאון ספריו שיכבד עליו 
המשא מנשוא, והנני לדון בדיני ישראל, באם היו שני אנשים 
ישראלים על פי תורתנו הקדושה, ונוכיח שזכה הגאון הנ"ל 
בדינו, ונפרד מזה ונהיה לארבעה ראשים, ועל אלו הארבעה 
הגאון  עם  הוא  שדין  ואומר,  ועניינו,  הדבר  נרכיב  יסודות 
אין  ובעונותינו שרבו  והואיל  ראשונה,  ספריו  ימכור  שהוא 

שלנו  את  נניח  לא  מ"מ  תורתנו,  כפי  לעשות  תקיפה  ידנו 
יקנה  לא  יכונה  ישראל  שבשם  ומי  ישראל  שכל  ולומר 
יד  מתחת  היוצאים  מאותן  רק  החדשים  מיימוני  ספר  שום 
הגאון הנ"ל או באי כחו, והוא מארבעה טעמים וכו' היסוד 
הגדול השלישי, הנה הוא במדרש תורת כהנים פרשת בהר 
דאם  תורה  למדה  וגו'  קנה  או  לעמיתך  ממכר  תמכרו  וכי 
באת לקנות קנה מיד עמיתך, וכן למכירה. הנה הוא בהדיא 
עמי  מבני  כאחד  רק  הנ"ל  הגאון  היה  לא  שאילו  מפורש, 

הארץ זכה בדין והדין עמו, כ"ש וק"ו עתה.
שאלו  ידוע  אדם  לכל  הנה  לומר,  דין  בעל  יטעון  ואם 
ח"ו  כבר  זאת  ולולא  בישראל  תורה  הרביצו  המדפיסים 
לדבר  לחוש  ראוי  ולכן  מישראל,  משתכחת  התורה  היתה 
פירשתי  כבר  שהרי  כלום,  אינו  זה  חורבא.  תיפוק  שלא 
הספרים  לומר  נוכל  כי  איבה,  בו  שייך  אין  מקח  שבדבר 
שאלו  הוא  ראשון  מושכל  כי  ועוד,  לנו.  צריכין  אינן  הללו 
בדבר  להרויח  כדי  עבדי  קא  דנפשייהו  אדעתא  המדפיסים 
יפסידו  אם  גם  ולכן  סחורות,  דברי  בשאר  כדרך שעוסקים 
פעם אחת לא ימנעו מחמת זה מלדפוס ואדרבא יהיו בהולים 
למלאות חסרונם, ואם יוסיף השואל לשאול, סוף סוף מחמת 
לו  והאיך נשלם  ישראל,  וזיכה את  שלא לשמה בא לשמה 
רעה תחת טובה, אף אתה אמור לו היא הנותנת, מדגרסינן 
בב"ב פ"ק: איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרא ארבע 
מאה דינרי לקמיה דר' אמי לא קבלינהו ושדרתינהו לקמיה 
דרבא וקבלינהו. שמע רבי אמי ואיקפד אמר לית ליה ביבוש 
קצירה תשברנה פירש לנו רש"י ז"ל: כשיבוש זכות שבידם 
ולחלוחית צדקה שבידיהם ישברו ופריך ורבא, ומשני משום 
שלום מלכות. א"כ ש"מ שאפילו רבנן לא קאמרי אלא משום 
שלום מלכות. והואיל ובנדון דידן ליכא חששא משום שלום 
מלכות כדפירשתי לעיל בשם התוספות, ודאי ראוי ונכון הוא 

למנוע מהם זכות וטובות בל יזכו בהם.
קנצי למילין שהגאון הנ"ל זכה בדינו לנקוט לו שוקא ברישא 
למכור ספריו ראשונה, ושלא יקנה שום אדם ספר מיימוני 
הנדפסים מחדש מקרוב באו כי אם היוצא מתחת יד הגאון 
במקטע  ולקטוע  לזמור  לישקול  לכן  כוחו.  באי  או  הנ"ל 
דפרזלא על כל מי שיעבור דרכו ודינו. גם אנחנו מסכימים 
מנדין ומשמתין ומחרימין בנידוי חרם שמתא בגזירת עירין 
הוא  וגדול שם  וצורב קטן  כל תלמיד  ובמאמר קדישין על 
שלא יקנה שום אדם במדינתנו מן הנדפסים החדשים א"ל 
מי  וכל  מב"כ  או  הנ"ל  הגאון  יד  מתחת  היוצאין  מאותן 
שפורץ יפגענו חויא דרבנן וצוחה ופרץ, וכל המחזיק בהם 
החטאים  לנדות  ישראל  כל  ומחוייבים  כמוהם.  בחרם  הם 
חמור  וקבר  ימותון  עד  להם  יכופר  ולא  בנפשותם,  האלה 
תהא קבורתם והרואה אל הנח"ש וחי יקבל ברכות מאל שדי, 
ימים  א' ארבעה  יום  נעשה  די  עד שיבלו שפתותיו מלומר 
בחדש אלול שנת ש"י נאם הקטן הרוצה להתאבק בעפר של 
ת"ח ולשתות בצמא את דבריהם, ולא דבר עד כה אלא כדי 
להתלמד להרגיל עצמו בתוך מדותיהם, להיות כעבד אחד 
מן הקטנים שבהם. אלה הדברים אשר דבר משה בן לא"א 

ישראל שלי"ט המכונה משה איסרלש מקראקא, עכלה"ק.
 

יהודים  פועלים  שארגוני  במכ"ע  פורסם  תרצ"ד  ]2[ בשנת 

בארה"ק ביניהם פאג"י הציבו משמרות מחאה אצל פרדסים 
להעסיק  ולאלצם  ערביים,  פועלים  שהעסיקו  סבא  בכפר 
וואסרמאן  אלחנן  הג"ר  יצא  וע"כ  ישראלים,  פועלים  רק 
ברבים  פורסמו  והדברים  פאג"י  לראשי  נוקב  הי"ד במכתב 
בעיתונות התקופה ובגליונות מיוחדים, שמכיון והדבר ידוע 
אשר חלק גדול מהפועלים ב'הסתדרות' אינם בכלל עמיתך, 
יהודים שיצאו מכלל עמיתך  ליקח  אותו  כופין  נמצאו  א"כ 
הערבים,  הפועלים  על  יתרון  שום  להם  אין  תוה"ק  וע"פ 
מתורת  אלא  ה'  מתורת  נובעת  איננה  כזאת  כפיה  ומקור 
הבולשביקים )עיין אור אלחנן ח"ב עמ' ע"ו ובקובץ מאמרים 

הנדמ"ח עמ' קלג ואילך(.
אולם גיסו הגרח"ע גרוזינסקי זצ"ל )אגרות ח"א קפ"ד קפ"ה( 
זו  הוראה  לו לפרסם  היה  וכתב שלא  זה  התרעם על פסק 
בארה"ק  הישוב  ענייני  ואין  המידה  על  הפריז  גם  והוסיף 
ונימוקים,  טעמים  מכמה  בגולה  פרטיים  לעניינים  דומים 

עכ"ד, ראשי פאג"י פנו אל החזו"א שיערוך בשמם מכתב אל 
הגר"א וסרמן, שנדפס בגנזים ושו"ת החזו"א )ח"ה עמ' של"א( 
ושם הבהירו ראשי פאג"י שפרנסתם של ישראל תלויים זה 
בזה, ועבודה עברית יקרה יותר משום שההוצאות של יהודי 

רבים יותר עיי"ש, והגר"א וסרמן השיב ע"כ במכתב נוסף.
ובספר פאה"ד )ח"ב עמ' עו( מסופר שזמן קצר אחרי עלייתו 
עברית",  "עבודה  שאלת  לפניו  הובאה  ארצה  החזו"א  של 
חוות  את  לפניו  והזכירו  הימים  באותם  אקטואלית  שהיתה 
דעתו של הגר"א ואסרמאן, אולם החזון איש התקומם נגד 
יש  חילוני  פועל  שגם  בקבעו  התקיפות  במלוא  זו  דעה 
לו  שיש  יהודי  עמו:  ונימוקו  ערבי  פועל  פני  על  להעדיפו 
שיתפרנסו  לדאוג  במדינה  או  שבעיר  ב"ד  מחוייבים  בנים 
אם משל אב ואם אין לאב אזי משל צדקה ואפילו אם ברי 
מכאן  שבת,  מחללי  יהיו  לכשיגדלו  האלו  שהקטנים  לב"ד 
שהחיוב לדאוג לפרנסת כל נפש מישראל נובע מדיני צדקה 
לנפש,  נפש  בין  כלשהי  אפליה  מעולם  בצדקה  מצינו  ולא 
זה  נימוק  מופיע  לא  לציין שבמכתבו של החזו"א  יש  ע"כ, 

וצ"ע בגוף הדברים.
]3[ בספר הזכרון 'זכור לדוד' )עמ' שעא( מסופר על החזו"א 

כדי  מצוות  שומר  של  רחוקה  בחנות  לקנות  לשלוח  שנהג 
לקיים בכך 'או קנה מיד עמיתך' ואע"פ שעולה אצלו יותר 

וטורח וזמן רב לילך לשם והאיכות אינה טובה כל כך.
ובתשובות והנהגות )ח"א סי' תתה( כתב וז"ל ויש להצטער 
מאד שבעו"ה לא מקפידים היום לקנות משומר שבת דוקא 
אפילו אם המחיר אצלו שוה לשאר החנויות, והרי זה מפורש 
בתורה להקדים הישראל שהוא עמיתך, ושמעתי מעד נאמן 
שרבינו החזו"א זצ"ל הקפיד מאד לקנות דוקא אצל שומר 
הזהיר  מרקחת  מבית  תרופות  לו  להביא  וכששלח  שבת, 
יותר  רחוקה  החנות  שהיתה  אף  שבת,  שומר  אצל  לקנות 
ובלבד לא לקנות אצל מחלל שבת וכו', ולא מצאתי השיעור 
עד כמה חייב אדם לטרוח לילך לקנות משומר שבת דוקא, 
לגבל  או  בתפילה  כמו  מיל  הילוך  כדי  הוא  השיעור  ואולי 
עיסה בטהרה וביותר מזה נקרא טרחא מרובה, גם כאן חייב 
לילך עד שיעור מיל, ומ"מ מסתבר דחיוב זה דהיינו דוקא 
וחשובה, אבל  גדולה  לקנות בקביעות או קניה חד פעמית 
באקראי או דבר מועט, אין חיוב להקפיד אצל שומר שבת 
וכן לא נהגו  דוקא, ומותר לקנות משכן אף שאינו עמיתך, 

להקפיד בזה, עכ"ל.
העכו"ם  אם  דאף  ס"ל  הנ"ל  והרמ"א  תשב"ץ  ]4[ בשו"ת 

מוזיל טפי חייב לקנות מן הישראל, אמנם האחרונים הביאו 
ד"ה  ב  קיד,  וחולין  ורבי,  ד"ה  א  כ,  )ע"ז  התוס'  דמשמעות 
עד( לענין להקדים נתינת נבילה לגר תושב ממכירה לנכרי, 
מועט  בדבר  מוקיר  הישראל  אם  אבל  הניכר  בדבר  דדוקא 
אכתי חייב לקנות מישראל, וכ"כ בשו"ת חקרי לב הנ"ל, עיין 
דברי הגאונים )כלל ע"ז אות ח'(, וכ"כ בספר שלום בית )סי' 
ס"ו( דרק באופן שהישראל עני מצוה להקדים מתורת צדקה.

ובספר אהבת חסד )פ"ה מהל' הלוואה( מיקל רק אם העכו"ם 
מוכר בפחות משתות מהישראל )שהוא שיעור אונאה(, עו"ש 
שאם יש להמקח שער ידוע והישראל מוסיף על השער אף 
דבר מועט אי"צ לקנות אצל הישראל עיי"ש, ובמכתבי הגר"א 
ואסרמאן )שם( כתב חומש, ובשו"ת באר משה )ח"ב סי' ק"כ( 
נקט דאם ההפרש דבר מועט יש לקנות או למכור לישראל 

דייקא.
שמענו  לא  שמעולם  שתמה  )שם(  והנהגות  תשובות  וע"ע 
הישראל  אצל  לקנות  והתשב"ץ  הרמ"א  בחומרת  שנזהרין 
וזה  זול,  הכי  וקונה במקום  וכל אחד מחפש  ביוקר,  אפילו 
ושמעתי  כך,  על  שתות  שיפסיד  מעולם  שמענו  לא  ודאי 
הת"כ  דין  דעיקר  בזה  מקפידין  שאין  העולם  מנהג  ליישב 
למכור לעמיתך דוקא הוא בגדר גמילות חסד לדאוג לפרנסת 
הישראל, אבל כשהמוכר יש לו כדי פרנסתו ורק מוכר יקר 
חייך  ואדרבה  ביוקר,  ממנו  לקנות  חיוב  אין  להתעשר  כדי 
קודמין ולמה צריך לדאוג שחבירו יתעשר על חשבונו והוא 
יפסיד, ולפי זה כאן שרוב המוכרים יש להם כבר פרנסה ב"ה 
כדי צורכם, אין חיוב בזה, וע"כ אין מקפידים לקנות אצלם 

אלא אפילו אצל נכרי בזול יותר, עכ"ד.

קניה מיד ישראל
ד ֲעִמיֶתָך )ויקרא כה יד(   אֹו ָקֹנה ִמּיַ

על שפת הבאר

* לע"נ בן אחותי האברך החשוב שלם בתורה ויראה וחסידות הרה"ח ר' יוסף ז"ל בן יבדלח"ט הרה"ח ר' ברוך צבי גרינבוים, בחד קטירא אתקטר ביה בקב"ה בהילולת 
רשב"י דהאי שתא יחד עם עוד מ"ד נפשות טהורות, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים.
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באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב

עומק הבאר 

בענין אם קיום מצות תלמוד תורה בפה או גם בהרהור
אם בחוקותי תלכו )פרק כ"ו פסוק ג'( וכ' רש"י הק' שתהיו עמלים בתורה.

לקראת חג מתן תורתינו הבעל"ט יתברר כאן בעזה"י קצת בענין מצות תלמוד תורה בפה ובהרהור.
הנה מצות קריאת שמע קיי"ל דאין יוצאים יד"ח בהרהור לבד, אלא צריך דיבור בפה, ולכתחי' צריך אף 
להשמיע לאזניו, כדכ' השו"ע )סי' ס"ב ס"ג(, וכן כל הברכות צריך לכתחי' להשמיע לאזנו כדכ' השו"ע 
)סי' קפ"ה סי' ר"ו ס"ג( משנ"ב )סי' ס"ב סק"ה( וכן ספירת העומר כ' הפוסקים )פר"ח ולבוש( דל"מ ספירה 
ע"י הרהור ]ובשו"ת הגרעק"א )סי' כ"ט( כ' בשם דודו הג"ר וואלף איגר זצ"ל דהא דבעי ספירה בפה הוא 
רק מדרבנן ע"ש[ ועוד מצות, ויש לברר האם מצות ת"ת היא מכלל המצוות הטעונות דיבור בפה, או שמא 
יוצאים בה יד"ח אף בהרהור. ]ובזוה"ק )פנחס רמ"ו( כ' דצריך לדקדק כשמוציא מילים של תורה ]או 
תפלה[ מפיו, ומבואר דיש דין דיבור עכ"פ כשלומד בפה. ובשו"ע )סי' ס"א סכ"ב( כ' אף בפסוד"ז ובתפלה 

צריך לדקדק בכך הג"ה וה"ה הקורא בתורה ובנביאים ובכתובים יש לזהר עכ"ל[.

א( מהו מקור מצות ת"ת
והנה הרמב"ם בפיה"מ )אבות פ"א מי"ז( כ' ה' חלקים בדיבור וכ' 
וז"ל, החלק הראשון, והוא המצווה הוא קריה"ת ולימודה )והעיון 
בה( ]בנו"א הגירסא: וקריאת תלמודה[, וזו מצות עשה מחוייבת ודברת 

בם וכו' עכ"ל, וראיתי בספר "ויקהל משה" )בפרשתן( שכ' להוכיח 
הוא  ת"ת  למצות  העיקרי  שהמקור  הרמב"ם  של  אלו  מדבריו 
מקרא דודברת בם, אמנם לענ"ד אינו כן וכדיובא להלן בעזה"י 
מקורות  עוד  שהביאו  והראשונים  במקו"א  הרמב"ם  מדברי 
זה  נקט מקור  כאן  וצ"ל דמה שהרמב"ם  אחרים למצות ת"ת, 
הוא משום דהרמב"ם שם בא לבאר ה' חלקים בדיבור, והראשון 

זה דיבור של מצוה, לכן נקט קרא זה דאיירי בלישנא דדיבור.
והרמב"ם )פ"א מת"ת ה"ג( כ' מי שלא למדו אביו חייב ללמד את 
וכ"פ  לעשותם,  ושמרתם  אותם  ולמדתם  שנא'  כשיכיר,  עצמו 

השו"ע )יו"ד סי' רמ"ה ס"א(, והוא ע"פ הגמ' בקידו' )כ"ט:(.
עוד כ' הרמב"ם )שם ה"ח( כל איש מישראל חייב בת"ת בין עני בין 
עשיר וכו' חייב לקבוע לו זמן לת"ת ביום ובלילה שנא' והגית 
המקור  הרמב"ם  כ'  י"א(  )מצוה  ובסה"מ  עכ"ל.  ולילה  יומם  בו 
למצות ת"ת מושננתם לבניך והוא ע"פ הגמ' בקידו' )ל'.(, והוסיף 
הרמב"ם "וכבר נכפל הציווי הזה פעמים רבות ולמדתם ועשיתם 
למען ילמדון" עכ"ל, הרי דכבר הרמב"ם עמד בזה דמצות ת"ת 
נכתב בתורה פעמים רבות. ]ועי' גם בר"ן ושאר ראשונים )בנדרים ח'.( 

שכתבו המקור למצות ת"ת ביום ולילה כפי כחו[.

ב( פלוגתת האחרונים אם מצות ת"ת הוא בפה 
דוקא

והנה ידוע פלוגתת האחרו' אם מקיימים מצות ת"ת גם בהרהור, 
דהנה בשו"ע הרב )פ"ב מת"ת סי"ב( כ' וזל"ק וכל אדם צריך ליזהר 
להוציא בשפתיו ולהשמיע לאזניו כל מה שלומד, בין במקרא 
וכל  עיון להבין דבר מתוך דבר,  ותלמוד, אא"כ בשעת  משנה 
מה שלומד בהרהור לבד ואפשר להוציא בשפתיו ואינו מוציא, 
אינו יוצא בלימוד זה יד"ח מצות ולמדתם אותם, וכמו שנא' לא 
ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו וגו' וכו' אא"כ שומע מפי 
]והנה אף דקרא זה הוא דברי  המדבר, שהשומע כעונה בפיו עכ"ל. 

קבלה, י"ל דהוא גילוי מילתא בעלמא[.

ללמוד  שצריך  מ'מפיך'  דילפי'  גדול  חידוש  בדבריו  ומבואר 
בפה דוקא, ובנשמת אדם כ' באופן א' דדבר זה דעיקר מצות 
בפיך.  ד"ת מחודדים  ילפי' דמושננתם שיהיו  הוא בפה  לימוד 
מצוה  דליכא  אלא  כלל,  מצוה  ליכא  דבהרהור  הגר"ז  כונת  דאין  דוחקין  ]ויש 

מעלייתא, ולא משמע כן[. ]ובס' מעגלי צדק )לגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל, על או"ח 
סי' י"ז( כ' מקור נפלא לדברי שו"ע הגר"ז, מקרא דבפיך ובלבבך לעשותו, שביאר 

הרמב"ם ]בהקד' לפיה"מ, והביאו בחי' מרן רי"ז הלוי פר' בשלח יעו"ש[ דזה 

קאי על ת"ת, ובפיך זה הדברים הידועים, ובלבבך זה הסברות 
שמתחדשות ע"י העיון, שבזה כ' הגר"ז שמקיימים גם ע"י הרהור 
ע"ש עוד[. וכ"כ בסידור בית יעקב דאם יכול ללמוד בפיו אינו 
יוצא בהרהור ]וכן דעת השב יעקב המובא להלן[. ועי' במשנה הלכות 
)חי"ד ס"ר( שהביא דברי הגמ' )בסנה' צ"ב.( כל בית שאין נשמעים בו 

ד"ת בלילה וכו' ודברי המהרש"א שם, ומש"כ נפ"מ לדינא בהא 
דעיקר הלימוד הוא בקול.

)סי' מ"ז ס"ד( שהמהרהר בד"ת אינו צריך  כ' השו"ע או"ח  והנה 
לברך ברכות התורה, ויש לבאר דעת השו"ע מדוע אין מברכין 
בפוסקים  בזה  נאמרו  דרכים  וכמה  לבד,  הרהור  על  ברכה"ת 
]עי' לבוש וחיי"א ומו"ק וערוה"ש[. וא' הביאורים בדעת השו"ע דאין 

מברכין על הרהור בד"ת הוא משום דמצות ת"ת הוא בדיבור 
דוקא ולא בהרהור.

והנה בדעת תורה ]להגאון מהרש"ם[ הק' על השו"ע מהגמ' בברכות 
)ט"ו:( אר"י משום ראב"ע הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו 

וכו' וכו' והכתיב הסכת ושמע ישראל, ההוא בד"ת כתיב ע"כ, 
א"כ מבואר דת"ת צריך שישמיע לאזנו, דהא כך ביארה הגמ' 
קרא דהסכת ושמע ישראל, וא"כ לא רק שהרהור אי"צ ברכה 
לפי"ז, אלא גם המוציא בשפתיו ואינו משמיע לאזנו, וא"כ מדוע 
כ' השו"ע רק דמהרהר בד"ת א"צ לברך ע"כ. וכן נקט המהרש"ם 

)בשו"ת ח"ב סל"ח( דאינו יוצא יד"ח ת"ת בהרהור.

והנה הפנ"י )בברכות שם, וציין לדבריו הגר"ז( ג"כ 
עמד בזה וכ' וז"ל בפרש"י בד"ה ההוא הסכת 
ושמע בד"ת כתיב, כדאמרי' בפ' הרואה )ס"ג:( 
נראה  ולכאו'  עכ"ל,  ד"ת  על  עצמכם  כתתו 
מהאי  יוסף  ר'  ביה  הדר  דהשתא  מדבריו 
להשמיע  לענין  ושמע  הסכת  דדריש  דרשא 
לאזנו, ואפי' בד"ת אי"צ, ולשון הסוגיה לא 
משמע כן וכו' לכך נראה דלמסקנא נמי בד"ת 
צריך להשמיע לאזנו אפי' בדיעבד, תדע שכן 
בעובדא  נ"ג:(  )בעירובין  וכו'  כדמשמע  הוא 
דאפי'  ומשמע  דר"מ,  דביתהו  דברוריא 
בלחש אסור ללמוד אלא בכל רמ"ח איבריו, 
ואתיא לה מקרא ומייתי נמי וכו' שהיה שונה 
בלחש ושכח תלמודו, א"כ כ"ש בלא השמיע 
לאזנו דלא יצא, ומה שהביא רש"י הך דפרק 
הרואה וכו' עכ"ל הפנ"י, והנה בדברי הפנ"י 
מוכח  היכי  מעירובין,  שהביא  במה  יל"ד 
התם דליכא מצוה בלחישה וי"ל, אבל עכ"פ 
אבל  והמהרש"ם,  כהגר"ז  מדבריו  מבואר 
וכמו  כדבריהם  שלא  רש"י  דברי  פשטות 
שהעיר בהגהות על המהרש"ם, וציין גם לד' 
דאי"צ שישמיע  כ'  שג"כ  בברכות  השטמ"ק 
)לאדזמו"ח  אהרן  בשערי  וכ"כ  לאזנו.  הת"ת 
שמע  דלפי"ז  והוסיף  שם(,  השו"ע  על  שליט"א, 

ישראל היינו דאם יכתת עצמו על ד"ת יזכה 
ובחבצלת  ישראל[.  ]שזה פירושו של שמע  להבין 
איירי  בברכות  דהגמ'  ליישב  הביא  השרון 
יוצא  שבע"פ  בתורה  אבל  שבכתב  בתורה 

יד"ח גם בלב.
וב"ויקהל משה" )שם, להגרמ"ש קליין שליט"א( כ' 
לבאר עפ"ד הגרעק"א )שו"ת סכ"ט( בשם תשו' 
שב יעקב שכ' דהואיל ומצות ת"ת נלמדת אף 
מהפס' "ולמדתם אותם את בניכם" יש ללמוד 
בלימוד  אלא  מתקיימת  ת"ת  מצות  דאין 
לימוד  ולכך  וכו'  לשומעו  אחרים  שיכולים 
כ'  ולפי"ז  ע"ש,  המצוה  צורת  אי"ז  בהרהור 

הגרמש"ק דזהו הטעם שצריך להשמיע לאזנו ]אך יש להעיר קצת 
יוכלו  אחרים  שגם  באופן  ללמוד  ויצטרך  לאזנו,  להשמיע  סגי  יהא  לא  דא"כ 

לשמוע[ וזה מלבד מש"כ השו"ע )יו"ד רמ"ו, כ"ב( וכל המשמיע קולו 

בשעת תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש במהרה הוא 
שוכח ע"כ, והוא ע"פ הגמ' בעירובין )נ"ג:(. ]ובמאירי ובמהרש"א )שם( 

מבואר שצריך ללמוד בקול רם ולא סגי במשמיע לאזנו[.

אמנם דעת הרבה פוסקים ובראשם הגר"א דיש מצות ת"ת גם 
דלשיטת  עולם  הבנין  דעת  הביא  המהרהר(  ד"ה  )שם  ]ובביאוה"ל  בהרהור, 
הרהור  דבד"ת  הפסק,  דהוי  לדבר  שאסור  במקום  בד"ת  להרהר  אסור  הגר"א 

שכ'  בלבוש  משמע  וכן  ע"ש[  עליה  פליג  הביאוה"ל  אמנם  כדיבור, 

וכ"כ  דמהרהר בד"ת אי"צ לברך "דאין מברכין על המחשבה" 
הפמ"ג, והמנ"ח )מצוה ת"ל, ה'( ומשמע דעכ"פ מצות ת"ת איכא, 
וכ"כ במור וקציעה )שם( וכן דעת החוו"י במקור חיים. וכן משמע 
דשאני  ...י"ל  וז"ל  שכ'  כ':(  )ברכות  רא"ש  התוס'  בדברי  לכאו' 
למוצאיהם  הם  חיים  כי  כדדרשי'  בדיבור  הוא  עיקרו  כי  ת"ת 
ולכל בשרו מרפא, למוציאיהם בפה הילכך הו"א דוקא בכה"ג 
אסור בבית הכסא עכ"ל, משמע בלשונו דמה דעיקר ת"ת הוא 
בדיבור הוא משום דחיים הם למוציאיהם בפה אבל לא משום 
דרק כך מקיים מצות ת"ת, ולכך לא הביא הפס' שממנו למדו 
הפוסקים שמצות ת"ת הוא בפה. ]ולדעת הגר"ז מה דאסור להרהר שם 
צ"ל דאם היה מותר להרהר היה נחשב לימוד כיון דאינו יכול ללמוד בפיו. עוד 

אפשר דאף דאינו מצוה מ"מ לימוד מיהא הוי[. ובאמת דכבר משמע כן 

בלשון האגור שהוא מקור דברי השו"ע שאין לברך על הרהור, 
דכ"כ האגור ]הובא בב"י[, שמי שמהרהר בלבו תורה קודם שבירך 
ברה"ת שפיר דמי דהרהור לאו כדיבור לענין ברכה וכו' עכ"ל, 
ומשמע דדוקא לענין לחייב ברכה הרהור לאו כדיבור דמי, אבל 
את עיקר מצות ת"ת מקיימים גם ע"י הרהור, ועוד הרי הגר"ז 

הרהור  יהני  לא  לזה  ולכאו'  בפה  ללמוד  שצריך  מקרא  למד 
כדיבור דסו"ס אי"ז פה, ומוכח דלא ס"ל כהגר"ז.

ג( הרהור בדברי תורה – מצוה בפני עצמה
וראה זה חדש בס' יראים )סי' תי"ד( שכ' דיש מצוה בפ"ע להרהר 
י"ח( ציוה  י"א,  )דברים  וז"ל ושמתם את דברי אלה  בדברי תורה, 
הבורא ב"ה שישימו ישראל ד"ת על ליבם דכתיב וכו' ושמתם את 
דברי אלה על לבבכם, פירשו שימה שיזכור ד"ת וישימם על ליבו 
תמיד ויהגה בהם בלבבו, בכל שעה ושעה שחושב אדם בד"ת 
וכו' מקיים מצות ושמתם הלא למדת גדולתם של לומדי תורה 
והוגיה שמקיים מצוה בכל עת וכו' עכ"ל הזהב. והובא דבריו 
מדברי  למועדים  ירח  בס'  הוכיח  וכן  שם(,  )דברים  דבר  בהעמק 
הבה"ג שמנה מצות ושמתם )מצוה ע"ג( למצוה בפ"ע מלבד מצות 

ת"ת )מצוה כ"ג(.
והנה כתיב )דברים ל"ב, מ"ו( שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי 
מעיד בכם היום וכ' הרבינו בחיי )שם( יזהיר בכאן שישים האדם 
כל מחשבתו בתורה וכו' ע"כ, ובספרי שם איתא מלמד שצריך 
אדם שיהיו עיניו וליבו ואזניו מכוונים לד"ת וכו', ]ועי' בחי' רי"ז 
הלוי פר' בשלח[. והנה אין להוכיח מכאן דיש מצוה גם במחשבה 

לבד דבזה אפשר לפרש דהכונה דכשאדם לומד מצווה שישים 
כל ליבו ומחשבתו בלימוד, וכן מש"כ בס' ראשית חכמה )שער 
אהבה סו"פ ח'( והיו הדברים וגו' על לבבך, שתהיה עוסק בתורה 

מלב ומנפש ע"כ, ]וכעי"ז הביא בחומש עבד המלך שם מא' הקדמונים[, ג"כ 
יש לפרש בזה כנ"ל. ]ופשוט דזה מלבד שהחיוב "שתהיו עמלים בתורה" 
דורש כן, דכל שליבו נתון יותר בלימוד וממית עצמו על התורה, הוא מקיים טפי 

חיוב זה, והכא בגדר מצות ת"ת עסקינן והרבה נפ"מ בזה כגון לברכות התורה[.
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<=

השלך על השם יהבך והוא יכלכלך
בעל ''המגלה עמוקות'' כיהן כרב בקראקוב, באחד הימים קרא לפרנסי 
הקהילה והודיע להם כי בכוונתו לעזוב את המקום. הפרנסים ובני העיר 
התקשו לקבל את החלטתו של רבם הנערץ והפצירו בו בכל לשון של 
בקשה שיבטל את ההחלטה. אולם הרב בשלו מטעמים הכמוסים עמו 
החליט לעזוב את המקום. והנה ביום בהיר זימן הרב שוב את פרנסי 
העיר לביתו, והודיע כי הוא חוזר בו ונשאר. שמחו הפרנסים מאד לשמע 
דבריו ובקשו להבין מדוע רצה לעזוב ומה השתנה כעת. אמר להם ענין 
כלשהו היה לי ובשלו גמרתי בליבי לעבור למקום אחר, אולם הסיבה 
לכך ששיניתי את דעתי והחלטתי להישאר הנה בשל דין תורה שהתנהל 

כאן אמש. גביר גדול תבע לדין תורה תלמיד חכם עני. 
הגביר פתח ואמר לפני שלושה חודשים עברתי ברחוב השוק ולפתע 
הבחנתי בתלמיד חכם הזה יושב ברחובה של עיר ומוכר את הלחמים 
שאפה בעצמו .מיהרתי אליו ואמרתי, תלמיד חכם אין מקומך כאן אלא 
בבית מדרש לך ללמוד ואני מתחייב לפרנס אותך ואת משפחתך שמח 
אותו תלמיד חכם ומהר להיכנס לבית המדרש ואני הבאתי לו מדי חודש 
סכום נכבד שיספיק ברווח לכלכלת משפחתו. אתמול עברתי ברחובה 
של עיר ולתדהמתי מצאתי אותו יושב במקומו הקבוע ומוכר את לחמיו. 
נדהמתי למראה עיני ושאלתיו למעשיו. תשובתו הייתה התחרטתי על 
ההסכם בינינו ואני מבקש להפר אותו. אמרתי לו מיד כי אין אפשרות 
כהשתתק  תורה.  לדין  אותו  ותבעתי  צדדי  חד  באופן  הסכמים  להפר 
הגביר פנה הרב לתלמיד חכם - מה יש לך להשיב על טענתיו? רבי 
ואני  רחבה  ביד  אותי  פרנס  הוא  דיבר העשיר  אמת   – – השיב  ומורי 
וללמוד מתוך הרחבת  יכולתי להישאר מבוקר עד ערב בבית המדרש 
הדעת בלי שום עול של פרנסה. הכל היה טוב ויפה מלבד דבר אחד 
שחסר לי. כשעבדתי לפרנסתי הייתי כל הלילה עוסק באפיה הייתי טוחן 
את החיטים ומתחנן לקב''ה שהקמח יהיה נקי ומשובח וללא תולעים. 
כשלשתי את העיסה בקשתי שהיא תתפח ותעלה יפה כשחיפשתי עצים 
המסוגלים  יבשים  עצים  לי  יזמן  שהקב''ה  התפללתי  התנור  להסקת 
לאפיה ולא מעלים עשן. וכשהכנסתי את הלחם לאפיה בקשתי שהוא 
יאפה היטב לאחר מכן הוספתי לבקש שיהיו קונים וכל יגיעתי לא תהיה 
לריק. כך הרגשתי עשרים וארבע שעות ביממה שאני תלוי בריבונו של עולם 
שהחל  מאז  אך  עזרתו.  את  צריך  הייתי  הזמן  כל  ממנו  ביקשתי  הזמן  כל 
העשיר לפרנס אותי אני נכנס לבית המדרש ומתפלל בהרחבת הדעת 
אך איני מרגיש שוב את התלות בהקב''ה שהרי לא חסר לי מאומה וזוהי 

הסיבה להפרת ההסכם .
סיים המגלה עמוקות ופנה לפרנסי העיקר קראקוב מקום שיש בו דיני 

תורה מעין אלו איני רוצה לעזבו.
התורה אומרת בפרשתינו )כה ב( ''כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם 
כשהשם  זיע''א.  מסאדיגורא  האדמוה''ז  מבאר  לה'''.  שבת  הארץ  ושבתה 
לדעת  האדם  צריך  הזה  בעולם  וטוב  וכבוד  עושר  לאדם  משפיע  יתברך 
ידו  ועוצם  שכוחו  חלילה  יחשוב  ולא  יתברך  ממנו  הוא  שהכל  ולהאמין 
בעניינים  בעוסקכם  הארץ'  אל  תבואו  'כי  וזהו  עשה לו את החיל הזה. 
ארציים ותראו בה ברכה. תזכרו תמיד 'אשר אני נותן לכם' שהכל הוא 
מאיתו יתברך ואז ייתן אל ליבו לעשות עם העושר דברים טובים מצוות 

ומעשים טובים.
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אדמו"ר  זצ"ל  שמרלר  מאיר  רבי  הרה"צ 
לאביו  נולד  גורא-האמארא  מפרמישלאן 
הגה"צ רבי יעקב שלמה שמרלר זצ"ל, שהיה 
מלפנים רב בוואסלוי ולאחר מכן עבר לעיירת 
הנופש גורא-האמארא שם כיהן כאדמו"ר ורבי 
)בת של  לחסידים. ולאימו הרבנית יענטע לאה 
ברכותיה  בכח  המפורסמת  ע"ה  משאץ  מוסקוביץ  חיה  הרבנית 
שניתן לה מאביה וכן ידוע שקיבלה את המקל וכך קיבלה את כח 
נשאלה  מאיר'ל מפרימשליאן, פעם  רבי  הרה"ק  הברכות מאביה 
כח הברכות,  לה את  יש  מויז'ניץ מהיכן  ישראל  ידי האהבת  על 
והיא סיפרה להרה"ק ה'אהבת ישראל' שאביה הרה"ק רבי מאיר 
ביקש  פעם  פרימשליאן  העיר  של  שהגנב  סיפר  מפרימשליאן 
נגזר למישהו שיגנב לו משהו  ברכה מהרה"ק רבי מאיר'ל שאם 
אביה  מפי  הלז  הסיפור  את  דרכו, בשמעה  יהי  שזה  לפחות  אזי 

שזה  ישועות  יהודי  על  נגזר  שאם  גם:  ביקשה  היא  אזי  הרה"ק 
יהיה דרכה, היא"צ שלה בכ"ה אדר ומנו"כ בהר הזיתים בחלקת 
בפרימישליאנער  מפורסמת  הייתה  היא  זלאטשוב,  פרימישליאן 
חומרות הידועות בפסח, כמו להגעיל את כל כלי החמץ וכדומה 

וחומרות רבות וקשות מאוד אותם קיבלה מאביה(.

