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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 קורח   -   נפלאים 

 
 "ויקח קורח" (טז, א) 

 בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה (במדבר רבה) 
', גם מי שהוא 'בית מלא ספרים', מלא  אמר כ"ק הרבי מלובביץ

המזוזה   שמספקת  לשמירה  זקוק  בתורה,  פרשיות   –וגדוש 
'שמע' ו'והיה אם שמוע', שבהן מדובר על אהבת ה׳ ויראתו. רק 
מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חכמתו מתקיימת (אבות ג); ו"כל  

 האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו" (יבמות קט).
 

 ח בן יצהר בן קהת בן לוי" (טז, א) "ויקח קר
ולא הזכיר בן יעקב שבקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על  

כבודי".  ומחל תחד  אל  בקהלם  ו)  מט,  (בראשית  שנאמר  קתם 
 (רש"י)

מוזכר  אם  הרי  ולכאורה, 
בפסוק את כל השושלת עד 
ידע   לא  זה  מי  וכי  לוי,  בן 

 אשר לוי הוא בן יעקב?
משל לאחד נתפס בגניבה,  

לפני  א שיעמוד  בעת  ם 
המשפט יאמרו עליו שהוא 
בנו של הרב הגדול, בוודאי  
מנשוא   גדול  יהיה  שעוונו 

 וכפלים יענש. 
אהבתו   מגודל  אבינו  יעקב 
בנים,  על  אב  כרחם  לבניו 
להקטין   קרח  על  התפלל 
עונשו, ולכן ביקש והתפלל  
לא   העונש  בשעת  כי  עליו 

 יזכור לו שהוא בן יעקב.  
 (אמרי יעקב)

 

 קרח" (טז, א) "ויקח 
ריש   אמר  קרח״,  ״ויקח  נאמר:  ב)  (קט,  סנהדרין  מסכת  בגמרא 

 לקיש שלקח מקח רע לעצמו! 
שואל הבן איש חי, מדוע דווקא בקורח נאמר שלקח   ,יש להבין

מקח רע לעצמו, הרי כל אדם שעובר עבירה לוקח בזה מקח רע  
 לעצמו?

ם  ותירץ, אכן כל אדם העובר עבירה נחשב לו הדבר לחובה אול
 ביכולתו להיפטר מהעבירה.

לשון הרע נוטל   הכיצד? לימדונו חז״ל שאם אדם מדבר על חבירו
הוא במעשהו זה את כל העבירות שעבר אותו אדם בחייו, נמצא  

 אם כן שאם דיבר עליו מאן דהוא לשון הרע נמחקים עוונותיו. 
בבעל  מדובר  כאשר  הדבר  כן  לא 

יכול   אינו  כזה  אדם  מחלוקת, 
מעוונותיו   להשתחרר 
לעולמים, כיון שנפסק להלכה 

ח  ( כלל  הרע  לשון  חיים  חפץ 

 ותר לדבר לשון הרע על בעל מחלוקת. שמ סעיף ח)
קרח״   ״ויקח  חז״ל  דרשו  מדוע  כן  אם  רע    -ברור  מקח  לקח 

 לעצמו! כי אכן המחלוקת היא ״מקח רע״ עד מאד!
 

 "ויקהלו על משה ועל אהרן" (טז, ג) 
מחשבתו של קורח, והרי בדור המדבר היה   יש להבין, מה היתה

מי שירד ה״מן" על יד אהלו ידעו כולם    ,מבחן פשוט מיהו צדיק
שהוא צדיק, ומי שנצרך לכתת רגליו למרחקים כדי להביא ״מן״ 

ביתו   ידע    -אל  קורח  גם  בוודאי  כן,  אם  רשע.  שהוא  הכל  ידעו 
טורח  עצמו  הוא  ואילו  משה,  של  לאהלו  בסמוך  יורד  שה״מן" 

ביתו  ל אל  טרף  להביא  כדי  שהצדק   -מרחק  ברורה  ראיה  מכאן 
 עם משה.

של   דרכה  היא  כך  אלא 
כי  חשב  קורח  המחלוקת, 
בריחוק   עבורו  יורד  ה״מן״ 
נלחם  שאיננו  מכיון  מקום 

 ביתר עוז במשה רבינו...
 )בשם הגראי"ל שטיינמן(

 

את "בוקר   ה'  ויודע 
 אשר לו" (טז, ה) 

גבולות   משה:  להם  "אמר 
יכולים  בעולמו.  הקב"ה  חלק 
לערב?"   בוקר  להפוך  אתם 

 (רש"י)
האדמו"ר   כ"ק  סיפר 

זצוק"ל,  בהיותי   מקלוזנבורג, 
במחנות העבודה, בימי חושך  
פרופסור   וצלמוות, ניגש אלי 
יהודי שלא שמר תורה ומצוות, ושאל אותי בלעג מר: "נו, האם 

 עכשיו עדיין תגיד שנצח ישראל לא ישקר?"גם 
"יהיה טוב", עניתי לו. הפרופסור נדהם. "איך יהיה טוב?! עוד זמן 

 מה וכולנו מתים". 
מתעבה  החושך  הערב  אחרי  לו, "אבל  הסברתי  אני",  נביא  "לא 

כך    -והלילה יורד, ובסיומו של כל לילה השמש מפציעה מחדש  
 אני בטוח שעוד יש תקווה".

, רבי", סירב הפרופסור להשתכנע, "אנחנו כנראה לא  "אבל ראה
 נצא מפה".

"אינני יודע מה יהיה גורלי הפרטי", דייקתי, "אבל בטוח אני שעם 
יאבדו.    -ישראל ישרוד וימשיך הלאה. וכל הרשעים שנוגשים בנו  

והפוגרומים   הרבות  הרציחות  למרות  תוכיח:  ההיסטוריה 
עם ישראל עדיין חי    - שביצעו בנו  

  - ים. כל אלו שרדפו אחרינו  וקי
 כבר לא נמצאים בארץ..."

 והפרופסור הודה. והתעודד. 
 (במחשבה תחילה)

 

ל 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

ר 

ָכָרּה,  ֶנֶגד ׂשְ ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ֵ "ֶוֱהֵוי ְמַחׁשּ
ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה" (ָאבֹות ב, א) ַכר ֲעֵבָרה ּכְ  וּׂשְ

ר ְפַרְיְנד זצ"ל  ל הרה"צ ר' ָאׁשֵ ְלִמיָדיו ׁשֶ ֶאָחד ִמּתַ
ָקָפיו. רּו לֹו ִמׁשְ ּבְ  ִנׁשְ

ָתם כְּ  ְלִמיד, ִמן ַהּסְ ר, ָאַמר לֹו ַהּתַ ָרָאהּו ר' ָאׁשֵ ׁשֶ
רּו  ּבְ ְך ִנׁשְ ל ּכָ ְרִאּיָה ֲאסּוָרה, ּוְבׁשֶ י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ

ָקַפִים. ׁשְ  ַהּמִ
ר,  ֵעיֶניָך, ָראוּי ָהִייָת ָאַמר לֹו ר' ָאׁשֵ ַגְמּתָ ּבְ ּפָ ֶ ִאם ִמׁשּ

י ֵעיֶניָך. ּתֵ ׁשְ ר ּבִ  ִלְהיֹות ִעוֵּ
ב, ֶאּלָא ֵאין ֶזה עֹ ָך חֹוׁשֵ ִהּנְ ִתי ַעל ָמה ׁשֶ ֶנׁש ִמּדָ

ּכַח ֶאת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם. ׁשְ ּלֹא ּתִ ְזּכֶֹרת ּכֹוֶאֶבת ׁשֶ  ּתִ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 קורח   -   נפלאים 

 
 "בוקר ויודע ה' את אשר לו" (טז, ה) 

מדוע דחה משה אותם עד הבוקר שאז יתברר מי צודק, וכי מה  
 יראו בבוקר שעכשיו אין רואים? 

