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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בלק   -   נפלאים 

 
 "ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא" (כב, ג) 

 לכאורה היה צריך הכתוב לומר בלשון רבים: ״כי רבים הם״.  
א)  נצבים  (תנחומא  חז״ל  מאמר  פי  על  דבר  של  ביאורו  אלא, 

עד שיהיו כולן אגודה אחת, ואמרו במדרש,   שאין ישראל נגאלין
עצמו,   בפני  וקנה  קנה  כל  יפרידו  שאם  קנים,  של  לחבילה  משל 
אי   אחת,  באגודה  מתאגדים  אם  אבל  אחד,  כל  ישברו  בנקל 

 אפשר לשבור אפילו אחד מהם. 
באחדות,  ישראל  כלל  שהיו  מקום  שכל  בתורה,  מצינו  גם  אכן 

בעת  יחיד,  בלשון  הכתוב  השתמש 
״ויחן  שהגיעו   נאמר:  סיני  להר 

ההר״  נגד  ישראל  שם 
ופירש״י  ב),  יט,  (שמות 
בלב   אחד  כאיש  ״ויחן״ 

 אחד.  
סיבת חששם של    ההייתזו  

מפני  מואב  ״ויגר  מואב: 
העם כי רב הוא״, היינו, על  
אף שהם רבים, מכל מקום 
הוא״  רב  ״כי  בבחינת  הם 
כאיש   ומאוחדים  מאוגדים 
אומה   כל  אין  ואז  אחד, 

 שלוט בהם.ולשון יכולה ל
 (ישמח משה) 

 

העם " את  לי  ארה 
 הזה" (כב, ו) 

חיים,   החפץ  א  ובאמר 
מגיעה   היכן  עד  וראה 
אומות  של  רשעותם 

בלק  העולם!   פחד  כאשר 
מישראל,   ציפור  לא בן 

שיברכהו  מבלעם  ביקש 
ביקש  קיינזשלא   אלא   ,

ישראל.   את  שיקלל  ממנו 
  ה לוד ג  הכ  ההיית   ותועשר
 ,קיינז  רחאהש  ף ידעהש  דע
   .לצני או הש אלו
 

 "ויאמר אל שרי בלק" (כב, יג)
מדוע כאן קראם הכתוב ״שרי בלק״, ואילו לאחר שבאו ״שרים 

 רבים ונכבדים מאלה״ נאמר ״ויאמר אל עבדי בלק״?  
אלא, כך היא דרכו העקלקלה של 

כששיגר   בתחילה  גאווה,  בעל 
שלוחים בלעם  אל   בלק 
לכבוד  בלעם  אזי  פשוטים, 
כשרים   אליהם  התייחס  עצמו 

״שרי  להם  וקרא  חשובים 

בלק״, כי הרי אין זה כבודו שישלחו אליו פשוטי עם. אולם כאשר  
כבודו  על  המאיימים  אמיתיים,  נכבדים  שרים  בלק  אליו  שלח 
ומתייחס   אותם  ומבזה  ורומס  הגאוותן  מתהפך  אז  או  ומעמדו, 

  ם ״עבדי בלק״! אליהם בזלזול עד שקורא לה
 ) "לנח מינדס ז 'ר אוןהג (

 

 ״אם לקרוא לך האנשים״ (כב, כ) 
הקב״ה  הסכים  לא  בתחילה  מדוע  וידועה:  מפורסמת  השאלה 
לבלעם ללכת עם שרי בלק, באומרו 
”לא תלך עמהם", ולאחר מכן 

בעת שאמר בלעם לשרי    -
הלילה   אצלו  שילינו  מואב 

בבוקר   דבר  להם    - וישיב 
” הקב״ה:  לו  אם אמר 

האנשים   באו  לך  לקרוא 
מה   איתם".  לך  קום 

 נשתנה? 
 *** 

חיים  רבי  שביקש  בעת 
תלמידו  מוואלוז׳ין, 
הגר״א   של  המובהק 
את   להקים  מווילנא, 
החליט   וואלוז׳ין,  ישיבת 
מן   שורשי  מהפך  לבצע 
הנהוג עד אז בישראל: לא  
יושבים   בחורים  עוד 
מדרשות   בבתי  מפוזרים 
ולומדים בחוסר כל, כאשר  

נזקק של  הם  לחסדיהם  ים 
יהודים טובים, אלא ישיבה  
ומופלגי   טובי  את  שתרכז 
שמוכנים  המתמידים 
חייהם   את  להקדיש 

 ללימוד התורה. 
רבי  הגה  שיקים,  הישיבה 
בית  תהיה  בחזונו,  חיים 
תלמידי  להעמדת  יוצר 
חכמים ומורי הוראה, כאלו  
נראה   כיצד  יכונה,  ישראל  בשם  אשר  לכל  ודוגמה  מופת  שיהיו 

 מיד חכם.ומתנהג תל
ראשית לכל נסע רבי חיים לווילנא, אל מורו ורבו, הגאון מווילנא,  
בדחילו   נכנס  החדשה.  התוכנית  על  דעתו  מהי  לשמוע  רצה 
באוזניו   ושטח  רבו  אל  ורחימו 
כולה   התוכנית  את  בהתלהבות 
ישב   הגאון  פרטים.  לפרטי 
שהוציא   מילה  לכל  והקשיב 
בסיום   המובהק.  תלמידו 

ר 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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ֶצת ָהְיָתה ִמְתַאּמֶ ַאְלָמָנה ַאַחת ֲעִנּיָה, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
רּוָטה  רּוָטה ַאַחר ּפְ ּתּוַכל ִלְקנֹות -ְוחֹוֶסֶכת ּפְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ת. ּבָ  עֹוף ִלְכבֹוד ׁשַ
רּות ָהעֹוף, ַכׁשְ ֵאלֹות ּבְ ִלְפָעִמים ָהיּו ִמְתעֹוְררֹות ׁשְ
ה יׁשָ ָיֶדיָה, ַמּגִ ָהעֹוף ּבְ ׁשֶ ְוָהַאְלָמָנה ָהְיָתה ָרָצה ָלַרב ּכְ

יו. ה ְלמֹוָצא ּפִ ֶמַתח ּוְמַצּפָ  אֹותֹו ָלַרב ּבְ
ְחִמיִרים חֹות טֹוב, ָהָיה ַרב ָהִעיר ֵמַהּמַ ְלַמזָָּלּה ַהּפָ
ְקִרים ָהָיה ה ִמן ַהּמִ אֹותֹו ַהּדֹור, ּוְבַהְרּבֵ דֹוִלים ּבְ ַהּגְ

ִליְך ֶאת ָהעֹוף ִלְפֵני ַמְטִריף ֶאת ָהעֹוף ּומֹוֶרה ָלּה ְלַהׁשְ
ָלִבים...  ַהּכְ

בּוַע ָהְיָתה ָכל ׁשָ ְמַעט ּבְ ּה ּכִ ּבָ ה ׁשֶ קּוָפה ֲאֻרּכָ ְלַאַחר ּתְ
ַאַחת ְלהֹוִפיַע יָעה ְלֵבית ָהַרב, ִהְפִסיָקה ּבְ ָהַאְלָמָנה ַמּגִ

ַחְדרֹו.  ּבְ
ים  בּועֹות ָוֳחָדׁשִ ָאה.וְ  -ָעְברּו ׁשָ ָהַאְלָמָנה ֵאיָנּה ּבָ

ֹאל ֶאת ּלֵא ָהַרב: ַהִאם ָמְצָאה ָלּה ַרב ָחָדׁש ִלׁשְ ִהְתּפַ
ֵאלֹות? מּוָזר. ֵאלֹוֶתיָה, אֹו אּוַלי ֵאין ָלּה יֹוֵתר ׁשְ  ׁשְ

ָנה, ִהיא ָחְזָרה ְלֵבית ָהַרב. עֹוף ְמַעט ׁשָ ְלַאַחר ּכִ
ָיֶדיָה...  ּבְ

ַאל אֹוָתּה ָהַרב: ְלֵהיָכן נֶ  ? ַהִאם ָמָצאָת ַרבׁשָ ֱעַלְמּתְ
ֵאלֹוַתִיְך? ְפסֹק ָלְך ַעל ׁשְ ּיִ  ָחָדׁש ׁשֶ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 בלק   -   נפלאים 

 
 את השיחה לנושאים אחרים. הדברים הגאון היטה 

בסיומו של ביקור גילה רבי חיים שרבו לא הסכים לתוכנית, אך  
צעד  שום  זז  שאינו  מובהק  שכתלמיד  אלא  לה.  התנגד  לא  גם 
חיים  רבי  החליט  גורלי,  כה  בנושא  לא  בוודאי  רבו,  עצת  ללא 

 להימנע לעת עתה.
הטריד  שהמצב  אלא  ושיעוריו.  בלימודו  והמשיך  לוואלוז'ין  שב 
אותו והציק לו ביותר. הוא ראה את בחורי הישיבה והצר בצרתם, 
כדי   קרנם,  את  לרומם  כדי  משהו  לעשות  מאודו  בכל  היה  חפץ 

 ל. -לכוונם בדרך העולה בית ק
חיים  רבי  שנסע  הבאה  בפעם 

אגב  כבדרך  שטח  לווילנא, 
תוכניתו   את  השיטין  בין 
ישיבה.   לייסוד  הישנה 
הגר״א   הרבה  להפתעתו 

ודאי! זהו דבר  היה נחרץ: בו
 נחוץ וחשוב ביותר! 

מאי   רבי,  חיים:  רבי  שאל 
בפעם   מדוע  שנא? 
במיוחד  שבאתי  הקודמת 
והסברתי   הישיבה  בשביל 
התוכניות,  על  בהתלהבות 
ולא   נושא  העביר  הרבי 
כעת,  אולם  התייחס. 
עבור  דווקא  הגעתי  כשלא 
אני מקבל ברכת הדרך  זה, 

 וגיבוי מלא? 
היא   מווילנא:  הגאון  ענהו 
הראשונה   בפעם  הנותנת. 
שברוב   וחששתי  הגעת 
ישיבה   להעמיד  רצונך 
העתיד,   דור  את  ולראות 
נגיעה   איזושהי  טמונה 
עצמית. כזו שיש לה טובת  
השיטין.  בין  שלך  הנאה 
מדבר  כשאתה  כעת  אולם 
שמים   ולשם  כאב  מתוך 

שום   -לגמרי   שאין  הרי 
 חשש וצריך אתה לפעול למען התורה בכל הכוח. 

 *** 
שביאר לבלעם,  יש  הראשונה  בפעם  הקב״ה  של  סירובו  את  ו 

אידיאולוגיה.   מתוך  ישראל  את  לקלל  הולך  שבלעם  ייתכן  בכך: 
תהיה   האומות  לכל  אלא  נבחר,  אחד  עם  יהיה  שלא  רצון  מתוך 
לו  סירב  הקב״ה  לכן  יתברך.  הבורא  אצל  שווה  וקרבה  דרגה 

מתוך  שפועל  מי  שכן  נחרצות, 
גם    -אידיאולוגיה   לפעול  יכול 

בלתי  במקו כמעט  שזה  ם 
התברר   כאשר  אולם  אפשרי. 
שבלעם בסך הכל רוצה "כסף" 

לא   לך    -ותו  לקרוא  ”אם 

שוב אין חשש.    -(להנאתך וטובתך, כלשון רש״י) באו האנשים”  
   תוכל ללכת ולא תצליח להזיק מאומה.

 והנמשל עבורנו, חד וברור. 
 (במחשבה תחילה)

 

 בלעם בבקר ויחבש את אתונו" (כב, כא)   ״ויקם
כבר   ׳רשע,  לבלעם:  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  רש״י,  כאן  כותב 
קדמך אברהם אביהם, שנאמר (בראשית כב, ג) ״וישכם אברהם 

 בבוקר ויחבוש את חמורו״. 
נשאלת על כך השאלה, לשם  
להראות   צריך  היה  מה 
בגין  דמיון  שיש  לבלעם 
מעשהו לשל אברהם, ומה 

הקדו הוא  רצה  ברוך  ש 
 ללמדו בזה? 

אלא, הקב"ה רצה לומר לו  
בזה: אינך הראשון, שבגלל  
את   לעשות  ורצונו  חשקו 
בבקר   השכים  בלבו,  אשר 
בעצמו,  בהמתו  את  וחבש 
לדרך,   לצאת  להזדרז  כדי 
בזה   קדמך  כבר  שכן 
שבעוד  אלא  אברהם, 
לעשות  הזדרז  שאברהם 
את רצוני, ולשחוט את בנו  
אתה   הרי  שצויתיהו,  כפי 

דרזת לעשות נגד רצוני, הז
 ולקלל את בני. 

קל  מכך  ללמוד  לך  היה 
וחומר, אם אברהם שבקש 
לא   רצוני,  את  לקיים 
השכמתו   לו  הועילה 
בבוקר, שהרי מנעתי ממנו  
לשחוט את בנו, קל וחומר  
לעשות   שמבקש  שאתה, 
לך   תועיל  לא  רצוני,  כנגד 

 לבצע את זממך. השכמתך, ולא תוכל
 (נפת צופים)

 

... ושני נעריו  ך ה' בדרך לשטן לומלא בויתייצ"
 עמו" (כב, כב)  

אכתוב דבר אחד ששמעתי בשם  היות חביבים עלי דברי דודים  ל
הירש  צבי  מו״ה  רבינו 
מזידיטשוב זצוקללה״ה בפסוק 

מלאך ה׳ בדרך לשטן   בויתייצ
ושני   אתונו  על  רוכב  והוא  לו 
נעריו עמו, ופירש רש״י מלאך  
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יָבה ָהַאְלָמָנה,  ֶלב"ָאֵכן", ֵהׁשִ "ָמָצאִתי 'ַרב' ָחָדׁש. ַהּכֶ
ֵכִני"... ל ׁשְ ֱאָמן ׁשֶ  ַהּנֶ

ֶלב, הּוא ָהָיה ׁשּוָבה, "ַהּכֶ "ָמההה???" ִנְדָהם ָהַרב ֵמַהּתְ
ָך?" ּלְ  ָהַרב ׁשֶ

טּוָחה, "ֲהֵרי ֲאִני רּור?" ָהַאְלָמָנה ָהְיָתה ּבְ ן! ָמה לֹא ּבָ "ּכֵ
בָּ  ּתֹוָרה יֹוַדַעת ׁשֶ תּוב ּבַ ְך ּכָ ֶלב, ּכָ ּיְָך ַלּכֶ ר ְטֵרָפה ׁשַ ר -ׂשָ 'ּוָבׂשָ

ִליכּון אֹותֹו'... ׁשְ ֶלב ּתַ ֶדה ְטֵרָפה לֹא ּתֹאֵכלּון, ַלּכֶ ָ ׂשּ ּבַ
ׁשּוָבה, ֶמַתח ַלּתְ ַעם ָלַרב ּוְלַחּכֹות ּבְ ָכל ּפַ ְמקֹום ָלרּוץ ּבְ "ּבִ

ְהֶיה ַמְחִמיָרה, ּפָ  ָלל ּתִ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ָכלׁשֶ ֵטְנט': ּבְ ׁשּוט ָמָצאִתי 'ּפָ
יָחה אֹותֹו רּות ָהעֹוף ֲאִני ַמּנִ ׁשְ ֵאָלה ַעל ּכַ ּיֵׁש ִלי ׁשְ ַעם ׁשֶ ּפַ
ל ַעל ֶלב ִמְתַנּפֵ ַסְבָלנּות. ִאם ַהּכֶ יָנה ּבְ ֶלב ּוַמְמּתִ מּול ַהּכֶ

ָעָרה  ָהעֹוף ָאֵכן ָהָיה ָטֵרף ְוָאסּור ָלֲאִכיָלה, -ַהּקְ ִסיָמן ׁשֶ
ּלַַחת ְוִאם הַ  ּצַ ֶלב לֹא ִיּגַע ּבַ ָהעֹוף הּוא -ּכֶ ֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ׁשֶ

ר'..." ׁשֵ ַלאט ּכָ  'ּגְ
ְתרֹון ֲעׁשּוַע, "ִאם ָמָצאָת ְלַעְצְמָך ּפִ ׁשַ ַאל ָהַרב ּבְ "נּו", ׁשָ

ְך  ל ּכָ ׁשּוט ּכָ ו?" -ּפָ ן ָחַזְרּתָ ֵאַלי ַעְכׁשָ  ַמּדּוַע ִאם ּכֵ
ְמּתִ  י ׂשַ ׁשּוט ּכִ ֶלב הוּא 'ַמְחִמיר'י ֵלב "ָאה, ֶזה ּפָ ַהּכֶ ׁשֶ

דֹול ֵמָהַרב... ה יֹוֵתר ּגָ ָהעֹוף ַהְרּבֵ ָעִמים ׁשֶ ֵאֶצל ָהַרב ֵיׁש ּפְ
ר  ׁשֵ ַעם ַאַחת ֶאת -הּוא ּכָ יר' ִלי ֲאִפּלּו ּפַ ֶלב לֹא 'ִהּתִ ְוִאּלּו ַהּכֶ

 ָהעֹוף..."

ך 

ך 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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מים היה, מדוע נאמר לשטן  של רחמים היה וכו'. וקשה, אם רח

 לו?   
ותירץ רבינו, כי איתא במס' אבות (ה, יט) תלמידיו של אברהם  
בלעם   של  תלמידיו  שפלה,  נפש  נמוכה  רוח  טובה  עין  אבינו 
הרשע עין רעה רוח גבוהה נפש רחבה, ולכן נאמר באברהם אבינו 

אתו   נעריו  שני  את  כי 'נוח  ' רין  'עויקח  נער,  תיבות  ראשי  פש 
כל אל הקדושה כמו שכתוב אצלו (נחמיה ט, ח) ומצאת הכניס ה

 את לבבו נאמן לפניך. 
ההיפך  היה  הוא  כי  עמו  נעריו  ושני  נאמר  הרשע  בבלעם  וגם 

תיבות   ראשי  הוא  שט״ן  והנה  וזהו  'נובה  'טפלה  'שממש,  מוכה, 
המלאך   שהיה  לו,  עין    מתכווןלשט״ן  לו  שיהיה  למוטב  להחזירו 

הו  טובה רוח נמוכה נפש שפלה, וז 
של   מלאך  רש״י  שפירש 
רחמים היה והיה רוצה למנעו 

שמעתי  כאן  עד  מלחטוא, 
 ודפח״ח.

   (אמרי יוסף)
 

אלוקים    "ויחר אף 
הוא  הולך  כי 
ה'   מלאך  ויתייצב 
לו   לשטן  בדרך 
על   רוכב  והוא 

 כב)   (כב,         אתונו"  
העולם, מדוע יצא  מקשים 
חרון האף על בלעם, ומדוע 
לשטן  ה'  מלאך  התייצב 
לו  נתן  הקב״ה  הרי  בדרכו, 
 רשות ללכת עם שרי בלק?
הגרשוני'   'ילקוט  בספר 

עני,    מובא ביהודי  מעשה 
עניותו לו    שמרוב  היה  לא 

 . לשלם על נסיעה בעגלהאפילו כסף 
אולם כשפרצה מריבה קשה בינו לבין חברו, הוא שכר סוס בכסף 
. רב, ודהר עליו בזעמו הרב אל בית המושל, כדי להלשין על החבר

 למעשה שפל זה פתאום היו לו אמצעים...
, ואמר לו כך: "כל  כאשר חזר משם בחדוות ניצחון, פגשו רב אחד

 ימי תמה הייתי על פסוק בתורה, ובזכותך הבנתי.
כאשר הלך בלעם לקלל את ישראל בלוויית שרי מואב, מספרת  
ומעודי תמהתי, הסביר הרב, מה  התורה "והוא רוכב על אתונו" 

לזה  האתון  על  הרכיבה  עניין 
 שמלאך ה' ניצב לו לשטן?

אמר   ה'  כי  הבנתי,  עתה  "אך 
עם ללכת  השרים   לבלעם 

כוונה   מתוך  לו,  לקרוא  שבאו 
כי   ויבין  בדבר,  יהרהר  בדרך  כי 

מוטב לו שיחזור לביתו.    -אם אין רצונו של ה' לקלל את ישראל
אך בלעם לא רצה שתהיה לו שהות לחזור בו, ועל כן הוא רכב על  
כך,   הקב"ה  כשראה  יעדו.  אל  במהירות  שיגיע  כדי  לבדו,  אתונו 

את אליו  ושלח  בבלעם  אפו  בדרך    חרה  מולו  שיעמוד  המלאך 
 לעכבו מללכת. 

 נוהג כבלעם, ברגליים ממהרות לרוץ לרעה.  אף אתה, כמוהו, 
על   חרטה  הרהורי  בליבך  עולים  היו  ודאי  ברגל,  הולך  היית  אם 
שתוכל  כדי  מהיר,  סוס  שכרת  כן  ועל  לעולל,  עומד  אתה  אשר 

 לבצע את זממך לפני שתהיה בידך שהות להתחרט... 
הסי זו  רק  אכן  לא  לרעה.  לרוץ  ממהרות  תמיד  שהרגליים  בה 

לו   אין  כי  יודע  שהיצר  מפני  אלא  לעבירה,  מתאוות  שהן  משום 
זמן רב לבצע את זממו, שכן,  
לחשוב  יתחיל  האדם  אם 
ישנם  בדעתו,  ולהתיישב 
סיכויים רבים שהוא יתגבר 
מלעשות   וימנע  יצרו  על 
הוא   ולכן  העבירה,  את 
ומריץ  האדם  את  ממהר 

 ר הרע.אותו אל עב
בספרו  הרמח"ל  כדברי 
(פ"ב):   ישרים  מסילת 
היצר  מתחבולות  "אחת 
להכביד   ועורמתו,  הרע 
על   בתמידות  עבודתו 
שלא   עד  האדם  בני  ליבות 
להתבונן  רוח  להם  יישאר 
הם  דרך  באיזה  ולהסתכל 
הוא,  יודע  כי  הולכים, 
לבם  שמים  היו  שאילולי 
דרכיהם,   על  קט  כמעט 
מתחילים   היו  שמיד  ודאי 

ממעשיהם,    להניחם
הולכת  החרטה  והייתה 
שהיו  עד  בהם  ומתגברת 

 עוזבים החטא לגמרי".
 (פניני עין חמד)

 

 "ויפתח ה' את פי האתון" (כב, כח) 
פתחה את פיה  מפני מה חולל ה' נס כזה גדול ועל טבעי, שהאתון  

 ודברה? 
הקדוש ברוך הוא רצה שבלעם יברך את ישראל במקום לקלל,  

מות העולם יראו שאפילו הנביא שלהם מספר בשבחם וכדי שא
 של עם ישראל, ומברך אותם, ואז תפול עליהם אימתה ופחד.

את   שהכירו  הגויים  אולם 
בלעם, וידעו שהוא חובב ממון,  
בלעם   ״אולי  לעצמם:  ואמרו 

עם את  משום    מברך  ישראל, 
שהם הבטיחו לו שכר על כך״,  
ולכן לא נגרם בכך קדוש השם,  

הו  פלה, וז 
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ׁשֶזה ָאֵכן ִסּפּור ֶנְחָמד, ֲאָבל ֵיׁש ּבֹו ֱאֶמת ֲעצּוָמה: יֵ 
ט ַמּבָ יט ַעל ַאף ֶאָחד ּבְ ִלים ְלַהּבִ ּלֹא ְמֻסּגָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ

ר,  ֵעיָניוִחּיּוִבי ְוָכׁשֵ סוִּלים ּבְ ם ּפְ ּלָ ּנּו ּכֻ (חּוץ ִמּמֶ
ּמּוָבן...),  ַעְצמֹו, ּכַ ם לֹא ְראוִּיים...ּבְ ּלָ ֵרִפים, ּכֻ ם ּטְ ּלָ ּכֻ

ַמבָּ  ל ּבְ ּכֵ יל ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְסּתַ ְרּגִ ּמַ ִליִלי ַעלִמי ׁשֶ ט ׁשְ
ה ֵמאֹותֹו ' -ָהעֹוָלם  ַהְרּבֵ  '...כלב -רב ֵאינֹו ׁשֹוֶנה ּבְ

ַעְצֵמנּו, ד ּבְ ד אֹוָתנּו ְלִהְתַמּקֵ ִרי ָהָאֶרץ ְמַלּמֵ ַהּפְ
נּו  ּלָ ּיֹות ׁשֶ ק ִעם ַהִהְתמֹוְדדּויֹות ָהִאיׁשִ ְוִאּלּו -ְלִהְתַעּסֵ

ִביָבה ָלדּון ְלַכף ְזכּות, ְלִהְסּתַ  ט ִחּיּוִביֶאת ַהּסְ ַמּבָ ל ּבְ ּכֵ
 ּוֵמִאיר...

ים ֵהם ָעׂשּו ַמֲעׂשִ ָאנּו יֹוְדִעים ֲעֵליֶהם ׁשֶ ים ׁשֶ ּגַם ֲאָנׁשִ
ּלֹא ֵיָעׂשּו  י ַהּבֹוֵרא רֹוֶצה ְלעֹוֵרר אֹוָתנּו, הּוא -ׁשֶ ֶזה ּכִ

ּנִָבין  ִליםרֹוֶצה ׁשֶ ּגַם ֲאַנְחנוּ ָהִיינוּ ָחִליָלה ְמֻסּגָ ׁשֶ
ְך  הּוא ָהָיה ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו... -ַלֲעׂשֹות ּכָ  ִאם לֹא ׁשֶ

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ

ה 

  

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 
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והגויים לא הכירו בזה שרצון ה' הוא זה שהפך את פיו של בלעם  

 מקללה לברכה, ולא מרצונו ברך.
על כן היה צורך בנס נוסף, על טבעי, שיראו אומות העולם שיד 

ברכתו של    משום כך פתח ה' את פי האתון, והבינו שאף ה' בדבר,  
 משמים, ולא בגלל שעם ישראל שחדו אותו בממון.   ההייתבלעם  

 (משך חכמה)
 

 "לא הביט און ביעקב" (כג, כא) 
מאיש לרעהו מובא, באחת משיחותיו של הרבי הריי"צ    טבילקו

שנים,  ארבע  בן  ילד  שכשהייתי  סיפר:  הוא  זי"ע  מליובאוויטש 
האדמו"ר הרש"ב זי"ע, למה נברא האדם בשתי    שאלתי את אבי,

 עיניים ובפה אחד וחוטם אחד?  
שאלני אבא: האם יודע אתה אל"ף בי"ת? השבתי הן, והוא שאל  
שוב: האם יודע אתה שיש שי"ן ויש סי"ן ומה החילוק שביניהן?  

 והשבתי לו בשי"ן הנקודה היא בצד ימין ובסי"ן בצד שמאל. 
שתי עיניים; כי ישנם דברים שצריך  אז אמר לי אבא: לכך צריך  

בעין  לראותם  שצריך  דברים  ויש  הימנית  בעין  עליהם  להביט 
ואילו    -השמאלית   על יהודי צריכים להביט תמיד בעין הימנית, 

 על סוכרייה וצעצוע בעין השמאלית. 
שעל כל יהודי,    -מאותה שעה, סיים הרבי, החדרתי לעצמי כלל  

 יו תמיד רק בעין יפה.  יהיה מי שיהיה, צריך להביט על
 (סיפורי חסידים)

 

הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל    א"ל
 ה' אלוקיו עמו" (כג, כא)

דעת גילוי  לספרו  בהקדמתו  זצ"ל  מברעזאן  המהרש"ם  , כתב 
ידוע שכאשר אדם רוצה לעיין בספר, חייב הוא להחזיקו במרחק 

ש לא  מסוים מעיניו, מפני שאם יתן את הספר סמוך לעיניו ממ
 יצליח לקרוא את הכתוב בו.

ביעקב'   און  הביט  'לא  הפסוק,  את  פירש  אינו   -בזה  הקב"ה 
והסיבה לכך היא כי 'ה' אלקיו  ומסתכל בעו נותיהם של ישראל, 

קרבתו  ומחמת  ישראל,  לעם  מאד  קרוב  שהקב"ה  בגלל  עמו', 
 הגדולה אינו יכול כביכול לראות את חטאיהם. 

 ) מפי ספרים וסופרים(
 

א פעל  מה  ולישראל  ליעקב  יאמר  ל"  -"כעת 
 (כג, כג) 

משל למלך גדול שהיו לו תכסיסי מלוכה רבים וחכמות גדולות, 
 והיה לו בן יחיד שעתיד לירש את המלוכה.  

באמת   טובה  לו  יכיר  שהוא  ורצה  לבנו  תמיד  מטיב  היה  המלך 
המל לכן  ונפשו,  לבו  בכל  אותו  ויאהב  בגדולתו,  עשה   ךויכיר 

שליחים לאויביו שעוררו אותם לנסות לחטוף את בחכמה ושלח  
עד  מנהרה  חתרו  האויבים  שעמהם  כלים  להם  ונתן  המלך,  בן 
לחדרו של בן המלך שבארמון, כאשר שומרי המלך יודעים מכך 

 ועוקבים היטב אחר הנעשה. 

או אז שלח המלך את אנשיו באישון ליל, ונכנסו לתוך המנהרות  
ואסרו אותם בשלשלאות קות, תפסו שם את אויבי המלך  והעמ

 של ברזל והעמידו עליהם שומרים מטעם המלך. 
והחנוקה   החשוכה  המנהרה  לתוך  בנו  עם  המלך  ירד  בבוקר 

 שחפרו אויביו. 
ושאל את אביו: 'אבי, מהי המנהרה הזאת ומדוע אתה  הבן  תמה  

 מכניסני למקום חשוך כזה שכמעט אי אפשר לנשום בו?!'
 בתו ואהבתו אליו.  יה את חהשיבו המלך שרצונו להראות לו בז

צורך   אין  מאד,  אותי  אוהב  שהנך  אני  יודע  'אבי,  הבן:  אמר  מיד 
 ל צער!' שתראה לי זאת בדרכים ש

 בני יקירי, עדיין אינך יודע כמה אני אוהב אותך, כפי שתבין תכף.
כשהגיעו סמוך למדינת האויב הראה המלך לבנו את כל האויבים  

 רדו לטמיון... יהמזימות שואת . ךלכלואים על ידי שוטרי המ
מה  א לספר  האויבים  את  השוטרים  צוו  והם   ההייתז  מזימתם, 

ב את  לחטוף  היה  שרצונם  המלספרו  אם  ן  כי  להשיבו  ולא  ך, 
ותכננו  עצמם,  משל  וממשלה  מלכות  להם  יתן  שהמלך  בתנאי 

אותו לעיני העמים ויראו לכולם    וכשייקחלבזות עמו את המלך  
כות,  מוסי מלינשבן המלך הזה, שדומה למלך ומוכשר ומלומד ב

את ידיו ורגליו עד שהיה  כעת הוא בידם, ותכננו לעקור את עיניו ו 
 מת מצער. 
לבנו: 'אם הם רק היו מצליחים לצעוד עוד צעד אחד    ךאמר המל

 היית שבוי בידם וכבר לא יכולתי להצילך!׳  -לתוך הארמון 
כתב החתם סופר (שו"ת יורה דעה שנו): כל התורה כולה ראינו  

הגיד לנו מה היה בין מלך מואב בעינינו חוץ מפרשת   בלעם, מי 
ובין קוסם אחד בלעם, שבא אליו אל ארצו, ולמה בא, ומי הביאו,  
בא   מי  לברכה,  ונהפך  לקלל  ושרצה  מזבחות,  שבנה  ידע  ומי 

במדבר, ואם הם עמדו בארץ מואב    םשרוייבסודם, וישראל היו  
בראש הפסגה וראו למטה אל המדבר למרחוק, מאין ידעו יושבי 

עליהם, מד ושמנחשים  הזה,  ההר  מראש  עליהם  שמביטים  בר 
ית"ש   הקב"ה  מפה  ורק  ידע,  לא  השלום  עליו  רבינו  משה  ואפי' 

 נכתבו הדברים.
 

 ״נאם הגבר שתם העין" (כד, ג) 
בתרגום  ואילו  מעיניו,  באחת  סומא  היה  שבלעם  אומרים  חז״ל 

 האיש שרואה היטב.  -נאמר: ״גברא דשפיר חזי״
 ת הסתירה בין דברי חז״ל ללשון התרגום?  כיצד ניתן ליישב א

ידוע שכאשר אדם רוצה לזכות לנבואה, עליו לקדש את כל גופו.  
מכך   הגמור  ההפך  היה  כפי   -בלעם  גופו,  כל  את  טימא  הוא 

שמסופר חז״ל. אולם הקדוש ברוך הוא רצה בכל זאת להשרות  
  עליו נבואה, כדי שלא יהיה לגויים פתחון פה, וכיצד ניתן להשרות 

נבואה על מי שכל גופו טמא? לשם כך סימא ה' את אחת מעיניו 
של בלעם, וכך נמצא בו אבר אחד אשר איננו חוטא, ובזכות עין 

 ולראות את המלאך.  -סתומה זו, זכה להיות ״שפיר וחזי״ 
 (תורת משה)
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
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20:26
+

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

    לְליְִׂשָראֵ ם ַהּגֹויִית ִׂשְנַא - קָּבלָ ת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

הוא הפליג בספינה מארץ ישראל לאטליה, 
אחד מגדולי הרופאים בעולם שהיה בספינה, 
הודיע שהוא עומד לדרוש ולהזהיר על גודל 

 הסכנה שיש בעישון סיגריות. 
 

אותו רופא אכן הודיע לשומעים כמה רע 
העישון. הוא הוסיף ואמר כי הסיגריות 

מקצרות את חיי האדם כפשוטו ממש. 
 

לאחר מספר שעות הרב ראה לתדהמתו 
המרובה את אותו הרופא מסתובב להנאתו 

 ומעשן סיגריה. 
 

הרב פנה אליו ושאל: "אדוני הרופא סיפר אך 
עישון. לפני מספר שעות על הנזק שגורם ה

והנה הרופא בעצמו נוהג כנגד כל מה 
 שאמר?". 

 

הרופא ענה לו בתמיה: "נכון שאמרתי כי עישון 
אך לא אמרתי שכדאי מקצר את חיי האדם. 

אני  יתר על כן, להימנע מלעשן בגלל זה.
מעדיף להפסיד עשר שנים מהחיים שלי 

בלי העישון חיי אינם . ובלבד שאוכל לעשן
 ".חיים!

 

זה הרב כתב, שעתה הבין את  בעקבות מקרה
גודל טומאת הכופרים והגויים. אפילו חכם 
גדול ומפורסם אצלם מסכים לקצר את חייו רק
כדי להשיג עוד הנאות חולפות ומזדמנות, 

 וללא זה חייהם אינם חיים.  

 ה'תשפ"א תמוז "זט

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 רש"י הקדוש פירש את המילים: "וַּיָָקץ מֹוָאב"
צריך להבין מה  .קצו בחייהם - (במדבר כב, ג)

הטעם שמואב קצו בחייהם, וכי מפני הפחד 
ממלחמה עם ישראל הם כבר איבדו את 

 הטעם לחייהם?
 

(רמב"ן במדבר כ"ב פי מה שכתבו הראשונים ל
יש לתמוה: הרי בלק כבר ידע שעם ישראל ג') 

לא ילחמו נגדו, שהרי כבר קיבלו ציווי על כך: 
 "ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב וְַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה"

 . (דברים ב, ט)
 

הם לא חששו אלא שמא עם ישראל יכבשו את 
ס על הערים שסביבות מואב ויטילו מ

אם כן, קשה יותר להבין מדוע המואבים. 
המואבים קצו בחייהם. האם מחמת חשש 

מפני חשש  רק האדם כבר קץ בחייו כזה
  הפסד ממון של תשלום מס?

 

נראה שהביאור בזה שהם חששו שאם עם 
ישראל יתגברו עליהם במלחמה וישלטו 
עליהם, יתחילו הם להסתובב ביניהם. 

המשיך לחיות במציאות כזו יקשה עליהם ל
 חיי תאווה והפקרות כתאוות ליבם. 

 

כאשר הם יראו בכל עת את האמת והיופי 
המצפון שלהם שבחיי הקדושה בעם ישראל, 

לא יניח להם להמשיך לנהוג בהפקרות 
זה הכוונה שהם קצו בחייהם מפני בני  כדרכם.
 ישראל. 

 

כל חיי הגוי הם רק כדי למלאות את תאוות 
 -ול למלאות את תאוותוליבו. ברגע שאינו יכ

 חייו אינם חיים.
 

הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א סיפר על 
: כאשר (בספרו ביאורים והנהגות על התורה)כך 

20:24 
 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז

 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 אפרת וב"ב יוסף ליאור בן דליהוב"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 -אפרת יוסף ליאור בן דליה
 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        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 עומרי בן יהודיתדוד   שירי ימנה בת שולמית  

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

אסתר זרי     אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן 
 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
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא  ברכה    רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

בלקפרשת   פניני עין חמד 

 (במדבר כב, ג) ל"וַָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני יְִׂשָראֵ "

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 ?מהו איסור הטמנה

 

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

חז"ל גזרו,  הערה:אסור להטמין בשבת, אפילו באופן שאינו מוסיף חום לתבשיל, ואפילו אם התבשיל כבר מבושל כל צרכו. 
שמא ימצא קדירתו צוננת ויבוא להרתיחה. כן פסקו השו"ע (או"ח סימן רנז ס"א), משנה ברורה (שם ס"ק יג) ושער הציון (סק"ו). כתב הגרש"ז 
אוירבך בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פ"א סס"ה והערה קצג) אע"פ שהפלטה כאש קטומה ואין חשש חיתוי, מכל מקום הבגדים מוסיפים הבל 

 חמת חום הפלטה, נחשב כגפת, שלא שייך בו חיתוי ואסור. ראה משנה ברורה (סימן רנז ס"ק מז).מ
 

הגרי"ש מקורות:התבשיל מותר.  -לכן אסור לתת על הסיר מגבת או שמיכה כדי לשמור את החום. בדיעבד, אם עבר והטמין
אלישיב זצ"ל כתב בספר קובץ תשובות ח"ג (סימן מב) אדם שעבר והטמין, אינו חייב להסיר את ההטמנה. הטעם הוא, מכיוון שאיסור הטמנה 
בדבר שאינו מוסיף הבל, הוא שמא ימצא קדירתו צוננת וירתיח אותה. יתכן, שאסרו רק את פעולת ההטמנה, אבל לא חששו, שמא יסיר את 

 רתיח את הקדירה.ההטמנה וי
 

סיר לבישול איטי, שיש לו קדירה כפולה [קרק פוט], והסיר החיצוני מתחמם על ידי גופי חימום חשמליים ובסיר הפנימי מונח 
דעת הגרי"ש  הערה:התבשיל, נחלקו הפוסקים האם מותר להשתמש בו, או שמא יש בו איסור הטמנה. העיקר להלכה להתיר. 

כפי שהובא בשמו בספר 'מטבח כהלכה' (ביאורים לפ"ה אות א). כן דעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל בסוף ספר 'אורחות אלישיב זצ"ל להחמיר בזה, 
שבת' ח"א (עמוד סד) כתבו  -שבת' ח"ט (בירורי הלכה סימן ב). אולם בשו"ת 'שבט הלוי' ח"ט (סימן נב) וכן הראש"ל בספר 'חזון עובדיה

כהטמנה, משום שעיקר מטרתו לשמור על התבשיל מפני הלכלוך, כמבואר בשו"ע (סימן רנז ס"א). להתיר, מכיוון שמכסה הקדירה אינו נדון 
ס"מ ביניהם.  2ע"ש. עוד נראה להתיר, מכיוון שסיר החרס שהמאכל בתוכו אף שהוא מוטמן בתוך הסיר החשמלי מכל מקום יש הבדל של 

ס"ח) שכאשר מניח ע"ג הקדירה כלי רחב שאינו נוגע בצידי הקדירה אין כאן  בכהאי גוונא כשיש הבדל אוויר לא הוי הטמנה כמבואר בשו"ע (שם
הטמנה. דדין זה הוא לפי דברי התוספות בשבת (מח.) דלא אסרו, אלא כשמטמין ומדביק סביב הקדרה דומיא דרמץ אבל תנור או חפירה שיש 

ובלבד שיכסה את כפתורי יג) דהמיקל יש לו ע"מ שיסמוך.  אוויר בין הדפנות לקדירה, אין לאסור. ע"ע מ"ש בשו"ת מנחת פאר ח"א (סימן
ההפעלה.

 

כאשר מטמין את החלה תחת השמיכה הנתונה מערב שבת 'בדרך אגב' מותר. כגון, אם הסיר את השמיכות לבדוק את 
רורה (סימן משנה ב מקורות:התבשיל או להוציא מתוכו, כאשר הוא מכסה בחזרה, מותר בדרך אגב לכסות דבר יבש, כגון חלה. 

שיח ס"ק נא) בדעת מרן השו"ע. בשו"ת מנחת שלמה מהדו"ת (סימן יב אות ח) כתב, שלא הותרה הטמנה דרך אגב אלא כשאפשר לתלות 
 שהכיסוי הוא עבור הקדירה שהיתה טמונה קודם לכן. לדעת החזון אי"ש (או"ח סימן לז ס"ק יז) אין לעשות כן.

 

שו"ע (סימן רנז ס"ז). הרמ"א כתב, י"א  מקורות:שלת כל צורכה, ואפילו מצטמק ורע לו. איסור הטמנה נאמר אפילו בקדירה מבו
 אין בו איסור הטמנה. -דמבושל כל צורכו 

 

 
 

הרב משה פורטמן זצ"ל ששימש כעוזרו הנאמן של מרן הרב הצדיק מפוניבז', הגאון ר' יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, סיפר: 
ביטחונו של רבינו בה' יתברך היה לאות ולמופת. יום אחד מספר אנשים התאגדו יחד לבוא ולתבוע מרבינו את החובות 

 . תשלומים לר"מים, אוכל לתלמידים וכיו"ב) -של ישיבת פוניבז' (הרב לווה מאותם אנשים עבור ההוצאותהכספיים שחב להם 
 

הרב אמר להם: "מחר בעזרת ה' אביא לכם את הכסף". אחד המלווים ענה: "הרב, כבר אמר לנו זאת פעמים רבות ולא יצא 
". הכסף!"אני מבטיח לכם, שמחר כולם יקבלו ממני את מזה מאומה". הרב מפוניבז' קם לפתע בצורה נחרצת ואמר: 

כששמעו את ההבטחה הזו, שיצאה מפי הצדיק, המלווים יצאו מהבית. לאחר מכן שאלתי את מרן: "כבוד הרב, הרי אני יודע 
שאין לרב פרוטה. על סמך מה הבטיח, שמחר כולם יקבלו את הכסף? הרי מדובר בסכומים גדולים!". הרב ענה לי: "גם אתה 

 "היום לוקחים מונית ונוסעים". לא ידעתי לאן הרב רוצה לנסוע ולא שאלתי. תראה, שיהיה לי". למחרת, הרב אמר לי: 
 

הזמנתי מונית. כשהנהג הגיע, נכנסנו לרכב. נהג המונית שאל: "להיכן אתם רוצים להגיע?". הרב מפוניבז' ענה לו: "סע לאן 
ו ואמר: "מה אכפת לך. תיסע שאתה רוצה". הנהג נדהם מהתשובה. אף פעם לא נתקל בנוסע שביקש כך. הרב הרגיע אות

 לאן שאתה רוצה, ואני אשלם לך מחיר מלא"...
 

ברק. הם נסעו ברחובות ללא מטרה... לפתע מישהו סימן למונית לעצור. -אביב הסמוכה לבני-הנהג התחיל לנסוע לעיר תל
הרב... זה עתה השלמתי ב"ה המונית נעצרה, ואליה יהודי ניגש. הוא פנה לרב מפוניבז': "רבינו, כמה אני שמח לראות את 

אתן את המעשר לישיבת פוניבז'. הכסף נמצא אצלי בכיס, ולא ידעתי כיצד  -עסקה גדולה. הבטחתי, שאם היא תצליח
היה זה סכום  למרבה הפלא,להעביר אותו לרבינו. הנה הקב"ה זימן אתכם לידי". האיש הוציא את הכסף ומסר אותו לרב. 

 ..שהספיק לכסות את כל החובות.
 
 
 

 

  'גק ֵחלֶ  -ה ַהְטָמנָ  -תַׁשּבָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 

 םעֹולָ א ְּבבֹורֵ ה ֱאמּונָ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
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בפראג  )1928(נולד בשנת ה'תרפ"ח  -הצדיק הרב סיני יצחק הלוי אדלר זצ"ל
שבצ'כוסלובקיה. הגרמנים כבשו את פראג לאחר כעשר שנים. הגרמנים ניהלו רישום מדוייק 
של היהודים והכריחו אותם לענוד טלאי צהוב. בנוסף, נאסר עליהם לצאת לאחר החשיכה וכן 

 )1943(היה אסור להיכנס לכל מקום ציבורי כולל מגרשי משחקים לילדים. בשנת ה'תש"ג 
העבירו את היהודים לגטו טרזין. לאחר מכן העבירו קבוצת אנשים שביניהם הגרמנים ימ"ש 

היו רבינו ואביו למחנה הריכוז אושוויץ בירקנאו. אביו ומשפחתו של רבינו הי"ד נעקדו על 
קדושת ה'. רבינו הצליח להשיג תפילין בדרך לא דרך. כאשר הגרמנים ידעו כי הצבא הרוסי 

הם החליטו לקחת את היהודים שנשארו אל 'צעדת המוות'.  יכנסו בעוד זמן קצר אל המחנה,
משמעות הדבר שהם הלכו בשלג במשך מספר ימים. רבים מאחינו היהודים לא שרדו את 
המסע המפרך. לאחר כשלושה שבועות רבינו הגיע אל מאוטהאוזן. משם עבר למחנה 

ם הצליח לעבור את גונסקירכן. רבינו שתה את כוס התרעלה ואיבד את משפחתו. בניסי ניסי
עלה  )1946(השואה האיומה. רבינו הגיע ללונדון ולמד בישיבת 'עץ חיים'. בשנת ה'תש"ו 

עבר לכולל  )1952(לארץ ולמד במשך שש שנים בישיבת חברון בירושלים. בשנת ה'תשי"ב 
 'בית זבול' ולמד שם שלוש שנים. 

 

קביל לרב הספרדי ישראל התמנה כרב ראשי אשכנזי באשדוד, במ )1962(בשנת ה'תשכ"ב 
אליזרע. פעל רבות ונצורות יחד עם הרב הספרדי. הם הצליחו לגרום לכך שנמל אשדוד לא 

, לאחר פטירת אשתו, עזב את 80-יפעל בשבת ועד היום הנמל לא פועל בשבת. בשנות ה
רבנות העיר אשדוד, כדי להתמסר ללימוד תורה. עבר להתגורר במבשרת ציון, שם החל 

. הרב העביר בכל יום שיעורים עוד לפני מניין ותיקין וגם שעה (מרכז צוותים)לל מר"ץ ללמד בכו
י"ט -לאחר התפילה בנוסף לשיעורים רבים. כך נהג, בכל יום,  במשך שנים רבות. נפטר ב

 שנים. ציונו בסנהדריה. 92-חי כ ).2020(תמוז ה'תש"פ 
 

באנטוורפן שבבלגיה. שימש בקהילות שונות, (לימד בת"ת 'מחזיקי הדת' ר' ד"ר שמעון אדלר  אביו:
  הכנסת 'הוכשול' והיה הרב של פראג).-ביניהם כרבה של העיירה זברסלב וכרב בית

(בת ר' מרדכי מרת שרה מרים  אשתו: (בת ר' סיני שיפר ומרת אסתר פרל).מרת רייזיל  אימו:
  , בת ר' יעקב משה חרל"פ).יהודה לייב זק"ש, רבה של שכונת 'שערי חסד' ומרת רוחמה חיה בריינה

סדרת ספרים עם חידושים על הש"ס,  -דבר סיני• מספריו:הגאון ר' אליהו לופיאן, מרן הרב שלום אלישיב. מרבותיו:
חידושים ביד החזקה, על חגי ישראל ומועדיו, על התורה, ענייני שבת, הלכה ובאגדה, שו"ת בנושאים הקשורים לשואה 

 (בשיתוף עם אחיו ר' מתתיהו)קורות חיי הוריו  -הורינו•אוטוביוגרפיה, חייו במחנות ריכוז  -בגיא צלמות•הודיה •

הרב ערך סעודת הודיה רבת משתתפים לרגל שיחרורו ממחנות ההשמדה. למרות התנאים האיומים והקשים ששררו ידי שנה במוצש"ק מ
במחנות ההשמדה רבינו השתדל לקיים כמה שיותר מצוות ואפילו בדוחק רב. רבינו סיפר: אחד מהיהודים הצליח להבריח תפילין למחנה. 

. הייתי מניח תפילין תוך כדי עבודה (מתחת לערימת החציר בד"כ). פעם אחת אירע לי בחורף היינו יוצאים לעבודה הרבה לפני עלות השחר
 איש במלאכתו. -מלאכה. ישבו בו אסירים רבים ועסקו איש-דבר שאפשר להסבירו רק כנס. נכנסתי לאחד הצריפים ששימש כבית

 

עטור תפילין וכובעי על ראשי. לאחר מספר דקות שמתי נעמדתי באחת הפינות. הנחתי תפילין כשפני מופנות לקיר והתפללתי. עמדתי כך, 
לב כי השתרר במקום שקט בלתי רגיל. הסתובבתי כדי לעמוד על פשר הדבר. לתדהמתי הרבה ראיתי שבאותו רגע ממש עברו מאחורי גבי, 

 על ענייני העבודה.  במרחק של מטרים ספורים, שלושה קצינים בכירים של הס"ס. ביניהם היה מפקד המחנה ומפקד אזורי הממונה
 

אין לתאר מה היה קורה לי אילו הבחינו בי. הרי באותו  למרבה הפלא, אף אחד מהם לא הבחין בי ובמעשי.הם הגיעו לביקורת פתע. 
דבר שהיה בניגוד לאחד מחוקי  חבשתי כובע לראשי.בנוסף לכך  הנחתי תפילין.הרגע עברתי מבחינתם על כמה עבירות חמורות ביותר: 

גם עמידה . בפרט כשאתה נמצא במקום מקורה, שזה כשלעצמו דבר חמור מאוד. "הסר מיד את כובעך -המחנה: "בראותך איש ס"ס
עברתי את כל העבירות הללו באמצע העבודה! דבר זה נחשב לחבלה ומעל הכל,  כשהגב מופנה אליהם נחשבה עבירה חמורה.

(רבינו בענווה הגדולה שלא תלה את הנס המופלא שהתרחש עימו בזכותו, אלא הוסיף ואמר):  אין עוון חמור ממנו.במאמץ המלחמתי, ש
 "היהודי בעל התפילין היה צדיק תמים. בוודאי בזכותו ובזכות התפילין שלו התרחש לי הנס הזה!".

ם. היה זה לאחר שראו את הג'יפ הראשון של הצבא בינו סיפר על הרגע שכה יחלו לו, השחרור מידי הנאצים הארורים ימ"ש וזכרר
האמריקאי נכנס למחנה. רבינו היה במחנה גונסקירכן. המחנה היה במרחק קצר מהכביש הראשי המחבר בין שתי ערים באוסטריה: וולס 

חור בשם יהודה בקון החליטו ולמבך. רוב אנשי המחנה, שהיו מסוגלים ללכת, יצאו מהמחנה לכיוון העיר וולס שהיתה קרובה יותר. רבינו וב
לאחר שהגרמנים עזבו את המחנה, הם התנפלו על מחסן האוכל ללכת בכיוון ההפוך. לימים סיפר כי חשב בתמימותו שכך יגיעו לשוויץ. 

כך הם יצאו לדרך. לאחר שהלכו כברת דרך הם נתקלו במכונית נטושה.  של המחנה. כך כל אחד מהם השיג פרוסות אחדות של לחם.
 ינו וחברו נכנסו לתוכה כדי לסעוד את הפרוסות שהיו בידיהם. רב

 

באותו הרגע בדיוק עברה על ידם קבוצה של גויים אוקראינים שנראו כשבויי מלחמה. כשהם ראו שהם מחזיקים בידיהם לחם, הם 
מאומה מול אותה קבוצת גויים. ככל הנראה גם הם היו רעבים. כמובן שרבינו וחברו לא יכלו לעשות  התנפלו עליהם וחטפו את הלחם.

לאחר מכן התברר לרבינו שלחם זה שהיה מיועד לחלוקה במחנה, הורעל ע"י הגרמנים ימ"ש. הרשעים הארורים רצו לתת אותו 
 אולם הם לא הספיקו להפיק את זממם.  לאסירים במחנה כדי להרוג אותם.

 

ם זכו לראות במו עיניהם כיצד בורא עולם שומר עליהם מכל רע. גם למעשה ה קבוצת הגויים שחטפה את הלחם ואכלה אותו, מתה ממנו.
כאשר רואים דבר שנראה באותו הרגע אכזרי, בסוף מתגלה כמעשה חסד של בורא עולם. ה' יתברך רצה להגן עליהם שלא ימותו ע"י אכילת 

חייהם! (הסיפורים מעובדים מתוך ספרו 'בגיא הרעל, ולכן זימן את אותה קבוצת גויים שחטפה מידיהם את הלחם המורעל, וכך הצילה את 
 צלמות')

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצ רָאְדלֵ י ַהֵּלוִ ק יְִצחָ י ִסינָ  בָהרַ  קַהַּצִּדי -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

באותו יום, הוא צעד בלי כוונה במסלול הישן, שעובר ליד 
החנות הגדולה והמפוארת שהגוי פתח. עיניו הביטו אל 

החנות " -החנות שלא מרצונו. הוא ראה מודעה גדולה 
 ".למכירה

 

הוא לא האמין למראה עיניו. "מה? למה? למה למכור חנות 
מצליחה כל כך? למה הבעלים רוצה למכור אותה 
פתאום?", תהה לעצמו והוא החליט, "אכנס לשאול אותו. 
אין לי הרבה מה להפסיד, שהרי אני ממילא צריך לעזוב 

 את החנות הותיקה שלי בעוד זמן קצר". 
 

הוא ניגש לבעל החנות ושאל על השלט המוצב בחוץ. 
"יש הרבה קונים "החנות אכן למכירה", הגוי אמר, 

והרווחים יפים מאוד". הוא הסביר שיש לו סיבות אישיות 
המאלצות אותו לעזוב את האזור, לכן הוא חייב למכור 

 את החנות. 
 

"אני מעונין עקרונית לקנות את החנות", הסוחר אמר, 
כל לשבת ולשוחח על כך באופן רציני?". "נוכל "האם נו

בהחלט. תבוא מחר בבוקר בשעה עשר בדיוק. אל תאחר, 
מכיוון שבשעה אחת עשרה קבעתי פגישה עם אדם אחר, 

 שגם הוא מתעניין בחנות". 
 

בשעה עשר הסוחר היהודי הגיע לחנות של הגוי. לאחר 
משא ומתן לא ארוך במיוחד הם הגיעו להסכמה וחתמו 

-בשעה אחתעה טובה ומוצלחת על הסכם מכירה. בש
עשרה האדם האחר שהתעניין בחנות הגיע אליה. בעל 

  החנות הודיע לו שהחנות כבר נמכרה.
 

כעת, במבט לאחור, יכל הסוחר להבין שכל הצער הגדול 
מקורו היה בטעות. הוא הצטער מאוד על החנות  -שלו

צלחתה היפה והגדולה, שנפתחה בסמוך לחנות שלו ועל ה
 הגדולה. 

 

הוא הצטער על העובדה שרוב הלקוחות הקבועים שלו 
עזבו אותו וכמעט שנשבר לרסיסים, כששמע כי עליו לעזוב 

 את מקום השכירות הוותיק שלו. 
 

מה התברר למפרע? הכול היה לטובתו ולתועלתו. כל 
הדאגות והחישובים שלו היו טעות. הקדוש ברוך הוא רצה 

 צלחת ויותר מבורכת. לתת לו חנות יותר מו
 

אם החנות החדשה לידו לא היתה נפתחת, היה עליו לעזוב 
את החנות הישנה בתום השכירות ולהתחיל את הכל 
מהתחלה. לפתוח חנות במקום אחר, למכור במחירים 
זולים במיוחד כדי למשוך לקוחות, ומי מבטיח לו שהיה 

 מצליח? 
 

. הוא קיבל את ה' יתברך ריחם עליו ונתון לו הכל כבר מוכן
החנות החדשה עם הלקוחות הקבועים שלו, כשהיא כבר 

 מבוססת ומניבה רווחים יפים.

'. ניתן ללמוד משכני אחריךלהלן סיפור המעובד מתוך הספר '
זה לטובה. גם אם, חלילה,  –ממנו כי כל מה שה' עושה 

נראה לנו כי אנחנו נפגעים מאותו מהלך, הרי שבסופו של 
 דבר נגלה, כי הדבר היה לטובתנו ולתועלתנו.

 

ליהודי אחד בניו יורק היתה חנות של יינות ומשקאות חריפים. 
החנות ב"ה הניבה רווחים יפים, והוא כלכל את בני ביתו 

 בנחת ובכבוד. 
 

יום אחד הגיע גוי עשיר. הוא קנה בניין גדול שסמוך לחנותו 
של היהודי. העשיר פתח שם חנות מפוארת של משקאות 

 חריפים. 
 

ול של יינות ומשקאות חריפים. בחנות החדשה היה מבחר גד
לרגל פתיחת החנות המחירים היו זולים משמעותית מהמחיר 

 בחנות של היהודי. 
 

העשיר היה יכול להרשות זאת, אולם מיודענו לא היה יכול 
לעמוד בכך. כתוצאה מכך, קונים רבים עזבו את החנות של 

 היהודי ועברו לקנות בחנות החדשה.
 

ל חודש עוד ועוד הפסדים. מעט החנות של היהודי צברה כ
מאוד אנשים נכנסו לחנות, ופעמים רבות אף יצאו בידיים 

 ריקות.
 

מיודענו המשיך להחזיק את החנות ולשלם את דמי השכירות 
הגבוהים, למרות שהתקשה בכך מאוד. הוא קיווה, שיבואו 

 ימים טובים יותר. 
 

לב יום אחד, כשהיהודי ישב בחנות הריקה מקונים ומתפלל ב
נשבר, נכנס לחנות אדם לבוש בגדים יקרים. הוא הודיע לו, 

 שעליו לפנות את החנות בתוך פרק זמן קצר.
 

אני שוכר את החנות הזאת "מה פירוש?", הסוחר מחה. "
איזה זכות יש לך לסלק אותי  כבר שנים לא מעטות.

 ". מהמקום?
 

אותו אדם הודיע לו: "אני קניתי את החנות הזאת, וגם את 
החנויות שנמצאות בבניין הזה. אני לא מתכוון לחדש לך  שאר

את השכירות. בסוף תקופת השכירות עליך לעזוב את המקום 
 ולחפש לך מקום אחר".

 

הסוחר היה שבור לחלוטין. אם חשב לפני כן, שהמצב 
  גרוע, כעת התברר לו, שהמצב גרוע הרבה יותר...

 

לכאבו  הסוחר החליט לשוב לביתו, שם יוכל לתת פורקן
ולצערו. הדרך מחנותו לביתו עברה בסמוך לחנות החדשה. 
מאז שנפתחה החנות ההיא, הסוחר הלך תמיד בדרך 
עוקפת, כדי לא לראות את ההצלחה הגדולה של החנות. היה 
קשה לו לראות את הקונים הרבים. במיוחד אלו, שפעם היו 
הלקוחות הקבועים שלו, ועכשיו הם נכנסים לחנות החדשה 

 אים עם שקיות מלאות במשקאות חריפים.ויוצ
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  ""בלקבלק""פרשת פרשת  
  .כשהילד לומד תורה]. י, כג[" י מנה עפר יעקבמ"

שהיה קרוי בפי כל , ל"הדיין רבי רפאל ברדוגו זצ, לפני כמאתיים שנה חי בעיר מקנס שבמרוקו איש אלקים קדוש
                 ו השלכה אקטואלית גם באופן שיש ל, הסביר פסוק בפרשתינו, "מי מנוחות"בספרו ". רפאל המלאך"בשם 

                 . הוא התחזה בפניו לעשיו, כאשר יעקב אבינו בא לפני יצחק אביו לקבל את הברכות הניצחיות .לימינו אנו
              ". ידי עשיו, והידיים. קול יעקב, הקול: "ואמר, מישש יצחק אבינו את ידיו שהיו מכוסות בפרוות גדיי עיזים

כל זמן שהילדים והנערים , כל זמן שהקול קול יעקב: צחיתויש בהן הבטחה ני, מילים אלו נאמרו ברוח הקודש
                    ,אין האומות מתגברות עליהם,  אין הידיים ידי עשיו–היהודים לומדים תורה ומשמיעים קולם בתפילה 

                  –אם חלילה יחדל קול לימוד התורה , אך אם אין הקול קול יעקב! וכל מזימות הגויים מופרות ומתבטלות
  .ישמור וינצור' ה! י עשיועלולות לגבור הידיים יד

           , שכאשר באו מלכי מדיין אל בלעם לשאול האם יוכלו לנצח את עם ישראל, חכמינו זכרונם לברכה סיפרו לנו
  .ם להםיאינכם יכול, ואם לאו. אתם יכולים להם,  רבן בטלים מלימודםאם תינוקות של בית, לכו וראו: הםאמר ל
: הנפלא, נשא עיניו וראה את המחזה המרנין, קלל את עם ישראלכאשר הלך בלעם לארץ מואב וביקש ל, ואמנם

. וקולם הענוג נשמע למרחוק, ועוסקים בתורה, כמנהג אותם ימים, רבבות ילדים יושבים על הארץ לפני רבותיהם
: נשא משלו ואמר. ועוסקים בלימודם בהתלהבות רבה, ראה את הנערים המבוגרים יותר יושבים קבוצות קבוצות

             , "ומספר את רובע ישראל. "ומתעפרים בעפר, אלו הם הנערים הצעירים היושבים לארץ, " עפר יעקבמי מנה"
  !כי לא יוכל להרע להם,  וידע–ועוסקים בתורה אלו הבחורים המבוגרים יותר המתקבצים בקבוצות 

, טף ונשים, מנער ועד זקן, כאשר המן בן המדתא האגגי צורר היהודים גזר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים
, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וכינס את כל הילדים ללימוד תורה, הכריז מרדכי הצדיק על ימי צום ותפילה
                   –קש מהמלך לתלות את מרדכי לפנות בוקר הגיע המן כדי לב. וקראו לפניו שמרדכי הציל אותו ממוות

               ככה יעשה לאיש אשר המלך : "כשהוא קורא לפניו, ונצטווה להלבישו בגדי מלכות ולהרכיבו על סוס המלך
                   .  ומצאו יושב ומלמד את ילדי ישראל תורה–הלך אל מרדכי . לא הבין המן את פשר המהפך". חפץ ביקרו

  !  הוא שגרם למהפך,לימוד תורה לילדי ישראל: אז ידע המן מה גרם למפלתו
שכשם שלימוד התורה של הילדים והנערים בתלמודי התורה ובישיבות הקדושות מציל את עם , וצריכים אנו לדעת

ומביא לה שפע ברכה , כך לימוד התורה במשפחה מציל את המשפחה מכל רע, ישראל מכל מיני גזירות רעות
. נקבע עיתים לתורה ונחנך בנינו לתורה. ו ושל בנינושלנ, הבה נגביר את לימוד התורה! ישועה ורפואה, והצלחה

                   . ולכל עם ישראל, נקשר ונהדק את שלשלת הדורות ומסורת האבות ונועיל בכך הן לעצמנו ולמשפחתינו
  ).מעיין השבוע!!! (וכל שוטנינו ושונאינו יסוגו אחור, יחולו על ראשינו ברכות מרובות

  .לקח הפרשה". לך והחטיאם,  של אלו שונא זימה הואםאלוקיה: "אמר בלעם לבלק
                   . ללמד דעת, כל פרשיה בה באה להורות ולהדריך. היא לשון הוראה, קדושאומר הזוהר ה, התורה

, מסיפור מי מריבה. ויש לקחים הנלמדים מסיפור מעשה, ת שבת והנחת תפיליןרכשמי, יש ציוויים מפורשים
  .ועוד, את ההקפדה על עוון חילול השם, למדים אנו את גנות הכעס, למשל

                   , משימת הברכות בפיו, מהבאתו של בלעם לקלל את ישראל? פרשת בלק, מה יש לנו ללמד מפרשתנו
                . מעשה שהיה, לכאורה זה מאורע היסטורי? מעצתו להחטיא את העם בבנות מואב ומהמגיפה שפרצה בגין כך

  ? איזו הדרכה יש בפרשה זו- התורה היא ספר הדרכה, אבל התורה אינה ספר היסטוריה
 .בפרשיה מתוך העבר הקרוב. להבהרת הלקח נשתמש במשל. דכשנעיין בדבר נמצא שיש כאן לקח יסודי עד מאו

                   . לא נלך עוד כצאן לטבח, "שנית מצדה לא תיפול": "לא עוד"מדינת ישראל חרטה על דגלה את המילים 
                   , יש לנו חיל אויר ושריון. בידו היוזמה, שבעתייםיכה . ל ישיב מכה תחת מכה"צה,  הרתעהחבנינו כ

             . בערב יום הכיפורים באה התראה, והנה. ר שלם גדל על המלים המתלהמותדו. הכל בכל, צנחנים וסיירות
        : ראש הממשלה פסקה. קרבנות רבים ייחסכו, ל לחץ להקדים מכת מנע"הרמטכ. המצרים מתכננים  מתקפה
ופרצה מלחמת , עברו כמה שנים. צורבת,  כואבתההייתוהמכה . רק אז נשיב מלחמה, נכפוף ראש ונספוג את המכה

              . בנס לא היו נפגעים, והנה ניחתו על המדינה עשרות טילים, בראש הממשלה עמד אדם קשוח ונחרץ. המפרץ
  !?למה לא הפעילו את הצבא? ואנו

יאבדו את תמיכת המעצמה , ראשי הממשלה ידעו שאם יזניקו את הצבא. ומבינים את ההחלטה, אנו יודעים מדוע
ושמירה על ידידותה .  מדינית וצבאית והן מבחינה הכלכליתהגדולה שהמדינה חוסה בצילה וזקוקה לה הן מבחינה

שאילו היינו תוקפים ראשונים במלחמת יום הכיפורים היינו מרוויחים בטווח , ההייתההנחה . יותר מכלחשובה 
. והשכר היה יוצא בהפסד כבד, וחלפים כה נחוציםומפסידים את הרכבת האווירית האדירה שסיפקה נשק , הקצר

  .אבל אנו נקטנו בפרשיות אלו כמשל, וק על השיקולאולי יהיה מי שיחל

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"ונית בת לוסיה היר, ו"מרדכי בן שרה הי, ו"יצחק בן ליבה הי, ו"שמואל בן מונירה הילרפואת 



לעם ישראל יש מחסה טוב לאין ערוך מידידותה הפושרת של המעצמה הגדולה . בלק ובלעם ידעו? והנמשל מהו
         , וידעו!". מלבטוח בנדיבים', טוב לחסות בה "–"...) בחינה מחדש של היחסים"ולערוך , שיודעת ללחוץ ולהכאיב(

,  בזמנם מעצמה כבירה ממצריםההייתשהרי לא . אין להם לבטוח בכוחם, בור חלילה על ישראלכי אם ברצונם לג
,  עליהם לתקוע טריז–אם ברצונם לגבור עלינו . והקדוש ברוך הוא היכה בהם עד חרמה והוציאנו משם ביד רמה

           . ונכשל, ותיובתחילה ניסה בלעם לעודד את מידת הדין בקלל .להפריד בין ישראל לאביהם שבשמים חלילה
ריחוק וניכור , החטא יוצר מסך. להחטיא את ישראל: רחמנא ליצלן, לאחר מכן ניסה בשיטה בדוקה שהצליחה

, כל עבירה כך". וחטאותיכם הסתירו פנים מכם, םאלוקיככי אם עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין : "הדדי
  "! ושב מאחריך–ולא יראה בך ערוות דבר : "צות בייחודופרי

תבטל את סייגי , תקעקע את גדרי הצניעות". לך והחטיאם,  של אלו שונא זימה הואםאלוקיה: "אמר בלעם לבלק
                   : רחמנא ליצלן, אף בלא מלחמה, וממילא יפלו. ותסיר מעליהם את הגנת הבורא, טהרת המשפחה
  !ואף כשנבלמה הפילה עשרים וארבעה אלף, איימה לכלות את העם! פרצה בהם מגיפה

אבל אם ברצוננו שישאו . החברתי, המדיני הכלכלי,  במישור הצבאי–אין לזלזל חלילה בכל האמצעים הננקטים 
הוספה , מצוות, רק על ידי תשובה, וזאת. שיאיר לנו פניו, יש לגרום לכך שהבורא יפרוש חסותו עלינו, פירות

                 :  ואף בדיבור–י צניעות בהתנהגות פריצת גדר, ובמיוחד. ולא לתקוע טריז על ידי עבירות! בשיעורי תורה
יתומים ואלמנות צועקים ואינם , ובחורי ישראל מתים, בעוון נבלות הפה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות"

            ,ויש לנו לדעת "!אפילו חתמו עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכים אותו לרעה, וכל המנבל את פיו. נענים
                   . יש לאדם לעבוד כדי להתפרנס, ודאי. כך נכון הוא במישור האישי, לליכי כשם שהדבר נכון במישור הכ

. ואם ילך לשמוע שיעור תורה יפסיד שעת פרנסה. ירוויח, אבל לעתים נדמה לו שאם יעבור חלילה על רצון הבורא
                   .  ואיבד בכך את חסות מעצמה העל–משול הוא למי ששלח את צבאו להגיב . אבל טעות בידו

,  אזי יזכה לאור פניו–אבל אם שמע לרצון הבורא ומשך עליו את חסדו "! בגדול"הפסיד " קטןב"גם אם הרוויח 
  ).מעיין השבוע (!וירוויח בלי די

  עצת בלעם
, בין קודש לחול. כמובן, להבדיל. מה בין הגויים של פעם ליהודים של היום. כמה הרהורים מעוררת פרשת השבוע

          . רק ברוחניות: ידע את הדרך, כשרצה בלק לגבור על עם ישראל, עםפ .ובין ישראל לעמים, בין אור לחושך
וחסד עצום עשה עימנו הבורא ,  הדרךההייתזו , ואכן. שיקבל רשות ממרום לקלל, אם ישלח לקרוא לנביא האומות
: כאמור בהפטרת הפרשה.שנצטווינו לזכור לעד, שאנו מודים עליו לנצח, חסד. יתברך שלא הרשהו להפעיל כוחו

  !'למען דעת צידקות ה, זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעוד, יעמ"
בלק בנה מזבחות .  עובדי עבודה זרה וצוררי ישראלםגווי אפילו נחלת ההיית, שדברים נחתכים במרום, ההכרה הזו

               , בתו של דוד המלךס, בזכותם זכה לנכדה כרות המואביה, ץ טוב אינו אובדווניצ. והקריב פרים ואילים', לה
  .אימה של מלכות

לא היו חורשים מזימות איך מדללים את , לא היו מתנכלים לעולם התורה,  הכרה זו נר לרגלי מנהיגנוההייתאילו 
מי גרם לדגלינו שיעמדו : "יודעים היו כי. היו מעודדים את לימוד התורה כדי להוסיף זכויות, להיפך. אברכיו
לא זו בלבד שדוד המלך לא גייס את לומדי , מכה הכרה זו"!  עוסקים בתורהשערי ירושלים שהיו, במלחמה
                , כשהוא מרגיש שלאמיתו של דבר הגיע להם הכל, אלא עוד ציווה להעניק להם חלק בשלל המלחמה, התורה

  .כשם שיעקב אבינו ייחס ניצחון בניו בשכם לתורתו ותפילתו! כי בזכותם ניצחו הלוחמים
כשראה שאינו , אותו שאין לו חלק לעולם הבא, בלעם הרשע. ליהודי בדורנו, צורר של פעםבוא וראה מה בין גוי 
  .להחטיאו בבנות מדיין:  עליו חימת שמיםררזמם מזימת רשע להפילו ולעו, יכול לקלל את העם

ות ולא ייראה בך ערו: "כאמור. לסילוק ההגנה האלוקית האופפת את העם, למפלה, כי החטא הוא ערובה לכישלון
  ".והיה מחניך קדוש,  מתהלך בקרב מחניךךאלוקי' כי ה. "תסתלק השכינה, "ושב מאחריך, דבר

                   . היא הערובה להשראת השכינה, על לבוש הולם והתנהגות הולמת, שמירה על גדרי הצניעות והטוהר
  .חלילה, מהבית, מהעיר, מהמחנה, מהעם. פריצת גדרי הצניעות מגרשת את השכינה

כי באור פניך  ".'הוא אור פני ה, ברוחניות ובגשמיות, ששורש כל הטובות בעולם, ל"ל זצ"ינו הרמחוידועים דברי רב
אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך ". "ברכה ושלום, צדקה ורחמים. אהבה וחסד,  תורה וחייםואלוקינ' נתת לנו ה

                   , ושורש כל הרעות". שעה ונוו–ר פניך ר צבאות השיבנו האםאלוקי: שנאמר! אין לנו אלא הארת פניך: הוא
ומה מביא להסתר ".  רבות וצרותרעות ומצאוהו –והסתרתי פני מהם " :כמו שנאמר ,הסתר פנים וסילוק השכינה

               . וגורמת שיהיה הקדוש ברוך הוא פונה חלילה מישראל, אמנם קשה היא העבירה" :ל"כתב הרמח? הפנים
                   , ואז כל ההשפעה נעדרת, כי אינו שמח על העולם ובריותיו". ויתעצב אל לבו: "ועליה נאמר

                   , ק זה נאמר בעקיבות פריצות דור המבול והרס גדרי צניעותוהמתבונן יראה שפסו". וסרה ההצלחה חלילה
  !הגורמים לסילוק שכינה והסתר פנים נורא

. לכל רע, לחרון אף, לסילוק ההגנה, פריצות ומתירנות מביאים לסילוק שכינה:  ונבין את מה שהבין בלעםיהלווא
  ). השבועמעיין (!ולכל טוב ברוחניות ובגשמיות', שמירת הגדרים תביא לאור פני ה

  קדושת השבת
ולכן נתקדשה ונתברכה מראשית הבריאה וכמו , וברכתה למעלה מכל הברכות, קדושת שבת היא למעלה מכל הקדושות

ולכן נצטוו ישראל על השבת , והיא מקור הברכה לכל ימות החול, "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו: "שכתוב
להורות שכל שבעת ימי השבוע בשבת . אמור ואתחנן, ויקהל, כי תשא, משפטים, ויתר, בשלח: והם, בשבעה פרשיות שבתורה

  ).שולחן ערוך(וכן כולם , שני בשבת, ראשון בשבת, ולכן אנו מזכירים בכל יום את השבת שאומרים בשיר של יום. תלויים
 ,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 האליס בת סוליק 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"ע       ל

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון 
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משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

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

            
                       

                           "אפתשבלק פרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

לעילוי 
 נשמת

שלמה 
רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ח ה' ֶאת פִּ  ְפּתַ   )כב, כח( י ָהָאתֹוןַוּיִ

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו 
  )אבות פ"ה מ"ו( ופי האתון הן...

 יה צורך בנס מיוחד זה של דיבורה תמוה לכאורה, מדוע
גם אילו היו נאמרים  האתון, וכי לא היו הדברים מתקבלים

  על ידי המלאך?

דהנה יש להבחין בין נבואתו של  ,'דרש דוד'ביאר בספר 
זכו  הנביאים בישראללנבואתם של נביאי ישראל. שם, בלע

וזיככו את עצמם בזיכוך  לנבואה רק אחרי שהכינו עצמם
ונעשו ראויים  החומר עד שביטלו את מחיצות אחר זיכוך

וגם עצם ההתנבאות הביאה אותם  ,לקבל את דבר ה'
לא קידש עצמו  ,את בלעםלעומת ז גבוהות. לפסגות רוחניות

 ולא הכין עצמו לנבואתו, אלא היה עולה על יצועו כאחד
א קידשה אותו ולא שינתה וגם הנבואה ל ,האדם, ומתנבא

הקדושה כמבואר  שהרי היה בלעם היפך ,את מהותו
בחז"ל, וגם במידותיו היה מושחת, שהיה בעל עין רעה ורוח 

  גבוהה ונפש רחבה.

בתור  בלעם, רק עברו דרכו נבאוא"כ יוצא שהנבואות שהת
אל אומות העולם,  בעלמא שעשוי להעביר את דבר ה' 'צינור'

אבל לא הקנו לו כלום, ולא נכנסו בקרבו, וממילא נשאר אחר 
ולכך רומז הנס של פתיחת פי  לפניה. הנבואה כמו שהיה

עדיין נשארת  -ון, כי האתון גם כאשר היא מדברת האת
ע"י ההשגות שחווה וע"י  , וה"ה בלעם לא השתנהאתון

  נבואתו ונשאר שפל כמו שהיה.

*   *   *  

שמעתי פעם מפי שליט"א:  טורק אליעזררבי  סיפר הגאון
ותיקי תלמידי ישיבת ראדין, הרב הגאון ומ פלגויהודי ישיש מ

זצ"ל. איש תם וישר דרך, שהתגורר בימי  חנא קלצקירבי 
לי, כי בשנות זקנותו בעיר ליקווד בארצות הברית. הוא סיפר 

ילדותו הכיר במקום מגוריו יהודי תמהוני שהחליט לאלף את 
   ..כלבו, ולימדו להבין את שפת האידיש.

היה זה דבר נדיר באופן כללי, הדגיש לי רבי חנא בדבריו, 
יחליט לגדל כלב בתוך ביתו, וגם אותם  חרדימאוד שיהודי 

, אילפו יחידים שהתעקשו לגדל כלבים, כפי מנהג הגויים
אותם להבין את השפה הפולנית, השפה המקומית 

כשילדי העיר זיהו כי המדוברת, ולא את שפת האידיש. 
הכלב הוא יחיד מסוגו, בהיותו מבין את שפת האידיש, הם 
מצאו תעסוקה חדשה להשתעשע בה מידי ערב. כל ערב 
הם היו מתאספים סביבות הכלב, ומחלקים לו פקודות 

תו מכאן לשם ומשם לכאן, ומפתים אותו באידיש; מריצים או
לאכול 'בובקעס' וזרעונים וכדומה. היו ילדים שאף הגדילו 

הציקו לו, משכו באוזניו ובזנבו, זרקו עליו אבנים  –לעשות 
  וחפצים ועוד. 

כצפוי, פעם אחת פקעה סבלנותו של הכלב, והוא התנפל על 
ות, אחד הילדים, נשך אותו בצורה אכזרית ופצע אותו אנוש

ותהום כל העיר. הילדים הקטנים הסתובבו סהרוריים 
יוחד כמותו שמבין את שפת ומשתוממים: "היתכן שכלב מ

יבצע מאורע כה מחריד?! כלב יחודי כזה ממשיך  -האידיש 
  לנשוך כאחד הכלבים הפשוטים?!...". 

"אולם אני לקחתי מזה תובנה חכמה לכל החיים", אמר לי 
כי כלב נשאר כלב! אפשר להחדיר  -"התובנה היא רבי חנא, 

בו חכמה כזו וחכמה אחרת, הבנה כזו והבנה אחרת. אפשר 
אפילו לאלף אותו להבין את שפת האידיש, כמנהג בעלי 
בתים חשובים דפה. אבל אין לטעות: כלב נשאר כלב עד 
יומו האחרון, את שורשו ומהותו לא שייך להחליף ולשנות 

  בשום צורה!".

בעבודת השם", המשיך רבי חנא לומר, "יסוד זה מצוי גם 
"אדם שלקוי במידות רעות ואינו עובד על עצמו לשפר ולתקן 
את מידותיו, ניתן לאלפו חכמה ובינה, יתכן אף למלא את 
ראשו בדברי נבואה. אולם כל עוד שמהותו לא משתנית, כל 
הידיעות וההשגות לא יעלו ולא יורידו, הם לא יצליחו לשנות 

נת עצם האישיות, והוא ישאר אותו אדם בו מאומה מבחי
  שפל, אנוכי ומושחת". 

, 'יודע דעת עליון'זה היה בלעם. התורה מעידה עליו: כ
ן השיג השגות עליונות, . כלומר, הוא אכ'די יחזה-מחזה ש'

הבין רזי עולם, אך כל זמן שלא השיב לליבו את ההשגות 
הוא  - המופלאות הללו, ולא שינה את מזגו הרע ושחיתויותיו

  נשאר חוטא שפל מהרובד הנמוך ביותר. 

למרות רוח האלוקים שנחה עליו, ולמרות שפיו היה מלא 
דברי חכמה ונבואה, הוא גילם בדרכיו את סמל השחיתות 

מצרים לזרוק את כל והרוע. הוא יעץ בשעתו לפרעה מלך 
ישראל , וכן יעץ לבלק להכשיל את )קו: סנהדרין(הזכרים ליאור 



  
. על אף )כמובא בסוף הפרשה(עבור בצע כסף  בבנות מדין

שהשיג וידע היטב את החביבות לה זוכים עם ישראל 
  מאביהם שבשמים. 

ניגודים כאלו יכולים להימצא רק במי שאינו משיב לליבו את 
שהשיג, ולא חושב אף לא לרגע אחד כיצד לשנות  שגותהה

את עצמו, ומשאיר את הכל כידיעה גרידא. לכן שום דבר לא 
משתנה במהותו והוא נשאר רע ומושחת כפי שהיה. עד כדי 

חז"ל נותנים לנו  -ך לדרוש אודותיו לגנאי יכך שכל מה ששי
  ]מתוך 'אוצרותיהם אמלא'[          . )שם סנהדרין( רשות לדרוש

*   *   *  

לעזור ארגן ארגון הג'וינט הת בשלהי השואה האיומה.
בחלוקת סלי מזון, ובעיקר  לפליטי החרב באירופה,

כמובן שהתחדש אז ביתר שאת  לסטודנטים היהודים.
הפולמוס הנוקב על מעלתם של בני הישיבות, ואנשי 
ההשכלה שבתוך הג'וינט סרבו לאשר חלוקת מזון לבני 
הישיבות הפליטים, בטענה כי הם 'לא מועילים' כלום 

  .בלימודם!!!

זצ"ל, משרידי בני הישיבות  ומברגליונה ברבי מספר הגאון 
שיבות בוועד הג'וינט יבליטא, שהוא נשלח לייצג את בני ה

שישב בגרמניה. הוא בקש את רשות הדיבור וכך אמר: 
"הרב סניעג שהיה רב ראשי של צבא ליטא, ואח"כ התמנה 
לרבה של קובנא, בזמן המלחמה נלקח לאחד המחנות של 

את המחנה למרגלות גבעה גבוהה  הגרמנים ימ"ש. הם בנו
זו היתה כוונתם [מאד, ומסילת הרכבת הייתה בראש הגבעה. 

באו יהודים למחנה, היו צריכים להתדרדר שכל פעם שהו - , ימ"שהזדונית
משהסתיימה  ]בחולשתם את כל מדרון הגבעה עד פתח המחנה...

המלחמה שוב הגיעה רכבת לראש הגבעה, אבל הפעם של 
חבילות מזון ליושבי המחנה.  הצבא האמריקאי, שהביא

התעוררה בעיה כיצד יורידו את החבילות במדרון לפתח 
המחנה? לא היו מספיק חיילים לעשות זאת, אז הכריזו 
המפקדים כי מי שיעלה במעלה הגבעה לקחת חבילתו, 

  יזכה בארבע חבילות. 

אחד השרידים הרב סניעג זצ"ל היה תשוש וחלוש מלעלות 
ניגש לאחד הצעירים שהיה נראה למרומי הגבעה, והוא 

'תעשה לי טובה, תעלה ותביא 'קש ממנו: ייותר חסון וב
בשבילי חבילה אחת משלך, ואני אוכל ואתחזק ואוכל לעלות 

  ולהחזיר לך חבילת מזון משלי". 

  "לא מסכים!!". :תגובתו של הצעיר היתה

שאת הסיפור הזה שמע מהצעיר  אמר הרב בלומברג,
 נראה לך שהסכמתי לו? ודאי שלא!ה שאמר לו: "ומ ...עצמו

הגרמנים הפכו אותנו לחיות רעות... לא היו לנו הרגשים של 
  בני אדם".

המשיך הרב בלומברג: "יש לי עוד סיפור קטן, והוא קרה 
במחנה עבודה אחר בזמן המלחמה. היה יהודי במחנה 

הלא הוא הגה"צ ר' גרשון ליבמן זצ"ל מגדולי [ליבמן שקראו לו גרשון 

. יום אחד ראה ר' גרשון שסוחבים יהודי ]די הסבא מנוברדוקתלמי
בשם יואל זוילער לחדר המתים של המחנה, הוא הלך 

ניגש אליו וראה שיואל זוילער עדיין  וכשיצאו ,בעקבותיהם
  נושם וחי.

"באותו זמן הוא שמע את הכרוז הקבוע המכריז על חלוקת 
זוילער,  הוזכר שמו של יואל המרק לאסירי המחנה, והנה לא

זכירו את שמו של ר' גרשון, אץ שה. כ..הוא מתתם חינמב
רץ לקחת את צלחת המרק שלו ושב לחדר המתים, והכניס 
כפית אחר כפית לפיו של יואל זוילער, עד שהוא התאושש 

  וקם על רגליו, והוציאו חזרה לצריף שלו".

ממשיך הרב בלומברג: "סיפרתי לאנשי הג'וינט את שני 
תדעו לכם, הצעיר הראשון שלא  - וסיימתי  האלו,הסיפורים 

! והצעיר 'סטודנט'הסכים לתת חבילה לזקן התשוש היה 
השני שתרם את מנת המרק היחידה שלו שזהו כל אוכלו 

בעוד אתם דנים מיהו !! 'בחור ישיבה'לאותו יום, היה 
  ישיבה, תדונו דבר ראשון מיהו בן אדם!!!". ןט ומיהו בנדסטו

פה של הג'וינט יסהמקום יו"ר האים מיד הובנו, ועל הדבר
  הכריע שמהיום יחלקו גם חבילות מזון לבני הישיבות.