 

ניצל ממות בזכות זקינו 
הרה"ק מפרימשלאן

שמרלר  מאיר  רבי  האדמו"ר  חלה  בילדותו 
)חיידק  שינית   - הסקרלטינה  מחלת  וקיבל 

מחלת  הייתה  המחלה  גרון(,  דלקת   - הסטרפטוקוק 
בידוד,  המצריכה  מאוד  מדבקת  ילדים 
בני  בטוח,  מוות  כמעט  היה  זה  ההם  בימים 
המשפחה שלחו מברק לסבתא הרבנית פועלת 
הישועות מרת חיה'לה בת הרה"ק ר' מאיר'ל 
והסבתא  הבת(  לאה  יענטא  מרת  )אמו  מפרימישלאן 
הגיעה במהירות עם הרכבת הראשונה משאץ, 
ונתנה לו להריח את הבשמים פושקע של רבי 
הבריא  הילד  ומיד  זצ"ל  מפרימשלאן  מאירל 

וקם ממיתת חוליו.
*

מצבת אדמו"ר 
רבי מאיר שמרלר 

בשאריגראד 
שבטרנסניסטריה

בה נכתב: פ"נ הרב 
הצדיק בנש"ק מו"ה 

מאיר בן הצדיק 
יעקב שלמה ז"ל, 

גראהאמאהר
נפטר י"ט אייר 

תש"ב
תנצב"ה

חכמי 
רומניה
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רייזל  שרה  מרת  הצדקנית  הרבנית  זוגתו 
ע"ה, היתה אשה גדולה וחשובה, בת קדושים 
רבי  הרה"ק  היה  אביה  מיוחסת.  ממשפחה 
אלימלך מיאברוב זי"ע שעליו מספרים גדולות 
רובין  יצחק  רבי  הרה"ק  של  בנו  ונצורות, 
ובן  זי"ע  מבעלזא  שלום  השר  הרה"ק  חתן 
ר' אלימלך בנו של הרה"ק רבי אשר  הרה"ק 
זי"ע חתנו  ישע  ישעיה מראפשיץ בעל האור 
זי"ע.  מראפשיץ  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  של 
של  בביתו  גדלה  מילדותה,  יתומה  בהיותה 
מרן המהרי"ד מבעלזא זי"ע. היא נפטרה לבית 

עולמה בכ"ה אדר תש"ב בשאריגראד.
רבי  הרה"ק  זוגתו,  אבי  חמיו  גדלותו של  על 
אלימלך זצ"ל, מסופר כי באחד מימי הפורים 
בשעת קריאת המגילה בבית-מדרשו נפל ילד 
קטן מגובה רב ושבק חיים. רבי אלימלך ציווה 
קריאת  את  שסיימו  ולאחר  לחדרו,  להכניסו 
את  אחריו  וסגר  לחדר  יחידי  נכנס  המגילה 
הדלת. לפתע נפתחה הדלת והילד יצא הימנה 

חי ובריא.
 

גדלותו בתורה ובחכמת 
העולם

בכל  אדיר  גאון  היה  זצ"ל  מאיר  רבי  הרה"ק 
ידוע  היה  כן  כמו  ומכמניה,  התורה  חלקי 
האסטרונומיה.  ובחכמת  בתכונה  גדול  כבקי 
העיר  מבני  ורבים  דיהודאי  חכימא  היה  הוא 
ומכל העיירות שבסביבה באו אל ביתו הידוע 
]הרחוב  גאס"  ה"אידישע  שבמורד  והמפורסם 
היהודי[, כדי להתייעץ עימו בכל תחומי החיים 
והוא  ורחמים,  ישועה  בדבר  מפיו  ולהתברך 
ורבנים  פניו לכל אדם. אדמו"רים  היה מאיר 
גורא- המרפא  בעיירת  להינפש  שהגיעו 
עימו  ולשוחח  לבקרו  מגיעים  היו  האמארא, 
בדברי תורה ובפלפולי דאורייתא. גאונה של 
יהדות רומניה הגאון הנודע רבי משולם ראטה 
להתכתב  מרבה  היה  טשרנוביץ  אבד"ק  זצ"ל 

עמו בדברי תורה.
מסופר כי בצעירותו ביקר אצלו הסבא קדישא 
זי"ע  מויזניץ"  ישראל  ה"אהבת  בעל  הרה"ק 
כשיצא  תורה.  בדברי  ממושכות  איתו  ודיבר 
צעיר  כה  אברך  בהתפעלות:  הפטיר  ממעונו 
שיודע כה רבות, זהו חידוש גדול ביותר. על 
ביקור זה שהתמשך זמן רב סיפרה בתו מרת 
תה  כוס  בשעתו  הכינה  שהיא  הענא,  רבקה 
למרן ה"אהבת ישראל", אולם כיוון שהאדמו"ר 
ואביה הפליגו והשתקעו זמן רב בדברי תורה, 
וכמה  כמה  כוס תה  אותה  נאלצה לחמם את 

פעמים...
 

חברותא עם הרה"ק רבי 
ישעילה מקערסטיר

במלחמת העולם הראשונה התחבא הרה"ק רבי 
מקרעסטיר  ישעי'לה  רבי  הרה"ק  אצל  מאיר 
זי"ע, והיה לומד עימו בחברותא שעות רבות 

מדי יום.
 
 

היה אחד מעשרה הרוגי 
מלכות

האדמו"ר רבי מאיר נספה בטרנסנסטריה בגטו 
שאריגרוד בי"ט אייר תש"ב, אודות ההסתלקות 
עצמו  האדמו"ר  של  וההתבטאות  הטראגית 
וסרמן  אלימלך  הג"ר  הדיין  נכדו  לנו  מספר 
עבר  מזעזע  סיפור  מירושלים,  שליט"א 
אדמו"ר  הסבא  הסתלקות  אודות  במשפחתנו 
ונתעלה  זצ"ל, הוא הרי נסתלק בימי השואה 

לגנזי מרומים על קידוש השם. לקראת הימים 
הנוראים שהגיעו באותם ימים הוא בא בחלום 
זוכר  לרב שהיה באוקראינה, שאת שמו איני 
את  שיחפש  רב  לאותו  אמר  הסבא  כעת, 
אחד  את  וכן  חנה  ומרת  הניא  מרת  בנותיו 
מבניו, ששהו אותה עת באזור מגורי אותו רב, 
וביקש שיגיד להם כי הוא מבקש שאת תפילת 
'אלה אזכרה' במוסף ליוה"כ, היא התפילה על 
עשרה הרוגי מלכות, הוא מבקש כי בניו יאמרו 
ויכוונו אותה ביתר שאת, כיון שהוא היה אחד 
מעשרה הרוגי מלכות, ויקץ הרב מחלומו ויהי 
הסבא,  בני  אותם  את  מצא  הוא  ואכן  לפלא, 
וסיפר להם את החלום הפלאי, ואת הבקשה. 
ומאז בני המשפחה מקפידים לומר את תפילת 
בכוונה  הכיפורים  ביום  מלכות  הרוגי  עשרה 
יתירה כבקשת הסבא שהעיד על עצמו שהוא 

אחד מאלו עשרה הרוגי המלכות.
 

צאצאיו
שמרלר  מרדכי  נפתלי  רבי  הגה"צ  בנו   ,1

זצ"ל מפרמישלאן-שאץ-עכו
פרמישלאן  האדמורו"ת  וממשיך  הבכור  היה 
חסיד  איש  הקודש,  בארץ  הומורא  גורה   -
ונחבא אל הכלים,  ומעלי  צנוע  וירא אלוקים 
תלמיד-חכם עצום שמסר נפשו למען הפצת 
ל"גרויסע  נסע  בבחרותו  והיהדות.  התורה 
של  קודשו  בצל  לשהות  בבעלזא  שטוב" 
הרה"ק מהרי"ד זי"ע, והיה בין טובי היושבים 
שם, למד בחברותא עם הרה"ג גאב"ד נאראל 
זצ"ל, לימים סיפר כי פני שניהם היו דומות זו 
לזו עד כי מספר פעמים החליף מרן המהרי"ד 

מבעלז זי"ע ביניהם.
מרים  מרת  ב"ק  והחשובה  הצדקנית  זוגתו 
מאיר  רבי  הרה"ק  הרה"ק  דודו  בת  ע"ה  חיה 
עברו  נישואיהם  לאחר  משאץ.  מוסקוביץ 

להתגורר בדורוהוי שבצפון רומניה, שם הקים 
בית-מדרשו.  את  זצ"ל  מרדכי  נפתלי  רבי 
את  שלחו  לתורה,  מסירות-נפשם  בגודל 
בניהם הצעירים לבדם לארץ הקודש מחשש 
שיסחפו ויושפעו מחבריהם בבית-הספר הגויי 
באמתלאות  השיגה  הרבנית  מגוריהם.  בעיר 
שונות מסמכים ואישורים שאיפשרו את המשך 
שהותם בעיר מבלי לעבור את אימי המלחמה 
האיומה. ביתם היה מקום מרכזי עבור היהודים 
היתה  זו  שבעיר  היות  לשם,  שנקלעו  הרבים 
הוגלו  דרכה  מרכזית  רכבת  תחנת  ממוקמת 
בביתם  החביאו  והם  לטרנסניסטריה,  רבים 
יהודים רבים מאימת הצוררים ימ"ש. בתחילת 
נקלעה לסביבתם אשה אלמנה עם  המלחמה 
ארבעת ילדיה, והרבנית הכניסה אותה לביתה 
וטיפלה בכל צרכיה. האלמנה התרגשה מאד 
מהעזרה והיחס המיוחדים להם זכתה, ובירכה 
זו  ורבה  גדולה  מצוה  שבזכות  הרבנית  את 
יינצלו היא ומשפחתה מכל רע. ואכן, במשך 
הצלתה  עצם  את  הרבנית  תלתה  השנים  כל 
בברכה זו של האלמנה. לאחר המלחמה בשנת 
תש"ז עת הוקמה אגודת האדמו"רים והרבנים 
ברומניה, היה האדמו"ר רבי נפתלי מרדכי בין 
מנהיגיה הבולטים, ובאמצעותה דאג לכל צרכי 

הדת כמו כשרות, שחיטה, מקוואות וכדומה.
בדירה  והשתקעו  ארצה  עלו  תש"י  בשנת 
מפיק  בפיו  תורה  הפיץ  משם  בעכו,  שקיבלו 
המרגליות כשהוא מסתובב ודורש בכל יישובי 
רצועת החוף שבסביבה ומחזק את התושבים 
לא  הוא  וכדומה.  כשרות  שבת,  בשמירת 
הסכים לעזוב את מקום מגוריו ולעבור לבני-
בתפקידו  להמשיך  רצה  שכן  בניו,  ליד  ברק 
דווקא במקום בו נצרך. היה מקושר מאד למרן 
אליו  ונסע  זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק 
לגשת  חזקה  לו  היתה  השבועות  בחג  רבות. 
לפני התיבה בפסוקי דזמרה. נפטר בשם טוב 
בכ"ז אדר תשכ"ט, ומנו"כ בביה"ח זכרון מאיר 
האחרונה  הנינה  שהיתה  זוגתו,  בבני-ברק. 
בט'  נפטרה  מפרמישלאן,  מאיר'ל  רבי  של 
שבט תשנ"ה ומנו"כ לידו. בנו הרה"ח ר יעקב 
שמרלר הי"ו מקרית ויז'ניץ ב"ב )בנו הרה"ח ר' מאיר 
שמרלר ז"ל מהעסקנים המבטיחים של היהדות החרדית וחסידות 

ויז'ניץ שנסתלק בשיא פריחתו(.

 
2, בנו הרה"צ רבי שלום שמרלר ז"ל

איש חסיד וירא אלוקים, תלמיד חכם מופלג, 
נולד  לרגליו.  נר  היתה  האמת  מידת  אשר 
דלתות  על  שקד  ימיו  וכל  תרס"ט  בשנת 
דעה"  "יורה  כל  את  פה  בעל  ידע  התורה. 
שלום".  ו"משמרת  מגדים"  ה"פרי  עם  ח"א 
הוסמך על ידי כמה מגדולי ישראל. היה בקי 
גם בחכמת האסטרונומיה. נשא ונתן באמונה 
ובלט ביושרו וצדקותו. זוגתו מרת ציפורה בת 
הרה"צ רבי לוי יצחק מנדבורנה-אראד-חיפה, 
הרה"ק  הבעש"ט,  הקדושים  רבותינו  נכדת 
מליזענסק, מבארדיטשוב, מזידיטשוב, מדינוב 

ומפרמישלאן זי"ע.

 
רבי  הגה"צ  אשת  איידל  חנה  מרת  בתו   ,3

חיים ראזענבערגער אב"ד דיעריש זצ"ל
אלול  בחודש  בווארשאהאלי  נולד  חיים  רבי 
תרס"ח כבנו השני של אביו רב העיר הגה"ק 
"תורת  בעל  לייב  זלמן  יהודה  יקותיאל  ר 
יקותיאל" ולאמו הרבנית בת הגה"צ המפורסם 
בן  גולדברגר מסטראפקוב, שהיה  רבי מנשה 
הרה"ק רבי ברוך מנאנאש ונקרא ע"ש הרה"ק 
מצאנז בהיות אביו מסתופף בצל בנו הרה"ק 
משינאווא. רבי חיים למד אצל אביו והוסמך 
לדון ולהורות ע"י הגה"ק בעל "כנסת יחזקאל" 
אלימלך  יעקב  רבי  הגה"ק  ובנו  מדעעש 
ישראל  רבי  הגה"צ  ש"ב  ע"י  וכן  מדעעש, 

האדמו"ר רבי מאיר שמרלר מפרמישלאן גורא 
הומורא

רבי שלום שמרלר בן רבי מאיר
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פריינד אב"ד הוניאד. הוא נסע להסתופף בצל 
השואה  מוראות  את  עבר  מנאסוויד.  הגה"ק 
ומנו"כ  הרעה,  בימי  שנפטר  אביו  עם  יחד 
בטורדא. לאחר נישואיו מילא את מקום אביו 
הקומוניסטים  רדיפות  וכשהתחילו  בדיעריש, 
שונים  במקומות  נדודים  ולאחר  משם  ברח 

בפראג  בבינדערמיכל,  בלינז 
ועמד  הכיר  ובבודפסט, 
הרה"ק  עם  ידידות  בקשרי 
ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זי"ע. 
לארה"ב  הגיע  תש"י  בשנת 
בויליאמסבורג,  והתיישב 
הרה"ק  בצל  הסתופף  שם 
שקירבו  זי"ע  מסקווירא 
מאד, וכן דבק בעוז בהרה"ק 
כמה  לאחר  זי"ע.  מסאטמאר 
בית-מדרשו  את  פתח  שנים 
תורה  הרביץ  בו  דיעריש, 
לרבים והשפיע על בני עדתו 
ומתפילותיו  יראתו  מזיו 
למד  הנפש.  בהשתפכות 
בהתמדה  הדחק  מתוך  תורה 
עם  בחברותא  עצומה, 
מערץ  יחזקאל'ע  ר  הרה"צ 
מויז'ניץ  אדמו"ר  כ"ק  ועם 
מאנסי. נודע כירא חטא וירא 

לכת  ובהצנע  בתמימות  הלך  מרבים,  שמים 
עם אלוקיו. בשנת תשמ"ג ההדיר מחדש את 
ספרו של אביו עם הוספות בכת"י ועם דרוש 
שדרש אביו בעת הבר-מצוה שלו עצמו. זכה 
אחר  בעש"ק  ונפטר  ושנים  ימים  לאריכות 
חצות ז' אדר א' תשנ"ז, ונטמן עוד לפני שבת 
ביקש  בצוואתו  מונרו.  בקרית-יואל  בביה"ח 
שבח.  דברי  עליו  יכתבו  ולא  יספידוהו  שלא 

חכמים  תלמידי  ה',  ברך  זרע  אחריו  השאיר 
מדור  אבותיו  מסורת  שומרי  תורה  ומרביצי 
רוזנבערגער  ברוך  אברהם  הרה"ג  בנו  דור. 
יהושע  רבי  הגאון  ונכדו  גמזו  אב"ד  זצ"ל 
רוזנבערגער שליט"א אב"ד קרית הרמ"א בית 

שמש וחבר הבד"ץ העדה החרדית ירושלים.

 
רבקה  מרת  בתו   ,4
הרה"ח  אש  העניא, 

אב"ד  זצ"ל,  וסרמן  ישראל  אלתר  רבי 
שכונת נווה דוד בחיפה.

הרבתה  מופלגת,  צדקנית  כאשה  נודעה 

בב'  נפטרה  בוראה.  לפני  ותחנונים  התפילו 
ימים  אריכות  לאחר  בארה"ק  תשע"ב  אלול 
הגאון  הדיין  בנה  לנו  מספר  טובות.  ושנים 
מירושלים:  שליט"א  וסרמן  אלימלך  רבי 
זצ"ל  וסרמן  ישראל  אלטר  רבי  הרה"ג  לאבי 
דוד  נוה  שכונת  רב  שהיה 
סיון  י"ב  )נסתלק  בקישנוב  נולד 
קיבל  הזיתים(  בהר  ומנו"כ  תשמ"ד 

מהרה"ק  ברכה  בצעירותו 
בהיותו  זיע"א  משטפנשט 
היה  וזה  בתר"פ  נולד  )הוא   10 בגיל 
בערך בשנת תר"צ( וביקש מהצדיק 

מטבע לשמירה, הרבי נתן לו 
מטבע  עוד  ביקש  הוא  ואז 
לך  מה  לשם  הצדיק  שאלו 
כי  אבי  לו  ענה  מטבע,  עוד 
אחיו  בשביל  מבקש  הוא 
לימים  אליהו  פנחס  הג"ר 
ברומניה,  דורוהוי  של  רבה 
רבי  המפורסם  החסיד  של  דוד  בן  )היה 
פנחס אליהו וסרמן שהיה מחשובי חסידי 

לזש"ק(  זכה  ולא  מירושלים  שטפנשט 

הצטער  הוא  אבי  כשיצא 
ששכח לבקש עוד 2 מטבעות 
שמירה עבור שני אחיו הג"ר 
רב  היה  לימים  מיכל  יחיאל 
תשמ"ה(  סיון  ח'  )נסתלק  בחולון 
יצחק  אהרן  הג"ר  ואחיו 
תשל"ח(  סיון  ל'  )נסתלק  בחיפה  ביהכ"נ  רב  לימים 
שניהם לא זכו לזש"ק, האחים למדו תורה מפי 

הגאון הגדול הטעפליקאר רב, בקישנוב.

מצבת הרבנית מרת שרה ריזל אשת האדמו"ר רבי 
מאיר שמרלר, ובתה מרת שלאמצא מרים בבית 

העלמין בשאריגראד

רבי נפתלי מרדכי שמרלר בן רבי מאיר עם בנו רבי 
יעקב יצחק בכותל המערבי בחג הסוכות

 השני מימין בשורה האמצעית הוא רבי יעקב שלמה שמרלר, אביו של רבי מאיר שמרלר, 
 לידו )השלישי מימין( האדמו"ר מקוידינוב בוטושאן, 

שני משמאל: רבי מאיר שמרלר, השמאלי בשורה האחרונה הוא רבי שלום זילברפרב

לא ידוע מיקום הצילום והאירוע לשמו התכנסו כל המצולמים

התמונות פורסמו בעיתון 'המבשר'

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

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

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

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

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

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

תורת שלום 

"אם בחוקתי תלכו")ויקרא כו ג(.
ופירש רש"י: שתהיו עמלים בתורה.

אדם  רואה  'אם  ה.(  )ברכות  חז"ל  ואמרו 
וכו',  במעשיו  יפשפש  עליו  באים  שיסורין 
תורה'  בביטול  יתלה  מצא  ולא  פשפש 
שלום  רבי  הרה"ק  רבינו  בזה  והקשה  וכו'. 

מפראהבישט הרבה. 
א, מה הוא הלשון שיסורים באים עליו, היה 

לו לומר שיה לו יסורין, מהו 'עליו'. 
קשה,  מצא'  ולא  'פשפש  אומרו  ב, 
טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  'אין  הלא 

ולא יחטא' )קהלת ז כ(.
משמע  תורה',  בביטול  'יתלה  אומרו  ג, 
שביטול תורה לא נחשב בכלל חטא מדכתב 
מקודם פשפש ולא מצא וכו', הלא ידוע לכל 

שאין עון גדול יותר מביטול תורה)1(.
ופירש בזה האופן, דהנה כל היסורים צריך 
שעל  מיסורין  בר  באהבה)2(,  לקבלם  האדם 
ותפלה  מתורה  אותו  שמבטל  ממש  גופו 
נשמתו  טוב  שם  הבעל  שכתב  כמו  ועבודה, 
גם  נחלש  הגוף  כשנחלש  מרומים,  בגנזי 
וזכיות  גדולים  רחמים  לזה  וצריך  הנשמה)3(, 

הרבה שיגינו עליו מצרה כזאת.
אדם  רואה  'אם  בגמרא  כאן  הפירוש  וזה 
גופו  שיסורים באים עליו' דייקא, פירוש על 
טוב  מעשה  למצוא  במעשיו  יפשפש  ממש, 
מצרה  להצילו  להשי"ת  יתפלל  שבשבילה 
כדי  טוב  מעשה  מצא'  ולא  'פשפש  הזאת. 
'בביטול  תפלתו  'יתלה'  עליו,  ולהגין  להצילו 
תורה' שיוכרח לבטל תורתו בשביל היסורים 
אם  עולם,  של  'ריבונו  לפניו  ויאמר  הללו)4(, 
לא  אזי  ממש  הגוף  וחולי  ליסורים  תביאני 
אותי  שתרפא  מוטב  עבודתך,  לעבוד  אוכל 

ואעבוד אותך כראוי', ע"כ.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן להצילני 
מכל חולי וצרה ולרפאני ולהחלימני, אמן.                 

            )אור ישראל, עמ' 8(

מתורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

1( בירושלמי )חגיגה פרק א הלכה ז(: מצאנו שויתר הקדוש ברוך הוא לישראל על עבודת כוכבים   
ויאמר ה'  ויתר, מה טעמא,  גילוי עריות ועל שפיכות דמים, על מאסם בתורה לא  ומזלות ועל 
ה' על עזבם את  'ויאמר  ושפיכות דמיםאין כתוב כאן אלא  וגילוי עריות  על אשר עשו עכו"ם 

תורתי' )ירמיה ט יב(.
וראה דברים כדרבונות מפה קדוש דמרן הגה"ק החתם סופר זי"ע )דרשות, ז' אב דרוש ט( וזה לשון 
לא  אם  השמים,  מן  כרוכים  ירדו  והספר  'הסייף  ב(  )ד  ראה  פרשת  רבה  ב]מדרש[  איתא  קדשו: 
עבירות  שארי  לעובר  תורה  עול  פורק  דומה  אינו  כי  בזה,  וכוונתם  הסייף',  הרי  בתורה  תעסוק 
שהעונש מעותד ליום מועד כי יבוקר פנקסו, אבל ביטול תורה אינו כן אלא עונשו כרוך בעקבו 
כשני דליים מים כשזה עולה זה יורד, ועל כן אמרו חז"ל )אבות פרק ג משנה ה( 'הפורק ממנו עול תורה 
נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ', על כן מיד שברחו מהר חורב כתינוק הבורח מבית הספר 
לפרוק מהם עול תורה, היינו העבירה והיינו בעצמו הפורעניות, כי מיד נמסרו למלכיות, ועל כן 
'ויהי  מיד ראה משה רבינו עליו השלום מדת עול המלכיות מתוח כנגדם פתח בתפלתו ואמר 
בנסוע הארון' )במדבר י לה(, כשנסעו מהר ה' אמר 'קומה ה' ויפוצו אויביך' ואל ישלטו בבניך. 
פירוש  לו  שיש  פי  על  שאף  בתוכחותיו,  השלום  עליו  רבינו  משה  להם  שרמז  בעצמו  הוא  וזה 
פשוט מכל מקום התוכחות כולם באו ברמז כפירוש רש"י על לבן וחצרות )דברים א א(, על כן 
אמר עתה לעורר לבבם פן יהיה לעול משה בעיניהם מה שחוזר עתה לשנות התורה בערבות 
מואב מאשר כבר היו כן בחורב, על כן טרם הואיל משה באר את התורה, אמר להם ברמז, זכרו 
ראשונות 'כי ה' אלוקינו דבר אלינו' קשות באמרו 'רב לך שבת בהר הזה' )דברים א ו(, רב וקשה 
בעיניכם עול עומס משא שבת ההר הזה, על כן חלף זאת קבלו עליכם עול מלכיות ופזור הגלות. 
ויחי  'בהר האמורי' הוא הר עשו עושה מעשה האמורי כפירוש רש"י פרשת  'פנו וסעו' בגלות 
)בראשית מח כב( על פסוק 'אשר לקחתי מיד האמורי' ולא אל הר האמורי לבד, אלא 'ואל כל שכיניו 
בערבה בהר ובשפלה ובנגב' וגו', רמז לנו פזרונינו בארבע כנפות הארץ בעוונותינו הרבים שיעור 
זמן רב מעולם, ועדיין לא שבנו מטעותינו מלפרוק עול תורה בעוונותינו הרבים, הן בעסק התורה 
והן במחזיקי ידי לומדיה... ועתה בעוונותינו הרבים ניתן עול מלכות, ויתהלכ מגוי אל גוי וממלכה 

אל עם אחר.
ואינן משיבין, עושין מאהבה  ואינן עולבין, שומעין חרפתן  כג.( הנעלבין  )יומא  2( אמרו בגמרא   

ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר )שופטים ה לא( 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'.
וכן הוא במשנה )ברכות נד.( חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר )דברים ו ה( 
'ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך' וגו'... 'בכל מאדך' בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו. 
ואמרו שם בגמרא )ס:( מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ... אמר רבא לא נצרכה 

אלא לקבולינהו בשמחה.
3( ראה צוואת הריב"ש )סי' קו(: מרבי ישראל בעל שם, כאשר גופו חולה גם נשמתו נחלשת ואינו 
יכול להתפלל כראוי אף על פי שהוא נקי מעברות, לכך צריך לאדם לשמור בריאות גופו מאד. עד 
כאן לשונו. וכן הוא בספה"ק לקוטים יקרים )דף כא:(: מריב״ש ע״ה, כאשר גופו חולה נם נשמתו 
נחלשה ואינו יכול להתפלל כראוי אף על פי שהוא נקי מעבירות, לכך צריך האדם לשמור בריאות 

גופו מאוד. ע"כ, וכן כתב בספה"ק אור האמת )דף סה(.

ועיין עוד בספה"ק אורח לחיים )פר' משפטים ד"ה ורפא ירפא( שכתב בזה הלשון: 'ורפא ירפא' דרשו 
חז״ל 'מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות', ומה שאמרו מכאן שניתן רשות לרופא ולא אמר מכאן 
שניתן רשות להחולה לרפאות עצמו, אפשר לומר דהנה נדפס בצוואת ריב״ש זלה׳׳ה וזה לשונו, 
כאשר גופו נחלש גם נשמה נחלשת ואינו יוכל להתפלל כראוי אף על פי שהוא נקי מעבירות, 
לכך צריך לאדם לשמור בריאות גופו מאוד, עכ״ל. וזהו שאמר מכאן שניתן רשות לרופא וכו', 
ואין  לנפשותיכם',  'ושמרתם  ויקיים  להרפא,  להשתדל  מצוה  הוא  בוודאי  בעצמו  להחולה  כי 
כח  בו  ואין  נחלשה,  הנשמה  גם  גופו  נחלש  כאשר  כי  בהשי״ת,  בטחונו  על  הדבר  שיניח  לומר 
בנפש רוח שלו להתחזק עצמו על הבטחון לבד, על כן מצוה שיעסוק ברפואות לקיים ושמרתם 
לנפשותיכם. וגם כדי שיוכל לעבוד השי״ת כי כאשר גופו חולה גם הנשמה נחלשת ואינו יכול 
להתפלל וללמוד ולעסוק במצוה, אבל חס ושלום לא ישים בטחונו בהרופא והרפואות לבד רק 
יתפלל אל ה׳ שהוא הרופא חולים והוא הבורא רפואות שיזמין לו הרפואה. עד כאן לשונו, ועיין 

שם עוד שהרחיב באיסור לסמוך על הרפואה שיתן לו הרופא.
הגדול  המגיד  הרה"ק  מרן  בשם  שכתב  יום(  ובכל  ד"ה  אסתר,  )מגילת  המאיר  אור  בספה"ק  ראה   )4
אלא  קבע  תפילתך  תעש  אל  מתפלל  'וכשאתה  יח(  ב  )אבות  המשנה  פירוש  זי"ע:  ממעזריטש 
רחמים ותחנונים לפני המקום', כשמתרמי לפעמים שנכון לבך להתפלל אז 'אל תעש תפלתך 
קבע' לשאול עבור צרכיותך הגשמיות, 'אלא רחמים ותחנונים לפני המקום', עבור השכינה שהיא 
מקומה של עולם'. וזהו עיקר עבודה שבלב, כל עצמו ומגמתו בהשפך שיחו רק עבור צורך גבוה, 

וכן הוא דרכו של הצדיק. עד כאן לשון קדשו.
וכן כתב בספה"ק פרי חיים )אבות פרק ב(: בשם הרב הקדוש בוצינא קדישא מו"ה דוב בער זללה"ה, 
שאם אדם מתפלל שיתן לו השי"ת איזה דבר להנאת עצמו, אין לך פניה גדולה מזו, רק יתפלל 
על חסרון השכינה, וגם שהשי"ת ברא כל העולמות להיטיב לברואיו. ע"כ ועיי"ש עוד מה שכתב 

גם בענין הצער הנגרם למעלה במניעת ההשפעה לעמו ישראל.
וכן כתב הגאון רבי אליהו דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו: יש אופן שלישי של תפלה, שטוען 
הצדיק שהנהו סובל מהנהגת שמים שיש בה הסתר לחסדי ה', כי הכרתו בחסדיו ית' מופרעת על 
ידי זה, ורואה בזה כעין חילול ה' בתוך עצמו, ומרגיש שעבודתו סובלת מזה, ועל כן מחלה את 
פני ה' לשנות את ההנהגה, כי זולת זה אינו יכול להמשיך בעבודתו על טהרתה. אז, אם הצדיק 
הוא מאותם שנאמר עליהם "אבירי לב הרחוקים מצדקה", פירוש, שנוטלים בזרוע וזוכים במדת 
הדין, אפשר שיזכה במדת הדין במילוי בקשתו, כי יש הבטחה לצדיקים שלא יחסרו להם כלים 
לעבודתם, כמו שכתוב "ולא ראיתי צדיק נעזב". ובמצב כזה אפשר שישנה השי"ת את ההנהגה 
כדי לסייע לצדיק בעבודתו ולהסיר כל מכשול רוחני מדרכו. וזו היא בחינת תפלה של מלחמה, כי 
זוכה הוא בדין בזכות עצמו. וכוונה זאת גם היא היתה כלולה בתפלתו של אברהם אבינו על סדום, 
באמרו "האף תספה צדיק עם רשע חלילה לך", חולין הוא לך וכו'. הרי ודאי שאברהם אבינו היה 
סמוך ובטוח שא-ל אמונה ואין עול וכל דרכיו משפט, גם אם לא יבינם לעומקם, ולא בא לטעון 
חס ושלום על צדקת הנהגתו יתברך, אלא בקשתו היתה כנ"ל, שלגבי השגתו את עוצם קדושת 
מידותיו יתברך יצא משהו לחולין על ידי איבוד סדום - "חולין הוא לך". וכמו כן יפריע לעבודתו 

החילול שיעשה בעיני אחרים, לכן ביקש לסלק את ההסתר הזה.