דרגת  אלא, שחז״ל אמרו שהמן שירד מהשמים היה מגלה את  
צדקת האנשים, הצדיקים הגמורים ירדו להם המן בפתח ביתם,  
התלוננו  כך  ועל  מביתו,  הרחק  לחפש  צריך  היה  רשע  שהיה  מי 
בני ישראל שלא רוצים את ה'מן' כי כך פורסמו שעברו עבירות  

 שעברו בסתר.
מחר   ״בוקר״,  משה  אמר  לכן 
המן  ירד  איפה  נראה  בבוקר 
שלכם ונדע אם צדיקים אתם  

 או לא. 
 (מהר״ם שיף) 

 

לוי"   בני  לכם  "רב 
 (טז, ז) 

היה..."   שפקח  "קרח  ברש"י 
יוצא   הנביא  שמואל  ראה 
משה   כנגד  ששקול  ממנו 
הכבוד   את  תבע  לכן  ואהרן 

 וחלק על משה. 
יומא   מובאבמסכת  ב)   (כב, 

על   פרנס  ממנים  שאין 
של   קופה  אם  אלא  הציבור 
מאחוריו,   לו  תלויה  שרצים 
כיון   משפחה,  פגם  איזה  כגון 
הצבור   על  יתגאה  שאם 
יאמרו לו אל תתגאה הרי יש  

 פגם במשפחתך. 
קרח   של  טעותו  היתה  זאת 
לא   והרי  פרנס,  שרצה להיות 
של   'קופה  שום  לו  היתה 
אמר,   אלא  מאחוריו'  שרצים 
הנביא   לשמואל  גם  שהרי 
נכדו, שהיה מנהיג ולא היה לו  
יוכל  הוא  גם  א"כ  פגם,  שום 
היתה   ובכך  מנהיג,  להיות 

כי אין   טעותו,  לקורח  אמנם 
מאחוריו,  שרצים  של  קופה 

כן קופת שרצים, והלא הוא הסבא רבה קורח  אולם לשמואל יש 
 בכבודו ובעצמו.

   (הר בשמים)

 
 "רב לכם בני לוי" (טז, ז)

 עינו הטעתו. (רש״י) 

גדלות   את  יראה  אחת  בעין  עיניים,  שתי  לאדם  ברא  הקב"ה 
 הבורא, ובעין השניה שפלות עצמו.

ראה שפלות עצמו, החליט לחלוק עם משה, ועין אחת קרח שלא  
שפלות  את  לראות  ע"מ  שנוצרה  העין  שהטעתו,  היא  שלו, 

 האדם, היא שהטעתו לעשות מחלוקת.
 (שם משמואל)

 

לדתן   לקרא  משה  "וישלח 
 ואבירם" (טז, יב) 

מחזיקים   שאין  מכאן 
 במחלוקת (רש"י) 

שלח   מדוע  קשה  לכאורה 
היו   הם  הלא  אחריהם  משה 
והרי   כאויביו  לו  מוכרים 
עליו   הלשינו  במצרים 
סוף לא   לפרעה, בקריעת ים 

פזרו  רצו לשמוע לו, ג ם במן 
"אל  שנצטוו  למרות  בשבת 
וכבר  בוקר",  עד  ממנו  יותרו 
ידע שאין עם מי לדבר, מדוע  
לאלו   לקרוא  שלח 

 שמוחזקים לשונאיו? 
על זה עונה רש"י מכאן שאין  
כלומר   במחלוקת,  מחזיקין 
סומכין   אין  מחלוקת  בעניני 
מדקדקים   אלא  החזקה  על 
לנסות להשלים בדרכי שלום  

 ו בהם. עוד ועוד ואולי יחזר 
 (מכתב סופר)

 

העליתנו  כי  "המעט 
חלב   זבת  מארץ 

 ודבש" (טז, יג)
דתן  קראו  איך  להבין  יש 
'ארץ   מצרים  לארץ  ואבירם 
זבת חלב ודבש', שזהו שבחו 
זה  ודבר  ישראל,  ארץ  של 
ידוע בוודאי לכל ישראל שהיו  

 במצרים?
הפסוק 'כל הבן הילוד היאורה   אלא, מובא בילקוט שמעוני, על 
כל  אמר  שילא  רבי  תשליכוהו' 
הילדים שהשליכו היה היאור פולט  
מביא  הקב"ה  והיה  במדבר  אותם 
וסלע  ואחד  אחד  כל  בפי  סלע 
מניק  היה  שביניהן  והסלע  מצדו 
אותם דבש וחלב והסלע שבצדיהן 

ם)

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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ֶניָך ֶאְבָרח"  "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרוֶּחָך ְוָאָנה ִמּפָ
 (תהלים קלט, ז)

דֹולֹות  ְמָלכֹות ַהּגְ ַאַחת ַהּמַ ֶלְך ְלַנּסֹות ּבְ ֶהֱחִליט ַהּמֶ
 ֶאת ָהָעם ְוִלְבּדֹק ֶאת ֶנֱאָמנּותֹו.

ִרים, ָאָדם  ָ ַחר לֹו ִאיׁש ֶאָחד ֵמִבין ַהׂשּ הּוא ּבָ
ָכן, ְוהֹוָרה לֹו  נּון ּוַמְהּפְ ִריְזָמִטי ְוסֹוֵחף, ׁשָ לֹא  -ּכָ

חֹות  ל ָהָעם ֶנְגּדֹו! -ּפָ  ָלֵצאת ּוְלַנּסֹות ְלַהְמִריד ֶאת ּכָ
ָטָרה, ְוהֹוָרה ַהּמֶ  ׁשְ ָבא ְוַהּמִ י ַהּצָ ֶלְך ַאף ָקָרא ְלָראׁשֵ

ּלֹא ְלַנּסֹות ְלִהְתָעֵרב  ים  -ָלֶהם ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֵדי ׁשֶ ְוזֹאת ּכְ
ֵני ִאּיּום  ית ִמּפְ ם ָהֲאִמּתִ ְעּתָ יַע ֶאת ּדַ לֹא ִיְפֲחדּו ְלַהּבִ

ֶזה אֹו ַאֵחר...  ּכָ
ֶלְך ִלְראֹות ִמי ֵמָהאֶ  ָכְך ָרָצה ַהּמֶ ּיְָך ֵאָליו ּבְ ְזָרִחים ׁשַ

ָכל ִלּבֹו  ֱאֶמת ְוֶנֱאָמן לֹו ּבְ חֹות... -ּבֶ  ּוִמי ּפָ
ֶרְך  ִליַח ָיָצא ַלּדֶ ָ ִריְזָמה  -ַהׁשּ ָרַמת ַהּכָ יַע ּבְ ְוִהְפּתִ