ט נלחץ נ'ויברג: "אגלה לכם מדוע יו"ר הגמסיים הרב בלומ
מאד, ומיד אישר את בקשתי לבני בישיבות: הוא עצמו היה 
הצעיר שסרב לתת חבילת מזון לרב סניעג! והוא זה שסיפר 

משיך בתגליות האלו הוא מיד לי זאת בעצמו!! וכדי שלא א
  .!!"...אישר את ההחלטה

לימוד התורה מרומם את האדם, מחנכו ומלמדו אורחות 
חכמות מצבים הכי קשים הוא אדם!! לימוד חיים, עד שגם ב

העולם אין בכוחו אלא ללמד ידיעות מדע וחכמה, והלומד 
אין נשאר בהמי כמות שהיה, ובמצבים קשים מתגלה כי 

  .!!!אדם בתוכורגש 

  ]רב בנימין בירנצוייגה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

ָרֵאל ַמה פָּ  ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב ּוְלִיׂשְ  ַעלּכָ
  )כג, כג( ֵאל

כל כך  ,כלומר ,ישראל מה פעל אל ועליעקב  עליאמר 
כל נסים וגבורות לישראל עד שיאמרו ה ב"היעשה הק

מה רבו 'והוא כמו  ,עם אלו ב"הכמה פעולות פעל הק
  )דעת זקנים מבעלי התוס'( ך ה'מעשי

הקב"ה פועל ניסים וגבורות לישראל, הן ביחיד והן בציבור, 
  בין בנגלה ובין בנסתר, ובפרט כשיהודי פונה ומתפלל אליו.

*   *   *  

שמעתי מאחד שליט"א: אלימלך בידרמן סיפר הגה"צ רבי 
השכם מראשי הכוללים שליט"א, שלפני תקופה הגיע אליו 

 - שקל  400 ם הלומדים אצלו ונתן לומהאברכי דבבוקר אח



  
 היה מאדכולל ראש  אותו .עבור הכולל תרומת קודש מחמיו

היה אצלו במזומן אלא  כסף לא להשאיר סכומישמקפיד 
הסכום אך 'משום מה'  .בבנקפקיד הכל הל מיד רגיל

לתת  בסוף הסדר החליטמשום מה' 'ו ,נשאר בכיסוהמדובר 
סקר בעיניו את מאות הלומדים הוא  .לאברך נזקקסכום זה 
שידע בעצמו  'משום מה' לתת לאברך פלוני בלאוהחליט 

שקל  400ניגש אליו ונתן לו הוא  .לאחריםמדוע נותן לו ולא 
  ..דברים.בלא אומר ו

כי  יפר לו,ש אליו החברותא של אותו אברך, וסלמחרת ניג
בתחילת הסדר סיפר לו החברותא, כי זקוק הוא  תמולא

שקל כפירעון הלוואה, וכבר  400ל'גמ''ח' להחזיר היום 
לכולל הודיעו לו שיצא  רםאלא שבטהוציא מהבנק סכום זה, 

שקל לתשלום חוב כלשהו, ונתן  400-לשזקוקים הם בביתו 
הכסף,  נגמר עוד כסף מהבנק כי, וכבר אין יכול להוציא םלה

ועל כן מבקש מהקב"ה ואינו מסוגל נפשית לחפש הלוואה, 
נשלחת כמלאך שישלח לו עזרו מקודש בלי הלוואה, "ואכן 

  "....מן השמים

נפלאות ההשגחה, כמה דברים שאירעו  אתו נא ראו רא
בשביל למלאות לאותו אברך את שאלתו... כי 'משום מה' 

שלוחי דרחמנא' ומטה אינם אלא 'אכן כל ברואי מעלה 
  לידי מעשה. ברךלהביא את רצונו ית

*   *   *  

ת העולם אחר מלחמשל - יפר אחד הרבנים מהדור הקודםס
שבשנות המלחמה  - בארה"במושבו את קבע  השניה

 שם צטרפוהר והיעהצליח לברוח ביחד עם אחיו אל תוך 
או היו  בדרך כלל קבוצות הפרטיזנים .טיזניםלקבוצת פר

בזה המקרה הזה היה שונה , גויםכולם יהודים או כולם 
בתוך קבוצה גדולה  היחידים יהודיםהשהוא ואחיו היו שני 

שהיו טיזנים היה מקובל ראצל הפוהנה, . פרטיזנים גויםשל 
פה למרחק לראות היה צוה, וממנים 'שומר' שישב על עץ גבו

  לעבר היער.  מתקרביםהאם הגרמנים ימ"ש 

, מיד מיהר חין השומר בחיילים מתקרביםהבבאחד הימים 
סו כננמלטו על נפשם ונהקבוצה בני וכל  םלולהודיע לכ

אותם גם קצה השני. לע להגיבכדי היער העבות,  מקולע
למקום  והגיעכששברחו כל עוד רוחם בקרבם, אלא  אחים

התפילין מבטחים גילו לחרדתם שמרוב בהלה שכחו את 
החל הספק לכרסם בליבם, מצד אחד  אזו ...ם הקודםבמקו
 ביודעם שאם לא עכשיו אימתי, לחזור על עקבותיהםרצו 

ואם לא ידאגו עכשיו לעצמם מי יודע אימתי יזכו שוב להניח 
ויש חשש ר, יש בדבסכנת נפשות הרי אידך מותפילין.... 

אך הם החליטו שאינם  חלילה. יתפסו אותם האויבים,גדול ש
ות נפש חזרו במסירו ...זו ויהי מהה ים לוותר על מצויכול

סכנה האמנם מחמת  הראשון, חנההמהאחים למקום 
לות שאינם סלות קפוועעשו את דרכם בדרכים הם  שבדבר

גיעו למקום כדי שלא ירגישו בהם הגרמנים. ובאמת כשה
 מונחות שלמותהתפילין הקודם שמחו מאד לראות ש

 הם .שטחהבכל  גרמני אחד נראה אפילו, ולא םמקומב
את התפילין שמחה נטלו בנחה, נעמדו בשמחה להתפלל מ

 מחנה החדשום הלתוך היער, בכדי להגיע למקתקדמו וה
  הפרטיזנים.של 

ה מחנבני המקום הם מוצאים את כל  ולאות הגיעואלא שכש
ולא נשאר אפילו אחד חי...  על הקרקע, מוטלים מתים

ברחו לעומק  גרמנים שהפרטיזניםלכשנודע ש התברר,
באותה אלא ש .והשיגום רדפו אחריהם ,היער, לא ויתרו

שאינן  רכם חזרה בדרכיםים את דהאחעשו שני  שעה
ניתנה להם לשלל  ונפשם סלולות, ולא ראו אותם הגרמנים,

מסירות  מחמתהתפילין. וראו בחוש כי בזכות חזרתם אחר 
מיוחדת ונותרו פרטית בהשגחה  צוה זכונפשם עבור המ

  ]פרשה'מתוך 'באר ה[                                          .בחיים

*   *   *  

עדות ב - בגיליון 'פיקודיך דרשתי' מופיע  סיפור נפלא זה
ג., גיבור סיפורנו, היה נהג  הרב בעל המעשה: מפיאישית 

בחניון צפוף באחת חדש וטרי בעת שהחנה את רכבו 
לא הצליח  -ירושלים, וכשניסה לצאת מהחניון  משכונות

 לסובב את ההגה כיאות, ונתקע בעוצמה ברכב שחנה
בחניה. מעוצמת הפגיעה נשבר מכסה הבגאז' של הרכב, 

ג. לא  הרב ...נזק רציני -בקיצור  התנפצו, הפח נמעך,פנסיו 
חדש,  עתה קיבל את הרישיון, הוא נהג ידע את נפשו. הן זה

לא נעים להתחיל את חיי הנהיגה בתאונה שכזו... הוא 
לכל עבר, מחפש את בעל הרכב, וכשהוא מגלה שהוא מביט 

הוציא פתק מכיסו, רשם התנצלות נרגשת לא בסביבה, 
הפתק מספר הטלפון שלו, והותיר את בכתב ידו, הוסיף את 

הרכב הנפגע, כמקובל במקרים על השמשה הקדמית של 
  כאלה.

כצפוי, למחרת בבוקר צלצל מכשיר הסלולרי שלו, והאיש 
לקו הזדהה כבעל הרכב הנפגע. הרב ג. התנצל מעבר 

מבעל הרכב לסור למוסך, לבדוק מה מעומק הלב, וביקש 
מתחייב לשאת בעלויותיו... אלא גודל הנזק, והוא בוודאי 

בר, ולבו נרעש וסכום מדרב ג. לא העלה בדעתו באיזה שה
'הייתי במוסך, וצר 'כשהאיש שב והתקשר, ובישר לו ביובש: 

מתי אתה יכול שקלים.  8000 לי לבשרך כי עלות התיקון היא
להעביר לי את הכסף כדי שאוכל להכניס את הרכב 

  '.לתיקון?'

 שקלים? הן זהו סכום עצום, 8000לבו של הרב ג. צנח. 
בונו של עולם, איך יהכנסתו החודשית הקבועה! רכגובה כל 

   .שכזה, עם חור כה גדול בכיס?!מתמודדים עם נזק 

כעבור כמה שניות התאושש, ואז השיב לבעל הרכב בנימוס: 
ואשלם  -י מתכוון להתחמק, עשיתי את הנזק ננא, אי'ראה '

עד השקל האחרון, אלא שאין לי כסף כרגע. את כולו, 
ביצוע התיקון עד העשירי לחודש, להמתין עם  התואיל

הבנק, ורק אז תכניס את המועד בו משכורתי נכנסת אל 
  ".דית?מיהרכב לתיקון, כשאוכל לשלם לך את הנזק 



  
שבועות, והרב ג. החל  מספרניאות להמתין  בעל הרכב

מנסה להתקיים במינימום הנדרש, להדק את לחסוך מפתו, 
חודש הבא אין לו המשפחתית. הן בחגורת התקציב 

  .תיקון הנזק!לכולה משועבדת  -משכורת 

יה זה ביום ה -ובמקרה [הגיע היום הגורלי, יום כניסת המשכורת, 

. הרב ג. יוצא מביתו ]...דת של הרב ג., עת רצון אישית שלולההו
לתפילת שחרית, מתכנן לטפל בהעברה הבנקאית בשעות 

ת דאגה, מי יה עננעל פניו שרו עם שובו מהתפילה. -הבוקר 
יתקיים בחודש הקרוב, הרי כל משכורתו עומדת יודע מהיכן 

  להיעלם...

הוא נכנס לבית הכנסת ופותח בתפילה נרגשת. מכוון בכל 
משלו.  מוסיף תפילה -ובמקומות המיועדים לכך מילה, 

הוא מבקש מהבורא מוצא מהסבך, בדמעות ובתחנונים 
משהו שיעניק לו  עליו משמים,הכנסה נוספת, סכום שייפול 

בקול נרגש הוא מבקש חמצן של פרנסה בחודש הקרוב. 
יחסר להם דבר, מבורא עולם, כי ישמור על משפחתו שלא 

ג., שגם שמור על בני משפחת י -הזן את העולם כולו בטובו 
   החודש יהיה להם מה לאכול...

תפילתו ארכה שעה ארוכה, הוא חש כי לבו נפתח, מעיין 
מאליו. רק בשעת בוקר מאוחרת שב מבית נבע דמעותיו 

שיחות שלא נענו, כולן  10צג הטלפון הכנסת, ואז גילה על 
להתחמק, אני עושה לו היום מבעל הרכב. 'הן לא התכוונתי 

טן לעצמו, 'עכשיו ר -את ההעברה, למה הוא רודף אחריי?!' 
 10זה אני מטפל בהעברה, לא צריך להתקשר בשביל 

  .פעמים!'

קושי יכול לדבר, כולו ב -שר לבעל הרכב, והלה הוא מתק
נפעם, המום... הרב ג. מתבלבל, אינו מבין מה פשר נרגש, 

האיש מתנשף, וממתין בסבלנות כדי השתיקה, מדוע 
אתה איש טוב 'הרכב צועק: 'לשוחח אתו בנחת. ואז בעל 

אותך, איזה מזל יש אתה, לא יודע, אבא שבשמים אוהב 
  '.לך...'

בין אם , עדיין לא מניתר הרב ג. - 'ה קרה?''מה קרה? מ'
טובות או רעות, אם הוא רציני או ציני. ואז הלה מבשר 

כי לפני כשעה נכנס אוטובוס אגד נהוג מספר לו בעל הרכב, 
בו חנה הרב ג., וגם הוא לא בידי נהג ערבי לאותו חניון 

ם, במהלך מסויהצליח לצאת מהחניה בקלות. בשלב 
בפינה, נות לצאת, לא הבחין ברכב העומד סיבוביו בנסיו

ופשוט מעך אותו לחלוטין, הפך אותו לערימת גרוטאות 
  מרוסקות...

'לפני כמה 'הוסיף בעל הרכב ואמר,  - ''אתה לא מאמין!''
שמאי של חברת אגד, בדק את הרכב, וקבע לי דקות הגיע 

של מחיר הרכב, כי הוא התרסק תשלום מלא  -פיצוי 
ניצלת בנס. האוטו , הרב ג., אתה פשוט לחלוטין. ואתה

מקבל את איננו, הנזק שעשית נמעך תחת נזק אחר, ואני 
כך שאתה פטור מתשלום, בר מזל  -הסכום במלואו מאגד 

  '.שכמוך!'

לבו של הרב ג. ניתר בהתרגשות. הן לפני שעה קלה עמד 
הרהר על פתרונות שונים שיכולים לפתור את והתפלל, 

א דרכים מקוריות מסתבר שלבור -ועתה  מצוקתו הכלכלית,
הבעיות בדרכים אחרות... בקול נרגש משלו, הוא פותר את 

, ואז מיהר לתקן את 'ופלא!'ברוך השם, איזה נס '' :לחש
זה באמת נס, אבל זה לא עניין של מזל, זה '' בעל הרכב:

הבוקר קמתי שבור, ידעתי שכל פשוט עניין של תפילה. 
י לבורא ופשוט התפללתובצדק,  -משכורתי הולכת אליך 

שלח את נהג עולם שיושיעני. הנה, ראית בעיניך, הוא 
הרכב שלך, האוטובוס לחניון, עצם את עיניו שלא יראה את 

ח כדי שהאוטו יימחץ וח ללחוץ על הגז בכל הכונתן לו כ
צטרך לשלם את הנזק אעל מנת שלא  -לחלוטין, וכל זאת 

סיים  -  'זה 'בר תפילה' ידידי!'זה לא 'בר מזל', שגרמתי... 
  הרכב לשלום...הרב ג. ונפרד מבעל 

*   *   *  

היה זה : פורסם בגיליון 'קדוש היכלך' שלפנינו סיפורה
 שי, ג' אדר א' תשע"ט, בחצר בית כנסתיבבוקרו של יום ש

צפתי קטן. אל בית הכנסת נכנס אברך, עננת דאגה על פניו. 
מהבית התבקש לחזור עם קופסת מטרנה לבתו כשיצא 

ין כמו בכיס, א -מי כמוהו יודע כי בבנק הפעוטה, אולם 
שעות תיכנס השבת, הרי ברור פרוטה לפורטה. עוד כמה 

הוא  מטרנה לקטנה...שלא ניתן להיכנס לשבת כשאין 
תפלל, אולם כל העת מוחו תפוס בשאלה מנין מתחיל לה

עזרו. הוא תכנן להישאר בבית הכנסת עד לאחר יבוא 
מכן למהר לנסות לחפש מקור  ולאחראמירת 'קדושה', 

הנכספת. אלא שבעיצומה של לקניית המטרנה  מימון
כי בסידור מופיעה התפילה, בברכת 'שמע קולנו', גילה 

להתפלל כי זו העת  תפילה יפה על הפרנסה, והחליט
לכמה רגעים שכח מהמטרנה הבוערת, והתרכז  אותה...

שבשמים, מי שנתן לו את הפעוטה בשיחה נרגשת עם אבא 
עבורה... בדמעות שליש ה בוודאי יכול לתת לו את המטרנ -

חש שאין  -הלחש ביקש סיוע שמימי, וכשסיים את תפילת 
עומד ן הוא זה הוגן לברוח מבית הכנסת אחר 'קדושה'. ה

לפני המלך ומצפה לקבל מידיו מטרנה, וכיצד יברח 
הוא מחליט להישאר עד תום התפילה, ומיד  ממנו?!...

החוצה, מתקשר לחבר לגבי נושא אחר בסיומה הוא יוצא 
חבר שואל למרבה ההפתעה, הבכלל, ואז, בסוף השיחה, 

העביר שהוא רוצה לשקל,  400- אם יש לו מה לעשות ב
  זקוק לכך... למישהו ש

יב , הוא מש'שקל' 400-בהרבה יותר מ'יש לי מה לעשות '
ם קריטיים ה -עכשיו שקל  400'אבל 'בצחקוק מריר, 

  '.עבורי!'

משיב לו הידיד, וכעבור פחות משעה מסיום  - ''קיבלת!''
אריזות מטרנה נוצצות ובוהקות,  5ענו רכש מיודהתפילה, 

בתזמון  לשבת המתקרבת, אותם קיבלועוד כמה מוצרים 
  ]מתוך 'פניני פרה"ש'[       תפילות...מושלם מידיו של שומע 

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



"ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני                                                      
 ישראל"      

הפסוק נכתב בלשון יחיד מפני שכל מקום שהיו כלל ישראל באחדות השתמש                                                                 
הכתוב בלשון יחיד, כמו בעת שהגיעו להר סיני נאמר (שמות יט, ב) 'ויחן שם                                                                      

 ישראל נגד ההר', ופירש רש"י כאיש אחד בלב אחד.                                                
על        -והאחדות הזו היתה הסיבה לפחד של מואב, 'ויגר מואב מפני העם כי רב הוא'                                                                       

מאוגדים ומאוחדים כאיש אחד, ואז                                    -אף שהם רבים, מכל מקום הם בבחינת 'הוא'                                         
 אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. (ישמח משה)                                             

 
"ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי                                                      
אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך                                                       

 ואשר תאר יואר"              
בוא וראה עד היכן מגיעה רשעותם של אומות העולם! בן ישראל שמצבו בכי רע                                                                     
הולך לצדיק ומבקש את ברכתו ומתפלל לה' יתברך שיושיעו. לא כן דרכם של                                                                   
אומות העולם, כאשר פחד בלק בן ציפור מישראל, הוא לא ביקש מבלעם שיברכהו                                                                      
שלא ינזק, אלא ביקש ממנו שיקלל את ישראל. רשעותו היתה כה גדולה עד                                                                 

 שהעדיף שהאחר ינזק, ולא שהוא ינצל. (חפץ חיים)                                            
 

נכנס יהודי אל הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע, ושפך לפניו את מר נפשו                                                                      
 אודות אדם היורד לחייו, ובתוך דבריו החל לקלל את יריבו נחרצות.                                                              

נענה רבי שלומק'ע ואמר לאותו יהודי: "מקלל אתה את חברך בגלל שאתה חושב                                                                     
שאפשר לפעול בדיבור הפה. דע לך שאם כן הדבר, הקללות עלולות להזיק גם לך                                                                      
ח"ו, כי זה מסוכן לקלל יהודי. עדיף שתברך את עצמך ותבקש מהקב"ה שישפיע                                                                     
עליך שפע פרנסה ורוב נחת, ובזה תצא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה". (ראה גם                                                                      

 בראשית יב, ג). (באר הפרשה)                          
 (תשו"ח לרב עורך הספר 'ילקוט מאיש לרעהו')                                        

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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 ערבים שבשלו גרעיני תירס  
 ע''י בלוני תבערה וכו' האם 
 חשיב בישול עכו"ם

 
שאלה בדרך צחות: אולם חשוב לשמוע דעת 
תורה בזה ערבי שזרק טיל לשדה תירס ומרוב 
החום של השריפה זה נהיה פופקורן, האם זה 

 בישול עכו"ם ?
תשובה: בדרך צחות ערבי שזרק טיל לשדה 
תירס ומרוב החום של השריפה זה נהיה פופקורן, 
ל וכן הערני  ד י'' ' האם זה בישול עכו"ם, לענ'
הבה''ח יעקב הלר ני''ו שבשו''ע יו''ד סימן קי''ג 
ס''ה הרי עכו''ם שבישל ולא נתכוין לכך מותר, 
והכא נמי נתכוונו רק להרוג, ולא לבשל. ובמש''כ 
לן כת''ר דאכתי מיירי שהערבי נתכוין לעשות 
שריפה האם חשיב בישול, י''ל דאכתי לא חשיב 
ק  ונתכוין לבישול שהטיל יפול דוקא שם ודו''

 היטב בכ''ז.
 הלכות מלחמה מהגרי"א דינר:

שאלה: האם אדם שקם באמצע הלילה מחמת 
הטילים צריך ליטול את ידיו, כי הרי מחכה 

 הרבה זמן?
 תשובה: כן.

שאלה: האם הטילים וכדו' מיקרי מכת מדינה, 
לגבי הזמנת צימרים בצפון, שאנשים חוששים 
לנסוע מחמת הדרכים בצפון שהערבים נשאו 

 ראש ה' ירחם?
 תשובה: זהו מכת מדינה.

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

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

תשובות

                 לרב עורך הספר 'ילקוט מאיש לרעהו') 

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

alon089945291@gmail.com 
■ ■ ■ 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 כובע יוקרתי 
 ואיכותי מתנת

הע העת הזת הזעעםעם עםעםם

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 נגן איכותי
 MP3כשר 

 כרטיספר
 ‘אור החיים’בחנות 
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סים “ה ש“שמות הזוכים בהגרלת לימוד מ
 :‘)פרסטר’(בחסות ל “ה הרוגי מירון ז“נ מ“לע

בצלאל נגן: משפחת גרינולד, בית שמש. כרטיספר: י
בן יוסף, אופקים. אברהם פלדמן, ביתר עילית. משה  

משפחת ראש, ירושלים. דיסק און קי: יהושע, כרמיאל. 
יונה ברנסדרפר, נתניה. אברהם יונה אדלר, חיפה. 

שלמה ‘: אוצר הפלאות’ספר ץ, ירושלים. “משפחת כ
אור ’ספר פולק, אשדוד. יעקב טשערסקי, אשדוד. 

ברוך חורטינר, אשדוד. אליסף קדוש, אשדוד.  ‘: השבת
 מיכאל רוזנבלום, בני ברק. שובר הלבשה: 

זכו עטים יוקרתיים:  4שוברי פרסטר,  2כרטיספר, 
 בירושלים‘ באר התלמוד’בחורי הישיבה המובילה 



 סיפור לשבת

במערכת  הסיפור המדהים הבא התקבל 
 בשבוע האחרון:

"מעולם לא העליתי על דעתי את כל הנושא 
והחובה של הפרשת מעשרות לכבודו של הבורא 
יתברך. תמיד נתתי לזה ערך אבל לא נתתי לזה 
פעם עם תירוץ אחר  כל  כיסי,  להתקרב לתוך 
במסווה אחר. פעם טענתי שאני בן תורה ולא צריך 

לתת מעשרות, ופעם טענתי שאין 
כסף מספיק בשביל זה ושכל שקל 

 חשוב.
"אמנם, בערוב הימים ובחלוף 
השנים, חשבתי על הנושא הזה שוב 
ושוב עד שהגעתי להחלטה שנחשבת  
משמעותית בחיי הפרטיים והכספיים. 
פשוט התחלתי להקפיד על מצוות 
מעשר כספים בחודש חשוון שנה זו, 
ומיד לאחר מכן, והמתנתי לראות איך 
שאומר  כפי  בהבטחתו  יעמוד  ה' 
הכתוב "בחנוני גם בזאת", ולצורך 
סיפור הישועה אקדים הקדמה קצרה 

 וחשובה למהלך הסיפור:
"גדלתי ונולדתי באמריקה. עם 
שכנים ידידים ומכרים עד שהתקבלה 
החלטה בליבי להעתיק את מקומי 
ולעלות לארץ ישראל, ארץ הקודש. 
כך בלי תכנונים ובלי התארגנויות 

מיוחדת לפני כן. "עברתי להתגורר בעיר התורה 
קרוב  שיותר  כמה  שמש,  בית  הארץ  במרכז 
לירושלים ולכות המערבי בירתו הניצחית של עם 
ישראל לדורותיו. וכמו שידוע לכולם, כמו בארץ כך 
בכל העולם חלקו לאזרחים מענק קורונה מיוחד. 
שבארה"ב  בבד  בד  שלה,  מדינה והסכום  כל 
המענק עמד על סכום גבוה במיוחד שעליו הוחלט 
בממשל. ומכח אזרחותי האמריקאית הייתי זכאי 
מענק קורונה' מכובד ביותר ממשלת ארצות  ל'

 הברית. 
"בכדי לקבל את המענק הייתי צריך להיות 
רשום בשלטונות אמריקה בתור אזרח של המדינה 
המתגורר בארץ ישראל לשם עסקים, אבל לפתע 
צצה לי בעיה קטנה, שלמפרע היא גדולה במיוחד 
וכמעט שאבדתי בגללה את המענק שהגיע לי. 
הבעיה הייתה שהיה לי דרכון אמריקאי המעיד על 
אזרחות אמריקאית אבל משום מה לא היה לי 
מספר זהות אמריקאי שרק באמצעותו היה אפשר 
לאחר חתימה של מסמכים  לקבל את המענק 

 שונים ומשונים. 
"אזרח אמריקאי שנתקל בבעיות רישום לגבי 
אזרחות צריך ללכת במידיות להסדיר את העניין 
מול השגרירות האמריקאית שבישראל, הממוקמת 
בירושלים עיר הקודש. ולצורך כך הייתי צריך 
האמריקאית  בשגרירות  הפקיד  עם  להפגש 
בישראל. האדם הכי עסוק והכי לא זמין שיכול 
להיות בארץ. שזה נחשב לבד דבר לא מציאותי 

בעליל, ובפרט בתקופת הקורונה שכולם היו בסגר 
וסגורים בבתיהם, וכמה שאפשר להשיג תאריך 
 וזמן פגישה פתאום יש סגר והכל שוב יורד לטמיון. 

"כשספרתי זאת לידידיי ומכריי שאני כעת 
מנסה לסדר פגישה עם הפקיד של השגרירות 
בישראל. הם הביטו עליי במבט חצי צחוק חצי 
דואגים לי ואף לא היססו ואמרו לי: 'תרד מזה אין 

 לך סיכוי לקבל פגישה'.
של ייאוש.  צד  לי  היה  בתחילה   "
במיוחד שכל הקיץ הקודם (תש"פ) 
נסיתי לקבוע פגישה ולא 'הלך' לי 
כמו  מעשרות  שנתתי  אבל אחרי 
שצריך אמרתי לקב"ה מילה שלך זו 
מילה. והתחננתי לבורא עולם, שאני 
מצידי עושה כמה שאני יכול למענו, 
וכאן אני מתחנן שיעשה עבורי את 
רצוני הקטן שזה פגישה עם הפקיד 
ופשוט להצליח להסדיר את התעדת 
זהות, והוספתי לה' יתברך שכעת זו 
הזדמנות להראות לכל מי שלגלג 
על הסגולה והציווי הנדיר הזה של 
שקוראים  שיראה   , גורלי מעשר 
דברים מעל הטבע במקום שאדם 
מקדיש בעצמו לכבוד הבורא יתברך 

 שמו.
"מכאן לשם, חייגתי שוב לשגרירות 
בארץ והתחננתי בפניהם שיסדרו לי פגישה עם 
הפקיד לענייני אזרחות בשגרירות. וכך היה הזמנתי 
עוד פגישה והלא יאומן קרה. לאחר יום אני מקבל 
טלפון לבית שמודיע לי שאכן הודעתי התקבלה 
במשרד וכי קיבלתי פגישה, בעוד כשבוע ימים 

 בדיוק. אתם שומעים? שבוע!!.
"לאחר כשבוע הגעתי לפקיד שכולי תפילה 
ובקשה מבורא עולם שהפעם זה יצליח ללא כל 
מנעים וחסמים מיוחדים. ואכן בסייעתא דשמיא 
הפגישה הייתה עניינית ורלוונטית במיוחד, כך 
שהם  שהייתי צריך והמענק  מה  שקבלתי את 

 צ'יקים מארה"ב, כבר אצלי.
אז  עלי  שצחק  מי  שכל  להוסיף,  "וחשוב 
מול השגרירות  לקבוע את הפגישות  שניסתי 
שלהזכירכם היו להם סיכויים אפסיים עד אפס 
אחוז סיכויים, התקשרו אליי אחד אחרי השני 
ובקשו ממני סליחה על כל הצחוק והקלס שעשו 

 מהרעיון שהעליתי בפניהם.
"או אז אמרתי להם, אני לא כועס עליכם אני 
 , לה מי ו  ז ה  ב" הק של  ה  ל מי ש תי  ידע ט  שו פ
וכשהתחלתי לתת מעשרות פשוט האמנתי וידעתי 
שגם דברים מעל הטבע יקרו. ואכן ה' יתברך עמד 

 במבחן ובגדול! 
"ומאז", מסתיים הסיפור המרגש והמיוחד, 
"לא היה חודש אחד שהפסקתי לתת מעשרות. 

 מסיבה פשוטה, תגידו לי: מי מפסיק ישועות?"

"מכאן לשם, 
חייגתי שוב 
לשגרירות 

בארץ והתחננתי 
בפניהם שיסדרו 
לי פגישה עם 
הפקיד לענייני 

אזרחות 
 בשגרירות. 

 הכל הולך אחר החיתום

שלהי זמן קיץ. אי אפשר לסכם למעלה משלושה 
חודשים של לימוד פורה, כמובן בשורות אלו. ונעלה 
נקודה חשובה מאוד למחשבה וכמובן כדרכנו גם 

 למעשה.
בחור יוצא מזמן קיץ עם מה אתה יוצא ביד? עם 
דיבורי סרק בעלמא, או עם מסכת גיטין או מכות בעל 
פה. עם טיולים והנאות או עם שיעורים בעיון וסיכומים 
או יותר מזה קונטרס מסודר על כל הנושא המדובר 
בזמן קיץ דאשתקד בהיכל הישיבה? אתה התשובות כל 

 אחד יאמר לעצמו ובלב.
איך נכנסים לזה, איך מתחברים ללימוד מהנה עם 
שטייגען וברע'ן כמו שצריך, איך למעשה גורמים לי 
לרדוף אחרי הגמרא שיעורים וסדרים ולא לגרום להם 
לרדוף אחרי. ובקיצור, המתכון המלא להפוך את התורה 
לקניין אישי ופרטי שלך בה תצליח להשתנות (אולי כן 

זה תלוי כבר בך) בשבועות האחרונים של   -ואולי לא 
 זמן קיץ שהולך ונעלם מעינינו.

ראשית זעקנו רבות על הנושא של הסדר יום. בן 
כך נוהגים   –ישיבה שלא קם לתפילת שחרית בישיבה  

בוודאות   –לומר גדולי ראשי הישיבות זצוק"ל ושליט"א  
הסדר יום שלו נראה אחרת. הוא נכנס לחדר אוכל 
בשעה תשע מתארגן וסדר א' מתחיל לא לפני עשר 
ורבע עשר וחצי. וזה במקרה הטוב, חלילה במקרה הלא 
טוב, אם בכלל יש סדר א'. וכמובן זו הנקדוה הראשונה 
הסדר יום המשמעת העצמית של בחור ישיבה אמורה 
להיות בשיאה יותר מכל אדם אחר כשהוא בונה את 

 עצמו עם מטרה ותכלית להמשך החיים.
לצורך המשל, אדם לא יכול לעלות לרכב ולא לכוון 
י פי אס ולהגיע למקום חפצו בלי שיודע כלל מה  ג'
המסלול, אדם נורמאלי לפני שמתחיל נסיעה למקום 
חפצו מכוון את הג'י פי אס וכך מגיע להיכן שרוצה, כך 
להבדיל הם חיי הישיבה שאיפות חייבים להיות וכמובן 
המטרה והיעד צריכים להיות ברורים עוד קודם בכלל 

 שמתחילים לדבר על לימוד וחיבור ללימוד. 
ובסוף זמן תמיד אפשר לתקן, היה פנצ'ר בשבועות 
האחרונים לא קרה כלום, שבע יפול צדיק וקם, תפוס 
את עצמך ותאמר מהיום אני משתנה מהסדר הקרוב אני 

אני הולך ‘  הישנוני ’ או מוישי  ‘,  הנייעסן ’ לא אותו מוישי  
להיות מוישי 'השטייגניעסט של הישיבה' אני הולך 
להיות המקבל הראשי של הישיבה. ובשביל זה אני צריך 
ליזום מהלך מעצמי מהלך שיקריב את כולך לבית 
המדרש. כמובן עם פורפוציה מסויימת ולא באוויר. מותר 
להינות ומותר לצאת, אבל מתי? באמצע שבוע בכל 
חודש, בוודאי שלא! זה לא דרכו של בן ישיבה ובן 
תורה השואף לגבוה. בן תורה צריך להחדיר שאת 
המטרה שלו בחיים הוא מציין בידיעת התורה לעומקה 
וכמובן לדעת את יסודותיה היטב היטב. אחרי שעשית 
קנין אישי ואתה מרגיש חובה לצאת בשביל להמשיך 

תצא. תלך ליציאה של כמה שעות לים או   -לצמוח 
בריכה וכמובן שזה יהיה חלק מהמסלול שלך כבן ישיבה 

 ולא כהפסקה מלימוד התורה. 
ובאמת, בחור שיתפוס את אלה ההנהגות מובטח לו 
שאת המתיקות שיש בתורה הקדושה הוא ירגיש גם 

 ירגיש, כמו שצריך!

פורר ללששבבת ס

ם



הסיפור המדהים והמיוחד הבא שתקראו 
הגיע למערכת ממש השבוע בעת סגירת הגיליון 
והטלפון מצלצל. על הקו אישה ששמה טובה, 
כשהיא בסערת רגשות, ומסבירה לנו בטלפון שיש 
וחד  במי ומרתק,  מיוחד  סיפור  באמתחתה 
לתקופה הנוכחית בה אנו נמצאים ובעקבות כל 
תקופת הקורונה הקשה (שאולי) כבר עברנו אותה 

 בהצלחה.
העלון מוכן וסגור לדפוס. אבל 
על סיפור כל כך חזק וכל כך מרגש 

 אי אפשר לוותר. והנה הוא לפניכם.
ו ”  נקלענ רונה  הקו בתקופת 

בבית,  קשה  מאוד  כלכלי  למצב 
ובמקביל בעלי גם שבר את היד מה 
ת  י ז י פ ה  ד ו ב ע ם  ג ו  נ מ מ ע  נ מ ש
נשאר  והוא  לבית.  כסף  שתכניס 
בבית, והמצב הכספי היה בכי רע. 

קים חוזרים כל יום, והוראות קבע ‘ צ 
לא יורדות בגלל שהחשבון פשוט ריק 

 מכסף אגורה אין בו!
לכל ”  ובמקביל  בבד  בד  אך 

הצרות, תמיד האמנתי בבורא עולם, 
והחזקתי בדרכו של אבא שבשמים, 
שהוא עוד יציל אותנו ויביא לנו ישועה 
מאפילה  אותנו  שתוציא  מיוחדת 
לאור גדול. ולמרות שהאמנתי הפחד 

חרדה  של  כמין סוג  והחרדות עשו בי ובבעלי 
ודכאון בחיים. היה אפילו פעם שבעלי אמר לי: 

 ממש במילים כאובות אלו.‘ טוב לי מותי מחיי‘
באחד הימים קיבלתי הצעת עבודה, לאחר ” 

העבודה  עבודה.  מקום  ללא  חודשים  כמה 
התאימה למה שלמדתי והוצאתי תעודה עבור 

והבנתי שמקום העבודה ‘  סייעת מרפאת שיניים ’ 
ולכן  וההלכה  התורה  צרכי  את  מספק  נו  אי
החלטתי לוותר על העבודה למרות השכר הגבוה 
שיש בעבודה הזאת, בגלל שלמרות הכל התורה 

 והיהדות לפני הכל.
ואז הזדמנה לידי חוברת של הלכות לשון ” 

ל, קראתי וראיתי שמי “ הרע לבעל החפץ חיים זצ 
שדואג ותורם להפצת הלכות לשון הרע זוכה 
לאחד  שרתי  התק ובאמת  בנקל.  שועות  לי
הארגונים העוסקים בדבר ולאחר שברכו אותנו 
שהמצב הקשה יסתדר ויחזור לאיתנו במהרה. ואז 
הציעו לי לנסות לתרום חודש אחד ולראות אם זה 
עובד, אם יעבוד ותמצא עבודה וכל העניין הכלכלי 
יסתדר מה טוב ומה נעים, אבל אם המצב ימשיך 

 כמות שהוא אז שנבטל את התרומה.
וכך עשיתי. ובאמת ברגע שעשיתי את זה ” 

לאחר כשבוע בדיוק הבורא יתברך זמן לבעלי 
עבודה נוספת שהוא ממש היה צריך אותה בשביל 
להשלים את ההכנסות החודשיות גם בשבילי כי 

 הייתי עובדת רבע משרה. 
ועוד לא מסתיים. לאחר מכן קבלתי עוד ” 

שעות עבודה נוחות במיוחד ועם  של  תוספת 
תוספת של שכר רציני. וקבלנו אני ובעלי עוד 

 עד כאן הכל טוב.‘ תוספת של כסף. וברוך ה
אך בעיה אחת קטנה הייתה לי. התרומה ” 

החודשית שהעברתי לאותו ארגון היה סכום גדול 
מאוד לעומת המשכורות שהיינו מקבלים מידי 
חודש, ולכן רציתי להתקשר אליהם בכדי לבקש 
מהם שיורידו את הסכום של התרומה לסכום קטן 
יותר כדי שאוכל להשתמש בכסף 
של  להוצאות השוטפות  הנותר 

 הבית.
אליהם וספרתי ”  כשהתקשרתי 

רוצה  להם על מחשבותיי שאני 
להוריד את סכום התרומה. והם 
לקו השני שכבר מכירים  מעבר 
אותי מהתרומה הקודמת מנסים 
את  אשאיר  לי  או אותי  לשכנע 

כמובן לניסיון  -הסכום כמות שהוא 
חודש   לא   -של  אם  פעם  ושוב 

מרן  של  תורתו  בזכות  ושע  או
ת  א טל  אב ש רי  ה ים  חי ץ  פ ח ה
הסכום הגדול ואתרום סכום קטן 

 או לא אתרום כלל כפי החלטתי. 
את האמת. שוב פעם השתכנעתי ” 

ואמרתי לבעלי, שננסה שוב עוד 
חודש אחד ונראה איך זה יעבוד. 
והדגשתי בפניו שאם אכן זה יועיל לא יעזור בית 
דין וההוראות קבע לא תרד ולו באגורה שחוקה 

 אחת!
בעלי בתחילה היסס מעט, וטען שהכסף ” 

נצרך לבית. אבל לאחר דין ודברים אפשר לומר 
שהוא השתכנע והכסף בהוראת קבע נשאר כמות 

 שהוא.
לא יאומן כי יסופר! כבר למחרת בבוקר ” 

הגיע אלינו עוד בשורת טובה, שבעלי קיבל עוד 
מקור פרנסה והיא יותר טובה משתי העבודות 

 שהיו לו קודם יחד.
לא יאומן כי יסופר עד כמה המאמין בבורא ” 

עולם ומאמין בצדיקים כמה הוא זוכה לחסדים 
מאיתו יתברך והכל מול העיניים ועל אצבעות 

 “.הידיים ממש
להתחבר  הזמן  זה  יקרים,  קוראים  וכאן 

ו תמוז) חל יומא דהילולא של “ לצדיקים. היום (ט 
א והסגולה “ הקדוש זיע ‘  אור החיים ‘ מרן בעל ה 

ללימוד בספרים הקדושים ידועים עד כמה שאין 
גבול ואין שום שיעור לפעולות והניסים שהם 
פועלים בשמים. ונזכיר כאן סגולה קטנה שידועה 
בשם אחד מגדולי הדורות, שישנו חידוש בספר 

על התורה שהוא סגולה בדוקה ‘  אור החיים ‘ ה 
לזרע קודש בר קיימא, ובגלל שנעלם ממנו אותו 
החידוש נוהגים ללמוד את כל התורה עם פירוש 
האור החיים במשך השנה. ובדידי הווה עובדא, זה 

 סגולה שפועלת באורח פלאי!

 סיפור לשבת

למרות שהאמנתי 
הפחד והחרדות 
עשו בי ובבעלי 
כמין סוג של 
חרדה ודכאון 

בחיים. היה אפילו 
פעם שבעלי אמר 

טוב לי מותי ‘לי: 
ממש ‘ מחיי

במילים כאובות 
 אלו.

כשהן עומדין משנתם שחרית, הן ” ל,  “ י ז “ ופירש 
מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצוות ללבוש טלית, 

 “.לקרא את שמע ולהניח תפילין

ל], “ ש שפירא זצ “ [להגרמ “  זהב משבא ” וכתב בספר  
י הללו שלעמוד משנתן אין צריך “ דמשמע מדברי רש 

להיות כארי. ואם אינו עומד משנתו הרי הוא סתם עצל.

האמנם במדרש רבה כתב, איתא, עומדין משנתן 
 ה.“ש וממליכין להקב“כאריות מוטפין ק

כ מה כי “ הנה כדי לעמוד משנתן צריך כח כארי. וא 
נלין על אלו שאינם עומדים משנתם לקבלת עול מלכות 

 שמים, והרי כח כארי הם צריכים?

ח א, א) כתב, יתגבר כארי לקום “ ע (או “ אכן בשו 
ל, ואם כך “ א בביאורו ציין למפרש הנ “ והגר ‘  בבוקר וכו 

ע מוכרח מזה “ הוא הדין בשו 
שאכן יש לכל אחד כח ארי 

 לעמוד משנתו.

ומעתה אמור, אם אינו קם, 
על  לשו עשה  נ י  מאר י  ר ה
וכבשה, הלא יבוש הארי החזק 
ליהפך לשועל וכבשה מבלי 

 כח.

כארי ” ועל תוספת הכתוב  
העמק ‘ ב ב “ פירש הנצי “, יתנשא

,  דבר  ר ‘ ו ב י ג הוא  י  שהאר
בטבעו, ועוד יש לו התנשאות הנפש שמועיל לו הרבה 
להפיק רצונו יותר מכפי כוחו גם כן, וזהו ברכת ישראל, 

 לבד שמתגבר בטבע, עוד כארי יתנשא, יותר מכפי כוחו.

ויבאו כל איש אשר ” ן על הפסוק  “ והוא כפירוש רמב 
י שלא היו למודים “ (שמות לה, כא), שאעפ “  נשאו ליבו 

למלאכות דקות כמלאכת המשכן, אבל נשיאת הלב היא 
זו שמצאו בטבעם לדעת לעשות כן, ויגבה ליבם בדרכי 

שיש בכח נשיאות הלב לפתוח כחות עליונים יותר ‘,  ה 
מכפי כוחו. וכמו שמצינו אצל יעקב שנזכר שלא התפלל 
במקום שהתפללו אבותיו, ויהיב דעתיה וליביה למהדר. 
ותימה מה סלקא דעתך והרי הוא עומד בחרן, וכי יספיק 
להגיע לבית אל קודם שתחשך. אלא מכיוון שיהיב 
דעתיה וליביה למהדר, ונשאו ליבו לכך, נתינה לו 

 הסיעתא דשמיא וקפצה לו הדרך.

ועל כן על אף הקשיים המרובים שלפעמים השינה 
מתאחרת וקמים מאוחר, חשוב מאוד להלחם בכל הכח 
עם היצר ולהתפלל בזמן, בכדי שסדר היום החשוב 
שאיתו אנו נבנים להמשך החיים של בן התורה ישאר 

 ישר ותקין ללא כל בעיות ותקלות.

ועל האדם לשאוף בנשיאות לב לדבר, ושמים יסייעו 
 לזה.

 

 התפילה; מהותה וזמנה

הן עם כלביא וכארי ”
(במדבר כג, כד)“ יתנשא...  

ועל כן על אף 
הקשיים המרובים 
שלפעמים השינה 
מתאחרת וקמים 
מאוחר, חשוב 
מאוד להלחם 
בכל הכח עם 
היצר ולהתפלל 
 בזמן

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



מסופר במסכת עבודה זרה דף ח"ב  אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה 
בן בבא שמו, שאלמלא הוא בטלו דיני קנסות מישראל, שגזרה מלכות הרשעה גזרה: כל רב  הסומך 
תלמיד  יהרג, וכל הנסמך יהרג, ועיר שסומכין בה תחרב, ותחום שסומכין בו יעקר; מה עשה רבי 
יהודה בן בבא? הלך וישב בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות בין ב' תחומי שבת, בין אושא 
לשפרעם, וסמך שם חמשה זקנים: ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ור"ש ורבי אלעזר בן שמוע, ורב אויא מוסיף: 
אף רבי נחמיה; כיון שהכירו בהם אויבים, אמר להם: בני, רוצו! אמרו לו: רבי, ואתה מה תהא עליך? 
אמר להם: הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין; אמרו: לא זזו משם עד שנעצו לגופו ג' מאות 

 לולניאות של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה!
 

ספר ד''ר הרט, שמישהו נגש פעם לרבי חיים קניבסקי שליט''א ושאל אותו כמה פעמים כתובה 
בתורה המלה 'משה'. על אתר השיב לו רבי חיים בהחלטיות: ''שש מאות וארבע עשרה!'' שאל אותו 
יהודי: ''אבל כבוד הרב, בדקתי במחשב ויצא שיש שש מאות ושש עשרה פעמים?'' אמר לו רבי חיים: 
''המחשב טעה, יש בדיוק שש מאות וארבע עשרה פעמים!'' תמה האיש: ''כיצד יתכן שהמחשב 
טועה?'' ורבי חיים הסביר: ''אתה בקשת מהמחשב שימצא את המלה 'משה', וכתבת זאת בלי נקוד. 
בתורה כתובה המלה משה שש מאות וארבע עשרה פעם, ומלבד זאת האותיות מ.ש.ה. מופיעות 

''שמוט כל בעל   -''ואם ימעט הבית מהיות משה'', והשניה    -פעמים נוספות, אך בנקוד אחר: האחת  
 משה ידו''...

 
מעשה ברבי זאב מזברז' שהיה מיסב עם אנשי שלומו בסעודה שלישית בשבת קודש. הוציא אחד 
המסובים צנון, והתחיל אוכל ומכרסם בקול. נזפו בו היושבים: רעבתן, זללן! מעט דרך ארץ לפני 
הרבי! נתמלא אותו אדם בושה וכלימה. הרגיש רבי זאב בדבר. נענה ואמר: אף אני רצוני בחתיכת 

 צנון. שמח הלה שמחה גדולה, חלק לרבי מן הצנון, ורבי זאב אכל בפני כל המסובים... 
 

הרבנית רוחמה עליה השלום הבת הגדולה של בבא סאלי, סיפרה שפעם אחת בתור ילדה קטנה, 
, נאמר לה שאביה נסע. מדי פעם נצרך היה הבבא סאלי לצאת לנסיעות ארוכות, ומפני 10פחות מגיל 

שהיה אוסף כסף עבור הישיבה אותה ייסד סבו, רבי יעקב. לאחר שבועיים שלושה שלא היה בבית, 
סבתי מספרת שלא הרגישה טוב, ולכן קמה באמצע הלילה וחיפשה את אמא שלה. באותו הלילה היא 
מספרת שראתה את אמא שלה מחזיקה צלחת של אוכל ומעלה אותה למעלה לעליית הגג.מעבר 
לדלת נתגלתה לה דמותו של אביה, אשר נשען כפוף באותה עליית גג צפופה ונמוכה. סבתי נבהלה 
ממראה אביה, אמנם הבבא סאלי פנה אליה וביקש שלא תגלה לאיש על דבר הימצאו. בטעות 
ובמקרה נתברר לה, כיצד אביה היה מסתגר בעליית הגג ימים ושבועות בצום ובתענית, ורק בשעות 
לילה מאוחרות, הייתה אשתו מעלה לו אוכל. כך היה סגור ימים ולילות בחדר קטן במקום בו אי אפשר 

 לעמוד מלוא קומתו, כל היום יושב ועוסק בתורה בהתמדה בלתי נתפסת.

 סיפורים מחזקים  
 

 054-8460007 -לרכישת ספרי עורך המדור

היאך ריש לקיש מכר עצמו לאוכלי 
 בני אדם?

הגמרא בגיטין (מז.) מספרת שריש לקיש מכר את עצמו 
ללודאי, אומה האוכלת בני אדם (רש"י שבת י.), והיה נוטל 
עמו שק קשור ובתוכו עיגול עופרת או אבן, באותו היום 
שביקשו להמיתו שאלו את ר"ל מה בקשתו האחרונה, שכך 
היה חוקם לעשות למת כל רצונו כדי שימחול להם על 
שפיכות דמו. ביקש מהם ר"ל להושיבם ולקושרם וליתן 
לכל אחד בשק שבידו מכה קלה (מהרש"א), מיד הסכימו 
לבקשתו. ריש לקיש קשרם והושיבם והיה הולך ומכה 
בהם, וכל אחד מהם משקיבל מכה אחת מהשק שבידו כבר 

 מת ויצאה נשמתו, וכך המית את כולם.
ונשאלת השאלה היאך ר"ל עשה בעצמו דבר כזה למכור 
עצמו לאוכלי בני אדם, והכניס עצמו בסכנת מיתה ממשית 
שכמעט והמיתוהו וביקשו לאכול את בשרו, ובודאי לא 
יכול היה לסמוך על הבקשה האחרונה שנותנים לכל אחד, 
כי עדיין לא יצא הדבר מכלל סכנת נפשות, שמא לא היה 

 עולה בידו להמיתם והיו גוברים עליו?
 

 יישוב א'
 מכר עצמו לפני שחזר למוטב

התוספות (שם ד"ה ר"ל) והתוספות רא"ש הרגישו בקושיא 
זו, וכתבו לתרץ שודאי מעשה זה היה קודם שר"ל חזר 
למוטב (ב"מ פד.), כי אחרי שחזר למוטב מסתמא לא היה 
מזלזל בעצמו כל כך. כלומר שלא היה מכניס את עצמו 
לסכנה כזו. ולכאו' יש להעיר דקצת לא משמע כן בגמרא, 
שא"כ מה באה הגמרא להשמיע לנו במעשה זה, וכן העיר 

 בחי' עין אליהו.
 

 יישוב ב'
להמית את השודדים שלא ימיתו עוד בנ"א ולא יתייחס 

 אליו מעשיהם
בחי' עין אליהו מתרץ שר"ל מכר את עצמו ללודאי אחרי 
שקיבל על עצמו להיות בן תורה, ורצה לעשות תיקון 
לנפשו על מה שהיה מתחילה רבן של ליסטים כמבואר 
במסכת בבא מציעא (פד.) והיו מלסטמים את הבריות, לכן 
מכר את עצמו להם וסמך על כוחו שיהרוג את כולם כדי 
שלא ילסטמו את הבריות, וכן היה שהרג לכולם, ובזה 
עשה תשובה ותיקן במה שחטא. כלומר שעשה כל זה 
בתחבולה כדי להמית את כל אותם חבורת הליסטים שהיה 
מלפנים רבם, כדי שלא ילסטמו את הבריות, ולא יתייחס 
אליו מעשיהם מכח שהיה רבם מתחילה, וגם על ידי זה 
עשה תיקון במה שהיה מתחילה רבן של ליסטים, כי עתה 

 הציל את הבריות במיתתם.
 

 יישוב ג'
שיתכפרו עוונותיו קודם שובו ויהיה ראוי לקבל עליו עול 

 תורה
הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל בספרו תקנת השבין 
(אות נ"א) מתרץ שודאי אף לדברי התוספות שמעשה זה 
היה קודם שר"ל חזר למוטב, מכל מקום ודאי הגמרא 
הביאה מעשה זה לשבחו, וביאר שכפי דעת בני אדם היה 
ראוי משפטו להימסר ללודים שהם ראשי השופכי דמים, 
דעיקר הרציחה לאכילה ולשאר הנאות, ויותר אכזריות 
לרצוח ולאכול את הנרצח עצמו, ולפיכך הם נחשבים 
ראשי הרוצחים, ור"ל נמכר להם והתכפרו עוונותיו במה 
שניצל מידם כי אין לו משפט מוות. ומבואר מדבריו 
שהקב"ה סיבב דבר זה לפני שר"ל קיבל עליו עול תורה 
שימכר ללודאי ומחמת הפחד שבאין להורגו יתכפרו 
עוונותיו, ואז היה ראוי ומוכשר לקבל עליו עול תורה 
ולהכנס תחת כנפי השכינה, וגם מה שניצול מלודאי זה היה 
מפני שהיה גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שר"ל 

 עתיד לקבל עליו עול תורה.

 

  
הדה
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 “עיני עיני יורדה מים”
כוס תנחומים נשגר לידידנו היקר האי 

 גברא רבה מגיד המשרים ומזכה הרבים 
 א“שליטליאור גלזר ג “הרה

 עם השמע הבשורה הכואבת
על הסתלקותו בחטף של ראש 

 ל“זצשמואל גלזר המשפחה הרב 
מן השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה 

עולם עוד עד עולם עד עולםעוד עד עוד

 רבבות הקוראים | דניאל ח. אלפסי, עורך
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ט"ו תמוז תשפ"א | פרשת בלק | גליון 602

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

הההדללקתהדלקת נרות

זהירות בכבוד הזולת
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לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

כשמדובר על כבוד 
הבריות, מוותרים 
על הכל. זהו יסוד 

שצריך להיות 
תמיד לנגד עינינו, 

לדעת שלפגוע 
באדם זהו דבר 

חמור ביותר 
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הוא כבר מסר נפש פעם אחת 
לכבודו יתברך.. כשדמעות בעיניו 

החל לצווח באלם קול: 'מסרתי 
נפשי לה' כבר לפני שנה, ה' יתברך 

- תציל אותי...'



מתלמידיו של אברהם אבינו

         
        
       
          
         

       
         

         
          
         
         
         

       

         
          
         
          

       

       
         
          
       
         
          
         
        
           

          

          
         
         
          
         
        
          
         
        

  

 

מה טובו אהליך יעקב
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כל מי שיש בידו 
שלושה דברים 
הללו, מתלמידיו 
של אברהם אבינו 
- עין טובה, ורוח 
נמוכה, ונפש שפלה
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לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל
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אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

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

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931
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 ֵהם ְׁשַנִים )כד, כג( "ִיְתַנָּׂשא ְוַכֲאִרי ָיקּום ְּכָלִביא ָעם ֶהן"
. ַּבֵּׁשִני ָּתלּוי ָהֶאָחד. ֵהם ּוְׁשלּוִבים, ֶזה ְּבָפסּוק ָהִעָּקִרִּיים ַהֵּפרּוִׁשים

. ָהאֹוְיִבים ִעם ַּבִּמְלָחָמה ִנָּצחֹון ַעל ְמַדֵּבר ֶׁשַהָּכתּוב, ָהֶאָחד ַהֵּפרּוׁש
 .ִיְצרֹו ַעל ָהָאָדם ְּבִנְצחֹון הּוא ֶׁשְּמַדֵּבר, ַהֵּׁשִני ְוַהֵּפרּוׁש

 ַהִּנָּצחֹון ָּתלּוי, ַהֵּיֶצר ַעל, ָּגדֹול ְּבִנָּצחֹון ִּכי. ַאֲהָדֵדי ֵהם ּוְׁשלּוִבים     
 ְּכָלִביא ָעם ֶהן" :ִמֶּמּנּו ַנְתִחיל ְלִפיָכ. ָּבאֹוְיִבים, ַהְּקַטָּנה ַּבִּמְלָחָמה

 ַׁשֲחִרית ִמְּׁשָנָתם עֹוְמִדים ְּכֶׁשֵהם: י"ַרִּׁש  ֵּפֵרׁש", ִיְתַנָּׂשא ְוַכֲאִרי ָיקּום
, ִּליתטַ  ִלְלֹּבׁש :ַהִּמְצוֹות ֶאת ַלְחֹטף ְוַכֲאִרי ְּכָלִביא ִמְתַּגְּבִרים ֵהם

 .ְּתִפִּלין ּוְלָהִניחַ  ְׁשַמע ֶאת ִלְקרֹא
 ַעד, ָּכ ָּכל ְׁשגּוִרים, ּוְתִפִּלין ְוַטִּלית ְּתִפָּלה, ֵאּלּו ַמֲעִׂשים     

 ל"ַהַּמֲהַר  ְוָאֵכן. ַלֲעׂשֹוָתם ַוֲאִרי ָלִביא ִלְגבּוַרת ַהַהְׁשָוָאה ֶׁשַּמְפִליָאה
 ְלַזְלֵזל ֶׁשּלאֹ , ְלַהְׁשִמיֵענּו ִּבְּקׁשּו ַעְצמֹו ֶזה ֶׁשִעְנָין ָּכַתב ל"ָזצָ  ִמְּפָראג
 ֶׁשְּפֻעָּלָתן ֵנַדע. ּוְׁשגּורֹות ִּכְזִעירֹות ָלנּו ַהִּנְראֹות ְּבִמְצוֹות ָחִליָלה
 ֻמָּׂשג ָלנּו ֵאין. ַוֲאִרי ָלִביא ִּכְפֻעַּלת ּוַמְרִעיָׁשה ֲעצּוָמה, ְמרֹוִמים ְּבָגְבֵהי

 ְלַעְצֵמנּו, ָאנּו מֹוִסיִפים טֹוָבה ְוֶׁשַפע ֲהָגָנה ַּכָּמה, ְואֹוָרה ְזֻכּיֹות ַּכָּמה
 .ּוַבְּתִפָּלה ִּבְתִפִּלין, ְּבַטִּלית, ֻּכּלֹו ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעם ּוְלִמְׁשַּפְחֵּתנּו

 הּוא, ְיהּוִדי ָּכל ֶׁשל ְוַהִּבָּטחֹון ֵמָהֱאמּוָנה ִנְפָרד ִּבְלִּתי ֵחֶלק     
 ַמֲאַמִּצים ֶׁשִהְׁשַקְענּו ּוְכָכל, ִליֵרָאיו טֹוב ָׂשָכר ְמַׁשֵּלם ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם
 ּוְבַוַּדאי. יֹוֵתר ָּגדֹול ָׂשָכר ְנַקֵּבל ַּגם ָּכ, ַהִּמְצָוה ְּבִקּיּום יֹוֵתר ְּגדֹוִלים
 ִמיסֹודֹות ֶאָחד ִלְהיֹות ָצִרי, ַהּדֹורֹות ָּכל ִהְתַחְּנכּו ֶׁשָעָליו, ֶזה ֶׁשְּכָלל
 .ַהִחּנּו

 ְואּוַלי, ַמַּגַעת ִהיא ֵהיָכן ַעד, ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ַעל ְוִנְׁשַמע ּבֹואּו     
 !ְׂשָכָרּה ַמִּגיעַ  ֵהיָכן ַעד: ָנכֹון יֹוֵתר
 ָנִאים ֵּפרּוִׁשים ּובֹו', ֵמַרִּבי ָׁשַמְעִּתי' ַּבֵּסֶפר מֹוִפיעַ  ַהִּסּפּור     

 ַּדָּין, ִליֶטעְוְסִקי ַהֹּכֵהן ָׁשלֹום ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ַהָּגאֹון ְיֵדי ַעל ֶׁשֶּנֶאְמרּו
 ֶׁשָעָׂשה, ְּבֶרְסִטיְצִקי ְצִבי ִיְׂשָרֵאל ָהַרב ְיֵדי ַעל ְוִנְרְׁשמּו ,'ְּבלֹוְדז צ"ּומֹו
,ִליֶטעְוְסִקי ָהַרב ֶׁשל ִלְדָרׁשֹוָתיו ַׁשָּבת ִמֵּדי ָלֶלֶכת ֶקַבע ֶׁשל ִמְנָהג לֹו

  

 .ַהְּכָתב ַעל ַהְּדָבִרים ֶאת ֶהֱעָלה ַׁשָּבת ּוְבמֹוָצֵאי
ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶׁשל ְוַהֲעָבָרָתם' לֹוְדז ַעל ַהָּנאִצים ִהְׁשַּתְּלטּות ִעם     

 ְויֹום, ְּבֶרְסִטיְצִקי ְצִבי ִיְׂשָרֵאל ָהַרב ֶׁשל ְּבִריאּותֹו ַמָּצב הּוַרע ,ַלֶּגטֹו
 לֹו ְוָתִביא ֵמַהֶּגטֹו ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּמָּנה ּוִבֵּקׁש ֶעְטל ְלִבּתֹו ָקָרא הּוא ֶאָחד

 .ֶלֶחם ְּפרּוַסת
 אֹוָזָהב ִמֶּמִּני ְּתַבֵּקׁש ִאם: 'ְּבָאְמָרּה ְלָאִביהָ  ֵהִׁשיָבה ַהַּבת     

 ְּפרּוַסת ֶאת ֵמֲאֶׁשר אֹוָתם ְלַהִּׂשיג ַקל יֹוֵתר ִלי ִיְהֶיה ,ַיֲהלֹוִמים
, ַאָּבא, יֹוֵדעַ  ַאָּתה ַּגם ֶׁשֵּכן, ַלֶּגטֹו ִמחּוץ ְלָהִביא ֶׁשָּצִרי ַהֶּלֶחם

 .'ַמָּמׁש ֶׁשל ֶנֶפׁש ְּבִפּקּוחַ  ֶׁשְּמֻדָּבר
 ֲהלאֹ , ַהְיָקָרה ִּבִּתי: 'ָלּה ְוָאַמר ִהְתַעֵּקׁש ֶׁשָאִביהָ  ִסְּפָרה ַהַּבת     

 ְׁשמֹו ְלַמַען, ְּבדּוִמָּיה ִיּסּוִרים ָסַבְלִּתי ַחַּיי ְיֵמי ָּכל ֶׁשְּבֶמֶׁש ַאְּת  יֹוַדַעת
 ִמן ְלִהָּפֵרד עֹוֶמֶדת ֶׁשַּנְפִׁשי ַמְרִּגיׁש ְּכֶׁשֲאִני, ַעָּתה ֲאָבל, ְּבַאֲהָבה

 ְיֵדי ַעל ְלבֹוְרִאי ֶׁשַבח ָלֵתת ַאַחת ַּפַעם עֹוד ִלְזּכֹות הרֹוצֶ  ֲאִני, ַהּגּוף
 .'ָהָאֶרץ ִמן ֶלֶחם ַהּמֹוִציא ִּבְרַּכת

. ָמה ִויִהי, ָאִביהָ  ְרצֹון ֶאת ְלַקֵּים ֶעְטל ֶהְחִליָטה, זֹאת ְּבָׁשְמָעּה     
 מֹוִפיעַ  ְּפִסיעֹות ַּכָּמה ְלַאַחר ְוִהֵּנה, ַלֶּגטֹו ִמחּוץ ֶאל יֹוֵצאת ִהיא

, ְיהּוִדָּיה: 'ְּבַגּסּות ְלֶעְבָרּה ְוצֹוֵעק, ִנְׁשקֹו ֶאת ּדֹוֵר, ָנאִצי ַחָּיל ְלֶפַתע
 - - - ?'ָּכאן עֹוָׂשה ַאְּת  ָמה
 ַהָּנאִצי ֵאֶצל ָׁשִוים ֶׁשַחֶּייהָ  ְוָיְדָעה, ְמאדֹ  ִנְבֲהָלה ַהְּצִעיָרה ַהַּבת     
 ַהֶהֶדק ַעל ִלְלֹחץ ָעלּול הּוא ַעְפַעף ּוְבִניד, םַהּׁשּו ִּכְקִלַּפת ַהָּלז

 .ּוְלָהְרָגּה
 ֶאת לֹוַמר ְוֶהְחִליָטה, רּוחַ  ַאִּמיצּות ֶעְטל ָלְבָׁשה ָּכ ְּבֶׁשל ַּדְוָקא     

 .ָהֱאֶמת
 ּוִבֵּקׁש, ְּדַוי ֶעֶרׂש ַעל ׁשֹוֵכב ֶׁשָאִביהָ  ַהָּנאִצי ַלַחָּיל ִסְּפָרה ִהיא     

 ַעלְמַצָּוה ֶׁשָּלנּו ֶׁשַהּתֹוָרה ְוֵכיָון. "ֶלֶחם ְּפרּוַסת לֹו ְלָהִביא ִמֶּמָּנה
, ֶׁשִּלי ַהָּבא ָהעֹוָלם ֶאת ֲאַאֵּבד זֹאת ֶאֱעֶׂשה לאֹ  ְוִאם ,ָאב ִּכּבּוד

 ֶאת ְלַאָּבא ּוְלָהִביא ַהֶּגטֹו ִמן ְוָלֵצאת ַחַּיי ֶאת ְלַסֵּכן ֶהְחַלְטִּתי
 ."ֶׁשִּבֵּקׁש ַהְּפרּוָסה

ֵמרֹאׁש ְוָיְדָעה, ַהָּנאִצי ַלַחָּיל ַהַּבת ָאְמָרה ַהָּללּו ַהִּמִּלים ֶאת     
 

 ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
 

:  השבתכניסת 
7:22 

:  השבת יציאת
8:35 

 :רבנו תם
9:18 

הזמנים לפי אופק 
 חיפה

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין
 ס"דבס"ד

 ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 259255ר: מספר: עלון 

ָּבָלק: ָּפָרַׁשת
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 ְירֹוֵקן ְוהּוא ֲחָמתֹו ּבֹו ִּתְבַער זֹאת ֶׁשְּבָׁשְמעֹו ְּגבֹוָהה ְסִבירּות ֶׁשַּקֶּיֶמת 
 .ֶׁשּלֹו ַהַּמְקֵלעַ  ְּבַתת ַהַּכּדּוִרים ַמְחָסִנית ֶאת ָעֶליהָ 

 הּוא! ִהְתַרֵּכ ְוִלּבֹו, ַהְּדָבִרים ֶאת ָׁשַמע ַהָּנאִצי. ֶפֶלא ֶזה ּוְרֵאה     
 .ַהֶּגטֹו ֶאל ַּבֲחָזָרה ָלׁשּוב ָלּה ְוִהִּתיר ֶלֶחם ְּפרּוַסת ָלּה הֹוִׁשיט ַעְצמֹו

ָיָדיו ֶאת ָנַטל הּוא, ַהְּפרּוָסה ֶאת לֹו ָמְסָרה, ְלָאִביהָ  ִהִּגיָעה ֶעְטל     
 

 .ְלבֹוְראֹו ִנְׁשָמתֹו ֵהִׁשיב ָקָצר ְזַמן ּוְלַאַחר, ְּבִׂשְמָחה ּוֵבֵר
 ָצִרי, ַהָּנאִצי ַהַחָּיל ִעם ֶׁשִהְתַרֵחׁש ַהֶּזה ֵיָאֵמן ַהִּבְלִּתי ַהֶּפֶלא     

 ִּבְמלאֹ  ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ְלִקּיּום ַהְיָלִדים ֶׁשל ִלּבֹוֵתיֶהם ֶאת ְלַחֵּזק
', לֹוְדז ְּבֶגטֹו, ָׁשם ֶּׁשָּקָרה ְלַמה ַאֵחר ֶהְסֵּבר ֵאין. ְוִדְקּדּוֶקיהָ  ִהּדּוָרּה

 )ְּבִׂשְמָחה (ְלַחֵּנ. ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ֶׁשל ְׂשָכָרּה ֶזה ֶׁשָהָיה ֶאָּלא

 לטיפת בננו עם אשתי הלכה אחד שגרתי בבוקר, כחודש לפני
 והעלתה, שנה כבן מתוק תינוק, בננו את בדקה האחות. חלב
 .מסוימת רפואית מבעיה סובל הוא כי חשד

 כי התברר ואכן, בתחום מומחה לרופא אותנו הפנתה היא     
 לתוך ליפול עומדים שאנו הבנו. דחוף לניתוח זקוק התינוק

 הדאגה מלבד. שלנו היום סדר כל את שתשבש סחרחרה
 כואב תהליך הבן עם לעבור עומדים אנו, הילד של לבריאותו

 .ומייסר
 של יום. טוב לא לי עשתה, הניתוח של היום על המחשבה רק     
. מטרנה טיפת לו לתת ואסור צורח כשהתינוק, מהבוקר צום

 שאינם בכאבים וכרוכה ארוכה אחריו שההחלמה חודרני ניתוח
 .מנוחה נותנים

, לו לעזור שנוכל מבלי מכאבים צורח התינוק את דמיינתי כבר     
 ואת, הבית בני ושל שלי האבודות השינה שעות את דמיינתי
 אמיתי ופחד, כלשהו סיכון גם תמיד הוא ניתוח שהרי – העיקר
 עוד יצטרכו שלא אמר מי? יצליח שהניתוח אמר מי. ללבי הזדחל

 את ממלאת ענקית אחת בקשה איך הרגשתי רגע באותו? אחד
 !בריא יהיה שלי שהבן, כולי כל
 תור המנתח הרופא אצל שקובעים, הוא המקובל התהליך     

 ,מצבו את ויאבחן התינוק את בעצמו יראה שהוא כדי, לבדיקה
 מנתח אצל תור קבענו. עצמו לניתוח תור קובעים כך ואחר

 .לישועה התפללנו ובינתיים, חודש בעוד לבדיקה מומחה
 הכולל מחברי אחד של שפניו לב שמתי, הבדיקה לפני יום     

 רובו שקוע, כסדר לומד הוא כלל בדרך. שלשום כתמול אינם
 ודעתו, מוטרד שהוא היה נראה עתה ואילו, שלפניו בסוגיה ככולו

 צריך שהוא אמר והוא, אותו מטריד מה אותו שאלתי. מוסחת
 חשבתי. חודש למשך שקל אלף שלושים של דחופה הלוואה

 .הסכום את להלוות באפשרותי שיש למסקנה והגעתי, מעט
 על לשאול שעלי אלא, לו לעזור שאוכל חושב שאני לו אמרתי     
 .בבית כך
 העלתה היא אך, זוגתי עם כך על דיברתי הערב ארוחת בזמן     

 לא זה? הכסף את יחזיר שחברי בטוח אני האם. גדולים חששות
 .עליה ללחוץ רציתי לא... כך כל גדול סכום... פשוט כה

 ובדרך, ערב לכולל לצאת כדי קמתי, הארוחה את סיימנו     
 בעלון הבחנתי, והחליפה הכובע את שלבשתי לפני ,למתלה
 ובן אבא על, יפה סיפור בתוכו צדו עיניי. המתלה ליד המונח
. אוכל וביקש עני אותם פגש. לחמניות חמש ובסלם בדרך שהלכו

 לחמניות כמה, "הבן את האב שאל. לחמניות שתי האב לו נתן
 האב אילפו". לחמניות שלוש" הבן אמר?" לנו נשארו לדעתך

 .בני, כן לא, "בינה
 יישאר ולא, מעט עוד נאכל ביד עכשיו לנו שיש הלחמניות את     
 שלנו תישארנה הן, לעני שנתנו הלחמניות שתי רק. כלום מהן
 הבא לעולם אותנו שילוו, רוחניים יהלומים כשני הן הרי. לעד

 ."נצחים לנצח
 לא אשתי. השולחן על העלון את והנחתי למטבח חזרתי     

 ביכולתנו יש. "הסברתי ואני, להגיד הסיפור רוצה מה הבינה
 לתת יכולים אנחנו. יהלומים משני יותר הרבה לעצמנו לצבור

, להם זקוק כך שכל לאברך שקלים אלף שלושים של הלוואה
 ."יהלומים אלף בשלושים שלנו הרוחני החשבון את ולזכות

 הרמתי ואני, הסכמתה את נתנה היא. היססה לא היא הפעם     
 את לו לתת ביכולתי שיש לו אמרתי. היקר לאברך טלפון

 נעקרה עצומה רווחה אנחת. התרגש כך כל הוא. ההלוואה
, רוממות בהרגשת השיחה את סיימתי. מלבו נגולה אבן, מקרבו

' לה פניתי מיד. היקר לבני מחר שתיערך בבדיקה ונזכרתי
 הבורא עלי ירחם, הזאת ההלוואה שבזכות וביקשתי, בתפילה

 שיתברר. ניתוח לעבור בכלל יצטרך ולא ,לגמרי בריא יהיה ובני
 .כלום לעשות צריכים שלא

 עם בבית נשארתי ואני, לבדיקה הבן עם אשתי יצאה למחרת     
 שעות כמה אחרי. רוח בקוצר לתוצאות מצפה, האחרים הילדים

! לה חיכיתי שכה הבשורה הגיעה. נסערת אשתי התקשרה
. בניתוח צורך כל ואין, מעצמה נפתרה שהבעיה אמר הרופא

 !ישראל ילדי כל בריאים יהיו שכך, ושלם בריא הילד
 הזאת המרנינה השיחה אחרי בראש לי שעלה הראשון הדבר     

 דברים אלו, "התורה ברכות אחרי אומרים שאנו הברייתא הוא,
 ...הבא לעולם לו קיימת והקרן, הזה בעולם פרותיהם אוכל שאדם

(גליון  !בחוש זאת לראות אותנו שזיכה' לד תודה". חסדים גמילות

 השגחה פרטית קרח חקת התשפ"א)
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 בשבושים וקרא ,ועלג בור, צבור שליח פעם עלה הכנסת מבתי באחד
 מלים שבוש חזן אותו מפי נפלט מסים ברגע והנה, גחוך לידי שהביאו

 מהגאון חוץ, צחוקו את לכבש מסגל היה לא אחד שאף מצחיק כך כל
 שעמד סלבודקה ישיבת ראש ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי הגדול
 .ושלום חס לבישו לא כדי ראש בכבד

 צירתי: "והשיב צחוקו את לכבש הצליח כיצד נשאל מכן לאחר     
 יעלה אם, מעלה של דין בית לפני כשאתיצב פנים אשא כיצד לעצמי

 !"בפי שחוק דל אפלו
 

 בני העיר מילדי אחד של המצוה בר בשמחת המשתתפים לקהל
 דמות לפתע נראתה השמחות אולם של בפתחו :הפתעה נכונה ברק

 קמו והכל, לאזן הלחישה מפה עברה!" הסטיפלר. "מכרת
 זמן אשר זה, הצדיק של פניו בהדרת לחזות מבקשים, ממקומותיהם

 .ביתו מפתח – חלשתו מפאת – יוצא אינו רב
של חתן השמחה; נרגשים  משפחתו בני היו במיחד נרגשים     

 – כאחת ונבוכים
מה  על. ישראל קניבסקי קרובי משפחתה של רבי יעקב הם אין הן    

 אף משתתף אינו ששנים רבות ,הצדיק כי ,אפוא זכו הם ולמה
 ??לשמחתם דוקא יגיע, משפחתיות בשמחות

 השמחות לאולם הכנסו עם, שכן. הדברים התבררו מהרה עד     
 לחלוטין נפעם. המצוה בר חתן עם לשוחח ביחידות הסטיפלר בקש
 האורח עזב, השיחה ובתם. הדור צדיק של מה בפיו הנער שמע

 מה, "הנער את הנוכחים הקיפו?" לך אמר מה" .המקום את הנכבד
 "?הסטיפלר לך אמר
 ממני לבקש בא הוא: "לפלט הנער הצליח מהתרגשות נשנק     

 ..."מחילה 
 המדרש בבית להתפלל נוהג השמחה חתן של אביו כי, הסתבר     

 .ל"זצ התפלל הסטיפלר בו –" לדרמן"
 הילד כי, ע"זי למרן, לו היה נדמה, שנים שבע כבן הילד שהיה בעת     

 .התפלה בזמן לומד
 דומה הילד של סדורו כי לו התברר כך ואחר, כך על בו גער הוא     
 .למד ולא התפלל אמנםוהילד , לגמרא היה
 לפי אך, הילד של מחילתו את לבקש הצדיק חפץ, שכך כיון     

 ברר, לפיכך. מחילתו את לבקש יכל לא – מחילה אינם בני שקטנים
 .גילו הילד ומה של שמו מה ל"זצ הסטיפלר

 של המצוה-בר מועד ובהתקרב, בלבו הדבר את שמר שנים שש     
 צאת עם ומיד. המצוה שמחת היכן תערך לדעת בקש, הנער

 מהר", קטן" יצא מגדר והוא שנים ג"י לנער בו מלאו ביום, הכוכבים
 ...מחילתו את לבקש הצדיק

 
 ימים לדבר שלושה בן למסע אחד רב בלוית פעם יצא" חיים חפץ"ה

 ברמת כשרותו ידוע שהיה בפנדק עצרו בדרכם. בעירה בפולין מצוה
  והושיבה חשובים כרבנים הבאים זהתה את המסעדה בעלת. הטובה

 .וכראוי כיאות שישרתו אותם גם דאגה היא. שלחן מיחד ליד אותם
חןמצאהאם,נו: "ושאלהאליהםנגשההארוחהאתסימוכאשר

 "?שלי האכל בעיניכם
 ."מצין היה זה", "חיים חפץ"ה אמר" מאוד טוב"     
 .השני לרב פנתה האשה?" שלי מהאכל נהניתם אתם ואיך"     
 ."מלוח להיות יותר היה יכול אך, "השיב", טוב די היה זה, הו"     
 ימי כל: "והכריז "חיים חפץ"ה החויר האשה אותם עזבה כאשר     

 שאבוא' ה עשה ואיך, הרע ולשמע לשון הרע לשון מלדבר נמנעתי
מצטער  אני! הרע לשון דובר אותך ולשמע ואצטרך לסבל אתך

 מצוה דבר נסיעתנו אינה שמטרת משכנע ואני לכאן אתך שבאתי
 "!הזה לי כדבר קורה היה לא כן לא שאם, טהור

 הרב נפחד", חיים חפץ"ה של החריפה תגובתו את בראותו     
אמרתי , "גמגם?" נורא כך כל שהיה, אמרתי מה וכי: "והתבלבל

 ."מלח קצת עוד להוסיף צריכים שהיו הוספתי רק, טוב היה שהאכל
. בכי מתוך" חיים חפץ"ה אמר", מלים של לכוחן מודע אינך אתה"     

 בהחלט עלולה הטבחית. המבשלת אינה שלנו כנראה המארחת"
, עכשו. במשפחתה לתמך לעבודתה כדי הזקוקה עניה אלמנה להיות
 הטבחית ותתלונן בפני למטבח הבית בעלת תלך, שאמרת מה בגלל

 .הצרך די מלוח היה לא שהאכל על
 אני, בודאי: 'ותאמר האלמנה העניה תכחיש עצמה על להגן כדי     

 .'שהגשתי לפני אותו טעמתי אפלו, באכל מלח מספיק שמה
 חושבת את האם: 'ותאמר בשקר אותה תאשים הבית בעלת ואז     

 תכעס הבית בעלת ואז!' המשקרת זו היא את ?שקרנים שהרבנים
 מחסרת תשאר והיא, המבשלת המסכנה את תפטר שהיא עד כך כל

 .פרנסה
. הרע לשון דברת א:: דבורך ידי על גרמת עברות כמה, וחשב צא     

 לבעלת גרמת ג:. הרע לשון ולשמע להקשיב לבעלת הבית גרמת ב:
. רכילות של חטא כבר וזהו, המבשלת הרע בפני לשון על לחזר הבית

וכאב  צער גרמה הבית בעלת בגללך ה:. לטבחית לשקר גרמת ד:
 "!התורה ולהפרת לריב גרמת ו:. לאלמנה

! לכת מרחיק הנך, מאיר ישראל רבי: "ובכבוד בשקט הרב חיך     
 חפץ"ה לו אמר "!זה לכל לגרם אינן יכולות פשוטות מלים כמה
 ."בעצמנו ונראה למטבח נלך הבה ,חושב שאתה מה זה אם": "חיים
 קשות נזפה הבית אכן שבעלת ראו, המטבח דלת את בפתחם     

. מעיניה דמעות מוחה עמדה כשהיא העניה והאשה, בטבחית
התחנן , הטבחית אל ורץ החויר, שם מה התרחש הרב כשראה

 .לה שנגרם והצער הנזק על והתנצל לסליחתה
. המקרה את ותשכח לאשה שתסלח הבית בעלת בפני התחנן הוא
 הוא. בעבודתה להמשיך לטבחית שתרשה בתחנונים בקש, כן כמו

 .הטבחית החזקת עבור תשלום לה אפלו הציע
 את מבקשו למלא רצתה וגם ונדיבה טובה אשה היתה הבית בעלת

 ותדע תתרשם שהיא רציתי רק אני, ודאי, ודאי: "ואמרה הרב של
 תמשיך והיא מעלה טבחית באמת היא. יותר זהירים להיות שצריכים
 שילה)(גליון משכן  ."בעבודתה

 :ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשי



 
 

 
 חידת הגיון:

ארבעה אנשים משכו בחבל. שניים מכל צד. הם 
 . מנסים לראות מי מצליח למשוך את כל החבל

 ,הם שחקו כמה פעמים
 ויענקי = אשר ושמעון נצחואשר ושמעון מול עמרם : 1

 .בקלות
אשר ועמרם מול שמעון ויענקי = שמעון ויענקי : 2

 .בקושי נצחו
 אשר ויענקי מול עמרם ושמעון = הכוחות היו שווים: 3

 .ואף אחד לא ניצח
סדרו את האנשים לפי הכח שלהם. התחילו בחזק 

 !וסיימו בחלש
 
 
 

 פתרון לחידה מהעלון הקודם:
10 .₪ 

 
 
 

 :בלשיםחידת 
 משפחה יצאה לנופש במלון.

 לפתע נשמעים דפיקות בדלת חדרם.
הם פותחים והאדם שעמד שם אמר: "אופס, חשבתי 

 שזה החדר שלי".
מיד התקשר האב למשטרה, ואמר להם שהגיע גנב 

 לחדרם.
 לאחר שנחקר האיש, הודה שרצה לגנוב.
 כיצד ידע אבא שבאמת האיש רצה לגנוב?

 
 
 

 מהעלון הקודם: לבלשותפתרון 
 נשברת. -ביצה שנופלת מעץ גבוה 

ולכן לא יתכן שהשועל מצא אותה שלימה בתחתית 
 העץ.

 כי לבנט חפיפה יעשה לא שנתניהו הוחלט!!! סופי זה זהו
 ...קרחת לו יש

 
. בכבוד להפסיד לדעת צריך שהימין הערב לי אמר מישהו

 ...בכבוד לנצח יידע שהשמאל יקרה שזה לו אמרתי
 

לנו קראתם :לגפני )שמאלה שהולכת( מימינה כהנה מתן
 וקראת בגשם במארב שכבת מתי ,הכיפה את להוריד
 ב?לקר שיצאת לפני התפללת מתי ?ישראל שמע

 ...דלפי יאיר עם יחד זה את עשיתי: גפני
 

 מסוגל מה לדמיין רק, בלגן כזה לעורר מסוגל גביר בן אם
 ...גביר לעשות

 
 הבטיח חמאס הברזל כיפת את לבטל אפשר זהו

 ששמע אחרי ישראל על טילים ישגר שלא
 ...שחורה חגורה יש שללפיד

 
 :בישראל רק

 הכנסת חברי 120 כל על
 ...מאבטחים 13,634 יש

 
 :הספר בשבוע חדש

.מבצע במחיר - מנדטים 6 עם הממשלה ראש להיות איך
 

 וזאת בנט מאחרי גפני את הושיבו בכנסת
 שליצמן הכיפה על לו ישמור שהוא כדי??? למה

 ...לו להוריד רוצה
 

 ואז בלשכה מצטלם בנט שנתיים: נחשפים ההסכמים
 ...שנתיים לפיד

 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות
elisha5765@gmail.com 

  a0533180118@gmail.comבאדיבות חיים כץ   חידת ההגיון
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ָקם  ּבֶֹקרַויָּ ְלָעם ּבַ  (כב,כא)  ּבִ

, ואילו  'ַויָָּקם'(פרשת וירא) בשינוי הלשון, שכאן כתיב  שמחה' זי"ע ודקדק הרה"ק ה 'לב
ם'ג) ,כב  ' (בראשיתגבי אברהם אבינו כתיב בפרשת ה'עקידה ּכֵ ׁשְ ֶק  ַויַּ ּבֹ :  , וביאר'רַאְבָרָהם ּבַ

שנולד לו   כי הנה אם יצייר אדם לעצמו אשר מחר בבוקר עליו לשחוט את בנו יחידו 
דעו את המצפה לו  ות זקנתו, הרי פשיטא שכל אותו הלילה לא יוכל לעצום עין בי לע

בלילה עלה על  , אברהם אבינו לא שינה לו הדבר מאומה מסדר יומו  למחרת, אמנם
בבוקר מוקדם לקיים צווי בוראו יתברך, וכל   משכבו וישן כמו כל לילה, ולמחר השכים

מינה אם הקב"ה   יה אצלו שום נפקאזאת משם שהיה מושלם במידת ההשתוות, ולא ה
 .רוצה ממנו את בנו אם לאו, וממילא היתה לו מנוחת הדעת ושלוות הנפש

 
לישן כל הלילה ושכב על מיטתו כל הלילה טרוד ועסוק    הצליחאבל בלעם, לא  

ישראל שונאיו , ולכן כשיצא   במחשבותיו ודמיונותיו שלמחר הולך הוא לקלל את עם
ָקם'ממיטתו בבוקר כתיב  ם' ולא ' ַויָּ ּכֵ ׁשְ   כיון שלא הקיץ משנתו כלל רק יצא וקם '  ַויַּ

   .ממיטתו
 

ַעל ֵאל ָרֵאל ַמה ּפָ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיׂשְ  (כג,כג) ּכָ
מרמז על מדרגה פחותה יותר,   'ַיֲעֹקב'ע כידו: את הפסוקביאר  ' זי"ע"ק ה 'דברי ישראלהרה

ָרֵאל'ואילו  ֵעת , והכי קאמר, ' מרמז על הצדיקיםִיׂשְ את הפגעים בזמן וב'עת',    לתלות  –ּכָ
עקב, שרק מי שהוא נחות דרגא יאמר כן,   'ַיֲעֹקב'לכלומר שתקופה זו קשה.. יאמר רק 

ָרֵאל' אבל ַעל ֵאלהמה יאמרו על כל מה שיבוא עליהם שהוא  –' ִיׂשְ   . , מפעולתו של הקב"ה ּפָ
 (באר הפרשה).

