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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 חוקת   -   נפלאים 

 
 "אדם כי ימות באוהל" (יט, יד)

ברודי, חלק מתושבי קופה מיוחדת לגמילות חסדים הייתה בעיר  
פעם   בכל  לקופה.  לתרום  הגבאים  לקריאות  נענו  לא  העיר 
שביקשו מהם לתרום עבור מקרה מסוים, הערימו הללו חבילות  
קושיות על הנחיצות והצורך לתרום מהונם וחיפשו סיבות מדוע 

 מצדיק צדקה מכספי ציבור.המקרה הזה אינו 
ברו של  רבה  קלוגר,  שלמה  רבי  אל  הגבאים  לו  הגיעו  ושחו  די, 

 דברים כהווייתן.  
חז"ל:   שחילקו  את  הוא  מבין  שעתה  ואמר  שלמה  רבי  נענה 
בגמרא דרשו חז"ל את הפסוק "והודעת להם את הדרך ילכו בה" 

את   - ואילו  חסדים.  גמילות  זו 
המתים   עם  שעושים  החסד 

חז"ל אמת",   כינו  של  "חסד 
לתשלום   מצפה  "שאינו  לפי 

 ."גמול
תמהתי   רב  -מעודי  י  הסביר 

חז"ל   -שלמה   חילקו  מדוע 
לשניים.   החסד  סוגי  שני  את 
לי   נתחוור  עתה 
עבור   לתרום  שכשמבקשים 
שבודקים  יש  ועניים,  חולים 
הם   בה",  ילכו  הדרך  "את 
לראות  ומדקדקים  מחפשים 
לפיה   דרך  ימצאו  שמא 

באמת ולא הנזקק איננו נזקק  
כן  שאין  מה  לו.  לתת  חייבים 
ב"חסד  מדובר  כאשר 

המתי עם  שם שעושים  ם" 
הוא   הזה  שהמת  לכולם  ברי 
ומוכרחים   "מהודר"  מת 

 לעשות עמו חסד... 
 (במחשבה תחילה)

 

את העדה אתה ואהרן    "קח את המטה והקהל   
 אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם" (כ, ח)

הרה" אמר  מובא,  צדיק  לראש  עטרה  צבי בספר  יעקב  רבי  ק 
כי דרך הצדיק שרוצה לעורר אדם לתשובה    מפוריסוב זי"ע, נרמז

ולהחזירו למוטב הוא מדבר עמו במילי דעלמא, בלי שאותו איש  
י הצדיק בלבו,  מרגיש שמדברים עליו, ורק אחר כך נכנסים דבר

 ומעצמו מתעורר לעשות תשובה. 
ים א' ח, נח),  לשון 'להטות לבבנו אליו' (מלכ  -זהו 'קח את המטה'  

אל לה' יתברך, 'ודברתם כלומר: כשתרצה להטות לבבות בני ישר
כשתדבר עמהם   -אל הסלע לעיניהם'  

יהיה בעיניהם כאילו אתה מדבר אל 
וכך  עליהם,  כוונתך  ואין  הסלע 

ריך שתתעורר נשמתם תפעל בדב
 לתשובה.

 (ילקוט מאיש לרעהו) 

 "יען לא האמנתם בי" (כ, יב) 
נה נד:  (שבת  מיתהבגמרא  "אין  נאמר  מקשה    .)  חטא",  בלא 

הגמרא והרי משה ואהרן קיימו כל התורה ומתו, ומתרצת הגמרא  
אמנתם בי", וחטא זה גרם  שחטאו במי מריבה כדכתיב "יען לא ה

לא   עדיין  בי,  האמנתם  {אם}  "הא  הגמרא  ומסיימת  למיתתם. 
 גיע זמנכם ליפטר מן העולם". ה

"גדול אחד" ששאל: מה  בספר "תולדות יעקב יוסף" הביא בשם 
להאריך   מאמינים  הצורך  היו  ואהרן  משה  שאם  לא   -ולהרחיב 

ל "יען  לכתוב  מספיק  הרי  העולם.  מן  להיפטר  זמנם  א הגיע 
 האמנתם בי", זהו החטא וזוהי הסיבה למיתה. 

ומתרץ באופן נפלא: קיימא לן  
של   שנותיו  רוב  שעברו  שכיון 
אינו  שוב  חטא,  ולא  אדם 

ר משה  כן,  אם  בינו  חוטא. 
ישראל  את  שהוציא 
ממצרים בגיל שמונים ונפטר 
הרי   ועשרים,  מאה  בגיל 
שעברו רוב שנותיו בלא חטא  

כיצד אם כן    -ודם מי מריבה  ק
חטא    אלכן נאמר שלול,  אחט

זמנ הגיע  לא  מריבה  ם  מי 
אז   או  העולם.  את  לעזוב 
הרבה   חי  משה  שהיה  ייתכן 
כן   ואם  שנה,  לק"כ  מעבר 
ואף  שמונים  שבגיל  יוצא 

לא מא עדיין  עשרים,  ה 
 מוכרח שעברו רוב שנותיו. 

 (במחשבה תחילה)

ואת   אהרן  את  "קח 
 אלעזר בנו" (כ, כה) 

אהרן   את  בדברי   -קח 
אני    ן לבנך מה שאיןאמור לו אשריך שתראה כתרך נתוניחומים.  

 זכאי לכך. (רש"י)
לאוטובוס,  בתחנה  המתין  זצ"ל  שאול  אבא  ציון  בן  רבי  הגאון 

ם ושאל: "אני חוזר בתשובה, מקיים מצוות, והנה ניגש אליו אד
 מדכדך אותי מאוד"...  אבל עדין מרגיש כל כך רחוק... וזה

  ב"ה את כל התורה. הכל אני מבין השיב רבי בן ציון: "כבר למדתי  
לבחון אותי. חוץ מדבר אחד שאיני מבין: את בעלי  ויודע. תוכל  
 התשובה"... 

יתי יוצא לרחוב ורוקד  והסביר: "אילו הייתי אני בעל תשובה, הי
יצחקו שמחה!  לא   מרוב  הם  בשפע.  ילעגו  שרוצים.  כמה  עלי 

זכיתי!  במה  יודע  אני  אבל  יבינו, 
שכת  מה  בעיניך  הרמב"ם  המעט  ב 

י  ו): "אמש היה זה שנאו,  ז  (תשובה
ומרוחק  משוקץ  המקום.  לפני 
ונחמד  אהוב  הוא  והיום  ותועבה. 
מובדל  זה  היה  אמש  וידיד...  קרוב 

ם 

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושר' בן  פנחסר' 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

את 
ם  
 
  

 

 
 
  

 

 

 
 

ומ
ש

 ָמה ָאנוּ ֶמה ַחיֵּינוּ""
אְנז זי"ע חּור ֶאָחד ִנְכַנס לרה"ק ִמּצַ  .ּבָ
י, ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך? ַאל אֹותֹו ָהַרּבִ  ׁשָ

ה,  חּורמֹׁשֶ  .ָעָנה ַהּבָ
י  ה? -ָאַמר לֹו ָהַרּבִ  ֵאיֶזה מֹׁשֶ

ל ַיֲעֹקב  ן ׁשֶ ה, ַהּבֵ חּור. -מֹׁשֶ  ָעָנה ַהּבָ
י. ַאל ָהַרּבִ  ֵאיֶזה ַיֲעֹקב? ׁשָ

חּור  ָבר -ָאַמר ַהּבָ אן ּכְ י, ֲהֵרי ֲאִני ִמְסּתֹוֵבב ּכָ ַרּבִ
יר אֹוִתי? י לֹא ַמּכִ ָהַרּבִ ֵכן ׁשֶ ִנים, ֲהִיּתָ  ָהמֹון ׁשָ

י ׁש  ַאל ָהַרּבִ ה? ׁשָ  ּוב, ִמי ַאּתָ
חּור  ְלַבּסֹוף י, ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ִמי ֲאִני! -ָעָנה ַהּבָ ַרּבִ

ה לֹא אָ  י, ָלּמָ ו ִמיָאַמר לֹו ָהַרּבִ י ַעד ַעְכׁשָ ַמְרּתִ
ה.   ַאּתָ

יחֹות ֹקֶדׁש  יְנָקא) -(ׂשִ  ְסּפִ
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 וסיפורים  ליקוטים  
 חוקת   -   נפלאים 

 
יום הוא מדובק בשכינה, צועק ונענה מיד"... ואתה עוד  מה'... וה

 מדוכדך"?!
איפה   בשכינה!  להדבק  האמת.  לאור  זכית  אבל  מושלם?  "אינך 

אי  ואיפהלשעבר  חבריך   איך  ושמח.  שש  אינך  היאך  נך  אתה! 
 יוצא במחול"?!...  

 (יגילו במלכם) 
 

 "קח את אהרן ואת אלעזר" (כ, כה) 
 בדברי ניחומים (רש"י)

ממורמר לפני הצדיק רבי אליהו ראטה זצ״ל   צב יהודי פעם התיי
ובפיו טענה קשה וצודקת כלפי חתנו: נולד לו נכד, בן לבתו, זמן  

 והנה חתנו אבי הבן, עשה כבר ב״ה כמה בריתות  הברית קרב ובא,
לחתנו   להעיר  כדאי  האם  בסנדקאות  פעם  אף  כיבדו  לא  ועדיין 

 על כך?
״שלו על  וחשש  ללבו  שהבין  אליהו  את  רבי  וניחם  פייס  בית״  ם 

בדברים   חתונה האיש  בסעודת  מופיעים  ״כאשר  הבאים: 
מעדיף שפלוני  מצינו  מנות,  סוגי  בכמה  הקרואים  את    ומכבדים 

המנה   את  ואלמוני  הראשונה  המנה  אני  ואי  ההשנייאת    - לו 
 וקא את המנה העיקרית״.ודמעדיף  -מטעים רבי אליהו 

וב על המנות הקטנות  ״מה לך לחש  -הפטיר רבי אליהו    -״ובכן״  
הצדדיים. הדברים  המנה   על  וזו  נכד  לך  שנולד  בס״ד  זכית  הרי 

ח דעתך העיקרית! שמח עמו ותן תודה לה׳. קח את העיקר והס
  ס לעיקר״.מכל הדברים הטפלים והפחות חשובים ביח

 (איש חסיד היה) 
 

 "קח את אהרן ואת אלעזר" (כ, כה) 
 בדברי ניחומים (רש"י)

ורצו שבור  כיהודי  לפני  התייצב  האץ  מאיר ד״ק  רבי  מו״ר 
לו, הוא הקדיש לה    ההייתמפרימישלאן זצ״ל ותינה צרתו: חנות  

ל למענה כחמישים שנה, ועתה בערוב את מיטב שנות חייו, עמ
 . ״למה לי חיים בלי החנות״? בכה האיש. ימיו נשרפה

לך״   הרבי    -״אסביר  יותר   -ניחמו  החנות  את  אהבת  ״אתה 
ולכן רצית שהחנות תאריך ימים יותר ממך  משאהבת את עצמך,  

מש  - יותר  אותך  אוהב  הקב״ה  רצה  אבל  ולכן  חנותך,  את  אהב 
 החנות...״שאתה תאריך ימים יותר מ

ויצ  האיש  של  לבו  על  הדברים  כשהוא  נתקבלו  הרבי  מבית  א 
  מאושש ומרוצה. 

 

"ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל"  
 (כ, כט) 

 ונותן שלום (רש"י)תוך שהיה רודף שלום מ
עמוק  שיעור  זצ״ל  שאול  אבא  ציון  בן  רבי  הגאון  שאמר  אחרי 

ש כארבע  רצופות במשך  עות 
ועדיין לא סעד את לבו, מלבד  

מזונות לברית   ,מעט  הוזמן 
קט  ילד  להכניס  ע"מ  מילה 

 בבריתו של אאע"ה.

הברית שכ למקום  האם  ,  הגיע  שהורי  לא  התברר  הגיעו, עדיין 
וכך   ,בנועם ״נחכה״ ון  אחר, הגיב רבי בן ציאוטובוס מתל אביב הת

 המתין והמתין שעה ארוכה. 
השיב רבי בן   -מלווהו. ״וודאי שלא״  ״לא חבל על הזמן״? שאל  

״תראה כמה אבי הבן לחוץ וכמה היולדת נבוכה. בכל דקה  -ציון 
 שאני כאן, אני שומר על שלום הבית...״!

 (יגילו במלכם) 
 

"  ל בית ישראל "ויבכו את אהרן שלושים יום כ
 (כ, כט) 

מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום ומטיל אהבה בין איש לרעהו  
 ובין אשה לבעלה, בכו "כל בית ישראל" זכרים ונקבות. (רש"י)

טבריה   של  רבה  הגיע  אחד  זצ"ל   -בוקר  וורנר  זאב  אשר  רבי 
 - ת שחרית כוותיקין, והנה רואה הוא אברך  הקבוע לתפל  ולמניינ

הכנסת ברוח נכאה. הרב וורנר    מסתובב בבית  -שלא מן המקום  
 הרגיש בפיקחותו כי משהו אינו כשורה אצל האברך.  

בבע מסובך  זה  אברך  כנראה  לעצמו,  חשב  שלוםיהוא  בית    ית 
מירון   או  לטבריה  לא  אם  יפנה  לאן  הדבר,  וכשכך  מביתו,  וברח 

 וכיו"ב.
לראות   לאחר נדהם  והאברך  לביתו,  וורנר  הרב  הזמינו  התפלה 
ה יושבת  את  לה  רבנית  מגיש  וורנר  הרב  ואת  השולחן...  בראש 

כוס קפה... אחר כך מבקש ממנה ליטול ידים, ומגיש לפניה לחם 
 וגבינה. 

תמה האברך לנפשו: האם זהו רבה של טבריה והאם כך צריכה 
לא  מפיו.  הגה  הוציא  לא  אך  הרבנית,  הסעודה  לנהוג  חר 

נס דמי  וורנר  הרב  לו  נתן  האברך,  גם  בה  ופטרו שהשתתף  יעה 
 לשלום 

נכנסו   הדברים  לברוח"...  תצטרך  לא  כמוני  תנהג  באומרו: "אם 
לגמ מהותו  את  שינה  ומאז  האברך,  של  ללבו  ושלום  היטב  רי 

 הבית שב על כנו.  
 (בית ומנוחה)

 

"ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל"  
 (כ, כט) 

 וך שהיה רודף שלום ונותן שלום (רש"י)מת
רחבת דירתו, התברר  רף, שהיה בתהליך הלתושב קרית מטרסדו

ראיה  מניעת  של  בטענה  ההרחבה  את  מעכב  השכנים  שאחד 
 וכיו"ב. 

חיי רבי  לגאון  ניגש  את הוא  בפניו  והציג  זצ"ל  שיינברג  פנחס  ם 
 בעייתו.

בדלת של  ההוא ודפק    ןבבנייחלפו כמה ימים והרב שיינברג עלה  
לראות   וביקש  המתנגד  השכן 

זה יכול את תוכנית הבניה וכמה  
 להפריע... 

מהביקור  התרגש  הלה  כמובן 
הרב   את  הוליך  הוא  המפתיע. 
שיינברג מפינה לפינה, מרצפת  

ת 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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 חוקת   -   נפלאים 

 
דדים ובודקים. ואכן הוברר שישנה פינה אחר מרצפת, כשהם מו

 קטנה בודדת בפינת הבית שמופרעת על ידי הרחבתו של השכן.
  נה אליו הרב שיינברג ואמר: "אכן הנך צודק, ההרחבה מפריעפ 

בבי ילדים  יש  לשכנך  הרי  אך  הרחבתו,  למנוע  יכול  והנך  ת לך 
שמפריע לך יעמידו כסא וסטנדר... וילמדו שם ו  ויתכן שבפינה ז

במת וא"כ  ולכן יורה,  שלך,  לזכות  יהיה  שם  הלימוד  ותוותר,  דה 
 כדאי שתשקול את הדבר"...

עים הודיע השכן שהתרצה בלב שלם להרחבתו לאחר מספר רג
כששמע   השכן.  השכן  של  של  בידו  תפס  שיינברג  הרב  זאת 

זר בהתרגשות: "איזו זכות גדולה יש לך.  ונשקו כשהוא אומר וחו
 איזו זכות"... 

 ר)(מתוך מאמ
 

"ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל"  
 (כ, כט) 

 מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום (רש"י)
נוהג   היה  זצ״ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  אה  ובמידתהגאון  רן של 

לאשתו ובין    אוהב שלום ורודף שלום. עושה שלום בין איש,  הכהן
 אדם לחברו.

פעוטים   דברים  על  הוא  הריב  כי  זוננפלד  הרב  נוכח  כאשר 
היה משמיע מספר דברי תוכחה לבעל, וכך היה אומר    ,וזוטרים

זו של השכנת שלום   הממצוולו: ״האם הנך חושב שאתה פטור  
טלת מצוה זו?! חזור נא לביתך  בין איש לאשתו... וכי רק עלי מו 

ב כי  אשתך,  בקול  רימושמע  את  לעשות  יש  דעלמא  צון  לי 
האשה, ובלבד שישרור שלום ואחוה בבית״. עפ״י רוב היה די בזה  

 כדי שיחזור השלום לשרור ביניהם.
 (חכמת חיים) 

 

"ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל"  
 (כ, כט) 

חז"ל מדייקים מכך שאת אהרן בכו "כל בית ישראל", מה שלא 
של משה רבנו ע"ה, אלא רק "ויבכו בני ישראל את תו  נאמר במית

 משה" (דברים לד, ח) ולא נאמר 'כל'. 
באמת יש להבין, מדוע לא נאמר "כל בית ישראל" לאחר פטירת  

 משה כשם שנאמר אצל אהרן?  
רק הזכרים,  -ישראל  ומתרצים שזאת משום שעל משה בכו בני

ומטיל אהבה   ואילו על אהרן, מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום
ישראל"   בית  "כל  בכו  אזי  לבעלה,  אשה  ובין  לרעהו  איש   -בין 

 זכרים ונקבות.
שמחה   מאיר  רבי  הגאון  של  מקורבו  שרשבסקי,  יוסף  ר'  הגביר 
לו  הזדמן  פעם  כי  סיפר,  שמח')  ה'אור  (בעל  מדווינסק  זצ"ל 

נס למעונו של רבי מאיר שמחה, ולעיניו נתגלה מחזה תמוה  להיכ
ל הדור בעל ה'אור שלא יאמן: גדו

באמצע   במעגל  רוקד  שמח', 
וילד  ואשה  בעל  עם  החדר 
האחת   בידו  מחזיק  הרב  קטן. 

  ה השניי את ידו של הבעל ובידו  

 את ידו של הילד, ואילו הבעל והילד מחזיקים בידי האשה...  
מרוב תדהמה, לנוכח חזיון בלתי שכיח  ר' יוסף לא ידע את נפשו

 זה וכולו היה תמיהה גדולה.  
שמחה  כאש מאיר  רבי  הואיל  לביתם,  והלכו  הריקוד  נסתיים  ר 

שאירע,  מה  לו  וסיפר  יוסף  ר'  של  הרבה  פליאתו  את  להפיג 
ומעשה שהיה כך היה: הבעל ואשתו באו אתמול לפני רבי מאיר  

 שמחה, כדי לקבל גט. 
טענות את  הרצה  את הבעל  מצידה  שטחה  היא  אף  והאשה  יו 

: "וילדים יש לכם"? טענותיה. ואז שאל אותם רבי מאיר שמחה
 השיבו: "כן. יש לנו בן אחד".

שינתן  אחרי  הילד  יהיה  מי  ושאל: "אצל  שמחה  מאיר  רבי  חזר 
בעצמו:   הוא  להם  ענה  ומיד  האמא"?  אצל  או  האב  אצל  הגט, 

 "תבואו אלי מחר ביחד עם הילד"...
חרת הופיעו שוב הבעל ואשתו, ועמם ילדם הקטן. נטל  ואכן, למ

ה את  שמחה  מאיר  זולגות  רבי  וכשעיניו  ברכיו  על  הושיבו  ילד, 
דמעות החל לדבר אל הילד, וכה אמר לו: "ילדי הקטן, יש להורים 

בלי אבא ובלי    -שלך תכנית לעשות אותך מהיום ואילך יתום חי  
אל   ממך  בבקשה  יתום,  אותך  יעשו  הם  אם  תסתובב אמא, 

 ברחובות, אלא תבוא אלי ותהיה הילד שלי"... 
הוא, בבכי תמרורים, ומיד אחריו פרצה האמא  מיד פרץ הילד גם  

ההורים   צעקו  ואז  האבא,  גם  התייפח  בכו  וכשכולם  מר.  בבכי 
"ואז"   מתגרשים"!  לא  מתגרשים,  "לא  אחת  רבי    -בבת  סיים 

סיפורו   את  שמחה  מ  -מאיר  לרקוד  יחד  כולנו  רוב  "התחלנו 
 שמחה".

 (ברינה יקצורו)

ערד מלך  הכנעני  נד...  "וישמע  ישראל  ר  וידר 
" ...העם הזה בידי  לה' ויאמר אם נתון תתן את

 ב) -(כא, א
הכנעני"   "וישמע  רש"י:  יושב    -כתב  "עמלק  שנאמר  עמלק  זה 

כדי כנען  בלשון  לדבר  לשונו  את  ושינה  הנגב",  שיהיו   בדרך 
כנע שימסור  להקב"ה  מתפללים  אינם  ישראל  והם  בידיהם  נים 
כלבושי לבושיהם  ישראל  ראו  כלשון    כנענים.  ולשונם  עמלקים 

כנען. אמרו: נתפלל סתם, שנאמר: אם נתון תתן את העם הזה 
 בידי.

יצחק   רבי  ישנו    מוורקאהרה"ק  הנ"ל  רש"י  מדברי  אמר:  זי"ע 
ה הם  האדם  של  והדיבור  שהלבוש  מהותו! ראיה  את  קובעים 

ים להבין, מדוע לא שינו העמלקים גם את  מניין? כי לכאורה צריכ
היו   ואז  על  מלבושם  להתפלל  ישראל  את  באמת  מטעים 

 הכנענים? 
וגם  אלא התירוץ הוא: שאילו היו העמלקים משנים את לשונם 
והיו   זה  ידי  על  משתנה  מהותם  עצם  היה  אז  מלבושיהם  את 

  ה והייתנעשים באמת לכנענים, 
נגד   ישראל  תפילת  מועילה 

כי   את  הכנענים.  משנים  אם 
משתנית   הלבוש,  ואת  הלשון 

התכונה גם  ידם  והאופי    על 
 (פנינים)            המיוחד!... 

ר 

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 



 

  ~4   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 חוקת   -   נפלאים 

 
 "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" (כא, ה) 

 אינן מכירין טובה לבעלים (רש"י)
לחו״ל   לצאת  שנאלץ  מירושלים  נכבד  ביהודי  שהיה  מעשה 

 בשליחות ציבורית.  
התי  הגאוהוא  ירושלים  של  רבה  לפני  פרנק  יצב  פסח  צבי  רבי  ן 

שימליץ טוב   זצ״ל ותינה בפניו את הבעיות שמציקות לו וביקש
 עבורו אצל רב פלוני.

ואף   גדול  בכבוד  וכיבדו  יפות  פנים  בסבר  קיבלו  פסח  צבי  רבי 
 הפליג בשבחו, וכמובן נענה לבקשתו והכין לו מכתב המלצה.  

מה ומהכבוד הגדול שרחש לו, האיש שנדהם מקבלת הפנים הח
״במה הי תמיהתו:  והביע  באחר  הרב  מחליפו  שבטעות  בטוח  ה 

קב לכזו  אינו  זכיתי  הרב  וכבוד  פשוט  איש  אני  הרי  פנים,  לת 
 מכירני כלל...״ 

השיב לו הרב פרנק: ״ודאי שאני מכיר וגם מוקיר אותך! הרי אני  
עשרים   לפני  שהיה:  מעשה  משום  גדולה  הטוב  הכרת  לך  חייב 

הדיו בית  מלשכת  יצאתי  שנה  וביקשתי  שתים  ב׳חורבה',  ן 
ל מוכן  מישהו  האם  בחצר,  ששיחקה  נערים  גשת מקבוצת 

יעקב   איצ׳ה  ר׳  של  לחנותו 
לקנות   כדי  היהודים  ברחוב 

אמרת  אתה  בול.  עבורי 
סגורה,   החנות  שאמנם 

ללכת   התנדבת  אבל 
הדואר   לסניף 
יותר   המרוחק 

 והבאת לי את הבול. 
ואמ פרנק  הרב  ר:  סיים 

מחכה  אני  הימים  ״כל 
לך להזדמנ לגמול  ות 

לידי   שבאה  עכשיו  טובה.  תחת  טובה  עמי,  שעשית  כחסדך 
 דמנות כזו, האם לא אקיימנה בשמחה?״הז
 

והביט אל נחש   "והיה אם נשך הנחש את איש
 ט)  וחי" (כא, תהנחוש

הוא   שמילת "והיה"  ידוע  זי"ע:  שמח"  ה"אור  בעל  הגה"ק  שאל 
שך  לשון שמחה, ומה השמחה כאן? אילו היה כתוב שלאחר שננ

אל נחש הנחושת וחי, היה ניחא שהוא לשון   איש, והיה אם הביט
לשון  שמ את  כותבת  התורה  אך  מהנשיכה,  שנתרפא  על  חה 

מקום    "והיה אם נשך הנחש", מה  "והיה" על הנשיכה של הנחש:
לשמחה יש בנשיכה, עדיף היה לא לקבל נשיכה ולא לקבל את  

 !? תהנחושהתרופה של נחש 
ני ישראל את ההבטחה הזו של משה  אלא הסביר: כאשר שמעו ב

מוב הנחושת  בנחש  שיביט  שמי  כל  רבינו  שמחו  שיחיה,  לו  טח 
ואז   אותם  שינשכו  בכדי  הנחשים  לקראת  הלכו  הם  החולים. 

ונ הנחושת  נחש  אל  מכל הביטו  אלא  הנשיכה  מן  רק  לא  רפאו 
 מחלותיהם, שהרי התורה מבטיחה להם "וחי"! 

כן   על  גדו  ה הייתאשר  לשמחה  הנשיכה  הקשים  גם  לחולים  לה 
ואילו  קצר,  זמנם  כי  שידעו 

 טיחו לעצמם חיים...בהבטה בנחש הנחושת הב
חיים"  ה"דברי  בעל  הקדוש  הרבי  אצל  אירע  זה  מעין  מעשה 

מחת תורה: בכל שנה היה מנהגו  מצאנז זי"ע בעת הטיש של ש
ידוע   והיה  תורה.  שמחת  של  הטיש  בעת  לקהל  תפוחים  לזרוק 

 ח, היה מתעשר... שכל מי שהצליח לתפוס תפו
ב ביותר  דוחקים  החסידים  החלו  הדבר,  נתפרסם  כדי כאשר 

סכנת   לידי  ממש  הדבר  הגיע  בעשירות.  ולזכות  תפוח  לקבל 
זי"ע בערב   אאוושינ לרבי בנו הגדול רבי יחזקאל מ  סנפשות. נכנ

שכן  התפוחים  חלוקת  את  להפסיק  מאביו  וביקש  הבא,  החג 
 הדבר מביא לידי סכנת נפשות.

רי חיים" ואמר: הכיצד אוכל להפסיק זאת והלא חש  נענה ה"דב
להביא   שבידי  רבי  אני  לו  אמר  זה.  נשגב  ביום  ליהודים  שפע 

יחזקאל: אם כך, צריך להכריז שמי שידחוף וידחוק אחרים בכדי 
יזרוק  הרבי  עניות!  שנות  עשר  שיקבל  לו  מובטח  תפוח,  להשיג 

ו בו  יזכה  לדחוף,  מבלי  תפוח  אליו  שיגיע  ומי  יתברך  כהרגלו 
הבטחה   יקבל  תפוח,  להשיג  בכח  שינסה  מי  אולם  בעשירות 

 שיקבל עשר שנות עניות. מהרבי 
כל   והלא  עניות?  שנות  עשר  ואמר:  הרבי  של  פניו  נתכרכמו 
שפע   להביא  עבודתי 

ואתה  ועש לציבור  ירות 
שנות  עשר  אומר 

 עניות? 
יחזקאל:  ר׳  אמר 
של  נפש  ופיקוח 
יהא   מה  הציבור 
הפטיר  נו,  עליו? 

ברירה  הרבי אין  אם   ,
אחרת, כך נעשה. ואמנם 
הגבאי  נעמד  הטיש  לפני 

בכדי במצוו אחרים  ולסכן  לדחוק  שיהין  מי  כי  והכריז  הרבי  ת 
 להשיג תפוח מהרבי, נגזר עליו עשר שנות עניות.

נעצרו   מחיר,  בכל  תפוח  ולהשיג  לנסות  הכן  שעמדו  החסידים 
מי אחד  כשכל  ממקומותיהם  לזוז  ההינו  ולא  גדולה  יחל ביראה 

לזרוק   הרבי  החל  והנה  לדחוק.  מבלי  גם  תפוח  אליו  שיגיע 
במקום. תפוחים   שררו  מופתי  וסדר  שקט  ואמנם  כהרגלו 

להשיג  ומנסה  ודוחף  דוחק  והחל  אחד  ישיש  זקן  קם    ולפתע, 
 וח.תפ 

עוז  מרהיב  הכיצד  בזקן.  והסתכלו  בפליאה  עיניהם  נשאו  הכל 
 ?לאחר פקודת האדמו״ר והגזירה על עשר שנות עניות

הגבאי התרומם ופנה לגעור בזקן: האם לא שמעת את ההכרזה  
שנות  המפורשת   עשר  של  הדין  מגזר  ירא  האינך  הרבי?  של 

ל יתן  משתוקק.  אנכי  זה  דין  לגזר  הזקן,  זעק  אוי,  הרבי עניות?  י 
מקודם את עשר השנים, ויהיו אלו שנות עניות אולם עשר שנים  

 לחיות? בגילי הרי זוהי ברכה גדולה!...
ומאמונתו שח הזקן  מדברי  ונהנו  בינותם  והרבי  החסידים  כל  קו 

     התמימה... 
 (פנינים)

  

קנות 
רת 

ה, 

ר: 
כה 

לך 

עב
ועש

ה
א
לפני

 ולזכות להצלחת
 ן פערלמרדכי בהמופלג ו החתן הבחור החשוב

חיה פריידא בת חנהעב"ג הכלה הבתולה המהוללה 
 להצלחה בכל העניינים, ברוחניות ובגשמיות, 

 עד, ין עדי ילבנלקשר של קיימא, 
 , פרי עץ חי וקיים.ומבורכים דורות ישריםלו

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

19:30 

19:33 

20:25
+

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 הׁשָ ֹודּקְ הַ  הרָ ֹוּתהַ ת ַמֲעלַ  - ֻחַּקתת ָּפָרַׁש 

מידת הדין לא תוכל להזיק לך מכיוון עימך. 
 שהיא תתהפך למידת רחמים עליך.

 

יהודי אחד נכנס לרב הקדוש האדמו"ר רבי 
כי בידרמן מלעלוב זיע"א ואמר לו: משה מרד

כבוד הרב, ידוע שצדיקים יכולים לראות "
את כל מעשה האדם ופעולותיו על ידי 

יעיין נא הרב במצחי ויאמר  הבטה במצח.
לי מה עלי לתקן ועל מה עלי לחזור 

 ". בתשובה
 

הרבי הסתכל עליו ואחרי הרהור קל אמר לו: 
אה הרי היום למדת דף גמרא, לכן אינני רו"

 ". כלום על המצח שלך
 

אותו אדם למד תורה והמצח שלו היה נקי! 
לא רואים עליו כלום מפני שהתורה מטהרת 
ומכפרת! אין מעלה גדולה יותר מהתורה 

 הקדושה!
 

הרבי מלעלוב זיע"א היה חוזר ומזהיר בכל 
הזדמנות על חשיבות לימוד הגמרא. הצדיק 

כל מה אמר, שאין חשיבות למעלה ממנה. 
ב בספרי ההלכה ובספרי המוסר, שכתו

  הכל מבוסס על הגמרא.
 

אינני מסוגל להביט פעם אחת רבינו אמר: "
 !". בפניו של אברך שלא למד היום גמרא

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"א תמוז 'ט

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:22 
 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז

 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 וב"ביוסף ליאור בן דליה אפרת וב"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
 יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודיליאור 

 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

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

 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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 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

 תקווהיצחק בן חנון               רפאל אבידן בן 
 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

חקתפרשת   

(ה'אביר המקובל הגאון רבי יעקב אביחצירא 
יעקב' זיע"א. רבה של תאפילאלת שבמרוקו. סבו 
של ה'בבא סאלי'. מגדולי רבני מרוקו. זכה לגילוי 

 בספרו 'פתוחי חותם':  היקשהאליהו הנביא) 
 

רומז על  אדוםידוע על פי תורת הסוד שצבע 
. (כמבואר בזוהר הקדוש ח"ג דף לט) הדיןמידת 

על פי הקבלה זה הטעם שצריך לזלף ג' 
כדי למתק את טיפות מים בכוס הקידוש. 

רומז על מידת הדין. על ידי  -(היין בצבע אדום הדין.
הוספת שלוש טיפות מים, ממתקים את היין ממידת 

 הדין למידת החסד).
 

מידת הדין קשה ותקיפה ובפרט בזמן שיש 
בעולם. מאחר שנתנה רשות למשחית  דין

לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע, כמבואר 
מי הוא האיש אשר יוכל  (ב"ק ס ע"ב).בגמרא 

 לעמוד כנגד מידת הדין הזו?
 

יש דבר אחד, שיכול לעמוד כנגד מידת הדין 
והוא התורה הקדושה. בזוהר הקדוש כתוב 

שהעוסק בתורה לא צריך  (הקדמה דף יא)
 . גים וממזיקיםלפחד ממקטר

 

התורה הקדושה רמזה על כך: "זֹאת ֻחַּקת 
 ).(במדבר יט, בהשם"  ֲאֶׁשר ִצּוָה -ַהּתֹוָרה

כלומר זה כוחה של התורה הקדושה, 
שמגינה ושומרת על לומדיה מכל צרה 

 וצוקה. כי כך ציווה ה' יתברך.
 

(במדבר יט, גם אם "וְיְִקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה" 
אף על פי שתבוא אליך מידת הדין דהיינו,  -ב)

 -ותנסה לקטרג עליך פרה אדומההנרמזת ב
הרי שבכח התורה הקדושה שאתה לומד, 

", ושלמה ְּתִמיָמההדין להיות "תתהפך מידת 

 פניני עין חמד

ֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ּדזֹאת ֻחַּקת ַהת"
 (במדבר יט, ב)ה"ְּבֵני יְִׂשָרֵאל וְיְִקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדּמָ 

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

20:26 

21:20 

21:17 

21:21 

19:30 20:22 21:17 



 

 

 
 ?מה דין הטמנה במקצת והאם יש איסור הטמנה בכלי שני

 

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

יש איסור הטמנה ביום שבת גם אם הכיסוי מונח על גבי המכסה של הסיר ואינו יורד על צידי הסיר. זה נקרא 'הטמנה 
ערה סא) בדעת מרן ה'בית שו"ע (סימן רנג ס"א). כן למד בספר 'מנוחת אהבה' ח"א (פ"ג אות יט ה מקורות:במקצת' ואסור לעשות כן. 

יוסף' להחמיר בנתינת בגדים ע"ג מכסה הקדירה, אפילו כשאינם יורדים על צידי הקדירה. כן למד הרב 'הלכה ברורה' חי"ד (סימן רנז ה"ל). 
ח"א (פ"ה ודעת המקילים לבני ספרד. כ"כ בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פ"א דפו"ח אות עח ובהערה רלו). כ"כ בספר 'הלכות שבת בשבת' 

עמוד רעא) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכל שאין הבגדים יורדים מסביב לצידי הקדירה לא הוי הטמנה כלל, ולכן יש להקל בכיסוי מלמעלה. 
ע"ע בשו"ת 'אור לציון' ח"ב (פי"ז אות יב) שכתב שאיסור הטמנה במקצת לדעת השו"ע הוא רק בדבר המוסיף הבל, מכיוון שטעם הגזירה 

חיתוי, וזה שייך גם בהטמנה במקצת. משא"כ בהטמנה שאינה מוסיפה הבל, מכיוון שטעם הגזירה שמא ימצא קדירתו שהצטננה  משום חשש
 וירתיחנה, א"כ דווקא באופן שהטמין את כולה יש לחשוש לכך. ע"ש. מה שמונחת ע"ג מקור חום חשיב מוסיף הבל.

 

איסור זה שייך גם בקדירה, שהסירו אותה מעל גבי אש מכוסה או פלטה חשמלית, שהרי חכמים אסרו להטמין בשבת עצמה 
אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. יש מקילים אף לדעת בני ספרד כדעת בני אשכנז, שכאשר הקדירה מונחת על פלטה 

הרמ"א בהגהה מקורות: יורדים על צידי הקדירה, יש להקל.  חשמלית או אש מכוסה, ומניח בגדים על מכסה הקדירה כך שאינם
(סימן רנג ס"א). בשו"ת 'אור לציון' ח"ב (עמוד קסב) כתב שכל דברי השו"ע לאסור הטמנה במקצת. זה דווקא בערב שבת שגזרו שמא יחתה 

צתו. החזון אי"ש (סימן לז ס"ק יט) החמיר בגחלים, אולם איסור הטמנה בשבת שמא ימצא קדירתו שהצטננה שייך דווקא במטמין כולו ולא מק
 כדעת השולחן ערוך.

 

איסור הטמנה שייך רק בכלי ראשון, כלומר כלי שמבשל בו [סיר]. אבל מותר להעביר תבשיל מכלי ראשון לכלי שני ולהטמין 
 ) כתב, שמותר להחזיר את התבשיל לכלי ראשון ולהטמינו.שו"ע (סימן רנז ס"ה) ובמשנה ברורה (ס"ק כח מקורות:אותו. 

 

הראש"ל בספרו 'לווית חן' (סימן ד) ושו"ת 'אגרות משה' (או"ח  מקורות:מותר למלא בשבת בקבוק טרמוס במים חמים מכלי ראשון. 
מצב של בישול טיפות המים שבתוכו. ע"ע שו"ת 'שבט הלוי' ח"א (סימן צג). כן פסק בשו"ת  ח"א סימן צה). ראוי שהטרמוס יהיה יבש שלא יווצר

 'אור לציון' ח"ב (פי"ז אות יא).

 

כשהייתי בסיביר סופחתי לקבוצה, שעבדה בהרכבת טנקים. ההספק שנדרש היה שלושים " :הגאון ר' חיים זיצ'יק זצ"ל סיפר
קיבלנו חמש מאות גרם לחם ליום ופעם בשבוע מי מרק דלוחים. הגויים ניחמו את  ושישה טנקים ליום! התנאים היו איומים.

 עצמם בדרכים משלהם. הם שתו לשוכרה ספירט מכוניות ועישנו עלי עשב מיובשים". 
 

"אנשים רבים לא החזיקו מעמד ומתו מתת תזונה. מהרכבת טנקים. עברנו לסלילת כבישים בביצות. נכנסנו עד הצוואר 
לבנות גשרים. היו אלו חיי בלהות. היינו מוזנחים. לבשנו בגדים קרועים, שלא חיממו אותנו בקור הצורב. חשנו במים כדי

 מותשים עד אובדן כוחות".
 

"המים בשטח לא היו ראויים לשתייה אלא היו מעופשים ומורעלים. נאלצנו להביא מים בדליים ממעין ביער, שהיה רחוק 
התנדבתי ללכת להביא מים מהיער. עשיתי זאת, כי נודע לי שמאחורי היער יש כפר שבו  כשלושה ק"מ מהמחנה. יום אחד

 גרים יהודים. הלכתי למעין והמשכתי לעבר הכפר". 
 

"נקשתי על הדלת הראשונה שנקרתה בדרכי. בעלת הבית פתחה. היא נבהלה מאוד כשראתה אותי. אני מתאר לעצמי כיצד 
אני יהודי, אני לא רוצה פרוסת לחם, שהיה נחשב אז לאוצר זהב. אני אמרתי לה: ' נראיתי בעיניה. היא הושיטה לעברי

 '. לחם. אני רוצה ספר!
 

"היא קראה לבעלה, שאמר לי: 'ראה, יש בידי ספר אחד בלבד, גמרא קטנה נדרים ונזיר. אני לומד בה בזמן הפנאי. סוף כל 
ל תשאיר אותי כך'. הוא ריחם עלי. חצה את הכרך לשניים ונתן לי את סוף גם אני יהודי!'. בכיתי לפניו: 'תן לי לפחות דף. א

 ".מרוב שמחה, כמעט שרקדתי עם הדליים כשחזרתי למחנהמסכת נדרים. 
 

נפלתי ודם  לפתע ענף ענק נחת על ראשי."יום אחד עבדנו בניסור עצים והפועלים לא השגיחו. חיי אדם לא נחשבו שם. 
כשנשאו אותי לבית החולים, התחננתי: 'אנא, עברו ליד בקתתי'.  היו לי כאבים עצומים! רב ירד ממני. זה היה נורא.

נכנסתי לִבקתה שטוף דם ומלא אימה. לקחתי את הגמרא היקרה והחבאתי אותה מתחת לבגדי. כך נשאו אותי לבית 
ה. התרופה היחידה אסור לו לשכוח שהחולי האמיתי, הנצחי, הוא של הנשמ, גם כשאדם מובל לבית חולים החולים.

 והבלעדית היא 'דף הגמרא'!".
 
 

 

  ק ב'ֵחלֶ  -ה ַהְטָמנָ  -תַׁשּבָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
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ון רב ומאמצים מרובים. אימו הרבנית עשתה מאמצים עצומים להשיג תעודת שחרור. לאחר שהתעודה היתה שחרור היתה כרוכה בתשלום ה
 בכיסו רבינו עלה לרכבת ונסע לישיבה. 

 

באחת התחנות תוך כדי נסיעה פלוגת חיילים נכנסה לרכבת והתחילה לערוך ביקורת. הם בדקו האם הנוסעים אכן ממלאים את חובתם 
בשירות צבאי, או שיש להם תעודת שחרור. רבי צבי יהודה הבחין באחד מחבריו לישיבה שגם הוא נוסע ברכבת. הוא ניגש אליו ושאל אותו אם 

להציג לביקורת של החיילים. החבר השיב בשלילה. רבי צבי יהודה אמר לו: "אם כן, הרי אתה מסכן את חייך. קח  יש בידו תעודה, שיוכל
 בבקשה את התעודה שלי במתנה". 

 

הבחור סירב ואמר: "הרי אם תיתן לי את התעודה שלך, אני אצא מסכנה, ואילו אתה תסכן את חייך, או במקרה הטוב יגייסו וישלחו אותך 
חייך קודמים לחיי חברך". רבי צבי יהודה אמר: "אין דבר. אני בנו של מרן רבי איסר זלמן מלצר גאון ישראל, ששמו הולך לפניו. אם  לחזית.

חלילה אתפס, כבר ימצאו יהודים טובים אשר לא יחסכו כל מאמץ לפדות ולחלץ אותי. ואילו אתה, אם חלילה תיתפס, מי ידאג לך?". הבחור 
 התעודה.השתכנע ונטל את 

 

ההצלחה האירה להם פנים ואנשי הביקורת לא הגיעו אליהם. לאחר זמן, רבי צבי יהודה חזר לביקור בבית הוריו בסלוצק. אימו שאלה אותו, 
חזרה ושאלה  אם אכן נזקק להשתמש בתעודת השחרור, שהשיגה עבורו במאמצים רבים. הבן, רבי צבי יהודה, לא השיב ברור. אימו
 בתקיפות: "מה עם התעודה? האם אבדה לך, או שקרה לה משהו אחר?". בלית ברירה הבן נאלץ לגלות לאימו את כל האמת. 

 

למרות הכל, אשיג תעודה נוספת. הפעם  עדיין לא יצאתי מהחובות, שעלתה לי התעודה, ואתה כבר הפקרת אותה?!אימו נדהמה ורטנה: "
לילה, תיתפס בדרך, תאמר: "תעודת השחרור נשארה בבית הורי". הם ישלחו מברק ואני אסע מיד ואביא את אחזיק אותה בבית. אם, ח

התעודה". האם השיגה תעודה נוספת במאמצים ניכרים. לאחר שרבי צבי יהודה הבטיח נאמנה לאימו, שהפעם ישמור על התעודה, האם 
 הסכימה למסור לידיו את התעודה. 

ידורים במשרד הדתות בירושלים. כשהיה שם נכנס אברך צעיר בעל הדרת פנים, אשר הרשים אותו במיוחד. רבינו ום אחד רבינו נסע לסי
שאל: "מי אתה?". תשובתו היתה שהוא הרבי מקרטשניף. רבינו, אשר היה ידוע בכך שהשתדל להשיג פרנסה לתלמידי חכמים רבים, שאל 

 פרנסתו אינו פשוט. רבינו הזמין אותו לביתו ברחובות. מיד: "מה עם הפרנסה?". הרבי הצעיר השיב, שמצב 
 

כשהגיע לשם ביקש ממנו להקים בית מדרש בעיר. רבינו נתן לו ולמשפחתו מקום מגורים זמני בפנימיית ישיבת הדרום, למרות שצר היה 
קריה חסידית ומוסדות חינוך רבים  המקום בבניין הפנימייה אף עבור תלמידי הישיבה. חסידות זו גדלה במשך השנים, והיא כוללת היום

 ברחובות.

ל אצילות רוחו של רבינו יעיד סיפור אחד מני רבים: במשך תקופה מסוימת, לפני שהגיע לפרדס חנה, רבינו שימש כר"מ בישיבת 'תפארת ע
בינו איחל לו ברכת 'מזל ישראל' שבחיפה. יום אחד ד ראש הישיבה הגאון הרב דב מאיר רובמן זצ"ל סיפר לו בשמחה שאחותו התארסה. ר

 . ומיד אמר לו שהוא מתפטר ממשרתוטוב', 
 

אין לי ספק שהתחייבת לחתן, שהוא ת"ח, שתיתן לו משרה הרב רובמן נדהם מדבריו ומיד שאל אותו: "מדוע?". הרב מלצר השיב: "
". אמר את דבריו ואכן כך ך ללמד כאן!אין לך צורך במגיד שיעור נוסף. גם המצב הכספי של הישיבה לא פשוט, לכן לא אמשי בישיבה.

 עשה!
 

בירושלים. משפחתו עלתה לארץ  )1910(נולד בשנת ה'עת"ר  -החסיד הרב אליהו נענה זצ"ל
ישראל מבבל חמישה דורות קודם לכן. כבר בתקופת הבריטים מסר את נפשו על עריכת תפילות 

ציון. ערבים ניסו לפגוע בו לא פעם, אך בניסי ניסים ניצל מידיהם. כאשר ירושלים העתיקה -בהר
 יו ניתן היה להגיע. הבית אל-ציון נותר המקום הקרוב ביותר להר-נפלה במלחמת השחרור, הר

 

רבינו לקח על עצמו 'לשרת את דוד המלך' ואת כל העולים אליו. הוא למד ולימד שם תורה. טיפח 
את המקום. ארגן את המניין היומי ודבק באמירת תהילים על קברו של דוד המלך ע"ה. רבינו ערך 

ת ציון. רבינו ערך במסירות נפש סעוד-פעמיים בשבוע תפילות, תיקונים, סעודות מצווה ולימוד בהר
 'מלווה מלכה' עם הרב אורי אברישה בשירה, בכל מוצ"ש ובכל מזג אוויר. 

 

רבינו חילק אוכל למשתתפים למרות המצב הקשה ותקופת הצנע. המבוגרים קיבלו פרוסת לחם 
וסרדין אחד ואילו הילדים קיבלו פרוסת לחם לטבול בשמן הדגים. בנוסף, נתן להם דמי נסיעה כדי 

שנה. חי בפשטות והלך ברגל כדי לחסוך  45-. שימש בתפקיד זה למעלה משיוכלו לחזור באוטובוס
את דמי הנסיעה באוטובוס. העביר את הכסף שחסך למתן בסתר וסיוע לנזקקים, בני תורה 

 ומשפחות ברוכות ילדים. אנשים רבים פנו אל הצדיק והוא בירך אותם. 
 

". כל חייו מסר את ותיו נענות בשמייםנענה לכל אחד, ותפיל -הרב אליהו נענה הם נהגו להגיד: "
י"ח תמוז ה'תשנ"ז -נפשו לעבודת הבורא בתפילה, לימוד תורה ומעשים טובים. ענוותן. נפטר ב

, שמסר את נפשו למען עם ישראל, והוא מסר את נשמתו הזכה (הוא אליהו)בפרשת פינחס  )1997(
 המנוחות בירושלים.-שנים. ציונו בהר 87-והטהורה, בקדושה ובטהרה, לבוראו. חי כ

 

המקובל ר' מרדכי שרעבי, הגאון  מרבותיו:מרת לינדה.  אשתו:מרת שמחה.  אמו:ר' יעקב.  אביו:
ר' שמואל שמואלי, ר' שמואל ישראלי, ר' שלמה  מתלמידיו:(ראש ישיבת 'פורת יוסף'). ר' עזרא עטייה 

, ר' חיים גזית, החזן ר' משה חבושה, המוהל ר' יוסף אורן, ר' ראובן אדרי, ר' ועקנין, ר' יוסף ועקנין
צרלי ממירון, ר' ישראל גליס, ר' יעקב השמש, ר' יעקב לוי, ר' אליהו דגן, ר' מתתיהו דגן שיש דוד, 

 הבן ר' יעקב ובנות. ילדיו:ר' משה דרעי ז"ל, הגאון ר' יהודה מוצפי זצ"ל. 
ביטחוני שכללו הפגזות, רבינו התמיד להגיע להר ציון כדי להתפלל ולהעתיר בעד כלל ם בתקופות של מתח ג

ישראל. פעם אחת כשהגיע סמוך לציון קודשו של דוד המלך ע״ה, התפלא לראות זקן יושב שם מכיוון שבאותה 
ור. רבינו תקופה אף אחד לא העז לצאת מביתו בגלל המתיחות הביטחונית והחשש שמא יפגעו על ידי פגז או כד

ביקש מאותו זקן שיצטרף אליו לתפילות ולקריאת תהילים. הזקן ענה: "אני אתפלל מלמטה ואתה מלמעלה". רבי 
ברכה שהתקיימה בתוך  -אליהו דאג לזקן לאוכל, ואותו זקן בירך אותו שבנו, ר' יעקב, יתחתן באותה שנה 

 שלושה חודשים.
 

אשתו למורו ורבו המקובל הצדיק הרה"ג מרדכי שרעבי זיע"א, כדי  לאחר מכן הזקן נפרד ממנו. רבינו הלך יחד עם
לשאול לפשר הזקן שפגש. לפני שהגיעו לחצר בית הרב, יצאה לקראתם אשת הרב הצדקת מרים בת מרים ע"ה 
ואמרה: "היכנסו, הרב ממתין לכם!". כשנכנסו לבית הרב, עוד לפני שפתחו את פיהם, הרב ביקש ממנו: "ספרו, 

 ראיתם?". ספרו, מה 
ומיד הרב שרעבי זצוק"ל אמר: "אשריך ר' אליהו. זכית לראות את דוד המלך ע"ה, אולם אני אוסר  רבינו סיפר לצדיק את כל מה שקרה עימו

עליך לגלות זאת במשך חמש השנים הבאות!". רבינו אכן שמר את הסוד של גילוי דוד המלך שהיה לו במשך כל אותן השנים. ידוע כי הרה"ג 
בל ברכה אל רבינו ואמר: "חבל על הזמן. לכו מהר אל ר' אליהו שנמצא ליד ציונו של הצדיק מרדכי שרעבי זצוק"ל הפנה אנשים שבאו אליו לק

 דוד המלך ע"ה ותיוושעו יותר מהר", וידוע שרבים נושעו מברכותיו ותפילותיו.

בין החפצים הרבים המצויים בחדר יש כינורות שהובאו מגיא ההריגה וממחנות על קברו של דוד המלך ע"ה ניצב חדר הנשיא. מ
בנו ר' יעקב סיפר: "לפני מלחמת ששת הימים אבא ואמא באו להגיד תהילים בחדר הנשיא כדי שלא תפרוץ מלחמה ואם חלילה  ההשמדה.

: 'את שומעת את מה שאני שומע?'". היא ענתה בתגובה: 'השאלה היא אז שננצח בה. לפתע הפסיק אבא מקריאתו ושאל את אמא -תפרוץ 
שניהם הרימו את עיניהם והנה אחד הכינורות 'אני שומעת כינור מנגן!'.  -האם אתה שומע את מה שאני שומעת?'. 'ומה את שומעת?'

 הפסיק הכינור לנגן". -התחיל לנגן מעצמו! הם המשיכו לקרוא תהילים והכינור המשיך לנגן. כשסיימו לקרוא תהילים
גאון רבי עזרא עטייה זיע"א (ראש ישיבת 'פורת יוסף') ובנו הגאון רבי דוד סיפרו: "חמישים שנה גרנו בשכנות לר' אליהו (היה להם קיר ה

 משותף). מעולם לא שמענו אותו מרים את קולו מלבד קול של תורה, תפילה ותהילים". 

יוסף וולטוך סיפרו לרב שמואל שמואלי הי"ו (היה שמשו של המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל) כי  צדיקים הנסתרים הרב יוסף דיין והרבה
 בלוויה של רבינו, הם ראו כתר של זהב מונח מעל הראש של הנפטר. כתר מלכות של דוד המלך ע"ה.

פר כי הצדיק היה מניח את ידו על ראשו נו, ר' יעקב, סיפר לנו על אדם בשם מיכאל לוי מאופקים שהיה מגיע לרב באופן קבוע. הוא סיב
העלמין גבעת שאול. -ומברך מכל הלב וברכותיו התקיימו! לאחר שרבינו נפטר, שאל את בנו, כיצד הוא יכול להגיע לרבינו. הוא הגיע לבית
מברך אותו. הוא לא זז לאחר שמצא את הציון, התכופף ושם נר בפתח המיועד כדי להדליק. לפתע הרגיש יד מונחת על ראשו כאילו מישהו 

 במשך זמן מה עד שכבר לא חש את היד. הוא הביט לכל הכיוונים ולא ראה דבר. 
 

המנוחות, סיפר לבן ר' יעקב, כי מנהגו של הרב לאחר פטירתו כפי שהתנהג בחייו. רבינו הבטיח לכל מי שיפקוד את ציונו, להיות -כשחזר מהר
. עתה, לאחר פטירתו 1014. ציונו הוא 100%וברכותיו התקיימו  10ף: "בחיי הצדיק, הוא היה תמיד שליח טוב לפני כיסא הכבוד. עוד הוסי

, לא הייתם מקבלים. מהשמיים 1014זו היד המברכת. אם הייתם מבקשים לקבל קבר מס'  14-מתקבלות וה 1000%וברכותיו  100%הוא 
 נתנו לו מספר זה והוא מדוייק".

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצ הַנֲענָ  ֵאִלָּיהּו בָהרַ ד ֶהָחִסי -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

המעשה היה תמוה ביותר. איש לא הבין את המניעים 
כתבו על הנשיא והסיבות לכך. מאמרי התקפה חריפים נ

עיתון בעיר הולדתו קנזס סיטי אף בגלל הצעד הזה. 
הגדיל לעשות וכינה אותו 'בוגד' מכיוון שלא התחשב 

 הברית.-באינטרסים של ארצות
 

הנשיא אף הגדיל לעשות והסכים להעניק לישראל 
מיליון דולר! על ידי הבנק ליבוא  135הלוואה בסך של 
זה חשיבות קיומית  הברית. היה בסיוע-ויצוא של ארצות

 אמיתית עבור מדינת ישראל.
 

בשנת ה'תשי"א הרב שלמה לורנץ היה בארה"ב. הוא והרב 
שוחחו עם מר טרומן על  (רבה של קנזס סיטי)סלומון זצ"ל 

 הצעד הזה. כך סיפר נשיא ארה"ב: 
 

"בילדותי גרתי בשכנות למשפחות יהודיות ומאוד הערכתי 
ספר עד גיל שמונה. באותו זמן ה-(מר טרומן לא למד בביתאותן" 

 שימש כ'גוי של שבת' עבור שכניו היהודים). 
 

היה קורא  (אביו היה חקלאי והוא נולד למשפחה נוצרית)"אבא 
 איתי תנ"ך באופן קבוע ואני מאוד הושפעתי מהתנ"ך". 

 

מפרס, שנתן  (השני)"כאשר קראנו יחד על המלך כורש 
ליהודים הגולים בבבל את הזכות לחזור לישראל ולבנות 

המקדש השני בירושלים, -את ביתם בארץ יהודה ואת בית
אם יום יבוא ותהיה לי יכולת ואפשרות, אמרתי לעצמי: '

 '." גם אני אתן בית ליהודים
 

"אבל, כמובן, שהחלק הרגשי הזה לא היה עומד מול 
ים של אמריקה, והיה אסור האחריות שלי כלפי האינטרס

 לי לעשות זאת". 
 

"אם כן אתה לבטח שואל, למה בכל זאת הוריתי לשגריר 
הסיבה היא, כי רק אני וסטאלין יודעים להצביע עבורכם? 

(לאחר החרבת  עד כמה העולם נמצא בסכנה קיומית".
 הערים היפניות הירושימה ונגאסקי ע"י פצצות אטום).

 

"מלחמה אטומית עלולה לפרוץ בכל רגע ולהחריב את כל 
רק אתם היהודים, שיש לכם תורה ומוסר, העולם. 

 מסוגלים להציל את העולם מהרס ומחורבן". 
 

"בדיוק כמו שהשפעתם על העולם, שהיה מורכב בעבר 
מאנשים פראים, ואתם נתתם לו ערכי מוסר. אני מצפה 

 צדק ומוסר".  מכם שתעשו זאת שוב ותלמדו את העולם
 

ברור לי, שבלי מדינה משלכם, קולכם לא ישמע "
והשפעתכם לא תהיה ניכרת. לכן הוריתי אישית לתת 

 ".לכם מדינה, כי זה אינטרס ישיר של אמריקה!
 

הברית -עד כמה עלינו להפנים את תשובת נשיא ארצות
 ּולשמש 'אור לגויים' במעשינו. 

האם כשאנחנו מברכים את ברכות התורה: "אשר בחר בנו 
אנחנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו... נותן התורה", 

מזל, שבורא עולם בכבודו ובעצמו נתן לנו -מרגישים בני
 את התורה הקדושה?

 

מידותיו. היא ידוע, שהתורה הקדושה מעדנת את האדם ואת 
מגבירה את האמונה במי שאמר והיה העולם ועוזרת לאדם 
להתמודד במצבים שונים בחיים ועוד. התורה הקדושה 

 מכוונת אותנו להיות 'אור לגויים' במעשינו.
 

האם אנחנו יודעים עד כמה הגויים עצמם מודעים 
לחשיבות של העם היהודי ולצורך הקיומי וההכרחי של עם 

 ישראל בעולם?
 

י"ז כסליו ה'תש"ח -הרב שלמה לורנץ זצ"ל סיפר: כידוע ב
התקיימה הצבעה באו"ם על  (האירוע ידוע כ"ט בנובמבר)

האם תוקם מדינה עבור היהודים וכן עניין  -ההחלטה הגורלית
 (יהודים וערבים).חלוקת הארץ לשני עמים 

 

התיכון -הסובייטים סברו, שתהיה להם השפעה במזרח
דרך  מיות לא חיבבו את האתאיסטים ממוסקבה)(מדינות ערב המוסל

 היהודים. 
 

אם אפשר בדרך גם 'לעקוץ' קצת את אנגליה שתמכו בנוסף, 
בערבים, מדוע לא לעשות כן? לכן הם הצביעו באו"ם בעד 

 הקמתה של מדינת ישראל.
 

'הגוש הערבי' כמובן התנגד בחריפות והצביע נגד. בנוסף הוא 
באו"ם כי הם יתנקמו בכל איים על המדינות המצביעות 

מדינה, שתצביע בעד הקמת מדינת היהודים ולא ימכרו להם 
נפט

 

אנשים מדינה, כאשר  650,000-בכלל מה ההיגיון לתת ל
מסביבה יש מאות מיליונים שמתנגדים ומאיימים להחריבה 

 מיד לאחר הקמתה? 
 

בעקבות המצב, הצבעתה של ארה"ב בעד הקמת מדינת 
בן מאוד קריטית. משרד החוץ, שהיה היהודים הייתה כמו

חשוף יותר לאיומים של ארצות ערב, בחן את הנושא 
'במשקפיים ריאליות' של טובת ארה"ב. גם הוא התנגד 

 בחריפות להקמת המדינה. 
 

גם מזכיר ההגנה, מר ג'יימס פורסטל, הזהיר את הממשל, 
שלא לתמוך בהקמת המדינה בגלל האיום של ערב הסעודית 

 הברית.-נפט לארצות שלא ימכרו
 

הברית, מר הארי ס' טרומן, -לתדהמת הכל, נשיא ארצות
התעלם מכל ההמלצות שקיבל והעביר הוראה ישירה 
לשגריר באו"ם מעל לראשי הממונים עליו להצביע בעד 

 הקמת מדינה ישראל. 
 

 הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה

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

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

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

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""קתקתחח""פרשת פרשת  
   .כי הם חיינו .]יד, יט [" אדם כי ימות באוהלזאת התורה"

  "!ימית עצמו": תשובתם היתה מופלאה? מה יעשה אדם ויחיה: "שאל את חכמי ישראל, הכובש הגדול, אלכסנדר מוקדון
                  , אלכסנדר הגדול, משום שהוא! ורק הוא ידע כמה הם צודקים, ון עצמו ידע למה הם מתכווניםרק אלכסנדר מוקד

יום מנוחה אחד לא היה . למשול, לבלוע, לחטוף, להשיג, לכבוש ארצות, לתור עולם, "לחיות"מגיל צעיר רצה . לא ידע מנוחה
לבסוף כרע נפל ! סיפוק, מרגוע, שלווה.  מנוחת הנפש:רק דבר אחד חסר לו. ניצחונות, כיבושים, כל חייו התנסה במלחמות. לו

  !שלושים ושלוש... והוא בן, אי שם בגבול הודו, במחלת הקדחת
יאטום אוזניו מפני העולם שבחוץ כדי , מהטרדות והלחץ, יתנתק מהעולם, יעצור לרגע: וענו לו. שאל" ?מה יעשה אדם ויחיה"

ל עשלא לדבר . כובש ומציף, יחווה שעה של עונג כה רב, ישמע שיעור תורני, ילמד דף גמרא. לחוות את העולם הפנימי הרוחני
  !"בן העולם הזה" אבל על ידה יהיה –כך ששעה זו תנחילו עולם הבא 

. ל שאין התורה מתקיימת אלא על מי שממית עצמו עליה"ודרשו חז". אדם כי ימות באוהל, זאת התורה: "בפרשתנו נאמר
  !מאושר הוא!  חי בה–שמי שממית עצמו עליה , הואוהסוד 

, בעומק העיון, הוא לומד מבוקר עד ערב. אפיסת כוחות: והרופאים קבעו, ל חלה"רוב זצ'הרבי מאוז: בדורנו, ומעשה שהיה
רותק  .גזרו עליו מנוחה? איך אפשר ללמוד כך!  אחוזים מכוחהיה רואה כבעשרהיובשנ, כאשר בעין אחת הוא עיוור לחלוטין

  .ולו לשעה קלה, התחנן שירשוהו להיכנס לחדר לימודו. ולפליאת הרופאים הלך ונחלש יותר ויותר, למיטתו יום ויומיים
, "כלום אינך מבין! "והחל ללמוד בשקיקה ובשקידה, כוחותיו שבו אליו,  וראה זה פלא–פתח ספר , ישב לשולחן, הירשוהו

  .)מעיין השבוע( .!"..ה עבורי היא כאוויר לנשימה התור–כי הם חיינו : "אמר לרופא המשתומם
  .כים)א(המל עודת ס].יב, כ[ "להקדישני לעיני בני ישראל"

. יצאנו כל בני המשפחה לטיול מהנה בצפון, בימי בין הזמנים :את המעשה המרגש והמפעים שלפנינו סיפר תלמיד חכם אחד
            , נוחיותלחיפשנו אחר מקום בו נוכל להיכנס . אחד מילדיי הוצרך להתפנות, כאשר עמדנו לחזור לכיוון ביתנו, בשעת הערב

                     , )'מארחת'תפקידה היה לשמש כ(פנינו אל העובדת שעמדה בפתח  .עד שאיתרנו בסמוך מסעדה כשרה למהדרין
  . היא השיבה בחיוב. נוחיותלושאלנו האם יש לנו רשות להיכנס 

                     : מסעדה והתחיל לצעוקעל מנת לסעוד בו נ הוא הבין שלא נכנס.נתקלנו בבעל המסעדה, הנוחיותמכשיצאנו 
  !"?באיזו רשות נכנסתם לכאן, לא שירותים ציבוריים, זו מסעדה כאן"

  ,!"?איך אתם מרשים לעצמכם להשתמש בשירותים בלי רשות, אתם אנשים דתיים: " המשיך לגעורוהוא, יתי לולא ענ
                     ,  ברשותנונכנס, אתה טועה, אדוני: "הדבר הפשוט והמתבקש ביותר לעשות היה לומר לו,  לפלונטר רציניתינכנס
שבסך הכל עזרה ,  ההיאובדתע יפגע באישה, אגלה זאתשאם אך ידעתי ".  הנצבת בפתח המסעדהאחראית רשות מהיבלנוק
  . עקבה מבחוץ אחרי הנעשה והיא נראתה מתוחה ומפוחדת מאד, אגב, עובדתה.  זו תהיה גם כפיות טובה וגם לשון הרע.ונל

                   , כמו גם לסועדים ששמעו את הגערות שלו, בעל הבית חייב להוכיח לאני ...' זה חילול ה,מצד שני מה שקורה כעת
   ? טובהנו שעשתה לעובדתאיך עושים את זה מבלי לפגוע ב. א רשותללוחיות נ בנושלא השתמש

                     , חבל שאתה כועס לחינם", אליו יתיפנ, "אדוני היקר"; בהבזק של רגע הבריק רעיון במוחי, בסייעתא דשמיא
                 , מלכתחילה', תכננו' תילא אמר(". כנס לכאןיכף תיכל המשפחה שלנו ת, לא רק שנינו, מתכננים לאכול כאןהרי אנחנו 
  )....'מתכננים' אנחנו אלא

                  , פשוט יש אנשים שנכנסים לכאן בלי רשות לשירותים, תבין אותי. אני ממש מצטער", האישהתנצל !" סליחה, והו ה"
  ".רק תגיד לנו איפה אנחנו יושבים",  קטעתי אותו,"זה בסדר" "...ואני בטעות חשבתי

אלינו מלצר ניגש ה ...שאר בני המשפחה ולקרוא לחוץוץ ל לרמבני וביקשתי ,השבתי, "תשע נפשות" .שאל" ?כמה אתם"
הוא הסביר שצריך לקרוא את התפריט ולהזמין  ".?עובד כאןזה תסביר לי איך : "שאלתי אותו. "? להזמין תרצומה: "ושאל
  .עבור כל בני המשפחהו להזמין מנות טנ החל,ו מההלם של המחיריםנואחרי שהתאושש, עיינו בתפריט. ממנו

 שיושבת בכניסה קלטתי שהעובדת,  שהתיישבתםבשעה, תקשיב ":וסיפר, יהתיישב לידבעל המסעדה , הסעודה הדשנהבתום 
             ,ך עליתי צעקכאשר ו,כנס לשירותיםי להנה לכם רשותנתשהיא זו ש ,והיא סיפרה בחשש, שאלתי אותה מה קרה .בוכה
לשלם סכום כה  והחלטת, נהגת כצדיק אמיתי שה קלטה להפתעת,ואז... ופרצה בבכי, כעת יפטרו אותה בטוחה שה הייתהיא

                      . מהתרגשות,וכאן היא שוב התחילה לבכות... הלא לפגוע בשהעיקר , ך לכל המשפחה הענקית שלרב עבור ארוחה
  ".! אין בני אדם כאלה בעולם. ככההבחיים לא התחשבו בהיא סיפרה ש

התרגשנו מהמעשה הנאצל והמתחשב ,  כל הצוות,בחאנחנו במט, בזמן שאתם אכלתם כאן: "בעל הבית המשיך וסיפר
 שאין תי ואז גיל, את כריכת העור שבתוכה מגלים את החשבוןתיפתח .בתום דבריו הוא הניח את החשבון על השולחן "...שלך

  .  היה שם כרטיס הנחה של חמישים אחוז לפעם הבאה שנגיע למסעדה.שם שום חשבון
  "?אבל מה עם התשלום על הארוחה הזו,  על הפעם הבאהרבהתודה : "תי ואמרבעל המסעדה לתיקרא

  "...  ממלאכיםלא, תשלום לוקחים מבני אדםהמדיניות במסעדה שלנו ש", השיב, "הארוחה הזו היא בחינם"
כיצד היה עלי לנהוג בסיטואציה בה הייתי נתון , על פי הדין: אך עכשיו ברצוני לשאול, גדול' עד כאן המעשה שחולל קידוש ה

 ?על לא עוול בכפי, אשר בעל המסעדה שפך עלי קיתונות של זעםכ
על סמך דברי , שבתוך מסעדהוחיות נרשאי להשתמש ב, אדם הנצרך להתפנות :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

  ות ולוותר על כי מן הסתם הוא קיבל סמכות להרש, וניתן לסמוך על פקיד זה. עובד או פקיד המקום שמשיב לו שהדבר מותר

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 



שכן זהו דבר שמתרחש מידי , וגם ניתן להניח שבעל הבית הורה לו בפירוש להרשות זאת(  דברים פעוטים כעין אלו מבעל הבית
הרי התברר למפרע שלא , שלווחיות נלאחר שאנו רואים שמגיע המנהל ומודיע שהוא מקפיד שלא ישתמשו זרים ב, אומנם). יום

  . ולכן צריך המשתמש לרכוש דבר מה מהמסעדה, וחיותנהיתה רשות להשתמש ב
  . )ופריו מתוק( כגון פחית שתייה, אלא ניתן להסתפק במוצר הזול ביותר, אבל בוודאי שאין צריך להזמין סעודה דשינה

  .הציפור והים]. לד, כא ["אל תירא אותו כי בידך נתתי אותוו"
. בא גל ענק ושטף את הקן. המשל בציפור שבנתה קן על שפת הים! ולהתייאש הרי אסור, שיש משל במדרש שעלול להביא לייאו

  ...ושפכה לחול, שאבה עוד טיפה. ושפכה לחול,  יםלקחה במקורה טיפת מי. לייבשו. ום ביםכעסה הציפור והחליטה לנק
  ...עדיין מלא, עד כמה שראינו לאחרונה, הים. הציפור ודאי מתה מזמן
,                    שלושת אלפי שנות יהדות מושרשת. עלה ושטף את עולי יהדות המזרח, גל של הטמעה וכפירה, גל של משטמה ועוינות

". אנחנו יודעים מה טוב עבורכם"של , מתנשא" כור היתוך"נשטפו בגל של , מנהגים והליכות, מורשת נפלאה, רותמסורות מפוא
                      , אתם המחזיקים באמונת אבות ואנו היוצרים עם חדש. אתם הבורים ואנו המלומדים, אתם הפראים ואנו המתורבתים

  .בתי הסוהר מלאים בגוזלינו! הטביעם. עם הגוזלים הרכים, בא הגל ושטף את הקן .תרבות חדשה
בנינו לא היו שם גנבים . לא בתימן ובעדן, לא בארם צובא ובטורקיה, לא בפרס ובעירק. לא בלוב, לא בתוניסיה, זה לא היה במרוקו

                   .טובים לשמיים וטובים לבריות. טהורי לב וזכי מעש, ישרי דרך היו. לא סוחרים בסמים. לא פושעים ורוצחים, ושודדים
ושטף את הקן  ,בא גל. עם אלוקיהם, עם קהילתם, עם משפחתם, שלמים עם עצמם, נשמעים לרבותיהם, יגיע כפיהםנהנים מ

, נשיקת ידיהם, היכן כיבוד ההורים? הכבוד ההדדי, התא המשפחתי החם, היכן הליכוד המשפחתי! הרס ולא חמל, המשפחתי
, תרבות הכלום, ים התוהו הנבוב, ים הריקנות, ים החילוניות? צההידור פניהם בהער, היכן כיבוד הזקנים? הרכנות הראש לברכה

להשיבם , להציל את האפרוחים. ים החילוניות, את ים החולין! לייבש את הים... ומבקשת, אם האפרוחים, באה הציפור !בא ושטף
  !ל מעמקי מצולותיו וגובה גליוע,  והים כה גדול ורחב ידיים–ועוד טיפה , לייבש טיפה? מה כוחה של הציפור. אל חוף המבטחים

                    . ועוד אחד, בהקמת בית כנסת. ועוד אחד, בייסוד שיעור תורה? )ה, תהלים קכד(במה מייבשים את המים הזידונים 
  !? כלום אלו ייבשו את הים–שיעור ועוד שיעור , טיפה ועוד טיפה: ולא פעם מתגנבת המחשבה. ועוד אחד, ועוד אחד

שעקד הר בן שלוש פרסאות , עוג. משה רבינו עליו השלום יוצא למלחמה כנגד עוג מלך הבשן. ועאת התשובה מצאנו בפרשת השב
              , כנגד נפיל ענק ?מה כוחו של משה רבינו כנגדו). ב"ברכות נד ע(חלילה , לקבור תחתיו את כל מחנה ישראל, ונשאו על ראשו

): ב"ברכות נד ע(ל "מספרים חז? הכיצד!" בידך נתתי אותוכי , אל תירא אותו: "מצווה' וה .הרי זו שאלתנו? גורד שחקים אנושי
הרי זו ממש תסמונת התרבות המערבית . אובד דרך, חסר ישע, הוא היה לענק עיוור. ההר העצום ירד עד לצווארו של עוג, ראשית

והיכה את עוג , אמותוקפץ עשר , נטל כידון בן עשר אמות.  עשר אמות–כמה גובהו , משה: "ושנית! האובדת, התוהה, המבולבלת
  ". והרגו–בקרסולו 

                      –אתם עשו את שלכם : אבל זו הנהגת הבורא עימו. ודאי שלא? נפיל שמת מדקירת מחט? ראית אדם שמת מדקירה בקרסולו
                  – אתם תפרשו רשת שיעורי תורה )... ח, תהלים קלח(אני אגמור בעדכם , )ג, תהלים נז" (אקרא לאל גומר עלי: "ואני אשלים

  ).מעיין השבוע! (אביא את הגאולה, ולל את המהפךאני אח

  ].הפטרת חוקת, שופטים יא ["בור חיליויפתח הגלעדי היה ג"
הלכה והתלהטה ובין השניים פרצה אש המחלוקת . שבאחד הימים הסתכסך עם חבירו יעקב, ם בשם שמואלמעשה באיש עסקי

  .במלוא עוזה
                     ,כעת .שם הם לומדים גמרא בעיון והלכה מפי תלמיד חכם מובהק, שמואל ויעקב קובעים עיתים לתורה בכולל ערב, והנה

קיים חשש שכאשר אפגוש אותו בכניסה או ביציאה מבית , יעקבלאחר המתיחות הקשה ששוררת ביני לבין : בא שמואל ושואל
  .שוא-וגם הוא זועם עלי ומטיל עלי האשמות, כי הכעס עליו עדיין בוער בקרבי, תפרוץ בינינו שוב המחלוקת, המדרש

למוד או שמא מכיון שליבי חפץ להמשיך ל, על מנת שלא להיתקל באיש, האם כדאי שאחפש לי כולל ערב אחר, שאלתי היא
  ?יש להמשיך ללמוד שם על אף חשש המחלוקת, בכולל בו רגיל אני ללמוד מפי המגיד שיעור הנפלא שלנו, באיכות
שלא כפי הנהוג (גלעד נשא אשה משבט אחר : )א"פרק י( שופטים ספרמסופר ב :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

ה "על ידו בלבד יפתח הקבמשום ש, "יפתח"שמו היה .  והוליד ממנה את יפתח הגלעדי)באותם ימים לישא אשה מאותו שבט
, יגדלו בני האשהו": ומספר הנביא, )אשר משבטו(נולדו לגלעד בנים מאשתו , לאחר מכן! )ואליד "רמ(לישראל פתח של ישועה 

  ."יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוביברח  ו!שה אחרת אתה לא תנחל בבית אבינו כי בן א:ויאמרו לו,  יפתחתויגרשו א
                   , הרי על כל חיל עמון גבר בכוחו האדיר? ומדוע ברח מפני אחיו, כה גדול" גיבור חיל"יפתח הלוא היה : נשאלת השאלה

  !? הקטניםוכי לא יכול היה לגבור על אחיו
            , קת ולא בלבולוולא עשה שום מחל, ועם כל זה השפיל עצמו, בור חיליפתח היה גי: )'חומת אנך'ב(א "כותב על כך רבינו החיד

, היה מחוייב לעלות לרגל ולאכול מעשר שני בירושלים, ואם היה הולך לאיזו עיר מארץ ישראל. ונדחה מפני השעה וברח מפני אחיו
ל "והדר בחו, )כמבואר בירושלמי(ל "ולפיכך ברח לארץ טוב שהיא בחו, חשש שמא יבוא להתגרות ולחלוק עם אחיו, ומידי העלותו

כי כך היא . בוא וראה כמה זריז ונשכר הבורח מהמחלוקת. ופטור ממעשרות ):'בפסחים ג' כמבואר בתוס(אינו חייב לעלות לרגל 
, הרי לנו !השעה עומדת לו ופותחים לו פתח לישועה, הנדחה מפני השעה ובורח מהמחלוקת.  האלוקים יבקש את הנרדף-המידה 
  .יש לברוח מן המחלוקת,  במחיר הפסד קיום מצוותשגם
                       ,אבל מתלמוד תורה, ל פטור ממצות עלייה לרגל ומעשר שני"שכן הדר בחו, א לנידוננו"אין לדון מדברי החיד, אולם
, יכותואסור לו בשום אופן לעזוב את רבו ממנו לומד תורה בא,  שמואל דנן חייב בתלמוד תורהגם ו! לאף אדם ובאף מקום פטוראין
 "!כל הפורש ממך כפורש מן החיים "):ו"קידושין ס(כפי שאמר רבי טרפון לרבי עקיבא , אם יפרוש ממנו הריהו כפורש מן החייםו
על אף שגזרו חכמים טומאה ( מותר לו לצאת לחוץ לארץ,  שכהן שרוצה לילך ללמוד תורה מפי רבוואר מב).ז"מ(גמרא בעירובין בו

לפי שאין אדם , ד מרבוו כדי ללמל"צאת לחובכל זאת רשאי ל, אפילו בזמן שיכול למצוא חכם אחר וללמוד ממנו ו,)על ארץ העמים
                      , שיש רב שמשנתו סדורה בפיו, אין אדם זוכה ללמוד מכל מלמדיו: "י"וביאר רש .אלא מרבו, זוכה ללמוד מכל אדם

  ".ושונה לתלמידיו דרך קצרה
                 ,  עשה לו כדי שיחיה-' וחי'שנאמר , מגלים רבו עמו, תלמיד שגלה לערי מקלט): "'א-'רוצח ז' הל(ם "וידועים דברי הרמב

ולכן חס ושלום מלעזוב את בית המדרש ואת הרב ממנו הוא רגיל ".  כמיתה חשובים- וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה 
  !לינוק תורה ויראה

לא יכולה להיות שום מריבה ,  כשאין צד שני- ס עצים תכבה אש באפ: צריך שמואל לדעת ולשנן היטב, ובאשר לחשש המחלוקת
ת להמשיך "הוא יזכה בעזהי,  וירבה בתפילה לבוראו שיצילו ממחלוקות,אם יעבוד על מידת ההבלגה ובלימת פיו,  ולכן!ומחלוקת

  .לעסוק בתורה והמחלוקת תשקע ותעלם
  .)אחת שאלתי( כל שניתן מהמחלוקת כישמור עצמוו,  אצל רבוכוללשמואל ימשיך ללמוד ב :לסיכום

 ,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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. ָּמה ְּתִמיָמּה"  "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאד�

 

ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה'  ַוִּתָּקֵבר ָׁשם. ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה...  "ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים 
. ֲאֵליֶהם" 

:  

 .