ּלֹו...  ׁשֶ
ֶמְרָקָחה. ּכֹוְתרֹות  ִדיָנה ּכְ תֹוְך יֹוַמִים ָהְיָתה ַהּמְ ּבְ

ִחלָּ  רּו ַעל ּתְ ְ ׂשּ ָכה ָהִעּתֹוִנים ּבִ ל ַמְהּפֵ ָתּה ׁשֶ
ָלִטים,  ים ָיְצאּו ָלְרחֹוב, ֵהִניפּו ׁשְ ְלטֹוִנית, ֲאָנׁשִ ׁשִ
ֶלְך. ִסְסָמאֹות  ל ַהּמֶ יֹוָקן ׁשֶ ָגִלים ּוְתמּונֹות ּדְ ְרפּו ּדְ ׂשָ

ן ָחָדׁש ָהְפכּו ְלָלִהיט...  ַעל ִעּדָ
ְתָקה. לֹא  ָתה ְמאּוָמה. ׁשָ ּה? לֹא ָעׂשְ ּדָ ָטָרה ִמּצִ ׁשְ ְוַהּמִ

 ְתָעְרָבה.ִה 
ְבָטח...  ַהּמֹוְרִדים ָחְגגוּ ֶאת ִנְצחֹוָנם ַהּמֻ
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שמן   אותן  מסיך  שנאמר  היה  בנה  את  ממסכת  שהיא  כחיה 

 ויניקהו דבש מסלע וגו'. (דברים לב, יג) 
  – זאת היתה טענת דתן ואבירם הרי הוצאת אותנו מתוך ה'ארץ'  

האדמה, ששם קיבלנו 'דבש וחלב', וא"כ היה אז מצרים ארץ זבת 
  חלב ודבש.

 (ומתוקים מדבש)

 
"לא חמור אחד מהם 

 נשאתי" (טז, טו) 
"אפ  כשהלכתירש"י:  י לו 

והרכבתי  למצרים,  ממדין 
על   בני  ואת  אשתי  את 

ל לי  והיה  אותו  וטיהחמור,  ל 
נטלתי  לא  משלהם,  החמור 

משלי"   למרות   –אלא 
ש לא  אלא  ישחמורי  מש 

שהרי  ישראל,  בני  עבור 
באתי למצרים כדי להוציאם  
את  מהם  נטלתי  לא  משם, 

 דמי החמור. 
קטז.)   קמא  (בבא  הגמרא 
מספרת, מעשה והצטרף רב  

לש שהיתה  יספרא  ירה, 
השורץ   במדבר,  מהלכת 

והנה    ,בחיות טרף ובשודדים
להגן  שומר  נשלח  משמים 

בדרכו   ספרא  רב  היה   –על 
ממדים,  גדול  אריה  זה 

בדרכה, ושהתלו לשירה  ה 
לפג והיה  ומבלי  באנשיה,  ע 

הטרף  חיות  את  מרתיע 
מלהתקרב  והשודדים 

 אליהם. 
אנשי בשכרו,   לו  נתנו 

בכל ,  ירהיהש אחד  חמור 
למזונו.   החליטו  כך  לילה 

לילה  שבכל  השירה,  אנשי 
חמורו   את  מהם  אחד  ימסר 

 . לאריה
למס  ספרא  רב  של  תורו  על ובהגיע  משמים  חסו  חמורו,  את  ר 

ובא  הצדיק,  של  ולא  וממונו  החמור  את  האריה  טרף  לא  נס,  רח 
 נגע בו. 

למחרת   ספרא  רבי  כשהקיץ 
בבקר משנתו, ראה לתדהמתו,  

 ם.  יוקי  שחמורו חי
יקדימוהו   בטרם  מהר,  חיש 

השי אנשי  תפס ייתר  רה, 

בהפקר.   הזוכה  כדין  בו,  לזכות  כדי  ומשכו,  לכאורהבחמור  , כי 
 פקר החמור ברגע בו נמסר לאריה.  וה

החמור   נעשה  לא  הדין,  מצד  שלמעשה  ספרא,  רב  ידע  אמנם 
להפקר, שהרי הוציאו מרשותו רק על מנת לתתו לאריה, ולא כדי 

 ר לכל העולם. שיהיה הפק
שאנשי   ספרא  רב  חשש 

רה אינם בקיאים בהלכה,  יהשי
מהם  ואחד  במקרה  כן,  ועל 
היה מושך את החמור לפניו, 

ל אותו לעצמו, וטיומבקש ל
והיה אז הוא רב ספרא, טוען  

עדי שישהחמור  לו, ין  יך 
היו   השירה  עלולים  אנשי 

לולחש שמבקש  בו  ל  וטיד 
 את מה שאינו שלו. 

מה'   נקי  להיות  כדי  כן,  על 
שוב  לעשות  ראה  ומאדם, 

קנ את ימעשה  להוכיח  ין, 
 צדקתו.

 

קרח    "ויקהל עליהם 
העדה"  כל      את 

 (טז, יט) 
ליצנות   בדברי  רש"י,  כתב 

 כל הלילה ההוא. 
תהלים  טוב  במדרש (שוחר 
"ובמושב   חז"ל:  דרשו  א) 

ישב"   לא  קרח    -לצים  זה 
משה  על  מתלוצץ  שהיה 
כינס   עשה?  מה  ואהרן. 
הקהל  כל  את  עליהם 
שנאמר: "ויקהל קרח את כל 
לומר   התחיל  העדה" 

 לפניהם דברי ליצנות.
נתן  רבי  הגה״צ  סיפר 
הגאון   על  זצ״ל  ווכטפויגל 
לייבוביץ  בער  ברוך  רבי 
תשע   בן  ילד  בהיותו  זצ״ל: 
שאחד   שמועה  נפוצה 
היה   כי  דרשתו  את  לשמוע  נהרו  וכולם  לסלוצק  הגיע  המגידים 

 מחונן בכושר דיבור מופלא.
גם הילד ברוך בער הלך לשמוע. 
נהרה  העיר  שכל  שמכיון  אלא 

רש צר  לדרשה, היה בית המד
ולא  הבאים  כל  את  מהכיל 
נשאר מקום פנוי בפנים, על כן  
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ים  ה ֲאָנׁשִ ּמָ ִדיָנה, ָהיּו ּכַ ְקֵצה ַהּמְ ם, ּבִ ֲאָבל ִאי ׁשָ
ָכה  ְהּפֵ ִדּיּוק 'ָקנּו ֶאת ַהּלֹוְקׁש'... ַהּמַ ּלֹא ּבְ ֲחָכִמים ׁשֶ
ָטָרה  ׁשְ יָפה ִניחֹוַח מּוָזר: ַמּדּוַע ַהּמִ ַהזֹּו ִהּדִ

ְלכּוִתית לֹא ִמְתָעֶרֶבת? ַמּדּוַע נֹוְתִנים לַ  ּמֹוְרִדים ַהּמַ
אן ַלֲהַגּנָתֹו  ְרצֹוָנם? ַמּדּוַע ַאף ֶאָחד לֹא יֹוֵצא ּכָ ַלְחּגֹג ּכִ