 
ִהי ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים ָבָטיו ַוּתְ ָרֵאל ׁשֵֹכן ִלׁשְ ְרא ֶאת ִיׂשְ א ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַויַּ ָ ׂשּ  (כד,ב) ַויִּ

  יתכן  כי,  כתב ל "זצ י'פלאג חיים רבי הגאון. רעה עין בהם להכניס  ביקש: י"רש וכתב
  שכן, בטלית עצמם לעטוף המישרים  ומגידי  הדרשנים נוהגים  הרע  עין שמטעם
  עין מצוי  הדרשה  שבעת ומכיון, הרע עין לו  מזיק  שלא ' הק זוהרב מובא  ציצית  כשלובש

  בטלית להתעטף הדרשנים נהגו  לכן", מרגליות מפיק  פה "  הוא כשהדרשן   ובמיוחד  הרע
 עהו') יש לרא'( .עליהם שתגן כדי
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י ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים ּדַ ר ַמֲחֵזה ׁשַ  (כד,ד)  ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאׁשֶ

ידותיו תלויות  דם ועליותיו וירכי כל מדרגותיו של הא  'תפארת שלמה'ה"ק הרכותב 
מפרש נפלא את   והרה"ק ה'לב שמחה', יו ממראות אסורות הוא שומר את עינ  בהבמידה 
י'ה ורוא ', ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל'ש אפילו אדם גדול  הפסוק: ּדַ   ' ֹנֵפל', אף על פי כן יהיה 'ַמֲחֵזה ׁשַ

 ישמור את עיניו. שלא  – 'ְגלוּי ֵעיָנִים' ם יהיה שלומכל מדרגותיו אם חס ו 
 

ישַׁ  ֲחֵזהמַ בס"ד  על שמירת העיניים ואולי אפשר לרמוז :ת העורך(הער ת  " ר –  ֵפלנֹ  ֱחֶזהיֶ  ּדַ
כי אם תחילה לא ישמור על  הסתכלות על נשים, , רמז לשמור את עיניו מ נשים למפרע 
  יּוְגלוּ  לֹנפֵ  הֶיֱחזֶ ' בסופי תיבות , וזה רמוזהברית מילהלשמור על ליח  סופו שלא יצ עיניו,  

 . מילה'' יוצא ' םֵעיָניִ 
 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ  (כג,כא) ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ  ה' לֹא ִהּבִ
  הלכות  משנה  בספרו( ל "זצ קליין מנשה רבי הגאון אונגוואר   ד"גאב, ר"האדמו ק "כ  ופירש

  עוול כל רואה שלא אדם:  כלומר"... ביעקב און   הביט  לא: " כך  הפסוק  את )  ת" עה מ "מ 
  רואה . זכות רק  עליהם מלמד  אלא , וחובותם עוונם על  מביט אינו.  ישראל בעם וחסרון 

  מתייחדת תהא   שהשכינה -  " עמו יהיה  אלוקיו ''  ה" ש יזכה כזה אדם. מעלתם את רק  הוא
  על.) מ  קידושין( בגמרא  ל" חז שואלין " רע "כ  לו   נעשה ה" שהקב -" בו מלך ותרועת, " עמו

  שאינו צדיק   ויש טוב  שהוא  צדיק  יש וכי ):  י-ג ישעיה" (טוב  כי צדיק  אמרו"  הנאמר
  צדיק  זהו  לבריות  ורע  לשמים  טוב. טוב צדיק  זהו ולבריות לשמים  טוב , אלא ? טוב

 .טוב שאינו
 

  רע שהוא שאדם יתכן  היאך ):יהוידע בן בספרו( ל"זצ מבגדד חיים יוסף רבינו ותמה
  טוב  שיהיה  תכן י היאך  וגם ? צדיק  יקרא, לחברו  אדם  שבין בעבירות שחוטא, לבריות
  אדם שבין  מעבירות יותר לחברו  אדם שבין  עבירות על  מקפיד ה" הקב והרי ,  לשמים
  אדם שבין  בעבירות שחוטא באדם  כאן מדובר אין  אכן :יהוידע הבן ותירץ?!  למקום
  מלמד  ואינו ישראל על קטיגוריה שמלמד אלא,  בממונו או  בגופו   בו  שפוגע כגון   לחברו
  נקרא  מקום  מכל , לשמים טוב  שהוא   אף, שכך  ומכיון. לבריות  רע הוא  לכן   זכות עליהם 
 ('איש לרעהו')  .טוב שאינו צדיק 

 
 החל   בדין חייב  שיצא יהודי :ל"זצ קרליץ ניסים רבי הגאון  של דינו   בבית שאירע  מעשה
  היאך . זאת מה: "בפליאה הנוכחים  אחד   שאל. ושתק   ישב ניסים רבי . גדול בקול לצעוק 
  פעם  הרווחת האם: " בנחת ניסים רבי לו  השיב ?".כזאת מחוצפת   התנהגות   לסבול אפשר
  -" כן  אם! "לא": "שקל אלף  מאה דת הפס  והאם. " בשלילה הלה  השיב "? שקל אלף  מאה
  כעת הפסיד  הוא דעתו  לפי  .למקומו שתגיע עד  חברך   את תדון   אל"  - ניסים רבי אמר
 ) עמלים  הלמות(". מאוד גדול צער לו   ויש, שקל אלף  מאה

 
  העיירות  לאחת  נקלע) פילץ של רבה( ל" זצ וטנברגר אליהו פנחס  רבי הגאוןעוד מסופר על 

  נתפס היום   כי לו   וסיפרו, ההמולה לפשר  התענין.  העיר ברחוב  והמולה  ברעש  והבחין
  חיגר  גם היה  אשר  יתום עלם זה היה .תקופה  מזה בעיר  הצדקה  קופות את שרוקן הגנב

  שותה  וגם  רעבונו משקיט היה ובכסף ,  הכנסת   בבית אשר  מהקופות גונב והיה ושוטה
  עליו  שהנחיתו אחרי   גם הלה  אך ,  העיירה  מן לגרשו  וגמרו  נמנו המקום אנשי . לשכרה

  :המדברים  ראש את   ושאל אליהו  פנחס  רבי מיהר .ממקומו  לזוז  סירב  נאמנות  מכות 
  ושמא: " ושאל פנחס  רבי חזר!,"  לא',  ה  ברוך: "השיב והלה ?" יתום עלם פעם היית  האם"

  -?!" בית וללא  חינוך ללא   התהלכת ושמא"  -!" לא"  השיב  להוה?" ללחם  ורעב  היית חיגר
  הרי,  אותו לדון  העזת היאך "  - לעברו פנחס  רבי צעק  -" כן אם "  .השיב  -" לא זה גם"

 )בית קוצק''( ?". למקומו  שתגיע עד  חברך   את  תדין ואל "  ל"חז  קבעו
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ל ּקֵ ּמַ ְך ֶאת ָהָאתֹון ּבַ ְלָעם ַויַּ ַחר ַאף ּבִ  (כב,כז)  ַויִּ

בספר 'דרך שיחה' מביא  ?לו, שהרי כוחו היה בפיו באמת מדוע בלעם הכה את האתון ולא קיל
שאם היה מקלל את האתון לא היה בכוחו    את דברי המדרש  מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א,
שבדרך זו היה מאבד את כוחו. ומשום כך מקלו של אלישע   לקלל גם את ישראל. וכנראה

 .  פקע כוחו -חת נסה זאת בדרך והחיה כלב מת וכיון שעשה פעם א לא הועיל, כי גחזי
 

לו שיקנה כרטיס   שביקש להשיב לאחד הכרת הטוב, ואמר  ומסופר על רבי מרדכי בנעט זצ"ל
לאחר שהלך הלה וקנה כרטיס, עשה בביתו הגרלה לראות אם באמת   .הגרלה וכי הוא יזכה

בהגרלה שהיתה אחר כך, לא זכה. ומשום כך הוא   -להפתעתו  .ואכן יצא הכרטיס שלו ,יזכה
מה   לרבי מרדכי בנעט. רבי מרדכי אמר לו כי לא יתכן שלא זכה, וסיפר הלה   בא בטענה

הפסדת בידים! אני   שעשה שניסה את ההגרלה בביתו וכי הצליח. אמר לו רבי מרדכי, אם כן 
   .התפללתי שיצא המספר שלך ובאמת הוא יצא

 
ָהר ר ַעל ַהּנָ תֹוָרה ֲאׁשֶ עֹור ּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ׁשְ  (כב,ה) ַויִּ

תֹוָרה'שהמילה : בעל 'כף החיים' בספרו 'ישמח ישראל' מבאר את הפסוק ,  תורה פהרומזת ל' ּפְ
ָהרואילו  ההולכים ונמשכים כנהר, ללמד שבלעם קיבל מסר משמים   רומז למי התורה  ַהּנָ

  את המסר  יכול לקלל את עם ישראל משום כוח תורתם. אולם בלעם לא הבין שהוא לא
 על הגדר ושברה אותה.   משום המידות הרעות שהיו בו, ולכן האתון לחצה את רגלו

כוחנו, לא יוכלו לנו כל העומדים עלינו    שאם נידבק בתורה בכלאבל אנו נלמד מכך 
 'פחד דוד')( .לכלותינו

 
 חיים זאיד שליט"א (מתוך 'משכן שילה') הרב  –חיים באמונה 

לא היה כסף לקנות לו   משכן שלו ושיחק להנאתו. להוריו  נסע באופניים שלווה ילד נפלא
סורג שהיה  , באחת מנסיעותיו נתקל בברזל גבוה .ולכן מידי פעם היה לווה מהשכן,  אופניים 

  כידוע, על פי ההלכה "קטן פגיעתו. התעקמו לגמרי והיה צריך לתקנם  לצד הכביש. האופניים
קטן, ורק כשיגדל    מקטן מפסיד, כי אין אפשרות לחייב ניזוק רעה", זאת אומרת שכל מי ש

לפנים    אליי ואמר לי שהוא רוצה לנהוג שמיים. אך אותו ילד מתוק צלצל חייב לצאת ידי
 על תיקון האופניים.  משורת הדין ולשלם לחבירו

 
ש"ח שחסך במשך שתים   300  מה הוא עשה? היה לו חסכונות של  , "אשריך : "אמרתי לו

הוא לקח את  . סכומים קטנים שאסף כל השנים מדמי חנוכה, דמי פורים ועוד שנה  עשרה
על   שאסף. הוא שמח שמחה גדולה  אופניים ותיקן אותם בכל הכסף כל הכסף, נסע לחנות 

 . עבור מצווה גדולה שהוציא את כל הכסף שחסך
 

ות  על אופניים ב"אב  שלאחר כמה ימים התקיימה הגרלה  והקב"ה משלם. אותו ילד סיפר לי
מאוד. בזכות מצווה של תלמיד   במקום הראשון וקיבל אופניים יקרים ובנים", והוא זכה

 .משלו בגזל, זיכה אותו הקב"ה באופניים שהוציא את כל הונו כדי לא להיכשל מתוק 
 
 

ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ  (כג,כא) לֹא ִהּבִ
ַיֲעֹקב יט ָאֶון ּבְ בשמים  בור אין מביטים מתפלל בצ  אדם ה , כי כאשר  'צבור'טריה בגימ   לֹא ִהּבִ

ָרֵאלבְּ ָמל עָ  ָאהרָ א  לֹעוונותיו. ונוטריקון  ב שגם בלעם שהיה בעל לב רע ואותיותיו  , 'לב רע' ִיׂשְ
 :  תסרון בישראל, שאין בהם ערלים, ומרומז בנוטריקון התיבו , לא מצא חעמל ב'

 (כפתור ופרח) ערל - ָמלעָ   ָאהרָ  אלֹ
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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:
מרים בת ציפורה, מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת   לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן  מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל, 
עזיזה  יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

 בת שוליקה, שולה בת עזיזה. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 

 
י   (כב,יח) ה' לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ּפִ

 
יצחק יוסף שליט"א על אביו  גדול רביסיפור מדהים אותו סיפר לאחרונה הראשון לציון הגאון ה

יוסף זצוק"ל, הממחיש לנו כמה ההנהגה בדרך התורה  הגדול מרן מאור ישראל רבינו עובדיה
 ר':  האדם בגדר 'רגלי חסידיו ישמו מצילה את

 
בתורה, היו נפגשים מפעם   מרן זצ"ל בצעירותו התארס עם נערה, כשהוא כהרגלו עוסק  

באחת הימים פנתה הנערה לחתנה  . מרן כולו היה תורה אךלפעם, מילות כבוד, שיחה קצרה, 
יש להבהיר שהימים אז לא היו כמו  , לראות איזה סרט יחד  לעתיד וביקשה שאולי נלך

לא היתה    –שגדלו על תמימות ולא גדלו על עולם הישיבות   היום, ובפרט אצל בעלי הבתים 
 .ות, וזה היה מצויודע מ ה להם 

 
למקומות כאלו, זה לא ראוי   ואמר מה פתאום, איך אפשר ללכתהחתן עובדיה נבהל מהרעיון  

משביקשה שוב כשבתמימותה אינה מבינה את הבעיה   ולא מתאים לאנשים יראי שמים, אך 
זיווגו המתאים   לה הבחור 'אולי אנחנו לא מתאימים, וכדאי שנמצא כל אחד את בדבר, אמר

 .  נפרדו בהבנה כל אחד לדרכו  לו ולשאיפותיו הרוחניות' וכך הזוג 'עזב שידוך' והם
 

להתארס עם בתו הצנועה  , לאחר מכן זכה הבחור החשוב שכבר אז היה תלמיד חכם גדול
הרבנית מרגלית ע"ה שהייתה כל ימיה שומרת לבל    של רבי אברהם פתאל זצ"ל הלא היא

כולה לגדל   בית מפואר של תורה, כשהרבנית מתמסרת בנולעסוק בתורה והם  יפריעו למרן 
 . ך את ילדיה ומשפחתה הברוכה לתפארתולחנ 

 
הגיעה אישה מבוגרת  ,  בשנותיו האחרונות של מרן זצוק"ל, כך מספר הראש"ל שליט"א

והיא סיפרה שהיא זו שהיתה מאורסת למרן   ,למעונו של מרן זצוק"ל, שבאה לבקש ברכה
על   הראשונים הכניסו אותה, והיא סיפרה למרן שזכר כמובן את אירוסיו,  בשידוך הראשון

מדהים. 'תראה איך הקדוש ברוך הוא   אף שבעים השנה שעברו, ואז, היא אמרה לו דבר 
  שרציתי ללכת לראות סרט, ואמרת זה לא מתאים, אבל תדע לך שמר עליך, אז נפרדנו בגלל

עקרה, ועד עכשיו אין לי   שהשם הציל אותך, אני התחתנתי אחר כך, ואז התברר שאני 
למשפחה מפוארת כזו, כולם רבנים תלמידי חכמים,  ,  זכית  ילדים. ועכשיו תראה כמה אתה 

 ר')('שערי העי 'רצית לעזוב את הלימוד וללכת לראות סרט רק בגלל שלא 



 

 
 שבת שלום  

  
  
  
 

   דבר העורך
ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוֹּיאֶמר ֶאל ָׂשֵרי ָבָלק : ")כב, יג(  כתוב בפרשה

 ."םְלכּו ֶאל ַאְרְצֶכם ִּכי ֵמֵאן ה' ְלִתִּתי ַלֲה ִעָּמכֶ 
מיד  מדוע  בוקר,  אור  עם  מיד  לשלחם  הזו  הזריזות  תמוהה 

שדיבר לשלחם. אומר על כך ה"אור החיים" הק'    כשקם מיהר 
בגנו להודיעהכתוב  בלעם,  לשלחם   ת  שמיהר  עינו,  צרות 

וחשש  הנהוג,  כפי  הבוקר,  אכילת  זמן  הגעת  שאם   קודם 
יתעכבו בעיר תהיה סעודתם עליו. לכך מיהר לשלחם שילכו 

 ... ב"הילטון" לא פה לאכול
לולא  וכי  בזה,  ללמדנו  התורה  באה  מה  להבין  צריך  ועדיין 

את ידענו  לא  הגדו  זאת  בלעם,רשעותו  של  היה    והרי  לה 
ומה עולם,  של  גדרו  שפרץ  אישים  נתן   שפל  אם  משנה 

 . 'ארוחת בוקר' לאורחיו או לא
גרוסברד  שרגא  רבי  הגאון  כך  על  מביא  מאלף  מוסרי  רעיון 

"דעת כותב  בספרו  הוא  וכך  זה  :  שרגא".  , נוללמד  באדבר 
 .שהפגום בבין אדם למקום פגום אף בבין אדם לחבירו

לחטוא כנגד הקב"ה ועם   ןים לחשוב, שיתכאנשי העולם טוע
להיות  זאת  טעות    כל  זה  ארץ,  ודרך  נימוסים  בעל  אדם 

שמיא כלפי  רשע  שהיה  בלעם  בצורה    מוכחת,  פגום  היה 
  נוראה גם כלפי אנשים אחרים. היו לו אורחים שלנו בלילה 

לשלחם  משנתו  שהתעורר  איך  מיד  מזדרז  ובבוקר  בביתו 
שלא כדי  לת  מביתו,  צריך  שחריהיה  פת  להם  כילות   ית,ת 

 !!!וקמצנות מאין כמוה
אי אפשר להיות רשע כלפי שמיא וביחד עם זה להיות בעל 

ודרך בחסר   נימוסים  לוקה  מבחינה רוחנית,  שירוד  מי  ארץ, 
הזולת עם  בהתנהגותו  אנשים  !  גם  חזינן  והלא  תשאל  ואם 

ארץ דרך  נימוסים  בעלי  המצוות  מן  לב   חופשיים  ונדיבות 
מ לא  זה  בביוא"כ  שהפגום  בבין  חייב  פגום  למקום  אדם  ן 

ה  ?לחבירו  אדם האת  נביןתשובה  הידוע    זו  המעשה  פי  על 
 זצ"ל. שהיה עם רבי יהונתן אייבשיץ

אם  המלך  של  השרים  עם  ויכוח  היה  אייבשיץ  יהונתן  לרבי 
הטבע של בעלי חיים. הם טענו שכן. ורבי   אפשר לשנות את

 . לשנות יהונתן טען שאפשר לאלף אבל לא
יהונתן  ביוכשגמרו קראו לרלפו חתול למלצר  יבינתיים הם א
 .שניתן לשנות את טבע בעלי החיים שיבוא להיווכח

הט  אייבשיץ  יהונתן  ביר קופסת  את  סגר  לבוא  בק מיהר 
 קטן ובא.   ובלא שימת לב סגר על עכבר

עם  חתול  מגיע  והנה  למזומנים.  שימלצר  לחתול  קראו  ואז 
למז  פפיון אוכל  ומחלק    אייבשיץ   יהונתן  בירומנים.  וסינר 

הט קופסת  את  ומפתח  קפץבק  שהחתול   ,העכבר  שם  ואיך 
אחרי ורץ  האוכל  כל  עם  המגש  את  זרק  העכבר  את   ראה 
לשנות   אפשר  אי  חי  שלבעל  כולם  ראו  ואז  ללוכדו,  העכבר 

 ! זה רק לאלף את הטבע ואם כן
אדם שפגום בבין אדם למקום גם אם הוא נראה בעל מידות 

זה ארץ  ראווה    לא  ודרך  חלון  הכל  בסך  זהו  ואמיתי  שורשי 
בכוסווהצגה.   לבודקו  תנסה  רק  תראה ,  אם  אז  וכעסו  כיסו 

  .את פרצופו האמיתי ואיך הוא פגום בבין אדם לחבירו
בעולם,   תשי התרבווכבר ראינו את הגרמנים ימ"ש שהיו אנ

הוביל   זה  מליוניםולאן  של  כל חלמדונו    זה  סודי  .להרג  ז"ל 
  חמנים.רים, סופו להתאכזר לרל אכזרחם עמי שמ

 
 
 
 

 

 

 
   

בלק מלך מואב מפחד מעם ישראל, שניצחו את סיחון ועוג  . א
 ושוכנים כעת סמוך לגבולו, וקורא לבלעם בן בעור לקללם. 

רשות  לב . ב  מבקש  אומר    שםמה עם  והקב"ה  שלא ללכת  לו, 
בל שליחי  וכשקראו  יברכם,  ושלא  שנית,   ק יקללם  לבלעם 

לדבר אך ורק כפי דברי ה' הרשה ה' לבלעם ללכת למואב ו
 .כ)-(כב, ח

מהדרך.  . ג ומשנה  מלאך  רואה  רוכב,  בלעם  שעליה  האתון 
דו אותו,  מוכיחה  והאתון  בה  מכה  האתון  -בלעם  בין  שיח 

לא  עילבלעם.  'נפקחו'  מכן  את חר  ראה  הוא  וגם  בלעם  ני 
 שם השק את  רהמלאך, שהתרה בו שנית, להגיד לבלק אך ו

 יאמר. 
 .מא)-(כב, לומפגש בלק עם בלעם  . ד
-מזבחות ועל הקרבת    7מקומות על בנית    3-בלעם מצוה ב . ה 

לה'    14 ישראל   קרבנות)  42(סה"כ  קרבנות  את  לקלל  ומנסה 
והקב"ה   מהמקומות.  אחד  את  בכל  לבהופך  רכה.  הקללה 

בלעם,  בלק   של  ברכותיו  על  על כועס  מתנבא  בלעם  ואז 
את כל   (לעתיד)לבוא, ושישראל יכבשו  ד  גדולת ישראל לעתי

 .כה)-ל: כד, א-(כג, אהעולם ויבוא משיח 
במקום לקלל, מציע בלעם לבלק, להחטיא את עם ישראל  . ו 

ישראל  עם  את  להחטיא  ומצליח  פעור',  ל'בעל  להצמד 
 .ד)-(כה, את  לוי עריוזרה ובג בעבודה

עשרים  . ז  מתים  בה  בעם,  מגפה  פורצת  מכך,  כתוצאה 
אי אלף  הורג    ש. וארבעה  הכהן,  אלעזר  בן  כדי  פינחס  (תוך 

, את נשיא שבט שמעון יחד עם בתו של בלק  שרשרת ניסים)
 ט). -(כה, ה, והמגפה נעצרה (כזבי בת צור)מלך מואב 

 
 

 

 ליל פסחב לבלעם הקב"ה בא 
י  בהרר  במדב(  במדרש  מובא ישן  ,ב"פ"כ  זה  א)"י  'סי  תנחומא   :

', הוא הלילה  ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַלה'  ב)מ , ב(שמות י שאמר הכתוב 
 לבלעם בליל פסח.   קב"ה שבא ה  הזה"'. ומשמע

הרוקח:   ביאר  לילה 'וכן  הכולל)  'בלעם  ליל  '  הבגימטרי  (עם 
זאמנם    .)218(   ' פסח על  להעיר  השתלשליש  מסדר  ות ה 

ובל בלק  מעשה  שכל  שמשמע  התורה,  בפסוקי  עם הדברים 
דשי אלול ותשרי,  וירעה אחר מלחמות סיחון ועוג שהיו בחא

  .)ב''פי"ט ל  בהרר במדב(וכמבואר במדרש 
: ד"ה והשבותי)תפארת יונתן  (בי יהונתן אייבשיץ זצ"ל  רהעיר  וכן  

יה  זה ה  מעשה ש  ז)'' ואתחנן, אופן ק '(פר'  "איתא ב'מגלה עמוקות
יוב עד  נמתין  אמרו  ולכך  אלול,  רראשון ש  ובטם  סוף   ש אל 
בעת ההשנהה רשות  יש  לשטן  ישראל, וגם  נידונים  ואז  א  י, 

' ולזה תיבת  ואז רצה לקלל,   =  ראשי תיבות  -'  הר אלקטרג, 
בשופר שנהה אש  ר'  א תוקעין  שישראל  בלעם  כשראה  אכן   ,
ואשנההאש  רב '   כ",  אמר  ואז  לקטרג,  לשטן  רשות  ִלינּו  אין 

ַהַּלְילָ  ח)(  ה'ֹפה  אלוהיה    כב,  מיום  אותם  יו  יום  דוחה  ם  עד 
הק יפוריםכה עשה  וצדקה  בעשרת   ב"ה,  כעס  שלא  עמהם 

ולכן נקבעו ימים אלו  ,יפוריםכהם  יול שנהה אש רימים שבין 
עדש לתשובה,   לשטן    המתינו  רשות  אין  ואז  הכפורים  יום 

באמת ולכך    רחו יענה אמן,כא מלאך רע בעל  לקטרג, ואדרב
   .לברכם, וכשראו כך הלכו להם" (בלעם) הוצרך גם כן 

 ]אוצר פלאות התורה[

 "דבס

 א "פתש  תמוז י"א          ]זי"ד תמו [  בת סרחחה מרת סבתי שמ  ן מוקדש לע"נהעלו                אי"שנה   524ס' עלון מ 

 638  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון
 הגאון  רמו"של   ויסודמ ",ורויקצברינה " שתמדרב

 לצ"ז אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה רחוב ברון  ברמת השסר מנ השיעור

   .19:00עה  בש ב' וםי
 ישה:מספר הפג ,בזום גם רבור מועשיעה
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ָלק ּבָ



 

 

 סיפור  - ?ה יין או דםז –
ישכב"  רש"י:  וב אוכל   -"  לא  שהוא  עד  מטתו  על  בלילה 

את שמע על מטתו, ומחבל כל מזיק הבא לטרפו, כיצד קורא  
להזיקם  פקידומ וגייס  מחנה  בא  המקום,  ביד  הקב"ה  ,  רוחו 

 .חלליםמלחמותם ומפילם  שומרם ונלחם  
החיים 'בו ידי    -"  ישתה" הק':    ' אור  על  כי  שהקדמנו  מה  לפי 

הריגת עכו"ם נדבקים חלקי הקדושה בעם ה' בסוד כי לחמנו 
למדו   )(חולין לה:כמו כן אמר כאן ישתה והבן ורז"ל    )ט  ,ד(ים  ה

 . משקה ם שחשוב  לד מכאן 
 הודי רשע שהמיר את דתו,לפני מאות בשנים חי בירושלים י

היהודים  אחיו  את  היה  שונא  הוא  אף  המומרים,  כל  וכדרך 
יום השנאה.  היה  -תכלית  וחיום  איך יושב  מחשבות  ורש 

צרות.  עליהם  ולהמיט  היהודים,  אחיו  על  עלילות  להעליל 
י נהוג בבתהיה  טני: מנהג  בו רעיון שיום ששי אחד, עלה בל

 . סתנהכת הכנסיות בירושלים לקדש ולהבדיל בבי
אשר בירושלים, שמרו על מנהג  יהודה החסיד  גם בחורבת ר'

בית   שמש  כי  ידע,  המשומד  דורות.  מדורי  נזה  והג  הכנסת 
לקידוש   אדום  יין  בקבוק  ל'חורבה'  להביא  שבת  ערב  בכל 

שבת,   בליל  הקידוש  ולאחר  את   חביאמולהבדלה,  הוא 
 ודש. מיהר המשומד ללבוש בגדי שיראין,בארון הקהבקבוק  

לכבוד ישראל  בעם  כניסת   כנהוג  עם  לו  ובא  קודש,  שבת 
ד עם כל הציבור המגיע  השבת לחורבת ר' יהודה החסיד, יח

לקבל את פני שבת המלכה. כה שונה היה מראהו  התפלל ול
לא  ביתו  בני  שאף  עד  ושלם,  ירא  כיהודי  לבוש  בהיותו 

ה'חורבה',  מתפללי  אף   לפניהם. דהעומ את  לזהות היו וליםיכ
ה לאאשר  היטב,  ל  כירוהו  אשר חשדו  החדש  במתפלל  רגע 

הכנסת. בבית  את   הופיע  המתפללים  עזבו  התפילה  לאחר 
והלכסתנהכת  בי לביתם,  בבית ו  לבדו  נשאר  המשומד  רק   .

הוציא  אותו,  פתח  הקודש,  ארון  אל  ניגש  בזריזות  הכנסת. 
 ו בקבוק מלא דם! יד במקומוק היין, והעממשם את בקב

זממו   את  שביצע  שמחלאחר  לביתו  שב  לב, וט  הנורא,  וב 
 יהודים.  בנקם תסוף יעלה בידו לה-בחשבו כי סוף

" אשר  ישראל,  אלוקי  ִיְׂשָראֵ אך  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  א  ְו ָינּום  ל", א 
באישון לילה, חלם השמש כי לא הניח בידו לבצע את זממו.  
אשר   פנים,  נשוא  זקן,  מזהיריםאיש  עומדפניו  ידו  ע  ,  ל 

"קום לו:  ה'חורב  ואומר  אל  והלכת  פרצה  ה'מהר  אש  כי   ,
   ...!"כל העירבארון הקודש, ועומדת לכלות את 

השמש  וירלהבבה  ויקץ  מאוד,  ויזדרז  ה"חורבה" ו,  אל  ץ 
גדולהבמהירו חת  פן  ירא  כי  , סתנהכת  בייישרף    וםשלוס  , 

אל   בהתקרבו  אש.    סתנ הכת  ביאך  ראה  חהוא  לא  זר לא 
וה,  לביתותיכף   ל'חורבה',  תבונן סביבו לדעת על אלא נכנס 

הזה.    המ החלום  לו  לראות בא  הקודש  ארון  אל  ניגש  הוא 
דלת  לבו:  תשומת  את  עורר  אחד  ופרט  אש,  שם  יש  אולי 

שסגר אותה היטב. למרות    ארון הקודש הייתה פתוחה מעט,
פתח הוא את הארון, ובחן בתשומת לב את תכולתו, בחששו  

בקבוק ובדק בקבוק היין. הוציא את הב  א נגעשמא מאן דהו
"נר תמיד", ומה נבהל השמש בראותו כי אין זה  אותו לאור ה

דם...  בק מלא  בקבוק  אלא  שהעמיד,  היין  הזדרז בוק  מיד 
במ יין  והעמיד  הדם  את  שפך  חהשמש,  השמש  קומו.  זר 

שקט   משכבו  על  ויעל  היום, רגועולביתו,  האיר  אך   .
גד לו כי היהודים רצחו ויפחה,  אל ארמון הוהמשומד מיהר  

ב ללוש  כדי  נכרי,  המצות.  דתינוק  את  הפחה מו  אף  חרה 
על  ומא יגזור  הדבר,  אמת  אמנם  אם  כי  למשומד  ויבטיח  ד, 

 ושלים! היהודים גזירות נוראות, ומרה תהיה אחרית יהודי יר
בהנץ  שבת  של  שחרית  לתפילת  כדרכם,  נקהלו,  היהודים 

נב מאוד  ומה  בראותהחמה,  שהפהלו  וגדוד חהם  המשומד   ,
ו חיפוש מדוקדק, כאשר או לבית הכנסת, ויחפשו בחיילים ב

החיפושים.   על  מנצח  ציווה  המשומד  מה  זמן  כעבור 
 המשומד על החיילים לבדוק את ארון הקודש.  

ה  הביטו  ובחרדה  באין  יהודים  בצער  הקודש  כלי  חילול  על 
 מה זה.  בידם לעשות מאומה, ולא הבינו מה זה ועל 

החפת והנייחו  הקודש,  ארון  את  המשומד את לים  הוציא  ה 
זה  והבקב בקבוק  ואמר:  לפחה  הגישו  הנרצח   -ק,  הילד  דם 

יין רגיל   -בו! נטל הפחה את הבקבוק לידיו, הריח בו, והנה  
הנס הגדול שאירע  ותו את  ד בראובו! נבהל המשומד עד מא

מזימתו על  בפניו  והודה  הפחה  לרגלי  נפל  הרעה    ליהודים, 
 ות ליהודים.  עשחשב לאשר 

הפח סליחה  ביקש  על  ה  היהודים  בעת מאת  אותם  הפריעו 
עו לא  על  צ התפילה  המשומד  ואת  בכפם,  להוציא, יול  ווה 

לקדש  שלא  התקינו  ומאז  מעליו...  ראשו  את  ולהסיר 
 ]'שראלפלאות ינ'[                    ."חורבה"ה בית הכסתולהבדיל ב

 

 סיפור  - 
הגרב" זצ"סיפר  פלמן  מימצ  באחד  שלמד  הקי  ל,  בעת  יץ 

י היה  פוניבז'  לשבת בישיבת  קשה  והיה  במיוחד,  חם  ום 
הרגשת רפיון מהחום הכבד, בישיבה לא תה קצת  יללמוד. ה

ה  בקושי  מאווררים  גם  מזגנים,  חם היו  היה  כך  ומתוך  יו, 
הצהר  מאוד. הגרב"צ בשעות  אמר  החום,  שהתגבר  בעת  ים 

א  נרד  "בוא  שלו:  הלחברותא  מה'ישאן  חזו'ל  ונראה  הוא    , 
כ ולומד  יושב  הוא  אם  היום,  סימן עושה  הימים,  כל  דרכו 

 ד, ועלינו להמשיך ללמוד".ה להפסיק ללמושהחום אינו סיב
ה' לבית  הבחורים  שני  ירדו  למעשה  איש'  ומדיבור  חזון 

ם נכנסו ביראה לחדרו של לראות וללמוד ממנו מעשה רב, ה
הח רואים את  והם  ישראל.  ליד השולחן עםגאון  יושב   זו"א 

בעמל    ראהגמ כולו  כל  ושקוע  יום  והספרים  כדרכו  התורה 
כבכל    יום. חם  היה  החזו"א  של  היו  בחדרו  וכן  המקומות. 

תה  ק הי בחדר הרבה זבובים ומעופפים אחרים, כיון שבני בר
ומשם באו להם המעופפים לתוככי  בנויה בסמוך לפרדסים, 

ורה של החזו"א, ולא ם. כל זה לא השפיע על עמל התהבתי
הימיבראו   לשאר  זה  בין יום  החזו"א ם.  ו שום שינוי  מראה 

תש להם  היווה  שכזה,  ובמצב  כזה,  על  ביום  מיידית  ובה 
הימים, לשאר  זה  יום  בין  הבדל  אין  באו,  שלשמה   השאלה 

הימים.  ורה תלמוד  ת  ומצוות כבשאר  רמה  באותה   נוהגת 
שיפ בלא  ללמוד  אפשר  איך  גדולה,  שהתמיהה  לו  אלא  ריע 

ט ם שבאו בעקבות החום, החליבים הרבי החום הגדול והזבו
 בעצמו.  'ישאן חזו 'לה זו את ההבחור שחייבים לשאול שא

, כדי להמתין לרגע שירים עיניו  'שי אן  חזו'אל ההוא התקרב  
 ן בו, אבל רגע זה התמהמה.  בחיוי ראמהגמ

התשובה   שיקבל  עד  להמתין  והחליט  וויתר,  לא  הבחור  אך 
הבחין  לשאלתו. השעה  כמחצית  ה  לאחר    'ישא ן  חזו'בו 

יך אפשר ללמוד כשכל חל לשאול "אנו. הבחור הושאלו לרצו
זבובים בהרבה  מלא  ס  ישא  'ןחזו'ה  ...?"החדר  ידר כתשובה 

שממלאים  הזבובים את  ולחפש לראות  כדי שלו המשקפיים את
  עונה לבחור "אני לא רואה כלום". את החדר, ותוך כדי הוא

ה הזבובים  יש א  'ןחזו'אם  את  רואה  לא לא  הם  ולכן   ,
לשאומפריעי אפשר  מה  אז  לו  לשאלה   ,לם  פונה  הבחור  אז 

לראות  בלי  גם  מרגישים  החום  את  הרי  והעיקרית,  השניה 
והו לאותו,  אומר  "אי  'ישאן  חזו'א  היום,  מאוד  אפשר חם  ך 

מתפלא מאוד ואומר "היום    'ישאון  חז' ה  ?"חוםללמוד בכזה  
בחור רוצה,  מתפלא מה אותו    'ישאון  זח'החם? והיה נראה ש

   .בים ולא בחוםישב ולמד ולא הרגיש לא בזבו הוא
שראה את הבחור מתפלא על תשובה זו, המשיך    'ישאון  חז'ה

א, עד שנכנסים לסוגי  וא"ל "תדע לך, הזבובים והחום הם רק
שנכנ מהרגע  לא אבל  חום,  ואין  זבובים  אין  לסוגיא,  סים 
 ]שלמים מציון[                                                          !"מרגישים שום דבר



 

 

   
וואזנר    של  סיפורו  בבני"  לובלין  חכמי"  ישיבת  ראשהרב 
 ספרי  רתסד  ומחבר  בעיר  "מאיר  ון זכר"  שכונת   של  רבה,  ברק
  וי הל   ט שב    ולא  "  הנקרא  בספר  מופיע,  "הלוי  שבט"  ת"שו

  והתעלה   גדל  כיצד  וארתמ  הרב  של  חייו   יפורסב  ."בלבד
  .קושי   כל  ומול  מצב  בכל,  הלתור  נדבק  מצעירותושכ,  בתורה
, תורה  גדולי  או  גאונים  של  מבית  הגיע  לא  ל"זצ  וואזנר  הרב
 את  מכין  ודור   דור   בכל  ה"והקב,  רגיל  חרדי  מבית  אלא

  לל כב   תורה  ושיעמיד  כדי,  הצלה להם  שתהיה   הללו הצדיקים
  בעיר   היהודים רוב.  השבאוסטרי וינה   בעיר   נולד  ואה.  ישראל

 הרב   ,למשל,  כך.  שהתחנכו  וךינהח  היה  וכך,  מודרניים  היו 
 לעתיד  אשתו  גם  כך,  בצעירותו  יהשח  למד  בעצמו  וואזנר

 . )וריפהס בהמשך שנראה כפי, צלינלה להם שעמד הוא הזה הידע(
 הרב   הרגיש,  ההשני  העולם  מלחמת  שפרצה  לפני  וחצי  הכשנ

 הצורר   על  שמע  הוא.  רגליו  תחת  תערבו  הקרקע  כי  וואזנר
 לש  שיחה  שמע  אחד  ויום,  מדינות  לכבוש  שהתחיל  הנאצי
"יהודים   של  לקבוצה  האומרים  אוסטריים  צעירים  אתם: 
  הביתה   שב  הוא  ".לחמנו  את  לאכול  תמשיכו  לא  היהודים
 אף  על,  אוסטריה   את   לעזוב   החלטה   ל יב שק ,  שתואל  ואמר

 בפרשבורג  רהות  שיעורי  מסר  כבר  הוא  תקופה  שבאותה
 והרב,  עשיר  איש  היה  חמיו.  וחצי שנה  בגיל  טןק  ילד  לו  והיה
"המדינה  את  לעזוב  כוונתו   על   לו  סיפר   של   ריח   מריח   אני . 

"? תלכו  לאן "  "! מכאן  לברוח   צריך .  בוערת   אירופה .  שריפה 
 ".  ישראל לארץ: "השיב נראזוו והרב, חמיו שאל

  הלו י נ  והם,  םריטיהב  ישראל  בארץ  שלטו   תקופה  באותה
' רטיפיקטס ' בלי  לארץ לעלות ודיםליה אפשרה שלא מדיניות

  ההנהגה   כאשר,  במׂשורה  ניתנו  הללו   םהאישורי.  )העלי  אישור(
 מקבלי  שרוב   דאגה,  הללו  האישורים  על  ששלטה,  הציונית

  מספר  העניקו   ובקושי,  םחילוניי  אנשים  יהיו   האישורים 
 יותר  ץלאר  גיעוי  לאש  כדי  וזאת  -  לחרדים  דדיםבו  אישורים

  לארץ   נסועל  נפשות  סכנת  שזו   טען  חמיו...  חרדים  מידי
 .באירופה להישאר סכנה זוש  טען ראזנוו  הרב ואילו, ישראל
 שהתגורר  חשוב  חכם  תלמיד  לשאול   שניהם  החליטו

  אותו   םלה  השיב  .שניהם  על  מקובל  שהיה,  בפרשבורג
  ץ לאר   מעלין   הכל ':  אומרת  :)קי  תכתובו (  הגמרא: "חכם  תלמיד
 הלכה  ג"י  פרק   אישות   כותהל(  ם"ברמב  פסוקה  הלכה  זו,  ' ישראל 

  יהיה   ומה"".  זאת  לעשות  מאדם  למנוע  אפשר  אי  ולכן,  )'כ
"חתנו  באוזני  להקשות  חמיו  הוסיף"?  לפרנסה  באשר  על. 
 הרב  "?סרטיפיקט  בלי  ו תסע  וכיצד"  . הרב  לו   השיב ",  כן  מנת
, תגאלי ל  בלתי  הבעלי  לארץ  מפליגהה  אוניה  שישנה  השיב
 הילד   עם  לעשות  מה  ההית  הבעיה.  הזו  היבאונ  פליגי  והוא
  הוא   וכאשר,  חמיו  יתבב  להשאירו   הסכים  וואזנר  הרב.  הקטן
 . אליו להביאו הדרך  את ימצא כבר, בארץ יסתדר

 לתיב   ספינות  ןותמא  מנעו  והם,  בארץ  שלטו  האנגלים
  בחופי   צופים  ביםמצי  היו  הם.  הארץ  לחופי  להגיע  חוקיות
  מהן  וימנעו   מגיעות   הספינות  את  אושיר  דיכ,  לישרא  ארץ
, ההפלג  של  ארוכים  ימים  לאחר,  ואכן.  הארץ  בחופי  לעגון
 לקברניט  התברר,  הארץ  לחופי  הספינה  התקרבה  כאשר
  -  וףחל  להתקרב  ינסו  ואם,  הבריטים  ידי  על  התגלו  שהם

 תלנסו  כדי  ,מהחוף  במרחק  להפליג  המשיך  הוא  .לכדוי
 של  הדלק  נגמר  פלגההה  ךבמהל  אבל,  לעגון  מקום  למצוא
  חנוכה   של  שני   יום  זה   היה .  במקום  נעצרה  והיא,  הספינה
 במרחק,  נתניה  חוף  מול   נעצרה  הספינה  רכאש,  ט"תרצ  שנת
, לנוסעים  הודיע  הקברניט.  מהחוף  קילומטרים  כשני  של

.  החשוך   בים   ,בלילה   הבשחי היא לחוף להגיע היחידה שהדרך
 . לשחות   והחלו   ים ל   צו קפ   הנוסעים   ,סוער   ים ,  סלו כ  חודש 
 מהנוסעים  מעט  התרחקו  ואשתו  ואשה   סיפר  וואזנר  הרב

  היה  וזה,  לשחות  ידעו,  כאמור,  םוה ,  צניעות  מטעמי  האחרים
  הגיעו   האוניה  נוסעי  מכל  אנשים  שישה  רק.  להצלה  להם

 רק   כאשר,  כל  חסרי  רו נות  ואשתו   הרב   !לחוף  בשלום
  על   שיש   בית  לחפש  החלו  והם,  םורלע  הרטובים  הבגדים
, עייפים,  הדלת  על  ודפק,  כזה  בית  מצאו  כאשר  .זהמזו  דלתו

 עלות   קודם  עוד,  הלילה  באמצע  זה  היה  .ורעבים  רטובים
  גילה ,  הדלת  את  ופתח  משנתו  שהתעורר  הבית  ובעל,  השחר
  הלה   פתח,  לתדהמתם  .ותשושים  רטובים  אנשים  שני

 הרב  רגיל  היה  מיוי  כל  !הדלת  את  וטרק,  שיסתלקו  בצעקות
 ָעַבְרִּתי  ַמְקִליבְ   ִּכי"  עצמו  על  אמר  אבינו  יעקב  כי  ,ניולב  לומר
, מקל  לפחות  היה   אבינו  ליעקב   -  )יא,  לב  בראשית("  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת

 הצליח  ת זא  כל  ועם ,  היה  לא  מקל   אפילו ,  עצמו  לו  ואילו
 ושם   ,נוספת  דלת  על  דפקו  הם  מכן  לאחר!  ולהינצל  לשרוד
 כלאו   להם  ונתנ  ,פנימה  אותם  הכניסו,  הדלת  את  להם  פתחו
  הגיעו   הם  .בדרכם  להמשיך   וכלושי   כדי  כסף  ומעט,  ובגדים

 בית  וגם,  כולל  או  ישיבה  שלחפ  הרבחל  ה  שם ,  לירושלים
  הסכימה   הצדקת  ואשתו,  להם  היה  לא  כסף.  מגורים
  לנקיון   עוזרת  מחפשים  אם  ולבדוק   הבתים   בין   תובבלהס

  מו ביו  כבר.  כסף  מעט  ויח להרו  תוכל  כך ,  בגדים  וכיבוס
 להם   ומסר  םאברכי  של  חבורה  הרב  ףאס,  יםירושלב  ןראשוה

  בו   דושלמ  לכולל  הצטרף  הוא  מכן  לאחר.  בהלכה  שיעור 
 ל"זצ  יערבך או  ז "הגרש  כמו,  הדור  מגדולי   כמה  עת   באותה
  לו   שיממנו  ביקש  שהוא  עד  ,גדול  כך  כל  היה   העוני  .ועוד
  הנסיעה   בשעת  םשג   מבטיח  שהוא  תוך,  לכולל  לנסיעה  כסף

 עמלו   את  לתאר  אפשר  אי  .הפסקה  אלל  הבתור   יעסוק
 הוא .  כל  ובחוסר  בעוני  הוא  כאשר,  הימים  באותם  הבתור
  והיה ,  )בירושלים  החרדית  העדה  רב(  דושינסקי   לרב  סמוך  גר  היה 
 .  בלימוד הזמן כל עימו מדבר
  של   חלונו  לעבר  שהסתכל  עת  בכל  כי  ,דושינסקי  הרב  סיפר
 ידע  שלא  עד  ,בתורה  ועוסק  יושב  רואהו  היה,  וואזנר  הרב
 ... לישון הולך הוא יאימת
, הגדול  בנם  כאשר,  בארץ  כאן  השני  הילד  להם  נולד  נתייםבי
  העולם   ת מלחמ  . וחמותו  חמיו  אצל  ל"בחו  נותר  ,וראמכ

  מגורל מה עלה    ידעו   לא   הם   שנים   שש   ובמשך   פרצה   השניה 
 המוני   הרג  על  דיברו  לים  מעבר  שהגיעו  יעותהיד.  בנם 

 הרב   הרגיעו  עת  אותה  כל.  רבה  היתה  והדאגה,  יהודים
 ושלם  בריא  בנו  את  יראה '  ה  רתבעז  כי   חוהבטי  דושינסקי

  ימי   את  לשרוד  הילד  הצליח  גלויים  סיםבנ.  לתורה  ויגדלו
 יחד  ,הונגריה  גויה  לידי  אותו  מסר  חמיו  .הנוראים  השואה

 שאם  לה   מבטיח  שהוא  תוך   ,עתק  הון  לה  ם ושיל, דודו  ןב  עם
  על   שמרה  גויה  אותה.  סףנו  ףכס  סכום   לה  ישלם ,  יינצל  דהיל
 שהקלגסים  ששמעה  אימת  וכל,  מסירותב  הילדים  שני

 .מחבוא מקום החליפה, יהודים אחרי מחפשים הארורים
 ילדים  מחביאה  שהיא  הארורים  השכנים  הלשינו  אחת  פעם

  תוקף   בכל  הכחישה   היא.  אליה  הגיעו  יםוהקלגס,  יהודיים
, לדיםהי  ן היכ  תגלה  אל  שאם  לה  ואמרו  בעלה  את  לקחו   ואז
  ירו   והארורים,  להכחיש  המשיכה  הגויה.  אותו  יהרגו   הם

 למען   מסירותה   לה גדו  היתה  כך   כדי  עד !  למוות  בבעלה
 .  העולם אומות מחסידות היתה  גויה אותה .הילדים
  הגיע נו  בו.  ושלמים  בריאים  הילדים  נותרו,  המלחמה  בגמר
 .ושלם  בריא הוריו אל
 רכאש,  ניםהש  במהלך  הרב  שעבר  מהתלאות  ת מקצ  הן  אלו
 .למרחקים שמו  שיצא עד, הבתור לעמול המשיך מצב בכל
  ודיין   הוראה  למורה   ההתמנ  הוא  ושש   עשרים   בגיל  כבר
, דופן  ויוצא  מופלא  דבר  היה  זה.  בירושלים  'החרדית  עדה'ב
  הידיעה   סמהפור  תקופה   אותה  מעיתוני  שבאחד  עד

 .  לדיין צעיר אברך מינתה' החרדית  עדה'שה, המופלאה
 שיבוא  קשהבב  אליו  פנה  והוא,  " איש   זון ח "ל  עד   וגיעה  שמעו
 . ברק בבני" מאיר ון זכר" שכונת של כרבה לכהן
 ישיבתו   את  הקים  שם,  ברק  לבני  הגיע  וואזנר  הרב  ואכן

  פסקיו ,  ברבים  תורה  הרביץ",  לובלין  חכמי"  ישיבת,  הגדולה
  והוא   ולוכ  בעולם  התפרסמו  "הלוי   שבט "   בספרי  הופיעוש

 .תבל תקצוו בכל םהמפוזרי ,יםתלמיד אלפי העמיד
")ו  פרק(  באבות  המשנה  דבריב  רב  התקיימו    העוסק   כל: 
 ".הרבה לדברים זוכה - לשמה בתורה



 

 

 מרגש סיפור   – !נשארת איתיאת  – 
צעיר   זוג  עלה  תרצ"ג,  משפחת מבשנת  ישראל.  לארץ  פולין 

משפחהבר מאחור  השאירו  הם  והורים    קוביץ.  אוהבת 
 מסורים, ועלו לחונן את עפר הארץ. 

בנות ארבע  להם  היו  כבר  תרח"צ  שנת  פעם   .עד  בכל 
וזעירה,  רכה  תינוקת  חבקו  והמאושרים  הצעירים  שההורים 

בכאב מהול  אושרם  מעולם   היה  והסבתא  הסבא  ובגעגוע. 
חזיקה קשר  ת, ילידות ארץ הקודש. האם הולא ראו את הבנ

של מכתבים עם הוריה שבפולין, כאשר פעם אחר פעם   רצוף
 . הגעגועים העזים עולה השאלה, מתי ייפגשו וירגיעו את

משפחת ב בפועל.  הביקור  את  לבצע  הוחלט  מסוים  שלב 
והסבתא ירוו נחת  ברקוביץ תיסע לפולין למשך הקיץ. הסבא

  ת תחזקנה את קשריהן עם הדור ו מהנכדות המתוקות, והילד
בעיניהן את השורשים, ותדענה היטב מאיזו    הקודם, תראינה

 משפחה מפוארת באה אימן. 
ההחלטה שנפלה  לנסי  מהרגע  ההכנות  האם החלו  עה. 

א על  לעלות  אמורות  היו  גלי וובנותיה  על  תינשא  וזו  ניה, 
במשך  אמורה    הים  האניה  היתה  זה  בשבוע  שלם!  שבוע 

נ במספר  פרלעגון  היוותה  שהנסיעה  כך  בפני   ויקטמלים, 
חורף,   .עצמו ובגדי  קיץ  בגדי  בגדים,  המון  אוכל,  המון 

פריטים ומאות  ומסמכים  ניירות  לנסיעה,  שאסור   תעסוקה 
 ח נארזו בשימת לב. לשכו

  ..הילדות היו נרגשות, והציפיה הלכה וגדלה מיום ליום.
סוף לב   סוף  בסמוך  נעצרה  מונית  המיוחל.  היום  ה  יתהגיע 

 . של משפחת ברקוביץ בחיפה
האב יצחק,  חיים  המזוודות ,  ר'  בהעמסת  לסייע  יצא 

הן   רגע  עוד  ובהתרגשות.  בעליזות  קפצו  הילדות  הכבדות. 
י  תעלנה והוא  היתה  למונית,  ההחלטה  לשלום.  להן  נפנף 

 . שרק האם והבנות תיסענה, והוא יישאר בארץ
אתם . "פתאום יוצאת מהבניין הסמוך שכנה, גברת בנצלביץ

לפ לארץ?  לחוץ  כמי   היא  ?"וליןנוסעים  האם,  את  שואלת 
כתפה   על  ידה  את  מניחה  היא  התשובה.  את  יודעת  שכבר 

הקטנה הילדה  צריכ,  של  את  מה  "בשביל  לקחת ואומרת,  ה 
אטפל אני  אצלי.  תשאירי  איטה  את  הבנות?  ארבע  כל    את 

נרעשה האם לשמע הרעיון,    ?"מה פתאום"  ."בה כמו שצריך
עלה שאנח  על  "מה  שלם  חודש  כבר  מתכוננות דעתך?   נו 

לנסיעה הזאת. אין שום היגיון בזה שאשאיר בת אחת ואסע 
 ".כולן עם האחרות. היא בת שלי בדיוק כמו

ל ארבע", פסקה השכנה את פסוקה. "לא את לא תשתלטי ע"
 ".  תייאיטה, את א" .נוסעים עם כל כך הרבה ילדים

לבכות. התחילה  הקטנה,  הילדה  לנסוע"אנ  איטה,  רוצה  ". י 
 היא רוצה לבוא אתנו", אמרה האמא.   תראי איך"

קרובה שכנה  היתה  בנצלביץ  גברת  בכלל..."  ומסורה,   "את 
טקט. איזה    אבל ההתערבות שלה היתה ממש בוטה וחסרת

מהבית  לרדת  זה,  דבר  ה  מין  את  לנסיעה    ניתומ ולעצור 
 ?... מתוכננת 

הסבלנו את  איבד  בנחת,  חיכה  שבתחילה  "מההנהג   ת. 
 ... "?או לא נוסעים הוויכוחים האלה? נוסעים

לדבר  המשיכה  והאם  איטה,  של  בידה  החזיקה  השכנה 
שם קורה  "מה  רוחות,  בסערת  הנהג "...?  ולשכנע  שאל 

הוויכוח "מה  הוא  בעצבנות.  ככה".  אפשר  אי  האלה?  ים 
והשכנה מתווכחת,  האמא  לאם    צועק,  מרשה  לא  פשוט 

 לקחת את ילדתה. 

נוסע וקרא    !""אני  להתניע,  החל  הוא  מיהרה הנהג.   האם 
לרכב הם  .  להיכנס  הרחוב.  מקצה  עולה  פיח  נראה  רגע  תוך 

 .נסעו
איטה פרצה בבכי קורע לבבות, איזה כיף לאמא ולאחיותיה.  

 ...ניה, רק היא לאווע באהן הולכות לנס
התחרטה  לא  לרגע  הילדה.  את  להרגיע  עמלה  השכנה  אבל 

שיח המשונה בינה  -הדו  כלעל הצעד שעשתה. בשום שלב ב
ה השכנה לבין  חשבה  לא  ברקוביץ,  משפחת  בנות  של  אמא 

מדברת היא  להביע דעה,    אם  שלה  התפקיד  זה  אם  בהיגיון, 
פנימי    ףומי היא שתתערב. היא עשתה מה שעשתה מתוך דח

כי אכן, היא היתה שליחה .  לא ברור, כאילו חייה תלויים בזה
 .משמים להציל את זכר המשפחה

באיטה   לשנשארה  לסלוח  יכלה  ולא  הרעה  ארץ,  כנה 
 .הקסום שהפרידה אותה מכולן, ומנעה ממנה את הטיול

הסבא   המשפחה על אדמת פולין.  שבועות שהו בנות  מספר 
בהתרגשות קיבלו אותן  סוףו  והסבתא  יכולים -בשמחה.  סוף 

שבועות   אלה  היו  ישראל.  מארץ  הנחת  את  לראות  הם 
 .  ..וף ידועהס .ראגישהסתיימו באופן ט, עמוסי חוויה
עלה היטלר ימ"ש לשלטון בגרמניה, ופולין היתה    בסוף הקיץ

זרועו. בחיפה לא ידעו בתחילה מה   הראשונה לחוש את נחת
מג לא  ומדוע  קשר,  ליצור  אפשר  אי  למה  אות קורה,  כל  יע 

שאין    חיים הבינו  האסון,  ממדי  כשנודעו  המשפחה.  מבנות 
ברקו לבית  ובנותיה  האם  לחכות.  נספו למי  על    ביץ  ונהרגו 

 .ה' יקום דמן  קידוש השם,
היה   החיפאית  ברקוביץ  ממשפחת  שנשאר  היחיד  הנצר 

לה נתנה  לא  שהשכנה  הקטנה  נותרה   הילדה  היא  לנסוע. 
נ ולימים  אביה,  בצל  גדלה  משפחה בחיים,  והקימה  ישאה 

 .המשפחות בחסידות גור לתפארת, מחשובי
] 22ת  ישגחה פרט[מתוך ה                                
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3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות ות שלהקד ,להזמנות

 Ronbarina@gmail.com:או במייל
   ןוהשר רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת

 
 כוי הרבים מעשר לזיפי  ם מכסו לתרצוה  מ
 4741102ן מ.רמת השרו 2 צרקו: רח' הבתכתו 'ק לצ וחשלן לנית 

 :מאע של קירזל
בן רחל מרים ודה יחזקאל יוסף הי

 ן דינה ב ר ובן לאה : ליא  נפתלי שלמה
 ה בת שושנה מינה : שיר בת  רייזל שושנה
 את בת ויקטוריה ו : ליבת לולמיטל 
 בן שלומית  יובל :  בת רחל הה צבישמח
 בת מזל  : עדי ה בת חירחל 

 

 לרפואת: 
 א   "יטשל בן כמסאנה סים הרב מאיר נ

 ן אביגיל  : אריאל ב יתן גלישראל ב ביעק
 ן אנט  ם ברהבן רחל : אבון שמע  ה:ליזבן עם מנח

 בת חנה שרה: זוליט  ויקטוריה בתית: לאורטל בת ג
 קרן בת רבקה ם מרי  : ת רות בגלית  נה: פאולה בת די

 ת שדרה שושנה ב: פורה ה לאה בת ציאיל
   ורית בת רחלנה : ת לינב  ת נוארה : רותרחל ב
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?בפרשה מובא ויגר מואב מפני העם, היכן מזכירים ד"ז כל יום בתפילה                        חידה פר"ש             חידה פר"ש        

לא תלך עמהם לא תאר אתויאמר אלוקים אל בלעם 
 (כב, יב) העם כי ברוך הוא

אמר לו: אם כן, אקללם במקומי, אמר לו: לא –"לא תלך עמהם" 
תאור את העם, אמר לו: אם כן אברכם, אמר לו: אינם צריכין לברכתך,

לא מדובשך ולא מעוקצך (רש"י) –כי ברוך הוא, משל אומרים לצרעה 
שאדם המבקש לקלל ואינוהדברים תמוהים מאוד, היכן שמענו 

מצליח אומר: ניחא, אם איני יכול לקלל, לפחות אברך? זאת ועוד,
המשל שהביא רש"י לכאורה אינו דומה כלל לנמשל, שהרי דבש בלא
עוקץ כולם רוצים. ואילו כוונת הנמשל הוא, שגם ברכה בלי קללה אינה

 בלעם?  –רצויה מפיו של "בעל העוקץ" 
וסף שוורץ זצ"ל בספרו "גנזי יוסף" בשםאלא ביאר הגאון רבי י

הקדמונים: מצינו במדרש, מפני מה היתה רבקה עקרה, כדי שלא יאמרו
"אחתנו את היי לאלפי רבבה", נשאה –שברכת הרשעים שבירכוה 

פירות והתקיימה. ומכאן, שברכת רשעים אינה ברכה אלא קללה, שהרי
עשתה עקרה. וזוהברכה שברכוה לא רק שלא הועילה, אלא קלקלה ונ

היתה כוונתו המרושעת של בלעם, אמר להקב"ה אם איני יכול לקללם,
אם כן אברכם, וכוונתו בברכה כזו שינזקו כמו רבקה. ברכה זו דומה

אולם בזה דומה המשל לנמשל.  'לעוקץ עטוף במעטפת דבש מתוק
טעה בלעם טעות גדולה משום שאין ברכתו דומה לברכת רבקה, רבקה

היו אומרים –נתברכה אלא מפי משפחתה, ואם היתה נפקדת אמנו לא 
שברכתם עשתה פירות, לכן היה הכרח שתהיה רבקה עקרה, שידעו
הכל שלא היתה תועלת בברכתם. אבל בני ישראל המבורכים מפי ה'
כבר מקדמת דנא, ברכת בלעם לא תזיק להם, כי מי פתי לומר שברכתו
נשאה פירות, הלא הכל יודעים שהקב"ה בירך אותם עוד קודם לכן. הוא

ב"ה לבלעם "כי ברוך הוא" אני ברכתים עוד לפניך, וא"כאשר אמר הק
 (צמח דוד)ברכתך לא תשפיע עליהם. 

 (כב, כח) ויפתח ה' את פי האתון
כענין "ה' שפתי תפתח" (ספורנו) בספר 'יונת אלם' –נתן בה כח לדבר 

בו נקבצו מעט מאוצרות תורתו של העילוי המפורסם רבי יונה
מינסקער (קרפילוב) זצ"ל הי"ד, מגדולי ובחירי הישיבה במיר, נדפסה

רו המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל מרשימותושיחה מאת מ
המשגיח על דברי הספורנו שמועותיו של הק' הי"ד. בדבריו תמה מרן

הללו, לכאורה זה היקש של פלא, מה מקום יש להשוות בין בקשתו
של דוד המלך ע"ה שביקש "ה' שפתי תפתח", והכוונה שיהיה לו
סייעתא דשמיא לעמוד כראוי לפניו בתפילה ולומר תהילות ה', לנס
העצום של פתיחת פי האתון, שנמנה במשנה באבות (ה, ו) בין עשרה

רים שנבראו בערב שבת בין השמשות? ברם באמת כך הוא, אכן ישדב
כח עליה בתפילה בדרגה כזו, שנעשה האדם כבריה חדשה, פתיחת
פיו של דוד המלך לומר שבחי ה' הרי היא בריאה חדשה ממש
כפתיחת פיה של האתון. יכול האדם לחולל בקרבו בכל יום נס מעין

לל באופן הנכון, גם אם איננופתיחת פי האתון, כאשר הוא עומד ומתפ
 ראוי ובלתי מוכן, מקבל הוא כוחות מיוחדים.

 (כב, כט) ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי וגו'
התרגום מתרגם "ארי חיכת בי". שואל האדמו"ר רבי גרשון העניך
מראדזין, היכן מוזכר שהיא צחקה ממנו? ומתרץ, הרי האתון לחצה

ץ רגל בלעם אל הקיר", והלחיצהרגלו אל הקיר כמו שכתוב "ותלח
היתה כל כך חזרה שהפכה אותו לחיגר, וכמו שהגמ' אומרת, בלעם
חיגר ברגלו היה, ואחרי כל זה היא עוד שואלת "מה עשיתי לך" וכי יש

 (מדשן ביתך)  היתול גדול מזה.

 (כג, ב) ויעל בלעם לבלק פר ואיל במזבח
ובב' פעמים האחרונים ,בפעם ראשון כתיב ויעל בלק ובלעם פר ואיל

כתוב שרק בלק העלה? מתרץ הגר"ח קניבסקי שליט"א, עפמ"ש
על דבר זה נסמית עינו של בלעם וכו' שאמר ומספר (נדה ל"א.)בגמרא 

את רובע, ולכך כתיב אח"כ שתום העין, א"כ היה בעל מום ובעל מום
מבואר בזבחים ט"ז., ואפי' בבן נח כדאיתאפסול להקריב אפי' בבמה כ

, ואע"ג דבסנהדרין ק"ה. מבואר שגם מתחלה(פ"ל סי' ו' גבי נח)בב"ר 
(ועי' מהרש"א שם ובבעל הטורים פ' וילך היה חגר ברגלו מהאתון שלחצה את רגלו,

כבר פירש"י שם דבוקא דאטמא שף מדוכתי' שפי ובחזקוני בלק פ' גדר מזה)
בר וכשר בב"נ כמו בבמה דידהו משא"כ סומא דהויואין זה מחוסר א

ובתוס' שם כתבו דוקא נחטטה וגם כאן נחטטה כמש"כ[מחוסר אבר כמבואר בזבחים ס"ח: 

 (טעמא דקרא)וגבי נח הנ"ל צ"ל שהיה ג"כ מחו"א וצ"ע.  ] רש"י בפסוק שתום

ובתרגום כגנת שקיא דעל פרת. וצ"ע למה (כד, ו) כגנות עלי נהר
דא"א לזרוע על (גיטין נ. ד"ה מאי)ת. וי"ל דמבואר בתוס' דוקא על פר

שפת הנהר משום שהמים מקלקלין הזרעים א"כ איזה שבח זה כגנות
על הנהר, אמנם בפרת איתא בב"ר פט"ז מעשי מודיעים עלי אדם נוטע
בי ירק והיא עומדת לג' ימים, א"כ שם הגנות מוצלחים ביותר וראוי

  (טעמא דקרא)לזריעה ולכן תרגם דעל פרת. 
"בלעם היה יודע לכוין את השעה (כד, טז) יודע דעת עליון

שהקב"ה כועס וכו' אמר להם הקב"ה דעו כמה צדקות עשיתי עמכם
שלא כעסתי עליכם כל אותם הימים, שאם כעסתי עליכם לא נשתייר

 .(ברכות ז. סנהדרין קה:)וכו' 
צריך להבין, לשם מה שינה הקב"ה את כל סדר הבריאה שלא לזעום,

ע קטן בהרבה שבאותו רגע של הזעם לאהרי יכול היה לגרום לשנוי טב
יקלל בלעם כגון להפיל עליו תרדמה או להסיח דעתו, לשם מה היה
צריך שהקב"ה בכבודו ובעצמו ישנה מהנהגתו עם העולם? אלא, ביאר
הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל משגיח קול תורה, מכאן נראה עד כמה

מעשה בראשית ניתן לכל אדם כח הבחירה, שקל יותר לשנות את כל
מאשר להתערב בבחירתו של האדם אם להצדיק או להרשיע את
דרכיו! זהו יסוד מבהיל והוא מטיל את כל כובד הבחירה של האדם על

 (לתתך עליון)  עצמו בלבד, עליו מוטלת הבחירה.

ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו
 (כה, ב)לאלהיהן ויצמד לבעל פעור וגו' 

(שהרי עיקרנו הכתוב "ויאכל העם" אשר נראה ללא צורך עימה שהשמ

. הוא מחמת שבעלחטאם היה מה שהשתחוו לאלהיהן ולא מה שאכלו)
פעור נקרא כך על שם שפורעין לפניו פי הטבעת ומוציאין רעי וזו היא
עבודתו כמו שפרש"י כאן. וכיון שישראל אכלו את המן שהיה נבלע

, על כן לא היו יכולים לעבוד את בעלבאברים ולא היה יוצא ממנו רעי
פעור. וכנגד זה התחכמו בנות מואב ונתנו לבני ישראל לאכול תחילה
ממאכליהן וזהו מזון שאינו נבלע באיברים אלא יוצא לבחוץ ובה יכלו

 להוציא רעי לפני בעל פעור ולעובדו רח"ל, ודו"ק.



 ללמדך        
 על פתחו של שאול

ִהים ִּכי הֹוֵל הּוא וַּיְִתיֵַּצב ַמְלַא ה' ַּבֶּדֶר ְלָׂשָטן לֹו וְהּוא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹו ּוְׁשנֵי נְ   (כ"ב, כ"ב) ָעָריו ִעּמֹווַּיִַחר ַאף ֱא
לכאורה עלינו להבין, במה זכה בלעם שמלאך של רחמים ישלח  היה, והיה רוצה למנעו מלחטוא שלא יחטא ויאבד".מלאך של רחמים  -ופרש"י: "לשטן לו 

 משמים להצילו מלחטוא? הרי לא מדובר בצדיק נסתר, אלא בבלעם הרשע, שרצה לקלל את עם ישראל ולכלותם!
הדרת כתבי יד עתיקים, ולשם כך מבלה הוא שעות ארוכות בספריות מעשה באברך יקר, העוסק בפענוח וה תשובה לכך, נמצא בעקבות המעשה הבא:

עמו את אוניברסיטאיות לשם עיון בכתבי יד ובספרים נדירים אותם ניתן למצוא רק שם. נוכח השעות הארוכות שהוא עושה במקום, נוהג מיודענו להביא 
 סעודתו למקום, וכך, מפעם לפעם הוא עורך הפסקה וסועד את ליבו.

ערך הפסקה, סעד את ליבו, ולכשסיים, החל לברך ברכת המזון בקול רם, כמנהגו. הוא  –ותם ימים אותם עשה מיודענו בספריה, לאחר שעות של עיון באחד מא
כלם, ולא נ כלל לא הבחין בספרנית, אשר הטתה אוזן לברכתו, ולבסוף כאשר סיים היא פנתה אליו והעירה לו כי בברכה השלישית הוא אמר: "שלא נבוש, ולא

 אינן מופיעות באף אחד מהסידורים המצויים בספריה. –נכשל", בעוד המילים האחרונות: "ולא נכשל" 
הוא זכר היטב כי כך היה גם אביו  –ואכן, כאשר עיין האברך בסידור, הוא נתן דעתו לכך שהנוסח בו בירך אכן אינו מופיע בנוסח ברכת המזון, אולם מאידך 

הבטיח לספרנית כי יברר בעבורה את המקור לנוסח האמור, ונראה היה שהדבר חשוב לה ביותר: בטרם עזב את המקום, שעות לאחר מכן, מברך... לפיכך, הוא 
 היא הזכירה לו את הבטחתו וציינה כי הינה ממתינה לתשובה.

בדיוק להיפך, ניכר היה בה כי הינה רחוקה מתורה  להשלמת התמונה נציין, כי הספרנית המדוברת, לא נראתה כמי שנמנית על עדת החרדים לדבר השם...
יב להתחקות וממצוות, מה שגרם למיודענו לתהות בינו לבין עצמו, מה לנערה חילונית גמורה, ולנוסח ברכת המזון? ובכל זאת, גמר בדעתו, כי מאחר והתחי

 הוא יעשה זאת. –אחר הנוסח בו בירך אביו 
מיודענו מצא את הנוסח באחד הסידורים, ומיד מיהר לצלם את העמוד, להקיף את המילים המדוברות בעיגול, ולשלוח בסופו של דבר, החיפושים נשאו פירות. 

 את הדף אל הספריה. בכך, סבר מיודענו, בא הסיפור אל סופו הטוב. 
וגם לא את צד הכלה, ובירור מהיר עם בני הבית לא עברו שנים, והיהודי קיבל בדואר הזמנה לחתונה. עיון קצר בהזמנה הבהיר לו, כי אינו מכיר את צד החתן 

יט כי לא הותיר כל ספק, גם הם לא הכירו אף לא אחד מהצדדים. ברגע הראשון, נטה מיודענו להשליך את ההזמנה לפח ולהתעלם ממנה, אולם לאחר מכן החל
 יפסיד מאומה אם ישמח חתן וכלה אלמונים, ובאותה הזדמנות גם יתהה לפשר ההזמנה...

הביע את  –בהגיעו אל האולם, חיכתה למיודענו הפתעה ראשונה. אחד מבני המשפחה ניגש אליו מיד עם הכנסו, בירר את זהותו, וכאשר שמע את שמו 
 שמחתו על שטרח להגיע, ומסר את בקשתה של הכלה כי יסור לשוחח עמה. 

עושה את דרכו אל הכלה, מבלי לשער בדעתו איזו הפתעה מצפה לו. התברר, כי הכלה  "לפחות לא הגעתי לשוא... ניכר שציפו לי!", הרהר מיודענו בליבו בעודו
ברת לא היתה אחרת מאשר אותה ספרנית, אשר ביקשה ממנו בשעתו לברר את פשר הנוסח בו בירך את ברכת המזון. מאחר ולמיטב זכרונו, הספרנית המדו

היא  התקשה מיודענו לכלוא את סקרנותו, ואכן, הכלה פתחה וסיפרה: –תונה חרדית לכל דבר היתה רחוקה מתורה ומצוות, בעוד החתונה הנוכחית נראתה כח
סטתה מהדרך ועזבה את הדת לחלוטין. במהלך עבודתה כספרנית היא אף הכירה בחור אמריקאי נחמד,  –נולדה וגדלה בבית דתי, אולם בשלב מסויים בחייה 
הלא היא עצמה היתה רחוקה  –ובר בגוי גמור... המידע החדש, גרם לאותה נערה התלבטות רבתית: מחד אשר הציע לה להינשא לו, אולם אז התברר כי מד

ניתוק מוחלט  –מתורה ומצוות, ולהלכה היהודית לא היה כל משקל בעיניה. אולם מאידך, הלא מדובר בצעד מרחיק לכת שאת משמעותו היא הבינה היטב 
 ובין אותו בחור, כי עד ליום מסויים עליה להחליט האם מוכנה היא לעקור עמו לאמריקה ולהינשא לו, או שמא לא... מהעם היהודי! בסופו של דבר, סוכם בינה 

הגיע המכתב ממיודענו, ובו מודגשות המילים 'שלא נכשל'! למרות ריחוקה מתורה ומצוות, הבינה הספרנית היטב את  –וראו זה פלא, בדיוק באותו היום 
יימי. היא הבינה, כי לא לחינם שלחו אליה משמים את המילים הללו, בדיוק ביום המסויים הזה, אלא בכדי להבהיר לה כי תתחרט משמעותו של המסר השמ

ואכן, עוד באותו היום מיהרה הספרנית להודיע לגוי כי אין בכוונתה  ברבות הימים על שעשתה צעד אשר בודאי משמעותו כשלון, בושה וכלימה, לעולם ועד...
החל אצלה תהליך מחשבתי עמוק, שהוביל אותה בסופו של דבר לחזרה בתשובה שלמה, כאשר  –א לו, והיא מנתקת כל קשר עמו. מאותו היום ואילך להינש

 בעל תשובה גם הוא, והיום הם זכו לעמוד יחדיו תחת החופה! –תקופה קצרה לאחר מכן הכירה את חתנה 
ו ההשגחה באותו היום לברך ברכת המזון בקול דוקא לאזניה של הספרנית החילונית... משום שלעתים, דוקא כעת, כבר היה ברור למיודענו, מדוע שלחה אות

 הוא זוכה לאיתות מיוחד משמים שקורא לו: "עצור!". –ברגע האחרון, רגע לפני שהאדם נופל לשאול תחתית ומאבד את עולמו 
גדול, ולא היתה לו זכות מיוחדת. אולם דוקא משום שהוא עמד על פי שאול, צעד אחד לפני שהוא שכן אמנם, בלעם לא היה צדיק  ומכאן, תשובה לשאלתנו:

 –ניתנה לו הזדמנות אחרונה, ומשמים שגרו לעברו איתות באמצעות מלאך של רחמים. אילו היה משכיל להטות אוזן ולעצור  –חוטא בחטא שיוביל לאבדנו 
 הרי שסופו היה בלתי נמנע! –יב ולא שינה את דרכו היה מרוויח את עולמו. אולם מאחר שלא הקש

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)בימים אלו לאור  בס"ד שיצא" במדבר -"ללמדךמתוך ( 

     ?ק המפתחות את הכרטיס כניסה למקוההאם צריך להסיר בשבת ממחזי                 
כרטיס עגול שמעבירים אותו לפני קורא הכרטיסים, ועל ידו מזהה המערכת מצוי היום בהרבה מקוואות שערים שנפתתחים באופן אוטומטי ע"י כמין  :שאלה

לא יצטרך את המנויים ששילמו דמי כניסה כנדרש. ובשבת שהשימוש בכרטיס זה אסור, המקוואות פתוחות לכל המעוניין, ויש לעיין האם ניתן למצוא עצה ש
א הורה, שהדבר פשוט שכרטיס זה הינו מוקצה, והוא לכל לי נוסבוים שליט"הגאון רבי נפת :תשובה ?להסיר את הכרטיס ממחזיק המפתחות בכל יום שישי

אף אם  הפחות כלי שמלאכתו לאיסור, ויתכן דחשיב אפילו מוקצה מחמת גופו, שהרי אין לו כל שימוש בתורת כלי בשבת, והרי הוא כעצים ואבנים. וא"כ
חות האחרים הצרורים בו שוים בערכם לכרטיס הזה והו"ל בסיס לדבר האסור והמותר, נאמר שאין המחזיק מפתחות נעשה בסיס לדבר האסור, מכיון שהמפת

יש עליו חובת ניעור לכתחילה. והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א נתן עצה לזה, שידביק על כרטיס זה  ירלטלו בתוך צרור המפתחות בשבת, שהמ"מ אסור לט
כתוב: והיו עיניך רואות את מוריך, ומכיון שהוא נהנה מן ההתבוננות בתמונה, נחשב עי"ז הכרטיס תמונה של רבו, ויתבונן בה מפעם לפעם ויקיים בה את ה
  .(וישמע משה) לכלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, ואין עליו דין מוקצה כלל

 רי

 ותיות. כ.מ.נ.פ.צ.?מה המכנה משותף בא                      
מה הוא יענה לי?, אם העובד עונה: "כן",  –מטילדה צריכה לפנות לאחד העובדים ולשאול אותו, כשהיא מצביעה על העוגה: "אם אשאל את חברך אם זאת עוגה חלבית  :התשובה לחידד    .לא הוזכר בהם משה רבינו  על חידה פר"ש:תשובה 

שיגיד העובד השני, ואז עליה לקבל את  –הרי תשובתו שקרית, והפוכה ממה שהיה אומר חברו דובר האמת. ואם היה זה דובר האמת שנשאל, תשובתו האמיתית תהיה השקר  –הרי העוגה בוודאי פרווה, משום שאם היה זה השקרן שנשאל 
    . לעונים על שתי החידות.2  בלבד. כניסה להגרלה לתושבי פתח תקווה. 1: תזכורת      במקרה שהעובד יענה לא, סימן שהעוגה חלבית, ממש על פי אותו היגיון. .התשובה כשקרית

                                                        

משפחות אנסבכר להולדת הבת הנכדה          משפחת אלוני להולדת הבת          ברהום לנשואי הבת הנכדה –הרב אבי שמואל ת ומשפח: מרכז העיר                                                 

     משפחת בירנצוייג לנשואי הבן    גוטפריד להולדת הבת הנכדההרב  –משפחות טננולד        לנשואי הבן ועקניןת הרב משפח: גני הדר  ריין להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות –משפחות וינברג   

 
   משפחת בירנצוייג לנשואי הבן    גוטפריד להולדת הבת הנכדההרב–משפחות טננולד       לנשואי הבןועקניןת הרב משפח: גני הדר כד לעול תורה ומצוות

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

תמונה של רבו, ויתבונן בה מפע
לכלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר,

רירירי

י
ש

 חידה שבועית      ררי

הרי העוגה בוודאי פרווה, משום שאם היה זה הש
במקרה שהעובד יענה לא, סימן.התשובה כשקרית

                                               

וינברג הנכמשפחות הבן להכנס ריין ריין להכנס הבן הנכ–משפחות וינברג  

פר"ש:תשובה חידה לא הוזכר בהם משה רביעל
הש זה היה שאם משום פרווה בוודאי העוגה הרי

 מזל טוב         

לאבדנו שיוביל ני–חוטא בחטא
היה מרוויח את עולמו. אולם מאח

      
מצוי היום בהרבה מקווא:שאלה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ֹער  ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ׁשְ כל מי שיש :)פרק ה'(נאמר במסכת אבות  ַויִּ
בידו שלשה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלשה דברים אחרים,  
מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה, מתלמידיו  

חבה, מתלמידיו של בלעם של אברהם אבינו. עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש ר
מדוע לא מנה התנא בפשטות   . על דברי המשנה"  ...שואל ה"חתם סופרהרשע

את ההבדלים בין אברהם אבינו לבלעם הרשע, ובחר להבליט את ההבדלים 
ותלמידיו של זה.אלא רמזה לנו המשנה שיש לפעמים    ,דרך תלמידיו של זה

שמי וביראת  בחכמה  המפורסם  חםאדם  יש  מקום  ומכל  על  ,  דעות  ילוקי 
ים אותו לחיוב ויש הדנים אותו לזכות. כיצד  נפעולותיו ועל מעשיו, יש הד

  על פי תלמידיו.רב  -ניתן לבחון ולהכיר לאשורו את מהותו של אותו אדם  
אמת   והלומד עם תלמידיו והם מצליחים בדרכי ה׳, סימן יפה הוא לרב שדרכ 

 וישר. אך אם תלמידיו נגועים בכל מידה רעה, אות הוא לרשעותו של רבם. 
על כן מתלמידיהם של אברהם אבינו ובלעם הרשע, ניכר ההבדל התהומי בין  

 (טללי אורות) רבותיהם.

ֶרְך   ּדָ ב ִלְקָראִתי ּבַ ה ִנּצָ י ַאּתָ י ּכִ י לֹא ָיַדְעּתִ ְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ה' ָחָטאִתי ּכִ ַויֹּאֶמר ּבִ
י:וְ  ֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ּלִ ה ִאם ַרע ּבְ והוא   , מוסר השכל גדול למדנו מפרשה זו  ַעּתָ

שבלעם הדשע שהיה גדול בנבואה באומות ,רבינו בחיי    מתוך דברימבואר  
ב"ה כששמע מהק  פילווא.כמו משה רבינו  ,להבדיל אלף אלפי הבדלות  ,העולם

עדיין  ,הרבה עיכובים    כל כךראה שהאתון עשתה לו    כ ואח",שאינו חפץ שילך  
אלא שכאשר פתח ,ולא עוד    .שמן השמים מעכבים בידו,לא ראה ולא הבין  

ולא נתן    ,החל בלעם להתווכח עם האתון  ,והוכיחה אותו,את פי האתון    ה'
פתח   כשאחר כךעד כדי כך שגם    .לבו ללמוד ולהבין שאין הקב"ה חפץ שילך

ותמוה איך יכל   "חטאתי כי לא ידעתי"אמר    ,וראה את המלאך,עיניו   את  ה'
  ' שאין רצון ה,כבר היה מבין ותופס    ילד קטןוהלא אפילו  ,שלא ידע  ,לומר  

הרי    ,ותאוות כבוד,שכשאדם יש לו תאוות ממון  ,ומוכח מכאן    .בהליכה זו
לתאוותיו משועבד  כע  ,הוא  ממש  כלום  דואה  באפילהיואינו    .ור 

 אליהו ברוך) בי  ר  ן(משולח
 

 

ב:  ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ ָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ י ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמּגְ ּכִ
י   המגיד מדובנא ביאר פסוק זה במשל לאדם הצועד בדרך אל העיר הגדולה. ּכִ

אם הדרך ישרה ואין מפסיק בינו ובין העיר לא הר ולא גבעה, הרי יכול הוא 
לראות את העיר אף אם היא רחוקה ממנו כברת דרך רבה. לא כן אם מפסיק 

כאילו   הר או גבעה, הרי אפילו אם העיר קרובה אינו יכול לראותה ונדמה לו
היא עדיין רחוקה ממנו מאוד. הנמשל: בלעם הרשע מסביר מדוע יש לישראל 
זכות אבות אף שכבר עברו הרבה דורות בין האבות ובין בניהם אחריהם.וזאת 
משום שאין בין דור האבות ודור הבנים שום דבר מפסיק. כי מאז ועד עתה 

ש צורים אראנו לא נתערב בישראל שום זרע גוי אחר.וזה מה שנאמר "כי מרא
ומגבעות אשורנו" עם ישראל דומה לאדם ההולך במישור ללא כל הפסקה 

"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"  גבעה, ומדוע? מפני מעלתם  -של הר או  
 להם זכות אבותם. -לאורך כל השנים לא נתערבו בגויים, ומשום כך עומדת  

 

ְלעָ  לֹו ַויֹּאַמר ְנֻאם ּבִ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ֻתם ָהָעִין:.פירש רש״י: ַויִּ ֶבר ׁשְ נֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהּגֶ ם ּבְ
עינו נקורה ומוצאת לחוץ.ויש לתמוה כי בתרגום אונקלוס תרגם    -שתם העין   

ואם כן כיצד פירש רש״י   ,להיפך: גברא דשפיר חזי, כלומר שבלעם ראה טוב
שעינו של בלעם היתה נקורה?ברם, באמת אין אדם זוכה לנבואה אלא אם 

וכפי שעשו כל ,ן מקדש ומטהר את כל החושים והאברים שלו לעבודת ה׳  כ 
כל  שכן הוא טימא את  הנביאים, אבל בלעם הרי היה הניגוד הגמור מזה, 
חושיו ואיבריו. על כן כאשר רצו מן השמים להשרות עליו נבואה כדי שלא  

למען לא    , יתברך באחת מעיניו  ' סימאהו ה  , יהיה פתחון פה לאומות העולם
עין זו היתה סתומה שהלחטוא לכל הפחות בעין זו.יוצא איפוא, שמכיון  יוכל

 (קהלת יצחק בשם הבעל שם טוב)  היה מיטיב לראות בה

היתה תקופה נוראה, תינוקות קטנים נפטרו בזה אחר   - בשכונת ׳שערי חסד׳ 
אנשי השכונה להתחזק זה, והמבוכה והצער גדלו מיום ליום. בצר להם חפצו 

כך   שונים,  שפרצופיהם  שיהיה למליץ יושר עליהם. אך, ׳כשם  באיזה דבר 
), כל אחד ממליץ על קבלה אחרת. האחד  ת דף נח ע״אוברכדעותיהם שונות׳ (

לבסוף  ועוד.  ועוד  תורה,  בלימוד  השלישי  שבת,  בשמירת  והשני  בתפילה, 
רבך זצ״ל שהיה  עה זלמן אוי שלמ ביראל , כנס אל הקודש פנימה יהחליטו לה

השכונה, והחליטו ללכת על פי עצתו. מששאלו את הרב במה כדאי   מתושבי
להתחזק? שמח הרב על הרעיון ואמר ”לדעתי, צריך להתחזק במידת הנתינה  
משפחות  וכמה  כמה  כאן  יש  מגורים.  בעניני  ובמיוחד  השכנים,  בין  לזולת 

השכנים מסרבים לחתום להם.  מרובות ילדים, שרצו להוסיף חדר או מרפסת, ו
לא חסרי,   וזה  נהנה  ’זה  שהרי  ונורא בשמים,  גדול  קיטרוג  מהווה  זה  דבר 
ואפשר שקיטרוג זה גרם לכל הצרות. אם תצליחו לתקן את הדבר הזה, בודאי  
שיוסר הקטרוג והכל יחזור על מקומו בשלום, שהרי כשניתן זה לזה בעין יפה 

כהנה וכ ובנפש חפיצה, אף מן השמים יתנו לנ טוב  כל  רבי  סיים    -נה״  הו 
זלמן על  .  שלמה  נדהמו,  חשבו...  "חיזוק"השואלים  לא  הם  נאמנים  שכזה 

לפסקו של הרב, הלכו וכינסו אסיפה גדולה של כל אנשי השכונה, באסיפה 
סיפרו על הצרות שהתרחשו על כמה וכמה מתושבי השכונה, ועל ההחלטה 

שלמה    בירקודש פנימה אל  להתחזק לתועלת העניין. ושעל כן נכנסו אל ה
זלמן שפסק את פסקו ואמר, שלדעתו הסיבה לכל זה היא צרות העין וחוסר  
הפירגון בין איש לרעהו, ובמיוחד בין השכנים בעניני המגורים, ומעתה כל 
אחד ואחד יעשה כל מה שיש לאל ידו לעשות למנוע את המשחית והמגיפה 

וכבר   פעולתם  את  פעלו  הדברים  וכמה  מקרבנו,  כמה  נחתמו  הערב  באותו 
חתימות לאישורי תוספת בניה בכל רחבי השכונה. והפלא הגדול קרה, זמן  
כלעומת  הצרות  חלפו  בגבולם,  ושבר  שוד  עוד  נשמע  לא  מכן,  לאחר  קצר 

 (דורש טוב) שבאו...
 

עם הרב מטשעסיפר   שהה  שפעם  רבי דוב בעריש בין  הרב מפוניבז' זצ"ל 
"ל במעיינות המרפא במארינבד. ובאותו מקום היה באותם ימים  ידענפלד זצוו

והיה   , שהיה מטריד את הרבנים שהיו שם בשאלות והערות סרק,יהודי מסכן 
  רב מטשעבין לקשה להיפטר ממנו. ובאחד הימים ראה איך שאותו יהודי ניגש  

ל והחל לדבר איתו, והלך מרן הרב מפוניבז' כל כברת הדרך, ובסיומה, התנצ
משום שלא יכל להסיר עינו מהצורה    .שהלך אחריהם  ,בפני הרב מטשעבין

יהודי,האצילית   אותו  עם  דיבר  מטשעבין  ובהקשבה   ,שהרב  בסבלנות 
 ("שר התורה") מופלאים.