 

"ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו" 
.

. "ַוִּיְראּו ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ָגַוע ַאֲהרֹן" 

 

. "ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהֹרן ְׁשֹלִׁשים יֹום ּכֹל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" 

429



  

24/7  

"זממה שדה ותקחהו"... מה עם לא תחמוד?

.
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

  חוקת תשפ"א                         פרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

אֶֹהל י ָימּות ּבְ   )יד יט,( זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ

אמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימין אלא 
ה אדם כי זאת התור'במי שממית עצמו עליה, שנאמר 

  )ברכות מג:( 'ימות באהל

תורתנו אינה כשאר החכמות, תורתנו היא תורת חיים. 
אוויי במסירת מו נתחי חייםבהקרבת הדרך לקנותה היא 
תלויה  ר לתורהוביחרמת הש לכן ברור העולם עבור התורה.

וככל שהאדם עושה  כשרון.ומסירות ולא בחכמה ו יגיעהב
מתקיימים בו כך  ,את כל מה שהוא יכול עד קצה היכולת

  דברי התורה לנצח.

*   *   *  

מרן ראש כנס אברך יקר לחדרו של לפני שנים אחדות נ
"א ופרץ בבכי מר. היה שליט יןהגרי"ג אדלשטיהישיבה 

ארוכה. כאן,  ניכר עליו כי דבר מה מעיק עליו כבר תקופה
הישיבות, בפני הלב הגדול, לב כל  במעונו של זקן ראשי

  ישראל, הוא מצא לנכון לפרוק את כאבו. 

לדבריו, הוא חש כי אינו מתקדם ברוחניות כפי שהיה מצפה 
ו, מעצמו; הלימוד הולך בעצלתיים, התפילה אינה משה

ובהתאם לכך גם מעמדו החברתי בכולל אינו בכי טוב, בינוני 
  סיכם את מצבו. -הולך קשה" ומטה. "באופן כללי הכל 

רבי גרשון הרהר מעט, פנה אל האברך ואמר: "ראה, אני 
שב ליד  .מהחדר ומשאיר לך על השולחן דף ועטיוצא כעת 

השולחן ותתבונן עם עצמך כמה דקות, וכתוב את המעלות 
  בות שכן מצויות אצלך. תיכף אשוב". הטו

כתב. כששב רבי ישב ורבי גרשון יצא מהחדר. האברך 
גרשון ועיין ברשימה הכתובה אורו עיניו, וקרא בהתרגשות: 
"נו, הרי לפי מצבך אתה עושה את המוטל עליך... אם כן 

  הינך 'אדם גדול'!". 

"מאי משמע 'אדם גדול'?", הוסיף רבי גרשון ואמר: "מרן 
איזהו אדם  -זצ"ל אמר פעם  חיים מבריסקאון רבי הג

רק מי שלומד שמונה עשרה שעות ביום? או רק אולי גדול? 
ר מחזיקים ממנו מי שחי בפרישות מופלגת, או שהציבו

הוא אדם גדול? לא ולא! לא רק הם , כאחד מגדולי הדור
נחשבים אנשים גדולים, אלא אדם גדול הוא מי שאין בו פגם 

גותיו! אדם גדול הוא מי שעושה את המוטל בדרכיו והנה
עליו בכל זמן לפי מצבו ויכולותיו! גם אברך צעיר יכול להיות 

  אדם גדול!...". 

*   *   *  

שליט"א  דן סגלנקודה זו המחיש המשגיח הגאון הצדיק רבי 
בסיפור נפלא: שמעתי על יהודי יקר, שלאחר החתונה, 

לי בית המדרש, לעזוב את ספסנאלץ כשרבו הנפשות בבית, 
  ויצא לעסוק במסחר בכדי לפרנס את משפחתו הגדולה. 

, והשיח ה'סטייפלער'מרן לפני  אותו אדםבאחד הימים בא 
  את צערו כי לאחרונה הוא שבור ורצוץ וחש חוסר סיפוק. 

   .בהשתוממות 'פלערה'סטייהתעניין  –"מדוע?" 

: "כל היום אני יגע לפרנסתי, נוסע מכאן לשם הלה השיב
הכנסת  משם לכאן. סוף סוף מגיע הערב ואני בא לביתו

להשתתף בשיעור הדף היומי, וגם אז בקושי רב אני מצליח 
להתרכז מעט... ודקות אחדות לאחר תחילת השיעור 

אם כן . ומה וכך אני ישן עד סוף השיעור..תופסת אותי תנ
  בשביל מה אני נמצא כאן בעולם הזה?".  'למה זה אנוכי'?

ייפלער' בטון נחרץ: "טעות היא בידך! אתה השיבו ה'סט
חשוב  'גנרל'טועה בכל ההסתכלות שלך!... אינך יודע איזה 

אתה בשמים!... בעולם הזה אולי מחשיבים יותר את 
ה'למדנים', ה'פלפלנים' וה'עמקנים', אבל שם למעלה 
משבחים דוקא את מי שעושה את מה שהוא יכול! את מה 

ושה את מה שאתה יכול ומה שהוא מסוגל! ומכיון שאתה ע
  חשוב בשמים...".  'גנרל'שאתה מסוגל, הרי שנחשב אתה 

*   *   *  

סיפר הרה"ג רבי יוסף זייבלד שליט"א, מוותיקי המחנכים 
רק: אבי מורי הרב הגאון רבי ב-בתלמוד תורה 'תשב"ר' בבני

זצ"ל, היה מוסר שיעור דף היומי לבעלי בתים  שלמה צדוק
ת הכנסת 'קהל חסידים' בשכונת 'שערי מידי יום ביומו, בבי

  חסד' בירושלים. 

אחד המשתתפים הקבועים היה יהודי אומלל ניצול שואה, 
מוזנח מעט, שהיה טורח להגיע כל יום מתוך רצון ללמוד, 
אך מיד עם תחילת השיעור היה נרדם עמוקות ומתעורר 

הפריעה לא לכשעצמה עובדה זו  בסיומו של השיעור.



  
שבמהלך השינה רק הבעיה היתה ם, למשתתפים האחרי

כמויות גדולות של רוק, תופעה  של אותו אדם היו זבים מפיו
שגרמה למיאוס אצל אחרים, שהיו מתיישבים רחוק ממנו, 

  וחלקם אף חדלו מלבוא לשיעור בגללו. 

משתתפים, כי ים הועלתה הצעה על ידי אי מי מהבשלב מסו
עור, ישן בכל מהלך השי אותו אדם בכל מקרהכיוון ש

ומאידך גיסא בגללו נמנעים אחרים מלבוא, אולי יש לבקש 
ממנו בעדינות לחדול מלבוא לשיעור. אולם היות ואבא ידע 
כי הענין גובל ב'נפשות' ממש, הוא לא הסכים לעשות דבר 
מבלי שישאלו קודם את דעתו של מרן שר התורה הגאון רבי 

  יעשו. זצ"ל, וכפי שיורה כן  דב בעריש ויידנפלד מטשיבין

הרב מטשיבין שמע את פרטי השאלה והזדעזע עמוקות: 
"חס ושלום! חס וחלילה! וכי יעלה על הדעת לומר ליהודי 
כזה הטורח להגיע כל יום לשיעור לחדול מכך?! וכי יש לכם 
מושג כמה נחת רוח זה גורם לאבינו שבשמים?! הרי באמת 

אך' הוא רוצה ללמוד והוא בא על מנת כן, ומה שבפועל 'נעב
  הוא אינו לומד, זה לא מוריד כהוא זה מערכו בשמים...". 

הוסיף הרב מטשיבין ואמר לאבא: "תאמר בשמי למשתתפי 
, מובא )ערך משיח אות כה(השיעור, כי במדרש ילקוט החדש 

זצ"ל, לפרש  יחיאל מפאריזבשם אחד הראשונים, רבינו 
את הפייט שאומרים ביוצר של ראש השנה: "אטומים 

צות' שהם האר מיע' םה 'אטומים'בטללי שינה". להחיות 
להחיותם ' הקב"ה עתידש ,תורהה אטומים ולא יודעים את

לוקח כשלומדים וישנים על הספר, ש ', והיינובטללי שינה
טל  וועושה אותו משמרוריר הנוזל מפיהם את ההקב"ה 

  הארץ".  מיים עלהחיות בו מת

השיעור", סיים לכן גם הרוק שזב מפיו של אותו יהודי בעת "
הרב מטשיבין את דבריו באוזני אבא, "הוא טל תחיה. 

הקדוש ברוך הוא יקיץ וירנן עם הרוק הזה את לעתיד לבוא 
  עפר".שוכני 

הפשט הוא, שלכל יהודי יש תפקיד שלשמו הוא נועד, והרי 
הוא מחוייב להשלים את תפקידו לפי האופן והמצב שה' 

בודקים האם הוא עושה יתברך זימן לו, ובשמיים מסתכלים ו
את כל מה שהוא יכול ומסוגל כדי למלא את תפקידו, וכלל 

  לא על התוצאות. 

לכן כאשר הוא עושה את מיטב יכולתו נחשב הוא בשמים 
כגנרל חשוב, ורוקו נחשב לטל תחיה, מבלי קשר לתוצאה 
שאירעה לבסוף. הקדוש ברוך הוא אומר: 'ודגלו עלי אהבה'. 

ל יחיד ויחיד חביבה אצלי בכל מצב, עבודתו הרוחנית של כ
בכל מקום ותחת כל דגל שיהיה, ובתנאי שיעשה האדם 
מצדו את כל מה שהיה יכול ומסוגל לפי מצבו. כל פעולה, כל 
הנהגה, כל דבר, כל פרט, שנעשה לכבוד השם יתברך, הוא 

  חלק בלתי נפרד מצרכי גבוה, ומרבה כבוד שמים בעולם.

*   *   * 

זצ"ל, משגיח ישיבת  נתן מאיר ויכטפויגלי הגאון הצדיק רב
לייקווד, היה רגיל לספר על הזכות הגדולה שזכה לה 

זצ"ל. היה זה  ה'חפץ חיים'בבחרותו להיפגש עם מרן 
במקום הנופש בו שהה יחד עם עוד שנים מחבריו, הם פנו 
אל ה'חפץ חיים' וביקשו לשמוע ממנו דברי חיזוק 

  והתעוררות. 

כים לדבר לפני שכולם ישבו, אך היות ה'חפץ חיים' לא הס
והיו שם במקום רק שני כסאות ולא נמצא בסביבה כסא 
נוסף, הושיב אותו ה'חפץ חיים' על ידו, באותה ספה קטנה 

  עליה ישב. 

לימים התבטא המשגיח: "אנשים צעירים לא מעריכים את 
מה שיש להם... בזמנו לא הערכתי את הזכות העצומה 

כסא אחד יחד עם ה'חפץ חיים'... רק לשבת שעה ארוכה על 
  היום אני תופס איזו זכות נפלה אז בחלקי...". 

שמע צדקותו וגדולתו של ה'חפץ חיים' הרעישה עולם 
ומלואו, והבחורים הצעירים ציפו לשמוע מפיו איזה חידוש 
מבריק או הארה מוסרית עמוקה, אך למעשה הם שמעו 

  ם לכל החיים.ממנו דברים פשוטים ויסודיים שליוו אות

ה'חפץ חיים' האריך במשך שעה ארוכה על ענין אחד, על 
חובתו של כל אדם ואדם לעשות את ה'עשה טוב' מעצמו 
מבלי לחקות אחרים ומבלי להיות תלוי באחרים. המשגיח 
היה חוזר על המילים המדוייקות ששמע מה'חפץ חיים' 

אְרף אז: "ֶיעֶדער ֵאְייֶנער דַ בהטעמת הניגון המיוחד שניגן 
ד! בוד לב"כל אחד מוכרח לע[ין!" ין ַאֵליין! ָאְרעֶווען ַאלֵ יַאְּרֶבעטִ 

  . ]להתייגע לבד!"

שנים אחר כך הוסיף המשגיח ואמר: "שני החברים הנוספים 
ששמעו יחד איתי את הדברים נספו במלחמה, וכנראה 
שה'חפץ חיים' דיבר את הדיבורים הללו בשביל שאני אשמע 

רצה שאבנה את עבודתי  לי. הואן אואותם, הוא התכו
בלי לסמוך על ובלי לחקות אחרים מי, אהרוחנית באופן עצמ

  "....אחרים, וגם כאשר אשאר לבד יהיה עלי להמשיך הלאה

  ]מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'[ 

הממית עצמו על דברי תורה, הרי החליף את חיותו 
הגשמית בחיים של תורה, ומעתה ואילך התורה היא מקור 

הרי  ,ומגנא ומצלא 'תורת חיים'ותו. וכיון שתורתנו חי
 -נצחיים, הן בעוה"ז והן לעולם הבא שהוסיף לעצמו חיים 

  'כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה'.

*   *   *  

היה זה בקיץ תשע"ו, בעת שיישובי דרום הארץ הופגזו 
במטחי טילים ורקטות מרצועת עזה. כל אזעקת 'צבע אדום' 

 - ללה אימה בכל לב, כל יירוט של טיל או נפילתו חלילה חו
הצניחו לבבות בבהלה. בעיר שדרות מוכת הירי חיו 
התושבים מתוך לחץ ודאגה קיומית, דרוכים בכל שלב 

   לקראת האזעקה הבאה...



  
הרב מיכאל זאדה הי"ו, רכז ארגון 'לב לאחים' בעיר, נקלע 

האופפת  באחד הימים לשיחת שכנים, ששוחחו על הבהלה
כל פינה, על האימה שמנקרת בלבבות, על החרדה 
הנוראה. הם דיברו על מערכת האזעקה 'צבע אדום' 
והשניות הספורות שהיא מעניקה כדי לברוח לממ"ד, וגם על 
מערכת 'כיפת ברזל', המיירטת טילים בהצלחה די גדולה, 
אם כי מוגבלת. ואז הבריק במוחו רעיון, והוא פנה אל 

ראו נא, כולנו מסכימים שבעת אזעקה יש " :השכנים ואמר
לברוח למרחב מוגן, ובוודאי שאנו מצפים שמערכת 'כיפת 
ברזל' תועיל בס"ד ותיירט את הטילים המתעופפים מעלינו. 
אולם, הבה נתקין לעצמנו מערכת 'כיפת ברזל' נוספת, 
עוצמתית מאין כמוה, חזקה ואימתנית, שלבטח תגן עלינו 

  .''ועל משפחותינו...

הכל הקשיבו לו מרותקים, מבקשים לדעת איזו מערכת הם 
יכולים להתקין בכוחות עצמם, מערכת שתגן עליהם מפני 

, הלא מורי ורבותי'' הטילים... ואז הוסיף ר' מיכאל ואמר:
מגינה שנינו בדברי רבותינו 'תורה מגנא ומצלא', התורה 

ומצילה, שומרת עלינו, על החיים, על המשפחה, על 
הבתים. התורה היא 'כיפת ברזל' אמיתית, אין כמוה לעמוד 
לנו כהגנה מפני כל משחית ומחבל, חי או מעופף, מתכתי או 
אנושי. הבה נקים שיעור תורה קבוע בבית אחד מכם, 

ו כולנו נשתתף ונשקע בלימוד התורה, ב -והשיעור הזה 
  עבורנו 'כיפת ברזל' מגינה מכל טיל, חזקה מכל איום!'יהיה 

אחד השכנים, יהודי יקר בשם יובל, קם על אתר והתנדב 
לקיים את השיעור בביתו, כאות הודאה על כך ששני הבתים 

  שסביב ביתו כבר נפגעו מטילים, ואילו ביתו שלו שרד. 

כריז, ה - ''אני מזמין את כולכם לשיעור, בואו בהמוניכם!''
השיעור נקבע ויצא לדרך, כשמספר משתתפיו הולך ו

  ועולה...

באחד הימים, לנוכח החשש מהטילים התכופים, חששו חלק 
מרן ראש ממשתתפי השיעור לבוא, ושלחו לשאול את 

זצ"ל אם נכון  אהרן לייב שטיינמןהגאון רבי שיבה יה
המרחפת. הרב שטיינמן  למרות הסכנה -להמשיך בשיעור 

מדובר בחיי אדם, אולם  האזין לשאלה בכובד ראש, הבין כי
ח, והתורה מגינה ומצילה, המשיכו בשיעור בכל הכ'פסק: '

הרבו את משתתפיו ככל יכולתכם, כי זכות התורה תגן 
   '.ותושיע מכל טיל!'

עוד ועוד, למותר לציין כי בעקבות תשובתו גדל השיעור 
  לומדים... 40-וכבר נמנו בו למעלה מ

ור, נשמעה אזעקת ויהי באחד הערבים, בעיצומו של השיע
'צבע אדום'. משתתפי השיעור ביקשו לפעול בהתאם 
להנחיות ולהיכנס אל חדר פנימי בבית, אולם מספר 

עד שלא היה מקום לכולם  -המשתתפים היה כה גדול 
בחדר הקטן... איש לא רצה להעדיף את חייו שלו על פני חיי 

כשחברו  -חברו, איש לא הסכים להיכנס אל החדר המוגן 
  רך להישאר מחוצה לו...יצט

ין מקום לכולם בחדר לפיכך, החליט מגיד השיעור, 'אם א
שיגן  והשיעור הוא נמשיך את השיעור בסלון, פשוט -המוגן 

מר. ובאומרו זאת, ולקול זעקת המשתתפים א -עלינו!' 
  ...', נשמע 'בום' קולני במיוחד'אמן

באותו רגע ממש, נחת בדיוק מאחורי הבית טיל קאסם 
ודרים אל אחדים מהם ח -ני, ורסיסיו התפזרו לכל עבר הרס

החדר הפנימי, הנחשב 'מוגן' יחסית. כל משתתפי השיעור 
עמדו המומים בסלון הבית, מבינים היטב מה היתה 

לו היו מפסיקים את השיעור ונדחקים אל החדר  ,המשמעות
הפנימי, שהפך לזירה זרועת שיירי טיל, רסיסי מתכת 

  .ניות..וכדוריות ברזל קטל

  ]רב אשר קובלסקיה- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

ב הַ  ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֹׁשֵ ַמע ַהּכְ ׁשְ י כִּ ֶגב נֶּ ַוּיִ
ָרֵאלבָּ  ָרֵאל... א ִיׂשְ ִיׂשְ ֶחם ּבְ ּלָ   )א א,כ( ַוּיִ

נה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי י. וש..זה עמלק
שיהיו ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם 

ינם כנענים, ראו ישראל לבושיהם כלבושי והם א
אמר עמלקים ולשונם לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, שנ

  )רש"י(' תן את העם הזה בידייאם נתון ת'

למדנו מדברי רש"י  זצ"ל:ראובן קרלינשטיין סח הגאון רבי 
 וחידעו את כדבר מבהיל: אותם עמלקים מקוללים ימ"ש, 

יישאו שאם היהודים  התפילה של עם ישראל. הם הכירו בכך
הם אבודים, לכן החליטו לתחבל  -עיניהם למרום בתפילה 

יים העמלקים מאמינים הגו תחבולות כדי לברוח מהבעיה.
  ...ישראל םבתפילה של ע

כאשר הגלה נבוכדנצר את ישראל לבבל, הזהיר את כמו כן, 
מפקד הצבא, נבוזראדן, שירדוף אחריהם במהלך כל הדרך 

ם היהודים ינוחו, יהיה להם זמן ולא ייתן להם מנוחה, כי א
להתפלל לקב"ה, וכל התוכניות בטלות ומבוטלות. על כך 

בזכרנו  גם בכינו ישבנו שםנאמר בפסוק: "על נהרות בבל 
כי עד אותה שעה שהגיעו לבבל לא  )תהילים קלז, א(את ציון" 

ישבו לנוח עד שהגיעו לבבל. נבוכדנצר פחד מהתפילה של 
ערכו תכנית שלמה כדי  ם העמלקיםג וכמו כן ...עם ישראל

  .ישראל םשל עמהתפילה  התחמקלנסות ל

בשנת תשכ"ז התנהלה בארץ ישראל , האחרון ורדוכן ב
מלחמה מסוכנת מאוד, ה' ירחם. כולם יחד: המצרים, 

חם בנו. אין לתאר באיזו התאספו להיל -הירדנים והסורים 
פחדים ות חושך וצלמוו - סכנה היו נתונים יושבי ארץ הקודש

ו כמשמעו. והם איימו ודיברו באכזריות ויוהרה פשוט ,נוראים
  איומים וקללות. -

. 'קול קהיר' -  למצרים הייתה תחנת שידור בעברית
ית עילגת ומטילים על השדרנים הערבים היו מדברים בעבר

ואימה. הם התרברבו ואמרו שהערבים יהרגו  היהודים פחד



  
 להיזכרים, וישליכו אותם לים. רק את היהודים כמו זבוב

  מעורר חלחלה. -באותו זמן בפחד ששרר 

אבל היה משהו מיוחד שהם אמרו השכם והערב, ממש מידי 
נדמה שכינו [ 'שערים מאה'יום ביומו: "אבל אתם היהודים של 

דבר. מטרתנו  לכם לא נעשה - ]"החסידים ממאה שערים"אותנו 
וכוונתנו רק ל'ציונים'. איתם אנו נלחמים, אבל את היהודים 

  לא נהרוג!".  'מאה שערים'מ

מאה 'הדבר היה נראה תמוה ופלאי: מה להם וליהודים של 
הם פחדו מהתפילות של  שפשוט בררתשהעד  .?!'שערים
  א להתפלל.ללכן ניסו לגרום להם  ...שערים''מאה יהודי 

במלחמת העולם אמר הרבי מגור: "כן, הישועה בוא תבוא, 
אחת סיבות לישועה, אבל תדעו יאמרו אלף ו -וכשתבוא 

", היינו בזכות התפילה. ...שהיא תבוא בזכות 'מאה שערים'
סת הגדולים של כי מרכז התפילות היה בשעתו בבתי הכנ

שם התאספו לתפילות בוקעות  ,שכונת 'מאה שערים'
  רקיעים.

הנה כאמור, בשנת תשכ"ז ניסו הערבים לרמות את 
התפילה של עם ישראל,  וחלהחליש את כהיהודים במטרה 

אין לכם מה ": ''מאה שעריםיהודי דיברו כביכול אל לכן ו
   ..".לפחד.

את ה'חכמה' הזאת הם למדו מעמלק. הם ידעו את כוחה 
מתפלל אליו מכל של תפילה, הם ידעו שה' שומע למי ש

ם ה. 'לכל קוראיו לכל אשר יקראהו באמת קרוב ה'' -הלב 
לא רצו שהיהודים החרדים לדבר ה' יתאמצו בתפילתם 

ידיהם  לבורא עולם, ולכן מצאו דרך מתוחכמת לרפות את
אתם לא  -להתפלל ואת ליבם מן התפילה. אין לכם מה 

ל מה כוחה שאוי, אוי, הגויים האלה יודעים  בסכנה...
 ]'מתוך הספר 'יחי ראובן[                      התפילה, בכל דור.

בבני ברק, לצד הבניין, יש שני עצי דקל.  13 ברחוב חבקוק
גזע קטן. הפלא אינו אלא  עץ אחד גבוה ונאה, והעץ שלידו

הוא, שהגזע הקטן היה עד לפני שנה עץ דקל רב פארות 
  ענפים רחבים במיוחד שהצל על כל הסביבה.  בעל

בניסן תש"פ הוכרז מצב חירום בארץ בעקבות הקורונה. 
 במיוחד. ברח' חבקוק אנשים התכנסו בבתיהם, והמבוגרים

ישבה אשה מבוגרת ליד החלון. היא הרגישה בודדה, לא  13
שלפחות כל אפשרות לצאת החוצה, והיא חשבה  תה לההי

 גדלחלונה  אלא שלמול .תוכל להתבונן בנעשה ברחוב
במלוא הדרו עץ דקל שהסתיר את כל הנוף. גם עד אז 

היא לא עשתה דבר בעניין. עכשיו,  הפריע לה הדבר, אבל
 כשהיה עליה לשבת בבית יום אחר יום בלי לראות נפש

  חיה, החליטה לפעול. 

ה ושאלה אם יוכלו לשלוח גנן שיגזום ייא התקשרה לעיריה
את העץ, אבל נענתה בשלילה. אף אחד מהאנשים שדיברה 

  איתם לא התכוון לעשות דבר מה בענין.

בצר לה פנתה אל בורא העצים בכבודו ובעצמו והתפללה 
העיניים, שתוכל לראות את  אליו, שיסדר לה נוף נקי מול

ם עליה, ויקל הדבר על המדרכה ואת האנשים המהלכי
הקשה. מעומק הלב היא ביקשה, באמונה גדולה  בדידותה

מאז שהתחילה  עברו שבועיים ..התחננה, והקב"ה שמע לה.
להתפלל על זה, והנה נשמטו הענפים. העץ נרקב כולו 

ע יד לארץ. הנוף התגלה פלאים ללא מג והענפים פשוט נפלו
שהעץ נרקב  לאחרונה, לאחראדם, ולאשה היתה הרווחה. 

   לגמרי, חתכו את העץ והשאירו רק גזע קטן.

הלכתי במיוחד לראות את " ר' יצחק מבני ברק מספר:
גבוה ונאה, ובסמוך לו גזע  העצים הללו, וראיתי במו עיני עץ

ולהזכיר לאחרים קטן. צילמתי את העצים למזכרת, להראות 
את כל העולם יכול גם לשנות מהבריאה  שמי שבראלעצמי 

  ..". לפניו.כאשר יעלה רצון מ

*   *   *  

שעת עיר באנגליה הנמצאת במרחק אני מתגורר היום ב
עד לפני שנה וחצי גרתי בבני ברק, העיר נסיעה מלונדון. 

שבה מתגורר חמי. לפני שעברתי לאנגליה ערכתי קנייה 
ר טמאאברך חסיד סשקל.  240בחנות בני תורה, וחסרו לי 

כסף כדי  לישהיה במקום ראה את מצוקתי והציע להלוות 
של  להשלים את הקנייה. רשמתי בפלאפון שלי את מספרו

המספר אבד לי, ולא היתה לי שום דא עקא,  ,אולם .המלווה
  להשיגו.  תאפשרו

 זמן קצר אחר כך עברתי לאנגליה, והחוב המשיך להעיק
 עלי. לא היה לי שום רעיון איך למצוא אותו, ולכן התפללתי

שרה, הוספתי להשם שיעזור לי. בכל יום, בסוף שמונה ע
שאמצא את בעל חובי ואחזיר לו ' :קצר של בקשה משפט

  . 'את כספו

הגעתי לחמי לכבוד חג הפסח. עמדתי ליד ביתו של  ,השנה
ניגש אלי אברך והתחיל לשוחח אתי. הוא נראה  חמי, והנה

היכן כל  מוכר. שאלנו זה את זה לי מוכר וגם אני נראיתי לו
הוא הגיע  תקוה. גםוהוא בפתח  נגליהאאחד גר. אני ב

  לחמיו שגר באזור. 

לפתע קלטתי מאיפה הפנים שלו מוכרות לי. "תגיד לי", אני 
יה ב'בני תורה' שואל אותו, "אתה זוכר שפעם ערכתי קנ

   .שקל?" 240ואתה הלווית לי 

הוא זכר את המקרה, אומנם הוא לא זכר שאני הייתי האיש 
למתי לו את התאימו. מיד שי שלווה ממנו, אבל כל הפרטים

  ]מתוך 'השגחה פרטית'[                        החוב, ברוך השם.
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 אֹו, ְיהּוִדי ֶׁשל ִמִּפיו ֶׁשּיֹוֵצא ָקָטן ֶאָחד ִמְׁשָּפט (כא, כז) "ֶחְׁשּבֹון ֹּבאּו"
 ְּבַיד ְלַסֵּיעַ  ָרצֹון ּוִמּתֹו, ּוְבֵחן ְּבֹנַעם ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַאַחת ִמָּלה ֲאִפּלּו

 ,ְׁשֵלִמים עֹוָלמֹות ִלְבנֹות, ַרב ֶׁשַפע ְלַהְׁשִּפיעַ  ְּבֹכָחּה ֵיׁש, ַהּזּוַלת
 .ְלטֹוִבים ֵמָרִעים ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ְוַלֲהֹפ

 ְּבַאַחד ַהְמַכֵהן, ִמירּוָׁשַלִים ָּדגּול ְמַחֵּנ ִסֵּפר ַהָּבא ַהִּסּפּור ֶאת     
 .ַהְידּוִעים ַהֵּסִמיָנִרים

 ִּבְתׁשוָּבה ַלְחזרֹ  ְוָזָכה, ֶׁשִנְּפַטר ִמְׁשָּפָחה ְקרֹוב, ֻעְבָּדא ֲהָוה ְּבִדיִדי     
 ְּדַהְינּו', ֶחְׁשּבֹון ּבֹואּו' ֶׁשל ַמְדִהיָמה ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ְיֵדי ַעל ְׁשֵלָמה

 .ַלֲעׂשֹות ֶּׁשְּבֹכחֹו ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּפׁשּוט ֶחְׁשּבֹון ְיֵדי ַעל לֹו ֶּׁשהֹוַכְחִּתי
 ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש. ּוִמְצוֹות ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ִלְהיֹות ָזָכה לאֹ  בָקרֹו אֹותֹו     

 ֵסֵרב הּוא ֲאָבל, ַחָּייו ָאְרחֹות ֶאת ֶׁשְּיַׁשֶּנה ָעָליו ְלַהְׁשִּפיעַ  ִנִּסינּו
 .ִלְׁשֹמעַ  ְּבַעְקָׁשנּות

 ָיַׁשב ,ַהִּמיִניָמִלּיֹות ַהְּפֻעּלֹות ֶאת ַרק ָעָׂשה, ָאִביו ִנְפַטר ַּכֲאֶׁשר ַּגם     
 ְולאֹ  ,ְּכֶהְרֵּגלֹו ַחָּייו ֶאת ִהְמִׁשי ֲאָבל, ְוָׁשם ּפהֹ  ַקִּדיׁש ָאַמר, ִׁשְבָעה

 .ֶּדֶר ִׁשּנּוי ַעל ִלְׁשֹמעַ  ָאָבה
 ְלַאַחר ֳחָדִׁשים ִמְסַּפר, ְוִהֵּנה. ִאּמֹו ִנְפְטָרה ָׁשִנים ַּכָּמה ַאֲחֵרי     
 ְוהּוא, ְּגדֹוָלה ִּכָּפה ֲחבּוָׁשה ְּכֶׁשְּלרֹאׁשֹו ִלְראֹותֹו ְמֹאד ִהְתַּפֵּלאנּו, ִמֵּכן

 .ַׁשָּבת ְוַעל ַּכְׁשרּות ַעל ׁשֹוֵמר, יֹום ִמֵּדי ִמְתַּפֵּלל ֶׁשהּוא ַמְצִהיר
 ַּגם ֲהֵרי. ַּדְרּכֹו ֶאת ְלַׁשּנֹות ָעָליו ִהְׁשִּפיעַ  ּוִמי, ָּקָרה ַמה ָיַדְענּו לאֹ      

 ְולאֹ  ,ָעָליו ְלַהְׁשִּפיעַ  ַהָּׁשִנים ָּכל ְּבֶמֶׁש ְוִהְׁשַּתַּדְלנּו ִנִּסינּו ֲאַנְחנּו
 .ִהְצַלְחנּו

 ָעָליו ְלַהְׁשִּפיעַ  ִהְצִליחַ  ִמי ָלנּו ִסֵּפר ַעְצמֹו הּוא. ַהָּדָבר נֹוַדע ְוִהֵּנה     
 .ְּבַחָּייו ְּדָרָמִטי ֹּכה ִׁשּנּוי ַלֲעׂשֹות

 ֶאָחד ֵאַלי ִנַּגׁש, ִאִּמי ַעל ָהֵאֶבל ְיֵמי ִׁשְבַעת ְּבֹתם: ִסֵּפר ְוָכ     
ַהִאם : 'ִלי ְוָאַמר, ֲהִליכֹות ּוְנִעים ֲחֵרִדי ְיהּוִדי, ַהִּמְׁשָּפָחה ִמְּקרֹוֵבי

 ָעֶליהָ  ִאְּמ ֶׁשל ִנְׁשָמָתּה ְלִעּלּוי, ְוַקל ָּפׁשּוט ָּדָבר ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ
 ?'ַהָּׁשלֹום

 

 :ֵהַׁשְבִּתי ַּבָּמקֹום ּובֹו', ְוַקל ָּפׁשּוט ָּדָבר' ֵמַהֻּמָּׂשג' ִנְדַלְקִּתי' ֲאִני     
 ְלִעּלּוי ְוַקל ָּפׁשּוט ָּדָבר ַלֲעׂשֹות מּוָכן ִיְהֶיה לאֹ  ִמי ְוִכי. מּוָכן ֲאִני

 !?ִאּמֹו ִנְׁשַמת
 ֶׁשִּמֵּדי ִלי ָאַמר, ַהִחּיּוִבית ְּתׁשּוָבִתי ֶאת ַהֲחֵרִדי ַהָּקרֹוב ִמֶּׁשָּׁשַמע     
 ְּכֵדי ,ַּבְמָקֵרר ַהְּמנֹוָרה ֶאת ֲאַכֶּבה, ַהַּׁשָּבת ְּכִניַסת ֶטֶרם, ִׁשִּׁשי יֹום

 ְׁשִמיַרת ֶאת. "ַהְּמנֹוָרה ִּתָּדֵלק לאֹ , ְּבַׁשָּבת ַהְמָקֵרר ֶאת ֶׁשְּכֶׁשֶאְפַּתח
 .ַהָּקרֹוב ִלי ָאַמר", ִאְּמ ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי ַּתְקִּדיׁש ַהּזֹו ַהַּׁשָּבת

 ֶאת ִּכִּביִתי, ַהַּׁשָּבת ְזַמן ְּבִהְתָקֵרב, ִׁשִּׁשי יֹום ְּבָכל. ָעִׂשיִתי ְוָכ     
. ִאִּמי ֶׁשל ִנְׁשָמָתּה ְלִעּלּוי זֹאת עֹוֶׂשה ֶׁשֲאִני ְוָיַדְעִּתי, ַהְמָקֵרר ְמנֹוַרת

 ?ִמֶּזה ַקל ָּדָבר ֲהֵיׁש
 ִלְׁשֹאל ֶׁשִהְתַחְלִּתי ַעד, ַׁשָּבתֹות ְוָׁשלׁשֹ  ְׁשַּתִים ָעְברּו לאֹ , ֲאָבל     
 ַמְדִליק ִהְּנ ַמּדּועַ  - ַהְמָקֵרר ְמנֹוַרת ֶאת ַמְדִליק ֵאיְנ ִאם, ַעְצִמי ֶאת
 ?ַהַּבִית ַחְדֵרי ּוְבֶיֶתר ַּבָּסלֹון ַהְּמנֹוָרה ֶאת
 לאֹ  ֲאָבל, ֵמַעי ְּבתֹו ֶׁשִּפְעְּפָעה ַהּזֹו ַהְּׁשֵאָלה ֶאת ִלְדחֹות ִנִּסיִתי     
 ִהְמַׁשְכִּתי ,ַהִהָּגיֹון ְּכָלֵלי ִּפי ַעל ַהּפֹוֵעל ָאָדם ֶׁשֲאִני ֵּכיָון. ְּכלּום ִלי ָעַזר
ֶאתְמנֹוַרת ַמְדִליק ֵאיְנ ִאם' ְולֹוַמר, ְלַעְצִמי ְלַהִּטיף ָהֵעת ָּכל

 .'ַהַּבִית ְּבַחְדֵרי ַהְּמנֹורֹות ֶאת ַּגם ַּתְדִליק ַאל, ַהְמָקֵרר
 ֶׁשאּוַכל ְּכֵדי, ְּבֵביִתי ַׁשָּבת ְׁשעֹון ֶׁשַּיְתִקין ַחְׁשַמַּלאי ֶׁשִהְזַמְנִּתי ַעד     

 .ַּבֲחָדִרים ָהאֹור ֵמַהְדָלַקת ְלִהָּמַנע
 ֶאת ַמְדִליק ֵאיֶנִּני ִאם. ְּבֵביִתי ֶׁשָהָיה ָהַרְדיֹו ּתֹור ִהִּגיעַ  ְוָאז     

 ֶאת ְלַהְדִליק ְלַעְצִמי ַמְרֶׁשה ֲאִני ֵּכיַצד, ּוַבֲחָדִרים ַּבְמָקֵרר ַהְּמנֹוָרה
 .ָלַרְדיֹו ַהַהֲאָזָנה ֶאת ַּגם ְּבַהְדָרָגה ִהְפַסְקִּתי ָּכ? ָהַרְדיֹו ַמְכִׁשיר

 ֵאיְנ ַּבַּבִית ָהאֹורֹות ֶאת ִאם, ַעְצִמי ֶאת ִלְׁשֹאל ִהְתַחְלִּתי ְוָאז     
 ָהֶרֶכב ֶאת ַמְפִעיל ִהְּנ ֵאי, ָהַרְדיֹו ַמְכִׁשיר ֶאת לאֹ  ְוַגם, ַמְדִליק
 ?ְּבַׁשָּבת

 ְועֹוד, ַׁשָּבת ִחּלּול עֹוד ְמִחיַקת ֶׁשל ִעְקִבי ְּבַתֲהִלי ָּפַתְחִּתי ְוָכ    
 ִּכְמַעט ְלִהְתַנֵּזר ִּדְׁשַמָּיא ְּבִסַּיְעָּתא ֶׁשִהְצַלְחִּתי ַעד, ִחּלּול ְועֹוד, ִחּלּול
 .ַהַּׁשָּבת ִאּסּוֵרי ִמָּכל
ֵאיֶנִּני ָהַרְדיֹו ֶאת ֲהֵרי... ִלי ְלַׁשֲעֵמם ִהְתִחיל, ֶאָחד ַׁשָּבת ְּבֵליל ְוָאז     

 

ִּבְזכּות ַהְּמנֹוָרה 
 ֶׁשַּבְמָקֵרר

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
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 ...?עֹוִׂשים ָמה ָאז, נֹוֵסעַ  ֵאיֶנִּני ָּבֶרֶכב, ַמְדִליק 
 ַקְמִּתי. ְּכֶנֶסת ֵּבית ֵיׁש ְלֵביִתי ְמֹאד ֶׁשְּבָסמּו ִנְזַּכְרִּתי ַההּוא ָּבֶרַגע     

 .ְלָׁשם ְוָהַלְכִּתי
 ַהְּתִפָּלה ַאֲחֵרי. ָּפִנים ִּבְמאֹור ִקְּבלּוִני ְוָהַרב ַהִּמְתַּפְּלִלים     

 ְוִהְזִמיַנִני, ָהַרב ֵאַלי ִנַּגׁש ְלַהְפָּתָעִתי ְוָאז, ְמיֶֻחֶדת ִהְתַעּלּות ִהְרַּגְׁשִּתי
ַהַהְרָּגָׁשה ֶאת ְלַצֵּין ְלמֹוָתר. ְּבֵביתֹו ַהַּׁשָּבת ֶאת ְסעּוַדת ֶלֱאֹכל

 .ַהְּׁשכּוָנה ַרב ֵאֶצל ֶלֱאֹכל זֹוֶכה - ֶׁשָּכמֹוִני' חֹוֵטא'- ֶׁשֲאִני, ִּבי ֶׁשִּפֲעָמה
 ִעם ָיָצאִתי ִמֵּכן ְלַאַחר ּוִמָּיד, ַרָּבִתי ְּבִהְתַעּלּות ָעְבָרה ַהְּסעּוָדה     

 ָהַרב. ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ֶׁשּלֹו ַהָּקבּועַ  ַהִּׁשעּור ַלֲאִמיַרת ַּבֶּדֶר ָהַרב
.ַנֲעָלה רּוָחִנית ְּבַהְרָּגָׁשה הּוא ַּגם ָעַבר ְוַהִּׁשעּור, ְלָידֹו הֹוִׁשיַבִני

ּתֹוָרה ֹעל ָעַלי ְלַקֵּבל ַהִחּלֹוִתי, ֲעֵיָפה ְלֶנֶפׁש ָקִרים ְּכַמִים, ְוָכ     
 )ַנְפִׁשי ָּבְרִכי(. ָּגמּור ְּתׁשּוָבה ְלַבַעל ְוָהַפְכִּתי, ּוִמְצוֹות

' לר א"שליט פיליפ מאיר חיים' ר ח"הרה הראה, זכור שבת לפני
, פורים שמחת שכל" סופר חתם"ה דברי את א"שליט קלצקין דוד

 הדברים בתוך. יתברך בישועתו והבטחון השמחה היא עיקרה
 ועצומה גדולה ישועה על וסיפר, נרגש אברך אלינו ניגש

 .ידו על שהתגלגלה
 מהמקומות באחד להתפלל הלך הוא חודשים כמה לפני    

 שעומד מאבטח והיה, לעולם הוירוס הפציעאז , בימינו. הקדושים
 שיהיו מותרהיה  .שבפנים האנשים כמות את ומווסת בחוץ

 .הבא נכנס יוצא כשאחד ורק, אנשים של מוגבל מספר בפנים
 הזמן את וניצלו בתור אנשים עשרות עמדו כשהגעתי     

 הגיע לפתע. וחיכה ביניהם נעמד שמואל' ר גם. תהלים באמירת
. פנימה נכנס וכמעט הארוך התור כל את עקף, יהודי למקום

 להיכנס אפשר אי! תור יש. "המאבטח לו קרא...", הלו.. הלו"
 ."עכשיו

 מה. "נוראות התקצף יהודה ששמו היהודי?" תור מי? תור מה"     
 לבוא, הכל בסך רציתי מה? המקום על להשתלט פה באתם

 לך? היום עד רע היה מה? בכלל לך קרא מי. הכל זה, להתפלל
 ."כאן הבית בעל לא אתה. בלעדיך נסתדר. הביתה

 זה אבל, הבית בעל לא שאני נכון. "חייב נותר לא השומר    
 ."לציית חייב אתה. שלי התפקיד

 אפשר שאי מילים נשמעו. והחמירו הלכו הדברים חילופי     
 שבאותו, שמואל' ר. המהלך מכל המומים היו וכולם, עליהן לחזור

 על 141 שיעור את בדיוק ושמע פרטית השגחה לקו הקשיב יום
 שיסבול ,ואויבים שונאים עם להתמודדות בחיי רבנו של ההדרכה

, הניצים אל ניגש הוא. מעשה לעשות החליט, ישיב ולא חרפתו
 לשומר תסלח, תירגע, טוב יהודי, "לו ואמר יהודה של בידו תפס

 ."ישועות תראה זה ובזכות
' ר". השומר את להעיף צריך, "אופן בשום מסכים אינו יהודה    

 בחור, חבר לי יש, תקשיב רק: "בעיניים דמעות עם אמר שמואל
! תסלח! תשתוק! תתגבר, ממך בבקשה. שלושים בן כמעט צדיק

 עם לשומר גם פנה הוא" שיוושע חברי את לברך כוח לך יש
 בית להקים שיזכה חברו בעד ומתחננים רכים דיבורים אותם
הסכימו לא הם. ונחרצים נוקשים היו השניים. בישראל נאמן

 אחוזים במאה צודק שהוא בטוח היה אחד כל, דבר משום לשמוע
 .ויתר לא שמואל' ר גם אבל, ויותר

 דשמיא סיעתא לו שישלח, שלו שהשלום למלך התפלל הוא     
, ביחד שניהם ועם לחוד אחד כל עם דיבר ושוב, במשימה ויצליח

 האויבים ,הלבבות נפתחו, הרוחות נרגעו דבר של שבסופו עד
' ר של המבוגר חברו את וברכו התפייסו, סלחו, לאוהבים נהפכו

 .הנכון זיווגו את בקרוב שימצא שמואל
 את זה יברכו מהשניים אחד כל שגם שמואל' ר ביקש עתה     
 הלב מעומק וברכו החדש חברו של שמו את אמר אחד כל. זה

 .העניינים בכל שיוושע
 החבר לישועת דמעות שפך שם, פנימה נכנס שמואל' ר     

. הוא לישועתו וגם, כך כל רבות שנים עליו מתפלל שהוא הבחור
 איזה! אשריך. "מהישיבה חברו, מאיר את פגש הוא משם כשיצא
 שמעתי לא. שהיה מה ראיתי, "מאיר אליו קורא", עשית' ה קידוש

 ."עליהם להשפיע שהצלחת ראיתי אבל, איתם דיברת מה
. הגון זיווג במהרה שימצא חברנו את שיברכו להם אמרתי"     

 מצא לא ועדיין שלושים לגיל מתקרב הוא ,אתה גם עליו תתפלל
 ."זיווגו את
. עצמו משל ייסורים סאת יש שמואל' לר הן. נדהם מאיר' ר    

 זכות את מקדיש הוא זה כל ועם, בילדים התברך לא עדיין הוא
 על לחשוב ככה, "מאיר אמר", בך מקנא אני. "לחברו השלום

 ."השני
 רעיון לך יש אולי, "שמואל' ר ממשיך", לעניין ישר ניכנס בוא"     

 "?חברנו בשביל
 אחותי זאת מכיר שאני היחידה הבחורה, שדכן לא אני"     

 ."לאחרונה עשרה תשע לה שמלאו
 "?מתאים זה אולי"     
 נדלק' מה משום' שמואל' ר אבל, במקום התעלף כמעט מאיר     
 אכפת מה, "ועוד עוד הבחור בשבח ודיבר המשיך הוא. הרעיון על
 בןיהיה הוא שכאשר לך תאר" ,מאיר את שכנע הוא?" לנסות לך
 ."גדולה מעלה זאת.  80 בת רק תהיה היא 91
. למעלה שמחה יש למטה שמחה וכשיש, בבדיחות התחילו     

 אחותו עם טוב במזל התארס המבוגר הבחור יום עשרים כעבור
 .אורה היתה וליהודים, מאיר של
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ת ִסּפּור  בזכות השתיקה ְלַׁשַּבָ



 
  

 אל דרכו את שמואל' ר עשה שוב המשמחת הבשורה כשהגיע
 ואת. להודות כדי והפעם, הישועה צמחה הקדוש שמשם המקום

 לפי רק להיכנס שמרשה הנאמן השומר את? שם פוגש הוא מי
 ?אותי זוכר: "לו ואומר, בשמחה אליו ניגש שמואל' ר. התור

 ,שבועות כשלושה לפני הזה במקום שהיה מה זוכר ודאי אתה    

 מזל. ברבים השם את שקידש הנהדר והפיוס – המריבה קולות
 "!התארס שברכת הבחור! טוב
 שכל רואה ואני, זוכר שאני בטח: "התרגש כך כל השומר    

 "!השבוע התארסתי אני גם! התקיימו הברכות
 (גליון השגחה פרטית תזריע מצורע התשפא) !!!טוב מזל! טוב מזל
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 ולחה יםנכדשו, יםכודש ילגל יעגהש, היבשי רחובב השעמ
 האשנ תעוצהה תחא. תנווש תעוצהמ תעוצה יורהו ינפב יעצהל
 הרותמ קחור תיבב הדלונש ,הרחוב זו התיה. רחובה יינעב ןח
 .תדוהיל ברקתהל הלחה תנורוחאה יםנשב, םלאו, תווצממו

 הקתנ טא טאו, הבושתה םלעוב הכרד תא תבה התשע הדבל     
 םע, הגווז תא יאה תשפחמ התע. התחפשמ ינב םע רשק לכ
 .תבוטו תודמ לעבו ןדקש, היבשי רחוב

 הז יםימאתמכ םמצע אור םינשהו, הרחובה םע רחובה שגפנ     
 םק, בויחב יבשהל יפסו ןאפב יטלחהש םקד, רחובהש, אלא. הזל
 רחובה. תוכרב תא לבקל, היבשיה אשר ןרמ לש יתוב לא הלעו

 ותעדל לאשו, תבה לש הרופס תא היבשיה אשר ןרמ ינפל חטש
 .ךודשה לע

 תא ילא אר״ק :רמא ךכ רחאו, ריםרהוהב עקש היבשיה אשר     
 .ים״למ המכ המע יףלחהל ינצורב, תבה

 םע בש רצק ןמז רבעכו, ענוצה תיבה תא רחובה בזע שגרנ     
 .תרבדמה תבה

. םענב ןרמ רמא, ״ךדבל הבושתב תרזח יכ, יתב, יתעמ״ש     
 .תבה הרשא ״!ןכ״א

 יכרטצת, הרות ןב לעבל האושנ ךתיוהב יכ, ךל ררוב םא״ה     
 .האשרב הנהנה תבה. ןרמ לאש ״?טעמוב קפתסהל

 ״?תווצמו הרות ירמוש םניאש, ךירהו םע רשקל רשאב המ״ו     
 .ןרמ לאש

 הארו יינא, "תצרחנ תבה התיה ״!םתא רבד יצחו רבד יל ין״א     
 ״!עוד םיהלא הרושק ימצע

. ןרמ ןינעתה ״?!םמלושל ילאשתו, םתאו ירקבת לא םא״ה     
 .תבה הרמא ״!המאומ םיהלע תעדל הצרו יינאו, יםינולח םה! ״לא
, םלושל םינשה ןמ דרפנ אהו. מוצעל מוכ, ןרמ שחל ״!הה״א     

 הלע ברע תעשב. םיו לש וברעב, יתובל הלעי יכ רחובה ןמ שקבו
 תבה לש יהתוד״מ. ןרמ לש יורבד מעשל םהדנו, תיבה לא רחובה
 ״!שאמ מוכ, הזה ךודשה ןמ חרב! רתיוב תעורוג

 תא רסמל הנכמו יאה אלה״ו, רחובה םמותשה ״?!עוד״מ     
 ״!הרותה ןעמל השפנ

, הרותה ךרד הינא זו! יהידלמוו יהרהו יפלכ יאה הבטו תיפוכ״     
!" הסרתהו הידרמ אלא, הבושת אןכ יןא! הבושתה ךרד הינא זוו

 .ןרמ רמא
 רבעכ, םלאוו, ןרמ לש תוארהוכ, תוטלחהמ וב רזח דבכ בלב     

 הרחובה. ןרמ לש יורבד קודצ המכ דע, באכב לו ררבתה רצק ןמז
 רוכמ הקחרתהו הבש, תדוהיל הברקתהו הבושתב הרזחש
 (גליון משכן שילה) ...וותצומ הורת לע יהלעמ הקרפו, התבצחמ

 

 בגחלתם שלא תכווה הזהר
– )ינשה( טוינפ יםיח יבר ןאוגה רשאכ, םירהצ תעש זו התיה
 ליטאהו. דומלה למעמ טעמ שפנהל, למנה לא אצי – רענ תויוהב
 ןנובתהו יםלכתה םיה ילג תא יוינעב עמג, חזמה תפש לע
 .תינופסה ןמ אשמ רקפל יםלמעה יםלעופה תרושעב

, ןנובתמו דמעו ךל המ, ידהוי. "היארק רובעל העמשנ עתפלו     
 יםלעופה ןמ דחא הז היה?". וב בבותסהל רחא םקומ אתצמ לא
 .ידהויה רענה הארמל וב הרעב תומחש, יםמלסמה

עורוז תא יףנה אהו. דבלב הרעגב קפתסה לא לעופה ךא     
 .םמוהה רענה לש יוחל לע ופכ תא יתחנהו הנסחה

, יםלהבמה יורבח תלששו, יםיח יבר לש יוינעב לוע תעומד     
 ךא..." אןכמ קלתסנו הבה: "לו ושחל, םקומל נומדזה םה ףאש
 .ענ אל יםיח יבר

 לא, םלעו לש נוובר: "רמאו םימשל תעומודה יוינע אשנ אהו     
 דע אןכמ זז יינא ןכלו יםלפשמו יםזבמ יוהי יךנבש תיוהל לכוי

 יבותא כותזב הדושקה הורתה ןובלע תאו ינובלע תא םקנתש
 ".יםדושקה

לעופהו, ירואה תא החלפ הארנו באכ תחוצ: רבדה ערא זאו    
 המהומה לכ ךתוב. עקרקה לע חנצ יםיח יברל רטסש
 יכ, יןבהל יםיח יבר לש יורבח יחולצה, לעופה יבבס השחרתהש
 ערוז תואו, עורוז לע ךרכש לבחב דחימב דבכ ןעטמ ךשמ לעופה
 יורחא ךשמו ןעטמה ררחתשה עתפלו, םרבח לש יוחלל הרטסש
 !תחאב העטקנ הנסחה דיהו הבר המצעב לבחה תא

 יםלחוה יתבמ ררחתשה לעופהש דע פולח יםטעמו לא יםמי     
 ןנחתהלו, יםיח יבר לש תויחלס תא שקבל, שרדמה יתבל אבו

 (גליון משכן שילה) .הילחמל

,יםכודשילגליעגהש,היבשירו
 כפוית טובה

 :ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשי



 
 

 
 חידת הגיון:

 הגיע .צדקה מבקש ללכ כסף לתת נוהג היה שלמה
 חצי שלמה יעקב לו נתן, צדקה וביקש יהודי אליו

 .אחד שקל ועוד בכיס לו שהיה מהסכום
 כעת, צדקה וביקש נוסף יהודי אליו הגיע מכן לאחר 

 כעת, שקל ועוד בכיס לו שהיה ממה חצי לו נתן גם
 .אחד שקל שלמה ליעקב נשאר
 ?בהתחלה לו היה כסף כמה

 
 

 פתרון לחידה מהעלון הקודם:
 תלמידים. 500

 
 

 :בלשיםחידת 
 רהאריה את השועל מטייל ביעיום אחד ראה 

 כשבאמתחתו ביצה.
שועל סיפר: שאל אותו האריה מאיפה הביצה, וה

"טילתי ביער ולפתע ראיתי שמתחת עץ גבוה מונחת 
ביצה. הסתכלתי למעלה וראיתי בראשו קן ציפורים. 

ם וראיתי שאין בו ציפורים או ביצי טיפסתי אל הקן
הביצה נפלה הו קן נטוש. כנראה נוספות, והבנתי שז

זיר אותה, מן הקן  אל הרצפה, ומכיון שאין למי להח
 מי".לקחתי אותה לעצ
ביצים מקינים, וגם האריה ישע שהשועל נוהג לגנוב 

מאוד , אך לא יכל להוכיח זאת. ומכיון שכאן הוא גנב
החליט  -ה שבממלכת החיות יתנהגו בצדק וביושר רצ

 , ולשאול את דעתו.לקרוא לבלש
אמר מיד שהשועל משקר,  -מע הבלש את הסיפור כש

 ביצה מקן.נב את הוהוא ג
 כיצד ידע זאת הבלש?

 
 

 מהעלון הקודם: לבלשותפתרון 
איש לא היה יכול לדעת  -לומו אם השותף אכן מת מח

 ם.החלומת בגלל ש

 זה, אריה של עקבות הנה, "למדריך ואומר נבהל תייר
 ,שליטה תחת הכל דאגה אל: "המדריך?". לא, מסוכן
, מובילים העקבות לאן תבדוק אתה, נתחלק פשוט

 "...הגיעו מאין אבדוק ואני
 

 ?אב ח''בר דווקא נפטר הכהן אהרן למה
 האם לליטאים החסידים בין מחלוקת שיש כיוון
אוהב הרי ואהרן, צדיקים של ביארצייט תחנון אומרים

 יהיה שלא כדי ח''בר נפטר הוא אז שלום ורודף שלום
 .תחנון אומרים לא עלמא ולכולי, מחלוקת

 
 !לב שימו

 :ושרים שבת בזמירות קצת משנים הקרובה השבת
 ..."עבאס עם הבנט שבת השומר"

 
אדם שואל את חבירו: "למה אתה אף פעם לא מפרגן 

 לי שאני נוהג טוב כשאני לוקח אותך טרמפ?"
 ני לא יכול לפרגן כשאני קורה תהלים"..."א -

 
מצב העוני הולך ומחפיר. אנשים אוכלים גבינות עם 
 עובש, שותים יין ישן, ונוסעים במכוניות ללא גג. עצוב.

 
להאמין ששאר העולם עוד נמצא בקורונה, אנחנו לא 

 כבר איזה ארבע אסונות קדימה!
 

 אימונים.חייל אחד נמצא במגרש 
ַע אותם, ְמַבּצֵ לאחר מספר פקודות שהחייל לא 

"מטוסים בגובה נמוך!", ומיד כל  המפקד צועק:
החיילים נשכבים על האדמה, ורק אותו חייל עומד 

 באמצע השדה.
 צועק עליו המפקד: "מה אתה עושה חייל?"

 עונה לו החייל: "אני תפסתי מחסה מתחת לעץ!"
 רואה את העץ?"שואל אותו המפקד: "איפה אתה 

 עונה לו החייל: "ואיפה אתה רואה את המטוס?"...
 

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

  a0533180118@gmail.comבאדיבות חיים כץ   חידת ההגיון
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"זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו                                                       
אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה                                                    

 על"   
אמר הרה"ק בעל השפע חיים מקלויזנבורג זי"ע, 'חוקת התורה' היינו שהחוקה היא                                                                         

בין מאונס ובין                    –כלל גדול לכל התורה כולה. פעמים שיהודי שהתרחק מהיהדות                                                        
עלול להירתע מללמוד תורה כי לבו נוקפו שמא אין לו חלק ונחלה בה,                                                                   –מרצון         

בבחינת 'ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי' (תהלים נ, טז). בא הכתוב ומצוה                                                                         
דהיינו, יש ללמדו פרשת פרה אדומה, שיבין                                            –'לאמר ויקחו אליך פרה אדומה'                               

שהכהנים טורחים רבות לטהר את הטמא, ויוצאים מגדר הרגיל ומקריבים למענו                                                                     
 קרבן מחוץ למחנה, בכדי שיוכל לשוב למחנה הקדוש. (ליקוטי ד"ת ח"ג גליון מה)                                                                       

  
משמע שמצוה זו מלמדת חוקה על התורה כולה. במצות פרה                                                     -'זאת חוקת התורה'                  

נרמז על ביטול הישות, כמו שכתב רש"י (להלן פסוק ו) על הפסוק 'ולקח עץ ארז                                                                        
שהוא סימן שישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו. אם                                                         -ואזוב ושני תולעת'                     

האדם מבטל עצמו וישותו, הוא חוזר לשורשו ונטהר מטומאתו, ורעיון זה של ביטול                                                                          
 הישות הוא שורש כל התורה כולה. (נתיבות שלום)                                           

 
 "וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא"                                             

לא        –כתב הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע, 'וכל כלי פתוח אשר אין צמיד'                                                                     
רק בכלי שפיו פתוח לדבר דברים בטלים, אלא אפילו אם ירצה לפתוח פיו בחכמה                                                                       
ובדברי תורה, אם 'אין צמיד פתיל עליו', ואינו חוסם פיו בזמן שצריך לחשות, הרי                                                                            

 'טמא הוא'.          
שמעתי בשם הרב ר' ברוך מוכיח זצ"ל, 'לפום צערא אגרא' (אבות פ"ה מכ"ג), רוצה                                                                          
לומר, 'לפום' היינו לפה, 'צערא' יכול להיות צערא כשמדבר לשון הרע, אך יכול                                                                         
להיות גם 'אגרא' היינו השכר שמקבל כשלומד תורה. (תולדות יעקב יוסף, פר' צו                                                                         

 אות ב, חוקת אות א)                  

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו
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האם מותר להוריד  
מזוזות בערים 

 שפורצות פרעות?
שאלה: הם גרים בלוד ובאו אנשים מבני 
ישמעאל לעשות בהם פרעות, להשמיד, להרוג 
ולאבד. הם התכוננו לעזוב את הדירה, ושאלו: 
"האם להוריד את המזוזה או לא ?" החיות האלו, 
המזוזה עבורם היא סימן היכן גר יהודי. שאלה 
נוספת היא, חוץ מסימן, הם גם דבר ראשון 
שורפים את המזוזה. הם שואלים אם מותר 
להוריד את המזוזה, ובפרט בשבת. להוריד מזוזה 

 בשבת, זו מלאכה דאורייתא, 'סותר' ?
כך  ה  ז ו המז את  ד  רי להו תן  י נ  : בה  תשו
שהמלאכה תהיה מדרבנן, או ע"י גוי או ע"י קטן. 
כתוב [שו"ע יו"ד רצ"א ס"ב:] שאם אדם רואה 
כתבי הקודש העומדים להישרף, או שעומדים 
ליפול לידי האויבים, מותר לעבור על איסור 
דרבנן. "השוכר בית מעכו"ם או ש ה שכירו 
לעכו"ם, נוטל את המזוזה ויוצא". אומר על זה 
ה'שאילת יעב"ץ' [חלק ב' קכ"ב הובא שם בפתחי 
תשובה סק"ט] שכוונת המחבר שחייב לקחת את 

 המזוזה כדי למנוע ביזיונות.
ומותר לבקש מהנוכרי שיסירה, משום שזה 
שבות דשבות במקום מצוה, שהרי הסרת המזוזה 
נחשבת למלאכת 'סותר' שלא על מנת לבנות, 
שהכוונה בעיקר להצילה מביזיונות, ומחיקת ה', 
ואולי מותר להסירה גם ע"י יהודי קטן. יש 
להתיר זאת גם מסיבה נוספת, שכתוב בשו"ע 
יו"ד [של"ד סי"ח]: משם גאון אחד שמותר לומר 
לאינו יהודי להציל ספרים מן הדליקה אפילו 

 דרך רשות הרבים.
 (הר' יוסף אביטבול)

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

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

תשובות

א) אות קת

 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

נה הק    ב למב למחנ

ל

  מחננ      נה הקמחנ

ל

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 נגן איכותי
 MP3כשר 

 כרטיספר
 ‘אור החיים’בחנות 

בות בונת   ות      שלוות שלו        נת



 סיפור לשבת

לכ״ק  –ערב חג השבועות תשפ״א. הם נסעו לרבי 
האדמו״ר שליט"א: האבא, השווער, האחים והגיסים. וכי 
אפשר להישאר בבית, כאשר מקבלים את התורה, 
בשילוב חנוכת בית המדרש החדש לתורה ולתפלה 

 ״ובאו כולם״. –ב׳גבעת זאב'?! 
אחד מהמשפחה נשאר בירושלים. החתן החדש 
ה׳איידעם׳ הטרי. מדוע נשאר? כי הוראת כ"ק האדמו׳׳ר 
שליט"א, שב׳שנה ראשונה' לא עוזבים את הבית, גם 

ל  ש ו  ל י צ ב יה  י שה ה פסד  ה במחיר 
 האדמו׳׳ר. "נקי יהיה לביתו שנה אחת".