ֶלְך? ל ַהּמֶ  ׁשֶ
ֵאלֹות ַהּצֹוְדקֹות הֹוִבילוּ אֹוָתם ְלַמְסָקָנה ַאַחת  ְ ַהׁשּ

ָמע מּוָזר  וְּברוָּרה: זֶּה ִנׁשְ ה ׁשֶ ּמָ ַחּיָב ִלְהיֹות  -ַעד ּכַ
ַעְצמֹו עֹוֵמד  ֶלְך ּבְ ַהּמֶ ל ָהַרַעׁש ַהזֶּה! ׁשֶ ֵמֲאחֹוֵרי ּכָ

ִביל ִלְבֹחן ֶאת  ׁשְ ְרֶאה ּבִ ּנִ ה ֶאת ֶזה? ּכַ ה הּוא עֹוׂשֶ ְוָלּמָ
ֶזה... הּו ּכָ ֶ  ֶנֱאָמנּוֵתנּו אֹו ַמׁשּ

ים ְלָהִניף  ֲחרּו ֹקֶמץ ָהֲאָנׁשִ ְמקֹום ְלִהְצָטֵרף ְלֶמֶרד, ּבָ ּבִ
ֶלְך, ָקְראּו ְקִר  ּמֶ ִמיָכה ּבַ ְלֵטי ּתְ ְוָקא ׁשִ בּוָרה ּדַ יאֹות ּגְ

יר... ם ָהַאּדִ ַמְלּכָ  ְוֶנֱאָמנּות ּבְ
דֹוׁש: אוֹ ה ן זֶ רוֹ ָק י ִע ל ּפִ עַ  ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ֵֹמר ַהּבַ  

יֹון הּו, ִנּסָ ְלׁשֶ ה,  ַהּבֹוֵרא ׁשֹוֵלַח ָלנּו ֵסֶבל ּכָ ָקׁשֶ
ים ְלִהְתמֹוֵדד  ֲאָבל  -ַמֲעָבִרים ּכֹוֲאִבים, ָאנּו ְמַנּסִ

ָלב ְמֻסּיָם ֶזה הֹוֵפְך ְלמּוָזר: ׁשָ ֵאיפֹה ַהּבֹוֵרא ָהַרחוּם  ּבְ
ה  ה הוּא לֹא יֹוֵצא ַלֲהַגּנִָתי? ָלּמָ טֹוָבִתי? ָלּמָ רֹוֶצה ּבְ ׁשֶ

ְכחוּ' אֹוִתי? 'ׁשָ  ֶזה ִנְרֶאה ׁשֶ
ִסְגנֹון, ּוְלִעְנָיֵננּו, כָּ  ֵאלֹות ּבְ ְ ָטָרה?ל ַהׁשּ ׁשְ  ֵאיפֹה ַהּמִ

לֹות "ֵאיֹפה ָהָיה ּבֹוֵרא  יל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבּדָ ּוְלַהְבּדִ
ָרֵאל ָעַבר, ֵהיָכן  ַעם ִיׂשְ ָרעֹות ַהּנֹוָראֹות ׁשֶ ּפְ עֹוָלם ּבַ
ֵכן  ֹוָאה ַהּנֹוָראֹות, ֲהִיּתָ ימֹות ַהׁשּ ָהָיה ָאִבינּו רֹוֵענּו ּבִ

כָ  ְ ׁשּ א ֶהֱעִלים ַעִין ַעל ְמַנת ִלְבֹחן ֶאת ׁשֶ ּמָ ָחנּו, אֹו ׁשֶ
 ֶנֱאָמנּוֵתנּו.....?

ת  

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 
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 נותר הילד להאזין מחוץ לבית המדרש.

לץ   שהוא  בער  לברוך  התברר  פיו,  את  מגיד  אותו  פתח  אך  ויהי 
 ״משכיל״ ומדבר דברי ליצנות וכפירה. 

 מיד כששמע ממנו דיבור אחד, הבין את מהותו וברח משם.
י למרות שברח משם עדיין אותה  לימים, סיפר רבי ברוך בער, כ

ליצנות רודפת אותו כל ימיו ורוצה להוציאו מן העולם, אבל הוא 
 לוחם בה ואינו נותן לה להכנס לליבו, ועל זה הוא מודה לה' תמיד. 
   (הרב הדומה למלאך) 

 

את  " האדמה  ופצתה 
 (טז, ל)   "פיה

חז״ל (חולין פט) דורשים את 
על  ארץ  ״תולה  הפסוק 

אין העולם מתקיים   -בלימה״  
את  שבולם  מי  בשביל  אלא 

 עצמו בשעת מריבה.  
היו  שלא  די  לא  ועדתו  קרח 
אלא  עצמם,  את  בולמים 
אש  את  הציתו  אדרבה, 

הי ולא  יכולה  יהמחלוקת,  תה 
לכן   תחתם,  להתקיים  הארץ 

 ותפתח הארץ את פיה... 
 

  כקרח   יהיה  ולא"
 ) ה, יז" (וכעדתו

 של  מתלמידיו,  אחד  רב
 בפניו  התאונן,  שיק  ם"המהר

  מתנגדים   בקהילתו  לו  קמו  כי
 היורדים  מחלוקת  בעלי
:  ואמר  רבו  הרגיעו.  לחייו

 עצי  על  רק;  בידך  יהיה  כלל"
  על ,  תולעים  מתרבים  פרי
 רב.  תולעים  אין  סרק  עצי

  רבנותו   העושה  רב.  מתנגדים  לו  קמים,  כראוי  תפקידו  הממלא
,  משרתו  על   שומר   ורק,  מעשה  באפס  יושב,  בה  לחפור  קרדום
 ".  סרק אילן של יבש עץ כענף  כמוהו

 

לנחלה  בישראל  מעשר  כל  נתתי  לוי  "ולבני 
 חלף עבודתם" (יח, כא) 

שצ"ה "והמחיה משרתי   על פסוק זה מסיים ספר החינוך במצוה
וזהו -הא לו.  יש  אשר  בכל  עליו  תנוח  השי"ת  ברכת  בממונו,  ל 

   יג) מעשרות סייג לעושר.-אמרם ז"ל (אבות ג
 ישיבת אחת בארץ ישראל ובה כמאתים תלמידים מצויינים, 

נקלעה למצב כספי חמור, עד שהגיעו לפת לחם ממש, לא היה 
נסבל, גם אברכים    לתת לתלמידים לחם לאכול והמצב היה בלתי

 שלמדו שם לא קיבלו תמיכתם. 
שאינם  מכיון  כי  לתלמידים  הודיעו  הישיבה,  ראשי  כך  כשראו 
שם   לקבל  שיוכלו  מקום  לחפש  עליהם  להחזיקם,  מסוגלים 
לאכול. אך התלמידים לא רצו לעזוב והמשיכו ללמוד, הם השיגו  
נשארו   האברכים  גם  וכך  ללמוד  וישבו  מזון  קצת  ומשם  מפה 