 

אפילו אם הוא לוקח ,ח  אמר פעם כי מי שמכניס אורזי"ע  רבי אהרן מבעלזא  
זה על  אורחים  ,כסף  הכנסת  מצות  ממה    ,מקיים  יותר  קצת  שעושה  משום 

עבר הרב מבעלזא ליד בית שהכניסה אליו   שהכסף מחייב אותו לעשות. פעם
כביתו של אברהם אבינו להכנסת    היתה מסביב דרך החצר ואמר: בית כזה אינו

ימצא מיד את    אורחים. בגלל שהכניסה צריכה להיות מלפנים כדי שהאורח 
 אחד מחסידיו בא לקבל ברכה כאשר קיבל הכניסה ולא יצטרך לחפש אחריה.

 ם חוקיהלקיים. א. את  הרבי: שני דברים עליך אמר לונהיגה ברכב.  "רשיון"
המכונית שלך.   ף. ב. להכניס אורחים לתוךעליך לקיים בתוק,בנוגע לנהיגה  
   )(בקדושתו של אהרן

 

ושבים הראשונים בשיכון ויז׳ניץ בבני סיפר ר׳ משה חיים רוזנבוים ז׳׳ל, מהת
ברק, כי לעתים בתום עבודתו, לאחר שערך קניות בעיר, לפנות ערב שרך את  
רגליו בדרך העפר כשהוא נושא סלים עמוסים ממרכז העיר לדירתו. מפעם  
יוצא  היה  ערב  לפנות  אשר  זצ׳׳ל,  איש׳  ה׳חזון  מרן  את  פוגש  היה  לפעם 

אהו בעמלו, ביקש להרשות לו לקיים את  לשאוף מעט אויר, וכשמרן זצ״ל ר
כשהוא מסייע לו לסחוב את חבילותיו, והיה מלווהו עד    "עזוב תעזוב"מצות  

המשפחתי   מצבו  אודות  איש  החזון  מתעניין  היה  הליכתם  אגב  השיכון, 
 החיים)  ר(מאי .והכלכלי
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לציבור  ,בקרית גת  רוש  הגיע לדשפעם הוא    ,זצ"ל  סיפר רבי שלום שבדרון

 הבאים:   שאר אמר להם את הדברים, ובין השחלקם עדין לא שמר תורה ומצוות
לדורות הקודמים? פעם לא היו חוגגים ,אתם יודעים מה ההבדל בין הדור שלנו  

אלא שבדור    "בת מצוה", והיום כל בת רוצה שיעשו לה "בת מצוה". מה קרה?
הקודם הבת הבינה שאין כל טעם שיעשו לה "בת מצוה" וזאת משום: שהבן 

תפילין, ומעתה חייב ב״תפילין", כמו כן עד  לפני שהגיע לגיל מצוות לא הניח  
היום לא היה הבן חייב בלימוד "תורה", ומעתה מחויב ללמוד, ומה עם הבת? 
היא הרי לא חייבת בכל זה, ולכן לא מגיע לה שיעשו לה "בת מצוה" אבל 
במצב של היום שגם הבן אינו מניח תפילין ולא לומד תורה ובכל זאת חוגגים 

המשיך הרב  לפיכך אומרת הבת: אם כך אז "גם לי מגיע"!...לו "בר מצוה"... ו
שסיפר לי  ,ן לספר: אחרי תקופה ארוכה פגשתי יהודי חוזר בתשובה  ושבדר

  חזרתי בתשובה...   ," הזה ששמעתי ממךהרעיוןכי הוא מקריית גת ובגלל ה״
 ר מצוה) (אוצר ב 

 
אדם פשוט אין לו שום   ,כי  וחיבור  "צוותא"הטעם שנקראת מצווה הוא מלשון  

אך כאשר המלך מצווהו לעשות   ,הגדול הרם והנישאיחס ושייכות עם המלך  
 (ספר המאמרים) .הציווי מאחד ומחבר אותו עם המלך   ,איזה דבר

 
רב,    יש תלמידים שהם ידועים, שהם "רשמיים", תלמידים מובהקים של אותו

שהוא מכיר אותם והם מכירים אותו, מכירים באורח הדדי בעובדה כי הרב  
הוא שגידל אותם הוא שחינך אותם, והביא אותם אל ההצלחה, להתפתחות 
ולעליה.אך יש גם תלמידים לא ישירים, בעקיפין, "סודיים", נעלמים, "בלתי 

לרב אף  ידועים  שאינם  לכל,  וגלויים  ידועים  אינם  אשר  אלו רשמיים",  ם, 
תלמידים "בעילום שם" שלא הרב מכיר אותם והם גם לא מכירים את רבם, 
שהרי על כן הושפעו ממנו מרחוק, בלא כל קשר אישי, אלא רק מפי השמועה,  
שמועתו, תורתו ומעשיו וחכמתו, הם   שמתארים את הרב, אותו,  מן התיאור 

ת מתוך נדבקים אל כל אלה מתוך השמועה, הם מתלהבים מן הדוגמה שמוצג
התיאור הזה, אבל אין הרב מכיר אותם ואין הם מכירים את הרב.ומספרים על  
המגיד מדובנא זצ״ל אשר גידל בביתו ילד יתום. ילד זה אביו היה מחזר עמו  
על הפתחים, מתגורר בבית הכנסת ולן בבית הכנסת אורחים, אך לפתע נפטר 

מדובנא לביתו,    האב והילד האומלל נשאר בודד וגלמוד. אסף אותו המגיד
גידלו וחינכו עד שגדל ונעשה לגאון הדור, והוא הגאון הידוע רבי שלמה קלוגר 
זצ״ל.וכאשר נפטר המגיד מדובנא לעולם הבא, הראו לו חמישים ספרים שחיבר  
וייחסו אותם לו. תמה המגיד ואמר: הלא אינם שלי? לא אני חיברתי אותם 

כי באמת הם ספרים שחוברו על ידי  ואינני יודע עליהם! השיבו לו וגילו לו,  
רבי שלמה קלוגר, אך כיוון שהוא גידל אותו, הציל את גופו ונפשו והיה הגורם 
לכל ההצלחות שלו, ותודות לכך הגיע למה שהגיע, הרי זוקפים את כל הספרים  
לזכותו, משייכים ומייחסים אותם אליו.אם כן אל יאמר האדם "עץ יבש אני",  

הב בעולם  כשיבוא  תלמידים  כי  הרבה  לזכותו  וזוקפים  לו  ומגלים  מראים  א, 
 רבי חיים זייצ'יק זצ"ל)-(קול צופיך בלתי רשמיים.

 
 

?אפילו שהוא שותק ,איך יתכן שאדם יעבור על "מדבר שקר תרחק" : שאלה
מדבר שקר תרחק "עובר על  ,ושותק  ,תלמיד הרואה שרבו טועה בדין    תשובה:

 (אבן בוחן) )שבועות ל"א (

ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד   ּפָ י ִאם ֲעׂשֹות ִמׁשְ ָך ּכִ יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמּמְ ִהּגִ
לייב, תלמיד בן ארבע עשרה, למד בישיבה קטנה  יָך:  קוְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֹ

ברוסיה, והיה בדרכו הביתה. הרכבת היתה אמורה להגיע לתחנה ביום חמישי 
אחר הצהרים. הוא היה אמור לעלות עליה ולנסוע איתה לביתו שבסטוצ׳ין  
אשר בפולין.לייב ידע שגם כאשר הרכבת תגיע בזמן הוא יגיע לביתו רק 

שבת.הרכ  לפני  שעות  בערב,  כמה  חמישי  ביום  רק  בתחנה  הופיעה  בת 
וכשלייב עלה על הרכבת כבר החשיך היום. ביום שישי בבוקר הוא נוכח 
לשבות  כנראה יאלץ  הוא  השבת.  כניסת  לפני  לסטוצ׳ין  שיגיע  יתכן  שלא 

הוא שאל את המבקר באלו תחנות תעצור הרכבת, והחליט שאם במקום אחר.
יהו כמקום  הערים  משמות  אחד  את  בתקוה יזהה  מהרכבת  ירד  הוא  די, 

שמישהו יזמין אותי לשבת. למרבה שמחתו אמר לו המבקר שאחת התחנות  
שדודו הזקן    היא בעיר החפץ חיים    -הקרובה לראדין.לייב התרגש מכיוון 

גר בראדין. סבו של לייב היה אחיו של החפץ חיים. כנראה שהוא  - בעצמו 
ת עצרה, לקח לייב את יוכל לשבות בשבת בביתו של החפץ חיים.כשהרכב

ויר במהירות   ד,מטלטליו  דרכו  את  ועשה  לראדין,  הכיוון  על  אנשים  שאל 
הגדולה ביותר לביתו של החפץ חיים. כשהגיע לבית התקבל בשמחה על ידי  
הרבנית. היא הסבירה שבעלה כבר יצא לבית הכנסת, והוסיפה שבדרך כלל 

האנשים שמתאספים   לבית הכנסת מוקדם כי מנהגו הוא ללמוד עם  ךהרב הול
שם לפני תחילת התפילה. היא הציעה ללייב לנוח קמעה לפני שיצא לבית 
הכנסת.מכיון שלא ישן בלילה האחרון מפאת טלטולי הרכבת, נרדם הנער  
העייף מיד.כשהתעורר, הבחין בחפץ חיים שכבר ישב על יד שולחן השבת, 

טול את ידיו,  כשהוא לומד בספר, החפץ חיים קיבלו בחמימות, אמר לו לי
סעודת   את  יאכלו  הם  מכן  ולאחר  ומעריב,  שבת  קבלת  להתפלל 
להצטרף  כדי  לאשתו  חיים  החפץ  קרא  התפילה,  את  לייב  השבת.כשסיים 

הרב הזקן, אשתו, והנער בן הארבע עשרה    -הרב קידש, ושלושתם  אליהם.
לאחר הסעודה, התנצל החפץ חיים ופנה  ישבו לאכול את סעודת השבת יחד.

לישון. לייב, הלך גם הוא לישון. הוא ניסה להרדם שוב, אך ללא   לחדרו
הצלחה. הוא קם והלך למטבח, על המדף הבחין בשעון. הוא הרים אותו 
והביט במחוגים. הוא שפשף את עיניו כלא מאמין. נראה היה שהשעון פועל 

אבל השעה היתה ארבע! כיצד יתכן שהשעה כעת ארבע לפנות   -כשורה  
כשהתעורר בבוקר ניגש למטבח, שם כן הוא פנה שוב לישון.בוקר? לאחר מ

ראה את הרבנית, אשת החפץ חיים. ״גוט שבעס" הוא פתח, אחר כך שאל 
את השאלה שהטרידה אותו: ״אתמול בלילה, לאחר הסעודה, לא הצלחתי 
להרדם ולכן נכנסתי למטבח וראיתי שהמחוגים הראו את השעה ארבע לפנות  

״כן", פועל כראוי? באיזו שעה סיימנו את הסעודה?  בוקר. האם השעון הזה
״אבל הסעודה לא ארכה זמן  היא ענתה, ״זה היה מאד מאוחר כשסיימנו״.

רב כל כך״. מחה לייב הנבוך. ״באיזו שעה התחלנו לאכול? האם ישנתי כל 
לכאן?״ שהגעתי  מאז  זמן  הרבה  הרבנית, כך  אמרה  קרה״,  מה  לך  ״אספר 

ת, ישנת שינה עמוקה מאד. רציתי להעיר אותך ״כשחזר הרב מבית הכנס
כדי שתשמע קידוש, אבל בעלי לא הרשה לי. הוא אמר שאתה עייף מהמסע  
ויקדש  לך  יחכה  שהוא  אמר  הוא  לנוח.  לך  ארשה  שאני  והציע  הארוך, 
כשתתעורר.כשעבר פרק זמן ולא רצה שאני אחכה, הוא ביקש מבננו אהרן  

הסעודה. בעל את  ולאכול  לקדש  ולמוממני  ישב  שתתעורר.    די  עד  וחיכה 
 סיכמנו שכאשר תתעורר הוא יקרא לי ונשב יחד לכבודך לסעודת השבת".

הרבנית הוסיפה: ״ישנת כמה שעות, אבל הרב עמד על כך שלא נתחיל את 
החפץ חיים וגם אשתו לא היו מספרים דבר לנער  סעודת ליל שבת בלעדיך״.

 (”המגיד מספר") .הדבר!על התנהגותם המופתית אם לא היה מברר את 

   " "" " 

 "" " " 

   "" "" 

  " "" 

  שובה. (רמב"ן)  שאלת חכם חצי ת   
 ( חזון נחום) .ישנם הרבה נותני עיצה לאחרים ,ומעט לעצמם  

 אל תטריד לבך על האבוד ממך, אך תשמור מה שנשאר בידך.( כתר חוכמה) 

ל



 
                                                                                          בס"ד

 

 נבואה בלי כלי
 

בלעם הרשע קיבל מן השמים מעלות גדולות וכוחות על טבעיים עד כדי כך שהקב"ה השרה שכינתו עליו, ונאמר 
אבל באומות העולם קם, והוא בלעם. לבלעם היתה עליו "יודע דעת עליון". ואמרו חז"ל לא קם בישראל כמשה, 

מדרגה של משה רבנו, אדון הנביאים, ויש להתבונן איך זכה גוי רשע כזה לכל המעלות הנשגבות הללו, הרי 
לכל מעלה שאדם זוכה צריך קנין והכנה? ויותר יש להבין, הרי בלעם היה בעל מדות מושחתות, אוהב ממון 

ור בצע כסף, הכיצד נתנו לאדם כזה כח לקלל, הרי הוא האדם הכי גרוע בתחומו, וכבוד ומוכן לאבד עם שלם עב
את כל הכחות ההרסניים שיש בעולם הוא מגייס לצרכיו ותאוותיו האישיות, והרי הוא פרץ גדרו של עולם 

 שבתחלה היו גדורים בעריות והוא נתן להם עצה להפקיר עצמם לזנות?
י מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע? כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות רש"י כבר עמד על כך: ואם תאמר מפנ

לומר, אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב. העמיד להם נביאים והם פרצו גדרו של עולם. ועדיין הדבר פלא, אם 
י הוא זכה למדרגה כה גבוהה ברוחניות, איך נפל לשיא השפלות והתנהג בצורה הכי לא מוסרית, הרי אפילו מ

 שזוכה ללמוד תורה בלי להגיע לנבואה, בכל זאת זוכה לכמה וכמה מעלות כמובא במסכת אבות פ"ו?
זצ"ל (הובא בספר "משולחן גבוה") על פי המבואר בספר "נפש החיים" שמה  חיים יצחק חייקיןמבאר הגאון רבי 

כך נשמרים בתוכו תבואות שאמרו חז"ל יראת ה' היא אוצרו, הכוונה: לפי גודל האוצר שהאדם מכין לעצמו, 
התורה ומעלותיה. ואם בתורה כך, כל שכן במעלות הנבואה שצריך כלי גדול כדי לשמור ולאגור את כל המעלות 
הרוחניות שיש בנבואה. אבל כשהכלי שבור או שאין כלי בכלל, גם אם האדם יקבל נבואה, בקל יכול לאבד 

ת כמשה רבנו, הוא לא הצליח להכיל אותם, כי משה הכין הכל. לכן גם כשנתנו לבלעם מן השמים כוחות והשגו
כלים לנבואה על ידי קדושה וענוה, ואילו בלעם שלא היה לו שמץ מזה, כל נבואה וכל מעלה לא נתפסה בו 

 והתנהג כבהמה בצורה השפלה ביותר.
* 

את ספרו הגדול  זצ"ל שהיה מקורב לבעל "כף החיים", וזכה לראותו כותב יהודה צדקהמסופר על הגאון רבי 
בעליית הגג שבבית הכנסת "שושנים לדוד" בירושלים. וכן זכה לדבר עמו בדברי תורה, אבל מה שהתפעל ממנו 
במיוחד בגדלותו הנוראה שכאשר היה מברך כל ברכה, היה מכון מלה במלה בכוונה כמברך את המלך. וכיון 

 יסודות ההלכה לדורות. שיראת ה' היתה אוצרו, זכה שכל דבריו הנכתבים והנאמרים הם
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

אם מישהו אמר או עשה משהו שפגע בך, נסה 
למצוא או להמציא לעצמך סיבות מדוע הדבר 
אינו פוגע בך. נסה אפילו למצוא דברים טובים 
בפגיעה הזו. גם אם אתה לא מצליח לעשות 

שאתה נפגע. הדבר הטוב ביותר  ַּתְרֶאהזאת, אל 
שתוכל לעשות לפוגע, הוא להראות לו שהוא 

(ספר  .הצליח. זה יגרום לו בוודאות לנסות שוב
 "עצות מהחיים" ח"א).

 שם הניקוד
דוגמא לרמז כזה, אפשר למצוא בספר "בית נאמן" 

יחיד " על הפסוק "ומכל ָהַחי" (בראשית ו, יט):
בתנ"ך שבאה הה"א בקמץ ונרשם עליו במסרה ל' 
(לית בקמץ), כי בכל מקום או ַהַחי בשני פתחין או 

ֶהָחי בסגול וקמץ באס"ף. ואפשר שבא לרמוז שצריך 
ולא להביא יותר משניים מכל מין (חוץ  להתקמצן

מהטהורים), כדי שהתיבה תכיל את כלם".
 י בוגיד סעדון זצ"למגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רב

 

בל הוא מאבותיו ואבותיו מאבותיהם עד משה רבינו ע"ה יעל כל אב ואב מוטלת המצוה להודיע לילדיו את אשר ק"
והודעתם 'וכמ"ש בתורה  ,ללמדו תורה דוא לשכור לבנו מלמיב המחו ,ואם אין ידיעה לאב .המצוהמידיעת התורה ו

 ".וכו' וכן נפסק בשלחן ערוך יורה דעה סימן ר"מ 'לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב
 )"ח("מגיד חדשות" ח"ט עמ' קל
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 פנינים ופרפראות
 

 הלילה ואדעה מה יוסף ה' דבר עמי ועתה שבו נא בזה גם אתם
קשה לי, הרי כבר אמר לו ה' לפני כן בפעם הראשונה שלא ילך ויקלל את ישראל כי ברוך הוא, ומה עלה בלבו 

לענ"ד לומר שמכיון שראה שלפני כן שאלו של בלעם שהסתפק אולי עתה ירשה לו ה' ללכת ולקללם. ואפשר 
הקב"ה מי האנשים האלה עמך, חשב שאם כן אין הקב"ה יודע הכל, ואולי גם כעת אינו יודע מה שבלבו ויתכן 

 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). שחזר בו וכעת ירשה לו (וכמו שכתב רש"י לעיל בפסוק ט').
 

 ויפתח ה' את פי האתון וגו'
יש לדקדק מדוע לא אמר "ותפתח האתון את פיה" כמו שנאמר לגבי "פי הארץ" (לעיל טז, לב) "ותפתח הארץ 

, ולכן נזכר לדבריותר, שהאתון פתחה את פיה  מפליאויש לתרץ שבפתיחת פי האתון הנס היה את פיה" וגו'? 
 (חן בשפתותיך, כת"י). .שהקב"ה פתח את פיה

 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 ישראל על גדולי ישראל גדולי
 
 
 
 

כתיבת דברי ימי חכמי ישראל, אינה מלאכת ספרות 
כל ביוגרף חייב להיות סופר, אבל לא כל סופר  גרידא. 

נוסף לכישורי כתיבה ועריכה,  יכול להיות ביוגרף.
הכותב עצמו צריך להיות בעל אישיות תורנית בעלת 
הבנה חינוכית. ואכן, בדרך כלל כותבי ספרי 

 הביוגרפיה הם אנשים תלמידי חכמים.
 

היו גם מגדולי ישראל עצמם שמצאו זמן לשלוח ידם 
מרן בכתיבה על גדולי ישראל. הידוע מכולם הוא 

 שם"ה המופלאה שחיבר את היציר החיד"א
 ."הגדולים

 
מי שנודע בדורות הקודמים כמחבר ספרים על גדולי 

זצ"ל שהיה חלוץ  מאיר להמןישראל, הוא הרב 
לחם בתנועת ההשכלה, הספרות החרדית. הוא 

ייחד ו ,שאותה ראה כסכנה לקיומו של העם היהודי
עשרות  .כתיבת סיפורים לנוער -את מפעל חייו  כךל

חלקם היו ביוגרפיות על אישים ספרים הוציא, 
ידועים בתולדות עם ישראל, ורובם היו סיפורים 

כנגד חידושים  מסריםעלילתיים שבהם שזורים 
עבודתו נגדעה באבה כאשר נפטר . יהדותושינויים ב

ממחלה והוא בן חמשים ותשע שנים. בעקבותיו ניסו 
לכתוב ספרי קריאה ברוח היהדות: שרה הירש, הרב 

 רב יהושע זליג שכנוביץ ועוד. שלמה כהן, ה
 

מלבד הספרים לנוער, שראה בהם 'צורך שעה' 
להצלת הדור הצעיר, כתב הרב להמן גם ספרים 

: , כמותורניים חשובים המעידים על גדלותו בתורה
"מאיר נתיב" ופירוש  פירוש על מסכת אבות בשם

להגדה של פסח. כמו כן הוציא לאור את פירוש 
ספרד על תלמוד ירושלמי  הר"ש סיריליאו ממגורשי

 סדר זרעים עם הערות.
 

 זצ"ל מצא זמן לכתוב  רבנו עובדיה יוסףףבדורנו, מרן 

ת ספרו "ענף עץ אבות" הכולל מאות בעט ָאָּמן א
סיפורים על גדולי ישראל. גם בהגדת "חזון עובדיה" 

 מובאים עשרות סיפורים בטוב טעם ודעת.
 

הגאון רבי  להבדיל בין החיים, גם מרן ראש הישיבה
שליט"א, הוציא בשנים האחרונות סידרה  מאיר מאזוזז

בשם "מגדולי ישראל".  מונומנטלית על גדולי ישראל
-חשוב להדגיש כי אין מדובר בעוד ספר תולדות, כי

המעניקה זוית ראיה נדירה , ספרים בסדרתאם 
ומקורית של גדול בישראל על גדולי ישראל מכל 
הזמנים ומכל החוגים, תוך ניתוח מדויק של אישיותם 
ושיטתם, מתוך היכרות מקיפה ומעמיקה בכתביהם. 
הספרים בלולים בידע עצום, ובין השורות מובלעים 
עשרות חידושי תורה ורעיונות מקוריים. יחודיותה של 

מתבטאת בהערכה כנה אמיתית ומדויקת הסידרה 
לגדולי ישראל ללא גוזמאות הנהוגות אצל כותבי 
הביוגרפיות למיניהם, ודומה שאין לו חבר בתחום 
ספרי התולדות (אולי ספר "אישים ושיטות" של הרב 
זוין). הנה למשל הגדרה מעניינת על הגאון יעב"ץ 

 מחכמי באופיו יש ענינים "ובכמההמתובלת בהומור: 
 חצי הוא) 177( ץ"היעב: וסימניך. הראשונים ספרד

בסידרה זה, יותר מכל ספריו של  .")354" (ספרדי"
מרן הגר"מ שליט"א, באה לידי ביטוי נהדר יכולת 
הכתיבה המופלאה שלו, העשירה בפיוטיות קצב 

 ורגש יוצא דופן.
 

הוא הרב  החרדיים הביוגרפים מי שנחשב בדורנו גדול
 ביוגרפיה ספרי שחיבר עשרות, שליט"א סורסקי אהרןן
האחרונים, כשהידועים שבהם  מהדורות רבנים על

הם: "פאר הדור" תולדות החזון איש, על ששת 
חלקיו, וכן "וזאת ליהודה" תולדות הגאון רבי יהודה 

 הסגנון בין משלב כתיבתו סגנון צדקה זצ"ל.
 העכשווית, הכתיבה לבין הישן מליצי-הספרותי

 .המקורות מן שאובים לשונו ממטבעות כאשר רבים
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 הכנסת אורחים מושלמת
הסמוך  זוכוביץ מהכפררבי ישעיה  צדיק תמים היה 

הכנסת  מצות -ביותר ובמצוה אחת היה מהדר  ,למיר
 אורחים.

 
הסמוך דרך היער  האחר חצות, עבר אחד ששי יום

 מהיריד ששבו יהודיםוחרים כמה סעגלה עם  לביתו
ם פניה שיחרו ,. יצא רבי ישעיה לקראתםלעירם

הסוחרים לא הכירו את לשבות אצלו. בכפר  שישארו
שתו. בטוחים היו כי רבי ישעיה, וסרבו להיענות לבק

 להם ומה, ולינה אכילה שכרמהם כוונתו לקבל 
 את ביתםב ולשבות לעירם להגיע הם מבקשים, וולכפר

 . תםשּב
 
והדרך , שבת היום ערב הרי": ישעיה רבי בהם חקד

 כבר הכל .אצלי שתשבתו מוטב, רחוקה עוד לעיר
 חדרים מטעמים, גם וכל דגים בשר - לסעודה קןותמ

 לכם מדוע, בכפר לנו מנין ואף ,מחכים לכם מרווחים
 - בשלהם הסוחרים אך ...".?חשכהעם  ולהגיע לנסוע
 המשיכו בדרכם כאשר .לביתם להגיע הם ניםימעוני

אחד  גלגל לפתע נשבר, מילין כמה של דרך עברוו
, לכפר ברגל לחזור מיהר העגלון. מאופני העגלה

 .חליפי גלגל למכור לו מרבי ישעיה וביקש
 

את ר חזהמהר "לו: נתן לו רבי ישעיה גלגל ואמר 
 ,החמה תשקע רב לא זמן עוד שהריהסוחרים לכפר, 

 ."השבת לפני לעיר להגיע והתק כל איןו
 

ולהתארח  לכפר לחזור הסוחרים היו אנוסיםעתה 
 . ישעיה רבי של אכסנייתוב
 

 הכניס הסוסים את, שמח רבי ישעיה לקראת אורחיו
 .למספוא להם לדאוג והיצ , ואת משרתולאורוותו

 ,מיהרו האורחים להתכונן לקבל פני שבת המלכה
 בתור" אמר להם: הרבי ישעיה אל חדרם וכ והנה נכנס
, השבת לאחר המקח על לעמוד אוהב איני ,פונדקאי
 סעודות ששל - המחיר אתמראש  סכםל אני מעדיף
 לכם ויעל, לינה ומחירלרבות סעודה רביעית  שבת

 זה במחיר אך, יקר המחיר. אחד לכל זהובים חמשה
 כל ללא ביותר הטובים המאכלים את לבקש תוכלו
 ."תחפצו אשר מכל לקחת בנוח ולהרגיש, הגבלה

 
והשתאו על המחיר  החליפו הסוחרים מבטים רושפים

ידענו הן : מחשבה זההבמוחם חלפה , המפולפל
 וכוונת כלכפרי זה בלתי אל הממון עינו, ו מתחילה כי
 ...כדי להעשיר את כיסו נולנצל את מצוקתאינה אלא 

הוכרחו  ,נותרה בפניהםשברירה אחרת לא  מכיון
החליטו  בלבם אך    .עליהם   כפהשנ  למחיר    להסכים

 ידאגו להצדיקשאם כבר משלמים הם כה יקר, הם 
, דרשו בלי בושה במשך השבת כולה... את המחיר

בים על שלחן סמשל היו אדונים המ, מכל אשר בחרו
. טרקלינם ובעל האכסניה הוא משרתם עושה דברים

 םלשמשועמד הכן  עמד בהסכםמצדו רבי ישעיה 
השבת עברה על האורחים . ובלי שום תלונה בנדיבות

ממיטב המאכלים ושתו ממבחר בנעימים. הם אכלו 
 .אוכלים הם משלהם ים, כאילוהמשק

 
 לצאת השכימו, בוקרראשון של  אור עם ראשון ביום

 מהם אחד כל הניח, שנפרדו ממארחםלפני  .לדרכם
 דעת כמה עליהםוביקשו עוד ל ,ולפני זהובים חמשה
 .ממנו שלקחו הגלגלעל  לשלם

 
להם את  השיבמה הופתעו הסוחרים כשרבי ישעיה 

אמר  ,מתפשט על פניו רחב כשחיוךו ,כספם
ור מצוה כאמם שכדעת עלעלה : ''כלום בפליאה

  ".יקרה כהכנסת אורחים תמורת חמשה זהובים?!
 

גבותיהם של הסוחרים הורמו באחת, ורבי ישעיה 
 אין .הנני פשוט כפרי, למדן אינני: "מיהר להסביר

 אחת פעם אבל, מצוות של ןשכר מתן יודע אני
 מוילנא אליהו רבינו הגאון של מדרשו לבית נכנסתי
 ז"ל (שבועות ל"ה רבותינו מאמר את שהזכיר בשעה
 פני מקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה") ע"ב

 בברכת אומרים אנוש על פי מה ואריבו, "שכינה
 פני להקביל ישראל בני זכו לא למלאא" :לבנהה

, "דיים - בחודש אחת פעם אלא שבשמים אביהם
 עת בכל -תדירה היא  אורחים הכנסת ותמצ ואילו
 פני מקבלת יותר היא גדולה ולכן, לפנינו אורח שבא

 במצוה הפשוט אני הכפרי זכיתי עכשיו והנה. שכינה
 ."...בממון אמירנה וכיצד זאת וחשובה גדולה

 
 נותן הגלגל את שאף, להם ואמר ישעיה רבי הוסיף
 מכאןש, הםל לו אחת בקשה אבל, במתנה להם הוא

 שבת בערב בדרך לנסוע שלא ויקפידו יזהרו ואילך
 מכאן עצמם על וקיבלו ניאותו הסוחרים .חצות לאחר
 ,היום חצות אחר שבת בערב בדרך לנסוע לא ואילך

ינו תמיהתם: אם אאת בפניו נפרדו שטחו  בטרם אך
דוע אם ת האורחים, מסחפץ מר בתשלום עבור הכנ

 !?לפני שבת את מחיר האירוח נומכן סיכם ע
 מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר?!

 
"אילו הייתם יודעים : ישעיה רבי להם ואמר ענה

, לא הייתם מרגישים מארח אתכם בלא תשלוםשאני 
והייתם מסתפקים  ליהנות ממה שאתם חפציםבנוח 
 ".תי שתרגישו כאילו אתם בביתכם. רציבמועט



 
 

  אור המאיר 
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 ?. האם הדבר מותר"לחיים" לפני הברכה נוהגים לומר ,כשמרימים כוס יין או משקה חריף לשתות :שאלה
בשם הרב שיירי כנה"ג (א"ח סי' קע"ד הג"ט אות ב') שאפשר  )ח"א סימן נ"א(עיין בשו"ת יחוה דעת  תשובה:

ע"ש.  .הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה ואח"כ לברך ולשתות, כי גדול כבוד "בשמחתכם"לומר למסובים 
. ויש מקור לזה בגמרא בקידוש לפני ברכת בורא פרי הגפן "לחיים". וכן אומרים "לחיים"והוא הדין לאמירת 

 שבת דף ס"ז ע"ב (סוף פרק ששי).
 

 ?הראשונה) של האב או האםבליל יארצייט (לא בשנה לאב להשיא את בנו או בתו האם מותר  :שאלה
שאסור לאכול בסעודה  )סימן שצ"א(נראה דלכתחילה אין לעשות כן מפני דברי הרמ"א ביורה דעה  תשובה:

 מותר להשתתף ולסמוך על המתירים. ,בליל יארציי"ט ע"ש. ובדיעבד אם קבעו החופה בליל יארצייט
 

 האם המלה "שבת" היא לשון זכר או נקבה?  שאלה:
(נ"ו ב') בישעיה  ה שכתובהרד"ק בספר מכלול מסתפק בזה. אבל יותר נראה שהיא לשון נקבה. ומ תשובה:

 הכוונה ליום השבת. ",שומר שבת מחללו"
 

עשינו "זכרון דברים" לקניית דירה בט"ו בתמוז, וחתימת החוזה מתוכננת לתאריך כ"ו בתמוז, האם שאלה: 
 כדאי לדחות את תאריך חתימת החוזה?

 לפני ראש חדש אב אין בעיה לחתום חוזה, ושיהיה בהצלחה.תשובה: 
 

 לקנות בגד ולחדשו בשבת? ימי בין המצריםמותר בהאם  שאלה:
אפשר  ,אם יש צורך חמד ועוד. ינהגו שלא לברך שהחיינו גם בשבתות כדעת מרן החיד"א והשד תשובה:

 ן והגלות.כדאי לימנע כדי להרגיש את צער החורב -ואם לא  ,לסמוך על המקילין
 

 האם מותר בתשעת הימים לקנות או למכור חולצות לתלבושת אחידה לתלמידות?שאלה: 
 אם כדי ללבוש אותן בשנה הבאה, מותר למכור ולקנות.תשובה: 

 
 והמחיר יעלה לאחר מכן?במדה  ,האם בשבוע שחל בו תשעה באב מותר לקנות נעליים בהנחה שאלה:

 בית המקדש שחרב שווה הרבה יותר. קל ומעלה.ש 50 -אם ההנחה רצינית רק  תשובה:
 

יש לנו מפעל קטן שמכינים ומעצבים בו כובעים ומטפחות, ורצינו לדעת האם מותר לתפור מטפחות  שאלה:
 ולהשאיר הגימור לאחר תשעה באב?

כל דבר שלצורך פרנסה מותר (חוץ מטויית חוטים, מפני אבן השתיה), ובלבד שלא למכור ושלא תשובה: 
 שהגימור יהיה אחרי תשעה באב. ללבוש עד אחרי תשעה באב, וטוב

___________________________________________________________________________________ 
 חידת השבוע

 ידועה מעלת "עשרה ראשונים". היכן מצינו מעלה ב"עשרה אחרונים"?
ר יציאתו מבית הכנסת בסוף התפלה, כדי כתב שמצוה לאחֵ  הרב סדר היום (סדר הלימוד אחרי התפלה)הפתרון: 

 היוצאים מבית הכנסת. ועיין בהלכה ברורה (סי' צ' אות מ"א). מעשרה אחרוניםשיהיה 
___________________________________________________________________________________ 

 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 לרפואת דורון בן שרה הי"ו
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{ אז נדברו }
   518גליון מספר:  " | א הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלוקיו עמו.ל" לסדר: תשפ"א |  בלקפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,התפוצה במייל

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

  :בס״ד התחדשנו

מהיום ניתן שוב לקבל את 
הגיליון בשירות פקס 
 באמצעות שיחת טלפון:

לפעול לפי ההוראות (ניתן 
 )המפורטות שם..

 

להשתתפות בהוצאות  
 הגליון:
 : בבנק

  705284חשבון 
 בנק פאג"י 

   187סניף 
 

 :באשראי
 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-
 

 : בטלפון  
 (מענה ממוחשב)

0799-654321 
 

 בדואר:
, 15רח' גאולה  -פולק

 חיפה
 

תודה מראש!!!

  הוא!!!  אני עושה שנאת חינם? מה פתאום... זה

כולנו יודעים שבית המקדש נחרב על שנאת חינם... ושנאת חינם הרי לא צריך להסביר לנו מה זה... אנחנו יודעים טוב מאוד איך זה 
נוצר... אבל משום מה!!! יש מידע מסוים שחז"ל מסתירים מאיתנו ובשיטתיות!!! מה?? מה היה הנושא של השנאת חינם בדור של 

 החורבן??

שנאת חינם... אם זה מריבה על איזה בנין או ירושה או איזה ויכוח בהשקפה... ומסתמא גם בדור של החורבן היה שם איזה הרי לכל 
היה שם את המכונית תופת שהתפוצצה וממנה התחיל כל המחלוקת... ומה?? מה זה היה? ניסיתי לנחש... אולי זה מוקד הצתה... 

שלא!!! חשבתי אולי זה קשור איכשהו לויכוח של חכמים וצדוקים וגם ודאי שלא!! (כי זה  מתחיל מבית שמאי ובית הלל... אבל כנראה
לא שנאת חינם... הצדוקים היו אפיקורסים גמורים והיה מצוה לשנא אותם) חשבתי שזה אולי קשור להנהו בריוני... אבא סיקרא וזה לא 

נאת חינם בייחס לסיקריקים שהיו רוצחים גמורים... אז מה כן??? לגמרי נשמע... כי סו"ס לא כ"כ הגיוני שכלל ישראל נתבעו על ש
 אין!!! אין מידע!! חז"ל כביכול מסתירים מאיתנו את הפרט הדומיננטי הזה... למה?? 

 האמת היא שזו שאלת סקרנות נטו!!! מה היה הנושא?? ולמה חז"ל מסתירים את זה??

--- 

אבל אם שמת לב שוב יש  ...נחרב בית המקדש שעל זה קמצא ובר קמצאהמעשה בכולנו מכירים את אבל יש לי עוד שאלת סקרנות: 
הסיפור היה שבר קמצא הגיע לסעודה והבעה"ב התנפל עליו בחמת זעם...   לנו... הרי לא חושפים... שחז"ל פרט מאוד דומיננטי בסיפור

שם ולא מיחו בו... וזה לא היה בסדר ולכן הוא הלך  לא הסכים להקשיב לו וזרק אותו מכל המדרגות... וחכמים היו הואותצא מפה... 
כנראה  ...אותי לימדו שאין עשן בלי אש... אם אותו בעה"ב התנפל בכזו חמת זעם על בר קמצא :תסלח ליוהלשין וקרה מה שקרה... 

בפרט!!!! בפרט אם !! כנראה שהוא עשה משהו מאוד מאוד גרוע ש... שזה הגיע לו ביושר! טלית שכולה תכלת!!! שבר קמצא לא היה
כנראה שבר קמצא הזמין את הביזיונות האלו במו ידיו... ולא הגיע לו שיעזרו לו... בקיצור: זה  שם ולא ראו לנכון למחות... חכמים היו

ה ברור שבר קמצא לא היה שה תמים!! הוא היה פה הפרוייקטור הגדול... ומשום מה חז"ל משתיקים לגמרי ולא מציגים לנו את התמונ
המושלמת... הם מציגים לפנינו את בר קמצא כאילו מדובר באיש תם וישר נעים הליכות שהגיע לסעודה והתנפלו עליו על לא עוול בכפו 
והוא עד הרגע הזה לא יודע למה "נפלו" עליו... אז שוב אותה שאלה: למה חז"ל בכוונה לא משתפים אותנו מה היה נסיבות השנאת 

ח??? דבר שני: באמת מסקרן אותי מה... מה עשה בר קמצא... סו"ס אם חכמים לא מיחו סימן שהוא עשה חינם? על מה ניטש הויכו
 משהו מאוד מאוד גרוע... ואילו מצד שני: סו"ס יש תביעה למה כן ביזו אותו... 

וע אסור היה בשום אופן אז צריך למצא פה איזה נוסחה... של מעשה שמצד אחד הוא מעשה נורא גרוע!!!!! ומצד שני למרות שהוא גר
 לבזות אותו... ועד כדי כך שבגלל זה נחרב ביהמ"ק... 

תנסה לדמיין מה יכול להיות... אני שובר את הראש לחפש כזו סיטואציה... של מעשה כזה שמצד אחד לא יעשה ברמה הכי חמורה... 
 ומצד שני: לא מצדיק שיחרפו ויבזו אותו... יש לך רעיון???? 

--- 

  כעת לפני שניגש לתשובה... יש לי סיפור...סקרנות שלי... י שאלות העד כאן שת
נוסח ספרד... וכשהגיעו  לש"ץ היה אחד שמתפלל שם שניגש ומי .בבית כנסת נוסח אשכנז.. מנחה היה זה בחודש אלול... התפללתי 

וכאן כנז אומרים לדוד ה' במעריב ולא במנחה... נוסח אש מי שיודע:וישעי!!  להגיד לדוד ה' אוריעל דעת עצמו לסוף התפילה הוא החליט 
אוה אוה.... אין לך קדיש...  ואח"כ הוא עוד עשה ... והוא בכל זאת התעקש בכוונה לומר במנחה לדוד ה' אורי וישעינוסח אשכנז הרי זה

זה כמעט נגמר  .. חוצפה שכזו...אל תשנה... מנהג המקום. אדוני: פה זה אשכנז!! מושג מה שהלך שם.... איזה צעקות... התנפלויות...
 במכות... 

במקרה הספציפי הזה אני היכרתי את הנפשות הפועלות... ואני אומר לך שהם צדקו בצעקות שלהם... כי הכרתי את הבן  עכשיו בינינו:
הוא הזמין את  וממילאוידעתי שהוא עשה את זה בכוונה.. הוא ידע שזה יקפיץ אותם והוא רק רצה לבדוק לאיזה טונים זה יגיע...  אדם

נחשב  שהציבור התפרץ עליו... האם זה ההתפרצות ואני כעת שואל אותך:זה וקיבל את זה ביושר... ההתפרצות עליו היתה די במקום... 
  )ינם או לא??שנאת חבכלל ה יתהי השנאה הזו השאלה שלי האם על השנאה אני לא שואל... ברור שהייתה שם שנאה מכובדת...(או לא?  שנאת חינם בכלל

ממילא  דר...לא היה חינם.. סו"ס הוא באמת לא היה בס הרי אבל כאן זה כשזה בחינם!! סתם!!כי מתי זה שנאת חינם?  לכאורה לא!!!
 אה... מה אתה אומר??  הייתה לחינם...   לאההתפרצות עליו 

... למרות שלא לחינם הם כעסו עליו... עדיין עקות שלהםאני טוען בתוקף שזה כן היה שנאת חינם... למרות שהם צדקו בצ אז זהו שכן!!!
  ת!!! י מ נ י ח לא צריכה להיות  ם  נ י ח שנאת כעת תקשיב  טוב למשפט הבא:  ואתה יודע למה?שנאת חינם!!!  בכלל זה

 זה חינם!!! --לא שווה את המחיר...  ה ו ו ש א  ל  מספיק שהיא
--- 

 בגיליון זה... 6ההמשך בעמוד 

1 



  2 

 מילה אחת מלב אל לב לידידי הצעיר שלא מסתדר עם ההורים....
 לו!!! ---בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את המושג ויתייצב מלאך ה' בדרך לשטן

שטן זה דבר לא טוב... אנחנו חוששים ממעשה שטן... השטן בדרך כלל מנסה היה פה שטן!! בדרך כלל 
שצריך לדעת שלפעמים השטן הזה הוא מלאך של  אז זהו!!להפריע ולטרפד את כל התכניות שלנו... 

 לו!!-רחמים... שהוא אמנם מתייצב כשטן... אבל שטן
 (לשון רש"י...) "מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למנעו מלחטא, שלא יחטא ויאבד" 

לו!! הוא --צריך לזכור: שלא תמיד מעשה שטן זה דבר שלילי!! לפעמים זה מלאך של רחמים... שטן
 בסה"כ מנסה למנוע ממך לעשות את טעות חייך שהולך לעלות לך ביוקר... 

יתי עוד פעם התייעץ איתי בחור האם לעשות רישיון... הסברתי לו כמה שזה לא כדאי... והוא לא הבין... ניס
קצת להסביר והוא התעקש... טוב.. כעת הגיע השלב שהוא התחיל לחשוש שאני אפריע לו... שאני אתקע 

 לו מקלות בגלגלים ואני אלשין לראש ישיבה וכו'... 
אמרתי לו: תרגע... אני לא אפריע לך... צר לי!!! כמה שאני אוהב אותך ומרחם עליך... עדיין אני בן אדם... 

אם הייתי מלאך של רחמים הייתי יוצא לשטן לך... הייתי באמת יוצא נגדך כמו שטן ותוקע  !אני לא מלאך!
לך מקלות בגלגלים כדי למנוע ממך בכל דרך לעשות את הטעות הזו... אבל בשביל זה צריך רחמים של 

כ"כ מלאך... ואני לא מלאך... הרחמים שלי מוגבלים וממילא אני לא מספיק מרחם עליך בשביל להתאמץ 
  אבל תדע לך!!! אמרתי לו:למענך... אני לא עד כדי כך אוהב אותך לעשות לך טוב גם אם תקלל אותי...  

תדע לך שההורים שלך הם כן מלאכים!!! ההורים שלך האלו שהספקת לספר לי בחצי שעה האחרונה 
כ"כ  ים!!!!הם מלאכים של רחמאיזה שטן הם בשבילך... תדע לך שהם מרחמים עליך אבל לא סתם... 

אכפת להם ממך.. הם מרחמים עליך בכזו עוצמה שהם מוכנים שאתה תסתכל עליהם כמו שטן העיקר 
 להציל אותך מלהסתבך בכל מיני בעיות... 

מה אעשה שאני לא עד כדי כך אוהב אותך... ולכן אני פה האיש הנחמד... אני האיש הטוב שהולך איתך 
 לו!!!--יצב מלאך ה' בדרך לשטןויתי-באותו ראש... וההורים שלך הם ה

(ואל תאמין לי... עזוב... אני סתם מבלבל את השכל... אני לא מבין מהחיים שלי... אני סתם אומר... אני רק מבקש ממך בקשה אחת: 
  ??)תגזור קופון זה ותשמור אותו בכיס... תפתח את השורות האלו בעוד שנתיים שלוש ותגיד לי אם צדקתי או לא... עשינו עסק?

אני לא מבקש שתאהב את השטן!!! אני לא מצפה ממך שתנשק את כפות רגלי ההורים שלך בו בזמן 
שאתה מרגיש שה ם לא הולכים איתך באותו ראש... זכותך... גם אני בגיל שלך סימנתי את ההורים שלי 

ד אני כן מצפה ממך אבל!!!!!! דבר אחכ...... ע"ל... אז עכשיו תורך!!! אז אני לא מגיע אליך בטענות... 
  שתבין:

הרי אותי אתה כן אוהב!!! אדון אז נדברו הוא אלאכפאק... ואני שואל אותך: מי יותר אוהב אותך?? אדון אז 
אז נדברו?? מי סופג את נדברו או ההורים שלך?? מי שילם את החובות האחרונים שלך? ההורים או 

ההתפרצויות שלך? אני או ההורים?? מי מממן אותך מיום שנולדת עד היום? אני או ההורים שלך?? אז 
שלכה"פ תבין שאני  את זה אני כן מצפה ממך שתבין!!!!תגיד לי: מי יותר אוהב אותך?? אני או ההורים?? 

אותך?? לא!! ממש לא!! אבל מה שבטוח: כל  לא אוהב אותך יותר מהם... שוב: האם ההורים שלך אוהבים
 מישהו אחר בעולם שאוהב אותך... הוא לא מגרד את קצה האהבה שיש להורים שלך אליך... 

אתה יודע טוב מאוד שאני לא מוכן להשקיע עליך  ואת זה אתה מוכרח להבין!!! כי אתה לא מטומטם!!
הוציאו עליך... הם ודאי אוהבים אותך יותר ממני! ואם  שקל... וההורים שלך... אוהו... כמה עברו איתך... כמה

בכל זאת... אחרי כל האהבה שלהם... אם אני הוא האיש הטוב והם השטן... אז אני חושב שמתעורר פה 
 לו!!!! ---איזה חשד קל... ש... שאולי... אולי אולי יש לך עסק מול מלאך של רחמים שמתייצב בדרך לשטן

תי... אני מבין אותך שאתה כעת מתעצבן עליהם כמו בלעם שכועס על המלאך אז שוב: כפי שכבר הקדמ
 אבל לפחות תהיה מוכן וערוך לקראת ההפתעה הגדולה!!!של רחמים הזה... סו"ס הוא כעת נראה שטן... 

שיום אחד בהיר... לפתע... ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך!! יום אחד בהיר נפתחים 
ם ואתה קולט שההורים האלו... השטן הזה... זה בסה"כ היו מלאך של רחמים... והיום הזה יגיע... העיניי

 שלא תגיד שלא אמרתי...
הרי אתה עכשיו רוכב על האתון כמו בלעם.. דוהר  נו... אבל תכל'ס... מה אני רוצה כעת מהחיים שלך??

אל תנסו להטות אותי מהדרך שבה אני רוצה  קדימה... אל תגידו לי מה לעשות... אל תלחצו אותי לקיר...
 ללכת... תנו לי לחיות... די... תרדו לי מהחיים... 

אז שוב!!!! זכותך!!! בשלב מסוים מלאך הרחמים זז לפינה... הוא מרים ידיים... אין לו רשות יותר מידי  
ההורים שלך יום  צח!!אני רוצה לבשר לך שיום אחד אתה תנלמנוע מהאדם לילך בדרך שהוא רוצה לילך... 

אחד יכנעו ויתנו לך לעשות מה שאתה רוצה... הידד... קרע שטן... הצלחתי להתפטר מהשטן... זהו... יותר לא 
 מציקים לי... לא מפריעים לי... 

אבל תקופה מאוד קצרה לאחמ"כ אתה תמצא את עצמך בוכה איפה שאף אחד לא רואה... וגם אז לא 
לאהוב אותך ולקבל אותך בזרועות פתוחות... ואז אתה תבין שהם היו מלאכי נורא... אבא ואמא ימשיכו 

 רחמים... ואז נוכל לסגור את הפרשיה...
אבל תעשה טובה... רק אל תהיה כמו הגבבבר של הפרשה... נאום הגבר שתום העין... בלעם היה גבר  

עשיתי את טעות חיי... נשארתי אמיתי... אם אני החלטתי משהו אני הולך עד הסוף... גם אם כעת מגלה ש
בלעם... אוי לאותו  -חיגר וסומא ומוכה וחבול ומבוזה... אבל אני לא חוזר בי!!! זה גבבבר נוסח נאום הגבר

גבר... לפחות כזה אל תהיה!!! ברגע שאתה מזהה שההורים צדקו... תעמוד כמו גבר ותגיד להם: אתם 
 המלאכי רחמים שלי!!!   

כנות: אני מציע לך לפתוח ראש גדול... גם אם כעת מאוד קשה לך לקבל את הדעה ולסיום: כמה מילים ב
של ההורים והחלטת לעשות הפוך מהם... לכה"פ תדע בשכל שהם האנשים הכי טובים שלך!!!! מותר 
להפריד רשויות... נכון... אני לא עומד בזה... אני כעת לא מסוגל לשמוע בקולם... אבל לכן מה?? לכן אני 

להיות עקום ולחשוב שהם רוצים את רעתי? לא!! הם המלאכי רחמים שלי!!! ואני פה בבעיה... אני  צריך
 כעת לא עומד בזה... 

לפחות תכיר בחולשה!!! כן... אני מצפה ממך פה למשהו שאני לא השכלתי לעשות אותו... אני הייתי ראש 
ול ורוצים את רעתי... אבל לך מותר להיות בקיר... אם אני מבין אחרת... מוכרח להיות שההורים טועים בגד

קצת יותר אינטלגנט!! ולקרא מפה... אבא ואמא: אני יודע שאתם רוצים את טובתי... ואני גם מבין בשכל 
שאתם צודקים... מה אני אעשה שכעת אני סתום העין... אני מתפלל לה' שכמה שיותר מהר יגל ה' את 

 לי!!!! ---עת אני לכה"פ מבין בשכל שאתם עומדים בדרך לשטןעיני ואני גם אבין את זה ברגש.. אבל כ

 

  המחמאות שמהדלת האחורית...

לכל פרשה בתורה יש את הערכים התורניים שלה... פרשת 
משפטים זה נזיקין... כי תצא זה נשים... פרשת קורח זה 

בשלח זה קדשים... פרשת שמות עד  -זרעים.. ויקרא צו
 אמונה והשגחה פרטית... וכן הלאה... 

והנה אנחנו בפרשת בלק!!! מה הערך התורני שנלמד 
 בפרשת בלק?? מה הסוגיה הנלמדת בפרשת בלק?? 

 התשובה היא: פרשת בלק זה מסכת יהודי!!!! 

פרשת בלק מתחילתה ועד סופה עוסקת בסוגיה 
המהותית שעומדת ברומו של עולם שאנחנו כמעט ולא 

דעים לקיומה... סוגיה שנקראת יהודי!! בלעם רוצה מו
לקלל את העם היהודי... הוא מחפש לתפוס אותם 
בקלקלתם... והרבש"ע לא נותן לו!! מכניס לו חכה לתוך 
הפה ומכריח אותו לשבח אותם ולברך אותם... לא הביט 

 און ביעקב ולא ראה עמל בישראל...  

מבעלזא זיע"א... עיר וקדיש ר' אהרן  רק לשבר את האוזן:
מה היה המעלה הכי גדולה שלו?? שהוא היה יהודי!!! 

כל  כמובן שזה נשמע מגוחך... ר' אהרן מבעלזא קדוש ה'...
כולו דבקות וקדושה וטהרה ופרישות וכל השיעור קומה 
שלו... אחרי הכל... אחרי כל המעלות הנשגבות שלו... 

א היה בסופו של דבר יש מעלה אחת שעולה על הכל... הו
יהודי!!! מה הראיה שזו המעלה הכי גדולה שלו?? תאר 
לעצמך שר' אהרן מבעלזא היה קדוש וטהור אבל הוא לא 
היה יהודי... זה היה שווה משהו?? כלום!!! יהודי זה חלק 
אלוק ממעל!! זה משהו שפועל בשמי שמים... אחרי שזה 
פועל... כעת אפשר לשדרג את המכונה הזו לעילא 

אבל אם זה לא עובד... אז מה זה משנה אם זה ולעילא... 
שקל לבין מכונית על שלט  5מכונית משחק שעולה 

משוכללת או מכונית גדולה שיש בלונא פארק... שניהם 
לא עובדים!! שניהם לא לוקחים אותך לשום מקום!! 
יהודי זה מרכבה לשכינה הקדושה... זו מכונית אמיתית 

כשיו: כמה המכונית הזו שיכולה להוביל את הנהגת ה'... ע
שווה? האם היא טאראנטע או לימוזינה?? זה כבר ההבדל 
בין ר' אהרן מבעלזא לבין ריקנין שבך... אבל בלעם בלעם... 
שתדע לך: שגם ריקנין שבך הם אמנם טרנטע.. אבל 

 לפניך!!! הוא יהודי ואתה לא יהודי!!! 

--- 

לנו למה בלעם הוא זה שצריך לגלות  רק השאלה הנשאלת:
למה צריך שהוא ירצה לקלל ותכל'ס יצאו את הסוד הזה?? 

 לו ברכות ושבחים מהפה??

אמא שלי ע"ה לימדה אותי  התשובה היא פשוטה:
(כי סו"ס לפי הספר שמחמאות ישירות לא מדברות אליה... 

... וברור שמרן שליט"א בחן את הילדים והתפעל אמורים להחמיא
עיתון?? שהוא היה מזועזע מידיעתם... מה תרצה שיהיה כתוב ב

אבל כשהמחמאה מגיעה מהדלת  מהבורות שלהם?)
האחורית... כאן זה אמיתי!!! כשאתה עומד מאחורי הדלת 
ואתה שומע שנים שמסיחים לפי תומם... הוי... איזה בן 
אדם טוב הוא... זו מחמאה!!! כשבלעם מחמיא זה מהדלת 

כשיהודי  אבל זה לא רק זה!! זה יותר מזה...האחורית... 
עומד מול הרבש"ע... כאן צריך להיות צדיק... הקב"ה תובע 
מאיתנו להתקדם... מתי הקב"ה מגלה את חיבתו אלינו?? 
שמגיע איזה בן אדם זר ורשע ומנסה לגנות אותנו... כאן 
הקב"ה מתפרץ עליו בזעם... אתה תדבר על הילדים שלי...  

מגיע  יתכן שהקב"ה בעצמו ככה ידבר אלינו!!! אבל זה
בתור חינוך.. ואילו כשבלעם מגיע ואומר אותו דבר 
ממקום של גנות... כאן הקב"ה אומר לו באמת מה הוא 

 חושב עלינו... כי ה' דיבר טוב על ישראל...  



 

  

"גיבור הכח" שמעולם לא קיבל  
 כותרות בעיתון....

בימים אלו אנחנו פוגשים ומצדיעים לשני סוגים 
 של "גיבורי כח"!!! 

יש מצד אחד את הגיבורי כח החדשים שנכנסים 
כעת לזירה... הלא הם החקלאים שאוטוטו צריכים 

(שאין לנו שדותיהם במשך שנה שלימה להשבית את 
מושג באיזה ניסיון קשה מדובר... רק לשבר את האוזן... אם היו 
אומרים לי כעת להיגמל מהכוס קפה שלי למשך שנה שלימה 
היה לי נננורא קשה... אז זה... טיפ טיפ... טיפה יותר... וזה כמובן 

    ק)רק מההיבט המקובע הזה... יש לזה עוד כמה השלכות ודו"

אבל!!! במקביל... יש לנו את הגיבורי כח הותיקים... 
את הצבא קבע... את החיילים למודי הקרב עם 
עיטורי גבורה שלחלקם יש גם צלקות גבורה על 
מאבקי איתנים שלא תמיד צלחו... הלא הם 
המתמודדים מידי יום ביומו בענייני קדושה... אמנם 

ייל ויש לכולנו יש התמודדויות בזה... אבל יש ח
חייל... ויש כאלו שהניסיונות שלהם יותר 
משמעותיים... כן... זה בדיוק כמו שמיטה... לכולנו 
יהיה שנת שמיטה... ובכל זאת יש חקלאי ויש חרדי 
קלאסי שצריך להיזהר בהפסד או סחורה בפירות 

 שביעית... 

והאמת שלא זכרתי את הגמ' בקידושין שמקשרת 
. כן... הגמ' בקידושין בין שני הגיבורי כח האלו..

אומרת שגיבורי כח עושי דברו הולך על שני 
(והיום גם אנשים... או על שומרי שמיטה או על רווק 

הדר בעיר ואינו חוטא.. אני שכחתי את הגמ'  אברך)
 הזו. אבל אתה יודע מי הזכיר לי את זה?

התקשר אלי חבר לקבל כח בהתמודדויות בענייני 
ה זמן מתחזקים אחד קדושה... שנינו כבר הרב

 מהשני... וכעת הגיע תורו לקבל ממני כח... 

התחלתי להזכיר לי את המאמרי חז"ל עד כמה הוא 
חשוב בשמים... ומה שכתוב בזוה"ק שמי שעומד 
בניסיונות בקדושה הקב"ה מוסר בידיים שלנו את 
כל הברכות... ואז הוא טען לי את הטענה שכ"כ 

באמת  מוכרת לי באופן אישי: אם באמת
ההתגברות שלי כ"כ חשובה בשמים... אז אנא ה'... 
למה ה' לא מציץ עלי מהעננים ושולח לי איזה 
קריצת עין... שהרבש"ע יגיד מילה... שיגיד שהוא 

 מרוצה ממני... 

כן... זה קשה... אתה מתמודד... וזה קשה... ואין פה 
אף אחד שיטפח לך על השכם כי אף אחד לא 

יודע... אז נו... רבש"ע... תגיד לי  יודע... ורק הרבש"ע
מילה... אבל ש... ש... שקט!!! לא רק שאין פידבק... 
ההרגשה היא דפוקה... סו"ס ניסיונות בקדושה זה 

 בוץ... זה רפש... ואפס פידבק...

--- 

ואז תוך כדי השיחה!!! בשלב מסוים העברנו נושא... 
 ואז... לא יודע איך הגענו לזה... הוא התחיל לדבר

איתי על "קרן השביעית..." הוא אומר לי: לא יודע!! 
קרן השביעית זה משהו שמעצבן אותי... אני לא 
מבין למה אני צריך לעזור לחקלאי לשמור 
שמיטה!!! שיחליט: אתה רוצה להיות גיבור כח? אז 
בבקשה... תשבית את השדה שלך כמו גיבור 

אמיתי... אה... אתה לא גיבור..? אתה לא מסוגל 
שבית את השדה??? אז כל טוב!!! הפסדת!!! לא לה

 קבלת את התואר גיבור כח...

טען לי אותו אחד: לא מקובל עלי שאנחנו ניגש 
חקלאי... נעטוף אותו בצמר גפן... נתרום לו כסף... 
נעזור לו לשמור שמיטה... והוא עוד יקבל את התואר 
גיבור כח... למה לי לא עוזרים??? גם לי קשה... גם 

צריך המון המון גבורה בשביל לשמור על עצמי... אני 
למה מרן ר' חיים קנייבסקי לא מבקש ממני ברכה... 

 למה רק הוא מקבל כותרות?? 

הנה... ענית בעצמך את  אתה יודע מה עניתי לו??
התשובה... לפני רגע שאלת אותי למה הרבש"ע לא 
מציץ מהעננים וקורץ לך... אז הנה!!! ענית את 

אתה  ליט!! אתה גיבור או לא גיבור???תחהתשובה! 
רוצה שעל כל התגברות הרבש"ע יעטוף אותך בצמר 
גפן ויחמיא ויגיד לך שכל העולם עומד עליך... לא 
אדוני! תחליט: אתה רוצה להיות גיבור או לא??? 
אתה רוצה להיות חייל נאמן של הקב"ה... או שאתה 

זה אדוני: גבורי כח כל הזמן מחכה לקופלימנטים?? 
 גיבור כח!!!

קום כמו חיל אמיתי!!! וקדימה... תסתער מול 
  החזית... תלחם עבורנו...

אותם חקלאים הם לא  אין הכי נמי... מה שנכון נכון...
בהכרח אנשים גיבורים!! ובשביל זה אנחנו פה.. 
מקום הניחו לנו להתגדר בו בשביל להזרים להם 

אותם גיבורים... אז במקום להתעצבן כוחות ולעשות 
ותבין שנדרש  קח קרדיטולא לפרגן להם... אדרבה... 

 להיות גיבור אמיתי!!!

ממך נדרש להתגבר איפה שאף אחד לא רואה... אף 
אחד לא ירכיב אותך על הכתפיים... אף אחד לא 
יעשה עליך כתבות מעריצות בעיתון.. אף אחד לא 

תגבר... אתה נמצא יגייס כסף בשביל לעזור לך לה
לבד לבד בשדה הקרב... נלחם לבד!! נאבק לבד!!! 

 מתגבר לבד למענו יתברך... 

וכמובן!!!!! כמובן שאח"כ אתה שואל אותי: מי אמר 
אז שאני חשוב בעיני הקב"ה?? מי אמר? אולי לא... 

קח את כל הערצה שיש לנו  הנה!! כעת יש לך מדגם...
רצה!! אחרי הכל מגיע להם הע ויש לנו!!!לחקלאים 

יש פה הרבה גבורה!!! וכעת דון מינה ומינה... תנסה 
להשוות את הגבורה שלהם לעומתך... ברור שנדרש 

 ממך גבורה פי מאה... 

אבל תבין שאת הגבורה שלך אי אפשר להנציח 
בעיתון... וגם מרן ר' חיים קנייבסקי לא יבקש ממך 

ם ברכה... אבל הרבש"ע בכבודו ובעצמו מפקיד בידי
 של צדיק יסוד... את כל הברכה והשפע של העולם... 

--- 

עכשיו: לגופו של עניין... נחזור רגע לגיבור כח השני... 
באמת למה שאני אתן החקלאי ששומר שמיטה!!! 

וכי בן אדם שקשה  הוראת קבע ל"קרן השביעית"??
לו לשמור שבת אני צריך לתת לו כסף שישמור 

ן... מקסימום אני מוכן שבת... שיחליט אם הוא מעוניי
לעשות לו קירוב... אבל ממתי נותנים כסף לאדם  
 שישמור תורה ומצוות... זה עניין שלו מול הרבש"ע??  

אבל אני  אז יש בזה כמה תשובות טכניות פשוטות...
אתחיל דווקא עם התשובה האישית שלי... 

 שמסתמא אתה הכי פחות תתחבר אליה...  

אני הציוני המקורי מהסוג מה אעשה שאני ציוני!!! 
של ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל... אני אוהב את 

ישראל... אני מחובר בכל נימי נפשי למצוות  ארץ
התלויות בארץ... וממילא הראש שלי עובד בצורה 

 אחרת!!!

האדמה אמנם שייכת לחקלאי.. אבל ארץ ישראל   
 היא שלי!!!

עיה אם החקלאי לא ישבית את האדמה שלו... זה ב
עם ארץ שלו... הוא מחלל שבת... אבל מה יהיה 

ארץ ישראל היא לא אדמה פרטית  ישראל שלי...
שאני אגלה לך שלו... ארץ ישראל זה עניין שלי!! 

אתה יודע למה סבתא שלי נולדה בהונגריה??  סוד:
אתה יודע למה דוד שלי ר' מיכאל דוב בער 

אתה יודע  וויסמנדאל היה גר בצכסלובקיה???
כי אלטער אלטער אלטער זיידע שלנו היה גר  ה??למ

כאן בארץ ישראל והוא לא שמר שמיטה!!! ומשה 
רבינו הזהיר אותו באלץ אזהרות בפרשת בהר שאם 
הוא לא ישמור שמיטה יבואו עליו כל הקללות 
שבפרשת בחוקותי... והוא כנראה לא שמע... ומה 
שקרה "והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה 

(לא שמים לב... אבל והם ירצו את עוונם"  בהשמה מהם
פרשת הקללות לא מתחילה בבחוקותי, אלא בבהר...  הפרשה 

    מתחילה בשמיטה ומסיימת בעונש על שמיטה)

והנה... עכשיו... לא יודע איך זה קרה... אבל יום אחד 
נולדתי... ומצאתי את עצמי בארץ ישראל... לא יודע 

אבל אני כעת כאן!!  מי עשה את זה ואיך זה התגלגל
קיים סיכוי שרוב וכעת לקראת שנת התשפ"ב 

אתה  אדמות ארץ ישראל ישבתו בשנת השמיטה!!!
שומע? עם קצת מאמץ מצידנו יש סיכוי שרוב 

 ארץישראל!!!  לא מדינתישראל!  ארץאדמות 
ישראל... רוב האדמות הולכות לשבות בשנת 

ם השמיטה... לי ולך הקטנים יש את האפשרות לגרו
מעניין  אז תגיד לי:שיקרה הדבר המבהיל הזה!!!! 

אותי החקלאי?? הוא נושא פה??? האדמה במקרה 
אני מדבר איתך כאן על ארץ הטוב מוחכרת לו... 

 רבותי: קצת ציונות אמיתית...  ישראל שלי!!!

שתבינו: כל ההסלמה בדרום בחודש שעבר... הכל 
צים התחיל מימין קיצוני שמרוב אהבתם לא"י הם רו

לגאול בתים וקרקעות... וההשקפה שלנו נגד זה כי 
זה התגרות באומות ובנקודה הזו אנחנו אנטי 

אבל אני לא ציונים... אנחנו לא עולים בחומה... 
אני רוצה  מדבר על זה... אני ציוני נוסח סאטמאר...

לגאול קרקעות בארץ ישראל לא בגישה לאומנית!! 
נהגו לפי אלא מתוך כמיהה שבקרקעות האלו ית

 רצון התורה... 

חסידי קהילת קודש סאטמאר... זכיתי והילד שלי 
לומד בחידר על טהרת קודש שממומן על ידכם... 
אתם ב"ה גואלים מוסדות אחד אחרי השני כדי 

אז שיתנהגו על טהרת הקודש ולא ע"י עוקרי הדת... 
יש כך  הנה!! יש לנו כעת משימה מאוד נקודתית!!

שראל שהציונים במשך מאה וכך קרקעות בארץ י
חמישים שנה דאגו שלא ישמרו שם שמיטה... 
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עם  ואנחנו כעת רוצים לגאול את האדמות האלו... 
קצת מאמץ אנחנו גואלים את השדה אחוזה של  

כן... לכל יהודי יש שדה אחוזה בארץ  סבא שלך!!!!
ישראל... ושדה אחוזה למי שיודע זה דברים 

 העומדים ברומו של עולם...

ל הנראה השדה אחוזה של סבא שלך נעבדת וככ
בשנת השמיטה... ואנחנו יכולים בלי הרבה מאמץ 
לגרום שהארץ ישראל שלנו תהיה מושבתת בשנת 

(אל תשכח השמיטה שזה מקרב את הגאולה!!! 
 שלא 

אומרים תיקון חצות בשנת שמיטה... שמיטה זה גאולה 
 בפועל...)

הוא אם ככה... אז מי רואה פה את החקלאי... 
בכלל לא הנושא... אני לא עוסק עכשיו בקירוב... 

  אני חושב על הארץ ישראל האהובה שלי...

זו התשובה שלי... זו הסיבה שאני תרמתי לקרן 
השביעית... אבל לאלו שלא מתחברים לארץ 

(אלו שכבר לוטשים עיניים לשדה תעופה לברוח ישראל... 

ם יש הסברים לכ ביולי אוגוסט לנופש ב... לא יודע איפה)
 הרבה יותר פשוטים... 

לחקלאים יש קושי מאוד מאוד גדול לשמור 
שמיטה!!! זה לא כמו פעם שלכל אחד היה שדה 
משלו... מדובר כאן במערכת חכירה ועובדים זרים 

ומדובר בהפסדי שאי אפשר לעצור את זה פתאום 
שאם היה כזה ניסיון ליהודי עובד ה'  עתק!!!!!

(גם לא בטוח... כי לצערנו בזה.. נשגב הוא היה עומד 

אבל  בדיני ממונות יש כל מיני הפתעות לא נעימות)
כשמדובר ביהודי פשוט כמוני וכמוך (ואולי קצת 
פחות) ובבת אחת נוחת עליו ניסיון בסדר גודל 

זה ניסיון שלא מותאם של הפסדים של מיליונים... 
והיות ואנחנו יכולים לעזור לו... ע"י  לממדים שלו!!

השתתפות של כמה שקלים בחודש למשך שנה 
וחצי אנחנו יכולים קצת לאזן את עוצמת הניסיון... 

אז יש שתהיה קצת יותר מותאמת לרמה שלו... 
עניין לעזור לו כי זה משהו שאפשר!!! אפשר לעזור 

אם הייתי יכול באמצעות כסף  באמצעות כסף!!!
לתת כח לחבר שלי בהתמודדות שלו בקדושה 

ים אותך בשבילו ולא לחקלאי... דא הייתי מתר
עקא!! שניסיונות בקדושה זה לא שייך לכסף!!! 
זה שייך לחדר יחוד של קוב"ה עם המתמודד... 
כסף לא יעזור כאן... לא תצליח לשחד את 
הרבש"ע בכסף... הוא רוצה אותו בגודל טבעי!!! 
בשמחתם לא יתערב זר... הייתי מאוד שמח לתת 

יה לי חלק וזכות בעמידה לו כמה שקלים כדי שיה
אבל אין!!! בניסיונות של חבר שלי בקדושה... 

בשמחתם לא יתערב זר... יהיו לך לבדך ואין לזרים 
אבל כאן?? כאן בשמיטה אני כן יכול לדחוף  איתך.

את עצמי... כאן יש חקלאים שצועקים גיוואלד... 
אין לנו את כוחות הנפש להיות גיבורי כח... ואני 

וזה לא בחינם!!! אני לא הם את הכח!! יכול לתת ל
ברגע שאני נותן להם כח להיות גיבורי  פראייער...

כח... אז יש פה שותפות גמורה וחלוטה שאני 
בעצמי נהיה גיבור כח!!! זה תקף הלכתית לא 

 פחות ממכירת חמץ... 

וכאן במאמר המוסגר: ישנה איזושהי שמועה 
ל מה אני לא יודע עשחקלאים הם מיליונרים... 

אני מכיר הרבה אנשים שרצו לעשות  אתה מדבר...

כסף... ואני לא מכיר אחד שהלך להיות חקלאי!! יש לי 
חבר שפתח חנות סלולר... יש אחד שעובד 
במחשבים.. יש קבלן... יש מתווך... וכן הלאה וכן 
הלאה... כל האנשים האלו זה אנשים שרצו לעשות 

להיות כסף... למה אני לא מכיר אחחחד שהלך 
חקלאי?? הרי הם מרויחים מליונים?? למה כמעט כל 
החקלאים זה... זה בנים של חקלאים?? התשובה 
ברורה: חקלאי לא מרויח הרבה כסף!!! הוא כן צריך 
לגלגל הרבה כסף!! יש הוצאות אדירות וצריך לדאוג 
שהכנסות יהיו טיפה יותר... וזה בדיוק הסיפור 

ת השמיטה נפער הבעייתי כאן!!! שברגע שמגיע שנ
פער מלחיץ בין ההכנסות להוצאות... שכמובן... לי יש 
בטחון גמור שציויתי את ברכתי וכו'... אבל זה טוב רק 

(בטחון בה' זה רק לשימוש לשדה שלי!!! לא לשדה שלו!! 
אישי... אין לי רשות לבטוח בה' שיתן כסף לעני... וגם לא שיסדר 

 את החקלאי בשמיטה...) 

ים... אגב: אני לא חקלאי!!! אני לא עד כאן חקלא
 עושה מזה כסף... 

מה כן??? חלק מהאדמות כן שייכים לי... אני עדיין לא 
יודע איזה אדמה... כשהמשיח יגיע יתברר לי... אנא 
ה'... רחם עלי... תגלגל איכשהו שהשדה אחוזה של 

 נחלת הבית אב שלי תשבות בשנת השמיטה... 

--- 

אני רוצה שתבין:  ור כח האמיתי...נחזור הבייתה... לגיב
פעם לככככולם היה שדה!! בדיוק כמו שהיום לכולם 
יש יצר הרע... ממילא פעם מי ששמר שמיטה היה 

למה? כי כולם צריכים לשמור שמיטה...  גיבור כח....
ששמר שמיטה אין ולכולם קשה... וממילא פעם מי 

סיבה שהוא יקבל כותרות בעיתון ומרן ר' חיים 
קנייבסקי לא ביקש ממנו ברכה... כי זה כמו לבקש 
ברכה ממי שממחלים קורונה... חצי מהציבור החרדי 

 מחלימי קורונה... 

ממילא פעם לשמור שמיטה זה היה מצד אחד מאוד 
קשה!!! אבל אתה מתמודד לבד!!! כי כל אחד 

ודדות שלו... מול השדות שלו... ומול מתבשל בהתמ
וממילא אף אחד הבטחון האישי שלו מול הרבש"ע... 

סו"ס כל אחד  לא יודע מה עובר עלי בתקופה הזו...
עובר את זה בצורה אחרת.. יש כאלו שדווקא קל להם 
לעזוב את השדה לשנה... ואילו לי מאוד קשה... כי אני 

אוד יסודי מאוד נקשר לאדמה... או שאני טיפוס מ
ואני רואה מול העיניים איך העץ צריך איזה טיפול ואני 
חייייב לעשות לו איזה טיפול וזה בוער בי כמעט כמו 
סיגריה בשבת... בקיצור: על זה נאמר גיבורי כח!!! כי 
סו"ס כולם מתמודדים... ותכל'ס כל אחד עובר את זה 
בצורה אחרת ורק הרבש"ע יודע כמה גבורת נפש זו 

 צידי.. היתה מ

אז זהו!!! שהיום המגרש של הגיבורי כח באמת עבר 
כי החקלאי הוא כבר ממזמן לא לניסיונות בקדושה 

נחלת הכלל... הוא נהיה תצוגה כזו... או שהוא שומר 
שמיטה וכולם מחבקים אותו או שהוא בכלל לא 
בפרשה... ואילו בניסיונות בקדושה כולנו מתמודדים... 

עליך כותרות על זה שאתה אף אחד לא הולך לעשות 
 לא נופל באינטרנט כי... כי כולנו בהתמודדות.. 

אבל בכל זאת!!!! בכל זאת רק הרבש"ע יודע מה עובר 
רק הוא יתברך יודע עד כמה אצלך השמירה  עליך...

הבסיסית ביותר עולה לך בדם וביזע... רק הרבש"ע 

יודע מה עובר עליך כשאתה יודע שיש לך פה 
ואתה מתגבר. איזה חזית היתה  אפשרות גלישה

לך כעת פה!! את זה אף אחד לא יודע... סליחה... 
 בעצם כולם יודעים... ו. ולא יודעים כלום.

ומי כמוך יודע עד  וממילא אתה הגיבור האמיתי!!!!
כמה שזה לא סתם מחמאה... אני לא טופח לך על 
השכם ואומר לך: איזה גבבבר אתה... יש פה באמת 

המון המון גבורה!!! אז אין ברירה... באמת צורך ב
קח את הקרדיט!!! אתה מוכרח לטפוח לעצמך על 

 ---השכם... ידינו כבולות... 

אני פושע ורשע...  אמר לי פעם בחור אחד בתסכול:
ולמה??? הרי אם מישהו היה נותן לי מאה שקל 
ואומר לי: זה בשביל שתשמור על העיניים בשעה 
הקרובה... הייתי שומר... נכון?? זאת אומרת: שאם 
לא שמרתי על העיניים... זה אומר שהיראת שמים 

 שלי לא שווה מאה שקל..?? לא כך??

 אמרתי לו: אני מבין את הטענה אבל יש לך טעות!!!
אתה טוען שאם הייתי נותן לך מאה שקל היית 

בגלל  ואני שואל אותך למה??שומר על העיניים... 
רוצה להרויח מאה שקל?? בגלל שאתה לא  שאתה

לא!!! אם תתבונן היטב רוצה להפסיד מאה שקל?? 
הסיבה היא: שאם הייתי היטב... לא זו הסיבה!! 

מבטיח לך מאה שקל על שמירת עיניים... היית 
שווה מאה  שווה!!!!קולט שהשמירת עיניים שלך 

וזה מה שהיה נותן לך כח... לא הנגן שהיית  שקל!!
במאה שקל האלו... לא זה מה שהיה מדבר קונה 

 (זה אולי מדבר אליך בשעות של ישיבת בין הזמנים)אליך... 
אבל בשמירת העיניים... עיקר הקושי נובע מחוסר 
הערכה והכרה בהתגברות שלי... ברגע שאני רק 
אעמיד אותך מול עשרים שקל ואתה תפנים 
שתנודות העפעפיים שלך שוות עשרים שקל... 

אם ככה... בל כח לשמור על העיניים... אתה תק
אתה טוען שהיראת שמים  אמרתי לאותו אחד:

שלך לא שווה מאה שקל... הראיה: שאם היו 
נותנים לך מאה שקל היית מתגבר... אז זהו שלא!!! 
יש לך טעות באבחון... הנקודה פה היא אחרת: 
תראה באיזה שפל של דימוי עצמי רוחני אתה 

י נותן לך עשרים שקל על נמצא.. הרי אם היית
שמירת עיניים היית שומר... נו... ואם אתה לא 
שומר... סימן שאתה עד כדי כך לא מחשיב את 
ההתגברות שלך... שאתה לא שם על זה אפילו 

מול נקודת  וזו הבעיה שלך!!!!עשרים שקל... 
התורפה הזו אתה צריך לעבוד!! להתחיל להעריך 

תחיל להפנים את העמידה בניסיונות שלך!!! ת
שאתה גיבור כח הרבה יותר מהחקלאים שאנחנו 
מחבקים אותם בימים אלו... כן... צריך לדעת 
שכמה שהניסיונות כיום קשים יותר בסופו של 

אני  הנוער בסיכון שבנו!!!דבר עיקר הקושי הוא: 
לא קולט כמה אני מעניין את אבא שבשמים... 
אתה לא קולט כמה אכפת לרבש"ע אם אתה 

בר למענו או שלא... ועיקר היצר הרע פה מתג
"ויזנב"!!! לעשות ממך זנב... לתת לך תחושה 
שההתגברות שלך לא שווה עשרים שקל... אם רק תשנה 
את התפיסה ותפתח זוה"ק ותראה מה כתוב על זה... 
אתה תהיה גיבור כח!!!! אז הנה... לשנה הקרובה יש לך 

ד מולם ותזכור גיבורי כח בכותרות מול העיניים... תעמו
שלמעשה אתה הגיבור כח האמיתי כאן... רק מה נעשה 

 שאתה עדיין בחזית... עדיין לא חזרת משדה הקרב... 
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 המרפסת שעל החומה... המשקיפה להר צופים....

.. אבל ברוכים הבאים לבית משפחת צופיה... כן... הרבה עולי רגלים מכירים את המשפחה שלנו... אנחנו מתגוררים בירושלים.
לא סתם!!! הבית שלנו ממוקם באזור איסטרטגי... אנחנו גרים צמוד לחומת ירושלים!!! אמנם המחיר הוא שאנחנו יחסית 
רחוקים מבית המקדש בייחס לבתים אחרים... אבל סו"ס אנחנו הברוכים הבאים של כל עולי הרגלים... אז דבר ראשון: בזכות 

שלים אין שום מרפסות... אסור לפתוח מרפסת מפני אוהל הטומאה... אבל לנו יש זה יש לנו זכות לפתוח מרפסת!!!! בירו
מרפסת שפתוחה מעל החומה החוצה... בזה אין שום בעיה... ובאמת בזכות המיקום היחודי שלנו יש לנו כל מיני תפקידים 

!! לדוגמא: בתקופה הזו יש כל מיוחדים ואהובים... אנחנו משמשים הרבה פעמים בתפקיד: "קול צופייך נשאו קול..." הנה
כמה ימים תהלוכות מרהיבות עין של מביאי הביכורים שעולים לירושלים... וברגע שהם מתחילים להתקרב לירושלים יש 

(תלוי לפי חשיבות האנשים מביאי הביכורים... אם זה קבוצה מכובדת או משלחת מיוחדת מירושלים שיוצאים לקראתם לקבל את פניהם... 
    מיוחד אז יוצאים לפניהם אפילו הגזברים והפחות וכו'...)גדולה ב

עכ"פ לפני שבוע ימים נקש אצלנו בדלת לא פחות ולא יותר אחד מז' האמרכלים של בית המקדש!!! אוה... איזה אורח 
חת של ביכורי חשוב... אבל הייתה לו בקשה צנועה... אנחנו פה בעמדת היכון... אנחנו יודעים שמחר אמורים להגיע לכאן משל

יין מקדש נפתלי שזה מרחק רב... ואנחנו רוצים לקבל את פניהם בצורה מכובדת... ואנחנו לא יודעים בדיוק מתי הם מגיעים... 
 האם אתם יכולים לתת לי התרעה קצרה מראש??

יזות ויצא לשער בטח... בשמחה... אם האמרכל בכבודו ובעצמו מבקש צריך לעשות לו שירות מיוחד... יענקי התארגן בזר
העיר שמתחת הבית שלנו... וחיכה לאיזה טרמפ... ותוך כמה דקות היה שם יהודי שבדיוק יצא מירושלים שמח וטוב לב.. 
(אתמול הוא הקריב קרבן תודה ונשאר בלילה מדין לינה ועכשיו הוא יצא...) יענקי ביקש אם הוא יכול להצטרף איתו לכמה 

נסיעה בכרכרה הגענו להר הסמוך הנקרא צופים... שם יענקי ביקש לרדת... ו... ורץ מהר ק"מ ספורים... ואחרי חצי שעה 
למשפחת אבן בוהן... זו משפחה שאנחנו איתם בקשר עין!!! אנחנו רואים אותם מהמרפסת שלנו והם רואים אותנו... ומאידך 

 שפחה אחרת שגם להם יש תצפית להר שממול וכן הלאה)(ושם גם להם יש קשר עין עם מדהיינו להר רמה...  -יש להם תצפית להר שממול
יענקי מידי פעם מבקר אצלם ומתאם את המשימות הנדרשות... והוא סיכם איתם שברגע שהם רואים תנועה של עולי רגלים 

 מכיוון רמה... מיד לסמן לנו ואנחנו נזעיק את האמרכל והגזברים לצאת לקראת מביאי הביכורים... 
ות... כעת שוב הוא בא לעמוד על אם הדרך לחפש טרמפ חזור לירושלים... והנה... את מי הוא רואה?? את יענקי חזר מהשליח

היהודי הנחמד שלקח אותי מירושלים... מה קרה?? למה לא המשכת?? למה אתה נראה עצוב?? אל תשאל... כשירדת 
ודה ומצאתי שם כזית בשר תודה ששכחתי מהכרכרה פה בהר צופים... פתאום נדלקה לי נורה אדומה... פתחתי את המזו

לשרוף אותו בירושלים... (תכננתי לשמור אותו למישהו שרצה לאכול ובסוף הוא לא הגיע) וקיי"ל: מי שיצא מירושלים ונזכר 
שיש בידו בשר קודש, אם עבר צופים שורפו במקומו... כבר לא מטריחים אותו לחזור כי זה מידי רחוק... אבל אם לא עבר 

ם חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה... בקיצור: אני צריך לשוב על עקבותי ולחזור ולשרוף ועכשיו ללכת לבקש צופי
עצים מעצי המערכה... לא נעים... יענקי עודד אותו... אל תדאג... זה בסדר... אני אחזור איתך לירושלים ותבא אלינו הבייתה... 

צים מהמערכה... אותו יהודי חזר עם יענקי... יענקי ארגן לו כמה עצים שנשארו אני אדאג לך לעצים... לא תצטרך לבקש ע
מכהן אחד שהתארח אצלנו בדיוק אתמול וגם הוא שרף את הנותר של החזה ושוק שהוא לא הצליח לסיים ונשאר לו עצים... 

נה עליהם ולכן זה לא מעילה... סו"ס זה שירות (נכון שלב בי"ד מתאותו יהודי מאוד שמח... זו הרגשה לא נעימה לקחת עצים מהמערכה... 

אמא לא נתנה  שנותנים לאורחים שמגיעים לירושלים ומאיפה יש להם אפשרות להשיג עצים... אבל סו"ס זה ממון הלשכה... והנה חסכנו לו את זה...)
ר שני וכוס יין משובח של לאותו יהודי לצאת עד שלא ילך למקווה לטבול לטהרת מעשר... ופינקה אותו בסלט עשיר של מעש

 כרם רבעי.
--- 

והנה... למחרת בבוקר... כל כמה דקות אנחנו מסתכלים לעבר שכננו מהר הצופים... והנה לפתע... מישהו שם מניף בסודרין... 
 מוליך ומביא מעלה ומוריד... מהר מהר ללכת לאמרכל... תוק תוק... הגיע לנו מידע שעולי הרגלים נמצאים כעת ברמה!!!

מרחק של שעה וחצי משערי ירושלים... תוך עשרים דקות אנחנו רואים משלחת מכובדת ביותר יוצאת מירושלים.. יענקי 
מהר קרא לחברים... עוד מעט התהלוכה מגיעה... המרפסת שלנו כבר מלאה בילדים... זכות קדימה לאורחים כמובן... והנה!!! 