מתקרבת,  החג  התקדש  שעת 
לו בצדי החדר  והאברך החתן נעמד 

 …הגדול, ושוחח בלהט בפלאפון
לו כי היא ניגשת  האישה רמזה 
להדליק נרות, והוא בפלאפון. השוויגער 

הוא בפלאפון, … גם היא מדליקה נרות, ו 
אינו מתייחס. השוויגער כבר סיימה 
להדליק, ולהתפלל על הבנים, הבנות, 
על זיווגיהם, על הנכדים, והחתן הטרי 

 עדיין בפלאפון.
אפשר  כמה  עולם!  של  נו  בו רי
ה  ע י ק ש ה עת  ש  ! ? ן ו פ א ל פ ב ר  ב ד ל
התקרבה והשוויגער לא מסוגלת לראות 
את המחזה המביש, היא ניגשה אליו 
והעירה: "עוד ארבע דקות  בעדינות 

 …".השקיעה
ר  ב כ  , ה א  , ה א "  : ל צ נ ת ה א  ו ה

סיים את השיחה, והניח את …" השקיעה
הפלאפון במגירה. הוא לא לבש את השטרימל כדי 
לצאת מהבית. הוציא גמרא קטנה מהארון הגדול, 
על  של הבית. הסתכל  בחדר הצדדי  לו  והתיישב 
הדפים, או בהה בהם, אולי עיין מעט בגמרא. בכל 

 מקרה, לבית הכנסת הוא לא הלך. עד קרוב למעריב.
אשתו שאלה אותו בקול רם: "מתי אתה הולך 

 למעריב?"
"אני לא הולך הלילה למעריב. את לא זוכרת?! כך 

ב'קורונה', וגם השנה, כיון שאין לנו את  –היה אשתקד 
הרבי בירושלים, ורוב רובם של החסידים נסעו ל'גבעת 

… זאב', אתפלל מעריב בבית, והרי אני ב'שנה ראשונה' 
וכי אלך סתם כך ל'שטיבל' של חסידות אחרת שאינני 

תירוץ מפולפל ולא נאה לאברך משי  –מכיר שם איש" 
 שרק כעת התחתן.

בתה:  את  ושאלה  השווויגער תמהה גם היא 
 "מדוע יצחק לא הולך למעריב בציבור?!"

"הוא אומר שאין לו 'רבי' ואין לו מה ללכת, וכמו 
 …בקורונה, והוא ב'שנה ראשונה'"

השוויגער לא הבינה את הפילוסופיות, ולא קיבלה 
את התירוצים, שהרי ר' יצחק חתן דנן אינו ה'חתן' 
וכבר היה  כמעט אחרון,  הראשון במשפחה, אלא 
לעולמים שחתנים נשארו בבית ל'שבועות' ול'שביעי 
של פסח' ואיש מהם לא נתקע ככה בבית בליל יום 

בליל …  טוב  למעריב  הולך  לא  חסידי  אברך  וכי 
 שבועות?! תמיהה. היא הייתה עייפה, וקצת עצבנית.

סעודת ליל יום טוב של שבועות. הוא יצא מהחדר 
עטוף בטלית כמנהג קרלין, פניו מאירות: גוט יום טוב. 
ן  את הניגו לפזם  אחרי מעריב. מתחיל  והנה הוא 
הבת הגדולה  הקידוש.  שלפני  הקרלינאי הידוע 

הילדים  עם  היא  גם  הגיעה  בסמוך,  המתגוררת 
הקטנים, הבית התמלא שמחה, וסעודת החג החלה: 
קידוש, שהחיינו, נטילת ידיים לסעודת החג. ה'איידעם' 
שומר על עיניו, לא מסתכל ככה סתם על האורחים 
ועל השוויגער, הוא רק משיב ועונה בעדינות ובחביבות, 

 על כל מה ששואלים אותו. –עם עיניים מושפלות 
וגם אחרי כמה שאלות, ר' יצחק השיב בפשטות, 
לבד כאן  אני כמעט  רבי,  לי  ן  עפעף: "אי ועם ניד 
בירושלים, ואם למעריב לא הלכתי, אני 
ת  י ב ב  ' ן ו ק י ת ' ר  מ ו ל ך  ל ו ה א  ל ם  ג

אפשר לומר 'תיקון' בבית. …  המדרש 
נכון, שנותרו כמה מניינים של 'קרלינע 
חסידים' בבית מדרש בירושלים, לא 
'רבי' ואין  כולם ממש נסעו, אבל אין 
 ' ן את ה'תיקו , החלטתי לומר  'מצב'

אלמד כאן. אתם תלכו לישון, …  בבית 
וודאי אתן עייפות מכל ערב החג. אני 

 נשאר בבית".
תמהה   –'איזה מין חתן בעלי בחר?!'  

ה  ל ח ה  , א י ה ם  ג ת  ב ה  , ר ע ג י ו ו ש ה
להתבלבל מהפלפולים וה'סיפורים' 
אמרה  שלא  של בעלה, אבל כמובן 
מילה. גם השוויגער, לא דיברה דיבורים 
של ממש, אבל כבר ראו על הפנים, כי 

ולא …  מצב הרוח שלה לא 'יוםטובדיג' 
עוד אלא שהשוויגער השליכה לחלל 
שוויגער מבוגרת'  של  אנחה  ' הבית 
אנחה ששוברת חצי ליבו, של ה'אידים', 

 עזבה את החדר הגדול, והלכה לחדר הפנימי.
לא אנחות ולא שאלות, כלום לא פתר את הבעיה. 
הוא נשאר בבית. הוא אמר את ה'תיקון' ואחרי 'עלות 
השחר' הוריד את הראש לכשעה, עד לקראת זמן 
תפילת וותיקין. אז התרומם, התחיל פסוקי דזמרה, 
ברכות ק"ש בהתלהבות קרלינאית. אחר כך קריאת 
שמע. ונעמד להתפלל שמונה עשרה עם וותיקין: 

 ״יראוך עם שמש מבקשי פניך״.
היא … והנה השוויגער התעוררה היום מוקדם. ו 

רואה את ה'איידעם' מתנדנד עם הטלית בדביקות. היא 
כעסה, ושאלה אותו ממרחק, מכיוון המטבח: "מה, 

 מה?! אתה לא הולך להתפלל בבית הכנסת?!"
האצבע  עם  משהו  לה  סימן  והמשיך …  הוא 

להתנדנד בדביקות (הוא היה רגע לפני תחילת הלל, 
ולא רצה לדבר). ואתם וודאי יודעים, מה המשמעות 
של 'הלל' ביום טוב של שבועות, בקרלין. הייתם פעם 
בקרלין? כשהם מתפללים נדמה כאילו הם נתלים 

העיניים … בכנפי המילה, כדי לעלות איתה יחד לשמים
שלהם, סגורות מבחוץ וקרועות מבפנים, והם צועקים 
ם  י ל ג ר ה ו  , ם ה י ת ו ע ב צ א ה  צ ק ל  ע ם  י מ ומ ר ת ומ
מתרוממות יחד עם קריאת ה'שם' הנכבד והנורא'. 
כשהם צועקים הפנים מכוסות לגמרי, ידיהם מושטות 
אל על ויוצאות מחוץ לטלית, וכאילו והגוף נשרף בתוך 
הטלית עם קולות התפילה. כשהייתי ילד קטן ושמעתי 
את התפילות שלהם, חשבתי שהנה עוד רגע והם יפחו 
את נשמותיהם מחמת הזעקות המפחידות והנוראות, 

 והכיסופים העולים מהם.
 הבא‘ ||| >> ההמשך בעמ

לא אנחות ולא 
שאלות, כלום לא 
פתר את הבעיה. 
הוא נשאר בבית. 

הוא אמר את 
ה'תיקון' ואחרי 
'עלות השחר' 

הוריד את הראש 
לכשעה, עד 
לקראת זמן 

 תפילת וותיקין.

 המבחנים לישיבות הגדולות

בחור מגיע להבחן, שתי נקודות עומדות לו בראש: א. 
האם אצליח במבחן ב. האם יקבלו אותי לישיבה שליבי חפץ 
בה. ואלו שתי נקודות לא קטנות ולא פשוטות אלה הם 
נקודות שעומדות ותלויות בעצם ההצלחה שלך האישית 
והקנין הרוחני אליו הבחור נחשף בימים של ההכנה לקראת 

 המבחן לישיבה.
בתקופה זו מוטלת חובה על כל הרבנים והמשגיחים 
בישיבות הקטנות, אנא מכם! אל תציעו כלל וכלל לבחור 
שעומד מולכם ישיבה שלא מתאימה לו או ישיבה שידוע 
מראש שלא יתקבל אליה, אין עניין בכל ההמתת חסד 
הזאת. חשוב להציע לבחור ישיבה שמתאימה לו והסיכויים 
שלו להתקבל לאותה ישיבה גבוהים וטובים, ובכך למנוע 

 את כל העוגמת נפש שעתידה להיות לבחור באותם ימים.  
ובאותו רוח למקבלי ההחלטות בישיבות גדולות, אין 
עניין ואולי אסור למרוח את הדין, בחור נבחן באותו היום 
מקסימום למחרת בבוקר כבר להחזיר תשובה כן או לא. די 
עם המריחה של השלושה ימים ושל השבוע שלם שבחור 
לא אוכל לא שותה ולא מתפקד מאומה מה שווה כל זה, 
אנא מכם! גלו אחריות ואולי השנה יותר מתמיד עת קבעו 
גדולי ישראל להתחיל לבחון בי"א בתמוז, שהתשובות לא 
תאחרנה מי"ג בתמוז הרבה עוגמת נפש נחסכת וכמובן עינוי 
הדין של הבחור מתקצר לו אוטמטית שידע לאיזה כיוונים 
יש לו להחליט לקראת הצעד המשמעותי ביותר שהוא 

 עושה בחייו בתור בן תורה מן המנין.
וזעקה נוספת, להורים היקרים. אם בנכם לא התקבל 
לישיבה שבו איתו תפנקו אותו במיני מתיקה ומגדניות 
ותסבירו לו את המהלך שאת מקום הלימודים ה' יתברך 
קובע ואף אחד אחר לא. יהיה מי שיהיה הרבנים, המשגיחים 
והבוחנים. אם מלמעלה הישיבה מתאימה לך אתה תהיה שם 

 ואם לא אתה  לא תהיה שם פשוט וברור.
ונחזור שוב לבחור היקר שעומד לקראת הבחינה, מנסיון 
ומבדיקה מקרוב, לדעת את כל החומר זה לא מספיק צריך 
שבמקום דם יזרום החומר של הבחינות בדם, זה ההצלחה 
היחידה וההשתדלות העיקרית שלך לקראת הצעד אותו 

 אתה עומד לצעוד לעיני כל המשפחה החברים והמכרים.
ונזכיר כאן את הסגולה המיוחדת אותה הבאנו בשנה 
שעברה: לומר לפני הכניסה למבחן 'ונח מצא חן בעיני ה'' 
שבע פעמים עם כוונה ולאט, שאחד מהגדולים התבטא על 
אותה סגולה: 'לא ראיתי סגולה שפעלה כל כך מהר וכל 

 בדיוק רב כמו אותה סגולה של 'נח מצא חן בעיני ה''.
עולם  בורא  מול  לשבת  התפילות,  את  נזכיר  ושוב 
ולהתבודד (כן, גם אם אתה לא ברסלב) לדבר עם אבא 
שבשמים זה ההשתדלות העילאית שדרושה ממך באותם 

 רגעים שקודם המבחן.
בהמשך הדרך. שאלות  הצלחה  ברכת  לכולם  ונאחל 
ותהיות כמובן ניתן לפנות אלינו למייל המערכת ונשתדל 

 להתייחס אי"ה בשבועות הקרובים.

פור לשבת ס



 קודם‘ >>> המשך מעמ
האברך דנן ר' יצחק, התחיל לומר הלל בקולות 
וברקים, כשהטלית מתנועעת על ראשו. עד כדי כך 
שאשתו התעוררה לקול הקורא הלל! "אהבתי כי ישמע 
ה' את קול תחנוני" בעוד ערפלי שינה על עיניה של 

השוויגער, שאלה אותה:   –האישה בשנה ראשונה, אמה 
"תראי, הוא מתפלל כל כך טוב, למה שלא ילך לבית 

 כנסת, מה, הוא לא מרגיש טוב?!"
 …מה כבר המסכנה, יכולה לענות לה?
והקולות שבו  הלל  שסיים  אחרי 
למקומם בשלום. "כן חייב לא חייב, כן 
לא  אני  שניה,  שנה  כן  ראשונה  שנה 

הפטירה   –…"  מבינה מה שאתה אומר 
 : ה מ צ ע ל ה  ר מ א ז  א ו  . ו ת ו א ה  ב ז ע ו

 …א'צודרייטער
ושתק  הסמיק  שמע …  הוא  הוא 

מחד …  היטב את ההגדרה שנאמרה עליו 
גיסא הוא מתפלל כראוי ולומד בספרים, 
ומאידך, הוא תקוע בבית ללא טעם וללא 
ת  נ ש א  י ה ה  נ ו ש א ר ה  נ ש י  כ ו '  . ח י ר

שאלה השויגער את עצמה   –קורונה?!'  
 במחשבותיה.

ואז החלה בבית שתיקה. שתיקה 
רועמת. אשתו החדשה כבר לא יכלה 
לסבול את הקושי, ושאלה אותו: "באמת, 

 יצחק, מה קורה?".
״תראי, קרה משהו. נדבר באריכות 
במוצאי החג, ישנה סיבה שאני מתנהג 

אל תאמרי מילה לאמא שלך. את …  כך 
מבינה היטב שאם נשארתי בבית, יש לכך טעם, אבל 
לאמא שלך אין לי אפשרות לומר כלום, היא גם לא 
תבין אותי, לכן, אל תנסי להרגיע אותה, כעת נאכל 

 ונשמח ככל האפשר, והכל יהיה בסדר".
הגיעה שעת סעודת יום טוב. מצב הרוח בבית היה 
. השוויגער מיעטה בדיבור. ראו שהיא מנסה  'זיפט'
להתגבר על עצמה אך ללא הועיל. גם ר' יצחק החתן 
לשיר זמירות בנעימות  התאמץ  הרבה,  דיבר  לא 
ובשמחה, ולטהר את האווירה כפי האפשר. הוא לא 

 הצליח הרבה.
שעת אחר הצהרים מתקרבת ולפני השקיעה 
כאשר נשאר בבית ולא יצא למנחה, השוויגער כבר לא 
פניה  על  נראה  שלה  הכעס  ורק  שאלות,  שאלה 
בשלימות: 'איזה חתן קיבלנו, וי, וי, מראש כבר חשדתי 
שמשהו איתו לא בסדר, הרי אמא שלו הייתה נראית לי 
קצת משונה מהרגע הראשון, וגם הוא. אמרתי על כך 
לבעלי, אך החלטנו לוותר, מי יודע לאיזה פח נפלנו?! 
הרי כל תירוץ שהוא יאמר, גם הגאוני ביותר לא יכול 

… להתקבל בשכל שלי. שנה ראשונה, שנה שלישית 
ואם כואב לו משהו, אולי חולה או ה' ירחם, מסתיר 
משהו, זה עצמו מפחיד. וכי שמעתם מעולם שאברך 
חסידי ירא שמים לא הולך לשמוע קריאת התורה 
בשבועות?! מה גם, שבכלל נראה לי, שהוא ישן על 

וגם הבת …  השולחן חצי לילה, אפילו לא אמר 'תיקון' 
שלי שותקת כעת, יותר מדי, מי יודע מה היא סובלת 

 בדומיה'.
הדמעות כבר החלו לחנוק בגרונה. היא המתינה 
לצאת השבת, לרגע שתתקשר לבעלה ותטיח באוזניו 
את הכאב העצור שבליבה המזדקן, על מה שקרה עם 

ועוד אבא שלו …  ה'איידעם' ששווה פחות מחצי פרוטה 

חה, חה, חה' …  רצה שניתן עליו חצי דירה בבית שמש 
 לא הפסיקה לחשוב על כך.

מיד עם צאת החג, בעלה התקשר. היא רק שמעה 
את קולו, והחלה לדבר בשטף: "אתה לא יודע מה 

 ״…שעברתי במשך כל יום החג
לא קרה לי …  "בסדר, אני מבין, אבל ב"ה אני חי 

 כלום".
"אבל תשמע, אני עברתי סיוט. ה'איידעם' שלנו 

 צודרייטער". – – –ישב כל היממה בבית כמו איזה 
"רגע, תשמעי אותי, את לא יודעת מה 

 …"קרה
"אבל החתן היה כל הזמן בבית, זה מה 

 שקרה".
"בגלל שאת לא שומעת אותי, את לא 
מבינה". והמשיך: "קרה אסון. נורא. 

סיפר לה את דבר   –לפני כניסת החג"  
והכאב   השבר  , את  ן "ואולי   —האסו

 אמר לה. –" –—ה'איידעם' ידע מכך 
מגרונה,  נשמעו  היסטריים  קולות 
ואז  המדרגות,  חדר  עד  והתגלגלו 
ם  ע חה  בשי ן  הפלאפו עם  ה  בעוד
השווער, פנתה בקולות לר' יצחק: "וכי 
עליך  ראו  לא  הסיפור,  מכל  ידעת 

 כלום?!"
י  ל ו  ר ש י ב ש ה  מ ה  ז  , י ת ע ד י  , ן כ "

 בפלאפון, לפני כניסת החג".
מ ה זה   ——"ומדוע לא אמרת?! ורגע 

שייך לכך שנשארת בבית, מדוע הוא 
 " החג?! יממת  כל  לנו בבית  נשאר 

 צעקה בסערת רגשות.
, ולפי  , השיב על ראשון ראשון יצחק החתן ר' 
הסדר: "כי אתם רואים, כמה הצער שלכם גדול כעת, 
וממילא כמה מתח היה אמור להיות, אם הייתי מספר 
מה שקרה, ושלא ידוע מה מתרחש, וכי יכולתי לומר 

 משהו?!"
לבית  הלך  לא  : "ולכן  ן צועק בפלאפו ובעלה 

 כנסת". וה'אידעם' ממשיך בהסברו בניחותא:
הרוגים, והרבה   12"אמרו לי בפלאפון כי ישנם כ  

פצועים (זו השמועה שרווחה בירושלים במהלך כל יום 
לשוויגער,   –החג). ואמרתי לעצמי, אם יבואו לבשר לך  

על משהו חמור חלילה, שאולי נפטר אחד החתנים או 
לא ידעתי מה ומי יבוא ,  —אחד הבנים, או ה' ירחם  

לבשר ובאיזה רגע, והרי את לא בקו הבריאות, אם כך, 
ודאי שיש צורך שגבר אחד יישאר בבית כל העת. היה 
ברור לי כי לא כדאי להשאיר את השויגער לבד, מי יודע 

 " .—באיזה רגע יכולים לבוא לבשר ולצער 
ההטחות,  כל  המחשבות,  כל  התמוטטו  ואז 
והשוויגער פרצה בבכי. בכי על מה שקרה בערב החג, 

 ועל סיפור החג שעבר עליה.
 "לכזה חתן לא פיללתי" נעתקו המילים מפיה.

מעשה שהיה. והוא רק עוד חסיד קרלין אחד 
צעיר, שהתרומם ב'יום שבועות' לפסגות גבוהות. ללא 
שהיה ב'גבעת' זאב. החסידים היקרים ששהו עם הרבי, 
הזדעזעו, התרוממו, הרהרו בתשובה ובמעשים טובים, 
שמעו היטב מה שכבוד קדושת האדמו"ר אמר להם. 
וגם ר' יצחק דנן שלא היה בגבעת זאב התרומם. גם 
ממנה  ילמדו  שעוד  ויגער,  השו זו  ו לפסגות.  הוא 

 שויגערים רבות 'הלכה פסוקה' ב'לימוד לכף זכות'.

 סיפור לשבת

מיד עם צאת 
החג, בעלה 

התקשר. היא רק 
שמעה את קולו, 

והחלה לדבר 
בשטף: "אתה לא 

יודע מה 
שעברתי במשך 

 ״…כל יום החג

משם מרן הגר ‘  ילקוט לקח טוב ’ בספר   מ “ הביא 
זאת חקת ” ל, שהמשמעות הכוללת של  “ פינשטיין זצ 

הנאמרת לעניין מצווה יחידה, ללמדנו באה, “  התורה 
שישנו צד שווה בין מצוות פרה אדומה לשאר מצוות 

 התורה.

הדברים אמורים לגבי מה שנראה לכאורה מיוחד לפרה 
מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. ובאמת מפרה  -אדומה

אדומה למדים אנחנו לכל התורה שאפשר ואף חובה 
 לקיים מצוותיה בכל מידה ומידה, הן חיובית והן שלילית.

הסברם של דברים: גאווה וענווה, למשל, הינם שני 
בענווה ‘  הפכים גמורים. סבור אדם שיש לעבוד את ה 

 בלבד ואילו הגאווה נחשבת בעיניו כפסולה לחלוטין.

האמת היא שעל האדם להתנהג בענווה בעצמו, אבל 
להזהר מאוד בכבוד חברו ולסבור שחברו צריך להקפיד 

 על מה שלא יכבדו כראוי.

נמצא, אם כן, שעובד גם 
במה    -במידה במידת הענווה 

שאינו מקפיד על כבוד עצמו, 
וה  הגאו במידת  גם  שעל   -ו

 כבוד חבירו מקפיד.

והוא הדין במידת הפיזור 
לצדקה. במה שנוגע לממונו 
להפריש  האדם  הוא, חייב 
מעשר ויותר, ובקשר לממון 
חבירו יהיה קמצן גדול עד 

 שיחשוב שגזילת פרוטה היא כאילו נוטל נפשו.

אם אדם הופך את היוצרות, מקפיד על כבודו ועל 
ממונו, ואילו על של חבירו אינו מקפיד, הרי זה חוט 

(מסכת ברכות “  בשני יצריך ” בשתי המידות. וזהו פירוש  
 דף נד.).

ובתוך חיי בן הישיבה לא מעט מקרים מזדמנים של 
פגיעה בממון חבירו פעמים שזה לא בכוונה ופעמים שזה 

כמובן יש לבן תורה לנהוג בתוך ‘.  יש היתר ’ בכוונה אבל  
יתברך ‘  כותלי בית היין כהוראותיו של היצרן שהוא ה 

שמכתיב לנו מה לעשות. והעולם כאן הוא לא הפקר 
לכולם יש את יום הפקדוה, וצריך לשים לב יותר מכל 
דבר אחר שכן על גזל ללא רחמים חוזרים שוב לעולם 
הזה ולתקן. וכמובן עדיף לעצור לפני שזה קורה מאשר 

 להתחיל עם כל זה.

ד דברי מרנא החזון איש (אמונה “ ויש להוסיף כאן בס 
כי תפנוקי הנפש מפנקים ”... א, אות יא) שכתב “ובטחון, פ

את בעליהם להיות משמש, למען הטוב המלא, גם בשני 
הפכים בנושא אחד, ולהיות מאשים את עצמו על כל 
שעל על חסרון השלימות בסגולת המידות, ולהיות מזכה 
את אחיו זכות גמורה ומוחלטת אף אם כעבות עגלה 

 ש בהרחבה יותר בדבריו הנפלאים].“[עיי“ חטאיו...

 

 גדלות האדם בעולמו

זאת חקת ”
“התורה  

ובתוך חיי בן 
הישיבה לא מעט 
מקרים מזדמנים 
של פגיעה בממון 
חבירו פעמים 
שזה לא בכוונה 
ופעמים שזה 

יש ’בכוונה אבל 
 ‘.היתר

פור לשבת לשבס פו ס



האור החיים הקדוש נולד וגדל בעיר סאלי במרוקו בשנת התנ"ו, אשר לחוף האוקיינוס האטלנטי וכבר 
משחר ילדותו נכרו בו סימני גדלות, (נלב"ע ט"ו תמוז) חכמה ועמקות, הסב הגדול שבגדולים,, הענק 
שבענקים ר' חיים בן עטר שעל שמו הוא קרוי היה מחנכו ורבו המובהק של ה"אור החיים הקדוש" 
וספג מרבו יראת שמים ומדות נעלות. בתקופת מעמדו של ה"אורח חיים" עמד על המשמר ואסר 
כמה ממנהגי יהדות מרוקו וביניהם לאכל את הארבה וכולם קבלו את זה חוץ מיהודי אחד שלא קיבל 
זאת באחד הלילות חלם והינה הוא אוכל בצלחת וצלחת כולה מלאה שקצים ורמשים ויקץ בבהלה 
משנתו והלך לאור החיים הקדוש וסיפר לו חלום זה ענה לו האור החיים מה שאתה אוכל ביום מראים 

 לך בלילה מיד הבין שהחגבים אסורים והפסיק.
לחיו סיים את כתיבת ספרו הראשון "חפץ ה'" שהוא חיבור מעמיק ומקיף   36-בשנת התצ"ב בגיל ה 

על חלק ממסכתות הש"ס: ברכות, שבת, חולין והוריות. הספר הודפס בעיר אמסטרדם שבמדינת 
הולנד הספר "חפץ ה'" נכתב במילים קצרות, והוא עוסק בעיקר בפרוש הפשוט של המילים, ואינו 
מרבה להתעמק בשרשי ההלכות, צורת כתיבה זו אינה אופיינית ל"אור החיים" ובהקדמה לספרו הנ"ל 
כתב על כך, שכיוון (לשונו) "...כי רבו משערות ראשי רב טרדותי ואנחותי עצמו עצמתי לא יתנוני השב 
רוחי..." בתקופת חייו היו מריבות קשות בין שני עמים הערבים והברברים ומסיבתם נאלץ לברוח כל 
הזמן ממקום למקום. ה"אור החיים" הקדוש" זכה לבקר אצל עשרת השבטים שמקומם לא נודע עד 
היום ר' חיים קילל את הקראים שלעולם לא יזכו שיהיה להם מנין בירושלים ואכן גם לאחר שעשרים 
משפחות ניסו לבוא לירושלים פרצה בהם מגפה קשה ומתו רובם. נשמתו הטהורה של רבנו ה"אור 
החיים הקדוש עלתה בסערה השמימה בשבת פרשת פנחס בתאריך ט"ו תמוז בשנת התק"ג, ר' חיים 
אבולעפיה רבה הישיש של קהילת יהודי הגליל בזמן פטירתו נפל פתאום ללא כל סיבה כשהוא 
באמצע תפלה כשהוא מעולף בלי הכרה כאשר חזרה אליו ההכרה סיפר לסובבים אותו כי זכה ללוות 
את ידידו ר' חיים בן עטר לשערי גן עדן ומנוחתו כבוד בעיר ירושלים בהר הזיתים בברכת יבוא גואל 

 צדק אמן ואמן.
  

בעל ה 'אור החיים' שלפני שנפטר פנה לרעייתו הצדקת ואמר שפרנסתה מובטחת כי תוכל למכור 
את התפילין שלו בשלוש מאות לירות זהב [סכום גדול] אך תזהיר את הקונה שלא יסיח דעתו מהן 
בהנחתן ולא ישיח בהן אף בשיחה קלה. וכן היה. עשיר אחד שילם תמורת התפילין שלוש מאות לירות 
זהב וחש התעוררות מרובה ורגשי קודש בהנחתן. פעם ישב העשיר בבית המדרש והגה בתורה 
כשהוא עטור בתפילין נכנס אחד ממשרתיו והטרידו בדברי חולין. בתחילה לא ענהו אבל אחר כך 
נגרר לשיחה בסיומה חש שרגשי הקודש פגו וחלפו. נרעש ונפחד מה זאת ארע. חלץ את התפילין 
ומסרן לבדיקה פתחן הסופר הוציא מהן את הפרשיות והנה הקלף חלק ריק אין בו ולו אות אחת. 
וכאשר הרב הקדוש רבי יצחק מסקוירא זצ"ל סיפר סיפור זה קם מכיסאו ואמר אין כל ספק בדבר 
שכאשר העשיר סח בתפילין דברי חולין אירע בהן. מה שאירע בלוחות שנשברו האותיות פרחו באויר 
ועלו למרום. עד כאן המעשה. ומזה נלמד כמה צריך להזהר מאוד לא לדבר שום דיבור חולין ואפילו 
בעניני פרנסה כשיש עלינו תפילין וגם לא לחשוב מחשבות של חולין וכ"ש מחשבות רעות. והבא"ח 
כתב [פרשת לך לך סעיף ו] שהוא מקפיד לא לתת לאחרים שיניחו את התפילין שלו ואפשר שזה 
מהטעם הזה שלא ידברו איתם דברי חול ולא יחשבו מחשבות חול שזה פוגם בקדושת התפילין. ומי 
שנזהר לא לדבר דברי חול ומחשבות חול הוא מעלה בזה את קדושת התפילין. ויהי רצון שנזכה 

 לשמור על קדושת התפילין.      
 

מסופר על רבינו חיים בן עטר שהיה אומן בשזירת בגדים מפוארים בחוטי זהב וכסף והתפרנס 
ממלאכתו. והיה נהוג בידיו: שכאשר ירוויח כדי פרנסתו השבועית, מיד יפסיק במלאכה וימשיך בלימוד 
התורה. באותם ימים עמד השולטאן מושל סאלי להשיא את בתו, וכאשר שמע שעבודתו של רבינו 
חיים בן עטר בשזירת חוטי כסף וזהב מדויקת ומעולה, ממש מלאכת מחשבת, החליט להטיל עליו את 
הכנת בגדי הכלה, ודרש ממנו לסיים את שזירת חוטי הכסף והזהב בתוך שבוע. אך פקידי השולטאן 
אשר הביאו את בגדי הכלה, הופתעו לשמוע את סירובו של רבינו חיים בן עטר שאמר כי מילה את 
מכסתו השבועית ואינו עובד עוד. פקידי השולטאן חזרו אליו שנית בפקודת השולטאן ואיימו עליו 
בעונש מות כדין המסרב לפקודת הסולטאן, אך רבינו השיב את פניהם ריקם. השולטאן לא קיבל את 
סירובו של הרב היהודי וציוה להשליכו לגוב האריות אשר בחצרו. הוא אף ציווה להרעיב את האריות. 
שאגות האריות הרעבים נשמעו למרחוק, כאשר הובילו שליחי השולטאן את רבינו הקדוש לגוב 
האריות. אך רבינו הקדוש לא התרגש, הוא צעד בצעדים בטוחים לתוך גוב האריות. שליחי השולטאן 
נדהמו לראות כיצד האריות המורעבים קיבלו את פני רבינו כשהם מקשקשים בזנבותיהם וחולקים לו 
כבוד. רבנו הקדוש הוציא מכיסו את ספר התהלים והחל לקרוא בו. השולטאן אשר מיהר להגיע 
למקום בעצמו, כדי לחזות בפלא הגדול במו עיניו, הצטער שפגע ברבנו הקדוש, ביקש את סליחתו 

 והורה לשחררו מיד ולהעניק לו מתנות חשובות. 

 סיפורים מחזקים  
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היאך התירו חכמים לסמוך על הנס 
 ולשמש במוך במקום סכנה?

ביבמות (יב:) תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלוש נשים 
משמשות במוך, קטנה מעוברת ומניקה, קטנה שמא 
תתעבר ותמות, מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל, מניקה 
שמא תתעבר ותפסיק להניק בנה וימות דברי רבי מאיר, 
וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת 
ומן השמים ירחמו, משום שנא' (תהלים קט"ז) שומר 

 פתאים ה'.
וצ"ע היאך חכמים התירו וחייבוה לשמש כדרכה ולסמוך 
על הנס, אפילו שהדבר כרוך בסכנה גדולה, ובמה שונה 

 סכנה זו מכל סכנה אחרת שאין סומכין על הנס?
 יישוב א'

 סמכו על הנס שלא להקל בעוון ז"ל
שמא י"ל דמכיון שעוון שז"ל חמור מאד כנודע, ודבר זה 
כולו בידי שמים, גם דבר הסכנה שתהיה בהריון, לכן בזה 
דוקא אמרו חכמים דהכא שעובר בקום ועשה על איסור 
חמור, ישים מבטחו בהשי"ת ומן השמים ירחמו, (עי' תוד"ה 
ג' נשים, ובחי' המאירי). ונראה שהדברים מפורשים  
בתוספות רי"ד (שם) שכתב, ואם תאמר היאך התיר רבי 
מאיר לעשות כמעשה ער ואונן, תשובה איזהו מעשה ער 
ואונן כל שכוונתו שלא תתעבר כדי שלא יכחיש וכו' אבל 
אם כוונתו שלא תבוא לידי סכנה מותר, וחכמים סוברים 
שאע"פ שכוונתו שלא תתעבר משום סכנה אפ"ה דומה 
למעשה ער ואונן, אלא משמש כדרכה ויבטח בה' ואל 

 ישחית זרעו, והלכה כחכמים. וע"ע בחי' הריטב"א.
 יישוב ב'

 על פי רוב אלו השלושה לא יתעברו ויסתכנו
עי"ל בפשיטות שאין הדבר מצוי כל כך שקטנה מעוברת 
ומינקת יתעברו ויבואו לידי סכנה ולכן בזה אמרו שומר 
פתאים ה'. שו"ר בשו"ת מהרש"ם (ח"א סימן נ"ח) שתירץ 
כאמור והוסיף שרבי מאיר לשיטתו שחושש למיעוט ורבנן 
סומכים על הרוב לכן אמרו מן השמים ירחמו, וכתב שאף 
שאין הולכים בפקו"נ אחר הרוב כדאי' ביומא (פד:), היינו 
ברוב שהוא מתורת ספק כדברי הרא"ש (ב"מ ו.) כמו בכל 
דפריש מרובא פריש, משא"כ בדבר שהוא רוב גמור בטבע 
בזה גם בפקוח נפש סומכים על הרוב. וכן תירץ הנצי"ב 
מוולאז'ין זצ"ל בשו"ת משיב דבר (ח"ב סי' פ"ח ד"ה כבר 
נשאל) שלא מצוי שיתעברו, אבל במצויות ודאי לכו"ע 
מותר. וכ"כ בשו"ת דברי יציב (יו"ד סי' ל"א ד"ה ובפרט) 
בשם הפוסקים. וכ"כ בשו"ת צמח צדק החדשות (אה"ע 
סימן פ"ט) הביאו בשו"ת ציץ אליעזר (ח"י סימן כ"ה פרק 
י"ג) שדוקא בג' נשים אלו שעל פי רוב אינן מתעברות 
באלו אמרו מן השמים ירחמו שנא' שומר פתאים ה', שלא 
יקרה כן אפילו על צד המיעוט, אבל באשה שעל פי רוב 
ראויה להתעבר, ויש בזה חשש גדול לסכנה מודים חכמים 

 לרבי מאיר.
 יישוב ג'

 אין איסור להכניס עצמו לסכנות שהם ממנהג העולם
הקובץ שיעורים כתובות (לט.) מתרץ שאין האדם חייב 
להימנע ממנהג דרך ארץ, וממילא הוי כאילו אין בידו 
לשמור את עצמו, ואז נשמר מן השמים, אבל היכן שבידו 
להזהר אינו בכלל שומר פתאים ה', ואם לא ישמור את 
עצמו הרי הוא מתחייב בנפשו ולא ישמרוהו מן השמים. 
וכיו"ב כתב בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ת יו"ד סי' י') שעני 
שבשביל פרנסתו נכנס ביערות במקום גדודי חיות התירה 
לו התורה, כמו כל סוחרי ימים מעבר לים, שכל מה 
שעושה לצורך מחייתו ופרנסתו אין ברירה בדבר. ובזה גם 
ניחא מ"ש בנדה (לא.) תנא המשמש מטתו ליום תשעים 
כאילו שופך דמים, ומנא ידע, אלא אמר אביי משמש 
והולך ושומר פתאים ה'. והיינו טעמא דשאני התם דאינו 
יכול לידע מתי יום התשעים, והכל מסור בידי שמים, בזה 
דוקא אמרינן שומר פתאים ה', כמו כל רגע ורגע שאנו 
נתונים בניסים. אולם נראה שיש חילוק גדול בין הולכי 
מדברות וימים שבזה בודאי אי אפשר להימנע ממנהג דרך 
ארץ וכאמור לבין קטנה מעוברת ומניקה דהלא יכולים 

 לשמש במוך, ודברי הקו"ש קצ"ע.
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מוֹ"ר 
ְ
ל ָהַאד ִהּלוָּלא ׁשֶ

ְ
ַתּמוּז, יָחוּל יוָֹמא ּד

ְ
טוָֹבה, י"א ּב

ְ
ִני ַהּבָא ָעֵלינוּ ל יוֹם ׁשֵ

ְ
ּב

ַהּזַֹהר'.  ית  ּבֵ ר  ַׂ 'ש ּדוֹרוֹ  ֵמי 
ְ
ַחכ ִפי 

ְ
ּב ה  נֶּ ֻ

כ
ְ
מ ָהיָה  ׁשֶ ׁשוֹב 

ְ
יִדיט ִּ ִמז ׁש 

ְ
ִהיר ִבי 

ְ
צ י  ַרּבִ

כוֹת 
ְ

ר י יוֹם ּבִ  ִמּדֵ
ְ
ָבֵרך

ְ
ָרכוֹת פ"ד) קוֵֹרא הוּא ל

ְ
ַער ַהּב ִרי קֶֹדׁש ִהּלוִּלים' (ׁשַ

ְ
רוֹ 'ּפ

ְ
ִספ

ְ
ּב

ָבָריו: 
ְ
ֵאּלוּ ּד

ְ
רוָּתא, ו

ְ
ַחב

ְ
ַחר ּב ַ ַהּשׁ

יֲַּעֶנה  ֵדי ׁשֶ
ְ
ֶנֶסת, ּכ

ְ
ֵבית ַהּכ

ְ
ַחר ּב ַ כוֹת ַהּשׁ

ְ
ר "יֵׁש לוַֹמר ּבִ

ָאֵמן  לֹא 
ְ
ּב ָרכָה 

ְ
וּב חֲֵברוֹ.  כוֹת 

ְ
ר ּבִ ַעל  ָאֵמן  ֶאָחד  ּכָל 

לַג גּוָּפא..."
ְ
ׁש ּפ הוּא ַמּמָ

ָרכָה 
ְ
ּב

לֹא 
ְ
ּב

ָאֵמן- 
לַג 

ְ
ּפ

גּוָּפא
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ָהל ֵני ַהּקָ ה ְוַאֲהֹרן ִמּפְ ֹבא ֹמׁשֶ  (כ,ו)  ַויָּ
 

יהודי מבני קהילתו   מסופר, שפעם הגיע למעונו  רבי עקיבא איגר, על גאון הגאונים, 
במותניו, וכאשר היה אצל רופא הורה לו   רב הוא מרגיש מחושים  וגילה לו, שמזה זמן

אבל", הוסיף האורח,  , "הכאבים, כדי שלא יבוא לידי סכנה  ללבוש אפוד על מקום 
בידי פרוטה לפרטה כדי לרכוש את   "בנוסף לכל הכאבים והצרות, עני אנוכי, ואין 

 ".  האפוד 
 

החייט הטוב    שמע רבי עקיבא איגר כך, והעניק לו מיד את הכסף הדרוש להזמנת
לצאת מן הבית עד שהאפוד   ביותר, אבל בד בבד ציוה עליו לחזור מיד לביתו, "ולא 

עשה האיש כמצוות הגאון, חזר לביתו, והזמין   .יהיה מוכן", כדי שלא יסתכן בבריאותו
נדהמו    דלת ביתו של האיש. בני הבית בשעות הערב נשמעות דפיקות על  .את האפוד 

היה זה רבי עקיבא איגר  .  תבל לראות בפתח את המרא דאתרא, ששמו נודע בכל קצוות 
 בכבודו ובעצמו.  

 
  מציית לי, לבלי לצאת את הבית, עד שהאפוד יהיה מוכן", אמר "באתי לראות אם הנך

מוצא את  ,  תו מדברנא דאומתיה, שכל רגע מרגעי חייו היו קודש לה' ולתור  .הגאון
אינו יוצא מן הבית, ומסכן את    הפנאי לבוא לביתו של יהודי פשוט, ולבדוק האם הוא

 ?!  המעשה הזה אם לא דאגה לכל בר ישראל בריאותו... כיצד אפשר להגדיר את 
 

פעם נסע רבי עקיבא   ., מלמד אף הוא על דאגתו לכל בריהומעשה נוסף על אותו גאון
של מצוה, והיה באותו לילה ריבוי   ר אחת לענין איגר במשך כל הלילה בדרכו לעי
מאד, ומשרתו של הגאון הרגיש שהעגלה נוטה לשקוע   גשמים עד שהתקלקלו הדרכים

 לא היתה לו ברירה אלא לרדת מן העגלה, ולתמוך בה מן הצד.  .בצד הדרך
 

כאשר   .והבוץ צעד המשרת כברת דרך ארוכה ברגל, כשכולו שוקע בתוך המים  כך
איגר: "הרי מן הסתם,   והמשרת חזר אל העגלה אמר לו רבי עקיבא  חלפה הסכנה,

להחלפה", והושיט לו גרביים יבשות.    הגרביים שלך התרטבו, הנה לך גרביים יבשות
 . אמר המשרת לגאון, ולבש את הגרביים היבשות",  "אדוני החיה את נפש עבדו 
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שהרי הבגדים   היבשות, במהלך הדרך התפלא המשרת מהיכן השיג רעק"א את הגרביים 
היו בתוך מזוודה, והמפתח של מזוודה זו היה    שנטל עמו הגאון מביתו לפני יציאה לדרך

  ויהי בבוקר, כאשר ירד הגאון מן העגלה, ומשרתו סועדו תחת  .בכיסו של המשרת 
אז ידע את אשר   -זרועותיו, נדהם להיווכח שרגליו של רבי עקיבא איגר יחפות... או 

  בצידי העגלה, פשט את הגרביים עליו אדונו, ובעודנו הולךהערים  -נעשה, כי ערום
-לעגלה תהיינה הגרביים שלו רטובות עד לשד  מעל רגליו, בהבינו שכאשר ישוב

 ד')מתוך הגדה של פסח 'חשוקי חמ(... העצמות, ומסרן לו
 

ם ִמְרָים ָמת ׁשָ  (כ,א) ַוּתָ
דומה  פרה אדומה? לומר לך, מה פרה א   אמר רבי אמי: למה נסמכה מיתת מרים לפרשת"

נסמכה מיתת אהרון    מיתתם של צדיקים מכפרת. אמר רבי אלעזר: למה מכפרת, אף 
  מועד(כהונה מכפרים, אף מיתתם של צדיקים מכפרת"  לבגדי כהונה? לומר לך, מה בגדי 

מכפרת גם ממיתת אהרון וגם   מדוע הוצרכה הגמרא ללמוד שמיתת צדיקים ) קטן כח
שאם  ") הובאו דבריו בספר "במצוותיך( י זצ"ל הגאון רבי משה לו מיישבממיתת מרים?  

מקום לחשוב שרק מיתת צדיקים מכפרת,   היו חז"ל לומדים זאת רק ממיתת אהרון, היה 
אין בה    –אישה צדקת   בתורה וזכות התורה מגינה ומצילה, אך מיתתה של שכן עסקו

,  מרים  לא עסקה בתורה. לכן לומדת הגמרא גם ממיתת הֹכח לכפר על הדור, שהרי
בתורה, מאחר שהיא מסייעת ללומדי התורה   ללמדך שאף שאישה צדקת אינה עוסקת 

  !בכוחה לכפר על הדור לה כאילו היא עצמה עוסקת בתורה, עד כדי כך שיש  נחשב
 (משכן שילה)

 
ִקיָת ֶאת   ַלע ְוִהׁשְ ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ִדּבַ

ִעיָרם ִני ְלֵעיֵני  ה'אֶמר ַויֹּ. ָהֵעָדה ְוֶאת ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ ֶאל ֹמׁשֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ  ) יב-(כ,ח ּבְ

 
שמשה רבינו  ,  ין מי מריבהיבענ מבאר )דיבור הראשון בפרשתן(  הרה"ק ה'בת עין' זי"ע

גוי קדוש בשם   לעצמו, היות אשר פגם בדיבורו על ידי שקרא לישראל עשה חשבון 
להוציא מים מסלע, ולכן לא דיבר אל הסלע,    'מורים', מעתה אין כוח בדיבורו לפעול

תשובה אפשר לו למחוק את    הכהו, וזה היה כביכול הפגם, שלא האמין שבהרהור אלא 
שבים,   קב"ה 'היה לך להקדישני', להאמין בי שאני מקבלה  כל ה'פגם', ועל זה הוכיחו

בלב נשבר ונדכה ותיכף קיבלתי התשובה,   והרי תיכף ומיד אחר הפגם חזרת בתשובה
להמשיך בחינת מים על   להתחזק במידת החסד שבוודאי נתקן הפגם, ותוכל  והיה לך

גדול   לנו כלל דעה ובינה בענין נשגב זה, מכל מקום לימוד ידי ה'פה' שלך. והגם שאין
אם ישוב מיד יתקבל באהבה וחיבה   פתוח יש כאן שאף מתוך שפל המצב עדיין הפתח 

 לרחמים ולרצון לפני קונו.  
 

שמעתי מת"ח מופלג שליט"א, לבאר בפסוק (תהלים   ('באר הפרשה'): הרב בידרמןכותב 
ָרה ָקָראתָ ח) ,פא ּצָ ֶצךָּ  ּבַ ֵסֶתר ַרַעם ֶאֶעְנךָ  :ָוֲאַחּלְ ה , שהרי  ותמו , "ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה  ֶאְבָחְנָך ַעל ּבְ

מי   על ' ֶאְבָחְנךָ '' לא היה אלא פעם אחת בדור המדבר, ומדוע אומר נסיון ד'מי מריבה
ון ומבחן לעולם ועד , ומבאר, שקאי על כל הדורות, לכל איש  מריבה סלה , שהוא נסי

פעמים שרוי במצב קשה כאבן של הסתרה, קושי ויסורים,  , ישראל בכל הקורות אותו
שעה ישנם שני מיני אנשים,   עהו ביזהו או היכהו, באותהאו שר, חולי או שאר צרות

  יש ה 'מכה ' את עצמו או את סובביו מתוך רוגז ועצבון רוח, ויש מי שרואה בכך כי
' אליו מן השמים, או שהוא מדבר לשמים בדיבורי אמונה ובטחון, אבי  מדברים'

אם איני יודע מה   ' מן השמים, ואף לי בזה 'הודעה שבשמים ידעתי גם ידעתי, כי שלחת 
או   ' את עצמךמכה' לראות אם הינך   –הנני מאמין שהכל טובתי, וזהו הנסיון לדורות 

 . ' ותו לא מידיש'תדבר' אל ה
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ה  ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך פָ  ה'ֹזאת ֻחּקַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ִמיָמהֵלאֹמר ּדַ ה ּתְ   ָרה ֲאֻדּמָ

 (יט,ב)
המצווה הזאת ומה טעם יש    ל לומר מה"י, 'לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראוברש

 ).  בה לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה' (יומא סז
אלא יהלך  , שלא יהרהר האדם אחר מידותיו של הקב"ה, ורמזו בזה כי זוהי תכלית הטהרה

ופירש"י, 'התהלך  ' אלוקיך',  יג) 'תמים תהיה עם ה,כדכתיב (דברים יח ,אחריו באמונה תמימה
העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל    עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר

   ו'.ק בתמימות, ואז תהיה עמו ולחל
 

שכבר   בדרך זה ביאר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע למה נסמכה פרשת חוקת לפר' קרח,
ז"ל 'וקרח שפיקח היה  הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע (שש"ק, קרח) מה שאמרו ח  ביאר זקנו

להיות פקח... כי מחובת האדם   –מה ראה לשטות זו גופא  מה ראה לשטות זו', שהכוונה היא 
זה ממש למדנו גם בפרשתן בעניין   לילך בתמימות ובפשטות בלי 'חכמות' וחשבונות... וענין 

 (באר הפרשה)...' פרה אדומה שהתכלית הוא 'תמימה
 

   סידור מן השמים
 

קבוצת תלמידות מאחד  : מעשה נפלא היה לאחרונה ממש וכפי שהעידו בעלי המעשה
 ם נסעו בראשות המחנכות שלהן לשבות בצוותא בעיה"ק צפת  ירושלי "ק ' בעיה'סמינריםה
קבלת שבת בבית הכנסת, בהיותם שמה החל   "ו, בפניא דמעלי שבתא הלכו להתפללת

אותו כדי שלא יפריע   התינוק של המחנכת להשתולל כש 'ידו בכל'... אמו ניסתה להרגיע
  ' של אמואת ה 'סידורלסדר התפילה ולא הצליחה, התינוק המשיך בשלו עד שלפתע השליך 

לתוככי עזרת הגברים, והיה זה סידור בכריכת עור עבה וכבד, וחששו   -מ 'מעלה למטה' 
  ... על ראש אחד המתפללים  מאוד שמא נפל הסידור 

 
אחר התפילה שלחו לבקש אחר הסידור היקר, ובא להחזירו 'לא פחות ולא יותר' מאשר בעל  

בהתרגשות,   , וסיפר דים שזה עתה החל להתקרבחזותו מעידה עליו כאלף ע  תשובה אשר כל
, כי לא ידעתי מה ואיך אומרים,  הרגשתי כנטע זר  היום כשנכנסתי לבית הכנסת להתפלל

שבאותה שעה כבר לא נשאר   , אלאהתבוננתי מסביבי וראיתי שכולם מתפללים מתוך סידור
שבשמים,   רתי, אביואמבארון הספרים אפילו סידור אחד עבורי, מיד נשאתי עיני למרום,  

, תוך כדי דיבור   זקוק אנכי בנך לסידור, אינני בקי ולא אדע מה מתפללים , אנא שלח לי סידור
מעתה התבונן נא בנפלאות דרכי   ... על השולחן אשר לפני סידור מן השמים ממש נפל

הסידור , והכל    ההשגחה העליונה , תינוק המבלבל את אמו ואינו נח ושקט עד שזורק את
,  מושגח מן שמיא ש'מתקרב' פלוני יקבלנו ברגע אחר תפילתו, למען יעלה בידו להתפלל

 (באר הפרשה) ...ושהקב"ה מקשיב לתפילת ולמען הראותו
 

לֵֹקל ֶחם ַהּקְ ּלֶ נּו ָקָצה ּבַ  (כא,ה) ְוַנְפׁשֵ
בתוך  , 'ין זי"ע והרה"ק כיבדו מאד"ק מרוזעולם מספרים על רב חשוב שנכנס אל הרהה

לשפוך בלשונו אש וגפרית בדיבורי לשון הרע ורכילות על אנשי עירו כי   שיחתם החל הרב 
,  הסב הרה"ק את פניו ולא אבה להמשיך לדבר עמו  מיד... נדמים המה לבני סדום ועמורה

הנה, עם בני ישראל  : הרה"ק   סובביו של הרבי תמהו מדוע ריחקו הרבי כל כך, אמר להם
דור דעה לקרא   ולכאורה תמוה כיצד העיזו אנשיאמרו על המן 'נפשנו קצה בלחם הקלוקל' 

"י  אלא ביאורו, עפ?  בשם זה את הלחם מן השמים שבו היו מרגישים כל טעם טוב שבעולם
על הפסוק (שמות טז לא) 'והמן כזרע גד' שהמן היה מגיד עוונותיהם  ) חז"ל (יומא עה  דברי

וזה הכלל שכל מי שמגיד , אחד לפי צדקתו וישרת דרכו של ישראל כי היה יורד לכל 
  '.קלוקל'לדבר שהוא נקרא  ם של ישראל אפי' שהוא בא מן השמים הרי סימןעוונותיה
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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, 
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה  רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

 בת שוליקה, שולה בת עזיזה. 
 

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

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
ז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן אר  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, 
רהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר ז"ל, אב

 בן אסתר ז"ל. 
 

 
ִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא ר ֵאין ָצִמיד ּפָ ִלי ָפתּוַח ֲאׁשֶ  (יט,טו)  ְוֹכל ּכְ

כל מה   רצה לומר מי שהוא מדבר  : וז"ל  )פרשת פרה(וש 'עבודת ישראל' ר הקד מסביר בספ
שאינו מדבר לשון הרע ורכילות וניבול פה.   ודאי לא ימלט ו שחושק ואין לו מחסום לפיו, ב

ִלי ָפתוַּח וזהו  ר ֵאין שפיו פתוח לדבר דברים בטלים,  -ְוֹכל ּכְ ִתיל ָעָליו לוֲאׁשֶ רצה לומר   ,ָצִמיד ּפָ
 .אדם כזה טמא הוא ָטֵמא הוּא לפיו,   שאין לו מחסום

 
מדוע הקפיד הקב"ה שידבר משה אל   )יען תורת משה ד"ה( מבאר הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע

  ) ד"ה עוד נקדים 'דרכים דרוש ח הובא בפרשת (בהקדם מה דאיתא במדרש  ולא יכהו, הסלע
היה נחרב    לא היו בני ישראל עובדים עבודה זרה, וממילא לא שאם היה משה נכנס לארץ

לגבי בית הראשון שנחרב בגין ע"ז ג"ע    בית המקדש, ולכאורה צריך ביאור, בשלמא
ע"ז וממילא היה   יש מקום לומר שמשה רבינו היה מונעם מעבוד  ) יומא ט( ושפיכות דמים

 לגבי בית שני שנחרב על עוון שנאת חנם שהיא באה אך מה ענין זהנמנע חורבן הבית, 
 ? ברי לשון הרעעל ידי הולכי רכיל ומד

 
הדיבור של האדם, שלא יאמר בעל    שרצה הקב"ה להודיע לישראל כוח ומבאר בארוכה,

שזה דרכם של בעלי    ) י,צרעת טז טומאת(כמו שכתב הרמב"ם (מה עשיתי רק דברתי  -הלשון
העדה ואת בעירם',   למשה 'ודברתם אל הסלע לעיניהם.... והשקית את   על כן אמר ).הלשון

 לספק מים לכל בני ישראל ובעירם. וממילא  -דיבור  עדה את כוחו שלובזה יראו כל ה
שון  כי שנאת חנם באה ע"י ל( מאתם  יזהרו בלשונם מלדבר לשון הרע, ותתבטל שנאת חנם

 שאנן בארצם ולא יחרב המקדש.   וישבו ישראל בטח הרע)  
 

  ישראל, שאדרבה, אין משה את הסלע במטהו ולא דיבר אליו, הבינו בני אך מאחר שהכה
 ורק בכח מעשה, ושוב לא יזהרו בלשונם, ושוב יתרבה  כוח בדיבור לפעול מאומה ואך 

 הזה אל הארץ אשר נתתי להם.   שנאת חינם ויחרב הבית, על כן לא תביאו את הקהל
 

שהכוונה   ) פסוק ח(בי', כפירוש הרמב"ן  'יען לא האמנתם  את הפסוק עפי"ז פירש החתם סופר  
ולפי דרכו של החתם סופר    משריש אמונה בבני ישראל,היה מדבר אל הסלע היה   היא שאם

, על  לשון הרע גדול כוחו של הדיבור, וממילא היו נזהרים מחטא שהיו מלמדים אותם כי  -
 חיזקתם את האמונה בבני ישראל בכוח הדיבור, ולא   שלא -זה אמרו להם יען לא האמנתם 

 (באר הפרשה) .בדיבור כלום עוד, אלא שנפתח להם מקום לטעות ולומר שאין



 

 

     
  
  
 

   דבר העורך
אדומה ב  פרשה ה  תחתפו פרה  "  מצוות  ֻחַּקת  ואומרת:  ֹזאת 

היא  ",  ַהּתֹוָרה מצווה שלא כלומר    -חוק  מצוות פרה אדומה 
למ  אלא  הטעם  בה  כפי  נתגלה  הכהן  ואהרן  ע"ה  רבינו  שה 

   .)יום ההילולא  -  זתמו  ט"ו( שאומר ה'אור החיים' הקדוש 
לא ,  המלך  שלמה  שאפילו,  אמרו  )ד  ,ז  רבה  קהלתש  במדר(  ל"חז

:  )א,  ה  'א  מלכים(  עליו  מעיד  הכתוב.  ידע את סוד 'פרה אדומה'
  לא   הוא  גם  -  חכמה  מיני  בכל  בקי  והיה",  ָהָאָדם  ִמָּכל  ַוֶּיְחַּכם"

 .אדומה פרה לש  סֹוָדּה את השיג
 ָחְכַמת  ַוֵּתֶרב: ")י  שם(  אומר  הכתוב  שלמה  לחכמת  ביחס  והנה 
ֹמה  ". ִמְצָרִים ָחְכַמת ּוִמֹּכל ֶקֶדם ְּבֵני ָּכל תמַ ֵמָחכְ  ְׁש
 אף  יודע  והיה,  שבעולם  חכמה  בכל  בקי  היה  המלך  שלמה
 כהרף,  להתבונן  היה   יכול  הוא.  ודקלים  ועופות  חיות  שיחת
 את  מיד   ולדעת  -  אחרת  חיה  כל  או  -  נמלה  על,  עין

")ז,  ו  משלי(  ולומר  ,והליכותיה  הנהגותיה   ן יָקצִ   ָלּה  ֵאין  ֲאֶׁשר: 
 המדרש  מספר  שלמה  של  חכמתו  ריבוי   על".  ּוֹמֵׁשל  ֹׁשֵטר

")ג,  יט  רבהבמדבר(  ,המקדש  בית  את  לבנות  שלמה  ביקש כש: 
, בשכרן  אומנים  לי  שלח'  :לו  אמר,  נכה  פרעה  אצל  שלח
 כל  כנס?  פרעה  עשה  מה'.  המקדש  בית   לבנות  מבקש  שאני

  ה ותבא  למות  שעתידים  אדם  בני  ְוָראּו  ָצפּו.  שלו  אצטרלוגין
 הקודש  ברוח  צפה  שלמה  אצל  כשהגיעו  .לו  ּוְׁשָלָחם,  שנה

  תכריכיהם  להם  נתן!  שנה  באותה  למות  הם  שעתידים
'לו  וכתב,  חזרה  אצלו  ּוְׁשָלָחם  לקבור  תכריכים  לך  היה   לא: 

 ." 'ותכריכיהם  הם לך הרי? ֵמֶתי את
  -  החכמה  את  לאדם  נותן   'וכשה,  לשלמה  החכמה  את  נתן'  ה

 .אחד ברגעו מכל דבר הכל דעתלו  להשיג יכול הוא
 שלמה   אצל  שעבד  אחד  אדם  שהיה,  ומספרים  מוסיפים  ל"חז

  משכורתו   את  לו  לשלם  רצה  ששלמה  פעם  בכל  .המלך
 ולקבל   ,השלמ  אצל  הכסף  את  לחסוך  הלה  העדיף,  תהחודשי

 . עבודתו שנות בסוף במרוכז שכרו כל את
  ביקש ,  שלמה  אצל  לעבוד  כשסיים,  שנים  שבע  לאחר

 שנות   שבע  עבור  לו   המגיע  הכסף  את  בלקל  שבמקום
 . העופות שיחת את שלמה ילמדו,  העבודה
  הרעיון   על  לוותר  לו  כדאי  ,שלטובתו  לשכנעו  ניסה  שלמה
 הלה   אך,  הזאת  השפה   את  יידע  אם  יתחרט  עוד  י כו,  הזה
 ולימדו  עופות  כמה  ליד   שלמה  העמידו   .בדעתו  איתן  נשאר
 שמח  ,לעירו  בש  והלה,  פניהם  והבעות  צפצופיהםאת  להבין
'לב  וטוב  ממנו  עשיר  אין...  לו  ישווה  ומי  לו  ידמה  מי. 

  באמתחתו   ימו ע  הביא  מה  עירו  בני  כששאלוהו  '!בעולם
 היחיד  האדם  שהוא  להם  גילה,  ודהבע  שנות  שבע  לאחר 
. עופות  של  שיחתם  המבין   ,המלך  משלמה  חוץ,  בעולם
 של  המייתה,  תרנגול  של  קרקורו  על  להם"  פירש"  כהוכחה

"עקא  דא  .היה  כן  פירש   וכאשר  -  ה יונ "  ְׁשָחִקים  ּוְבַגֲאָותוֹ , 
 החלו   אנשים.  ריותהב  על  להתגאות  החל  הוא  ,)כו,  לג  דברים(

 של  שיחתם  להם  שיגלה   כדי  מכספם  זילולהו   לפתחו  נוהרים
 החל  הוא,  ברך  ושפל  עניו  להישאר  במקום.  והעופות  החיות

 ִמַּדְרֵּכי  דרכיו  ּוְבהּגָ   ֵּכן  ֵמָאֶרץ  ָׁשַמִים  ְוִכְגֹבּהַ   ,להתגאות
  מכל  אליו  שהגיעו   -  מאנשים  שקיבל  הרב  בכסף...  הבריות
,  מפואר  בית  לעצמו  ורכש  מופלג  עשירל  הפך  -  תבל  קצוות

 .מקרקר  תרנגול  שמע  הוא  אחד  יום  .ועוד  רפתות,  םלילו
  לכל  שתגרום,  לבוא  העומדת  מגיפה  על  בישר  התרנגול

 את למכור מיהר ,ההשיח את שהבין, והוא. למות התרנגולים
 אכן   קצר  זמן   וכעבור ,  גבוה  בסכום  שברשותו   הלולים  כל

 .תומ  התרנגולים וכל מגיפה פרצה

 
 
 
 

 

 

 
   דבר העורך המשך  
  היא ו ,  לפרוץ  שעומדת  מגיפה  על  מהם  שמע  ,אחרת  בפעם
 הפרות   כל  את  לשחוט  מיהר  שוב. והבקר הצאן  כל  את  תכלה

  וכך ,  גבוה  ירחמב  בשרם  את  ולמכור  ,מועד  מבעוד  והכבשים
  שביתו   המבשר  עורב  שמע  אחרת  בפעם  .כספו  את  הציל
  -  האסון  יתרחש  בטרם  למוכרו  מיהר   ושוב   ,להתמוטט  עומד
, רב  זמן  זה   בבית  לגור  הספיק  לא  באשר,  הקונה  היה  מסכן
"בליבו   חשב,  בגאוותו,  והאיש...  התמוטט  אשר  עד  כל  את: 
 את  ישלמדת  בכך  אהל...  ממני  למנוע  המלך  שלמה  רצה   זה

 כל  את  ומכרתי,  כספי  כל  את  הצלתי  והעופות  החיות  שיחת
  הוא  אחד  יום  הוהנ"!  עצומים  ברווחים   מועד  בעוד  רכושי
  . האיש   של   הקרוב   מותו   על   התריע   הפעם ו ,  העורב  את  שומע
  .בעצתו לשאול ,המלך שלמה אל ענסו מיהר ,אחזו  נוראי פחד
"לו  רואמ  המלך  שלמה  נענה  תשיח  שידיעת   לך  אמרתי  הן: 

  ידיעה !  אותה  שלמדת  כך  על  תתחרט  ועוד ,  לך  תזיק   העופות 
  והנה !  אותך  להשפיל  רצה   ה"והקב,  להתגאותך  ל  גרמה  זו 

 ניסה   הוא.  תחילה   בנפשות   פוגע   שאינו   ה " הקב   של   דרכו 
  תשוב ,  הרמז  את  שתבין  ציפה.  בתרנגולים  אותך  לבדוק

 את  הבנת  שלא  משראה.  בענווה  להתנהג  ותתחיל  בתשובה
  אחרת   פגיעה  דרך  לך"  להסביר"  ושוב  ב וש  ניסה,  הרמז

  במעשיך   תפשפש ,  סוף   כל   סוף   ,שאולי   ציפה   א הו .  בממונך
  -  ה " הקב   -  שהוא ,  לפתחך   שהתגלגלו   האירועים   מתוך   ותלמד 
  בדיוק   התנהגת,  אתה  אבל  ... משהו   ממך   רוצה !  אליך   מדבר 
, ולהתגאות  להוסיף  כדי  לך  שניתנה  בהבנה  השתמשת  !הפוך
, הרווחת ,ממונך את הצלת יוחדותמה ידיעותיך  שבזכות ולומר

 "!בנפשות לפגוע אלא ה"לקב נותר אל... התעצמת
אדומהו פרה  על  ע"ה  אמר  הנה,  המלך   בהתייחסו  שלמה 

כג(  אליה ז,  ֶאְחָּכָמה "  :)קהלת  ָאַמְרִּתי  ַבָחְכָמה  ִנִּסיִתי  ֹזה  ָּכל 
ִמֶּמִּני ְרחֹוָקה    -  "רחוקה   והיא " :  אמרו  רמז  ובדרך  ."ְוִהיא 

 . 341=  " אדומה  פרה " יהטרבגימ
ג')(הקב"ה    אמר  כך   ועל חקת  ָחַקְקִּתי,  :  תנחומא   ְּגֵזָרהֻחָּקה 

ְּגֵזָרִתי ַעל  ַלֲעֹבר  ַרַּׁשאי  ַאָּתה  ְוֵאין  משה    -  ְּל דהיינו,    .ָּגַזְרִּתי, 
   עמה ולאחרים היא חוקה.טאני מגלה 

 
 

   
 תטהר סדר  ,  טאת'שית 'מי חע  אופן  -  "פרה אדומה"מצות   . א

ש באדם  מתנטמא  מת   המת  דיני  טומאת  וטומאת 
 . (יט) אהל המת)ולים  כ   ,םאד  שמטמא(

יבה מי מרנסיון  עם ישראל מגיע למדבר צין. מיתת מרים,   . ב 
הסלע  - מן  מים  משההוצאת  של  ועונשם  שלא   ,  ואהרן 

 . יג)-(כ, א נס לארץ ישראל להיכ
 , ומלך לאכים)לח משו(  מאדום לעבור דרך ארצו  בקשמשה מ . ג

 .כא)-(כ, יד הלכו מסביב לאדום ישראל בניאדום סירב, ו
 כט).-(כ, כב יום 30 אהרן  את בנ"י ויבכו ההר, רהֹ ב ֹרןהא תירפט . ד
בנד  ער  מלך  -  ָחְרָמה . ה  התלחם  ישראל  ונדרו  ישראל,  פללו 

 .ג)-(כא, אוה' נתן אותם בידי ישראל את השלל לה',   ושיתנ
תלונות בני ישראל על הלחם והמים,   -  "רַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָההָ " . ו 

ל תפילה  נושא  משה  נחשים,  בעם  שולח  ה' יווי  צ ו  ה'.ה' 
 . ט)-(כא, ד ומי שהביט בו נרפא, ְנַחׁש ְנֹחֶׁשתלעשות 

 טז). -(כא, י חלי ארנוןראל והנס בניש מסעי בני . ז 
 כ). -(כא, יז הבאר שירת -" ז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאלָא" . ח
בידי   ,הבשן  מלך  עוגאת  ו  ריהאמו  מלך  ה' נותן את סיחון . ט

 לה).-כא, כא( עם ישראל
 .ֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחוֹ ָאב ֵמעֵ וֹ מ  ֹותְּבַעְרב בני ישראל חונים . י 

 "דבס
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  מתקיימין   תורה   דברי  אין  :):סג  ברכותמסכת  (  רבותינו  אומרים

 .עליה   עצמו   שממית   במי   אלא  
,  מתלמידיו  אחד  ממנו  ששמע   כפי,  לספר"  יםחי  חפץ"ה  נהג
 באדם  מעשה :  ינובה   ד"אב,  קוסווסקי  אבא   אברהם   רבי 

.  ובעסקי  מאוד  והצליח  חנויות  פתח  ,גדול  עשיר  שנעשה
' מעשים  לעשות '  שעליו   ,החלטה  בליבו   גמלה  הימים  באחד
"? לעסקים  באשר  יהיה   מה"  .שלו   הבא  העולם   עבור  גם

  המצבה   על   ותדפקי   רות ב ק ה   לבית   לכי "  .אשתו  אותו  שאלה
'  ה  ברוך  הלא"  תהתה  "?מדבר  אתה  מה  על"  .לה  ענה",  שלי
, קבור  הייתי  אם  אבל,  נכון  -  "!פה  ונמצא  וקיים  חי  אתה
  ברצונך   ומה .  לא  -?  העסק  את  שאפתח  היה   שייך  האם
,  הזה  לעסק   יכנסו  שהם  ברצוני.  ילדים  לנו  יש   -?  כעת  שיהיה
 .  בתורה ורק אך  אעסוק ואילך מעתה ואני

 תקופת  וביקשו  אביהם  דברי  לשמע  נבהלו,  הוזעקו  הילדים
 . המקצוע רזי את ללמוד שיוכלו  כדי, חפיפה

  שאעשה   צורך  אין  גם"  ,אביהם  סירב  -"  חפיפה  צריך  לא"
 כפי   בדיוק  ,בעצמכם  תסתדרו.  ביניכם  מסודרת  חלוקה
 "!האמת בעולם כעת  הייתי   אילו עושים שהייתם
  וישב ,  מוקדמת  הודעה   םוש   בלי,  הכל  את  עזב   הוא,  ובאמת
  ס "הש   סיום   לעשות   הספיק   הוא .  ולילה  יומם  בתורה   ועסק

 ,הגדול  עושרו   בשל   לכבוד  זכה   לכן   קודם  גם!  ערוך   ושולחן 
 .חכם   תלמיד   ו היות ב  אותו מכבדות הבריות  היו תכע אולם
 לא  בתחילה.  לעניינים  ונכנסו  ילדיו   באו ?  כספו  עם   היה   ומה
 והחלו  ,טובים  ם שיאנ  עם  התייעצו  ךכ  אחר  מאומה  ידעו

  החשוב   הערך  כי  הבנים  ראו  כאשר,  הימים  ברבות  .להצליח
  הם   גם  באו,  הקדושה  התורה  הוא  אביהם  בעיני  ביותר

 המסחר  רזי   כל  את  שידע  אבינו  הנה :  םבאומר,  בעקבותיו
  האדם   של   האמיתי   שערכו   שידע   משום   עזבו  ,בו  והצליח

 !בתורה   גדלותו   שיעור   הוא 
" חיים  חפץ"ה:  קוסווסקי   אבא  אברהם  רבי  צדיק ה   הוסיף
  הוא   ,נהג  עצמו   הוא   כך   אבל,  אחרים  על  הסיפור  את  סיפר
 כדי   בתור  ועומדים  באים  היו  ואנשים   ,מכולת  חנות  פתח
  ,כשהיה.  מופלג  ביושר  נהג  הוא...  הזו  במכולת  לקנות  תלזכו

 לקחתו   ושוכח,  מלוח  דג  קונה  הלקוחות  אחד,  לדוגמא
 מוצא ,  ראדין  בתי  לכ  על  מחזר"  חיים  ץחפ"ה  היה ,  הביתה

  חלילה   להיכשל  שלא  כדי,  הדג  את  לו  ומביא  השוכח  את
 עובדת   היתה   אשתו   .הקונים  שם  התרבו  לחינם  לא.  בגזל

 .החשבונות עם  לה עוזר היה" יםיח חפץ"וה, בחנות
  לה   ואמר,  זאת  לעשות   יכול  שאינו  החליט  אחד  שיום  עד

  עושה   היתה  מה  .כבר  הזה  בעולם  אינו  כאילו  שתחשוב
 אותו לשאול כדי הקברות לבית  באה היתה וכי ? כזה הקרבמ
, בעצמה  תעשה  -  לעשות  שביכולתה  מה?!...  החשבונות  על
 .החנות את יסגרו הם, להסתדר  מסוגלת אינה ואם