ליל שישי

השלמות וציונים 

תורה מבטלת יסורים 
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 מאוצרות הפרשה      

                                איזה בנין נקרא גאון?                         חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 לעצור ולהתבונןןכשקורה אסון יש 
 בעקבות האסון במירון

כשקורים אסונות רח"ל, כשמדת הדין שולטת בעולם, מתעוררים
לתשובה ולתקון המעשים. האמת היא שלא כל כך חסרה לנו
התעוררות. מי שמתבונן מעט, הרי מצבנו ממש מפחיד. בזמן האחרון

ששומעים על אסונות נוראיים, של יחידים ושל ציבור, ר"ל, זהו ממ
מצב של "כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו". עלינו לקחת התעוררות זו
באופן מעשי. אחד מגדולי האדמורי"ם שחי בדור הקודם, השתתף
פעם בהלויה של אברך חשוב שנפטר ל"ע בגיל צעיר. בדרכו חזרה
מהלויה היה האדמו"ר מהלך כשהוא נשען על הגבאי שלו. בזמן

לו: "טוב שאתה לא שוה הרבה, הליכתם פנה אליו האדמו"ר ואמר
אחרת היו לוקחים גם אותך"... התבטאות נוראה! משמים לוקחים את
הכי טובים! לא משנה בדיוק למה, אבל זוהי המציאות: רק הטובים
ביותר נלקחים. הקב"ה דורש מאתנו להתעורר, לזוז, לא להשאר
במקום! אספר לכם מעשה מופלא שסיפר לי אחד מידידי, שנפטרה

ו בתו התינוקת רח"ל. לפני ההלויה הוא בא לשאול שאלות בהלכהל
את הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל. כשהוא היה אצלו, תפס
הגרש"ז את ידו ואמר לו: "אתה מרגיש את היד שלי?". "כן", ענה
האברך. "והרי אתה עונד שעון. מדוע אינך מרגיש את השעון?"

גלת, אבל אני תפסתי אותך"אלא", אמר הגרש"ז, "לשעון התר
בהפתעה, לכן אתה מרגיש אותי. הקב"ה תפס אותך, הוא רוצה
שתרגיש אותו. מה שקרה לך נועד כדי שלא תשכח שיש בורא
לעולם"! כל האסונות הללו ר"ל הם ממש בת קול מן השמים. הקב"ה
כביכול אומר: דבר ראשון, תדעו שאני כאן. תדעו שיש בורא לעולם.

עלה ברעיוני מה שהשיבה אשתו של מנוח, על דבריבהקשר לזה 
ותאמר לו אשתו: לו חפץ –בעלה "מות נמות כי אלקים ראינו 

להמיתנו לא לקח מידנו עלה ומנחה ולא הראנו את כל אלה וכעת לא
אם הקב"ה היה "ברוגז" אתנו, הוא – כג)-(שופטים יג,כב השמיענו כזאת"

. אם הוא לקח מאתנו עולההיה מסלק אותנו לצד, לא מתיחס אלינו
תמימה, ודאי חפץ הוא בנו! כשהקב"ה לוקח עולות, כשרואים
שנפטרים רח"ל יהודים שהם בבחינת "עולה תמימה", הרי זה מראה
ממש בבהירות גדולה, שהקב"ה רוצה מאתנו משהו, ועלינו לעצור

  בגליון נאה דורש)פניני שמעון, הובא -(רבי שמשון פינקוס זצ"ל.ולהתבונן מה תובעים מאתנו
 (כה, יז)ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך 

איסור אונאת דברים שבפסוק זה לא מצומצם לאונאה באמצעות דיבור,
. ננסה לתאר לעצמנו(יראים סי' ק"פ ועוד)אלא כולל כל  צער שנעשה לזולת 

יהודי שבמשך כל ימי חייו השתדל שלא לפגוע בזולת, אך כאשר הוא
הוא מוצא את עצמו –עטור מעשים טובים  –מתייצב בשערי עולם הבא 

מול רבבות האשמות שמעולם לא חלם עליהם. הלוא זוהי הטרגדיה
אומר "כי את כל מעשה (יב, יד)בהתגלמותה! והנה, הפסוק בקהלת 

ים יבא במשפט על כל נעלם". מהו "על כל נעלם"?! אומרת הגמראהאלק
אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה, ושמואל (ה.)במסכת חגיגה 

אמר זה הרק בפני חברו ונמאס.  למדנו מכאן שבתחום בן אדם לחברו
ישנן פגיעות "נעלמות", מדוע הן נעלמות? משום שמצד אחד הפוגע לא

והוא כלל לא מודע לכך שפגע. ואילו מצד שני הנפגע לא התכוון לפגוע

כך שהפגיעות נותרות נעלמות. אך מאחר –חש בנוח להעיר אודותם 
"...י שהאדם יצטרך לתת על כך את הדיןובמציאות הייתה פגיעה, הר

 (מוסף שבת קודש יתד נאמן)  האלקים יבא במשפט על כל נעלם"!
(כה,כו) ידו ומצא כדי גאלתוואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה 

יש להבין: וכי מי שיש לו גואל אינו רשאי לגאול את שדהו בעצמו?
מדוע לא נאמר: 'ואם השיגה ידו ומצא כדי גאולתו'? פרש הנצי"ב
מוולוז'ין: לימדה אותנו התורה שהעובדה ש: "לא יהיה לו גואל" היא

זקק אדםהגורמת ל: "והשיגה ידו". שכן דרך העולם היא שכאשר נ
לעזרה, הוא משליך את יהבו על קרוביו וידידיו שיסיעו בידו. לעומת
זאת מי שאין לו קרוב וגואל, מיד שם הוא את בטחונו בצורו ומתפלל
אליו, ולכן זוכה הוא שתשיג ידו וימצא כדי גאולתו. וכבר מקרא מלא
אמור בענין: "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו...; ברוך

 (ירמיה יז ה; ז)  (העמק דבר) ר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"הגב

שח הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א,(כה, לט)  וכי ימוך אחיך
רבה של עזרת תורה: "זכיתית להיות יד ימינו של הגרש"ז אויערבך זצ"ל.

וכדומה. בערב פסח הוא היה מחלק מעטפות לאברכים עם משפחות
מה לומר לכל משפחה, והיה מסמן עלהוא היה אומר לי בדיוק 

ל, הוא אמר ליהמעטפה סימן, כדי שאזכור מה לומר לכל אחד. למש
לומר למשפחה מרובת ילדים שהכסף מיועד רק לחול המועד לצורך
לקחת ילדים לגן החיות או לטיולים. ואם ישתמשו בכסף למשהו אחר,

"הוא הסביר לי, שהם עניים מרודים ובוודאי ירצו לקנות בזה זה גזל. 
מצות ועוד לחג. אבל כל זה הרי לבסוף יהיה להם, אחרים יעזרו. אבל
לילדים לא יהיה גן חיות והם יבואו אחר החג לחיידר והחברים יספרו מה
עשו בחול המועד ורק הם לא יהיו בשום מקום. למה זה מגיע להם? לכן

 (קולמוס)  רצה רבי שלמה זלמן שהכסף ילך אך ורק לזה...
מדוע בחרה התורה להשתמש כאן(כו, ג)  אם בחקתי תלכו

ך לכתוב "אם את חקתי תעשו"?במילה "תלכו"? לכאורה היה צרי
התשובה היא, שהתורה רצתה לומר כאן, שחקותי צריכים להיות לכם

שתקימו את כל מצוותי בדרך של חוקים. –לדרך שהולכים בה תמיד 
כשם שאת החוק מקימים, גם מבלי להבין את טעמו, כן תנהגו בכל

שתקימו אותן רק מפני שהקב"ה צוה לקימן, וגם כשאין –המצוות 
מבינים את טעמן. אם תלכו תמיד בדרך זו, תזכו לכל הברכות

 (זרע קדש)   המוזכרות בהמשך הפסוקים: "ונתתי גשמיכם" וכו'.
 (כו, ד) ונתתי גשמיכם בעתם

מלשון מתנה? –מה ראתה התורה להשתמש כאן במילה "ונתתי" 
בעוד שלכאורה בפשטות היה לה לכתוב "ואוריד גשמיכם", או

יכם". ההסבר הוא שכונת התורה היתה לומר,"והמטרתי גשמ
שהורדת הגשמים בעתם אינה הגמול האמיתי על שמירת המצוות.

: שאין בעולם הזה דבר שיכולים ליתנו(קידושין לט:)שהרי אמרו חז"ל 
עבור שכר מצוה אחת. אלא שהורדת הגשמים באה כמתנת חינם,

"וננתי הניתנת בנוסף לשכר האמיתי, השמור לעולם הבא. וזהו
 שאתן אותם במתנה, לפנים משורת הדין.  –גשמיכם בעתם" 

: "דרך הנותן(ירושלמי בבא בתרא פ"ד,ה"ח)ראיה לדבר מצאנו בדברי חז"ל 
שנותן ברוח, ומוסיף לתת מרצונו, יותר –מתנה להיות נותן בעין יפה" 

 (החוזה מלובלין)  ממה שמחויב לתת.



 ללמדך        
צריך לרצות לשמוע –לא די לשמוע   

לכאורה, יש כאן כפילות: גם "ואם לא תשמעו לי" וגם "ולא תעשו", מדוע שנתה  (כו, יד) "ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה"
 המעשה הבא:הדברים יובנו על פי  התורה וכפלה לשון זו?

 –באחת העיירות בחוץ לארץ, התגורר מלווה בריבית, אשר פשט את עורם של רבים מיושבי העיירה. הללו, אשר נזקקו למעות מפעם לפעם 
לא היסס בטרם גבה מהם ריבית קצוצה, אשר לעיתים היה בה כדי להכפיל את הקרן ואפילו מעבר לכך...  –נאלצו להיעזר בשירותיו, ואילו הוא 

יעו הדברים לידי כך, שרבים מתושבי העיירה נאלצו למשכן לאותו אדם את בתיהם, ומשכורותיהם הגיעו ישירות לידו, כאשר הן בקושי הג
 נותר על כנו. –מצליחות לכסות את הריבית הנשכנית, בעוד החוב עצמו 

פשוט את ידיו בחוסר אונים ולהשיב את האמת לאמיתה: בצר להם, פנו אותם לווים אל רב העיירה ותינו את צערם, אולם לרב לא נותר כי אם ל
ש: "דעו לכם" אמר, "כי גם אני חייב סכומים ניכרים לאותו אדם, וגם את עורי שלי הוא פושט... הלואי שהיתה לי עצה! ובכל זאת, בל נאמר נוא

 נקוה כי תגיע שעת הכושר, בה נוכל לעשות דבר מה לתיקון המצב!".
 –מנה מוקדם מן הצפוי... ימים ספורים לאחר ביקורם של הלווים בביתו של הרב, נפטר אחד מתושבי העיירה, ובלווייתו ואמנם, שעת הכושר הזד

השתתפו מרבית יושביה, בהם אף מיודענו, המלווה בריבית. התגלגלו הדברים כך שאותו אדם עמד בעת הלוויה לצידו של הרב, אשר ביקש לנצל 
 ברי כיבושין שאולי יחלחלו לאזניו...את ההזדמנות בכדי להטיח בו ד

אמר בניגון נוגה: "מורי ורבותי! ראו מה נוטל עמו האדם לעולם הבא? האם  –משכך, פתח הרב בהספדו, ובהפנותו את פניו אל המלווה בריבית 
 הוא לוקח עמו כסף וזהב? לא ולא! רק תורה ומעשים טובים הם שמלווים אותו בדרכו לעלמא דקשוט!".

המשיך הרב  –ובין כך, העיף הרב מבט לעברו של מיודענו, אשר ניכר היה בו כי הדברים חודרים לליבו ומעוררים התרגשות. בראותו כי כן בין כך 
להכביר בדברים אודות אפסיות החומר והממון, ולא חדל עד שראה דמעות מבצבצות בזווית עיניו של אותו אדם. כעת, כבר לא היה לו ספק כי 

 ת דרכו מכאן ואילך, ולפיכך סיים את דבריו בכבודו של הנפטר, ומסע הלוויה יצא לדרכו.הלה ייטיב א
בדרכם של המלווים בחזרה מבית העלמין, ניגש המלווה בריבית אל הרב ואמר לו: "כבוד הרב... אני מוכרח להודות לכבודו על ההספד הנפלא! 

 –מוצלח כל כך! רק חבל, שאותם אנשים שהדברים היו צריכים להגיע לאזניהם  הספדים רבים כל כך שמעתי בחיי, אולם אף אחד מהם לא היה
כנראה לא הקשיבו להם... הנה, אין לי ספק כי מחר בבוקר שוב יבואו אלי אנשים מבני העיירה, ויתמקחו על רבע אחוז של ריבית, או על חצי 

 אחוז... נו, באמת! האם הם אינם מבינים שכסף זה כלום?"...
, כי ביכולתו של האדם לשמוע את מה שברצונו לשמוע, ואין זה משנה כלל מה היתה כוונתו של אומר הדברים... ברצותו, יוכל השומע הרי לנו

להבין את הדברים כך שינעמו לאזניו, גם אם ביסודם הם היו אמורים להיות דברי כיבושין נוקבי לב! הדרך היחידה בה תוכחה יכולה להשפיע, 
 הם אכן עשויים לחדור לליבו. –שר המוכיח מעוניין להטות אוזן לדברים ולהפיק מהם תועלת, ואו אז איפוא, הינה כא

אכן, עיקר הטענה כלפי ישראל שלא הולכים בדרך התורה היא: "ואם לא תעשו". אמנם, דעו לכם ששורש  ומכאן תשובה לשאלה בה פתחנו:
 וע, כי רק מי שמוכן להטות אוזן לשמוע, הדברים אכן יוכלו להיכנס לליבו.שאינכם רוצים כלל לשמ –החטא הוא "ואם לא תשמעו לי" 

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)שעתיד לצאת לאור " ויקרא -"ללמדךמתוך ( 

      הבן בירך שהכל על שוקולד ואביו נתן לו הערינג                
ברכתו  מעשה בבן שביקש שוקולד מאביו אך האב סירב לתת לו. התחכם הילד והתחיל לברך שהכל כדי שהאבא יהיה מוכרח לתת לו מהשוקולד כדי שלא תהיה :שאלה

ההערינג, וב' נ"מ בדבר: האם  לו בפיו חתיכת הערינג שברכתו שהכל במקום השוקולד שביקש. ויש לדון האם הברכה שברך הילד חלה על לבטלה. התחכם האב כנגדו והניח

הגאונים הגדולים רבי חיים קניבסקי ורבי ברוך דב פוברסקי  :תשובה ניצול הילד מברכה לבטלה והאם מותר לו לאכול כעת את ההערינג או שהוא חייב לברך עליו מתחילה?

ר לו לאוכלו בלא ברכה, ואם רוצה האב שלא תהיה ברכת הבן לבטלה הוא שליט"א השיבו שמכיון שלא היתה דעת הבן לאכול הערינג לא חלה הברכה על זה וממילא אסו

בי נפתלי נוסבוים שליט"א דן חייב לתת לו שוקולד כי רק על זה חלה ברכת הבן. וכן הורו הגאונים רבי משה שאול קליין, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי שמאי גרוס. והגאון ר

דעת בעל הבית, דמכיון שהאב הוא בעל הבית דעת הבן על כל מה שיתן לו אביו לאכול. וא"כ אין כאן ברכה לבטלה והבן  לומר שברכת שהכל של הבן חלה על הערינג מדין

לפניו בסעודה, ועל זה  רשאי לאכול את ההערינג בלא ברכת נוספת. והגר"ש גרוס השיב שדעת בעל הבית שייכת במי שאוכל על שולחן חבירו ודעתו לאכול מכל מה שיגישו

ב רצה לאכול, וא"כ מה יעזור שדעת האינן שסמך על דעת בעה"ב ודעתו על כל מה שיביא לפניו. אבל בנידון דידן לא היתה דעת הבן לאכול כלום מלבד השוקולד שאמר

והביאו השו"ע סי' (פ"ו ה"א) למי ברכות שיאכל הערינג, אין דעת הבן נמשכת אחר דעתו בזה. והגאון רבי עמרם פריד שליט"א אמר שיסוד דין זה תלוי בהא דמספקא לן בירוש

ה ון. וכתב הרמ"א: רק שלא היאשר"ו ס"ו: נטל בידו פרי לאוכלו ובירך עליו, ונפל מידו ונאבד או נמאס, צריך לחזור ולברך אע"פ שהיה מאותו מין לפניו יותר כשברך על הר

מפרש את ציא ש"ש לבטלה, ע"כ. והביאור הלכה כתב: אף שמלשון הרמ"א משמע לכאורה דהוא כלו. וצריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד על שהועליו לאדעתו 

צריך לחזור ולברך, דעיקר דברי המחבר, אבל באמת אינו כן, דלדעת המחבר שהעתיק לדינא שיטת התוספות והרא"ש וגם רבינו יונה אפילו בדעתו בהדיא על הכל לאכלו ג"כ 

אר נגרר אח"ז ממילא, וע"כ כיון שנפל ונאבד צריך לחזור ולברך. אלא דהרמ"א הסכים לדינא לנהוג כיתר הפוסקים שחולקין, וס"ל דבדעתו ברכתו היה ע"ז שאוחז בידו והש

חזור ולברך אלא לפניו בעת הברכה], וזהו שסיים הרמ"א רק שלא היה דעתו עליו, והיינו דלמעשה אין לנהוג ללאכול כולם א"צ לחזור ולברך [ומסתברא דבזה אף שלא היו 

י"ש. וא"כ לדעת היכא דבשעת ברכה לא היה דעתו בהדיא על כולם אלא בסתם, אבל היכא דהיה דעתו בהדיא לאכול גם השאר אף כשנפל הראשון א"צ לחזור ולברך, ע

כל מה שיתן לו אביו וברכתו שהכל. ומ"מ  השו"ע פשוט שברכת שהכל לא חלה על ההערינג אלא על השוקולד בלבד. אבל לדעת הרמ"א יש לדון דשמא היתה דעתו על

 (וישמע משה) למעשה דעת הגר"ע פריד שהברכה חלה על השוקולד בלבד ואינו יכול לאכול הערינג בלא ברכה.

 רי

ני יכול להעלות חיוך על פניך, או לגרום לדמעות לזלוג מעיניך, ולא משנה כמה א                    
 ?תבחן אותי לא תצליח לעולם להסתכל עלי ישירות. מה אני
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בהר בחוקותי   

ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא  ת לה' ׂשָ ּבָ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ּוַבׁשּ
השמיטה אסורה בעבודת האדמה, וכרוכה היא בהלכות רבות, אולם   ִתְזֹמר:שנת

  הרב בשורש מהותה טמון דוקא יסוד הקדושה, קדושת ארץ ישראל. כך קרא  
הארץ, כמוה   מפוניבז׳ בכנס ארצי שנערך לרגל שנת השמיטה, והסביר:שבת

כשבת בראשית, אינה רק ההלכות למעשה, כי אם מציאות אחרת של קדושה. 
״כי עם קדוש אתה לה׳ אלוקיך״. אלא   - אף האדם מישראל יסודו בקדושה  

שבמשך ששת ימי המעשה הוא עטוף בערפלי חולין, וכיון שבאה שבת שהיא 
ויקדש אותו״, כולה מציאות של קדושה, ככתוב ״ויברך אלקים את יום השביעי  

מזדווגים השניים לקדושה עילאית טהורה, שבת לישראל. ארץ ישראל אף היא,  
בכל מהותה היא מציאות של קדושה, רק שבששת שנות המעשה היא מכוסה 
היהודי   קדושת  מתאחדת  שוב  הארץ,  שבת  שבאה  וכיון  חולין,  של  במעטה 

זו, שאנו  בקדושת ארץ ישראל.מצוות השמיטה המעשיות רק מבטאות עובדה  
עם קדוש וארצנו קדושה, מציאות נבדלת מכל העמים והארצות. כשם שאנו 
נתונים להשגחת הפרטית של הבורא, כך ארץ ישראל ״ארץ אשר עיני אלוקיך 
בה מראשית השנה ועד אחרית שנה״, היא ארץ של נסים. כאשר באה שנת 

תיה,  קדושה, מקיים מצוו  השמיטה, בה חי העם משך שנה תמימה בחיים של
ממש  קדושה,  של  במציאות  אז  מרחף  הוא  הנה  בפירותיה,  קדושה  נוהג  גם 
כביום השבת. וכשם שביום השבת נאמר ״ישמחו במלכותך שומרי שבת״, אף  
בשבת הארץ, שנת השמיטה, עלינו לשמוח במלכותו של הקב״ה, ואו אז יקוים  

רבי  ם  בנו גם ההמשך ״עם מקדשי שביעי, כולם ישבעו ויתענגו מטובך״. סיי
 (פנינים משולחן גבוה) .זצ"לכהנמן. יוסף שלמה

 

תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ   ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ כלל יפה למצוא את שנת השמיטה...  .ּוַבׁשּ
והוא שתחלק את השנים שיש לבריאת העולם, לשבע, אם יתחלקו במדוייק,  

השנים שיוותרו  הינך עומד בשנת שמיטה, אם לא יתחלק במדוייק, כפי חשבון
,הרי כך שנים לשמיטה, ואף על פי שלא היתה התחלת מנין השמיטות מבריאת 

 (שו"ת מהרלב"ח) העולם, ככה יוצא החשבון. 
 

יֶתם ֹאָתם: ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ ם   ..ִאם ּבְ ַכְבּתֶ ָאֶרץ ּוׁשְ לֹום ּבָ י ׁשָ ְוָנַתּתִ
לצערנו, רבים סבורים כיום שבעיות בטחוניות, כלכליות וחברתיות ..ְוֵאין ַמֲחִריד  

מזור   למצוא  כלל  דעתם  על  מעלים  אינם  הם  דרכים,  מיני  בכל  לפתור  ניתן 
תלכו״.   בחקותי  ״אם  של:  בדרך  יעקבלבעיותיהם  היטיב   זצ"לקי  סגלינ  רבי 

לבני מאהל בדואי החיים בלב המדבר, הרחק ממקום ישוב. את המים  להמשילם  
הנצרכים להם למחייתם נאלצים הם לשאוב מבורות הנמצאים במרחק רב ממקום 
מקרב  אנשים  ומספר  היום  חמורים.ויהי  גבי  על  בפחים  ולטלטלם  מגוריהם, 

בקרו   הגדולההבדואים  להביא בעיר  נזקקים  העיר  בני  שאין  ראו  לתמהונם   .
שממנו נובעים מים מתוקים, צלולים   ז, אלא בכל בית מצוי בר  , םק מימיהממרח

וצוננים. חמדו להם הבדואים את ה״שיכלול״ הנפלא הזה ורכשו כמות ניכרת  
של ברזים על מנת להתקינם בכל אחד מן האהלים שבמקום מושבם.כאשר תמה  
יוצאים  המים  אין  כי  הרבה,  לאכזבתם  לדעת,  נוכחו  הברזים  הרכבת  מלאכת 
מתוכם. מיד הזעיקו את בעלי המלאכה מהעיר הגדולה שימהרו ויבואו לראות 

. כאשר הגיעו המומחים למקום בעירלרעה מן הברזים אשר    םמדוע הופלו ברזיה
פרצו בצחוק גדול ואמרו לתושבי המקום: ״כיצד העליתם על דעתכם שיבואו 

נו אלא קצהו הרי לא הברז הוא הנותן את המים. הברז אי המים מתוך הברזים  
של צינור ארוך המתחבר בסופו אל המשאבה המעלה ושואבת את המים מתוך  
הבאר! והנה אתם לא התחברתם כלל אל הבאר, רק נעצתם את הברז בקיר.  

,״אלה הדברים אשר חייבים להיאמר לכל  יכם ?וכי על ידי כך יבואו מים באהל
התורה מבטיחה אלה אשר עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים.  

  — לנו שפע של ברבה והצלחה אם רק נשכיל להתחבר אל מקור מים חיים  
התורה. ״אם בחקותי תלכו ומצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם 
וגו׳״.אך כל זמן שאין מתעוררים לחדש את הקשר עם ה״באר״, לא יועילו כל  

 לקוט לקח טוב) (י.ושלוה הצלחה ושגשוג םלהשגת שלו ם הדרכים והאמצעי

ם:עֲ  ֻכּלָ לֹום ְוָעַמד ּבְ ָ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשּ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסָ זר בעל כשח  ׂשָ
ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א מהלווית בנו אריה לייבשיל, שנפטר בגיל שבע 
שנים, והלוייתו היתה בשעת בוקר מוקדמת לפני תפילת שחרית אמר את 

הולך אדם לתומו לדרכו ולפתע הוא חש במכה חזקה בגבו,   הדברים דלהלן:
ידיד  כאשר הוא פונה אחורה כדי לראות מי הוא המכה, הוא נוכח לדעת כי

אם  שגם  ספק  וחיבה,אין  אהבה  כאות  המכה  את  לו  נתן  אשר  הוא  נפשו 
מתחילה סבור היה לכעוס על המכה, עתה יקבל זאת באהבה, ואדרבה ישמח  

הוסיף בעל ה"דברי חיים" ואמר    - על גילוי החיבה של ידידו אוהבו.אף אני  
אמרתי  - זו,  מכה  קבלתי  ממי  התבוננתי  כאשר  איומה,  מכה  היום   קבלתי 

לעצמי הרי הכני הבורא יתברך שאני כל כך אוהבו, אם כן בוודאי אקבל 
זאת באהבה ושמחה, בסיימו דברים אלה פתח מיד בעבודת הקודש בתפילת 
שחרית והכריז בקול "הודו לד' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו שירו לו 

 זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו".
 

ָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסוּ  ר:  בזה משמיענו    ֲעׂשָ ְדּבָ רּוְך הּוא ַבּמִ קֹום ּבָ ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהּמָ
אשר אם היה הקדוש ברוך   , התנא שלא יחשוב האדם בעת הסתרת פנים

כמו בימים קדמונים, אז היו הכל מאמינים בו יהוא מראה לנו נ סים היום 
אשר בשעה שהראה ה׳ נסים    ,אומר התנא,יתברך ובתורתו, כי בא וראה  

ישועת ישראל, בכל זאת ״עשרה    -מכות מצרים והן לטובה    - לרעה  גלויים הן
הים   בתוך  ביבשה  שהלכו  אחר  ותיכף  האמינו,  ולא  אבותינו   נסו  נסיונות 

 (דרכי יושר) וימרו על ים בים סוף. 
 

ָרה ָמׁשֹות, ְוֵאּלו ֵהן,  ֲעׂשָ ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ן  ... ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ׁשַ  ראש    בשבת  ...ְוַהּמָ

   עדת   ד״קהל   רב  ,זצ״ל   שוואב   שמעון   רבי       זכה   ,צתר״   דשנת   ניסן    חודש 

 ,  שבת   בליל,   .זצ״ל חיים״  ה״חפץ   בעל   של  במחיצתו   לשהות ,  יורק  בניו ישורון״
   בין,  .והתעוררות   במוסר ,  טוב  לקח   לשמוע   ,הצר   בביתו   גדול     צבור   התקהל
  כל   בו  היו    ,במדבר   לאבותינו   שירד   המן   כי ,  ידוע  :חיים״   ה״חפץ   אמר   השאר

    במאכלו   טעם  ה,כך     — האוכל   של   וכוונתו   מחשבתו   כפי   ,.שבעולם   הטעמים

?פרטית  מחשבה  ללא , כוונה  ללא  שאכל   מי  ,טעם  טעם  איזה  :השאלה  נשאלת,  

  חיים״   ה״חפץ  ,והוא  .,הנוכחים   מן  אחד  אף     הגיב   לא   ,הצדיק   של   שאלתו   על?  

   לדבר   אין   ,מחשבה   ללא,   :מוסרית  -באימרה   ,שאלתו   את   ותירץ   המשיך   ,עצמו
 ,  ובכן.,  חשיבות   לו   אין —   עניניו ב   מכוין    אינוו   ,חושב   שאינו   אדם   ,כלומר  ,טעם
   טעם   שום   באמת   הרגיש    לא   – טעם   על   חשב   ולא , כיוון   ולא   ,המן   את   שאכל   מי

.במאכלו  ) )השואבה  בית  מעין(  !.. (.טעם  אין  - מחשבה  ללא  כי !..
 

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו.עַ ...  ְלִמיָדיו ׁשֶ ָפָלה, ִמּתַ רופא ִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפׁש ׁשְ
, מדוע חז״ל אומרים: "הטוב שברופאים  זצ"ל יעקב גלינסקי    רביאחד שאל את  

  ) תשובותשאלות ו(  השו"תיעקב, שמי שיפתח את ספרי    בי השיב לו רלגיהינום".
פונים  גדולי ישראל, הם    שלם  יווכח, שכאשר מתגלגלת שאלה הלכתית לפתח

גם לגדולים אחרים בכדי לשמוע את חוות דעתם בנדון. לעומת זאת, אצל 
מרופא אחר, גם כשיש  חוות דעתהרופאים כמעט שלא מצוי שרופא מבקש 

עצמם   החושבים  אצל  (בעיקר  רופאים  אף  ישנם  נפשות.  דיני  של  נידון 
לבקש   שהלכו  להם  נודע  שכאשר  דעת  לגדולים),  אחר,  חוות  הם  מרופא 

 לעבדך באמת) (  .מפסיקים לטפל בחולה, כאות מחאה על ׳הפגיעה׳ בחשיבותם

 

פי  על  צחות  בדרך  לפרש   אפשר  ַאְגָרא:  ַצֲעָרא  ְלפּום  אֹוֵמר,  ֵהא  ֵהא  ן  ּבֶ
מבקש שיכנסו דברי תורה לתוך מעיך בקש שלא יכנסו   מאמרם "עד שאתה

ופך," וזה ״לפום״ היינו לפה שלך, ״צערא׳׳ אם נצטערת בו שלא גמעדנים ל
תקב אז  ״אגרא׳׳  לתוכו,  מעדנים  לתורה.  הכנסת  תזכה  כי  גדול  שכר   ל 

 (זרוע ימין, ) 

 )הפרק (

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן



  

ָליֹות ְוָלֵתת ְלִאיׁש    ְפִרי ַמֲעָלָליו:ֲאִני ה' ֹחֵקר ֵלב ּבֵֹחן ּכְ ְדָרָכיו ּכִ רבי שבתי סיפר    ּכִ
ודלביץ זצ״ל, מעשה באדם שהיה למוד בייסורים ובמכאובים שונים; מחלות י

קשיים סובבו ה בדוחק, ועוד  שונות פקדו אותו ואת אנשי ביתו, פרנסתו היית
ו. הוא החליט לנסוע אל הצדיק המקובל רבי שלום שרעבי זצ״ל כדי  ייאת ח

לשאלו כיצד עליו לפרש את הנהגת ה׳ עמו, ומה עליו לעשות כדי שיוקל 
לו. כאשר בא לבית הרב נתבקש על ידי הרבנית להמתין עד שהרב יתפנה.  

בח שניצבו  הכורסאות  באחת  האיש  עהתיישב  שהיה  וכיון  מטורח  יידר,  ף 
בחלומו ראה עצמו מגיע לשמים בדרך שוממה  הדרך, שקע בשינה עמוקה.