וכבר מרחוק אנחנו רואים נחשול אדם מתקרב.. עוד מעט כל האומנים  אנחנו כבר שומעים את הקול הענוג של החליל...
מירושלים יסגרו את החנויות ויקומו לקראת מביאי הביכורים... יום אחד אנחנו יושבים פה במרפסת ולפתע אנחנו רואים 

פה?? מישהו פה  מחזה יוצא דופן... עדר עעענק של עגלים הולך ומתקרב לשערי ירושלים... משהו שלא נגמר... מה קרה
התבלבל וחושב שירושלים זה שדה מקנה של רועי בקר...?? ואתה יודע מה מתברר?? שזה המעשר בהמה של רבי אלעזר בן 
עזריה!!!! כן... ראב"ע היה כזה עשיר מופלג שתריסר אלפי עגלי הווה מעשר מעדריה כל שנה מחדש!!! אוה... ברוך המשלם 

(מה תגיד על שאול המלך שממתי עגלים מציפים היום את ירושלים במעשר בהמה!!!  12.000... שכר טוב ליריאיו... תראה מה שזה
אבל כנראה זה יצא פחות כי סו"ס הוא היה צריך  20.000שנתמנה פרנס על הציבור כתוב ויפקדם בטלאים מאתיים אלף... אם ככה המעשר בהמה שלו היה 

אתה יודע מה המשמעות?? שהיום ומחר יש לנו ארוחת צהרים בשרית... כל  היה כהן) להפריש גם בכור לכהן... לעומת ראב"ע שכמדומני
תושבי ירושלים הולכים להתחלק בבשר הזה... לכה"פ אשפר אחד... קדימה... כל הילדים למקווה... היום אנחנו צריכים לאכול 

יכולים לזהות מרחוק כל אחד מאיפה הוא על טהרת קודש... כמובן שמרוב שאנחנו כבר רגילים לראות את המחזות... אנחנו 
מגיע ובשביל מה הוא מגיע לירושלים... כשאנחנו רואים יהודי שמגיע עם עגלה מלאה בפירות אנחנו יודעים שהוא מגיע כאן 
מהאזור... כי בדרך כלל מי שמביא פירות מעשר שני לירושלים הוא מחלל אותם על מעות... רק חכמים תקנו שמהלך יום אחד 

(ואתה מבין לבד שיענקי מיד שועט ושלים לכל צד צריכים להעלות את הפירות עצמם כדי לעטר שוקי ירושלים בפירות... מיר
אנשים במדרגות ושואל אם אפשר לקחת פרי אחד... שהרי מעשר שני לא ניתן למכירה אלא אלא נותנים זה לזה בטובה... אז למה לא לבקש... בדרך כלל 

אנחנו נאלץ לעצור כאן... כי ביום ראשון הקרוב קרה דבר שלא יאומן!!! אתה יודע מה לא יאומן?? לא  אבל נותנים בשמחה...)
האמינו כל מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלים... כן... לא האמינו... הזאת העיר אשר יאמרו כלילת יופי 

יש לנו את שבעה עשר בתמוז ואת שלושת השבועות שאחריו משוש כל הארץ... אבל היד אכן נשתלחה במקדשך ועל זה 
שבהם חומת הר ציון הורידי כנחל דמעה, אל תתני פוגת לך אל תדום בת עיניך... קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי 

לחם ולא צמא כמים לבך נוכח פני ה'... שאי אליו כפייך על נפש עוללייך העטופים ברעב בראש כל חוצות... ובימינו לא רעב ל
למים... עטופים ברעב פנימי וצמאון צחיחים לתוכן ולפנימיות לשמוע דבר ה'... שאי אליו כפייך על כל אותם צעירים 
שמחפשים את עצמם... ויתקיים בנו במהרה מקרא שכתוב: "והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם 

  "כם חזיונות יראו.. ובירושלים תהיה פליטה ובשרידים אשר ה' קוראובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחורי

5 
 בקרוב ממשש

 ושוב מגיעים ימי בין המיצרים:
ושוב מגיעים ימי בין המיצרים... בפעם האלף תשע 

אות חמישים ו... שוב מתאבלים על חורבן בית מ
המקדש... שוב מסתבכים האם מותר וואקלי ועל איזה 
סיום אפשר לאכול בשרי... שוב אוכלים את הלב 
שאנחנו לא מספיק מרגישים את החורבן... ושוב 
מחכים שזה יעבור ונוכל להתחיל את החגיגה של בין 

 הזמנים... מה שנכון נכון... 
כמה שדווקא בשנה האחרונה התחלתי האמת היא: ש

להבין את עצמי יותר מכל שנה אחרת... הרי רק לפני 
חודשים ספורים היינו עמוק עמוק בתוך הקורונה... 

מישהו מתעסק עם  נו... ועכשיו מישהו מדבר על זה??
חזרנו לשגרה ואנחנו עסוקים באלף ואחד זהו... זה?? 

מהכל!!  דברים אחרים... זאת אומרת: החיים חזקים
... בסופו של יה וכמה שזה היה נוראלא משנה מה ה

דבר מתרגלים לכל דבר... חוזרים מאוד מהר לשגרה 
אם ככה... אז לכאורה וממשיכים את החיים הלאה... 

כמה שהחורבן  אותו דבר בייחס לחורבן בית המקדש...
היה איום ונורא... סו"ס זה קרה לפני כך וכך זמן... ומאז 

כבר לא חושבים על .. אז כמו שממשיך. מירוץ החיים
הקורונה ביום יום וכמו שסבתא שלי לא חשבה על 
השואה ביום יום... אז למה שאני אחשוב פתאום על 

 ביהמ"ק שנחרב פעם פעם??
 התשובה היא פשוטה: 

 פנימי!! לחסר  חיצונייש הבדל תהומי בין חסר 
זה אם יום אחד בהיר הגיעה איזה קורונה מסין... ובגלל 

הייתי צריך ללכת עם מסיכה... ברגע שהקורונה עזבה 
סיבה שאני אזכר והמסיכה ירדה לי מהפרצוף אין שום 

מה בקורונה פתאום באמצע החיים... כי הקורונה עצ
ממילא פתרון חיצוני...  היא בעיה חיצונית... המסכה

 חצי שנה לאחמ"כ... אין סיבה שאזכור את זה סתם כך
יכלה את בעלה בקורונה... היא אלמנה שש !!! ל"עאבל

פוגשת את הקורונה בוקר צהרים וערב... כי בעלה זה 
לא איזה קורונה שהגיעה מסין וחזרה לשם בחזרה... 
בעלה היה כל החיים שלה!!! תפס את כל המציאות 

(גודר שלה וברגע שהוא נפטר... החסר זועק כל הזמן... 
 .)פרצות ישראל יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים..

כל קושי וכל אסון אפשר יום אחד  על אותו משקל:
לשכוח!! אבל כשזה משהו מבפנים... כשהחלל זועק 
מכל פינה אי אפשר לשכוח... ואסור לשכוח!! כי 

שככה זה  השכחה פה היא לא חיובית אלא התרגלות
צריך לזכור שבית המקדש  החיים!! וזה לא ככה!!!

חלקים  לדעת שאם חסר לנו כמהבשביל ולו נחרב 
כשהייתי בחור אלטער היו  הם מחכים לנו שם...בפזל... 

לי כל מיני קשיים... ומטבע הדברים תליתי את כל 
הבעיות שלי בזה שאני לא נשוי... ואמנם בחלק צדקתי 
ובחלק לא.. אבל ברמה העקרונית בודאי שצדקתי!! כי 
הרי בן אדם שלא נשוי הוא חצי בן אדם... ממילא כל 

ה שמתעוררת ההיגיון אומר שזה שייך בעיה הכי קטנ
 ל"חצי ש"ס השני" שאני לא יודע..

אז זהו!!! שאם אנחנו רואים כל מיני דברים לא מתוקנים 
עד אבא אל מקדשי קל -צריך לדעת שבעולם... 

אבינה!!! החלקי פזל שחסרים לנו מחכים לנו שם... 
ולנו לא נותר אלא להרים עיניים מצפות ולהתחנן: כי 

 נחנו לך מתי תמלוך בציון...מחכים א
כלומר ככה: אל תצפה מעצמך שתתחיל לדמיין את 
בית המקדש וזה יגרום לך להתעורר להצטער בצער 
השכינה... עזוב... זה גדול עלינו... תסתכל ימינה 
ושמאלה... תראה את הנתונים היבשים שמי כמוך 
מכיר אותך... יש דברים שלא מסתדרים לך?? אתה 

נים... אז הנה!!! פרטים בבית פוגש הסתרת פ
המקדש... הנתונים שאנחנו פוגשים בחיים שלנו הם 
מספיק מעוררים אותנו להבין שמשהו פה חסר... 
ומשהו פה מתבשל ורוחש מתחת לפני השטח.. 
ופרטים נוספים בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה 

 אמן.  

 



“ 

 

    חינמית!!!חינם לא צריכה בהכרח להיות  שנאת  

 ת!!!ח י נ מ ילא צריכה להיות  ח י נ םשנאת בגיליון זה... 1המשך: אני חוזר על המשפט מעמוד 
 זה חינם!!! --לא שווה מספיק שהיא  ל א  ש ו ו ה  את המחיר...

 הבנת מה אמרתי במשפט הזה?? אני אסביר:
אבל ... בלי סיבה לחינם... סססתם שנאה פשוטו כמשמעו ... זהאנחנו בטוחים ששנאת חינם זה

מספיק שזה לא שווה שנאת חינם זה לא בהכרח שזה סתם לחינם... רק מה??  לא!! זה לא נכון!!
אני מכיר שני  שתבין:אוטומטית הוא חינם!!!  לא ריווחי...דבר שכל  יש כלל בכלכלה: !!את המחיר

שלוקח אנשים ברכב  אמיתי יש יהודי בעל חסד בחינם!!! אנשים שלוקחים אנשים ברכב שלהם
דווקא לוקח מדובר בנהג מונית ש זה חינם מסוג אחד!! אבל יש חינם מסוג אחר...שלו בחינם... 

ההכנסות שלו לא מכסות את ההוצאות... ויוצא שגם הוא עובד ש כסף אבל בסוף חודש יוצא
על אותו הבנת??  עובד לחינם...תירה שהוא עדיין בחינם... כלומר: זה שהוא לוקח כסף... זה לא ס

 .סיבה... סו"ס אנחנו לא טפשים.. ללא סתם שנאה שנאת חינם זה לא בהכרח שהיאמשקל: 
מוצדקת... אבל עדיין...  יש סיבה... ובדרך כלל היא גם כשאנחנו רבים אחד עם השני כמעט תמיד

 חינם!!!---ל אז השנאה היא אם ככה... זה לא שווה את המחיר...אם 
האם להגיד 'לדוד ה' אורי  הצעקות אני שואל אותך:... הסיפור הזה שהבאתי לפני רגע..  לך נהה

וישעי' במנחה או להגיד במעריב... האם זה נושא כ"כ מהותי שהוא שווה צעקות והלבנת פנים 
 בבית מדרש עד כמעט הרמת יד?? זה שווה או לא שווה?? תענה לי.. 

 חינם!!!--זה לא שווה... אז הנה לך שנאה לאם  ברור שלא!!!
 הם צודקים?? כן!!! מגיע לו צעקות? כן!! אבל הם זה שווה?? לא!!! 

לא מספיק שההכנסות כיסו את ההוצאות!!! אני צריך שזה יהיה שווה.. ואם הצעקות האלו לא 
בצעקות  שוות בנזק המלך... אם הרבש"ע מוותר על הלדוד ה' אורי וישעי שלכם אם הוא כרוך

בבית הכנסת... אז מה זה עוזר לי שהצדק איתך... תכל'ס... באת כאן לבית הכנסת כדי לעשות נחת 
 רוח לרבש"ע וזה לא צלח!!! הפסדת בתוצאה הסופית!! 

(ואגב: ישנם אנשים ששומרים טינה אחד לשני על סיבות מאוד מוצדקות... יש להם ויכוח על חצי מיליון שקל... אבל כל מי 
ע בדבר יודע שהויכוח הזה לחינם... כי... כי המריבה הזו גובה מחיר רגשי וסביבתי הרבה יותר יקר מחצי מיליון שקל... שנוג

  ממילא זה שנאת חינם... שנאה שלא שווה את המחיר שלה... הרי לך שנאת חינם)
 אז הנה!!! את הנקודה הזו אנחנו מתקשים לקלוט!!! 

 לא שייך למי שצודק או לא...  אנחנו מתקשים להבין ששנאת חינם
 ???פשוטה שזה אחת הנקודות שאנחנו לא קולטים רוצה הוכחה

תשאל אותו:  ... לך ותנסה לדבר על לבו...בקהילה עורר שנאת חינםלך למישהו שמחרחר ריב ומת
מה הוא אתה יודע  הרי על זה נחרב ביהמ"ק וכו' וכו'... שנאת חינם... ?? למה אתה מעוררלמה

מה  אני עושה שנאת חינם?? אני?-ש ..אמרת ... מההוא יתעצבן ויגיד לך: מה  ך??יענה ל
הוא ישב כמובן ואז  הוא עושה את השנאת חינם... הטועה... !! הואאני לגמרי צודק והוא פתאום!!
  )...אני לא חולק עליו אני בעד... (ואני מסכים איתו!!! בגדול והוא צודק!!! טועה לך כמה שהשני ויסביר

מה השני לא בסדר עד כ מוצדקת!!!הוא יסביר לך למה השנאה שלו  שמת לב מה הוא יענה לך?
  לא שנאת חינם!!!! היא וממילא השנאה שלי

ה שאתה לא צודק... הפירוש של צדיק שלי: מתי תבין ששנאת חינם אין הכוונ אז זהו שלא!!! 
 לא שווה את המחיר...  שזה ---חינם זה

זה לא מעניין  ענה שאתה מעורר שנאת חינם... אל תענה לי שאתה צודק...אם אני מגיע לך בט
שהשנאה  אני צריך שתוכיח לי רק מה?? אותי שאתה צודק!! אני במקרה גם חושב שאתה צודק!!

שתוכיח לי שהנושא שעליו אתה מקדש מלחמה הוא כ"כ  !!!והיא לא לחינם שווה את המחיר שלך
את כל המידות רעות  ולסכן ששווה להכפיש ולהלבין פנים ולגייס תוכ"כ נוגע ביסודות היהדו מהותי
לעת עתה השנאה...  מחיר פוגש רק את ההוצאות האסטרונומיות של לבנתיים ... אניעל זהשלנו 

 זמן שאתה לא מראה לי שהשנאה שלך שווהכל  את ההוצאות... מכסות ההכנסותש אני לא רואה
שווה חינם!!! הרי לך שנאת  ---מה שלא שווה  --בלנו שמקו... אז היא לא שווה... ואת המחיר

  כל שנאה שלא שווה את המחיר היקר שלה... הרי לך שנאת חינם!!!! חינם!!! 

שאלה ראשונה: מה היה החבית הנפץ שסביבה   שתי שאלות סקרנות: בפתח הגיליון הצגתי---
יזה בית כנסת... על איזה התלקח השנאת חינם בדור החורבן?? על איזה בנין הם רבו?? על א

 ירושה?? למה חז"ל מתעלמים בצורה בוטה ולא מגלים לנו סביב מה ניטשה המחלוקת...
התשובה היא: התשובה היא: שזה לא רלוונטי!! אם השאלה היתה מי צודק... כאן חז"ל היו 
!! מגישים בפנינו את ההשקפה הצרופה, שהיה ויכוח, וריב"ז צודק ואבא סיקרא לא!! אז זהו

שהנושא פה לא היה מי צודק... היתה פה בעיקר שאלה של שער יציג... שווה או לא שווה... שווה 
לריב על זה או לא שווה... שני הצדדים צדקו!!! לכל אחד היו טענות מוצדקות אבל זה לא היה 

 שווה את השנאה... השנאה לא היתה שוה... הרי לך שנאת חינם!! שנאה לחינם!!!
עשה בר קמצא... שהביא את אותו  שאלת הסקרנות השניה: איזה מעשה שלא יעשהוכעת נעבור ל

איזה מכונית תופת בר קמצא פוצץ בעה"ב להתנפל עליו בחמת זעם ולזרוק אותו מכל המדרגות?? 
 שהצדיק את ההתפרצות עליו עד כדי כך שרבנן לא ראו צורך למחות??? 

יתי לדמיין מה כבר יכול להיות שבר קמצא עשה... אז זהו!! שהשבוע נפל לי האסימון... השבוע ניס
 ונפל לי איזה כיוון... אבל רקע קצר:

אחד  אנחנו עומדים כעת במירון בל"ג בעומר... עוד שעה יהיה פה מעמד ההדלקה של תאר לעצמך:
מכיר והשתתף במעמדות ההדלקה במירון.. כבר שעה לפני כן העויילם מגדולי הצדיקים... ומי ש

'ויהי נועם' והעסק  ופכים שמן... ואז שריםניגוני התעוררות ולבנתיים ש ... יש כבריעמתחיל להג
"לעשות רצונך אלוקי  יםרוצפוף... ואז שועוד אנשים מגיעים ונהיה צפוף  מתחיל להתחמם...

. ועומדים על הולך ומתקרב.. הגדול רגעהו נהיה אש. והעיניים נעצמות בדבקות... ואז חפצתי"
 יםמוכרלכת ומתחשמלת... ואז ירה הוכל רגע נוסף האו ד' בבות...  שרים וכעת ת קצות האצבעו

למקום ההדלקה...  הנה הצדיק מתקרבובחמישים אלף שקל... מישהו קנה  .. את זכות ההדלקה
 ואפשר למשש את ההתרגשות באויר

יה לפני בעיצומם של הרגעים הכי מרטיטים... שנ !!! אל תשאל מה קרה...ואז... לפתע פתאום
חיוך קונדסי שפך נפט ואציתון והופה!!! הדליק... הדליק את קה... הגיע איזה חצוף מחוצף ובההדל

 המשואה... 
  זהו... זה דולק... בקיצור: הבן אדם גנב את ההדלקה...

  תגיד לי: מה היית עושה לו??? יותר נכון: מה העוייילם היה עושה לו?? 
אותו מכות... הוא היה יוצא משם עם שברים  אני אומר לך בכנות: הייתי גומממר

.. מכרו .ומחכה !! ציבור שלם עומד פהחצוף וטיפש כזה מגיע לו ביושר!!!! וזה בגולגולת..
לם הזה מגיע ומדליק... כל בוקס שנתנו ייכולם מחכים... והגו את זה בחמישים אלף שקל.

 והדחיה השנאה והתיעובת והאם המכו ואני עכשיו שואל אותך: לו מגיע לו בתזמון מלא...
 שנאת חינם?? נקרא שכולנו מרגישים כלפיו... האם זה

הזמין את זה... הוא עשה  טיפש הזהלחינם?? ה ה פתאום... וכי כועסים עליולכאורה מ
 מכוער שמצדיק את הכעס כלפיו...ו הכי טפשי דבר מאוד

 זה שנאת חינם... אתה יודע למה?? אבל תתפלא לשמוע שכן!!!
על כל ההשפעות  קח את כל העניין הנשגב של ההדלקה במירון ב אותו חשבון:כי שו

תעמיד אותם מול מכות  ..הנשגבות והשמן והדבקות והתזמורת ואלפי האנשים שהיו פה
 תגיד לי: מה עומד במשקל מול מה??רצח שנותנים ליהודי טיפש אמנם אבל יהודי... 

מדאורייתא ולא ... סו"ס זה לא מצוה שלה כל החיזוק וההשפעות על ברור שכל ההדלקה
לא  הוא אם ככה זה מנהג חשוב וקדוש... אבל עדיין הוא בונוס... זה בונוס!!!!מדרבנן... 

מילא אם היו  תבין: שווה ערך ליהודי שיתפנה לבית חולים עם שברים בצלעות!!!
ן שלו מכריזים ברמקול באלף אזהרות שאף אחד לא יעיז להוציא את האייפון הלא מסונ

במעמד ההדלקה... ואותו אחד היה מוציא והיו מתנפלים עליו ונותנים לו מכות... נו... זה 
אבל לכה"פ זה שווה משהו!!! יש פה ביטוי שאנחנו  (כי אין דרכנו באלימות)אמנם לא בסדר 

לא ניתן יד לפושעים וננהג כלפם באפס סובלנות!! זו שנאה שלכה"פ שווה את המחיר!! 
שנוגע בציפור נפשנו... אבל מי ידליק את המדורה... זה או זה... נו... זה כ"כ העבירה מסר 

: במילים אחרותלא שווה את מחיר השנאה!!  לא!!מהותי??  כן...מהותי?? מעצבן?? 
עכ"פ מבחינתו של  יהודי... כל ההדלקה הזו נהייתה לא שווה ברגע שיהודי קיבל פה

אלוקי !! באנו לכאן כדי "לעשות רצונך "חהאבא של אותו יהודי שכעת נסע איתו לבי
ביל "ויהי נועם באנו לכאן בש המעמד הזה לא היה לרצון לפני ה'...ש חפצתי" והתברר

אם ככה...  "...הקב"ה ממש לא שבע רצון ממעשי ידינו "להתפארמעשי ידינו..." וכעת 
לחינם  יצא זה לא היה שווה...היות ובסוף יצא שכל ההדלקה הזו לא היתה שווה... אם 

  חינם!!!-ל שנאההרבצנו לו... אם לחינם כעסנו עליו... אז יש פה 
אם  לא!!!אבל זה היה שווה?  בטח!!מגיע לו מכות??  כן!!כעת שים לב: אנחנו צודקים? 

היה לא פחות  מהמדורה שהאיש הזה לא תאמין.. אז זהו!!!! יצאנו בידיים ריקות...ככה 
 ולא יותר בר קמצא... 

 אבל זה היה משהו בסגנון הזה...... באמת עשה מה בר קמצא באמת לא יודע בןכמו אני
וא הצליח ה מכוער וממש בלתי נסבל ובלתי נסלח... בר קמצא עשה משהו מאוד מאוד

מה שבטוח הוא  שהם בונוס בעבודת ה'!!!נושאים ? באבל במהלהוציא אותנו מהכלים... 
ים אותו מכל המדרגות... על זה לא היה נחרב לא הוציא אייפון... כי אם על זה היו זורק

רק מה? הוא עשה  (אדרבה בית ראשון נחרב על זה שלא זרקו את האנשים האלו מהמדרגות)ביהמ"ק... 
.. שאצלנו זה... זה מתאים למנהג רבותינו. לגמרי אמנם משהו לא בסדר... משהו שלא

(בדיוק כמו שליטאי יודע מה הסדין  עולה לנו בחיים... וכנראה שהוא ידע כמה שזה קריטי אצלנו

(מי שמעניין אותו מנין לי זאת ובכל זאת הוא החליט לעשות בדווקא...  אדום של החסיד וההיפך...)
יעיין בגמ' שם בגיטין את השני מעשים נוספים שמובאים בנשימה אחת אשקא דריספק ותרנגולא ותרנגולתא 

ושר... בסופו הוא עיצבן וכמה שזה הגיע לו ביכמה ש ממילא ותראה שזה היה הנושא ואכמ"ל...)
זה כבר לא על חשבון הלבנת פנים...  והגיע של דבר ברגע שהקנאות על מנהגים ובונוסים

 מכיר את המושג הזה?? לדוגמא: זה כבר לא שווה לי!!!יש מושג שנקרא: כן...  שווה...
וטובוס... אבל הוא מגיע לי א ודווקא היהפעם הייתי צריך לנסוע דחוף דחוף לבני ברק... 

כן  למונית...ברירה... התקשרתי  .. איןיותר מאוחר. באיחור חצי שעה... רק הייתי מגיע
זה כבר שעה  אני אצלך... אמרתי לו: לא תודה!!! עוד חצי חצי שעהתוך  אני מגיע...כן... 

אם  לי!!!! זה כבר לא שווהיש לי כבר אוטובוס...  כי בשביל להגיע מאוחר  לא שווה לי!!!
ביום יום... מדובר בכל מיני  עם המושג הזה מאוד הרבה אנחנו משתמשים תשים לב:

 זה נהיה אבל זה על הגבול... כי אםדקדוקי עניות... שלפי החשבון שכך וכך משתלם לי... 
  זה כבר לא שווה לי!!! טיפ טיפה יותר מסורבל או יקר או כרוך בהחלפת אוטובוס

חילים לריב על כל מיני עקרונות בעבודת ה'... צריך לבדוק טוב טוב... לפני שמתאז זהו!!! 
ואם זה לא שווה לי... אז גם אני צודק לגמרי... הרי זה  זה כבר לא שווה לי!!!אולי זה... 

  חינם!!!!--בכלל שנאה ל
בינינו מתבססת על דברים לא יש זה לא סוד שכמעט מאה אחוז מהשנאת חינם ש

?? אחד על השני יש לנו טענות קשות כן!!!הגיוניים??  כן!!!ם?? מהותיים!!! מוצדקי
 אבל מהותיים??? לא!!!  כן!!!

דוד ה' אורי -וב השנאת חינם שלנו קשור איכשהו לאיזה ר  זה לא!! תסכים איתי שלא!!
כי כשמדובר  וזה מוכרח להיות ככה...וישעי... האם להגיד אותו במנחה או במעריב... 

שנאת חינם... כי אז שני  סיבה שיהיה בדרך כלל אין ... כאןותייםבנושאים באמת מה
מהותיים ביניהם אז יש כשיש באמת פערים  הצדדים דווקא מבינים אחד את השני... כי

 אז זהו!!! שצריך ללמוד בכל ויכוח להפעילאיזושהי הבנה למה אנחנו לא באותו קו... 
כל  הזה שאנחנו עושים אותו מול את השיקול המוכר זה כבר לא שווה לי!!!-שיקול ש

בשביל  יקר. .. והמחיר שלהלשנאה יש מחיר.... צריך לדעת ש10-ב 3מונית וכל מבצע של 
לא שווה את  ובדרך כלל זה מהותי...ת המחיר צריך שזה יהיה נושא שזה יהיה שווה א

 המחיר... 
לחינם או לא  מהיום תכניס לראש: שנאת חינם זה לא קשור לצודק ולא צודק!! זה קשור

--חינם... אם זה שווה את המחיר מה טוב... אם זה לא שווה את המחיר הנה לך שנאה ל
זה (ואגב: זו הסיבה שרק לגבי שנאה יש מושג של שנאת חינם... אבל באהבה לא שייך אהבת חינם... חינם!!! 

  לא קשור... ודו"ק)
צריך לעורר  כן ... לפעמיםשווה את המחיר כן זהיש!!!! יש מקרים מיוחדים שכמובן שו

 גם ישש ברור כן... שונאך..."גם במחיר של "כי תראה חמור  ולמחות ולהתנגד קול זעקה
ונסיים בתחינה הדדית מאחד תנוח דעתך... לא במקרה שלי ושלך... כזה דבר!!! אבל 

 לשני: למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך...
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1 יד גי המ רו פמס  

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" שמשון הגיבור מהדורא בתרא " --ע'  פרק    

לינור, אם הייתה זו  וך שלו עם  ח שישנם שני אינטרסנטים שמעוניינים להרוס את השיד כ וו על ידי גורם אלמוני למסעדת האחים אמסילי כדי להי וזמן  מ   מולי 
, אבל הוא מקבל  עדה לא כשרה אף מסעדה לא כ"ש במס לא דורכת ב   ו ה לא כשרה ורגל , המסעדה הזו היא מסעד היחידה לא הייתה נעתר לבקשה   מנה ז הה 

תרנים, הוא מחליט  סתו משתפת פעולה עם הח על ידי לינור זה כבר מדליק אצלו נורה אדומה, הוא מתמלא חשדות שאולי גם ארו   גם הזמנה לאותו זמן בדיוק 
ה איש מהמוזמנים וחושש שנפל  א ו הוא לא ר   . לבאים   פיה וממתין בצ   ירה ב כוס  נמצא במסעדה הזו, הוא מזמין  שהוא  להתחפש כדי שאיש לא יעלה על כך  

 לו מאחרים. אולי הל למתיחה, אבל מחליט להמתין שעה נוספת  
זמינה משקה  ינתיים היא מ ניכר עליה שהיא מאד נבוכה כשלא מוצאת את מולי, ב   שבו ו היא מזמינה מקום לא הרחק ממקום מ   8:30עה  ארוסתו מגיעה בש 

י  יא מתיישבת במקום שהזמין מלצר מביא לפ מגיע יצור שמתברר שהוא החתרן עשר דקות אחריו מגיעה קצינה ה   9וס שלה. בשעה  אר מוגז וממתינה ל 
חברו  את הברנש כ   , מולי מזהה י שאיש לא ישמע את שיחתם ד ם מעיני יתר המוזמנים. הם מדברים בקול חלוש כ סתיר ככה מבד יוטא כדי לה ס   בקשתם 

 יק.  חת את הת . היא ממהרת להימלט מהמסעדה ושוכ ה ת י הס ברתה הדס שמנסה כל הזמן ל ואילו לינור מזהה את הקצינה כח   לשעבר מירושלים 
חת את כל  וט מולי מנצל את מצוות השבת אבדה כדי לעשות בירור עם ארוסתו על מה ולמה הזמינה אותו למסעדה כזו בניגוד לכל הסיכומים שביניהם, היא ש 

             סכם חדש. ים את ההדורים מולי מבטיח לעשות ה הצער שלה הם מיישר 
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

או מצב רוח לא    ר י מזג או   ום ש   , אן שיפמ ך  א על החברותא שלו עם רב מייל מן  ז י הו   וסף י   ה רב מש ביותר שמר    קשים גם בימים ה 
שיכול    היו לומדים לא היה דבר ש בעת   , קודשים סדר של  מומות ע ה  בעיקר השקיעו בסוגיות   , ת סדרי העיון א יעו  ר פ טוב לא ה 

ש  שלו או  שעתיים  מידי יום למדו  ,  ומקשה על העיון   ת את העצמות ש יב סינית שמי גשם זלעפות או להבדיל רוח חמ לא    , להפריע 
   . ים י נ מול העי   סוגיא רק ה   , ופות שעות רצ 

כעת כל העולם מת והוא מחוץ    , וער שא הכי ב ו ה הנ יהי   , בשום נושא בעולם יע להם  א ולהפר אדם לבו בשעות אלו לא יכול  
  עבודת   יומא בעניין ב חמורה  סוגיא    ו למד בעת האחרונה    . כירו זה את זה מאז ה   , שנים   ה כך נוהגים הם כשתיים עשר   . לתחום 

לא רק עריכתה  ,  רא מ כפי שמעידה הג   שהיא אחת העבודות הקשות במקדש   , כיפורים ה   ום בי טורת  בחפינת הק הכהן הגדול  
 .   לבוא   ת שמתמהמה החברותא שלו    לתגובת וממתין    ה קושיא עצומה על רב מיילאך מ   . גם הבנת הסוגיא מאד קשה   , ה קש 

רב    לה ע מ ש   משא ומתן ה   כל גיב ל מ וא לא  , ה א לא שקוע בסוגיא הנלמדת עליו שהו מוסחת דעתו של רב משה יוסף, ניכר  הפעם  
 .  לו היה קורה  כמעט ולא  כזה  , דבר  ושיא רק את הק תוך כדי ניסיון לפ מיילאך  

תמיד הוא מסתער על דבריו בצעקות    , האנרגטיבי שה יוסף  לא רב מ   זה   , סר העניין שמגלה לו החברותא מופתע מחו רב מיילאך  
ניח  לה . אסור  ממש חילול הקודש ים חיים?  ה מקוה מ באהלה של תור ירת בית הקברות  ו או   , אימים ואלו היום קול דממה דקה 

בירושלים  לפני הרבה לומדים    מספר שנים הציקה לו  ש הזו  ושיא  ק ת ה ר הציע א הוא כב   , הבל   זו לא קושית   . לעניין הזה להתמשך 
 ונאמרו בעניין מספר אופני יישוב.  צה לה  ומחו 

ף  זיי סף  הרבה רב משה יו , אבל לאכזבתו  ני במיוחד הפעם חשב שיוכל לשמוע את חוות דעת רב משה יוסף שניחן בראש למד 
רב משה    ת תירוץ, יו ו אפשר לא התייחס למה שניסה להעלות בתור    , ענה עליה כלום לא  מלבד קושיא זו ש בצורה קשה מאד.  

  " ן יוצא צו זיי "   הפטיר בשפה רפה מאד גם זה    , רק הערה פה ושם ו ז תוך שהוא    חייך בעייפות רבה   רק   א ענה עליהן כמעט ול יוסף  
 ם לו. משל הדברים אינם נוגעי   י חובה) (לצאת יד 

אין    , ממש לא מתאים לך בעומק הסוגיא,    לא שקוע אני רואה שאתה    , כנה   בחרדה   לאך י רב מי שאל    ? מה אירע לך רב משה יוסף " 
 . " ר לי מה מעיק על לבך עליך לספ   דיד אמת י כ   , שיחנה ב איש י ל ב צרה    , כבר נאמר   , ארך ו ו על צ   משתרג ל ספק שמשהו  לי כ 

קשה    , ג על זקנו לו לז לצאת ו סה  שמנ   וררת תחילת דמעה ס   , מדה בעיניו חשודה ע חלוחית  ל   , במבט מצועף   ט בו בי רב משה יוסף ה 
מנהרה והנה הכל מתרחק  ה האחרון עם חיים שלום שבר את לבו לחלוטין, הוא ראה כבר את האור בקצה    ור דיבור, הסיפ עליו ה 

   ? ו משפחת   אחרי הסיפור הזה    ירדוף ככספית, עד מתי  

   . ינו במרכז חייו הסיפור כבר א רב ש זמן  , זה כבר  השתלשלות העניינים ת כל  לרב מיילאך א לא התכונן לספר  כתחילה  מל 

ליג רק כמידת  לא הפ   , רק במשורה זה  גם  ו נכנס  יתפ כאשר ש רק    , רב מיילאך מימיו לא אהב לחטט בענייניו של רב משה יוסף 
 בעצמו. ף לשקוע  שאסור לו לתת לרב משה יוס   אך עתה חש   , הצורך 

 .  חכמה תועיל לו ה   ו אולי באמת עצת   , יקוד יקח את הפ   יילאך שמח אם רב מ בעיניו שי אבל רמז    , רב משה יוסף שתק 

כך    , מחדש   שה יוסף, עד שהלב נפתח והר ללבו של רב מ וח צ הכוונה דרכן הצליח לפת העלה שאלות  רבה  רב מיילאך בעדינות  
ב את חיים שלום אל  וב להשי פקיד חש הטיל עליו ת הקדוש כאשר המו"צ    , ונה יכול היה להוציא את כל הצער שיש לו באחר 

 מכשול, עד שהוא חש את עצמו נואש.    בני ך א ל התקדמות קלה נתקלת בכל כ ל כ אב   , דות היה 
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ים, מרגע שחיים שלום מנסה להתקרב הוא מניח קשיים על  הוא להרע לאחר   עודו בחיים י שכל י   י ' נבל בנג יפר לו על אותו  הוא ס 
ום, הם מנסים בכל מחיר  שה ושמח להציק לחיים של וא אדם ק נה שה ד המח ק לרתום את מפ צעד קטן, לאחרונה הצליח  כל  

 וכעת אין דרך איך להעביר את ההצעה של השידוך דרכה רוצים הם להשיבו אליהם.   זלמן   אפרים עם  גישה  פ מנוע כל  ל 

, אם הוא  ערעור   ך כ   אין על שטוהר פסיקתו  מו"צ  ב האמין  הוא לא האמין שזה יהיה הכיוון, אבל    , תע מאד ופ רב מיילאך היה מ 
  לאחר   אליו   הצעה איך מעבירים את ה הקשה  לה  ועל, השא את אל הפ להוציא ז   אמץ ת צריכים לה   אוחז שכך צריך להיות הכיוון 

 ניתק מגע בלי לתת תאריך בעתיד. ש 

עיון, אחרי הלימוד אשב עם עצמי  י ר ביד   ץ יעלה אולי כאדם מהצד שלא נמצא בלח   , על הנושא ן  ו רב משה יוסף תן לי ליש " 
 של מחשבה. ענה לאחר זמן מה    . " ואחשוב על כל מי כיוונים 

פר רגעים נכנס שוב  צלילות דעתו שבה אליו וכעבור מס   מה נחה דעתו שי למ ששמע רב משה יוסף כי רב מיילאך נרתם    ברגע 
 א עד שנחה דעת שניהם. ק הקושי שבו על פירו יע כמה כיווני מחשבה ויחד י הוא הצ   , ושיא לעומק הפעם הבין את הק   , לעניין 

   : ן לאך עם רעיו ם שב רב מיי לאחר יומיי 
מי מדבר על    , מלך הבשן מאד מעניין, גובהו כגובה עוג  אדם    , הוא י גילבוע ש גרת פרנסתי הכרתי יהודי מסורתי ששמו שמ במס 

יש    , ול לשבור סלע במכה אחת א יכ שהו   יש אומרים בלשון גוזמא   , לתיאור היא פשוט לא    בורתו הפיזית ג   , ם שבהתא   ו פ ק י ה 
, יש לו  סיים שם בדרגה מכובדת למדי הוא    , עד לפני שנה ה"ל  ירת בצ הוא ש   מהדורא בתרא"   -ון הגיבור שמש " מכנים אותו  ה 

י ובהזדמנות הראשונה הוא  הצבא ם של המחנה  תן לי את הש   , מזון בגוש דן   ם ספק הוא משמש כיו   , עם הצבא   קים ז קשרים ח 
 יעשה שם ביקור. 

י גלבוע  הגיע שמש   מספר ימים ר  יוסף העביר את כל הפרטים שהיו ידועים לו על המקום בו נמצא חיים שלום. כעבו   משה רב  
נבהל למראה הענק ובבהלה  ון ושאלו על סגן חיים שלום פינקלשטיין, הלה  ל הראש לעשות ביקור במחנה, הוא עצר את החיי 

  , ישי ל ש כך היה עם החייל השני וה ק וקשה להכיר את כל השמות.  ענ ה  זה מחנ   , מלמל בחופזה שהוא לא מכיר את כל החיילים 
   . לב יתירה ת  ומ ש בלי למשוך ת עדינה  בצורה  ה ושם  פ הוא ישאל    , קום מ ב לבלות  ו כמה שעות  לא נואש יש ל שמשי  

לים אך  י תחקר עוד מספר חי   הוא כדי לא לגרום לו צרות.    , עניין בחיים שלום ש לו  תירה שלא יראה שי כן עשה זאת בחוכמה י וא 
אותו    ש פ ח יש אדם שמ לו הודעה ש   ים למסור הוא הסכ   , את חיים שלום העלה חרס בידו, רק לפני יציאתו פגש בחייל שהכיר  

י כי  ת טרח ליידע את בנג' אבל בו זמני   , יע לחיים שלום ד החייל דאג להו ם הוא יכול להיפגש עמו ליד אגף האפסנאות.  א ו פות  בדחי 
 ם שלום. לחפש את חיי   " הר אדם " גיע איזה  ה 

-" לבוע שמשי ג "   ו כי זה   ה לו הבהיר ייל נתן לו  התיאור שנתן לו הח   , מוטרד   י ' שאל בנג   " ? ולא סתם   אתה בטוח שמחפשים אותו " 
רגש    " ד פח : לרגע נכנס בו    , מוצלח   " נקטר פירות " ולעשות ממנו  לכתוש אותו  שיכול  יצא לו לראותו פעם הוא התרשם    , ם אד הר  

   . תו כדאי להתעסק אי לא  שאולי    , לא מוכר 

אבל    ! ת הסיכון זה מעלה את רמ   , יותר מורכב הסיפור קצת    , ו כזה פטרון אבל אם יש ל   ? מה הקשר המדויק שביניהם מאד  מעניין  
   . צבא והלוואי מכל ה   מהמחנה עד לסילוקו  ו  מטרפ   ו י ד ה את י פ לא יר   הוא   , ללא חת   ברנש בנגי' הוא  

 *** 

  ומה מטרתו?   הו לדעת מי   דרוך היה    , ש אותו ם שמחפ הנפילי יש מן  את ההודעה הפתאומית שיש איזה א חיים שלום  כשקיבל  
זו להיכנס  היה בטוח כי הקשר שלו נקטע לתקופה, הוא לא האמין שהם יע   מן ז י פחת הו מאז המכתב האחרון ששלח למש 

 ו, מי אם כן מחפש אותו? למחנה לחפש אות 

נהנה    , עץ ת  בידו מולל חתיכ   , ה בל שאית הו שנשען על מ   רים מדים כבי בעל מ אדם חילוני  ב הוא פגש    , פסנאות הא   הוא יצא לאגף 
 ומה לו עמו? מי זה האיש    , המום היה    לום ש חיים  ,  ו הכבירות ת כפות ידי באיטיות תח   לראות את העץ נטחן 

בלעה בכפו כאילו הייתה איזו כפית  ה של חיים שלום שנ ג ו את ידו הענ לחץ    , הוא מד לרשותו ע ו שה נס לחדרון  כ י ה רמז לו ל האיש  
   היא לא הייתה חוזרת אליו שלימה.   , ו שמח שלא לחץ את יד אותו רגע  קטנה, חיים שלום ב 

מלב חיים    לאחר כמה דקות שיחה נעלמו החשדות   , ות כ י אדם נעים הל   וא שמשי ה כי אותו    התברר   גבורתו צמתו ו למרות עו 
לא היה  , רק לאחר ש הוא פוגש את האדם הנכון ש את כל הפרטים לוודא    שמשי בירר איתו   , ברוגע רב הלה  ה התנ השיח   , לום ש 

לו מסר חשוב  יש לו להעביר    , ם אחת מן המחנה הוא מפציר בו לצאת פע   , אפרים זלמן   תב שכתב לו לו מכ   העביר   , ספק בדבר 
 ביותר שבעבור שניהם הוא קריטי ביותר. 

ניו להיפגש  הוא מתחנן לפ   , , מעולם לא פנה אליו אפרים זלמן בצורה כה דרמטית שלום   חיים   יע את ת הפ   ר ביות הנוסח הדרמטי  
אה שזו לא פגישת געגועים אלא  נר ה  מנוסח ההודע   ? המחנה פעם אחת מה יכול לקרות אם יצא מ   . לכל הפחות פעם אחת עמו  
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  י ' כאשר בנג   , השאלה איך יצא   , גש למרות כל הסכנות פ י שק הרב לה בתוכו את הח והעלתה  ו  בתוכ   ה ניצת הסקרנות    , מעבר לכך 
 ? אחריו   לעקוב מ מפסיק  א  ל 

שברשותי לא  והרכב  מני מאד מוגבל  ז   , איך לצאת מן המחנה   דרך אין לי    , איתו   להיפגש איך  לא פשוטה    וגיסטית יש לי  בעיה ל " 
               . בהתחמקות " השיב  מסגרת הצבא יציאות שלא ב מורשה ל 

ך  וכ   נים אני אעביר להם את הזמ   , גש ך להיפ שנוח ל זו כל הבעיה, הנח לי אני אסדר לך את הפגישה ברכבי, תן לי תאריך    "אם 
 . את הבעיות אותן עובר חיים שלום   ידע על קצה המזלג השיב שמשי שכבר    נתאם את הפגישה" 

יכול  אבל    , לא הייתה לו דרך לשמוע על מה מדברים   , הוא ראה אותם נכנסים לחדר   , וחיים שלום   שמשי בנגי' עקב מרחוק אחרי  
הוא גייס את משפחתו ולמרות    , ן מניב פירות זלמ ים  הקשר עם אפר   , מוחו החריף צירף נתונים   דיברו, הם  על מה    שער היה ל 

   . מהמחנה ם לצאת  וניינת לעזור לחיים שלו מע עת היא  הפירוד כ 

הוא הבין    , הטלגרף תוכן  הלה תרגם לו את    ) חבורה שהיה אחד מה ( מפקיד הדואר  ששלח חיים שלום  גרף המהיר  הוא ידע מהטל 
חד זה שימח אותו  , מצד א כנגדו תית עם הלחצים שהוא מפעיל  וא מוג לב ואינו מסוגל להתעמת חזי ה   , שחיים שלום מרים ידיים 

יום  עלול  הוא עוד    , במחנה   צה את חיים שלום ו וא לא ר ה   , גם זה לא טוב הבעל הבית, אך  י הוא  ים שלום מ לחי   שהצליח להראות 
   . ה יאכל אותו ץ וז לשפי   להגיע אחד  

השפיל  די ל כ   , הותירו ל דורש  לו  ש דיזם  הס רוח  מאידך    , י ורא כט לזרוק את חיים שלום מהצבא    , רים סות ני רצונות  רע בין ש הוא נק 
 . שלו   הכעורים מון סיפוק בחיים  זה נתן לו ה   , רגשה שהוא אפס לתת לו את הה   , כל יום מחדש אותו  

  , במערכה עוד דמות    בתמונה כי יש  אנשי המאפיה התל אביבית עמו היה מחובר)  מ ( יסטר איקס  ים ליידע את מ בר ראשון צריכ ד 
א יהיה בתוך  כשהו להיערך  אם הוא אדם מסוכן ואיך צריכים  לו  משי גלבוע וביקש שיברר  ים שיש לו על ש ת הפרט הוא נתן א 

   התמונה. 

רק    " בשמן בלולה    מנחה " הוא יכול לעשות ממך    ? וע יש לך מושג מי זה שמשי גלב   ? ם מי אתה מתעסק ע מה אתה יודע  " 
   . ן פ נים ואו פ   בשום   ל תתעסק איתו א   , אם הוא יתביית עליך אתה אבוד   ) בעות מכה באחת האצ (   " שנעדאלע " מ 

   .  " האדרנלין זה נותן לי את    , אתגרים מסוכנים לי אני חי מ   רגש הפחד זר   מיסטר איקס אתה מנסה להפחיד אותי? " 

מילא כל    , מעולם לא פגשתי אדם מרושע כמוך   ! ? כדי לאמלל אנשים רק    רויח כסף בשביל מה אתה מ   , טין אתה משוגע לחלו " 
שמשי  עשיתי לך מחיר לא מי יודע מה, אבל להילחם עם    חמתי עליך י בנתי, בגלל שר להסתבך עוד ה א התחיל  עוד שהעסק ל 

וענים של ממש, המחיר משתנה  ני לא יכול לקחת נגדו רק מקצ א   , הוא אדם חזק מאד   , זה סיפור אחר, אתה מבין הגברתן  
 . עליך ועלי   כך יקל   , הזה העץ    מן   בקצב הזה, תרד   של הילדים שלך   ות לוטין, אתה תצטרך למשכן את הדיר לח 

ב שמדברים אליו כאל משוגע, הוא בעצמו לא ידע להסביר את  הוא לא אוה   , יסטר איקס הבוטה של מ   רו ו גנון דיב נדהם מס   י ' בנג 
ם יצר הסאדיזם פעפע  סבר על מה ולמה, ג שהייתה לו נגד חיים שלום, הוא תיעב אותו בלי שיוכל בעצמו לתת ה   האובססיה 

 והזרים דם לעורקיו.   אדרנלין   ן רבו זה נתן לו המו ק ב 

כל  א יתן לו בלי לתת הסבר מהיכן, בזמן האחרון למד לפרוץ ל מיסטר איקס לקחת את המשימה, ואת המפרעה הו הוא ביקש מ 
 . הפריש מעשר כספים נאה ביותר בלי ל הכנסה  משם הייתה לו    , הוא עשה עבודה נקיה בלי להשאיר עקיבות   , מיני מקומות 

יש החוק אין  הוא לא א ,  ח ו ציינט שלו יש לו כנראה מקורות מימון נוספים שעליהם הוא אינו מדו מו שהפ בעצ מיסטר איקס הבין  
להימנע מלקחת  אל לו    ? ימנע אותו מהמשימה אם הוא ישלם לו טבין ותקילין למה ש   , קיים או לא חו יו  לו צורך לדעת אם עסק 

     קלות. נשימה לעבור את החודש ביתר    וח שימה נוספת שיכולה לתת לו מרו מ 

וי נוסף במקרה  הוא יכין עוד גיב   , ה מאד ם שעובדים אצלו כבר תקופה ארוכ שני עוקבים מקצועניי   יצמיד לו דיע לו ש הו   הוא 
יודעים לעקוב בלי שירגישו  ם שלו  אנשי ה   , את היתר הוא יעשה   , עליו רק להודיע לו בקשר מתי שמשי נכנס לפעולה   , רום י ח 

 . שלהם   ט לאובייק שהם נצמדים כעלוקות  

 מחדש את ההסכם: הלב רועד לנסח  
שבועיים עברו מאז ההבטחה שלו    , כוז שלו נמוך לאחרונה הרי שלו,    האחרונה   ית כנ ו מולי ישב בלשכה שלו לחוץ מאד עם הת 

יים שלו  היד   , , כל פעם שהוא מנסה לנסח הסכם רב   לוקח אצלו זמן   קיום מהבטחה עד ל אבל    , כם מחודש לעשות הס   , ללינור 
איך  "   ת שאלתם: קול א הוא שומע כאילו ב   מסתכלים עליו בפנים זועפות הם    , גלים אליו הוריו כאילו בהקיץ רועדות, לפתע מת 

ל איזה בסיס תבנה את  ע )  מאד   לה בריה שפ (   " ווארפ אויס " שר עם אותה  ת הק יך א ש אתה מעז אחרי כל ההתרעות שלנו להמ 
ך שאם לא  תדע ל   ? חלוטין מהמקורות יהיה תלוש ל ותיך? האם בשביל זה אתה מעמיד דור ש עם מה תחנך את בניך ובנ   , ביתך 

באת לנו  ם אשה כזו אין סיכוי לחזור בתשובה, אנו לא נמחל לך על כך שה ע   וי גמור כג כל ימיך תחיה    , תאבד לנצח   מן ז תתעשת ב 
 " בילות וטריפות מחללי שבת ואוכלי נ שהם    , כמעט גויים צאצאים  
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סוגל  עד שאינו מ ראשו אינו צלול    , חש בחולשה את ההסכם הוא  המילים מפחידות אותו מאד, כל פעם שהוא מנסה לנסח  
   . א מרפה את ידיו ודוחה את העניין הו   , וסח משביע רצון כתוב נ ל 

, את החלק הזה  כניות היא כבר כמעט לא באה לקחת תו צועי אחר,  בי ר, לאחרונה יש לה תפקיד  פגוש את לינו הוא נזהר לא ל 
, הוא  כרובוט   תו עבוד שכמעט אי אפשר להחליף איתו מילה, הוא עושה את  מאד  ן  וא בחור שתק רונן, ה מבצע חייל שעונה לשם  

 ית. בריה אנוש ה שמעידה שהוא  תגוב את המסרים אבל מלבד הנהנון קל הוא לא מוסיף  מבין היטב  

 לכלתו.   דין וחשבון   קל על מולי שאינו צריך לתת המצב הזה מ 

המציא  הוא מחכה בפחד לתגובתה, במוחו החריף הוא מנסה ל ,  ך זמן לאור   את המצב   ח י גם הוא יודע שלא ניתן לטי אלא  
 המוטל עליו.   ים למה לא עשה עד עתה את תירוצ 

 *** 

   : מהמתרס הנגדי ו 
שבועיים ימים ואין קול ואין עונה ממולי, דבר זה גורם לה שוב להתכנס בתוך    עוברים   , כם להס ים  י ינ ינור מחכה בכיליון ע ל 

לי  סדר הסכם שיהיה ברור ב הוא הבטיח ל   , י, איזה בן אדם הוא שלא עומד במילתו מול   על   מה לחשוב   עצמה, היא כבר לא יודעת 
 ואין קול ואין עונה.   שבועיים להם  והנה עוברים    , פרצה שום  

 . י לברר, או להמשיך להתענות עם הספיקות כד   ישה ידעה אם ליזום שוב פג היא לא    , בר הכעס בקרבה ג 

  בלתי ו   ונטלית ר תה את הדס בחדר האוכל, הפגישה הייתה פ ערב אחד רא הדס מויאל, שה  יריבתה החד את הספק פתרה לה  
 נמנעת. 

התכוננה למנה אחת  ו   היא הבינה את חומרת מעשיה ,  דעה מה עושים א לא י הי   , לחלוטין הדס הייתה מבוהלת  כשראתה אותה  
   . אפיים 

תה מביאה לה את האוכל הישר  היי היא    , שעזרה לה בכך טובה  הייתה חיילת    חדר האוכל, מלהיכנס ל הדס  תם ימים נמענה  כל או 
מוכן לתת  פעם פעמיים היה  ,  עליה מאד כועס  הראשי  לת שהטבח  צהרים אחד הודיעה לה החיי   , ל לא לעולם חוסן לחדרה, אב 

 . לה את הפרוטקציה לקחת לחדר, אבל יש סדר ואי אפשר לעשות חלטורות בצבא מסודר 

המנות היו  אוכל ואכלה בחיפזון, אבל ממש לפני סגירת חדר ה   היא השתדלה לבוא  , הימנע מהיתקלות צליחה הדס ל ים ה יומי 
בזמן ולהסתכן במפגש. היא רעדה    ר האוכל חד מה חרפת רעב עליה לבוא ל לא רוצה לגזור על עצ   היא הבינה שאם היא   , בהתאם 

 . אוכל ובדיוק מולה עומדת לינור כשהגיעה לחדר ה 

 רעדה מרוב פחד.   " ה? יתי ל איך היא תגיב על מה שעש   סופי, מי יודע זהו הגיע  " 

 פפות. בלי כ   בון את החש   ה לינור החליטה לערוך אית 

לך את כל    רת פ את נוהגת עם חברה טובה שמס אף פעם לא סיפרת לי שזכית בלוטו, כך    , כסף ך הרבה  ידעתי שיש ל "לא  
 ?!" ודות ס ה 

לא  אך    , ל על הדעת ב ק תירוץ מת מנסה למצוא  שבועיים שהיא    , לחלוטין   היא עמדה אובדת עצות   , הדס נשכה את שפתיה 
שקט אבל  נערכה ב אפילו ש לחלק גדול של השיחה    ידעה כי לינור הקשיבה היא  ,  תנהגותה ה את    סביר הצליחה לאלתר משהו שי 

   . י או על המצב הפוליט   ויר קלוט חלק גדול מהשיחה, לא דנו שם על מזג הא אליהם יכולה ל כל כך צמודה    יושבת מי ש 

 . ינור בעוקצנות רבה ענתה ל   " לחלץ מספר מילים אני אעזור לך    , לי ך מה לענות  אין ל " 

דותות  תבדי לי כל מיני ב ו   אל תסבירי את עצמך   , ת בקש ה אני לא מ , יותר מז חסותו ת  א   עשיר שפרס עלייך תספרי לי מיהו אותו  " 
ם  אנשי י לחשוב כמה  בל   , היית מוכנה לפרק קשר של זוג שקבע להינשא   , , עשית מעשה מביש ביותר , כי זה לא יעזור לך תלושות 

   . את מאמללת 

אני מוכנה לסלוח על המעשה    , תר ממה שנראה לך הקשר שלי עם מולי הוא חזק יו   מטרתך לא השגת   את   , בזה ך  נניח ל   אבל 
ת לדעת מי הוא ומה כל כך אכפת  אני מאד סקרני   , שישב איתך שם במסעדה עשיר    ו ות תאמרי לי מיהו א אם  רק  המטופש שלך  

 . " דוד מהג   אדאג שיעיפו אותך ... ולא   , ארד ממך   אם תתני לי מידע אמיתי   ? לו ממני 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

 :ן היאיולי הגלת במה לקרשלה ההחדש תהכתוב
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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"ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי. ַוָּיָגר מֹוָאב 
ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... ַוִּיְׁשַלח 

. ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם" 
 –  

 

    

"ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹׁשֵכן ִלְׁשָבָטיו ַוְּתִהי ָעָליו 
. רּוַח ֱא-ֹלִקים" 

 

?

"ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם... ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה 
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים... ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק... ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו 

. ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' " 

430
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  " " "  " המכונים 13של  " שייטת  להתגייס ליחידת העילית שימיחלם תמיד בהיותו צעיר                   
 קילומטרים עם משקל  12המשימה הראשונה הייתה לרוץ  .הגיש מועמדות והוזמן לגיבוש ליחידההוא  18ואכן בגיל                                                 

החל לכרסם גם בליבו, אבל אז הוא החליט להמשיך עוד עשר דקות. .  ל. הרגיש שכוחו הולך ואוזל. כל כמה דקות פרש עוד חייל. שימי .קילו על הגב. 40של 
שהוא מתמוטט, אבל הוא גייס את כל כוחות נפשו והחליט לעשות מאמץ אחרון  שימיעשר הדקות עברו במאמץ עליון, אבל בסיומן החליט  להמשיך עוד עשר דקות. חש 

ביום השני התברר שאתמול זו הייתה רק  .לו היה בין אלו שימים פרשו מהגיבוש. מהמועמדי 25%-בסוף היום התברר ש ...של עוד עשר דקות בלבד
המאמץ העצום והמתמשך היה  האימונים כמו התעללות של ממש...מנת פתיחה קלילה. ביום השלישי הלכו האימונים ונעשו קשים עוד יותר. ביום הרביעי כבר נראו 

עצמו שהוא לא נשבר עכשיו, אלא ממשיך רק עוד עשר דקות. אחרי עשר הדקות הוא היה מחליט להמשיך עוד עשר דקות, ועוד מעבר לכוחותיו, אבל תמיד הוא אמר ל
  .בחזה מתוח, והיה גאה מאוד בעצמו  שימי לוחמים בלבד. בטקס ההשבעה עמד 35ו אחרי שנה שרד .עד לסיום המשימה –עשר דקות 

 

 כמה חודשיםואכן, לאחר  .ללוחמה בטרור,  ה היחידה השייטת,  –ייתה להגיע ליחידה המובחרת ביותר בתוך הוא החל את שירותו המבצעי,  שאיפתו ה
שכל מה שעבר עד  שימיעד מהרה התברר ל ,ואמר לו: 'אני עוקב אחרי ביצועיך המדהימים. אתה יכול להגיע להרבה יותר. לכן המלצתי לקדם אותך שימיקרא המפקד ל
הוראה לשחות בבריכת מי קרח בידיים קשורות, עד שהמפקד יורה לו לצאת מהמים. שעה  שימיבלילה האחרון של 'שבוע הגיהינום' קיבל  .משחק ילדים.  עכשיו, היה

עדיין שוחה  שימיברה, ושוחה הלוך ושוב, כששריריו נקרעים, כל גופו קפוא והוא על סף עילפון. המפקד לא נתן לו כל סימן לצאת המים. עוד חצי שעה ע שימיעברה ו
מאבד גובה ומתחיל לשקוע אל תחתית הבריכה. המפקד נותן אות, ושני חיילים מזנקים ומוציאים אותו מהבריכה ומשיבים  שימיאחרי עוד עשר דקות  . .בשאריות כוחותיו

אשמע את הדברים, והתמלא  שימי '.'היר על פרישה בוא, תתכסה בשמיכה ושתה משהו חם', אומר מפקד , היחידה הזו לא מתאימה לכל אחד. תצ' .את נפשו
הוא זינק ממקומו וקפץ בחזרה אל הבריכה. 'לא, אדוני המפקד,' קרא בקול, 'אני שוחה לפחות עוד עשר דקות, ואחר כך  הוא לא מתייאש! הוא לא נכנע. 

 '!!!. אנשים כמוך אנו צריכים. התקבלת שימיהמים, רב סמל המפקד הביט בו בחיוך מלא גאווה, ואמר לו: 'אתה יכול לצאת מ '...נדבר
 

ואחר כך  –רק חמש או עשר דקות  ל אחד ה'תכסיסים' הכי מוצלחים זה לפרק את המשימה ליחידות קטנות. למשל לומר לעצמך: 'אני אתגבר על
 (העורך) !ביותר של הקדוש ברוך הוא לי חיילי אין משימה ש'גדולה' עליו, והוא אשר יזכה להימנות על -מי שעושה כך ..." נראה

מספרים  זקני ירושלים
נעוריהם אשר נהגו  על ימי

יצחק  ללכת יחד עם רבי
זצ"ל לכותל, ובעוברם  דוד

דרך שער שכם היו הערבים 
 ים עגבניות וביצים עליהם,זורק

יצחק  ביאך כשהיו רואים את ר
דוד היו מפסיקים לזרוק 

 ונוהגים בו כבוד באומרם, 
 

(("הדא מא בשוף עול בנת' 
ולכן  )

החברים בישיבה אשר רצו 
ללכת לכותל ללא סיכונים היו 

 הולכים רק עם ר' יצחק דוד.

זצ"ל  יהודה ליאון היה רבי למעשה
ם ומיוחדים בדור אחד מן הצדיקים הגנוזי

האחרון ועל אף כי לא היה נראה למדן גדול 
זכה בגודל צדקותו ועבודתו את בבוראו 

עד כי מעידים  לדרגות גבוהות בעבודת ה'
ובים ונכבדים כי היה מקורביו יהודים חש

  זיע"א החוזה מלובליןמעין 
 

סופו  ועד ה אשר היה
כל כפשוטו ואף רבי יהודה ליאון היה צופה ה

ממש זאת מדגישים בפנינו מקורביו אשר זכו 
 להסתופף בצילו.

 זכותו תגן עלינו       ״אור החיים״ בעל ספר    זצ״ל חיים בן עטר רבנולכבוד מרן     תחי׳ שמחה דהאןע״י  עלון זה נודב

  מיני גאים הם: ארבעה
 , אשר נשא לשוא נפשו 

 בלי מעלה ויתרון. 
, מתהלל החכם בחכמתו, 

 בגבורתו והעשיר בעושרו. הגיבור 
 

ואלו השניים מתגאים בפני עצמם. 
ועוד שניים המתגאים על זולתם: 

האחד, חכם בחוכמתו וגיבור 
 בגבורתו... והשני, מרוב גאותו

  .ענו ושפל רוח 

זצ"ל היה זריז לעבודת אברהם יפת רבי
בוראו תמיד היה רץ למצוות אם למלאכת 
השחיטה ואם למול ילדי ישראל וכן לפדיון 

ות ומעשים היה במצו ם נפש לחולים
והיה משכים  טובים לא היה לו פנאי לבטלה

ללימוד התורה ולמעשים טובים ולזיכוי הרבים
למרות ייסוריו ומכאוביו הרבים כשהיו 

מודיעים לו על ברית או שעליו לבוא לשחוט 
מהדק החגורה לשיכוך ו היה כאילו

לילות לעשות רצון אביו הכאבים ורץ בק
 . שבשמים

בנימין  בימשאת חייו של ר עיקר
זצ"ל היה להשיב לב בנים  חשין זאב

לפים לאביהם שבשמים, וזכה להציל א
אשר היו רחוקים מן היהדות, וחזרו 

 בתשובה שלימה.
 

הרבה מגדולי ישראל אשר באו לנחם 
בימי השבעה את בני המשפחה התבטאו: 
 נכון שיש היום המוני בעלי תשובה, אך

את תנועת התשובה, מי החל  
במהפכה, הלא הוא מורנו הרב חשין 
זצ"ל, הוא התחיל בזמן שהיה צריך 

קירות, בזמן שאף אחד לא לשבור את ה
 חשב שאפשר לעשות משהו, 

הוא שבר את החומות הלו, שעומדים נגד 
 העניין של התשובה.

אמר בדרך  ה"ייטב לב"
צחות כשהיה פעם איש אחד 
אשר היה שש ושמח מאד 

בשמחת התורה, וראה כי גם 
היצה''ר  הולך וסובב 

לשמחה -אותו.אמר ליצר הרע
 זו מה היא עושה?
תורה וכי גם אתה עסקת ב

והשיב לו היצר הרע למה 
 אתה מתפלא על זה?

? הרי כל מה שאתה 
רואה בידך שלי הוא, כי 

הכול היה מצידי מלא פניות 
 וגאווה.

- -שלך  שינוי צורת המחשבה
 .צורת ההרגשה שלך 

 .הוא דג מת - דג שנסחף עם הזרם

אדם אף על פי תכבד בן 
 שהוא משתוקק לכבוד

 מה שאתה אומר 
 זה מה שאתה.

 
 

פ״אתשה תמוז ׳טזשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:21 20:25 19:34 ם-י

 21:18 20:23 19:31ת״א

 21:022 20:26 19:35חיפה

 21:18 20:22 19:31ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "והיה שארית"



 

ניכנס לחנות של  אחדד
תשמישי קדושה ורואה כל 
מיני תמונות של צדיקים 

ש"ח   250כל תמונה 
צד מסגרת פתאום רואה  ב

 בלי תמונה 
ש"ח שואל את  800וכתוב 

 המוכר מה זה? 
 עונה לו המוכר

 ..... 

 10נימצא על גג של בנין של  אחדד
קומות ומתחיל לצעוק אני קופץ אין לי 

אין לי ילדים אין לי פרנסה אין אישה 
לי בריאות ניגש אליו חסיד אומר לו 

 .אחי אין יאוש בעולם כלל

המהפכה הבולשביסטית (תרע"ח) אסרו על  ביוםם
 הלימודים בישיבת וואלוזי'ן. ואולם הגאון רבי

זצ"ל החליט שהוא יבוא בכל זאת  שפירא רפאל
באותו יום לישיבה מתוך השערה שיהיה דרך ארץ 

ולא יפריעוהו בלימודו. ואכן הוא ישב בישיבה  מפניו
. לפתע נכנס צעיר א כל היום ההוא

 ןיהודי לישיבה ופקד עליו לעזוב את האולם. ומכיוו
שהדבר היה כרוך בפיקוח נפש,לא סירב לו רבי רפאל 

  אלא עזב את הישיבה.
 

למחרת היום נסע אותו צעיר באוניה,ובדרך נסיעתו 
לה בים והאוניה טבעה,ומת הצעיר החלה סערה גדו

הלז.לאחר זמן מה הגיעה אמו של הצעיר לפני רבי 
אינו  ,ה,רפאל וסיפרה לו בחרדה

נותן לה מנוחה. הוא בא אליה בחלום כבר מספר 
פעמים ומבקש ממנה שתלך לבקש מחילה בשמו מרבי 

 רפאל על אותו מעשה שפגע בו.

ארבעה עשר חודשים  במשךך
אברהם ישב הרה''ק רבי 
זצ"ל בכלא  מסדיגורא

בגזרת שלטון הרשע. בצאתו 
מבית הסוהר שבור ומעונה, 

שאלו אותו מקרביו איך הצליח 
להחזיק מעמד במאסר זמן רב 

כל כך. השיב להם 
הקדוש ברוך הצדיק:"כאשר 

הוא גוזר יסורים על האדם, 
 אהוא 

 לעמוד ביסורים. 
וכן נאמר: 'ברוך גוזר ומקיים'. 
הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה. 
אבל הוא גם מקיים את האדם 

 שהגזרה נגזרה עליו, 
שיוכל לעמד בתלאה. השם 

 יצילנו וישמרנו...

......................................... ......................

 בדור האחרון כך אפשר להגדיר את רבי ר החסדדשש
שכן למעשה היה זורע  זצ"ל ההרונוביץ אברום

 צדקות בצורה שאין לה אח ורע 
 והגם כי ברוך ה' התברך הדור האחרון בארגוני חסד

ובמימדים  א מופלאים אך חסד אשר יצא
  .אדירים כאלו אין כמעט בנמצא

 

במשך ימי חייו חילק מצרכים כספים מוצרי חשמל ועוד 
מקררים ותנורים חדשים היו יוצאים תחת ידו לאלפי חתנים 

 יתה זוגתו הצדקת יבגדים חדשים ויקרים ה
יתה דמות למופת של אישה גדולה וצדקנית) י(אשר ה

 מחלקת לרוב ולא אחת היו אלה בגדים 
 . ק שרק

לשון הוראה. ומדוע דברה התורה במשה רבנו. והודיעתנו שסירב , הלא התורהה
 בענוותנותו ללכת בשליחות המקום לגאול את ישראל. מה ביקשה ללמדנו? 

, הרוחנית ואלא אף כאן גלומה הוראה והדרכה. שהמקבל על עצמו 
 שנשלח לגאול את ישראל ולהנחילם תורה,  כמשה רבנווהגשמית, 

עשות זאת ללא כל שיקול אישי. כשלעצמו מעדיף היה להסתופף בבית המדרש וכל עליו ל
 מעיניו בפעולתו בלתי לה' לבדו!

 הסבא מסלבודקא זצ"ל, שכאשר נשלח ע"י איסר זלמן מלצר מרן הגאון רבי
זצ"ל לייסד את ישיבת סלוצק,אמר לו הסבא קודם צאתו: "כדאי היה שתעלה לבית המוסר, 

שהוא תובע ממני יותר מדאי.   אברך  -אמר הגרא"ז   –וחשבתי לעצמי  ותלמד שעה מוסר".
צעיר הולך לפתוח ישיבה, וכבר תובעים ממנו את כל הלשמה.... וסיים באומרו, שאת כל 
הקשיים שהיו לו בסלוצק, תולה הוא בכך שלא שמע אז בקול הסבא מסלבודקא ולא עלה 

 ללמוד מוסר...
ומעמיקים, נמרצים ופעילים, ונועצים בי האם לפתוח  "באים אברכים מוכשרים, שקדנים

ישיבה. ואינם יודעים כלל זה, שאם אינם בטוחים לחלוטין ב'לשמה', לא יוכלו לבטוח שתלוום 
 .סייעתא דשמיא במפעלם

גלה מי אתה? מה 
תפקידך? 

במחזה ומה מקומך  
 האדיר של היקום.

יום טוב רבי  הרה"קק
זיע"א סבל מאד  טייטלבוים

ממתנגדיו. יום אחד נזרקה אבן גדולה 
לתוך חדרו, שכמעט פגעה בו. 

תלמידיו היו בטוחים כי מתנגדיו 
וב השליכו את האבן, אך רבי יום ט

מעשה  ל סרב לקבל
כזה. אמרו התלמידים: "רבי, יש 

בידינו ראיות חותכות לכך! עדי ראיה 
 שיכולים להעיד!"

אך הרבי השתיקם: "הס לנו מלהטיל 
דופי ביהודים כשרים , כאילו השליכו 
אבנים גדולים כאלה". והוסיף בחיוך: 
"סבור אני שהאבנים החלו לריב, וכל 

וח על ראשו של אחת אמרה: אני אנ
הרבי. עשו שלום בניהן, וכל האבנים 

 נעשו אבן אחת גדולה..."
להמליץ יושר, ללמד זכות, לנסות 
למצוא את הטוב ואת החיובי בכל 

אדם, לדון לכף זכות. אם משתדלים 
 ם מאד, מוצאים

 ולא כל כך קשה...

 מעיר אחת בא לפני  אברךך
זצ"ל, ושאלה  הרב שךמר"ן 

בפיו: בנו הגיע לגיל חינוך, בעירו 
שתי מוסדות חינוך, תלמוד תורה 
ובית ספר של החינוך העצמאי. 

בית הספר רמת לימודים גבוהה ב
 ומשמעת קפדנית, 

  ולומדים הרבה יותר.
 

 התלמוד תורה נמצא עדיין 
והלימודים שם  

חלשים יותר. אך לעומת זאת 
החברה בו טובה יותר. כי כולם בני 

 אברכים. במה יבחר?
ענהו מרן: אין ספק שיש לפעול 

להעלות את רמת הלימודים בתלמוד 
 בכל מקרה אפשר יהיהתורה, אבל 
את החסר ולגשר על  

 הפער. אבל לחברה לא טובה כל כך
 ! 

 עיקר שורש כל חטא 
 ואשמה והתרחקותו 

 מפחד הש"ית ואהבתו 
 היא הגאווה

  -העולם מעולם לא נפסק
 "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית" 

, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור

 , פנחס בן פנחס. שרה בת כהמל, יעקב בת מזל סעידה כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה
 , קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל

 , מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב
 , גסב שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום
  , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן

 

ֹאר יּוָאר" (במדבר כב, ו). ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ  "ּכִ
 

חוגגים אנו את יום הילולתו, (ט"ו תמוז)  קרובשבזיע"א  ו רבינו
מדקדק כהרגלו בקודש בעמקות גדולה בכל אות מאותיות התורה הקדושה, 

 ותר נכון ומדויק לכתוב "את אשר תברך יבורך'ומקשה שבפסוק זה לכאורה היה י
(לשון עתיד).  וכמו סיום הפסוק "ואשר תאר יואר"בלשון עבר), –(בלשון עתיד,ולא מבורך

 ומדוע שינתה התורה בלשון הפסוק בין ברכתו לקללתו של בלעם?

מסביר אדוננו אור החיים הקדוש שבעצם בלעם הרשע היה בעל עין רעה  
בשום פנים ואופן לברך רק לקלל, אלא שהרשע הזה היה מערים,  ולא היה מסוגל

וכשהיה רואה באצטגנינות שפלוני יעלה לגדולה או יבורך בדבר אחר, היה עושה 
עצמו כמו שמברכו, וכשבא הדבר ומתברך, חושב אותו אדם שברכתו של בלעם 
וך גרמה, ולא כן הוא אלא מזלו גרם. וכך עשה לבלק שראה בכוכבו שעתיד למל

במואב וברכו בדבר עצמו לרמותו, כי הוא הסובב, ולכן אמר את אשר תברך 
 'מבורך' כבר לפני כן, ולא מברכת בלעם.

י ֵמרֹאׁש ֻצִרים  ֽ בלעם יכול היה לברך רק את מי שהוא כבר מבורך קודם לכן, ּכִ
בלעם מברך רק את מי שהוא כבר מראש מבורך, אך אין (במדבר כג, ט),  ֶאְרֶאּנוּ 

 ו וביכולתו לברך אדם ולהשפיע עליו טובה וברכה בברכתו.בכוח
  הרבה ברכות בדברי בלעם לעם ישראל, אומרים רבותינו ז"ל 
שמברכותיו של אותו רשע רואים שהוא רצה לקלל, אך בגלל (סנהדרין קה ע"ב) 

החכה שה' שם לו בפיו נאלץ להוציא מפיו ברכות. אכן, לבסוף הכל נהפך 
מתו בעוונות עשרים וארבע אלף מעם ישראל, נורא ואיום, וכל זה לקללות ו

לעומת זאת  מקללתו ומעצותיו של בלעם הרשע שיעץ להחטיא את עם ישראל.
לקלל כן היה לו כח, בלשונו הטמאה ובעינו הרעה יכול היה להרע ולהזיק 

ֹאר יּוָאר" בעתי ר ּתָ ד, דבכח לאנשים. ולכן הדגישה התורה ודקדקה בלשונה "ַוֲאׁשֶ
 הטומאה שלו להרע ולהזיק לאחרים.

שזכות אדוננו אור החיים הקדוש תהיה למליץ יושר בעבור כל כלל  
 ישראל שנזכה לראות בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז בן הדסה צביה

 

 אבישלוםזיווג הגון 
 בן אורה

 
 
 



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

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

 פרשת בלק תשפ"א
גליון 

36

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

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

אדמו"ר  מרן  של  קדישא  דהילולא  יומא  לקראת 
ישראל,  כל  ועל  עלינו  תגן  זכותו  משטפנשט  הרה"ק 
השאיר  אשר  בסגולה  לעיין  נפזרים,  ללקט  יצאנו 
וקדוש  צדיק  האי  האחרונים,  לדורות  והודיע  אחריו 
מגזע אראלים ותרשישים בית מלכות רוז'ין, ולמעלה 

בקודש הרה"ק רבי שלום שכנא מפראהבישט זי"ע.
)עמוד קלא( הובאה הסגולה בזה  בספר אמונת אמת 
הלשון: רבינו הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט 
היה אומר בשמו של אביו רבינו הרה"ק רבי מנחם נחום 
משטפנשט זי"ע: דער טאטע זי"ע האט געזאגט ווער 
ס'וויל האבין א פריילאכין שבת, זאל ער רעדין בליל 
רבי  גרויסער  דער  זיידען  הייליגען  דעם  פון  שישי 
נישט  האט  הער  אז  און  זי"ע,  פרוהבישט  פון  שלום 
הייליגע טישן  זיינע  פון  זאהל הער רעדין  קיין סיפור 
און בענק. ]-אבי זי"ע אמר מי שחפץ שיהיה לו שמחה 
שלום  רבי  הק'  מזקני  שישי  בליל  שישוחח  בשבת, 
לספר  סיפור  לו  אין  ובאם  זי"ע.  מפרוהבישט  הגדול 
זו  )סגולה  הקדושים[.  וספסליו  משולחנותיו  שידבר 
אוצר  ח"א,  ישראל  אוצר  ראה  בכתובים,  עוד  הובאה 

השבת ח"ב, זכות אבות ועוד(.
וכן היה נוהג תלמיד אדמו"ר הרה"ק משטפנשט, ה"ה 
לחיים  לשתות  זי"ע  מריבניץ  זאנוויל  חיים  ר'  הרה"ק 

בכל ליל שישי והיה חוזר כן בשעה זו.
של  הנהגתו  הובאה   )3 )גליון  שלום'  'סגולת  בגליוננו 
רבי  הרה"ח  זאת  שתיאר  כפי  זי"ע  מריבניץ  הרה"ק 
יחזקאל הערמאן הי"ו בן המשב"ק הרה"ח רבי יצחק 
הערמאן ז"ל, אשר הוסיף בשמו של הרה"ק מריבניץ 
שהיה מוסיף ואומר שהוא גם סגולה שיועיל לשתות 
לזכר  נר  להדליק  או  הטהור,  שמו  ולהזכיר  לחיים 

נשמתו הק'.
סגולה זו היתה לנכסי צאן ברזל בקרב כל חסידי רוז'ין 
מפראהבישט  הרה"ק  של  שמו  את  להזכיר  הנוהגים 
היו  לישועה  שנזקקים  עת  ובכל  שישי  ליל  בכל 
מזכירים את שמו של הרה"ק רבי שלום מפראהבישט 

זי"ע כסגולה לפעול דבר ישועה ורחמים.
היסוד לסגולה

הפוסקים  לכתוב  שהרבו  מה  ומפורסם  ידוע 
בשבת  לשמוח  והמצוה  החיוב  בענין  והמקובלים, 
ג(  )או"ח סימן רסב סעיף  וכמו שכתב בשו"ע  קודש, 
'ילבש בגדיו הנאים וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת 

חנינא  דרבי  וכלה,  חתן  לקראת  וכיוצא  המלך 
ונצא  בואו  ואמר  שבתא,  דמעלי  בפניא  וקאי  מעטף 
בואי  כלה  בואי  אומר  ינאי  ר'  מלכתא,  שבת  לקראת 

כלה'.
של  קדישא  היכלא  בני  הקדושים  רבותינו  היו  ורבות 
זי"ע  הקדוש  טוב  שם  הבעל  הימים  שבעת  אור  מרן 
בכל  שנעשה  והתענוג  המצוה  גודל  את  מבארים 
העולמות על ידי שבני ישראל מהדרים ומתענגים על 
ה' ושמחים ביום השבת קודש, ובדרך זו היו מדריכים 
זה  ידי  ועל  בה'  ולשמוח  לשוש  מרעיתם,  צאן  את 

ליהנות מזיו שכינתו.
קדשו  דברי  יבואו  זה,  ענין  לבאר  הים  מן  וכטיפה 
ד"ה  חזון  )לשבת  שלמה  תפארת  בעל  הרה"ק  של 
יש  השבת  יום  כשבא  הלשון:  בזה  שכתב  תרצה(  אז 
שמחה לפני השם יתברך ברוך הוא יותר מבזמן שבית 
המקדש היה קיים, משום דבשבת קודש נעשה היחוד 
למעלה גם בזמן הגלות, כי הוא קביעא וקיימא, ובימי 
אנכי  עמו  דרך  על  בגלות  הקב"ה  גם  כביכול  החול 
לו להשי"ת  יש  יום שבת קודש  כן כשבא  בצרה. אם 
ויוצא מהגלות... נמצא  שמחה גדולה שנעשה היחוד 
העולה מזה, ללמוד שיהיה כל אחד ואחד מבני ישראל 
ביום השבת בשמחה, כי עיקר הצער של בני אדם צריך 
להיות על גלות השכינה, שהוא בחול עמנו בגלות. אך 
שמחה,  כן  גם  הקדושה  לשכינה  שיש  קודש  בשבת 
כי  קודש,  שבת  ביום  לשמוח  לנו  יש  אנו  אף  ממילא 
יתברך  להשם  יותר  שמחה  למעלה  גורמים  אנו  בזה 
ברוך הוא אם אנו בשמחה, כמו שכתבו רבות בספרים 
נמרץ  בקיצור  שנתבאר  אחר  והנה  עכ"ל.  הקדושים. 
לסגולה  הטעם  יובן  השבת,  ביום  לשמוח  הענין  גודל 

שתהיה שבת שמחה.
זי"ע  מפראהבישט  הרה"ק  שאמר  הענין  לבאר  וכדי 
בנו  של  קדשו  דברי  פי  על  לומר  נראה  ממנו  לדבר 
קדישין  עירין  יב:  ישראל  )בית  זי"ע  מרוז'ין  הרה"ק 
השלם עמ' תריד( שאמר: העולם אומרים כשמדברים 
סגולה  היא  טוב  שם  מהבעל  קודש  שבת  במוצאי 
זי"ע  זוסיא  רבי  מהרה"ק  וכשמדברים  לפרנסה, 
היא  מה  מאחד  זי"ע,  אלימלך  רבי  הרה"ק  ומאחיו 
לבנים.  סגולה  מהם  ומאחד  שמים  ליראת  סגולה 
ואני אומר כי לאו דוקא מהצדיקים הנ"ל, ולאו דוקא 
במוצאי שבת קודש, ולאו דוקא להני מילי הנ"ל, ע"כ. 
דהיינו שכוונתו היתה לומר שסיפורי צדיקים בכל עת 
בספרים  עוד  נתבאר  זה  וענין  דבר.  לכל  סגולה  היא 

הקדושים.
נוהג בחיי  זי"ע  הרה"ק מפראהבישט  גם רבינו  כן היה 
וכמו  צדיקים,  סיפורי  ידי  על  ישועות  לפעול  חיותו 
)עירין  זי"ע  מרוז'ין  הס"ק  הרה"ק  בנו  בקדשו  שדיבר 
קדישין, ליקוטים דף נג:( לבאר ענין סיפורי הצדיקים, 
וזה לשון קדשו: עכשיו שהעולם הוא בבחינת קטנות 
לכן כשצריך הצדיק להיטיב להעולם אינו רק בסיפורי 
)שיר  הפסוק  פירוש  וזה  פשוטים,  ודברים  מעשיות 
כנסת  נקרא  אחות  כי  קטנה',  לנו  'אחות  ח(  השירים 
אין  ושדיים  קטנות  בבחינת  הם  כשישראל  ישראל. 
לה, היינו חכמה ובינה. 'מה נעשה לאחותינו' במה יכול 
הצדיק לעשות טובה לכנסת ישראל. רק ביום שידובר 
בה הצדיק סיפורי מעשיות בזה עושה טובה לה. ופעם 
אחד בא אל אדוני אבי זצוקלה"ה רענדאר אחד וסיפר 
פסח.  קודם  מארענדע  לדחותו  רוצה  שלו  שאדון  לו 
עת  כל  מעשיות  סיפורי  ודיבר  יושב  ז"ל  אבי  והיה 
התנצלותו, וקודם צאתו אמר לו 'רבי, מה תשובתי על 

זה', אמר לו 'כבר עשית לך טובה כו׳ לך לשלום'.
כמו כן אמר מרן אדמו"ר הזקן הרה"ק משטפנשט זי"ע 
)מובא בס' אמונת אמת( כי לספר מאמר אחד מצדיק 
בבוקר הוא חשוב כמו דף זוהר הקדוש, שני מאמרים 
און  גוט  'איז  מאמרים  ג'  זוהר,  דפים  שני  כמו  חשוב 
קודם  בלילה  מצדיק  מאמר  לספר  וטוב(.  )טוב  גוט' 
השכיבה חשוב כמו קריאת שמע, ב' מאמרים חשוב 
און  גוט  'איז  מאמרים  ג'  גדולה,  שמע  קריאת  כמו 
ואמר:  משטפנשט  הרה"ק  והמשיך  וטוב(.  )טוב  גוט' 
לחבירו?  אחד  דוקא  לספר  שצריכים  אתם  כסבורים 
לא, אלא הוא כמו קריאת שמע שהוא בינו לבין קונו, 
כמו כן הסיפור מהצדיק יכול להיות בינו לבורא עולם, 

עד כאן דברי קדשו.
זו בליל שישי, נראה  והנה לבאר הטעם שצריך הכנה 
)מגן  זי"ע  מטריסק  הרה"ק  של  קדשו  דברי  פי  על 
אברהם-תנינא, תיקון הגדול ד"ה ועל תיקון הדיבור(, 
שביאר את ענין התיקון הנעשה בכל יום, וכתב שבליל 
יום השישי יש לתקן גם את תיקון יום השבת על ידי 
לימוד התורה או סיפורי צדיקים, וזה לשון קדשו: כל 
יום צריך לתקן מדתו השייך לאותו היום... יום ו' הוא 
הוא  שבת  כי  הדיבור,  תיקון  הוא  ובשבת  התקשרות, 
דרבה  הכנה  משום  אך  דיבור,  בחינת  מלכות  בחינת 
ו', כדכתיב )שמות טז ה(  מתחיל תיקון הדיבור מיום 
"והיה משנה על אשר ילקטו יום יום", וכמו שאומרים 
בזמירות של שבת )זמר כי אשמרה שבת( 'ככה בכל 

ליל שישי

למקור 
הסגולה

ֲעֶטֶרת דֹו  ְבָי ָנא  י  ִה תֹו ְתּ

ֻגָלּ ְס

"ע י ז ים בסגולת הרה"ק מפראהבישט  נ ו י

ע
לכבוד יומא דהילולא של כ"ק אדמו"ר הרה"ק משטפנשט זי"ע אשר הסגולה נאמרה מפי קדשו

שבת הילולא של נכדו הרה״ק משטפנשט מגלה הסגולה הפלאית להזכרת שמו בליל שישי
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המדות,  שני  לתקן  הששי  ביום  ויכולים  מזוני',  יכפיל  ששי 
מדה שלו מדת התקשרות, וגם מידת המלכות שהוא תיקון 
הדיבור. לכן צריכים ללמוד כל הלילה של יום ו' ולא להפסיק 
בדברים בטלים חס וחלילה, כי לא די שאינו מתקן בזה רק 
ובקיץ בלילות הקצרים בוודאי  וחלילה.  שמקלקל עוד חס 
בנקל לו ללמוד כל הלילה, ואפילו בחורף בלילות הארוכים 
של  מעשיות  סיפורי  לדבר  יכול  הלילה  כל  ללמוד  שקשה 

צדיקים. ע"כ.
היוצא מכל האמור הוא, כי ענין ההכנה והתיקון של שבת 
ידי  קודש מתחיל מליל שישי, ואפשר לפעול זאת אף על 
סיפורי צדיקים. ולכאורה מטעם זה אמר רבינו הק' שידברו 
ממנו בליל יום השישי, כי על ידי זה ממתקין את הדינים וכל 
עלמין,  בכולהו  אחרא  שולטנא  ולית  מינה,  מתעברין  דינין 
וממילא יזכו לשמוח בשמחת השבת כחתן היוצא לקראת 
כלה, כיון שאחר שנמתקו הדינים והסתלקו שוב לא יהיה מי 

שיעכב את השמחה.
סגולת הזכרת שמו

כאמור, הזכרת שמו של הרה"ק משמשת בקרב החסידים 
כסגולה ידועה, בכל עת אשר מאן דהוא נזקק לישועה או 
של  שמו  את  מזכירים  היו  ישראל,  כלל  על  זכות  ללימוד 

הרה"ק מפראהבישט לדבר ישועה ורחמים.
ר'  הרה"ח  מפי  הובא  בהערה(  )שם  סתימין  מילין  בספר 
של  ותלמידו  גיסו  על  ירושלים  מעיה"ק  ז"ל  כהן  משה 
הרה"ק מפראהבישט זי"ע, הלא הוא הרה"ק רבי אריה ליב 
שח  היה  אשר  עד  להתפלל  עומד  היה  שלא  זי"ע,  מבנדר 
מרבו הרבי ר' שלום, ובאם לא הזדמן לו לשוחח ממנו, היה 
ואומר  פותח  היה  בתפילה  שפתח  ולפני  בטליתו  מתעטף 
רבי  שלום,  רבי  שלום,  "רבי  פעמים:  שלוש  בהתלהבות 

שלום - הודו לה' קראו בשמו..."
סיפור זה הובא גם בספר אבן ישראל )דף ו( בגירסה קצת 
שונה: שמעתי מהרב רבי שלום מאומן ע"ה, ששמע מהרב 
החסיד המופלג רבי לוי מבנדר זצ"ל, שהיה מנהג שלא היה 
רבו  אודות  לדבר  מי  עם  לו  היה  שלא  עד  להתפלל  עומד 
הרה"ק רבי שלום זלה"ה, ומתי שלא היה לו עם מי לדבר, 
ג'  כתפיו,  על  מופשל  כשהטלית  בקול  לקרא  נוהג  היה 

פעמים 'רבי שלום, רבי שלום, רבי שלום'.
נוסח הזכרת שמו

מובא  זי"ע,  מפראהבישט  הרה"ק  של  שמו  הזכרת  בענין 
בספר מילין סתימין )אות סז( את אשר התבטא אדמוה"ז 
"ַאז  ואמר  זי"ע  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק 
מ'דערמאנט דעם זיידען רבי שלום, זאל מאן ניט זאגין רבי 
שלום, נאר אדער מ'זאל זאגען דער רבי רבי שלום, אדער 
דער גרויסער רבי שלום" ]כשמזכירים את זקיני הרה"ק ר' 
ר'  או  שלום  ר'  הרבי  רק  שלום,  ר'  סתם  יאמרו  לא  שלום, 

שלום הגדול[ זי"ע.
ואכן כך נהגו בפי ישרים ובשפתי צדיקים להזכיר את שמו 
עם שם אביו, כשהיו מזכירים את זכותו של "דער גרויסער 
כל  ועל  עלינו  שתגן  המלאך"  אברהם  רבי  בן  שלום  רבי 

ישראל לטובה.
טיש און בענק

התבטאות מעניינת מצאנו בסגולה זו, מעבר להזכרת שמו 
של רביה"ק או סיפורי מעשיהם של צדיקים, והוא שבאם 
אין סיפור לספר עליו ידברו לכה"פ משולחנותיו וספסליו - 

דבר שצריך ביאור בפני עצמו.
ידי  על  שהצדיק  ביארו  הקדושים  רבותינו  בספרי  הנה 
ידי  על  עבודתו,  ידי  על  הקדושים  הניצוצות  את  שמעלה 
ומעלה אותם אל הקדושה,  זה הוא מקדש את כל חפציו, 
וכמו שסיפר על רבינו הרה"ק מפראהבישט בנו מרן הס"ק 
בית  אל  בא  פעם  כה(:  סיפור  ח"ב  ישועות  )מגדיל  מרוז'ין 
אדון  איזה  זצ"ל,  שכנא  שלום  מו"ה  הרה"ק  הצדיק  אבי 
גדול ועשיר גדול שהיה שר העיר או שר כפר, יחד עם איש 
והלך אותו אדון עשיר בכל חדרי  ומיודעיו,  יהודי ממכיריו 
והרהיטים  המטלטלין  כל  את  וראה  זי"ע,  הצדיק  אבי  בית 
שבביתו, והביט בעיניו כשהוא משתומם ואחוז התפעלות, 
ותמה מאד על מה שראו עיניו, עד שפנה אל היהודי שליווה 
אותו ושאלו 'איך יתכן אשר אלי הביאו רהיטים יקרים מכל 

קצוי תבל מהמקומות הגדולים עבור הון רב, ועם כל זאת 
אין להם חן, ועם כל זאת הרהיטים הנמצאים כאן אינם אף 
על פי שאינם שוים אפילו חלק אחד מעשר משווי הרהיטים 
שבביתי, ועם כל זאת כל הרואה אותו ישמח בו, ומראיהם 
זי"ע,  מרוז'ין  הס"ק  המרן  זה  על  וסיים  אנוש'.  לבב  ישמח 
כי האמת הוא כך, במקום שהשכינה שורה שם חדוה כמו 
שכתוב )דברי הימים א טז כז( "עוז וחדוה במקומו", ונאמר 
)תהלים סח יד( "וצדיקים ישמחו ויעלצו" וכו', מה שאין כן 
)וישב  בזוהר  שמצינו  כמו  שורה,  השכינה  שאין  במקומות 
ק"פ ע"ב( שכינתא לא שריא באתר עציבו, )ובפרשת ויחי 
רטז ע"ב( שכינתא לא שריא אלא באתר חדו וכו'. שמעתי 

מפיו הקדוש, ע"כ.
ואולי על פי זה אפשר לבאר את מאמרו של רבינו הרה"ק 
מפראהבישט זי"ע לדבר 'פון זיינע הייליגע טישן און בענק', 
בדברים  דווקא  היתה  בקודש  עבודתו  עיקר  כידוע  אשר 
הגשמיים, וכיון שזכה להעלות את חפציו הגשמיים למקום 
הדברים  לכל  לזכות  כדי  מהם  לספר  שדי  הרי  קדושה  של 

שבסגולת סיפורי הצדיקים.
ובאופן אחר ביאר ענין זה בדרך העבודה כ"ק מרן אדמו"ר 
מבאיאן שליט"א )אמרי קודש, י"ח טבת תשע"ב - ציריך(, 
העבודה  דרך  על  זאת  לבאר  והרחיב  בקדשו  דיבר  אשר 
"ועלהו  יט:(  )ע"ז  חז"ל  אמרו  שהרי  ואמר  ויראה,  באהבה 
תלמידי  של  חולין  שיחת  שאפילו  ג)  א  )תהילים  יבול"  לא 
חכמים צריכה לימוד, ובכן יש לומר הכונה בדבריו 'זאל מען 
רעדן פון אונזערע טישן', דהיינו שולחנותיו הקד' אשר ערך 

בשבת קודש.
מהרה"ק  המסופר  ע"פ  לפרש  יש  בענק'  'און  שאמר  ומה 
לפניו  בא  אחת  שפעם  זי"ע,  ממעז'בוז'  ברוך  רבי  הרבי 
אם  כי  היה  לא  ברוכ'ל  רבי  הרבי  של  ובחדרו  חשוב,  אדם 
אותו  וכשבא  עצמו,  הוא  ישב  עליו  הכסא  הוא  אחד,  כסא 
אדם חשוב ציוה הרבי רבי ברוכ'ל למשמשו שיצא החוצה, 
די  פון  איינע  אריין  ברענג  בענקליך,  צווי  דא  איז  'דארטן 
צווי בענקליך' )שם יש ב' כסאות, הכנס לכאן אחד משתי 
לא  ברוכ'ל  רבי  שהרבי  הבין  חשוב  אדם  אותו  הכסאות(. 
הבא  בקצרה  לומר  יכול  היה  שהרי  לחינם,  בלשונו  האריך 
כסא, על כן שאל לפניו ילמדנו רבנו מהי כונתו. ענה לו הרבי 
)געגועים  'בענקעניש'  מיני  ב'  בעולם  יש  הנה  ברוכ'ל,  רבי 
כסא\ פנים,  לשני  משתמע  'בענק'  לשון  דהיינו,  ואהבה. 