 והשליכו על ה' יהבם. ללמוד
ל אדם  הסטייפלער ניגש  גאון 

זצ״ל וסיפר לו דברים כהוויתם, 
אולי  המלצה  ממנו  וביקש 

 יוכל לסייע משהו בידם.  
ממקומו  הסטייפלר  קם 
הוציא   השני,  לחדר  וניגש 
דולר   אלפי  כמה  משם 
באומרו   האיש  לידי  ומסרם 
לו את הדברים הבאים: ״כסף 
מעשר   שומר למעלה  אני  זה 
בנישואיי  לעזור  כדי  שנים 

אבל   גדול נכדי,  הזה  הצורך 
את   חלק  לישיבה,  סע  יותר. 
כל הכסף לאברכים הלומדים  
שיביאו   תדאג  ואח״כ  שם, 
תקים  אוכל.  קצת  לישיבה 
באיסוף  שיטפל  ״ועד״ 
עד   הכספים,  וחלוקת 
יתאוששו   הישיבה  שראשי 

 ויחזרו למסלולם. 
ברכה  הסטייפלער  הוסיף 
כתב  ואף  לבו  מעומק  חמה 

 המלצה עבורם. 
שליחותו, האיש  ואכן   קיים 

חזרה  קצרה  תקופה  תוך 
 הישיבה לפרוח ולשגשג. 

 (תולדות יעקב)
שבת   ערב  כל  להגיע  טורחת  שהיתה  אומללה  באלמנה  מעשה 

חברון   ישיבת  ראש  של  זצ"ל    -לביתו  סרנא  יחזקאל  רבי  הגאון 
שהיתה  בודדות  פרוטות  כמה  עבור  היקר  מזמנו  גוזלת  והיתה 

 תורמת לישיבת חברון.
בני   על התרעמו  הוא  חס  לא  וכי  הישיבה:  ראש  בפני  המשפחה 

 זמנו היקר, הרי לא על פרוטות אלו עומדת הישיבה?! 
השיב להם רבי יחזקאל: "אמנם לא עליה עומדת הישיבה, ואולם 

שה שחוסכת מפיה יום יום כדי לצבור את אותן מפת לחמה היב
 הפרוטות להחזיק תורה, מחזיקה היא בזאת את העולם!

 (איש לרעהו) 

ת
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זצ   

ב  ּצָ ִלים ֶאת ַהּמַ ַנּצְ ּמְ ד ֶאָחד, ִיְהיּו ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ ִמּצַ
ֵדי ִלְברַֹח ִמן ָהֱאמּוָנה. ׁשֹוְבִרים ַהּכֹל  ַהזֶּה ּכְ

 ּובֹוְרִחים...
ֱאֶמת ֶנֱאָמן ְלֶמֶלְך לֹא ּבֹוֵרַח!ֲאָבל  ּבֶ ִמי  ִמי ׁשֶ

ׁש  ֶלְך ִמְתַעּקֵ ֱאֶמת ֶנֱאָמן ַלּמֶ ּבֶ ֵאר, הּוא ׁשֶ ָ  ְלִהׁשּ
ֱאֶמת  ּבֹון: ָמה, ַהִאם ּבֶ ה ְלַעְצמֹו ֶאת ַהֶחׁשְ עֹוׂשֶ
ַכח אֹוִתי ָחִליָלה?! ָחִליָלה!!!  ם ׁשָ ֵ ַהׁשּ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ
ְרֶאה הּוא רֹוֶצה ִלְבֹחן ֶאת ֶנֱאָמנּוִתי,  ּנִ ַרק ָמה, ּכַ

כָּ  ה ִלי, ׁשֶ ׁשֶ ּקָ ֶזה, ׁשֶ ב ּכָ ַמּצָ ל ִלְראֹות ַהִאם ֲאִפּלּו ּבְ
ב הֹוֵפְך ְלָגרּוַע  ּצָ ַהּמַ י אֹוְזִלים, ׁשֶ ּלִ ַהּכֹוחֹות ׁשֶ
ׁש  ֵעת ֶאְתַעּקֵ יֹוֵתר ֵמֶרַגע ְלֶרַגע, ַהִאם ֲאִפּלּו ּכָ

ֵאר ִאּתֹו  ָ  אֹו ָחִליָלה ֶאְבַרח... -ְלִהׁשּ
ים  ים ַהַחּלָׁשִ ְמקֹום  -ְוֵהם, ָהֲאָנׁשִ ֲחָזִקים ָהֵאּלֶה, ּבִ
ֵעיֵניֶהם ַלּבֹוֵרא ְוקֹוְרִאים  ִלְברַֹח, ַרק ְמִריִמים ֶאת

א! ׁשּות: ַאּבָ ִעּקְ  ּבְ
ֶאְתמֹוֵדד  ה רֹוֶצה ׁשֶ ה ׁשֹוֵלַח ִלי ֶאת ֶזה, ְוַאּתָ ַאּתָ

קֹום ַהזֶּה  ּמָ ְוָקא ּבַ ה ֶאת ַהּכַֹח  -ּדַ ׁשָ ַבּקָ ן ִלי ּבְ ּתֵ
ֵאר ֶנֱאָמן ֵאֶליָך!!! ָ   ְלִהׁשּ

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ

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

19:28 

19:31 

20:22
+

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"א תמוז ב'

ֹ  - חֹקַר ת ָּפָרַׁש   הּלָ פִ ּתְ ל ׁשֶ  ּהחָ ּכ

לכן הודיעו למחותנים שהרב יגיע לערוך את 
קשו החופה בשעה שבע בערב בדיוק. הם בי

בכל לשון של בקשה לא לאחר את זמן 
החופה כדי שיוכל להספיק להגיע בזמן 

 ל'שבע ברכות' לנכדו.
 

יום רביעי הגיע. הרב גרוסמן יצא מביתו 
בשעה מוקדמת על מנת להגיע בשעה 
היעודה. אולם בורא עולם זימן להם פקק 

 תנועה גדול. 
 

עבר זמן רב עד שהתנועה בכביש 
ולם בשעה שמונה השתחררה. הם הגיעו לא

ורבע. לאחר החופה הרב בירכם ב'מזל טוב'. 
הסבתא ניגשה לרב ואמרה: "כבוד הרב, מזל 
טוב! יישר כח שאיחרתם את החופה אחרי 

 השעה שמונה ולא בשבע, ברוך ה'."
 

"התפללתי בדמעות וביקשתי מאת ה' יתברך 
שהרב יאחר ושהחופה לא תיערך מבעוד יום. 

רבי יהודה החסיד  זאת כדי לקיים את צוואת
ז' שבט, ז' -בספר חסידים שאין לישא אישה ב

ז' אלול. ברוך ה' ששמע לקול שוועתי -תמוז, ו
ותחינתי וזימן שעשיתם את החופה לאחר 

 צאת הכוכבים".
 

מכאן אנחנו רואים, עד כמה תפילה בכוונה 
יכולה לפעול בשמיים, עד כדי שיווצר פקק 

 תנועה ובלבד שהתפילה תתקבל.

קַֹרח ועדתו חלקו על משה רבינו ע"ה, איש 
האלקים. הם עשו הכל כדי להכפיש את שמו 
ואף העלילו עליו עלילות נוראיות שאין הדעת 

 ן. סובלת
 

משה רבינו רצה להוכיח שה' בחר בו ובאהרון 
הכהן, ולכן הציע לעם ישראל: "וְָהיָה ָהִאיׁש 

עם  (במדבר טז, ז). ֲאֶׁשר יְִבַחר ה' הּוא ַהָּקדֹוׁש"
 ישראל הסכים מיד. 