כאשר נפש חיה לא נראית באופק. דממה מוחלטת שררה במקום והוא צעד  
במעלה המשעול. לפתע שמע מאחוריו קול רעש גדול. הקול הלך והתקרב 
כשלב  צחורים  מלאכים  עמוסה  כבדה  מרכבה  אותו  עקפה  לפתע  אליו. 

דמם המקום והאיש המשיך המרכבה חלפה במהירות ונעלמה בעיקול. שוב  
בדרכו. לאחר זמן מה חלפה על פניו מרכבה נוספת, ונם היא, כראשונה,  
מאות  כולן  אחת.  ועוד  אחת  עוד  הגיחה  אחריה  לבנים,  במלאכים  עמוסה 
מלאכים צחורים, חלקם גדולים ועצומים וחלקם קטנים וצנומים. כאשר תמה  

ה ענקית של מרכבות שיירת המלאכים הלבנים, החלה לעבור על פניו שייר
נושאות מלאכים שחורים מטילי אימה. הדבר עורר את סקרנותו, הוא החיש 
את צעדיו עד אשר הגיע לכיכר רחבת ידיים, ושם מצא את כל המרכבות 

ענקיות   חונות. המלאכים שירדו מהן פנו לעבר מרכז הכיכר שם עמדו מאזניים 
עיניו, עד שהוסבר לו,   האיש לא הבין מה מתרחש לנגדוהחלו לעלות עליהן.

וכעת דנים דינו של אדם. המלאכים העולים   שכאן הוא בית דין של מעלה
כאשר  ח״ו.  בימי  האדם  שעשה  ומהעבירות  מהמצוות  נוצרו  המאזנים  על 
עושה אדם מצווה בשלמות, נברא מלאך לבן גדול וכבד משקל, אך כאשר 

או דק וצנום.    אין המצווה נעשית בשלמות נברא מלאך פגום, חסר איברים
והוא הדין לגבי המלאכים הנוצרים ממעשי העבירות, אלה שנבראו מעבירות 
שנעשו בכוונה תחילה או מתוך הנאה, נראה כאן גדולים וכבדים. לעומתם 
צנומים   היו  הכרח,  או  בשוגג  שהיו  עבירה  ממעשי  שנבראו  המלאכים 

ה׳לבנוקטנים. המרכבות  שעל  הבחין  ההסבר  דברי  את  ששמע  ות׳  לאחר 
תלויים שלטים בהם מוזכרים שמות המצוות: תלמוד תורה, תפילה, כיבוד אב 

, שמירת שבת ועוד. ואילו על המרכבות ה׳שחורות׳, היו  דיםגמילות חסואם,  
שלטים שנשאו שמות עבירות כמו: ביטול תורה, לשון הרע, חלול שבת, גזל, 

ורים בינתיים הלכו והתמלאו המאזניים במלאכים לבנים מצד אחד ושחקנאה.
מצד שני. תוך כדי טיפוסם של המלאכים על כפות המאזניים, התעניין האיש 

הוא האדם הנידון במשפט זה. להפתעתו לא היה נבול כשהתשובה י לדעת מ
הברורה חדרה לאוזניו: ״שלך!״ הוא בעצמו נידון כאן במשפט! כאן מתבצעת  

והנה הכרוז  .והכף נוטה לכיוון השחור. שיניו החלו לנקוש ברעד  הכרעת דינו!
"  מכריז ושואל, האם נשארו עוד מלאכים? התשובה לא אחרה לבוא : ״לא

ו, ואם כן אפשר לצרפם לצד  ייסורים בימי ח יסבל היהודי    י״אולז  ושוב שואל הכרו
הזכויות?״ מיד מופיעה מרכבה ענקית של מלאכים שנבראו ממנות הייסורים שסבל,  

של   מלאך  כל  מהמאזנים  יוכנגד  הורידו  אותם  סורים  שמירקן  שחורים,  מלאכים 
וכפות  העוונות. ויורד  הולך  השחורים  של  שמשקלם  ראה  הוא  מעט,  לו  רווח  כעת 

זו לזו. כאשר תמו גם מלאכי הייסורים ראה שהכף עדיין   המאזניים כמעט משתוות 
נוטה במשהו לצד העבירות, והבין שמצבו בכי רע. הנה עוד מעט קט יוכרז על פסק  

מקול  סורים!" יעוד קצת    י ו. בצר לו נפלטה מפיו זעקה מרה: ״הבו ללרעת  -הדין, והכף  
הצעקה התעורר האיש מחלומו, ובני ביתו של הרב, אשר נבהלו מהזעקה חשה לעברו  

, רק עכשיו הבין שהכול היה חלום. הוא קם מהכורסה ופנה לעבר  הושאלוהו מה קר 
״, השיב האיש,״אך  הרבנית קראה אחריו: ״הרי רצית לדבר עם הרב״, ״אכן  הדלת 

 ׳לקח טוב׳) ילקוט (ן השמים״. מכעת כבר אין צורך. קיבלתי את תשובתי  

 

עושה   ההיש ,  רב בעירלשנתקבל    ,המנהג אשר כל רב חדש   ההי,בעיר מיץ  
בעל   הרבויכתבה על לוח הפנקס דשם, וכאשר נתקבל    ,איזה תקנה חדשה

ארי" הפנקס  ,לרב  "השאגת  את  להביא  תחמוד"...ויכתוב,  ,ציוה  לא ",  "לא 
רבינו הלא זה כתוב "אנשי העיר המה ראו כן תמהו, וישאלו אותו    .. ."תגנוב
נזהרים כל  כי מה שכתוב בתורה אין אתם    , הן רואה אנכי"  הרב: ויען  ."בתורה

אולי  ,, לכן כתבתי גם אלו בין התקנותמאוד  ואילו בהתקנות אתם נזהרים  כך,
   ליקוטי ישרים).(" תקיימו אותם יותר כמו שאתם מקיימים יתר התקנות

 
כדי שלא יהא  ,  הספר תורהטעם שאין המפטיר מתחיל הברכות עד שיגלול  

לא יוכל לשמוע ההפטרה, או הטעם משום שיש בזיון לספר תורה  הגולל טרוד ו
 . (שבלי הלקט) שלא נגלל עדיין וקוראים בנביאים

 
מכתב מאלף שכתב ר' אברהם ישעיהו מן שליט״א:הנה בשנת תשמ״ו בחודש 

חותני,   מורי  "כאשר  זצתמוז:  פרידלנדר  חיים  רבי  רוחני  הצדיק  מנהל  ״ל, 
ממנו לא קם, ובשבוע האחרון  דישיבת פוניבז׳, חלה את חליו האחרון אשר  

החמיר מצבו ביותר, עד שכבר לא דיבר ולא הוציא הגה מפיו.נכנסתי אז לבית 
ומיד אמר שנלך יחד אל  ״ל, לספר על מצבו הקשה והחמור,  מרן [הרב שך] זצ

ביתו שליד הישיבה כדי לבקרו ולחזקו, כי כידוע, היתה הידידות ביניהם ידידות של  
רות שנים, ואין כאן המקום לפרט.והנה כשנכנסנו לחדרו, הביע  אהבה שאין לתארה, עש

לבקרו, ובקושי רב הצליח קצת לקום ממקומו    הרב שךבפני קורת רוח על בואו של מרן ז 
זצ מרן  רבינו  של  מרן  לכבודו  וחכמת  גדולת  את  אספר  שך ״ל.ועתה  את    הרב  שמצא 

ובמה  .  ידעו שימיו ספורים   ״ל, הדברים הנכונים בעת קשה כזו, כאשר הכל, ואף מו״ח זצ
אפשר לחזק במצב נורא כזה?וזוכרני כמו היום את הדברים במעמד הנורא הזה, שמרן  
מצב שהוא   הוא, ובכל  באשר  מישראל  קודש אלוקים חיים, שאדם  ואמר דברי  פתח 
נמצא ואף כאשר אינו יכול לדבר מכל סיבה שהיא, ואינו יכול להגות ולעמול בתורה,  

ול אפילו להתפלל ולבקש מאת הקב״ה דבר, מכל מקום עדיין יש לו אפשרות  ואינו יכ
  לחטוף ולקיים מצוות רבות כלא סוף. ומה הן המצוות שהוא יכול לקיים בשעה קשה כזו? 
והוסיף והמשיך מרן זצ״ל: הנה יושב האדם ליד החלון [כי מו״ח זצ״ל ישב אז בשעת  

צים הגדולים בחוץ, וכן את השמש וכל  הביקור ליד החלון שבחדר ביתו], ורואה את הע
הבריאה והיקום.הרי בכל רגע ורגע הוא יכול לחשוב מי ברא אלה אם לא הקב״ה, אשר  
הוא הבורא והוא היוצר והוא ורק הוא מקיים את הבריאה, ומתמלא ליבו באהבת ה׳.  
הרי בכל מחשבה ומחשבה כזאת, הוא מקיים מצוות רבות לאין ערוך, והן מצות האמונה  
בהקב״ה ומצות ייחוד השם ומצות אהבת ה׳. ושכרן הוא לאין ערוך ואין קץ. וכל זה  
בלא שום טירחא ובלא דיבור או עשייה, ורק במחשבה גרידא הוא מקיים רצון השם  
בכל רגע ורגע. וכה המשיך מרן, הרי אף כשחושב האדם על עצמו, כל רמ״ח איבריו  

. הבריאה המופלאה איך רואה, ושומע,  "קיושס״ה גידיו הם בבחינת "מבשרי אחזה אלו
וחושב. והרי שוב ושוב הוא מקיים מצוות רבות לאין תכלית.וראינו כמה אורו עיניו של  

כאלה  הגאון הצדיק  מורי חמי דברים  לומר  גדולה החכמה  וכמה  דברים אלה.  אחרי   ,
ולת  לאדם גדול וצדיק שנמצא במיטת חליו וימיו ספורים. וכמה אבהות ומחשבה על הז 

לעודד ולחזק כל אדם באשר הוא. ובוודאי את    זצ"ל ראינו בשעה זו. כמה רצה מרן  
 (ילקוט יוסיף לקח)מקורביו החביבים והיקרים לו מאד".

  
 

אם יעשה את    ,גזילה  או   שעשה מעשה של גניבהאיך יתכן שאדם  :  שאלה
 יעבור על איסור נוסף?  ,מעשה בארץ ישראל תואו

והכניס מתחום   ,המסיג גבול רעהו  )סימן שע"ו(  "שולחן ערוך"ב בוכת  תשובה:
תחומו   בתוך  באר   . ..  ....חבירו  הגבול    ץואם  הסיג  של ,ישראל  הלאו  מלבד 

גשנוה  "סיג גבול אשר גבלו ראשוניםעובר גם בלאו "אל תגניבה  או גזילה  
 .רק בארץ ישראל

   "  " " " 

 "" "" 

   "" " " 

  "" " " 

         )  ישראל סלנט     '  ר  . (     מי שהולך נגד טבעו  הוא   הגדול האמיתי   
 (משלי שועלים) . מלסבול חכם בעיניו . טוב לסבול שוטה בכל עניניו   

 שלא מחמת מעשים רעים, עתיד שיתעלה. .(ר' יהודה החסיד) , הנבזה בעיני בני אדם      

ללל
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דהילולא של מרנ הרה"ק  ליומא 
מקרעטשניפ  זאב  אליעזר  רבי 
הרה"ק  מרנ  בנ  הי"ד  זצוק"ל 
זצוק"ל,  מקרעטשניפ  מאיר  רבי 
כ"ז  ביומ  נעקד על קידוש השמ 

אייר תש"ד

הרה"ק רבי אליעזר וולפ זצוק"ל היה 
והרבה  קודש  אש  כשלהבת  מתפלל 
פעמ  תפלותיו.  ידי  על  פעל  ישועות 
נתפ� יהודי אחד על עבירה מ�ויימת 
וגזרו עליו מא�ר לתקופה ממושכת. 
בהיותו איש נכבד, ני�ה להשפיע על 
ידי הקשרימ שהיו לו ועל ידי ממונ רב, 
כדי לקבל חנינה, או שלפחות ימתיקו 
כל  לו את גזר הדינ, אכ ללא הואיל, 

העמל אשר השקיע הלכ לטמיונ.

בערב ראש השנה שיגר שליח מיוחד 
עמ  זאב,  אליעזר  רבי  הקדוש  לרבי 
לטובה  אותו  יזכור  שהרבי  בקשה 
ביומ הדינ ויפעל עבורו ישועה. הרבי 
נענע בראשו, וביקש שהשליח ימתינ 

עד אחרי ראש השנה.

ונכנ�  השליח  חזר  לעשור  כ�א  בינ 
מה  לשאול  מקרעטשניפ  לרבי  שוב 
עליו לענות לשולחו, אכ הרבי ביקש 
יומ  לאחר  עד  שישאר  שוב  ממנו 
הכפורימ. במוצאי יומ הכיפורימ נכנ� 
השליח שוב לרבי, כאשר הוא מתחננ 
שהרבי ירחמ על היהודי הנמק בבית 
גמ בפעמ הזאת השיב הרבי  ה�והר. 
עדיינ  כי  לו  באומרו  ריקמ,  פניו  את 
עליו  וציווה  עבורו,  תשובה  בפיו  אינ 

להמתינ עד מוצאי שמחת תורה.

האדמו"ר  קרא  תורה  שמחת  במוצאי 
לו:  ואמר  לשליח,  זאב  אליעזר  רבי 
הוא  אמ  עבורו!  נפש  פדיונ  "מצאתי 
ינדב כתר תורה מכ�פ יזכה להשתחרר 
ונשתוממ,  השליח  תמה  ממא�רו". 
כתר  בינ  הקשר  מה  מבינ  אינו  כשהוא 
אדמ  והוצאת  שבויימ  לפדיונ  תורה 

לחפשי ממא�רו.

הרבי ראה את פליאתו ונענה: "מה הפלא? 
"יושב  הנוראימ  בימימ  התפללנו  ככ  הרי 
במא�ר,  שיושב  מי  ישועה",  כתרו  �תר, 
תורה...  כתר  היא  ישועתו  וב�תר,  בהחבא 
ויצא  תורה,  כתר  נדב  היהודי  הווה,  ככ  ואמנמ 
פשר  את  ויבינ  שידע  בלי  ממא�רו,  לחפשי 

שחרורו הפתאומי.

אינ  זצוק"ל  מ�פינקא  יו�פ  האמרי  בעל  מרנ  כ"ק  של  בקדושתו 
כל שהוא. הרבי הקדוש פלא הדורות רבי מרדכי  לנו שומ מושג 
יו�פ  האמרי  הרה"ק  של  בשבחו  מרבה  היה  זצוק"ל  מנדבורנה 
מ�פינקא זצוק"ל, ובינ השאר היה אומר: "ווענ איכ גיי ארויפ אינ 
די הימלענ ברענגענ יודענ ישועות, באגעגינ איכ שוינ מאיר יו�פ, 
מיט  שאקווע�  פילע  מיט  שטיוול�  גרוי�ע  די  מיט  טלאפעט 
ישועות פאר יודענ..." [כשאני עולה למעלה לשמימ לפעול ישועות 

עבור יהודימ, אני פוגש כבר את מאיר יו�פ (הלא 
כבר  צועד  כשהוא  מ�פינקא)  יו�פ  האמרי  הוא 
עמ  מלאות  שקימ  עמ  הגדולות  המגפיימ  עמ 

ישועות לכלל ישראל].
בשבוע שעבר הזכרנו בפתיחה את דברי הרבי 
מפרשי�חה  בונימ  שמחה  רבי  הרבי  הקדוש 
זצוק"ל שהיה אומר, שכל יהודי צריכ שיהיה לו 
רבי בעולמ הזה ורבי בעולמ הבא. הרבי האמרי 
יו�פ אמר פעמ על עצמו שזכה להתפלל שנה 
וחצי עמ הרה"ק הקדושת לוי. שאלו אדמ אחד: 
נ�תלק  לוי  שהקדושת  אחרי  נולד  הרבי  הרי 
וחצי  שנה  שהתפללתמ  יתכנ  ואיכ  מהעולמ, 
עמו? ענה לו הרבי: לא הבנת, אני ראיתי פעמ 
קטע ב�פר קדושת לוי המדבר מענינ תפלה איכ 
צריכימ להתפלל, אחרי שראיתי את זה היה לי 

מזה התעוררות למשכ שנה וחצי, בהמ התפללתי 
מדי יומ ביומו בהתלהבות והתעוררות עצומה לאור 

דבריו המעוררימ של הקדושת לוי...
ואגב שאנו מדברימ על תפלתו של האמרי יו�פ, הרה"ק הערוגת 
הבושמ התבטא פעמ שכשהאמרי יו�פ מתפלל מרגישימ 18 מיל 

�ביב העיר �פינקא את קדושתו ויראתו...
נ�יימ ב�גולה מיוחדת מהרבי האמרי יו�פ. פעמ נכנ� אליו יהודי 
והתאוננ שהוא לא זכה לא לבנימ ולא לפרנ�ה רחמנא ליצלנ. אמר 
לו הרבי זצוק"ל: "האמ אתה מולח את הדגימ לכבוד שבת קודש?". 
כשהח�יד ענה בשלילה, אמר לו הרבי: "אמ ככ, תתחיל למלוח את 
הדגימ בכל ערב שבת, כי הגמרא אומרת (קידושינ דפ מ"א ע"א) "רבא 
בגימטריא 'בני חיי ומזוני'. אמ אתה רוצה  מלח שיבוטא", רב"א 
לזכות לבני חיי ומזוני, ע�וק במליחת הדגימ לכבוד שבת, ותיוושע 

(מתוכ הפתיחה לשיעור, ה' אייר, יומא דפ ו')בהמ!...".

וכמה  האדמ  של  שמו  הזכרת  על  בפתיחה  דברנו  שעבר  בשבוע 
זה מקרב ומחבר (מובא בגליונ זה במדור מיני מתיקה), נ�פר �יפור 
בענינ זה על הרבי הקדוש רבי יעקב יו�פ מ�פינקא זצוק"ל, הרבי 
שהשפעתו היתה עצומה על העיר בני ברק, וגמ אני הקטנ נכנ�תי 
כבנ  הרבי  את  לשמוע  דונולו  ברחוב  מדרשו  לבית  פעמימ  כמה 
הטהור  מליבו  שיצאה  העומר,  ב�פירת  אביו  לפני  המתחטא 

בהתלהבות ובאש קודש.
מ�ופר על יהודי מ�ויימ שבצעירותו לפני השואה הוא למד אצל 

הרבי ב�פינקא, אולמ לאחר המלחמה הוא התקלקל בצוק העיתימ, 
ירד מהדרכ, ואפ הפכ לכופר להכעי� רחמנא ליצלנ.

לאחר השואה, בשנת תשי"ד עלה הרבי לארצ, ואותו יהודי שמע 
על ככ ונזכר בשנות נערותו ובימי לימודיו בישיבה, והחליט להיכנ� 
לטיש של הרבי. ואכנ הוא הגיע לבית מדרשו של הרבי, הוא נכנ� 

בעת הטיש, והתחבא באחת הפינות שהרבי לא ירגיש בו.
לאחר הטיש, כשכולמ עברו להגיד לרבי "גיט שבת", הי�� היהודי 
אמ כדאי לו לעבור אצל הרבי. אכ לב�ופ הוא החליט שהוא חייב 
לעבור אצל הרבי, וממילא הוא לא בטוח שהרבי יכיר אותו בכלל, 
כי לפני המלחמה הוא הרי הלכ עטור בזקנ ופאות, וכאנ הוא הופיע 

בהופעה גויית מובהקת...
כשהוא עבר ליד הרבי, הכירו הרבי מיד, ה�תכל עליו, 
ושאל אותו שאלה אחת: "חיימ! וואו איז די גארטל?" 

[חיימ, איפה הגארטל?]...
כששמע היהודי את השאלה הזאת, חש את החמימות 
הוא  שהכירו  שלמרות  הרבי,  של  השופעת  והאהבה 
ומיד  בלבד...  הגארטל  על  רק  כלומ,  אותו  שאל  לא 
חזר  חייו,  אורחות  את  שינה  הוא  בקרבו.  לבו  נהפכ 
לכור מחצבתו, והחל לשלוח את ילדיו לתלמוד תורה. 
וככ זכה לבנות בית יהודי ולהקימ דורות כשרימ של 

תורה ויראת שמימ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, ו' אייר, יומא דפ ז')

בעת שהכני� כ"ק מרנ הרבי בעל השפע חיימ מצאנז 
זצוק"ל את בנו האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג שליט"א 
ואדמורי"מ,  רבנימ  עשרות  במעמד  אבינו  אברהמ  של  בבריתו 
התכבד מרנ בעל הלב שמחה מגור זצוק"ל באמירת הברכות. לידו 

עמד שמ הח�יד ר' לייבל ציוויאק ובנו הבחור יצחק מאיר.
באמצע הברית שאל ר' לייבל את בנו: מדוע מאחלימ דווקא בברית 
ולחופה  לתורה  יכנ�  כנ  שנכנ� לברית  "כשמ  הברכה  את  מילה 
ולמעשימ טובימ", ומדוע לא מאחלימ זאת בשאר מצוות שאדמ 
עושה? ענה לו בנו הבחור שהוא ראה ב�פר אור ישרימ בשמ הרבי 
הצמח צדיק מויז'ניצ זצוק"ל, שבמצות מילה התינוק מקיימ את 
המצוה ללא שומ פניות, ועל זה מברכימ אותו כשמ שנכנ� למצוה 

זו בלי שומ פניות, כנ יכנ� גמ לשאר מצוות ללא שומ פניות.
כשיצאו מהברית, פנה מרנ הלב שמחה אל הבחור ושאל אותו: 
"בשמ מי אמרת את הוורט?". כשהבחור ענה לרבי, הגיב מרנ 
הרבי ואמר: "דא� איז א גוט ווארט" [זה וורט יפה מאוד]. והרבי 
הו�יפ ואמר: "ולי נראה הטעמ על פי מה שאומרימ בשמ הרבי 
מקוצק שפרשת קדושימ מתחילה "קדושימ תהיו" ומ�יימת 
"דמיהמ במ", לרמז לנו, "בליט זאל זיכ גי�נ, אונ א קדוש זאל 
מענ זיינ" [קדושימ תהיו – גמ אמ זה יעלה בדמ!]. ועל זה 
מברכימ את הילד, כשמ שנכנ� לברית – ששפכ על ככ את 
דמו, כנ יזכה לתורה ולמצוות אחרות שיהיה מוכנ לשפוכ 

עליהמ את דמו, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות �"ג ע"ב) אינ 
דברי תורה נקנינ אלא במי שממית עצמו עליה.

(מתוכ הפתיחה לשיעור, ז' אייר, יומא דפ ח')

תתחיל 
למלוח 

את הדגימ 
בכל ערב 
שבת



מזכה  מרגליות  מפיק  פה  החשוב  שיעור  המגיד  לכבוד 
קובל�קי  ישעיהו  אברהמ  רבי  הגאונ  הרב  הרבימ 

שליט"א
בימימ אלה אשר אנו מתאבלימ על תלמידי רבי עקיבא 
שלא נהגו כבוד זה בזה, ועלינו להשתדל להרבות באהבת 
חברימ ובכבוד חברימ, רציתי לכתוב דבר חידוש בענינ זה.

ידוע כי המחלוקת היא בבחינת אש הוא עד אבדונ תאכל, 
וכמו שאמרו ב�נהדרינ (ז' ע"א): "אמר רב הונא, האי תיגרא 
כשהנהר  רש"י:  ופירש  ְּדַמָּיא".  דבידקא  לצינורא  ַּדְמָיא 
גדל פעמימ שהוא יוצא לשדות שעל אגפיו כעינ ניגרימ 
וצינורות 

קטנימ, ואמ אינו �ותמו מיד, הולכ ומרחיב ושוב אינו יכול 
ל�ותמו.

והנה שמעתי משארי הגאונ המופלג כבוד מוהר"ר פינח� 
�ג"ל ז"ל, כי דבר זה רמוז באותיות של תיבת מחלוק"ת. 
כיצד, מ' יש לה רק פתיחה קטנה מלמטה, ככ מתחילה 
המחלוקת, אחר ככ מתרבה ונעשה פתח פתוח כמו ח', 
אחר ככ מתלהב אש המחלוקת עד למעלה, זהו אות ל', 
מגדל הפורח, אחר ככ יורד למטה עד התהומ, זהו אות 
ק', והרי הוא ברומ רקיע ובעומקא דארעא, אחר ככ נמשכ 
משכ זמנ גדול והוא מחזיק מעמד, כצורת אות ת', שיש 
ו' המפ�יק, זה  לה שני רגלימ והיא יושבת היטב. ואות 

משענת המטה אשר בידו להחזיק המחלוקת.
ונ"ל להו�יפ שאותיות שלומ רומזימ להיפוכ מזה. ש' יש 
לה מעט פירוד למעלה, שבתחילת השלומ עדיינ יש קצת 
פירוד, ל' אינ לה פירוד כלל, ו' הוא ישר לגמרי, ואח"כ מ', 
רומז שכולמ באחדות אחד, כפי המבואר בבני יששכר, 

שעיגול רומז שהכל שווינ יחד.
תודה רבה, דוד כצ 

(כה, לז). היה פעמ יהודי  לו בנשכ   את כ�פכ לא תתנ 
שלוה כ�פ ברבית מכמה אנשימ, ולב�ופ הוא פשט את 
הרגל והמ הפ�ידו בידו את כל כ�פמ. נכנ�ו האנשימ אל 
הגאונ הגדול מרנ הרב מטשעבינ זצוק"ל והתלוננו בפניו על 
אותו יהודי. אמר להמ רבינו בשמ אביו הגאונ בעל הכוכב 
מיעקב זצוק"ל, שלכאורה יש לתמוה על לשונ הפ�וק "את 
כ�פכ לא תתנ לו בנשכ", שהיה צריכ לומר לא תלוה לו, 
היא  שככ  מלמדנו  הפ�וק  לו? אלא  תתנ  לא  כתוב  למה 
דרכמ של אנשימ הלווימ ברבית שלב�ופ המ מפ�ידימ את 

הכל והכ�פ הרי הוא כמתנה אצלמ ולא כהלוואה...

מפני  חרב?  מה  מפני  ראשונ  (יומא דפ ט' ע"ב) למדנו: "מקדש  בדפ היומי 
דמימ...  ושפיכות  עריות,  וגלוי  זרה,  עבודה  בו,  שהיו  דברימ  שלשה 
אבל מקדש שני שהיו עו�קינ בתורה ובמצות וגמילות ח�דימ מפני מה 
חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנמ. ללמדכ ששקולה שנאת חנמ כנגד 
שלש עבירות, עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמימ". וזה בדיוק בשבוע 
הזה (פרשת אחרי קדושימ) שבו אנו קוראימ בתורה מצות "ואהבת לרעכ כמוכ", 
ובימי �פירת העומר שבהמ אנו מתאבלימ מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, הרי לנו 

עד כמה אנו צריכימ להתחזק באהבת חינמ ובכבוד חברימ.
נ�פר �יפור נורא שאותו �יפר המגיד הגדול רבי שלומ שבדרונ זצוק"ל. באחד 
מימי חול המועד פנה פעמ הגאונ הגדול רבי אי�ר זלמנ מלצר זצוק"ל לר' דוד 
פינקל וביקש ממנו להביא לו עט ונייר. ר' דוד תמה מה כל ככ חשוב לכתוב בחול 
המועד, וני�ה לומר לרבי אי�ר זלמנ: "הלא חול המועד היומ...", אכ רבי אי�ר 
זלמנ ענה לו מיד: "זה בשבילי פיקוח נפש!". ר' דוד לא יכול להתאפק ושאל את 

רבי אי�ר זלמנ: "איזה פיקוח נפש יש לרב לכתוב בחול המועד?".
ה�ביר לו רבי אי�ר זלמנ את הענינ ואמר: "מכיונ שבחול המועד באימ אלי הרבה 

אנשימ, ואני כשאני רואה אנשימ אני מיד מכיר בכל אחד את המעלות והח�רונות, 
ולכנ הכנתי לעצמי פתק ובו כתוב הפ�וק "עיניכ לנוכח יביטו ועפעפיכ יישירו נגדכ", 
שהכוונה היא שאדמ י�תכל על עצמו: ומה איתכ? וכי אתה שלמ? האמ אינ לכ ח�רונות? 
ואז כשאני מדבר עמ אנשימ אני פותח את המגירה מפעמ לפעמ ומתבוננ בדברי הפ�וק. 

לאחרונה אבד לי הפתק שלי ולכנ אני חייב לכתוב לעצמי פתק חדש...
כש�יפר ר' דוד �יפור זה הפטיר ואמר: "ראו מה היה אצל רבי אי�ר זלמנ פיקוח נפש!"...

(מתוכ הפתיחה לשיעור, ח' אייר, יומא דפ ט')

מאמר על קבלת התורה במדבר �יני – מאת המגיד  מישרימ הגאונ הצדיק רבי שבתי יודלביצ זצוק"ל
בטעמ הדבר שהתורה ניתנה במדבר דווקא, כבר דרשו חכמינו ז"ל כמה טעמימ, אולמ אנו נו�יפ טעמ נו�פ בדבר.

אדמ עלול לבוא ולטעונ: אמ אני מתגורר במקומ תורה, אמ בעירי יש בית מדרש בו יושבימ תלמידי חכמימ ומתנצחימ בהלכה, אמ ישנה 'אוירה' של תורה, יש 'מצב' 
של התעלות, אז אני יכול לע�וק בתורה כראוי ולהתעלות. אולמ כאשר אני נמצא לבד, שלא במקומ תורה, בלי בית מדרש, בלי אוירה תומכת, במצב כזה אינני יכול 

לעשות כלומ, אינני מ�וגל...
מה עשה הקב"ה? הוא נתנ לנו את התורה דווקא במדבר, ללמדנו שגמ אמ אתה נמצא במדבר שממה רוחנית, גמ אינ �ביבכ שומ לחלוחית של תורה, גמ אמ אתה 
נמצא במקומ צחיח מכל דבר שריח של קדושה נודפ הימנו – אינ זה פוטר אותכ מלעשות את שלכ, לעלות ולהתעלות, שכנ הלא התורה הקדושה עצמה ניתנה במדבר!

זוהי אולי כוונת הפ�וק "קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש", כי הנה המדבר עמד וטענ: בישוב ישנמ בתי כנ�יות, בתי מדרשות, קול התורה נשמע ברמה, אולמ אני, 
מה יהא עלי? מתי אזכה גמ אני למעט לחלוחית של רוחניות? הלא אני שממ וריק! ככ טוענ המדבר וכולו כי�ופינ וגעגועימ לשמוע אפ הוא את קול ה'. "קול ה' יחיל 

מדבר" – המדבר מייחל ומצפה לשמוע אפ הוא את קול ה'.
ומה עונה לו הקב"ה? "יחיל ה' מדבר קדש" – גמ הקב"ה מייחל ומצפה להשפיע שפע קדושה על המדבר, כי כמה שהמדבר מייחל, כמה שהמדבר מחכה ומצפה, ככ 
הקב"ה נותנ לו ומשפיע לו את חפצו. אמ "קול ה' יחיל מדבר" – אז "יחיל ה' מדבר קדש"! כמה שהמדבר מלא געגועימ לקול ה' – ככ הקב"ה מייחל אפ הוא להשפיע 

עליו שפע קדושה.
ודבר זה הוא לימוד גדול לאדמ, שאפילו אמ כל עולמו נראה לו כמדבר שממה רוחני, אינ זה פוטר אותו מלעשות את שלו! אדרבה, אמ הוא מצידו ייחל, אמ הוא יתאמצ, 

והוא יקווה וישתוקק לשמוע את קול ה' בתוכ המדבר שבו הוא נמצא, ישפיע עליו הקב"ה שפע של קדושה, שפע של רוחניות!
בדורנו אנחנו נמצאימ בבחינה מ�ויימת במדבר שממה של רוחניות, בחינת "דור המדבר", ירידת הדורות ניכרת על כל פ�יעה, ובתוכ המדבר הזה, אנחנו רואימ בעיניימ 
מצב של "לא רעב ללחמ ולא צמא למימ כי אמ לשמוע את דבר השמ", והרי זו ממש בחינה של "קול ה' יחיל מדבר", המדבר מצפה ומייחל לשמוע את דברי ה', ואינ 

�פק כי מנגד "יחיל ה' מדבר קדש", הקב"ה מצידו ישפיע שפע של קדושה על המדבר הזה!

הרבי הקדוש בעל האמרי יו�פ מ�פינקא זצוק"ל היה אומר על 
הפ�וק "וידעת היומ והשבות אל לבבכ כי ה' הוא האלקימ וכו' אינ עוד", 
שהפירוש הוא, "וידעת היומ" – מה אתה צריכ לדעת, "כי ה' הוא האלקימ וכו'", 

אבל חוצ מזה "אינ עוד" – מער דארפ�טו נישט ווי�נ [-יותר מזה אינ אתה צריכ 
לדעת כלומ]. 

בימי �פירת העומר אנו מתאבלימ על תלמידי רבי עקיבא שמתו על שלא נהגו כבוד זה בזה. ואמ כנ תיקונ 
העולמ בימי �פירת העומר בפרט וכל השנה בכלל, לנהוג כבוד זה בזה.