השי"ת  אהבת  היא  האחת  געגועים(.  לשון  וכן  ספסל 
)מלאכי  כדכתיב  ישראל,  לבני  כביכול  וכיסופיו  וגעגועיו 
א, ב( "אהבתי אתכם אמר ה'", אשר היא אהבה עזה שאין 
ד  )שמות  ישראל"  בכורי  "בני  להם  שקורא  עד  לתארה, 
כב(, "בנים אתם לה' אלהיכם" )דברים יד א(. והשנית היא 
האהבה שצריכים בני ישראל לאהוב להשי"ת ולכסוף אליו 
יתברך, כמאמר הכתוב )דברים ו ה( "ואהבת את ה' אלקיך 
יב(  י  )שם  כתיב  וכן  מאודך",  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל 
"מה ה' אלקיך שואל מעמך וגו' ולאהבה אותו". והנה אהבת 
ה' וכיסופיו לשראל הרי היא תמידית ואינה נפסקת לעולם, 
אולם אצלך ראיתי שהנך חסר האהבה האחרת, היינו אהבת 
בני ישראל וכיסופיהם להשי"ת, על כן צויתי 'ברענג אריין 
הכסאות\ שני  את  נא  )הכנס  בענקליך'  צווי  די  פון  איינע 

הגעגועים   – האחר  ה'בענקעניש'  גם  להביא  געגועים( 
והכיסופין ואהבה להשי"ת.

הגדול  שלום  רבי  הרה"ק  זקני  כוונת  לפרש  יש  ובזה 
שלו,  מה'בענק'  שיספרו  שאמר  במה  זי"ע  מפראהבישט 
דהיינו שישוחחו וידברו אודות הגעגועים והכיסופין שצריך 
בר ישראל לעורר בנפשו כלפי השי"ת. כי כיסופין אלו מבני 
ישראל להשי"ת מתעוררים ביתר שאת ביום השבת, אשר 
הוא יום שמתעוררת בו אהבת ה' לישראל, שכן אמרו חז"ל 
לי בבית  יש  לו הקב"ה למשה מתנה טובה  י:( אמר  (שבת 
גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל, שהשבת היא 
הוא  ולמי  מתנה  הנותן  הוא  ומי  לישראל,  מהשי"ת  מתנה 
ואף השי"ת בתיתו  נותן מתנה לאהוב,  – הלא האוהב  נותן 
יום השבת הרי זה מתוך אהבתו  מתנה טובה לישראל את 
לישראל, וכיון שמתעוררת אהבת ה' לישראל הזמן גרמא 
שבכל  להשי"ת,  ישראל  בני  אהבת  זה  לעומת  שתתעורר 

ימות השבוע ששת ימי המעשה יש שהאדם טרוד בעסקי 
באהבה  ולהגות  להתבונן  מוכשר  הזמן  תמיד  ואין  החולין, 
שבת  אבל  להשי"ת.  ולכסוף  לאהוב  שצריכים  והכיסופין 
והמוכשר  הראוי  הזמן  והוא  מנוחה,  יום  הוא  הרי  קודש 
נועם  ע"כ  להשי"ת.  הראויים  והאהבה  הגעגועים  לעורר 

שיחת קדשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.
הסגולה בזמנינו

על  בינותינו,  מתהלכים  זו  סגולה  אודות  רבים  סיפורים 
הרה"ק  של  שמו  את  הזכירו  וצוקה  צרה  שבשעת  אנשים 
מפראהבישט זי"ע, ואכן כאשר בא שבת בא מנוחה כאשר 
ימי  בששת  שרויים  היו  הם  בה  המצוקה  מן  יוצאים  הם 

המעשה.
על  ישועות  סיפורי  הובאו   )5 )גליון  שלום  סגולת  בגליוננו 
זו, מפי הד"ר הרב פקטרוביץ ממודיעין-עילית,  ידי סגולה 
ולתועלת הקוראים נביא שוב אחד מהם, כפי שסופר מכל 
ראשון: יום אחד נכנסה אלי אם בוכייה למרפאה שלי ברחוב 
בנה.  נישא  ידיה  כשעל  עילית  במודיעין  המשפט  נתיבות 
נמק,  כפני  שחורים  כתמים  הופיעו  הקטן  שלילד  מתברר 
הכתמים הופיעו על פני הגוף. ד"ר פקטרוביץ לא היה צריך 
יותר משתי שניות של העפת מבט אל הילד כדי לאבחן את 
המחלה בשמה, והורה להזעיק אמבולנס בדחיפות. למרבה 
היה  דקות  שתי  ובתוך  מקום,  בקרבת  אמבולנס  היה  הנס, 
לבית  אותם  שפינה  ההצלה  ברכב   – והאם  הילד  עם  הד"ר 

החולים.
יום חמישי בערב, לצד הפינוי לבית החולים אבחן  זה  היה 
והסיכויים  רע  בכי  הילד  של  שמצבו  פקטרוביץ  ד"ר 
מאשר  יותר  לטובתו.  משחקים  לא   - מלאה  להחלמה 
לפנות את החולה לבית החולים ולבוא למסור את אבחנתו 
עד  בו  המיידי  הטיפול  את  לעכב  שלא  כדי  במיון,  החדה 
התיישב  דבר.  לעשות  בידו  היה  לא  אותו,  יראה  שרופא 
הד"ר בדעתו, ונזכר שישנה סגולה מעט פחות מוכרת, אך 
כל  ומלאה  שמחה  לשבת  קדמונים  חסידים  בקרב  ידועה 
טוב, לשבת שלא יחסר בה דבר והורדת שפע של הצלחה 
הבא:  המשפט  את  שישי  בליל  לומר  שאחריה,  לשבוע 
"בזכות רבי שלום שכנא הגדול מפראהבישט בן רבי אברהם 
לקבל  שנזכה   – זצ"ל  מרוז'ין  ישראל  רבי  של  אביו  המלאך 
שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט 
עוונות, ובזכות שבת המלכה תשרה הברכה בנו ובזרע זרענו 

עד סוף כל הדורות אכי"ר".
ההורים שאינם חסידים – לא הם ולא אבותיהם – חזרו אחרי 
נשלפה  מצית  אפילו  תמימה.  אמונה  מתוך  הרופא,  דברי 
מאי שם, ואש הודלקה לזכר רבי שלום שכנא בנו של רבי 
 – זה  וכל  וכבתה.  קט,  לרגע  הבהבה  זי"ע,  המלאך  אברהם 

חוזר הדוקטור ומדגיש – נעשה בתוככי האמבולנס...
היה  הפלא   – בהתרגשות  הדוקטור  אמר   – להדגיש  צריך 
מארבע  פחות  תוך  להכרתו  שב  הוא  ההחלמה,  זמן  משך 
שתוך  היה  מזה  פחות  לא  ופלא  עצום,  פלא  שזה  שעות 

שבוע היה בריא לחלוטין, מהירות פלאית של ההחלמה.
כאשר נקרא ד"ר פקטרוביץ בהזמנה לבר המצווה של אותו 
ילד ששולבה עם סעודת הודיה לילד שקם לתחיה באותו 
קם  הילד  את  מאז  שליווה  הדוקטור  באמבולנס,  מקרה 
הילד  של  הסיכויים  כי  המרגשת,  בחגיגה  לנוכחים  וסיפר 
לצאת בחיים מאותו אירוע היו קלושים למדי. שעותיו היו 
היה  והייתה בשיאה.  אותו  תקפה  שהמחלה  כיוון  ספורות, 
הפיך  בלתי  נזק  ויעשה  הגוף  בתוך  יתפרס  שהנמק  כפסע 
לאבריו הפנימיים של הנער. אבל היתה לנו אמונה בהשם 
הוא  ברוך  הקדוש  כי  האמינו  וההורים  צדיקים,  אמונת  עם 
סגולה   – פראהבישט'  'סגולת  את  יש  ואם  להושיעם,  יכול 
שתהיה שבת שֵמחה, אז למה לא – וכך היה בסופו של דבר!" 
ד"ר  שבפי  נוספים  רבים  מופתים  בסיפורי  כאן  נאריך  לא 
פקטרוביץ, מלבד סיפורים רבים שהגיעו לשולחן המערכת, 
הפלא  אומר:  דבריו  שבסיום  הדוקטור  של  בדבריו  ונסיים 
בזכות  ניסים פלאיים  עוד  וזכיתי לראות  אותי,  הזה מלווה 
מפראהבישט  הרבי  של  שמחה  לשבת  השמחה  הסגולה 

זיע"א.
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יום י"ב בתמוז יומא דהילולא של הרבנית הצדקנית מרת 
חוה'לה - אם כל חי - מצויין בכל חצרות הקודש דבית רוז'ין 
יומא  כבל  בו  ונוהגים  הצדיקים,  גדולי  של  הילולא  כיום 
נר,  הדלקת  לחיים,  שתיית  מרעים,  בסעודות  דהילולא 

בקצרה  בזה  נציג  תחנון.  אומרים  ואין 
הקדוש  בעלה  ותולדות  תולדותיה 
ה"גרויסער" רבי שלום והתהוות הזיווג 

ביניהם.
שכנא,  שלום  רבי  הרה''ק  רבינו,   
אברהם  רבי  הרה"ק  לאביו  נולד 
המלאך, בשנת ה'תקכ"ט, כ"ד שנים 
המגיד  הרה"ק  זקינו  פטירת  לפני 

ממעזריטש זצוק"ל.
שלום  רבי  בהיות  ה'תקל"ז,  בשנת 
מאיתו  נסתלק  שנים,  שמונה  בן 
לגנזי  בסערה  שעלה  הק',   אביו 
שנים,  ל"ז  בן  אך  כשהוא  מרומים 
קטנים.  יתומים  שני  אחריו  והותיר 
שהתפרסם  מי  היה  מביניהם  הגדול 
מלודמיר,  חיים  ישראל  כרבי  לימים 
והצעיר הלא הוא רבינו רבי שלום, מי 
שלימים התפרסם בעולם כולו כרבי 

שלום הגדול מפראהבישט. 
זוגתו של רבי אברהם, אמו של רבינו, 
אשר  ע"ה,  גיטל  מרת  הצדקנית 
הק'  המלאך  בעלה  של  בצילו  חיתה 
ופרישותו  צדקותו  לחיי  והסתגלה 
בהם  המופלגים  הקדושה  גינוני  בכל 

נצטיין בעלה הק', גמרה אומר לאחר הסתלקותו לעלות 
עלתה  היא  ואכן,  עפרה.  את  ולחונן  לארץ-הקודש  בגפה 
ונתיישבה בטבריה עד לפטירתה. את גידולם וחינוכם של 
שני בניה הפקידה בידי הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע, 
 - קדישא  החבריא  מגדולי  שהיה  שלמה",  ה"שמע  בעל 
תלמידי חמיה המגיד הגדול ממעזריטש. רבי שלמה לקח 
כשהוא  ובהערצה,  בחיבה  וגידלם  לביתו  היתומים  את 
קדושתו  הוד  מזיו  עליהם  ומאציל  לחינוכם  מתמסר 
רבי  גדולים  לאילנות  השניים  צמחו  קורתו  בצל  וטהרתו. 

פארות.
 זיווג שנגמר בשמים

ראו  ממעזריטש  הגדול  המגיד  תלמידי  גדולי  כידוע, 
רבם  צאצאי  קודש,  זרע  באותו  להתדבק  זכות  לעצמם 
ואכן,  לצאצאיהם.  ולהשיאם  ביתם  אל  להכניסם  הגדול, 
משהגיע הרה"ק רבי ישראל חיים לפרקו, היה לחתנו של 
מגדלו ומאמצו הרה"ק רבי שלמה קארלינער זי"ע, אשר 
בחר בו כחתן לבתו הצדקנית. ואילו  משהגיע האח הצעיר 
נחום  רבי  הרה"ק  ראה  לפרקו,  שלום  רבי  הרה"ק  רבינו 
לעצמו  זכות  בפראהבישט[  עדיין  אז  ]שהתגורר  זי"ע  מטשרנוביל 
זה  דבר  בכך.  לזכות  מאמץ  כל  ועשה  ביתו,  אל  להכניסו 

עלה בידו באופן מופלא ביותר וקא זכו ליה מן שמיא.
הגדול  לאביה  נולדה  חוה'לה  מרת  הצדקנית  הרבנית 
הרה"ק  של  חתנו  זי"ע  מקריסטשוב  אברהם  רבי  הרה"ק 
מאוד  צעיר  בגיל  זי"ע.  מטשרנוביל  נחום  מנחם  רבי 
הגדול  שלום  רבי  הקדוש  מרן  לה  המיועד  לזווגה  זכתה 
זכתה  איך  הדברים  השתלשלות  על  זי"ע.  מפראהבישט 
לך מסופר בספר "בך יברך ישראל" של נכדה הרה"ק רבי 
מפי  ששמע  שם  מסופר  וכה  זי"ע  מאוזיערנא  יצחק  לוי 

מרוז'ין,  ישראל  קדוש  מרן  של  בתו   - גיטל'ה  מרת  אמו 
מגדלו-מאמצו  שלח  לפרקו,  שלום  רבי  זקינו  בהגיע  כי 
רבי שלמה מקארלין שניים מנאמניו לתור ולחפש עבורו 
שידוך מתאים. לפני צאתם ציווה אותם לאמר: "הרי אתם 
עוברים בדרככם את העיר פראהבישט, מקום מושבו של 
הרה"ק רבי נחום בעל ה"מאור עינים". הנני מזהיר אתכם 
לבל תתעכבו שם אף רגע, אלא תמשיכו הלאה לדרככם". 
בפראהבישט  שחלפו   להם  והזדמן  לדרך,  השניים  יצאו 
הלאה  המשיכו  רבם  ע"י  שנצטוו  וכפי  ש"ק,  ערב  ו'  ביום 
בדרכם על אף הזמן הדחוק שעמד לרשותם. באותה שעה 
לקראת  מנוחתו  את  נחום  רבי  הרה"ק  נח  שם,  שעברו  
נמצא  כי  לו  נראה  בחלומו  והנה  מלכתא.  שבת  קבלת 
הוא בעולם העליון ושם הוא שומע כי אומרים לו: "עתה 
נכד רבך המגיד  נכדתך עם  היא שעת הכושר לשדך את 
הגדול ממעזריטש". בעודו בחלומו הסכים רבי נחום וגמר 
כי  ובראותו  בהקיצו  העליון.  בעולם  השידוכין  את  ועשה 
עוברת  עגלה  ראיתם  "האם  אנשיו:  את  שאל  חלום,  הנה 
בעיירתנו זה עתה?". השיבו לו כי אכן ראו עגלה ובה שני 
הרה"ק  שלח  העיר.  את  גדולה  במהירות  עוברת  אנשים, 
הרצים  העירה.  מהרה  להשיבם  רצים  שליחים  נחום  רבי 
יצאו דחופים והשיגו את העגלה ואת אנשיה חונים בכפר 
סמוך, כאשר בדעתם לשבות שם. לאחר הפצרות מרובות 
לא יכלו האנשים להשיב ריקם את שלוחי הרה"ק רבי נחום, 
וחזרו איתם לפראהבישט. משהגיעו לפראהבישט הוכנסו 
תיכף ומיד אל הקודש פנימה. סיפר להם הצדיק את דבר 
למעלה,  השידוך  נעשה  שכבר  "כיוון  בהפטירו:  החלום, 
ימין ושמאל". שני  ואין לכם לנטות  יצא הדבר,  ובכן מה' 
מטרת  על  שמעה  לא  אוזן  כי  בברור  שידעו  השלוחים, 
והבינו  הדברים,  למשמע  והתפלאו  השתוממו  נסיעתם, 

נשארו לשבות בפראהבישט,  ה'. הם  נכון הדבר מאת  כי 
את  לו  וסיפרו  ורבם  מורם  אל  לקארלין  חזרו  ולמחרת 
ששמעו  הנשגבים  הדברים  ואת  אותם  קרה  אשר  כל 
גם  והסכים  ניאות  זאת,  בשומעו  נחום.  רבי  הרה"ק  מפי 
היתה  וההתקשרות  לשידוך,  שלמה  רבי 
למציאות. רבינו הק' רבי שלום נלקח לחתן 
מרת  נכדתו  עבור  נחום,  רבי  הרה"ק  בבית 
חוה, בת בתו מרת מלכה'לה - אשת הרה"ק 

רבי אברהם מקורסיטשוב.
 לקראת מועד הנשואין

שלמה  רבי  יצא  הנישואין,  מועד  בהגיע 
מגורי  עיר  אל  החתן  עם  לנסוע  מקרלין 
להיערך  הייתה  אמורה  בה  אשר  הכלה, 
בעיר  עברו  בדרכם,  הנהוג.  כפי  החתונה, 
דינוביץ, אשר בה התגורר הצדיק הקדוש, 
תלמידיו  מגדולי  מדינוביץ,  ישעיה  רבי 
ערך  ישעיה  רבי  ממזריטש.  המגיד  של 
הנעלה,  החתן  של  לכבודו  רבתי  סעודה 
בהשתתפותם  ממזריטש,  המגיד  רבו  נכד 
לפני  שנערכה  בתפילה  העיר.  בני  כל  של 
בתפילת  החתן  העלם  האריך  הסעודה, 
ישעיה,  שרבי  לאחר  גם  השמונה=עשרה, 
לפני  בעצמו  עבר  אשר  הקשיש  הצדיק 
של  לפליאתם  תפילתו.  את  סיים  התיבה, 
החל  ולא  ישעיה  רבי  המתין  הנוכחים,  כל 
העלם  שלום,  שרבי  עד  הש"ץ,  בחזרת 

הצעיר, סיים את תפילתו.
מקרלין  שלמה  רבי  המשיכו  משם, 
הבאה  תחנתם  את  עורכים  כשהם  במסעם,  והחתן 
רבי  הנודע,  הקדוש  הצדיק  הורה  כאן,  גם  בברדיטשוב. 
לכבודו  גדולה  סעודה  לערוך  מברדיטשוב,  יצחק  לוי 
לאחר  בה.  משתתף  עצמו  כשהוא  הקדוש,  החתן  של 
בעלי  את  יצחק  לוי  רבי  הזמין  בדרכם,  להמשיך  שנפרדו 
העגלה   את  ללוות  להם  והורה  המקומיים  הכלי=זמר 
בשירים ובכינורות, במצלתיים ובחצוצרות. אך מה עצומה 
היתה השתאותם של כל בני העיר, כאשר הצדיק הגדול 
חבורת  בראש  במחול  יצא  ובעצמו,  בכבודו  מברדיטשוב 
מן  צאתם  עדי  השיר  צלילי  לקול  לפניהם  ורקד  המנגנים 

העיר.
הרבנית  התרעמה  המלכותי,  הליווי  מן  הביתה  בשובו 

מברדיטשוב ושאלה את רבי לוי יצחק:
של  לכבודו  שערכת  הגדולה  בסעודה  די  היה  לא  "כלום 
החתן הצעיר, עד כי מצאת לנחוץ להקל בכבודך ולרקוד 
כנער בחוצות קריה לפני העגלה, לעיני כל בני קהילתך?!"

יצחק  לוי  רבי  לה  השיב   - לרקוד?"  שלא  יכולתי  הכיצד 
אף  הולך  הנביא  אליהו  את  שראיתי  "שעה   - מיניה-וביה 

הוא ורוקד לפני המנגנים?!"
)מתוך כת"י ספר 'ממעיני הישועה' - שטפנשט פ"א(

גדולי צדיקי הדור דברו בשבחה 
ומעלתה

מאפטא  הרה"ק  ח'(  אות  ה  )עמ'  ישראל  בית  בספר  ראה 
בעת  הקודש"  "ארון  חוה'לי  הצדקת  את  קרא  זללה"ה 
שהיא  ואמר  מרוזין  הק'  רבינו  בנה  עם  מעוברת  שהיתה 
מעוברת עם ספר תורה. וראה בהספד קול נהי על הסבא 
אבדק"ק  לנדא  יוסף  רבי  החסיד  להגאון  מרוזין  קדישא 

תולדותיה והנהגותיה בסיפורי הוד
 מכתבי החסידים בפרסום ראשון

  הרבנית הצדקנית המפורסמת מרת חוה'לה 
מחברתו הטהורה של מרן הקדוש רבי שלום הגדול מפראהבישט 

ואמו של מרן הסבא קדישא מרוז'ין זיעוכי"א - אם כל חי

י״ב תמוז תר״ה

ציון המצוינת של מרן הסב"ק מרוז'ין ובניו זצ"ל בעיר סאדיגורה, המצבה השניה משמאל היא מצבת קבורת הרבנית חוה ע"ה

מנו"כ בבית העלמין דסאדיגורה אוקראינה במקום שמיוחס כפתח האהל הישן של בנה מרנא הסבא קדישא מרוז'ין זיע"א

אשת חבר



ארון  היתה  ממש  חוה  מרת  הצדקת  ואמו  כ"ב(  )עמי  יאס 
הקודש כידוע לכל שבכל משך תשעה ירחי לידתו היתה 
כל כבודה בת מלך פנימה לפני ולפנים בחדר שבכל אותן 
תשעה חדשים לא בא שום בן אדם לחדרה זולת הנערות 

הראויות לה לעשות מלאכתה דבר יום ביומו.
הפצעת שמשו של מרן הסב"ק 

מרוז'ין בעולם
הצדקנית  אמו  היתה  לידתו  לפני  ימים  כמה  כי  מסופר 
מרת חוה'לה מקשה לילד ובעצם יום ר"ה אחזוה בתוקף 
אביו  ויאמר  אמו,  מרחם  יצא  לא  הולד  אך  הלידה  חבלי 
קדושת  שמפני  כנראה  מפראהבישט  שלום  רבי  הרה"ק 
היום אין הולד חפץ לצאת פן יחללו עליו את החג, וציווה 
אור  בו  יראה  לא  למען  הבית  תריסי  את  לסגור  כסגולה 
היום אך גם זה לא הועיל ורק במוצאי יו"ט בצום גדליה 

יצא לאויר העולם.                               )שיח 
יצחק עמ' כ'(

על קדושת בנה הפעוט 
הריז'ינער

הרבנית הצדיקת מגראניווע ]כפיה"נ מדובר 
הרה"ק  בת  מגראנוב  יוטא  חנה  ברבנית 
מרוז'ין,  הסב"ק  של  ואחותו  מפראהבישט 
רבי  הרה"ק  בן  מגראנוב  יצחק  רבי  אשת 
]אמה[  ובאה  נחלתה  מקרמניץ[  מרדכי 
לבקרה,  הרוזינר  אם  חוה'לה,  מ'  הצדיקת 
שכשילדה  ז"ל  חוה'לה  מ'  הצדיקת  וסיפרה 
לא  מרוזשין  ישראל  אור  הקדוש  בנה  את 
הספיק לה החלב להניק אותו ושכרה מינקת 
בשום  רצה  לא  הילד  אך  הילד,  את  שתניק 
הוא  הילד  שכנראה  חשבנו  לאכול,  אופן 
הוא  לכן  האם..  את  מכיר  כבר  והוא  מפוקח 
עצה  טיכסנו  אחרת,  מאשה  לאכול  מסרב 
החכם..  הפעוט  הילד  עם  לעשות  מה  כדת 
ערב  ויהי  החלונות  תריסי  את  שילשלנו 

יראה  זה הרי לא  כי חשבנו שבחושך מדומה  יום  בצהרי 
הילד ולא יבחין מי המיניקת.. אולם גם המצאה מחוכמה 
שלנו לא הועילה כלום אל בני הילד הקדוש, ישראליקל 
שלי יחיה לאורך ימים ושנים טובים לא רצה בשום אופן 
לינוק, באתי ושאלתי את בעלי הקדוש )אדמו"ר מוה"ר שלום 
ז"ל השיב שאין עצה רק שאני אניק את  זצ"ל( והוא  שכנא 

מעט  יספיק  לא  הרי  טענתי  הקדוש!  בעלי  אבל  הילד, 
הוא  הילד  ואמר:  הק'  בעלי  נענה  הנולד?-  לרך  החלב 
במעט  ברכה  ישפיע  והשי"ת  לו,  שיש  במה  מסתפק 

החלב שיש לך להברות את גופו לעבודת הש"י. 
      

    )כתבי מרן מהר"ש טוביאס זצ"ל אבד"ק פיאטרא ניאמץ(
מחנכת את ילדיה הקדושים

היטב  מעורה  היתה  חוה'לה  מרת  הצדקנית  הרבנית 
בחינוכם של ילדיה לגדול ולצמוח לאילני רברבי כדוגמת 
אביהם הק' הגרויסער רבי שלום ואבותיו הק', וכך מסופר 
ילדיה  "אמונת אמת שטפנשט" איך לקחה את  בספרנו 
אל הגה"ק "הרב בעל התניא" זי"ע )מועתק מתוך הספר שמועות 
ע"ב(:  ל"ז  דף  סאראקא  אב"ד  דייטשמאן  אברהם  חיים  להגה"ח  טובות 

ומופלג  המופלא  הרבני  ש"ב  נפשי  ידיד  מאת  שמעתי 
מו"ה אליעזר נ"י רויטבארג מיאמפאלא פאדאליען נקרא 
ר' אליעזר פייבוליס, שסיפר לו איש אחד מהימן כי בעת 
שהיה הרב הצדיק רבי מנחם נחום משטיפינעשט בעיר 
יצחק  רבי  הישיש  החסיד  הרב  אליו  הלך  ]יאס[,  יאססע 
משה מיאססע אשר היה חוזר היינו מתורגמן אצל הרב 
קבלוהו  ואח"ז  מלאדי,  זלמן  שניאור  רבי  הקדוש  הגאון 
להם  להגיד  להם  ומנהיג  לרב  להיות  רומעניען  ממדינת 
חסידות חב"ד וכאשר בא הרב הצדיק ר' מנחם נחום הנ"ל 
ליאססע בא אליו הרב החסיד איש אמת ר' יצחק משה 
ז"ל ואמרו אליו מקורביו אשר לא נאה ולא יאה לאדמו"ר 
הישיש הכי נכבד הוא והאיך יקל כל כך בכבודו לילך אל 
איש רך בשנים בן הרב מוהר"י מרוזין. ענה הרב החסיד 

רבי יצחק משה הנ"ל, כי שמע מפה קדוש אדמו"ר קודש 
מס"ט  נוסעו  בעת  כי  מלאדי,  מוהרש"ז  מרן  הקדשים 
של  משכנו  מקום  פראבישטש  עיר  דרך  ונסע  פטרבורג 
אליו  ובאתה  המלאך[  אברהם  ברבי  שלום  ]רבי  ז"ל,  הרשב"א 
הצדקת מרת חוה אשת הרה"צ רבי שלום הנ"ל עם שני 
ז"ל,  והרב רבי ישראל מרוזין  ז"ל  בניה הרב רבי אברהם 
הרה"ק  ואמר  שנים,  שמונה  או  שבע  כבן  היה  והאחרון 
פראבישטש  בעיר  ראה  כי  עליהם,  מלאדי  מוהרש"ז 
תרי בוצינא דנהורא ונהנה מהם מאד מאד, והצעיר הוא 
מוהר"י מרוזין שאל את פי הרב הקדוש מוהרש"ז מלאדי, 
אם קורין את שמע פסוק ראשון של ק"ש שצריך להיות 
קורין  האיך  היש,  ביטול  ממש  הוא  אשר  נפש  במסירת 
וענה  היש.  הרגשת  הוא  אשר  וגו'  ואהבת  פסוק  אח"כ 
אמרתי  אני  בזה"ל,  ואמר  ז"ל  מלאדי  מוהרש"ז  אדמו"ר 

לו תירוץ ערוך וארוך, אשר אילו היו הימים דיו, וקני כל 
היו  לא  רשוותא  ורשמי  ספרי  ארעא  ודיירי  חורשתא, 
כן  הבין.  הזה  והקטן  בפרוטרוט,  הענין  כל  לכתוב  יכולין 
שמעתי מפיו של אדמו"ר מוהרש"ז מלאדי לזאת מוכרח 
לזרעו  וגם  לעצמו  זכה  כי  חלציו  יוצאי  את  לכבד  אנכי 
אחריו, ולזאת אל יפלא בעיניכם על שאני איש זקן, הולך 

לקבל פני בנו אשר הוא רך בשנים, ודפח"ח.
דואגת לעתיד בנה הריז'ינער

הה"צ  אל  נסעה  מרוזין  מרן  של  אמו  חוה'לה  הצדקת 
שנים  איזה  שזה  לפניו  קובלנא  והגישה  זי"ע  מאפטא 
יתירה  בפרישות  מתנהג  והוא  ז"ל  מרן  בנה  מנישואיו 
ודואגת מאד פן ח"ו לא יוליד בנים ובכתה מאד ושאלה 
ניחא ליה למר שיהיה נפסק זרע קודש של  ואמרה הכי 
יבוא  אם  מאפטא  הרב  לה  השיב  זללה"ה?  המגיד  הרב 
ובכן,   ובנות,  בנים  שיוליד  לכם  אבטיח  לפני  הנה  בנכם 
גזרה הרבנית חוה'לה על בנה בגזירות כיבוד-אם שיסע 
אל הרב מאפטא וכאשר בא והתייצב לפני הרב מאפטא 
ולשונו  פיו  "שומר  כתיב  בחרדה:  ואמר  עליו  הסתכל 
שומר מצרות נפשו" עלי נאמר פסוק זה. והתחיל לצעוק, 
מה זאת עשיתי שהבטחתי שלרב מרוזין שיהיה לו בנים 
עכשיו  נשמה,  בבחינת  רק  שהוא  הייתי  כסבור  מתחלה 
בדיקנא  ותפס  לנשמה,  נשמה  במעלת  שהוא  רואה  אני 
קדישא שלו והמשיך ואמר: לולא זאת שמקווה אני שלא 

יכלימו את הזקן הלבן הזה לא אדע כלל....
)ספר כנסת ישראל עמ' ט ע"ב(

על רום מעלת בנה הגדול 
רבי אברהם מפראהבישט

אברהם  רבי  בנה  של  הסתלקותו  לאחת  כי  מסופר 
י"ז אדר תקע"ג[ נסעה אם הבנים מרת  ]נסתלק  מפראהבישט 
חוה'לה זללה"ה להרה"ק מאפטא לקבל תנחומים על בן 
לה  ואמר  לעולם העליון,  ימיו  שהלך בדמי  צדיק כמותו 

הרה"ק מאפטא משל ליריד הגדול העומד זמן רב לערך 
חמשה או ששה שבועות ויש סוחרים גדולים אנשי חיל, 
שקונים את כל הסחורה הנצרך להם בב' או ג' ימים וד"ל. 

ובדברים אלו ניתנחמה.    )בית ישראל, אוהל אברהם אות ו(
טיבה של מחלוקת

אדמו"ר הקדוש אור שבעת הימים אור ישראל מרוזשין 
דברים  צדיקים  שבין  מחלוקת  בענין  שיש  אמר  זצ"ל 
היא  אם  זו  ומחלוקת  עילאין  ורזין  טמירים  דברים  בגו 
היא  רח"ל  החיצונים  בה  יתאחזו  שלא  כראוי  נשמרת 
כשבא  ולכן  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  נפלאה  סגולה 
אלי חסיד שוטה ואמר לי שהה"ק מאפטא זצ"ל הלשין 
עלי חשבתי שעכשיו הוא העת וזמן גרמא לרקם בינו ובין 
אמי  אמנם  ודברים  ודין  סיכסוך  איזו  הנ"ל  הקדוש  הרב 
הצדיקת ע"ה ]מרת חוה'לה[ נכנסה אלי ואמרה לי בני היקר: 
אם  אלו  מדרכים  והתרחק  לך  לך 
כי יש בזה אורחות צדיקים והה"ק 
לו  היה  זצ"ל  ממעזבוז  ברוך  רבי 
אתה  הרי  גבוהים,  ענינים  בזה 
הקדוש  הרב  עם  שהתחלת  רואה 
זצ"ל  רבי משה מסאווריין  והנורא 
לך  שיש  ברצינות  חשב  ז"ל  והוא 
הוא  גם  והקפיד  עליו  קפידא  איזו 
סיימה  ולכן  עליך,  ברוגז  ונשאר 
רוצה  איני  ע"ה  הצדיקת  אמי 
לבין  שבינך  הידידות  את  שתסכן 
הרב מאפטא ואל תאבד ח"ו ידיד 
יקר ואוהב נאמן גאון וצדיק הדור 

כמו הקדוש מאפטא )ז"ל(.
)כתבי מרן מהר"ש טוביאס זצ"ל אבד"ק 

פיאטרא ניאמץ(

במחברת אחרת כתב מרן מהר"ש 
טוביאב זצ"ל בלשון אחר: הרוזינר 
סגולה  היא  מחלוקת  אמר,  זי"ע 
רציתי  אני  ושנים,  ימים  לאריכת 
יהושע  אברהם  מוה"ר  הגה"ק  עם  מחלוקת  לעשות 
העשל מאפטא ז"ל, אמרה לי אמה ע"ה, כלך בני מדרך 
הצדיק  הרב  עם  התחלת  כונתך,  יבינו  כולם  לא  הרי  זה, 
מסאווריין ז"ל והוא חשב באמת שכונתך להתקוטט ומה 

לך ולצרה?
התענית ביום הקדוש 

אינו יכול להזיק
מרת  הצדקנית  הרבנית  נחלתה  הסתלקותה  לפני 
ז"ל  מאפטא  הקוה"ט  הגאון  הה"צ  כי  ומסופר  חוה'לה 
מאוד  חולנית  שהיתה  ז"ל  חוה'לה  להצדיקת  אמר 
תתענה  שלא  פטירתה,  לפני  רב  זמן  משך   – ומסוכנת 
תעניתים הרגילים ושאלה את הה"צ בתמימות ובתמהון, 
הה"צ  של  קדשו  דעת  חוות  היא  באב( מה  )ט'  המר  וביום 
השיב  פארפאלוך(  )דינע  דקות  אטריות  תאכלי  מאפטא?- 

הצדיק כשחיוך קל עובר על שפתיו הקדושים.
זה  משוים  אתם  מה   -? לעשות  עליה  מה  הקדוש  וביום 
היה  העולם  בריאת  אנדערין(  צים  איינס  עץ  גלייכט  )וואס  לזה? 
הוא  אז  אוכל  אינו  האדם  ואם  לאכול,  מוכרח  שהאדם 
מתנגד לדרך הטבע, ומזיק לו התענית, ולכן אל לא לאדם 
הבריאה  שכל  הקדוש,  ביום  אמנם  להתענות,  חלוש 
)ע"ד  יו"כ  זה  בהם"  אחד  ולו  יצורו  "ימים  הפסוק  ]ע"ד  זה  ליום  חכתה 
שאמרו ז"ל 'ולו אחד בהם' זה יום הכפורים, תנחומא בראשית כ"ח א([. הרי 

ביום  יאכלו  לא  סגולתו  עם  שישראל  היתה  הבריאה  כל 
ביום  ח"ו  ואדרבה מי שאוכל  לו  אין התענית מזיקה  זה, 
הקדוש הוא הוא המתנגד לדרך הטבע והאכילה ביום זה 

מזיקה לו.- יה"ר ויתן השי"ת כל טוב לישראל סלה.-   
                )כתבי מרן מהר"ש טוביאס זצ"ל(

זכתה להכנס 
בהיכלו של בעלה הק' בגן-עדן

אם  חוה'לה  הצדקת  חלתה  הסתלקותה,  קודם  בשנה 
ואחיו  מרוזין  אדמו"ר  מרן  הקדושים  הצדיקים  הבנים 
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נוראים,  יסורים  לה  והי  ר"ל  בחולי השילשול  זי"ע  הר"א 
לימי  הג'  ביום  השמימה  נשמתה  שעלתה  לאחר  והנה 
אבלה סיפר נכדה הגדול הרה"צ הק' ר' שלום יוסף זלל"ה 
אשר כל עת מחלתה היתה תמוהה ופלא בעיניו שאביו 
רפואות  ומשפיע  ישועות  פועל  הוא  הריז'ינער  הה"ק 
לכל העולם ולאמו הצדקת לא הושיע בתפלתו, ועכשיו 
נתיישבה תמיהתו. שכן עתה שמע מאביו הק' אשר בבוא 
אמו הצדק להעולם העליון, בקשה שיוליכו אותה להיכלו 
מפראהבישט  שלום  ר'  הרה"ק  זקננו  היא  בעלה  של 
זללה"ה והשיבו לה שהדבר קשה מחמת שבעלה הר"ש 

ורחוק  ונשא מאד  גבוה  הוא בהיכל 
יכול  ואינו  התחתון,  מהעולם  מאד 
מהעוה"ז  המגושם  האויר  לסבול 
משם,  באה  מקרוב  זה  שהיא 
שלום  רבי  לבעלה  הדבר  והודיעו 
וביקש בעדה שם וגם אנכי בקשתי 
היסורין  ובצירוף  עבורה,  מכאן 
ממחלתה  השנה  משך  כל  שסבלה 
שהכניסו  זכתה  זה  ידי  על  הקשה, 
אותה להיכל בעלה זללה"ה.      )בית 

ישראל - אוהל אברהם אות ז(

האדמו"ר  כ"ק  זאת  סיפר  גם  וכך 
רבי  הגאון  עם  )בשיחה  שליט"א  מבאיאן 
הרה"ק  של  אמו  שליט"א(:  אלתר  דניאל 

ואמר עליה  מרוז'ין היה שמה חוה, 
חוה  היתה  שהיא  מרוז'ין  הרה"ק 
ובסוף  חי",  כל  "אם  האמיתית, 
בעת  קשים.  יסורים  סבלה  ימיה 
שישב בנה הריז'ינער שבעה לאחר 
הסתלקותה, יצא בנו בכורו, הרה"ק 
רבי שלום יוסף, מהחדר שישב אביו 
לו  נתיישב  שעכשיו  ואמר  שבעה, 
בעיניו,  לחידוש  שהיה  תמיהה  דבר 
כך  כל  סבלה  אביו  אם  שזקנתו 
ואביו  פטירתה,  לפני  יסורים  הרבה 
הרה"ק לא פעל עבורה להקל עליה 
יסוריה, מאחר שפעל ישועות עבור 
אך  פעל.  לא  ועבורה  ישראל  כל 
באשר  תמיהתו  נתיישבה  עכשיו 

שמע מאביו, כי מיד לאחר פטירתה 
ביקשה  השמימה,  נשמתה  בעלות 
הרה"ק  בעלה  להיכל  תיכף  להיכנס 
רבי שלום מפרוהוביטש, ואמרו לה, 
מעולם-  באה  עכשיו  שזה  שנשמה 
תיכף  לעלות  לה  אפשר  אי  הזה, 
אבי  ואמר  כך.  כל-  גבוה  למקום 
שסבלה  היסורים  שבזכות  הרה"ק, 
עלתה  עבורה,  שפעל  מה  ובזכות 
אין  בעלה.  למקום  מיד  עכשיו 
כשיש  אבל  יסורים,  על  מבקשים 
הם  והרי  אותם,  מוכרים  אין  יסורים 

באים לו לאדם לתועלתו.
)אדמו"ר מבאיאן שליט"א אלול תשע"ב(

וביתר פירוט כתב גם מורינו מוהר"ש 
זי"ע  מרוזין  הה"צ  בכתביו:  טוביאס 

כשישב והתאבל – רח"ל – על אמו הצדקנית חוה'לה ע"ה, 
פעם בשוחחו עם אנ"ש אמר בפה קדשו, אם לא הייתי 
לפני  ויזמרו  זמר  כלי  לפני  להציג  מצוה  הייתי  מתבייש 
למרבה השמחה שאני רואה כעת איך אמא הצדיקת ע"ה 
אדוני  של  והמאיר  המבהיק  קדשו  בהיכל  להכנס  זכתה 
גדולה  השמחה  ז"ל,  שלום  רבי  הצדיק  הרב  מורי  אבי 
אוזן  שאין  מה  גדולים  ואורות  וכלה  חתן  מזמוטי  מאוד 
הגשמי יכול לקלוט, ולכל זה הגיעה בימים ספורים לאחר 
פטירתה –בימי השבעה- אני לא ציירתי איך תוכל פעם 
להגיע לבוא ולהכנס בהיכל בעלה, אבי מורי ע"ה בשעה 
שבכל יום ויום אבי מורי ז"ל מתעלה מדרגא לדרגא ומן 

העולם ועד עולם אחר גבוה וגבוה ממנו הרבה, אמנם לפי 
שהיתה חולה זמן ארוך והיו לה יסורים ועיגומי נפש רבים 
בזה דלגה על כל המדריגות בפ"א וזכתה להכנס אליו.-        

)כתבי מרן מהר"ש טוביאס זצ"ל(
]ועיין בספרינו 'רשפי קודש' )עמ' מ"ה הערה ע"א( כעי"ז מה שמובא בכתבי 
מרן מהר"ש טוביאס זצ"ל אב"ד פיאטרא ניאמץ רומניה אודות הרבנית בלומה 

רייזל אשת הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין שנסתלקה כ"ו שנים אחריו[.

 נקברה בהיכל
 מרן הסב"ק מרוז'ין - ברצועה 
היוצאת מארץ הקודש

י"ב  ביום  נסתלקה  חוה  הצדקת  הרבנית 
תמוז תר"ה )אודות שנת פטירתה ראה בספר 'אגרות 
הערה  רנח  עמוד  מבוא  בפרקי  ח"א  ובניו'  מרוז'ין  הרה"ק 

שנפטרה  לומר  ומצדד  תר"ד,  בשנת  נפטרה  אם  הדן   36

בתר"ה, אמנם לענ"ד אין כאן שאלה כי על מצבתה נחרט 

י"ב תמוז  ובשנת תר"ה היה  י"ב תמוז"  ה'  ביום  ש"נפטרה 

שבת(.  יום  תמוז  י"ב  יוצא  תר"ד  שבשנת  בעוד  ה'  ביום 

האהל  לצד  בסאדיגורה  ניצב  הק'  וציונה 
עם  כיום  וצאצאיו,  הסב"ק  רבינו  בנה  של 
חידוש והרחבת האהל הק' נמצאת מצבת 
לצד  השמאלי  בצד  האהל  בתוך  קודשה 

הציונים הק'.
י"ט(  )עמי  ישראל"  "בית  בספר  כי  יצויין 
שהיה  דוד  משה  ר'  הרה"ח  שסיפר  מביא 
משמש בקודש אצל אדמוה"ז אביר יעקב 
מרן  הלך  פ"א  אשר  זלל"ה,  מסדיגורה 
ובא עד  והלך  הריזינער לטייל מחוץ לעיר 
כך  ובתוך  שמה  ועמד  החיים,  בית  מקום 
נשמע קול כלבים נובחים, ואמר למשמשו 
כאן  כי  אומרים?:  שהכלבים  מה  התשמע 
מרן  ולקח  הקודש!.  מארץ  רצועה  יש 
בקרקע,  ונעץ  שבידו  הקנה  את  הריזינער 
ואחר  הרצועה"  נמשכת  כאן  "עד  ואמר 
פטירתו שם באותו מקום נגנז ארון הקודש 
בספר  נדפס  גם  כן  כבוד.  מנוחתו  ושם 
"דרש משה, )ח"ב, לרבי משה קאהלענבערג עמי כ"ו 
מרוז'ין  קדישא  הסבא  בנה  וכשאמר  ע"א( 

הצדיקת  אמו  של  קברה  לפני  הקדיש 
פסיעות  השלש  ופסע  חוה'לה  מרת 
לאחוריו אמר "עד כאן גבול ארץ ישראל". 
ושם חלקת  נקבר שמה  ימיו  ואכן באחרית 

מחוקק ספון.
"אם כל חי" - דברי מרן 

הסב"ק מרוז'ין ביארצייט 
הראשון

בספר "תפארת ישראל" להה"ח רבי שלמה 
י"ב  ביום  בזה"ל  מביא  מ"ד(  )עמ'  טלינגטור 
תמוז יאר-צייט הראשון של הצדקת חוהלה 
אמו של אדמו"ר זלה"ה אמר הסבא קדישא 
מרוזין בל"ק: זיא איז גיווען דיא אמת'ע חוה 
אם כל חי דער אייבערשטער זאל העלפין 
אין  מיר  אויף  שטייען  ביי  זאל  זכות  איהר 
אויף מיין ווייב אין אויף מיינע קינדער אויף 
דיא יודען וואס פארין צי מיר אין אויף כלל 
ישראל. ]בתרגום היא הרי היתה חוה האמיתית "אם כל חי", שהשי"ת יעזור 
שזכותה תעמוד לי ולזוגתי ולילדי ולכל היהודים הנוסעים אלינו ועל כל כלל 

ישראל[. 

דברי מרן הרה"ק רבי מנחם נחום 
מטשרנוביל עליה

כי  סיפר:  ז"ל  )לרמן(  חזן  משה  רבי  הוותיק  החסיד  הרב 
יום   – תמוז  י"ב  ביום  באיאן,  הקודש  בחצר  בשהותו 
ע"ה,  חוה'לה  הצדקת  הרבנית  חי"  כל  "אם  הסתלקות 
היה גם הוא בין העומדים בשני השורות לקראת הליכת 
נאוה  מביתו  זי"ע,  מבאיאן  יצחק"  ה"פחד  הק'  אדמו"ר 

אדמו"ר  בהופעת  כנהוג.  שחרית  לתפלת  לקלויז  קודש 
בין שני השורות, נענה אחד מזקני החסידים  הק' בתווך 
יצחק"  ה"פחד  הק'  אדמו"ר  לפני  בהתרגשות  ואמר 
הרבנית  של  דהילולא  יומא  הוא  "היום  זי"ע:  מבאיאן 
זי"ע  מרוז'ין  קדישא  הסבא  בנה  ע"ה,  חוה'לה  הצדקת 
הרה"ק  וזקנה  חי".  כל  "אם  בבחינת  שהיתה  עליה  אמר 
רבי מנחם נחום מטשרנוביל זי"ע אמר: "אני שואל אצלה, 

כמו הכהן גדול באורים ותומים".
)מפי הרה"ח מו"ה מאיר שטרנברג שליט"א ב"ב ששמע מפיו(

"וואס טיהט מען דען 
נישט פין קינדער וועגין"

להוריד  בדבר  אמו  עם  התייעץ  הסב"ק  מרן  כי  מקובל 
בנו הצעיר הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין  נשמת 
וענתה  ורדיפות  ביסורים  לו  שיעלה  מה  העולם  לזה 
טיהט  "וואס  הידוע  בפתגם  לו  ואמרה  זו  צדקת  אמו  לו 
מען דען נישט פין קינדער וועגין" )בתרגום: מה לא עושים למען 
הילדים(, וראה ענין זה מובא בכמה ספרים וכתבי החסידים: 

ישיבתו  ענין  אודות  ע"ב(  ע"א  )עמי  ישראל  כנסת  בספר 
במאסר בעת שהיה מרן מרוז'ין זי"ע כלוא בחצר המטרה 
בקיוב כנודע, ואמו הצדקת חוה'לה היתה מצטערת מאד 
ומתגעגעת לראות איזה איש שראה פני קדשו במאסר, 
לו מהלכים  והנה איש אחד מנכבדי החסידים אשר היה 
שרי  אצל  גדולה  השתדלות  ועשה  השלטון  גדולי  בין 
בית הסוהר ועלתה בידו ליכנס לפנים למחיצתו של מרן 
"פריסת  ממנו  וקיבל  עמו  ודיבר  מאסרו,  במקום  מרוז'ין 
שלום" להביא לאמו וביקש ממנו האיש שיאמר לו איזה 
אות וסימן לאמו למען אשר תאמין לדבריו שדיבר עמו, 
ישיבתי  ענין  כל  כי  לאמי  תגיד  הנה  לו:  ואמר  מרן  נענה 
הדבר!.  נעשה  ידה  ועל  בדבר  החייבת  היא  במאסר 
את  לה  והגיד  אמו  לפני  הדברים  את  והרצה  וכשבא 
הסימן, השיבה הצדקת מרת חוה'לה: אמת, כנים הדברים 
שאני החייבת בסיבת ישיבתו במאסר, ואספר לכם גופא 
 - דעובדא הכי הוי: קודם שנולד בנו האחרון שבקדושה 
הוא מרן הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זי"ע - בא 
עתה  ביכולתי  יש  הנה  כי  לה  ואמר  אמו  לפני  הריז'ינער 
להוריד נשמה גבוהה וגדולה מאד שלא היה בזה העולם 
זה ערך ב' אלפים שנה אך צריכים לזה לסבול ולקבל ע"ע 
בני  לו  והשבתי  עצתי,  ממני  לשמוע  ורוצה  קשה,  גלות 

"וואס טיהט מען דען נישט פין קינדער וועגין" 
                          ]מה לא עושים בעבור ילדים[.
וכך גם כותב רבי משה קאהלנברג בספרו "דרש משה": 
מקבל  הוא  מה  מפני  לו  ששאלו  ששמעתי  עפ"י  ויונעם 
לי משמים  והשיב אמי חייבת בדבר, שגילו  יסורין,  עליו 
בזה  היתה  שלא  גדולה  נשמה  להמשיך  ביכולתי  שיש 
העולם הרבה יותר מאלף שנים אבל הנני צריך לקבל עלי 
יסורין אמרו שכוון על בנו הצעיר ר' מרדכי שרגא הה"צ 
מהוסיאטין ושאלתי עצת אמי תחי' והשיבה לי וכי איזה 
סאדיגורא  בעיר  ומנו"כ  בנים,  בשביל  עושים  אינם  דבר 
פסיעות  השלש  ופסע  קברה  לפני  הקדיש  וכשאמר 
לאחוריו אמר עד כאן גבול ארץ ישראל וכן באחרית ימיו 

נקבר שמה, והייתי על קבר קדושים אלו זי"ע
)דרש משה ח"ב דף כו(

מובא  מסאדיגורא  אדמוה"ז  מחסידי  אחד  הר"י  ובכת"י 
אמר הרה"ק מלעווא, אבי זצוקללה"ה אמר על מאטי'נאו 
שלו - מרן הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין  - אשר 
שנה  מאות  בז'  פ"א  רק  העולם  לזה  יורד  לא  כזו  נשמה 
"מרדכי  אמת'יר  דער  שהוא  שלו  מאטי'נאו  על  אמר 
היהודי" דיא "שושנה". וראה גם בספר "שיח יצחק" )עמ' 
קכ"ח( מהרה"ק רב יצחק מהוסיאטין:  אביו הס"ק הרה"ק 

מרוז'ין זי"ע היה אומר שנשמה כזו שיש לאא"ז זי"ע לא 
להוריד את  וכדי  יותר מאלפיים שנה,  כבר  ירדה לעולם 
ע"ע  לקבל  צריך  היה  כזו  וגבוהה  גדולה  נשמה  נשמתו 
במאסר,  לשהות  ע"ע  שקיבל  וידוע  גלות,  ועול  יסורים 
ששלח אז בעת מאסרו להודיע לאמו הצדקנית חוה'לה 
בעצתה  ששאל  בהזכירו  במאסרו  אשמה  שהיא  לאמר 

וזה נוסח מצבתה הק':
פ"נ

האשה הרבנית
הצדקנית המפורסמת

אם כל חי מרת
חוה בת אדמו'

הקדוש מוהר"ר
אברהם זללה"ה
שנפטרה יום ה'

י"ב תמוז
ת.נ.צ.ב.ה.
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מצבת קברה של הרבנית מרת חוה ע"ה



אין בברכות קריאת שמע הזכרות החיצונים
שכבר  וכו'  כלל  החיצונים  הזכרת  בזה  שאין  וכו'  והברכות  ישתבח  יאמר  כך  'ואחר 
)ברכות יא.( אמר ר' יעקב אמר רב אושעיא  נפלו בקרבנות ובזמירות'. ראה מאמר חז"ל 
אלא  קאמרינן  כדכתיב  נוגה  ובורא  אור  יוצר  לימא  חשך  ובורא  אור  יוצר  ז)  מה  )ישעיהו 

ובורא רע מי קא אמרינן כדכתיב אלא כתיב רע  ז) עושה שלום  מעתה )ישעיהו מה 
וקרינן הכל לישנא מעליא.

ובסידור שיח יצחק כתב לפרש הטעם שאנו אומרים 'ובורא את הכל', כי מפי עליון לא 
תצא הרעות והטוב )איכה ג לח( וכוונת הכתוב באמרו 'בורא רע' שנתן הקדוש ברוך הוא 

בינה באדם להבחין בין טוב ובין רע.
ונראה שדבריהם עולים בקנה אחד יחד עם דברי רבינו, שכתב שאין בברכות קריאת 
בהן  אין מזכירים  כן  ועל  יתברך שמו,  גדולת הבורא  רק  כלל  שמע הזכרת החיצונים 

בריאת הרע אלא בלישנא מעליא.
חז"ל תיקנו פסוקי דזמרה לחתוך המקטרגים

הקודמים  בסעיפים  שנתבאר  כמו  הוא  ובזמירות'  בקרבנות  נפלו  'שכבר  שכתב  ומה 
מה  ראה  והקליפות,  החיצונים  כחות  כל  את  מכריתים  והקרבנות  הזמירות  ידי  שעל 
)פר' בשלח, תורה אור( וזה לשונו: ענין עמוד התפלה, אשר  בספרו הקדוש  השל"ה  שכתב 
סביב רשעים יתהלכון הם כתות של מחבלים העומדים למנוע את התפלה שלא תלך 
למעלה, וצריך התחכמות גדול לזה. ואחד מהענינים הוא פסוקי דזמרה, שהם חותכין 
הקליפות ועושין דרך שתוכל התפילה אחר כך לעבור... אמנם יש עוד פנימיות לדבר, 
כבר רמזתי למעלה והארכתי במקום אחר, כי בין שמים לארץ מלא מקטרגים שלא 
התפלה  שתוכל  אותם  לחתך  דזמרה  פסוקי  תקנו  ורז"ל  התפילה,  לעלות  מניחים 
לעלות, ועל כן השח בין ברוך שאמר לישתבח, שאז אין פסוקי דזמרה פועלים, חוזרת 

התפילה מאותן מערכי המלחמה, שהן הקליפות הלוחמות נגד התפילה. ע"כ.
)לפסח, ליום ז ד"ה ולכן( הטעם לאמירת  זרע קודש  וכן ביאר ענין זה בנועם שיח בספה"ק 
שמע  קרית  דודם  דזמרה  פסוקי  יום  בכל  אומרים  לכן  לשונו:  וזה  דזמרה,  פסוקי 
ותפילה, שהם דברים העומדים ברומו של עולם, וצריך לאומרם בקדושה וטהרה לנר"ן 
דזמרה  פסוקי  ידי  על  הקליפות  תחילת  מכריתין  ולכן  זכה,  נשמה( במחשבה  רוח  )-נפש 

ומעכבים  הסובבים  והקוצים  החוחים  ולהכרית  עריצים  כל  לזמר  השירה,  ואמירת 
השפעת הקדושה והטהרה ממקור עליון. כן כתבו בספרים שיש מן הארץ עד לרקיע 
ש"ץ אוירים מלאים קליפות )עיין זוהר חדש בראשית יד.(, ולכן נקרא החזן ש"ץ, על כי על ידי 
ונסתלקים הקליפות מן  נכרתים  ורנן  נעים בגילה  השירות ותשבחות שמשורר בקול 
הש"ץ אוירים. ולכן שם 'קר"ע שט"ן' הוא בתפילת רבי נחוניא בן הקנה בראשי תיבות 
ק'בל ר'נת ע'מך ש'גבנו ט'הרנו נ'ורא, שעל ידי רינה מקבלין טהרה, כי על ידי הרינה 
נקרע הכוחות הסטרא אחרא. כי ענין השירה הוא ממדת גבורה, שעל ידי התלהבות 
לבו באש הגבורה משורר כענין שלהובין דרחומי )ראה זוה"ק ח"ג לג:(, ועל ידי זה מעוררין 
הגבורות הקדושות שהיו במחשבה הקדומה, כמו שאמרו חז"ל )פסיקתא רבתי פר' מ( עלה 
במחשבה לבראות במדת הדין, והם לאכפיא דינא כמו שכתב בזוה"ק )ח"ג קלא: קמ.( שעל 
ומתגלה  והרשעים,  אחרא  הסטרא  נכרתים  ואז  הדינים,  נמתקים  הדינים  שורש  ידי 

הקדושה והטהרה על ישראל.
כיסוי הדינים על ידי הזמירות ביראה ואהבה

)בראשית כד  ויצא( שכתב לפרש הכתוב  )פר' חיי שרה, ד"ה  אוהב ישראל  וראה עוד בספה"ק 
סה( "ותקח הצעיף ותתכס" בזה הלשון: הצעיף גימטרי' 'רנה', היינו שהועילה הצדקת 

וזמרה של פסוקי דזמרה בכוונה שלימה,  ידי הרנה  רבקה אמנו ע"ה בתפלתה, שעל 
ביראה ואהבה, יוכלו להתכסות מהדינין וגם לבטלם מעליהם ולהגן בעדם. גם זמירות 
הוא לשון זמיר עריצים. היינו שעל ידי הזמירות באימה ויראה ואהבה באמת ותמים, 
וכל  מעליהם  הדינים  כל  ולבטל  והמקטריגים,  המסטינים  כל  ולהכרית  לזמר  יוכל 

היסורין ולהמתיקם בשורשם. ובזה יושפע להם כל טוב, כן יהי רצון אמן.
וכבר הובאו לעיל דבריו הקדושים של הרה"ק בעל אור המאיר )דרוש לראש השנה, ד"ה ורז"ל( 
רז"ל  קדשו:  לשון  וזה  המזמורים,  אמירת  ידי  על  הקליפות  כריתת  ענין  את  שביאר 
נתעוררו )ברכות לב.( 'לעולם יסדר אדם שבחיו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל', 
ולכאורה איה איפה המקום לסדר את השבחים, וכי על קערות. ולהבין, כי ראוי לשום 
ומפלת  ומזונא  רפואה  לשאול  אמצעות  י"ב  הגדולה  כנסת  אנשי  לנו  סדרו  איך  לב 
ושלום, חלילה  יתברך חס  יש שינוי רצון לפניו  וכי  וכדומה מצרכי המרובים,  שונאים 

וחלילה לומר על בורא עולם שינוי רצון, כתיב )מלאכי ג ו( 'אני ה' לא שניתי'. אמנם כבר 
נודע מספרים שבאמת הכל תולה מצד המקבלים, ואתה תחזה, טרם כל אנו אומרים 
הקליפות,  שמזמרים  שם  על  דזמרה,  פסוקי  נקרא  למה  אמרו  וחז"ל  דזמרה,  פסוקי 
המדרש.  בבית  לארץ  מוטלים  קליפות  אחת  פעם  אפילו  שראה  האיש  מי  ולכאורה 
אמנם הכוונה שמזמר הקליפיות מקרב לבו ועצמותו, על דרך משל, באומרו )תהלים קמט 
ג( 'גדול ה' ומהולל מאד', מתחיל לשוב אליו יתברך, ונותן אל לבו האמנתי כי אדבר, 

גדול ה' ומלא כל הארץ כבודו, אם כן למה עשיתי ככה, כזאת וכזאת עשיתי, כי ידע 
איניש בנפשיה גריעות ערכו ומחשבותיו הפרטים שמושקע בהם תמיד, ואזי מתחיל 
להתחרט ולתהות על הראשונות, וכן באומרו )תהלים קמה ט( טוב ה' לכל ורחמיו על כל 
מעשיו', אזי ישיב אמריו אל לבו, אם כן למה גרע אני, הלא גם אני אחת מהנה, ותולה 
החסרון בבחינת עצמו שאינו כל מוכן ומוכשר לקבל ההטבה, ומקבל על עצמו לקשוט 
מלא קומתו במדות טובות, ולהשליך מעליו כל מום ממגע נכרי, כי אם מראש עד עקב 
את  בקרבו  מזמר  מהזמירות  וכמוהו  והחושים,  האיברים  פרטי  כל  על  אלהותו  ישרה 
הקליפיות ממדות המגונות שמרגיש בעצמו, ואחר כך יתכן לו להתפלל, משמעו לשון 
התחברות, לייחד פנימיות מחשבתו לרוממות אלהותו, וכשבא לקריאת שמע נעשה 

אחדות אחד עם הבורא ברוך הוא. עד כאן לשון קדשו.
כשנכנס לפני מלך מלכי המלכים צריך לדעת את כל המכשולות 

כשם שנכנס למלך בשר ודם 
ועוד מצאנו בענין זה דברים נוראים שכתב המקובל האלקי  רבי יוסף גיקטיליא זצ"ל 
)השער הראשון, הספירה העשירית(וזה לשונו: צריך האדם לבדוק  שערי אורה  בספרו הקדוש 
עצמו ולהיזהר כשרוצה להתפלל לפני ה' יתברך, ולראות ולהבין אם יש לו מקטריגים 
ומעכבים לקבל תפילתו, ויש לו לסקל המסילה ולהרים מכשול מדרכיו. משל לאדם 
ההולך לחצר המלך להפיק שאלה, שהוא צריך להזדרז ולדעת אם יש בדרך פגע או 
סכנה. ומלבד זה יש לו להתבונן כמה שערים יש בבית המלך, זה לפנים מזה, ולהכיר 
אותם השוערים הממונים לשמור השערים, ולהיותו אהוב אצל כולם, ולדעת אם יש 
בהם איש שונאו שישלים עמו. ומלבד כל זה ראוי לו לדעת ולהתבונן בבגדים שהוא 
לבוש אם הוא ראוי להיכנס בהם בחצר המלך, כמו שאמר 'כי אין לבוא אל שער המלך 
בלבוש שק' )אסתר ד ב(. ומלבד כל זה ראוי לו לבדוק בעצמו אם הוא הגון לדבר לפני המלך 
והשרים והסגנים אשר לפניו, ואם יש בהם מי שיערער על בקשתו, וכמו כן אם יזדמן 
לו שיתעכב בהיכל המלך שעה או שתים אם יכול לסבול. ורז"ל הוצרכו להעיר אותנו 
ואמרו כלל גדול: 'מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא', ואם במלכות בשר ודם יש 
לו להיזהר בכל אלו הדברים שאמרנו, כל שכן בהיות האדם נכנס להקביל פני מלך מלכי 
המלכים הקב"ה יתברך ויתעלה, שיש לו לאדם להבין ולדעת כי מן הארץ ועד הרקיע 
אין שם מקום פנוי, אלא הכול מלא גדודים והמונים מהם טהורים בעלי חסד ורחמים, 
ופורחים  עומדים  וכולם  ומקטריגים,  מזיקים  טמאות  בריות  כמה  מהם  למטה  ויש 
ועד הרקיע מקום פנוי, אלא הכול מלא המונים, מהם לשלום  ואין מן הארץ  באוויר. 
מהם למלחמה, מהם לטובה ומהם לרעה, מהם לחיים ומהם למוות. ועל זה מיוסד שיר 
של פגעים )תהלים צא א( 'יושב בסתר עליון', 'כי הוא יצילך', 'באברתו', 'לא תירא', 'מדבר 
ההולך  דוגמת  השמים,  ובין  הארץ  בין  המחנות  אלו  וכל  מלאכיו'.  'כי  יהלוך',  באופל 
בדרך במקום סכנה, כך תפילתו של אדם עוברת בין אלו הכיתות ועולה עד לרקיע, אם 
יש בו זכות לא יפגעו למטים תפילתו, ואם אין בו זכות, כמה פגעים ומשחיתים פוגעים 
בדרך. ולפי זה הדרך תיקן דוד המלך עליו השלום הזמירות, כדי לפנות דרך לתפילות 
לעבור, כי כל אותן הכיתות הן כמו ענן מעכבין לעלות התפילה. ועל זה נאמר )איכה ג 
בהיות  זמירות,  והתקין  דוד עליו השלום  וכשבא  לך מעבור תפלה'.  בענן  'סכתה  מד( 

האדם מסדר אותן הזמירות אזי מסתלקין והולכין להם אותם המשחיתים והמקלקלים 
והמעכבים, ונקראו זמירות מלשון מזמר, 'וכרת הזלזלים במזמרות' )ישעיה יח ה(. ועל זה 
אמר הכתוב )תהלים קיט נד( 'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי'. כלומר, באותם המקומות 
שהייתי מתיירא מהן בדרך והיה לי פחד ומגור, באותן הזמירות פזרתים והכרתים. ולפי 
זה הדרך נאמר )איוב לח, ו( 'ברון יחד כוכבי בוקר' וגו', ועניין רינה הם הזמירות הנאמרים 
בבוקר, ואזי יתפזרו ויתרועעו כל בעלי הדין הקשה הנקראים בני אלהים. ולשון יריעו 

מלשון 'רועה התרועעה הארץ' )ישעיה כד יט(. עכלה"ק.
ואם כן אחר אמירת פסוקי דזמרה באהבה ויראה בשירה ובזמרה ועל ידי זה הכרית את 

כל המקטרגים, שוב אין להם מקום, ועל כן לא נשאר לנו אלא לספר בגדולת הבורא.

הנהגות ישרות וסדר היום לרבי שלום לפי סדר נכון וחדש עם תוספת ציונים הערות וביאורים והרחבות מספרי תלמידי הבעש"ט הקדוש 
וצאצאי בית רוז'ין כפי שנערכו על ידי מכון 'שכינת שלום' ללימוד ולפרסום תורת וסגולת הרה"ק הרבי ר' שלום מפראהבישט זיע"א

ְוַאַחר ָּכְך יֹאַמר 'ִיְׁשַּתַּבח', ְוַהְּבָרכֹות ֶׁשִּמּקֶֹדם ְקִריַאת-ְׁשַמע, ְוַהְּבָרכֹות ֶׁשְּלַאַחר ְקִריַאת-ְׁשַמע, ֶׁשֵאין 
ָּבֶזה ַהְזָּכַרת ַהִחיצֹוִנים ְּכָלל, ַרק ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך-ְׁשמֹו, ֶׁשְּכָבר ָנְפלּו ַּבָּקְרָּבנֹות ּוַבְּזִמירֹות.

פרק י״ב
המשך מגליון 34 
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הנהגות פראהבישט

מהנעשה ונשמע
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"וכתרך גדול מכתרם" )אבות פרק ו משנה ד(.
פעם אחת התנצלו המקורבים לפניו ]לפני הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע[ 
שמחמת רוב טובו וענוותנותו של אדמו"ר זצלל"ה יזדמן לפעמים שלא 
יחושו העולם לפקודתו, וסומכין עצמם על זה שברוב טובו לא יתרעם 
לא  אז תיכף  זי"ע שיאמר כדבר מלך שלטון,  ובקשו מאדמו"ר  עליהם. 
יהיה שום איש מעיז לשנות חס ושלום אחרי דברי קדשו. וישמע דבריהם 
ויעמוד איזה רגעים, ואחר כך פתח את פי קדשו ויספר להם כדבר הזה: 
זקני הקדוש רבי שלום מפרהאבישט זי"ע היה לו פעם אחת עלית נשמה, 
וילך מהיכל להיכל עד שבא להיכל שהיה היכל תפארה משובץ בכל מיני 
שוהם וישפה, וכל סגולת יקרי ערך שאין לשער. ובהיכל הזה היה עומד 
היה  הזה  השלחן  ועל  ויהלום,  ספיר  אקדח  אבני  מיני  מכל  וכסא  שלחן 

מונח כתר משובצת בכל סגולת מלכים, מה שאין הפה יכול לדבר ולתאר 
עוצם סגולת הכתר הזה, ועל הכסא הזה הסמוך לשולחן ישב צדיק אחד 
גדול מאד, )יודע אני מי הוא הצדיק הזה רק אין ברצוני לומר לכם, כן אמר אדמו"ר ז"ל להמקורבים(, 
על  שמונח  הזה  הנפלא  שהכתר  זי"ע,  שלום  רבי  הקדוש  לזקני  ואמרו 
על  היושב  הזה  הצדיק  של  ומצוות  מהתורה  הוא  הזה,  הנאדר  השלחן 
הכסא הסמוך להשלחן, ולפי שהיה מנהיג העולם בקפדנות )מיט שטערדים, כן 
אמר בלשונו הקדוש זי"ע( לפיכך לא זכה שינוח הכתר שלו על ראשו)1(. ואמר עוד הפעם, יודע אני מי היה 

הצדיק הזה רק אין ברצוני לומר לכם(, ואחר כך הקיץ עצמו זקני הרבי שלום מעלית 

נשמתו ושלח לקרוא את אבי ז"ל מרוז'ין זי"ע וסיפר לו כל המעשה, ואמר 
'אני מספר לך בכיון את המעשה הזה שתבוא עת שתצטרך  ז"ל  לאבי 

לזה', עד כאן לשון אדמו"ר זי"ע על הצעת המקורבים כנ"ל)2(.       
                דברי דוד - ליקוטים )עמ' קלד(

שלמות שלום  - השלמות וציונים 

תורת שלום 
מתורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

אבות - פרק ו

ההנהגה הרצויה לפני המקום היא כשאינה בקפדנות

הקפדן  'לא  ה'(  משנה  ב'  פרק  )אבות  במשנה  אמרו   )1(
מלמד'.

)ע' הנהגה( שכתב בזה הלשון: כל  יועץ  וראה בספר פלא 
בניו  עם  להתנהג  לידע  טובה  הנהגה  לו  להיות  צריך  אדם 
הקטנים ועם בניו הגדולים ועם אשתו ועם משרתיו, וביותר 
לפי  עמהם  להתנהג  לידע  הצבור  על  לפרנס  הנהגה  צריך 
צרך שעה ולפי מה שהם לפי דעתם ולפי מדתם בסבלנות 
ובפרט  הצורך,  לפי  להתנהג  רבה  צריכה  וההנהגה  גדולה. 
העיר  תקון  יהיה  כך  ההנהגה  חכמת  לפי  הערים  למנהיגי 
ושלומה, וכו', ולכן צריך שיהא חכם ומבין מדעתו, ואם אינו 
סומך על ידיעתו שידע להתנהג כפי צרך שעה, יהיה כלל 
זה בידו, להתנהג לעולם עם כל אדם ברכות ופנים שוחקות 
ההפסד,  מן  ורחוק  לשכר  קרוב  ודאי  כי  מתוקות,  ומלות 
קטנים  הבנים  אפלו  יסגא,  שחוצפא  הללו  בדורות  ובפרט 
כולי  גרם,  תשבר  רכה  ולשון  קשות,  כך  כל  מקבלים  אינם 
האי ואולי יהיו דבריו נשמעים, ובזה יהיה אדם אהוב למעלה 
ונחמד למטה כל הימים, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.

את  להנהיג  שצריך  הדור,  מנהיג  ענין  נתבאר  שאת  וביתר 
ברורה  בשפה  שכתב  כמו  וברחמים,  בחסד  ישראל  בני 
וזה  ה'(  אנא  דה"  שמיני,  )פר'  שלמה  תפארת  בספה"ק 
שסרב  ע"ה  רבינו  במשה  שנאמר  מה  פי  על  קדשו:  לשון 
היה  הוא  הלא  ממצרים,  ישראל  בני  את  לגאול  בשליחות 
אוהב נאמן ודורש טוב לעמו, ומדוע לא יחוש לגאלם. אך 
הנה ידוע כי גאולת מצרים לא היה בשלימות מחמת כי דלג 
העת  השלימו  ואם  שנה  מאות  ד'  היה  שהגזירה  הקץ,  את 
ההוא היה הגאולה בשלימות ולא היה שום שיעבוד וגלות 
אהי'"  אשר  "אהי'  יד(  ג  )שמות  הש"י  לו  שאמר  וזה  עוד. 
גליות. לכן סרב משה בשליחות הזה, כי רצונו היה  בשאר 
יותר להתעכב עוד ולסבול צער הגלות עד שיתמלא הקץ, 
ועיקר  גלות.  עוד  יהיה  שלא  בשלימות,  הגאולה  שיהיה 
כבודו  ויתרומם  שיתגדל  כדי  היה  ע"ה  רבינו  משה  כוונת 
יתברך שמו בעולם, כמו שאנו מצפים במהרה יהא שמיה 
לא  ית"ש  כבודו  ונגד  במעשיו,  ה'  ישמח  וכו',  מברך  רבא 
הש"י  רצון  אך  ישראל.  בני  של  צער  כלל  בעיניו  שוה  הי' 
לעורר  כזה  הדור  מנהיג  שיהיה  ורצונו  חפצו  כי  כזה,  איננו 
רחמים על בני ישראל ולא לחוס על כבוד הבורא לבד. וזה 
הענין שמצינו בר' ישמעאל בן אלישע שנכנס לפני ולפנים 
והיה מתפלל על בני ישראל, יהי רצון שיכבשו רחמיך את 
כעסך ויגולו רחמיך' כו'. לכאורה למה לא התפלל על כבוד 
ית"ש  כבודו  זה  באמת  אך  וכדומה,  פחדך  תן  ובכן  הבורא 

לראות בטובת בני ישראל. וזה היה גם כן חסרון של 
נדב ואביהו בקרבתם לפני ה', פירוש, שהיו הולכים 
כבודו  על  רק  לחוס  ה',  לפני  זו  במדריגה  רק  תמיד 
לבד, למסירות נפש עבורו ית"ש, לכך 'וימותו' כי זה 
הדרך הוא לעצמו, אבל לטובת הדור ולהנהיגם צריך 
הצדיק להיות בעל הרחמים לבקש טובתם ולעורר 
רחמים וחסדים. ומאשר לא הי' להם הנהגה בעולם 
באליהו,  היה  וכן  הזה.  מהעולם  נסתלקו  לכן  הזה 
שהיה בו נשמת נדב ואביהו, היה הולך גם כן בעבדות 
שפט  בן  אלישע  'ואת  יתברך  ה'  לו  אמר  לכן  כזה, 
תמשח לנביא תחתך' )מלכים א יט יז(. פירוש שהוא 
יהי' תחתך במדריגה אחרת לעורר רחמים על טובת 
המנהיג  מעלת  עיקר  כי  מזה  העולה  נמצא  הדור. 
הדור לעורר רחמים וחסדים על הדור, ודבר זה תולה 
בספר  שכתב  וזה  בימינו.  במהרה  הגואל  ביאת  עד 
שאומרים  בשעה  בתפלה  לכוון  שצריך  ומצוה  נגיד 
הרוגי  עשרה  על  הופיע'  נקמות  אל  ה'  נקמות  'אל 
מלכות, כדי ללקט הניצוצות הקדושים שבעשי' עד 
ביאת הגואל במהרה בימינו. וזה הרמז "ואנ"י אנ"ה 
אני בא" ר"ת א'ל נ'קמות ה' א'ל נ'קמות ה'ופיע, עיין 

שם. עכ"ל.
מהרה"ק  יז(  )עמ'  יצחק  שיח  בספר  ראה   )2(

בשינוי  זה  סיפור  סיפר  זי"ע  מהוסיאטין  יצחק  רבי 
מעט, וזה לשונו: הרה"ק רבי דוד משה אדמו"ר הזקן 
מטשורטקוב סיפר שהרה"ק רבי שלום מפראהבישט, 
קודם הסתלקותו קרא אליו את בנו הרך הוא הרה"ק 
ועלה  נשמה,  עלית  לו  היה  שפעם  לו  ויספר  מרוז'ין, 
שם  שישב  להיכל  שהגיע  עד  להיכל  מהיכל  למעלה 
צדיק אחד ועל השולחן שלפניו היה מונח כתר נאדר 
משובץ באבנים טובות ויקרות, כתר זה נברא מתורתו 
וקדושתו של הצדיק אך לא היה לצדיק זה רשות לשים 
את הכתר על ראשו. וסיים שמספר לפניו זאת, כי יגיע 
למעלה  שם  שישב  הצדיק  זאת.  לדעת  שיצטרך  זמן 
הוא בוודאי מלך המשיח, ולא היה יכול לעטר הכתר 
הגיע  לא  ועדיין  מעכבים,  הדור  חטאי  כי  ראשו  על 
זמנו. וכיון שאמר לו אביו שמספר לו זאת כי יגיע זמן 
כבר  יהיה  שבזמנו  סבר  כי  הרי  זאת,  לדעת  שיצטרך 
הדור ראוי לביאת מלך המשיח, אך לדאבונינו כנראה 

לא היה דורו ראוי לכך. ע"כ.
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הודעה משמחת
לאור הצטברות חומר רב מתולדות ותורת

רבינו הקדוש מפראהבישט
ולרגל עריכת ספר מקיף לתולדותיו ולתורתו

נבקש בזאת מהקהל הרחב כל מי שיש 
בידיו וברשותו חומר מרבנו, עובדות, 
מכתבים ואמרי קודש וכל פרט היכול 

לשפוך אור על חקר מורשתו
שימציאם לידינו למען נוכל לשלבם בספר 

העומד לצאת לאור בעזה״ש 
ולהפיצם בגליוננו ״סגולת שלום״
זכות רבינו שלום תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שכינת          שלום
מכון לחקר ותיעוד מורשת מרן מפראהבישט זיע״א

 6160303@ gmail.com דוא״ל:

מכון חכמי רומניה
שע״י  מוסדות שטפנשט בארה"ק

 טלפון : 03-579-03-03

יומא טבא לרבנן
ניתן להשיג 

במשרדי מכונינו את הספר

'נר ישראל' רוז'ין ז"ח 
מהדורה חדשה עם תוספות רבים 

ובסדר חדש ומאיר עינים
להשיג בנקודות המכון בהזמנה טלפונית: 

בני ברק, אלעד, גבעתיים, ירשלים



מצווה  של  שמחה  מתוך 
מיוחדת  ובהתרגשות 
צדיק  אותו  לכבוד 
להזכיר  בסגולתו  שציווה 
שישי  ליל  בכל  שמו  את 
'לשבת  וכערובה  כסגולה 
'מוסדות  יצאו  שמחה' 
ופרויקט  שטפנשט' 
להנחלת  שלום'  'סגולת 
ולהפצתה  הסגולה 
החסידות  שוחרי  בקרב 
ישראל,  אמוני  ושלומי 
בו  וחדשני,  ייחודי  במיזם 
החבורות  כלל  מוזמנים 
החסידיות, כל מי שמארגן 
בקרב  שישי'  ליל  'חבורת 
בהיכלי  או  קהילתו  בני 
הישיבות, לצאת מהשגרה 
בבית  להתארח  הרגילה, 
סמוך  גבעתיים  שטפנשט 
של  קדשו  לציון  ונראה 
הרה"ק  הסגולה  מגלה 
שם  זיע"א,  משטפנשט 
ונעלית  מיוחדת  באוירה 
מתכנסים בחורי החבורות 
החבורה  ראש  עם  יחד 
בו  חסידי  לזיץ  שלהם 
מושמעים תולדותיו ודברי 
הסגולה  בעל  של  תורתיו 

מרומם  חסידי  שיח  לצד  מפראהבישט  הרה"ק 
כפי שהם נוהגים בכל שבוע.