 

משה רבינו עמד לאחר מכן בתפילה וביקש 
 מאת בורא עולם: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמנְָחָתם"

אל תקבל את מנחתם של  - (במדבר טז, טו)
 ועדתו. קַֹרח

 

צריך להבין: מדוע משה רבינו היה צריך 
תפילה זו? וכי יש סיכוי שבורא עולם חלילה 

הלא גלוי וידוע לפניו יקבל את מנחתם? 
 יתברך שהם רשעים ומשה רבינו צדיק! 

 

אלא משה רבינו ידע שכאשר אדם מתפלל 
תפילה מכל הלב ובכוונה גדולה, תפילה זו 

בלת ברצון לפני בורא עולם אפילו אם מתק
 המתפלל הוא רשע גמור! 

 

לכן משה רבינו היה צריך כביכול 'תפילת 
מנע'. הוא ביקש מאת ה' יתברך, שלא יקבל 

 את תפילתם גם אם יזעקו בכל ליבם.
 

בתאריך ז' תמוז ה'תשע"ו, הגאון הרב יצחק 
דוד גרוסמן שליט"א, הרב של מגדל העמק 

הזמינו אותו לסידור חופה סיפר שבני משפחה 
 וקידושין בצפון. 

 

זמן החופה נקבע בשעה שבע בערב. מכיוון 
שהרב באותו הלילה ערך שבע ברכות לנכדו 
במוסדות יחד עם תלמידי הישיבה, האירוע 

 של נכדו נקבע לשעה שמונה בערב. 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:20 

 ז), ז"ט(במדבר  "םתָ חָ נְ מִ  לאֶ  ןפֶ ּתֵ  לַא"

 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

קרחפרשת   פניני עין חמד 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 ?מהו דין הטמנה והאם יש דין הטמנת מאכל בתור סיר

 

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

אסור להטמין תבשיל בערב שבת, בדבר שמוסיף הבל [חום] אף בכירה גרופה וקטומה. אבל מותר להטמין בערב שבת 
בת. כך השו"ע גזרו חז"ל מכיוון שמא יטמין בגחלים ויחתה בש הערה:תבשיל, בדבר שאינו מוסיף הבל ורק שומר על חום התבשיל. 

 פסק (או"ח סימן רנז ס"א). דין זה נאמר אף בכירה גרופה וקטומה כמבואר בשו"ע (סימן רנז ס"ח).
 

כאשר הסיר מונח על גבי הפלטה, ומניח עליו שמיכה, למרות שמדובר בהטמנה בדבר המוסיף הבל ואסור אפילו מערב שבת, 
למרות שהשו"ע פסק (סימן רנז ס"ח) כאשר הקדירה מוסיפה חום מחמת דבר אחר,  הערה:המנהג להתיר, כאשר עושה כן מבעוד יום. 

אסור. גם כאן מחמת האש שתחת הקדירה השמיכות מוסיפות חום. מכל מקום המנהג מקדמת דנא להקל בזה, וכמ"ש מהר"ם בן חביב הובא 
בשו"ת יביע אומר ח"ו (או"ח סימן לג). ע"ע בספה"ק מנהגי  סתהון (סימן רנז) שנהגו שלא כדברי השו"ע. עיין למ"ש הראש"ל -בספר ארץ חיים

 השולחן מהדו"ב (או"ח שם).
 

הרמ"א (סימן רנג ס"א).  מקורות: לבני אשכנז מותר רק הטמנה חלקית, דהיינו שחלק מהסיר יהיה גלוי וניכר לעין, שאינו מכוסה.
 כן פסק הגרש"ז אוירבך בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פ"א הלכה עה).

 

 שו"ע (סימן רנז ס"ד). מקורות:סיר שהיה מכוסה בשמיכות לפני השבת, מותר לגלותו בשבת ולשוב לכסותו. 
 

 ודווקא כשהמאכל התבשל כל צורכו. מותר להוסיף שמיכות, מפני שהסיר היה מוטמן כבר מבעוד יום
 

זה לאיסור הטמנה בדבר המוסיף מותר לתת בערב שבת שקית ובתוכה אורז או בשר וכו' בתוך קדירת חמין. אין לחוש ב
כן העלה הראש"ל בספרו 'הליכות עולם' ח"ד (עמוד נג) מכיוון שאין השקית נעשית להטמנה, אלא כדי שלא יתערב מה  מקורות:הבל. 

עין אומר' ח"ב שבת' ח"א (עמוד סג). כ"כ בשו"ת 'אור לציון' ח"ב (פי"ז אות יג). ע"ע בספר 'מ -שבתוכה עם החמין. ע"ע בספרו 'חזון עובדיה
 (עמוד קיב). כן דעת הגרש"ז אויערבך בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פמ"ב הערה רמב).

 

מותר מערב שבת לכרוך פשטידה [קוגל] בנייר כסף אפילו אם מכסה את האוכל מכל הצדדים ולהכניס את כולו בתוך קדירת 
את הקוגל בנייר אלומניום ולהטמינו בתוך קדירת החמין, מכיוון שנחשב  בשו"ת 'אז נדברו' ח"ו (סימן עח) כתב שמותר לעטוף מקורות:החמין. 

אכל כהטמנת אוכל באוכל. ע"ש. כ"כ בשו"ת 'להורות נתן' ח"ז (סימן יב), ובשו"ת 'שרגא המאיר' ח"ד (סימן סג) וח"ו (סימן קמא) להקל להטמין מ
הפסק כלל. בשו"ת 'קניין תורה' ח"ד (סימן כד) העלה להקל כאשר אין העטוף בנייר בתוך הקדירה, מכיוון שאין זה אלא כלי רעוע ולא חשיב 

האוכל מוטמן כולו בתוך החמין. ע"ע שו"ת 'אדני פז' ח"ד (סימן כב). בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פמ"ב הערה רמב) הביא את דעת הגרש"ז 
וע"ע שו"ת 'מנחת שלמה' ח"ב (סימן לד אות ז). שוב אוירבך להקל אף באופן שהעטיפה אטומה, ואין המאכל שבתוכה מקבל טעם מהתבשיל, 

 ראיתי שכן העלה מור דודי בשו"ת 'מנחת פאר' ח"א (סימן יד).
 

שו"ת 'שבט הלוי' ח"ג (סימן מז) וצריך שיעשה נקבים בשקית, כדי שהחמין יתן טעם במאכל, ורק באופן זה נחשב הכל  מקורות:יש אוסרים. 
אחד. כ"כ בשו"ת 'מנחת יצחק' ח"ח (סימן יז) אלא אם כן זה דרך בישול המאכל, כגון מאכל הקרוי 'קישקע' [מעיים ממולאים] שמכיוון לתבשיל 

שצורת בישולו היא להטמינו בתוך תבשיל, אין זה נחשב כהטמנה. ע"ע להגרי"ש אלישיב בספר 'שבות יצחק' ח"ב (פ"כ אות ג). כן דעת הרב 
(פ"ג הכ"ז). בספר 'חוט שני' ח"א (פכ"ח סק"ד) כתב,  אם עטיפת המאכל בשקית נועדה, בשביל שלא יתפזר או יתפורר  'מנוחת אהבה' ח"א

 המאכל בקדירה, נראה, שהכל נחשב כתבשיל אחד ואין דינו כהטמנה.
 