  ספריו   את  וכתב  ישב  והוא  ,נסגרה  החנות  דבר  של  בסופו
 . מהם יחשהרוו  הפרוטות מן היתה פרנסתו. ולילה יומם
ָימּות ";  ונינפלש  בפסוק  הכוונה   זאת ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  ֹזאת 
  הוא ,  הקברות   בבית  נמצא   שהוא   אדם   יחשוב   כאשר   ".ְּבֹאֶהל
 . בתורה   ולעסוק   לשבת   , הזה   ם ולהע   ענייני   כל  את   לזנוח   יוכל 

 
 

 ?ד תורההאם כל אחד מסוגל ללמו
  שהוא  רצתה  אשתו רחל  הרבנית.  הארץ  עם  היה   עקיבא  יבר

 לא  פשוט  שזה  וראה  ותלנס  הלך  הוא  אבל,  תורה  ילמד
 מים  וראה,  החוצה  יצא  הוא!  מצליח  לא  הוא...  הולך

. בעצמו  וחומר  קל  דרש.  חור  ועושים...  אבן  על  שמטפטפים
  ב לנק  מצליחים ,  טיפה  ועוד   טיפה  עוד  שמטפטפים  מים  אם
 בסוף,  יום  ועוד  יום  עוד  אלמד  אני  אם  גם  אז,  הסלע  את
 !באעקי רבי  נהיה כך  !ללב לי יחדרו התורה דברי
 הסלע  שעל  ראה  עקיבא  ביר:  סלנטר  ישראל  ביר  אומר

 .  ההשני אחרי אחת טיפות טיפות מטפטפות

  היא ?  לעלס  משהו  לעשות  הצליחה,  הראשונה  הטיפה  האם
 !משמעות לה  אין פשוט ,הבמאומ לסלע הזיזה לא

  אז ,  כלום  לעשות   הצליחה  לא  הראשונה   והטיפה  ומאחר
 .ראשונה טיפה  של ן די לה יש , ההשני  הטיפה  כשבאה  עכשיו
 גם   אז ,  כלום  לעשות  הצליחה  לא  ה השני  הטיפה  וגם  ומאחר
  טיפה  של   דין   לה   גם,  עכשיו  שתבוא   השלישית   לטיפה
  איך ,  ראשונה  הטיפ   של  דין   יש   הטיפות  לכל  אם  אז  !הראשונ

 לא  אני .  משהו  עשתה  הראשונה שהטיפה   מוכרח  !?חור  נהיה 
  היה   אבל.  ..במיקרוסקופ  נמדד  לא  אפילו   וזה,  כלום  רואה
 לי   קשה:  אומרים  בחורים  היום  !ודאי  זה,  משהו  כאן

  כזה   דבר  אין:  עקיבא  'ר  להם  אומר!  לי  הולך  לא...  בלימוד
  שיבה בי  שלך  היום  שכל  חושב  אתה  אם  גם!  !!הולך  לא

 ...עליך  משפיע   שזה  לך  דע,  כלום  עושה  לא  ושאתה,  מבוזבז
 לא  אפילו   זה,  לאט  הולך  אמנם  זה ,  נכון  !פועל  פה  משהו

  אתה ...  ישפיע  שזה  תחכה  אל.  זז  זה  אבל...  זוחל  ראקנ
 יותר  עוד  עומק  כאן  יש  אבל!  יגיע  זה  ובסוף,  בתורה  תעמול
 מאה?  עקיבא'  ר  של   באבן  חור  עשו   טיפות   כמה  ...מזה  גדול
 ...מיליון אפילו נגיד בואו? אלף מאות שלוש? אלף
  בשני   אז .  מיליון  חצי  נגיד?  מלא  מים  בדלי  יש   טיפות  כמה
 הדליים   שני   את  יקחנ  !טיפות  מיליון  לנו  יש ,  מים  של  יםדלי

 !טיפות מיליון... הסלע על אותם ותשפוך 
... עליו  שיש   האבק  את  ה ינק  בקושי  זה ?  חור  בסלע  יעשה   זה 
 או ההתמדה!  העקביות  זו  הכמות לא זו כי ?מהל

  זה   מועט  בזמן  הרבה  שלהספיק  חושב   אתה:  עקיבא'  ר  אומר
 !אל  ממש?! בחיים ההצלחה סוד
 לא  בכלל  וזה.  עקבי  ולהיות  להתמיד  זה ,  ההצלחה  סוד  כל

  להיות   יכולה  וזו,  ליום  דף  להיות  יכול  זה,  הכמות  מה  משנה
 !תצליח - תמידת אם. ביום אגמר של  שורה
 !התמדה  - ההצלחה זו ... עובדיה  הרב זה, אלישיב הרב  זה

 
 

 ריכוז יכול להיות בלימוד התורה עד כמה 
  יש   תורה  ביטול  לעוון  שבנוסף  ')ט  ףד(  'המלך   עבד'  בספר  כתב
  ושקוע   מרוכז  כולו  ושיהיה,  ראהוי  באימה  ללמוד  מצוה  עוד
 סוחר  כמו,  שמסביבו  לדברים  לב  שימת  בלי,  בלימוד  כולו

  שקוע   והוא,  לקנות  מסביבו  עומדים  שהכל  השוק   בשעת
 .ש"ע. במסחרו כולו

, ל"זצ   ה עטי  עזרא  רבנו   הגאון  הישיבה   ראש   על  ומסופר
  אחוז   עדיין  היה  בדרך  בלכתו  גם  בלימוד  וזוכיר  בשמרו

 בעת  גם  ברחוב  צועד  והיה,  הסוגיות  בלימוד  שרעפים
 הדרכים   בצידי   ללכת  כליש לכך  לבו   שם ולא,  העזים  הגשמים
 .  הדרך בצידי העתיקה  בעיר שהיו  הגגות תחת
  ן העוי  הכפר  לכיוון   בטעות  הלך  ריכוזו  שמרוב  פעם  ואירע

  אותו   והחזיר  ממכריו  דחא  וראה  האחרון  וברגע,  סילוואן
 את   ועובר  לביתו   שהולך   ראוהו  פעמים  וכמה.  ביתו  לכיוון 
  ביתו   את  שעבר  לב  שם  וכאשר,  מעלה  לכיוון  וממשיך  הבית
 ועוקף   ממשיך   היה   ושוב ,  לביתו  להגיע   לאחוריו   חוזר   היה 
 .בתורה  ריכוזו מרוב ביתו את
  , יועיסוק  כל  את  אדם  יסיים  הלימוד  שקודם,  טובה  עצה  ולכן
 לא   הלימוד  שבאמצע  כדי,  תסנ הכת  בבי  לצרכיו  ילך  ףוא

 .כדבעי  בריכוז ללמוד ויוכל, והפסקה הפרעה  שום לו  תהיה
 כמה  אליו  נכנסו  אחת  שפעם ,  א"החזו  הגאון   על  ומסופר
 אליו  שניגש  עד,  לכך  לב  שם  לא  האדיר  ריכוזו  ומכח,  נערים

 הרים   אז   ורק,  הגיעו  שהתלמידים  א"לחזו  ואמר  מסויים  רב
 יםמסו  רב  הגיע  ופעם.  ובירכם  עמהם  ודיבר,  מהספר  יועינ
  הגאון  ממקורבי  אחד,  ימתמסו  שאלה   לשאול  ורצה  ,א"לחזו
, שאלה  הרב  את  לשאול  רוצה  פלוני  בשר  לו  אמר,  א"החזו
 כרגע  ולאחר,  הסכמה  לאות  בראשו  הנהן   א"החזו  הגאון
  שקוע   הרב  והיה,  השאלה  את  לשאול  הרב  של  לחדרו  נכנסו

. מחדש  להפריעו  צריך  והיה ,  בנוכחותם  בל  םש  ולא  בלימודו
  על   ר "אאמו  מרן   אצל  יום  בכל  כמעט  נוראי  אלו   ומעשים
 ]כא'  עמ  שבועות - יוסף ילקוט[  .מופלא באופן , בלימוד השקיעות



 

 

 הגלעדי יפתח בת של הגלגול
שנקרא זו   בהפטרה   שיפתחמסופר    )ז,  יא  שופטים(  בשבת 

 את  לעזוב  ונאלץ  ,יואב  מנחלת  אחיו  ידי  על  נושל  הגלעדי
 .  דלעהג ארץ

 מלך  נחש  מול  למלחמה  עדגל  אנשי  נקלעו  כאשר  לימים
  שיהיה   לפניו  והתחייבו  יפתח  של  עזרתו  את  ביקשו,  עמון

 כל  את  הזעיק   הגלעדי  יפתח.  היה   וכך ,  ישראל  עם   על  השופט
  בני   מול  לקרב  יצא  ומשם',  מצפה'  הנקרא  למקום  ישראל
 .פטלשו והיה ישראל את שהושיע  עד עמון
  יפתח של נדרו
, במלחמה  ינצח  אםש  נדר  יפתח  עמון   בני  מול  הקרב  במהלך

  יהיה ,  לביתו  בשובו  ביתו  מפתח  שיצא  הראשון  הדבר  אזי
 שיפתח  מבואר  )יא  יםפטשו('  לועז  מעם  ילקוט'ב.  'לה  קרבן

 פעם  שבכל,  בביתו  שהיתה)  ילהא  נקבת(  הלילא  התכוון 
 את   רהגדי  לא  אך,  לקראתו  יוצאת  היתה  לביתו   שב   שהיה
  היוצא   כל'  כללית  בלשון  נדר  אלא   רשתמפו  בצורה  נדרו

  '. ביתי מפתח
 יצאה   לביתו   יפתח  חזר  כאשר  המלחמה  של  בסיומהוהנה,  
 ששמחת  עד  נורא  היה  יפתח  של  וצערו,  בתו  לקראתו
 זאת  מתאר  הנביא  וכך,  עצום  לכאב  התהפכה  הניצחון

ֹּיאֶמר ֶאת ְּבָגָדיו וַ ְקַרע  ּיִ ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה וַ "  :)לה,  יא  שופטים (
ִפי    ֲאָהּה ָּפִציִתי  ְוָאֹנִכי  ְּבֹעְכָרי  ָהִייְת  ְוַאְּת  ִהְכַרְעִּתִני  ַהְכֵרַע  ִּבִּתי 
א אּוַכל ָלׁשּוב' ה ֶאל  ". ְו
 של  בתו  כיצד  לתאר  מאריך  )ה  אות  בחוקתי  תנחומא(  רשהמד
  היה   יפתח  אך,  מלשוחטה  אביה  את  להניא  השתדלה  יפתח
 .בדיבורו לעמוד הוא בייוח,  הפרה בר איננו שנדרו סבור

 יפתח בת בקשת
  מאביה   ביקשה  ,בדעתו  איתן  שאביה   יפתח  בת  כשהבינה
 מכל  להתבודד  ועליה,  להינשא  תוכל   שלא  צערה   את  לבכות

  ציינה   בבקשתה.  נדרו  את  שיקיים  עד  חודשיים  במשך  דםא
 .איתה יחד ויבכו עמה יהיו  חברותיה שגם יפתח בת

 הנדר  הרי,  חברותיה  םג  שיבכו  מדוע ,  ' שמשון   רע ז ' ה   שואל
  שכוונתה   מסתבר  לא  וגם,  עליהן  ולא  יפתח  בת  על   רק  חל

  שמלשון   משום,  אליה  אהבתן  מגודל  צערה  על  שיבכו  לומר
 .ולחברותיה לה משותף  יהיה בכישה מעמש הפסוק
 מבררים   שחכמים  מצינו  נדרים  שבדיני '  שמשון  זרע'ה  ומבאר
 יפתח   ת ב  כששמעה  זה   לפי.  ).נ   מאק  בבא(  הנודר  דעת  מהי

 שלא   הדבר  שברור  למרות,  נדרו  את  לקיים  רוצה  שאביה
 כאשר   לקראתו  יוצאת  שהיתה   לאליה  אלא  לבתו  התכוון 

 גבי  על  להקריבו   שראוי  אחר  לדבר  או,  לביתו  שב  היה 
  כוונת   אחר  ושבועות  בנדרים  הולכים  שאין  הבינה,  המזבח
 אם  ולכן  ,ייםהשפת  מוצא  אחר  רק   אלא  הדעת  ואומדן   הלב
 הצעת  לקבל  נשבעת  אני'  תאמר  ישראל  בת  שבו  מקרה  יהיה
 את  לקיים  מחויבת  תהיה',  כעת  לי  שיציע  מי  לכל  שידוך
  פירשה   שלא  כיון   ין שח  מוכה  לה   יציעו  אם  אף  נדרה

  ואין,  להם  להינשא  חפצה  שהיא  האנשים  הם  מי  בדיבורה
 בת  עם   המעשה  כך   משום.  דעתה  אומדן  אחר  בזה  הולכים
 בת  אמרה  ולכן,  ישראל  ותנב  כל  על   להשפיע  היה   יכול  יפתח
 על  בוכה  והיא  מאחר,  לבכות  צריכות  חברותיה  שגם  יפתח
  שלא ,  זה  נדר  של  ההשלכות  על  בוכות   והן   אביה   של  נדרו
 .השפתיים   מוצא   אחר   אלא   הדעת   אומדן   אחר   ים הולכ 
 של  בגורלה  עלה   מה  הראשונים  ונחלקו   יפתח  בת  של  סופה
, )כט,  כז  אויקר(  ן"והרמב,  תנחומא  שהמדר  לדעת  ,יפתח  בת

  היה   לא  שהדבר  כמובן,  בתו  את  ושחט  בנדרו  עמד  יפתח
 .  כך על ונענש, זאת בירר לא יפתח  אך' ה לרצון
', דוד  מצודת'ה  וכן,  ברבנאלאה,  ג"הרלב,  ק"הרד  לדעת  אך

 שנפטרה  עד  התבודדה  היא   אך  בתו  את  הרג  לא  יפתח
  על   והיה   הדין  פי  על   איננו  זה   דבר  שאף,  ותעניות  מצומות
 פטור  היה  ממון  שאף  ויתכן,  בממון  נדרו  את  ותלפד  יפתח
 אפשר  שאי  דבר  על  חל  לא  שהנדר  משום,  בעבורה  מלתת
  זכתה   לא  יפתח  בת ,  השיטות  לכ  לפי   מקום   מכל.  בו  לנדור

 .ושארית זכר  אחריה ולהשאיר להינשא

 סיפור - איתות מאמא –
  א "שליט  קליגר  משה  ג"הרה  סיפר  אהב  היםהמד  המעשה  את

"עלית  ביתר'  מהעיר  קודש   בשבת,  שבועות  כשלושה  לפני': 
.  וקשה   כואבת  בבשורה   התבשרנו  ,פ"התש  עלותךבה  פרשת
  כשההלוויה ,  ליוצרה  נשמתה  את השיבה  -  אלה,  היקרה  אמנו

,  השבעה  תחילת  עם,  ראשון  ביום.  שבת  במוצאי   התקיימה 
 כשהתעוררתי  ואז ,  םייהצהר  מנוחת   את  לנוח  עליתי

 עם  התעוררתי   .נעימה  לא  הפתעה  לי  חיכתה  ,מהמנוחה
 את   לתאר  אפשרות  לי  אין.  ונוראים  איומים  שיניים  כאבי
 עומד  ראשי  כי  שהרגשתי  כדי  עד ,  אותי  שפקד  העז  הכאב

 כאבי  שום  לי  היה  לא  כן  לפני  כי,  שתבינו  רק  .'להתפוצץ'
 נאנק  עודי ב  , ואז  .בעיניי  ולפלא  לחידה  היה   זה   ודבר,  שיניים
 אמי,  מיטתי  על  שנחתי  בזמן   כי   נזכרתי ,  קשים  מכאבים
  איך ,  משה ":  ממש  לוהל  במילים  לי  ואמרה  אליי  התגלתה

 "! השיניים   רופא   אצל   חוב   יש   ולי ,  רגוע   ישון ל   הולך   אתה 
  אולי   יודע   מי   -  והזדעזעתי   בחלום  אמי  של  בדבריה  נזכרתי
  מהחדר   מיד  יצאתי.  בשיניים  תופת  כאבי  עם  קמתי  זה  בגלל

. אמי  של  השיניים  רופא  של  הטלפון  מספר  את  וחיפשתי
 .שנפטרה ילפנ חולים בבית  אמי שכבה חודשים ארבעה
 על  אתי  דיברה  היא  הפטירה  של  שבועב  כי,  נזכר  אני  כעת

 כמו  ממש - לצדקה  שנחלקם וביקשה בבית שמונחים כספים
 שאקח  חתמה  היא  ולבסוף,  להיפטר  שהולכת  שידעה  נבואה

 לרופא  החוב  את  אשלם  ובהם  ₪  200  -  לוהל  מכספים
 יאמ,  ואחיותיי  אחיי  מכל  -  'האסימון  לי  נפל'  שיועכ  .שיניים
  פקדה   היא  עליי  כי,  לשבעה  ן הראשו  ביום   אליי   דוקא  הגיעה 
  פלא  אין  וממילא  ,שיניים  לרופא  החוב  את  לשלם  וציותה
 לטפל  עליי  כי  הבנתי.  עזים  כה  שיניים  כאבי  עם   קמתי  מדוע
 ואף ,  אמי  של  נפשה  למנוחת  להביא  מנת  על,  ידומ  תכף  בזה
  והביאו   פתאום  שנוצרו  השיניים  כאבי  ירגעו  בכךש  אולי
 רופא  של  למשרדו  יהתקשרת  .עצומים  ראש  כאבי  עימם

 כי   לפקיד  הסברתי  .עליונה  בדחיפות  אותו  וביקשתי  השיניים
 שמדובר   הרופא  וכששמע ,  כמוהו  מאין  חירום   מקרה  פה  יש

 . הטיפול באמצע פציינט בעז הוא, חירום במקרה
 המטופלת,  אמה  אל  בנה,  קליגר  משה  מדבר,  ר"ד  לך  שלום"

 ממך  ניא  ומבקש   ,האחרונה  בשבת  נפטרה  אמי ,  לצערנו  .שלך
 לאמי  קיים  אם  שלך  ברשימות  לבדוק  לשון  ובכל  בדחיפות

  עקב   דיחוי  סובל  ולא  ,דולמא  עד  לנו  חשוב  הדבר.  אצלךב  חו
 על  ששמע   הרופא  .הצמובע  בכבודה,  הנפטרת  של  בקשתה

"ואמר  לדבר  במיוחד  התפנה,  כך   היתה   אמך  כי,  לך  דע: 
  ..".ןבזמ תמיד ושילמה ודרתמס
  השיב   הוא,  שלו  שימותהר  פנקס  את  שפתח  שלאחר  אלא
 ".בלבד  ₪   מאתיים   של  קטן חוב פה יש, כן": ואמר
, הפטירה  לפני  אמי  ממני  שביקשה   כמו  בדיוק!  מדהים  פשוט

 .דקות כמה לפנישהיה  בחלום  נהממ ששמעתי איך ובדיוק 
, תשלוםב  האיחור  על  לאמי  למחול  תוכל  אם,  ממך  אנא  ר"ד"

  ר"והד  ,לב  בכל  ביקשתי ",  החוב  את  לך   שולח ניא  ומיד  ותיכף
 מיד  .כך  על   מקפיד  ואינו   שלם  בלב  מוחל  שהוא  אמר  כמובן

',  ישראל  בית'  בשכונת  בישיבה  הלומד,  לבני  התקשרתי
ת לבי  סמוך   מתהממוק,  למרפאה וילך  ₪ 200 שישיג וביקשתי

, ושליםביר  הנביא  שמואל  ברחוב,  דושינסקי  של  רשדהמ
 .שולם כבר החוב  שעה רבע לאחר. החוב את מיד וישלם

  כי   בני   לי  כשהודיע   מיד  -  כעת  קרה   גדול  היותר  הפלא  אך
  התופת   כאבי   לי   נעלמו   -  היטיב  הקשיבו,  שולם  החוב

 הכאבים   כל,  99%  -ב  ולא  90%  -ב  לא  ! לחלוטין   בשיניים 
 לרגע  מנוחה  לי  נתנו  ולא  ראשי  את  שזיעזעו   הנוראיים
 ברגע  כי   משמיים  כאות  זאת  ראיתי   !!!י -ר -מ -לג   נעלמו

, לה  שהבטחתי  כפי   ,עליה  שרבץ  מהחוב  נחת  לאמי  שגרמתי
 .  והקפדתה צערה את ממני הסירה היא מיד



 

 

 השתיקה והמחילהכח 
  היקר   הכלי  הוא  האדם  של  הפה,  זצ"ל  מקוצק  הרבי  מסביר
 מן  האדם  ניכר  ובו  הבורא  לו  ק שהעני,  לאדם  שיש   ביותר
 יקר  בכלי  להשתמש  אחד  כל  חייב  ,ולכן  )מדבר-חי(  הבהמה

ָפתּוחַ  ":  נאמר  וכך  רבה  בזהירות  זה ְּכִלי    -  הפה   היינו   -  "ְוֹכל 
ָצמִ "ש ּפָ ֵאין  ָעָליו יד    אלא ,  וסגר  כיסוי   ללא  כלומר  -  "ִתיל 

 דברים  המרבה   וכל,  הוא  טמא,  וריק   הבל  לדברי  פתוח  תמיד
כח(  נאמר  שליובמ.  חטא  מביא ַמֲחִריׁש"  :)יז,  ֱאִויל  ָחָכם   -  ַּגם 
 ."ָנבֹון - ֹאֵטם ְׂשָפָתיו ,ֵיָחֵׁשב
  של   בביתו   היה   זה   :א"שליט  בידרמן   אלימך   רבי   צ"הגה  סיפר
,  אורח  לכל  לרווחה  ביתו  את  פתח  אשר.  חסד  עלוב  קרי  איש
 שונים  אורחים  שולחנו   על  סעדו   תמיד,  ונזקק  חולה

 סוגי   כל  חמה  פינה  מצאו  באהלו  ,מגוונים  ממקומות
, ובודד  גלמוד  אדם  נמנה,  הקבועים  אורחיו  על  .אנשיםה

 .בשבתו שבת מדי שולחנו על סועד היה אשר
. בית  לבן  ךהפ  ברשכ  האורח  נפגע  הסעודה  בעת,  אחת  שבת
  זועק   החל  והוא,  טעמו  לפי  לכבודו  מספיק  היה   לא  משהו
 גם   מתפרץ  -  היתר  ובין ,  בכבודו  האיומה  הפגיעה  על   וצועק
 ובהבנה  באהבה  קיבל,  המארח  שתק  בתחילה.  הבית  בעל  על
 ולא  הדבר  ישכח  דקות  מספר  בעוד  כי  וחשב ,  ההפרעה  את

, וערס  ריםודב  דין  התפתח...  נרגע  לא  הלה  אך,  עוד  ייזכר
 את  ועזב   האורח  קם  -  ובעיצומה ,  פרצה  ממששל  מריבה
 אף,  שנשכח  כמעט  יןיהענ  ...יותר  הבית  אל  שב  ולא,  הסעודה
 באמת  שהיה,  המארח  של  בלבו  מציקה  פינה  תפס  שעדיין

  של   למצב  הגיע  כיצד  הדבר  לו  חרהו,  טוב  לב  בעל  יהודי 
 כך   ,יעשה  מה  אך.  המסכן  אורחו  לפיכ  והשפלה   מריבה
 ...ברירה בידו נותרה לא הלא, עצמו את קהצדי
  עושה   יהודי   כל  בהם   ימים,  הגיעו  תשובה   ימי  עשרת   ימי

. האחרונה  בשנה   עליו  עבר  מה  לבו  ריבחד  ובודק  נפש  חשבון
:  לבעלה  ופנתה ,  המעשה  בסיפור  נזכרה   הבית  בעלשל   אשתו
 של  סליחתו   את  תבקש,  הכיפורים  יום   לקראת,  עכשיו  אולי

, לוותר  עדיף  אולי  אך,  איתך  קשהצד  נכון?  שנפגע  האורח
 .  לשמוע סירב בתחילה ?ואחווה  שלום עמו  ליצור ולשוב

, תקופה  במשך  פה  שנהנה  זה  אורחו,  הבית  בעל  כאן  אני  הן"
 ממנו  אבקש  שאני.  להשתיקו  הנלוזה   בהתנהגותו  הכריחני
 כדי הזה   לטיעון   חיכתה   תו ירעי  אך.  בתדהמה  שאל  ?!"סליחה
 ,בשידוכים  בת  לנו  יש  ארוכה  תקופה  כבר  הן":  ולטעון   לשוב
 שמחת   את  מלחוג  בעדנו  המעכב  הוא  זהעניין  שמא

  מחלוקת ה  אולי  אבל  -  נואת  שהצדק   נכון  הרי?  אירוסיה
 לפרוץ  מהשמחה  המונעת  היא  הזר  האורח  עם  הקטנה
'האורח  אחר  לחפש  והחליט,  השתכנע  ישהא"?  ולביתנ  מי . 
 רהחמו  רחהאו  עם  המחלוקת  אולי,  ושוב  שוב  הרהר',  יודע
 שמים  שערי  אולי...  שמחתי  את  המעכבת  שהיא  עד,  כך  כל

 כל  אעשה... ניממ שנפגע  יהודי מסתובב כי רק, בפנייסגורים
 ובזכות,  ההדורים  את  עמו  ליישב,  האורח  את  לאתר  מאמץ

 אל  השמחה   את  ולהביא  שמים  שערי  לי  לפתוח  אזכה   זה
 .באומץ החליט '!ביתי
 גילה,  ארוך  ושחיפ  חרלא,  קלה  הייתה  לא  שהמשימה  אלא
  מאמץ  אחרי  רק,  ל"חוב  להתגורר  עבר   שהאורח  הבית  בעל
 של  קולו  את  האורח  כששמע,  קשר   עמו  לייצור  הצליח  רב

 לפני   רגע ,  המומה  שתיקה  השתררה,  לקו  מעבר  -  המארח
 מגדולתו  נפעם  האורח.  עזים  התרגשות  ביטויי   מפיו   שפרצו

, וסליחת  את  ולבקש  לאתרו  כך  כל  שהתאמץ  המארח  של

  גמר '   חולייבא  הסתיימה  והשיחה,  אתר   על  לו  מחל  -  ובןוכמ
 .שמחה לערוך יזכה מאוד ושבקרוב' טובה חתימה
  הישועה   את  פועל  והאחווה  השלום  של  קסמו  סוד,  לפעמים
 . בולט כה  ובאופן ,מיידית
  הצעה   הציע  אשר,  שדכן  התקשר  כיפור  יום  במוצאי  כבר

 בעל  לש  לבתו   בדיוק  שממתין  ייחודי  חתן,  מעלות  כלילת
  שתו  והצדדים  ,הצלחת נשברה  הסוכות  חג  ערב   בליל...  הבית

 להודות   איך   יודע  אינו  המאושר   שהאב תוך,  בשמחה.  'לחיים'
העולםל   הישועה   על,  בחלקו  שנפל  הרב  האושר  על  בורא 

 ... ממחלוקת הבריחה  בזכות המוכחת המיידית
 שמחת   הנערכ,  החג  לאחר,  עדיין  תם  לא  סיפורנו  אך

, ועוד,  שכנים,  מכרים,  משפחה  בני ,  בהשתתפות  האירוסין
  המרגשות   הברכות  בין,  השמחה  של  בעיצומה ,  והנה

 ...במיוחד מפתיע אורח הופיע,  העשירות לטעימות
 ל"בחו  שהה   שבועיים   לפני  שאך,  גלמוד  אורח  אותו   זה   היה 

 כאן  הוא  גם  -  ופלא  הפלא,  והנה,  בו  הפגיעה  על  סלח  ומשם
 ...מחוש שש, ומרקד רגשנ, בשמחה
 האורח  אמר  ואז,  בידידות  ידיים  לחצו  רחוהאו  האב

  אתה":  השלום   של  כוחו  היכן  עד  נוסף  טפח  וחשף,  המפתיע
 שמיד  קרה   וכיצד,  ל"מחו  הנה  הגעתי  מדוע  מתפלא  בטח
 להשתתף   הספקתי  ועוד  בזריזות  לכאן  באתי  החג  אחרי

 הנני "  ,בהתרגשות  והכריז  האורח  המשיך,  "ובכן...  בשמחתך
 אני  גם  ,ארוכות  בדידות  ותשנ  לאחר,  טובה  שבשעה  לבשר

 "! ישראל מארץ כלה עם אמש התארסתי
 יד  את  ולחץ  ושב,  בהתרגשות  המחותן  הכריז  -"!  טוב  מזל"

 ,המשותפת  המחילה  בזכות!  דשמיא  בסייעתא,  זכינו"  .אורחו
  חדשים   בחיים  והתחלנו  העבר  פגיעות  את  שמחקנו  בזכות
  ..."!עת ותהבא שמחות  לערוך זכינו  - ואהבה  בשלום

  והפגיעות  המחלוקת   את  וקלמח  ההחלטה  איך,  דוגמא  נהה
. וברורה  גלויה   לישועה  הביאה,  חדש  דף  ולפתח  הישנות 
 פתחו  השלום  וטיפוח  המחלוקת  מחיקת  כיצד  לראות  מדהים
 .בישועה מהם אחד  כל וזכו, שמים  שערי עבורם
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?מה המשותף לשירת הבאר, פרשת תצוה והגדה של פסח                        חידה פר"ש             חידה פר"ש        

וברש"י לפי שהשטן ואומות (יט, א) את חקת התורה וגו'ז
פיכך כתב בה חקההעולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ל

הרי אומות העולם אין לך רשות להרהר אחריה. וצ"ב גזירה היא מלפני
גזירה היא שואלים שאלה של טעם ובמקום לענות להם אומרים

הכת"ס, דוודאי הטעם הוא כמו שרש"י מביא לקמן מלפני. וי"ל, אומר
אדומה לפי שחטאו בעגל ולכן תבוא האם ותקנח צואת בנה וע"י פרה

אנחנו מכפרים על העגל. אך לכאורה קשה הרי כבר נהרגו בחטא העגל
כל החוטאים וא"כ מה צריך עדיין כפרה על אותו חטא? וי"ל, ע"פ

האנשים שחטאו בפועל בחטא 3000הרמב"ן, שבחטא העגל נהרגו רק 
.העגל אבל אלו שלא עבדו בפועל אלא רק חשבו לא לעבוד לא נענשו

נענשים אף על מחשבה ואלו שחשבו עדיין לא והנה בעבודה זרה
נענשו! והם צריכים כפרה ע"י הפרה. וכעת מובן כל המהלך: אומות
העולם שאלו מה צריך כפרה על חטא העגל הרי כבר נענשו כל
החוטאים בעגל? ותירצנו ע"ז גזירה שאין להרהר אחריה היינו שבע"ז

 כפר.אסור להרהר ועל שהרהרו באה הפרה ל
 (יט, ט) והזה הטהר על הטמא

פרה.בול יום שכשר בטמד על לדרשו טהר מכלל שהוא טמא ז"ל וח
דמטמאין היו את הכהן השורף את הפרה, כדי להוציא(פרה פ"ג) ותנן 

 מלבן של צדוקים שהיו אומרים במעורבי השמש היתה נעשית.
ושמעתי ממורי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל דיש להעיר מפני מה לא
מצינו בשאר דברים תקנות להוציא מלבן של צדוקים, ואמר דדווקא

הצדוקים "מחמירין" יותר מהחכמים בזה יש יותר סכנהבמקום ש
שהמון העם ימשכו אחריהן, ובזה דווקא צריך להוציא מלבן. ומצאתי

  .אבן העזר ח"ב יא)(שכבר קדמו בזה הפנ"י ריש יומא, ובאגרות משה 

ג ישראל לאכול חמין בשבת, להוציא מלבמנהויש להוסיף דמצינו ג"כ [

להאיר אששלא  –ערו אש ביום השבת" הקראים שהיו אומרים "לא תב

.]בביתם כל השבת. וגם שם היו מחמירין יותר ולכך הוצרכו להוציא מלבן

 (רבי אליהו דיסקין שליט"א, הובא במוסף ש"ק י"נ)

 (כ, ב) ולא היה מים לעדה
 זכות מרים (רש"י)מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר ב

לק"באר בזכות מרים וכו' מתה מרים, נסת (תענית ט.)איתא בגמרא 
הבאר וחזרה בזכות שניהם". צריך להבין אם המשיך הבאר לנבוע

כאורה שלא יפסיקבזכות משה ואהרן, למה הפסיק בכלל, ראוי היה ל
שנסתלק, כדי להורות ולהגיד לישראל (שם)לרגע? מבאר המהרש"א 

 שבזכותה היה הבאר עד היום.
הטעים זאת הגאון רבי מאיר אבוביץ זצ"ל גאב"ד נובהרדוק שבדברי
המהרש"א ישנו מוסר השכל עצום, עד כמה חובה על האדם להכיר

ת הנאה, שהרי אילו לא היהטובת זולתו אם אי פעם קיבל ממנו טוב
מסתלק הבאר לא היה משה בא לידי חטא מי מריבה והיה מכניסם

ב ולא היו ישראל גולים לעולם.לארץ ישראל ולא היה בית המקדש חר
נמצא איפוא שהקב"ה בתבונתו שאין לה חקר ושהכל גלוי וידוע לפניו
,ואף שיש לאדם את כח הבחירה אין זה סותר ח"ו לידיעתו יתברך
מצא לנכון לפרסם ולהודיע לבני ישראל כי הבאר הוא בזכות מרים על

של דבר, היה זה גורם עקיף לחטא מיידי סילוקה כשמתה, אף שסופו 
לעם ישראל שבא בעקבות כך, ואף מריבה ולכל ההפסד הנצחי שבא

שלגופו של ענין היה יכול הבאר להשאר ולא להפסיק בזכות משה
וספת מוסר השכל שעלינו ללמוד, עד כמהואהרן, יש כאן איפוא ת

 (מאיר דרך) גדול החיוב על האדם להכיר טוב למי שמקבל ממנו טובה

ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם
 (כ, ד) אנחנו ובעירנו

שואל רבי ישראל סלנטר, אדם הולך למות, הוא חושב על הבהמות
שלו? וי"ל ע"פ הסיפור הידוע במעשה דאלכסנדר מוקדון, שאמר אם
יורד אצלכם גשם זה בגלל הבהמות, כי אתם לא ראויים לכך, וכמ"ש

ושיע ה'. וכל זה אם העונש על האדם, אבל בעונשאדם בגלל בהמה ת
לא עוזר שהבהמה לא צריכה להיענש, וא"כ הכל מובן, מקוםעל 

הזה שאפי' המקוםהתלונה שלהם היתה למה הבאת אותנו אל 
 מות לא עוזרות שבגללן יהיה לנו מים.הבה
(ילקוט שמעוני)יקים שחביבה עליהן בהמתן כגופן" "אשריהן הצד שם.

אצל הצדיקים, הלא כל באיצריך להבין, מה הייחודי בחביבות הממון 
עולם חביב עליהם ממונם? ביאר הגה"צ רבי לייב חסמן זצ"ל מנהל
תרוחני ישיבת חברון שהבדל גדול יש בין חיבת בני האדם לממון לחיב

הצדיקים לממונם. למה הדבר דומה, לאחד האומר לחבירו, אני מחבב
י מחפש שיהיו לי עוד חברים כמוך. אמירהאותך כל כך עד כדי שאנ

כזו תמוהה היא, שכן אם באמת אתה מחבב אותי כל כך, היה עליך
להסתפק בחברות אתי ולא לחפש לך חברים חדשים. גם אנו אם היה
ממוננו כה חביב עלינו לא היינו עמלים להוסיף עליו עוד ועוד, אלא

ושים מאמציםהאמת היא שחביב עלינו ממון אחרים ולכן אנו ע
גדולים להעבירו אלינו, תוך סיכון גדול להכשל חלילה בעוון החמור
של גזל החמור. זהו ההבדל בין צדיקים שאמנם "ממונם" שלהם חביב

ממונם ולא ממון אחרים, לפיכך מסתפקים הם במועט עליהם כגופם
, מפני "שאין פושטיםים בו לא לפזרו חינם, וכל כך למהומדקדק

ידיהם בגזל", אין הם מחפשים אחר ממון אחרים מחשש שמא יכשלו
 (אור יהל, הובא בלתתך עליון)  בגזל.

עשואל ה"משך חכמה", מדו (כ,ה) לא מקום זרע ותאנה ורימון
א הזכירו זית שמן ודבש?ומתרץ, טעמים אלו של שמן זית ודבש היול

ן".שמחית בדבש" "כטעם לשד הטועמים במן, שנאמר בו "וטעמו כצפי
ולכן, כשהמרגלים חזרו מארץ ישראל, נשאו רק אשכול, ולקחו
מהתאנים ומהרימונים ולא מהזיתים והתמרים, כי את טעמם טעמו במן.

 (כ, כט) ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל
כיצד יתכן שכל בית ישראל, ללא יוצא מהכלל, בכו את מתת אהרן? והלא

, היו כל הרוצחיםהיה הכהן הגדול, והדין הוא שבמות הכהן הגדול אהרן
תם הביתהביבשגגה ששהו בעיר הגלות, שבים לביתם, ומכיון שש

משפחותיהם, הרי טבעי הוא שלא יתאבלומשמחת אותם עצמם ואת בני 
ך כלויבכו על מיתת הכהן הגדול? התשובה המוכרחת היא, שבמש

ארבעים השנים שהיו ישראל במדבר, לא היה אצלם אפילו מקרה אחד
ות לעירלחה בשוגג. מכיון שכך, לא הוצרך אף אחד מהם לגשל רצי

שבעת שהיו ישראל במדבר, שימש זבחים קיז.)(מקלט. אמנם אמרו חז"ל 
מחנה הלויה גם כעיר מקלט, אלא שבפועל לא הוצרך אף איש לנוס לשם.

ו שלתמכיון שכך, נמצא שאף אחד מישראל לא הפיק שום "רוח" ממית
(משך חכמה הובא בפניני הפרשה לילדי ישראל)   אהרן, ועל כן בכו אותו "כל" בית ישראל.



 ללמדך        
הזולתלטובת  – ליבו''ויגבה    

 "ז)ה' וַּיְִׁשַמע קֵֹלנּו וַּיְִׁשַלח ַמְלָא וַּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָריִם וְִהּנֵה ֲאנְַחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶל (כ', טוַּנְִצַעק ֶאל 
 זה משה, מכאן שהנביאים קרואים מלאכים". -"י: "מלאך ופרש

לכאורה, עלינו להבין: הלא את הדברים האמורים בפסוקנו שלח משה רבינו עצמו לומר למלך אדום! וכיצד יתכן שמשה, העניו מכל אדם, תיאר 
 את עצמו כ'מלאך' והתהדר במעלה זו? 

 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:
דע לגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל על אשה שהתאלמנה מבעלה בגיל צעיר, בעודה מטופלת בשבעה יתומים רכים. דאגות ביום מן הימים נו

לא העיבו על ליבה של האלמנה כי הוריה היו בעלי אמצעים. אולם הצער והכאב אכלו בה בכל פה וגרמו לה לשקוע בדכאון ובדכדוך,  –כלכליות 
 קרינו על הילדים הרכים, עד שהחלו גם הם שוקעים אט אט אל אותו בור שחור של צער ויגון.שהשפיעו על תפקודה, וגם ה

מששמע זאת רבי שלמה זלמן, קם ועשה מעשה. הוא התקשר בעצמו אל האלמנה, הזדהה בשמו: 'שלמה זלמן אויערבך מירושלים', ולאחר מכן 
ה על אחותו שהתאלמנה אף היא בגיל צעיר, אולם בזכות התחזקותה שוחח עמה במשך דקות ארוכות וחיזק את ליבה, תוך שהוא מספר ל
 באמונה ובבטחון זכתה לבנים תלמידי חכמים ולדורות ישרים ומבורכים. 

"התחזקי נא, למענך ולמען ילדייך הזקוקים לדמות שמחה ואיתנה שתלווה את צמיחתם הרוחנית!" הטעים הגאון, ולאחר מכן ביקש לשוחח עם 
 ם...כל אחד מהילדי

בזה אחר זה ניגשו שבעת היתומים הרכים אל הטלפון, ורבי שלמה זלמן שוחח עם כל אחד מהם באריכות, התעניין בשלומו ובמעשיו, חיזקו 
 ועודדו, ולסיום לא שכח לציין: "אל תשכח לספר מחר לחבריך, שהרב שלמה זלמן אויערבך מירושלים התקשר אליך אתמול!"... 

דול בישראל, אשר ענוותנותו היתה מן המפורסמות, אולם בכל זאת, כאשר נחוץ היה להשתמש בשמו המפורסם כדי הנה לנו דוגמת מופת לג
 לא היסס לרגע מלעשות זאת... –להיטיב עם הזולת ולהרנין לב אלמנה ויתומים 

ה להשתמש בקורטוב של גאוה בפני אמנם משה רבינו היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, אולם כאשר נחוץ הי ומכאן תשובה לשאלתנו:
הוא לא היסס מלכנות את עצמו בתואר 'מלאך', על אף שהתייחסות עצמית זו עמדה  –מלך אדום, כדי להטיל עליו אימה לטובתו של עם ישראל 

 בסתירה למעלת ענוותנותו...
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)בימים אלו לאור  בס"ד שיצא" במדבר -"ללמדךמתוך ( 

     תפלה בטעות                 
ברצוני ליתן לאברכי הכולל  פנים;וא חנות  –מד בס"ד לפתוח עסק חדש מעשה ביהודי בשם ראובן שהגיע לגבאי בית  מדרש מסוים, וסיפר: "אני עו :שאלה

 שלכם תרומה הגונה, והם יתפללו להצלחת העסק החדש שלי במשך שלשת החדשים הקרובים". הגבאי קיבל את סכום הכסף הרב, חילקו לאברכים, ותלה

יעקב"!... האברכים התפללו עבור התורם, אלא שכעבור חדשים, פגש ראובן של ראובן בן הנעלים  פתק בכניסה לבית  המדרש: "נא להתפלל להצלחת חנות 

י, אמר בלבו, מתוך . הגבאי נבהל לנפשו, 'אוי' ואת גבאי בית המדרש, וסיפר לו בצער: "תוכלו להפסיק להתפלל, עסק האופנים נסגר, פשטתי את הרגל..."

הוריתי להתפלל עבור עסק נעלים...'. עכשיו בא האיש ושואל: "האם יש להשיב לראובן את הכסף, או שמא מכיון שקמי שמיא גליא [גלוי לפני  בלבול

ה?"משמים, שהאיש לא יצליח בעסק ז פלל עבור הצלחת פרנסת האיש, אם כן, תפלתינו בודאי התקבלה במרום, אלא שגזרוהבורא] שעיקר כונתנו היתה להת

: "וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל", ובאר רש"י: 'כנעני' זה הוא עמלק, ונקרא (כא,א)נאמר בפרשתנו  :תשובה

ינה לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מתפללים לה' יתברך ליתן את הכנענים בידם, והם אינם כנענים, ובכך לא תתקבל תפלתם. 'כנעני', לפי שש

עיקר כונת תפלתם של ישראל היתה להנצל מהאויבים שבאו להלחם בהם, ומדוע שלא תתקבל תפלתם אם יתפללו להנצל הרי  –והדברים טעונים ביאור 

מועילה. והוסיף, תפלתם לא היתה  ,ללמוד מכאן, שכיון שהיו מתפללים בטעותיש  –ה'משך חכמה' אומר  –לקים, בחשבם שהם כנענים? אלא מאותם עמ

, שאם בעל שדה הורה לשוכר השדה: 'זרע את השדה בחטים', והלך השוכר וזרעה שעורים, וארעה 'מכת מדינה', ).(ב"מ ק"ושמכאן הסיקו רבותינו בתלמוד 

לטעון  גון סופת הוריקן, שכילתה את היבול בכל שדות המדינה, ובין השאר עקרה את השעורים שזרע השוכר בניגוד לרצון הבעלים, אזי יכול בעל השדהכ

אלא להצלחת החטים  , כי אני לא התפללתי: "ותגזר אמר ויקם לך"(איוב כ"ב)כלפי השוכר: אילו היית נוהג כדברי, וזורע חטים, היו מתקיימים בי דברי הכתוב 

 קשתי!יהיתה השדה נשדפת, אבל כעת שזרעת שעורים, לא נתקבלה תפילתי, שהרי לא על זאת בלא  –שבשדי, ואילו היית עושה כדברי וזורעה בחטים 

ו, כי על עסק זה הוא שמענו אפוא מדברי הגמרא, שכאשר אדם מתפלל להצלחת פרנסתו בדבר מסוים, אזי אם יתעסק בדבר אחר, יתכן שהתפילה לא תעלה ל

 לא התפלל. לאור זאת, לכאורה נצטרך לומר אף בשאלתנו, שהתפילה להצלחת עסק הנעלים לא הועילה עבור התורם, ומשכך יש להשיב לו את כספו. 

  שהיא המובחרת עניים,, משום שסוף סוף היתה כאן מצד בעל העסק נתינת צדקה ללומדי תורה אמנם, למעשה נראה שאין צריך להחזיר לראובן את הכסף

. וזו הזכות חז"ל במסכת ב"ב י.)(כפי שאמרו ומחמת מעשה הצדקה שלו, הקב"ה, כביכול, נעשה לו כ'לווה' המשעובד להשיב לו טובה וברכה  בצדקות;והמעולה ש

ת העיקרית שבעבורה מתברך הנותן בסיעתא דשמיא. ממילא ניתן להניח, שלאחר שמעשה הצדקה כבר חל, וזכה הנדיב לזכות העצומה, גם אם ארעה טעו

ת הזכיה האדירה ולהפסיד בכך א 'בטעות'],[ולהחשיבה לנתינה בשגגה, והאברכים צינו בתפלתם עסק אחר, לא יהיה התורם מעונין לעקור את מעשה הצדקה שלו 

משלח יד שרכש לעצמו. והגם שלבסוף עסק האופנים לא הצליח, אין לנו עסק בחשבונות שמים, והקב"ה בודאי עושה הכל לטובה, ואי"ה ראובן יראה ברכה ב

   אחת שאלתי)הגר"י זילברשטיין שליט"א, מהספר (  נראה שאין צריך להשיב לראובן את כספי הצדקה שחילק.לסכום:אחר. 
 רי

יטוריה. "אינך יכולה תמהה מטילדה מול העוגה שבנקונד ?"האם העוגה חלבית                      
משקר  לסמוך עליהם!" לחשה לה אחת הקונות, בהצביעה על שני העובדים בחנות, "הם ערבים, ואחד מהם

רק השני דובר אמת..". "מי דובר אמת?" שאלה מטילדה. "אינני יודעת", אמרה הקונה. לעובדים אין תמיד. 
 פנאי, ומטילדה יכולה לשאול רק אחד מהם שאלה אחת בלבד. כיצד תוודא האם העוגה היא חלבית?

           נ"י נתן צבי וקחישם הזוכה:       .הבת נהיית בת שתים עשרה והבן עדיין לא בן שלוש עשרה, אז יש לו דין קטן ולה דין גדולה :התשובה לחיד    .יצהר  תשובה על חידה פר"ש:                                                                                  
 לנשואי הבן הנכדבקשט הרב  –משפחות קפלן     להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות     שרגר  –ן יקירשטית ומשפח: מרכז העיר                                                       

         להולדת הבן הנכדסלומון הרב  –משפחות הריס          טנוב להולדת הבתקהרב משפחת                                  
        להולדת הבן הנכד נהנדלרפי-ויבל לאירוסי הבת      משפחות זיבלדת מרבר לאירוסי הבן      משפחת צמשפח       לנישואי הבן הנכדפלדמן  –ות יעקובסון משפח: גני הדר 

 
ן הנכדפלדמן–ק זיבלדת מרבר לאירוסי הבן     משפחת צמשפח    לנישואי הבן הבת   משפחות הנכדנהנדלרפי-ויבל לאירוסי    להולדת הבן

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

שרכש לעצמו. והגם שלבסוף עס

נראה שאין צריך להלסכום:אחר. 
רירירי

                  
לסמוך עליהם!" לחשהל

 חידה שבועית      ר

רק השני דובר אתמיד. 
פנאי, ומטילדה יכול

                                    

       

הדר יעקובסוןמשפחגני ות –ות יעקובסון משפח: גני הדר

 מזל טוב         

מלך אדום, כדי להטיל עליו אי
בסתירה למעלת ענוותנותו...

מעשה ביהודי בשם ראוב:שאלה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ת  ֹזאת   ,בראש פרשת פרה אדומה  "זאת חקת התורה"כותרת זו של  :  ַהּתֹוָרה  ֻחּקַ
 ) במדבר לא כא(חוזרת ומשמשת ככותרת גם בפרשה הדנה בגיעולי נכרים  

קת וקת הפרה וכן גבי כלים זאת חונשאלת השאלה מדוע לא נאמר זאת ח
  , מסיק מכח קושיה זו  " דרש משה"יין זצ"ל בספרו  טפיינש רבי משה  הכלים  

ומכאן שבין דברים שאין שייך   .ללמד על כל התורה כולה יצאו  ,שכותרות אלו
עלינו ללמוד כאילו היו חוקים   ,דברים שטעמם פשוט ומובן ן לדעת טעמם ובי

שגילתה התורה את טעמם  ,בלי טעם שטעמם נאמר    ,גם הדברים  אף אלה 
הגאונים  ,בגמרא בדברי  מצאנו  טעמם  שאת  הדברים  שכן  יש   , וכל  לכולם 

לא ירבה "כך מצינו מפורש לגבי הדין של    ."ירת הכתובגז"להתיחס כאילו היו  
נשים המלך  "לו  על  המלך  ,שנאמר  שלמה  בו  כא(  ,וטעה  סנהדרין   ) עיין 

ן שטעותו היתה בכך שחשב שהטעם המפורש בתורה מהווה כשנתבונן נבחי
גם אם  . המצווה נאמרת לגבי כל אחד .אך האמת אינה כך  .בסיס לדין עצמו 

ו שגו בהבנת טעם המצוה של תכלת  גם קורח ועדת  .אין הטעם שייך אצלו
כן    .בציצית אם  וקיומה.נמצא  התורה  כל   .שלימוד  לראות  אותנו  מחייבים 

שטעמה ברור   . ואפילו מצוה כגיעולי נכרים . מצוה כאילו היתה משוללת טעם
גם אותה צריך    . מבין דופני הכלי.להוציא את בליעת מאכלי העכו"ם    .לכאורה

 (ילקוט לקח טוב) .לקיים כחוקה
 

ת  ֹזאת   מה  לומר   ישראל  את  מונין  העולם  ואומות  שהשטן  לפי:  ַהּתֹוָרה  ֻחּקַ
 אין  מלפני  היא  גזירה  ״חקה״  בה  כתב  לפיכך,  בה  יש   טעם   ומה  הזאת  המצוה

 עלינו  הטיל  ה"הקב  באמת  מדוע  להתבונן  יש ).  רש״י(   אחריה  להרהר  רשות  לך
 ישאלונו  העולם   שאומות  שכזה  במצב  אותנו  והעמיד   טעם  שום  ללא  שכזו  מצוה
 לגדולה   עלה  הארץ  ועם   בור   איש :  משל  פי   על   יובן  והענין?  בה  יש   הטעם   מה

 רב  של  בנו  עם   בתו  את  לשדך  הצליח  מכך  וכתוצאה,  רב  בעושר  והתברך
 איתו להאריך מעוניין הרב מחותנו שאין הכלה אבי חש  החופה לאחר. העיר

: הרב  את  האיש   שאל.שונים  בתירוצים  בחברתו  מלהסב  משתמט  ואף,  בשיחה
  מיני  בכל  משתדל  הנך   מדוע!  לזה  זה  מחותנים  השם  ברוך   נעשינו  כבר  הרי

 ועל,  מחותנים  שהננו   הדבר  נכון:  לשואל  הרב   השיב?  ממני  להתרחק  דרכים
  על  לתמוה   צריך   אינך   בודאי   אך,  ופליאה  השתוממות   להביע  מקום   יש   כך
 ברוך   הקדוש ,  והנמשל...שונים   בענינים  והבנה  משותפת  שפה  בינינו  שאין,  מה
  לתומנו  ואנו,  חמודה  תורה  לו  ונתן  ודם  בשר  עם  פחותה  בריה  עם  התקשר  הוא

 עליו,  התורה  בקבלת  יתברך  השם  עם  מחותנים  שנעשינו  שמכיון  חושבים
 איך   להתפלא  עלינו  אדרבא  אלא,  כן  הדבר  אין  אך.  המצוות  טעמי  לנולגלות
  מדוע  לתמוה  בכלל  לנו  אין  ולכן.  עמנו  התקשר  בכלל  יתברך  שהשם  זכינו

   ) לבוש יוסף-יעקב אהל(     המצוות מטעמי  חלק מאתנו נעלמו
 

ְצַעק ַמע  ’ה  ֶאל  ַוּנִ ׁשְ ַלח  ֹקֵלנוּ   ַויִּ ׁשְ ְצָרִים  ַויִֹּצֵאנוּ   ַמְלָאךְ   ַויִּ  מלאך : “פירש   י”ורש :  ִמּמִ
,  האדם  מכל  העניו  רבינו  משה::  ל"זצ  סורוצקין  זלמן   רבי  שואל  ’ וכו  ”משה  זה   -

 ותירץ?  מלאך  בתואר,  אדום  למלך  שליחים  שולח  כשהוא,  עצמו  את  מכתיר
  הימים   באחד  שראה ,  פוסובולר  אבלי  רבי  הגאון  עם   שהיה   מעשה  פי   על  על

 לאו   על  עובר  שהוא  הגאון  לו  העיר   מיד.  וסוס  פרה   רתומים  שלעגלתו  עגלון
 הסכים   ולא  מדבריו   התעלם  העגלון  אך .  בבהמה   כלאיים  –  דאורייתא
  בבכל   ביותר  הגדול  הרב  אני,  לך  דע:  והזהירו  אבלי  רבי  אליו  פנה.להפרידם
  אכריז   –  להיפך  או  מהסוס  הפרה  את  ותפריד  לקולי  תשמע  לא  אם.  המדינה

  הכפרי  נבהל  מיד.  רע  ועד  מטוב  עמך  יתעסק  לא  ואיש   המדינה  בכל  חרם  עליך
  הרב   שהוא  עצמו  על  מכריז  אבלי  שרבי  לנו  הרי.  מהעגלה  הפרה  את  והתיר
  ישמע  כך  שרק  וידע,  מאיסור  יהודי  להפריש   כדי,  האזור  בכל  ביותר  הגדול

 והכתיר   ממש   בו  שיש   בדבר   אדום   מלך  את  להזהיר   חפץ, ,  רבינו  משה   אף.  לו
  .בגבולו  מעבר   לישראל  לתת  לשכנעו  יוכל  כך  שמא ,  מלאך  בתואר   עצמו

) (אוזניים לתורה 

 

ששהו תלמידים בבית   מלצר זצ״ל. הציץ אחד מהם    למןרבי איסר זמעשה 
זצ״ל עולה  רבי יצחק זאב סולוביצ'יקהרב מבריסק מהחלון ונדמה היה לו כי 

עתה   עולה  מבריסק  הרב  ״רבינו,  והכריז:  התלמיד  הזדרז  הבית.  במדרגות 
השבת שלו    לבש לכבוד האורח את מעילו  רבי איסר זלמן לבית!״ מיד נחפז  

גות כדי להקביל פניו. עד מהרה הוברר כי טעות נפלה ויצא במרוצה אל המדר
מבריסק. להרב  דמה  החיצוני  שבמראהו  פשוט  אדם  היה  האיש  אולם כאן 

לא פגה וכמו־כן יראת הכבוד שלבש לכבוד   רבי איסר זלמןהתלהבותו של  
האורח הגדול. הוא המשיך להתנהג כאילו הרב מבריסק הוא אורחו אי־לכך 

יבו בראש השלחן ושאל ממנו ברגשי הכנעה  הכניסו בכבוד גדול לביתו, הוש 
״במה אוכל לכבד את האורח החשוב? אולי יטול ידיו לסעודה? ואם    .וכבוד

: רבי איסר זלמןהאורח נדהם ונבוך והתנצל בפני    ״ךלאו באיזו שתיה נכבד
מאת  המלצה  לבקש  היא  ביקורי  מטרת  בשבילי,  לטרוח  לרבינו  לו  ״חלילה 

לנסוע בקרוב לחוץ לארץ כדי להשיג מעלת כבוד תורתו, מאחר שעומד אני  
רבי איסר זלמן כספים להשיא את בתי״. תיכף ומיד, בכל יראת הכבוד נטל  

כאשר עזב היהודי את הבית גליון נייר ועט וערך מכתב חם ונלהב למען האיש.
ללוותו וירד עמו את כל מדרגות ביתו עד לרחוב. וכשחזר  רבי איסר זלמן  עמד  

רבי איסר  י! ״כל כך למה?״ השיבם שאלוהו בני ביתו ותלמידיו בתמיהה רבת
אדם  זלמן כיבוד  מצוות  היא.  גדולה  מצוה  אורחים  הכנסת  מצוות  ״באמת   :

מישראל יקרה וחשובה עד מאד, עד שמן הצדק היה להתנהג עם כל אדם  
כמו עם תלמיד חכם מופלג. כדרך שכיבד   —יהיה מי שיהיה    —מישראל  

אלא מאי, המשיך אברהם אבינו את אורחיו המלאכים בעת שחשבם לערביים.
ואמר, בעוונותינו הרבים נעשו המצוות מזולזלות בעינינו, ומתוך   רבי איסר זלמן 

כך באים אנו לידי אפליה בין יהודי אחד למשנהו. אולם עכשיו כאשר סיבבה 
ההשגחה העליונה והתכוננתי לקבל פני גאון הדור ולחלוק לו כבוד מלכים,  

הטהו הכוונה  מן  לחדול  עלי  האם  בטעות,  אף  הכנסת ולו  מצוות  לקיים  רה 
אורחים בכל ההידורים? האם עלי להפסיד את המעשה הטוב והראוי אך ורק 
משום שהאורח הינו יהודי פשוט?! זאת ועוד; מי יאמר שהוא אכן אדם פשוט, 

אדם מישראל?״ לבסוף הפטיר ואמר:    כמו שראויהאם יודעים אנו להעריך  
שמגיע להרב מבריסק,   ״אם קצבו משמים ליהודי זה כבוד במידה גדושה כמו

 (הזהרו בכבוד חברכם) הרי בהכרח שסוף הכבוד הזה לבוא אליו״. 
 

 
ישראל   בירה"חפץ חיים"  בעת מסעותיו למכור את ספר"חפץ חיים", נקלע  

באחת השבתות לעיר ידבוונה והתאכסן בביתו של השוחט. כשהתכונן ,מאיר 
ליטול ידים לסעודה שלישית, שמע שהשוחט מספר לאשתו שיוסף הקצב רימה  

ישראל   ביאת פלוני והבטיח לו כי הבשר משחיטת אתמול הוא בלי סירכא. ר
מאיר הסתלק מיד מהבית מבלי לדבר דבר. כשהשוחט הרגיש כי אורחו איננו,  
הבתים   באחד  שלישית  לסעודה  מיסב  שמצאו  עד  בעיירה,  לחפשו  החל 

ישראל   בי השוחט, למה שינה פתאם את האכסניה שלו, השיב לו ר  לשאלת
שאינו יכול להתאכסן יותר בביתו. אם יש למר טענות על הקצב, הרי    ,מאיר

בינו לבין  להוכיחו  יש  או  הרב  אל  לקראו  ויש  והיתר  איסור  של  שאלה  זו 
לשון הרע.   משום  בזה  יש  הרי  זאת לאשתו?  הוא מספר  כיצד  אבל  עצמו, 

במכירת ספרים על זהירות מדיבורים אסורים, וכיצד אני רשאי ״הנני עוסק  
שמדברים בו לשון הרע?״, סיים ה את דבריו.   "חפץ חיים"להתאכסן בבית 

   )"המאורות הגדולים"(
 

ואין   "הלשוךוראוי להנהיג בכל בית ישראל, שהבעל ילמד עם אשתו ״שמירת  
מ גדול  לנו  מי  בזה.  להתביש  זצ  רבילנו  זוננפלד  חיים  צדיק יסוד  יוסף  ״ל, 

עולם, והוא היתה לו קביעות של חצי שעה ביום ללמוד הלכה עם הרבנית  
 ) ממנצ'סטר  סגל זצ״ליהודה  לרבי "יראה ודעת  "(     .שלו
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באחד הימים בלעה בתו של אחד מתושבי בני ברק, מטבע אל תוך גרונה.  
הלה רץ להשיח את צרתו בפני אחד מגדולי הדור זצ״ל, אשר הבין, לפי תיאור  

המטבע לצאת.   המקרה, כי לא נשקפת סכנה לחיי הילדה והרגיעו כי עתידה
משהבחין כי דעתו של הלה אינה מתיישבת עליו, אמר לו בבדיחותא: ׳לך אל 

 הרב מפוניבז', הוא יודע כיצד להוציא כסף מאנשים׳.. 
 

להראות ולרמז שכיון שנעשה בר חיוב הוא    "מצוה  (בן)בר"הטעם שאנו קוראים  
ועל מי שעשה   מלהיחשב לבנו.להיפטר    לשאינו יכו   ,דוגמת בן לאביו,במצוות  

  ,יפטר מן העבירההלהראות ולרמז שיכול הוא ל,עבירה אנו קוראים בעל עבירה  
 ) מאיר שפירא מלובלין זי"עבי ר(  .יפטר מאשתוהדוגמת בעל שיכול לגרש ול

 
 

ראל בפועל ממש. כשאנו אומרים  התורה הקדושה היא נשמת החיים של עם יש 
״כי הם חיינו ואורך ימינו״ אין זו אמירה של התלהבות, אלא כפשוטו ממש ־  
עם ישראל  של  כל אחד ואחד, החיים  של  התורה, ורק התורה, היא החיים 

לא כל אחד שהולך, יושב, אוכל, או רוקד,   בפרט והחיים של העולם בכלל.
קרויין מתים״ (ברכות יח ע״ב).  ם  ״רשעים בחייה  - . ולדוגמא  "חי"דר  הוא בג

וכמו זנב של לטאה שנחתך, שהוא מפרכס מצד לצד ־ למרות שהוא זז ־ ברור  
שאין כאן כל חיות, כך חיים ללא תורה אינם חיים כלל! המושג הנכון של אדם  

 ... חי הוא רק זה שהתורה הקדושה היא נשמת חייו!
מוד מה עלינו לקחת אתנו ממסכת יומא, ראשית עלינו  כשאנו באים למשל לל

ה׳אגלי־טל׳ בהקדמת ספרו לדעת את מעמדנו בשעה שאנו לומדים מסכת זו.
מחדש ־ ״שכשם ששמירת שבת שקול ככל המצוות, כן ללמוד וללמד בהלכות  
 ,שבת שקול כללמוד וללמד בכל המצוות״. חידוש נפלא חידש כאן האגלי־טל

סכת קשור באופן ישיר לקדושה של אותו ענין! ובאמת לימוד הנושא של המ
יסוד זה טמון כבר בדברי חז״ל שאמרו (מנחות קי ע״א): ״כל העוסק בתורת 
אשם״,  הקריב  כאילו  אשם  בתורת  העוסק  וכל  חטאת  הקריב  כאילו  חטאת 

כולה   כל התורה  שכל אחד יכול לקיים את  לימוד    על ידיובקדמונים מובא 
ההן. וא״כ ניתן לומר, שבלימוד מסכת יומא, חוץ   הסוגיות השייכות למצוות

מהמסכת והחלק של תורה שנוספים ללומד את המסכת, יש עליה עצומה של 
בשעה שיהודי לומד מסכת   קדושה עמוקה השייכת לקדושה של יום כיפור!

פשוטו כמשמעו, עומד לפני הארון    - יומא הוא כהן גדול הנכנס לפני ולפנים  
בודה המיוחדת אותה עובדים שם! ולאחר שהוא נכנם והכפורת ועובד את הע
״מה נהדר כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקדשים״!   -ויצא בשלום ממסכת זו 

עם המטען הנורא והנפלא של מסכת יומא׳ וסעודת סיום על מסכת יומא היא 
על שנכנס   יום כיפורהיה עושה במוצאי    שהכהן הגדול  ממש מעין הסעודה  

כביכול עם הקדושה של השראת   –מא ע ע״א)  (יולקודש הקדשים ויצא בשלום  
 ) (נפש שמשון,רבי שמשון פינקוס זצ"ל     .השכינה שהיתה שם

 

 
 

כגון ,שעשו בהם מלאכה  אסור ליטול ידיים לסעודה ממים  ש וא  הדין ה  שאלה: 
איך יתכן שיהיה מותר ליטול ידים ממים שהדיחו בהם   . שהדיחו בהם כלים  יםמ

 כלים? 
מותר ליטול ,אם הדיחו במים כלים חדשים שאינם צריכים הדחה    תשובה:

 ק"ס) (שולחן ערוך סימן.במים הללו

י   מֹו  ּכִ ֲעבּור ׁשְ דֹוללֹא ִיּטֹׁש ה' ֶאת ַעּמֹו ּבַ  וחמישים  כמאה  לפני   זה  היה  :ַהּגָ
  נודע "ה  של  נכדו,    לנדוי  יהושע  רבי,    שבפולין  ראדום  העיר  של  רבה.    שנה

 בוורשה  המלוכה  בארמון   הרוסי   המושל  בפני   להתייצב  הוראה   קיבל",  ביהודה
  והמשכילים ,    פולין   את  כבשו  הרוסים.  לפניו  אשר  את  וידע   ופחד   נבהל  הרב.  

  יודע   מי.    ודתם  היהודים  נגד  במשותף  להלחם"  רשעים  קשר"  איתם  קשרו
 הרב   נפרד  המועד  בהגיע...  זוממים   הם  מה  יודע   מי ,  החדשה  ההלשנה  מה

 והתפילין  הטלית  נרתיק  את  עימו  נטל  הוא.    לוורשה  ונסע,    ביתו  מבני
 יוצא  אולי,  לסיביר  יוגלה  אולי,  עלילה  נגדו  נרקמה  אולי?!  יודע  מי.  ותכריכים

 מצא  לתדהמתו .  הקבלה  לחדר   והוכנס,  המושל  לארמון   עלה  בהגיעו...להורג
 לא  הם  וגם,  לפגישה  הוזמנו  הם  גם.    פולין   של  רבניה  מחשובי  שניים  שם
.  ושוב  הלוך  בחדר  לפסוע  החלו,  והחרדה  המתח   בגבור.  מה   שום  על  ידעו

 של   סקרנותו   התעוררה .  הכוננית  על  המונח  בספר  לנדוי   הרב  הבחין  לפתע
. הקדוש "  החיים  אור "ה  פירוש   עם  חומש   שזה  וראה,  נטלו,  הספר  למראה  הרב
, בקצהו  מקומט  אחד   שדף   וראה  פתחו!?  הגוי  המושל  בארמון   זה   לחומש   מה

  לו   שיניחו   וביקש,  הרבנים   עמיתיו  אל  פנה.  הכל  והבין,  מבט  בו  העיף .  סימן  לשם

  וייראו ,  אותם  יקוממו   דבריו  אם  גם,  בה  יתערבו  ולא  המושל  עם   השיחה   את   לנהל
  שהאחריות   שמחו  אך,    האמיצה  הבקשה  לפשר   תמהו  הרבנים.    תמוהים  בעיניהם
  של   קבוצה  כשאיתו  החדר  אל  נכנס  והמושל,    נפתחה  הדלת.  כתפיהם  מעל  הוסרה

  מומר .  קויזמיר  לסטניסלב  שמו   את  ששינה ,  י"שר   הנה   יחזקאל   המומר   ביניהם ,  משכילים
  שאין   הכותב" ,  משפט   חושן  -  ערוך  שולחן" ה  על  שריפה  גזירת  המיט  כבר   זה  נתעב 

  מבט...!?  עתה  הוא  זומם  מה ".  השם  קידוש"   מצוות   מפני   אלא   הגוי  אבידת   להחזיר
  היהודים   אתם :" לעניין  ישר  ניגש  המושל.  ניצחון  של   מבט,  בפניהם   היה  להיטות   של

  ברבה   מבטם  תלו  הרבנים  שני.    שאל"?  נכון   פירושים   מיני  כל  ם  ע  החומש   את  לומדים
'וספורנו  עזרא   אבן,    ן "ורמב  י"רש   פירוש .    כן  אכן :" שאמר,  ראדום  של '  יקר  כלי , 
  :" ושאל  המשיך  המושל .    ברשעות   נצצו   המשכילים  עיני ".  ועוד,  הקדוש '  החיים  אור ' וה

  של   ורבה"?  כן   הלוא,    עליכם  ומוסכמים  מקובלים?  נכון,    בעיניכם  קדושים  ודבריהם
  הלכה   לפסק   שנוגע  במה ,  ובכן ?  ומוסכמים   מקובלים אבל.    כן,  קדושים:"ענה ראדום

  ורעיונות  דרוש לענייני  הנוגע   בכל אבל .   והרהור  ערעור  ללא דבריהם  עלינו מקובלים 
  הרחבה   מדעתו  הפסוקים  בפירוש  רעיונות  ולהביע  לדרוש  יהודי  לכל   נתונה  הרשות,  
  קץ אין   בזעם   שיניים   וחרקו  זעמו  המשכילים"! אותנו  מחייבים שהרעיונות  לומר  ואין,  
  איך...  ואיך:"בכעס  וקרא   פתחו ,  שעליה   החומש  את  חטף ,  הכוננית  אל   רץ  מהם  אחד.  

,  אמר  הרב   מה   שמעת   הלוא :" ואמר   השתיקו   המושל   אבל "?  כאן  שכתוב   מה   את   תסביר
  הטרידו   אותי   גם,  ההטרדה  על  סליחה :"אמר   הרבנים  ואל " .  לא  ותו ,  בלבד   רעיון  זהו
.  לשווא  כאן    הרב  את   שאלו,  בחוץ .  מחוייכים  יצאו  והרבנים   נכלמו   המשכילים" 

  הארורים   המשכילים !  נס  כאן   אירע :" הרב  השיב "?  כאן  קרה   מה ?  זה מה :" מראדום
  גילו   הם.  החומש  פירושי   כל  על  שריפה  לגזור  ורצו,    לנו  והיקר  הקדוש  לכל  התנכלו

",  חוקת "   פרשת   בתחילת   הקדוש"  החיים   אור"ה   של   לפירושו  המושל  של   אוזנו  את 
  לשני   משל :"ואומר.    מטמא   אינו  והגוי ,    באוהל  במותו  מטמא   יהודי  מדוע  המסביר 

  רוב   יתקבצו,  החוצה ויוציאום  כשירוקנום.    בזבל   מלא   והשני   דבש  מלא האחד, כלים
  מתוקה ,    קדושה  מלא  להיותו,    מישראל  אדם,    כך...  הדבש  לחבית  והרמשים  הזבובים
  אבל,  איתו   במגע הבא כל   ויטמא  הקליפות כל  גופו  אל   יתקבצו נפשו  בצאת, ועריבה

  לנו   לטמון  ביקשו  המשכילים ...".  הטמאות  הקליפות   אליו  ימשוך   לא במותו  הגוי 
  הקטע   את   להקריא  ואז ,    אותנו   מחייבים   שהספרים  הודאה  מפינו  להוציא .  מלכודת

  דשמייא   בסייעתא   אבל ,    הספרים   כל   על   שריפה  חלילה   לגזור   ובכך ,    הגויים  בגנות 
  . למכה  רפואה   הקדמנו  וכך,  הכוננית  על  דף   באותו  מסומן  החומשאת   השאירו

 (לבוש יוסף) 

 

   " "" " 

 """ " 

   " "" 

  " "" 

  כרת חוכמתו (מבחר הפנינים)  מדיבורו של אדם ני   
 יהודה החסיד)   בי עושה לשמה, נחשב יותר מאלף שלא לשמה.(ר  

 החכם דואג על דבר שהוא יכול לעשות,הכסיל דואג על דבר שאינו יכול לעשות..(עיקרי אמונה) 
 ( 

ל
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""אאוררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

יהודי קדוש, הוא 
חלק אלוק ממעל, 

ושייך למקום 
גבוה, ואמור 

לשמור על טהרתו 
וקדושתו, וממילא 

כל דבר טומאה 
פוגע בטהרתו, ולו 
שייך ענין הטהרה



קונדיטור משמיים

ר' יצחק הוא יהודי טוב, טוב מאוד 
אפילו. הוא יודע מה יהודי צריך 

לעשות, וזה מה שעשה. הוא החל 
להתפלל לה' שימצא את הדרך



רצוננו בפרנסה מסודרת ומובטחת

הבית שהוקף בחתוליםבמי התורה מתקיימת?