מוסדות  מארגנים  הרוחנית  ההתעלות  לצד 
הייחודי,  הזיץ  של  הגשמי  החלק  את  שטפנשט 
בו ניתנים מאכלי שבת קודש, צ'ולנט וקוגל, יחד 
עם סעודת מצווה, לכבודה של הסגולה ולזכות 
לשבת שמחה, ולחוש מעין עולם הבא כבר מליל 

שישי.
גדול  מטבח  אנ"ש'  'מטבחי  הוקמו  כך  לשם 
ורחב מימדים עם מיטב השכלולים והאיבזורים 
הנדרשים, בו מכינים אברכים ושפים בהתנדבות 

החסידי  הזיץ  סעודת  לצורך  השבת  מאכלי  את 
בליל שישי.

ובבניני  וגידים  עור  קרם  הייחודי  הרעיון  ואכן 
לאחרונה  נחנכו  ברק  בבני  שטפנשט  מוסדות 
נטויה  עוד  היד  כאשר  המשוכללים,  המטבחים 
השיכלולים  במיטב  ולהתאבזר  להתרחב 

הנוספים והנדרשים בעז"ה.
חנוכת המטבח וקביעת המזוזה

חניכי  גאב"ד  נתכבד  מצווה  של  שמחה  מתוך 
הישיבות הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א 

לקבוע את המזוזה בדלת המטבח הראשית, באמירת 
בירך  לרוב  ברכות  איחולי  תוך  מיוחד  יחוד  לשם 
הגאב"ד את הברכה לקביעת המזוזה וברכה לטבחים 
ולמארגנים את המצווה הייחודית של הכנסת אורחים 

לבחורי ואברכי מתכנסי החבורות הקדושת, הגאב"ד 
שליט"א סיפר כי זכה לפקוד רבים מקברי הצדיקים 
בארץ ובמדינות מזרח אירופה וללא ספק הנצחת זכרו 
מפראהבישט  כהרה"ק  וקדוש  טמיר  צדיק  האי  של 

וישועה  יושר  תמליץ 
המתעסקים  כל  על 

בהנצחת זכרו.
התרחבות 
הקבוצות 

המשתתפים
 ב'זיץ' 

בגבעתיים
המבורכת  היוזמה  ואכן 
פראהבישט'  ל'זיץ 
זכתה לסייעתא דשמיא 
יום  ומדי  מיוחדת, 
עשרות  מתכנסים  חמישי 
יחד  חמד  ואברכי  בחורי 
לליל  חברותם  ראש  עם 
שישי של התעלות רוחנית 
סמוך  דמהימנותא,  בצילא 
הצדיק  של  הקודש  לציון 
בגבעתיים,  משטפנשט 
בו  עילאית  ובאוירה 
הנוכחים  על  חופפת 
של  הפלאית  הסגולה 
מפראהבישט  הרה"ק 

ל'שבת שמחה'.
וקבוצות  חבורות  ראשי 
המעוניינות  נוספות 
לעצמם  ולשריין  לתפוס 
פנוי,  שישי'  'ליל  תאריך 
עם  קשר  ליצור  מוזמנים 
שטפנשט  במשרדי  ה'זיץ'  עניני  את  המארגן  הועד 

כפי המתפרסם במודעה המצו"ב. 

נחנכו מטבחי פראהבישט לקיום סגולת ליל שישי בהידור

מהנעשה ונשמע
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התוועדות ליל שישי בהיכל 'ישיבה על קברו' בגבעתיים

ב'משיח'ס צימער' עם תלמידי ישיבות חידושי הרים בת״א
 וישיבת בני מנחם בי״ש

התועדויות וזיץ חסידי בהיכל הישיבה של שטפנשט בגבעתיים עם תלמידי ת״ת זיו התורה בבני ברק

זיץ עם תלמידי ישיבת נועם התורה

קביעת המזוזה במטבחי פראהבישט הגר"מ גרוס שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות בסיור וחנוכת 
המטבח לקיום הסגולה של הרה"ק מפראהבישט



פרשת בלק תשפ״א 

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט  מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט 

טלפון: 03-579-03-03 
פקס: 03-6165110 

הרשמו לקבלת הגליון כל שבוע בדוא”ל 
 6160303@gmail.com

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט 
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה  - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

מרכז החסד והישועות העולמי שטפנשט
 רח’ החלוצים 2 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

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה* מרכז מתנדבים לנזקקים
 לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

במתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט 
רח’ עליה 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, ח״ד פדיון הבן 

כנורו של משיח - נגונים עתיקים מבית שטפנשט

שנה ו׳

הצדיק מעלה התפילות ואפילו של 
פשוטי העם

ויגר מואב מפני העם  וכו'  וירא בלק בן צפור 
הבנה,  לשון  וירא  ג(.  )כב,  הוא  רב  כי  מאוד 
ופעל  ישראל  שעשה  מה  שכל  בלק  שהבין 
בשביל  לאמורי,  הוא  העליונים,  בעולמות 

שבלב,  האמירה  בשביל  רצ"ל  האמורי, 
ויגר מואב  שהתפללו בעומקא דליבא, ולכן 
פשוטי  מפני  העם,  מפני  אפילו  ג(,  )פסוק 
להתפלל  יכולים  אינם  שהם  הגם  העם, 
צדיק  כל  מקום  מכל  דליבא,  מעומקא 
המנהיג דורו הוא מעלה תפלותיהם למעלה, 
ולזה ויגר מואב, אפילו מפני פשוטי העם, כי 
רב הוא, שיש להם רב גדול, הוא משה רבינו 

ע"ה המעלה כל תפלותיהםֿ.                  
)דעת משה - קאז'ניץ(

כח תפילתם של ישראל
ישראל  עשה  כל  את  צפור  בן  בלק  וירא 
כי רב  ויגר מואב מפני העם מאוד  לאמורי, 
ב-ג(  ישראל)כב.  בני  מפני  מואב  ויקץ  הוא 
איתא בספה"ק עה"פ וירא בלק בן צפור את 
כל עשה ישראל לאמורי, שהכוונה לאמורי 
מלשון אמירה, וזה מכוון כנגד האמירה של 
של  בדיבור-אמירה  כח  שיש  ישראל,  כלל 
בני ישראל, וע"ז מפרש הרה"ק ה"תפארת 
כח  על  היא  בעיקר  בזה  שהכוונה  שלמה" 
ראה  שבלק  ישראל,  לכלל  שיש  התפילה 
ועי"ז  הוא,  רב  בפיהם  ישראל  של  שכוחם 
שנצחון  ועוג  סיחון  המלכים  ב'  את  נצחו 
בחרב  לא  הטבע  מדרך  למעלה  היה  זה 
צועקין  שהיו  התפילה  בכח  אלא  וחנית 
לעשות  הוא  אף  בלק  רצה  זה  ואת  ונענין, 
יכול  היה  לא  אך  התפילה  בכח  להשתמש 
שתפילת  והבין  תועבה,  שתפילתו  מכיוון 
בני ישראל מיוחדת היא, שיש לפניה הכנה 

אמיתית, ועי"ז מתקבלים תפילותיהם. 
מי הוא גוי כשר?

מאיר  רבי  הרה"ק  ב).  )כב,  וגו'  ִצּפֹור  ֶּבן  ָּבָלק  ַוַיְּרא 
מפרמישלאן נסע פעם אחת לרבו הרה"ק רבי מרדכי 
נתקלקלה  בדרך  חבר.  עוד  עם  יחד  מקרעמניץ 
כדי  העגלה  לתקן  להם  ועזר  אחד  גוי  ובא  העגלה, 
מרדכי,  רבי  הצדיק  אל  בדרכם  להמשיך  שיוכלו 
ואמר חברו של רבי מאיר 'הנה יש כאן ערליכער גוי 
'[גוי כשר[ אך רבי מאיר'ל הכריז לעומתו 'הנה אום-

ערליכער גוי' ]-גוי שאינו איש כשר], ותוך כדי ויכוחם 
קרעמניצער  מרדכי  רבי  לרבם  שכשיבואו  החליטו 
אותה  חברו.  או  מאיר  רבי  צודק,  מי  פיו  את  ישאלו 
הרה"ק  רבם  להם  ויען  היתה,  בלק  פרשת  שבת 
מקרעמניץ, מפני מה זכה בלק שתיקרא הפרשה על 
יעקב,  את  שונא  שעשיו  בידוע  שהלכה  אלא  שמו? 
ממילא כל גוי ששונא את היהודי הוא גוי כשר, אך מי 
שהיה  בלק  ממילא  כשר,  אינו  כהלכה  עושה  שאינו 
שונא את ישראל, לכן הוא גוי כשר, ומתאים שיקראו 
את הפרשה על שם גוי כשר שעושה מה שגוי עושה. 
אך אותו הגוי שהטיב לכם בדרך, הוא אומ-ערליכער 

גוי, אינו גוי כשר, כיון שלא התנהג כמנהגו של גוי. 
כוחם הרב של תפילתם ואנחתם של 

'העם'
וירא מואב את כל אשר עשה ישראל לאמורי וגו' ויגר 
מואב מפני העם )כב. ב-ג(. בלק היה ירא מגודל כח 
וכל  עם.  לפשוטי  אפילו  ישראל  לבני  שיש  התפלה 
כך למה, אלא, הענין מה שבלק חרד כל כך מפני בני 
ישראל עד ששלח לקרא לבלעם, זה מרומז בהכתוב 
עשה  אשר  כל  את  ראה,  מה  בלק,  וירא  גופא: 
היינו  ודיבור,  אמירה  לשון  הוא  "לאמורי",  ישראל 
בתורה  פיהם  ודיבורי  באמרי  עושים  שישראל  מה 
ותפילה. ולכן ויגר מואב מפני העם, "עם" - הוא לשון 
מאותם  גם  היינו  עוממות,  גחלים  מלשון  קרירות, 

שנתקררו מדרכי עבודת השי"ת ויראו ופחדו.
הבעש"ט  בשם  מטשרנוביל  הרה"ק  שאמר  וכמו 
העם  פשוטי  של  תפילתם  מעלת  על  זצוקללה"ה, 
בשווקים  היום  כל  בעסקיו  המוטרד  האיש  שגם 
רק  עולם  בורא  שיש  ששוכח  כמעט  וברחובות, 

על  עולה  מנחה  תפלת  זמן  שמגיע  בעת 
בלבו  ונאנח  וגונח  התפלה,  זמן  שהגיע  זכרונו 
בהתבוננות האיך שפנה כל היום בהבלי העולם, 
והוא רץ לסימטא אחת מן הצד ומתפלל מנחה, 
כל  עם  מדבר,  הוא  מה  כלל  יודע  שאינו  הגם 
ב"ה,  הבורא  לפני  מאוד  ויקר  חשוב  זה  גם  זה 
בלק  יראו  ולכן  רקיעים.  בוקעת  שלו  והאנחה 
ומואב גם מאנשים האלו כי רב כחם מאוד. 
)מגן אברהם להרה"ק המגיד מטריסק(

בלק חשש מבני עמו שיתגירו
מואב  ויקץ  מאד  העם  מפני  מואב  "ויגר 
שינה  מה  מפני  ג(  ישראל")כב  בני  מפני 
"מפני  הפסוק  את  שפתח  ממה  הכתוב 
בני  "מפני  הפסוק  את  ומסיים  העם" 
ישראל", ויש לבאר על פי המדרש שאומר 
היא  הכוונה  "העם"  בתורה  שכשכתוב 
ל"ערב רב". וזו כוונת הכתוב: "ויגר מואב 
מפני  פחדו  שמואב  מאד",  העם  מפני 
ה"ערב רב", כי ראו שבכל מקום שישראל 
שוכנים מתגיירים להם גרים, כמו ה"ערב 
רב" שהתגיירו לישראל, לכן פחדו שיבואו 
בני ישראל לגבולו, וגם מהאומה שלו יהיו 
כך  כל  מה  תאמר  ואם  שיתגיירו.  אנשים 
"ויקץ  הכתוב:  אמר  כן  על  להם?  אכפת 
ישראל", שמואב היה קץ  בני  מואב מפני 
ושונא מאד את בני ישראל.         )קדושת לוי(

בנ"י היו שומרים עיניהם ונסה 
להכשילם בתאוות אחרות

את  כיסה  הנה  ממצרים  יצא  עם  "הנה 
בעל  הרה"ק  כותב  ה(,  )כב.  הארץ"  עין 
שדבר  אמר  שבלק  ושמש"  ה"מאור 
שהיא  ממצרים  שיצא  שעם  הוא  פלא 
את  ושומרים  שמורים  והם  הארץ  ערוות 
ויכס את עין הארץ שהם  עיניהם כדאמר 
א"א  ולכן  מהארציות  ומכוסים  מרוחקים 
והגוף  חומד  ולב  רואה  עין  כלל  בדרך  כי  להכשילם 
עושה את המעשים, וכעת כאשר אינו יכול לתופשם 
וממשיך  ולהכשילם  לפתותם  יוכל  איך  בעינהם 
הכתוב אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כדכתי' 
)במדבר  עיניכם  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  ולא 
אלקיך  ה'  את  לואהבת  הכוונה  לבבכם,  לט(,  טו, 
יצריך,  בשני  רש"י  ופי'  ה(,  ו,  )דברים  לבבך  בכל 
טוב  עשה  דהיינו  טוב  ביצר  הרע,  וביצר  טוב  ביצר 
דהיינו  הרע  ביצר  טובים,  ומעשים  ומצוות  בתורה 
הזה  עולם  ומתאוות  מהרע  להתרחק  מרע,  סור 
אשר הם מושכים את האדם עמוק לתוך הארציות 
עד שחלילה ע"י תאוות הוא נכשל ונופל עמוק עד 
שמגיע לדבר איסור, וזאת אומר ה"תפארת שלמה" 
עפ"י הפסוק "אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ, 
תאוות  ידי  על  אולי  אכילה,  מלשון  אֹוֵכל,  אולי 
האכילה אוכל ללוכדם ואז ואגרשנו ממקור הקדושה 
וכל זאת "מן הארץ" בגלל התאוות הארציות שהיה 

שקוע בהם יהיה לו ירידה .
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גליון מורחב לכבוד ההילולא ה-88

משטפנשט  הרה"ק  של  ה-88  קדישא  ההילולא  יום  התקרב  עם 
אדמו"ר  כ"ק  בראשות  שטפנשט'  חסידי  'ועד  התכנס  זיע"א 
שליט"א מסאדיגורה ביום ג׳ י״ב תמוז תשפ״א לשמיעת סקירה 
בכינוס  לעתיד.  המגוונות  והתכניות  המוסדות  התפתחות  על 
הועד השתתפו הרה"צ רבי נפתלי כהן שליט"א יו"ר הוועד שזכה 
להתברך מידי קדשו של הצדיק זיע"א בעצמו, הגה"צ רבי יואל 
טוביאס שליט"א אבד"ק שכון ו', הגה"צ רבי משה מרדכי טוביאס 
אב"ד  שליט"א  לנדמן  נתן  רבי  הגה"צ  קדימה,  אבד"ק  שליט"א 
חולון, הג"ר רבי יוסף צלר שליט"א ר"י רוז'ין, הג"ר אלחנן גוטמן 
שליט"א רב יוצאי רומניה בת"א, הרה"ח רבי משה טירר שליט"א 
דשטפנשט,  רב  שליט"א  סלמון  יעקב  אברהם  והרה"ג  מחיפה, 

ידיעה מורחבת תבוא בהמשך.
יו"ר הועד הרה"צ נפתלי כהן שליט"א משוחח עם האדמו"ר שליט"א  בתמונה: 

מזכרונותיו קודש וממה שזכה לראות בעינו בחצר הצדיק משטפנשט.

'ועד חסידי שטפנשט' בהתכנסות 
לקראת יום ההילולא קדישא

באר חפרוה שרים

וע 
שב

ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע”א בפרשת ה



באר בשדה - שטפנשט
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1( מן החכמים לא ניטלה הנבואה גם בזה"ז
שניטלה  אע"פ  ביהמ"ק  שחרב  מיום  יב.(  )ב"ב  הגמ'  דברי  נקדים 
נבואה מן הנביאים מן החכמים לא ניטלה, וכתב הרמב"ן שם וז"ל 
ה"ק אע"פ שניטלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת 
החכמים שהיא בדרך החכמה לא ניטלה אלא יודעים האמת ברוח 
הקודש שבקרבם. ובריטב"א שם כתב וז"ל שיש שישיגו בשכלם 
דברים הרבה שאין כח בשכל הטבעי להשיגם. ובתורת חיים שם 
כתב שנבואת החכמים היינו שמרוב חכמתו מחדש ואומר דינים 

והלכות ומכוין אל האמת כאילו נמסר מסיני ע"כ.
עוד איתא בגמ' שם וחכם עדיף מנביא, וכתב הריטב"א פי' מאותו 
נביא שיש לו כח לראות עתידות ואין לו דרכי הנבואה שהם מצד 
ד"ה  י"ב  )בדרשות  ובר"ן  ע"כ.  וכו'  עליו  שורה  שכינה  שרוח  החכמה 
יכול  אינו  שנביא  הוא  נביא,  על  חכם  של  דהעדיפות  כתב  ובהיות( 

ובדעתו,  בשכלו  בתורה  מחדש  חכם  משא"כ  מלבו,  דבר  לחדש 
ובראשונים  ע"ש.  לו  לשמוע  מצוה  הפכו  או  אמת  שאמר  ובין 

ובאחרונים ביארו בעוד כמה אופנים ענין חכם עדיף מנביא.
והנה כתיב בתהלים )ע"ד, ט'( אין עוד נביא, וכתב הרד"ק משמתו 
ומתי  העתידות  להגיד  נביא  עוד  לנו  היה  לא  ומלאכי  זכריה  חגי 
ובגמ'  העתיד[,  ע"ש  זה  אמר  דדוד  ]וצ"ל  וכו'  הגאולה,  תהיה 
יד.(  )מגילה  ובגמ'  הוו,  נביאים  סוף  ומלאכי  זכריה  חגי  יד:(  )ב"ב 
ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ע"כ, 
נסתלקה  ומלאכי  זכריה  חגי  משמתו  מפורש  )יא.(  ובסנהדרין 
רכ"ד(  ב'  )מלכים  ובילקו"ש  ע"ש,  וכו'  מישראל  הקודש  רוח 
איתא כשעלה אליהו למעלה נתמעט הנבואה מן הנביאים ע"כ. 
ובשם הגר"א ]סוף הגהות לסדר עולם[ איתא דכששחטו ליצרא 
דע"ז בטלה הנבואה ואכ"מ, ומכ"ז מבואר דהנבואה שהיה קודם 
פסקה, ומה דמן החכמים לא ניטלה הוא באופן אחר וכמו שביארו 

הראשונים. 
]ונציין כמה מראי מקומות מחז"ל הקדושים על גילויים בתורה שזוכה העמל בתורה.

תנן באבות )ו', א'( כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' ומגלין לו רזי תורה 
וכו' ע"ש. ואיתא בסנהדרין צט: נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו. הוא עמל במקום 
למסור  קונה  מאת  ומבקשת  עליו  שמחזרת  רש"י  וכתב  במקו"א,  לו  עומלת  ותורתו  זה 
לו טעמי תורה וסדריה וכו' עכ"ל. ואיתא בע"ז לה: מאי דכתיב לריח שמניך טובים למה 
ת"ח דומה וכו' ולא עוד אלא דברים שמכוסין ממנו מתגלין לו, וכתב רש"י וז"ל מתגלין לו 
מעצמן בלא טורח כשהוא מלמדן עכ"ל. וכ"ז מראה על גילויים שזוכה בתורה, ומלבד זאת 

מבואר דגם שאר הענינים יודעים חכמי התורה, וע"ז צריך להאריך בנפרד[.

בזה"ז  שגם  ספק  שאין  כתב  ק"ה(  סי'  ח"ב  )יו"ד  חיים  דברי  ובשו"ת 
)ז.( גבי  מגיטין  ראיה  לזה  והביא  באריכות  עיי"ש  הקודש  רוח  יש 
לכון  סוד  לו  לגלות  ופרש"י  ידיה,  על  מריה  דאסכים  אביתר  ר' 
של  רוה"ק  שהכחיש  מלמד  לגבי  זה  ]וכתב  אמיתתם  על  הסתומים  בדברים 
ספרו של האוה"ח הק', וכתב עליו שהוא אפיקורס ע"ש, ועי' בס' תורת אמת שטפנשט 

ח"ב, פרטי הסיפור בזה עם האדמוה"ז משטפנשט זיע"א[, וע"ע בשדי חמד )שיורי 

וידוע מש"כ הראב"ד )בהשגות, פ"ח מלולב ה"ה( כבר הופיע  ז'(.  ג',  הפאה 

רוה"ק בבית מדרשנו, והגרעק"א שם ציין שכעי"ז כתב הראב"ד 
בזה  יש  שם  )פרנקל(  המפתח  ובספר  י"ד(.  )ו',  הבחירה  בית  בהל' 
אריכות גדולה עם עשרות מראי מקומות שדברו בזה ע"ש ותרווה 

נחת.
איך בלעם התנבא ללא שהיה לו המעלות הנצרכות   )2

לנבואה
והנה בגמ' )בנדרים לח.( אמר ר' יוחנן אין הקב"ה משרה שכינתו אלא 
על גיבור ועשיר וחכם ועניו, ובגמ' שם מבואר דהכונה גיבור בכח, 
הדת  מיסודי  כתב  א'(  ז',  )ביסוה"ת  הרמב"ם  אבל  וכו'  בממון  עשיר 
שהקל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול 
בחכמה גבור במדותיו וכו' אלא הוא מתגבר על יצרו תמיד וכו'. 
במדותיו,  גבור  שיהא  שצריך  הרמב"ם  דמש"כ  הכס"מ  וכתב 
זה  נזכר  זה מסברא, דבגמ' לא  ועשיר שהוא שמח בחלקו, 

הרמב"ם  הזכיר  שלא  ומה  וכנ"ל,  בממון  ועשיר  בגוף  גבור  אלא 
את מה שכתוב בגמ' שצריך שיהא גבור בכח ועשיר בממון ועניו, 
בקביעות  המתנבא  לנביא  רק  צריכות  אלו  דמדות  משום  הוא 
הרא"ש  כ"כ  אלו.  מעלות  אי"צ  לפרקים  המתנבא  לנביא  אבל 
והשטמ"ק בנדרים שם וכ"כ הרמב"ן )ב"ב יב.( וביאר זה דהרי ילפינן 
נביא בקביעות, אלא שהרמב"ן שם דחה  ומשה היה  לה ממשה, 
בנבואתם  דומים  היו  לא  הנביאים  כל  הרי  דמשה,  דומיא  ילפינן  דאי  ]וצל"ע  זה.  את 

למשה, כדאיתא ביבמות )מט:( וברמב"ם באריכות, ויש ליישב[.

ובהגריעב"ץ שם כתב דמש"כ הרא"ש דנביא לא בקביעות אי"צ 
מעלות אלו, הוא כדי שלא יקשה מבלעם שלא היו בו מעלות אלו 
ואעפ"כ נתנבא, ]וכן הגר ולבן ואבימלך[, והוסיף שם הגר"י עמדין 
בלא"ה,  קשיא  לא  לשוטים  נבואה  דניתנה  יב:(  )ב"ב  דמהגמ' 
בחת"ס  עי'  ]ואגב  בעלמא.  עתידות  הגדת  אלא  נבואה  אי"ז  דהתם 
בחידושיו שם מה שפירש בהא דנתנה נבואה לשוטים[. והנה משנ"ת דבלעם לא 

היה נביא בקביעות, כ"כ רש"י )בפרשתן כ"ג, ד'( דויקר הוא לשון עראי, 
וכ"כ בעה"ט )בסו"פ וזאת הברכה(, דמה דאיתא בספרי ולא קם נביא 
בישראל כמשה אבל באומות העולם קם, היינו קם לפי שעה ולא 
קוסם  ולבסוף  נביא  בתחילה  איתא  קו.(  )בסנהדרין  ובגמ'  בהתמדה. 
וכעי"ז בבמד"ר )ה', ט"ז(. וברש"י וביד רמ"ה )בסנהדרין שם( נח' אימתי 
נסתלקה הנבואה מבלעם. ובבעה"ט )כ"ד, ט"ו( נאם בלעם בנו בער, 
כתב בער כתיב חסר ו' כי נבער מדעת שמאז לא דברה עמו שכינה 
)ועי' במד"ר כ', י"ט(. ועדיין צ"ע לפ"ד הרמב"ם דיש מעלות שנצרך גם 

לנביא שלא בקביעות והרי גם זה לא היה לבלעם. ואמנם הרמב"ן 
)כ"ב, ל"א(כתב דבלעם לא היה נביא, ]ובתו"ד כתב "וחלילה שישלחו יד בנביא 

ה'". ויל"ע לפי הטעמים שהרגו אותו, עי' במפרשים )להלן ל"א, ח'([.

על  הכונה  ובפשטות  אלקים"  רוח  עליו  "ותהי  כתיב  בקרא  והנה 
שהיה  ישראל  עם  הולך  שזה  ביארו  ס.(  )ב"ב  בתוס'  אמנם  בלעם, 

עליהם רוח אלקים כמש"כ המהרש"א שם.
ובמשנת חיים בפרשתן )להגרח"מ הלוי שטיינברג( תירץ דשאני נבואת 
דנתקבלה  י"ז(  )ל"ג,  שמות  רש"י  כמש"כ  נביאים,  משאר  בלעם 
בקשת משה שלא תשרה שכינה על גויים, וגם בלעם לא נתנבא 
ע"י שריית שכינה, אלא ע"י שליח. ]אמנם המהרש"א )ב"ב טו: ד"ה בתר( כתב 
)ח"א(  ובמהר"ל  גויים היתה רק על אחר מיתתו.  דבקשת משה שלא תשרה שכינה על 

כתב דלגבי בלעם לא חלה בקשת משה כיון שהוא היה נביא כבר קודם שיצאו ממצרים, 

ברש"י  לפמשנ"ת  עכ"פ  משה[  בקשת  נתקבלה  ישראל  את  שבירך  אחרי  ורק 

דשאני נבואת בלעם שהיא ע"י שליח, שפיר י"ל דעל נבואה כזו 
"אין הקב"ה  דזה כתוב רק  ועשיר,  נאמר שצריך שיהא חכם  לא 
ב'  וביסוה"ת  חלק,  פ'  )פיה"מ  ברמב"ם  אמנם  ופשוט.  שכינתו"  משרה 
אלא  שליח,  ע"י  מתנבאים  ממשה  חוץ  הנביאים  דכל  מבואר  ז'( 

ל'(  כ"ב,  )בפרשתן  אליהו,  באדרת  הגר"א  כמש"כ  חילוק  י"ל  דאכתי 
שנביאי ישראל מקבלים נבואתם ע"י מלאכים קדושים וכו' ובלעם 

מקבל ע"י סטרא דאתון וחמור, ולפי"ז פשוט החילוק.
והוסיף המשנת חיים דהנה בתוס' )בסנהדרין פט: ד"ה אליהו, ויבמות צ: ד"ה 
ליגמר( נראה דהמצוה לשמוע לנביא לעבור על ד"ת הוא גם בציווי 

שאומר מעצמו, וכן מבואר בחינוך )מצוה תקט"ז(, ובמנ"ח שם הביא 
בדברי  שמצוה  נביא  אם  נחלקו  ועוד  כן,  לא  מבואר  דברמב"ם 
הקב"ה.  מפי  מצוה  אם  רק  או  לו,  לשמוע  מצוה  יש  אם  הרשות 
וי"ל דכ"ז רק בנביא ממש שהוא מישראל, אבל לבלעם לא היה 
דמה  די"ל  לבאר  הוסיף  ועוד  לכו"ע.  מעצמו  לחדש  אפשרות 
שחילק הרא"ש שאם אינו מתנבא בקביעות אי"צ שיהיה לו את 
י"ל ביתר ביאור דבאמת עצם הנבואה הוא כן יכול  כל המעלות, 
והם  נביא על ישראל שמזהיר ומצוה את העם  לקבל, רק להיות 

מצווין לשמוע לו זה רק אם יש לו את כל המעלות הנ"ל.
מקרא  נלמד  הוא  המעלות  את  שצריך  מה  דהנה  שם  יישב  עוד 
יעקב(,  בעין  הרי"ף  )כמש"כ  וגו'  לך  יקים  כמוני  מאחיך  מקרבך  דנביא 
ולפי"ז י"ל דרק "מאחיך" בעינן כמוני ולא בנביא מאומות העולם.

הבאר
עומק

בענין מעלת נביאי השי״ת ובענין נבואת בלעם
לרגל יומא דהילולא של הצדיק פועל ישועות משטפנשט הרה"ק רבי אברהם מתתיהו 
זיע"א נכתוב בעזה"י בענין מעלתם של נביאי השי"ת וחכם שעדיף מנביא ובמה שזה 

נוגע לפרשתן להבדיל לנבואת בלעם הרשע.

עיונים בפרשת השבוע
מהרה״ג יהודה 

שלפוברסקי שליט״א
מרבני לומדי בית מדרשינו

באר
 האמונה 
הרב צבי טפר

לחיות באמונה 
מות  נפשי  ''תמות   - בלעם  שאמר  בפרשתן  כתוב 
הגדול  הכהן  מבאר  כמהו'',  אחריתי  ותהי  ישרים 
לא  הרשע  בלעם  זיע''א,  חיים  החפץ  מרן  מאחיו, 
רצה לחיות חיי יהודי מאמין, רק נפשו חשקה למות 
יהודי אמיתי אינם סוגה  חיי  יען  נאמן,  יהודי  מוות 
בדרכו,  זרועים  וחתחתים  קוצים  ורק  בשושנים, 
ועלין להבליג על כולם. את זה הוא רשאי לעשות 
ואת זה אסור לו לעשות, 'את זה תאכלו ואת זה לא 
תאכלו'', אבל לא כן המוות, היהודי המאמין יודע כי 
המוות הוא רק מעבר מחיי שעה לחיי עולם, מאמין 
זה  ובשביל  ועונש,  ובשכר  הנפש  בהשארת  הוא 
אין המוות מפיל עליו אימה כ'''כ, ולכן רצה בלעם 
חיים  החפץ  והתבטא  כמוהו,  ישרים  מות  למות 
בזה''ל: אבער עס איז ניט קיין קונץ צו שטארבען 
ווי א איד, דער גרעסטער קונץ איז אויס צו לעבען 
אלע יאהרען ווי א איד! ]ובתרגום ללה''ק: זה לא חוכמה למות 

כיהודי, החכמה היא לחיות כל החיים כיהודי![.

שלימה  באמונה  לחיות  היהודי  דעל  מזה  הנלמד 
ובתמים  באמת  בוראו  את  ולעבוד  חייו  ימי  בכל 

באהבה וביראה.
אדונינו  של  הפ''ח  דהילולא  ליומא  אנו  מתקרבים 
מתתיהו  אברהם  רבי  ראשינו  עטרת  ורבינו  מורינו 
משטפנשט זיע''א, אשר עליו נאמר שכל ימיו היו 
השם,  ובעבודת  באמונה  לחיות  של  אחת  מקשה 
ציון  בן  רבי  הנודע  החסיד  הגאון  שסיפר  וכמו 
רחמן זצ''ל, שבהיות רבינו כבן י''ט, עת שהשתתף 
בחתונה הגדולה של האדמו''ר הפחד יצחק מבאיאן 
זי'''ע, עם בת הרה''ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא 
'חתונת  בשם  החסידים  בקהל  המפורסמת  זי''ע, 
קצוי  מכל  חסידים  אלפי  השתתפו  בה  חאטין', 
האדמו''רים  בראשות  ובוקובינא,  גאליציא  רוסיה, 
לחתונה,  באיחור  קצת  שהגיע  רבינו  הדור.  צדיקי 
למסור  כדי  הרב,  הקהל  בין  דרך  בקושי  לו  פילס 
נחום  מנחם  רבי  הקדוש  אביו  למחותנים,  ברכתו 
מושבו  ממקום  בזה  שהבחין  זי''ע  משטפנשט 
והכריז:  ממקומו  קם  בראש.  המסובים  בשולחן 
ההכרזה,  שמע  עם  הקדוש.  היחיד  לבני  דרך  פנו 
אהרון  רבי  הרה''ק  הכלה  דוד  הצדיקים  זקן  פנה 
ושאל  השולחן  בראש  שישב  זי''ע,  מטשערנוביל 
בהתקרב  הקדוש?  יחיד  הבן  זה  הוא  מי  כמתמיה 
רבינו אל השולחן הרים הרה''ק מטשערנוביל את 
דעתו  ונחה  רבינו,  על  חודרת  בעין  בהביטו  עיניו 

והפטיר: אה, אה, אה. כמאשר את הדברים.
גם  היה  כך  חייו  בימי  ותפארתו  קדושתו  וכגודל 
לאחר פטירתו, אשר כידוע בשנת תשכ''ט הועלה 
ארונו של רבינו מהעיירה שטפנשט ברומניה לארץ 
ישראל לבית החיים נחלת יצחק בגבעתיים, והעידו 
בקבורתו  התעסקו  אשר  קדישא  החברה  חברי 

אשר גופו נותר שלם כביום פטירתו!.
מגולה  מוסר  תוכחת  לקחת  ואחד  אחד  כל  כן  על 
לחיות באמונה שהכל מאיתו יתברך בחיים חיותו, 
ואז יידע שגם לאחר מאה ועשרים יזכה לחיי עולם, 
יזכור ויעלה את נשמתו של רבינו זיע''א,  ובזה גם 

ובפרט שלא הותיר אחריו זש''ק.
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ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים 
קדמונים ומקורות נאמנים 

מתוך מפעל ”סגולות מלכים” )בכת”י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, 
והוא כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו

מאוצרות הרב אברהם יעקב סלמון שליט”א 
רב קהל שטפנשט

סגולת
 מלכים

קדושים כשהן בקבר הקב"ה 
מייחד שמו עליהם

על  שמו  מיחד  הקב"ה  אין  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אמר 
הצדיקים בחייהן אלא לאחר מיתתן שנאמר )תהלים טז 
ג( 'לקדושים אשר בארץ המה', אימתי הן קדושים כשהן 
מייחד  הקב"ה  אין  חיין  שהן  זמן  שכל  בארץ,  קבורים 
שמו עליהם, כל כך למה שאין הקב"ה מאמין בהם שלא 
יטעה אותם יצר הרע, וכיון שמתים הקב"ה מייחד שמו 

עליהם.                           )תנחומא פרשת תולדות סימן ז'(
נפשות הצדיקים מודיעים 
לישני חברון צער העולם

בשעתא דאצטריך עלמא רחמי וחייא אזלי ומודעי להו 
דאתחזי  אינון  קברייהו  על  ובכאן  דצדיקייא  לנפשייהו 
לאודעא להו מאי טעמא דשווין רעותא דלהון לאדבקא 
ומתכנפי  נפשייהו דצדיקא  נפשא בנפשא כדין אתערון 
ואזלין ושאטין לדמיכי חברון ומודיעי להו צערא דעלמא 
רוחץ  ואינון  לרוח  ומודיעי  פתחא  בההוא  עאלין  וכלהו 
וכולהו  בינייהו  אזלי  עילאיץ  מלאכי  עדן  בגן  דמתעטרן 
בעאן  וכולהו  לקב"ה  אודעת  ונשמה  לנשמה  מודיעין 
רחמי על חיץ וחם קודשא בריך הוא על עלמא בגיניהון 
ועל דא אמר )שלמה קהלת ד( ושבח אני את המתים שכבר 

מתו.
לנפשות  ומודיעים  הולכים  והחיים  רחמים,  צריך  שהעולם  ובשעה  ]תרגום: 
כי  הטעם,  מה  להם.  להודיע  שראויים  אותם  קבריהם,  על  ובוכים  הצדיקים 
שמים רצונם להדבק נפש בנפש, אז מעוררים את נפשות הצדיקים, ומתכנסים 
וכלם  העולם.  צער  את  להם  ומודיעים  חברון,  לישני  ומשוטטים  והולכים 
בגן  שמתעטרות  רוחות  ואותן  לרוח.  ומודיעים  העדן  גן  פתח  לאותו  נכנסים 
עדן, הולכים ביניהן מלאכים עליונים, וכלם מודיעים לנשמה. והנשמה מודיעה 
לקב''ה, וכלם מבקשים רחמים על החיים, והקדוש ברוך הוא חס על העולם 

בעבורם. ועל זה אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו וגו'[. 
                                 )זוהר ח"ג עא, א(
צדיק לאחר פטירתו נמצא בעולם יותר 

מבחייו
ועל דא תנינן צדיקא אף על גב דאתפטר מהאי עלמא לא 
ולא אתאביד מכלהו עלמין דהא בכלהו עלמין  אסתלק 
עלמא  בהאי  אשתכח  דבחייוי  מחייוי  יתיר  אשתכח 
לגבייהו  וזמין  עלמין  בתלת  אשתכח  ולבתר  בלחודוי 
דכתיב שיר השירים א ג עלמות אהבוך אל תקרי עלמות 

אלא עולמות זכאה חולקהון.
מסתלק  לא  הזה,  מהעולם  שנפטר  גב  על  אף  צדיק,  שנינו,  זה  ועל  ]תרגום: 
מבחייו,  יותר  נמצא  הוא  העולמות  בכל  שהרי  העולמות,  מכל  נאבד  ולא 
ומזמן  עולמות  בשלשה  נמצא  כך  ואחר  בלבדו,  הזה  בעולם  נמצא  שבחייו 
אליהם, שכתוב )שיר א( עלמות אהבוך, אל תקרי עלמות אלא עולמות. אשרי 
חלקם[.                                )זוהר ח"ג עא, ב(

מקום קברי הצדיקים ראוי
 להמצא השפע שם

שאין ספק שראוי שנאמין שכמו שבזמן שבית המקדש 
קיים היה המעון ההוא המקודש מקום מוכן לחול שפע 
היה  ההוא  המקום  שבאמצעות  עד  והחכמה,  הנבואה 
והחכמים  הנביאים  שיהיו  ראוי  כן  ישראל  כל  על  שופע 
מוכנים לקבל החכמה והנבואה עד שבאמצעותם יושפע 
השפע ההוא על המוכנים מבני דורם גם אם לא ישתתפו 
עמם, אבל מצד המצאם בדורם שהם עצמם כמו המקדש 
בדורות  והחסידים  לחכמים  בהימצא  ולפיכך  המקודש, 
שיהיה  אפשר  ובאמצעותם  עליהם  שופע  השפע  יהיה 
שהם  לאותם  וכ"ש  דורם,  מבני  המוכנים  כל  על  שופע 
מתקרבים אליהם ומשתתפים עמהם, ולא בחייהם בלבד 
להימצא  ראויין  קברותיהן  מקומות  מותם  אחרי  גם  כי 
כבר  אשר  עצמותיהם  כי  הצדדים,  מן  בצד  שם  השפע 
היו כלים לחול עליהם השפע האלוקי עדיין נשאר בהם 
מן המעלה והכבוד שיספיק לכיוצא בזה, ומפני זה אמרו 
הצדיקים  קברי  על  להשתטח  שראוי  לד(  )סוטה  רז"ל 

רצויה  תהיה  ההוא  במקום  התפילה  כי  שם,  ולהתפלל 
השפע  כבר  עליהם  חל  אשר  גופות  שם  להימצא  יותר 
האלוקי.                                                    )דרשות הר"ן דרוש השמיני(

התפילה מתקבלת ביותר על אדמת 
קודש קברי הצדיקים

כמה  יש  בתענית  הקברות  לבית  לילך  שרגילים  מה 
טעמים בגמ' וכו' ואמר שנראה לו טעם אחר משום שבית 
מקום  הוא  כך  ומתוך  הצדיקים,  מנוחת  מקום  הקברות 

קדוש וטהור והתפלה נתקבלה ביותר על אדמת קודש. 
                                          )מהרי"ל בהלכות תענית סימן יח(

תפילה על קברי צדיקים
 קרוב להיות תפלתו נשמעת

במקום,  האלוקי  לשפע  גדולה  הכנה  שיש  נתבאר  הנה 
וכמו כן המקום שהוא מוכן להתפלל בו כבר הוכן להיות 
תפלת ישראל נשמעת בו, ולכן המתפלל בו אפילו יחיד 
ואפילו בלי כוונה שלמה הוא קרוב להיות תפלתו נשמעת, 
וכמו שמצינו בכלב שהלך להשתטח על קברי אבות כדי 
שישמע  בטוח  שהיה  המרגלים,  מעצת  השם  שיצילהו 
אבות  בו  היות  מצד  המקודש  מקום  באותו  תפלתו 
להשתמש  כלים  היו  חיים  בהיותם  וגופותם  הקדושים 
בהם בדבר שבקדושה.                         )בית אלוקים שער התפלה פ"ה(

מקום השארת השכינה
בזמן שאין צדיקים בדור ואין מוצאה השכינה מקום לנוח 

אז היא שורה על הצדיקים ישני עפר. 
)הגר"א תיקוני הזוהר תיקון ו' דף כא ע"א(

קברי צדיקים שקול כקודש הקדשים
שורה  השכינה  היתה  קיים  המקדש  שבית  בזמן  הנה  כי 
בבית קדש הקדשים, אך היו לה מסביב כמו עשרה חומות 
ומבצרים והיא הייתה מוקפת כביכול בעשר חומות, כמו 
ששנינו במשנה כלים פרק א' א' עשר קדושות הן, מקודם 
וההיכל  והעזרה  הבית  הר  ואח"כ  חומה  מוקפות  ערים 
תוכם  ובתוך  קדושות,  עשר  שם  מנויים  הכל  ביחד  וכו', 
ועכשיו  ית"ש,  שכינתו  מקום  ששם  הקדשים  קדש  היה 
על  שורה  שהשכינה  הגר"א  כותב  המקדש  בית  שחרב 
שקול  הצדיקים  קבורת  שמקום  לנו  הרי  הצדיקים  קברי 

כנגד קדש הקדשים.
)לנפש תדרשנו ]הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל[ דרשות לחודש אלול , דרשה 
לכ"ה אלול תשנ"ד עמוד עד(

קדושת ארץ ישראל
יש צדיקים שקדושת ארץ ישראל מגיע אליהם דמקומם 

הוא ארץ ישראל אפילו בחו"ל.
)צוואה מחיים, פאלאג'י ערך ארץ ישראל(

מקובלים אנו מפי הגה"ק המקובל בעל הלשם שבקברי 
צדיקים בחו"ל ישנה קדושה דארץ ישראל.

)שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' סד(

תפילה על קברי צדיקים בחו"ל
אחר  הצדיקים  את  שמוליכים  בידינו  שקבלה  אף 
על  ללכת  מועיל  כן  אעפ"י  ישראל,  לארץ  הסתלקותן 
חירום  לשעת  דומה  הדבר  למה  משל  שבחו"ל,  קברם 
אבל  אחרת,  לעיר  כפליט  בורח  העיר  וראש  שר  אשר 
המכתבים  את  ושולחים  קדם  כבימי  מתפקד  משרדו 

למקום השר והוא חותם עליהם.
)דברי חנה להגה"ק מקאלשיץ הנדמ"ח בסוף הספר הלכות והליכות עמ' לו(

הנפש מצויה על הקבר לשמוע תפלות 
ותחנות של הבאים על הקברים

צדיקים  גדולים  ז:(  )חולין  לברכה  זכרונם  חכמים  אמרו 
במיתתם יותר מבחייהם, ולכך אנו הולכים על קברי אבות 
ותחנונים,  תפלות  ואומרים  המה  בארץ  אשר  קדושים 
נפש  והמה  קיטרין,  בתלת  נברא  האדם  כי  הוא  העניין 
רוח ונשמה, ואם זוכה עולה הנשמה לאחר מותו מיד לגן 

עדן העליון, ורוח בגן עדן התחתון, והנפש תדירה תמיד 
בעולם הזה כדי לידע צער החיים והיא מעופפת על הרוב 
ברוך  יתברך  והשם  גופה,  קבר  על  אחד  כל  הקברים  בין 
לטובת  הקברים  על  מצויים  הנפשות  להיות  כן  גזר  הוא 
ישראל שיהיו הנפשות שומעים תפלות ותחינות הבאים 
להתפלל על הקברים, וכל מי שיש לו איזה צער יבוא על 
קבר אבותיו וקרוביו ויודיע צערו להנפשות, כי הנפשות 
כשמעם את תחנת החיים המתפללים על צערם עולים 
ומודיעים לרוחות שבגן עדן התחתון, והרוחות עולים אל 
חדרי גן עדן העליון אשר שם הנשמות ומעוררים אותם 
להיות באים ומתחננים לפני כסא כבודו יתברך להתפלל 
על החיים.                                                        )יסוד יוסף פרק סז(

בטבע המתים להתפלל 
על השארית הנשאר

כי אף אם בעונותינו שרבו אבדנו כל טוב וכל ידיעה ולא 
נשאר לנו שום מדה טובה, עם כל זה כאשר יתעורר הענין 
שידעו המתים בצערנו הם בעצמם מפני צער בניהם ובני 
ועיקר,  כלל  בהכרח  שלא  מרצונם  עלינו  יתפללו  בניהם 
וענין זה הוא בטבע אליהם להתפלל לפני קונם ולהתחנן 
על השארית הנשאר.                 )אור יקר להרמ"ק על הזוהר חי"ג סד(

הידור ותיקון קברי הצדיקים
בזה  לכבד  הקבר  במקום  רק  הסתפק  לא  אבינו  אברהם 
את קברי האבות, אלא הקדיש את כל השדה לכך, והקצה 
כל השדה למצוה אף שהיה יכול לצאת ידי המצוה בקצה 
שדהו לבד והשאר יחזיקנו לזריעה ולאילנות, לא יחפוץ 
צדיקים  קברי  להדר  ונויה  מצוה  להידור  ונתכוין  בזה, 
במגרשי שדה סביב סביב.                       )באר מים חיים פ' חיי שרה(

מעלת התפילה על קברי הצדיקים
בראותם  כי  החיים,  לצורך  יועיל  הצדיקים  לקברי  הציון 
ציון אדם חשוב מעוררים לבקש רחמים על קברו עבור 
החיים והמתים, דודאי ניחא להו לצדיקים דאיתקרו בהו 
למבעי  דחשיבי  זכות  להם  גורמים  בזה  כי  ועוד  אינשי, 
רחמי לכולי דרא, ועוד דאגביה מבקשים רחמים על כל 
שכבי עמו ישראל.                    )מעבר יבק חלק אמרי נועם פרק מ'(

הנאה יש למתים שאוהביהם הולכים על 
קבריהם ומבקשין על נשמתן טובה

למתים  יש  הנאה  כי  בעירי,  אמות  אמר  הגלעדי  ברזילי 
נשמתן  על  ומבקשין  קבריהם  על  הולכים  שאוהביהם 
טובה, ומטיבין להם באותו עולם, וגם כשמבקשים מהם 
הם מתפללים על החיים, וכלב בן יפונה נשתטח על קברי 
אבות.                                 )ספר חסידים אות ת(

תפילה על קברי הצדיקים מורה על 
אמונת גדולה

למי  נוראים  הגם שיש בהליכה על קברי צדיקים סודות 
שבא בסוד ה' כמבואר בספרים, אבל נאמר על פי נגלה 
צרה  בעת  הולכים  מהם  יש  כי  כלל,  דרך  על  אחר  טעם 
להתפלל ויש מהם לכבוד צדיקים, סוף סוף על דרך כלל 
הצדיקים,  אותם  בזכות  שמאמינים  זו  באמונה  הולכים 
הפסוק  על  בשלח  פרשת  רבה  במדרש  איתא  והרי 
ישראל  ברועה  המאמין  כל  עבדו  ובמשה  בה'  ויאמינו 
משמע  וממילא  העולם,  והיה  שאמר  במי  מאמין  כאילו 
דגם צדיקי דכל דור כמו כן, ולא עוד אלא אותה האמונה 
אותה  עפר  שוכני  פטירתן  אחרי  בצדיקים  שמאמינים 
בחיים  שהם  הצדיקים  מאמונת  יותר  נתעלה  האמונה 
חיותן, כי אינו דומה באם רואים את הצדיק פנים אל פנים 
והיה עיניך רואות את מוריך, כי הנה בצדיק האמיתי כל 
זמן שבני אדם רואין את פניו נופל יראתו על פניהם, אם 

כן אין רבותא כל כך 

סגולת השתטחות על קברי צדיקים
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בגלל  רק  ולו  משטפנשט  רבינו  מרן  את  זוכרים  שעדיין  היהודים  היום  הם  מעטים 
היותם בדרך כלל בגיל הפעוטות. אחד מאותם יהודים הוא רבי ירחמיאל אונגר שיחי' 
ממקימי מושב יסודות כיום בירושלים לאויט"א שזכה לקבל את ברכתו האישית של 

רבינו זצוק"ל ועם ברכה זו הוא צועד ומלווה אותו עד היום הזה.
רבי ירחמיאל גולל את סיפור חיו והצלתו עבור הגליון הנפוץ "מרווה לצמא" ומשם 

שאבנו את הקטעים הרלונטיים.
לאחר שגולל בארוכה את סיפור עלייתו ארצה בגיל שש עשרה. בספינת מעפילים 
ישנה ורעועה אשר מצבה הפיזי הצדיק את כנוייה, הספינה ששמה הוסב ל"רפיח" 

יצאה בג' בכסליו תש"ז מנמל באקר ביגוסלביה. 
והיא טבעה  ובהמשך, לאחר שנקלעה לסערה 

סי השומם  היווני  האי  של  במפרץ  שבמצולות 
ריקה. לשם נמלטו נוסעי הספינה, מי שהצליח 
ניצל בנס ורבים ידו במצולות ר"ל. ורק לאחר 
שהובילו  יווניות  משחתות  על  הועלו  מספר 
מספר  כבור  ומשם  בקפריסין,  להגליה  אותם 

חודשים לארץ הקודש.
בהיכלו של רבינו הק' משטפנשט 

מבין קטעי סיפור חיו והצלתו ועלייתו לארה"ק 
ניסי  אחת  פעם  לא  חווה  הוא  כי  להבין  ניתן 
ניסים והצלה כשהוא זוקף הכל לזכות ברכתו 
של רבינו הצדיק משטפנשט אשר זכה לראותו 
נולד  ירחמיאל  ובגיל שלוש. רבי  בגיל שנתיים 

לש הסמוכה  רפעצ'ען  בעיירה  תרצ"א  שבשנת 
טפנשט שברומניה, העיירה ממוקמת על שפת 
הנהר "פרוט" שחוצה בין היתר את קו הגבול 

בין רומניה למולדובה.
בעיירה זו שכן בית החרושת לסוכר הגדול ביתר 

באיזור הבלקן, בית החרושת היה שייך ליהודי תושב ארה"ב ושמו יוסיפוביץ, באזור 
היו מטעים רבים של סלק סוכר, לבד מה שהיו מגיעים ברכבות משא משלוחים רבים 

שועמוסים של קרונות סלק סוכר שהיו מפרקים אותם מהרכבת בתחנה מיוחדת הצ
מודה לבית החרושת. ר' ירחמיאל מספר כי כל יהודי הכפר היו מתפרנסים ממפעל 

זה, שסיפק תעסוקה בשפע לכל האזור.
300 משש  על השאלה כמה יהודים התגוררו אצלם בכפר, הוא מספר במקום התגוררו

פחות והיה להם בית כנסת גדול ותלמוד תורה, אמנם לפנה"צ היו חייבים מכח החוק 
ללמוד בבתי הספר הכלליים אך אחה"צ הם מלאו את זמנם והשלימו אותו בלימודי 
ז"ל התפרנס אף הוא במפעל  ואבא  ילדים בבית   4 קודש בחדר הנ"ל. אנחנו היינו 

האמור,
לראות  שהיתה  הזכיה  על 

שולהתברך מרבינו הק' משט
פנשט הוא מספר: אכן אבא 
היה נוסע אל הרבי ומסתופף 

תכו לעיתים  קדשו  שהחצר 
ברא שטפנשט  והעיר  שפות, 

שות הרבי זי"ע היתה למרכז 
ר'  רוחני עבור העיירה שלנו, 
כל  ואומר  מטעים  ירחמיאל 
אני  לי  שהיו  ההצלה  ניסי 

שקב הברכות  לזכות  כאמור  שזוקף 
לתי אישית מהרבי זי"ע.

הנס הראשון שאירע עימי היה עוד 
לא  אז  עד  שנתיים  בן  בסך  בהיותי 

מפ בשונה  מהפה,  הגה  שהוצאתי 
עוטות רגילים בגילי, אבי נטל אותי 
והתאונן  הקדוש  הרבי  לחצר  עמו 
על הבן הפעוט ה"אילם" הרבי בירך 
ברכתו  בי  נתקיימה  אתר  ועל  אותי 
ואני הקטן פציתי את פי והחלתי ללהג ולדבר כדרכם של תינוקות בגילי, כשהפלא 

העצום הזה מתרחש לעיני אבי וכל הסובבים.
בפעם השניה שעלה בחלקי לקבל את ברכתו והשפעתו של הרב על אתר, 
בני  ואבי רצה לשולחני לחיידר כמו כל הילדים  היתה כאשר גדלתי מעט 
גילי ואילו אני סרבתי בעקשנות בלתי מוסברת, לא עזרו הפצרות והבטחות 
וכו' וכו'' שוב נטלני אבא והביא אותי אל הקודש פנימה, היה זה בחודשים 
האחרונים טרם הסתלקותו של הרבי הק', ואנוכי הייתי בן שנתיים ומחצה, 
הרבי נעץ בי את מבטיו הטהורים והרחמניים הושיט לי את ידו הק' ואמר לי: 

תבטיח לי שתסכים ללכת לחייידר?!
הנערץ  הרבי  של  בקדושתו  כמוני  פעוט  של  השגותיו  הן  מה  לציין  מיותר 
ולמרות זאת האוירה הקדושה ששררה בחדר חדרה לעצמותי ונעתרתי על 
אתר והסכמתי ללכת לחיידר... הרבי המשיך להרעיף ולהאציל מברכות הק' 
כשידי הקטנה נתונה בידיו הקדושות הרגשתי אז שזו לא סתם, כי מאז אני 
חש הרגשה והשגחה פרטית, שהקב"ה הולך איתי לכל מקום וברכותיו של 

הרבי וקרבתו מלוויים אותי בכל תחנות חיי.
בימי  ובפרט  חייו הסוערים  קורות  ירחמיאל מגולל את  ר'  לאחר שכאמור 
צר ומצוק, הוא מוסיף לספר על עוד נס גלוי של הצלת חיים שאותו זוקף 
השתלטו  המלחמה  בתקופת  משטפנשט:  הק'  רבינו  לברכות  ירחמיאל  ר' 
הרוסים על חבל נכבד באזורנו, ממש סמוך למקום שהותינו, באחד הימים 
ואני כנער יצאתי לשוטט ולטייל בסביבה ובלי משים פלשתי לצד השני של 
הטריטוריה הכבושה. רק דקות ספורות חלפו בטרם שמתי לב למשגה שלי, 
ושאלש והצריד  הגס  בקולו  עלי  שיכור שהרעים  רוסי  בחייל  נתקלתי  והנה 
צעק: מה אתה מחפש פה? הוא לא חשב פעמיים, ולא הרהר לרגע שבעצם 
עליו להעביר אותי לידי מפקדו שיבדוק את הפולש הצעיר אם הוא שליח או 

מרגל של אי מי או סתם נער תמים שתעה בדרכו, ואח"כ ויחרוץ את דינו. 
ללא ניד עפעף התקרב אלי החייל והדף אותי בחוזקה אל תוך בור-חפירה 
אצלו  היה  וזה  בי,  לירות  כדי  נשקו  שולף את  הוא  וכך  הדרך,  בצד  שהיה 
מאוד פשוט לירות בי ולקפד את פתיל חיי. האצבע כבר היתה על ההדק, 
ואך כפסע היה ביני ובין המוות והנה ממש באותו רגע חלף במקום חייל רוסי 
אחר שהבחין בסצנה המצמררת והמפחידה ובשבריר שניה הסיט במהירות 
את ידו של חברו השיכור הלופתת את האקדח שמכוון אלי, הקליע אמנם 

שנורה איפה... אך למרבה הנס לאויר הפתוח ... ניצלתי את הרגע הזה ונמל
טתי מהבור כל עוד נשמתי באפי....

אין לי כל הסבר מניח את הדעת מדוע נחלץ החייל השני לעזרתי והגן עלי, 
הוא פשוט בלם ועצר את החייל הרוצח השיכור מלבצע את זממו, ואיני יודע 
מי הוא זה, אולי מלאך שנשלח משמים... ואני בטוח שהקב"ה הציל אותי 

בזכות ברכתו של הרבי הק' משטפשט זי"ע.
ייש"כ להרב ישראל גרין ולמערכת 'מרוה לצמא' על עזרתם

סיפורו המופלא של רבי ירחמיאל אונגר הי״ו מירושלים 

הרב ירחמיאל אונגר הי״ו בעת סיפורו את נס ההצלה בביתו בירושלים

 ניסים גלויים בשטפנשט
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אהבת קדומים
כח הצדיקים לפעול גם לאחר הסתלקותם

אמרי קודש מהאדמו"ר מסקולען זי"ע - כ"א תמוז תשע"ב
ביומא דהילולא של רבינו הרה"ק הרא"מ משטפנשט זי"ע

כל  ועל  עלינו  יגן  זכותו  ולשלום.  טובים  לחיים 
ישראל. רבינו היה צדיק שהיה תמיד מתפלל 
על בני ישראל ופועל עבורם, גדולים צדיקים 
יש  עכשיו  ז:(,  )חולין  מבחייהם  יותר  במיתתן 
לפני  עומדים  שהם  לפי  גדול,  יותר  כח  להם 
כסא הכבוד, ולכן הם יכולים לפעול יותר. בני 
רצון  ויהי  וישועות,  לרפואות  זקוקים  ישראל 
שבני ישראל יוושעו בגוף ובנפש, צדיקים אין 
להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא 
מהם,  מרפים  אין  הזה  בעולם  סד.(,  )ברכות 
וגם  עצמו,  על  רחמים  לבקש  בא  אחד  שכל 
בעולם הבא אין מרפים מהם, לפי שיש להם 
שנאמר  וכמו  הזה,  העולם  עם  שייכות  עדיין 
עולמים',  באהלך  'אגורה  ה(  סא,  )תהלים 
נמצאים  הצדיקים  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם 

בשני העולמות, בעולם הזה ובעולם הבא.
הזקן  אדמו"ר  הרה"ק  של  הולדתו  בעת 
הרה"ק  של  הצעיר  בנו  זי"ע,  מהוסיאטין 
ואמר  שרגא.  מררכי  שמו  לו  וקרא  מרוז'ין, 
לו על  נתן  הרה"ק מרוז'ין שאת השם מרדכי 
מטשרנוביל  מרדכי  ר'  הרה"ק  דו"ז  של  שמו 

זי"ע, והיה זה חידוש, לפי שהרה"ק היה עדיין 
שדודו  מרוז'ין  הרה"ק  ואמר  חיותו,  בחיים 
שאף  שנה,  י"ג  זה  הזה  בעולם  נמצא  אינו 
בעצם  אבל  הזה,  בעולם  נמצא  עדיין  שהוא 
הצדיקים  העליון,  בעולם  כבר  מסתובב  הוא 
ובעולם  נמצאים בשני העולמות, בעולם הזה 
הבא, לפי שהצדיקים חיים בעולם הזה יחד עם 
עולם הבא, שהם מעלים כל מה שיש בעולם 

הזה לעולם הבא.
וכמו שאמר הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע לבאר 
'הודו על ארץ  יג(  מה שנאמר )תהלים קמח, 
ושמים', שהצדיקים עושים ארץ ושמים לאחד, 
שכאשר עוסקים בעניני עולם הזה לשם שמים, 

על ידי כן נעשה העולם הזה לעולם הבא.
כשהם  שגם  הכח  לצדיקים  יש  כן  ידי  ועל 
לפעול  יכולים  הם  העליון,  בעולם  נמצאים 
בשני  נמצאים  שהצדיקים  הזה,  העולם  עבור 
עולים  אלקים  מלאכי  והנה  כאחד,  העולמות 
הם  הצדיקים  יב(,  כח,  )בראשית  בו  ויורדים 
בשני  ויורדים  עולים  שהם  אלקים  כמלאכי 

העולמות.

קדושתו של רבינו
כשהיו  העולם,  מכל  נסעו  לרבינו משטפנשט 
מאומה,  ממנו  שומעים  היו  לא  לפניו  באים 
ורק בשעה שהיה מברך את הנכנס לפניו היו 
שומעים איך שהוא אומר "דער אייבערשטער 
די,  היה  ובזה  יעזור[,  ]השי"ת  העלפען"  זאל 
כשרק הביטו עליו ראו שעומדים לפני מלאך 
ה' צבאות, והיה נופל פחד על על הרואה אותו.

שכן  לראותו,  יכלו  לא  התפילות  בשעת  גם 
הציבור,  כל  עם  יחד  מתפלל  היה  לא  רבינו 
מתפללים  שהיו  רוז'ין  בית  אדמור"י  וכדרך 
היו  לא  הציבור  המדרש,  לבית  סמוך  בחדר 
היה  הוא  התפילה,  בשעת  קולו  את  שומעים 
והמנין  ומתפלל,  שטיבל"  ב"דאווען  יושב 
נוהרים  היו  ואעפ"כ  המדרש,  בבית  התפללו 
מכרזת  תורתו  ארץ,  קצווי  מכל  יהודים  אליו 

עליו מבחוץ.
נוסע לשאר מקומות,  זקנותו לא היה  בשנות 
אבל בכל שנה היה נוסע לעיר יאס לקראת י"ד 

כסלו, יומא דהילולא של אביו, והיה נשאר 
אפשר  אי  שבועות,  כמה  למשך  שם 

אדמו"ר זצ"ל מסקולען אוחז בהתרגשות בס"ת הזעיר של הצדיק משטפנשט ששרד לפליטה ונמצא במוסדות שטפנשט
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זיך  האט  וואס  שם,  נראה  שהיה  איך  לתאר 
דעמאלטס געטוהן דארטן!!! שהיו באים מכל 
שהיו  עד  הסמוכים,  והכפרים  והעיירות  העיר 
צריכים להביא משטרה בשעת הפרידה, שהיה 
שם ציבור גדול ביותר, והיו צריכים לשמור על 
הסדר, וגם הערלים היו באים לבקש ברכות, 
והיה שם קידוש ה' גדול, שגם הם נושעו שם.

בורא רפואות
ישראל  בני  שהרי  אחד,  ענין  להזכיר  כדאי 
צריכים לרפואות, בעיר יאס היה דר יהודי זקן 
אחד, שהיה עסוק הרבה במצות ביקור חולים, 
צריך  שהיה  מי  וכל  החולים,  לבתי  רץ  והיה 
לרופא היה פונה אליו, פעם אחת נחלתה בתו 
ידעו מה לעשות,  והרופאים לא  בחולי קשה, 
ונכנס  ביאס,  רבינו  שהיה  בתקופה  זה  והיה 
שלא  לפי  אבל  בירכו,  ורבינו  לרבינו,  היהודי 
האם  ילך,  להיכן  וכי  ללכת,  להיכן  לו  היה 
לבית החולים, ולכן אמר לרבי, רבי, איני יוצא 
מכאן, ואז שאלו רבינו בנוסח שלו, "האם יש 
היהודי,  וענה  אמונה"?,  "האסטו  אמונה",  לך 
כן, יש לי אמונה, ואמר לו הרבי, מאחר שיש 
לך אמונה, יכול אתה ללכת "ג'זונטע רייד" - 
לבריאות, ואכן מצב בתו הוטב עד שהבריאה 

לגמרי.
פעם  לשטפנשט,  נוסע  היה  אמי,  אבי  זקני, 
אמי,  של  ואחותה  אחיה  בניו,  שני  נחלו 
העיר  שכן  לשטפנשט,  במהירות  נסע  זקני 
ונכנס  יאס,  מעירם  רחוק  היה  לא  שטפנשט 
זקני לרבינו ואמר לו ששני בניו נחלו ל"ע, ולא 
שיכניסו  רבינו  לו  שהורה  עד  מרבינו,  הרפה 
כולם  את  וימצא  לביתו  שיסע  וברכו  לחיים, 
בבריאות, וכאשר שב לביתו מצא ציבור גדול 
הגיע  כבר  שמא  חשש  והוא  לבית,  מסביב 
מאוחר מדאי, לאחר יציאת נשמה, אבל תיכף 
כשנכנס לבית התעורר אחד מהבנים החולים 
וצעק, "דער טאטע איז געקומען", שאבינו שב 
לבית, ותיכף התעוררה גם בתו וגם היא צעקה 
"דער טאטע איז געקומען", שאבינו שב לבית, 

שאכן אביהם בא והביא עמו הרפואה.
מופשט מהעולם

זה  והיה  חסידים,  המון  באים  היו  רבינו  אצל 
לפלא, שכן בעת עריכת השולחן לא היה אומר 
תורה, ואף שרצו לשמוע איזה דבר, אבל ראו 
שהוא  הזה,  בעולם  נמצא  הוא  שאין  בחוש 
"אין  בבחינת  ממש  הזה.  מהעולם  מופשט 
אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" ובכל זאת 

"בכל הארץ יצא קוום" 
זצ"ל שבת פעם בשבת קודש  אבי הק' 

לבית  להתפלל  הלך  וכאשר  בשטפנשט, 
המדרש, על הדרך כבר אחז בו אימה ופחד.

שלום  שב"ק  בליל  אומר  שהיה  בשעה 
הרה"ק  של  כעבודתו  עבודה  זה  היה  עליכם, 

מברדיטשוב, מתוך כריעות והשתחוויות.
כח התורה

לו  ואמר  לרבינו משטפנשט  פעם  הגיע  אחד 
שיש לו קושיא חמורה על דברי התוס', וצוה 
רבינו שיביאו לפניו גמרא, והורה לו לומר את 
דברי הגמרא, וגם הוא הראה באצבעו בגמרא, 
רבינו  סיים ללמוד את הגמרא שאלו  וכאשר 
ואמר הלה  האם אתה מבין כבר את התוס', 

שהבין הכל.
מי ראוי לעלות לארץ ישראל - 

מעשה השוחט שרצה לעלות לאר"י
של  ]אביו  בבוקרשט  שלנו  מהשוחט  שמעתי 
ר' שואל כהנא זצ"ל מרחובות[, שהיה מחסידי 
וואסלוי,  בעיר  השוחט  היה  אביו  שטפנשט, 
כשהגיע אביו לימי הזקנה גמר בדעתו להניח 
את מקצוע השחיטה מידיו, ולנצל את השנים 
לארץ  לעלות  וביקש  לחיות,  לו  שנשארו 
לו  שהעניק  השנים  את  לחיות  ושם  ישראל 
השי"ת, ומינה אחד מבניו שימלא את מקומו 

כשוחט בוואסלוי.
השנים  באותם  ישראל  לארץ  הנסיעה  והנה 
לא היה כמו בזמנינו, שקונים כרטיס ונוסעים, 
של  כרטיס  לקנות  צריכים  היו  עברו  בדורות 
האדם  פון תשובה, שהיה  טיקעט  א  תשובה, 
מכין עצמו כיצד יוכל לדרוך על אדמת הקודש, 
לעלות  עומדים  שהרי  תעניות,  מתענים  והיו 
ונוסעים,  כרטיס  קונים  היום  ישראל,  לארץ 

ומשום כן נראה כך הפנים שלנו.
אמרו  חז"ל  שהנה  זצ"ל,  הק'  אבי  אמר  וכן 
אוירא דארץ ישראל מחכים, והנה אנו רואים 
שהם  מה  כפי  לדאבוננו  שנראים  אנשים 
נראים, וכאשר הם נוסעים לארץ ישראל הרי 
לענגלאנד,  שנסעו  כמי  בעיניהם  דומה  זה 
יתכן  וכיצד  שם,  גם  כפושעים  ומתנהגים 
ישראל שאינם  בני  ישראל  הדבר שיש בארץ 
מאומה  יודעים  ואין  ומצוות,  תורה  שומרי 
מהתורה, אלא שזה לעומת זה עשה האלקים, 
מאד,  עד  גדולה  ישראל  ארץ  שקדושת  לפי 
משום כן הקליפות שם הם יותר קשים משאר 
הארצות, אבל כשיודע האדם להיכן הוא עומד 
שם  המקום  האבות,  ארץ  זה  שהרי  לעלות, 
עבדו האבות הק' את השי"ת, כשנוסעים מתוך 
הכנה ומתוך התבוננות, האם הנני ראוי לדרוך 
ידי כן יקבל מקדושת  על אדמת הקודש, על 
ארץ ישראל, שארץ ישראל באה לקבל פניו, 
ועל ידי כן הוא יכול לזכות למדרגות שלא היה 
אבל  הגולה,  בארצות  בשבתו  להשיגם  יכול 
הרי  הכנה,  וללא  ידיעה  שום  ללא  כשבאים 
שהוא זוכה לקבלת פנים מהקליפות של ארץ 
ישראל, והרי הקליפות שבארץ ישראל גדולים 
אפשר  כן  ואם  ארצות,  שבשאר  מהקליפות 

לרדת שם מהמדרגה, עד שנעשים 'להכעיס'.
ליראת  הרי הם מסוגלים  ישראל  פירות ארץ 
הפציר  רבינו  שמשה  רואים  ואנו  שמים, 

והתחנן להכנס לארץ ישראל, והקשו בגמרא 
רבינו  משה  נתאוה  מה  'מפני  יד.(  )סוטה 
הוא  מפריה  לאכול  וכי  ישראל,  לארץ  ליכנס 
צריך או לשבוע מטובה הוא צריך?, אלא כך 
ואין  ישראל  נצטוו  מצות  הרבה  משה,  אמר 
מתקיימין אלא בארץ ישראל, אכנס אני לארץ 
שביקש  והיינו  ידי',  על  כולן  שיתקיימו  כדי 
לקיים מצוות התלויות בארץ, אבל משה רבינו 
לא  שהרועה  לפי  במדבר,  להשאר  עליו  נגזר 
היה יכול לעזוב את השה, שה פזורה במדבר, 
ודקדק הרה"ק מרוז'ין על מה שאמרו בגמרא 
"וכי לאכול מפריה הוא צריך"?, שמשמע שרק 
אבל  מפריה,  לאכול  צריך  אינו  רבינו  משה 
שאר בני ישראל צריכים לאכול מפירות ארץ 
ישראל, ומה נשתנה משה רבינו מכל ישראל, 
ארץ  פירות  שהנה  מרוז'ין,  הרה"ק  וביאר 
)כמ"ש הב"ח  ישראל מסוגלים ליראת שמים 
לאכול  וכי  שאלו  זה  ועל  ר"ח(,  סימן  באו"ח 
היה  לא  רבינו  משה  שכן  צריך,  הוא  מפריה 

צריך לסגולה ליראת שמים.
צריך  ישראל  לארץ  לעלות  שכדי  הוא  הכלל 
טיקעט,  בקניית  די  ואין  עצמו,  להכין  האדם 
שאז דומה הנסיעה לנסיעה לאנגליה להבדיל.

ואכן השוחט הכין עצמו לנסיעה באופן הראוי, 
ולאחר שכבר סידר את כל עניניו, נסע להפרד 
מרבינו, והנה כשהיה רבינו נוסע לעיר יאס, היו 
נכנסים לפניו משפחות שלמות, והיו כותבים 
משפחתו  וגם  צרכיו  את  אחד  כל  בקוויטל 
לרבינו,  כולם  ונכנסו  עמו,  נסעו  השוחט  של 
ובקוויטל של השוחט הוסיף אצל שמו שהוא 
מבקש  והוא  ישראל,  לארץ  לעלות  רוצה 

ברכתו של רבינו.
הענינים,  כל  על  ובירך  בקוויטל  הביט  הרבי 
נענה  ישראל  ארץ  של  לענין  הגיע  וכאשר 
מיר". אתה  מיט  פארן  שוין  וועסט  "דו  ואמר 
כבר תסע עמי, ולפי שלא היה אז שום מדובר 
התשובה  הבין  ישראל,  לארץ  יעלה  שרבינו 
שלא יסע, והדבר כאב לו, מאחר שכבר הכין 
לא  רבינו  אצל  אבל  הנסיעה,  לקראת  עצמו 
היה מושג שיחזרו וישאלו לדעתו מאחר שכבר 

גילה את דעתו.
ולפי שהשוחט היה בשנים הראשונות חברותא 
של רבינו, לכן היה יכול לדבר לרבינו, ואמר, 
כתונת  לקבל  מבקש  הנני  הוא,  שכן  מאחר 
לו,  שיהיה  הבגד  לקבל  וביקש  הרבי  של 
ל"שמירה" לאחר מאה ועשרים שנה. שילבישו 
אותו בבגד זה קודם שיעלה למעלה לתת דין 
ושב  לו מאומה,  ענה  לא  רבינו  וחשבון, אבל 
השוחט לביתו, ולפי שלא קיבל ברכת הפרידה 
מרבינו, לא עלה לארץ ישראל, וכך עברו י"ב 
ובכל שנה כשהיה רבינו בא ליאס היה  שנה, 
מנסיעתו  מאומה  הזכיר  ולא  לרבינו,  נכנס 

לארץ ישראל.
קרא  ורבינו  לרבינו,  כשנכנס  שנה  י"ב  לאחר 
לגבאי  ואמר  רבינו  ונענה  שלו,  הקוויטל  את 
הראשי הרה"ח ר' פסח לייב, שהוא היה כותב 
לרבינו,  מכניס  היה  והוא  הקוויטלעך,  את 
ואמר לו רבינו, "פסח לייב גיב איהם א העמד" 
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מהו  בניו  והבינו  הכתונת,  לו  תן  לייב  פסח 
נעשה  הותיק  השוחט  אבל  הדברים,  כוונת 
שנה,  י"ב  לאחר  זכרו  שהרבי  שמחה,  מלא 

שהוא הרגיש שאין לו עם מה 
של  דין  הבית  לפני  לעלות 
צריך  הוא  כן  ומשום  מעלה, 
ואכן כעבור  לבגד של הרבי, 
זמן מה נסתלק השוחט לבית 
חדשים  כמה  ולאחר  עולמו, 
נסתלק רבינו, שאכן הוא נסע 

עמו.
אבי פעל למען כבוד 

שמו ית'
בהוראת ובהשראת 

רבינו הק' משטפנשט 
ושאר הצדיקים

לעיירות  נוסע  היה  הק'  אבי 
ומדבר דרשות ומעורר לשוב 
על  מעורר  והיה  בתשובה, 

טהרת  השבת,  שמירת 
והיה  וכדומה,  המשפחה 
ישראל,  בני  את  מקרב 

וקודם שהיה אבי בא לעיר, היו מפרסמים קול 
ושצריכים  אבי,  של  ביקורו  על  לבשר  קורא 
להתעורר בתשובה, והצדיקים חתמו על הקול 
קורא, והיה לו חתימות מהרה"ק מפאשקאן, 
שאבי  חתם  רבינו  וגם  מבוהוש,  ומהרה"ק 
יגן  זכותו  לתשובה,  ולעורר  לבא  עומד  הק' 
עלינו ועל כל ישראל, שיזכרו אותנו הצדיקים 

למעלה לטובה.

גדולים צדיקים במיתתן יותר 
מבחייהם

גדולים  חז"ל  שאמרו  במה  דקדק  זצ"ל  אבי 

יותר מבחייהם, שהנה בכל  צדיקים במיתתן 
יותר  הצדיק  מתעלה  דהילולא  ביומא  שנה 
שמאחר  אבי  ודייק  למעלה,  בהיכלות  ויותר 
והרי  אותנו,  יזכור  שהצדיק  מבקשים  שאנו 
הוא  וממילא  מעלה,  מעלה  עולה  הצדיק 
אנו  והרי  הזה,  מהעולם  ויותר  יותר  מתרחק 
אלינו,  קרוב  יותר  יהיה  שהצדיק  מבקשים 
כך  מתעלה  שהצדיק  מה  כפי  שאכן  וביאר 
שבעולם  ישראל  לבני  יותר  מתקרב  הוא 

לגבי  לד(  )דף  ברכות  בגמרא  שהנה  הזה, 
הכריעות בשמונה עשרה, אלו ברכות שאדם 
בהודאה  וסוף,  תחילה  באבות  בהן,  שוחה 
תחילה וסוף, כהן גדול בסוף כל ברכה 
ברכה  כל  תחילת  והמלך  וברכה, 
וברכה וסוף כל ברכה וברכה, ואמרו 
שם עוד, המלך כיון שכרע שוב אינו 
שהוא  מה  'כל  רש"י,  ופירש  זוקף, 
ולהשפיל  להכניע  צריך  ביותר  גדול 
עצמו', וכמו כן הצדיק כפי מה שהוא 
מתעלה בעולמות העליונים, כך הוא 
מכניע עצמו יותר, וממילא הוא יותר 
מה  כפי  הצדיק  שכן  אלינו,  קרוב 
שהוא מתעלה והולך, כך יש לו יותר 

שייכות עמנו.
השי"ת עזרנו שנתן לו את הצדיקים 
השרת,  כמלאכי  שהם  הללו,  הק' 
אחריות,  יותר  לקחת  אנו  וצריכים 
לו  שהיה  שמאחר  התחייבות,  יותר 
צדיקים קדושים אלו, היינו צריכים 
יעזור  השי"ת  טוב.  יותר  להראות 
שלימה,  בתשובה  לשוב  שנזכה 

שיהיה רצון ושנתקדש.
מראה  היה  לרבינו  בא  זצ"ל  אבי  כשהיה 
בני  רק  נשארים  והיו  מהחדר,  כולם  שיצאו 

המשפחה.
וצוה לשיר: "ישלח לקץ הימין". ו"ברית אבות 

לבנים תזכור". ונענה ואמר:
הוא  אלו,  בתיבות  טעם  הרגיש  זצ"ל  אבי 
ליבו  את  הכניס  הוא  בתפילה,  טעם  הרגיש 

לתוך התיבות הללו.

הרי  הצדיק,  של  בנו  זה  היה  לא  אילו  ואמרה, 
זורקת עליו אבנים וכל מה שהיה נקלע  שהיתה 
לידה, כדי לגרשו וכך היתה מסיימת את הכביסה, 
אבל למעשה כל הילדים עמדו מהצד והביטו איך 
נותן לה לכבס הבגדים,  שאברהם-מתתיהו אינו 
ולא התערבו, ומה היתה יכולה לעשות, מן הסתם 
שלו,  המזל  לו  יש  שבת  שכל  כך,  עליהם  נגזר 
ללבוש  הקטנים  בניה  צריכים  יהיו  זו  שבשבת 

כתונות שאינם מכובסים.
מאד,  עד  נתכעס  הדברים  את  הקבצן  כששמע 
ותיכף הניח מה שהיה לו בידו, ורץ תיכף לקלויז 
ומיד  תיכף  להכנס  לו  שיניחו  מהגבאים  ודרש 
לרבי הקדוש, שהוא מוכרח לספר לו איזה דבר, 
שעת  יהיה  מעט  שעוד  לפי  מאד,  ממהר  והוא 

חצות, והרבי יקבל עליו את השבת.
הגבאים שהכירו אותו היטיב עשו ככל אשר יכלו 

שיוכל להכנס מיד לרבי ללא קוויטל.
לאשתו,  שעשו  מה  לרבי  לספר  התחיל  היהודי 
מכובסים, מחמת  חצי  כתונות  עם  נשארו  שבניו 
את  הרבי  כששמע  אחר,  יהודי  ילד  של  מעשיו 
זה  שהיה  בטוח  "הנני  לגבאים:  אמר  הדברים, 
לו  לקרוא  שלחו  אברהם-מתתיהו,  של  מעשה 

שיבא תיכף ומיד.
לפני  עמד  אביו  לפני  אברהם-מתתיהו  כשנכנס 
שואלו,  שהוא  איך  ושמע  ארץ,  דרך  מתוך  אביו 
אמור לי בני יקירי, למה עשית צרות אלו לאשתו 
של הסנדלר, שהרי היא היתה צריכה לכבס את 
הכתונות של בניה לכבוד שבת, כיצד היית יכול 

לעשות כדבר הזה, וכי זה נקרא לשחק.
ויען אברהם-מתתיהו לאביו:

אמת, אבי מה שאתה אומר, אבל, וכי היה יותר 

וה"בעל- בגדיה,  לכבס  להמשיך  לה  שאתן  טוב 
דבר" יכניס אותה אל המים, כמו שביקש לעשות, 
שאני ראיתיו איך שהוא מסתובב מסביבה, והוא 
ניגש אליה בכל פעם כמי שרוצה לבלוע אותה, 
הדבר,  ראיתי  וכאשר  המים,  אל  ולהשליכה 
עם  להכות  והתחלתי  מחברי,  לגמרי  שכחתי 
המקל במים, ואכן היא שבה לביתה כשהבגדים 
אם  להם  יהיה  הבנים  אבל  מלוכלכים,  חצי  הם 
יותר טוב שלא יהיה להם  וכי יהיה להם  לשבת, 
אמא, מי היה נותן להם לאכול, והתחיל אברהם-

מתתיהו לבכות.
לא  וכי  נו,  להם,  ואמר  לגבאים  הרבי  פנה  אז 
אמרתי לכם שהרי זה מעשה של מתתיהו, עכשיו 
שבת  ובניו  ואשתו  ליהודי  שיהיה  לדאוג  תלכו 
אברהם- ישב  שלישית  סעודה  ובשעת  שמחה, 

מתתיהו עמכם בשולחן שלכם.
שומע  כשהיה  חיות  מתמלא  היה  ראובן  שלמה 

עובדות אלו, והם נחרטו היטיב בזכרונו.
נתאחרה  כשכבר  הלילה,  בשעות  הימים  באחד 
השעה, ביקש ר' שלמה ראובן להכנס אל הצדיק, 
ולהשיח מעט את ליבו, וכך אמר, רבי קדוש, ב"ה 
על כל הטובות שהוא עושה עמנו, אבל יש דבר 
אחד שמקשה על אשתי פייגע, שעד עכשיו בנינו 

הערשעלע הוא בן יחיד.
הצדיק אחז בידו וברכו בלחש, והוסיף ואמר לו, 
לגדלו,  לביתך  יתום  לך  שתיקח  לך  מציע  הנני 

וטוב יהיה אם תגדל יתומה.
לאשתו,  הדבר  את  שלמה-ראובן  ר'  כשסיפר 
ימצא  היכן  אבל  לדבר,  תיכף  פייגע  הסכימה 
הוא  השי"ת  הרי  אבל  לגדלה,  יתומה  עכשיו 
גדול, ומאחר שהצדיק אמר את דברו, יש לקוות 

לדברים.
כך מלאו הביוואלארער חסידים את הזמן ששהה 
הצדיק בעיירתם, כל זמן ששהה הצדיק בקרבתם.
התחילו  והגבאים  היום שהצדיק  ובא  קרב  אבל 
התוכנית  פי  ועל  לביתם,  לשוב  עצמם  להכין 
עמדו לנסוע לעיר יאס, שם ישהה עד לערב פסח. 
לפי  מהצדיק,  להפרד  לבא  החסידים  והתחילו 
שהרבי עומד לעזוב את העיירה, ועוד זאת, שכן 

לקבל עוד ברכה ממנו, אין זה מקלקל.
ובא הערב האחרון, לאחר תפילת מנחה- אתא 
אנטאניער  ופדומע  ישראל  אצל  עמדו  מעריב, 
ושתו  ואכלו  ישבו  החסידים  ערוכים,  שולחנות 

ורקדו עד שהתחיל היום להאיר.
מעט,  ונח  הקהל,  כל  את  בירך  הקדוש  הצדיק 
והתפלל שחרית, וטעם משהו, כמו ציפור, וכמה 
מכן  לאחר  מהשיריים.  לאכול  זכו  מהחסידים 
נעמדו החסידים בשתי שורות, והמתינו עד שיצא 

הצדיק מביתם של אנטאנירס, ויעבור דרכם.
על  אחוז  לארץ,  מרום  משמי  שנשלח  כמלאך 
עבר  המסורים  ביוואלאר  וחסידי  הגבאים  ידי 
את המקום, וכאשר נשאוהו על ידיהם הושיבוהו 
וכסתות,  כרים  בכמה  וכיסוהו  המזחלה,  בתוך 

והשגיחו על כל זיז שלו ועל כל ראיה שלו.
הציבור,  את  ובירך  בלחש,  מהם  נפרד  הצדיק 

והמזחלות יצאו לדרכם.
קשה,  אוויר  מזג  כשהיה  נסיעתו:  סדר  היה  וכך 
לפני  נוסעים  היו  בשלג,  מכוסים  היו  והדרכים 
מוסרות,  עם  רוכבים  כמה  הצדיק  של  המזחלת 

מהדרך,  השלג  את  להסיר  צורך  יהיה  באם 
יותר  ליסע  יוכל  כדי שהמזחלת של הרבי 

בקל.
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❦בני ברק 

❦לאעד

ימים צוואת הצדיק
מקי

סדות שטפנשט בארה״ק
מו

בנין הת"ת ברחוב הרי"ף 12 
אלעד שהושלם בס"ד, מעמד 

חנוכת הבית יערך לקראת מועד 
הכניסה של התלמידים למבנה 

בעז"ה לקראת ר"ח אלול 
תשפ"א

ראש העיר הרב ישראל בן רחל לאה פרוש שליט"א

חומש  מסיבת  טהורים  יבואו 
שנערכה לילידי המכינה בר"ח 
נואמים  תשפ"א,  תמוז  חודש 
הורוביץ  זושא  רבי  הגה"צ 
שליט"א רב קהילות החסידים

רב  שליט"א  הורוביץ  הגר"ז 
באלעד  החסידים  קהילות 
עם הגרפ"ט שטינמץ שליט"א 

ראש כוללי ויז'ניץ אלעד

ילדי המכינה בהכנסם למעמד

בנין הישיבה על 
קברו רחוב רמב"ם 1 
גבעתיים פתוח כל 
ימות השנה לרווחת 

הלומדים והמתפללים, 
אברכי הכולל 

ובאי ציון הצדיק 
משטפנשט הנמצא 

ממול

בשנת  בהילולה  רומניה  ביאס  משטפנשט  הראשון  האדמו"ר  לציון  ההיסטורית  הנסיעה 
תשפ״א הקורונה לא תשכח לעד, בתמונות: הריקודים עם פתיחת מחסום הגבול לראשונה 
מאז פרוץ המגיפה, תפילה בציון הצדיק, סעודה בבית ההכנסת אורחים דשטפנשט ביאס, 

הקבוצה בפתח ההכנסת אורחים. 