 

מעשה ביהודי עני, תושב בגדד, שהיה מוכר לוביה בשוק. הפרוטות המעטות שהרוויח הספיקו בדוחק ללחם צר. הוא היה 
מביא הביתה את שיירי הלוביה כל יום. לוביה בבוקר, בצהריים ובערב. לוביה בקיץ, בסתיו, בחורף ובאביב. לאשתו נמאס 

עט בשר, דגים או ירקות אחרים. מכיוון שבעלה לא יכל לספק זאת מהירק, שרק אותו אכלה, מזמן חתונתה. היא ביקשה מ
הגישה נגדו תביעת גירושין. הגאון רבי יחזקאל משה הלוי זצ"ל, רבה של בגדד דיבר על ליבה. לא המאכל העיקר, אלא 

 ה. האושר במשפחה. הפרנסה תלויה במזל. אם העוני כרוך בעקבותיה, למה תאמלל את עצמה כפליים בחורבן משפחת
 

דבריו לא נפלו על אוזן שומעת. הרב קבע את מועד הגירושין לעוד שלושה שבועות. הרב הבין, שאם מאכלם הוא לוביה בלבד 
הרי שיש בה פסולת: גבעולים וקליפות. הרב עקב אחרי הליכות הבית בסתר, וראה שבעלות השחר האישה יוצאת להשליך 

וש בגדים בלואים והתחבא סמוך לביתם. כשראה את האישה יוצאת את הקליפות לאשפה. הרב התחפש לעני מרוד, לב
 לזרוק את שאריות הלוביה, התחנן לפניה: "אנא, תני לי מעדנים אלו, משום שילדי מתחננים לאוכל, ואין בידי מאומה!". 

 

ום יבוא ליטול ממנה את אמרה לו: "אבל זו פסולת!". ענה: "ילדי יאכלו את זה, ובלבד שלא ימותו ברעב!", וקבע עימה, שבכל י
הקליפות של הלוביה. כשהגיע מועד הדיון, האישה התייצבה וביטלה את תביעתה, מכיוון שלא ידעה שיש אנשים עניים 

 מרודים יותר ממנה, ושפר עליה גורלה!
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בסלוצק בעיר  )1918(נולד בשנת ה'תרע"ח  -הגאון הרב יוסף חיים שניאור קוטלר זצ"ל
פולין, מכיוון -בלארוס. כשהיה בן שנתיים וחצי בלבד, אביו שלח אותו אל ֵמעבר לגבול רוסיה

שהיה משוכנע כי הבולשביקים יסגרו בימים הקרובים את ה'חדרים' ויאסרו את קיומם. עוד 
בילדותו ניכרו בו כישרונות עילויים ונדירים. הבנתו היתה מופלאה ביותר. הבין כל מה 

קרא בפרק זמן קצר ביותר. בתקופת בחרותו התחנך בישיבת קלוצק. בשנת ה'תש"א ש
פרצה המלחמה והשואה האיומה. הוא נמלט מליטא לארץ כדי  22כשהיה כבן ) 1940(

 ללמוד בישיבת חברון ונשאר שם שבע שנים. 
 

לאחר נשואיו ירד לארה"ב. שם הוסיף לעלות במעלות התורה ביתר שאת. עמל בתורה 
כיהן  )1962(יעה מפרכת לילות כימים. לאחר פטירת אביו בחודש כסליו ה'תשכ"ג ביג

במקומו כראש ישיבת לייקווד בניו ג'רזי והתחיל להרביץ תורה. בתקופתו, מספר התלמידים 
בישיבה גדל ממאה ועשרים לאלף! בשנות כהונתו ישיבת לייקווד זכתה להוציא מבין כותליה 

הקים. מתוכם מכהנים פאר מאות רבנים, ראשי ישיבות, תלמידים בני תורה ות"ח מוב
יורק, שיקגו, מיאמי, בוסטון, לוס -רמי"ם, ויושבי על מדין בכל רחבי ארצות הברית: ניו

אנג'לס פילדלפיה ועוד וכן בקנדה ובאוסטרליה. נוסדו ביוזמתו כוללי אברכים בטורונטו, 
 דטרויט, לוס אנג'לס ועוד. 

 

ופלאה. גאון. אירגן הדפסת ביטאון בשם 'נהוראי' לפרסום אהבת התורה שלו היתה מ
הגיגים ומאמרים תורניים. שימש כחבר במועצת גדולי התורה בארצות הברית. היה פעיל 

הפלא הגדול היה כי רבינו עמד על משמרתו בדיוק בהגירת יהודי איראן לארצות הברית. 
ג' תמוז -. נפטר באחד י"ט שנה ז' חודשים ויום -כמספר הימים שאביו עמד לפניו

המנוחות בירושלים. בנו, הגאון ר' אריה -שנים. ציונו בהר 64-חי כ). 1982(ה'תשמ"ב 
מלכיאל יחד עם חתנו, הגאון ר' דוד שוסטאל, ואחייניו, הגאון ר' ירוחם אולשין והגאון ר' 

 ישראל ניומאן, כיהנו אחריו כראשי הישיבה.
 

(ראש ישיבת קלצק בפולין. לאחר מכן מייסד וראש ישיבת לייקווד בארצות מרן הגאון ר' אהרון  אביו:
הברית. היה נשיא מועצת גדולי התורה בארצות הברית וממנהיגי הציבור החרדי). 

(בתו של מרן הרב איסר זלמן מלצר, רב העיר סלוצק ומח"ס 'אבן האזל'). מרת חנה פרל  אימו:
 תשעה ילדים,  ילדיו:ידמן הי"ד מסלבודקא). (בת ר' אריה מלכיאל פר מרת רישל אשתו:

הגאונים העצומים אביו, ר' אהרון,  מרבותיו: (נישאה לר' דוד שוסטאל).שרה יהודית  מרת, ביניהם ר' אריה מלכיאל, ר' מאיר
 סבו, ר' איסר זלמן מלצר, ר' יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק מבריסק, ר' ברוך בער ליבוביץ ור' יחזקאל סרנא. 

חידושים על  -שי"ח ערב•מאמרים ושיחות מוסר  -נועם שי"ח• מספריו:הגרח"י גינזבורג, הגר"צ רוטברג.  מתלמידיו:
 הדרין, סדר קדשים, שבת, עירובין, סוכה, מגילה, חגיגה וקידושין.מסכתות הש"ס: פסחים, סנ

 בר בילדותו ניכרו ברבינו כישרונות עילויים ונדירים. הגאון הרב שלמה לורנץ זצ"ל נפגש עם ידידו של רבינו. הוא שוחח עימו אודות גדלותכ
שנים רבות למד עימו בחברותא וראה כי הוא 'מדפדף' בגמ' דף אחרי  תורתו של רבינו. הידיד סיפר כי רבינו כבר בלט מנעוריו כילד גאוני. לפני

 דף. כשהביע בפניו את פליאתו, רבינו הציע לו לבחון אותו. 
 