לפני 15 שנה שמעתי הרצאה מאת הרב ברוורמנ שליט"א, מרבני ארגונ 'ערכימ', בה הוא אמר משהו שנחקק 
לי בעצמות. הוא אמר, שכאשר פונימ לאדמ בשמו הפרטי, זה גורמ לו ריגוש וזה מקרב אותו אליכ. מלמד 
בחיידר עמ 30 ילדימ בכיתה בלי עינ הרע, שצריכ לגרומ לככ שכל הילדימ יהיו מחוברימ אליו ומרוכזימ 

בחומר הנלמד, מה הפתרונ? תקרא לילד בשמ, זה מרגש אותו ומחבר אותו, וככ אתה מתקשר אליו.
בדפ היומי (דפ ד ע"ב) למדנו: "דאמר רבי חנינא, לא יאמר אדמ דבר לחבירו אלא אמ כנ קורהו". חשבתי 
בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא, שיש כאנ רמז לרעיונ הנ"ל, לא יאמר אדמ דבר לחבירו אלא אמ כנ קורהו, 

כלומר אלא אמ הוא קורא לו בשמ, ואז תראה איזה חיבור נוצר ביניכמ.
אינני יכול לשכוח כשהייתי עובר אצל מורי ורבי אביהמ של ישראל מרנ הרבי הבאר יעקב מנדבורנה זצוק"ל, 
להגיד גיט שבת לרבי, היה הרבי עונה לי במתק לשונו: "גיט שבת אברהמ'ל"... מה זה היה עושה לי, כמה רגש 

קיבלתי, וכמה זה מילא אותי מכפ רגל ועד ראש...
יש אימרה בשמ צדיקימ, יומ שלא עשית בו ח�ד אינו יומ! ואינ הכוונה דווקא ל�חוב שקי תפוחי אדמה 

לזולת... כמה פשוט וקל כשאומרימ לחבר 'בוקר טוב' להו�יפ את שמו, כמה זה מחבר את הלבבות!



1 יד ג י המ רו פ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" חלקית ---הוכתרה בהצלחה   יד הצי ת  ימ מש "   ד " ס פרק    

 יני: י נ תקציר ע 
ב בחיי  , חיים שלום מאוה ה שלימה ב ו ש ו בת החזיר ו ל ימת במש   אה הצלחה ו אם להמשיך להיפגש עם חיים שלום, הוא לא ר   , חבט רים זלמן מת אפ 

לאחר שיפשוט את מדי הצבא הוא    , הוורדים   החלומות   יימים ת בזה לא מס   , ר להיות הרמטכ"ל יחתו כזי ומשם  הוא שואף להיות אלוף מר   , הצבא 
 ת מפא"י ויכבוש את כס ראשות הממשלה.  ג יתערה במפל 

זלמן  ם  פרי , א וב את הכל ז רצינית לע לו אין לו מחשבה    מסיבים   י ' אנשי בנג עם כאלו חלומות אי אפשר לשוב בתשובה. למרות הרדיפות העצומות ש 
 אבל חיים שלום אינו מוכן נפשית לכך.  בחברה מחדש.    לב ת ש הוא מבטיח לו עזרה לה   , בא השתחרר מחיי הצ רבות ל   מפציר בו 

איך אפשר להפקיר    , לתכלית, מאידך מצד אחד אין טעם בכל המפגשים אם לא מגיעים    , יט קשה לו להחל   , מתהפך על משכבו בלילות   אפרים זלמן 
ואין, הרעיון נשמע נועז  יש קבוע תאריך נ בלי להתנות תנאים אלא ל   צארטיל השידוך עם  שיב את  לה   , במוחו רעיון נועז   עולה   לבסוף   ? אותו לידי הסט"א 

לחיים  חרד מעצם הרעיון להציע את צארטיל המושלמת  לבדוק אם רעיון זה נכון ובר יישום, אביו נ   , אביו   ם התייעץ ע וקשה ליישום, לשם כך הוא בא ל 
 ום. ישרה, אין לרעיון כזה מק שלום שירד מהדרך ה 

           אל חיק היהדות. ה  ד ו ב שיב נשמה א לא לטרוק את הדלת כדי לה   , ארץ   דרך הוא מבקש מאביו במלוא ה   , לא נואש מן  ל ז רים  פ א 
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^ ̂ ^^ 

. הוא לא מצליח  וחס   כי חיים שלום נמצא במצב נפשי קשה עד כדי חלילה   רגע בו התבשר בנו ל י של  ר מהדימו עומד נסע רב משה יוסף  
 ב היום? מצ פשוט בין המקרה ההוא ל אינו מבין חילוק    כדי כך האם עד    , להבין מה קורה לבן שלו 

 אבל הוא חייב להבהיר לנו שאין כל דמיון.   , על בנו   ער ת ס ה ל הוא לא אוהב  

לא    תי בתמימות כי חיים שלום ב חש   באותו זמן   , בלהט הגיב    , ל אינו דומה כל והלא    , דבר ללא    ר דב מה  איך אתה מד   , תך כלל ו א איני מבין  " 
ם ואין  וברות השני ככל שע   , מציאות החיים   עם תבך  כבד, חשבתי שהס להתבודד לאחר האסון ה סתר  למקום  רק ברח    , התרחק מאתנו 

כדי    , ע לו את השידוך מחדש להצי , באותו זמן חשבתי  תונות דן עש ב עשה של א ת מ עשו ה שהביאו ל , מ ר בעדו מצב הקשה שסוג א מה מוצ 
. אבל  ים המשיחי ם  ניי ו י צ רק שקצת התבלבל מה   , יש לו חזקת כשרות   כי עדיין   תם ימים או , פשוט היה לי ב ת נפשו בכפו ל י נט מ   ו ת ו א להציל  

   " צוע. בי   כלל ל לבוא    ול יכ רעיון כזה  לאחד כזה אין    , שאול עומק ה ל   ד ד ע יר ש   , עתה התברר 

ש את חזקת  ום יחזור בתשובה בקרוב ויקבל מחד אבא אני בטוח בכך שחיים של   , הפוגות ללא  ן  ל אפרים זלמ עיניו ש דמעו    באותו רגע 
ספק  ם גמורים יכולים לעמוד. אם פעם התלבט הפעם הוא היה משוכנע למעלה מכל  הכשרות, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקי 

 שכך אכן יהיה. 

ה  הצע ו  שאם יזרקו לפני מאד  משוכנע    מן אפרים זל ש התחיל להבין  הוא  ,  ק ל בנו הצדי ש   לעמוד מול המבע הכואב ב משה יוסף  לר   קשה היה 
  דע שצארטיל מחכה לו כשי שלימה  ישוב בתשובה  אכן    שלום חיים  ש   וח בט הוא  ,  ה ר ז ת בח האמ אותו אל    להביא אמיתי    " זרז " יהיה בזה    , כזו 

  יתנער א כבעבר)  ל (ש תית  אמי   לחיים שלום שאם ההצעה תשמע  לו  פשוט    , פים אותו הדמיונות שאופ מול כל הררי    היא שווה ערך אמיתי 
   . רק הס   חלומות   וכל   א מהצב 

ולא מסוגל  הבית    על קדושת מאד  שחרד  קנאי אמיתי  גם  הוא    , הבטחות סרק ל ין  לא מאמ ותר ו וכח י רב משה יוסף הוא אדם מפ ש   א ל א 
הצעה  הוא הניד את ראשו בלאו מוחלט ל   שים. ד ו כל הערכים המק ב אדם שבגד  בן    , ל כ מ   מור הש   ו בית ס לתוך  ני דעת להכ ות על ה להעל 
 ילית. ו האו 

אליו  נמצא בעולם שסוע וממש מתחנן  ש מלל  האו ם שלום ל חיי הקשה ש  ו מצב את  וב ושוב  ש אר  תי  וא ה   אפרים זלמן פרץ בבכי נורא, 
ההצלה היחידה שיכולה    ו ז   וכם. אותו בת להטביע  מאיימים  שרוגש וגליו    וער הס   שיוכל לצאת מתוך הים כדי    , ה עבה לו חבל הצל   להושיט 
 . להיות 

יל להתקרב אל  רק התח בזמן ש אם  ,  ך ההצעה של   שלכות של את הה   מבין אתה  ?  מזבח המולך אני צריך להעלות את צארטיל על    ... לכן ו " 
 . ת י מוקש בקשה ה עצם ה שה יוסף מ תמה רב מ   " מה וכמה , עתה על אחת כ חיבור היה שייך למצוא    מנו כי לא התרחקנו מ   " ציונים פרומע  ' א " 

  , ליפות עומק הק   הוא נשמה קדושה שנפלה אל   , איזה פרחח   א ל עברי פי פחת, חיים שלום הוא  אל    נו הבאנו אותו של   אבל אולי בהתנהגות " 
  , תלש מהם נ   ה יתכן שהי   , מצבו ערים ל   , אם היינו ת לאביו הזכיר בעדינו טה וכו'  גמ' בסו ב והלא נאמר    ולא בשמאל   תנו בימין ינו או בגלל שדח 
   ? אותו   המשקל תהיה שנקרב ובת  אולי כעת תש   את אחיזתם בו,   ציונים לא העמיקו בעוד שה 
אפילו שאיננו    , ואל נו את הג יביא ל מרות הכל הוא  ץ ול אר ל   ים ו רחוקים ממנו כרחוק שמ כשאנ   , ברך ת י הבורא  עושה אתנו    כך   א האם ל 

 . וד זלמן ביראת הכב   אפרים " השיב  לל ראויים כ 

חוטא  אלא חותר להשיב את חברו ה   , גיעות וך נ דבר מת אינו מ הוא    , למן דברי אפרים ז האמת זעקה מ   , ל דהם מעומק המש רב משה יוסף נ 
ן על  אי   " תומר דבורה "   קדוש פר ה ס ב   האם   , וטא כדי לקרב את הח   ך תבר י רא  בו מה לא עושה ה   , י לא ידח ממנו נידח הלא כ   , לימה ש בתשובה  

מתרחק    שאינו ורא  אלא לנהוג כמידת הב   , לדחות אותו נים  אסור בשום פ   , חוטא ש ר  לפי החב תייחס כ ם לה ריכי איך צ   , יוחדת התייחסות מ כך  
   . ים מאתנו למרות כל החטא 

   . כל וכל מ   שר לבטל אותם אי אפ   , ת על דבריו ת מחשבה נוספ לת צריכים  
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דעת תורה נקיה   יש לו ש שיחי' מו"צ שה תנאי ב   את ם ז ג   , חת על רגל א   זה חליט ב ה אי אפשר ל  , הזה כמה ימים  רעיון ה על    לחשוב תן לי " 
   . ות כ ו ר שדן בזה א לאחר    סגר את הנושא   " צארטיל אמא ו   פני עה ל צ אז אעלה את הה   , לכך   ן הסכמה לחלוטין ית 

יר  להפק "   מים געון אי שי   הרעיון ה לו ש נרא   אחד   גע ר   , הפוגות הלוך ושוב ללא    במוחו ים  בב תו מס   כשהצדדים   , שני ימי התחבטות קשה לאחר  
את  להפקיר  ש  מתבק כאשר  גם  הוא    " על דם רעך   מוד לא תע " לומר ש   ? נאמר בתורה   ה יפ א   " למען הזולת ובה ביותר שלו  את הנפש הקר 

והסיפור הוא לא    שו"ת רי  ספ   בה ה הר יש בז   למוס בעניין כי פו ל   ס נ א חייך קודמים (לא נכ ל ה   , לחלוטין )  בת ה (   ך זולת   פילו את נפש וא   ך עצמ 
 )  כך ים ל ום המתא המק 

גיע זמן  כעת ה צ"ל ו רב שלמה זלמן ז א  אב יש לו גם חוב אישי ל   , ת רוחנית דו מהתאב ולם  ל את גאון הע צי לה ניתן  על ידי זה  י  אול   , אבל מאידך 
   . או לא   אמיתי השאלה האם זה חשבון    , עון ר י פ ה 

ול את כל הצדדים ולא יכריע רק אם  ק א יש הו   , מאד   ים רחבות פי לו יש כת   , דול ג ה   "צ ו את המ ה  הז לסבך  ניס  להכ השאלה קשה מדי וחייבים  
   . תורה מרת ה או   שכך ידע  

   בר. על הד ריות  יקל לקחת אח   , חווה דעה אין ספק שלאחר שהרב י 
 *** 

 : דת המחתרת במפק צב להבות אש  ו ח ם  ו א נ 
, המקום נראה מבוצר כאיזו  י האדמה ב ו בע וע  שק היה  ש מוארך  טחוב ו חדר  מצא את עצמו בתוך    , רעלה מעיני חיים שלום ה רה  ס כשהו 

במקום  ישבו    , אוירה מיוחדת עד להשרות  זה נו   , הדגישו את האפלולית   אירו ה ש יותר מ   , רבה   פוזרים בדלילות נורות חרום היו מ ,  מפקדה 
   . איש   מאה כ 

על  שכבר ניכר  כאלו  היו    , מה לחפש   ם ה ל שם אם יש  עוד מחוברים לישיבות ובאו להתר   ראה שהיו נ   , אות פ ו עטורי זקן  היו    חצית מהם כמ 
  , איים צב   בעים כו   חבשו ו   היו מגולחים   הם   , ק בפנים עמו   כבר היתר היו    , קלקול זה כבר העיד על התקדמות ב   , סימני שינוי   נם ק ז ו   יהם פאות 
 נכבד. רח ה לאו   מחכים כביכול    , בדריכות ישבו שותקים    כולם 

הוא נזהר מהם    דה של מחתרת, יגררו אותו למפק וחברו  לא חשב שאלי  לרגע    , פלולית, הוא היה מבולבל מאד עיני חיים שלום הסתגלו לא 
הוא רתח בלבו על הבגידה הנוראה, איך    איזו היא.   ות רק שלא ידע המחתר ממפקדות  אחת    בתוך הוא נמצא  ש   ספק לו  ה  לא הי   כמפני אש, 

, איך  למקום מסוכן כל כך אמר להם לא אחת שלא ילך  הוא    , הרי הם ידעו שהתרחק מהם ומהמונם   , זו להכניסו למבצר של המחתרות הע 
 ה. שקר לו במצח נחוש העזו ל 

   חשאי. מל לעצמו ב מל   " ביבתי ד משמעית שיסתלקו מס הודיע להם ח מהמקום    אצא כש   ר ד גמרתי, בלי נ אני איתם  " 

קבוצה  ב שהיה מוקף  נמרץ  אדם    ביקורו של   ל דומיה נקטעה בש ה   . קט ששרר התעורר המקום לתחיה למרות הש   , נשמע קול רחש לפתע  
כשל  זקן קטן  ב   טור ע כחוש  ו בינוני  ובה  ל ג ע ב יה  הברנש ה   , ם לשלומו י שדואג   ו נראה שהם שומרי ראש   , בטבעת הדוקה תרה אותו  קטנה שכי 

בל את המתגייסים החדשים  ק מ   הוא כש   , הוא דרש בשלום כל הנוכחים   , פניו היו מאד רציניות   , אפרפר   כובע אירופאי לראשו חבש    , ספירה 
   . דם ק גיעו למסקנות הנכונות בה שי קנקנם  על  תהות  אלו שבאו ל ומאחל ל   בברכה 

הוא לא אחד מהשורה אלא מנהיג    , ין הנוכחים ב   מאד מוערך הלה  כי  לפי הדריכות וההקשבה  היה    כר ני   , במשא נרגש ביותר מיכן החל  לאחר  
כבר  ש אלו  פתח בדברי ברכה ל , הוא  בר רק את השפה הזאת ו ד כאחד ש   צחה   עמוק בעברית ני  גרו הוא דיבר בקול    , ות ר ת ת המח ברש   גדול 

   . ב עליו ידבר בתפקיד החשו שיצליחו    אית הלאומית ב צ ה   תרת ח להתגייס לשורות המ   , חליטו ליטול חבל במשימה החשובה ביותר ה 

 . הוא פנה לאלו הנבוכים שלא יהססו כי כל יום הוא קריטי במערכה הכבידה   בהמשך 

כשל  חמים  לו שלא יוצאים לאור בגלל מחסור באנשים, אם היו לנו כמות  שובים ביותר  ח תי חסר לנו כוח אדם, ישנם מבצעים  רבו 
על    מקימים את המדינה העברית שממתינה לנו אלפיים שנה ואילו אנו היינו    רורים מזמן במדינתם יטים הא המתחרים, היו הבר   נים ו הארג 

 . לעשייה   כן אל תמתינו הצטרפו אלינו ובכך תהיו שותפים אמיתיים 

   . שיבים מק י  פ י אל בפנ   כאילו הוא עומד   , בפאתוס עמוק ביותר אל הציבור  , הוא דיבר  החשובים   ם ו לא החל לדבר על עקרונות ה   לאחר מיכן 

ואנו  הם  עבור בני   ות הקדושים אל הנצחית שהובטחה לאב לשחרר את ארץ ישר   , ד החשוב בתפקי   העמידה ת  עמד על חוב   בנאומו המרתק 
  וכבר אלפי שנים אנו אותנו מארץ ישראל    ו באו האויבים וגירש בהם ישבנו על המנוחה ועל הנחלה  ת שנים  מאו לאחר    נו לצער   , צאצאיהם 
העולם    לכלות אותנו מן סים  מנ הם    , ימ"ש רעיו  בר מ וח היטלר  ו  בא   ועתה אבוי   , הלאומית   נו ת ט אבדה זהו תבל וכמע   בכל רחבי   מטולטלים 
 .  ישמור ויחוס   ' ה   , איר לנו שריד ופליט ולא להש 

התהומית של הנאצים    ים את עיניהם ולא רואים את כל הרשעות שמכס   יקת העולם שת   ולשתף כביכול פעולה עם ם עלינו לשתוק  הא 
 גנט. מו המ נעץ הנואם את עיניו הבורקות בקהל    .. . ימ"ש 

המקום היחיד שיכול    ו זה   , בארץ ישראל לעם היהודי הנרדף  מסתור  סה  מח   נו להקים מקום עלי   ? מרושע לם ה מה התשובה שלנו מול העו 
  , א זאת אל הפועל צי הו שואפת בכנות ל חידה ש י ה התנועה    לאצ"ל להתגייס    חובה עלינו   , כדי להגשים זאת   , ליטים ליוני הפ י לקלוט את כל מ 

ו  אנ   , ירדן ה דות  ג שתי  בין    שנמצאת   ולה לשחרר את הארץ כ   , חת ויחידה טרה א אנו חרטנו על דלגנו מ   , בלי אינטרסים קטנוניים אחרים 
רק   לא  לכולם  (הימניי דואגים  לתנועות ה לרביזיוניסטים  אלא גם  ואנו    , אל מ ש ם)  ש   ים דואג גם הם יהודים  להם  ארץ  גם  להם  תהיה 
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ארגוני השמאל לא רק שלא מנסים לסייע לנו אלא ממש  , לצערנו  חזקים ונחושים   ם חמי ם אלפי לו אבל לזה אנו צריכי   , ה משוחררת וחזק 
 . ך עליהם כלל מו לס   על כן אין לנו   , תוקעים מקלות בגלגלים 

  ץ זים באר אוח לשחרר את הארץ המובטחת מידי הערבים ש   וכל נ ך  כ   , על הארץ המלאות  ונעמוד בגבורה על זכותנו  נירתע  אנחנו לא  
היא תיפתר בקלי    הפלשתינאים   ת יי ע ב ארצות ואם ירצו לפתור את  הרבה    להם יש   , שום שייכות לארץ   אין להם   , נו כליסטים וגזלנים ת מכור 

כבוש את ארץ  הם דוחפים ל   אבל האמת היא שאין לכל הארצות הערביות שום אינטרס לעזור לאחיהם קלות, רק צריכים לרצות בכך,  
 . זעק אליהם בקול ניחר   ! מכל נכסיה. אסור לנו לתת להם יד   תית האמי שת  ר ו ת האומה הי אבותינו ולנשל א 

מנחם    , לו שמו האמיתי   ם התגלה (לימי ה סוסובר  מש חיים שלום נכבש כליל על ידי דברי הנואם    , ט ר ממגנ כוש   ם ע   , טות רבה הוא דיבר ברהי 
במחתרת  להיות מאותו יום חבר  המלאה    מתו כ ס נתן ה ) ו יה בדמות בדו   תתר מהאנגלים ס ה אלץ ל ונ   אצ"ל ה   של   רת ת שהיה ראש המח   בגין 

ם  הצבאיי כן אם ילבש את המדים  עד כמה יהיה מסו לי בלחימה, הוא הבין  סכים להיות חלק אינטגר , אך לא ה בניק ו ' תפקיד ג ב   האצ"ל 
חומר  מהרכז  הוא ביקש    , לעת עתה ינסה לעזור להם בצורה לא גלויה   , הימין   למחתרות שערק  ן רסמי  בזה יכריז על עצמו באופ   , למחצה 

 ליט בדיוק מה יהיה חלקו בעניין. הוא ישב על החומר ויח   , ה למיד 

 : עלית   בליפתא המסתורי  במרתף  
  ן חצ היה אדם מו שכן    , כה קשה ה מלא זו לא היית ,  את התוצאות על פניו של חיים שלום   ה ' אלי ויוסל ש המסעיר ראו  לאחר גמר המפג 

ם  א ו הם שנ הוא רץ לומר ל ,  הים מהנאום המד שלו    לות ע פ ת ות הה יר את אות ת ס יכול היה לה , הוא לא  תיו ו תחוש ב לבטא את  שאה   לחלוטין 
   : עליהם   התרעם   אך   ה להם על השידול ד ו ה   הוא   , ו לא שמע מאוד   טוריקן כאותו משה סוסובר ור 

נואמים בעולם  שמוע את גדול ה עומד ל   אני ש   י רים ל אומ   יתם ם הי א ,  עות לכל הד   יל פ אקט מש   , כשבוי   י צריכים להביא אות   יתם למה הי " 
   " בשמחה בא    יתי הי 

 .  רב   חוך על דבריו בגי   וסלה וי   אלי הגיבו    " ם סיכונים בעבודה שלנו לא לוקחי אנו  אבל    , חחחחח ידענו שכך תגיב " 

לא פחדו מהתגובות ההיסטריות    מלכתחילה   , ללכוד אותו לידי שורות האצ"ל   , וכנית מראש עבדו לפי ת הם לא פחדו לחשוף לו שבעצם  
אך לא אמרו  ש שהוא יקיים את ההבטחות שלו (לנתק את הקשר עמהם)  לרגע חש   היה להם   לא   , בידיים שלהם   הוא כבר ש ידעו  הם    , שלו 
ח  ו וכה של חודשים הגיעה לידי סיום, עתה מה שנותר להם לדו ר ת שלהם נגמרה, השקעה א חו לי הש   , לא צריכים אותו ר הם  יות בעצם  לו ש 

 להם שהמשימה הוכתרה בהצלחה. ש   למפעיל 

, חיים שלום יצא  ות) לבשר לו כי השליחות שלהם הוכתרה בהצלחה ר ת וחרת בלילה הגיעו למפקדה של נחצ'ה ברמן (גייס המח בשעה מא 
ובזמן הקרוב הוא    מסר קלט היטב את ה   אבל   , מלא   חתם על טופס הצטרפות אמנם לא  ש האצ"ל,  כזי של רא מהנאום המר   נלהב ביותר 

   א כבר נמצא בכלוב שלהם. הו , עתה כבר אין צורך להתאמץ,  יתגייס מעצמו 

  שאל   " כבר הפך את עורו כמה פעמים עותיו  בד לא הבחור היציב ביותר  הוא    , אתם בטוחים במה שאמרתם, אולי הוא עלול להתחרט " 
 . במלתעותיו ף עד שיודע שכבר נמצא  ה הוא לא יכול להרפות מהטר נחצ' 

ם יתרופפו  הוא ידאג לחשק א   , וא אפילו לא יודע שהוא פעיל מרכזי ה   , ל " כירי האצ את אחד מב הצמדנו לו    , אגה ד אל  -  " נט וורי דו " נחצ'ה  " 
       . " ראש ממנו י  אני לא רוצה את כל הכאב   , אני אישית אין לי מה לחפש איתו   , . הודיע ארי ברצינות הברגים 

יים שלום  שם ח על ה Vנו את האות  ימ ס בלכר וחיים קאפורר  ריה  א   , האיש המעשי ביותר במפקדה ה בלכר  י ר הריע א   " קיבלנו   אוקיי " 
מיום  ,  נחצ'ה לו    טמן ש   נפל בפח היקוש אחרונות  תיים ה שנ וח המטרה ב שהיה על ל   שלהם הטרף השמן    , הירושלמי   העילוי פינקלשטיין  

רו למגנט  חיים שלום ועל הכישורים הנדירים שלו וכוש על  מסר לו    ) ה גם יחד ' לייבל וורקער ונחצ (הסוכן הכפול שעבד עם    גר ר שיונטי פ 
 המטרה.   לוח הוא שווה הרבה בחורים ולפיכך עליו להיות במרכז  מקד  ת יו צריכים לה החליט שעל   , אנשים 

רוכה להתערות  שנאלץ תקופה א )  ברסלבאי ד  פקי בת   ה י קצר ה שלזמן  ( אנשי האצ"ל  מטובי    ס א אריאל אטי השליח המרכזי בפעולה היה  
חק  לש   ך לא צרי אף הוא  ץ  רשקובי נחמן נתן ה   להשיל את המסכה מעליו,   הוא   ול כ י מעתה  הלבוש החרדי    בחברה החרדית וללבוש את כל 

   . יותר את המשחק הכפול 

מה  קוביץ לברר  רש אל ביתו של נחמן נתן ה   ם פעמי   מספר חיים שלום הגיע    , יותר לא הגיעו לשיעור ו   חיים שלום   מאותו רגע נעלמו מעיני 
דש שלא  ח כן  הוא גילה כי הדירה הושכרה לש   ברגע שירד המסך הכל מיותר.   , ל היה משחק אחד גדול בתמימותו עדיין לא קלט שהכ   ? ורה ק 

   ? משך הלה בכתפיו, מניין לי לדעת מה עושה שוכר לאחר צאתו מביתי   , ע אל המשכיר י ג כשה ים,  פרט לו  ידע למסור  

  יימה ת ס העבודה ה   " מבקשים " היות  מרגע זה אין להם צורך ל   , השילו את המסכה   " גדולים   מבקשים " שהיו  אלי ויוסקה    ו ברי ח יתר  גם  
הוא לא    עם פ מאד למה פעם אחר    עצמו , מצד אחד כעס על  לעומק כי באמת הם התכוננו להפילו בפח קלט    רק עתה   . מלאה   בהצלחה 

  , אולת הארץ א גם רוצה לקרב את ג הו פעילות בארגון האצ"ל,  אבל מאידך לא התצטער שנכנס ל   , כגדול התמימים   כאלו מכשולים ב   ין ח ב מ 
ר מתמיד כדי שחלילה  עמד איתו בקש ם ש היה לו מתא   , אבל ברשת האצ"ל לא ויתרו לו ,  הייתה זו פעילות חרישית על אש נמוכה אלא ש 

אידישקייט שעוד עטפה  ה שקירר את    היה עוד גורם   צ"ל ם מחתרת הא הקשר ע כי    אפרים זלמן ל ר  ברגע של אמת סיפ   וחס לא יתקרר לרגע. 
   איך הכל נעשה לו זר ולא מחייב. ותו, מיום ליום חש  א 

 . מספר שנים טובות משך  ב בסדרת ההרס שעשה  ה מרשימה  לח רשם עוד הצ   נחצ'ה 



4 יד ג י המ רו פ מסס

למחנה האצ"ל לא יכולים היו    הוציא את חיים שלום מהמחנה החרדי ולהסיטו להם ל ש וקפק  פ המ ג  ש י הה   את לאחר שנים התברר ש 
  הבין שאם   ם בחושיו המחודדי ,  נושבת   ח ו הר   הבין מיד היכן   , עם הקמת המדינה לצה"ל  התגייס  חיים שלום  כש   . נקס ההצלחות פ ב   ם לרשו 

   . היטב במקום   ת שב ו עליו להתאים את עצמו לרוח השמאלית שנ פיקוד  הוא רוצה לעלות בסולם ה 

ת  היו חיים שלום לא חשב ל הנכונה,  במסגרת    בין כי עליו להשתבץ יו לה היה על   , השמאל התברג בכל מקום, מי שרצה להתקדם בסולם 
(כיוון וזיקה)    " אוריינטציה " יש לו  בפני מי שהיה אמור לשמוע, כי    ונה הצהיר לפיכך בהזדמנות הראש   , יותר ה הרבה  איזה סמל פשוט, הוא רצ 

היה    , לקדם אותו לדרגות הבכירות ביותר כדאי  וכ   הוא סומן כקצין שיכול להצליח ביותר   , שמאלנית מושלמת, הצהרה זו התקבלה בברכה 
       וח המוטיבציה הנכונה. ים כדי להחדיר בו את ר אשונ את השלבים הר טפס במהירות הבזק  שי ן)  יגאל ידי וף  רב אל ( מי שדאג למעלה  

 בצורה טרגית ביותר,    יו המבישים י סיים את ח הוא    , לא עשה חייל   השטן ה  ' צ נח 

ת  כאבי תופ ב חש  למחרת כשקם    , ילה התגברה הרוח והכתה בחוזקה על פניו באמצע הל   , שלים ערב אחד נשבה רוח פרצים רצינית בירו 
תה מלבבת כל  ניו לא היי פ ה ב המראה שהתגל   , רח מהמקום ב פו נחרד ו כשהסתכל בפרצו   , מה קרה לו   א ניגש למראה כדי לבדוק הו   , בפניו 

הוא    , חר לטרף ש מ ה חוץ כשיני זאב  ל בו  ב ר ת ש שיניו ה   , פיו התעקם בצורה מחרידה   , עד שלא הכיר את עצמו   התעוותו לחלוטין   פניו   , ר ק עי 
פרץ בבכי אדיר, אמנם  הפעם    , ברגעים הקשים ביותר לא הזיל דמעה   גם   , דע בכי אדם שלא י   תו רות היו מ ל תר.  פלצת מפחידה ביו נראה מ 

 פילו הוא עצמו לא יכול היה להסתכל על מראהו.  וער עד שא ה היה מכ עת   , יפה תואר אבל היה לו מראה סביר   מעולם לא היה עלם 

ת השידוכים נטרקה  ו לו במאומה. דל ולא הועיל   ו ת שו או פיזיותרפיה יקרים שרוש   פולי להוזיל את כספו שצבר במשך השנים לטי אלץ  עתה נ 
   . הרבים עזבוהו וכך נותר בודד בעולמו ו  י גם ידיד   , לה ר ו ג לא הייתה אשה בעולם שמוכנה הייתה לחלוק עמו את    , בפניו באופן סופי 

סו הרב על  שכך את כע הוא היה מסוגל לשבור רהיטים וכלי בית שונים כדי ל   , של טירוף   רצויות פ ך הביאו לידי הת כאב הלב שנגרם לו מכ 
של פעולותיו, הוריו  ו, אין ספור אנשים ירדו מהדרך הישרה ב חיי גורלו המר, הוא לא חשב לרגע כי קיבל את עונשו על שמירר חיי אלפים ב 

סיים את    יבה. הוא כדי להגן על הסב   , ר זמן רב עד שנכלא בבית חולים לחולי נפש לו בן סורר ומורה. לא עב יד ג מתו טרם עת מרוב צער על ש 
     עלם בתהום הנשיה. ונ   50האומללים בגיל    יו חי 

 *** 
 עניבת החנק מתהדקת 

בו גילה    התעמק ככל ש   , יו כמה פעמים כמעט לא היה יום שלא למד בו איזה קטע וחוזר על   " שמעתתא ב  ש " ה   מיד בלימוד הת ם שלום  חיי 
סתר העלה הערות בכתב ידו  ב   . בא בצ   ים חבר בהם מצויים כל ה ן  לי יי החו ם מח רי אח כך  שונים וכל  נראים  לפתע החיים    , בזה חיות מיוחדת 

אחריו היה    שאין עוקבים דא  י ו כשו דים ו הוא השתדל להסתיר את הספר עמוק בתא הבג זה מילא אותו אושר רב.    , דפי הספר   על גבי הפניני  
 . ו תודעת להימחק מ   החל שן ש עולמו הי ל   אצלו את הקשר זה הגביר  וד,  מ ל תרת ל ס ספר ומחפש לעצמו איזו פינה נ ת ה מוציא א 

באחד הימים    ם לאפרים זלמן ן שהתרקם בין חיים שלו מרושעת ששמה לה כמטרה לחבל בקשר העדי הקבוצה ה יני  נעלמו מע   מאמציו לא 
   : משורבט בכתב חרטומים   , שמעתתא   בשב תק  ח פ נ ו ה 

ם לשירות  י מתא   ך, אתה לא ת ב מחצ ר  צו ל   לך לשוב   אי וב בחור ישיבה טוב, כד ש זה אומר שאתה    , מהיר   צב שלך נעשה הק   , לך בוד  ל הכ כ " 
 . " ה שאתה עושה י, זה סותר את כל מ הצבא 

שה  נתן לו הרג   , ספר בדיוק בעמוד בו עמד תוך ה פתק ב צעד שהוא עושה, להניח  איך הם יודעים כל    , רפת עליו ם שלום חשב שדעתו נט חיי 
, הוא  פשר לחיות ה כזו אי א בצור ,  ק נ ח עד כדי מ   ת פרטיו כל ה את  נו  טל ממ שעושה, זה נ   צעד כל  א עומד תחת עין בוחנת שבודקת  כאילו הו 

 . ם ד ה שעה קו פ וי אין לו ברירה אלא לבקש העברה למחנה אחר,    , מוחלט   חוסר ביטחון חש  

ביקש  תה לו  ר בהזדמנות הראשונה שנק   , עמו ו קשר אישי  ה ל הי ש ראש מחלקת הדרכה בצבא    חיים לסקוב עם האלוף    להיפגש   החליט הוא  
המושחת ששם לו    י ' בנג פר לו על  יב, הוא סי קצה השני של תל אב ב   י שנמצא השנ ה  חנ למ   להעבירו האחראים  על  ל לחצים  י הפע ממנו ל 
   . בלי סיבה   ת לחייו לרד למטרה  

  , כמה פעמים ו  ז על אמרה  חזר    הוא   " " טוהר המידות " " שחי על    צבא הישראלי ום ב מק כזה  חייל  אין ל צורת הנהגה זו,  האלוף הביע סלידה מ 
ברגע שיתאפשר הוא    , תת אמון מלא בו בלי לחץ, עליו ל , אבל  א תו מהצב לשלח או ף  א   י ואול   פוחח נפיים של אותו  לו לקצץ בכ הוא הבטיח  

 גם יטפל בנושא השני. 