מעמד כבוד חכמים ינחלו נערך ברוב פאר והדר בפרשת משפטים 
של  ולגמרה  שטפנשט,  מוסדות  להקמת  שנים   24 לציון  תשפ"א, 
תורה, כאשר אברכי כולל להוראה בראשות ראש הכולל הגה"צ רבי 
יוסף מנחם שטין שליט"א עמדו בכור המבחן על לימודם במגמת 
ההוראה יו"ד ח"ב בהצלחה גדולה לפני גדולי ההוראה הגה"צ רבי 
הרב  הגה"צ  ב"ב,  מערב  אב"ד  רב  שליט"א  שטרן  אליעזר  שמואל 
רבי  והגה"צ  בירושלים  ההוראה  היכל  רב  שליט"א  ברנדסדורפר 

אליעזר דוד שפירא שליט"א רב ק"ק צאנז ב"ב

אברהם יעקב סלמון שליט״א
ב 

הר

צ רבי ברוך ברזובסקי שליט"א

ה"
הג

בי זוזא הורוביץ שליט"א
צ ר

ה"
הג

❦יאס רומניה

❦גבעתים

8
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כ״א תמוז תש״פ

משאו השנתי של הגאון החסיד רבי משה וועבער זצ"ל
דומ"צ חסידי בעלזא בבני ברק

תלמידו המובהק של החסיד המפורסם הגה"ח רבי משה בטלן זצ"ל 
מגדולי ומזקני חסידי מרן הרה"ק משטפנשט זיע"א

שהיה נושא במקהלות עם קודש בשבת ההילולא קדישא בבית מדרשינו שטפנשט בב"ב

הצדיק  של  ההילולא  לכבוד  מילין  כמה  להגיד 
הרגשתי  אחד  מצד  זי"ע,  משטפנשט  הקדוש 
הצדיק,  של  לכבודו  דברים  להגיד  וזכות  שמחה 
וגודל קדושת  אמנם "עומדות היו רגלינו" מפחד 
הקדוש  הצדיק  ע"ש  שהוקם  ביהמ"ד  המקום 
משטפנשט זי"ע, אשר כל העולם חרדו מקדושתו. 
כזה.  קדוש  במקום  גדולים,  במקום  אעמוד  ואיך 
אף על פי כן נתיישבתי בדעתי להגיד כמה מילין 
בס"ד שזכיתי לקבל ממו"ר החסיד הנודע הרה"ג 
ר' משה וויס זצ"ל הנקרא ר' משה קאלראשער )ר' 
משה בטלן ז"ל( שזכה כעשר שנים להסתופף בצל 
הקודש בשטפנשט, ולראות בעצמו גודל הקדושה 
וגודל כוחו של הצדיק שהשפיע ישועות ונפלאות 
לבני ישראל באהבה יתירה ומרובה, שהי' אצלו כל 
הדברים בבחינת "תא חזי" )ולא רק "תא שמע"( 
של  במכתב  ונמצא  העניינים,  כל  ראה  שבעיניו 
שכתב  זצ"ל  מבאיאן  שלמה  מרדכי  רבי  הרה"ק 
דיש חילוק גדול בסיפורי צדיקים, בין מה שנדפס 
בספרים, או מה שנמסר מפה לאוזן איש מפי איש.

הדביקות של הרה"ק משטפנשט
והנה החסיד ר' משה ז"ל הנ"ל היה רגיל לחזור על 
הדביקות הגדולה של הצדיק הקדוש זי"ע בבורא 

כל עולמים ית"ש שראו אצלו בכל עת ורגע.
זכיתי להיות מקבל שני מפה קדשו

כזה  ז"ל לא היה  וכדאי לדעת שר' משה החסיד 
כי  מהר,  כ"כ  בהתפעלות  שנתפש 
קדושים,  בצל  מסתופף  הי'  מילדותו 
אצל  באלכסנדר  ישראל  של  מאורן 
ה"ישמח ישראל" ואח"כ בסלונים אצל 
הרה"ק  ואצל  ה"דברי שמואל"  הרה"ק 
שהגיע  טרם  זי"ע  מסקווירא  דוד  ר' 
 – הידועה  המימרא  ישנה  לשטפנשט. 
העולם  בכל  נפוצה  כבר  היא  כעת  אשר 
למד  זי"ע  מרוז'ין  קדישא  הסבא  "שזקנו 
האלף בית עם השטעפנשטער רבי", זכיתי 
בזה בס"ד להיות מקבל שני מפה קדשו, 
ר'  החסיד  מו"ר  מפי  זה שמעתי  דבר  כי 
לפני  כשבועיים  מפ"ק  ששמע  ז"ל  משה 
הסתלקותו של בעל הילולא זי"ע שסיפר 
ילד  כשהיה  היטב  זוכר  שעוד  בעצמו  לו 
וזקינו הקדוש למד עמו את האלף  קטן, 
)הנך  ביסטו"  יוד  "א  וסיים  ט'  עד  בית 
המשתמע  כל  על  אמיתי,  יהודי  יהודי- 

מכך!(.
מנהגו הקדוש בעת שהיה מברך 

יהודים 
מפי  דברים  כמה  לשמוע  זכיתי  כמו"כ 
האדמו"ר  זצ"ל  יחיאל  רבי  מחותני 
מרן  כ"ק  המלך  )חותן  ממאקווא 
הצדיק  של  גיסו  בן  שהיו  זי"ע(  מבעלזא 
ר'  הרה"צ  שאביו  זי"ע  ההילולא  בעל 
משה מזידיטשויב ז"ל היה גיסו של בעל 
היו חתנים אצל הה"ק  ההילולא, שניהם 
)בן  קאלבסוב  אב"ד  זצ"ל  יחיאל  ר' 
שהרבה  זי"ע(,  מראפשיץ  רא"י  הרה"ק 
יתירה,  לקירבה  לספר שזכה בשטפנשט 
אחד  מצד  הגדולה,  הפליאה  את  וראה 
כל  בבורא  זי"ע  הרבי  הדבקות של  גודל 
ישראל  אהבת  גודל  השני  ומצד  עולמים 
יהודי  לכל  יתירה  חיבה  שהראה  מה 
שממש  עד  ברכתו,  לקבל  אליו  שניגש 
מסר נפשו בשביל כולם וממנהגו הקדוש 
ליבו  אל  ולהצמידה  המבקש  יד  לקחת 

זכרונות קודש
שנשמעו בהיכלו של הצדיק 

שפע טוב לחושבו שמו של 
הצדיק

אל  איש  יראי ה׳  נדברו  ״אז  כתיב 
ספר  ויכתב  וישמע  ה׳  ויקשב  רעהו 

שמו  ולחושבי  לפניו ליראי ה׳  זכרון 
נאמר  למה  לבאר  וצריך  טז(  ג  )מלאכי 
׳אז׳ נדברו בלשן עבר ולא ׳דברו׳ בלשון 
ג,  לפניו,  זכרון  הספר  מהו  וכן  ב׳,  הווה, 
ומה ירמוז הפסוק ׳יראי ה׳ ״ואח״כ יכפול 
אדמו«ר  הרה״ק  ופירש  שמו׳,  ׳ולחושבי 
משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הראשון 
מדבר  שחסיד  הכוונה  נדברו  אז  זיע״א, 
עם חברו בהתועדות חסידים על צדיקים 
וישמע,  ה׳  ויקשב  ואז  והנהגותיהם, 
הקב״ה שומע שמדברים טוב על הצדיק, 
אזי הקב״ה כותב לו לצדיק את הזכויות 
שמדברים עליו בספר הזכרונות, ועל ידי 
כן מוסיף לו זכויות בגן עדן, אמנם הצדיק 
בעולם  לזוכריו  חייב  להשאר  רוצה  לא 
לחסידים  שפע  משפיע  הוא  ואז  הזה, 
יראי  וזהו  הטובים,  מעשיו  את  שהזכירו 
בג״ע,  שכרו  שמקבל  הצדיק  שזה  ה׳, 
ועל ידי כן נשפע טוב ׳לחושבי שמו׳ אלו 
על  והשפע  הברכה  החסידים שמקבלים 

שחשבו על הצדיק והוסיפו לו זכויות.
בית ה' נלך 

המדרש  בשם  הקדושים  בספרים  מובא 
"ששמחתי  הגם  אומר  היה  המלך  שדוד 
אצלו  שהיה  נלך"  ד'  בית  לי  באומרים 
"בית  קריאת  כששמע  ושמחה  חשיבות 
ד' נלך" מ"מ כשהגיע לשערים הי' אצלו 
בשעריך  רגלינו  הי'  "עומדות  הבחינה 
ירושלים" שעמדו רגליו מפחד ד' ומגודל 

קדושת המקום.
כשקראו  נזכרתי  הללו  המדרש  דברי 
נלך"  ד'  "בית  לי  ואמרו  לכאן  אותי 

קווים לדמותו של שריד לדור דעה מורינו 
הגה"ח רבי משה וובר זצ"ל

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

המרעידים את הנשמה.
רבי משה נסתלק השתא בעת רעווא דרעווין, שבת קודש לפרשת 
ויצא יעקב, הוא הודה הוא זיווה הוא הדרה, מגיד שיציאת צדיק מן 
המקום עושה רושם, בי"ב לחודש כסלו תשפ"א נתעלתה נשמתו 
ואת  למד  תורתם  שאת  הקדושים  בצל  לחסות  מרומים  לגנזי 

מידותיהם הנחיל כל ימי חייו. ת.נ.צ.ב.ה.
מביאים  אנו  זכרונם,  הן  הן  דבריהם  לצדיקים  נפשות  עושים  אין 
מדרשינו  בבית  לדרוש  נהג  אותה  המסורתית  דרשתו  את  בזאת 
בשער בת רבים, ומדי פעם לתבל ולהוסיף עליה פרפראות ונובלות 
יושר בעבורו  ויהיו דברים אלו מליצי  חכמה כיד ה' הטובה עליו, 
ובעבורנו בעת יומא דהילולא קדישא, שיזכה להיות מכניס רחמים 
משטפנשט,  הצדיק  ההילולא  בעל  של  בהיכלו  צעקה  ומשמיע 

בעבור כלל ישראל, להחיש גאולתינו ופדות נפשינו בב"א. 

בסעודת ההילולא בבית מדרשינו שטפנשט בב"ב, נושא דברים האדמו"ר רפ"ש רבינוביץ מקאלשין שליט"א, משמאל 
נראה הגה"צ רבי משה וובר זצ"ל, אדמו"ר מקראלי זצ"ל, מימין ילחט"א הגרח"י בידרמן שליט"א רב ביהמ"ד לעלוב ב"ב
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לכל  נראה  כך  ממש,  לב  בכל  לברך  וכך  הקדוש 
אחד ואחד.

ז"ל  טשערנוביץ  מבאיאן  שהרה"ק  ג"כ  וכידוע 
הזכיר מנהגו זה של רבינו משטפנשט, היה זה בעת 
שביקשו אותו אחרי פטירת כ"ק מרן בעל ההילולא 
זי"ע שיבוא לגור בשטפנשט ולמלא מקום הרה"ק 
האט,  ער  וויא  "ווינטשן  באמרו  הסכים  ולא  זי"ע 
קען איך נישט, מען מוז האלטן דערביי, ווען נישט 
הייסט עס נאר נאך געמאכט" )לברך כל יהודי כמו 
גדולה  וצריך לזה דרגה  יכול,  שהצדיק ברך אינני 
ורק לעשות פעולה כמוהו אין זה כי אם רק דמיון 

וחיקוי, מה שאינני רוצה(.
גשמיות השני היא רוחניות שלי

אמנם עפ"י הספרים הקדושים שני עבודות הנ"ל 
לקרב  עצמו  ולהשפיל  בהקב"ה  נפלאה  דביקות 
אינן  הגשמיים  בקשותיהם  בכל  ולטפל  יהודי  כל 
שתי בחינות רק בחינה אחת. כמו שאמר ג"כ פעם 
כשאני  זצ"ל  מפשעווארסק  איציקל  ר'  הרה"ק 
מטפל בעניני גשמיות של יהודי אחר הרי זה אצלי 
זה עבודה רוחנית, שבזה הנני ממלא ג"כ רצון ה' 
הצדיקים  וכמאמר  צרכיו  בכל  יהודי  לכל  לעזור 
דאהבת כל ישראל עומד עוד למעלה מאהבת ה' 
שמראה שאינו אוהב רק את המלך אלא אוהב גם 
את כל בניו של המלך כי בני ישראל נקראים בנים 

של הקב"ה.
מעלת העובדות מהצדיק משטפנשט

עפ"י הקדמה הנ"ל ננסה ג"כ בעזרת ה' לחזור על 
בעל  הקדוש  לצדיק  בנוגע  ששמענו  דברים  כמה 
ההילולא זי"ע מגודל קדושתו ודביקותו, ומברכותיו 
כמאמר  ישראל  בני  כל  עבור  שפעל  והישועות 
לקיים  שמצווה  שכמו  זי"ע  מרוז'ין  קדישא  הסבא 
"הללו את שם ה'" כמו"כ מצוה לקיים "הללו עבדי 

ה'"
כבר  אולי  בס"ד  שנזכיר  מהעובדות  הרבה  הנה 
אעפ"כ  נדפסו,  שכבר  אפילו  בהם  ויש  ידועים 
הבעל  הצדיק  של  מאביו  הלכה  פסק  לנו  יש 
מנחם  רבי  הראשון  הק'  זי"ע, האדמו"ר  ההילולא 

שסיפור  זי"ע  משטפנשט  נחום 
כמו  זה  התפילה  לפני  מצדיקים 
מצוה  שיש  בזוה"ק,  לימוד  דף 
ללמוד עוד פעם ועוד פעם. וכמו 
זוהר שכבר למדנו, יש מצוה  דף 
כן  פעם,  ועוד  פעם  עוד  לחזור 
שכבר  מה  גם  מהצדיק  סיפור 

שמענו וידענו.
סיפור צדיקים נחשב 

ללימוד 
הראה  זצ"ל  מווישווא  הרה"ק 
מצדיקים  שסיפור  להנ"ל  מקור 
נחשב כלימוד גמ' או הלכה ממש 
ק"ג:(  )דף  כתובות  דמצינו במס' 
והגמ' פותחת בסיפור  "תנו רבנן 
בלא  הנשיא  יהודא  רבי  פטירת 
מכאן  וצ"ל  מפורשת  הלכה  שום 
על  גם  קאי  רבנן"  ד"תנו  נלמד 

ש"תנו  כמו  נחשב  שג"כ  מהצדיקים  גרידא  סיפור 
רבנן".

קדוש קדוש
בעודו  זי"ע  ההילולא  בעל  קדושת  גודל  בענין 
בצעירותו אולי די שנזכיר את הסיפור הידוע אצל 
החתונה הגדולה של הרה"ק ר' יצחק מבאיאן זי"ע 
והיו  זי"ע  מרחמיסטריווקא  הרה"ק  של  בתו  עם 
נוכחים שם צדיקי בית רוז'ין וצדיקי בית טשרנוביל 
מרחוק  והכיר  הקדושים  כבר  כשישבו  והנה  זי"ע 
זי"ע שהנה  הרה"ק הראשון משטפנשט רבי נחום 
בסך  שהיה  זי"ע(  ההילולא  בעל  )מרן  הצעיר  בנו 
בקול  אמר  להאולם  נכנס  שנים  ח"י  כבן  הכל 
לעבור  )תנו  יחיד"  בן  הייליגע  מין  דורך  א  "לאזט 

הרה"ק  החבורה  זקן  נענה  הקדוש(  יחידי  לבני 
זען  נאר  מיר  "לאז  זי"ע  מטשערנאביל  אהרן  ר' 
יחיד"  בן  הייליגע  זאגן  טאטע  א  קען  וועם  אויף 
השלחן  אל  זי"ע  ההילולא  בעל  מרן  וכשהתקרב 
ואישר  פקיחא  בעין  אהרן  רבי  הרה"ק  עליו  הביט 
בפה מלא "אה, אה, אכן הנו הקדוש" ואולי גם שמו 
גרם כי בעת שנולד בימי חנוכה שנת תר"ז צוה זקנו 
הקדוש מרוזין זי"ע לקרות שמו "אברהם מתתיהו" 
ואמר אברהם ע"ש זקנו ר"א המלאך זי"ע ומתתיהו 
מתתיהו  וגבורת  קדושת  מעורר  בחנוכה  הזמן  כי 

כהן גדול.
יצטרכו להפציר בו לקבל ברכה

נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  אביו  פטירת  לפני 
משטפנשט זי"ע י"ד כסליו שנת תרכ"ט כשהיה בעל 
ההילולא אברך צעיר כבן כ"ב שנים, קרא הרה"ק 
"שמניח למלא מקומו  ומסר להם  אנ"ש  זקני  את 
בני  בכוח  שגם  לדעת  ועליכם  הרה"ק,  בנו  את 
הקדוש לפעול עבורכם כל משאלות לבכם לטובה, 
ואצלו  מהר  יותר  פעלתם  שאצלי  החילוק  רק 
תצטרכו יותר להתאמץ ולהפציר עד שיבטיח לכם" 
והנה באתו מעמד היה נוכח ג"כ החסיד ר' נפתלי 
דסקל ז"ל )שהי' קורין אותו ר' נפתלי מלמד, והוא 
שליט"א  כהן  נפתלי  רבי  הרה"ח  ידידי  של  זקינו 

הנמצא כאן(.
הכי דמי להתעקש

נחלה  ר' נפתלי מלמד הנ"ל  פעם כשאחד מנכדי 
רח"ל עד שהרופאים כבר נתייאשו ממנו נסע תיכף 
שיעורר  לבקשו  זי"ע  ההילולא  לבעל  לשטפנשט 
רחמי שמים והשיבו מה הוא יכול לעזור ולהושיע, 
אז אמר לו ר' נפתלי מלמד ששמע בעצמו מאביו 
הק' כנ"ל "שגם בכוחו לפעול, רק צריכים להתאמץ" 
וחשב החסיד לעצמו איך יוכל להתעקש, אם יעכב 
את אדמו"ר מאכילתו אין זה עיכוב כי ממילא היו 
מוותר כ"ק ז"ל על אכילתו, רק בבוקר כשהאדמו"ר 
רצה להניח הטלית והתפילין הטמינם הנ"ל וניגש 
אל האדמו"ר ואמר שהוא הטמינם בהסתמך ע"ד 
כ"ק מרן אביו זצוק"ל שאם מתעקשים ניתן לפעול 

רפו"ש.  הבטיח  ההילולא  בעל  כ"ק  ואכן  ישועות, 
כאחד  הבריא  שנכדו  כבר  מצא  הביתה  וכשחזר 

האדם.
ביטל ניתוח אבנים בכליות

מו"ר החסיד ר' משה ז"ל סיפר שבפעם הראשונה 
בחצר  עומדים  אנשים  מצא  לשטפנשט  שהגיע 
בידם,  קטנים  אבנים  של  וחבילה  ז"ל  הרבי  כ"ק 
בתפילתו,  ההילולא  בעל  שפעל  המופת  וסיפרו 
אבנים  לו  שיש  רח"ל  חולה  איזה  לפניו  שהזכירו 
קשה  ניתוח  מאיזה  מדברים  והרופאים  בכליות 
לעשות  יצטרכו  שלא  ז"ל  האדמו"ר  וברכם  רח"ל 
הניתוח ובעזרת ה' יפטר מזה בלי ניתוח, ואכן יצאו 
כל האבנים מהחולה ללא הניתוח ומשם קיבצו את 

אבנים האלו להראות כוחו של עבד ה' הצדיק זי"ע.
מה גורם לספר שבח הצדיקים

אשר  ה'  נפלאות  שמספרים  שבזה  לדעת  וצריך 
פעלו הצדיקים גורמים שני עניינים: א. שרבים מבני 
מגדים  בנועם  כמש"כ  יתב"ש  שמו  יהללו  ישראל 
ד'  צוה  חוקת התורה אשר  זאת  חוקת(  פר'  )ריש 
לאמר )לספר נפלאות יתב"ש, ולמה( "דבר אל בני 
ישראל" בשביל בני ישראל, שיתעורר עוד ישראל 
זי"ע  להודות לה', כמש"כ הרה"ק הנועם אלימלך 
בפה  )ולמה  בפי  מאוד  ד'  אודה  שמות(  )בפר' 
הלא בשפתיים א"א להוציא כל מה שבמחשבתו( 
רק כדי לקיים בתוך רבים אהללנו שיתהללו שמו 

יתב"ש בתוך רבים.
והענין הב' שניתן לפעול ע"י המופתים וישועת ד' 
שגם כעת בעת הסיפור ישפיעו משמים עוד פעם 
ביתו של  ובן  תלמידו  שכותב  וכמו  כאלה  ישועות 
המגיד הגדול ממזריטש זי"ע בסה"ק דברת שלמה 
כמ"פ  שראיתי  ז"ל  מאדמו"ר  "קיבלתי  צו(  )בפר' 
מצרה  והצילו  לאדם  הנעשה  ה'  ישועות  שהזכיר 
זה  שמרומז  כמו  כעת  גם  ד'  ישועת  שעי"ז  כזאת 
בתוה"ק כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני 
איכה אוכל )נותנת התורה הק' עצה( זכור תזכור 
כן  )ועי"ז(  ולמצרים  לפרעה  א'  ד'  את אשר עשה 

יעשה לכל הגויים" ע"ש.
ורפואות  ישועות  על  ג"כ  לחזור  עלינו  מצוה  ע"כ 
שפעל מרן בעל ההילולא זי"ע כדי שנדע להודות 
לבני'  עת  בכל  ועושה  שעשה  הישועות  על  לד' 
ולעורר שגם עכשיו בזכות הצדיקים ובעל ההילולא 
לכלל  הישועות  על  לד'  להודות  שנדע  כדי  זי"ע 
ישראל לכלל ישראל ועושה בכל עת לבנ"י, ולעורר 
זי"ע  ההילולא  ובעל  הצדיקים  בזכות  עכשיו  שגם 
ישראל  לכלל  וישועות  רפואות  רב,  שפע  יושפע 
דכלה  באגרא  ג"כ  )כמש"כ  בפשטות  אחד  ולכל 
הישועות  כעת  המופתים  סיפור  שע"י  עקב(  בפ' 

מובטחות, ונזכה גם כעת לישועות ורפאות.
הצדיק משטפנשט מעכב רכבת לצורך 

רפואת יהודי 
הרב קייסרמן ז"ל שזכה עוד להסתופף אצל 
שאחד  מספר  זי"ע  ההילולא  בעל  הרה"ק 
קשה  מחלה  איזה  רח"ל  לו  היו  מדודיו 
והרופאים  רגליו  על  לעמוד  היה  יכול  ולא 
לחתוך  ורצו  תרופה  שום  מצאו  לא  רח"ל 
ר"ל, ונסעו לשטפנשט להזכיר לפני הצדיק 
הרופאים  דברי  את  ובמיוחד  החולה  את 
ונענה  ר"ל,  הרגל  לחתוך  שצריך  שאמרו 
מסכים  שאינו  זי"ע  הקדוש  ההילולא  בעל 
איזה  שם  שגר  עיר  לאיזה  שיסעו  רק  לזה 

פרופסור.
לפני יציאתם מהבית אמר להם הרבי הק' 
בבית  עוד  אותו  שתמצאו  כדי  מהר  תסעו 
לאותו  שהגיעו  עד  שעות  כמה  נסעו  והנה 
עיר וכששאלו איפה גר אותו פרופסור אנשי 
אחד  איש  אמנם  הדרך,  להם  הראו  העיר 
היום  כי ראה  הוסיף שאין להם מה ללכת 
בבוקר מזדרז הפרופסור אל תחנת הרכבת 
משפחת  אמנם  לצאת,  עומד  שהרכבת  בשעה 
החולה באמונתם הגדולה בדברי הרבי הקדוש זי"ע 
שאמר להם למהר שימצאו אותו עדין בבית לקחו 
הפרופסור,  לבית  מהר  להגיע  )קאלעס(  כרכרה 
הפרופסור  בדלתו,  ודפקו  כשהגיעו  פלא  והנה 
בעצמו קיבל פניהם ובדק את החולה וקבע שא"צ 
שום ניתוח רק נתן איזה משחה ותיכף כשסך את 
מקום הכאב הרגיש הטבה בעזרת ה', אח"כ שאל 
הרבי  וכשהשיבו  אלי  אתכם  שלח  מי  הפרופסור 
מיושב  עכשיו  הפרופסור  אמר  זי"ע  משטפנשט 
בבוקר  היום  באמת,  כי  בבית.  אותי  מצאתם  איך 
לתחנת  וכשהגעתי  הרכבת  עם  לנסוע  הוצרכתי 

שעות   10 של  איחור  שיש  הודיעו  הרכבת 

הגר"מ וובר זצ"ל יוצא מהציון הקדוש בחצות הליל 
לאחר תפילות ותחנונים למען עם ישראל
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מסיבה בלתי ידועה, דבר שלא קרה 
הקב"ה  כנראה  אכן  פעם,  אף  לי 
סיבות  ומסבב  יעשה"  יראיו  "רצון 
שתמצאו  הצדיק  דברי  שיתמלאו 

אותי בבית.
מה הייתה הכוונה של 
הצדיק שבירך "שנים 

בריאות"? 
גם סיפר לי ר' ישראל פייבוש עובדא 
זי"ע  ההילולא  מבעל  מפליאה 
הצ'  אמו  עם  כשהי'  בשנת תשמ"ח 
לשם  הגיעה  בילינסון  חולים  בבית 
שהגיעה  שנים   94 בת  זקינה  אשה 
ניתוח  לה  שעשו  אחד  יום  על  רק 
מעיניה  הקטרקט  להעביר  קטן 
המפריעה לראיתה. ואמרו הרופאים 

כזו  מבוגר  בגיל  ניתוח  עושים  לא  כלל  שבדרך 
ע"כ  לגמרי  בריאה  בהיותה  זו,  זקינה  אשה  אולם 
הסכימו לנתחה, ובאותו לילה שמע ר' ישראל הנ"ל 
מיינט  דאס  נישט  רבי  "הייליגער  צעקה  שהאשה 
מען געזונטע יארן רבי איך בעט נאר געזונטע יארן" 

ואכן מיד בבוקר שוחררה בריאה שלימה.
פשר  מה  הנ"ל  זקינה  של  כלתה  את  ר"י  ושאלה 
הצעקות של הזקינה בלילה ולאיזה רבי התכוונה, 
וסיפרה שהזקינה חוזרת תמיד על העובדא שהגיע 
פעם הרבי הקדוש משטפנשט בעל ההילולא זי"ע 
תרס"ח  שנת  חורף  באמצע  הוריה  מגורי  לעיירת 
בהיותה נערה כבת 14 על כמה ימים, והנה בבוקר 
הי'  למקוה  ללכת  רצה  כשהצדיק  התפילה  לפני 
ובקושי  חימום,  שום  בלי  קפוא,  עד  קר  המקוה 
פתחו פתח בקרח שכיסה את המקווה עם פטישים 
איך  בבית  הנערה  ושמעה  לטבול,  הצדיק  שיוכל 
שאביה מדבר שהנה הצדיק עד כמה מצטער עם 
והנערה  בקרח,  המכוסה  הקפוא  במקוה  טבילתו 
כאב לה מאוד צערו של הצדיק, ואחה"צ מילאה 
אחד  לאף  לספר  בלי  פחמים  גלילי  עם  חבילות 
והובילה אותם לבור של המקווה והניחתם על גושי 
ביערו  הלילה  כל  ובמשך  אותם  והדליקה  הקרח 
הצדיק  כשהלך  בבוקר  שלמחרת  עד  הפחמים 
לטבול במקווה מצא מקווה חמה, אמנם אף אחד 

לא ידע מזה שחיממוהו ומי חממו.
והנה אחרי תפילת שחרית צווה הרבי הק' להכריז 
כי מי שחימם את המקווה יגש אליו, וכמובן שאף 
ושוב  שוב,  להכריז  וצוה  מפחד,  ניגש  לא  אחד 
כוונת  על  השתוממו  וכולם  אחד,  אף  ניגש  לא 
וכשאבי  חממו?  ואיך  חימם?  מי  בשאלותיו  הרבי 
מה  שפלא  ג"כ  סיפר  הביתה  הגיע  הנ"ל  הנערה 
ידוע לאף  אין  והלא  ששמעו שהרבי צוה להכריז, 
אחד מחימום המקווה, ואז נענתה הנערה )הזקנה 
דנן( וספרה שאכן, היא היא, מי שחיממה אתמול 
את המקווה לאחר ששמעה על צערו של הצדיק. 
ונענה אביו שהיא מוכרחת לבוא עמו אל הצדיק 

כמו שצוה להכריז.
אמנם אמה של הילדה החלה לצעוק שלא תלך, 
הרי מי יודע אולי יש קפידא מהרבי על שחיממו 
איזה  ח"ו  תקבל  ואולי  ידיעתו,  בלי  המקווה 

על  שמקבל  הכריע  הנערה  אבי  אמנם  עונש, 
תחול  ולא  יקפיד  הצדיק  אם  ההקפדה  עצמו 
ההקפדה רק עליו ולא על הבת, ועל סמך זה קמו 
כל המשפחה ללכת אל בית הרבי ואכן כשהגיעו 
סעודת  באמצע  אחז  דהרבי  סגור  הכל  מצאו 
ציווי  לקיים  באו  כי  כששמעו  אעפ"כ  הבוקר 
ולגשת אליו,  הרבי שעל המחמם המקווה לבוא 
ומיד כשפתח הגבאי הדלת רמז הרבי להכניסם 
ותיכף הראה על הילדה עם אצבעותיו הק' "את 
חיממת את המקווה" ואמר הצדיק "זאלסט לעבן 

הונדערט גזונטע יארן" ואכן נתקיימו דברי הצדיק 
שאף פעם בחיים לא חלתה וע"כ צעקה גם הלילה 

"רבי געזונטע יאהרן"
וסיפרה כלתה האמא תמיד חוזרת שאינה מפחדת 
שאם הרבי הבטיח הונדערט געזונטע יאהרן בטוחה 
היא שלפני שנת תשנ"ד לא תסתלק מעולם. זי"ע.

הברכה מבטלת החולי
אחד  שגביר  מה  שידוע  א'  חסיד  לי  סיפר  כמו"כ 
שעשה טובה להצדיק ביקר פעם בוויען והצלומים 
והוא  אבודה  כבר  שלו  הריאה  כל  שח"ו  הראו 
אח"כ  ברכו  כשהצדיק  אעפ"כ  רח"ל  מסוכן  חולי 
וכן  ובריאות  טובות  חי כמה שנים  ימים  באריכות 

רבים עד אין מספר.
'מציון' הצדיק 'יסעדך'

הישועות והמופתים שפעל הצדיק בעזהשי"ת לכל 
יסעדך".  ומציון  מקודש  עזרך  "ישלח  יקויים  בנ"י 
שמעון  ר'  מהרה"ק  שמעון"  "תורת  בספה"ק  כי 
גודל  אלו  בפסוקים  שמרומז  זי"ע  מיערסלאב 
ישראל  לכלל  ישועות  הצדיקים שפועלים  קדושת 
ציון  על  השתטחות  עת  בפרט  פטירתם  אחרי  גם 
שהם  יסעדך"  "מציון  בפס'  מרומז  וזה  קדשם 
משפיעים ישועות לבנ"י גם מציון קדשם, ודבר זה 
רואים בס"ד בחוש אצל רבינו הק', גם כעת מציון 
קדשו של בעל ההלולא שכל הבקשות שמבקשים 
שם בזכות הצדיק אינן חוזרות ריקם, רק הקב"ה 

ממלאן לטובה בזכות הצדיק הקדוש זי"ע. 
ישועות כיום בציון הצדיק

איש אחד סיפר לי מה ששמע מאיש פשוט שהיה לו 
אמונת צדיקים וכשנפטר אביו עשה גיסו מסמכים 
מזוייפים כאילו האבא הנחיל כל רכושו רק לחתנו 
וראה שהשופט בבית  נקי מהכל  יצא  והבן  ולבתו 
המשפט נוטה לאשר הכל לטובת גיסו, והסתובב 
בלב דאגה, וחברו יעצו: שמע בקולי ותסע לנחלת 
זי"ע  משטפנעשט  הצדיק  של  ציונו  אל  יצחק 
ציון  אל  והגיע  עשה  וכן  רחמים,  עליך  שיעורר 
הקדוש והדליק שם שתי נרות, ושפך את מצוקת 
לשלחו  יוכלו  שלא  רחמים  יעורר  שהצדיק  ליבו 
למחרתו  מיד  והנה  אביו,  בית  רכוש  מכל  ריקם 
קרה פלא גדול, כשהגיע שוב לבית המשפט כאילו 
על  לצעוק  והתחיל  לטובתו  השופט  לבב  נהפך 
זייף כל המסמכים והתעודות  גיסו שיגלה מיד מי 

הבן  לטובת  המשפט  ונגמר  להודות  שהוכרח  עד 
היורש האמיתי.

אנשים  מהרבה  סיפורים  עדויות,  ידועות   כמו"כ 
יתברך  ובעזרתו  לציון הקדוש  שנגשו בעת צרתם 

נושעו בזכות הרבי בכל משאלות ליבם לטובה.
אותן  שנה  בכל  שנתעורר  דהילולא  ביומא  בפרט 
בעלמא  בהיותו  הצדיק  שפעל  וישועות  רפואות 

הדין.
 ביום ההילולא ניתן להוושע באותן 
ישועת שהושיע בחייו

יום  מעלת  גודל  ועל 
היארצייט אפשר לומר כמו 
הגמ'  אחד  גדול  שפירש 
במס' )ב"ב( אבן טובה היתה 
תלויה בצווארו של אברהם 
אבינו ע"ה שכל חולה שהיה 
מתרפא  היה  עליו  מביט 
הקב"ה  תלהו  וכשנפטר 
בזה  שמרומז  חמה,  בגלגל 
וריפא  שעזר  טובה  שהאבן 
של  מכוחן  ישראל,  לבני 
וכשנפטרים  הצדיקים, 
הקב"ה  תולהו  מעוה"ז 
וכשהחמה  חמה  בגלגל 
הבאות  בשנים  שוב  מגיע 
הצדיק  שנפטר  יום  לאותו 
להתרפאות  ושוב  שוב  ניתן 
שפעל  הישועות  באותן 

הצדיק אצל הקב"ה עבור כלל ישראל.
מיכל  ר'  הרבי  הרה"ק  בשם  שאומרים  כמו 
מזלאטשוב זי"ע דלא בכדי נקראים יום הזכרון יום 
פטירת הצדיק בשם יומא דהילולא, דהלולא בלשון 
יום החתונה דכמו שמנהג אצל חתונה  הגמ' הוא 
ביומא  כמו"כ  דרשה"  "דורון  החתן  לכבוד  לתת 
דרשה"  "דורון  הקב"ה  נותן  הצדיק  של  דהילולא 
שהצדיק  דרשה  הדורון  הוא  ומה  הצדיק  לכבוד 
ומבקשים  שמתפללים  הבקשות  שכל  מקבל? 
על ציון הקדוש עוזר הקב"ה וממלאן לכבודו של 

הצדיק בעל ההילולא לכל מילי דמיטיב.
יום כ"א תמוז יום ישועה

צדיקים וחסידים הזכירו גודל קדושת יום דהילולא 
שחל  תמוז  כ"א  יום  זי"ע  משטפנשט  הצדיק  של 
הבא  הכיפורים  יום  יחול  שבו  בשבוע  יום  באותו 
הק'  המגיד  ג"כ  שהאריך  וכמו  לטובה  עלינו 
הצדיק  של  ההילולא  שביום  בפר'  זי"ע  מטריסק 
ישועות  ומשפיעים  בשמחה  העולמות  כל  נתמלא 

לעולם הזה.
בכבוד האכסניה שטפנשט

מילין בכבודם של אכסניה  ולסיום הדברים כמה 
של  חלקם  אשרי  ברק,  בני  שטפנשט  ביהמ"ד   -
הרבנים והגבאים שיח' והנהלת ביהמ"ד שטפנשט 
שליט"א  סלמון  יעקב  אברהם  הרב  בראשות 
הטהור  זכרונו  להנצחת  כימים  לילות  העושה 
מעט  מקדש  בית  להקים  וזכה  צדיק,  האי  של 
ועכ"י  זי"ע  צדיק הקדוש בעל ההילולא  ע"ש האי 
שמו  ויזכר  הקדוש  זכרונו  ימוש  שלא  גורם  שזה 
הקדוש בחרדה ובהדרת כבוד שזה גופא משפיע 
החוזה  שפירש  כמו  ישראל,  לכלל  וישועה  ברכה 
שבזה  לברכה",  צדיק  "זכר  זי"ע  מלובלין  הקדוש 
גופא שמזכירים שם הצדיק גורמים "ברכה" לכל 
העולם כי הצדיק הוא כצינור שע"י עוברים ויורדים 
רצון  יהי  וכן  ישראל,  לכלל  והישועות  ההשפעות 
שנזכה בזכות הצדיק ברוב רחמיו יתב"ש להתברך 
ובטובת  והצלחה בטובות הגשמיות  ברכה  בשפע 
הרוחניות כל אחד בפרטות ויעורר הצדיק הקדוש 
ביחד עם אבותיו הקדושים רחמיו יתב"ש שישלח 
לנו משיח צדקינו להרמת קרנם של ישראל ולבנין 

בית מקדשינו ברחמים ורצון בימינו במהרה.

הדיין הגר"מ וובר זצ"ל מעתיר בתפילה בציון הקדוש
 למען תומכי מוסדות שטפנשט ביום ההילולא קדישא   
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ימים מקדם שטפנשט
ובמיוחד עת ביקוריהם השנתיים בעיירה ביוואלארזכרונות מהווי חיי חצר רבותינו הקדושים משטפנשט 

מאת ט. מערבי-סלמון ]תרגום משפת האידיש[

הקשר בין ביוואלאר לצדיק 
משטפנשט

התפתחות,  של  במצב  היתה  ביוואלאר  העיירה 
והיא קבלה מדי יום צורה יותר נאה, יהודי העיירה 
היו מקושרים ביותר עם יהודי העיירות שמסביב, 
עם  ובפרט  סוליצא,  וואסלוי,  באטאשאן,  כגון 
העיר שטפינשט, שם שכן חצר הקודש של הצדיק 

הגדול.
יהודי העיירה ביוואלאר היו משתדכים עם היהודים 
מהעיירות שמסביב, והיו עורכים השמחות מעיירה 

אחת לשניה.
זאת יש לציין שלא היו גומרים שידוך אחד בלא 
שנכנסו לצדיק משטפנשט לשאול בעצת הצדיק, 
היו  לא  לפעמים  ראוי.  שידוך  הוא  השידוך  אם 
עד  ממתינים  היו  אלא  לשטפנשט,  עד  נוסעים 
לימים שהצדיק הקדוש היה מבקר באחד העיירות 
שבאזור שכן בכל שנה היה הצדיק מבקר בעיירות 
אלו, בעיירה זו או בעיירה אחרת, בימי חנוכה או 
ואז היו נכנסים לצדיק לבקש  בשאר הזדמנויות, 

עצה וברכה וכדומה.
הביקור השנתי בביוואלאר

ההכנות  את  מתחילים  היו  ביוואלאר  בעיירה 
לביקורו של הצדיק משטפנשט בימי חנוכה כמה 
התחילו  ההכנות  עיקר  הביקור,  לפני  שבועות 
בביתו של ישראל אנטאנירס, שם היה האכסניא 

של הצדיק הקדוש והגבאים.
שמו של ר' ישראל אנטאנירס הלך לפניו כשומר 
תורה ומצוות וטוב לב, מלבד מה שהיה עשיר גדול, 
וגם אשתו פרומע, גם היא היתה צדקנית גדולה, 
את  מכבדת  שהיתה  בצדקותה  ידועה  והיתה 
השבתות והימים טובים באופן מופלא, והצדקות 
והמטבח הכשר שניהלה, שמם  שהיתה מחלקת, 
לחצר  שהגיע  עד  למרחקים,  לפניהם  הלך  הטוב 
הראוי  שהמקום  הוחלט  ולכן  הרבי,  של  הקודש 
הוא  ביוואלאר  בעיירה  הצדיק  עבור  לאכסניא 

בביתם של ר' ישראל ופרומע.
ישראל  ר'  היה  הביקור  וימי  ההכנות  ימי  בכל 
מניח את כל עסקיו ומסחריו, וכל דאגתו היה רק 
שהם  כמי  ירגישו  והחסידים  והגבאים  שהצדיק 
פרומע  אשתו  גם  דאגה  ולצידו  בביתם,  נמצאים 
להעמיד מטבח מהודר וטעים עבור כל האורחים, 
טויבע-ביילע,  חברתה  את  לעוזרת  לה  ולקחה 
כדי שהיא  איציק קעטרא,  ר' אברהם  של  אשתו 

תבשל עבור הצדיק.
וכאשר היו מסיימים את ההכנות והבית היה מוכן 
הצדיק,  של  חדרו  את  נועלים  היו  הצדיק,  עבור 
התפילה,  עבור  שיועד  החדר  ואת  המטבח  את 
מהקלויז  המיוחד  לשליח  ההמתנה  ימי  והתחילו 
מוכן  הכל  את  ולבדוק  לבקר  שיבא  בשטפנשט, 
ומסור על הצד הטוב ביותר, ואז הוא היה מודיע 
ופמליתו  הצדיק  יצאו  שעה  ובאיזה  יום  באיזה 

משטפנשט לעבר ביוואלאר.
האיש משלנו בחצר הצדיק

השליח המיוחד היה במשך הרבה שנים הרה"ח ר' 
יליד העיירה, אלא שמחמת  נפתלי שוחט, שהיה 

גודל אדיקותו ואהבתו לצדיקים מבית שטפנשט 
הוא זכה להתמנות לגבאי ראשון בבית הצדיק.

וכאשר ר' נפתלי שוחט היה מופיע בעיירה, היתה 
מי  כי  העיירה,  יהודי  בליבות  השמחה  מתעוררת 
בדרך  המופיעה  הקודש  רוח  על  לספר  ידע  עוד 
קבע אצל הצדיק ועל הניסים והנפלאות שהצדיק 

פועל, כמו ר' נפתלי?!
מרבים,  שמים  ירא  רק  היה  לא  שוחט  נפתלי  ר' 
הוא היה גם פקח וחכם מחוכם, הוא ידע להסתדר 
עם אנשים, מתי להגיד כן ומתי להגיד לא, מלבד 
וכי  יהודי העיירה גאים בו עד מאד,  זאת היו כל 
מסביב  העיירות  שמכל  בעיניכם,  הוא  קטן  דבר 
הקודש  בחצר  לאיש משלה  ביוואלאר  רק  זכתה 

שבשטפנשט וכגבאי ראשון!...
כשהיה ר' נפתלי שוחט מבקר בעיירה, הוא היה 
היה  אחד  כל  עבור  כמלך,  יהודיה  בין  מסתובב 
דיבור  או  רפואה,  או  חיוך,  אם  מענה,  איזה  לו 
והיה כותב לכל אחד את בקשתו על  של נחמה, 
מה  יהיה  החסידים  שלכל  דואג  והיה  הקוויטל, 
לאכול בסעודה שלישית, ושלכל אחד יגיע "כזית" 

מהשיריים של הצדיק.
נפתלי  ר'  רוקד  היה  בריקוד,  יוצאים  היו  וכאשר 
עם כל אחד ואחד, אבל הריקוד היפה ביותר היה 
כשהיה ר' נפתלי שוחט רוקד יחד עם ר' שלמה-

ראובן ור' אברהם הרוסי, שלשה יהודים אלו היו 
כאיש אחד, כל השלשה היו גבוהים, בעלי זקנים 
לבנים ארוכים ובעלי פיאות, לבושים בקאפאטעס 
כשהם  רוקדים  והיו  גבוהים,  קוטשמעס  ארוכים, 
אחוזים זה בזה, ועיניהם נשואות למרום, הריקוד 
זה  מתרחקים  היו  הם  מיוחד,  ריקוד  היה  שלהם 
מזה ושוב מתקרבים, עד שנהיו כאיש אחד, תוך 
כדי שהם שרים דברי שבח והודיה לה' שבמרומים, 
עליהם  היהודים מביטים  כל  היו  הריקוד  ובשעת 
מחיאות  כדי  ותוך  ארץ,  ודרך  כבוד  רגשי  מתוך 
כפים היו מוסיפים: אכן, אכן, אלקינו נמצא תמיד, 

אלקינו נמצא תמיד.
כתמונה הזו היו יכולים לראות כמעט בכל לילה 

שהצדיק משטפנשט שהה בעיירה.
הצדיק  של  ביקורו  ימי  מתקרבים  כשהיו 
שוחט  נפתלי  ר'  של  שמחתו  היתה  לביוואלאר, 
שהוא  עליו  לומר  שאפשר  עד  שחקים,  מרקיעה 

נמצא כבר ברקיע השביעי.
קבלת פני הצדיק

ביום  לביוואלאר  מגיע  הצדיק  היה  כלל  בדרך 
שלישי בשבוע, באמצע היום.

והעיירות  העיירה  יהודי  פתחו  לא  היום  באותו 
היו  הם  מסחרם,  ובית  חנויותיהם  את  שמסביב 
ויוצאים לקבל את  טוב,  ויום  בגדי שבת  לובשים 

פני האורח החשוב.
ועגלות,  יהודי העיירה היו סוסים  ולפי שלא לכל 
או מזחלות - אם הביקור היה בימי החורף – היו 
והיו שוכרים אצל  מתארגנים היהודים לקבוצות, 
סוסים  שני  או  מזחלת,  או  ועגלה  סוס  הגויים 
מתנדב  היה  מהחסידים  ואחד  גדולה,  וכרכרה 
החסיד  הרכב  להיות  גדול  ובכבוד  רבה  בשמחה 

והיה מחזיק את המושכות בגאוה גדולה, תוך כדי 
שזמר חסידי עומד על פיו, ולקח לו את ה' לעזר, 

וכך יצאו לדרך.
את הסוסים היו מקשטים בפעמונים, וליד עיניהם 
היו קושרים ממחטות לבנות, וכאשר הסוסים היו 
רצים, היו הסוסים נראים כצפורים לבנות העפות 

ומכות בכנפיהם.
היה  לא  ביותר,  קשה  היה  האוויר  מזג  אם  גם 
דבר שמונע את החסידים מלצאת לקבל את פני 

הצדיק הנשגב.
ר' שלמה-ראובן היה תמיד מבין הראשונים שיצאו 
לקבל את פני הצדיק, והיה יוצא בלילה האחרון 
של  האכסניא  אנטאנירס,  ישראל  ר'  של  מביתו 

הצדיק הקדוש.
ולפי שהיה לו סוס ועגלה משל עצמו, וגם מזחלת, 
הרי שבימים הללו הוא היה מרגיש כאדם העשיר 

ביותר והמאושר ביותר עלי אדמות.
הוא היה מקשט את סוסיו בקישוטים נאים, ותמיד 
היו נוסעים עמו במזחלת הרב, השוחט ור' אברהם 

הרוסי.
שלמה ראובן היה מתיישב במזחלת יחד עם בנו 
אשתו  שרפדה  המרופד  הקרש  על  הערשעלע 
פייגע, לפי שהיא דאגה שבעלה ובנה הערשעלע 

ישבו ישיבה נוחה, וכך נסעו בראש החסידים.
שטפנשט  שבין  הדרך  למחצית  באים  כשהיו 
בעדעריי,  אין  כלל  בדרך  זה  והיה  וביוואלאר, 
והיו  מדרכם,  ביוואלאר  חסידי  עוצרים  היו 
לצדיק  וממתינים  והכרכרות,  מהעגלות  יורדים 
באותו  באים  היו  משטפנשט  והמלווים  ומלוויו, 
לידיהם  הרבי  את  ומוסרים  הדרך,  לאמצע  הזמן 

המסורות של חסידי ביוואלאר.

הצדיק והגבאי ראשון ר' נפתלי שוחט, הלבושים 
באותם  שהיה  מה  לפי  ביותר  הנאים  בבגדים 
גדולה  בכרכרה  הקיץ  בימי  נוסעים  היו  הזמנים, 
עמוקה,  במזחלת  נוסעים  היו  ובחורף  ונאה, 
נוסעים  היו  ומאחוריהם  ענקיים,  לסוסים  רתומה 
מחנה גדול של סוסים ועגלות, שם נסעו המלווים 
של הרבי, חסידי שטפנשט, וגם הם היו נשארים 
לעמוד באמצע הדרך, פנים אל פנים עם החסידים 
ובדמעות,  בגעגוע  נפרדים  היו  ואז  מביוואלאר, 
ומשמר היוצא מברך את המשמר הנכנס לשלום, 
בידים  הרבי  את  מביוואלאר  החסידים  וכךקבלו 

פתוחות ולבבות נרגשות.
וארבעת  אנטאניר  ישראל  ר'  השוחט,  הרבי, 
ביוואלאר  הגבאים של ארבעת בתי המדרש של 
היו ניגשים לכרכרה או למזחלת שהרבי היה נוסע 

בה, והיו אומרים:
- ברוך הבא! - שלום עליכם, רבי!

ואז היו כל הציבור מסובבים את הצדיק ובאמצע 
השדה הירוק או על השלג הלבן והצח היו יוצאים 

בריקוד שהיה נראה שלעולם לא יגמר.
כל  יכול  היה  הצדיק  של  המלכותית  הצורה  על 

את  פניו  על  וראו  אור,  קרני  לראות  אחד 
שביעות רצונו מהקבלת פנים החמה, וכאשר 
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מעמד הילולא רבא בקלויז הק׳ שטפנשט 
של כ״ק הסבא קדישא רבינו פועל הישועות משטפנשט זי״ע  רח׳ מהרש״ל בעי״ת בני ברק

הרבי  היה  הדרך,  המשך  את  להכין  התחילו 
הקדוש מברך את החסידים השבים לשטפנשט, 

ומברך את חסידי ביוואלאר שהיה נוסע עמהם.
נערים  עומדים  היו  העיירה,  לכניסת  כשבאו 
מגודלים שעד עכשיו סגרו את הדרך בחבל ארוך, 
וכאשר נראה לעיניהם הכרכרה או המזחלת של 
את  להם  ופתחו  החבל  את  פותחים  היו  הצדיק, 
הדרך, ושאר הנערים היו שופכים דליי מים לפני 

העגלות.
הצדיק  פני  לקבל  יוצאים  היו  העיירה  גויי  גם 

וכורעים לפני הצדיק הקדוש.
כשהיו באים לפני ביתו של ר' ישראל אנטאנירס, 
מקום האכסניא של הצדיק, היו עומדים היהודים 
עליכם"  ל"שלום  ידיהם  ומושיטים  שורות,  בשתי 
וכך היה  הרבי נכנס לאכסניא, תוך כדי שהיהודים 
הממתינים נאבקו ונדחפו ודחקו זה את זה, כדי 
של  במלבוש  בידים  לגעת  הפחות  לכל  לזכות 

הצדיק.
נדחקים  היו  נאים  פיאות  עם  קטנים  ילדים  וגם 

וחפשו דרך לגשת לנשק את ידיו של הצדיק.
כשהיו מגיעים לאכסניא היה הצדיק עוצר ואומר 
את  שעבר  להשי"ת  הודאה  ודברי  ברכה  דברי 
השולחן  אצל  מתיישב  היה  ואז  בשלום,  הדרך 
לזכות  נערכים  היו  שהמקורבים  בעת  הערוך, 

לתפוס שיריים.
ימי הביקור כימי חג ומועד

ופמליתו  שהצדיק  הזמן  כל  נמשך  היה  זה  ככה 
שהו בעיירה, עבור חסידי העיירה היו הימים ממש 

כימים-טובים.
היו  בעיירה,  הצדיק  של  לביקורו  השני  ביום 
עם  הקדוש  הרבי  פני  ולקבל  לחלות  מתחילים 
בקשות. מסביב לשולחן ארוך היו יושבים הגבאים 
כל  שביקש  הבקשות   – הקוויטלך  את  וכותבים 
אחד מהרבי, חלק מהאנשים בקשו על בריאות, 
לזכות  בקשו  אחרים  פרנסה,  על  בקשו  חלקם 
לבנים, או לזיווגים הגונים עבור בנותיהם שגדלו, 

ואין להם לתת אפילו עבור נדן.
של  ובביתם  האנשים,  והלכו  האנשים  באו  וכך 
ישראל ופרומע שרתה השכינה והאירה בכל פינה.
בין הערביים היו באים חשובי החסידים להתפלל 
מנחה ומעריב, והיו נשארים עד לשעות הקטנות 
ההתלהבות  שם  היה  הללו  ובשעות  הלילה,  של 
הללו  הערבים  של  והזכרון  לשער,  שאין  באופן 

נשארו חרוטים בזכרון של כולם.
פעם אחת היה שכאשר הצדיק עבר בבית, בלוויתו 
בפתאומיות  עצר  הוא  אזי  שוחט,  נפתלי  של 
ובשלה,  טויבע-ביילע  עמדה  שם  המטבח,  ליד 
וטויבע- בניה,  בשלום  לשאול  התחיל  הצדיק 
ביילע בביישנות ובעינים מושפלות אמרה שהיא 
עבור  לבשל  זוכה  שהיא  מה  מאושרת  מרגישה 
הצדיק הקדוש ועבור הגבאים, והרבי בירך אותה 
לבשל  ושתזכה  משפחתה,  ולבני  לה  בבריאות, 
עבורו ועבור החסידים עוד רבות בשנים, כשיבא 

לעיירה ביוואלאר, ושיחיה שמה.
הצדיק  של  ברכתו  את  שמע  שוחט  כשנפתלי 
אברהם-איציק  של  אשתו  לטויבע-ביילע, 
קעטראר, אזי סיפר את הדברים לחסידים 

מה  להבין  רצו  החסידים  מנחה-מעריב,  בשעת 
היה כוונתו של הצדיק כשאמר "אז איר נאמען 
זאל אויך לעבן", שגם שמה יחיה, אבל גם נפתלי 

שוחט לא ידע לבאר את הדברים.
רצון  בשביעות  זקננו  סיפר  מכן  לאחר  שנים 

גדולה לבניו ונכדיו:
אוויר  מזג  שרר  כשבחוץ  אחד,  בלילה  זה  היה 
ר'  של  בביתו  ישב  שוחט  ונפתלי  ביותר,  קשה 
ולידידים  לחסידים  וסיפר  אנטאניער  ישראל 
ר'  הרה"ק  בנו  ושל  הצדיק  של  מהמופתים 

אברהם-מתתיהו:
אנו  ויקרים,  חשובים  יהודים  תבינו  אמר,  וכך 
שכאשר  יודעים,  שטפנשט  וחסידי  הגבאים 
הצדיק מבקש שיביאו לו את סוסו, אזי הוא נוסע 
ליער להתפלל על איזה ענין, ואז אין מי שמצטרף 
לנסיעה, שכן ציוה עלינו, והוא חוזר מהנסיעה כשם 

שנסע, ללא שיאמר איזה דבר, שקוע ברעיוניו.
אנו הגבאים יחד עם החסידים הבינו שהוא מבקש 
לשהות ביער לבדו, ולכן היינו עומדים בשער של 
בשלום,  שישוב  וממתינים  בשטפנשט,  הקלויז 
וכאשר היה שב מנסיעתו, היינו רצים לקבל פניו 
להכנס  לו  מסייעים  והיינו  הסוס,  את  ולקחת 

לקלויז.
יום אחד כשעמדנו וציפינו לצדיק שישוב, נחרדנו 
לתוך  ורץ  לבדו מפוחד,  איך שהסוס שב  לראות 
מאד,  עד  נחרדנו  שאנו  כמובן  הפתוח,  השער 
לצדיק  קרה  מה  לבדוק  ליער  נשמה  ללא  ורצנו 
מהלך  כשהוא  בו,  פגשנו  הדרך  באמצע  שלנו, 
ראה  הצדיק  וכאשר  במחשבותיו,  מהרהר  לאטו, 
אותנו מפוחדים, פנה אלינו בחיוך באמרו, "הסוס 

שלי נחרד מפני הרעש הגדול שהיה ביער"... 
]]1[ ראה עוד במילין סתימין אות כד על מעשה כעין זה שהיה אצל אדמוה"ז 
משטפנשט: ספרו לי החסידים כאשר בא אדומו"ר ז"ל לשטעפאנעשט, היה 
בעת שרצה לטייל, רכב על סוס, ומקורבו ר' שלמה נסע מאחריו גם כן על 
סוס, והחסידים נסעו אחריו עם עגלה. ופעם אחת כשרכב על הסוס, ונסע על 
הדרך קרוב מבית החיים, הרכין הסוס את עצמו לארץ, ונשאר אדומו"ר ז"ל 
שוכב על הארץ בלא שום הכאה, והסוס רץ לחצר הקודש, וישחק אדומו"ר 
ז"ל ויאמר: "וואס זאגט איר אויף דעם פערד, ער האט מורא פאר א מת, אז די 
פערד האבין מורא פאר א מת טויגען זיי מיר ניט" ]מה הנכם אומרים על סוס 
זה, הוא מפחד ממת – סוסים המפחדים ממתים אינם ראויים לשמש עבורי[. 
עכלה"ק זי"ע. ואחר כמה ימים שלח אותם ע"י מקורבו ר' שלמה ליאס ושם 
מכר אותם וקנה אחרים, ובאיחור כמה חדשים נסע האדון שקנה אותם קרוב 

לנהר זישיע ונטבעו הסוסים בהנהר.{

מהרבי  והגבאים  החסידים  שקבלו  חיוך  זה  היה 
אודות גודל מסירותם אליו, אבל מה שאמר "הסוס 
שלי נחרד מפני הרעש הגדול שהיה ביער"... לא 
היה מי שהבין, כמו שלא הבינו את ברכתה ששמה 

ישאר לחיות, וכן שאר דיבורים שהיה אומר.
ומאז אותו מעשה עם הסוס לא היה חסיד או גבאי 
שראה את הרבי עם חיוך על פניו, אלא תמיד היה 
הגבאי  כשהיה  אבל  במחשבותיו,  מתעמק  יושב 
משתתף  היה  אזי  יהודי,  של  בקשה  לפניו  קורא 
האם  שואל  היה  ולפעמים  לפניו,  שקראו  במה 
מדובר באותו האב או אותה האם שבאים להזכיר 

עצמם לפניו.
השלג שנצח את השריפה

נפתלי שוחט היה לו תמיד מה לספר. וכך סיפר:
לצאת  משטפנשט  הצדיק  כשעמד  אחת  שנה 
בדרך  זה  והיה  לביוואלאר,  משטפנשט  לדרכו 
כלל בתקופת חנוכה, כשהחורף כבר שרר בשיא 
קפאונו ולובנו, נשמעה השמועה שפרצה שריפה 
זה  והיה  בשטפנשט,  הקודש  מחצר  רחוק  לא 
לדרך,  לצאת  ההכנות  כל  את  עשו  שכבר  לאחר 

והתחילו להרגיש את עשן השריפה.
מה עושים?

הגבאים נכנסו לצדיק וספרו לו אודות השריפה, 
והאש  מהקלויז,  רחוק  לא  בוערת  שהאש 
מתפרצת לכל הצדדים, כמי שמבקשת לבלוע את 
כל העיירה שטפנשט, והיהודים אין בכוחם לכבות 

בעצמם את האש.
מה עושים?

הצדיק עמד מכסאו, וניגש לחלון והתחיל להביט 

לחוץ, בחוץ היה מזג אויר קר ויבש, השמש זורחת 
שהצדיק  החלון  ודרך  חורגת,  כאם  ומחממת, 
הפורצות  הגדולות  ראו את הלהבות  כבר  הביט, 
משטפנשט  והצדיק  ארוכים,  כלשונות  צד  לכל 

עומד ומביט.
כבדים, מהשמש  בעננים  השמים  נתקדרו  לפתע 
הזורחת לא נשאר זכר, והתחיל לרדת שלג כבד, 
כמותן,  נראו  לא  שעדיין  גדולים  שלג  פתיתי 
ובמשך כמה רגעים השתלט השלג על האש, וחנק 
נתכסתה  שטפנשט  העיר  וכל  האש,  לשונות  את 

בכיסוי לבן שמימי.
ונזדעזעו  מכליהם  יצאו  והחסידים  הגבאים 
לגמרי כששמעו איך שהצדיק אומר להם כשחזר 
שאנו  קודם  יהודים,  עכשיו  כסאו:  על  להתיישב 
האנשים  לכל  לדאוג  צריכים  לנסיעה,  יוצאים 
כל  להטיב  ישוב  והשלג  בהם,  התנקמה  שהאש 

מה שנשאר להם.
ותיכף  קדוש,  צו  כידוע  הוא  הצדיק  של  הדיבור 
מיהרו כל החסידים לסייע לכל הנצרכים בכל מה 
והפעם,  להכין את המשך המסע,  ושבו  שאפשר, 
כאות הוקרה לניסים שפעל עבורם הרבי הקדוש, 
להפרד  זקן,  ועד  מנער  העיר,  אנשי  כל  באו 

מהצדיק, וברכוהו שיעבור את הדרך בשלום.
כן, כן, חסידים יקרים, המשיך נפתלי שוחט לומר, 

השי"ת הוא לעולם, וכוחו של הצדיק הוא גדול.
במעלליו יתנכר נער

הרבי,  של  כוחו  סיפור  של  במצב  היה  נפתלי  ר' 
והביא עוד דוגמא:

והיו  נערים,  כמה  לקלויז  נכנסים  היו  יום  בכל 
מתתיהו,  אברהם  ר'  הרה"ק  את  עמהם  לוקחים 

שהיה אז כבן שבע שנה, כדי לשחק עמו.
מעל  הגשר  על  הנערים  עמדו  אחד  שישי  ביום 
המים, שהלכו מעט מים רועשים, שנקרא בישאו, 
והביטו  ועמדו  פרוט,  לנהר  ונכנסו  הלכו  והמים 
את  כובסת  העני  הסנדלר  של  שאשתו  איך  איך 

הכתונות של בניה לכבוד שבת.
ידע שהסנדלר  הצדיק  בנו של  אברהם-מתתיהו, 
ושאשתו  מקצבה,  חיים  הגדולה  משפחתו  עם 
באה בימות הקיץ בכל יום שישי בבוקר לכבס את 
הכותנות של בניה לכבוד שבת, ובזמן זה יושבים 
בניה הקטנים בבית עד שאמם שבה מהנהר עם 
הבגדים המכובסים, מיובשת מהשמש ומהרוחות.

על  והכתה  עמדה  העני  הסנדלר  של  אשתו 
הבגדים הרטובים עם המקל על גבי בול עץ עגול, 
מביתה,  שהביאה  אפר,  מי  הבגדים  על  ושפכה 
היה  לא  עניותה  מחמת  כי  ובורית,  נתר  במקום 
לה מהיכן לקנות הבורית, ורחצה כל כתונת לבד 

במים הרצים.
חבריו  עם  הילד  אברהם-מתתיהו  הגיעו  ולפתע 
הילדים ליד הגשר במקום שעמדה האשה וכבסה 
הבגדים, ולקח אברהם-מתתיהו הילד מקל ארוך, 
עלו  שהמים  עד  המים,  גבי  על  להכות  והתחיל 
היא  הבגדים,  בכיבוס  לה  והפריעו  האשה,  על 
התבלבלה ולא ידעה מה לעשות, אבל מאחר שלא 
אברהם-מתתיהו,  כנגד  ולהלחם  לעמוד  רצתה 
לאסוף את  כי אם  ברירה אחרת,  לה  נשאר  ולא 
הבגדים שעדיין לא כבסה, ואת שני בניה הקטנים, 
שלקחה עמה כדי שלא יפריעו לאביהם בעבודתו 

היחידה שהיה לה בשבוע זה, ושבה לביתה.
כשראה הסנדלר שאשתו שבה במהירות לביתה, 
ואם  הביתה,  לשוב  היום  מיהרת  למה  שאלה, 
כך,  כל  גדולה  במהירות  הבגדים  לכבס  תוכלי 
שאני  ממה  יותר  הרבה  להרוויח  תוכלי  הלא 
שהבגדים  האשה  לו  וספרה  בסנדלרות,  מרוויח 
אינם מכובסים, אלא שבנו של הצדיק לא  עדיין 
נתן לה לכבס את הבגדים, שבכל מקום שהלכה 
והתרחקה ממנו, הלך הוא אחריה והכה כל העת 
וכך רדף אחריה  והרטיב אותה  עם המקל במים 

עד שראה שהיא הלכה משם.
המשך בעמוד 7 <<
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באר בשדה - שטפנשט

מעמד הילולא רבא בקלויז הק׳ שטפנשט 
של כ״ק הסבא קדישא רבינו פועל הישועות משטפנשט זי״ע  רח׳ מהרש״ל בעי״ת בני ברק

כ״א תמוז תש״פ

שיחה עם הרה"ג רבי נפתלי צבי פרוש שליט"א 
יו"ר ומנהל "דגל ירושלים" אודות שרשרת הנסים והפלאות 

שזכה לראותם מקרוב בחסותו ובליוויו של
 הרה"ח המפורסם ר' פנחס שלום ווסרמן זצ"ל

הצדיק  של  המפורסמים  החסידים  אחד 
הסגולה  דבר  את  פרסם  אשר  משטפנשט 
הפלאית לבוא במיוחד ולהתעקש על קברו של 
הצדיק משטפנשט היה החסיד רבי פנחס שלום 
ווסרמן זצ"ל מיאס אשר לא זכה להשאיר זש"ק, 
אבל רבי פנחס שלום ווסרמן זכה שהרבה שהיו 
ורחמים  ישועה  בדבר  נפקדו  לזש"ק  זקוקוים 
בציון  התפילה  סדר  את  להם  שגילה  בזכות 
זכה  עצמו  הוא  בגבעתיים,  משטפנשט  הקדוש 
הראשון  אדמו"ר  הרה"ק  בציון  גם  פלאי  לנס 
משטפנשט ביאס כאשר היה זקוק לדבר ישועה 
והחל  ביאס  העלמין  בבית  הקדוש  לציון  ונכנס 
ובקשות  תהילים  פרקי  עצומות  בשאגות  שואג 
עד שנושע באופן פלאי. את הרה"ג נפתלי צבי 
בימים  להשיג  למאוד  עד  קשה  שליט"א  פרוש 
דיני  על  העולמיים  למבחנים  ההכנות  של  אלו 
השבע  שנת  לקראת  העולם,  ברחבי  שביעית 
שנת וצוויתי את ברכתי שבפתח. אולם מששמע 
את מבוקשינו לפרסם את הסגולות שהפיץ רבי 
לנו מזמנו  פינה  זצ"ל מיד  ווסרמן  פנחס שלום 
אף  הוא  פלא,  מעשי  לנו  וסיפר  לב  ברוחב 
הפציר בנו שלא נפרסם את שמו בהיותו צנוע 
ונחבא אל הכלים, אולם למען פרסום זכרו של 
האי צדיק ולמען הנצחת זכרו של מקורבו הרב 
ווסרמן נאלצנו להמרות את פיו ולפרסם דברים 
לעולם  גאולה  ולהביא  לזרז  ובכך  אמרם  בשם 
בב"א, והוא רחום יכפר.לסיום נזכר הרב פרוש 
ר'  הרה"ח  מאביו  מענינת  באנקדוטה  שליט"א 
מנחם זצ"ל, שהינו פעם באירוע ליד ת"א ביום 
ההילולא קדישא של הצדיק משטפנשט והזכרתי 
רבי,  השטפנשעשטער  של  היא"צ  שהיום  לאבי 
כששמע זאת אבי רבי מנחם שכבר היה חלוש 
וזעק:  כארי  והתנער  התחזק  גלגילם,  כסא  ועל 
זצ"ל  מיד, אבא  נוסעים  שוין"  "נפתלי, מפארט 
התלהב מהעובדה שיזכה להיות ביום ההילולא 
ובעזרתכם  נסענו  ואכן  הקודש,  בציון  קדישא 
אבא  הקודש,  לציון  עד  והגענו  דרך  פילסנו 
זכר לי זמן רב את הזכות שזכה להתפלל ביום 

ההילולא בשטפנשט. 
*

הרב סלומון: כיצד הכרתם את הרב פנחס שלום 
ווסרמן?

לאחר  מספר  שנים  פרוש:  צבי   נפתלי  הרב 
ביתי  דלת  על  מתדפק  הימים  באחד  נשואיי, 
יהודי חסידי תמים לבב דמות של חסיד רומני 
ישר  אלי  פונה  והוא  המלחמה,  מלפני  טיפוסי 
לציון  תפנו  ילדים,  לכם  שאין  שמעתי  ולענין: 
הציון  היכן  אותו  לשאלתי  משטפנשט,  הצדיק 
ומה איפה פירוש הוראתו ובקשתו, נענה ואמר 

נוסע  אני  יצחק.  בנחלת  החיים  בבית  הציון  לי, 
עם  נוסע  אני  היום  וגם  קרובות  לעיתים  לשם 
מישהו אחר. אתה תקח ספיישל ]מונית לנסיעה 
מיוחדת[, את ה"ספיישל" אני משלם, אמרתי לו, 
אתה משלם, הרי יש לי כסף, והוא ענה לי, אתה 
תשלם כשתהיה אבא, הוא נתן לי כסף, אמרתי 
לו, והלא אינני יודע היכן הציון הקדוש, ענה לי 
ר' פנחס, אני לוקח עמי את הרה"ג ר' מ"ו, ר"מ 

בישיבת גור, שגם הוא ממתין כמה שנים לבנים, 
עם  הק'  הציון  אצל  עומד  אותי  תראה  אתה 
היהודי הזה, ובקיצור, הוא הודיע לי, אתה מגיע 
לרבי עם ספיישל, כך הוא היה מורה לנו להגיע 

עם המונית ספיישל.
כשבאתי לשם כבר ראיתי אותו מתפלל שם על 
הציון, בדרך חזור רצינו לשלם לו את הכסף, אבל 
הוא מאד כעס, ושאל למה אתם מתרגזים עלי 

שאני משלם, השי"ת יעזור כשתפקדו תשלמו.
מעשה זה היה בערב ראש חודש ניסן תשמ"ו.

הבכורה  בתי  נולדה  תשמ"ז  פורים  במוצאי  וב"ה 
!!!!

כשהוא הגיע אלי זה היה שבועיים אחרי שחזרתי 
מארה"ב, שם שהיתי במשך שלש חדשים, וכיצד 

אב',  חיים  ר'  ממול  שכן  לי  היה  עלי,  ידע  הוא 
שהיה לו כמה אחיות מבוגרות ועדיין לא מצאו 
את זיווגן, וגם לו הוא אמר שיסע לציון הק' של 
ואז  ימצאו את הישועה,  רבינו משטפנשט ושם 
יודע  אתה  אם  אתה,  היודע  חיים,  ר'  לו  אומר 
על הצדיק, יש לי כאן שכן ממול שהוא מצפה 

לישועה של זש"ק כמה שנים, תפנה אליו.
ואכן הוא אומר ועושה המתין עד שגמרתי את 
השיעור ועלה אלי הביתה ודיבר עמי ושלח אותי 

להתפלל בציון הקדוש.
ושם נושעתי בסיעתא דשמיא!!

הוא  שגם  אברך  על  לי  נודע  תקופה  לאחר 
פ' מחנך  והוא הרב  מצפה כמה שנים לזש"ק, 
הנה  לו,  ואמרתי  לר"פ  באתי  המסורה,  בת"ת 
לו  אין  אבל  כסף  הרבה  ב"ה  לו  יש  זה  אברך 
ילדים בבית, מה יש לו מזה, ואז הוא אמר לי 
קח כסף ותן לו ואמור לו שיסע לשם, אני ירדתי 
לאברך הזה וסיפרתי לו את הסיפור, הייתי אצל 
ר' פנחס ווסרמן, ולאחר כשנתיים מתקשר אלי 
האברך וסיפר לי שנולד לו בן, והוא הזמין אותי 

לשלום זכר.
*

פולק,  יהושע  הרב  של  בנו  סיפור,  עוד  ונספר 
עם  כל  את  שעורר  פולק,  טוביה  מאיר  הרב 
אמונה  בדברי  בתו  על  הנורא  בהספד  ישראל 
בנים,  לו  היו  לא  נישואיו  לאחר  בה',  פשוטה 
נושע  ואני לקחתי אותו אחרי שנים שכבר לא 
ואני  משטפנשט,  רבינו  של  הק'  לציון  בזש"ק 
אותי  שאל  בהלוך  נסיעתנו  שבדרך  איך  זוכר 
אם יש לו סיכוי שעוד יהיו לו ילדים, כי זה היה 
כבר שנים לאחר נישואיו, אמרתי לו, תראה, אנו 
נוסעים למקום שרואים שם ישועות, תבא לשם 

ותתפלל ותבקש ובע"ה תוושע.
לישיבת  חזרנו  התפללנו,  לשם,  אותו  לקחתי 
"עטרת", שם הוא מכהן כמשגיח, וברוך ה' שהוא 

נפקד בזש"ק ונולדו לו הרבה בנים ובנות.
*

ואספר עוד סיפור: אמי ע"ה היתה צריכה לעבור 
ניתוח, היא היתה מאד לא רגועה, לקחתי אותה 
חזרנו  וכאשר  רבינו משטפנשט,  של  הק'  לציון 
הלכנו לפרופסור, ואז היא נכנסה לחדר הניתוח, 

ללא שום מתח ולחץ, וב"ה שהניתוח הצליח.
*

ר'  בן  שלום  פנחס  ר'  שמו  היה  ווסרמן  הרב 
שמואל בנימין. והיארצייט שלו הוא בט"ז כסלו 
חלקה  י"ב  )גוש  המנוחות  בהר  ונטמן  תשנ"ז, 
ויהיו  לזש"ק,  זכה  לא  הוא   )5 קבר  ג'  שורה  ב' 

דברינו אלו לעילוי נשמתו בגן עדן.

המשך בעמוד 7 <<

מצבת הרה"ח רבי פנחס שלום ווסרמן זצ"ל בהר המנוחות, 
על מצבתו נחרט: "מנחיל אמונת אומן בבורא עולם ובצדיקי 
הדורות, דבוק בתום ברבותיו הצדיקים הרה"ק משטפנשט 

ומריבניץ זיע"א"  

איך פועלים ישועות
בציון בשטפנשט



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו לקלל  רצו  בלעם  בלק  עם למה  את  השמיד 
כך היום  -ישראל  לקלל גם  רוצים  ובלעם  בלק 

ר"ת:   {שבל"ק  ישראל  עם  את  נט,  בולהשמיד 
ועדת הכספים{ ושניר,  קיברמן,  ל בלע"ם  }יו"ר   .

פוררעפיד,  ל   {גנץ},  ני בר"ת:   יכאלי,  מ    ,ודד 
 השם יעזור............

 ש. איך יודעים שבלק היה אמריקאי? 
 אר......"-ת. שהוא אמר "ואשר תאור יו 

  את שסיים אחרי . קוגל בא לי -בל"ק ר"ת 
 המנה. 

 . מנה  עוד לי בא- ם''בלע  אומר
 בטנו על טפח  , מנות שאכל כמה אחרי

 ...סיר חצי נטמן פה ס''פנח  ואמר

חסיד: שאל  לאדמו  מתנגד  מביאים  ר  "למה 
כשהוא אוכל רק כמות של  ,ארבסצלחת מלאה ב
כפיות?  החסיד:  שלש  סיבה,   עונה    מאותה 

שראש ישיבתך נכנס להיכל עם גמרא בא בתרא 
במשך    עבה, דפים  שלשה  רק  לומד  הוא  אבל 
 ....הזמן.

 מה נכבד היום
בו זכינו לפתוח עלון חדש 

ונקרא לשמח כלל ישראל 
 שמו בישראל

 "השמחה בעניני דיומא"
שבו יבואו מידי שבוע בדיחות  
משעשות ומצחיקות לשמח 

את הלבבות, ישתבח הבורא  
שנתן לנו הכוחות להוציא 

גליון זה לאור, יעזור ה' ונזכה  
עוד  שמח את עם ישראלל

ועוד ושיבוא משיח צדקינו 
 בקרוב, אמן. 

נשמח לקבל כל מיני נ.ב. 
 והערות והארות רעיונות 

 על הגליון במייל:
a0503210@gmail.com 

 
 בברכה מרובה
 העורך

 הודעת מערכת:
 גיליונות  2השבוע יוצא 

.  4גיליון בלק א', מספר: 
. 5גיליון בלק ב', מספר: 

 שבת שלום.
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  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

איך קוראים לממשלה הנוכחית? 
 ........ משלה מעצבנט מ 

ענה אותו   למה אתה יושב. והעיר לו:  'ויברך דוד'פלוני ראה מישהו יושב ב
 בלי פרנסה?  כשישבתי בבית,ם למה לא אמרת כלו  מישהו:

לצרוח    םחוקיהבמסגרת   יחוייבו  גברים  מרצ:  שיוזמת  לנשים  גברים  בין 
 .......כשיראו ג'וק.

 כפי שדיוחנו שבוע שעבר. 
 בנט לא מפספס יום אחד מהלשכה בכנסת ובעיקר במשרד ראש הממשלה. 

 העיקר שידעו שהוא רה"מ כי כל יום 
  צא מהבית לכנסת.כשהוא יו  בנט מצטלם  8:25בשעה: 

בכניסה לכנסת כשהוא אומר בוקר טוב  כשהוא  בנט מצטלם 9:15בשעה: 
  , הרי הוא אמר שהוא ראש הממשלה של כולם. למאבטח

על כסא ראש הממשלה בפתיחת הישיבה במבט   בנט מצטלם  9:45בשעה: 
 של 'צלם אותי כאילו אני לא רואה'. 

כדי שככווווולם  בנט מסיים את הישיבה ושולח את התמונות 10:30בשעה: 
 ידעו שהוא ראש הממשלה............ 

 קוראים יקרים: 
 השמחה נא לשלוח למערכת! לכל מי שיש לו מאמרים בעניני 

 . a0503210@gmail.com נא לשלוח במייל:

  ניתן לשלוח את החומר

 שלכםהמצחיק 

 למייל: 
a0503210@gmail.com 

 עד ליום שני בערב.



 

 

 

 

 החלב "  :ילד?"  בוכה  אתה למה?   קרה מה: "אבא"ווואאאאההההה : "ילד)  1(
 על   נשפך  הוא"   :ילד"  .שנשפך  חלב  על  בוכיםלא,  מתוק : "אבא"   לי  נשפך

 ווואאאאההההה........" : " אבא. "שלך החדש הפלאפון
,  פעם שמשקרים  כל  על  זה  ענה ?  רעמים  יש  מדוע: ' אביו  את  שואל  ) ילד2(

עכשיו  שאל  הילד  רעמים   המון  היה  מוקדם  בבוקר  פעם  הרבה  כך  כל  למה 
 ... העיתונים כל את כעת מדפיסים כי  פשוט אביו ענה? בעולםצצים   שקרים

) פוליטיקאי מגיע לעיירת פיתוח חדשה, ראש העיר אומר לפוליטיקאי: "יש  3(
לנו כאן שני בעיות גדולות" "מה הבעיה הראשונה", שואל הפוליטיקאי: אין 
לנו כאן רופא". הפוליטיקאי מוציא את המכשיר הנייד שלו ומתקשר תוך כדי  

יגיע לכאן   רופא, מה הבעיה השנייה?" הליכה, הוא חוזר ואומר: "זהו מחר 
 "אין כאן רשת סלולרית................." 

 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

 ! בית שמשבשורה משמחת לתושבי העיר 
 . 2ניתן לקנות את החוברת לא נפסיק את השמחה חלק 

    0548426869. פלאפון:  56ר' אהוד גוזלן. רחוב: ריב"ל  ל:צא
 לתאם מראש.

תֹוָרה    עֹר ּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ׁשְ   ה')     ,  (כ"בַוּיִ
כשראה בלק שבני ישראל מנצחים שלא כדרך הטבע, שהרי סיחון ועוג  
תורתם   בכוח  ישראל  באו  לנצחם,  הטבע  לפי  שייך  ולא  היו,  ענקים 

וניצחום, הבין שאין צבא בעולם שיכול עליהם, כי הם רוחניים,  -ותפילתם  
והצבא החזק ביותר נמצא בפיהם. ואם כן, מה עושים? לכן שלח לקרוא 

 בפיו ויודע לקלל, כביכול, כוחו שמו של ישראל.  לבלעם, שכוחו 
 הדבר תורה לעילוי נשמת:

  ,ר' יוסף פנחס בן שרה אמינן זצ"ל 
אורה בת יוכבד ע"ה  טורן בת רחים וזוהרה.  

לל ל

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 

ממימיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 בר ‰עורך„
למה לא קנינו בזמן? 
זה היה המילים שאנשים רצו  
  לקנות את חוברת הבדיחות 

אבל  בחודש תמוז אשתקד 
 הבדיחות.  כבר אזלו חוברות

יש לכם הזדמנות.  
נשאר כמות מצומצמת מאוד 

. 2של חוברת הבדיחות חלק 
 ניתן לקבלו עד הבית  

 ₪ בלבד   10מחיר של ב
המשלוחים רק בירושלים  

 058-323-49-41בפלאפון: 
משלוחים חינם בירושלים 

 שעות. 72בלבד תוך 
סנהדריה  בשכונות: המורחבת,   סנהדריה, 

, עזרת תורה, 80אילן, גוש  -רמת אשכול, בר
שמואל הנביא, ארזי הבירה, מעלות דפנה, 
צאנז,  קרית  ברוך,  מקור  גאולה,  בוכרים, 
בעלזא, בית ישראל, מאה שערים, נוה צבי, 
סרוצקין, רוממה, שיכון חב"ד, מנחת יצחק,  
גני גאולה, מתחם שנלר, זכרון משה, כרם 

 יבה. אברהם, מוסררה, והסב

בברכה: שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו

מבצע כיבוד אב ואם 
 עות שוות במיוחד יוצא לדרך עם הפת

 עוד פרטים  
ים הבא  נותבגיליו

‡˙‡

י לאלא ללששׁשלחלח ה'"בהללללללללל

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל
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 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
 

  ‰עלון  בחסו˙
 

 

 וח מודעות בזכרון משה:ל
.  9999אברך ירא שמים מוכן ללמוד עם ילדכם עד שידע גמ"ח לכלי עבודה להוציא שולחנות וכסאות לשמחות. נא להתקשר  

מקומות, שיסיע אתכם לפולין ולרוסיה, ליארצייט של הבד"צ העדה החרדית. הלוייתם   15אם אין מענה נא להשאיר. טנדר בעל  
ע"י אברך ירא שמים שיש לו אסמכתא לאוזני המן בטעם פרג. הרבנים    תצא בשעה שלש. בדיוק אנו מנפים את הקמח שנבדק

מבקשים, להוציא את הרבנים הגאונים מבתיכם ולזרוק את המחשבים על ראשה של אשה אלמנה צעירה שנשארה לבדה, אחר 
והצדיק יהא   האסון הנורא בלידת התאומים, שיחיו. הצבור נקרא לשלום זכר, בבית ההלויות שמגר בשעה שתים בצהריים.

מליץ יושר על בשר בקר טרי בהשגחת בד"צ חוג חתם סופר. מחסן להשכרה בתוכו פנטהאוז בן חמשה חדרים, בזיל הזול. שלח 
מכתב לרבי. נגד הטלפונים הלא כשרים הפגנה על גזירת התימנים. דירה משופצת משעת קצירה. עשויה מקמח ומים ללא חשש 

תצא במיטה ברחוב שומרון אחד. שני תוכים של תלמיד חכם שלקה בליבו, מחתן בן קטניות. הכנסת כלה חשובה הלויתה  
חמישים, בציון הקדוש מיבניאל, בלי טריקים, בלי שטיקים, הבטחתי ונושעתי, אנא תרמו בעין יפה. דירה בת חמשה חדרים. 

ע. הצבע ג', גדולי הדור יתפללו יום יתפללו עליך בכותל. שומו שמים. הרבי מסאטמר. אסור להצבי   40ארבעים שקל פיצה.  
עליך, במחיר משקפים אחד חנם. איסור גמור להשתמש באינטרנט. כתובתנו באינטרנט: הכלה החשובה מרת ביבי סיטר תשמור 
על ילדכם כל הצום. דייאטה אחת ולתמיד אחד שמנה מאד, ספירת העומר. בתוך הסוכה. עם כל הקשוטים. שיפוץ כל הדירה, 

 ור. והאסלות בחינם. גיוואלד, שלש שעות מחכים בים ומחה ה' דמעה מעל כל פנים יחי אדוננו מלך המשיח.חנוכיה מכסף טה
 הרב מיכאל לסרי 

 . ששלח זאת למערכת עבוד  תודנו לר' מאיר
 שימו לב! נשאר חוברות בודדות.

 .'2ניתן לקנות את חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה  בשורה משמחת
 לתאם מראש. .  0527133917פלאפון: . 5קסמא -ר' חיים אחרק. רחוב: ר' יוסי בן  אלעד:

 .25דירה   2קומה  82רחוב: ועד ארבעה ארצות  ברמות פולין: ירושלים:
 ק"ב {ליד דואר ישראל}. 9רחוב: רחובות הבוכרים (דוד)  מרכז העיר:                            

  5662240-02טלפון:  52/4רחוב: החוזה מלובלין   Bגבעה  ביתר עילית:חדש! חדש! חדש! חדש! 
 בלילה.  22:00 - 21:00לתאם מראש בין השעות:                                                  

 בשעות הערב.  לתאם מראש 02-5803804טלפון:  ,1קומה  30רחוב: האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין  Aגבעה 

                    בנוי לכל שנת ה'תשפ"מ
  באת העלונים שייצאו בעזרת השם בשנת תשפ"  * רוצה לקבל לבית

 41-49-323-058 -להתקשר עוד היום  המשלוחולשלם רק על עלות 
 ₪ לחודש. ₪6 לחודש. למנויים ישנים  7עלות המנוי 

 במתנה.  2הראשונים מקבלים את חוברת מס'  10שימו לב! 
 מספר המקומות מוגבל.

, עזרת תורה, שמואל הנביא, ארזי 80אילן, גוש -המורחבת, רמת אשכול, בר סנהדריה, סנהדריה ירושלים בלבד בשכונות:
הבירה מעלות דפנה, בוכרים, גאולה, מקור ברוך, קרית צאנז, בעלזא, בית ישראל, מאה שערים, נוה צבי, סרוצקין, רוממה, שיכון 

 בה. והסבי מוסררה, חב"ד, מנחת יצחק, גני גאולה, מתחם שנלר, זכרון משה, כרם אברהם,

  

  הקלדותת
 במחירים מוזלים
058-3234-941 

השכרת אופניים חשמליים ורגילות. 
  קורקינט חשמלי.

 ו יש גם תיקונים, אצלינ
 רגילים. + ומכירת חלקי אופנים חשמליים

0527-625-454 

  הטשולנ'ט הביתי  

בכל ליל שישי מתקימת מכירה של השולנ'ט  
  רושליםהביתי בר"ח שלמה מוסאיוף בי

 בערב 20:00מהשעה: 
 ₪050-437-0548.    22מנת טשולנ'ט  





g @gmail.com