ששאלההה: 

תשובהה: 

לססיכוםםם: 

2

זה עיקר מעלת 
האדם, היה להם 
להרגיל נפשם 
במידת הבטחון 
והאמונה בה' 
יתברך, ולישא 
עיניהם תמיד אל ה'



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

רבי אלחנן וסרמן זצ"ל
80

אודות אותו קידוש ה'

זה לא הכיוון שלי

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



 
                                                                                          בס"ד

 

 חרב פיפיות
 

מטהרת טמאים  -למעלה מכל שכל והיגיון. יש בה סתירות פנימיות מצות פרה אדומה פלאית ביותר, ונמצאת 
ט) "העוסקין בפרה ", פרשה ירבה במדבר(מדרש וכמו שתמה ה .וחתום וכל עניינה סתום ,ומטמאת טהורים

אתה -לה ועד סוף מטמאין בגדים, היא גופה מטהרת בגדים?! אמר הקב"ה: חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, איימתח
  ."!רשאי לעבור על גזרתי

ב'דעת זקנים' מובא ששאל מין אחד את רבי שמואל איך פרה אדומה כל מעשיה סותרים? ענהו רבי שמואל: 
שים בו לצרוף את הזהב ולהוציא את הסיגים שבו, והזהב מתברר ונהיה נקי, ומצד שני כמו כח האש שמשתמ

כשלוקחים זהב ושמים אותו בכור ההיתוך הוא מתקלקל. כך פרה אדומה מצד אחד יש לה כח לטהר, ומצד שני 
ה לו, היא מטמאת את הטהורים. וכן אפשר לדמות זאת לתרופה נגד חיידקים, שמי שהוא חולה התרופה מועיל

 ומי שהוא בריא היא מזיקה לו.
אותו רעיון אפשר לומר גם על לימוד התורה. אם לומדים את התורה כדי להיטהר על ידה ולהתקרב יותר לקב"ה, 
אז הלימוד מטהר את האדם, אך אם לומדים אך ורק לשם צבירת ידע, התורה יכולה להפוך לסם המוות. כמו 

 תורתו היתה מן השפה ולחוץ, והוא לא רצה להפנים את אשר למד.דואג האדומי שנטרד מן העולם, לפי ש
* 

בזמן החפץ חיים זצ"ל היו כמה משכילים שהיה להם ידיעות בתורה, ופעלו להוציא בחורים מהישיבה בלשון 
חלקלקה. החפץ חיים לחם בהם בכל כוחו, והודיע בשער בת רבים כי אין להתפעל מידיעותיהם כלל ועיקר, לפי 

 ם הולכת לסטרא אחרא.שכל תורת
 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

מי שמניח תפלין באופן קבוע על 
, רצוי מזיעראש רטוב או שיער 

ם בפעם לשמן קלות את מדי פע
לין בשמן פרפין או עור בתי התפ

לצורך שמירת רעננות  שמן זית,
 )."יותר מסת"ם"(מתוך  .העור

 

 צורת הניקוד
דוגמא לרמז כזה מצאתי בספר "בית נאמן" (בראשית מ, י): 

בפסוק "ֶאשתך כגפן פוריה" (תהלים קכח, ג), המלה "ֶאשתך" באה 
בסגול בניגוד לכל הפעמים בתנ"ך שבאה בחיריק, לרמוז בסגול 

עזונט ג -שסימנם גפ"ן  שלש סגולותכנגד  שלש נקודותשהוא 
 חת, שהכל ע"י האשה ובזכותה. נרנסה פ(בריאות באידיש) 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

וב המצוה על כל אחד מישראל לגדל את בניו ולסדרם ולנהלם ולהשתדל עמהם יגודל ח עניןה מפורסםו דברהדוע יי"
ולתורתו ולהקים זרע אחריו מבנים ובנות קדושים וטהורים אוהבי תורה ובעלי יראת בכל כחו להיותם נאמנים לה' 

 ".עד שכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה' לעשות צדקה ומשפט ,ה' ושלמים במדות טובות והנהגות ישרות
 )"ח("מגיד חדשות" ח"ט עמ' קל

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

 חוקת
 

 עלון מס'
1091 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 

 !!!!הופיע
  3פרטים בעמ'   --ספר "הכתב והמכתב" ח"ב הה



 
 

 פנינים ופרפראות
 

יש לדקדק, מדוע ציינה כאן התורה  -וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל וגו' 
את המקום שממנו שלח משה מלאכים? ואפשר לומר בס"ד שמשה רבנו ע"ה רצה לרמז למלך אדום, שכמו 

המורים, אף אתה יש לך ללמוד קל וחומר שהקב"ה לא ויתר לי על שפגעתי בכבודם של ישראל וקראתי להם 
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). ולהיזהר לבל תפגע בנו.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 בתוך הגולה
 
 
 
 

היה זה לפני שלושים שנה בתמוז התשנ"א. מרן ראש 
שליט"א הוצרך לטוס לדרום הגר"מ מאזוז הישיבה 

 .סבוך לרבנית ע"ה ניתוח לב פתוחאפריקה לצורך 
 

אהרן   בשדה התעופה קיבל את פניהם הגאון רבי
דרום  ביוהנסבורגרב קהלת מהרש"א ( זצ"ל פוייפר

), שעל פי בקשת הרב אלימלך פירר הי"ו אפריקה
ארגן את כל הדרוש לביקור, וליווה את מרן בעזרה 

מומחים רבה, כשהוא מעמיד לרשותו רופאים 
. א' ראותיות  ורפא ירפא . עד שרמז לו מרןבהתנדבות

מכאן נתנה תורה רשות  :חז"ל(ע"פ דרשת  פויפר
(ר"ת דרום  דרא"פפעם אמר לו ו. )לרופא לרפאות

 וייפר.פהרן א' ררוש ד: אפריקה) נוטריקון
 

לאחר שירד מהמטוס, התפלל שחרית. בתפלת 
, מהשפעת הטיסה העמידה הרגיש סחרחורת

אנחנו  הריוברעיונו הבריק מוסר השכל מעניין: 
 (כדור בכדור הארץ שטס במהירות כפולה מהבואינג

, מ"ק 1666.6 של במהירות בשעה מסתובב הארץ
ובכל זאת , ש)"קמ 875 בערך הבואינג של והמהירות

 .מרגישים שום סחרחורת ואיננוהולכים יציבים אנו 
וזאת למרות שבואינג יחסית למטוסים אחרים הרבה 

 ."..חסד"בגימטריא  "בואינגיותר נוח, "
 

נשמת כל חי,  והנה באמצע התפלה של שבת כשקרא
: "המנהג עולמו פתאום האירו אל עבר פניו המלים

לפתע קיבלו  המלים הללו .בחסד ובריותיו ברחמים"
"המנהג עולמו", הקב"ה מסובב את  :פירוש חדש

ב' חס"ד, גימטריא  -" כדור הארץ שלו, "בחסד
, ובכל זאת , דהיינו כפול ממטוס בואינג"בואינג"

בני אדם הנמצאים על  י"ובריותיו ברחמים"! מליארד
 בלי ,תוסחרחור בלי - מרגישים ברחמים ,כדור הארץ

 !פלא פלאים .כיסי אויר ובליבחילות, 
 

במהלך הביקור, נפשו של הרב פוייפר נקשרה בנפש 
טובים, והיה מנצל כל זמן שהיה שם יבדל לחיים  מרן

בתחילה חשב הרב פוייפר כדי לדבר עמו בלימוד. 
שעיקר עסקו של מרן בקבלה כמו חכמי הספרדים 
שהכיר, והחל לדבר עמו בענייני קבלה. בהמשך, 

ובעיון, לראות שמרן ידיו רב לו גם בהלכה  שמח
 הלכתיות הכרעות   בפניו   לשטוח   חבר   לו  ומצא 

 

 בענייני רפואה שהובאו לפתחו.
 

התארח בבית יהודי בזמן שהותו בדרום אפריקה, מרן 
ממוצא ישראלי , מנשה רזבשם  אחד מאנשי הקהילה

באחד הימים לפני  ירד לדרום אפריקה.שמרוקאי 
חלום מוזר, ובו ראתה  בעלת הבית הניתוח, חלמה

כדי  לביתם, בוש" ורעיתו הגיעו"שנשיא אמריקה 
נזכרה  ...על משחק כדורגל מול החלון המזרחי צפותל

וביקשה ממרן לפתור לה את שיש רב גדול בביתה, 
החולים שאנחנו -איזה כיוון בית"ב: החלום. שאל מרן

מול החלון "אמרה:  ".צריכים לעשות שם הניתוח?
הסביר  ",פשוט ם כןא". "המזרחי במרחק עשרה ק"מ

 3, עם 308בגימטריא  בוש :זה פתרון החלוםמרן "
(בלי אל"ף). מאיר מזוז י משכמנין  311אותיות עולה 

 "משחק כדורגל"באתי אני ורעיתי, להסתכל בעכשיו 
הזה  ת החוליםכי שם בבי ,מול החלון המזרחי

זה ימות וזה יחיה, פעמים הניתוח , משחקים בנפשות
ככה? אם כן אני ". אמרה: "לאשפעמים ומצליח 

 ,אחר שעהל  ..."צריכה לכבד אתכם כמו הנשיא בוש
פרו לו את החלום ופתרונו, אמר: יס .הגיע הרב פוייפר

מי זה הנשיא בוש לעומת מה, כמו הנשיא בוש? "
 .!"ת"ח מגיע לו הרבה יותר כבוד ת"ח?!!

 
ביום ראשון י"א באייר שנתיים לאחר הביקור, 

באופן הגר"א פוייפר  הסתלקלמרבה הצער  ,התשנ"ג
 45והוא בן  פתאומי בתאונת דרכים מחרידה בעוה"ר,

ני פטירתו התקשר אל מרן, דרש שעות לפ 18. שנים
 .בתפלה וביקש להזכירבשלומו, ו

 
, במהלכו שבועיים וחציהביקור בדרום אפריקה נמשך 

עברה הרבנית את הניתוח בהצלחה ב"ה. והעיד מרן 
ביום  שהיו אלו ימים יפים שלא ישכחם לעולם.

 ,אב-ב' לפרשת דברים ד' מנחם -לשהותו שם האחרון 
ואחד הפסוקים  בשחרית,מרן היה הקורא בתורה 

 "רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם!"שקרא היה 
 עלה בדעתו: תוך כדי קריאה (דברים א, ו).

יוהנס", הר -"יוהנסבורג" פירושה המילולי: "בורג
, 17עולה בגימטריא  הזהשל יוהנס (שם אדם), והמלה 

 17, ישבתם כבר ביוהנסבורג "הזהרב לכם שבת בהר "
ע הזמן לחזור הביתה. "פנו וסעו הגיכעת ימים, 

 !".לכם
 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 השפעת הסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 רבייזצ"ל, שמשו של המקובל  שלום רפאליי ביירר הצדיק
בה  ,שני חדרים בתזצ"ל, חי בעניות בדירה  מרדכי שרעביי

לימים קיבל  ביתו.עשרה נפשות אחת  להצטופףנאלצו 
הצעה ממשרד השיכון, לעבור לדירה מרווחת מאד 

 . בשכונת שמואל הנביא
 
מפתה, אבל רבי שלום היסס... היתה מאוד הצעה ה

מכבידה, המטבח והשירותים מצויים אמנם הצפיפות 
בחוץ, הגשם דולף פנימה, ודרך הסדקים חודרת רוח קרה 
 המצמררת את הגוף, אבל, הבית מצוי באזור המבורך

, מהם מהדהד קולו של יעקב ובבתי מדרשות בבתי כנסיות
 בתורה ובתפלה. 

 
ידידיו של רבי שלום, ששמעו על הזדמנות הפז שנקרתה 

 ,ענות בחיוב להצעת משרד השיכוןילה קו בולידו, דח
באוזניו את מעלותיה של הדירה החדשה, פרטו ו

 .המרחיבה דעתו של אדם

חליט הרבי שלום שמע את הדברים, וכתלמיד נאמן 
 לשמוע את חוות דעתו של רבו. 

 
בהכנעה מרובה שח על אודות הצפיפות בבית, ועל 
האפשרות לעבור דירה, הרכין ראשו והמתין לשמוע את 

 דברי קדשו של הרב. 
 

רבי  :עיניו ופנה אליו בשאלה גורליתאת הצדיק  הרים
שלום, במה תחפוץ בדירה או בילדים? אם טובת הילדים 

ך, שיזכו להתחנך בדרך התורה והמצוות, עליך עיני לנגד
 לוותר על הדירה בשכונת "שמואל הנביא"!

 
בראש  עמדרבי שלום לא היסס אף לרגע, חינוך הילדים 

המשפחה המשיכה  - סולם העדיפויות שלו, והוא הכריע
להתגורר בדירה הצפופה כמקודם, כשכל בני הבית 
 חוסים ומתחממים באורו של הצדיק רבי מרדכי שרעבי

 .זצ"ל שגר בשכנותם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ??ומרתקת  למקצועית  כתיבתך  את  להפוך  רצית  תמיד

 !ידך בהישג הדבר כעת
 

 הופיע!!!

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 ח"ב

 

 פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית            
 עם פירושם ומקורותיהם יחד עם אוצר מליצות וביטויים לשימוש בכתיבה                 

, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים: הכתיבה סוגי בכל הדרכה כולל החדש הספר
, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים, ביוגרפיות, סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי

 .ספרים וההדרת לאור ספר בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא
 

 ניתן להשיג בחנויות הספרים
 הפצה ראשית "אור החיים"

 052-7654216 -לבירורים 



 

 

  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" 
 

 

בתוך  אותםהשאיר כיון שהיו כמה יונים שלא רצו לצאת יונים, ו קינון כדי למנועאדם שאטם את גגו  שאלה:
 הגג. כעת הוא מתייסר על כך שגרם להם למות. האם נהג כהלכה, ואם לא, מה דרך תשובתו?

לא נהג כהלכה. אינני יודע דרך תשובה. אולי לפזר מדי פעם אוכל ליונים המשוטטים ברחוב (כמו  תשובה:
 שנוהגים בשבת פרשת בשלח).

 
"מוציא דבה הוא משום האם מותר לספר לאחרים על אירוע מצער שפורסם בחדשות, או שיש בזה  שאלה:
 כסיל"?

 וכל שכן שיש בזה תועלת. ,מותר, כי כבר פורסם ברדיו תשובה:
 

ין יהושע" על אבות דרבי נתן פרק ל"ז הלכה ב' [בש"ס וילנא] כתב בשם הרמב"ם שאם בספר "בנ שאלה:
לא נדבר בתינוק הנולד שבע שנים שום דיבור, כאשר יגדל ידבר מאליו לשון הקודש. עכ"ל. ורציתי לשאול 

 את כת"ר שליט"א היכן כתב הרמב"ם דבר זה?
"ת מים חיים משאש (ח"א סימן נ"ד) שדחה דעה זו זה שקר, ולא אמר הרמב"ם זה מעולם. ועיין בשו תשובה:

    בשתי ידים.
 

ת מברכים גם את הבנות "ישיֵמך אלקים כשרה רבקה רחל ולאה". ולכאורה מנין לקוח בליל שב שאלה:
 נוסח זה, שהרי בתורה נאמר רק "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה" (בראשית מח, כ)?

כדי שלא לקפח את הבנות. ואם לא היה כתוב בתורה כאפרים וכמנשה, היינו מברכים לבן: ישימך  תשובה:
 יעקב.אלקים כאברהם יצחק ו

 
 האם יש ענין להדליק נרות בבית לכבוד נשמת הצדיקים? שאלה:

  אין ענין בזה, רק חסידות יתירה, ולעת הצורך או ביום יארצייט של הצדיק. תשובה:
 

ִמים שערות זקנם שנתלשו בתוך הספרים? שאלה: ָ  מהיכן לקוח המנהג של אלה ַהׂשּ
 אומרים שכך נהג הבעל שם טוב ע"ה. תשובה:

 
? והאם צריך שגם האות עמידה פסוק ששם המתפלל מופיע בוהבסוף תפלת  ומרמה המקור ל שאלה:

 האחרונה בשמו? האחרונה בפסוק תהיה זהה לאות
לכתחילה לוקחים פסוק שמתחיל ". ותושיה יראה שמך"ש''י (מיכה ו' ט') על הפסוק וש רהגהה בפיר תשובה:
 .ואם לא נמצא לוקחים פסוק שהשם מופיע בו ,ומסיים

 
קום מסוים או שכלל לא הקפידו על מ בקריאת התורה,הפסקות ל מקורות קדומיםיש  ספרדיםלהאם  שאלה:

 ?ההלכה ל פילהפסקה רק שיהא במקום שניתן להפסיק בו ע
 "חיים ושלום "דרכי פררק הקפידו תמיד לסיים בדבר טוב. וזכורני בס ,אין מקורות קדומים תשובה:

וכתב שהמציין בחומשים היה מקרי שינה הרבה הפסקות ממה שכתוב בחומשים, שלאדמו"ר ממונקאטש) (
 . ע"ש.דרדקי ועשה הרבה טעויות

 

___________________________________________________________________________________ 
 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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גליון מס' 288גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

וכך אמר  נצח  לזכות לחיי 
ולמות  לחשוב  האדם  על 
לעצמו כי הוא כבר מת מן 
העולם הזה ‘אדם כי ימות 
שמבקש  ולאחר  באהל’ 
רשות  מקבל  הוא  ומתחנן 
אחד,  ליום  לעוה”ז  לחזור 
בתורה  משתדל  היה  כמה 
טובים  ומעשים  ומצות 
שהניחוהו  היום  באותו 
היה  לא  ובוודאי  לשוב, 
בלי  אחד  רגע  אף  מניח 
ויגיעה  ועבודה  תורה 
כל  של  השלימות  לתיקון 
שאמרו  מה  וזהו  חייו.  ימי 
אין התורה מתקיימת אלא 
עליה,  עצמו  שממית  במי 
כבר  הוא  יום  שבכל  פי’, 
מת דהיינו שמחשב בעצמו 
ח”ו.  מת  אני  מחר  הנה 
שלו  חיות  כל  כי  נמצא 
עבור  רק  הוא  הזה  בעולם 
יום  שבכל  ומצוות  התורה 
ויום. וזהו מה שאמרו חז”ל 
וחי בהם, שאין לו חיות כי 

אם בהם בתורה ומצות. 
)תפארת שלמה(

חוקה חקקתי
אהרן  ואל  משה  אל  ה’  וידבר 
אשר  התורה  חקת  זאת  לאמר, 
למה  א-ב(.  )יט,  לאמר  ה’  צוה 
שניה.  פעם  נאמר”לאמר” 
)במ”ר  במדרש  להבין  גם 
מה  חקקתי”,  א(”חוקה  יט, 
הרה”ק  ומבאר  זה?  לשון 
כאשר  כי  מטשורטקוב 

כגוף  הנייר  עם  שהכתב  נראה  הנייר,  על  בדיו  כותבים 
אחד, אך לפי האמת אין הדבר כן, כי הלא אפשר למחוק 
את הדיו מהנייר, וכאילו לא היה כתב מעולם. לעומת זאת 
אם אדם חורט בחריטה על אבן או עץ, שאז א”א למחוק, 

כי הכתב והאבן או העץ המה כגוף אחד ממש.

כדמיון הזה היא התורה והמצווה שנתן לנו ה’, ואם נאבה 
לחקור את טעמם ונימוקם, יוכל לצאת מזה, כי לפרקים 
ולעתים שונים ידמה לנו כי כבר עבר הטעם של המצוה, 
וע”כ נרשה לעצמנו להקל מעלינו איזו מצוה שאינה לפי 

רוח העת.
אולם, אם נאמין כי קצרה בינתנו להבין טעמי המצוות 
ולבוא פרטי סודותיהם, ונאמין כי חק הוא מאת הבורא 
לעשות, ואנו מחוייבים לשמוע, אז בטוחים אנחנו כי בכל 
על  כדמיון החקיקה  וזהו  ומצוותיו,  חוקותיו  נשמור  עת 

אבן ועץ, ולזה צריכים אנו להאמין גם בתורה שבע”פ.

וזה מה שאמר המדרש”חוקה חקקתי” כל המצוות, שאי 
כך אתם  עץ,  על  חוקק  כדמיון   - להפרידה  אפשר שוב 
כולה  התורה  כל  התורה”,  חוקת  להאמין,”זאת  צריכים 
תהיה כדמיון חקיקה, שאי אפשר להעבירה,”אשר צוה ה’ 

לאמר”, כלומר תורה שבע”פ היא גם במדריגה זו.
)גנזי ישראל(

קדוש וטהור מבואו ועד צאתו
הפרשיות  שמות  את  מטעימין  היו  צדיקים 
מהם  אחד  שבכל  בלק  חקת  קרח  פרשיות 
ק’רח  ‘ק’,  האות  היא  מהם  ואחד  אותיות  ג’ 
באמצעה,  ק’  האות  חק’ת  ק’,  באות  מתחיל 
האות  ק’.  היא  האחרונמה  האות  ובלק’ 
להיות  צריך  יהודי  קדושה,  על  מרמז  ק’ 
קדוש וטהור מבואו ועד צאתו, כל ימי חייו 
בתחילתן ובאמצעם ובסופם”קדושים תהיו”, 
כל ההויה של היהודי צריכה להיות בקדושה, 
בהשי”ת  דבקים  ישראל  בני  אני,  קדוש  כי 
ולכל א’ יש נשמה קדושה שהיא חלק אלוק 

ממעל, וממילא יש קדושה.

מדוע מת משה והלא היה תמים במעשיו?
אדומה  פרה  אליך  ויקחו  וגו’  התורה  חקת  זאת 
פליאה:”כיון  מדרש  איתא  ב(.  )יט,  תמימה 
התורה,  חקת  זאת  השרת  מלאכי  ששמעו 
שאלו מלאכי השרת את הקב”ה אם כן למה 
מקרה  ב(  ט,  )קהלת  הקב”ה  והשיב  משה,  מת 
אחד לצדיק וכו’”. והוא פלא. וביאר הרה”ק 
)ב”ר  במדרש  דאיתא  מטשורטקוב  ישראל  רבי 
נח, א(”יודע ה’ ימי תמימים )תהלים לו, יח( - מה 
כלומר  הם תמימים אף שנותיהם תמימים”, 
שנותיהם  מספר  הטובים  מעשיהם  בשביל 
אמלא, וכאשר לא עשה כן משה רבינו בסלע 
נגזר עליו שימות קודם עתו, כי זה לא נקרא 

עוד תמים במעשיו.

להיות  שצריכה  שנאמר  בפרה  הוא  והדין 
אחת  שערה  בה  נמצא  ואם  אדומה,  תמימה 
נקראת  תמימה  עוד  שזאת  כשרה,  שחורה 
)פרה ב, ה(. ונמצא לפי זה כאשר אמר הקב”ה 
הדינים,  כל  עם  אמר  מסתמא  פרה  פרשת 
ושמעו מלאכי השרת שנקראת תמימה אע”פ 
שנמצא בה שערה אחת שחורה, ולכן שאלו 
מדוע מת משה הלא נקרא תמים במעשיו, אף 
אם עשה שלא כהוגן בסלע עכ”ז תמים הוא 

וצריך להיות שנותיו תמימים.
)גנזי ישראל(

זכה נעשית לו התורה סם חיים 
בני  אל  דבר  לאמר  ה'  צוה  אשר  התורה  חקת  זאת 
ב(  )יט  תמימה  אדמה  פרה  אליך  ויקהו  ישראל 
הפרה  חקת  זאת  לכתוב  צריך  היה  לכאורה 
מאי זאת חקת התורה אלא משמיענו הכתוב 
אדומה  פרה  כמו  ענין  אותה  היא  שהתורה 
ומטמאת  טמאים  מטהרת  אדומה  פרה  שכן 
טהורים וכך גם התורה הקדושה זכה נעשית 

לו סם חיים לא זכה להיפך חלילה. 
)הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א(

איך מתגברים על טענות היצר
זאת חקת התורה )יט, ב(

פרש”י ז”ל לפי שהשטן ואומות העולם מונין 
את ישראל מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה 
לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפני ואין 
רבי מאיר  הרה”ק  אחריה”  להרהר  רשות  לך 
שבשעה  רמז  בדרך  פירש  זי”ע  מפרמישלאן 
שאדם רוצה לעשות איזה מצוה מיד בא אליו 

מה  פי’  הזאת”,  המצוה  בטענה”מה  היצר 
ואינה  כלל,  מצווה  אינה  הרי  כעת  שתעשה 
בשביל  ית”ש,  הבורא  לפני  כלום  נחשבת 
המצוה.  את  מלעשות  ולמנעו  להחלישו 
יבא  אז  המצוה  את  עשה  כבר  אם  אבל 
אליו היצר בטענת”מה טעם יש בה” דהיינו 
גדולה  גאוה שטעם טעם מצוה  בו  שמכניס 
אומר   – קדשו  בדברי  רש”י  כוונת  וזה  כזו. 
מונין  וכו’  השטן  זי”ע,  מפרמישלאן  הרה”ק 
יש  טעם  ומה  הזאת  המצוה  ישראל”מה  את 
בטענות  המצוה  ואחרי  קודם  דהיינו  בה” 
כתב  לזה,  והעצה  להכשילו.  בכדי  שונות 
המצוה  עשיית  דקודם  הטענה  על  רש”י, 
תשיב לו:”גזירה היא מלפני” כך ציוה המלך 
וזה המצוה מחוייב אני לעשות גם אם אינה 
של”מה  המצוה  לאחר  הטענה  ועל  חשובה. 
רשות  לך  לו:”ואין  תשיב  בה”,  יש  טעם 

להרהר אחריה”. 
)טעם הצבי(

תמימות עם ה’ ללא פגם
אדומה תמימ) יט, ב( ברש”י הק’ על”אדומה 
באדמימות,  תמימה  שתהא  מפרש:  תמימה” 
פסולה.  בה שתי שערות שחורות  היו  שאם 
מגור:  הרי”מ  החידושי  בעל  הרה”ק  אמר 
לגבי תמימות של פרה אדומה פוסלות שתי 
הנפש  בתמימות  כשמדובר  אבל  שערות, 
שנצטווינו בתורה”תמים תהיה עם ה’ אלקיך” 

אף כחוט השערה אחד פוסל.
)חידושי הרי”ם(

מדוע למשה נגלה טעם פרה ולשלמה לא
זאת חקת התורה וגו’ )יט, ב(. איתא במדרש ששלמה 
המלך אמר )קהלת ז, כג( כל זה נסיתי בחכמה אמרתי 
נאמר בשם הרה”ק  והיא רחקה ממני.  אחכמה 
אפשר  אי  כי  דייקא,  זצללה”ה”ממני”  זושא  ר’  ר’ 
מי שהוא שפל  רק  לגודל מעלתה  פרה  לידע טעם 
וענו מאד, ועל כן משה שהיה ענו מאד מכל האדם 
אשר על פני האדמה )במדבר יב, ג(, אמר לו השי”ת לך 
אני מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה, ושלמה המלך 
ע”ה באשר להנהגת המלוכה צריך להתנהג בגבהות 
שתהא  טו(  יז,  )דברים  מלך  עליך  תשים  שום  קצת, 
יז.(, ומלך שמחל על כבודו אין  )כתובות  אימתו עליך 
כבודו מחול )קידושין לב:(, על כן לא נגלה לו טעם פרה.
)שם משמואל(

שוב יום א’ לפני מיתתך
זאת חקת התורה, אדם כי ימות באהל )יט. ב( הרה”ק 
מרודמסק לימד מפסוק זה, דרך והנהגה בכדי 

העם  נדיבי  כרוה  שרים  חפרוה  באר 
במחקק במשענתם וממדבר מתנה )כא יח( באר 
הפרוה שרים כלומר הבאר הזאת אינה 
עבדים  אותן  שחופרות  בארות  כשאר 
כאשר נאמר ויכרו שם עבדי יצחק באר 
נדיבי  שחפרוה  מכובדת  זו  באר  אבל 
עמים משה ואהרן במחוקק במשענותם 
בארות  כשאר  חפרוה  לא  לומר  רצה 

אלא חקקוה במטה אלקים. )דעת זקנים(
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין התורה חסה על ממונם של ישראל

קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך וגו' והשקית את העדה ואת בעירם  )כ', ח'(
וכ' רש"י הק' מכאן שחס הקב"ה על ממונם של ישראל, וכ"ה בבמד"ר ובתנחומא כאן.

והנה בתשעה מקומות בתלמודנו הקדוש, נאמר האי כללא ש"חסה תורה על ממונם של ישראל". ולמדו זאת חז"ל הק' מג' מקומות בתורה, וא' מהם הוא מפרשתנו וכנ"ל, ונראה קצת לברר בענין 
זה.

והנה מצינו בגמ' )חולין נ"ו. בכורות מ'.( אמר ליה וכו' עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל. ובשו"ת תשובה מאהבה )א' קפ"א( כ' דהמקל שלא כדין חטאו בין אדם למקום ברוך הוא ושב ורפא לו, אבל 
המחמיר ]על אחרים[ שלא כדין צריך לרצות את חבירו וסימנך "הלכה חמורך טרפון" דציין לרש"י ותוס' ביצה ב': ד"ה כח דהתירא עדיף ע"ש. ולשון שו"ת שאלת יעב"ץ )ב' קמ"ו( "ומצינו בפוסקים 

רבו כמו רבו שחוזרים על כל צדדי הקולות כל מה דאפשר ולא להכביד משא החומרות על הרבים". ומצינו עוד זה בחולין )צ"א.( שצדיקים חביב עליהם ממונם מגופם.

א( בענין הילפותות לזה שהתורה 
חסה וכו'

הנה כעין דברי רש"י כאן איתא בגמ' במנחות )ע"ו:(, דאיתא 
התם שאפשר להביא לחם הפנים אף מן החיטין, ואי"צ 
של  ממונם  על  חסה  דהתורה  משום  והוא  סלת,  דוקא 
ישראל ]ובזבח תודה לח"ח זיע"א תמה על הרמב"ם שלא הביא דין זה 
שלחם הפנים יכול לבא אף מחיטין[, ואומרת הגמ' שהרמז בתורה 

להא דהתורה חסה הוא דכתיב והשקית את העדה ואת 
בעירם ע"כ. ]ונח' שם רש"י עם הראב"ד והר"ש )בתו"כ שם( אם זה 
בא לאפוקי שאר מנחות ציבור שבאות דוקא סלת או אף מנחות יחיד[.

והנה בגמ' בחולין )מ"ט:( ג"כ איתא התורה חסה על ממונם 
של ישראל, וכ' רש"י שם דבתו"כ נפ"ל מוצוה הכהן ופנו 
את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא וגו' 
א"ר מאיר וכו' ועל מה חסה תורה על כלי חרס ופכו ]מלשון 
פכים קטנים[ שאין להם טהרה במקוה אלא צריך לשבור 

את זה, וכ"כ חסה תורה על ממונן של צרי עין ]שע"ז בא 
הנגע כדאיתא בערכין ט"ז.[ ק"ו על ממונן של צדיקים וכעי"ז 

תנן בנגעים )פי"ב מ"ה( וכן בעוד מקומות )ר"ה כ"ז. מנחות פ"ו: 
יומא ל"ט.(, הביא רש"י המקור להא דתורה חסה וכו' מהא 

דאמרה תורה בבית המנוגע לפנות את הבית ]וברבינו גרשום 
)בחולין שם( כ' המקור להא דהתורה חסה מהא דכתיב עשה לך שתי 

חצוצרות כסף "ולא של זהב"[.

להא  מקורות  כמה  צריך  מה  מפני  האחרונים  והקשו 
דהתורה חסה וכו', וכן מפני מה כאן הביאו מקור זה וכאן 

הביאו מקור אחר.

במתני'  דהרי  כ'  בפרשתן  זיע"א  לחת"ס  משה  ובתורת 
ר'  דדעת  משם,  ללמוד  אפשר  אם  פלוגתא  זה  דנגעים 
יהודה שם שצריך לפנות את כל הבית אף חבילי עצים 
משום  רק  דאי"ז  וע"כ  טומאה,  מקבלים  שאינם  וכו' 
דהתורה חסה, אך מאן דלא יליף לה מוהשקית את העדה 
זו ע"ש מש"כ  וגו' הוא משום דהיה קשה לו על דרשה 
בזה פלפול ארוך ונפלא. ובמש"כ החת"ס דלר' יהודה אין 
טעם הפינוי משום שהתורה חסה, עי' בחזו"א )נגעים ס"ט 
סק"י( שכ' לא כן וזל"ק ואפשר דבאמת מצות הפנאה אמרה 

תורה לכל דבר אף שאינו מק"ט, ומ"מ עיקר המצוה נתנה 
חיובית,  מצוה  זה  בשביל  שניתן  אלא  יטמא,  לא  משום 
ובכל דבר ומ"מ ילפינן מכאן המתנת רשות, ומצינו בדברי 
חז"ל טעם על עיקר המצוה אף שפרטי המצוה לא יתאימו 
בטעם זה, אלא יש להם טעמים אחרים, והכא כתיב קרא 

ולא יטמא וגו' עכ"ל עיי"ש עוד.

ובחת"ס )חולין מ"ט:( כ' עוד דיש חידוש נוסף בהא דהתורה 
חסה בנגעי בתים, דאף דמשום זה ממתין הכהן מלטמאות 
ומוכח  חסה,  התורה  ואעפ"כ  איסור,  כמו  והוא  הנגע, 
דגם במקום קצת איסור דרבנן התורה חסה. וכן במל"מ 
)טו"צ י"ד, ד'( ובחזו"א )סוף נגעים( כתבו דבעלמא הכהן חייב 

לראות מיד. ובחת"ס )בדרשות, הובא ביומא ל"ט.( כ' דהילפותא 
שהתורה חסה בנגעי בתים אפי' על ממון של צרי עין הוא 
תלוי, דהרי רש"י )בפר' מצורע( כ' דהנגע הוא בשורה להם 
א"כ  האמוריים,  המטמוניות שהטמינו  את  ימצאו  שעי"ז 
הנגע בא לצדיקים, אבל מוהשקית יש ראיה דלא רק על 
ממון של צדיקים חסה תורה, דהא שם הם התלוננו על 

מי מריבה, אבל למ"ד )במגילה כ"ו( דאין ירושלים מטמאה 
גריעי  וכי  דא"כ  טובה,  בשורה  שזה  לומר  א"א  בנגעים, 
אנשי ירושלים, אע"כ דאין זה בשורה טובה. וע"ע בחת"ס 

)שו"ת ח"ז סי"ח( מש"כ בזה.

וגו',  העדה  את  דבוהשקית  כ'  ק"ס(  )יו"ד  ביהודה  ובנודע 
חזינן  דכאן  בתים,  מנגעי  יותר  חסה  דהתורה  נתחדש 
עביד  לא  ונס  ג"כ,  הבהמות  לצורך  נס  הקב"ה  שעשה 
הקב"ה בחנם, ולזה מוכח דהקב"ה חס וגו'. אבל מאידך 
ישראל,  כל  של  ממונן  על  חס  דהקב"ה  חזינן  מהכא 
ובמצורע נתחדש לן גם דהקב"ה חס על ממונו של יחיד 
מישראל. ]ועיקר יסוד זה דעל ממון של רבים יש לחוס יותר, מבואר 

גם ברבינו גרשום במנחות שם[.

יוסף  בפרדס  עי'  הנ"ל  בילפותות  והערות  ציונים  עוד 
ובמשנת חיים כאן, ובדברי דוד להט"ז כ' דהא לא אמרינן 
דמה שהקב"ה אמר להם להשקות את הבהמות הוא משום 
צער  ואילו  בעירם  שכתוב  משום  הוא  חיים  בעלי  צער 
בעלי חיים הוא גם על בהמה של גוי ויש להעיר עוד דהנה 
בבית המנוגע הרי זה לחוס על כלי חרס שלא ישברו, וזה 
הפסד ממון לחינם, משא"כ בגמ' הנ"ל בכמה מקומות אי"ז 
הפסד ממש, אלא רק שיצטרכו לקנות כלים יותר יקרים 
לא  זה  הכיפורים, אבל  יום  לגורל  וקלפי  כגון חצוצרות 
ילך לאיבוד, דיהיה בזה כבוד המקדש טפי, והרגיש בזה 
וביום  בשיח יצחק ביומא שם וצ"ע. וע"ע במצפה איתן 

תרועה בר"ה שם.

והנה בשו"ת תשובה מאהבה )ח"א ס"ד( שאל את רבו הגאון 
המקדש  כלי  בעניני  פעמים  ד'  דמצינו  במה  נו"ב,  בעל 
התורה חסה על ממונן של ישראל, ולית מאן דפליג בזה, 
ומאידך מצינו ד' פעמים אין עניות במקום עשירות, וב' 
פעמים מצינו פלוגתא בזה, וצ"ע הסתירה, מתי אמרי' הכי 
ומתי אמרי' הכי, וע"ש בנוב"י מה שענה לו. ועי' בזה גם 
ביום תרועה בר"ה שם, ובתפארת ישראל )תמיד פ"ה מ"ה, 
תמיד פ"ח אות ל"ד(. ]והנה בקרית ספר על הרמב"ם מבואר דהאי כללא 

דאין עניות במקום עשירות הוא מדאו'. אמנם הר"ש על התו"כ בפרשת 

צו כ' דהוא מדרבנן בעלמא[.

ב( בענין התורה חסה וכו' 
בדאורייתא ובהפסד מרובה וכו'

התו"כ,  על  הגר"א  הג'  על  בביאוריו  חיים  החפץ  והנה 
הק' דהכא אמרי' שחסה תורה אפי' על ממון הבזוי כמו 
כלי חרס שלא ישברו, והרי לאחר ג' שבועות הוא נותץ 
לפעמים את הבית ולא אמרי' חסה תורה וכו', ותי' החפץ 
תשובה,  עשה  לא  האדם  אם  שבועות  ג'  דלאחר  חיים 
דהרי  צ"ב,  וקושייתו  עכת"ד.  ממונו  על  חסים  לא  כבר 
לא שמענו דמשום התורה חסה מפקעינן דינא דאו', והרי 
דפשוט  וכמו  הבית,  את  לנתוץ  הוא  דאורייתא  דין  שם 
מרובה,  הפסד  זה  אם  אף  נקברין  או  נשרפין  דאיסוה"נ 
וא"כ מה קשה ממה שאמרה תורה לנתוץ את הבית, הרי 
לא מצינו דאמרינן שהתורה חסה באופן שזה סותר את 

עיקר הדין.

וגם מה שמצינו שהתירה התורה בנגעי בתים גופא שהכהן 
ימתין מלראות את הנגע, הוא רק דחיה ולא ביטול דין. 
ואולי כונת הח"ח שהיה אפשר לקיים דין הטהרה באופ"א, 

כגון לנתוץ רק את מקום הנגע, או למכור את הבית לנכרי 
וכו'. ]אמנם אם הנתיצה הוא כדי שימצא את המטמון של האמוריים 
עדיין צ"ע[ ועדיין צ"ע, ועי' לק' בענין אם אומרים הפסד 

מרובה גם בדאו', שוב האיר את עיני הגר"ז הלוי גרוסמן 
שליט"א דדברי הח"ח הם דוקא משום שנתיצת הבית זה 
צרעת(  טומאת  )סוף  ברמב"ם  כמבואר  הרע  לשון  על  עונש 
ולכן שייך לשאול שהתורה תחוס על ממונו ולא תענישנו 
כ"כ וע"ז תירץ הח"ח דכיון שלא חזר בתשובה שוב אין 
חסים על ממונו, אבל בדינים שאינם מחמת עונש באמת 

לא שייך להקשות זה, ועדיין צ"ע.

שמצינו  דמה  כ'  א'(  )שורש  הרקיע  זהר  בספרו  הרשב"ץ 
בתלמוד שהקילו בכמה ענינים מפני הפסד מרובה, מקורו 
בדרש זה שהתורה חסה על ממונם של ישראל, דבחולין 
)מ"ט: ע"ז.( משמע דבאיסור דאו' לא אמרי' התורה חסה וכו', 

ומשמע דבאיסור דרבנן כן. וכ"מ בירושלמי )תרומות ח' ד', 
פסחים א' ח'( כדי לחוס על נכסיהם של ישראל. ולכאו' צ"ע 

דהרי התורה חסה גם על הפסד מועט כמו שמצינו בנגעי 
להקל  וכו'  חסה  דהתורה  מהא  ילפינן  איך  וא"כ  בתים, 
במקום הפסד מרובה דוקא, ויש ליישב דילפי' מהתורה 
חסה וכו' רק את הענין, אבל למעשה לענין להקל זה תלוי 

בעוד דברים.

להרמ"א  בתורת חטאת  הו'  ט"ו(  )סי'  מינץ  המהר"י  והנה 
)בהקדמה( כ' דלצורך שבת חשיב כהפסד מרובה ואפי' הוא 

עשיר, דצורך גדול הרי הוא כהפסד מרובה, יעו"ש. ]ויל"ע 
אם זה מסתדר עם דברי הרשב"ץ הנ"ל[.

והנה הב"ח )הובא בש"ך יו"ד סו"ס רמ"ב( כ' דאף בדאו' אפשר 
מרובה  הפסד  במקום  רבים  נגד  היחיד  כשיטת  להקל 
תי'  רוב,  בתר  דאזלי'  מקומות  משאר  מ"ש  הש"ך  עליו  ]ומשה"ק 

המהר"ץ חיות )חולין מ"ט.( דיש לחלק אם המיעוט בטל או לא[. וצ"ע 

וכו',  דהא בגמ' מבואר דרק בדרבנן אמרי' התורה חסה 
התורה  אמרי'  בדאו'  גם  עשה ששם  מצות  בין  חילק  ]והמהרצ"ח שם 

ובחבצלת  לאיסורים[.  ממונו,  כל  ע"ז  להוציא  אי"צ  דהא  וכו'  חסה 

השרון )בפרשתן( תי' דברי הב"ח דיש ב' אופנים של התורה 
בתים, אבל  בנגעי  כמו  מועט  גם בהפסד  יש  וכו',  חסה 
מוהשקית את העדה וגו' ילפי' הענין של הפסד מרובה, 

וזה יתכן אף בדאו'.

זה דהתורה חסה על ממונם של  בדין  ציונים  עוד כמה 
)אבות  יונה  הרבינו  צופים,  שדה  בספר  שהובאו  ישראל 
א', ט"ז( על המשנה של עשה לך רב והסתלק מן הספק 

מפסיד  נמצא  המותר  את  יאסור  דשמא  דבריו  בתוך  כ' 
ממונן של ישראל והתורה חסה עליו לפיכך עשה לך רב 
אפילו אם אינו גדול ממך וכו' . ובשו"ת ב"ח )החדשות כ"ג( 
כ' בתו"ד אכן עתה שמתי על לבי מאמרם ז"ל התורה חסה 
על ממונם של ישראל וכו' אבל לאחרים אין ראוי להחמיר 
וכו' עיי"ש באורך, ולשון הרא"ש )כלל ב' סי"ז( והאוסר עליו 
להביא ראיה ברורה וחזקה כי התורה חסה על ממונן של 
ישראל ע"כ ]ועי' רש"י ביצה ב': ד"ה כח דהתירא עדיף[. וזהו אחד 
הביאורים במה שמתודים בוידוי הגדול של רבינו נסים 

גאון את אשר התרת אסרתי את אשר הקלת החמרתי.

ויהי רצון שאבינו שבשמים יחוס וירחם עלינו וק"ו ממה 
שמרחם על ממונינו ]עי' ב"ק קי"ט. לא יהא ממונו חמור מגופו[ 

וישמע שוועותינו ברחמים.
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באר בשדה- שטפנשט

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

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

סגולות מים
ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם   )כ, יא(   

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

מים משביעים היצר הרע
לא ישתה הרבה מים, כי משביע היצר הרע.

)מגיד מישרים פרשת בראשית בסופו(

מים משכחים
במלח  פת  במשורה תשתה.  ומים  תאכל  במלח  פת 

הוא טוב לזכירה והמים משכחים.
)פירוש החסיד יעב”ץ על אבות פ”ו מ”ד(

מים ממקומו יפים לו
לפי שהיה דוד מלומד ורגיל באותן המים נתאוה להם 
ואמר מי ישקני מים מבור בית לחם כי הוא היה מבית 
חלתה  אחת  דמלכה  יוסיפון  בראש  ודוגמא  הלחמי, 
על שנשאת חוצה מארץ מולדתה, ואמרו הרופאים כי 
אין לה רפואה עד שתרחץ ותהנה ממימי מקומה וכו’, 
ומרופא מומחה לרבים שמעתי דלא היה מניח לחולה 
לשתות מים שואבות מיד אם לא תלין בביתו אשר 
המים  דיקחו  ישתה,  ואח”כ  שעות  איזה  שם  שוכב 

מאויר הבית שלא יזיקו לו המים.
)ספר וימהר אברהם מערכת מ”ם אות רפז(

לא לשתות מים אחר המתיקה
יזהר שלא לשתות מים אחר המתיקה, דמה שמעדן 

הבשר המתוק המים אחריו מכחיש אותו.
)רפואה וחיים פרק יב אות קכה(

ראות המים טוב לעינים
מנהג המלכים לצאת בבוקר אל הנהר, כי ראות המים 

טוב לעינים.
)אבן עזרא שמות ח, טז(

ומפני זה לך אל פרעה בבקר, רוצה לומר לא תלך 
שהוא  בבקר,  אליו  תלך  אבל  כבתחלה,  היכלו  אל 
יוצא המימה בדרך הטיול, להנהגת הבריאות, להרגיל 
התנועה בבקר קודם האכילה כדי לחמם את הגוף. 
תועיל  המים  שראיית  היאור,  שפת  על  שכן  וכל 

לראות העינים ולזככם. 
)אברבנאל שמות ז, יד(

ליציאה מבית האסורים
בסגולת שם הקדוש הזה למי שנתפס בבית הסוהר 
וישתה מעט  ידיו  וירחץ  יקח מים  קודם שישב שם 
מים והנשארים ישליך חוץ לבית הסוהר או ישפכם 
מן  הוציאני  טפטפי”ה  בכונה:  ויאמר  בארץ, 
בדוק  א’,  לילה  אפי’  יעמוד  ולא  הזה,  המאסר 

ומנוסה.
)שרשי השמות להרמ”ז אות ט’(

דופקי  שירחץ  עד  ישתה  לא  שצמא  מי 
ידיו במים

מים קרים, מי שצמא ועיף לא ישתה בין חמים ובין 
קרים עד שירחץ מעט במים קרים על דופקיו שבשתי 
ידיו ואז לא יזיק אותו השתיה ששותה בעייפות, אבל 
יעקב נתן לעשיו חמים ועשו לא רחץ דופקיו במים 

קרים קיים הלעיטהו לרשע ותמות.
)הג”ה דר”ע הנדפס בתנ”ך אגודת שמואל לר”ש דלוגאטש 
)אמשטרדם תנ”ט( משלי כה, כה((

סגולה לעוברי דרך לבל ישתו הרבה מים
סגולה לעוברי דרך לבל ישתו מים הרבה, ככה יעשו, 
אפילו  מעט  במעט  ולא  אחת,  בשתיה  גרונו  ימלא 
מלא מעיו, ובאכילה בהיפוך, אם ימלא גרונו רעבתן 

רחמנא ליצלן ואינו שבע, עיין סוכה דף מ”ט )ע”ב(.
)ימלט נפשו סימן ל אות ו(

סגולה לבל יטבע במים
בו  יש  שמות  מע”ב  אחד  שם  מה”ש  שם  כי  ודע, 
ויזכור בו תמיד בלי היסח הדעת  סגולה, כשיהרהר 
לא יטבע במים, וזהו ‘מ’ן ה’מים מש’יתיהו’ )שמות ב, 

י(. ]אותיות מש”ה[.
)ספר לקוטי תורה למהרח”ו פרשת שמות עה”פ ותקרא שמו 
משה(

הזכרת רבי מאיר לבל יטבע במים
זכות משנתו של רבי מאיר הוא תועלת גדול להולכי 
ימים ולהנצל מן הסכנה ללומדים משנה בים, ולענ”ד 
נכון לומר בעת זעפו של ימים ‘כל הימים כמקוה דברי 
)מקואות פ”ה מ”ד( וכו’, כמה פעמים, ויהיה  רבי מאיר’ 

לו ריוח והצלה.
)תקפו של נס )חלק ב( דף ע”ג ע”ב(

שאיבת מים במוצאי שבת מן הבאר
ד( שבארה של מרים שהוא  כב,  )ויק”ר  מצינו באגדה 
כל  בימה של טבריה, בכל מוצאי שבת מחזרת על 
הבארות ועל כל מעינות, וכל מי שהוא חולה ויזדמן 
שחין  מוכה  גופו  כל  אפילו  וישתה,  ממנו  מים  לו 
שחין,  מוכה  שהיה  אחד  באדם  ומעשה  נרפא.  מיד 
ונתעכבה  מים  לשאוב  שבת  במוצאי  אשתו  והלכה 
יותר מדאי, ונזדמנה לה בארה של מרים ומלאה כדה 
עליה,  כעס  בעלה  אצל  שבאה  כיון  המים,  מאותן 
ונפלו  ונשבר הכד  ומרוב כעסו נפלה כדה משכמה 
מטיפי המים על בשרו, ובכל מקום שנתזו שם המים 
מיד נרפא, ועל זה אמרו חכמים )קידושין מא, א( רגזן 
לא עלתה לו אלא רגזנותו. ומכאן נהגו קצת נשים 
לשאוב מים מן הבאר או מן המעיין בכל מוצאי שבת 

אולי יזדמן להם בארה של מרים.
)לבוש סימן רצט סעיף י(

באר מים חיים שנמצאה בשנת שט”ז
באר מים חיים אשר נמצא בשנת שט”ז לאלף הששי 
דהיה לפלא ריבוי רפואותיו כמ”ש הרב צמח דוד ק”ק 
ח”ב דס”ז ע”א, הוא חידוש איך לא נתנו דעתם דזה 
ודאי דעבר ושטף מבארה של מרים כמו שאירע בזאת 
על  תאמר  וכה  שבת,  מוצאי  בליל  ונוראים  מעש’ר 
הבאר שהובא שם בס’ צמ”ד ח”ב דס”ה סוע”א דהוא 
נגיד  הרב  מ”ש  לך  ואוסיפה  חזי.  פוק  חידוש  יותר 
וז”ל, דרבינו האר”י לקח כוס אחד  ומצוה ד”ג ע”א 
ומילא מים מבארה של מרים והשקה למוהרח”ו ומאז 

ואילך נכנס מוהרח”ו בעומק חכמת הקבלה.
)פדה את אברהם בסופו מערכת ב’ אות א’(

זהיר בנטילת ידים לא יחסר מים מרשותו 
כל ימיו

בדוק ומנוסה כי כל הזהיר בנטילת ידים בכל אופן 
מים  יחסר  שלא  לו  מובטח  ידיו,  ליטול  המצטרך 
גשמים  עצירת  כשיהיה  ואפילו  ימיו,  כל  מרשותו 
ברשותו  בעיר,  מים  חסרון  להיות  עיכובים  ושאר 
ובתחומו לא יחסרו מימיו. ומלבד הסגולה, כי הזהיר 
בנטילת ידים לא יחסר לחמו, כי כן ‘על נטילת ידים’ 
לידי  בא  ידים  בנטילת  עני, שהמזלזל  תיבות  ראשי 
עניות, וקיימא לן מרובה מדה טובה ממידת פורעניות, 
כי יהיה עשיר ולא עני ולא יחסר לחמו, עוד יש לו 
תוספת מרובה ברכה במים שירבו מימיו. וזהו שאמר 
הכתוב )שמות כג, כה( ‘ועבדתם את ה’ אלקיכם וברך 
את לחמך ואת מימיך’ ודרשו רז”ל )ברכות מח, ב( אל 
תקרי ובירך אלא וברך, דהיינו שיברך על נטילת ידים 
והמוציא, ובזה יהיה לו ברכה גם כן בלחמו ובמימיו.
)ספר צוואה מחיים דף ה’ סוף אות ד(

סגולה לעשירות על ידי נטילת ידים
מנהג טוב הוא שירגיל אדם א”ע לשפוך רביעית על 
חפני  מלא  משא  אנא  חסדא  רב  דאמר  ויד,  יד  כל 

ויהבו לי מלא חפני טיבותא )שבת סב, ב(, ש”מ שרב 
חסדא היה לוקח יותר מרביעית, אבל לא יעשה על 
מנת להתעשר ח”ו, דא”כ עובד על מנת לקבל פרס, 
אלא מאחר דחזינן שהוא מצוה רבה שהרי זוכה ר”ח 
קיים  קרן  גם  ומסתמא  בעוה”ז,  זה  בזכות  לעושר 
השי”ת  לכבוד  מצוה  הידור  יעשה  ע”כ  לעוה”ב, 
]רבי  הצדיק  הרב  אאמו”ר  מכבוד  ראיתי  וכן  )של”ה(. 

נחמן זאב מק”ק מאניסטרישץ[ זצוקלה”ה שהי’ נזהר מאוד 

לשפוך הרבה מים על ידיו לסעודה, וכן היה מנהגו 
בתחלה שפך כשלשה לוגין מים על כל יד ויד ונגב 
ידיו במטפחת, ואמר מזמור לדוד ה’ רועי וכו’, ואח”כ 
יד  חזר ורחץ עוד הפעם ג”כ כשלשה לוגין על כל 
ויד, והרבה פעמים שמעתי מפיו הקדוש איך שהיה 
הרב  אחיו  הוא  דודי  כבוד  של  הרחיצה  את  משבח 
וכו’ מוה’ מנחם מענדיל אב”ד דק”ק  הקדוש הגאון 
וסיפר לי אשר בשעת הנטילה הי’ אחד  קרעמיניץ, 
שופך עליו מים עד כי אין לשער. וכד הוינא טליא 
כבר חמיסר שנין הייתי בק”ק בראד ובא אצלי הדיין 
דשם ושמו ה”ר שואל והיה זקן ושבע ימים ואמר לי 
כי הטיב היה מכיר את כבוד דודי הנ”ל, וסיפר לי ג”כ 
מן הרחיצה ואמר לי עוד אשר כבוד דודי הנ”ל סיפר 
לו איך פעם אחת בא אצלו כבוד אביו הוא אא”ז הרב 
הקדוש הגאון אמיתי מופת הדור וכו’ מו”ה דוד צבי 
זצוקלה”ה אב”ד דק”ק קרעמיניץ ומאהלוב והגליל, 
ואמר לו בחלום הלילה בזה”ל בני יקירי תדע כי מה 
מאוד הפמליא של מעלה משבחים ומפארים הנטילה 

שלך ויישר כוחך.
)ספר טהרת הנפש אות נו”ן )ערך נטילה((

סגולה שלא יזיקו העכברים בגדים
יכין  וכדומה,  בגדים  העכברים  יזיקו  שלא  סגולה 
העכברים  שיכולים  בענין  מים  עם  כלי  בסמוך  שם 
לשתות, לפי שאין דרך העכברים לקלקל בגדים רק 

מחמת צמאון.
)ים של שלמה בבא קמא פ”ב סימן כג(

סגולה להשקיט הצמא למים
סגולה אם צמא למים ביום תענית או שאין לו מים, 
יכוין אל שם אלהי”ם ביודי”ן ]אל”ף למ”ד ה”י יו”ד מ”ם[, 
וארבע  ]בגימטריא מאתים  ‘רוח’  שבהסרת שורשו נשאר 
עשרה )ועם אותיות ‘אלקים’ בגימטריא שלש מאות[, ויסור צמאו, 

כי ‘ורוח אלקים מרחפת על פני המים’ )בראשית א, ב(.

)סידור האריז”ל לרבי שבתי מראשקוב לאחר הנהגות ר”ח אלול(

*
להשקיט הצמאון, יניח בפיו אבן קורקבן של תרנגול, 
ומעורר אהבה הנושא אותה, וכל עוד שיהיה יותר זקן 

תרנגול יועיל, וזאת הסגולה היא מנוסה.
)מדרש תלפיות ענף בעלי חיים ד”ה תרנגול האבן(

רפואה לקדחת
הראשון(  הפרק  החמישי  )הכלל  דעת  ראשית  ספר  בשם 
הא’  קדחת,  מיני  ג’  שיש  סירא,  הבן  בשם  שכתב 
שיתהלכו בה הרוחות לבד, הב’ היא הקדחת שתתלהב 
גם בליחות, הג’ אשר תהיה גם באברים. והמין הא’ 
תקרא ‘קדחת יומית’ לפי שלא תתמיד רק יום אחד 
שהוא כ”ד שעות, וזה על הרוב תתרפא במעט זמן, 
אלא שמתירא שלא יסתבך במין השני. ואני המחבר 
שמעתי מהרופאים שרפואת קדחת זה, שישתה מים 

קרים כל מה שיכול, ויגרום הזיעה, וזה רפואתו.
)מדרש האתמרי דרוש כ(
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4 באר בשדה- שטפנשט

למחול מיד
מכאן]1[ למי  העם,  בעד  משה  א. ויתפלל 
אכזרי  יהא  שלא  מחילה  ממנו  שמבקשים 

מלמחול]2[ )רש"י בשם מדרש תנחומא(.

נח לרצות
ב.  אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא 
יהא נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש 
ממנו החוטא למחול מוחל בלב שלם ובנפש 
לא  הרבה  לו  וחטא  לו  הצר  ואפילו  חפיצה, 

יקום ולא יטור, וזהו דרכם של 
אבל  הנכון,  ולבם  ישראל  זרע 
אינן  לב  כוכבים ערלי  העובדי 
נצח,  שמרה  ועברתן  אלא  כן 
הגבעונים  על  אומר  הוא  וכן 
נתפייסו  ולא  מחלו  שלא  לפי 
ישראל  מבני  לא  והגבעונים 

המה )רמב"ם פ"ב המל' תשובה ה"י(]3[.

למחול במהירות
ג.    כל הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח 
חכמים נוחה הימנו]4[ )רמב"ם פ"ה מהל' חובל ה"י, שו"ע 

חו"מ סי' תכב ס"א(.

מתכוון לטובה
אם  למחול  ולא  להתאכזר  לנפגע  ד.   מותר 
כדי  מחילה]5[,  המבקש  לטובת  מתכוין  הוא 
שיכנע לבבו הערל ולא יהיה רגיל בכך]6[, או 
שחושש שלא יבוא לו לעצמו איזה רעה ע"י 
שימחול לו דאז אינו צריך למחול לו לפי שחייו 
מג"א שועה"ר(]7[,  תרו,  סי'  )רמ"א  חבירו  לחיי  קודמין 

ומכל מקום צריך להסיר מלבו השנאה ממנו 
אחרי שבאמת ביקש ממנו מחילה )משנ"ב סק"ט(.

מוציא שם רע
ה.  המוציא שם רע]8[ אין צריך למחול לו בכל 
פעמים  כמה  מחילה  יבקש  אם  אפילו  ענין, 
)רמ"א שם(, משום דאפשר שיש בני אדם ששמעו 

וידמה  הפיוס  שמעו  ולא  עליו  הלעז  הוצאת 
להם שאפשר שהלעז הוא אמת ולא יצא עדיין 
ענוה  ומידת  סק"ה(,  )מג"א  מחשד  נקי  זה  אדם 
ולמחול  יצרו,  לכוף  שיכול  הוא,  וחסידות 
במחילה גמורה, אף שהדבר קשה )שם בשם יש"ש 

ב"ק פ"ח סי' ס"ג(.

כבוד אבותיו
אבותיו,  בכבוד  ופגם  לאחד  שחירף  ו.    מי 
אף על פי שרצה למחול על כבודו, אין בידו 
וצריך  אבותיו,  בכבוד  זה  שפגם  מה  למחול 
סי'  אפרים  )מטה  מאבותיו  מחילה  לבקש  המחרף 

תרו ס"ז(.

]1[ בספר נימוקי שמואל )על רש"י( כתב ויש להעמיק קצת ולדייק 
מלת 'מכאן' דקאמר רש"י ז"ל, מהיכא קא דייק לה רש"י ז"ל, ושמעתי 
בשם החכם השלם כמוהר"ר חיים ן' עטר נר"ו, דמדלא קאמר קרא 
אינו  'ויתפלל'  דהאי  מינה  שמע  העם',  בעד  ה'  אל  משה  'ויתפלל 
לשון תפילה אלא לשון רצוי כלומר, נתרצה להם משה, עכ"ל, עיי"ש 

שהביא ביאור הדרש מעוד גדולי ישראל.

]2[ וז"ל המדרש שם, ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו, ידעו שדיברו 
במשה ונשתטחו לפניו, ואמרו התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש, 
להודיעך את ענותנותו של משה, שלא נשתהה לבקש עליהם רחמים, 
ולהודיעך כח התשובה, כיון שאמרו חטאנו, מיד נתרצה להם, ללמדך 
שאין המוחל נעשה אכזרי, ומנין שאם סרח אדם לחבירו ואמר לו 
לי  חלילה  אנכי  גם  חוטא, שנאמר  לו שנקרא  מוחל  ואינו  חטאתי, 
כשבאו  אימתי  כג(,  יב,  )ש"א  בעדכם  להתפלל  מחדול  לה'  מחטא 

ואמרו לו חטאנו, שנאמר ויאמרו חטאנו וגו'.

וכן שנינו במשנה )ב"ק צב, א( מנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי 
שנאמר )בראשית כ, יז( ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים 

את אבימלך וגו'.

ממשה  הילפותא  דעיקר  רש"י  כתב  מדוע  דצ"ע  העירו  והאחרונים 
סי'  )או"ח  אליהו  יד  ובשו"ת  )שם(,  במשנה  כדאיתא  מאברהם  ולא 
כ"ח( מיישב דהוה קשה ליה לרש"י דבאברהם אינו מפורש שאבימלך 
חסידות  מצד  עשה  דאאע"ה  או  וי"ל  שימחול,  מאברהם  ביקש 
שהתפלל, או עכ"פ שצריך להתפלל אעפ"י שאינו מבקש ממנו, על כן 
פי' דעל כרחך גבי מרע"ה מצינו שלא התפלל עד שבקשו ממנו ע"ז 
ממילא מהשתא שפיר למדין מאאע"ה שבקשו ממנו שיתפלל עליהם 
אעפ"י שאינו מפורש בקרא דמסתמא לא עשה אאע"ה לאבימלך יותר 
ממרע"ה לישראל ולפ"ז י"ל דמרע"ה מחל להם באמת תיכף אך לא 

התפלל עליהם עד שבקשו ממנו, עיי"ש.

]3[ כתב בספר מהרי"ל )הלכות ליל יוה"כ הובא בשו"ע סי' תר"ו( דרש 
מהר"י סג"ל דכל אדם יבקש מחילה מאת חבירו אם עשה לו מאומה, 
הן בדיבור או במעשה, ואם אין מוחל בינו לבינו, יביא ג' בני אדם 
ויבקשהו בפניהם, ואם אין רוצה בפעם ראשון, ישנה או ישלש, ואם 
עדיין העיז פניו מלכפר לו יביא עשרה בני אדם ויעמידם שורה אחת 
לפניו ויאמר בפניהם חטאתי אל פלוני ואין רוצה למחול לי, וילך 
ומרחם  לפניו  עצמו  רואה שהוא השפיל  הוא  ברוך  הקדוש  אז  לו, 
ומוחל וסולח לו, ובשלש מיני רצויין ירצנו כדאשכחן גבי יוסף דאמרו 
)בראשית נ, יז( אנא שא נא, והיבוקש למחול לא יהא אכזרי מלמחול, 
כי איך יעיז את פניו מלמחול, הלא הוא עמד ומבקש כל היום מאת 
אדון כל למחול לו עונותיו, כ"ש וכ"ש ובן בנו דכ"ש דהוא ימחול 
אכזר  הוא  אם  אדם  וידע  ותולעה,  רימה  אנוש  הוא  באשר  לחבירו 
מלמחול גם הקדוש ברוך הוא אינו מוחל לו, דכתיב נושא עון ועובר 

פשע )מיכה ז, יח(, למי הוא נושא עון, למי שעובר על פשע.

]4[ בספה"ק צווארי שלל )הפטורת וילך( עה"פ ארפא משובתם אוהבם 
נדבה, כתב וז"ל ארפא משובתם וכו' אפשר ארפא כביכול, דהעונות 
יש  ובתשובה  הקדוש,  בזוהר  כנדרש  ח"ו  דשכינתא  גדפוי  מכבידין 
צד רפואה לכביכול וזהו ארפא משובתם, ושמעתי מפה קדוש הרב 
המופלא חסידא קדישא כמה"ר חיים ן' עטר זלה"ה שאחד זלזל בת"ח 
אחד, והוא ז"ל ]האוחה"ק[ היה מפייס לת"ח למחול למזלזל, וכה ענה 
הת"ח, ידיע למר כי כבר מחלתי בלב שלם, כי הזוהר אומר )רעי"מ 
ח"ג כח, ב( דעונות ישראל מכבידין גדפוי דשכינתא, וזה זלזל בי על 
יש צער לשכינה ח"ו, לכן  ועי"ז  לו עון  ה'  יחשוב  ובודאי  לא דבר 
מחלתי תכף כדי שיתכפר העון ולא יהיה צער לשכינה, והנאהו להרב 

הנזכר והוא מוסר גדול למי שיש לו לב.

סעיף  ובאמת שהוא  כתב,  כ"ג(  אות  מ'  )מערכת  לפי  ובספרו דבש 
המעביר  כל  סגולת  טעם  שזהו  ואפשר  שמים,  ליראת  ועיקר  גדול 
על מדותיו )ר"ה יז, א( כי בזה כביכול מעביר העון שלא יהיה צער 

לשכינה, ועל פי דרכו מעבירין על פשעיו, דכיון שהוא גורם לשכינה 
נחת רוח ע"פ מדותיו מעבירין לו ע"כ פשעיו שלא יהיה צער לשכינה 

מסיבת עונותיו, וזהו מדה כנגד מדה.

וג"ע הרחיד"א זיע"א הביא עובדא זו עוד כמה פעמים בספריו הק' 
ובסוף מראית העין על מסכת ברכות כתב וז"ל, ודע שלהיות ענין זה 
יקר בעיני ודקדוק בעבודת ה' אני מביאו כמה פעמים כי עי"ז ישמע 

חכם ויוסף לקח.

אהרן  רבי  הרה"ק  של  אביו  מסופר,  רע"ה(  )עמ'  שו"ב  ר"י  בכתבי 
הגדול מקארלין זיע"א, הוא הצדיק הנסתר רבי יעקב ז"ל, היה שמש 
של בית המדרש בעיר יאניווא שליד פינסק, והיה שם השליח ציבור, 
וקרה פעם, שבעת עמדו לפני העמוד בתפילת כל נדרי, והאריך מאד 
בתפילת הלחש, עד שכל הקהל סיימו כבר את התפילה, והוא עדיין 
עמד, וכשגמר תפילתו הלך אליו גביר אחד מראשי הקהל וסטרו על 
הלחי שני פעמים, ואמר אליו איך אתה מעיז להאריך כ"כ בתפילתך 
כלום,  ענה  ולא  כלל  הגיב  לא  והוא  עליך,  ימתינו  הקהל  עד שכל 
אלא חזר למקומו בחזרת השלושה פסיעות, והתחיל בתפילת יעלה, 
והיו רבים מהקהל שחרה להם הדבר הזה, אך לא ענו דבר כדי שלא 
לבלבל את התפילה בליל יום הכיפורים, אחר יום הכיפורים בא אליו 
איש אחד מהנגידים לבית השמש ואמר אליו, בבקשה מכם שתמכרו 
אחר  הקהל  ראש  אותו  לכם  שסטר  הלחי  מסטירת  הזכות  את  לי 
התפילה ואתם לא עניתם כלום, וכל מה שתרצו אתן לכם עבור זה, 
וענה לו ר' יעקב תאמינו לי שאין לי מה למכור, כי תיכף ומיד בטרם 
שחזרתי אל העמוד מחלתי לו במחילה גמורה, בלי שום תרעומות 

כלל, כי בוודאי אין זה מן היושר שכל הקהל ימתינו על השמש.

ובספר פרי ישע אהרן )עמוד א'( מובא שאז כשמחל בלבו נתבשר רבי 
יעקב מיד שבזכות זה יוליד בן אשר יאיר את עיני ישראל, ויחזיר את 
העם לתשובה, כדי לקבל עליהם עול מלכות שמים שלימה, וכך היה 

שבשנה זו נולד לו בנו הרה"ק רבי אהרן הגדול זיע"א.

]5[ בספר הקדוש אמרי פינחס )פר' בהעלותך אות ש"י( מסופר על 
ואח"כ  לו מאד,  זיע"א שאדם אחד הרע  עינים  מרן הרה"ק המאור 
התחיל לירד מנכסיו והוצרך לפייס את המאור עינים, וכמה פעמים 
היה מפייסו והיה משיב לו כמו שאתה מפייסני כך אני מוחל לך, עד 
שפעם אחת מחל לו בלב שלם והתחיל להתפלל בעדו, וכל מה שהיה 
מתפלל בעדו יותר היה האיש הנ"ל מחוסר לחם יותר ביסורין ודלות 
רח"ל, ואמר הוא ז"ל אני לא הייתי חייב בדבר הזה כלום, שהתפללתי 
בעדו בלב שלם, אך שזה גרוע יותר כשהצדיק מוחל על עלבונו בכל 
לבו אז השי"ת תובע עלבונו, ולכך כתיב )במדבר יב, ג( והאיש משה 

עניו מאד ולא הרגיש בזיונו, ולכך תבע השי"ת נקמתו.

ובספה"ק כתר תורה )פ' וישב( עה"פ וגם פה לא עשיתי מאומה כי 
שמו אותי בבור, כתב וז"ל ע"פ דשמעתי מהצדיק ר' נחום זצללה"ה 
בשם הצדיק הבעש"ט זצללה"ה פי' הכתוב במשלי גם ענוש לצדיק 
לא טוב, דהרשע המריע להצדיק ומריע לו אי אפשר שהשי"ת ינקום 
מהרשע כל עוד שהצדיק אינו מוחל לו רק כשהצדיק מוחל לו ואינו 
חפץ בנקמת הרשע אז נוקם השי"ת מהרשע וזהו גם ענוש פי' אימתי 
העונש להרשע, לצדיק לא טוב כשאינו טוב בעיני הצדיק שינקום 
השי"ת מהרשע אז היא הנקמה ע"כ ודפח"ח, ואפשר דזה הוא כוונת 
הפסוק בתהלים ראיתי רשע עריץ פי' שמאריך ברשעתו ולמה אין 
כשיעבור  פי'  איננו  והנה  ויעבור  הכתוב  אמר  כן,  בגלל  מפלה  לו 
לו הצדיק כמארז"ל מעביר על מדותיו אז והנה איננו, והנה יושפל 
הרשע כו' ועיי"ש ועפי"ז פי' הפסוק וגם פה לא עשיתי מאומה וגומר 

עכ"ל.