,  באזור שעון אחר וא חי  או שה   , גים שונים ו מח   קוב שעון עם חיים לס אלוף  ו  אות ואין קול ואין עונה, נראה שיש ל שלוש  עוברים שבועיים  
לא להפעיל לחצים עליו,    , את בקשתו לו, הוא זכר  אינה קיימת אצ   ופה תכ   פעילות ל  ש רה  הגד ן משל חיים שלום,  ונה לחלוטי סדר יומו ש 

 ים. ך שנ הולל, הוא לא התחייב על זמן ויתכן שזה יאר מ אלוף  אותו  חיים שלום הבין שבזה ביטח את עצמו  
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^ ̂ ^^ 

 :ן היאיוליהגלת ברשמה לקלה ההחדש תהכתוב
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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מראש!!!תודה 

 ....קדשי קדשים שחיטתן בצפון... וקיבול דמן בכלי שרת בצפון

 שוטרים שכולם כעת מאשימים אותם) מאותם מטרים ספורים( זירת האירוע...סמוך ונראה ל הייתי ממשו גלגלה ההשגחה העליונה 
עכשיו: את החשבון נפש האישי שלי למה הייתי  התמקמתי שם בשעת חצות הלילה והתפללתי ולמדתי... ראיתי את כל הזוועה...

  .שקרה..נתחיל לדבר על האסון שבכלל  לפני אבל לפני הכל!!! צריך להיות שם ולראות את הכל... את זה אני אשאיר לעצמי...

  שמתרחש כעת!!! יותר גדול יש אסון על מה שקורה!!!אני רוצה לדבר כעת 

להצביע על המעבר המסוכן והמחליק והלא  כן... כצפוי... וכולם כבר יודעים "ואם תלכו עמי בקרי"!!!לאסון הזה קוראים 
אני נזעק בקנאות שם  ור אחד שהייתיוכמובן על השוטרים שחסמו... ובת בטיחותי... ועל הצפיפות שהייתה יותר מידי גדולה...

עומדים  ואנחנו מבטן ומלידה סיבה הגיונית מה קרה שם... סו"ס לא נולדתי היום... אנחנו חרדיםאין  ואומר: הבל הבלים!!!!
רת דא גזיאומר לך בתור עד ראיה עם יד על הלב:  ואני צפופים לא מהיום ולא מאתמול... אנחנו מכירים דוחק כזה ויותר מזה...

 שזו המידת אכזריות שעליה דיבר הרמב"ם .. כמדומניחושב אחרת.בימים אלו מי שותרשה לי לומר בחריפות: ש אורייתא!!!
עדיף לא להגיד ש"אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית... ועדיף לעצור כאן... 

  באש!!! יםמשחק שאנחנותדע לך !!! הל' תעניות ה"ג)של הרמב"ם (פ"א ממה המשך דבריו 

תחשוב דבר ראשון על עצמך!! הקב"ה דפק על  חייך קודמים!!!עזוב...  לכן אני חושב... לפני שאתה מזדעזע ממה שקרה...
 אכזריות שזה נשמות נקיות וטהורות... ולהגיד שזה בגלל כשל היערכותי זו מידת 45השלחן... ה' רצה לעורר אותנו... לקח לנו 

פותח רדיו או קוי נייעס ואתה שומע  אם אתה ולכן אם אתה שואל אותי... הלכה למעשה:חוקותי!!! הנושא של פרשת ב בדיוק
ואם תלכו עמי אני חושב שחייבים לנתק את הטלפון באותו רגע מדין  אותם עוסקים בנסיבות האירוע והאחראים למחדלים...

וכו'  לזלזול בהנחיותשינוי תפיסה בציבור שלנו בייחס אפילו של היערכות ו שיתכן והיו מחדלים זה לא סתירה עכשיו: בקרי!!!!
כעת הקב"ה דפק על השלחן ורצה לעורר אותנו  עכשיו זה לא הנושא!!! אבל לא עכשיו!!! וכו'... ברור שיש גם שיעורי בית כאלו...

  בקרי וההמשך ידוע... ולהגיד שזה בגלל מחדלים נקודתיים... זה ממש ואם תלכו עמי

כן!!! איומים!! אנחנו בדיוק נמצאים בפרשה של האיומים... אסור ללכת בקרי... אם יש אסון יותר גדול ממה שקרה במירון זה 
 ללכת עם הקב"ה בקרי... חייך קודמים!! 

--- 

ימוס) במעשה ת, (הובא בע"ז ט"ז: תוד"ה דהמפורסמ "י שהוא בעל המימראובפרט!!! בפרט שזה קרה אצל רשב
דרשב"י אחר שיצא מן המערה, ראה אחד שצד עופות, שמע בת קול.. כשאמרה הבת קול דימוס היה העוף נמלט מן 

״אפילו ציפור הפח וכשהייתה הבת קול אומרת ספיקולא היתה נלכדת הציפור במלכודת...: והסיק מזה רשב"י ואמר: 
ך מלמדנו רשב"י... אז להסיט את הנושא ולקחת אותו לכל כקלילא מבלעדי שמיא לא ניצודת כל שכן בן אינש״!!!

כעת כל מי    זה לדבר כמו גוי!!!  מידת אכזריות!!! זה... זה לא יהודי!! .. זה בלתי נסבל!! זומיני מחדלים נקודתיים זה.
להעיד שחמש ומתחקרים אותו מה היה... אז גם לי יש מה להגיד... אני יכול  שהיה שם בזירה... כולם מתשאלים אותו

כי כך גזרה תע נחשול ענק של אנשים שעברו באותו מעבר... ו... ולא קרה להם כלום... למה?? דקות לפני כן היה לפ
יש לי חבר שיצא ממירון עשר  כי כך גזרה חכמתו יתברך!!ואחרי חמש דקות קרה מה שקרה... למה??  חכמתו יתברך!!

ויש אותי ועוד אלפים כמוני שראו את כל  גזרה חכמתו יתברך... כךדקות לפני כן ולא חווה את האסון... למה? 
שכבר הספיק להגיע יצא מאשדוד ואמרו לו מיד לשוב על עקבותיו ויש לו חבר  יש אחד שרק בשעה אחדהזוועה... 

  לצומת קדרים ושם אמרו לו לעשות פרסה.. צריך לדעת שגם הפרטים הקטנים האלו... ההההכל בגזירת עליון!!!

רט ובפרט: יקר!!! יקר בעיני ה' המוותה לחסידיו... וכשיוצאת גזירה כזו נוראה מלפניו אנחנו מחויבים להבין שה' רוצה משהו ובפ
ולשם!!! לשם למקד את מלא התשומת לב... אנחנו כבר לא ילדים קטנים... אנחנו כבר אחרי שנת קורונה... כבר ספגנו אבדות 

 ---קבל את האיום!!! די לפרשנויות... די ללכת בקרי... הגיע הזמן שנבין שה' רוצה משהו!! קשות.. ועכשיו שוב... הגיע הזמן ל

אז מה אנחנו צריכים להתעורר... בשביל זה יש לנו או את גדולי ישראל שיאמרו לנו... או את לב יודע מרת נפשו... 
שונים  מאמרים בנושא!!! שני מאמרים ך שנילפני גיליון אז נדברו בלאו הכי יוצא וצריך לכתוב דברי חיזוק... אזעכ"פ 

הוא  2בסגנון!! הייתי מגדיר את זה: מאמר אחד על דרך הנסתר... ומאמר אחד על דרך הנגלה... אז ככה: מאמר בדף 
על מה אני  לא יתחבר לסגנון... לא יבין של מירון (כי מי שלא ב"קטע"על דרך הנסתר.. הוא מיועד בעיקר לאלו שהיו שם במירון 

כל ן תורה... בסופו של דבר אנחנו שבוע וחצי לפני מתש בל נשכח הוא כבר על דרך הנגלה... 4והמאמר בדף  ..)מדבר
(כן... זו תחושה  להוביל אותנו לאיזה קבלה שקשורה למתן תורה... כים להתעורר בעקבות האסון... אמורחיזוק שצרי

רי ל"ג בעומר כולם מתחילים להתכונן לחג השבועות... והפעם האסון הזה המם שמסתמא כולם מתמודדים איתה עכשיו... בדרך כלל מיד אח
  אותנו ונשארנו בל"ג בעומר... אז זהו... שצריך לעשות חשבון נפש ולהתחזק... אבל כיוון ההתחזקות צריך להיות קשור למתן תורה...)
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מהאסון...??? והסיוטים החרדה עם עושים מה
עם כל ההלם והאימה והחרדה שנפלה עלינו בימים אלו והקושי לחזור לשגרה... אנחנו צריכים לדעת שחג 
מתן תורה בפתח!!! ו... וזו לא סתירה!!! אדרבה... החרדה הזו מבחינה מסוימת מתאימה לרוח הימים... 

ניער אותנו... הקב"ה טלטל אותנו ודפק על השלחן ואמר לנו: זה רציני!!! אני רוצה רצינות!! הקב"ה 
ומישהו עורר את תשומת לבי: שבמתן תורה רואים לאורך כל הדרך את הנימה הזו... מישהו עורר את 

שר כל העם א ויחרדדתשומת לבי שדווקא במעמד הר סיני רואים שעיקר העבודה היתה שם בפחד וחרדה! 
על פניכם לבלתי תחטאו...  יראתוכל ההר מאוד... כפה עליהם הר כגיגית... לבעבור תהיה  ויחרדבמחנה... 

ואפילו משה רבינו לפני שהוא עלה לקבל את התורה כתוב שהענן כיסה אותו ששת ימים... למה?? אומרת 
 הגמ': כדי לאיים עליו!!! 

למה צריך להגיע באיומים?? למה כל שנה לפני חג השבועות אנחנו חייבים לקרא את רבש"ע: מה קרה?? 
 כל הקללות של בחוקותי?? למה אי אפשר לדבר בנעימות?? למה איומים??

 מה התשובה??? תרגע!! האיומים האלו זה לא איומים של מכות... זה איום של רצינות!!! 
של מכירת דירה: לרציניים בלבד!! מה הקשר רציניים?? זה בדיוק כמו שהרבה פעמים אתה רואה במודעה 

 מה... חייבים לעשות פרצוף רציני?? ואם אני רוצה לחייך אסור לי?? 
מה התשובה?? לרציניים בלבד אין הכוונה לפרצוף רציני... הכוונה היא: אדוני: זה רציני!! זה לא חובבני... זו 

 ! לא המלצה... זה משהו גדול!!! זה משהו רציני!
וכעת, בימים אלו אנחנו עמוק עמוק בתוך הרצינות הזו... דא עקא שאנחנו כעת ברצינות השלילית... אנחנו 

 שרויים בסוג הרצינות המפוחדת והמאוימת... אז זהו שלא!!!
אדרבה... צריך לקחת את הרצינות הזו... צריך לקחת את הדפיקה החזקה שהקב"ה דפק על השלחן ולא 

לתרגם אותה לנוסחה הנכונה... כן... הקב"ה רוצה רצינות!!! הקב"ה רוצה שניקח את לברוח ממנה!! אלא 
העניינים ברצינות... דווקא בגלל שהקב"ה רוצה לעשות איתנו עסק... אז הוא רוצה את הרצינות שלנו!!! יש 

 רורה:אבל התשובה היא בכאלו ששואלים למה האסונות  קורים דווקא לחרדים? נו נו... השאלה חלשה... 
כשהקב"ה דופק על הסטנדר הוא כנראה רוצה להסביר משהו לחברותא שלו... הדפיקה הזו לא מיועדת 

  הקב"ה מדבר עם השותפים שלו!!! איתנו!!!לא לטבח לא לשרת ולא למאבטח... 
חג השבועות בפתח והאר"י הקדוש אומר: שעיקר הוראת האדם בשנה זו תלוי ביום הזה.. בקיצור: האם 

 אתה הולך לקחת את העניינים ברצינות או לא... 
--- 

בחור התקשר אלי: אני מזועזע כולי... בחור בגיל שלי נהרג באסון... הכרתי אותו... הוא חבר שלי... נו... 
(אז לא יודע מה קרה לי בזמן האחרון... ככל שאני נחשף עכשיו הפסיכולוג "אז נדברו" צריך להרגיע את אותו בחור... 

נו... מה מיני שיטות חדישות איך לשחרר חסימות ורגשות... אני רק חוזר אחורה לנוסחה המקורית של בית המדרש הישן...)  לכל 
אתה ממליץ לפסיכולוג... מה אני אמור לענות לבחור ישיבה על חבר בן גילו שנהרג באסון?? איך אני 

 מרגיע אותו??
מה אתה רוצה שאני אל לבו... תתפוס את עצמך לידיים...  אמרתי לו: תקשיב!!! אתה עדיין חי!!! והחי יתן

אתה תחיה עד מאתיים ארבעים?? אתה רוצה שאני אארגן לך איזה -שאני ארגיע אותך ש אגיד לך??
מכתב מצמרר שהנפטר כתב... או איזה רמז שהוא רמז שזה הולך לקרות... ואז תוכל להיות רגוע שאתה 

אנחנו אורחים כאן בעולם הזה  לא!!! אני לא רוצה לשקר!!!דר...? לא רמזת ולא כתבת ואם ככה הכל בס
כעת אתה  אנחנו כעת פה!!!בדיוק כמוהו... הוא חזר לעולם שכולו טוב... ואנחנו שנבדל לחיים ארוכים.. 

צריך לתפוס את עצמך לידיים ולהודות לה' שנתן לך צ'אנס... ולהסתער על המשימות שיש לך בעבודת 
 ה'..

  לא יודע!! אבל זו האמת!!!! ה' רוצה רצינות...י אותו מהחרדה?? האם הוצאת
מי אמר שה' רוצה שנרגע!! ה' רוצה שנכנס להילוך רציני של עבודת ה' ולהפסיק לחיות על זרי הדפנה.. 

 יש לנו יותר מידי הרבה זמן... אנחנו לא ממהרים לשום מקום... 
אנחנו מזועזעים ממשהו ולא רוצים לעשות עם זה כלום!!! ואני אגלה לך סוד: הסיבה שיש לנו חרדות... כי 

בן אדם שמזדעזע מאזעקה ומתעקש לא ללכת למרחב מוגן אני מצדיק את החרדה שלו... זה מזכיר לי 
שבתחילת הקורונה כל הזמן היה לי חרדות שאני אדבק... אתה יודע למה? כי בהתחלה התעקשתי ללכת 

שהולך בלי מסכה יש לו סיבה טובה לפחד שהוא ידבק... ברגע  בלי מסכה!!! אם ככה... צדקתי!! מי
 שלבשתי מסכה נרגעתי... 

על אותו משקל: קרה משהו!! ה' החריד את כל העם אשר במחנה וה' רוצה שינוי!!! אם אנחנו מתעקשים 
לא להשתנות ולהישאר על אותה בלטה... יש לנו סיבה טובה להיות בחרדה... אבל אם לוקחים את 

 נים לרצינות אז הנה... זה מה שה' רצה לעורר אותנו והנה... התעוררנו... כעת אפשר להירגע... העניי
אבל כן יש לי מה להירגע!!! "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד..." יש לתורה סגולה מיוחדת שהיא 

קיף... זה עושה טוב עושה טוב... מה בדיוק?? איזה טוב?? לא משנה איזה... תורה זה ביטוח מאוד מאוד מ
מקבל  אני בורח לתורה!!!לכל דבר...  אני יכול להעיד לך בנימה אישית: כל פעם שמשהו מבהיל אותי... 

איזה חיזוק להוסיף משהו בלימוד... משהו בהספק... משהו... התורה היא המפלט הכללי מכל מה שאתה 
ר אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך... "ויאממפחד... יש הבטחה שה' הבטיח לנו עוד לפני מתן תורה: 

 והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך..."
לא יודע מה זה... דבר אחד ברור: זה היה משהו שהפחיד אותנו מה זה המחלה אשר שמתי במצרים?? 

ת: כל דבר נקודתי שמפחיד אותך... תברח לתורה וה' ורצינו להירגע מזה... וזה מה שה' מבטיח לנו לדורו
ישמור עליך... לכל אחד יש את הקבוצת מועדון שלו ממה הוא מפחד... וממה יש לו סיוטים... הצד השווה 
שבכולם שלכל הסיוטים ולכל החרדות יש מקלט אחד ששמו תורה!!! אתה כעת בסיוטים מאובדן של 

תורה... תקבל על עצמך חיזוק מחודש בלימוד... תקבל על עצמך חבר שהסתלק בדמי ימיו?? רוץ לחדרי 
(גם אם יש כאלו שלא ניצלו... אבל אם אתה  לעשות שטייגן אמיתי עד סוף הזמן... והתורה תציל אותך..

ברחת לתורה בגלל פחד ספציפי... על זה נאמר: "אל תסגיר עבד אל אדוניו..." מזה אתה יכול להיות 
מה שיש פחד וחרדה בימים אלו בפרט ובקבלת התורה בכלל... אדרבה... ככל אבל!!! כ   רגוע...)

שמתקרבים למתן תורה הפחד הזה משתלב באהבה אינסופית... כלשונו של האור החיים הק': "הגיע 
חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו שמים וארץ כי זה הוא תכלית הבריאה..." ואם אתה לא מבין איך זה 

תלמד בעיון את דברי רש"י בדברים (ה' כ"ד): שמשה רבינו מוכיח את ישראל "כי  יכול ללכת ביחד אז
ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה!! שים לב: חרדים להתקרב מאהבה!!! יש חרדה של אהבה 

 ואכמ"ל... 

עקב חוסר ישוב הדעת בעקבות האסון הקונטרס לחג 
--השבועות יצא אי"ה בשבוע הבא, עכ"פ
 נותרו מספר מצומצם מהחוברת: 

  ״דברים הרבה״

שיו״ל בערב חג השבועות דאשתקד, ניתן לקנות בג׳ 
 מוקדי המכירה כדלהלן:  

, חזון איש פינת דסלר משפחת דרייפוס, ובירושלים: 9בני ברק קיבוץ גלויות 
 משפחת שטרנבוך 10רחוב נחמיה 

במוקדי המכירה  ״ואהבת״,כמו כן: ניתן לקנות את הספר 
 של גיליון זה, 

שברון לב ו סערות רוח בימים אלו מול יכול להועיל(
 ים באהבה)והצורך לקבל גזירת שמ

--- 

 ויחן שם ישראל נגד הר מירון בכאב משותף!!!

כמדומני שתסכים איתי בהגדרה הזו... כולנו כעת כאיש אחד 
בלב אחד... אני שבור עד דכדוכה של נפש מכל אחד מהרוגי 
האסון בלי הבדלי מגזרים... אני שבור מהבחור ישיבה ממיר 

.. מהבחור ברכפלד ובאותה מידה מהחסיד גור או שידלובצא.
משעלבים ומקנה באותה מידה... כל החומות והבדלי 
המגזרים שבינינו פתאום התמוססו מול הכאב המשותף... 
מול הדמים בדמים נגעו... שגילו לכולנו שדם היהודי אחיד 

 זורם בעורקנו.. 

ובעוד פחות משבוע אנחנו שוב חונים תחת ההר... ושוב   
 לב אחד!!! אנחנו צריכים לחנות שם כאיש אחד ב

בא ניקח את הכאב המשותף למרגלות הר מירון... ניקח אותו 
איתנו למרגלות הר סיני... נחליט מכאן ואילך שאנחנו לא 
צריכים דמים בדמים נגעו בשביל לגלות שאנחנו אחד!!! 

באהבה  נחליט שאנחנו רוצים להתאחד מול הר סיני אחד
 ...ואחווה ושלום ורעות

! הוא רוצה שניכנס כולנו בשער כן... הקב"ה לא מוותר!
אחד!! כמה שזה לא פופולרי לומר את זה כעת... אבל עם 
ישראל למוד צפיפות!! רק השבוע למדנו בדף היומי: עומדים 
צפופים!! העולם החילוני והגוי לא מבין מה פשר הצפיפות 
הזו... לך תסביר להם שאבא שבשמים רוצה תמונה 

לנו נתאחד סביב פירמידה משפחתית מלוכדת... ה' רוצה שכו
אחת... סביב בית המקדש אחד ובית הכפורת אחד... וכעת 
שאין לנו בית המקדש אז יש לנו תורה אחת ורשב"י אחד 
ורבי עקיבא אחד... אז יש לנו לפעמים כל מיני דברים צדדיים 
ששם אנחנו פוגשים ניגודים... אבל בסופו של דבר 

חקים סביב אותו כשמגיעים לרשב"י כולם מצטופפים ונד
ציר!! תראה את שמות ההרוגים והם לנו כדוגמא אילמת עד 
כמה אנחנו אחד!!! שום קשר מגזרי ומנטלי אין בין האנשים 

 האלו חוץ מתשוקה לזכות לגדול כרשב"י... 

את הכאב הזה!!! את המ"ה נרות נשמה האלו ניקח איתנו 
 להר סיני.. נתאחד כאיש אחד בלב אחד...

ים אלו אנשים שעושים מאמץ עליון להתאחד כן... יש בימ
סביב שנאה משותפת... ואנחנו בשלנו... אנחנו נתאחד מול 
הכאב המשותף.. מול הכמיהה והשאיפה המשותפת של מי 

 יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו..

--- 

מי יתן ויחבוש ה' את כאבנו ויגדור פרצותנו ויפקח את 
ציבור אלו שיעלו  עינינו ונדע כיצד לקחת את קרבנות

לרצון לפניו יתברך ויאמר לצרותנו די... ובמתן תורה זו 
ובלע יפסוק זוהמתנו ויכריז חירות ממלאך המוות 

 המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים... 

 



 

  

                                נקודה למחשבה:  
 בין ל"ג בעומר לחג מתן תורה....

 השנה בל"ג בעומר במירון התחושהמה שנכון נכון... 
היתה שהקב"ה מגרש אותנו ממירון... זה ודאי מה 

גם אחרי  גורשנו משם בפחי נפש... ...בפועל שקרה
הדימוי המאוד המוחשי ליום הקמת המשכן שהיה 

אבל  .""בקרובי אקדש..בכל זאת שמחה גדולה ו
סו"ס שם השמחה לא הופסקה, העבירו את  עדיין!!

המת מלפני חתן ולפני כלה... וכאן השמחה לא 
 ערבה כל שמחה...  המשיכה!!! נדם קול כינור...

ירדו מעצמם  כולם הבינו שלא זו המנוחה... כולם
כולנו הבנו שאבא  מההר אפילו בלי שקבלו הוראה...

 השאלה שבשמים לא רוצה אותנו פה היום...
  למה???

 אם הייתי ליטאי קר... הייתי אומר שזה ככה: אז
בכלל ביטול תורה לעלות למירון... והקב"ה בא 

על "כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו  לעורר אותנו
והייתי עוסק..." אבל מה אעשה שאני "איש מירון" 

 שם... ובמשך השנה אני מבלה שם לילות כימים...
... דווקא בגלל שאני כן זהדווקא בגלל  אולי אבל

לעצמי מותר כעת  מחובר למירון... אולי דווקא לי
לא רק לחשוב בקול: כן... לנסוע לרשב"י מותר... 

איך...  ...שלא בל"ג בעומר איך אפשרשמותר... אלא 
 אבל  (מי שמחובר למירון ולרשב"י מבין על מה אני מדבר)

ון לנסוע למיר צריךאני שואל אותך:  צריך??? האם
 בל"ג בעומר?? 

 אחד שחושב אני לא חושב שיש מישהולא צריך!!! 
  שצריך!!!

הרבה הרבה הרבה דברים אחרים  יש לעומת זאת
של  "תזכירלעשות אותם... יש לי ב" צריך צריך!!!ש

 צריךאני ש הפלאפון רשימה ארוכה של משימות
כי... כי ... ואני דוחה אותם שוב ושוב לעשות אותם

יך זה לא תמיד מה שנעים ונחמד כידוע: מה שצר
רשימת  כלאת  לעשות... ותכל'ס אני שם בצד

 ! למירון!! וסענאני ו לעשות צריךהמשימות מה 

וזו נקודה של חשבון הנפש שצריך לתת עליה את 
הדעת!!! עד כמה אנחנו מכירים בערך שנקרא 
"לעשות מה שצריך"!! אתה יודע מה זה "לעשות 

מילה אחת קוראים מה שצריך" במילה אחת?? ב
לזה: קבלת התורה!!!! מה קבלנו בקבלת התורה?? 
נעשה ונשמע!!! אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות 

 מה שה' מחליט לנו... מה שצריך! לא מה שרוצים!!!

--- 

עכשיו: למה אני חושב שזה קשור לציון של 
 רשב"י???

זו הההנקודה של תתפלא לשמוע: אבל אם נתבונן  
 !!! רשב"י

סה להגדיר מה סוג העבודה של רשב"י... זו אם ננ
הנקודה!! עושים מה שצריך!!! אתה בטח לא מבין 

 אז אני אסביר:על מה אני מדבר...  

הבית מדרש של רשב"י  יש לי שאלה קצת מוזרה:
האם סגנון ליטאי  בשעתו... איזה סגנון הוא היה??

סגנון חסידי?? בא נשאל ככה: אם הבית מדרש או 
יום... מי היה מרגיש יותר קיים ה השל רשב"י הי

היימיש בהיכלא דרשב"י... הליטאים או החסידים?? 
 תצחק תצחק... אבל זו שאלה מאוד מאוד מסובכת...

אין לך מושג עד כמה זה מסובך... ואני אסביר לך 
אתה מגיע לבית ידידי החסיד: תחשוב שלמה... 

אין כלום!!!!! רק שבת... כניסת מדרש של רשב"י ב
אין קבלת שבת... אין הודו לה'...  ייגן!! רק תיירה!!שט

טיש...  אין אין לכה דודי... אין כלום!! רק תייירה!!!!
אין מעריב ולא שחרית... אין  אין שירות ותשבחות...

נשמת כל חי לא מהר ולא לאט... אין תהילים... אין 
 כלום!!!! תיירה תיירה ונאר תיירה...רעוא דרעוין... 

היה מתפלל מהר כמו ? רשב"י לא ?אתה קולט
הליטאים שצריכים להספיק ללמוד... הוא לא היה 

אה... אז נצחון  מתפלל בכלל!!! רק תייירה תיירה!!!
לליטאים!!! היכלא דרשב"י נוסח אשכנז.. מנין 

 ישיבתי... 

שנכנס להיכלא דרשב"י... אז זהו!!! שהליטאי 
ן... הרגיש היימיש... איזה שטייג באמת בהתחלה הוא

 תיירה תיירה... אבל פתאום בחצות הלילה רשב"י
ופתאום   פתח פיו בחכמה הוציא אור תעלומה...

פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד  רשב"י
ורשב"י מתחיל לדבר רזי דרזין בעניינא  נסתרים...

ני התפילה והיפוך הצינורות והעלאת קרבנות שלפד
וביוצר אור  ...מיצירה לבריאה פסוד"זהעולמות ב

הליטאי צובט את עצמו... רגע...  מבריאה לאצילות...
טעיתי בכתובת... אמרו לי שכאן זה בית המדרש 

מדברים כל  ליטאי!! לא מדברים פה חסידות ולא
... והנה.. סו"ס הגיע שעת היום על עניינים של תפילה

לה שלם תפילת שחרית דשבת... נו... אחרי לי
יאור גודל מעלת פסוד"ז שרשב"י בוער כלפידים בב

כדקא יאות... זכאה מאן למייחד למריה וכו'... בטח 
עכשיו תהיה פה תפילת שחרית מוסף במשך שש 
שעות לא פחות... אבל לא!!!! רשב"י לא מתחיל 
להתפלל... בהתחלה הליטאי בטוח שרשב"י יתחיל 
להתפלל בשעה עשר אחרי לימוד של שש שעות... 

לא  בכלל שב"ישראבל במשך הבוקר התברר 
   ...תיירה שטייגן... תייירה תיירה ??מתפלל... מה יש...

מצד אחד כל יסודות  איך אתה מסביר את זה???
היישר מבית  החסידות ללא יוצא מן הכלל... מגיעים

 רשו של רשב"י... ומצד שני מה רואים בשטח..מד
  איך זה הולך ביחד???תיירה ותיירה ונאר תיירה... 

ין עד כמה מסובכת השאלה הזו... עכשיו אתה מב
נוסח ליטא או נוסח  תכל'ס... הבימ"ד של רשב"י היה

  חסידי?? איזה סוג עויילם היה אצלו??

אצל רשב"י אין סגנון!!! אין שיטה!!  מה התשובה???
 שצריך!!!!אין קו חשיבה!!! יש דבר אחד: עושים מה 

 הנורא את השפע י יכול לבאר בזוה"ק באריכותרשב"
ריעות ה בעולמות העליונים בברכת אבות ובכשנעש

התפילה אתה תהיה  כשמגיע והשתחוואות... אבל
בהההלם שרשב"י בכבודו ובעצמו לא מתפלל... 

 ??...למה?? מה קרה?? מעשה לסתור

שנעשה בעולמות העליונים... ויש מה  יש מהלא!!! 
 לעשות!!! שצריך

לעשות משהו אחר!!!  שצריך מבין וכעת רשב"י
  ם מה שצריך!!ועושי

זה התייירה של רבי שמעון...!!! התיירה של רבי 
מפלגה הליטאית שמעון זה לא התיירה מהסוג של ה

"עניינים" אורות והשל ה שאנחנו פחות ב"קטע"
קטע של התיירה... לא!!! אצל מחוברים לקק ויותר

תורה  קטע... זה לא סגנון... רשב"י התייירה זה לא
רוצה!!!! מה שה' רוצה זה זה במילים אחרות: מה ה' 

לעשות!!! נקודה!!! אז בזמנו של  צריךאני מה ש
רשב"י היה סוג מסוים של תפקיד שנקרא "תורתו 
אומנותו.." שרשב"י ידע שמה שהוא צריך לעשות זה 

אפילו אם רשב"י יודע  רק ללמוד!!! ואם ככה... אז
איזה השפעות יש בתפילה... ומי כמוהו יודע... אבל 

  עושים מה שצריך... לא מה שרוצים...תכל'ס... 

--- 

בינינו אם רשב"י היה  יש סקר קבוע שאני עושה:
?? האם הוא ם הוא היה בעד מירון או נגדהיום... הא

 או לא?? בל"ג בעומר היה נוסע למירון

החסיד עונה  מאוד ברורות: אז כצפוי... התשובות הן
ו : ברור שרשב"י היה עולה למירון... עוללי בפשטות

וכו'... והליטאי גם ואתכנישו... איך אפשר שלא וכו' 
נגד  עונה לי ללא היסוס: רשב"י היה מוסר שיחה

יותר  עניין שום עניין ויש מירון... הוא היה אומר שיש
  גדול לשבת וללמוד...

אתה יודע מה  ששניהם טועים בגדול!!! ואני אומר
 התשובה הנכונה???

יה יושב בבית מדרש אם רשב"י היה חי כיום... הוא ה
תמימות הוא היה  שלו בבני ברק ובמשך שעתיים

ים רזי דרזין איזה עניינים נשגבים נעש מגלה
במירון... ואשרי חלקו של מי שזוכה להגיע למירון... 

ואז רשב"י היה איזה השפעות הוא זוכה וכו' וכו'... 
 וכולנו היו רציםמסיים את התורה שלו... 

ון והוא היה נשאר בבני למיר לנסוע לאוטובוסים
לעשות  צריךברק... מה קרה??? מה אעשה... אני 

משהו אחר! אין פה שום סתירה!!! יש עניינים 
צריך לעשות  אני נשגבים... ומה שנכון נכון... אבל

(זה הרי בדיוק מה שרשב"י היה עושה כל  משהו אחר!!!
הזמן... הוא מגלה לנו את כל הסודות של התפילה והוא בעצמו 

ואת הנוסחה הזו אנחנו  היה לומד כי זה מה שצריך לעשות)
.. אם שחור לבן. הכל אצלנו לא מסוגלים לעכל...

של מירון... אז  אתה בקטע ובאורות ו"בעניין"
קדימה... אעופה אשכונה... ואם אני ליטאי כזה שלא 

שום עניין... תשאר שששבקטע של מירון אז אין 
 :יע שלא כך ולא כךואני עומד בקנאות ומוד ...בבית

להיות במירון  גדול מאוד מאוד מצד אחד יש עניין
פרטים אצל רשב"י... עכשיו האם  בל"ג בעומר...

כעת  כבר שאלה מה צריך ולנסוע או לא?? ז
   !!!!לעשות

ואת התפיסה הזו אנחנו מאוד מאוד מתקשים 
 לקבל!!!! 

בראש שלנו: אם יש עניין לנסוע למירון... אז 
מה יש פה להבין... ואם יש מישהו שלא נוסעים... 

 , מוכרח להיות שהוא סבור שאין עניין... למירון נוסע

רשב"י מלמד אותנו שיש עניינים  אז זהו שלא!!!
מאוד מאוד נשגבים... שיש עניין מאוד גדול לעשות 
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 לעשות משהו אחר.  שצריךךאותם. אבל מה אעשה 

כך עד כדי  אין!!! אין לנו בראש את הערך הזה!!!
שאני מסופק אם אתה מבין על מה אני מדבר... 

נשמע ערך מאוד  המושג "מה צריך לעשות" זה
 בכלל חיוור... משעמם... מה זה צריך... מה זה

  ??המילה הזו...

כשעם ישראל הגיעו להר סיני  רק לשבר את האוזן::
לדבר עם  בסיון, כל יום משה רבינו עלה לענן בא'

מתן תורה!! דווקא  ה'... חוץ מיום ששי!!! ערב
ביום הזה משה רבינו לא עולה... מה יש?? ערב 

 צריך למלוח שיבוטא... צריךךשבת!!! משה רבינו 
 להתכונן לשבת...  צריךלחרוך רישא... 

... ל"ג בעומר השנה חל ואני שואל אותך... כמו חבר
. רבבות אלפי ישראל ואני ביניהם ביום ששי..

ואילך... בלילה  12.00תכננו לנסוע משעה 
(שהמשמעות היא שאנחנו ערים לילה ונוסעים בבוקר, וישנים 

אולי מישהו מאיתנו חשב לרגע... רגע..  עד אחה"צ)
 כי מחר יום ששי?? בית כי..להישאר ב צריך

אבל אני לא חשבתי על זה..  לא יודע מה אתה...
ל"ג בעומר... הילולא  למה לא? כי מה הקשר..

א... כן צריך אותי דרשב"י... מה פה בכלל הנוש
 סוף פסוק!!!  !!!!בבית לא צריך אותי... אני נוסע

והוא לא עלה  אז זהו שמשה רבינו כן חשב על זה!!!
(גם ליום ביום ששי... ואני כן קניתי כרטיס  לענן

על זה!!!  לא חשבתימתסכל אותי שאפילו  ששי...)
מתסכל אותי שאני כזה בעל מדרגה "מרומם..." 

נו לא שכח שצריך לעזור לרבצען שאפילו משה רבי
ציפורה ביום ששי... ואילו אני?? כזה אחוז שרעפי 

איך  ואני שואל אותך:קודש ששכחתי מזה... 
שאתה מכיר אותי... באמת נראה לך שזה נובע 

ל אחרת: אצלי מרוב דבקות שלי בה'??? בא נשא
ביום ששי... זה בגלל  זה שמשה רבינו לא עלה להר

ה' קצת פחות ממה שאני  שהוא החשיב את הר
 מחשיב את הר מירון??? 

יותר... יותר נראה  לא... לא נראה לי שזה הסיפור...
לי לומר שמשה רבינו ידע להעריך את הערך 

להשכים להוצאת  צריך צריך!!!!הקדוש שנקרא 
 צריךש זה מה לעזור בבית!! ואם צריךשבת! 
 שצריך...אז אין לך ערך יותר קדוש ממה  לעשות

עצם התורה!! זה  לעשות זה שצריך?? כי מה למה
 צריך הנעשה ונשמע!!! התורה היא הוראה מה

אם לעלות להר לא צריך... ולעשות ו... לעשות
טשולנט לשבת כן צריך... אז לעלות להר זה לא 

 תורה!!! וטשלונט זה כן תורה! 

--- 

שלנו... המוכרות הטעויות מאחת  וכאן מגיעה
. אנחנו בטוחים שתורה שכשמגיע יום מתן תורה..

זה משהו שמתחיל ונגמר בלימוד התורה... משהו 
ששייך לרקע של הבית מדרש וזה ממש לא נכון... 

הוראת "זו הפסגה!!! אבל תורה זה  אמנם שם
 מה שאדם צריך לעשות...  !(כלשון האר"י) "האדם

 רוצהתורה??? מה שאני  ו דווקאלאמה זה 
הרוחנית שלי...  משיכהלעשות... האורות שלי... וה

 ומה זה כן תורה?? !!תורה ו (דווקא)לא זה

לעשות!!! כל שנה כשהייתי קורא את  צריךךמה שאני 
סיקרן קטע ששם  האידרא זוטא בל"ג בעומר היה

הייתי מייחד על עצמו: שכל ימי  אותי: רשב"י מעיד
איזה יחוד מסוים... ופעם אחת הייתי במערה במירון 

יתי את כל זה ופתאום ראושכחתי ליחד את היחוד ה
וידעתי שזה בגלל שלא יחדתי  הר מירון בוער באש...

אז כשהייתי בחור הבנתי בפשטות  את היחוד הזה...
שרשב"י תמיד היה בדבקות עצומה ככה בעיניים 

 בטוח שככה נראית דבקות) תמיד (כמו שבחורעצומות... 
וכנראה שפעם אחת רשב"י הפסיק רגע מהדבקות 

העיניים ואז הוא ראה שכל מירון שלו ופתח את 
את  שיסבירו לי ז זהו שהשנה התעקשתיבוערת... א

רשב"י מעיד על  ולא תאמין מה הפשט בזה..... זה
מיום עמדי על דעתי תמיד נזהרתי לייחד את  עצמו

ההשגות עם המעשים!!! כלומר: למרות שקוראים לי 
 ...ש ויש לי אורות אינסופיים ששמורים רק לרשב"יר"
ל זאת אף פעם זה לא היה על חשבון מה שצריך בכ

רשב"י מעיד על  חוץ מפעם אחת!!!לעשות ברגע זה!! 
הייתי  (בלשוננו עצמו: פעם אחת הייתי במערה במירון...

ומרוב האורות וההשגות... לא עשיתי  )של רשב"י באורות
לעשות באותו רגע... ואז ראיתי את כל  צריךמה שהיה 

  הר מירון בוער באש...

מי שמבין  הזה??? הנוראי אתה קולט מה כתוב במסמך
מבין... מי שלא מבין לא יעזור שאני אסביר.. אבל 
במילה אחת אני אסביר: כשאני נמצא באורות 

לענות  צריךבמירון... ובדיוק אז מתקשר בחור שאני 
ויש לציין שלמרות  לא!!!, אתה חושב שאני עונה??? לו

מה אתה רוצה... שהוא זאת הר מירון לא בוער... כי 
יבער מהבוקר עד הלילה?? אז זהו שרשב"י מעיד על 

פעם אחת הוא לא עשה מה  שפעם אחת!!!עצמו 
שצריך לעשות באותו רגע... וכל הר מירון היה בוער 

 באש!!! 

אז מי יודע... מי יודע אם הר מירון לא בער פעם אחת 
 שצריךבלבד לעורר אותנו על הערך העליון לעשות מה 

 נשחק אצלנו לגמרי לגמרי...ש

---    

הגמ' במכות אומרת: שבא דוד והעמידן על אחת 
"מזמור לדוד ה' מי יגור באהלך מי ישכון בהר עשרה, 

מי??? מי יש לו זכות לעלות ולהתעלות  קדשך"??
ולשכון בהר קדשך?? דוד מתחיל למנות רשימה של 

 דברים.. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו 11
(והגמ' שם  ...א רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעהל

מה כל הדברים האלו קשורים  מבארת אחד לאחד)
ותף מה המכנה המש אתה יודע לאהלך ולהר קדשך??

 של הדברים האלו?

.. לא בהכרח נחוץ. לעשות אותם!! שצריךשזה דברים 
 צריך!!... אבל לא בטוח שיש בזה עניינים מיוחדים

אתה רוצה לעלות בהר ה' ולקום  אומר לך דוד המלך:
עם מה  תסיים? אין בעיה!! קודם במקום קדשו

 שצריך!!!!

לעשות אותם  שצריךדברים  אתה לא יכול להזניח
הדוגמא ו ולברוח לגור באהלך ולשכון בהר קדשך...

  "וחרפה לא נשא על קרובו"!!!אותי?  תתופס שהכי
במעגל מאיתנו יש את הבעיות המוכרות לכל אחד 

שנכנס לגרעון וצריך  הגיסאם זה חתי הקרוב... המשפ
האחות שצריכה אם זו  איכשהו להירתם למענו...

שצריך את הריפוי  אם זה הילד המיוחדשידוך... 

עיסוק שלו.. ואם זה הסבא שצריך יותר לבקר ב
ואם זה ההורים שהתבגרו ומשהו שם צריך  אצלו...

צריך  שצריך!!!!בקיצור: יש כל מיני דברים  לקרות...
... וזמן למי יש סבלנותלעשות... אבל זה מעצבן ו

אם אפשר לדחות אז למה לא... ואז אנחנו פתאום ו
 ואזרוצים לעלות להר ה' ולקום במקום קדשו... 

... תוציא עצור בצד דוד המלך מסמן לנו:
 צריךקודם תעשה מה ש סטופ!!! מסמכים...

קודם תעשה את  ..לעשות ואח"כ תעלה בהר ה'
מה שצריך ואח"כ תתקדם הלאה...  --העליוןהערך 

המלך הכיר  לא סתם דוד המלך אומר את זה... דוד
את שראשם היה בשמים ואילו  םאנשימקרוב 

לעשות ולא צריך  צריך ההתנהגות המינימלית מה
 שצריך!!!!של דברים  יש רשימהבצד...  הם הזניחו

 לעשות אותם והם מוזנחים לתחתית הרשימה..
שיחות שלא נענו מחברים שאני זה החמש  אם

באמצע איתם... אבל מה לעשות שצריך להתקשר 
לדרוש בשלומם של ההורים וזה פחות מעניין.. 

 משימותזו רשימת  אם (איתם אני לא באמצע נושא...)
 החל(לעשות בבית ו... ועזוב אותי היום...  צריךש
לפעמים זה גובל בחיובי כתובה ו שיפוצים נקודתיים בבית...מ

אני כבר דוחה את זה  כי ? זה נדחה למהו גמורים)
הרי קמתי  ?שנתיים... אז למה בדיוק עכשיו...

 אזהבוקר עם מצב רוח... אז למה להרוס אותו... 
עד פעם הייתי בטוח שאני סובל מדחיינות... 

יש דברים שקלטתי שלא!!! הענין הוא פשוט: 
דה שאמורה יש סיבה אחת ויחיש מעצבנים...
 -וצריך צריך!!!!... כי תי לעשות אותםלדחוף או

לא משכנעת... מה ו מאוד חיוורת בדורנו זו מילה
ממתי עושים מה  אז מה וצריך... זה צריך??

?  אז זהו!!! שבשביל זה יש לנו את רשב"י שצריך?
בל"ג בעומר, ואת קבלת התורה כדי להחזיר את 

לראש סולם העדיפויות!!!  צריךהערך שנקרא 
ה זה לקבל על עצמי לעשות מה לקבל את התור

בדיוק השבוע שיחקתי עם הילד שלי... שצריך!!! 
 הוא היה אבא ואני הייתי הילד... ואז הוא הכריז

 מבוגרים עושים מה שהם רוצים!!: בעיניים בורקות
אמרתי לו: וילדים? מה הם עושים?? הוא ענה לי 

הייתי   ילדים עושים מה שאומרים להם!!בפשטות: 
א נגע לי ישר בנקודה!!! את הילד אנחנו בהלם!! הו

 צריךמפעילים... אנו נותנים לו הוראות מה הוא 
 הוא קולטאז ... וואנחנו עומדים על זה לעשות
לעשות אותם... אבל  שצריךשיש דברים  ומפנים

כשהוא מתבגר פתאום הוא עובר איזה מוטציה... 
 בוגרים עושים מה שהם רוצים...תברר לו שש... שמ
תאים להם הם עושים... ומה שלא אז לא... מה שמ

הילד שלי מחזיר את המשחקים למקום כי אמא 
ואבא שלו לא מחזיר את הספרים  צריךאמרה לו ש

שזה מה שרשב"י  אז זהו!!! ...וצריךלארון כי אז מה 
מלמד אותנו בכל ההולך ילך... וזה בדיוק קבלת 

מה שה'  אמורים לעשות התורה... שגם מבוגרים
נו... מה  נעשה ונשמע!!!!קוראים לזה  להם..אומר 

ה' אומר לי?? זה בסדר!!! אין צורך להגיד לי מה... 
זה כבר רשום לי במשימות  -צריך לעשות אני מה

דוגמאות של אם שמת לב בכוונה נקטתי בפלאפון... 
אנשים נשואים... לא של בחורים... כי אצל בחורים זה 

חות פוגש מה צריך קצת תיאורטי מידי... בחור באמת פ
לעשות... אבל אנחנו פוגשים טוב מאוד את המשימות 
המוכרות של החיים שיעקב אבינו לא הזניח אותם... 
וכאן המקום שלנו לקבל עול תורה ולעשות מה שצריך!!! 
ואם בחור יקר... אם אתה קראת מאמר זה והגעת עד 

לעשות?? לשבת  צריךלכאן.. אתה יודע מה אתה 
 וללמוד!!
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    אהני לן רבנן!! אהני לן!!! פרק שני!!

תקציר: בשבוע שעבר דיברנו על רבקה, בת למשפחה מכובדת בעלת קשרים ענפים בכל תחומי השליטה... אחד מהגיסים אפילו מעותד להיות כה"ג 
כל אחד נישא למשפחות שקרובות למלכות... ודווקא רבקה בחרה להינשא לתנא קדוש שעוסק  ברגע שלשכת פרהדרין 'תתפנה...' ושאר המשפחה,

 בתורה... אמנם הוא התמנה לשבת בסנהדרין כ"ג של העיירה, אבל סו"ס כעת שהצדוקים בשלטון וחכמי ישראל נמצאים על הכוונת, אז רבקה ובעלה
 הפרושים ממש מכתימים את השם של המשפחה...  

שרבקה מאוד מכבדת את הוריה על אף הפערים הרוחניים... הרי כעת היא ובעלה הצדיק הרגישו שהם לא רצויים...  אכן למרות
הם לא מוסיפים לשם ה"טוב" של המשפחה והם עברו דירה לעיר אחרת... כל המשפחה נשמה לרווחה... סו"ס התפטרנו 

 מהאברך הזה שחוץ מללמוד הוא לא יודע להזיז כלום... 
משיכה להגיע לביקורים של כיבוד הורים מידי פעם... עד שהגיעה שנת השמיטה ויום אחד היא הגיעה לארוחת ערב... רבקה ה

ו... והיא רואה שם עגבניה קצת... קצת מוכרת!!! היא נבהלה עד עמקי נשמתה... אמא... מה זה?? זו עגבניה מהזן של הגינה 
ויתרה... אמא... אבל זו שנת השמיטה... מה קרה?? תקשיבי רבקה... זה לא  שלנו?? אמא ניסתה להעביר נושא... אבל רבקה לא

פשוט... חלק גדול מההכנסות שלנו זה מהתבואה והגינה... והוחלט שאין מה לעשות... אבא עשה איזה קומבינה... הביא גויים... 
לנגוע בסלט... זה שמור ונעבד!! זה  השכיר להם. שכר מהם... אל תשאלי אותי... רבקה הזדעזעה עד עמקי נשמתה ולא רצתה

איסור הנאה!!! רבקה ניסתה לדבר עם אבא... אבא כעס עליה... שקט!!! אל תחנכי אותי.. אני יודע מה שאני עושה... רבקה 
 השתתקה... באותו יום היא חזרה הבייתה בדמעות שליש... 

ופת הגננים" מלאה בירקות עסיסים וטריים מהגינה... אחרי שבועיים היא שוב באה לבקר את ההורים... ושוב לנגד עיניה "ק
רבקה מזועזעת וכאובה מהדירדור הרוחני של בית הוריה... והיא החליטה שוב לנסות... היא דיברה עם אמא... אמא... אני דואגת 

ביעית לסוף מוכר את לכם... איכפת לי מהנכסים של אבא... אני יודעת שזה חשוב לו... זה מסוכן!!! מי שנושא ונותן בפירות ש
מטלטליו וכו'... אבא התעצבן והודיע לרבקה חד משמעית!! זו חוצפה... את מלמדת אותי מה מסוכן בענייני הכספים.. את ובעלך 
לא יודעים צורת מטבע... חסרי ישע ולא מבינים כלום בענייני כספים... ועוד מחווים לי דעות ומטיפים לי מוסר... תגידי תודה 

 ק אתכם... אם לא מוצא חן בעינייך אל תבואי לכאן יותר... זה מה שיש בבית שלנו!!! שאני מחזי
רבקה יצאה שבורה ורצוצה... התייעצה עם בעלה הצדיק והוא הורה לה שהיא יצאה ידי חובת תוכחה, תמשיכי ללכת לבית 

 הורייך... תכבדי אותם למרות הכל... ואל תדברי איתם על הנושא הזה... 
--- 

קא שהעניינים התגלגלו יותר מידי מהר... כשהגיע חודש סיון, עונת הקציר... אבא של רבקה בא לקצור את שדה החיטים דא ע
שלו ולתדהמתו הוא רואה שחצי ממנה אכלוה חגב ונמלים... לא נותר לו אלא להסתפק בחצי שנותר... הוא קצר עימר דש ועשה 

שמעשיהם במחשכים היו כמה חברה שכבר חיכו זמן רב לסגור איתו חשבון על גדיש!!! ואז באמצע הלילה.. כדרכם של נוכלים 
ונתנו לו הוראות מדוייקות איך להדליק שלהבת  13איזה הלשנה שהוא מסר אותם... והם לקחו איזה עבד כנעני תמים מתחת גיל 

הוא גילה מי עשה את זה התברר אבא של רבקה) כשהוא הגיע לשם זה כבר היה מאוחר... וכש -ולהצית את גדישו של יענקל (
שמדובר בקטן שפגיעתו רעה... ועל פי דיני ישראל הוא פטור מדיני אדם... יענקל רתח מזעם ודרש להעמיד את האדון שלו לדין 
בערכאות... כמובן דרך "בית חנין" שאנחנו מחותנים איתם ויש להם קשרים טובים עם השלטון... הוא כבר בא לפתוח את התיק... 

אום ביום בהיר התפוצצה פרשיה מאוד לא נעימה... הבן שלו... הבת שלהם... מקנא לה ע"פ שנים... זה הגיע לבית דין הגדול ופת
של שבעים ואחד... מנחת קנאות... אל תשאל איזה פיצוץ קרה שם במשפחה!!! איזה כעסים... מהקשרים הכי הדוקים וקרובים... 

(כן... אתה חושב... להתחיל סכסוך עם משפחת "בית חנין" אתה לא יודע איפה זה נגמר.. הם נהפכו לאוייבים הכי מרים... ומה 
שיו זה בדיוק מאותה סיבה שכ"כ שמחנו להשתדך איתם... מהסיבה שאחות לנו בבית המלך והם יוכלו להלשין ולמסור על כל מי שנקרה בדרכנו... הרי עכ

 דיילא הוי חזי בשוקא קמי לא תחליף") התהפך עלינו איך למדנו בדף היומי: אי בר אחתיך 
ר' יענקל חוזר הבייתה מדוכדך... מודאג!! גם הפסדים ענקיים מהתבואה... כמובן שאחרי שבועיים הגיע אליו איום ראשון מבית 
חנין שאם הוא לא נותן כופר בסכום כך וכך... הם מתחילים בהליך משפטי על כל מיני העברות שהוא עשה בשחור וכעת הם 

כולים להפליל אותו... ואבא של רבקה מהלך כארי בסוגר... לפתע כל המשפחה העליזה והזחוחה נעלמו מהזירה... כל אחד י
והתיק הפלילי  שלו שהולך להתפוצץ... זה ברח לסוריא... וזה נעלמו עקבותיו... ורק מישהי אחת המשיכה להגיע בדאגה כנה 

 הם המשיכו לתמוך... ללוות... לעזור... כמה שרק אפשר... ובנחישות! רבקה שלנו ובעלה התנא הצדיק!!! 
ואז לא היתה ברירה... ור' יענקל התחיל למכור קצת את מטלטליו... אבל זה כלום לעומת החובות עתק שנערמו עליו ודמי הכופר 

. והוא דאג לשווק את שלוחצים עליו לשלם בשביל שלא יתפסו אותו... פה פתאום ר' יונדב בעלה של רבקה התגלה כאיש מעש..
המטלטלים של השווער... הוא דאג שהוא יקבל את הסכום הכי גבוה... אבל זה לא מספיק... אפילו לא מתקרב... ולא היתה 
ברירה!!! ר' יענקל נאלץ למכור את השדה אחוזה שלו בנחלת יהודה... משום מה אף אחד מבני העיר לא ניסה להתנגד או 

... סו"ס כולם כבר טעמו מנחת זרועו של יענקל... וכשהגיע רגע האמת כולם שמחו להתפטר ממנו... לפדות... כולם מבינים למה
אף אחד לא רצה לעמוד לצידו... יענקל שעד לפני שנה היה מוקף באוהבים פתאום מצא את עצמו לבד לבד!! אבל לא לבד... ר' 

ם היחידים שליוו אותו בימים הקשים!!! ור' יונדב הודיע החתן הצדיק הזה ואשתו רבקה הכבשה השחורה של הבית... ה -יונדב
נעשה הכל בשביל שהעניינים יסתדרו... ומאן מלכי רבנן... ר' יונדב לא נשאר במקום  לשווער חד משמעית: אנחנו איתך לנצח!!! אנחנו

קיבל פניה אישית מהנשיא להתקדם להיות  אחד... כמו שהעניינים יודעים להתפתח לכיוון השלילי כ"כ במהירות... ככה ר' יונדב מהר מאוד
לבנתיים הגיע השלב המר והנמהר... שאחרי כל מה שעשינו... אחרי שר' יענקל מכר   (שני שלבים לפני בית דין הגדול)בסנהדרין קטנה של הר הבית... 

צמו!!! והיות ואף יהודי לא רצה לקנות את מטלטליו ואת שדה אחוזתו... בסוף הוא מכר גם את ביתו... ומשם לא נותר לו אלא למכור את ע
ועוד אדם שהיה מכובד עד היום והיה לו עבדים ושפחות והוא לא רגיל להזיז את עצמו... מכזה עבד אין הרבה  אותו... כי לקנות איש מבוגר

ת המחיר ולא מספק את תועלת... בפרט שאתה לא יכול ללכת איתו בדרך קשה "כי עבדי הם ולא תרדה בו בפרך." ממילא הוא לא שווה א
לגוי אין בעיות... הוא לא חושש לקנות אדם מבוגר שלא רגיל לעבוד... גוי נותן מכות  ולא היתה ברירה ויענקל מכר את עצמו לגוי!!!!התוצרת... 

די גאולתו!!!  משם ר' בלי הבחנה ומצליח להפעיל כל בן אדם... אבל כאן ר' יונדב לא ויתר!!! הוא הפך את כל העולם וגייס כספים עד שמצא כ
יונדב הלך לבית של האדון החדש... האדון היה בטוח שר' יונדב בא לקנות ממנו את העבד... אבל לא!!! ר' יונדב נתן את הכסף במתנה 

עת בבית לחותנו!!! בבקשה... אתה תפדה את עצמך... ר' יונדב הכריח את האדון לשחרר אותו (באכיפה של בי"ד) ר' יענקל ואשתו מתגוררים כ
של ביתם רבקה!! אוספים אט אט את השברים... ומקבלים על עצמם להבא לא לזלזל בשנת השמיטה... וכמובן לא בתלמידי חכמים!!!! הנה... 

ל כי ה' אוהב משפט, ולא יעזוב את חסידיו!! לעולם!!!! לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת... לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו... עיי"ש כ
 המזמור ל"ז.

5 
 בקרוב ממש

 -"למען לא נבוש..."
 מושגים בסיסיים בהלכה. 

עוד קצת יותר משבוע מתקדש עלינו חג משוחזר משנים עברו: 
השבועות... וחוץ מלהתכונן רוחנית לחג וחוץ מלקבוע חברותא 

ן לעבודת ה"לכם"!!! טוב לשטייגן בליל שבועות... צריך גם להתכונ
שזה עיקר העבודה בחג השבועות וכו"ע מודו דבעינן לכם... 

ובכן: אותם אלו שדרכם לצלות בשר על גחלים ועושים כך תמיד 
בעיתות שמחה או עונג... בשביל זה יש לנו מסכת ביצה שחלק 
נכבד ממנה עוסק בהלכות צליית גחלים ביום טוב באופנים 

ב הישן" שלא גדלו על זה ומבחינה המותרים, אמנם אנשי "הישו
מנטלנית לא מכירים את המושגים האלו וזה מתפרש אצלם כסוג 
של פורקן והוללות יש להם להימנע מזה, אבל מותר להם להכיל 
יהודים שנשארו צמודים לתיאורים של הגמ'  ואדרבה!!! לעודד 
אותם ללמוד את הלכות יו"ט שעוסקות בזה... ויש הרבה הלכות 

ים אלו!!! אז אמנם כותב השורות במקרה שייך ל"ישוב בעניינ
הישן" בנקודה הזו.. ולכן הוא די חלש בפרקטיקה של הלכות 

 אלו... אבל לעורר תמיד אפשר.. 

--- 

לא לשכוח שהמנהג לאכול מאכלי  ראשון:דבר אז 
גבינה בשבועות הוא משום [תצ"ד סקי"] 
בשבאותו יום התחדש לראשונה לעם ישראל כל 

בשר וחלב ותערובות ודיני שחיטה והכשרה דיני 
וטבילת כלים וכו' וכו'... והם לא הספיקו עוד 
באותו יום לדאוג לכל הפרטים ההלכתיים האלו... 
ואילו אנחנו??? אנחנו כן יכולים... ולמה?? כי... 
כנראה... כנראה שאנו כן בדקנו וכן דאגנו לכל 
הנושאים ההלכתיים האלו ווידאנו שהכל נעשה 

נא לודא שאכן הנתון הזה  אז בבקשה!!!!לכה... כה
... כי אחרת... אם יש משהו שלא ברור נכון

לגמרי... אנו נאלץ לאכול מאכלי גבינה עד שנסיים 
 לבדוק מה נכנס לתוך פינו... 

 ?עם איזה חומר בעירה אתה משתמשדבר שני:  ב.
אז ככה: בעידן המודרני של היום מקובל לקנות 

וט... אבל אם אתה רוצה פחמים ואז הכל פש
לגמרי להיות יהודי של פעם.. ואתה רוצה לקושש 

כאן צריך לדעת כמה עצים בשביל להבעיר... 
אסור להסיק בכלי שנשבר  א. הלכות ובקצרה:

חתיכת עץ גדולה מותר  ב.ביו"ט עצמו (תק"ז ב'). 
 ג. (תק"א ס"א)לבקע אבל לא לחתיכות קטנות מידי 

לגבב משם עצים... אם אתה רוצה לצאת לחצר ו
זה לא פשוט. יש בזה כמה חששות וכמה תנאים 

 :עוד הלכה נחוצה .ד. ותק"י ס"א) (עיין סי' תק"א ס"ג
אסור לחתוך נייר או קרטון לחתיכות קטנות 

 בשביל להבעיר את האש. (שו"ע סי' ש"מ).
כידוע: אסור להבעיר אש חדשה ביו"ט אלא רק ג. 

  (תק"ב ס"א)יעביר 
לפני שהנחת את עוד (ת הפחמים, לאחר הבער .ד

בדרך כלל אנו מעוניינים שהאש תכבה,  התבשיל)
נו... ואם היא לא נכבית?? אז אסור לכבות אלא 

(כי כל ההיתר לכבות הוא יתן להם שידעכו מאליהם, 
 רק כשא"א בעניין אחר משא"כ הכא, עיין תק"ז ס"ד)

לעומת זאת אם כבר התחלת בצליה ואתה רוצה  ה.
ללבות את הגחלים ע"י נפנוף מותר (עיין להבעיר ו

 מ"ב סי' תק"ב סק"ו).
לפעמים צריך לחתות בגחלים ובשביל זה צריך  .ו

מקל... ויש לחוש משום מתקן מנא... לכן צריך 
 לייחדו מעיו"ט (תק"ז ס"ג)

אם לאחר שהניח את הצלי ע"ג האש, לפתע  ז.
התלבתה האש, או שחום הגחלים גבוה מידי וזה 

תבשיל מותר לזלף מים או לכבות את מחרך את ה
 האש, אבל רק לצורך התבשיל!!!     

שפוד שהתעקם אסור לישרו כמו כן: אם הוא  ח.
יותר מידי ארוך אסור לשברו ע"מ להתאים אותו 

 דהוי מתקן מנא (תק"ט ס"א). 
הגחלים לאחר שנעשו אפר הרי הם אסורים  ט.

בטלטול, אא"כ הם עדיין חמים שראוי לצלות 
 הם ביצה. (תצ"ח ט"ו). עלי

 



“ 

 

  האם יתגלה הסוד????  ....תורת הסודד
בתורת הנסתר... והוא אמר משפט שעשה לי קצת סדר  תי בשם יהודי צדיק שיש לו ידשמע

בראש... הוא אמר ככה: אם האסון הזה היה קורה בכל מקום אחר בעולם... היינו צריכים לשבת על 
מה צריך לתקן... אבל הארץ ולבכות ולחשב חשבונו של עולם בשל מי הסער הזה ולמה זה קרה ו

היות והאסון הזה קרה בתחום השיפוט ששייך לרשב"י... אז כל דבר ששייך ל"אזור חיוג" רשב"י זה 
מקבל אטמוספרה של תורת הסוד!!! זה כבר תורת הנסתר!!! ממילא אין לנו שום מושג באסון 

.. אבל יש לנו לפחות גם כשאין לנו מושג למה קרה משהו. שתבין::הזה... אין לנו אפילו כיוון...  
כיוון... כשקורה משהו טוב אנחנו מבינים שזה בכיוון הטוב וכשקורה משהו רע זה בכיוון הרע... 
  לפחות יש כיוון... אבל ברגע שזה קורה אצל רשב"י אין לך אפילו כיוון... זה סוד!!! תורת הנסתר!!!! 

. אם מישהו נולד זה טוב... ואם מישהו גלה יש הגדרות מאוד ברורות ויבשות... יש טוב ויש רע..יבנ
מת זה רע... אז זהו!!! שברגע שזה מגיע לתורת הנסתר הכל מקבל מימד אחר לגמרי!!! יכול להיות 

חתונה של רשב"י... מה  הילולא!!!מה יש??  רוקדים.. לך רשב"י שנפטר בל"ג בעומר... וכולנו
  על איזה חתונה אתה מדבר? ??חתונה?? מה הקשר חתונה

מה   באה השמש בצהרים... בוצינא דנהורא הסתלק מן העולם ואתה קורא לזה חתונה?? 
ע"פ הנגלה יום המוות זה      התשובה?? בתורת הנסתר כל ההסתכלות היא מזוית אחרת לגמרי!!!

סוף!!! סוף החיים!! ביום הזה עושים קריעה... זה יום ש"איתרא מזליה..." יום של מזל רע... יום של 
לפנימיות התורה... במילים אחרות: הוא חי רגע שבן אדם מביע נכונות להיכנס ות... אבל בפורענ

את האמת האמיתית של החיים... היות והאמת היא שהעולם הזה הוא פרוזדור והעולם הבא הוא 
זו החתונה של חיי הנצח!!!  זו התחלה!!!טרקלין... אם ככה יום המוות זה לא הסוף אלא אדרבה... 

הטוב האמיתי מתחיל... וממילא כשיהודי זוכה לעשות רצון ה' ולהחזיר את הפקדון  כעת כל
 בשלימות... לא רק שזה לא סוף החיים... אלא זו חתונה הכי שמחה בעולם!!! 

עכשיו: להגיד לך שאנחנו אוחזים בזה??? לא!!! לא רבתי!!! להגיד לך שכשאני מגיע לקבר של 
ל לרקוד כי זה יום ההילולא שבו אמא שלי ע"ה זכתה להיכנס אמא שלי ביום היארצייט אני מתחי

כי לצערי אני בן אדם עם שתי רגלים נעוצות  לא!!! אני לא אוחז שם!!!לחיי העולם הבא?? 
בקרקע... והיום הזה שאמי ע"ה נפטרה זכור לי כיום מר ונמהר... זה היה היום האחרון בחייה... היום 

 ביום יום אנחנו לא אוחזים שמה...  האחרון שהייתה לי אמא... ממילא
שם אני לא צריך להגיד לך מה קורה... שם פתאום  אבל כשמגיעים לרשב"י בל"ג בעומר... ? ! ? ! ?