וכעי"ז מסופר בספר שיח שרפי קודש )מערכת והוי זהיר בגחלתן( 
שמעתי מזקן אחד איש אמונים וירא שמים מעיר קאזניץ שסיפר לי 
מהגאון הצדיק ר' יחזקאל הלוי זיע"א חתן הרה"ק המגיד מקאזניץ 
נסע  שפ"א  שסיפר  מדריגה,  ובעל  מופת  לאיש  נודע  שהיה  זיע"א 

לדודו שהיה רב גדול בתורה במדינת אונגארן באיזה עיר והיה איזה 
ימים אצלו וכשנסע מאתו בחזרה, אמר לו דודו מפני שאתה נוסע 
מכאן למדינה אחרת אוכל לספר לך מה שקרה לי זה הרבה שנים, 
שהיה  עם  מהמון  כפרי  איש  על  והעידו  אנשים  ב'  אלי  באו  פ"א 
מחזיק החלב מהפרות של האדון מהכפר פלוני, ואמרו שני האנשים 
שראו אותו שנתייחד עם נכרית אחת, ותיכף עשיתי כרוז שכל אנשי 
הכפרים של הגליל שלי יבואו לפ"ק על ש"ק לשמוע ממני דרשה, 
מחומר  וכו'  מוסר  דברי  הרבה  עם  דרשה  אמרתי  ואני  כולם  ובאו 
עוון יחוד שבזה לבד ג"כ יש איסור מן התורה, וראיתי שהרבה מהם 
נתעוררו לתשובה ומהם הורידו כנחל דמעה ואני הסתכלתי בעיקר 
על הכפרי הנ"ל וראיתי שלא קם ולא זע ולא נתפעל כלל מדרשתי 
ואמרתי עוד וג"כ לא נתעורר לבוא אצלי להתוודות על עוונו ולבקש 
לו  ואמרתי  אותו  וקראתי  להתאפק  יכולתי  ולא  תשובה,  לו  לסדר 
רשע תן תודה כי עבורך עשיתי כל הרעש הזה כי העידו לפני וכו' 
ואז  וגערתי בו עוד, והוא באחת אני לא,  כנ"ל, והשיב לי אני לא, 
אמרתי להכפריים לכו ואכלו כי שבת היום אך למחר אעשה בו נקמה, 
והיה בדעתי להחרימו, והנה במוצש"ק כאשר ישנתי בא אצלי אבי 
מבייש  היית  היום  כי  עשית  מה  בני  לאמור  לי  ואמר  ע"ה  המנוח 
ברבים לצדיק הדור שהוא מהצדיקים הגדולים הנסתרים שמקיימים 
הפסוק והצנע לכת וגו' לכן תסע תיכף לפייסו, אך השמר לך שלא 
ואמרתי דברי חלומות לא מעלין  והנה חלום  ואיקץ  תפרסם אותו, 
ולא מורידין ואעפ"כ למיחש לזה לא רציתי עוד לעשות מעשה החרם 
ואז  השלישית,  בלילה  וכן  כנ"ל  אבי  עוד  אלי  בא  השניה  ובלילה 
שכרתי בבוקר עגלה ונסעתי להכפר ההוא ובאתי לביתו ולא מצאתיו 
ושאלתי לאשתו היכן בעלה ואמרה לי שזה איזה רגעים מקודם יצא 
נסעתי  ולמחרת  לביתי  ונסעתי  בא  ולא  היום  כל  והמתנתי  מהבית 
לשם  לנסוע  התחלתי  אח"כ  וכן  כדאתמול  הי'  כן  וגם  לשם  שוב 
פ"א בשבוע ואח"כ פ"א בחודש ובכ"פ כשאני בא לביתו אומרת לי 
זוגתו שזה איזה רגעים אחדים שהלך ויצא מהבית וכבר עבר עשר 
שנים שאני נוסע אצלו לפעמים ועדיין לא זכיתי להכיר אותו צדיק 
ולפרסמו אין לי רשות כנ"ל, ואני מבין שזה הוא לפי שמרגיש ברוה"ק 
לי  למחול  כמוכרח  יהיה  ואז  לי  לפייסו שימחול  אצלו  נוסע  שאני 
לכבודי, ויודע שעי"ז יענשו אותי ממרום וכ"ז שלא מחל לי ויש לי 

עגמת נפש ויסורים מזה זה תולה ומגין עלי שאינני בר עונשין.

]6[ בספר אור גנוז )לקוטי דברים אות ט"ו( מספר נכדו של הרה"ק רבי 
שלום משאץ זיע"א, שבליל כל נדרי, הייתי נוכח בביהמ"ד שאחד בא 
לבקש מחילה מזקיני, ונתן לו ידו, אבל זקיני לא השיב לו היד תיכף, 
רק אמר לו, שהוא מוחל, רק לפי התנאי של השו"ע, וכמובן הנ"ל 
אמר כן, והשיב לו ידו, במוצאי יוהכ"פ בתוך הסעודה שאלתי אותו 
על זה, הא כתיב בשו"ע שהמוחל לא יהי' אכזרי, ע"ז השיב לי, שאלת 
יהיה  שזה  מבין  כתוב שאם  שו"ע, שמה  איש  אני  אבל  טוב,  אותי 
עוד הפעם אינו צריך, עם האיש הלזה הבנתי שאני צריך להשתמש 

בהלכה זו, היד שלי אינו משחק, ע"כ.

]7[ מקור דין זה מהמסופר בגמ' יומא )פז, ב( שרבי חנינא הקפיד על 
רב, ורב בא לפייסו י"ג פעמים ולא הסכים להתפייס, והטעם לכך 
היה כי רבי חנינא ראה בחלום שרב עתיד לעלות לגדולה להיות ראש 
ישיבה, ורבי חנינא שהיה הראש ישיבה, דאג שמא ימות, לפי שאין 
מלכות נוגעת בחברתה, לכן ביקש לדחות אותו שיברח לבבל ושם 

יהיה ראש הישיבה, עיין בב"ח ובט"ז שם.

כי הן  יג(  )ח"ב סי'  ]8[ בהגדרת מוציא ש"ר עיין בשו"ת חיים שאל 
בעון חוללנו ובזמנינו זה דבר רגיל לומר על הסוחרים שהם גנבים 
וגזלנים, ואין כוונתם שהם גנבים וגזלנים ממש, רק שיודעים לעשות 
תחבולות כמקח וממכר וחילופיהן עד שהם מרויחים, ועל כן אפשר 
שאין בזה דין מוציא שם רע ממש מאחר שרגילים בזה ואין כונתם 
לומר גנב וגזלן ממש, א"כ לא יהיה חמור כל כך כדין המוציא שם רע 

הגם שודאי הוא איסור גמור.

ריצוי ופיוס ומחילה
ַעד ָהָעם )במדבר כא, ז(   ה ּבְ ל ֹמׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ

על שפת הבאר
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באר בשדה- שטפנשט

מצבת הרה"צ רבי יחיאל מיכל ווסרמן זצ"ל רב בחולון 
נסתלק ח' סיון תשמ"ח ומנו"כ בחולון, על המצבה 

נחרט: "זה הקבר אשר כריתי לי ולרעיתי בחיים בשנת 
תשל"ח, כריתי תרתי במשמע"

>>
מצבת הרה"צ רבי 

אלתר ישראל ווסרמן 
זצ"ל רב שכונת נוה 

דוד חיפה נסתלק י"ב 
סיון תשד"מ ומנו"כ 

בהר הזיתים

מצבת הרה"צ רבי אהרן יצחק ווסרמן זצ"ל רב ביהכ"נ 
המרכזי הדר כרמל בחיפה נסתלק א' דר"ח תמוז תשל"ח 

ומנו"כ בבית העלמין חוף הכרמל בחיפה על המצבה נחרט: 
"חכם חרשים ונבון לחש צנוע עניו רב פעלים"

מצבת הרה"צ רבי פנחס אליהו ווסרמן זצ"ל רב קהילת 
דורוהוי נסתלק ט"ז טבת תשנ"ז ומנו"כ בהר המנוחות 
ירושלים, על מצבתו נחרט: " עמד על משמרת הקודש 

מתוך מסירות נפש ושמר על גחלת ישראל שלא 
תכבה"

***

***

***

חכמי 
רומניה



6 באר בשדה- שטפנשט

השבוע בחרנו להציג במדורינו "מצבות מספרות" אודות משפחת הרבנים לבית ווסרמן, שהיו מהיושבים 
ראשונה במלכות שטפנשט ומחשובי משפחות הרבנים ברומניה, ששלושה מהם חלים ימי הילולתם 

בחודש סיון-תמוז.

אבי המשפחה הגה"ח רבי 
משה חיים ווסרמן זצ"ל

ה  ח פ ש מ מ
היה  מיוחסת 
משה  רבי 
ווסרמן,  חיים 
י  א צ א צ מ
רבי  הרה"ק 
קיצעס  וואלף 
ד  י מ ל ת
ט  " ש ע ב ה
כבנו  הקדוש, 
משולם  רבי 
ונכדיו  זוסיא 
קנה  הרבנים 
ודעת  חכמה 
בישיבת  ולמד 
 , ב ו נ י ש י ק
עסק  לימים 
ת  כ א ל מ ב
והיה  הקודש 
מספר  מעניין  סיפור  פוצינטיי,  בכפר  בעיקר  שו"ב 
נכדו, כי בקשינוב היתה חנות ידועה למנופקטורה 
)חנות אריגים( שהיתה שיייכת לר' צדוק רוזנפלד ע"ה, 
פעם הלך עם זקנו ר' משה חיים לקנות אריג למעיל 
חורף, ובינתיים התפתחה שיחה עם ר' צדוק - שהיה 
חבירו וידידו משכבר הימים - אודות הדין וחשבון 
שיצטרכו להגיש בבוא היום בבי"ד של מעלה, ואמר 
מקנא  אני  שוחט,  שהיה  חיים  משה  לרב  צדוק  ר' 
בך, אמנם אינך עשיר כמוני אבל אין לך את פיזור 
הנפש והדאגות שלי כל יום לכסות השטרות וכדו' 
וכל הקשור למסחר, והנה בעולם הבא אתה תצטרך 

לתת דין וחשבון רק על בין אדם למקום, ואילו אני 
אצטרך לתת דין וחשבון גם על בין אדם לחבירו... 
נענה ר' משה חיים ואמר לו: האמן לי, כשאני מטריף 
עוף לאשה עניה אינני ישן שבועות שלמים... זה לך 
העולם הזה שלי... וגם לעולם הבא לא אוכל לכפר 

על זאת, אפילו אם היה לי כל העשירות שלך....

יהודי  של  לרוחניותם  רבות  דאג  חיים  משה  רבי 
הכפר שלא על מנת לקבל פרס, ואף דאג לשלוח את 
בניהם ללמוד בישיבה, ואכן בפעילותו עשה פירות 
וכמה וכמה בחורים טובים בישיבת קשינוב חייבים 
את עלייתם בתורה ויראה לרבי משה חיים ששלחם 

לישיבה ועשו בה חיל.

בנו הגה"ח רבי משולם זוסיא 
יהודה ווסרמן זצ"ל

נולד  ווסרמן  זוסיא  משולם  רבי  החסיד  הגאון  בנו 
בשנת תרל"ג באהריוב שבמחוז בסרביה ובגיל ילדות 
נודע לכל כי לגדולות נוצר, בהיותו בגיל שבע נכנס 
ללמוד בישיבת קשינוב פאר יהדות בסרביה רומניה. 
והיה  אהריווער"  "זושא  בשם  הכל  כינוהו  בישיבה 
ידוע כמתמיד גדול, לימים סיפר לבניו של רבי זושא 
אחד מתלמידי הישיבה באותן שנים, בזה"ל: הרבה 
זצ"ל...  אביכם  מחמת  השכנים  שנת  נדדה  לילות 
שובה  מאוד  ערב  קול  היה  זושא  לרבי  כי  והסביר 
קמים  השכנים  היו  בלילות  לומד  וכשהיה  לבבות 

משנתם ויושבים ומאזינים לקול למודו הערב...

רבי משולם זושא יהודא זצ"ל הוצא להורג על ידי 
בכ'  למרומים  ונתעלה  עיר  של  ברחובה  חיילים 
כסלו שנת תרפ"ג )וי"א תר"פ( הי"ד, מנו"כ בקישינוב 
יתכן באהריוב(, אלמנתו מרת רבקה  )ואולי  שבבסרביה 

של  וגידולם  חינוכם  עול  את  שכמה  על  נטלה 
היתומים ובזכותה עלו ונתעלו במעלות רבות בעולם 
ווסרמן  משפחת  חשיבות  אודות  והרבנות.  התורה 
ברומניה מסופר כי כשהגיע הגר"י הלפרין שליט"א 
רב דרמות ירושלים לאדמו"ר מסקווירא שליט"א עת 
במשפחתו  חתונה  לקראת  להתברך  בארה"ק  שהה 
עם בת הרה"צ ר' שלמה ווסרמן שליט"א רב דחסידי 
לעלוב בירושלים, התבטא האדמו"ר שליט"א ואמר: 
"דער טוטע האט גזאגט" אבי אמר שמשפחת ווסרמן 
רומניה.  בכל  והחשובות  היפות  מהמשפחות  היו 
ואכן כאשר הגיע הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא 
שהתקיימה  שליט"א  אדמו"ר  בנו  לחתונת  זצ"ל 
למשפחת  האחים  שלושת  לקו"פ  הגיעו  בארה"ק, 
הרבנים ווסרמן, הרבי התרגש לראותם חיים וקיימים 
בארה"ק כאשר הוא זכר אותם מקלארש שבבסרביה 
איז  "דאס  ואמר:  התבטא  ואז  במחיצתו,  שהו  שם 
מיינע מענטשען", אלו אנשים שלי, וכשחזר לארה"ב 
הפליג לספר כי פגש בארה"ק את האחים הרבנים 

ווסרמן ושזה היה לו שמחה גדולה.

בנים שזכו לעלות  היו ארבעה  זושא  לרבי משולם 
)ובנוסף  זה  מאמרינו  נסוב  ועליהם  ברינה  לארה"ק 
היו לו עוד שני בנים שנותרו בבסרביה( אשר כמובן הבאנו 
כדרכינו ממה שדלינו באוצרותינו ואספנו ממקורות 
מכיון  רומניה שברשותינו,  חכמי  ומארכיון  נאמנים 
נכתבים  בה  הראשונה  הפעם  זו  הנראה  שכפי 
פונדק  אל  יחדיו  הללו  הרבנים  תולדות  ומרוכזים 
ואנו  כל פרטי התולדות  אל  הגענו  ולא  יתכן  אחד 
אין לנו אלא לקוות כי מאמרינו זה יעורר את בני 
ומוקירי  ממכירי  רבים  את  וכן  הענפה  המשפחה 
עוד  ולפרסם  לתעד  ולרכז  להוסיף  הללו  הרבנים 
צדיקים  אחרון  דור  יידע  למען  העבר  מקרות  ועוד 

מה פעלו.

1. הרה"צ רבי יחיאל מיכל ווסרמן זצ"ל רב בחולון
זוסיא ווסרמן היה רבי  בנו הגדול של רבי משולם 
יחיאל מיכל ווסרמן, כאביו וזקינו גם הוא גדל בתורה 
בישיבת קשינוב ואף קיבל היתר הוראה ולימים אף 
מסר שיעורים בישיבה. לימים התמנה כרב בסעווען 
ברומניה, בזכות שעבר מבסרביה לרומניה לא גורש 
חייו  והיו  קישינוב  יהודי  כשאר  לטרנסניסטריה 

לשלל.

שליט"א  טוביאס  מרדכי  משה  רבי  הגה"צ  מספר 
אליהו  פנחס  רבי  הרה"צ  של  וחתנו  קדימה  אב"ד 
זצ"ל  ניאמץ  פיאטרא  האבד"ק  אבי  כאשר  ווסרמן: 
למד בקישנוב היו שם כמה מסלולים, מסלול הוראה 
ומסלול גפ"ת, הגאון רבי משה'לה דיין היה מלמד 
למד  אבי  גפ"ת,  למדו  הצעירים  והבחורים  הוראה, 
עד שנת תרצ"ו-ז בישיבה בקישנוב, אבא היה מתאר 
איך שר' משה'לה לימד את לימודו, היה זה בלי ניגון, 
והיה מדגים את סדר לימודו בקולות 
אמר  מעכל  רבי  הדוד  גם  וברקים, 
שלם  ענין  היה  חולין,  שכשלמדו  לי 
גדול להגיד  מהשיעורים, דהיינו עסק 
שיעור בגפ"ת, ואחיו של ר' מעכל רבי 
ישראל שמע שיעורים שם בישיבה מר' 
לרב  מכיון שר' מעכל התמנה  מעכל, 
בסיווען שברומניה הוא ניצל מהגירוש 
לטרנסנסטריה, שהיה בתש"א-ב אולם 
כן  )שכונה ארקה(  יצחק  רבי אהרן  האח 
מספר  זכורני  לטרנסנסטריה,  גורש 
הרב טוביאס, בביתנו שרד פתק קטן 
שכתב ארקה, בו הוא ביקש עזרה לגולי 
שמעולם  כתב  כן  כמו  טרנסניסטריה, 
לא הבין את הפסוק מספר דברים "מזי 
כפן",  "נפוחי  תרגם  והתרגום  רעב" 

מצבת זוגתו הרבנית בסמוך לקברו בחולון

הגה"צ מוהר"ש טוביאס זצ"ל אבד"ק 
פיאטרא ניאמץ רוקד מצווה טאנץ עם 

ידידיו וריעו הגאון רבי יחיאל מיכל וסרמן 

יושבים מימין לשמאל הרה"צ רבי משה 
חיים וסרמן ראש השושלת, רבי תנחום 

בק, העומד הוא הרה"צ רבי אלטר ישראל 
וסרמן נכדו של רבי משה חיים ווסרמן

הרה"צ רבי מעכל ווסרמן זצ"ל בנישואי 
אחיינו

משמאל הרה"ק מרימניץ משוחח עם הרה"צ אלטר ישראל וסרמן זצ"ל. מימין נראה האדמו"ר מסערט ויזניץ זצ"ל משוחח עם ראש ישיבת סאטמאר בחיפה 
הג"ר חיים אליהו שטרנברג זצ"ל
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מרעב  מתנפחים  אנשים  עיניו  במו  שראה  עד 
נהרג  בתש"ב  בטרנסניסטריה.  הגלות  ברחובות 
והישיבה  הישיבה  ראש  זצ"ל  צירלזון  המהרי"ל 

התפזרה לכל עבר.

מוסיף הגאון רבי אלימלך ווסרמן שליט"א אב"ד 
רבי  הדוד  למד  בקישנוב  בישיבה  בירושלים: 
יחיאל מעכל עם האדמו"ר מרימניץ זצ"ל, והיה 
נחשב לרבו בנגלה. פה כשעלה מרומניה לארה"ק 
בשנות החמישים כיהן רבי מעכל ברבנות חולון 
בשכונת ג'סי כהן, הוא עצמו היה גר בפרופסור 
שור, רבי מעכל לא זכה לזש"ק, והוא גידל בבית 

את בת משפחתו שהייתה לו כבת.

הגה"צ  עם  שערכנו  נוספת  בשיחה 
אבד"ק  שליט"א  טוביאס  הגרמ"מ 
קדימה והרבנית תחי' אודות דודם הגאון 

הרב מעכל ווסרמן וכן על משפחת ווסרמן 
הוסיפו לנו פרטים נוספים מזכרונם.

הרב טוביאס: אני הכרתי את הרב יחיאל מיכל ווסרמן, 
הוא היה תלמיד חכם, והוא היה אומר שיעור יומי 
בישיבת קישינוב, היה בעל הוראה, הוא נפטר בח' 

סיון ומנו"כ בחולון, והוא הדוד של הרבנית.

הרבנית: ר' מיכל עלה לארץ ישראל בסביבות שנות 
לאחר  גם  הרב  היה  שם  מסעווען,  עלה  הוא  ה50. 

שחזרו מהמחנות.

אבי רבי פנחס אליהו התייתם מאביו בגיל קטן, אחיו 

ר' מיכל ווסרמן ור' אהרן ווסרמן גידלו וחינכו אותו, 
ר' מיכל היה הרבי של אבי ושל חמי הרב מפיאטרא 
הם  שם  בקשינוב,  בישיבה  זצ"ל[  טוביאס  מוהר"ש  ]מרן 

למדו יחד באותה שיעור.

ואמם הסבתא  הצעירים,  היו  ישראל  ר'  ואחיו  אבי 
רבקה הביאה אותו לישיבה, כדי שילמד שם בתלמוד 

תורה, ור' מיכל היה הרבי שלהם.

יוסף  ר'  של  לבתו  נשוי  היה  מיכל  ר'  סלמון:  הרב 
רבי  של  חתנו  היה  יוסף  ור'  מבוהוש,  אבראהם 
זצ"ל  טוביאס  המהר"ש  של  זקינו  האנגר  שמואל 
"מלאך  לו  שהיה  אמרו  ניאמץ,  פיאטרא  אבד"ק 

שלמד עמו מן השמים".

בשנות  בגולה  כשהיתה  פיגא  הרבנית  הרבנית: 
המלחמה, היא החזיקה את הבנים של ר' ישראל, 
שהיו קטנים, ולמדה עמהם א' ב' וברכות, ולאחר 
מכן באו לדורוהוי לאבא וסבא שלי שהתגוררו 

שם.

שנשארו  ההורים  ללא  ישראל  לארץ  כשעלינו 
הוא  שבחולון,  ביתו  להתגורר  הלכנו  ברומניה, 
ימים  שהינו  שם  אבינו,  של  הגדול  האח  היה 
וכולנו  השני,  כבית  לנו  והיה  רבים,  ושבועות 

יצאנו לחופה מהבית שלו.

על  מאד  אהוב  היה  שהוא  איך  בחולון  ראינו 
האוכלוסיה הגדולה של חולון, גם היהודים מבני 
עדות המזרח מאוד אהבו אותו, שלא לדבר על 
האשכנזים שלא עשו דבר בלא לשאול בדעתו, 
היו  ליל שבת  בכל  הליטאים.  והן  הן החסידים 
החיים  אור  לומדים  והיו  העיר  בני  אליו  עולים 
הקדוש. כאשר הגיע הרב לנדמן לחולון, עם ילדיו 
קטנים, הוא היה עוזר לו הרבה ושמח שהגיע לכהן 
ברבנות בחולון ובכך תתפתח חולון מבחינה רוחנית. 

הרב מעכל ווסרמן האריך ימים והיה כבן פ"ו שנה.

היה לנו בן דוד רבי פנחס שלום ווסרמן זצ"ל נפטר 
בט"ז כסלו חודש בדיוק לפני פטירת אבי הוא גם 
טמון בהר המנוחות הוא היה חסידי שטפנשט נלהב 
בציון  להתפלל  ישועות  נצרכי  הרבה  מביא  והיה 

הקדוש בגבעתיים.

נלב"ע ח' סיון תשמ"ח ונטמן בחולון

2. הרה"צ רבי אהרן יצחק ווסרמן זצ"ל רב ביהכ"נ המרכזי הדר כרמל בחיפה 

שלא  יצחק  אהרן  רבי  היה  הבנים  מארבעת  השני 
אחיו  ושאר  זוסיא  משולם  רבי  כאביו  לזש"ק,  זכה 
רומניה,  שבבסרביה  קישינוב  בישיבת  תלמיד  היה 
התורה,  מקצועות  בכל  מופלגות  ידיעות  רכש  שם 
במשך שנותו בישיבה היה ליד ימינו ונושא כליו של 
ראש הישיבה הגאון הגדול המהרי"ל צירלסון זצ"ל, 
לאירועים  פעמים  הרבה  ושלחו  בכישוריו  שהכיר 
היה  בסרביה,  שברחבי  ובקהילות  הכנסת  בבתי 

נואם בחסד עליון כשהוא מפליג בידענותו בפסוקי 
התנ"ך מדרשי התורה וסיפורים יהודיים בעלי ניחוח 
קדום. כמו"כ הוסמך לרבנות ע"י גאונה של יהדות 
והגאון  צירלסון,  המהרי"ל  הישיבה  ראש  רומניה 
האדיר הרב מטעפליק אף הוא מקישנוב, היה הולך 
בדרכי החסידות והיה קשור לרבינו הק' משטפנשט, 
ולימים אף הסתופף בצילו של האדמו"ר רבי יעקב 

יוסף מסקווירא עוד בימיו בקאלראש.

הרב  של  כחתנו  כבוד  אחר  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
מסעלטין, הגאון רבי יהושע פרנקל הי"ד.

שהוגלתה  הגולה  עם  הוגלה  השואה  בשנות 
הגיע  זו  מגלות  שחזר  אחרי  לטרנסניסטריה, 
ועסק  לעסקנות  מיד  נרתם  שם  הבירה,  לבוקרשט 
וליהודי  הפליטה  לשארית  חיזוק  מאמרי  בכתיבת 

הגולה, וכן פעל רבות בגיוס כספים עבור אחבנ"י.

בני  של  קבוצה  בראשותו  התארגנה  תש"י,  בשנת 
נוער שעלו לארצנו הק' תוך מסירות נפש, ולאחר 
טלטולי דרך הגיע עמם להולנד ומשם לארץ ישראל.

עם הגיעו לארץ הקודש התיישב בחיפה, למחייתו 
כיהן כמזכיר ראשי בבית הדין הרבני האיזורי וכרב 

כנסת  בתי  ועוד  הכרמל  בהדר  המרכזי  ביהכנ"ס 
מרכזיים, נסתלק בכ"ח סיון דשנת תשל"ח, כשהוא 
מותיר אחריו ספר בעניני דרוש וכתבי ידות בענינים 

שונים. נטמן בבית העלמין חוף כרמל חיפה.

3. הרה"צ רבי פנחס אליהו ווסרמן זצ"ל רבה האחרון של קהילת דורוהוי רומניה
השלישי  הבן 

הרה"צ פנחס אליהו ווסרמן זצ"ל 
מדורוהוי

ת  ח פ ש מ ל
הוא  ווסרמן 
רבי  הרה"צ 
אליהו  פנחס 
זצ"ל  ווסרמן 
בשנת  נולד 
לאביו  תרע"ז, 
הרה"צ  המופלג 
משולם  רבי 
יהודה  זוסיא 
הצנועה  ולאמו 
מרת  והחסודה 
רבקה  שרה 

זצ"ל.

זצ"ל  אביו  את 

בדמי  נפטר  הוא  שכן  להכיר,  זכה  לא 
הכל  בסך  היה  אליהו  פנחס  ור'  ימיו, 
ז"ל  ילד קטן כבן שש-שבע, אבל אמו 
אשת חיל הקדישה את כל כוחה ומרצה, 
וליראת  לתורה  בניה  גידלה  וכאלמנה, 

שמים במסירות נפש.

הגיע  שמונה,  כבן  מאוד,  צעיר  בגיל 
לישיבת קישינוב שבבסרביה, בראשותו 
של הגאון הצדיק החכם השלם כמוה"ר 
והי"ד,  זצ"ל  צירלסון  לייב  יהודה 
שכן  מיוחדת  להתקרבות  זכה  בישיבה 
אחיו  כמג"ש  הגדולים  אחיו  בה  כיהנו 
זצ"ל  ווסרמן  מיכל  יחיאל  רבי  הרה"צ 
אשר מאוחר יותר שימש עשרות שנים 
רבי  הרה"צ  ואחיו  בחולון.  ברבנות 
היו  שניהם  זצ"ל  ווסרמן  יצחק  אהרון 

הרה"צ יחיאל מעכל וסרמן במרכז משוחח )מימין( עם הג"ר חיים אליהו 
שטרנברג ראש ישיבת סאטמאר בחיפה שהיה גיסו של הגר"א פריינד ועם 

)משמאל עם המשקפים( הג"ר שמואל אהרן שזורי זצ"ל מזכיר ביה"ד הרה"ר 
בירושלים

הרה"צ פנחס אליהו וסרמן זצ"ל רבה של דורוהוי בעת תפילתו בקרב בני קהילתו 
בדורוהוי רומניה

הרה"צ אהרן יצחק וסרמן זצ"ל משוחח עם אישיות תורנית רבת הרה"צ אהרון יצחק ווסרמן זצ"ל שושבין בנישואי אחיינו
הוד, תמונה זו הגיעה מביתו של רבי יואל ברנדווין זצ"ל מסטרעטין, 
הרה"צ רבי נחום מאיר פנט זצ"ל האדמו"ר מדעעש ארה"ב זיהה את 
התמונה כדיוקנו של האדמו"ר מבאיאן זצ"ל, לדעת מבינים נראה 
הרב ווסרמן משוחח עם הגאון באר חיים מרדכי מניאמץ זצ"ל, 

ולקוראים הנבונים פתרונים
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מגידי שיעור וכיהנו בראשות הישיבה, מאוחר יותר 
שימש כרב בית הכנסת הגדול בחיפה ומזכיר ביה"ד 

הרבני בעיר זו.

קדושה  "בישיבה  עצמו:  על  מספר  פנחס  רבי 
אחי  ובהשפעת  חינוכי  ראשית  את  קיבלתי  זו 
עם  יחד  למדנו  התורה,  במעלות  עליתי  הרבנים 
חברים שכעבור שנים גדלו והצליחו וגם עשו פרי 
והתפרסמו כרבנים מובהקים ודיינים יושבי על מדין.

בגיל 17 התחלתי כמנהג הימים ההם, ללמוד שולחן 
גינסבורג  ר' משה  הגאון  הדיין המצויין  ערוך אצל 
ראיתי  בהתמדה  לימוד  של  שנתיים  וכעבור  זצ"ל, 
ברכה בעמלה של תורה, הוסמכתי לרבנות ע"י הדיין 

הנ"ל וע"י הגה"צ המהרי"ל צירלסון ראש הישיבה.

בשנת תש"א ואני בן 24 הגעתי לדורוהוי, שם כיהנתי 
בקהילה  הדת  ענייני  כל  וחזן,  מוהל  שוחט  כרב, 
על  קשה  תקופה  היו  ההם  הימים  ידי,  תחת  עברו 
מוראותיה  כל  על  האיומה  השואה  ישראל  עם 
מכלה ומשמידה את מיטב בניה, סלתה ושמנה של 
היהדות, רדיפות, גירושים, רציחות, והם לא פוסחים 
תחילה,  בנו  פגע  קשה  פוגרום  דורוהוי,  עירנו  על 
אחר כך גירושים לטרנסניסטריה ורק בחסדי שמים 
ומרוקנת  מדולדלת  והקהילה  לפליטה  נותרתי 

מיהודיה היקרים, ואני ראה ראית את עני עמי.

בשלהי המלחמה, ואני בתוך הגולה, בעירנו דורוהוי 
העניך  חנוך  כמוה"ר  המופלא  הרה"צ  איתנו  ושם 
אחר  לקחני  הוא  מדורוהוי,  אדמו"ר  זצ"ל  פרנקל 
רייזל  סימא  מרת  רעייתי  ה"ה  לבתו  כחתן  כבוד 
משפחתנו  קן  ובתוך  ביתנו  את  הקמנו  יחד  ע"ה, 
גידלנו בע"ה ארבע בנות ושני בנים נאמנים לתורה 

וליהדות, עלי לציין ולהדגיש שלגדל ילדים - בפרט 
בנות - בתנאי משטר קומוניסטי ללמדם חכמה ודעת 
ולדאוג שישארו נאמנים לה' ולתורתו, דבר נדיר הוא 

לצערנו בימים ההם ובתנאי המקום והזמן".

שנה  כחמישים  כיהן  ווסרמן  אליהו  פנחס  רבי 
במסירות נפש את קהילתו בדורוהוי את ילדיו גידל 
במשטר הקומוניסטי של רומניה, ולימים יספרו בניו 
בימות  רגליו  את  האבא  הדיד  כיצד  בזכרונותיהם 
כדי  לכפר  ומכפר  לעיר  מעיר  המקפיאים  החורף 
לשחוט בקר ועופות ליהודים שחיפשו אוכל כשר. 
קרח  גלידי  מקלפים  היינו  הביתה,  חוזר  "כשהיה 

מזקנו העבות", סיפרו בני המשפחה.

ל"שמורת  נחשבה  בדורוהוי,  המקומית  הקהילה 
טבע יהודית", בתוך ים המערבולות הגויי שמסביב. 
הבירה,  מבוקרשט  מרוחקת  זו  שעיירה  למרות 
החמיץ  לא  ברכבת,  נסיעה  שעות   12 של  מרחק 
מישראל  הרשמיים,  היהודיים  מהאורחים  אחד  אף 
ומהתפוצות, את הביקור בשמורת הטבע בדורוהוי. 
באף קהילה אחרת ברומניה, ובמדינות השכנות, אי 
מוסדות  כל  את  השנים  באותן  למצוא  היה  אפשר 
הדת היהודיים עומדים על תילם ומתפקדים כהלכה 

וזאת בזכותו של הרב ווסרמן זצ"ל.

למרות הנסיבות המיוחדות של המשטר הקומוניסטי 
וניסה לחסל את מתנגדי המשטר, נהג הרב  שרדף 
ווסרמן בגבורה עילאית ומילא את תפקידיו הרבניים 
השתמרה  קהילתו  תתואר.  שלא  נפש  במסירות 
טיפוסית  יהודית  כקהילה  שנים  יובל  במשך 
שהרבנים היהודיים הראשיים, שרי הממשלה, נציגי 
הג'וינט וראשי הסוכנות היהודית- ציינו אותה תמיד 

בהתפעלות רבה. די אם נזכיר, בנוסף לכל מה שצויין, 
את מספרם הרב של ה"שטיבלעך" שהתקיימו בה, 
היהודית,  המסורת  כמיטב  שנחוגו  ישראל  חגי  את 
התורה  שיעורי  ואת  המהודר  השחיטה  בית  את 
קיצו  אל  בא  זה  כל  רב,  בהמון  יום  מידי  שנמסרו 
ביום בהיר אחד של שלהי חודש אב תשמ"ט, הרב 
ווסרמן וזוגתו הרבנית עלו לארץ לביקור קצר לבקר 
את בני המשפחה, אולם בבוקרסט חששו שהם ברחו 
לצמיתות, וכך שלחו אולטימטום לרב שיחזור תוך 
יממה, אחרת כל רכושו יולאם לטובת אוצר המדינה, 
ולקתה  האיום  את  ליבה  אל  לקחה  ע"ה  הרבנית 
בעל  להשאר  והרבנית  הרב  נאלצו  וכך  בליבה, 
בני  של  המפורסם  מאבקם  האבות,  בארץ  כורחם 
המשפחה לשחרור ההורים מהשבי ברומניה ואח"כ 
המאבק לשחרור והחזרת הרכוש היהודי ההיסטורי 
נתפרסם  שהולאם  דור  בשנות  רב  בעמל  שנאסף 
הרב  על  נפל  העיקרי  האשם  חוצות,  כל  בראש 
הראשי לרומניה באותם ימים, מי שכונה הרב הכולל 
ד"ר דוד משה רוזן ז"ל שלהגנתו טען בראש גלי כי 
אם יתיר לרב ווסרמן לעלות לארץ תתפרק הקהילה, 
מה  וקהילה,  דת  שירותי  יהיה  לא  האיזור  וליהודי 
שאכן התברר כצודק, אולם הסוגיה האם ראוי לעכב 
בעד הרבנים ברומניה מלעלות לארץ בשל טענה זו 

לא הוכרעה עד היום.         

משולם  הרה"ח  בנו  נסתלק  תשפ"א  מרחשוון  בכ' 
זוסיא יהודה ז"ל שהיה מחדש האדמורו"ת של זקינו 
העשיה  באמצע  פריחתו  בשיא  נסתלק  מדורוהוי, 
רגש  בשירי  ואנשים  אלוקים  לשמח  זכה  הברוכה, 
ניגונים  בהלחנת  הומיה  ובנפש  רגש  בלב  ונשמה, 

ובהפצתם לרבים, יהי זכרו ברוך.

4. הרה"צ רבי אלתר ישראל ווסרמן זצ"ל רב שכונת נוה דוד חיפה
מבין  הצעיר 
האחים  ארבעת 
הרב  הגאון  היה 
ישראל  אלתר 
נולד  ווסרמן, 
רבי  לאביו 
זוסיא  משולם 
בשנת  יהודה 
למד  תר"פ, 
בישיבה בקשינוב 
בחירי  על  ונמנה 
של  תלמידיו 
צירלזון,  הגרי"ל 
לפרקו  בהגיעו 
אחר  נלקח 
של  כחתנו  כבוד 
האדמו"ר  כ"ק 
רבי  מפרימישלן 
שמרלר  מאיר 

זצ"ל )אודותיו כתבנו בבאר בשדה גליון 281( שקבע את מקום 
האדמור"ים  בצל  הסתופף  בגורא-הומורא,  מושבו 
בשטפנשט ומסקווירא, משעלה לארץ נתקבל כרב 

בנווה דוד בחיפה.

וגלילותיה  בחיפה  מאוד  מוכרת  רבנית  דמות  היה 
היו  ימיו  כל  הדת,  עיקרי  על  רבות  נאבק  כשהוא 
ארוגים בעשיה רבתית למען עניני היהדות כשהוא 
פועל גדולות ונצורות, את צאן מרעיתו ניהל בעצה 
ובתבונה כמו הרבנים בדורות הקודמים היה מלמד 
מצוה  הבר  לקראת  ומכשירם  הקהילה  נערי  עם 
ולפעמים בעת הצורך אף היה רוכש עבורם תפילין 
לפעם  ומפעם  לאורחים  פתוח  היה  ביתו  מכספו, 
אף התאכסנו אצלם רבנים ואדמורי"ם שונים, פעל 
רבות לרווחת בני קהילתו ומחוצה לה ולא רק בערב 
פסח לקמחא דפסחא אלא אף כל ימות השנה בערבי 
בשעתו  הנצרכים,  למשפחות  דואג  היה  שבתות 
כאשר אנשי ה"סוכנות" ביקשו לפנות את מעברות 
שסרבו  העולים  אחבנ"י  רבים  משוכנים  היו  בהם 
שיסייע  "עמידר"  הנהלת  ממנו  ביקשה  להתפנות 

לשכנעם  בידם 
את  לפנות 
ולעבור  המקום 
קבע  לשכונות 
במתק  ואכן 
הסביר  לשונו 
כמה  לתושבים 
להם  כדאי 
והצליח  הדבר, 
 , ם ע נ כ ש ל
נשאל  וכאשר 
על ידי הרשויות 
רוצה  הוא  מה 
ה  ר ו מ ת ב
ואמר  נענה 
היחיד  שהדבר 
מבקש  שהוא 
ה  ר ו ב ח ת ה ש
לא  הציבורית 
והתחבורה  לכך  זכה  ואכן  בשכונתו  בשבת  תפעל 

הציבורית שובתת בשכונתו.

זצ"ל  שמרלר  מאיר  רבי  האדמו"ר  חתן  בהיותו 
מפרימישלאן גורה הומור ברומניה זכה להקים את 
ביתו עם זוגתו הרבנית מרת רבקה הענא שנקראה 
על שם אמו של השר שלום מבעלזא, שהייתה לו 
לעזר רב בכל מפעלותיו הברוכים להפצת היהדות 
אליו  בסמוך  נטמנה  היא  אף  הרחוקים,  ולקרוב 

בחלקת שאץ פרימשלאן בהר הזיתים.

הותיר אחריו זרע ברך השם, רבי זוסיא מאיר זצ"ל 
וילחט"א הגאון  ימיו,  מתמיד עצום שנסתלק בדמי 
האדמו"ר  חתן  שליט"א  שלמה  יעקב  אברהם  רבי 
רבי  הגאון  בירושלים,  לעלוב  קהילת  ורב  מלעלוב 
אלימלך שליט"א חתן הרה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל 
ואב"ד בירושלים, רבי דוד דוב בער שליט"א חביבם 

של צדיקי הדור ומחדש המסורת להעלאת נר התמיד 
בציון הרה"ק מרימינוב בפולין.

נלב"ע י"ב סיון תשד"מ ומנו"כ בחלקת שאץ שבבית 
העלמין הר הזיתים על ידי קברה של זקנתו הרבנית 
פועלת הישועות בת הרה"ק ר' מאיר'ל מפרימשליאן 

זצ"ל

נוסח מצבת קברו בהר הזיתים
פ"נ הרב אלטר ישראל בן הרב משולם זוסיה יהודה זצ"ל וסרמן 
חתן הרה"צ ר' מאיר שמרלר זצ"ל מגורא הומורא פרימישלאן 

רבה של שכונת נוה דוד חיפה
אבן זאת מצבת קבורת אבינו רועינו

לישיבה של מעלה נתבקש למגינת לבינו
טוב טעם ודעת לימד את בני קהילתו

רבים השיב מעון ולאורו הלכו בני עדתו
ישר לב עם הבריות ונקי כפים

שש לקרב לבות ישראל לאבינו שבשמים
רחים ומוקיר רבנן להם דלתותיו פתוחות

אורחים הכניס לביתו בסבר פנים יפות
לברכה י-הי' זכר צדיק לחיי העולמות

נלב"ע בשם טוב ביום ג' י"ב סיון תדש"מ
תנצב"ה

בדרך לחופת הג"ר אלימלך וסרמן שליט"א 
אב"ד ירושלים נראים משמאל אביו הרה"צ 
אלטר ישראל וסרמן זצ"ל ומימין המחותן 

הרה"צ ר' אשר פריינד זצ"ל

הרה''צ רבי אלטר ישראל וסרמן בריקוד 
עם אדמו''ר הרה''ק רבי משה מרדכי 

מלעלוב בחתונת בנו הרה''צ רבי שלמה 
שליט''א רב דחסידי לעלוב

ברכת הצדיק משטפנשט לזש"ק
על הקשר לשטפנשט מספר לנו בנו הדיין הגאון 
)באר  מירושלים  שליט"א  ווסרמן  אלימלך  רבי 
ישראל  אלטר  רבי  הרה"ג  אבי   :)281 גליון  בשדה 
מהרה"ק  ברכה  בצעירותו  קיבל  זצ"ל  ווסרמן 
משטפנשט זיע"א בהיותו בגיל 10 )הוא נולד בתר"פ 
מטבע  מהצדיק  וביקש  תר"צ(  בשנת  בערך  היה  וזה 
לשמירה, הרבי נתן לו ואז הוא ביקש עוד מטבע 
שאלו הצדיק לשם מה לך עוד מטבע, ענה לו 
פנחס  הג"ר  אחיו  בשביל  מבקש  הוא  כי  אבי 
)בני  ברומניה,  דורוהוי  של  רבה  לימים  אליהו 
דודים של החסיד המפורסם רבי פנחס שלום ווסרמן שהיה 
מחשובי חסידי שטפנשט מירושלים ולא זכה לזש"ק, אודותיו 
נביא בעז"ה בגליון ההילולא שבוע הבא( כשיצא אבי הוא 
2 מטבעות שמירה  עוד  לבקש  הצטער ששכח 
מיכל  יחיאל  הג"ר  הגדולים  אחיו  שני  עבור 

ואחיו הג"ר אהרן יצחק שניהם לא זכו לזש"ק.

קדימה  אבד"ק  שליט"א  טוביאס  מרדכי  משה  רבי  להגה"צ  כח  יישר  מקורות: 
ולרבנית תחי', להגה"צ רבי אלימלך ווסרמן שליט"א אב"ד ירושלים, להרה"ח רבי 
דוד דובער ווסרמן, להרה"ג חנוך וסרמן בן הרב משולם זוסיא ז"ל רב קהילת ישמח 
לנו בסיפורי תולדות הרבנים, התמונות מארכיון  וסייעו  יונה, שעזרו  ישראל כפר 

מכון תורת אמת שטפנשט.

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

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת
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כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

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

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

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

יט  )במדבר  באהל"  ימות  כי  אדם  התורה  "זאת 
שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  יד( 

מאמר  יפלא  מאוד  מה  הנה  עליה]1[.  עצמו 
בהן']2[.  'וחי  אדרבה  הלא  כי  זה,  קודש  דברי 
התורה  הנה  כי  הוא,  הדברים  ביאור  אמנם 
שידע  והשכל  בינה  דעה  האדם  את  מלמדת 
איך לגשת אל עבודת הקודש פנימה כי הנה 
הדרגות  ובכל  הבחינות  בכל  כי  הוא  האמת 
שהאדם מהלך בהן בעבודת הבורא ברוך הוא, 
היסוד  המעלות,  רום  עד  התחתונה  מדיוטא 

ושורש העבודה הוא להיות האדם עוקר 
ומשבר מעיקרא דלבא כל נדנוד התענוג 
מעבודת  לעצמו  לו  שיש  והמתיקות 
פקוחות  עיניו  יהיו  ותמיד  הוא  ברוך  הבורא 
היטיב  היטיב  הדק  ודרישה  בחקירה  זה  על 
הדק, בקרב מקורו וחושיו, אם כל אחד ואחד 
בקדושה  כליל  כולו  לה׳  עולה  הוא  מחושיו 
יהיה  ולבל  נכריה]3[,  מגע  שום  בו  ואין  וטהרה 
עור בעין שכלו מלהיות משטה עצמו חלילה 
בבחינה זו, רק בכל תנועה ותנועה שמתנועע 
תמצית  להיכן  רגליו  מעגל  יפלס  בחושיו 
קודש  הוא  אם  ובוערת  מתלקחת  הנקודה 

בלתי לה׳ לבדו וכל התענוגין והנאין המתוקין 
עלאין  קדישין  והשמחה  והאהבה  והיראה 
יקריב  כאחד  כולם  השי"ת  בעבודת  לו  שיש 
בהם  יגע  אל  והבן.  לבדו,  לה׳  קרבן  אותם 
עיון  צריך  באמת  וזהו  חלילה,  עצמ״ו  נגיעת 
ודאי  ואז  וזה הוא הבא לטהר האמתי,  השכל 

מסייעין לו וזוכה אל התורה ואל העבודה.
התורה  'אין  הקדושה,  התורה  שאמרה  וזהו 
מתקיימת אלא במי שממית' בחינת ה'עצמו' 
בהתורה ובהעבודה לבל יהיה בהם שום כוונת 
'תמן טוב  והיינו דאמרי אינשי  'עצמו',  תענוג 
היכן אנחנו אינם שם', והבן]4[.    גאולת ישראל, דף כז.

תורת שלום 
מתורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

ליל שישי

השלמות וציונים 
]1[ עיין בגמרא )ברכות סג: שבת פג: גיטין נז:( 'הסכת 
ושמע ישראל' )דברים כז ט( כתתו עצמכם על דברי 
תורה כדאמר ריש לקיש דאמר ריש לקיש מנין שאין 
עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי 
ימות  כי  אדם  התורה  זאת  יד(  יט  )במדבר  שנאמר 

באהל.

יעשה  אשר  משפטי  ואת  חקתי  את  "ושמרתם   ]2[
אתם האדם וחי בהם" )ויקרא יח ה(. ואמרו חז"ל )יומא 

פה:( 'וחי בהם ולא שימות בהם'.

]3[ ראה באגרת הקודש להרה"ק בעל התניא זי"ע )יב( 
על  נופל אלא  אינו  'עבודה'  בזה הלשון: לשון  שכתב 
דבר שאדם עושה בידיעה עצומה נגד טבע נפשו, רק 
הוא,  ברוך  העליון  הרצון  מפני  ורצונו  טבעו  שמבטל 
כגון לייגע עצמו בתורה ובתפילה עד מיצוי הנפש כו'. 

עכ"ל.

הרה"ק  של  בדרכו  יסוד  לאבני  היו  אלו  דברים   ]4[
מרוזי'ן זי"ע בנו של רבינו הרה"ק מפראהבישט זי"ע, 
וכמו שהובא משמו בספר אור הגנוז )עמ' מג( בפירוש 
דברי המשנה )אבות פרק ב משנה א( "רבי אומר איזהו 
דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה 
ותפארת לו מן האדם': שאל הרה"ק רבי ישראל מריז'ין 
ז"ל דלכאורה יפלא שרבי מלמד אותנו הדרך של בעלי 
בתים איך לקבל התפארות מהאדם, אבל הכוונה היא 
היינו  לעושיה',  תפארת  שהיא  כל  ישרה,  דרך  'איזהו 
שכל מה שיעשה יראה שיהיה מזה תפארת להבורא 
במעשיו  יכוין  האדם  אם  לו'  'ותפארת  כי  ב"ה,  עולם 

שיהיה לו לעצמו תפארת, איך יתכן דבר זה, והלא 'מן 
האדם' הלא הוא בעצמו יודע שאינו אלא אדם, ואיך 

יקח לעצמו התפארות ממעשיו. עד כאן לשונו.

הרה"ק  שאמר  כדרבונות  דברים  מצאנו  זו  ובדרך 
מרוז'ין זי"ע בענין זה שעיקר הכוונה צריך להיות לשם 
אחת  פעם  )יח.(:  ישראל  כנסת  בס'  כמובא  שמים, 
שישבו  החסידים  שבתת  למקום  מרוז'ין  הרה"ק  בא 
ושתו יי"ש כדרך החסידים, והנה לא הראה להם פנים 
שוחקות, ונדמה להם כאילו לא יעלה לרצון לפני רבם 
רבי  הרה"ק  בשם  מהם  אחד  וסיפר  שתייתם.  עסק 
פנחס מקאריץ זלה"ה אשר ישיבת החסידים בשתיית 
יי"ש דומה ללימוד התורה ע"כ. והשיב מרן הרה"צ 'גם 
כן  פי  איני סותר את דברי הרב מקאריץ, אף על  אני 
הקדושה  בתורה  מצינו  וכן  בדבר,  שוין  אנפין  כל  לא 
שיש תיבה בתורה שמשמשת פעם קודש ופעם חול. 
כתיב "פסל לך" )שמות לד א( וכתיב גם "לא תעשה 
נחזה אנן ההפרש שביניהם,  ד(. רק  כ  לך פסל" )שם 
אחר  'לך'  תיבת  כתיב  קודש  שמשמש  שבמקום 
תיבת 'פסל', ובמקום החול כתיב 'לא תעשה לך פסל' 
טוב  דבר  איזה  עושה  שאם  היינו  קודם,  לך  שתיבת 
ואינו חושב מקודם הנאת עצמו שמרומז בתיבת 'לך', 
אזי הוא משמש קודש, על כן כתיב 'פסל לך' שתיבת 
לך היא אחר כך, ולהיפך חס ושלום אם חושב הנאת 

עצמו קודם הוא בבחינת לא תעשה 'לך' פסל, וד"ל.

מה  תרע"ו(  תשא,  )כי  ישראל  גנזי  בספר  עוד  וראה 
על  זי"ע,  מטשארטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק  שפירש 

קדשו:  לשון  וזה  זי"ע,  מרוז'ין  הרה"ק  זקינו  דברי  פי 
אלא  משה  העשיר  ״לא  לח.(  )נדרים  בגמרא  איתא 
לוחות  שני  לך  פסל  שנאמר  לוחות,  של  מפסולתן 
אבנים כראשונים, פסולתן שלך יהא״. והוא פלא, איש 
קדוש כזה, שהיה משולל מכל העולם הזה, ונדבק רוחו 
ונפשו וגם גופו רק באצילות – הכי זאת היתה מגמתו 
לצבור כעפר כסף? אך נראה לי לתרץ ולהסביר הדבר 
שסיפר  זצ״ל,  מרוז׳ין  הקדוש  מזקני  אחד  מאמר  עם 
הקדוש  הרב  שאמר  ,מה  ישיש  חסיד  אחת  פעם  לו 
בעל התניא זצ״ל, שאמר שכל אחד פועל אך למענו, 
ואף הקב״ה עושה אך למענו, כמאמר הכתוב )משלי 
שאם  הוא,  ההפרש  אך  למענהו״,  ה׳  פעל  ״כל  ד(  טז 
עושה  האדם  ואם  ה׳,  לכבוד  הוא  למענו  עושה  ה׳ 
הקדוש  זקני  ואמר  השפל.  האדם  למען  הוא  למענו 
זצ״ל, כי זה מרומז בשני כתובים הדומים זה לזה, כתוב 
)שמות כ ד( ״לא תעשה לך פסל", כלומר לא תעבוד 
למענך שהוא כמו פסל, אלא זאת תעשה ״פסל לך״, 
השי״ת.  למען  הכל  ותעבוד  שלך,  ה'לך'  פסל  כלומר 
זכה  כוונת הגמרא, שמשה רבינו ע״ה  לי  ובזה נראית 
למדריגותיו הגדולות עבור ענוותנותו, שהיה עניו מכל 
היה  וזה  פה,  אל  פה  עמו  ה׳  שידבר  זכה  ע״כ  האדם, 
וזהו  מגמתו.  כל  היתה  זו  ורק  וזהב,  כסף  לא  עושרו, 
שרמזו: 'מפסולתן של לוחות', כלומר משני הכתובים 
ו״פסל  פסל״  לך  תעשה  ״לא  לזה,  מרמזים  שהנם 
מדריגותיו  לכל  וזכה  ע״ה  רבינו  משה  נתעשר   – לך" 

הגדולות. עכלה"ק.

יסוד ושורש העבודה הוא לעקור 
כל נדנוד תענוג שיש לו מעבודת הבורא
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תודה מראש!!!

 סדרת בדיקות מקיפות... מה כ"כ מפריע לי בממשלה החדשה?
בימים אלו יש כאב ותסכול וגם דאגה בציבור החרדי על הקמתה של ממשלת זדון שכל מגמתה להעיק לשכינה ולקעקע את 

אז ככה: לי באופן אישי מאוד כואב  אז בא... בא נעשה סדר במחשבות... בא נניח את הדברים על השלחן כמות שהם...                                                                            היידישקייט...
ב לי?? מה באמת באמת כ"כ קמה כזו ממשלה... ואני כל הזמן מנסה לנבור לעצמי עמוק בפנים... למה??? למה זה כ"כ כוא-הלב ש

אז  (אני יודע שיש כאלו שלא מבינים בכלל מה השאלה... מה אתה לא מבין... אבל אני דווקא!!! דווקא מתעקש להעמיד את השאלה על השלחן)מפריע לי בזה?? 
וד שמים ועל הפגיעה הייתי מאוד שמח אם הייתי מגיע למסקנה המתבקשת שכואב לי על מיעוט כבלא נעים לי להציג את המסקנות.. 

התברר לי ששמונים אחוז מהכאב שלי זה בסה"כ  דא עקא שצר לי... התברר שלא בדיוק!!!!ביידישקייט...  הלוואי וזה היה הכאב שלי...  
יושב על תחושת עלבון ותבוסה טבעית של בן אדם שהקבוצה שלו הפסידה במערכה!! כן... כמו בכל משחק כדורגל... יש צד שמנצח ויש 
צד שמפסיד... אז גם כאן  בסופו של דבר מפלגה זו הרי שייכות קבוצתית... והקבוצה שלי הפסידה... ולהפסיד זו תחושה מרירית ולא 

(וכמדומני שחשוב לחדד את זה!! כדי לא לערבב אור וחושך... שלא יהיה מישהו שידמיין לרגע כ"כ נעימה... וזה הסיפור האמיתי!!! כמובן בלי לטייח... 

ואני כמובן מדבר עלי ועל יש פה צער טבעי של תבוסה והעדר נצחון...  צער שיש לו כעת זה צער על גלות השכינה... על זה נאמר: "שב בלול...")שה
ים את (אני לא מדבר לא על אנשים באמת מרוממים שבאמת אכפת להם רק כבוד שמים ויש כאלו... ובמקביל אני גם לא מדבר על אנשים שמרמ חברים שלי!!!

  עצמם... לא בבית ספרנו!!)

צריך לדעת גם להפסיד בכבוד... צריך  אז דבר ראשון: לא נורא!!!מהכאב יושב על תחושת ההפסד.. אם ככה...  %80ואם אכן כך.. אם 
פרוש אם לא מתאים לי התוצאות הפוליטיות יש מה שנקרא ל דבר שני:לדעת לבלוע כדורים גם אם הם קצת מרים וקשים לבליעה... 

מהחיים הפוליטיים... בכל רגע נתון אני יכול לעזוב את המגרש הלא יציב הזה ולחפש הימורים אחרים שיחרצו את גורל המצב רוח שלי... 
ולכן תשמע לי... היות ואני אוהב אותך.. תשמע בקולי ותפסיק לקרא עיתונים בתקופה הקרובה... חבל עליך... אני מודיע לך מראש 

העיתון הולך להשרות אוירת נכאים עד כמה אנחנו עשוקים ורצוצים כל הימים ורק רוצים לחסל אותנו... מי שרוצה  שבתקופה הקרובה
מילא אם הייתי יכול לפעול... מילא אם היה כעת ערב בחירות ורוצים  אני לא!!!!מידי בוקר להרוס לעצמו את המצב רוח שיערב לו... 

כנס למסע ההפחדה הזה... אבל אם אני בלאו הכי לא יכול לעזור... אז מה העניין להיכנס כל יום לנער אותי מהאדישות נו... יש טעם להי
א ביקשו... (את העיתון אני מבין... את הנציגים שלנו אני בודאי מבין, הם צריכים לייצג אותנו!! הם צריכים להיאבק ולמחות על כל פגיעה אבל ממני ללדכאון הזה?? 

 נם... מישהו משלם לי על זה???)אז למה לצער אותי לחי

--- 

אז סיכמנו שני דברים: דבר ראשון: מותר גם  עד כאן טיפלתי בשמונים אחוז כאב!!! השמונים אחוז של תחושת התבוסה הטבעית...
ו"ס אני גם ס כעת נעבור לעשרים אחוז הטהור והנקי שלי!!!להפסיד... דבר שני: מותר לפרוש מהחיים הפוליטים וטוב יום אחד קודם... 

יהודי ערלעכער... ואיכפת לי כבוד שמים ואיכפת לי שבת קודש ויידישקייט וכשרות... ובאמת כואב לי שקמה ממשלה שכל מגמתה 
אוהו... כאן לחבל בכל הקדוש והיקר לנו... להרבות חילולי שבת ולפרק את מערכות הכשרות ולהכניס תכנים לא טהורים למחוזותנו... 

 נו... באמת מה עושים?? סו"ס כואב לי באמת כבוד שמים... כואב לי על רמיסת היידישקייט.. דבר!!!אנחנו מתחילים ל

יש לי איזושהי טענה שהיא אמנם ישנה נושנה... אבל דווקא כאן מצא בעל דין לגבות את חובו!!! כן... אז כאן תסלח לי!!! דווקא כאן. 
ישקייט... נכון שיש פה כוונות זדון להתיר תחבורה ציבורית בשבת ונישואי תערובת נכון... נכון שקמה כאן ממשלה שרוצה להילחם בייד

 אבל!!! כאן מגיע האבל הגדול!!!!וכו' וכו'... 

 מה נעשה... ש... ש... שאנחנו עסוקים בפניות קודמות!!!!

יש לפניה המון המון  היא האחרונה ברשימה!!!מה נעשה שהממשלה הזו... כמה שהיא נלחמת ביידישקייט... אבל עדיין 
ם מעיקים לשכינה שנמצאים בתור הרבה הרבה לפניה... יש אצלנו בפנים התמודדויות הרבה יותר קשות ומשמעותיות שה

אני דם... בידינו ובשליטה שלנו... שזה אמור להטריד אותנו הרבה הרבה יותר... ש... שממשלת הזדון הזו עם כל הכוונות הרעות שלה... היא חיוורת לי
   רוצה להשתמש בדוגמא שמאוד מציקה לי באופן אישי:

אני לא מבין: למה כשאני צועק גיוואלד על פגעי הטכנולוגיה ועל וואצפ שזו פירצה אמיתית בתוככנו... זה לא חתימות 
ור והסכמים... זה לא הצעות חוק ולא מחכה לקריאה ראשונה או שלישית... אנחנו פוגשים את זה כאן ועכשיו בתוך הציב

שלנו... אז למה כשאני מדבר על פגעי הטכנולוגיה חברים שלי מתלוננים עלי ובצדק!!! תפסיק לדבר על זה... זה לא נוגע 
זה לא נוגע אלינו... תפסיק לצעוק על זה... תפסיק להכניס את אלינו... נכון שיש כזו בעיה בשולי המחנה... אבל זה השוליים... 

למה כשקמה ממשלת שמאל והנציגים שלנו  אבל למען ה'!!!!!אני מקבל את הטענה הזו!!  !! קבלתי!!!אין בעיה!המושג הזה למחננו.. 
יחד צועקים שוד ושבר... אוי ואבוי. כעת יתירו גיור רפורמי... ותהיה תח"צ בשבת בכמה ערים חילוניות נוספות... למה כאן כולם נזעקים 

 איתם... למה כאן פתאום לכולם אכפת?? איפה אתם כשזועקים על בעיות אמיתיות כאן ועכשיו?   
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 הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד... מי הם האחים??
אהרן באותו עונש... על שניהם נגזר ביחד שהם לא יכנסו כתוב בפרשה שהקב"ה העניש את משה ו

לארץ ישראל!!! משה רבינו כידוע התפלל כמנין ואתחנן וקרע את השמים בתפילות כדי לזכות כן 
להיכנס לארץ... והוא לא הפסיק להתפלל עד שהקב"ה אמר לו: רב לך, לעומת זאת אהרן הכהן... שקט!! 

על זה בכלל... אפילו לא תפילה אחת... אדרבה... כתוב בפרשה דממה!!! לא ידוע לנו שהוא התפלל 
שהקב"ה אומר לאהרן לעלות להור ההר ואהרן עולה להור ההר ללא אומר ודברים... מה הפשט בזה??? 

 תפילות ואילו אהרן הכהן לא מתפלל אפילו תפילה אחת?? 515איך יכול להיות שמשה רבינו מתפלל 
 ת השונות שיש בעבודת ה'!!!!אלא כאן רואים את שתי ההנהגוו

משה רבינו הוא הנהגה של גילוי... משה רבינו מראה לנו אותות ומופתים... משה רבינו זה והוצאתי 
והצלתי וגאלתי ולקחתי... משה רבינו הוא הצדיק שפועל ישועות... כשיהודי מגיע לבקש ברכה ממשה 

גוזר והקב"ה מקיים... ממשה רבינו אתה יוצא רבינו... משה רבינו פורש כפיו השמיימה ומתפלל... וצדיק 
 עם ישועות... אבל אהרן הכהן??? זו הנהגה אחרת!!

כל המהות של אהרן הכהן זה וידום!!! מה שה' עושה הכי טוב!! אהרן הכהן הוא הכלה של הקב"ה... כן... 
לא מנסה  אהרן הכהן הוא הכלה הנאמנת של הקב"ה שמה שה' עושה אני איתו... לא מתווכח... אני

לשנות לקב"ה את התכניות... אם הקב"ה החליט שאהרן לא יכנס לארץ ישראל... אהרן לא מנסה 
להתווכח... מה שה' רוצה אני איתו בכל מצב... לא לחינם אהרן הכהן נכנס לקודש הקדשים... כי הוא 

חים... הכלה שנכנסת עם חתנה לחדר יחוד!!! ושם בקודש הקדשים יש מקלו של אהרן שזה זר פר
שהכלה מגישה לחתן ואומרת לו: אני שלך! אני איתך!! מה שתעשה אני איתך... זו ההנהגה של אהרן 

 הכהן... 
אהרן הכהן היה המנהיג של עם ישראל בגלות מצרים!!! כל זמן שמשה רבינו לא הגיע, אהרן הוא 

ועות? לא!! ממש לא!! אהרן המנהיג... יהודי שבור ורצוץ מגיש קוויטל לאהרן הכהן... אהרן מבטיח לו יש
אומר לו: בא נקבל את ה'... לא נתלונן... אנחנו הכלה של הקב"ה... ואם כעת רצון ה' שיהיה שעבוד... אז 

 וידום... נלך אחריו באש ובמים... נקבל באהבה... 
 ואז!!! אז הקב"ה רוצה לגאול את עם ישראל והוא שולח לנו את משה רבינו... משה רבינו מגיע ובבת

אחת המנגינה משתנה במאה שמונים מעלות... יהודי מגיע למשה רבינו עם קוויטל... משה רבינו מיד 
 מראה לו ישועות... "היה אתה לעם מול האלוקים..."

--- 

עכשיו תנסה לחשוב: בדור המדבר יש שתי צדיקים גדולים... אצל שניהם יש קבלת קהל... לשניהם 
 רן!!! תנחש אצל מי היה תור יותר ארוך?? אפשר להגיש קוויטל... יש משה ואה

ברור שכולם אצל משה רבינו!!! למה?? כי אצל משה רבינו יש ישועות... אם אתה מגיע למשה רבינו 
ומתלונן על משהו... הוא מברך... מעתיר... ותגזר אומר ויקם לך... ואילו אהרן הכהן?? אוי... אני רק רואה 

דרים אי שם במצרים... שאני מגיע לאהרן ואני בוכה לו על כל את אהרן הכהן אני נזכר בימים הקו
הבעיות ואהרן מעודד אותי... תדע לך שאנחנו הכלה של ה'... ואם אנחנו נלך אחריו בכל מצב ונקבל 
אותו... הרי יהיה לקב"ה שידוך... ואם נתלונן... הקב"ה יפסיד את השידוך... לא יהיה לה' בן זוג שמוכן 

צב... אוי... אני נזכר במשפטים האלו... כן... בשעתו זה בהחלט נתן לי כח ותעצומות... ללכת איתו בכל מ
אבל כעת... כשאני עומד מול השטפון של אהבה והישועות והרחמים והענני כבוד שיש לנו ממשה 

 רבינו... אני מעדיף ללכת למשה רבינו... זה הרבה יותר שווה מאהרן הכהן... 
 נו... ומה האמת???

שנכון נכון!! מי שרוצה תוצרת.. .מי שמחפש כספומט... הרי משה רבינו הוא איש האלוקים... הוא מה 
העומד מצד החתן... המזומנים נמצאים אצלו... המפתחות בידיים שלו...  ואתה יכול למשוך כמה שאתה 

ודשא בריך רוצה... אבל לזכות להיות הכלה של ה'??? לזכות להיות הכלה שעומדת עם זר פרחים מול ק
 הוא ולהגיד זכיתי להיות הכלה של ה'... 

 אה... מה אתה אומר?? מה יותר שווה?? מה יותר ריווחי?? שאלה!!! שאלה קשה!!!
מצד אחד יש לי פה כספומט... מה שאני רוצה להוציא מה' אני יכול... מצד שני: להפסיד את הכל... 

 טות מאוד גדולה... ובמקום זה להרויח להיות הכלה של ה'!!! אה... התלב
אם אני הולך אחרי משה רבינו... יש לי ביטוח!!! אם מגיע פרעה... משה רבינו מטביע אותו בים סוף...  

אם מגיע סיחון משה רבינו הורג אותו... אם יש בעיות... מגיעים למשה רבינו... מתלוננים והכל מסתדר... 
... הוא לא מספק לך שום חסיון... לא מבטיח לך אבל אם אני מגיע לאהרן... אצל אהרן אין שום ביטוח

שום ישועה... אז כן... אתה כלה של ה'... אבל תכל'ס... מה יהיה איתי? אם יהיו בעיות..?? אם פתאום 
 מישהו יבא וילחם מי ישמור עלי???

לפתע  ואז יום אחד... לפתע: וימת שם אהרן!!! אהרן הכהן מת... ואז!!! לפתע קרה דבר מפתיע ביותר...
ענני הכבוד הסתלקו... בום!!!! כעת לראשונה מתברר שהענני כבוד האלו ששמרו עלינו במשך ארבעים 

 שנה... בזכות מי הם היו? בזכות אהרן!!!
כן... אהרן הכהן... זה שלא מוכן לתת שום ביטוח... הוא אף פעם לא מבטיח שמשתלם להיות יהודי... הוא 

ה' ישמור עליו ויסך ויגונן עליו... לא!!! אהרן הכהן תמיד ידע  אף פעם לא הבטיח שמי שיהיה צדיק
להגיד שאני הכלה של ה' שהולכת אחריו בכל מצב... באש... ובמים... בחום... בקור... בערפל... בעליות 
ובמורדות... וכעת מה מתברר?? שאחרי כל המשפטים האלו של אהרן הכהן... הרי הענני כבוד הגיעו 

 ! דווקא בזכותו!!!
מה מתברר?? שדווקא הכלה הנאמנת הזו שמוכנה ללכת אחרי בעלה בכל מחיר וללא תנאים... מה אתה 

 חושב?? שבעלה נשאר שאנן?? אתה חושב שהרבש"ע נשאר חייב?? 
הקב"ה משיב אהבה בכפליים ומסוכך את כולנו בענני כבוד בזכותו של אהרן!!! אם הוא מוכן ללכת אחרי ה' בכל 

מקביל עושה הכל שיהיה לו הכי נוח... אהרן הכהן בעצמו לא העלה על דעתו שהענני כבוד האלו היו מצב... אז ה' ב
בזכותו... כי הוא מצידו הולך תחת השמש הקופחת אחרי ה'... מי שחושב רק על אבא שבשמים... הרי אבא שבשמים 

ההנהגה של אהרן!!  ה רבינו וגם אתחושב רק עליו... ותכל'ס.. .אנחנו צריכים את שניהם!!! גם את ההנהגה של מש
סו"ס משה רבינו הוא המנהיג העיקרי... בסופו של דבר ה' רוצה לתת לנו ולהעניק לנו ולהרעיף עלינו מלא חפניים 
ישועה ורחמים... ובשביל זה יש לנו צדיקים ופועלי ישועות... בשביל זה יש לנו תפילה... ואם רק תתפלל בעזה"ש 

במקביל!! לא לשכוח שלמשה רבינו יש אח!!! יש את אהרן הכהן שהוא הולך אחרי ה' ולא מתלונן... תקבל... אבל 
הוא מקבל מה שה' נותן לו באהבה... נו... אז מה הכי נכון?? משה או אהרן?? נו... מה התשובה? הנה מה טוב ומה 

ולדעת איך לתמרן ביניהם... מצד  נעים שבת אחים גם יחד!!! לתפוס את שתי ההנהגות של שני האחים גם יחד...
 אחד להתפלל ומאידך לקבל מזה ומזה אל תנח ידך

ניתן לקראת ימי הקיץ הבאים עלינו לטובה 
העוסק בנושא  לקנות את הספר ״וימאן״

 התמודדות בשמירת העיניים והמסתעף. 

 ה׳ קולי..) (כי ישמעכמו כן את הספר ״אהבתי״ 
העוסק בענייני תפילה ופתיחות רגשית בנימה 

אישית מול אבינו שבשמים עד בא הישועה בע״ה. 