הרגלים מתנתקות מהקרקע... אנחנו נשאבים בבת אחת למושגים אחרים... אנחנו פתאום רוקדים 
 ים עד העולם!!! ושמחים... מה קרה?? חתונה!!! רשב"י הגיע לטרקלין!!! חי

שם!! יש הבדל בין לאחוז  נאחזיםלהגיד לך שאנחנו אוחזים שם?? לא!! ממש לא!! אבל אנחנו 
מסוימים  די שם לבין להיאחז שם... גם מי שלא אוחז במדרגה מסוימת... הוא מסוגל ברגעים

 בדיוק ההתמכרות שלנו לרשב"י במירון...  אחז במדרגות שלא שייכות לו... וזולהי
נאחזים לילה אחד באטמוספרה אחרת!! רשב"י הסתלק מהעולם ו נוסעים רחוק רחוק... נואנח

 מבינים ששם זה החיים האמיתיים!! ובמקום לבכות באזכרה שלו... אנחנו רוקדים בחתונה שלו...
 זה הסיפור!!!

קרה אסון  חתונה של רשב"י פתאוםהריקודים השמחים ביותר בתחשוב ששם!!! באמצע ---
 איך מתמודדים עם זה???נשמות קדושות עלו בסערה השמיימה...  .... ארבעים וחמשנוראי

אז ככה: כשאתה מדבר איתי פה... בחיפה... בירושלים... באשדוד... בבית שמש... בביתר עילית... 
אבל גדול ליהודים... פה חזרנו לבוץ... ואנחנו  זה באמת הלם וזעזוע עד דכדוכה של נפש... פה

מול אבידות קשות ומרות ומתקשים להתנחם... אבל שם??? שם אצל רשב"י?? אל מתמודדים 
... מתוך השגה בהירה שהפטירה רקדנובכל זאת ו עמדנו מול פטירה של רשב"י!!! תשכח ששם גם

 חתונה שלו!!  -של רשב"י זו ההילולא
 חתונה...  -שם נאחזנו בהשגה שמיתתם של צדיקים זו הילולא

ין מה התכוין אותו צדיק שאמר: שאסון שקורה בתחום שיפוט של רשב"י זה עכשיו אתה מבנו... 
 תורת הנסתר... כעת אתה מבין למה?? 

כל מקום אחר שזה היה קורה זה היה אסון לשם אסון!!! אבל ברגע שזה קורה ב"בית קברות" של 
מתוך  בשמחה מתעקשים לרקוד שםאנחנו בעצמנו מירון שאנחנו הולכים ל"אזכרה" של רשב"י ו

נקודת הנחה שעולם הזה פרוזדור ועולם הבא טרקלין ואנחנו שמחים עם רשב"י שהגיע לטרקלין 
 מה טמון בזה???של ש"י עולמות שזכה להם... כשהאסון מתרחש בדיוק מתוך הרקע הזה 

 נשמות והזמין אותם יחד איתו לחתונה...!!!  רשב"י הצביע על אותם ארבעים וחמשש
יצאנו  אל תשכח שאנחנו לא!!! לא רבתי!!!!גיד לך שאנחנו אוחזים שם?? לה ואני מיד מסתייג:

 על האסון הגדול... וכואבים סחופים ודוויים  פה... .. אנחנונו משם בבושת פנים.ממירון... גורש
השמיימה... הרי הם נשארו  בסערה שם שם!!!! אבל הם שנשארו שם... הם שנשמתם עלתה

רק אצלנו  ם נשארו בריקודים!!!ה .. הם נשארו בתפיסה הזו..בהילולא... הם נשארו בחתונה.
 ... וממשיכה הריקודים הופסקו... רק אצלנו המוזיקה נעצרה... אצלם היא ממשיכה

--- 
כידוע: היה אידרא רבה, ואידרא  ממש רלוונטי: שכעת זה מישהו נתן לי מושגים בסיסיים בזוה"ק

מעמד של עיצומו של הב עכשיו ככה:בתורה... זוטא, שבשתי האידרות התגלו סודות עצומים 
ואז ר' יצחק גם היה אמור  נשארו רק שבעה... אידרא רבה נפטרו שלושה חברים מתוך עשרה!!!ה

כשהגיע  איתי!!!! ואז תבא אתה אני רוצה אותך איתי... אבל רשב"י אמר לו: ...להיפטר מן העולם
רוצה  לך ותקרא לר' יצחק... כי היום אנירשב"י ביקש מר"א בנו: ת המעמד של האידרא זוטא...

: "כמה יאות חולקך, כמה י קיבל את פניו בשמחה רבהרשב"ו אותו איתי... ואז ר' יצחק הגיע תקחל
 אתה איתי!!!חידו בעי לאתוספא לך בהאי עלמא..." 

תאר לעצמך שרשב"י היה איתנו במוחשי בל"ג בעומר... וכולנו היינו  עכשיו בא ננסה לדמיין...
ומתחיל לחפש  הריקודים... עוצר את שרים בר יוחאי... ופתאום רשב"ירוקדים סביבו בחתונה שלו ו

מצביע  הוא מחפש ומחפש... ואז הוא לפתע בין כל המאה אלף איש שמפזזים ומכרכרים מישהו...
 רשב"י שוב ואזקורא לו בשמחה... בא.. אתה היום הולך איתי... תשאר פה!!! רשב"י  על מישהו...

 על עוד מישהו... ועוד אחד... וככה הוא היה מצביע עלו מחפש ומחפש... ושוב מצביע על מישהו...
 ארבעים וחמשה יהודים לא קשורים... חלקם צעירים... חלקם מבוגרים... 

ורשב"י היה מכניס אותם למעגל אחד ורוקד איתם בשמחה עצומה... וכולנו מקיפים אותם במעגל 
לחי זה שירי  מו שסיכמנו... בר יוחאי ואמרתם כהכ שרים שירי חתונה!!! ושרים... מה שרים???

 נשמות קדושות וטהורות היו מ"ה ןתחשוב שאותו )הילולא זה חתונה בארמית!(חתונה... 
תחשוב על  בסערה השמיימה בשמחה ובשירה... בתזמון מראש יחד עם רשב"י... ותעול

תה פה חתונה!!! לא היה כולנו היינו יודעים שהי.. לכה"פ כמה שזה היה כואב לכולנו.זה!!! 
היה לנו את העיניים  זו היתה התחושה אם רקפה אסון מירון!!! היתה פה הילולא!!!  

כאלו הזכות לראות  את את העיניים לראות... אין לנו רק מה??? אין לנואת זה... לראות 
 סו"ס זה השפראך!!! זה ות לראות את זה... אבלגם אם אין לנו את הזכ אבל גילויים...

רק ובאזכרה של רשב"י...  בל"ג בעומר... סו"ס אנחנו כבר מפזזים ומכרכרים המהלך שלנו
עת שאליבא מתוך נקודת אמונה בהירה שיש לנו פה עסק עם חתונה... אם ככה... צריך לד

 נשמות הצטרפו להילולא...  מ"ה ןדאמת אות
ממש הזו??  בתפיסה אוחזיםגיד שאנחנו לה ושוב אני חוזר... שלא תגיד שלא אמרתי:

 המאמר הזה מיועד עבור מי שכן עלה למירון... אבל לא!!!
 נאחז!!!אלא  אחז!! שם!!! לא נאחזומי שהיה במירון ורקד הרי הוא 

יגיד לי תפסיק לבלבל ... אם הוא יתעצבן עלי ומי שלא היה במירון בל"ג בעומר לומר:ככ 
מי שכך יטען רחץ דמים ואתה מדבר איתי על חתונות... אני מדבר איתך על מ את השכל...

 מעצמו כן תבעהיה במירון וכן אבל מי ש הוא לא בעניין... אני לא יכול להתווכח איתו... לי
לרקוד בחתונה של רשב"י... מסוגל גם להבין  -בהשגה הזו להיאחזו להתנתק מהריצפה

 ... קדנו בהשר פה ארבעים וחמשה יהודים שהצטרפו לחתונה הזו ושהי
חס לשברון לב הטבעי שלנו כלפיהם... איך קרתה להם מיתה כזו משונה... צריך ממילא בי

רק אנחנו שגורשנו ממירון...  לדעת שעד כמה שזה קרה אצל רשב"י... יש פה הילולא!!! 
בהשגה הזו...  נחנו לא נותרנווחזרנו לבוץ... אנחנו צריכים לעשות הרבה חשבון הנפש... א

 כעת עומדים מול אסון מדמם ולנו לא נותר אלא לחזור בתשובה...אנחנו 
 : כשחזרתי מהציון שבוררק אסיים בסיטואציה קטנה מהנסיעה חזור ממירון ----

התפרץ מתוך תוכי השיר של מרדכי בן דוד פתאום  ומדוכדך כמו רבבות עמך ישראל...
 יהם מעי מעי על חלליהם...""על כן ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה לבי לבי על חלל

 כ"כ התאימו לסיטואציה... הקשות האלו והמילים הזה כן... השיר
(הראו  הזה תפסתי את עצמי בבהלה!!! לפתע נזכרתי במעשה הנורא !! פתאוםואז פתאום

כל  לבנו, הלך עם שכשהאר"י הקדוש עשה חלאקע לי שזה כתוב להדיא בשער הכוונות)
אחד מתלמידי האר"י היה נוהג כל יום מר ועשה שם סעודה... והתלמידים למירון בל"ג בעו

 הגיע בל"ג בעומר , וגם כשהוא"ולירושלים עירך"להגיד "נחם ה' את אבלי ציון" בברכת 
" וכו' אמר את זה: "על כן ציון במר תבכה... לבי לבי על חלליהםהוא  ... גם אזלמירון

נחם ה'  גיד לתלמידך למה הוא אומרת ואמר לו: בהקיץ!!! לאר"י הקדוש ורשב"י התגלה
 ביום שמחתי?? והוא נענש על זה רח"ל... נבהלתי והפסקתי מיד לשיר את השיר הזה!! 

כ"כ מתאימות לאסון הזה..  "לבי לבי על חלליהם" נכון... המילים... שפתאום קלטתי ש
נה לבו קרה אצל רשב"י ובל"ג בעומר... אם ככה... אז גם מי שבמשך כל הש ס זהאבל סו"

לבו על חלליהם מעיו מעיו על חלליהם... צריך לדעת שאצל רשב"י בל"ג בעומר זו... זו 
 סוגיה אחרת...

יכול להתפרש כמים  אצל רשב"י לא אומרים כאלו דברים!! אצל רשב"י האסון הכי גדול
שפע של  נוקבין שעולים כאד מן הארץ ואח"כ מתורגם לשבר ענן שמוריד בעקבותיו

שם בשמים  י יודע איזה י"ג מידות של רחמים המתינוומי יודע... מ ...םישועה ורחמי
ו מפעילים את עיל את הנהגת היחוד!!! וכיצד אנצריך להפ היה להיפתח ובשביל זה

ההנהגה הזו?? כשאנחנו לא מהרהרים אחרי רצונו יתברך אלא מקבלים באהבה 
ו יתברך... אז הקב"ה גם ואומרים: אנחנו אחד איתך יתברך!!!! ברגע שאנחנו אחד אית

... ומרעיף י"ג מידות ולא מתחשב באף אחד מערכת הטבע כל מכריז: אני ה'!!! ומשדד את
 של רחמים לכל מאן דבעי...

סו"ס רשב"י נמשל לכהן גדול... נמשחת אשריך... בר יוחאי בקודש הקדשים, ובפרשת 
גם כשאנחנו אנינות...  שבוע האחרונה למדנו שכהן גדול מקריב אונן!!!! אצל כה"ג אין

להעתיר על כלל וברחנו משם... הרי רשב"י המשיך  ציוד פלנויקכיבינו את המוזיקה ו
נשמות מליצות יושר... והשפע שעוד יורעף מל"ג בעומר זה, הרי  ישראל יחד עם אותן

 ---כעת זה תורת הנסתר... 
 תורת הסוד...אז כפי שסיכמנו: כל מה שקורה אצל רשב"י זה בגדר 

רוצה שאני אגלה לך קצת מתורת  עכשיו שישאר בינינו... מעניין אותך מה הסוד??
כן... יש מימרא של רשב"י שאף אחד לא יודע אותה... הסוד...?? אבל שישאר בסוד... 

פרשת אחרי.. רשב"י דורש פסוק בקהלת: "הכל כאשר  המדרש בריש היא נשארה בסוד...
וקים ואשר לא עבדו וכו' וכו'..." רשב"י שם לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע, לעובד אל

 נח הצדיק נכה וגם גם פרעה מת יש גורל שווה!!מאריך להוכיח שלפעמים לצדיק ולרשע 
 יאשיה הצדיק וגם אחאב, שניהם מתו בחיצים..., גם מת נכה

נו... אז איך יכול להיות שאף אחד לא מכיר את המימרא הזו של רשב"י?? איך היא 
ים אנחנו רוצ בעיקר בשביל ישועות. כי אנחנו מגיעים לרשב"י בסוד? הצליחה להישמר

אז פתאום כשמגיעים לרשב"י ולא רק  הזו... גישהמתרגלים לצאות כאן ועכשיו!!!! וכשתו
ה איפ מה קרה?? ... פתאום יש רעידת אדמה רוחנית...רחש אסוןשאין ישועות אלא מת

הנה הסוד!!! מי  אז זהו!! גזירה?י לא ביטל את ההישועות אצל רשב"י?? למה רשב"
 ולחשוב שרשב"י זה כספומט לישועות...  תינוק שבחר להישאר בראש של

  אז כאן רשב"י מגלה לנו את הסוד הכמוס:
פנקס צ'קים פתוח!!! אלא  שהקב"ה נותן לוהגיע הזמן שנקלוט שצדיק זה לא רק אחד 

ים.. צדיק גוזר והקב"ה מקיכמו ש פתוח!פנקס צ'קים  הוא נותן לקב"הש זה מתחיל מזה
  גם הקב"ה גוזר וצדיק מקיים!

רק כלה שמוכנה למסור לחתנה צ'ק פתוח שלה... היא זו שמקבלת מבעלה את הצ'ק 
תוח ומקבלים אותו באהבה פתוח על שמו... באסון הזה אנחנו נותנים לקב"ה צ'ק פ

פה בשביל לתת כתר מלוכה מהרהרים.... לא שואלים... אנחנו ומכריזים: אנחנו אחד איתך!! לא 
אם את הסוד הזה נבין ונסכים לקבל את ה' ולהיות אחד  ולא רק בשביל לקבל מה שאנחנו רוצים...

אז כעת אפשר לגלות את הסוד!!! בעוד פחות משבועים קוב"ה וישראל ואורייתא  איתו בכל מצב...
  מזל טוב...  סוגרים וורט...
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נותן מכספך לעני,  כשאתה
-אם לשם צדקה או לשם גמילות

בסבר פנים יפות  , חסדים,
  ובדברים מעודדים.

 

אל תהא "נושך" או אגב נתינה 
בדברים החותכים כסכין בלבבו, 

ו אלא תן לו

 שוורים חרשה בשדה. והנה עלתה מהביצה קבוצת
עמדה הצפרדע ואמרה:" בוקר טוב, . 

 אם רוצים אתם עצה טובה, דעו לכם, כי אין חכמה
בביצה. אם מישהו מכם חולה או חלש, תרופה  

 יש בידי לכל המחלות. 
 

כל פצע או מכה ארפא ברגע אחד" שמע השור ואמר:" 
... כהת אם כן רבה חכמתך, אולי תרפאי קודם את

." שמעה הצפרדע ושבה אל הביצה רזה וחלושה את..
 בבושה ובכלימה...

 

לעיתים קרובות, הגאווה היא בלי סיבה. ואם לכבוד 
 אך בושה וחרפה... ךמצפה, תמצא אות תהא

 

 אף אחד לא הצליח לתת  .!'.. המלך היה איש עצוב. אבל בלילות מילאה הדאגה את לבו                      
לה אליו בחלום, עודד את בלילה חלם המלך חלום מפעים. הסבא, המלך הזקן, התג למלך עצה שתניח את דעתו.                                                

כולם כבר ידעו שהמלך עומד לבחור את  רוחו ונתן לו את עצתו. המלך קם כאיש חדש, הוא חייך גם בלבו ומיהר להוציא הודעה לכל תושבי המדינה.
הכריז הכרוז. 'על כל ילד לזרוע את הזרעים שיקבל מהמלך    יורש העצר שלו. הם רק רצו לדעת איך.

  להשקות את העציץ, לדשן את האדמה ולטפח את הפרחים שיצמחו. חזרו בעוד חצי שנה, והמלך יבחר את יורש העצר לפי העציץ שבידו.'
להיות מלך. ילדי הממלכה עסוקים  נרגשים, עברו הילדים אחד אחד לפני המלך, קיבלו את העציץ, תשוקה מילאה את לבו של כל אחד מהם

 בעציצים, הם דישנו והשקו, הוסיפו מינרלים, והחליפו אדמה, טיפחו ועשו כל מה שרק יכלו כדי לגרום לעציץ שלהם לפרוח. 
 

ממינים שונים,  לא היה דבר חשוב מזה. חצי שנה חלפה. ושוב מילאו ההמונים את הכיכר. הילדים החזיקו בידיהם עציצים מרהיבים, היו בהם פרחים
פניו של המלך הביעו השתוממות אל מול שלל הצבעים.  סוגלים אדומים וצהובים, ריחניים גבוהים ויפים, המלך עלה לבמה שהוצבה במרכז הכיכר.
והציגו את  אחד אחד עברו הילדים לפני המלך, קדו קידה 'לא יאומן! לא יאומן!' שמע אחד היועצים את המלך לוחש לעצמו. וחשב שהמלך מתרגש.

העציץ הפורח שבידם. המלך בחן את הפרחים ושילח אותם לדרכם אחד אחרי השני. הוא לא התרגש גם כשאחד העציצים גידל פרחים בצורה של 
'מה  לחה אך ריק מפרחים.  . ה. האחרון שבילדים הוזמן לעלות אל הבמה כתר. הוא נשאר אדיש.

'האמן לי, השקתי במים, הוספתי חומרי דשן  'עשיתי כל מה שאמרת אדוני המלך!', שאל המלך בהתעניינות, 'מדוע לא גידלת פרחים?' קרה? בני',
הקהל היה מופתע, והמלך הסביר:  'אתה תהיה יורש העצר!' הכריז המלך וחיבק אותו בחום. ומינרלים. אבל לא גדל כלום! סליחה אדוני המלך!'.

ה חילקתי לכולם זרעים מבושלים. זרעים שאינם יכולים להצמיח דבר. והנה הפלא ופלא העציצים של כולכם פורחים. אלו אינם 'לפני כחצי שנ
הפרחים שלי. כולם לקחו זרעים אחרים ושתלו בעציצים. אבל העציץ של הילד הזה, הוא העציץ האמיתי היחיד. איש האמת הוא יהיה מלככם 

  צר!''יחי המלך ויורש הע לעתיד'.
 . כשאתה מדבר אמת אתה מעיד שאינך מוכן לחיות בשקר, שאינך מוכן לתת לו מקום בעולם או בלבך. ת כשאתה מדבר אמת 

וחוץ מזה, לעולם אל תנסה להתהדר במשהו רק בשביל השני. .והאמת היא נצחית
 יא ממנו את המיטב שאתה יכול. . טפח את העציץ שלך, השקה אותו, נסה להוצ

 (העורך)  כי אם תכניס בו פרחים של מישהו אחר זה יהיה חסר ערך.

 האבאשעה אחת  אשר 
מועילה  -מקדיש לבנו

יותר מאשר עשר שעות 
 של אחרים.

 "בדרכך למעלה, 
 כור את אלה ז

 שהיו איתך למטה, 
  כי בדרכך למטה

תצטרך אותם שוב..."

בונם מפשיסחה    הרבי
 היה אומר:

התורה הזהירה שלא להונות את 
ג הזולת, ואילו חסיד נוהג

ואסור לו להונות  
גם את עצמו....  אסור לו להשלות 
 את עצמו במדרגות יותר גבוהות 

 לו באמת.... 

עוד לא  אדםשום 
  חיסר במעלתו

המלים סליחה  גללב
 בבקשה ותודה

תרכ"ה לאחר שנפטר רבה של חברון, הגאון רבי  בקיץ
 צ"ל, הפצירו בני הקהילה בגאון רביז משה פירירה

זצ"ל שיקבל עליו את הרבנות. רבי אליהו  אליהו מני
ץששנא את הכבוד, השתמט מהם. בסוף אותו קיץ 

 בחברון.  
הבריאים נמלטו, והרב מני טיפל במתים ובחולים. את המתים 

 ההביא לקבורה ואת החולים בעד בלי כל חשש. כשנסתיימ
בו כולם להנהיגם, והסכים לעשות זאת  המגיפה, הפצירו

וקיבל עליו את עול  ך . אך 
הרבנות, אך התנה שלא יקבל כל טובת הנאה, והיה 

חותם:"משרת עיר הקודש חברון לשם יחוד קודשא בריך 
הוא".

השנאה 
מצד 

  החילוניים
 

 כלפי
שוחרי 
 התורה,

בתקופה 
  ,האחרונה

 

מקורה 
בתנועת 
 התשובה

שמטילה 
אימה 

עליהם 
 מחשש 

 

שמא גם 
הם יתפסו 

 בה...
 

ה.           :טהורה שלהעלון לעילוי נשמתם ה  ב. צ. . נ  ה' יאמר די לצרותינו  ת.

 סוד האושר והסיפוק

  האדם של

 עובדיה  זכריהבעת אשר הוצרך מארי 
זצ"ל להשיא את אחד מילדיו. והחתונה היתה 
אמורה להתקיים בחו"ל סידרו לו כרטיסים 
לנסיעה, אולם לפני הנסיעה סיפר זאת לרב 

ב, והלה לא הסכים בשום אופן כי המוש
ולו ליום אחד. המארי  אשר היה  

מבוטל לרב הודיע מיד לזוגתו הצדקנית תחי'  
. ורק לאחר שזןגתו   י כי 

התחננה בפני הרב כי ילכו לרק לימים ספורים 
 ויחזרו הסכים מתוך צער...

 
 

 פ״אתשה אייר כו׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:53 20:00 19:08 ם-י

 20:50 19:58 19:06ת״א

 20:53 20:01 19:09חיפה

 20:50 19:58 19:07ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "ה׳ עוזי"

 ...מחיר אין לחופש
  תאריך לו יש אבל



 

חברה גדולה התקשר לעובד הביתה, וזכה ללחישתו של  מנכ"לל
שאל. "כן", ענה הקול הקטן. "אני  ילד: "הלו?" "אבא בבית?" הוא

יכול לדבר איתו?" הילד לחש לו "לא". שאל המנכ"ל "אמא שלך 
שוב ענה לו הקול הקטן,  "?". "אני יכול לדבר איתהנמצאת?" "כן

 "לא". בתקווה שיש מישהו שם שאצלו יוכל להשאיר הודעה, שאל
 המנכ"ל, "יש אולי עוד מישהו שם?" 

בבית  "כן", ענה הילד, "שוטר". בעודו תוהה מה שוטר עושה
העובד שלו, שאל המנכ"ל, "אני יכול לדבר עם השוטר?" "לא, הוא 

עסוק במה?" "בלדבר עם אבא, אמא ומכבי " .הילד עסוק", לחש
 האש", המנכ"ל שמע רעש שנשמע לו כרעש של מסוק. 

 

הליקופטר" ענה הילד בלחש. " "?שאל המנכ"ל: "מה זה הרעש הזה
 ."מה קורה שם?" שאל המנכ"ל, ועתה כבר היה מודאג מאד

בלחישה מלאה ביראת כבוד, ענה הילד: "צוות החילוץ עכשיו נחת 
ומודאג, ויותר ממעט מתוסכל, שאל המנכ"ל,  הליקופטר". לחוץעם 

הקול הצעיר,  "אבל מה הם מחפשים?" עדיין בלחישה, ענה לו
 .": : המצחקק לו בשקט

שותה קפה שחור?  קמצן איךך
 לוקח מים חמים 

 ...ם ושם
 

**** 
אחד יושב במסעדה,  כורשיי

מפעם לפעם הוא נרדם ונוחר 
  .בקולי קולות

מלצר צעיר שואל את רב 
מדוע אתה לא מעיף " :המלצרים

  "?אותו החוצה
רב המלצרים משיב: "להעיף 
אותו? תגיד לי, אתה נורמלי? 

 כשאני מעיר אותו בכל פעם

..." 

בשלהי שנת , בריסקהגרי"ז מ יפה מהנהגת סיפורר הדאגה למחר
תרצ"ט נקלע לעיר ווארשה, והתחילו להפציץ מן האויר, והלחם היה מצרך יקר מכל 
הון, אחד מחשובי הקהילה כשנודע לו שמרן הרב מבריסק שוהה בווארשה, שלח לו 

ם מדי יום מנת לחם, ומרן הרב מבריסק היה נזהר לגמור האוכל באותו יום 
"מה אוכל מחר", ויהיה בכלל קטני אמנה  למחר לבל יכשל בחשש של 

ם המבואר בגמרא. רק ביום ח' תשרי ת"ש הסכימה דעתו להשאיר מן הלחם
למחרת בבוקר שלח לו אותו אחד מנת  , בכדי לקיים מצוות אכילה בתשיעי. 

הלחם, בהוסיפו של מעשה הכין עוד תבשיל של דגים, אבל איתרע מזלו ונפלו לתוכו 
להביא רק מעט לחם שאפתה אשתו  , ואינם ראויים לאכילה,רסיסי פצצה 

מכאן שהיה עלינו  –ברגע האחרון. פנה מרן הגרי"ז לבנו רבי יוסף דוב ואמר לו 
לבטוח בה' גם בנוגע לאכילה בתשיעי, ולא להותיר מן הלחם מאומה, שהרי יתכן אילו 

 מרסיסי ההפגזה למאכל. ו לא הותרנו

עולם של זצוק"ל תורת חסדיוסף עדסרביהגאוןן
 גמילות חסדים היה הגאון רבי יוסף עדס זצוק"ל. 

היה נחטף על ידו כעסק  -ר בו לגמול חסדכל רגע שהיה אפש
פר אחד מתלמידי ישיבת "פורת יוסף" הירושלמית, יס רווחי.

. לשם כך ךשידולגמור  , רבי יוסף עדס, -כי רבו
הוא נסע מחוץ לעיר, שוחח עם הצד של הכלה והביא את 

לסיומו המבורך, ובזה לא הסתים תפקידו: כשהגיע  ךהשידו
 אתו את ו. ניצב הרב עדס לימינו. -הזמן לקנות דירה

את מספר המדרגות, את  ,ת בחן את, 
  כאילו עבורו היא, הדירה. -איכות הבניה

ימים שבין פסח לעצרת! הימים הגדולים, בהם  -והימים
 מתכונן כל יהודי לקבלת התורה! 

 הרב עדס זצוק"ל היה תלמיד חכם גדול, 
לפנות בוקר התחיל  2:00: בסדר יומו היה עמוס לעיפה

קון חצות", התפלל "ותיקין" בכותל המערבי, אחר כך יב"ת
ם עסק במסירת שיעורים, בקבלת קהל, בלמוד עם

 .מוד עצמייובל 

גונב בלילה, ואינו גונב  -הגנבב
 ביום הוא מפחד -ביום
גוזל בלילה, אבל רק  -הגזלןן

מן היחיד, ולא מין הרבים, מפני 
 שמהרבים הוא מפחד.

משקר ביום  -השקרן ואילו
 ומשקר בלילה, 

 הן ליחיד והן לרבים.

 בא למרן הרב פעםם  פי כמהה
  זצ"ל עובדיה יוסף

נדיב מחו"ל וביקש להזמינו 
להכנסת ס"ת בחו"ל. ענהו מרן, 

 .י האמן לי
אנא הניחני להמשיך בכתיבת 

חיבורי ולהדפיס את כל אשר עימי 
, שהוא פי כמה ממה בכתובים

 שנדפס כבר. 

  מה נואלוו
אותם אנשים שאינם לומדים 
  דרכי הנהגה מהאדם הראשון

 

 שאף ע"פ שאישתו
את המוות  

סלח ומחל לה, ואז הראה לו 
 ת' ה' ית'

.והלבישו בבגדי ישע

ר,,,,,

כתב ממצוות    רבנו יונה
השבת אבדה  נלמד, שאם אנו 
חייבים להחזיר שור או שה 

 בד, שנא
 ודאי שאנו חייבים 

 . 
 

ויש שני מיני אבדות באדם, 
שהוא עלול  –אבדת גופו 

 או לטעות בדרך,  קלהינז
שהוא  –ויש אבדת נפשו 

 טועה ואינו יודע דרך ה'. 
 

 ועל שני הדברים הללו 
  ו אנו

 מוכנים להציל.

 זצ"ל  נתן צבי פינקל בביתו של הגאון רבי קררייפעם בב
ת סוכה כל העת ארשתתה ניבחור מישיבה אחרת. על פניו של הבחור הי

מאוד. רבי נתן צבי העיר לו על כך פעמים אחדות, אך הלה לא יכול היה  
 הבחור עשה את דרכו מליטא לפולניה, ותחלה, מדובר היה,  לשנות את הרגלו.

 

 שנכדו של רבי נתן צבי יסע עם הבחור ויחד ינסו לעבור את הגבול. אך לבסוף
כנית. חשש שנכדו יתלוה לבחור שהוא איננו בטוח רבי נתן צבי את התו 

 …ב בזכויותיו בגלל מצב

גדול אחד 
התבטא: 
להחזיק 
"עיתון 

  –ערב" 
 

כמו 
החזקת 

 צלם, 
 

לקרוא 
כמו  -בו

 נשיקה 
 לצלם!   

 זכור! 
שולחנות 

השבת שלך 
נחרטים 

בלב עמוק 
, השכלילדיך

 ונצל זאת.

 ישראל רבים העידו: כי היכן ששאלו את  גדולי
זצ"ל, היה משיב, בתלמוד והלכה,  יהודה צדקהרבנו 

ל יני בית המקדש, עניני קידוש הלבנה, ומי מדבר עלענ
היה מונח אצלו, כך תדיר היה עושק בתורה  להכו. 

בביתו  ו ללא הרף, עד כי לעיתים רבות היו
 אורחים וכדו' ולא היה שם לב כלל. כשהוא שקוע בתלמודו

, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולובן חיאי  ,לולו בתשמחה
 בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל

, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה ןב אליעזר  זוהרה
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל

 

ַפְרתָּ  ַבע ְלךָ  ְוָסֽ ֹתת ׁשֶ ּבְ ִנים ׁשַ ַבע ׁשָ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ָעִמים ׁשֶ  ְלךָ  ְוָהיוּ  ּפְ
ַבע ְיֵמי ֹתת ׁשֶ ּבְ ִנים ׁשַ ָ ע ַהׁשּ ׁשַ ִעים ּתֵ נָֽ  ְוַאְרּבָ  ).ח, כה ויקרא( הׁשָ

 

  חשבון ללמדנו באה הקדושה התורה וכי, מובן לא לכאורה
 הוצרכה מדוע כן ואם? שנים ותשע ארבעים זה שנים שבע כפול שנים ששבע

 .זאת לכתוב התורה

 לנו ולהראות להורות באה הקדושה שהתורה לומר אפשר רמז בדרך 
 הזמן! שנים ותשע ארבעים, פעמים שבע, שנים שבע, מהר עובר הזמן כמה עד

 ַלֶהֶבל ָאָדם), ה, כג משלי( ְוֵאיֶנּנוּ  ּבוֹ  ֵעיֶניךָ  ֲהָתִעיף, מאוד מהר ועובר חולף
ָמה ֵצל ָיָמיו ּדָ  ).ד, קמד תהילים( עֹוֵבר ּכְ

, טובים ומעשים מצוות תורה לימוד בריבוי והשנים הימים את לנצל צריך 
 .םחוזרי ואינם מהר חולפים שהימים כיון

 ,הפרשה בהמשך הפסוק את בזה המפרשים הסבירו רמז 
ת ךָ  ֶאֽ ְסּפְ א ּכַ ן לֹֽ ךְ  לוֹ  ִתּתֵ ֶנׁשֶ ית ּבְ א ּוְבַמְרּבִ ן לֹֽ ךָ  ִתּתֵ  ), לז, כה ויקרא( ָאְכֶלֽ
ְלָתה ְוַגם ִנְכְסָפה, וכיסופים כמיהה מלשון כספך י ּכָ  ), ג, פד תהילים( ַנְפׁשִ
 בנשך יהיו לא שלנו והרצונות החשקים יםשהכיסופ בזה לנו התורה והוראת

 נכסים מרבה, וממון נכסים ועוד עוד לאסוף כיצד, וזהב בכסף – ותרבית
 ).ז"מ ב"פ אבות( דאגה מרבה

 

ית ומצווה התורה ממשיכה וכן א ּוְבַמְרּבִ ן לֹֽ ךָ  ִתּתֵ  האדם ירבה שלא, ָאְכֶלֽ
 התורה ימודבל, ברוחניות יהיה עסקו עיקר אלא, ובמעדנים שתיה באכילה

 .טובים ומעשים מצוות בקיום, הקדושה
 

 , טהורה שמים ויראת בתורה ולהתעלות לעלות שנזכה 
 צדקנו משיח בביאת בקרוב נראה כך ובזכות שמים לשם יהיו מעשינו וכל

 .אמן, השלימה ישראל ובגאולת
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 להצלחת ורפואת 

 הדסה צביה בת אביגיל
 

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז בן הדסה צביה

 

 זיווג הגון
 אבישלום בן אורה

  לאחרים לעזור דרך מצא
  לחייך משמעות יוסיף זה