העוסק  את ה׳ אלוקיך)-( ואת הספר ״ואהבת״
בקבלת מלכות ה׳, כיצד לקבל ולשמוח ולגדול 
 מתוך הנתונים שה׳ מעמיד בפני כל אחד מאיתנו

׳: ובפלאכל זה במוקדי המכירה של גיליון זה. 
0527683095 0548446691     

--- 

 הסגולה הבדוקה שכמעט לא נבדקת

אף אחד לא העיז לעשות את הצעד הדרמטי שחזקיהו 
עשה!!! מדובר באחד מהנכסים הכי יקרים לעם 
ישראל.. נחש הנחושת!!! זה הנחש שמשה רבינו 
בכבודו ובעצמו עשה אותו בציווי ה'... והיה בנחש הזה 

אה ש'והיה כל הנשוך וראה סגולה מיוחדת של רפו
 אותו וחי..."

ואכן במשך הדורות היו מאות ואלפי יהודים שהיו 
חולים במצב קשה והביאו אותם עם טיפול נמרץ לנחש 
הנחושת והם מיד נתרפאו... וחזקיהו החליט באופן 
שרירותי לכתת את נחש הנחושת!!! הוא מזלזל בו... 

ת דבר הוא קורא לו נחושתן... איך הוא מעיז לכת
 שמשה רבינו בכבודו ובעצמו עשה אותו בציווי ה'??

אבל אצל חזקיהו אין עניינים... אין נפתל ועיקר... 
חזקיהו יודע דבר אחד: שכל המטרה של הנחש שעומד 
על נס היא שבשעה שישראל מסתכלין כלפי מעלה 
משעבדים את ליבם לאביהם שבשמים... ואם כעת 

אדרבה... במקום  הנחש לא עושה את הפעולה הזו...
שישראל מסתכלים כלפי מעלה... הם רצים לסגולה 
של הנחש שתעזור להם... חזקיהו לא חושב פעמיים!! 
הוא מכתת את הנחש!!! מי יתן לנו את חזקיהו בדורנו 
אנו... בדור הסגולות... כן... יש סגולות מאוד טובות... 
 סגולות בדוקות ומנוסות... הכל נכון... אבל אם הסגולה

הזו גורמת לי שבמקום שאני אשא עיניים מצפות לה'... 
במקום זה אני רץ לסגולה שתעזור לי... כאן צריך לכתת 
את נחש הנחושת ולהגיד נכון... הסגולה הזו מאוד 
חשובה ויסודתה בהררי קודש... אבל בסופו של דבר ה' 
רוצה אותי!! ה' רוצה תקשורת איתי!!! ה' לפעמים 

שתוקק לשמוע את הקול הנעים מזמין קשר... הוא מ
שלי.. ואני לא אתן לסגולה ולנחש הנחושת לעשוק 

 מאבא שבשמים את התקשורת הבריאה איתי...

די לחסימה הרגשית מול הרבש"ע... די לברוח כל היום 
סחור סחור ולחפש סגולות... פה!!! בתוך הבית!! בחדר 
השקט והסגור... עשר דקות של "ישפוך שיחו..." עשר 

ת של תקשורת נורמלית עם אבא שבשמים... יונתי דקו
בחגוי הסלע בסתר המדרגה... מה אני בסה"כ רוצה 
ממך?? הראיני את מראייך השמיעיני את קולך!!! אני 
רוצה לשמוע את הקול שלך... אני רוצה שתסתכל כלפי 

 מעלה ותבין שאני הכתובת לכל דבר... מומלץ בחום!!!

א שהיא הכי פחות זו הסגולה הכי בדוקה! דא עק
 נבדקת...



 

  

נטו ללומדי בית    מיועדדמאמר שש
 המדרש....

(ומסתמא גם אחת השאלות הנצחיות שמלוות אותי 

ם נניח את רב בלימוד הגמ'.. כשאנחנו פוגשי אותך)
אז אנחנו אמנם פוגשים אותם  ורבי יוחנן בגמ'...

במסכת יומא או יבמות... אבל אל תשכח שהם 
בעצמם!! הרי להם לא היה את המסכת יומא שלנו 

מול איזה  אז מה כן היה להם???ח דפיה..... על פ"
 בא נשאל את זה ככה:ספר הם ישבו בסדר א'?? 

אביי אומר: כי חזינא צורבא מרבנן שעושה סיום 
טבא לרבנן... ואני שואל: איזה  מסכת עבידנא יומא

עשה סיום??  למד שהוא התלמיד של אביי מסכת
 בשלמא אני... אני למדתי את מסכת בבא מציעא

אני יודע  116כשהגעתי לדף  ...דפים 120בה שיש 
אבל לאביי ורבא שעוד ארבע דפים אני מסיים... 

בעצמם... הרי עדיין לא היה להם את מסכת בבא 
איזה  אז איזה מסכת כן היתה להם??מציעא שלי... 

דפים היה לתלמיד של אביי שהוא ידע להגיד... 
ן הנה... סיימתי... הגעתי לדף האחרון??? אתה מבי

ים אני מעביר לנגד עיני את האמוראאת השאלה: 
מה היה  בעצמם... ואני מנסה להבין לאן הם חתרו...

... אבא שלי המדד של תלמיד חכם?? אני לכה"פ
הראה לי יום אחד את המדף של התלמוד בבלי 
ואמר לי... אתה רואה... אם אתה לומד את כל זה 

יוון!!! אתה נהיה תלמיד חכם.. ויופי... מאז יש לי כ
אני יודע לאן פני מועדות... יש לי אלפיים שבע 
מאות דפי גמ' ואז אני נהיה מרא דכולא תלמודא... 

בחור שנכנס לישיבה ורצה לצאת  אבל מה אצלם??
תלמיד חכם... איזה מדף הראו לו?? איך הסבירו לו 

וזה לא מה צריך לדעת בשביל להיות תלמיד חכם??? 
 ...מטריד אותילי סיבה למה זה כ"כ סתם מטריד אותי כ"כ!!! יש 

  אז באמת מה התשובה?? נו...

מוכרחים לומר שבזמנם התורה לא היתה מובנית 
על סך מסוים של דפים ולא על כמות חומר 

 על מסוימת וגם לא על מדף או ארון ספרים... אז
כל אחד היה עומד מול התורה הקדושה  מה כן???

תורה שלו...  לכל אחד היה את הספרכמות שהיא!!! 
את החמשה חומשי תורה שלו!! וכעת צריך להבין 

 כל מילה ומילה... צריך להבין כל יתור וכל מיעוט... 

אז בא ניקח לדוגמא: נחמיה העמסוני היה דורש כל 
אתין שבתורה... אתה יודע מה זה כל אתין 
שבתורה?? תפתח חומש ותנסה לספור כמה 

הבין  פעמים כתוב "את"!!! ונחמיה העמסוני
ש"את" זה יתור... נו... אם "את" זה יתור המשמעות 

ה היא שכל "את" שבתורה זו מגירה פנויה!! מגיר
אם  בדרשה!! אז למלאות אותה ריקה!!! שאמורים

אז יש כעת לנחמיה  אתין שבתורה 2300נניח יש 
מגירות ריקות שצריך למלאות  2300העמסוני 

 " מה עם... חכה... זה רק "את..בגופי תורה אותם
אינספור יתורים ומיעוטים.. ואתין ורקין והשמר ופן 

תיבות  ם ושארורק וחוקה ומושבותיכם ולדורותיכ
וכל מילה כזו היא מגירה ריקה!!! הנה!!! זה יתורים ו

 הש"ס של נחמיה העמסוני... 

--- 

יש משא ומתן מאוד מוכר בגמ'... סוג של  לדוגמא:
רב  חלוקתהעברת כדור מאחד לשני... נניח יש מ

ורבי יוחנן... ואז הגמ' שואלת: מאי טעמא דרב? 
רבי יוחנן  מה ... אזאם ככה נו... דכתיב כך וכך...
(הרי ש על הפסוק הזה ורידמה הוא  שחולק על רב...

י ליה עונה הגמ': ההוא מיבע לשיטתו הדרשה הזו מיותרת)
מהיתור  דרשה אחרת ... כלומר: יש לרבי יוחנןל...

מאיפה רב כעת הכדור חוזר לרב...  אם כך, נו.... הזה.
הרי לרב הדרשה הזו ( מד את הלימוד של רבי יוחנן?יל

 קרא אחרינא...מ עונה הגמ': יליף לה כבר "תפוסה")
ואז שוב הכדור עובר לר'   (רב לומד את זה מפסוק אחר)

(שהרי יוחנן.. נו... ומה ר' יוחנן דורש על הפסוק הזה, 

?? וכן הלאה וכן הזו מפסוק אחר)את הדרשה  למד הוא כבר
איך אתה מסביר את סוג המשא ומתן הזה??  הלאה..

 מה... מה זה הדבר הזה???

 לצורך העניין אני אנסה להמחיש את זה: אז ככה: 

: אני יןמעניך שאנחנו עושים כמין תרגיל תאר לעצמ
אותם כל אחד  ומצייד לוקח ארבעה בחורי ישיבה

שימושיים  פריטי בית בכמה מזוודות עמוסות בהמון
כולם מקבלים את אותה שצריך אותם בבית... 

 תכולה!!! 

את ארבעתם לצימר... כל אחד מקבל  ואז אני לוקח 
ארונות  נפרד משלו!! עכשיו ככה: בכל חדר ישחדר 

 וכלי איכסון גדולים ומרווחים... ארון אחד גדול עם
הרבה מדפים... יש גם שידה עם מגירות עמוקות... 

נישות... יש גם ארגז כלי מיטה... גם ית עם תאים וכוננ
 בכל חדר!!!! בשפע כלי איכסון יש שם בקיצור:

  ...אתגרניגש ל וקדימה... כעת

חדר הפרטי להיכנס ל מקבל משימה כל בחורכעת 
את המזוודות  לפתוח שלו... וכעת המשימה היא

דא  ...המתאים לו ולהתחיל לשים כל פריט במקומו
 לי האיכסון מקום מדויק כדי להניחבכיש ש עקא!!!!

לא פחות אבל גם לא את כל תכולת המזוודות...  שם
צריך להיות מחושבן... אי אפשר סתם לדחוף  יותר!!!

צריך לנצל  )...(כמו שהייתי עושה בישיבה דברים בארונות
 אמנם כי מצד אחד יש עד תום... כל מגירה פנויה

דויק בשביל מ מקום מדויק!!אבל יש  לכל דבר מקום
 המזוודות!!  כל תכולת לרוקן את

יש פה שתי משימות נוקשות: א. כל תכולת המזוודה 
צריכה להתרוקן ולהיכנס לתוך הארונות!! ומאידך: כל 

 הארונות צריכים להיות מלאים!! 

אם אחד משתי המשימות לא הושלמו... יש פה 
.. הבנת את מחדש. הכל צריך להתחילכשלון!!!! 

 עם כן ארבעת הבחורים נכנסווא המשימה??
ילו המזוודות.. התמקמו כל אחד בחדרו... והתח

אז ו  ארונות...כת פירוק המזוודות והסידור בבמלא
 ... יופי!! כעתבהצלחה רי שהם סיימו את המבצעאח

 להחליף חוויות... שו והתחילונפג ארבעת הבחורים
את  תגיד לי: מה שמת במדף הראשון בארון מימין??

 מעניין... אני מבין את החולצות...?? מה...!!! החולצות
 )...(ההוא מיבעי ליה למגבותהמגבות...  שלשזה המקום 

איפה אתה שמת רגע. אם שמת שמה את המגבות אז 
את   (והאי דסבר מגבות... מנא ליה חולצות) את החולצות??
מפיק ( במגירה השלישית של השידה... החולצות שמתי

..?? זה מה ששמת במגירה ככה. הא )...קרא אחרינאמ לה
לבגדי  אצלי תפוסה כבר המגירה הזו הזו?? אצלי

הוא דאתא הא מיבעי ליה לבגדי  (והאי מגירה לחולצותחורף 

 יה...לישי נכנס לשיחה ואומר... מה הבעואז הש חורף)

את זה באותה אני הצלחתי להכניס גם את זה ו
 כיוצ"ב)(יליף לה ממצח מצחו.. דבר וכל דבר.. ומגירה 

מה. הכנסת את שניהם ואז שניהם מסתערים עליו: 
(והאי תנא מצח מצחו לא ביחד?? לא.. לא מקובל עלינו. 

הבנת את וכן הלאה וכן הלאה.  )משמע ליה.. לא דריש ליה
  ?? מה אני מתכוין לומר??המשל והנמשל

כשאני מגיע לבית המדרש ואני שואל מה מפריד 
לי מדף של עשרים  ביני לבין תלמיד חכם?? מראים

קראים ש"ס... ואומרים לי ספרים בארון שנ
בראש שלך אז אתה תהיה  כשהטקסט הזה יהיה

 תלמיד חכם... 

 .. אצלואבל תנא או אמורא שהתחיל ללמוד תורה.
הוא פרטי!!!! ו הרבה יותר אישי עסק היה מגרשה

!!! לגמרי ריק לגמרי אבל היה מקבל בנין רב קומות
זה הבנין  אתה רואה?? תכנס...והנה... בבקשה... 

כעת תתחיל ו שית שלך!!יזו התורה הא  !שלך!!
ארון ת החדר והאה אורלאבזר אותה... הנה... אתה 

 ריק!!! כעת הזה והנישה והמגירה הזו.. הכל
צריך להתמלאות.... דבר דבור על  זה כלוקדימה... 

תתחיל לאבזר את  צא לדרך... אפניו... וקדימה...
 תתחיל למלאות אותו...  הבית הזה...

בכל פסוק יש לך  יש בידיים שלך ספר תורה שלם!!!
ות וי"ג מידות שהתורה יתורים ומיעוטים והקש

חומר גלם!!! יתור בתורה כעת  .. והכלנדרשת בהם
 ...הוא כמו מגירה פנויה... ואתה צריך למלאות

 לאבזר... 

לוקח מזוודה גדולה ומתחיל  ואז האמורא ר' אבימי
ר'  תורה שבעל פה...ת... למזוודה הזו קוראים למלאו
הוא  ...תלמידי חכמים מתחיל לעשות שימוש אבימי

גופי תורה 'מפי  ועוד עוד שמעתתאאוסף ואוגר 
שומע שהשליח רב דימי  וכשר' אבימי '.השמועה

ד נשמתו בו... כדי הגיע מארץ ישראל... הוא רץ כל עו
יוחנן... מרבי  גופי תורה חדשים יצאו איזהלשמוע 

כולם רצים  שובורבין מגיע מארץ ישראל ואז 
מה ר' ינאי ור' יצחק ורבי אמי ור' אסי  להתעדכן

של הראש  המזוודהלאט לאט ו דורשים בתורה..
ואז ר'   ...מתחילה להתמלאות בהמון המון פריטים

תחיל לה עמוסה וכעת צריך מזוודהעם  מגיע אבימי
אז גמרי... ל למלאות את הארונות עד שהם יתמלאו

קומה שלימה  בבנין הפרטי של ר' אבימי יש לדוגמא:
כן... כל פרשת נגעים על קט"ז  נגעים!!שנקראת 

 ורים ומיעוטיםפסוקיה!! שבכל פסוק יש כך וכך ית
מגרות פנויות... ור' וגז"ש... מה שנקרא  והקשות

והוא כעת  עשה שימוש אצל רבי עקיבא... אבימי
דרשות בנגעים  842-ב מגיע לכאן עם מזוודה מלאה

 תורתו... -לסדר את זה במדפים של ביתו וכעת צריך
... קומה של נגעיםהוא מתחיל למלאות את ה ואז

בו בעורו.. ואת זה ב'והיא הפכה', -את זה הוא מכניס ב והנה...(
 כל היא!לבנה  והייתה!  הוא!!ואת המיעוט הזה בנגע צרעת 

נתק  אותו!!וטימא  א!!היהמכווה  היא!צרעת  הוא!בשרו!! טהור 
 אחד מאלף) אבל זה בחרתי בכמה יתורים מדגמיים... הוא!

כבר כמעט כל הכלי איכסון מלאים... כמעט כל והנה 
 !!! עדייןמילה נדרשת בפרשת נגעים... אבל עדיין

(רק לשבר את דרשות בודדות...  עשרות חסר לו כמה
וא כבר הכהן ה 98בפרשה!!!  הכהןפעמים  105האוזן: יש נניח 

אביי כבר  ? אם ככה..ככה?אה...  )דרש... ושבע עדיין לא...
 רעבצען להתחיל לבשלממהר למטבח ומכין את ה
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יומא טבא לרבנן... יש פה תלמיד הסעודה...  את
הבנת??? המסכת  מסכת נגעים!!! לסייםםשהולך 

 אלא כך וכך דפים... ו דווקאנגעים הזו היא לא
 ת הזה יש קומהשנקרא תורה!!! בבי בביתמדובר 

יקה וברגע ר שנקראת נגעים!! והקומה הזו הייתה
 שלימא מסכתא. זה שימלאו אותה עד הסוף

 "ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים"

--- 

 הזו??? המתישה למה חשוב לי להגיד את האריכות

אם הצלחתי איכשהו להמחיש את זה  כי
תסכים איתי... שיש הבדל תהומי אז  (והלוואי...)

ורה לבין איך ין איך שאנחנו ניגשים ללימוד התב
ניגשו לגמ'... אנחנו, שלא  שתנא או אמורא

ממקום די  גמ' ניגשים לפעמים ללימוד באשמתנו
טקסט שצריך ללמוד מול  מתכתי... אנחנו עומדים

אותו.. יש פה כך וכך דפים שצריך ללמוד אותם... 
 נצמדים לדפים ולטקסט מידי שיותרויש כאלו 

ש"ס... וזה טוב!!! אבל  רי דפים וחצאיומספ
אתה  שם! לא להיתקע שם!!!! לא לסייםההלו... 

י בולטת יודע איפה אני פוגש את זה בצורה הכ
 המוכרות של הסיומי בשאלות ???ומעצבנת

אלי  ו בערב פסח... ניגשמסכת בתשעת הימים א
את כל מסכת יבמות אבל נשארו לי למדתי  :אחד

עשר דפים שלא למדתי  .. ויש גםכמה חורים.
 נו... זה נקרא סיום או לא נקרא???  בכלל...

בכנות: נראה לך שיש תשובה  אני שואלעכשיו... 
 בינינו... אתה באמת חושב שמי על כזו שאלה??

לא לו כמה חורים במסכת זה נקרא שהוא  שיש
כמו הלל  דין מסכת?? וכי מסכת של גמ' זה סיים

ים וצריך מטבע שטבעו חכמ השלם שיש כאן
בדקדוק חסרות ויתרות מתחילת  להגיד כל מילה

 ! נו... אז מה כן?ברור שלא!?? המסכת עד סופה

שאם  כל מיני הגדרות... נתחיל להמציאאז נו... 
חסר אבל  נו... עשר דפים זה לא בעיה... חסר

דפים... זה כבר כן בעיה?? אולי נחליט חמישים 
 אחוזים?? כמה  נו... אז עניין של אחוזים?? שזה
 אתה מוכן לענות על השאלות מהסוג הזה???  נו...

 דבר אחד אני יודע: לא יודע!!! אין על זה תשובה...
יש משהו מעצבן וצורם בכל כולנו מבינים שש

 יכול להסביר במקומיאתה   השאלהההנימה של 
 מה מעלה לי את העצבים בשאלות האלו???

חות לא פ ...נכון שיש נ"ו דפים למסכת סוכה כי
וגם לא יותר... אבל עדיין... מותר להבין שזה לא 
טקסט מרובע שצריך לעבור בבר קוד!!! מותר 
להבין שבסופו של דבר למסכת יש נושא... יש 
יעד... ומסכת סוכה בתלמוד בבלי חותרת לדרוש 
ולהבין את החמשה פסוקים בפרשת אמור 

(וכמובן עוד כמה דינא שמדברים על סוכה ולולב... 

ובגדול מי שהקיף את כל  בשמעתתא דסוכה) דרבנן
התורה שבעל פה שדורשת את עניינא דסוכה 
ולולב וניסוך המים וערבה... זה נקרא שהוא סיים 

 מסכת סוכה!! 

(חכה... עוד מעט אני אסתייג לגופו של עניין... אבל כעת תבין 

כשיש  מה מפריע לי?? כעת אתה מבין אותי...)
ב הספקים של סבי שיח הרבה ר מידיתתיות

... זה זה וכל הנושא מסתובב סביב... מספרי דפים
ונשמע כמו  מאבד את גבול הטעם הטוב לפעמים

קפיד לספור כמה דמעות יצאו לו מהעיניים שמ אחד
בבית  דמעות נמצאות כי הוא רוצה לדעת כמה.. על אדם כשר

ההלו... אל תשכח שהתלמוד בבלי  )...גנזיו של הקב"ה
לאיזשהו יעד... מסכת זבחים רוצה  חותר !!!גםעצמו 

, ופרשת להבין את פרשת עולה וחטאת ושלמים
  מנחות רוצה לדרוש כל תיבה בדיבורא דמנחה...

אז נכון שאנחנו לומדים מסכת ואנחנו כן צמודים 
וכן חשוב להעצים את ההספק  לדפים מסוימים

ס לבית במקביל להיכנ מותראבל והדפים והכל נכון... 
שכשהם למדו מסכת  יי ורבא ולזכורהמדרש של אב

ים יומא... הם עמדו מול ארון גדול של שלושים פסוק
-למעלה מ בפרשת אחרי מות שאני לבד סיכמתי בו

 215דרשות ויתורים... זאת אומרת: יש שם  215
מגירות ותאים ריקים... ואביי ורבא מילאו אותם 

 בדרשות... 

י אתן לך אנ למה כ"כ חשוב לי להגיד את זה?? עכשיו:
עוד מעט מסיימים מסכת יומא...   דוגמא מוכרת:

אין לי זכרון...  מה אעשה... ומישהו אמר לי ביאוש:
. לא נשאר לי כלום דפי גמ'.. 88מאוד קשה לי לזכור 

אתה משקר!!! אמרת  אמרתי לו: ממסכת יומא...
שאתה לא זוכר כלום ממסכת יומא... רוצה שאני 

 כל?? אוכיח לך שאתה זוכר כמעט ה

תביא חומש ויקרא... תפתח פרשת אחרי... קדימה: 
תקרא את הפסוק בעיון  בפר...יבא אהרן...  בזאת

במה שאמור  -בזאת ותגיד לי מה דורשים מהפסוק??
ולא בדמו של פר  -רבפ בעניינא דמילואים (ד.)

מחלוקת בדף נ. כתונת בד בד בד וכו'... בגדי קודש 
לוגתא דרבי וראב"ש... הושוו כל הבגדים וכו'... פ -הם

 בן אדם היה בהלם מעצמו!!! הוא קרא איתיה בקיצור:
פסוק פסוק וזכר את כל הדרשות שכתוב בגמ' על כל 

מסכת  !!!! זהזהמילה בפרשה... אמרתי לו: אדוני!!! 
 מסכת יומא בסה"כ חותרת להבין מה כתוביומא!!!! 

בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם...  בפרשת אחרי
ומונה אחד לאחד מה הגמ'  ב לי כעתואתה יוש

על  תדלגעדיין לא  דורשת בדף נג ומה בדף ז'... ואתה
 דרשה אחת... 

אז למה אתה מעליל עלילות?? למה אתה אומר שאתה 
אתה זוכר את כל הגופי תורה  לא זוכר מסכת יומא??

(כמובן שיש גם את הכך וכך דינא דרבנן שעל זה לא של יומא!!! 

אגיד לך מה אתה לא זוכר... אתה לא זוכר אני  דיברנו...)
דפים!!! אתה לא זוכר את המשא ומתן... בסיידר... אז 

כל הת"ש ואת המאי  יש כאלו שזוכרים מדויק את
 ואת זה אין לך!!!ותנ"ה...  הווה עלה.. ואיכא דאמרי

קשה לך לזכור את המשא ומתן... קשה לך לזכור 
ן ולהגיד בל מכאאדפים... מה שאין לך אין לך... 

יומא??? אתה יודע את  שאתה לא יודע פרשת
אביי עשה יומא טבא  !!!! עליההמסכת יומא שעליה

לרבנן!!!! כמדומני שיש כאלו שהמידע הזה יכול 
דא עקא שבמקביל זה  לפקוח להם את העיניים...

 -----עלול לבלבל אחרים... לכן

--- 

תכל'ס: מאי הוי  כעת אני רוצה לסגור פינה חשובה!!
הבאתי את השאלה המעצבנת: מי   עלה?? מקודם

שיש לו חור של כמה דפים פה ושם במסכת כתובות 
האם הוא יכול לעשות סיום או לא... וניסיתי לומר 
בקנאות ואפילו בעצבנות שמסכת זה לאו דווקא 
הטקסט... גם אם חסר פה ושם כמה דפים זה עדיין 

 נקרא מסכת... 

אבל  !!!!חוזר בי בשורה התחתונה אני אבל לא!!!!!
מסיבה אחרת לגמרי לגמרי!! מי שחסר לו במסכת 

דפים  אפילו(ולא משנה איזה.. כתובות כמה וכמה דפים 

הוא לא יכול לעשות סיום... זה לא נקרא  )של אגדה
שהוא סיים... ואתה יודע למה?? לא תאמין למה... 
כי כשאתה לומד תלמוד בבלי מסכת כתובות!! 

של רבינא ורב אשי... ויש  אתה כעת מתארח בבית
אתה צריך לכבד את בעל  ,שאתה מתארחככלל: 

ופה בבית הזה שנקרא "תלמוד בבלי",  הבית...
שאלו ואלו התכנים  והחליטו רבינא ורב אשי הבינו

למה?? ככה... בשביל זה הם מסכת כתובות!!! של 
 רבינא ורב אשי...

ולהכריז  וממילא אם אתה רוצה לעשות סיום
הספר הזה שנקרא גמ' מסכת  מת אתשאתה השל

אתה לא יכול לחתוך מפה ומשם  כאן כתובות...
זה ספר של רבינא לפי הבנתך... זה לא ספר שלך... 

ורב אשי!! כאן הם קובעים את התכנים של 
  המסכת... לא אתה!!! תכבד את המעמד!!!

 אתה לא רוצה...?? לא מתאים לך? אין בעיה...
שנקרא עיון... בעיון  ודתלמד משהו אחר... יש לימ

גמ'... לומדים סוגיות... לומדים  לא לומדים
אתה יכול לדלג בבת  הרייעד... אין בעיה.. בעיון

אותו דבר בהלכה...  אחת ולקפוץ מפרק לפרק...
בהלכה אתה יכול לקפוץ מפה לשם... כי אתה 

אבל אם אתה רוצה לומד גמ'... אלא הלכה!! 
?? לגמרא הזו לעשות סיום על גמרא מסכת שבת

יש מבנה מסוים!!! יש כך וכך תכנים שרבינא ורב 
אשי הבינו שזו מסכת!! אין לך רשות להיכנס לבית 
של רבינא ורב אשי ולהתחיל לתלוש דפים ולסנן 
לפי מה שמתאים לך ומה נראה לך חשוב ומה לא... 

 לא!! זה לא הבית שלך!! פה לא אתה קובע!!! 

 לא מדבר פהאתה מבין לבד שאני עכשיו... 
זוית של חושן משפט שיש פה כאילו נטו מ

לא זה  זכויות יוצרים לרבינא ורב אשי...
 .. יש פה משהו קצת... קצת יותר עמוק...הנושא.

ורה סו"ס תלמוד בבלי הוא ספר הספרים של ת
נשפך עליה כ"כ שבע"פ... אם הגמ' כ"כ חשובה ו

הרבה דיו והוקז עליה כ"כ דם של עמל התורה... 
שאלו שחיברו את אה שזה לא סתם... כנראה כנר

ומהמקום הזה אנחנו  מה שהם רוצים... הש"ס ידעו
אמורים לכבד את התכנים שהם הבינו שצריך 
להכניס שם... עכשיו לגופו של עניין: זה לא סתירה 
שאם אחרי ההבהרה הזו תתחיל שוב לשאול אותי 

דפים... זה לא  הדפים.. .עשר האם חסר לי שלוש
אני שוב אתעצבן עליך... כי גם כאן יש סתירה ש

 היגיון... ותן לחכם ויחכם עוד... 
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 מסיבת חומש סעודה בחצר המפורסמת בירושלים...   

הבייתה ואיחלו לו מזל טוב התרגשות עצומה בירושלים... ברוך ה'... לר' מרדכי הכהן נולד נכד בשעטו"מ... כולם נכנסו 
בהתרגשות... שתו שם לחיים והחיוכים נשפכו שם לרוב... יורם האורח שהגיע לכאן לפני שעות ספורות עמד מהצד ולא 
הצליח להבין מה פשר ההתרגשות הגדולה... מה קרה?? וכי זה הנכד הראשון של ר' מרדכי??? עד כמה שאני מכיר את ר' 

שמתקרב כבר לגיל שמונים... יש לו בלע"ר הרבה נכדים ואפילו נינים... כמעט כל שבוע יש לו  מרדכי... הוא יהודי מבוגר
איזה קידוש או ברית או חתונה... אז מה קרה הפעם? מה ההתרגשות??? הגיע הערב... יורם התיישב לארוחת ערב של 

 מעשר שני עם ר' מרדכי.. ודרש הסברים... 
 שימה עמוקה והתחיל לספר בפעם המי יודע את סיפור חייו...  ר' מרדכי חייך חיוך רחב... נשם ננ

לפני כמעט שמונים שנה... נשמע לפתע בכי של תינוק באחת מחצרות ירושלים הבנויות ע"ג התהום... ויקרא שמו בישראל 
 מה יש??  אני הייתי ילד מיוחס מהרגע שנולדתי!!!מרדכי! הלא הוא אני!! 

נים הקרובות צריך שוב לעשות פרה אדומה... (צריך לעשות פרה אדומה לכה"פ בלשכת המקדש כבר ידעו מראש שבש
פעם בשבעים שנה) וחכמים עושים כל מיני מעלות מיוחדות בטהרת פרה אדומה... (להוציא מליבם של צדוקים שחושבים 

ם: הם מחפשים שחכמים מזלזלים בפרה, בגלל שהיא כשרה בטבול יום) ואחת מהמעלות הדרמטיות ביותר שחכמים עושי
שהוא זה שיזה על הכהן השורף את הפרה ויטהר אותו  אפילו לא בטומאת התהום...מישהו שמעולם לא נטמא במת!!!! 

(פעם לא הבנתי למה חז"ל עשו את זה... זה הרי כרוך בכזה היערכות וכזה כאב ראש... אבל היום בעידן הפייק ניוז של מכחישי קורונה מטומאת מת... 
מש בצהרים... אני פתאום מבין מצוין למה עשו את זה... כי יום אחרי שיעשו את הפרה אדומה... מישהו ימציא שהפרה אדומה הקודמת!! ומכחישי הש

בת שלפניה!!! היתה סתם פיברוק אחד גדול... והאפר שהסתובב במשך שנים בכלל ישראל היה סתם איזה מאפרה של סיגריות.. ואם ככה... יש פה תגו
הרי מי שעשה את האפר פרה הנוכחי, היה צריך להיות טהור... ומאיפה הוא נטהר? מהאפר פרה הקודם!!! והרי החלטנו שזה סתם היה ואם שרשרת... 

יפוס ככה מי החטאת עצמם היו טמאים... אם ככה גם האפר פרה הנוכחי לא שווה כלום... כי מי שעשה אותו לא היה טהור... בשביל זה צריך לעשות א

בשביל זה  .. ולכה"פ הכהן השורף את הפרה צריך להיות טהור באופן הרמטי!! שהטהרה שלו לא תזדקק לחסדי האפר פרה הקודם ודו"ק)הגדרות.
מכינים בירושלים חצרות מיוחדות שבנויות ע"ג כיפין ותחתיהם חלל (מפני קבר התהום) ומגיעה אמא ויולדת שם... והילד 

ש... ואז הוא יוצא לראשונה לשאוב מים בשביל לקדש מי חטאת להזות על הכהן שלה גדל שם ולא זז משם!!! עד גיל ש
נולדתי שם באותה חצר מוגבהת וגדלתי שם במשך שש   והילד הזה היה לא פחות ולא יותר אני!!!!השורף את הפרה... 

בר שלוש שנים... או שנים!!! הייתי ילד שעומד לתצוגה!!! כל מי שהגיע לירושלים היה חייב ללכת לראות את הילד שכ
ארבע שנים או חמש שנים לא זז מהחצר הזו... הייתי יושב שם ומתנדנד בנדנדה ואנשים אומרים: אוהו... הוא כבר גדול... 

 אוטוטו הוא בן שש... זה אומר שמעשה פרה אדומה קרוב מתמיד... 
 צא בשלב סיומת... גם הכבש שנבנה בין הר הבית להר המשחה שעולה הון עתק וממומן ע"י הכה"ג נמ

--- 
ואז כשמלאו לי שלוש שנים הכהן גדול הגיע במיוחד לעשות לי חלאקה.. הוא בירך את אמא שלי על המסירות נפש שלה... 

הכה"ג באותו מעמד עידכן את אבא ואמא שלי שבימים  (אתה יודע מה זה לגדל ילד במשך שש שנים בתוך חצר...?? נס שזה לא היה אני...)
מצד  כן... יש פה משהו די מסובך!!!גזברים מנהלים משא ומתן קדחתני להכשרת פרה אדומה בסכומי עתק... אלו ממש ה

(כי יש דין "ולקחו אליך פרה אדומה.." הלקיחה אחד אי אפשר לקנות בפועל את הפרה אדומה עד שהיא תהיה בת שלוש שנים!! 

שהפרה נולדה היא מיד צריכה השגחה קפדנית ביותר "אשר אין  אבל מצד שני.. מרגע בדמים צריכה להיעשות כשהיא כבר פרה)
בה מום, אשר לא עלה עליה עול..." וממילא מצד אחד מתחילים לשים עליה עין ממתי שהיא נולדה...  ממילא בימים אלו 

זה כעת  יש כמה עגלים אדומים פוטנציאלים שהם באים בחשבון... עדיין לא הוחלט על איזה רועה לסגור את העיסקה...
במכרז... ובעזה"ש כשאני אהיה בן שש הפרה תהיה בת שלוש... ואז אצא לטיול הראשון בחיי מעבר לתחומי החצר!!! עכ"פ 
הכה"ג דרש בשלומי ובירך אותי מעומק לב... הוא אמר לאמא: שאם ירצה ה' זה הקטן עוד יזכה לראות בפרה אדומה 

אז הנה!!! בימים אלו נעשה סגירת בדמעות... המשיך ר' מרדכי ואמר... שבאה אחריה בעוד שבעים שנה... אמא ענתה אמן 
והיום!!! היום בשעה טובה נולד לי נכד... אבל לא סתם!!! בתי הצעירה הלכה ללדת אותו באותה חצר שאני גדלתי  מעגל...

לעשות את הצעד  בה במשך שש שנים!!! והנכד שלי כעת מעותד גם הוא לגדול שם במשך שש שנים... עודדתי את בתי
 הזה.. הבטחתי לה... אל תדאגי... אני אבא לשם מידי יום ללמוד איתו ולשחק איתו... 

הברית התקיימה באותה חצר... ויקרא שמו בישראל יענקי... יענקי החמוד הלך וגדל... שיחק באותה חצר... וגם הוא יום 
ה!!! כן... החלאקה של הילד הולכת תמיד יחד עם רכישת אחד הגיע לגיל שלוש... וגם אליו הגיע הכהן גדול לעשות חלאק

הפרה אדומה!! הפעם הביקור של הכה"ג היה קצת כאוב... הכה"ג היה לא פחות ולא יותר יהושע בן גמלא!! יהושע בן 
 גמלא דווקא צדיק גמור... אבל הוא בעלה של מרתא בת בייתוס... ממשפחה של צדוקים מובהקים... יהושע בן גמלא הניח

את ידיו על ראשו של יענקי ופרץ בבכי... יענקי, אני מבקש ממך סליחה בשם כל כלל ישראל... אתה בטח לפעמים בוכה 
לאמא שאתה רוצה לצאת לטייל... לצאת מגבולות החצר הזו ואמא לא מרשה... אתה יודע למה?? אנחנו אשמים!! יש בינינו 

דות בחכמים... ובשביל לאפוקי מהם... בשביל זה אתה צריך להיות צדוקים כאלו שכל הזמן מחפשים לחתור ולהעליל ולר
 כאן עד גיל שש... תסלח לנו יענקי המתוק... אל תדאג... אתה עוד תגדל גדול בתורה...

יהושע בן גמלא כבר הודיע לאמא שבעוד שנתיים אני שוב אגיע לכאן ליומולדת חמש של יענקי... תנחשו למה?? מה יש 
 מי תיקן את המושג של חידר?? יהושע בן גמלא!!!מש למקרא... חומש סעודה... בגיל חמש?? בן ח

אז הנה... פה!! בחצר הזה... יקום עוד אחד מהחדרים הראשונים בהסטוריה... סו"ס הרי יענקי לא יכול להגיע לגן של החידר 
 כי הוא לא יכול לצאת מכאן... אז החידר יגיע אליו... 

--- 
ושלת הזהב נפסקה כאן... יהושע בן גמלא מאוד היה רוצה לברך את אמא של יענקי... שיענקי יזכה צר לנו לבשר... אבל ש

כמו סבא שלו לראות את הנכד שלו בעוד שבעים שנה מזה על הכהן השורף את הפרה... אבל מה נעשה שכבר תקופה 
רב... מה נעשה שהשנאת חינם כבר ארוכה שדלתות ההיכל נפתחות מאליהם ורבי יוחנן בן זכאי כבר מבין שהחורבן מתק

נוגסת בכל פינה וכבר כמה שנים טובות שהגורל עולה בשמאל, והנר המערבי כבה ונשתלחה מארה בלחם הפנים והצנועים 
 מושכים ידיהם... 

ה בעזה"ש יענקי יזכה עוד יזכה לחיות לאורך ימים ושנות חיים... אבל מידי שנה בליל תשעה באב הוא ישב ויבכה על הטהר
והפרישות שהייתה ואיננה... על שאין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך.... אבל אח"כ הוא יתנער מעפר ויתחזק 
באדם כי ימות באהלה של תורה מתוך ידיעה והכרה בדברי רבי אבהו לההוא מינא: השוכן איתם בתוך טומאותם, אע"פ 

 שהם טמאים שכינה שרויה ביניהם...

5 
 בקרוב ממש

 האם באמת ה' לא בא אלי בטענות???
בשבוע שעבר נכתב כאן בגיליון זה נקודה עדינה!!! שמצד 
אחד אי אפשר להתעלם ממנה... צריך לדעת שהיא 
קיימת!!! אבל מאידך צריך לדעת לסייג אותה ולהעמיד 

 ותה במקום הנכון... א
הנושא היה שיש כאלו שהקב"ה מבין אותם... מבין את 
הנפילות שלהם ולא מגיע אליהם בטענות... עכשיו ככה: 
עצם הצגת הדברים כמות שהם זה ודאי לא נכון ואסור 

 להגיד את זה!!! למה???
כי סו"ס לכולנו יש בחירה!! ומי שכופר בבחירה זה ממש 

רק מה?? פה ם (של שכר ועונש) כפירה באחד מי"ג עיקרי
 ויוסף!! --יהודה מאוד עמוקה שנקראת יש לנו סוגיה

מתמודדים מול  שניהםשניהם... גם יהודה וגם יוסף... 
מתגברים ושניהם משמשים לנו כסמל ודוגמא... ו ניסיון

 אבל שים לב להבדל:
יוסף משמש לנו סמל ודוגמא בעמידה בניסיון עד הסוף!!! 

צל יהודה יש כביכול בחינה של חטא... ואילו יהודה? א
והניסיון שלו זה אדרבה... להודות על האמת ולשוב 
בתשובה... והוא עמד בניסיון... איזה ניסיון?? לא ליפול?? 
לא!!! לא זה הניסיון של יהודה... אדרבה, הניסיון של 

 יהודה זה לדעת לחזור בתשובה אחרי הנפילה!!!
על האמת ואומר  וברגע שיהודה שב בתשובה ומודה

צדקה ממני... באותו רגע יוצאת בת קול ואומרת: ממני 
 היו הדברים!!!! 

--- 

זאת אומרת: התורה משרטטת לנו מראש שתי 
מסלולים... מצד אחד כל אחד מאיתנו צריך להיות כמו 
יוסף... וימאן עם שלשלת!!! לעזוב בגדו וינס ויצא 

 . החוצה... עמידה בלתי מתפשרת מול הניסיון..
 לפעמים אבל!!! אסור לשכוח את יהודה... בסופו של דבר

הקב"ה מזמין גם את יהודה... ה' לפעמים מזמין תשובה... 
שיהודה עומד מול מציאות של נפילה והוא יודע להודות 

 על האמת ולשוב...
איך אני יודע  עכשיו... כאן מתעוררת שאלת המיליון:
חוטא פושע ו שהקב"ה הזמין את התשובה? הרי כל

במזיד... גם הוא מזמין תשובה בשלמזליות שלו... אז אני 
אדע מתי הקב"ה מזמין את זה ומתי אני מזמין??   

אני את שלי!!!  התשובה היא: שבשביל זה אני צריך לעשות
תופס את אומנותו של יוסף... ועושה הכל בשביל 

אצלי האידיאל זה יוסף... אני רוצה להיות להתגבר!!! 
. לא ליפול אף פעם... אחרי שאני מצידי צדיק גמור..

עשיתי הכל... ובכל זאת קרה מה שקרה והייתה פה 
דיסק ולעבור לאומנות נפילה... פה צריך מהר מהר להחליף 

של יהודה... לחזור בתשובה!!! ומי שיודע לתמרן נכון בין יוסף 
ליהודה... על כזה אחד בת קול יוצאת ואומרת: ממני היו 

עקא שמאוד מאוד מאוד!!! ושוב פעם מאוד!! דא הדברים...  
לא לחינם יהודה ויוסף לא  מאוד קשה לנו לתמרן ביניהם...

מסתדרים... לא לחינם אנחנו מתעכבים בגלות עד היום בגלל 
החוסר תיאום של עץ אפרים לעץ יהודה... כי יוסף ויהודה הם 
ניגודים כ"כ קיצוניים שצריך ראש מאוד גדול איך לתפוס בשתי 
הקצוות כאחד!!! כי בדרך כלל מי שתופס את אומנותו של 
יהודה שזה תשובה... מטבע הדברים הוא נהיה סחבק עם 
הרבש"ע... לא נורא... מקסימום אני אפול.. תמיד אפשר 
להוציא את התשובה מהמגירה והכל יסתדר... וזה לא!! זה לא 
ש עובד!!! האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו... ומאידך: י

לך את האנשים שדבקים לגמרי במדתו של יוסף... הם יודעים 
... ואז מה קורה אם שאסור ליפול... ובשום פנים ואופן לא... ו

קרה מה שקרה? אז בום!!! שוד ושבר!!! נמחק מאבני 
האפוד... וכאן העבודה שלנו!! לתבוע התגברות ללא 

להיאבק עד הסוף... וברגע פשרות!! ללא הקלות... 
מיד לשוב --נפילה... לכאוב... להצטער ו שקוראת

זה לא מהסוגיות הפשוטות... אבל זו סוגיה בתשובה... 
שחייבים לדעת אותה!! היא הכרחית בדורנו... מי שרוצה 
ללמוד את זה בעיון... זיכני ה' להוציא ספר וימאן בעניין 
זה... קחנו משם...  מה שבטוח מי שיחשוב שזה חגיגה וה' 

ענות שידע שיש גהינם ועונשים חמורים לא בא אליו בט
וכל האומר הקב"ה וותרן יוותרו מיעוהי... לא כדאי 

   שלא יובן לא נכון משבוע שעבר!!!לנסות... 

 



“ 

 

  המשך: למה כואב לי על הקמתה של הממשלה??

 שטוענים לי... עזוב... בנינו לעצמנו מעגל סגור!!! תבין: אין לי בעיה עם אותם קהילות שמרניותש
אל  אנחנו עסוקים רק בבנין הרוחני שלנו... ואין לנו את הלוקסוס להתעסק עם בעיות של אחרים...

  אני בעד!!! כאן ...ילא גם לא על אינטרנטתדבר איתי לא על תחבורה ציבורית בשבת וממ
שכשקמה ממשלת שמאל  אני מבין שיש כזו גישה... אבל אני ואתה לא הולכים בגישה הזו...

והנציגים שלנו צועקים גיוואלד על נישואים אזרחיים ועל חילולי שבת בשולי נשמות הערב רב 
. וכשאני מדבר על איתך על בעיות לקול בכי ונהי על גלות השכינה.. שבדורנו... פה אתה מצטרף

 אמיתיות שנמצאות פה!!!! בתוך הקהילה... בתוך הפנימיה של הישיבה ובמקום עבודה של אשתך
... (אתה מבין על מה אני מדבר" ...ג'יגה של "זבל כשר 15ובנגן של הילד שלך בישיבה קטנה שהעבירו לו 

ן מה אני רוצה?? מה אני עושה עסק??? אז מה... פה אתה לא מבי )אם לא תשאל אותו... הוא יסביר לך...
ואצפ בין חברי הקהילה... אז יש תואם כשר יש קבוצת ו הכנסת...יש כמה אייפוניסטים בבית 

  בפנימיה... אז מה...
  לא נראה לך שיש פה עיוות בלתי נתפס???

 החדשה העולהאיזו מיעוט כבוד שמים אמור להטריד אותנו יותר... האם אני שואל אותך: 
או קווי הנייעס שמציפים אותנו בלשון  ...ותתחתן עם יהודי חילוני מקיבוץ גיור פקטיבי שעשתה

הרע ורכילות ואין פוצה פה ומצפצף?? בינינו... איפה נראה לך יש יותר פגיעה ביידישקייט... שיש 
יהודי יושב  איזה איום שכבר שנים מרחף באויר... שיכניסו תכנים של ליב"ה ללימודים... או שילד

שטחי... מול עשרים גי'גה של סרטונים וקליפים חרדיים זולים ומטופשים שעושים אותו נמוך וזול ו
 פוצה פה ומצפצף...?? ואין

למה כשזה מגיע לתחבורה ציבורית בשבת בערים חילוניות... כאן אתה נחלץ חושים ומבין מצוין 
עזוע ושאט נפש... וכשמדובר בפגעי למה צריך למרוח עמודים שלימים בעיתון בקול נהי וז

 הטכנולוגיה... שזו פירצה אמיתית ומשמעותית כאן!!! בתוך הבית שלך... כאן אתה מסתכל עלי
  ולא מבין מה הכצעקתה?? כאילו אני מהכת של נשות השאלים

אני שואל אותך: מי יותר מעיק לשכינה הקדושה... האם הממשלה הזו שיש לה חלומות לעשות 
שעות ע"ג  ולילדינו תקציבים... או קווי נייעס שכעת ועכשיו שורפים לנו ולעכבקשים  לנו חיים

 ??ומחלוקת. שעות ברפש וטיט
 למה נזכרת עכשיו להצטער בצער השכינה הקדושה?? 

מצטער!!! אנחנו עסוקים בפניות קודמות... כמה שממשלת הזדון הזו נלחמת ביידישקייט... עדיין 
יכולת שלהם להפריע לנו היא מאוד רחוקה!!! הם קצת יפגעו לנו בכיס... הם האחרונים בתור... ה

ריחו אותנו לעמוד קצת יחדדו את העמדות שלנו... קצת יאתגרו אותנו ויצמידו אותנו לקיר ויכ
שלנו... דווקא הם לא כ"כ יצליחו להעיק לשכינה הקדושה... אבל התכנים הזולים  מאחורי האמת

כאן המקום להצטער זה מעיק לשכינה!!! ה מכניסים לתוך הבית... והבלתי מפוקחים שאני ואת
 משהו קטן נסיים עם זה ואח"כ נתפנה להצטער במרכולים בתל אביב... אגב: בצער גלות השכינה...

הבעיה  בכלל אני סתם ככה לא מבין מה  לשבר את האוזן) בעיקר ברצינות... לגמרי (אני לא מתכויןבציניות... 
תמיד ניסיתי לברוח  ..עם לא אהבתי ללמוד.ואני אף פ ליב"ה זה לימודים.. ליב"ה... הריב

מהלימודים... רק מה?? ההורים שלי כל היום רבו איתי ועמדו לי על הראש שאני כן אלמד... 
להכניס לימודי ליב"ה לבתי ספר...  שהממשלה החדשה תכריח את המוסדות עכשיו: תאר לעצמך

תפים פעולה!!! בבוקר לא יתחשק לי להביא את הספר לחדר אבל ההורים?? ההורים  לא מש
ואמא שלי לא טורחת להזכיר לי... בלילה אני לא מכין שיעורי בית ואבא אדיש... לא מזכיר לי... לא 

 נו... בא לי ללמוד למבחן.. אני מחכה שאבא יצעק עלי.. אבל שקט!!! אף אחד לא מכריח אותי...
 לגמרי לד חרדי אחד שילמד ליב"ה?? נפלתם על הראש??יש תגיד לי: בקצב הזה נראה לך

אני מבטיח לך שגם אם " לו ללמוד... יםרוזילדים?? ילד שההורים שלו לא "ע פעם שכחתם שהיינו
לא  ! ממילא בשורה התחתונה האיום הזהידע מילה!!ילא  הוא בצבת לתוך הפה ליב"ה יכניסו לו

וממילא בסופו יבים את השיתוף פעולה של ההורים... כ"כ מטריד אותי... כי לימודים זה משהו שחי
 אבל!!!! מה כן מטריד אותי??? של דבר אני קובע את התכנים שהילד שלי ילמד... תהיו רגועים...

שזה ( כלום... יגיד לו לא אם הילד ישב מול המחשב ויראה את כל הסרטים החרדיים ואבא שלו רק

 לא רק מאוד מטריד!!! זה כבר לא לימודים... כאן מספיק שאבאזה  הרי מה שאנחנו עושים פחות או יותר)
 עכשיו: אתה לא דתי... -יעשה הבן ולא יגדל חרדימה יעשה הבן ולא יחטא... מה ... ומפריע ו

חשק שהילד שלך יעסוק בליב"ה במוטרדים מליב"ה...  אתם בין על מה אני מדבר??מתחיל לה
  אני ממש לא!!!מזה אתה מוטרד? באמת... ובשפתים דולקות... נו...  וערבות וחיות

ומול הרפש הזה הוא יתה ויגיד גם אני רוצה לראות ברדק... אני מוטרד שהילד שלי יחזור הב
 בהחלט ישב בחיות ובהתלהבות...

אני לא מוטרד מראש הממשלה עם כיפה מידי קטנה... אני מוטרד מהבן שלי שלא יגיד לי שהוא  
 שמקובל היום...  כיפה קטנה כי זה מהרוצה 

 נושא אשהסוגיית אני לא מוטרד מנישואים אזרחיים כי... כי אני מספיק עסוק בלהיות מוטרד ב
שבות ומלבינות שער ראשם בגלל הנושא אשה לשם נערות כשרות ומצוינות יו שלא לשם שמים...

כסים דמעה את נו לא מלמה אנחפה נקים קול זעקה!  !!!פה צריך שנזעק איפה אנחנו??. ...ממון..
 אלו שנמצאים עמוק אצלנו.?מזבח ה' על מחדלים 

אז  בקיצור: כל מי שמאוד מאוד אכפת לו על הקמת הממשלה בגלל כבוד שמים וגלות השכינה...
את הממשלה  מות!! קים ליה בדרבה מיניה!! תניח כעתאנחנו עסוקים בפניות קודאבל  צר לי לומר

ה' יעזור "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו..." אל דאגה... דווקא זה  ...בצד החדשה
... פה נחלץ חושים ת עבודתם נאמנה... ואילו אנחנויאבקו ויעשו אש מקסימום תן לנציגים שלנו

   בעיקר בידינו!!! בדברים שתלוים בנו!!! שמסורים בידינו!!!נפנים ונבין שצער השכינה הגדול הוא 
 עם הפנים קדימה...בא נתחיל כעת רה... עד כאן עם הפנים אחו---

(אני לא מדבר על הצד אומרים  שחברי הממשלה נאומים קבועים כידוע: בכל הקמת ממשלה יש

מה המשפטים  ...)ורוממות הכוחי ועוצם ידי בגרונם המפסיד... אלא על הצד המנצח... אלו שהשלטון בידיים שלהם
פשוטה!!! אתגרים מאוד חשובים עומדים לפנינו... יש לפנינו תקופה לא  שקבוע אומרים אותם??

וכו' וכו'... משהו  ואנחנו נשתדל בכל הכח להוביל את כל המהלכים והמשימות שעומדים לפנינו
אנחנו מקימים ממשלה... עד עכשיו היינו עסוקים גם בסגנון הזה... אז זהו!!! שכעת בא נחליט ש

. כעת אנחנו פותחים ממשלה... עם הפנים קדימה... בממשלת הציונות... עכשיו ברוך ה' התפנינו..

אני כעת הכתרתי את עצמי ולצורך העניין  לא פשוטים לפנינו!!!! באמתת אתגריםםובכן: 
חלק את תיקי השרים אני כעת מ  כנסת נכבדה...להיות יו"ר הכנסת ואני פונה אליכם: 

 והוועדות השונות... כדלהלן:
.. להוסיף עוד ועוד בעמל עול תורה בייתר שאת. מי מתנדב לקבל על עצמו -שר התורה 

כדי לקדש את העולם ולעשות נחת רוח לבוראנו... להגביר את התקציב של קול  התורה.
התורה בעולם... צריך לדעת שאנחנו בתקופה לא פשוטה!! יש לנו אופוזיציה לוחמת 

רה... אבל בשביל שנושפת לנו בעורף... כעת יש כולנו שינסו בכל דרך להפריע ללומדי התו
זה השלטון בידינו!!! אנחנו מפלגת השלטון!! ואנחנו נוביל... ואדרבה... כל אחד מאיתנו 

 יחליט להוסיף עוד שעה של לימוד... עוד קביעות עיתים לתורה... אין ברירה!! 
לעוד לוחמים בצבא הקרבי והעקוב  בדחיפות אנחנו זקוקים הלאה למשרד הבטחון...

רנו הגיבורים, איש חרבו על ירכו מפחד מנפילות בקדושה... מי מוכן מדם של צעירי דו
עשה דיחוי!!! יש לך להתגייס לצבא הזה?? בחור יקר... אל תשתמט!!! אל ת

אבל מה נעשה שאם הקב"ה מזמין כאלו  התמודדויות? יש לך דחפים לא פשוטים??
ורי ישראל... ניסיונות כנראה שמטתו שלשלמה זקוקה לעוד גיבורים סביב לה מגיב

תתגייס!!! תתגייס לצבא הגנה הכי גדול של כמוך...  אחד הקב"ה זקוק לעוד יוסף הצדיק
ח במדינה הולך למשרד הבטחון!!! מי שדבק מנופאל תדאג... התקציב הכי  ישראל...

במידת יסוד ומביע נכונות להיות הלוחם הקרבי של אבא שבשמים... ארוחתו ארוחת 
לך... כל השפע של העולם עובר דרכו... בואו... תתגייסו בחורים... תמיד ניתנת לו מאת המ

ה' מסר את כל השפע של העולם בידיים שלנו... בא נטהר את העולם  השלטון בידינו!!
באמצעות העיניים הטהורות שלנו... בא נזעזע את כל העולמות כולם בעמידה בניסיונות 

 ישראל... שרק הרבש"ע יודע ויקרב את הגאולה של כל כלל 
מי רוצה לקחת את תיק האוצר... בתיק האוצר יש כמה אגפים  וכעת למשרד האוצר...

שונים... יש את האגף של החזקת תורה ויש אגף של צדקה ויש אגף של תרומות 
ומעשרות... ומשרד האוצר הזה בידיים שלנו!!! קדימה... כל אחד במשבצת שלו... דווקא 

ד... אבל החזקת תורה עדיין נמצאת בגרעון... קומו!! האוצר של צדקה ב"ה מפותח מאו
קומו נדיבי עם.. תבינו ששם באופוזיציה יושב רוסי שמנסה להפיל את הממשלה שלנו... 
ואתם לא תתנו לו... הוא ינסה כעת לקצץ ואתם תדאגו להשלים!! כן... אתם!!! בשביל מה 

ביל לחמם את קבלתם את תיק האוצר?? בשביל מה הקב"ה נתן לך כסף?? בש
הכסא??? קדימה... תפקח עיניים... תעקוב אחרי מצוקה של אברכים או כוללים... ואל 

  תתן להם לקרוס... ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת... 
הורים יקרים: אתם אחראים על החינוך... אתם תקבעו מה  וכעת נעבור לשר החינוך...

אמנם יש מישהו שם באופוזיציה שמנסה התכנים שיכנסו לבית שלכם... רק אתם!!!! 
להפיל את הממשלה שלכם ולהכניס כל מיני תכנים פסולים... אבל אתם לא תתנו לו 
לגנוב את ההצגה... אתם תבינו שאתם למעשה שר החינוך!!! ותפקחו בשבע עיניים על 

 התכנים שמסתובבים בבית שלכם... וכן הלאה וכן הלאה...
אף  הלא הוא אתה בעצמך... לא וני ראש הממשלה!!!!ונסיים בראש הממשלה!!!! אד

!!! אבא שבשמים שלח אותך לעולם הזה והכתיר אותך לראש ממשלה על אחד אחר
לגמרי מאמין בזה... אתה לא מפנים עד כמה  העיר קטנה הזו ששמה אתה!! ואתה לא

ין הממשלה הנוכחי.. אני מבהמושכות לגמרי בידיים שלך... אז בשלמא אם היית ראש 
כל הזמן... כי הוא באמת לא נמצא שם ביושר...  של מרד פתח חשדותלמה הוא הולך ל

הקב"ה העמיד אותך כאן בעולם ואמר: ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב  אבל אתה?
הקב"ה מינה אותך לראש ממשלה ואתה הבעל  ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים!!

... אתה בבחירה שלך תחליט האם לשמח את בחירה!!! אתה הנהג של המרכבה העליונה
תגלה אחריות!!!! אל תפיל את האחריות על כל מיני  הקב"ה או חלילה לצער אותו...

שים את  אנשים זרים ורחוקים שבכלל לא קשורים אליך... אתה האחראי!! נקודה!!!!
 הפוליטיקה בצד... 

שטיפ טיפה מתבונן זה  מי הדמגוגיה שהבאתי עכשיו... זה בכלל בכלל לא דמגוגיה...
? אני או איזה ממש ככה!! אבל לגמרי ככה!!! בינינו.. מי שר החינוך על הילדים שלי?

בכל מיני תכנים למיניהם?? מי  ת מאיים עלינותיאורטימישהו שם בחלונות הגבוהים ש
אחד שמתרווח שם על הכסא או מאמין  רוסיאמת שר האוצר שלנו? האם איזה באמת ב

וזורע שלי?? הוי באמת... עוד בלי להגיע לחיזוק באמונה ובטחון... עזוב... בחי העולמים 
בינינו... במי באמת תלוי המצב חשבון שלך?? האם זה תלוי בשר האוצר או... או שזה 

זה חלק מהגאונות של  זה!!! תלוי בניהול הכלכלי הנבון או הכושל שלך?? רק מה...
  הפוליטיקה!!!!

שגורמת לכ"כ הרבה  הקסם העיקרי של הפוליטיקה ניינת:יש פה נקודה מע שתבין:
יש  מעבר לזה הדם שיש בה...מציצת הרוע ו רק זה לא ...אנשים להתמכר אליה

שכבות של מחדלים... אם  יש הרבה אנשים שסוחבים קול סוציאלי!!!גם שי בפוליטיקה
אבל קשה לעשות ... י... אהזו התנהלות כלכלית לא נכונה וכדו' שהם צריכים לעשות שינו

  אל תעשה לי את זה... פסיק לבזבז כסף...??אתחיל לה אני שינוי... מה אתה רוצה...
להסיט את האשמה דואגת לי  פוליטיקה כמו מלאך חסד והיאמה עושים?? כאן מגיעה ה

על מישהו אחר... החרדים אשמים... הממשלה אשמה... הרבנים אשמים... לא משנה 
 המכנה המשותף של כל סוגי רי החבטות שלה... בסופו של דבמי... כל פוליטיקה ושק

מחדלים שלך... אשם בהוא עסוקה בלעזור לך לאלתר מישהו אחר ש שהיא הפוליטיקה
 לבוסס בבוץ...  ה יכול לחזור למיטה ולהמשיךוזה בסדר... את

  ולכן אני כבר עכשיו מוסר מודעא מראש!!! שלא תגידו שלא אמרתי!!!
 הכל כל הבעיות בציבור החרדי... כל הסיבה שהגאולה מתעכבת...ון שתי ראשאני ניבא

... וכמובן כל הסיבה שאני לא יוצא מהמיטה זה שיצאה השבוע לדרך בגלל הממשלה הזו
שלום  ולכןלא היינו רוצים שאלו יהיו המסקנות שלנו!! ו היות !!!זהו שלאאז  בגלל זה... 

.. אני עסוק בלתקן את עצמי ולהתעסק בעולם לך פוליטיקה... אני עסוק בפניות קודמות.
ם בידי של השפע האלוקי הפנימי שלי ולהיות אני בעצמי ראש הממשלה שהמפתחות

 ..להרבות כבוד שמים ולעשות נח"ר לפניו. שלי
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באר בשדה- שטפנשט

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

הנהגות ישרות                 * אמרות טהורות * סגולות * עובדין קדישין * תולדותיו * הכנה לשבת
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6160303@gmail.com :יוצא לאור ע״י מכון תורת אמת שטפנשט ו  טלפון: 03-579-03-03 ו  פקס: 03-616-5110 ו להצטרפות, למנויים ולתגובות - דוא”ל
 

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

יט  )במדבר  באהל"  ימות  כי  אדם  התורה  "זאת 
שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  יד( 

מאמר  יפלא  מאוד  מה  הנה  עליה]1[.  עצמו 
בהן']2[.  'וחי  אדרבה  הלא  כי  זה,  קודש  דברי 
התורה  הנה  כי  הוא,  הדברים  ביאור  אמנם 
שידע  והשכל  בינה  דעה  האדם  את  מלמדת 
איך לגשת אל עבודת הקודש פנימה כי הנה 
הדרגות  ובכל  הבחינות  בכל  כי  הוא  האמת 
שהאדם מהלך בהן בעבודת הבורא ברוך הוא, 
היסוד  המעלות,  רום  עד  התחתונה  מדיוטא 

ושורש העבודה הוא להיות האדם עוקר 
ומשבר מעיקרא דלבא כל נדנוד התענוג 
מעבודת  לעצמו  לו  שיש  והמתיקות 
פקוחות  עיניו  יהיו  ותמיד  הוא  ברוך  הבורא 
היטיב  היטיב  הדק  ודרישה  בחקירה  זה  על 
הדק, בקרב מקורו וחושיו, אם כל אחד ואחד 
בקדושה  כליל  כולו  לה׳  עולה  הוא  מחושיו 
יהיה  ולבל  נכריה]3[,  מגע  שום  בו  ואין  וטהרה 
עור בעין שכלו מלהיות משטה עצמו חלילה 
בבחינה זו, רק בכל תנועה ותנועה שמתנועע 
תמצית  להיכן  רגליו  מעגל  יפלס  בחושיו 
קודש  הוא  אם  ובוערת  מתלקחת  הנקודה 

בלתי לה׳ לבדו וכל התענוגין והנאין המתוקין 
עלאין  קדישין  והשמחה  והאהבה  והיראה 
יקריב  כאחד  כולם  השי"ת  בעבודת  לו  שיש 
בהם  יגע  אל  והבן.  לבדו,  לה׳  קרבן  אותם 
עיון  צריך  באמת  וזהו  חלילה,  עצמ״ו  נגיעת 
ודאי  ואז  וזה הוא הבא לטהר האמתי,  השכל 

מסייעין לו וזוכה אל התורה ואל העבודה.
התורה  'אין  הקדושה,  התורה  שאמרה  וזהו 
מתקיימת אלא במי שממית' בחינת ה'עצמו' 
בהתורה ובהעבודה לבל יהיה בהם שום כוונת 
'תמן טוב  והיינו דאמרי אינשי  'עצמו',  תענוג 
היכן אנחנו אינם שם', והבן]4[.    גאולת ישראל, דף כז.

תורת שלום 
מתורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

ליל שישי

השלמות וציונים 
]1[ עיין בגמרא )ברכות סג: שבת פג: גיטין נז:( 'הסכת 
ושמע ישראל' )דברים כז ט( כתתו עצמכם על דברי 
תורה כדאמר ריש לקיש דאמר ריש לקיש מנין שאין 
עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי 
ימות  כי  אדם  התורה  זאת  יד(  יט  )במדבר  שנאמר 

באהל.

יעשה  אשר  משפטי  ואת  חקתי  את  "ושמרתם   ]2[
אתם האדם וחי בהם" )ויקרא יח ה(. ואמרו חז"ל )יומא 

פה:( 'וחי בהם ולא שימות בהם'.

]3[ ראה באגרת הקודש להרה"ק בעל התניא זי"ע )יב( 
על  נופל אלא  אינו  'עבודה'  בזה הלשון: לשון  שכתב 
דבר שאדם עושה בידיעה עצומה נגד טבע נפשו, רק 
הוא,  ברוך  העליון  הרצון  מפני  ורצונו  טבעו  שמבטל 
כגון לייגע עצמו בתורה ובתפילה עד מיצוי הנפש כו'. 

עכ"ל.

הרה"ק  של  בדרכו  יסוד  לאבני  היו  אלו  דברים   ]4[
מרוזי'ן זי"ע בנו של רבינו הרה"ק מפראהבישט זי"ע, 
וכמו שהובא משמו בספר אור הגנוז )עמ' מג( בפירוש 
דברי המשנה )אבות פרק ב משנה א( "רבי אומר איזהו 
דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה 
ותפארת לו מן האדם': שאל הרה"ק רבי ישראל מריז'ין 
ז"ל דלכאורה יפלא שרבי מלמד אותנו הדרך של בעלי 
בתים איך לקבל התפארות מהאדם, אבל הכוונה היא 
היינו  לעושיה',  תפארת  שהיא  כל  ישרה,  דרך  'איזהו 
שכל מה שיעשה יראה שיהיה מזה תפארת להבורא 
במעשיו  יכוין  האדם  אם  לו'  'ותפארת  כי  ב"ה,  עולם 

שיהיה לו לעצמו תפארת, איך יתכן דבר זה, והלא 'מן 
האדם' הלא הוא בעצמו יודע שאינו אלא אדם, ואיך 

יקח לעצמו התפארות ממעשיו. עד כאן לשונו.

הרה"ק  שאמר  כדרבונות  דברים  מצאנו  זו  ובדרך 
מרוז'ין זי"ע בענין זה שעיקר הכוונה צריך להיות לשם 
אחת  פעם  )יח.(:  ישראל  כנסת  בס'  כמובא  שמים, 
שישבו  החסידים  שבתת  למקום  מרוז'ין  הרה"ק  בא 
ושתו יי"ש כדרך החסידים, והנה לא הראה להם פנים 
שוחקות, ונדמה להם כאילו לא יעלה לרצון לפני רבם 
רבי  הרה"ק  בשם  מהם  אחד  וסיפר  שתייתם.  עסק 
פנחס מקאריץ זלה"ה אשר ישיבת החסידים בשתיית 
יי"ש דומה ללימוד התורה ע"כ. והשיב מרן הרה"צ 'גם 
כן  פי  איני סותר את דברי הרב מקאריץ, אף על  אני 
הקדושה  בתורה  מצינו  וכן  בדבר,  שוין  אנפין  כל  לא 
שיש תיבה בתורה שמשמשת פעם קודש ופעם חול. 
כתיב "פסל לך" )שמות לד א( וכתיב גם "לא תעשה 
נחזה אנן ההפרש שביניהם,  ד(. רק  כ  לך פסל" )שם 
אחר  'לך'  תיבת  כתיב  קודש  שמשמש  שבמקום 
תיבת 'פסל', ובמקום החול כתיב 'לא תעשה לך פסל' 
טוב  דבר  איזה  עושה  שאם  היינו  קודם,  לך  שתיבת 
ואינו חושב מקודם הנאת עצמו שמרומז בתיבת 'לך', 
אזי הוא משמש קודש, על כן כתיב 'פסל לך' שתיבת 
לך היא אחר כך, ולהיפך חס ושלום אם חושב הנאת 

עצמו קודם הוא בבחינת לא תעשה 'לך' פסל, וד"ל.

מה  תרע"ו(  תשא,  )כי  ישראל  גנזי  בספר  עוד  וראה 
על  זי"ע,  מטשארטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק  שפירש 

קדשו:  לשון  וזה  זי"ע,  מרוז'ין  הרה"ק  זקינו  דברי  פי 
אלא  משה  העשיר  ״לא  לח.(  )נדרים  בגמרא  איתא 
לוחות  שני  לך  פסל  שנאמר  לוחות,  של  מפסולתן 
אבנים כראשונים, פסולתן שלך יהא״. והוא פלא, איש 
קדוש כזה, שהיה משולל מכל העולם הזה, ונדבק רוחו 
ונפשו וגם גופו רק באצילות – הכי זאת היתה מגמתו 
לצבור כעפר כסף? אך נראה לי לתרץ ולהסביר הדבר 
שסיפר  זצ״ל,  מרוז׳ין  הקדוש  מזקני  אחד  מאמר  עם 
הקדוש  הרב  שאמר  ,מה  ישיש  חסיד  אחת  פעם  לו 
בעל התניא זצ״ל, שאמר שכל אחד פועל אך למענו, 
ואף הקב״ה עושה אך למענו, כמאמר הכתוב )משלי 
שאם  הוא,  ההפרש  אך  למענהו״,  ה׳  פעל  ״כל  ד(  טז 
עושה  האדם  ואם  ה׳,  לכבוד  הוא  למענו  עושה  ה׳ 
הקדוש  זקני  ואמר  השפל.  האדם  למען  הוא  למענו 
זצ״ל, כי זה מרומז בשני כתובים הדומים זה לזה, כתוב 
)שמות כ ד( ״לא תעשה לך פסל", כלומר לא תעבוד 
למענך שהוא כמו פסל, אלא זאת תעשה ״פסל לך״, 
השי״ת.  למען  הכל  ותעבוד  שלך,  ה'לך'  פסל  כלומר 
זכה  כוונת הגמרא, שמשה רבינו ע״ה  לי  ובזה נראית 
למדריגותיו הגדולות עבור ענוותנותו, שהיה עניו מכל 
היה  וזה  פה,  אל  פה  עמו  ה׳  שידבר  זכה  ע״כ  האדם, 
וזהו  מגמתו.  כל  היתה  זו  ורק  וזהב,  כסף  לא  עושרו, 
שרמזו: 'מפסולתן של לוחות', כלומר משני הכתובים 
ו״פסל  פסל״  לך  תעשה  ״לא  לזה,  מרמזים  שהנם 
מדריגותיו  לכל  וזכה  ע״ה  רבינו  משה  נתעשר   – לך" 

הגדולות. עכלה"ק.

יסוד ושורש העבודה הוא לעקור 
כל נדנוד תענוג שיש לו מעבודת הבורא
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"ארבע מדות בהולכי לבית המדרׁש... הולך ואינו עושה" )אבות פרק ה משנה יד(.

שלום  רבי  זיידע  "דער  זי"ע[]1[  מטשורטקוב  משה  דוד  רבי  ]הרה"ק  אמר   
עולם  קליינער  א  דא  ס'איז  אז  ליב  האב  איך  זאגן,  פלעגט  ]מפרהאבישט[ 

זיי  גאר מחיה,  מיר  איך  בין  נאך,  שלאפן  זיי  אז  שמועסט  ווער  ביים טיש, 
פארשפארן מיר מבלבל זיין"]2[. ]זקני רבי שלום מפראהבישט היה אומר, אוהב אנכי 
שיש מתי מספר אנשים אצל השלחן, ואין צריך לומר כאשר הם נרדמים אני מאד מחיה 
את נפשי, כי הם חוסכים מלבלבל אותי[.              דברי דוד, ליקוטים )ערך כפור(

אבות - פרק ה
פעמים שהחסידים מפריעים את עבודת הצדיק

תורת אבות 

]1[ ראה שם שכתב המעשה בזה הלשון: סיפר החסיד המפורסם 
זי"ע  מרן  שבא  קודם  כידוע,  ז"ל,  לוקאטשער  אלעזר  רבי 
קנה  אשר  בנחלה  בפאטיק,  מושבו  מקום  היה  לטשורטקוב, 
זיע"א. ובהיות ואדמת פאטיק שמנה ומיועדת  אביו מרן מרוזי'ן 
בוץ,  מלאים  הדרכים  כל  נעשים  הגשמים  בעונת  לכן  לזריעה, 
היה  שההויף  ולפי  העיר.  בחוצות  להלך  אפשרי  בלתי  וכמעט 
העיר  מן  ללכת  שייך  היה  ולא  כמעט  העיר,  מן  קצת  מרוחק 
לההויף בשבתות החורף הגשומים. ואכן, באחת משבתות החורף 
לא היינו בליל שבת קודש בשעת הקידוש, כי אם מתי מספר. גם 
רימנובער ע"ה, שהיה מנכדי  רבי אלטער  היה שם עמנו החסיד 

הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצוק"ל.
אחר הקידוש פנה מרן זי"ע לאותו רבי אלטער, ושאלו 'ווי האט 
מרימנוב[  מענדל  מנחם  רבי  ]הרה"ק  מענדלי  רבי  זיידע  אייער 
רבי  זקנכם  של  דעתו  היה  ]מה  פרעסט  די  פון  געהאלטן  עפעס 
זיידע  'דער  ע"ה  אלטער  רבי  לו  ענה  הכפור[.  אודות  מענדלי 
ווער  ליידן,  געקענט  נישט  זיי  האט  און  געהאט,  פיינט  זיי  האט 
שמועסט אז ער פלעגט זעהן די ציורים אף די פענסטער, פלעגט 
ער גאר נישט קענען סובל זיין. ער פלעגט זאגן אז זיי זענען פון 
דער אנדערער זייט' ]זקני היה שונא אותם ולא היה יכול לסובלם, 
ואין צריך לומר כשהיה רואה את הציורים על החלונות שהכפור 
גורמם, הוא כלל לא היה מסוגל לסבול זאת. הוא היה נוהג לומר 
ס'איז  אז  חלילה,  'איי,  זי"ע  מרן  ואמר  אחרא[.  מהסטרא  שהם 
ווארים אין שטוב גייען זיי דאך אפ ]כשבבית חמים, הציורים הרי 

מתמוססים[.

בליל אותו שבת היה הקור גדול וקפאו פני האדמה, וביום השבת 
הקודש.  לחצר  לבא  יכולים  פאטיק  שבעיר  החסידים  היו  כבר 
וכשערך אדמו"ר זלה"ה שולחנו הטהור בסעודת יומא דשבתא, 
הרה"ק  אדמו"ר  ופתח  אנשים,  עשר  שבעה  השולחן  אצל  ישבו 
זי"ע ואמר את הדברים הנ"ל, ואחר  רבי דוד משה מטשורטקוב 
שוין  שטייט  איינער  אז  זעהן  לאמיר  ובאמת,  ואמר:  המשיך  כך 
נאר א  כלי,  נובע, מקור מים חיים, און האט שוין א  ביי א מעיין 
צווישן  און  כלי,  דעם  צווישן  מפסיק  איז  השערה  כחוט  מחיצה 
זיין. אזוי אז מען איז  דעם מעיין, קען ער דאך גארנישט מקבל 
שן ביי א אמת'ער צדיק, און מען האט שוין א כלי, נאר מען איז 
הערן.  מען  קען  וואס  זעהן,  מען  קען  וואס  פארשמירט,  חלילה 
]ובאמת  אלהים"  לי  ברא  טהור  "לב  בעטין  פריערט  מען  דארף 
הבה נראה כשאחד עומד כבר אצל מעיין נובע מקור מים חיים, 
ויש לו כבר כלי, אולם מחיצה כחוט השערה מפסקת בין הכלי ובין 
המעיין, הרי אינו יכול לקבל מאומה. כן כאשר נמצאים כבר אצל 
יכולים  מה  וכי  מלוכלכים,  חלילה  אך  כלי,  כבר  ויש  אמת,  צדיק 
לראות יכולים לשמוע. לפיכך צריך תחילה לבקש 'לב טהור ברא 
לי אלהים' וגו'[, והתחיל לומר תורה על פסוק "לב טהור ברא לי 

אלקים" וגו'.
]2[ עיין זוה"ק )ח"ג יז:( 'הדא הוא דכתיב אם הכהן המשיח יחטא 
עלמא  חובי  בגין  העם,  לאשמת  יחטא.  אמאי  העם,  לאשמת 

דגרמו האי, לאשמת העם ודאי, ולא לאשמה דיליה'.
לי  ונראה  הלשון:  בזה  וארא(  )פר'  פענח  צפנת  בספה"ק  וראה 
הפסוק  פירוש  פיסטינר  מוהרי"ל  המנוח  הרב  מפי  דשמעתי 

מבני  אמונים  פסו  כי  חסיד  גמר  כי  ה'  "הושיעה  ב(  יב,  )תהלים 
אדם", כי מצד האחדות של כללות אומה ישראלית ביורד אחד 
ממדריגתו נמשך ירידה לחבירו מצדו, וזה שכתוב "כי גמר חסיד", 
והטעם שנמשך להם זה, מצד "כי פסו אמונים מבני אדם", המוני 
עם, ואמרו לו בחלום אמור איפכא וכו', ודפח"ח. וכן נאמר )ויקרא 
ד, ג( אם כהן המשיח יחטא, זה הוא לאשמת העם, מהם נמשך גם 

כן לראש הדור. עכל"ק.
וזה  ויהי רעב(  )פר' לך לך, ד"ה  נועם אלימלך  וכן כתב בספה"ק 
לשון קדשו: נראה לפרש על דרך המוסר כמאמר הכתוב )עמוס 
ח יא( "לא רעב ללחם ולא צמא למים כו' כי אם לשמוע דבר ה׳", 
מתנהגים  אינם  ישראל  בני  עם  ח"ו  אם  הרעב  עיקר  זה  ונמצא 
גורמים  הם  זה  ידי  ועל  ח"ו,  לבם  בדרך  שובב  והולכים  כשורה 
גם להצדיק השלם במעשיו שיורד ממדריגתו הגדולה הקדושה. 

עכלה"ק.
כי  אדם  ד"ה  תזריע  )פר'  אפרים  מחנה  דגל  בספה"ק  עוד  וראה 
יהיה( שכתב בזה הלשון: לפעמים אדם נופל ממעלתו ואינו יכול 
לבוא למדריגה ע"י האנשים אשר סביבו, כי הם מונעים אותו או 
שאינם עוזרים לו לעבודה, הן ברוחניות הן בגשמיות, או בפרנסה 
או חלילה וחס מחמת שהם אינם הולכים בדרך הישר ומעשיהם 
אא"ז  בשם  כידוע  ביניהם,  אשר  הגדול  האדם  מחשבות  פוגלים 
כי המעשים רעים של  זללה"ה בכללות העולם,  ]הבעש"ט הק'[ 
העולם ח"ו הם פוגלים מחשבת בני האדם הצדיקים אשר ביניהם, 

וכל אחד לפי בחינתו ומדריגתו בפרט. עכדה"ק.

יום  שעושה  בעת  המלך  דרך  הנה 
רצונו  בנו.  לחופת  ושמחה  משתה 
בני  וכל  עמו  כל  שיתקבצו  למאוד 
ויבואו  והרחוקים  הקרובים  מדינתו 
עמים  ובהקבץ  בשמחתו  לשמוח  כולם 
בנו  שמוליך  בעת  לראות  והולכים  יחד 
כבודו  לגדל  הולכים  והכל  חופתו  לתוך 

בכדי להיות עטרת תפארת ברוב עם הדרת מלך. אז 
המלך אבי החתן בראותו את קיבוץ האנשים האלה 
נא  בואו  ורעי  אחי  מהם  ומבקש  אליהם  הוא  קורא 
משמח  אני  ובכם  היום  שאעשה  סעודתי  לשמחת 
ובהבאים אליו  את עצמי להתעלס באהבים אתכם. 
האחת  כת  אדם  בני  כתות  ארבעה  יש  הסעודה  על 
הם הבאים למלא רצון המלך שרצונו בזה ונחת רוח 
ונותן  טובה  שהשפיע  דבמה  לפניו  ותענוג  וחדוה 
ומרבה לכל איש ואיש כרצונו כיד המלך ובזה נתגדל 
היא  החתן  ואם  והחתן  המלך  בלבב  שמחה  ונתרבה 
מטרוניתא דמלכא כשרבת עם אוכלין ושותין לפניו, 
ועל כן הם באים כדי שישמחו בהם למלאות רצונם 
המה  אשר  והכלה  החתן  קרובי  הם  הב'  כת  בזה 
שמחים בלבבם בעצמן ומחמת רוב השמחה שבלבם 
עושין מיני שמחה לפני החתן ומתחילין לזמר ולרקד 

בפני החתן והכלה.

והנה מפיהם יצא לפאר ולרומם ולשבח בשבח החתן 
בבית  ושמחה  חדוה  יותר  מעוררים  ועי"ז  והכלה 
יותר שמחה בלב אבי החתן  ונתרבה  ונכנס  החתונה 
משמחין  הקרובים  שאלו  רואים  שהם  במה  ואמו 
יתירה בשמחת עצמן מחדות לבם.  עצמם בשמחה 

החתן  אחי  כמו  ביותר  האהובין  ריעים  הם  הג'  כת 
רוב  הנה  ביותר  המקורבין  המשפחה  וכל  ואחיותיו 
השמחה שלהם הוא וגילה ורנה וחדוה ושמחה נשמע 
בבתיהם ביום הזה. אף כשאינם כלל לפני החתן וקול 
ישמע בביתם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול 

כלה. ותגדל שמחתן שמחה עצמיות במאוד מאוד.

החתן  אבי  בעצמם  והמטרוניתא  המלך  הם  הד'  כת 
וגודל רינתם  ואמו, הנה רוב שמחתם ועוצם חדותם 
בלי  שמחתם  גדלה  כי  בספר  ולכתוב  לשער  אין 
שיעור בעת שזכו לראות ביום שקיוהו להיות בניהם 
אחר  משל  עוד  יובן  הזה  משל  וע"י  לחופה  נכנס 
לכל  משתה  שעושה  המלך  שמחת  והוא  לזה  דומה 
המדינה  בני  וכל  למלוכה,  שעלה  בעת  ועבדיו  שריו 
קבלו אותו למלך עליהם ונתנו כתר מלכות בראשו. 
ואין  להאמר  שאין  ודאי  עצמו  המלך  שמחת  הנה 
ואך  יוכל לתופסו  ומחשבת אדם  ואין רעיון  להספר 
באנשים הבאים אל הסעודה והשמחה, יש בהם עוד 
לקבל  באים  אשר  מהם  ויש  הנזכרים  מדות  הג'  אלו 
פני המלך המאיר ומבהיק לאין קץ בעת ההוא מרוב 
השמחה והכתרים והעטרות ולבושי יקר שהולך בהם 
אז ולמלאות רצון המלך בזה כי מגודל החדוה רצונו 
הוא  זה  כי  מלך  מעדני  מתפנוקי  שיתעדנו  במאוד 

כבודו במה שהם יושבין לפניו ומטיבין 
לעצמן ומרבין להראות פנים של חדוה 
להם  שניחא  בזה  מראים  כי  ושמחה 
בשמחה וגדולת המלך ורצונם שיתגדל 
שמחתו. ועל כן עיקר ביאתם ומאכלם 
המלך  רצון  למלאות  הכל  ומשתם 

שרצונו בזה כאמור.

ויש מקרובי המלך שמרגישין שמחה עצמיות בלבם 
ופותחין בדברי שירה וזמרה לשבח ולפאר את המלך 
מתוך תכונת לבבם ועי"ז המה מעוררין יותר שמחה 
וחדוה ונחת רוח אל המלך ויש אלו הקרובים ביותר 
כמו אחי המלך וכל משפחתו הנצמדים אליו באהבה 
בפני  שלא  בבתיהם  אף  שמחתן  ומרבין  עושין  הם 
בעצמם  שמרגישין  ורינה  וגילה  החדוה  מרוב  המלך 
להם  שנתחדש  עצמם  שמחת  ותגדל  ההוא  בעת 
לעצמותם אור חדש שנעשו שושביני וקרובי המלך, 
התקבצותם  בעת  ישראל  בני  בעת  ממש  הוא  וכן 
יחד בעת הסעודה השלישית של שבת קודש והמה 
לכבוד  ובאין  ומתקבצין  דמלכא  היכלא  בני  נקראים 
עטרתא דמלכא. והמלך הקדוש ז"א נתעטר ונתפאר 
עטרה  לענד  הנ"ל,  כבודו  וברוב  המלוכה  בפאר 
דרעוין  ורעוא  עליו  מלוכה  כתר  להשים  ראשו  על 
די  אין  אשר  עצמו  ממהקב"ה  שמחה  הוא  אשתכח 
ואין  הלזו  השמחה  וערך  השמחה  ענין  לפרש  באר 
להשמיע  אוזן  לשמע  ורק  לתופסו  יכול  אדם  רעיון 
מוכרח  דמיונו  להשיג  קצת  שנוכל  הגשמי  אוזן  את 
כתר  שימת  ביום  המלך  שמחת  במשל  להמשילו 
מלכות בראשו.                         סדורו של שבת )ח"ב דרוש א(

השמחה בשבת ע״פ משל לשמחת המלך

השלמות וציונים 

ברכוני לשלום
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 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" ? " מי הדליף את המזימה "   ט " ס פרק    

 : ענייני   תקציר 
ים  ח עדת הא במס   8שעה  ביום חמישי ב השניים נפגשים    . ו עם לינור ל קשר האירוסין ש יא לניתוק  ם להב מקבל הודעה מאדם אנונימי שמזהירו משני חתרנים שזוממי (שמוליק אייזנבאך)  לד  פ מולי  

  שרדו מוצא פתק נוסף בערימת המסמכים במ אבל לאחר שהוא    . ות מאכלות אסור בו רח"ל אוכלים  שזה מקום  בגלל    , לגשת למקום   ד א בהתחלה הוא מהסס מ   . ד בתל אביב מקום יוקרתי מא   , אמסילי 
עם הגורם החתרני, משום מה הוא לא    הוא מתחיל לחשוד שארוסתו משתפת פעולה   , נורה אדומה   חו ו זהים, זה מדליק במ שעה שנקבעה  ה היום ו פתק מארוסתו בו היא מזמינה אותו למסעדה הזו  

טעות  הוא לא שם לב ל   , , אבל כשהוא מלא חששות יא נגדו ה ה אותו בדיוק באותו רגע כדי שיתפוס ש ת פעולה עם אותו גוף לא הייתה מזמינ פ אם ארוסתו משת   , חושב שמהלך כזה הוא אידיוטי לחלוטין 
 . הזו 

בא  מלצר  כש   , כדי לבלות את יומם תוך שקיעה בזלילה כל בלייני חוצות מוצאים שם מקום  , הוא מקבל חלחלה לראות את  ה למסעד ולהגיע  וא מחליט להתחפש  לבסוף ה   , בו בכל פה   הסקרנות אוכלת 
מקום בו אמורים לשבת זוג    , רבי של המסעדה שיתצפת את הצד המע   , הוא מתיישב במקום ת עתה הוא מזמין שתיה מוגזת לע   , אירופאי הוא מדבר עמו באנגלית כאילו הוא  אול אותו למבוקשו  ש ל 

פרק זמן של  , הוא מחליט להמתין  ציא כסף רב על האיפור ו ה ם הראשונים הוא חש עצמו מטופש שהתפתה להגיע למסעדה ול י ע ג גם לינור לא מגיעה למסעדה, בר   , החתרנים, אלא שהם לא נמצאים 
לי שהיה בו חריר  מולי גם מסתיר את עצמו על ידי עיתון אנג   , בגלל האיפור היא לא מבחינה בו    , שולחן לא הרחק ממנו   ת היא מקבל   , חור שעה של אי יעה בחצי  לינור מג   , מת תנה משתל שעה, ההמ 

 כדי שלא יבחינו שהוא עוקב אחרי אנשים.   , הצצה 

שבילו, כמה דקות אחרי כן מגיעה קצינה למסעדה היא מתיישבת במקום  ר במיוחד ב ב שנשמ צד מער הוא מושב בשולחן ב   , ל בכבוד מלכים תקב הוא מ   , הידור רב בשעה תשע מגיע אדם צעיר לבוש ב 
מולי מגלה שהבחור  ,  שישמעו את הדברים   ינים בה סודית ולכן הם לא מעוני לישי   מה שמלמד שהם יושבים בקול נמוך    אחרים, הם מדברים עדים ה הם מקבלים סככת יוטה שתסתיר אותם מעיני הסו 

 . מי חברו לשעבר היה מקולקל ירושל 

קום שמיועד לאחמי"ם דבר שמגביר  מתיישבת במ היא  מבחינה ש   היא מזהה את חברתה הדס שהיא עניה מרודה ולא יכולה להרשות לעצמה לבקר במקום כה יוקרתי, היא   , לינור מבחינה בקצינה 
כי  היא גילתה    , היא הקשיבה לשיחה ומה ששמעה הביא אותה לבהלה עצומה   , ם בקרבת מקו   ף שהיה ממש חן פנוי נוס ל ו לש בסככת היוטה התקרבה חרש    תרים ס ו את סקרנותה, לאחר שהם היו מ 

 מהמסעדה תוך שהיא משאירה את התיק שלה.   בורחת   א ארוסה, מרוב בהלה הי פועלת בהדרכה של אותו צעיר להרוס את הקשר שלה עם  חברתה  הדס  

 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂^ ̂^^  
יא התלבטה מה  כי התיק שלה יחד עם הארנק ומסמכים חשובים נשכחו במסעדה, ה ר מהמסעדה גילתה לתדהמתה הרבה  לינו כשיצאה  

האנשים    ם ג   , עתה   תה עלולה לגלות או היא    , אם הדס לא גילתה אותה עד לרגע זה   , כן לחזור ע מסו אבל כרג   , מאד לה  תיק חשוב  ה   , לעשות 
מאד חששה מפניה, מי  היא  היא לא ידעה מה יהיו הצעדים הבאים שלה,    ק מאד, הפחד שלה מהדס היה חז ,  כל הסצנה ההיא יתמהו על  

 . שפו כניותיה נח תו כנגדה כשתדע ש   יודע מה עוד היא עלולה לזמום 

, היא  לאחר גמר המשמרת שלה   , למחרת תשוב לשם  היא    , ה ל המסעד לחזור א ד  מא מסוכן  ליטה ש הח   , בזהירות צעדיה    שקלה את ש לאחר  
 . ה ק תי כחה את  תוצאה מכך ש כ   , בפתאומיות סעדה  מ לצאת מה שאילצה אותה  חשובה  ה  ידיע בלה  י ק תנצל ש ת 

ואילו  י שחשה עתה, תמיד שקלה את צעדיה בזהירות  מאודה לא הרגישה את עצמה טיפשה כפ   , ה מאד פ ו יתה שפ ששבה לחדרה הי כ 
היה עדיף שלא הייתה    , בצורה מאד לא זהירה להדס    פה כעת חש יתכן שנ קני, בשל זה  י תיכנון דקד ושה מעשים בל גלה שהיא ע לאחרונה מת 

 ו צעדיה הבאים של הדס כלפיה. י ה י יודעת איך  היא לא  עכשיו    , קדימה אותה בצעד אחד ה מ היית   כך   , יודעת שהיא גילתה אותה 

  עם   לי ניצב על מפתן הדלת ת וגילתה להפתעתה את מו היא ניגשה בחשש אל הדל   , בשעת מאוחרת היא שומעת דפיקות חרישיות בדלת 
 התיק האבוד בידו. 

 . תימהון שאלה ב   ?" מאיפה יש לך את התיק " 

 . " דה לקיים מצוות השבת אב החלטתי    , דה בלי התיק , ראיתי שיצאת מהמסע תי במקום בו שכחת את התיק היי " 

איזה זמן וכשראית שהתאחרתי מידי    המתנת   , אותי   או שבאת מוקדם ולא ראית   , , חשבתי שלא הגעת "אבל לא ראיתי אותך במסעדה 
   ראתה את מולי במסעדה.  , היא התפלאה איך זה שלא  וטין ום" השיבה לינור נבוכה לחל טת לעזוב את המק חל ה 

 ענה בארשת רצינית ביותר.   , ק ממך "האמת שהייתי לא הרח 

 נבוכה. כולה    השיבה   " ? תר לפרט אתה יכול קצת יו   , "אני לא מבינה 

 . נית השיב בארשת רצי   " יות זהיר מאד במעשי לה לי  שגרם  קיבלתי איזה פתק מוזר    , על קצה המזלג לך את זה  טוב אספר  " 

כבר מספר פעמים    ם נפגשים , ה יהם בינ   הביא לידי פירוד זוג חתרנים שרוצים ל שהזהירו על    בל מהאלמוני י ק תק ש הוא הוציא את הפ 
 .  י עזיבת השידוך כד   עד   לתעב את מולי   איך מביאים את לינור   ם ני נ כ ת ומ במסעדה  

לא יודע על סמך    , הדבר האחרון שהייתי עושה בחיים   , ה של טריפה במסעד   לדרוך   , די פחדתי לעשות מעשה   , הביך אותי מאד   הפתק הזה " 
 תפתה ללכת למקום. שא האלמוני  בנה  מה  

זאת בתוך  ניס  להכ   , מעשה כזה בחיים לא עשית    , מאד בעיני  משונה  היה    ה ז גם    , ל ביחד עם עוד איזה פתק שקיבלתי ממך אלא שזה נפ 
שהוזמנתי על ידך הוזמנתי על  באותו זמן  ש לי  היה  ש דול  הפלא הג   . ם שלנו סכ הה כל  בניגוד ל   , לכזה מקום אותי  ועוד להזמין  סמכים  מ מת ה ער 
דבר זה    , טיבה על    תי לא עמד אן איזו מזימה כפולה ש חשש שאולי יש כ ל   י דבר זה גרם ל   , דומה הדליק אצלי נורה א הזה  זמון  הת   , האלמוני   ידי 

   ך. ק ממ לא הרח   יתי הי שה  למע ש   ת לא ידע ש ך  כ   , ירות ולהתחפש לנקוט באמצעי זה   י גרם ל 
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  תי ק הס   , עדה ת את המס בעת שעזב   ך אחרי התגובות של גם    תי עקב ,  פרש של כעשר דקות בה   , הזוג שהגיעו בזה אחר זה אחרי    י בעניין ת עקב 
י על כן להשיב את  את ב   , לשכוח את התיק   ך יא שהב   , מה ך בנפש   ך רוח כל עוד    ת מהמקום רח לכן ב   , גילוי מזועזעת מה   ך עצמ   את ש מכך  
 . יק ך דק יו בח מולי  השיב    לבעליה"   דה האב 

היא כל    כחברה טובה שלי, רגע  אותו  ל עד  גלות את הדס שחשבתי אותה  ת מאד ל יחשת היטב כדרכך את כל צעדי, הייתי מופתע אכן נ " 
על המאחד, היא הזהירה  ול מ המפריד גד הלא  ,  זר המו ר  ני ממשיכה את הקש שאני עושה שטות גדולה בזה שא   , מפניך הזמן הזהירה אותי  

ה לי סיפורי בלהות על כל מיני מקרי גט  היא סיפר   , ארוך ומכאיב ביותר   כנס לתהליך גירושין אחרי כן א   , ניפרד   פה קצרה אותי שתוך תקו 
י  צית אבל לא ר   , רד פ בתי להי כמעט חש לה,  י לחלח גרמה ל היא    , ל החיים היפים הרס כ ל ם של עגינות מביאות  שני   , שמסתבכים בבתי הדין 

את    לבחון איתך ביחד על כן  תי  י צ , ר על החלקים החלשים   ים גובר ש מאד    חלקים טובים   בך   שיש אני יודעת  מעשי בחופזה,  את  עשות  ל 
 המשך דרכינו. 

ים קרות  לי רג לת  לפתע קיב   שאתה לא שלם עם ההחלטה להינשא, עצום  תי עם תאריך הנישואין וזה גרם לי לפחד  ה סוחב או ידעתי שאת 
ת רבה, לא הרגשתי שהיא פשוט באה להרוס את חיי ואין לה  מחיו מו ב   רחות חיינו. היא הכניסה בי כאלו פחדים או מה ב בשל חוסר ההתא 
ד כמה אתה מוכן לקבל  ע   , לעשות בירור אמיתי לבסוף גמלה בלבי החלטה    , הייתי מאד מדוכדכת בשבועות האחרונים   , ת בכלל כוונות טובו 

   . חסרת דת אותי כחילונית  

, הבנתי שאתה לא תעשה זאת בשבילי, ההזמנה הייתה יותר  ה עד ס שבמ   כשרים לאכול את המאכלים הלא    , פות עליך לא התכוונתי לכ 
ין  להסתיר את עצמי מהילדים, מותר לילדים להב יותר  י לא רוצה  , אנ בר ד שב   על כל המשמעות   , קבל אותי כחילונית תה מ א   מה עד כ   , לבדוק 
   . ן דבר לגיטימי לחלוטי   משלך וזה דה שונה  י אג'נ שיש ל 

הקשר שלנו על ידי הזמנה כביכול  חוזק  לבדוק את    י החלטת   לכן   , בה פה הקרו יבוא כבר בתקו צוץ  לי עם הדס הבהירו לי שהפי ת שהיו  השיחו 
  נשא לאתאיסטית ח את צדקת טענתה של הדס שאתה לא בשל להי יוכי זה    , , אמרתי לעצמי שאם אתה תגרום לפיצוץ פרובוקטיבית 

 . זמנה שלי ת לה הגב   לא ידעתי איך   , אימים   סעדה הייתי בלחץ במ ך  , כשלא ראיתי מוחלטת כופרת)  ( 

היא לא יכולה    , נאת או מקנאת בי , כנראה שהיא שו תרת תחתי גיליתי את הפרצוף האמיתי של הדס שהיא חו   , ע אירע ו אבל עוד יותר גר 
שאין    אותה כתפרנית , אני מכירה  מה ה כשהגיעה למסעדה הייתי בתד ,  ל ועלובת גור   עניה   ואילו היא תמיד תהיה לחיים  סידור  לפרגן שלי יש  

   . זים ה שחוקה לבזבו לה אגור 

לא  שמאד    וס ברת לאיזה טיפ היא מתח   , ולא סתם במסעדה שאני עצמי בקושי יכולה להרשות לעצמי,  דל טבעי  בגו   היא   ? אה אני רו מה  ו 
הם הקיפו את  זוממים שניהם,    דע מה מי יו   ? על מה ולמה עמו  רועעת  הדס מת ביותר,  כן  מסו   פל יצור א נראה לי  היה  מצא חן בעיני, הוא  

שלא  ה  גילתי את האמת לאמית   , עתי זעזע אותי בפיתוי לצותת להם ומה ששמ   תי לא עמד אותם,    ה סככה שעוד יותר החשיד עצמם עם  
 שלי.   הריסת כל העתיד   אלא ניה  טובתי עומדת בפ 

  ה הביא דבר ז   , ליתי אותם יתכננו אם ידעו שגי דע מה  החשש שהיא תראה אותי ומי יו   ר יותר במקום, גם רם לי שלא יכולתי להישא דבר זה ג 
ששכחתי את התיק שלי, אבל אולי יצא מזה דבר טוב, כך יצא שהבאת את התיק ועכשיו  לכן לא שמתי לב    , אותי לברוח מהמקום בחופזה 

 יק עלי. מה שמע   ות על כל נוכל לדבר בחופשי 

לי  לא פחות מכך חשוב  ל  ב א   , קים איתך בית ה ל להתחתן ו   רוצה אחרות אני  נה לכל מה סיכמנו, במילים  אמ ני נ ת, מצד אחד א אומר לך בכנו 
ת  בי יהיה  זה    , בו תהיה לי דעה שווה לשלך, אני לא מוכנה שאתה תכתיב לי שום דעה בשום נושא   , בית פתוח לחלוטין   , שתדע שאני רוצה 

   . השקפתי   פי ל י  אה לחיות את חי ל תי המ לכן זכו שווה זכויות לשני הצדדים,  

  , דתיים ו  י ה י לא  הם    , הילדים נחנך על קו האמצע את    , רשאי די לעצמך, אתה  להיות חר אם תרצה    , לא אכתיב לך את החיים שלך   , אני מצדי 
ת  ביאו א שלא יח לי מאד  לכן חשוב  ממך לנהוג בי כן,    שת גם מבק   אבל מאד  )  (סובלנית   ית טולרנט אני אשה    , רת מסו להם    תהיה אבל  

   . שלי   המציאות 

לא התחרטת  תך ו שלם עם הסכמ ך אדע שאתה  בכ   , ה תאריך החתונ כבר כעת את  חשוב לי מאד לקבוע    : אני רוצה לסיכום אומר מה  
 .  נדות ' שתי אג   שתת על שמו בית  לנו  יש    , י מהילדים כך שאני לא מחביאה את מציאות אתה מוכן ל   , שנית   . באמצע 

  , אם אתה לא עונה לי תשובה   , במילים אחרות   , להמשיך את הקשר המעיק אני לא רגועה ולא מוכנה    , ובה מלאה על כך ש ן לי ת י כל עוד א 
 . הפוגה זולגות מעיניה ללא    דמעות כש   , סיימה לינור את דבריה   " ההסכם כלא קיים נראה את  

 המה. ל בתד יכו כב   מולי פייך, האם הסכמתי הראשונה לא תקפה?" הגיב  האם את סוברת שאני נוהג בהונאה כל   , אני לא מבין " 

להוציא    א היה זה שיכול . אבל הוא ל הזה   ידוך רי טוב לא יצא מהש בהסכמה מלאה, ה   ו רד פ י י מת הגיע הרגע ש בא   אולי   , מו בתוכו חשב לעצ 
 תתן את גט הכריתות. זו ש תהיה  את ההחלטה לפועל, הוא העדיף שלינור  

אבל היא    וונות טובות, כ   שלא היו לה אני בטוחה    , רתי ב ח תי של  פרצופה האמי   את תי  י ך אחרי שגיל , להיפ חלילה וחס לא אמרתי כן " 
.  " רוכים נים חמוצות חודשים א י שלא אסתובב בפ כד   , בתוכי זרעי אמון חדשים ע  יט י רוצה שת חדים וספיקות ואנ יחה לזרוע בי פ הצל 
     בה לינור בפנים מכורכמות. השי 

וכל לצאת  דע איך י הוא לא י ניין,  מולי בע שאל    " רה רוחך הנסע   את רגיע  שזה י תאריך סופי    " ליין -דד "   ך רא אצל ר לי מה נק תוכלי לומ   ם הא " 
     . איב ללינור ור בצורה חלקה בלי להכ מהסיפ 
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  לכן לא בוער לי כרגע   , לרהט אותו מחדש ם  כות שנה עד שנה וחצי, כי אני רוצה לשפץ את הבית מהמסד עד הטפחות וג "אני מוכנה לח 
 . " תאריך סופי על  להינשא, אבל אני רוצה לשמוע  

  חזיק לה שיוכל    ף ת ל קו מש אין כ ,  דת לחלוטין   ת סר הסכמתו להינשא לח ראה את הטעות שעשה ב ר הזמן  ככל שעב לי חשב מספר דקות,  מו 
דחיה של  אבל    , אדם לא אמין ניה  י בע הוא יראה    , י חזר בו מכל וכל ל לומר לה כ ו כ י   זה הוא לא מצב  אבל ב   . ם ה למשך כל החיי את הבית הז 
סכם  מהה חמוק  ל איך    ה למצוא נוסח   הוא מקוה לעכשיו, עד אז  זה לא נוגע    רך, תן לחשוב ולהחליט על המשך הד שני פרק זמן    א י שנה וחצי ה 

 ,  בצורה יותר חלקה 

את הנוסח  מחדש  כתוב  במשרד שלי וא נכתוב מחדש את ההסכם. אני אשב  יום,  נסגור על שנה וחצי מה   , הדברים יהיו חדים כדי ש טוב  "   
הייתי מחופש עד  ש לבחילות עזות, נס  לי    ותר אל תביאי אותי למסעדות כאלו שממש גרמו ש שי מבק עלייך, אבל אני  שיהיה מקובל גם  

 . " מסוגל להתגלות   רת הייתי היה להכיר אותי, אח שאיש לא יכול  

 . ור מחדש נ י אצל ל   ) חששות שוא תסביך של  ( ה הפרנויה  נעור   ?" ה הדס? יש לך איזה קשר אית   , "מי מכיר אותך 

 " טב מימים עברו הי   כר לי  מו , אבל הצדיק שהיה עמה  סעדה הדס עד לאותו רגע שהגיעה למ יתי את  מעולם לא רא   , ה וחס יל ל "ח 

 ין. שאלה בעני   " מאיפה אתה מכיר את הבחור המגוחך הזה?   (מגונדר)   "מי הבחור המטורזן? 

הראשון  לים, מהיום  שדאגו לרוחניות של ירוש   " ביותר   הצדיקים הנסתרים ל"ו  " "ובכן הוא מהשכונה שלי לשעבר, הבחור היה אחד מ 
עובדה שהוא היה אחד    , וא ידע לעבוד על אנשים מזיקה, אבל ה שפעתו ה השתדלתי להתרחק מה   , סלדתי מדמותו המעוותת אותו  הכרתי  ש 
   . " שומרי החומות " גוורדיה של  ה מ 

א  ג ל צה חיים שקטים דא שר מי  , כל  הרבה אנשים בכך  יכן  ס הוא    , דות בו הוא עשה בשבילו כל מיני ע   , מאד קירב אותו ר  ווערקע   לייבל ר'  
דיק, אבל עכשיו התברר לי  כך לא ידעתי מה עבר על אותו צ   , בצה"ל חייל  בשל היותי    , ושלים שנים שעזבתי את יר להיות על הכוונת שלו.  

 תחתונה ביותר. הסוג זול ביותר, איך אומרים אצלנו לרדת לדיוטא ה הוא הפך לאיש בוהמה מ   , ל י לא סתם חי   , חייל שהוא עשה  

יזה פטרון עשיר, היא באה  א   שת פ כנה שמח שלו עם הדס? הדס היא בחורה מס יזם את הקשר    לכן   , כאיב לך לך שהוא רוצה לה   אז נראה " 
, אולי  שהיא רוצה לברוח מהאומללות שמלווה את משפחתה   יד ציינה את זה תמ   , ממשפחה דלפונית שמעולם לא ראו פרוטה מיותרת 

מי יודע אולי זו הסיבה שנרתמה למשימה  ה את עצמה לשטן,  מורה היא מכר ז בת , א ארץ נות להתחכך עם שועי  כעת נקלעה לה הזדמ 
   המרושעת הזאת" 

בירושלים, אין לי מושג מתי ראה אותי  מצוי    שנים שאני לא   להתעמת איתו,   סיתי י מעולם לא נ   , רעה ג מה עשיתי לו  ן מאד, אין לי מוש יתכ " 
אבל עלינו להתעלם  .  עד כדי להרוס לי את החיים   , יו כמטרה לחיצ אותי    הציב ו ל מהיכן ידע עלי ומה בדיוק מציק לו שגרם ל   , בצבא 
ר עמד במבחן  לה, עלייך לבטוח ביציבות הקשר, אם הקש יחס יותר לרכילות הזו עתם הרעה, לדעתי עלייך להתרחק מהדס ולא להתי מהשפ 

     . " אין סיבה שלא יעמוד במבחנים אחרים   , בר חמש שנים כ 

. רצתה  " סוכם וניסוח מדויק של הסטטוס שלנו תאריך נישואין מ   ובו הכל מובהר רהיטות  סכם מנוסח ב אז בימים הקרובים אני רואה ה " 
 לינור לשמוע דברים ברורים מהחתן החמקן. 

 . " עות רצונך המלאה י לשב אכן כן, כבר בימים הקרובים הדברים ינוסחו  " 

מעתה יכולה היא    , אמנם מרוחק, אבל יש תאריך סופי   , ן כבר תאריך נישואי שיש לה  עתה יודעת היא    , לינור שמחה שהמשבר חלף מאחוריה 
שגילתה מבעוד מועד את    חה ר שמ עוד יות ,  , היא שמחה שלא סיכנה את הקשר שהציבה המטרה    י על ו יא סימנה ו ירה לאחור. ה שות ספ לע 

 יות של הדס, מעתה לא תתן לה מדרך כף רגל. פניה האמית 

 ד הנוכלים: צמ התדהמה שאוחזת את  
וודאי    עיני הנץ שלה יכולות היו להבחין בעצמים אפילו בחשכה   , ינור עוקבת אחריה במסעדה את ל היא גילתה    , הייתה בשוק מויאל  הדס  

  , ט אותו רגע הייתה בהלם מוחל ב   , תם שיח הפרגוד ומקשיבה ל   רי ו מאח תה מתקרבת חרש  א ראתה או הי   , שבד יוטא לא יטשטש את דמותה 
גשת עם אביב  ישהו בגד בה והדליף את הסוד שהיא נפ , מ ית עדה כה יוקרת במס תר  ביו ית  גוש את חברתה הקמצנ היא לא חלמה לרגע שתפ 

   . מישהו אולי צותת   , אוזניים לכותל ,  ודה בקפידא היא שמרה את ס   ? אבל מי זה   שונטי 

לא    עדים ו ס , איש מה גש עמו היה במסעדה זו העיזה להיפ   יו להחשידה, המקום היחיד בו במקומות שיכולים ה   ם אביב מעולם לא נפגשה ע 
ות כספיות נאות  הפקד ל דות יוקרה אלא גם  סעו ב לא רק  היא זכתה    , הניבו לה תשואות נאות הממושכות  ות  , הפגיש ה מבין מכריה הי 

השידוך.  מולי יעזוב את  מה חשוב לו כל כך ש   , ל מה ולמה משקיע אותו אביב בתוכנית שלו ע   , תהתה לעצמה   לא אחת   , מק ו צ נה המ בו בחש 
עוד יוצאת  ט ש ות זאת עשתה זאת בחפץ לב בשל קנאתה העזה בלינור, בפר למר   , לי את טיב יחסיו עם אותו מו   ה הסביר ל הוא לא רצה ל 

 . מורווחת מכך  

,  שלהם   ין לשיחות וניסתה להאז   היא ראתה אותה יחד עם אביב ולא עוד היא באה מהצד   , יתה במסעדה לינור הי   , ור אבל עתה נגמר הסיפ 
  היא ניסתה לרמוז לו שיש להם מאזין   , ינה בכך היטב ס הבח , אבל הד נית ר שם לב למצותתת הסק   עד שלא   , ו עם עצמ   יה כל כך עסוק אביב ה 
בטוחה  כמפני אויב,    המסעדה מ   ורחת ראתה שלפתע לינור ב כש   . ים ז לא היה ערני לרמ היה עסוק בתכנונים שלו ו ל משום מה  אב ,  מסוכן 

לחבל    אביב   מטעם חה  ו של שהיא  עתה היא יודעת    , לק מהתכנית ח   קלטה ספק שהיא  לה  אין    , במדויק   ור קלטה את כל הפרטים הייתה שלינ 
 . שלה עם מולי   ת היחסים במערכ 
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 . לגודל חרדתה   בפתאומיות צעקה    " מונה אני יותר לא בת   , ור שלנו נגמר פ , הסי אביב תשמע  " 

 . קעתי בעניין" הש אחרי כל מה ש   , את לא יכולה לעשות לי את זה   בכעס רב,   אביב נזעק    ? יך עובר עלי   הההה מ " 

פור  נינו רוקמים את הסי את ש ושמעה  היא ראתה    , במסעדה   קצר זמן  פני  ד, היא הייתה ל ו הדליף ללינור על כל מה שאנו עושים יח מישה " 
היא נכנסה למסעדה    , דליף את הקשר שיש בינינו שה   , כנראה שהיה אחד אותה   ם טי י היא כבר לא אותה פתיה שאוכלת כל מה שמלע   , יחד 

 . " לעקוב אחרינו 

היות    , ג עלינו מוש לה כל  א היה  ול   מימות היא עשתה זאת בת   , אולי היא באה לסעוד עם החבר שלה   , נית ד חש תם  ס את    ? מי אמר לך " 
 . " ואנחנו מוקפים עם סככה 

רגע שראיתי אותה לא הייתי רגועה,  מ באה לבדה? דבר שני    סעדה, בשביל מה ה בכלל לא היה במ הארוס של קודם כל היא ישבה לבדה,  " 
ל אני בטוחה  אב   , לקלוט   חה מה הצלי   מי יודע   , ועומדת מאחורי הסככה יתי אותה איך היא מתקרבת אלינו  רא   , עקבתי אחריה כל הזמן 

             . " וכניות שלנו ת שקלטה חלק גדול מה 

   מאד. אביב    כעס   " מראש?   י למה לא הזהרת אות   , אחרינו   אם ידעת שהיא עוקבת " 

 . בה הדס בחמיצות רבה י ש ה   " תותים שלי לאי   אתה פשוט לא הקשבת   ? הזהרתי אותך   שלא "מי אומר  

מי הוא המדליף? הוא לא האמין  לפה,  של איזו הד דוך עומד לקרוס ב למולי את השי קל  ם לקל שרק   כנית ו , כל הת אביב היה מוטרד מהגילוי 
   . תית י האמ   כדי שמולי לא יעלה על זהותו   , זמן רב הויות  ומחליף ז הוא מסתתר  הצליח לעלות על זהותו,  לבד  לי  שמו 

  הוא ליד מולי ו   עמד אחת    , לא לזהותו יוכלו  לי ש פנס ב עד שהיה לחמוק מתחת ל   , יות ומקומות איך להחליף זהו   , חד ו התחום שהתמקצע במי 
ידעה לבוא למסעדה  זהות ואם לינור    מעולם לא החליפה היא    , פור אחר לא חשד בו, לכן לא האמין שמולי יעלה על זהותו, אבל הדס זה סי 

 . כנית ו ה להרוס לו את הת ת ממישהו שרצ מכוונ לפה  הזו אין ספק שעשתה זאת עקב הד 

 : לום להתרחק מאפרים זלמן מה הביא את חיים ש 
אל"מ מ. ותבע  לקדם צעדים, הוא ניגש אל    לא מראה כל התפעלות מפניו החליט , כשראה שחיים שלום  ברה מיום ליום ג   י ' של בנג פה  החוצ 

 . עשיו במחתרת ל מ יו במשפט בש ם על ואף לאיי   הדין   ת מן את חיים שלום אליו לנזיפה בכל חומר יז ממנו ש 

התיק שערם כנגד חיים  הלב של אלוף חיים לסקוב לכל    ר שימת חוס   הוא זכר את י גיבוי מלמעלה,  בל   , הגביר את הלחץ . חשש ל מ מ' אל" 
לבירור על    ת ע, הוא קרא לו בדחיפו עד שאל"מ מ' נכנ שבידיו  הלחצים  הוא הפעיל את כל מערכת    , לא היה מוכן לוותר לו   אבל בנגי' שלום.  

 . קים הרבות שלו בלא הסברים מספ   למויות ע י ה ה 

ם עולים בקנה אחד עם  צרכים שאינ שלום מנצל את מסגרת מעמדו ותפקידיו ל   שחיים טען    ר, אל"מ מ' השיחה הייתה טעונה וקשה ביות 
מהצבא    לזריקה אף  סר ו להביא למא   ש בכוחה י כזו  אשמה    " ושיות הצבא ירה מתחת לא חת "   אשמה אלו מילים מכובסות ל היו    , צבא צרכי ה 

   בלי כל פיצויים. 

הוא הודה שיש לו חבר נעורים חרדי עמו הוא  סירות נפש,  כדי מ   מן לצבא עד כי הוא נא   חיים שלום היה במבוכה עזה, הוא טען בכל עוז 
מדרגה  ותו לצבא אין לו משפחה  ל התגייס נידתה אותו בש פחתו  ש מ שיש לו, מאז ש הקשר המשפחתי היחידי    ו אבל זה   , שומר קשר 

שפחה,  תו חסר מ הזכות הזו בשל היו   ל את לא ניצ ד לאחרונה  ע   , ו עם משפחת   לכל חייל יש זכות למפגשים כפי שיש לכל החיילים,    , אשונה ר 
 ש. בועיים שלו ה להיפגש עמו אחת לש ך זכותו המלא נה, הלכ הראשו   ה מהדרג   משפחה   ב ו קר עתה שמצא את ידיד נפשו הוא מחשיבו ל 

ובה  בתש   ת הן במגמה לחזור א טען שישנן הוכחות כי הפגישו גי' דחה מכל וכל את דברי חיים שלום, הו ידי בנ   על אבל אל"מ מ' שהיה מוסת  
א הזהירו כי אם  (שחיתות) בתוככי הצבא, הו   ודמורליזציה יכול לגרום לאנרכיה  דבר ש   , הצבא ירת  ו וניצול מעמדו כדי לגרום לשינוי באו 

 למאסר ולפיטורין מהצבא בלי כל פיצויים. אולי  הקשר יתמשך יערך לו משפט מהיר שיגרור  

דע אם בקרוב לא  , מי יו כנגדו   בעת החנק מהדק את ט 'י  הוא הבין שבנג ,  חת המוש   מ'   אל"מ גדו  ם נדהם מהגישה הקשה שנקט כנ חיים שלו 
  , עד לעשות בנתון זה מה עליו    איתם יוכל להתייעץ קרובים  אין לו ידידים    , לו גברו ות ש , החשש יעצר כל הקידום שלו עליו הוא בונה רבות 

שמתכונן    פיר לקצין בה בכלא מהווה כתם מח ר, ישי חמו לו נזק    תכן שיסב י   המפקד האכזר   להתלונן כנגד לאלוף חיים לסקוב כדי  שיגיע  
 קים בלתי הפיכים. לנז רום לו  ו קריירה נקיה. עליו להיות נקי מכל רבב, משפט כזה יכול לג לבנות לעצמ 

, הוא החליט  ות זר כתוב ניצל את ידיעותיו בשפות כדי שאיש לא יוכל לקרוא את ה  , לאפרים זלמן  ברק מהיר ילה ישב וכתב מ בחשכת ל 
זלמן  אפרים  כדי ש   מעטים הם האנשים שיודעים לקרוא כתב גרמני מסולסל, הוא רק יחתום את שמו בעברית   , ת בגרמנית מסולסל וב  לכת 

לא ידע בבירור עד כמה שיש לרב משה יוסף שליטה בגרמנית, אבל  הוא סמך שיעביר את המכתב לאביו, הוא    תב הגיע ממנו, ידע שהמכ 
לתקופה בלתי מוגדרת,  שמכתב זה יבהיר את מצבו העגום, כאב לו שמעתה יפסק הקשר    א קיווה הו   ן להביא את המכתב. לא   מתו ידע כ ו בח 

         ויחפש לעצמו קרבן אחר.   ירד ממנו   י ' בנג   זה שלב הוא קיווה שבאי 

   ̂ ̂ ̂ ̂ ̂^ ̂ ̂ ^ ̂^^^^^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ̂ ̂ ^^ ̂ ^^ ̂ ^^^ ̂ ^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^ ̂^^^ ̂^ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^^ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^^^ ̂ ^^ ̂ ̂^^ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂^ ̂ ̂^^  
 :ן היאיוליהגלת במה לקרש לה ההחדש תהכתוב

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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ש:ראש הממשלה של מדינת ישראל הוא אדם  
 . אף אחד לא המליץ עליו לנשיא חוץ מעצמו. 1

 . לא קיבל מהנשיא את המנדט להרכיב את הממשלה.2
 . לא קיבל מנדט מהעם. 3
 . אין לו ציבור מאחוריו.4

 . שיקר את בוחריו כדי שיצביעו לו.5
 . שיש לו יותר מאבטחים ממנדטים. 6

 . לפני כשנתיים לא עבר את אחוז החסימה. 7
חה.   חה חה חה חה חה חה חה חה חהחה חה חה חה  

 יגדל אלוקים חי......
 משיחנו,  הימיןישלח לקץ  

 ....נראה הפעם קרוב מתמיד!!!
מה   לדמיין  רק  בלגן,  כזה  לעורר  מסוגל  גביר  בן  אם 

 ....מסוגל לעשות גביר
חשיפה: רבני הציונות הדתית ארגנו משלחת אל נפתלי  

בנט    בנט. הם חזרו לאחוריהם כשגילו את אשתו של
 ..יושבת בחוץ כאשת און בן פלת...

 מתן כהנה מימינה (שהולכת שמאלה) לגפני: 
 קראתם לנו להוריד את הכיפה,  

 מתי שכבת במארב בגשם וקראת שמע ישראל?
 מתי התפללת לפני שיצאת לקרב???  

 גפני: עשיתי את זה יחד עם יאיר לפיד.....
 המברכים. תודה רבה לכל השולחים בדיחות ולכל 

 שבוע הבא נאריך בזה.  
 . עד ליום שני בלילה .שימו לב! ניתן לשלוח ברכות למערכת

 מה נכבד היום
בו זכינו לפתוח עלון חדש 
לשמח כלל ישראל ונקרא 

 שמו בישראל

 "השמחה בעניני דיומא"

שבו יבואו מידי שבוע  
בדיחות משעשות  

ומצחיקות לשמח את  
הלבבות, ישתבח הבורא 

לנו הכוחות להוציא  שנתן 
ליון זה לאור, יעזור ה'  יג

שמח את עם  ונזכה ל
עוד ועוד ושיבוא  ישראל

 משיח צדקינו בקרוב, אמן. 

 נשמח לקבל  נ.ב. 
 כל מיני רעיונות  

במייל: והערות והארות

a0503210@gmail.com 

בברכה מרובה 

העורך

2פפפפפפפפפפפפפפפפפפרררררררררררררררררגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגללללללללללללללללללללייייייייייוווווווווןןןןןןןןןןןןןן מממממממממממממממממממממממממססססססססססססססססססססספר:גליון מס תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחוווווווווווווווקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקתתתתתתתתתתתתתתתפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפרררררררררררררררררררררשששששששששששששששששששששששששתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת חוקת פרשת אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבססססססססססססססססססססיייייייייייייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא דדדדדדדדדדדדדששששששששששששששששששששממממממממממממממממממממממיייייייייייייייייאאאאאאאאבסייעתא דשמיא '''''''''''''''''' תתתתתתתתתתתתתתתתתתתממממממממממממממממממממממווווווווווווווזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז תתתתתתתתתתתתתתתתתתתששששששששששששששששששששששפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ"""""""""""""""""""אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח' תמוז תשפ"אח 22222222222222222222222222222222222222 :::::::::::::::::: בבבבבבבבבבבבבבבבב 



 

 

 

 ! שימו לב
 כרגע הגיליון רק במייל.

 במייל הגיליון את  לקבל ניתן
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 בקיא בהלכות:מדהים איך נפתלי בנט לא 
 ביום שני הוא ברך 'שהחיינו' והיו לו שתי טעויות

 . שלא מברכים שהחיינו על נעלים חדשות. 1
 . שהם לא ממש חדשות הם היו של ביבי נתניהו...2

 השבוע החליפו סוס בשני חמורים.... 
 בנט מבקש מהח"כים החרדים שלא ילמדו אותו מה זה יהדות. רה"מ

 ..... ???מה זה יהדותתך, איך תדעסליחה, אם הם לא ילמדו או
 ...הוחלט שנתניהו לא יעשה חפיפה לבנט כי יש לו קרחת.זהו זה סופי!!! 

יקרה  שזה  לו  אמרתי  בכבוד.  להפסיד  לדעת  צריך  שהימין  הערב  לי  אמר  מישהו 
 שהשמאל יידע לנצח בכבוד... 

 ברק-מודעת ועד הבית בני
 יום ראשון ג' תמוז תשא"ף 

 2תשלום ועד הבית רחוב הרב ש"ך 
 "על ארבע בנים דיברה תורה"

 ו ומנוע טרדות. מזה שנותן צ'קים מראש מתחשב גם בועד הבית וגם מתחשב בעצ   אחד חכם:
 זה שרואה את הפתק הראשון ומיד רץ לשלם.  אחד תם:
ך זה שהפתק הראשון לא עוזר לו כמו שנאמר "את פתח לו..." צרי אחד שאינו יודע לשאול:

 פתק שני ושלישי ואולי אפילו לעזור לו, אבל לפחות הוא משלם. 
זה שתמיד מפגר בתשלומים תמיד הוא חייב חודש ולא עוזר מה שמדברים איתו הוא  ואחד...... 

יודע שהקופה ריקה אומרים לו בפה מלא, אבל זה לא מענין אותו, בהגדה כתוב "אף אתה הקהה 
 את שיניו" אולי נשקול את זה 

 בברכה 
 הצועק ואינו נענה 

  ניתן לשלוח את החומר

 שלכםהמצחיק 

 למייל: 
a0503210@gmail.com 

 עד ליום שני בערב.



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 הנידח שלו ובעוד כל אנשי הכפר עבדו, הוא רק ישב על  . הוא חי לו בכפר ,  שמשוןמספרים על                     
 על ראשו . השמש קפחה עבר בכפר איש  י אחד ועישן נרגילה. בוקר קיצ , שפת המעיין,                                               

אני  רכב שלי התקלקל!  בנמרצות ואמר: "ה שמשון. איש העסקים פנה לשמשוןש עד שנתקל בהוא הסתובב בכפר ולא ראה אי  –בחזקה 
, בבקשה ף מבט חטוף לעבר האיש ואמר: העי שמשוןשעה וחם לי מאד. אפשר בבקשה לקבל כוס מים"?  מ  התובב בכפר הזה כבר למעלמס

 ובשיא הטבעיות  שמשון. איש העסקים שתה בצמאון עד שרווה, הודה לד ומייד מזג לו כד 
בשנית ועמד לעזוב את המקום  שמשוןהודה ל איש ה הטבעיות ענה: "כלום". העיף מבט מופתע באיש ובשיא שמשוןשאל: "כמה עליי לשלם"? 

, "לו אני הייתי במקומך . "ובכן", אמר אמשוןש. "שלי כמובן" השיב שמשוןכשלפתע עלה במוחו רעיון: "של מי המעיין הזה?" שאל את 
שלא היה משכיל וגם בכפרו לא נחשב חכם  שמשוןעל כל כוס שהייתי מוכר והייתי צובר לי הון קטן".  י והמעיין הזה היה שלי, הייתי 

ייתי במקומך והמעיין הזה היה שלי, ומה אז"? "אז", המשיך איש העסקים בהתלהבות: "לו אני ה מופתע באיש העסקים ואמר:  במיוחד, הביט
 וכך אנשים היו באים מכל האיזור וקונים עוד מים והייתי צובר הון גדול יותר".  י הייתי מנצל את ההון שצברתי 

 

יך איש העסקים ומה אז"?? "אז", המש הראות סימני עניין ואמר: שלא היה משכיל וגם במחוז כולו לא נחשב חכם במיוחד, התחיל ל שמשון
ןוחיוך על פניו: "לו אני הייתי במקומך והמעיין הזה היה שלי, הייתי מנצל את ההון שצברתי, חופר כאן בור, ממלא אותו במי המעיין 

יש המשיך א  של מים קרים וצלולים. והייתי מוכר כרטיסים לכל מי שהיה רוצה לטבול בבריכה וכך הייתי צובר הון גדול מאוד".  
עם מאות חדרים  ן העסקים בשביעות רצון: "לו אני הייתי במקומך והמעיין הזה היה שלי, הייתי מנצל את ההון שצברתי ובונה כאן 

 ??? "אז", אמרומה אז"?ואמר: ! חד, התלהב מאוד שלא היה משכיל וגם בעולם כולו לא נחשב חכם במיו שמשוןוכך הייתי צובר הון עצום". 
חייך   שמשון". צחון: "לו אני הייתי במקומך והמעיין הזה היה שלי, הייתי פשוט יושב לי רגל על רגל על שפת המעיין ומעשן נרגילהבתרועת ני

       .?. אבל את זה אני עושה גם היוםחיוך קטן ואמר: 
 

 )העורך( ועוד רץ ולאן??? ,אדם רץ ורץ, רי הרדיפה אחרי קצת מצחיק אבל 

ביבתה, היו חורשות גדולות. מאוד ובס בבודניבב
ל עצי תמר, מהם הפיקו תושבי האיזור את ש

מקובל.  ה"מאחיה" (יי"ש) שהיה משקה מאד
  זצ"ל  הבבא  סאליאדמו"ר 

בחפשו אחר מקורות כספיים להחזקת ביתו עם 
לפעולות הסעד הכבירות הישיבה שבתוכה, וכן 

, הגה רעיון, לנצל את עצי א אעליהם הוצי
 התמר למקור הכנסה. 

 

באמצעות משמשו, בא בדברים עם משקיע נוסף, 
ופתח בית חרושת ליצור מאחיה מתמרים. השותף 
היה זה שטיפל בכל הקשור לבית החרושת תמורת 

סכום הגון  ל תשלום, ואדמו"ר קיבל 
כחלקו ברווחי בית החרושת. ל"מאחיה" שנמכרה 

החרושת יצאו מוניטין בשל שותפותו של  מבית
אדמו"ר, והמכירות  היו מעל המצופה. אותו בית 

, עד לאחר ק חרושת החזיק 
שאדמו"ר עזב את מרוקו, והרבה מעשה חסד 
 והחזקת תורה, נתאפשרו ע"י הרווחים שהכניס.

דכי מרלימודו של הרב  כך היהה
זצ"ל. מי שקרא את פסקיו ראה  אליהו

ק פסק שנראה סשלעיתים הוא היה פו
לכתחילה שונה ממה שמקובל בעיני 

האחרים. עם הזמן , שהיו מתבוננים בפסק 
 א אחר פעם, היו רואים שהוא  םהזה פע

, אם תתבוננו תראו שלא היה 
פסק אחד של הרב אליהו, שהוא פסק 

  בו. ואח"כ היה צריך לחזור
וזהו פלא הגדול. אבל כל זה בא לו בעקבות 

 שהיה לו. 
הוא לא פסק שום דבר כבדרך אגב, כל 

פסיקה הייתה רק אחרי לימוד מעמיק ורק 
אחרי שהיה חוזר על התורה שלמד כמה 
וכמה פעמים. הוא לא  היה סומך על כח 

פעם אחר  א הזיכרון שלו, אלא 
שהדברים היו אצלו  פעם כל ימי חייו, כך

חיים כל הזמן כאילו הוא למד אותם בזה 
 הרגע בעיון עמוק ביותר.

 בכל הישועות      תחי׳  ל תגן על         זצ״ל   ו רבנו    זכות

הרע אינו  דרך
מתחיל בדברים 

גדולים אלא בצעד 
 ןקטן 

מעט כבר הוא 
מות ורע,וכאשר 

אינו שקוע 
 באהבת השי"ת 

 

ר פיתוי הרי זה כב
הלב שהוא דרך 

הרע. וכבר 
 
שיוכל להגיע 
לכלל ונדחת 
והשתחוית 
 לאלוקים 

 אחרים.

השפת אמת:"הקב"ה בטובו 
 מחדש בכל יום

ק
 ם

 והאדם צריך לחפש למצוא
 זאת ההתחדשות..."                       

 -בחיים הכל כמה 
משובחים ומרנינים!הפירות

 ת השמחה מאפשרת
  -לדברים 

 שהיו נראים קשים מדי להשגה.

ת היד תחזיק אעל בנו ביקש ממנו מתוק בבקשה  א שחצו נהר גואש ...האבא  ,בילד קטן ואביו מעשהה
  .ביד שלי  א בא לא א ,טן השיבשלי שלא תיפול לנהר, הילד הק

אם אני אחזיק בידך ומשהו יקרה לי ,רוב הסיכוים "יש הבדל גדול " ענה הילד  .המבולבל שאל האב? מה ההבדל
  ע אני יודע  ,אבל אם אתה תחזיק את היד שלי ,את ידך 

 .....שלא משנה מה יקרה , אתה לעולם לא תעזוב את ידי

 מספרת על  הגמראא
שהעיד על עצמו: מעולם לא  יוסי ביר

 אמרתי דבר וחזרתי לאחורי. 
 לא בגלל שלא הייתה לו יכולת 

, אלא בגלל שהוא לא 
כמה  ליהיה אומר דבר מבלי 
 היה אומר. זפעמים ורק א

  

 פ״אתשה תמוז ט׳שבת 

הדלקת  
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:2421:20 19:32ם-י
 20:2121:17 19:30ת״א
 20:2521:021 19:33חיפה
 20:2121:17 19:30ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
הגלעדי"  "ויפתח 



 

 דיכאוןיש התקפי  לדניי
כי הוא חושב שהוא 
קניבאל ובגלל זה 

להציע המשפחה חשבה
 לו ללכת לפסיכולוג ...

לאחר שדני חזר 
מהפסיכולוג, בני 

המשפחה שואלים אותו: 
איך היה, מה דעתך  "נו,

 על הפסיכולוג?
דני רגוע מאד ענה: 

  

אחד בא לרופא ואמר לו:"דוקטור יש  אישש
לי בעייה...בלילה אני שומע את הכינים 

בראש מדברות ואומרות יופי בוא נמצוץ לו 
הכל... ואני לא יודע איך להיפטר 

"לך תעשה מקלחת  מהם..."הרופא אומר לו
קפואה ותראה איך הם יעלמו" האיש חוזר 

בלילה הוא  לביתו ועושה כדברי הרופא...
שומע את הכינים מדברות ואומרת ה"היה 

  לנו חורף קשה אבל עברנו את זה..."
 

למחרת שוב חוזר האיש לרופא ואומר לו:" 
עשיתי כל מה שאמרת ועדיין אני לא מצליח 

 אומר לו:והרופא  להיפטר מהם..."
 " אז הפעם תעשה מקלחת רותחת 

  והם ימותו מהחום"
האיש חוזר ועושה כדברי הרופא בלילה שוב 

הוא שומע את הכינים מדברות ואומרות:" 
 היה לנו קיץ חם וקשה אבל עברנו את זה..."
בבוקר שוב בא האיש וחוזר לרופא ואומר 

לו את אותו דבר והרופא עונה לו...:" הפעם 
של מישהו אחר... זה חייב תתקרב לראש 

האיש עושה כדברי הרופא  לעבוד...."
ובלילה הוא שומע את הכינים 

אומרות..."הייתה לנו מלחמה קשה... 
"... 

 ועל ידי זה הכלי הרוחני של נתינה ואהבה זוכה לחוות בעוצמה מסוימת השגות אלוקיות, כל אחד בשבתת
משפיע אהבה  של אדם קשור לדרגת השגותיו. וכאשר הוא , ,לזולת גדלים. כלי הנתינה

 לסובבים אותו, הוא זוכה לקבל אהבה משמים. 
ר בחיי הנישואין, משום שהוא היום המושלם ביותר לכן, שבת הוא יום חשוב מאוד

הקשר של כל התא המשפחתי. לכן, כל התנאים להשגת שלמות זו קיימים והם בהישג  וכן העמקת, 
 .האדם ידו של

תזכה   ,תשמור את העיניים אםם
למידות טובות ומתוקות, לשמחה, 

מה שתברך -ברכהאהבה, ענווה, כוח 
ויהיה  ת יתקיים. תמצא את

 לך שלום בית. 
יהיו לך בנים צדיקים. אז יוצא שכאשר 

עיניו מקבל עולם הזה  אדם שומר את
והבא (בעולם הבא יהיה לך תורה, 

 תפילה, תשובה). 
 

טוב כמו אישה טובה חז"ל אמרו, אין
ואין טוב כמו ילד טוב, ולהיפך, אין רע 

 . ילד רע ה ואין רעה כמוכמו אישה רע
 

יהיה לך  ה אם אתה
שלום בית ואם לא, אשתך תהיה 

 .לך מתנגדת
 :

 יהודה זאבן הימים שלח רבי מ ביוםם
זצ"ל לקרוא ולהבהיל אליו את  לייבוביץ'

מקורביו בני משפחה מסוימת. שום סיבה הגיונית 
לא נראתה לעין והשלוחים לא יכלו לומר להם 

  את סיבת הדבר.
 

משבאו לבית רבינו אמר להם, כי קרובם רבי... 
נס לתוככי כפר , מאחר שנכוי מצוי

ערבי. רבנו אף הורה להם על מספר פעולות 
  שיעשו לזכותו ולהצלתו.

 
כעבור מספר שעות שב רבי יהודה לביתו, 

ובהתרגשות גדולה סיפר על אשר חווה באותו 
יום ובאותה שעה בהיכנסו לכפר עוין, עד שרק 
ניסים גלויים הצילוהו ממוות שנשקף לו כמעט 

 תיע את בני ביתובבטחה. אם חשב הקרוב להפ
המופלא, עד מה הופתע הוא  

לגלות כי בני המשפחה  מעודכנים כבר בכל 
 המוצאות אותו...

 

גמרא   לקחת    חבל על הזמן אפשר 
זצ"ל  משה חיים חעשין מעולם לא התעניין רבי

בפוליטיקה ובענייני העוה"ז מעולם לא קרא עיתונים כלל וכלל 
מכל סוג שהוא אפילו לא את העלונים המחולקים בערבי 

את  שבתות בבתי כנסיות גם כן לא קרא באומרו שלנו יש
 התורה וזה מיותר. 

ואילו העלונים מיועדים לנשים הנמצאות בבתיהן וכדרכו 
אפשר לקחת גמרא או   "בקודש התבטא: "

 משנה ברורה וכד' ". ולא היה שייך לשמוע ממנו 
 רק עוד איזה ווארט טוב 

ומת  (1762ז' תשרי הקכ"ג ( רב ופוסק; נולד בפראנקפורט דמיין - החת"ם סופר -משה סופר  ביירר
. .מזרע רש"י ויחוסו לבעל ילקוט שמעוני שהיה .(1839) בפרעשבורג ב"ה תשרי ת"ר

בענייני הלכה. למד אצל   1 13נתן אדלר בפפד"ם, ובהיותו בן  בינכנס לישיבת ר 
 בינתן אדלר והרב ר ביר  .שייער במאינץ-טיבלי ביפנחס הורוויץ, מחבר ספר הפלאה, ואצל ר ביהרב ר

 קבלבתחילה סירב לקבל תפקידי רבנות, אך מחוסר פרנסה הוכרח ל .מרדכי בנעט סמכוהו להוראה
  .ישיבה נבחר לרב בעיר מטרסדורף בהונגריה, ושם החזיק 1798משרת רבנות בעיר דרעזניץ, ובשנת 

יסד ישיבה גדולה, ומכל  נקרא להיות רב בפרעשבורג שהיא קהילה גדולה בהונגריה, שם 1803בשנת 
 הארצות נהרו אליו תלמידים, עד שהגיע מניינם לחמש מאות. 

, מותו שנים עד יום 36 -שימש כרב הגליל וריש מתיבתא כ, ישראל יצא לתהילה בכל תפוצות שמו
 ביכתשע שנים אחרי בואו לפרעשבורג מתה עליו אשתו, והוא נשא את בתו של ר

ורבי משה סופר התנגד בכל כוחו  ,החלה תנועת הרפורמה מהמבורג 1819בשנת  .ושמה שרה לו לאשה
. עד יום 1827לריפורמים בפרעשבורג בשנת  לייסוד בית ספר לתיקונים שרצו לתקן בדת. הוא התנגד

, ועמד על כל ת, המצוות,  מותו נלחם ברפורמים. מחשש להתדרדרות בשמירת
 .מנהג, אפילו אין לו שורש בתלמוד

 ,ם במקום
 מטפחים מידות  בהכרח

 ובות ושלום ביניהם.ט

כרת הטוב הנה ה מידתת
הוא כליל המעלות מי שיש 

ל לו המעלה של
אינו מתחשב עם  

כוונת הנותן כל כך, וכן 
אינו מסתכל במה שהשיג 

ממנו אם זה הוא שלו 
לגמרי או של זולתו רק 
 הלא השיג על ידו טובה,

 

 וזה נותן לו להיות 
הטובה אשר  

 קבל על ידו.

אין אוהב להפכפך 
 ולא אמונה לעבד 

 ולא מנוחה לחמדן 
 ולא סלסול לכילי 
 ולא חברה לכעסן

 , והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
   ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, לנהאי בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף

  כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי
 , אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקבבת מזל סעידה
 , רגליתמ בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב

   ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט
  ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב

  , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן

 

ה ה' ֵלאמֹר..  ר ִצוָּ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ  (במדבר יט, ב).זֹאת ֻחּקַ
 

הקדוש ברוך הוא חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי  
 . פעמים שהתורה הקדושה לא נתנה טעם והסבר למצוותיה, (במדבר רבה שם)

 וגם בחלק מהמצוות שנתנה התורה טעמיה ישנם עוד טעמים רבים וסודות 
בכל חלקי ורבדי התורה, וזאת כדי שלא יבוא האדם לטעות ולפרש שזהו רק 

הטעם ויפעל על פי שכלו, וכשם שמצינו בשלמה המלך שהרבה לו נשים בחושבו 
 לבבו. שלא יטו את

 

 (שבת יב ע"ב ונפסק בשו"ע סימן רע"ה) אסרו לאדם ללמוד  
לאור הנר בשבת מחשש שמא יטה, אך לאדם חשוב שאין דרכו להתעסק בשמנים 

ופתילות הדבר מותר, ומספרת הגמרא על רבי ישמעאל בן אלישע שאמר אני 
טות, אמר: אקרא ולא אטה, לפי שהיה אדם חשוב ולבסוף שקע בלימודו וביקש לה

כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר! (ורבי נתן אומר: קרא 
והטה בפועל וכתב על פנקסו: אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת, 
לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה).ומבארת הגמרא ששאני רבי ישמעאל 

ל דברי תורה כהדיוט.בן אלישע שהיה להוט אחר התורה ומשים עצמו ע
 

להבין פשר דברי רבי ישמעאל "כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים  
לא יקרא לאור הנר", אלא הביאור הוא שבמשנה לא ביארו חכמים את הטעם 

אלא סתמו לאיסור שאין לקרוא לאור הנר, ורק בברייתא מבואר הטעם שמא יטה, 
להטות שלמד את דברי הברייתא שנתנה ואומר רבי ישמעאל שזה הטעם שגרם לו 

 טעם, אך אם היה לומד את דברי המשנה כפשטה בלי שום טעם, לא היה מטה.
 

 שלא גילתה לנו התורה סודם, הם המכוונות הגורמות 
והמלמדות את האדם להתבטל לפני ה' יתברך ולקיים את כל התורה כולה בלי 

ִבינּו שום טעם, אלא רק מפני גזירת מלך עליו,  מֹוַע ְוַאל ּתָ ְמעּו ׁשָ ׁשִ
ָדעּו (ישעיה ו, ט).  ּוְראּו ָראֹו ְוַאל ּתֵ

שנזכה לקיים את כל מצוות ה' בשמחה ובטוב לבב ונראה בקרוב  
 בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 להצלחת ורפואת 
בת אביגיל הדסה צביה

 

 וזיווג והצלחה
רפאל ארז בן הדסה צביה

 

 אבישלום זיווג הגון
 בן אורה

 
 