אותו ידיד סיפר כי הוא נדהם לראות שרבינו מבין במהירות הבזק את כל דברי הגמרא על בוריים. אותו ת"ח, שהשתומם מהעובדה הזו, הלך 
רבינו, מרן הגאון ר' איסר זלמן מלצר. הגאון אמר לו בפשטות: "אינך מחדש לי מאומה. כבר כשהיה שניאור שלנו ילד כבן לספר זאת לזקנו של 

שבע ראיתי אותו 'מדפדף' בספר 'חיי אדם'. אמרתי לו: "בספר 'חיי אדם' צריך ללמוד ולא לדפדף. כששמע דברים אלו ביקש ממני, שאבחן 
 תי אותו, ראיתי כי הוא בקי היטב בכל הדפים שדפדף בהם".אותו. משמילאתי את בקשתו ובחנ

ן יקיר היה לגאון רבי שניאור קוטלר ושמו רבי מאיר. כאשר הגיע לפרקו בא בקשרי שידוכין עם בת הגאון רבי לייבל באקסט (ראש ישיבת ב
נוראה רח"ל. רבי שניאור אמר למחותנו: 'עטרת מרדכי' בדטרויט שבארה"ב). כשבוע לפני מועד הנישואין, התברר שהחתן חולה במחלה ה

"דבר לי אליך. הבה נפגש באמצע הדרך שבין דטרויט ללייקווד" (בגלל המרחק בין שני המקומות). כשנפגשו, רבי שניאור סיפר את הבשורה 
 מצידנו". המרה, כשאינו מסתיר את המצב הרפואי, ואמר לרבי לייבל: "הרשות בידכם לנתק את קשר השידוכין ללא כל קפידה 

 

רבי לייבל השיב: "אחר שלקחתי אותו לחתן, הרי הוא כאחד מבני. לא אשלחנו מביתי". ענה רבי שניאור: "נקרא לנערה ונשאל את פיה. בתך 
היא העומדת להינשא ואינך יכול להסכים על חשבונה". רבי לייבל חזר לביתו. הוא סיפר לבתו ושאל אותה אם היא מוכנה להינשא לו בידיעה 

 שיחיה רק לתקופה קצרה. 
 

הבת השיבה כי היא מוכנה להתחתן איתו, "אבל בתנאי שהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין יעניק את ברכתו, שאזכה להקים ממנו דורות". 
צרה בשביעי הגאון רבי משה פיינשטיין בירך והם נישאו במזל טוב. כעבור זמן נולדה להם בת, עד שלדאבון לב רבי מאיר השיב את נשמתו ליו

 של פסח בשנת ה'תשל"ט. 
 

באותו זמן נפטרה לרבי לייבל בת צעירה בימים, כשהיא מותירה אחריה שלושה יתומים. האלמן, שהיה חתנו של רבי לייבל, התחתן בסופו של 
ים מנישואיהם עדיין דבר עם אחות אשתו (אשת ר' מאיר). הם הקימו בית בישראל, כשהם מגדלים ביחד את ארבעת הילדים. לאחר כארבע שנ

 לא נולדו להם ילדים משותפים. התברר שאישה זו היא עקרה, ולעולם לא תלד ילדים. 
 

התברר למפרע, כי אותה בת שנולדה לה בזיווג הראשון היה למעלה מדרך הטבע. זה היה מכוח ברכתו של מרן הגאון רבי משה 
 להינשא לרבי מאיר, למרות שידעה על מחלתו הקשה.פיינשטיין. כמובן, עמדה לה גם הזכות הגדולה שהסכימה 
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 הדין, כדי שיוכלו להמשיך את הדיון.
 

באותם הימים שלפני הדיון השני חלה תפנית דרמתית. 
 חש אירוע ששינה את פני הדברים לחלוטין. התר

 

תורה של אותה משפחה, -אחד הדיינים שהשתתף בדין
הכיר את אב המשפחה אישית. לילה אחד הוא ראה את 

 האב בחלום.
 

האב פנה לדיין, כשעל פניו ניכר צער רב. האב אמר לו: 
דע לך, שבכל פעם שילדי מזכירים את השם שלי בדין "

מטלטלים אותי בשמיים מצד לצד. תורה, שנערך אצלך, 
מפריעים את שלוותי ומנוחתי ואני מרגיש צער איום 

 ". וסבל נורא
 

"אנא ממך", הנפטר התחנן אליו, "אני מבקש ממך בכל 
לשון של בקשה, סֵּפר לילדים שלי מה אמרתי לך. בקש 

 מהם שלא יזכירו את שמי בכלל בזמן הדיון". 
 

מריבה והשנאה דע לך, שכאשר שומעים בשמיים שה"
נוצרו בגלל הרכוש שהשארתי להם, מתעוררים עלי 
דינים קשים שמצערים אותי. לכן, לכל הפחות, שירחמו 

 ". על נשמתי ולא יזכירו את שמי!
 

הדיין התעורר בבעתה. הוא אינו רגיל לחלום חלומות 
ברורים כאלו. הוא יצר קשר עם המשפחה וביקש מהם 

במקום פלוני, מכיוון  לכנס את כל האחים בשעה מסוימת
 שיש לו הודעה חשובה מאוד.

 

בני המשפחה התפלאו, אבל הגיעו לאותו מקום, כמו 
שביקש מהם. הדיין הגיע וסיפר להם את כל מה שראה 

 בחלומו. אביהם מתייסר מאוד בגלל המחלוקת. 
 

האחים ששמעו זאת הצטמררו והזדעזעו עד עמקי נשמתם. 
ורא. כל זאת בגלל הם הבינו שאביהם האהוב סובל נ

 המחלוקת על הירושה. 
 

מכיוון שכולם היו באותו מקום, הם הסכימו להתפשר אחד 
תורה. הבינו שרק כך הם יעשו -עם השני ולא לערוך דין

 נחת רוח לאביהם שבשמיים. 
 

בסיכומו של עניין, הם הגיעו בעצמם לחלוקה הוגנת של 
המנוח הדין ובלי לצֵער את -הרכוש בלי לעֵרב את בית

 שנפטר.
 

כמה איומה היא המחלוקת והמריבה, אשר עלולה 
להוביל לשנאה ופירוד בין האחים. כמה גדול צער זה 
בשמיים. בפרט כשמדובר במחלוקת בעקבות ירושה 

 שהשאיר הנפטר בעולם הזה. 
 

הנפטר סובל בכל פעם שאותה מחלוקת מתעוררת ואין 
אחווה, לו מנוחה כלל. יהי רצון שנזכה תמיד לאהבה, 

 שלום ורעות, אכי"ר!

להלן סיפור מופלא שסיפר הגה"צ ר' אלימלך בידרמן 
שליט"א. יש בו כדי ללמדנו עד כמה צריך להיזהר מפני 

 מריבות ומחלוקת וכיצד מתייחסים אליהם בשמיים.
 

המעשה התפרסם לפני יותר מחמישים שנה ועורר בזמנו 
בנושא המחלוקת. מדובר על משפחה התעוררות עצומה 

חשובה ומפורסמת בארץ. אבי המשפחה היה אישיות תורנית 
 חשובה ביותר הרביץ תורה ברבים.

 

שיעוריו נודעו בשערים. הרב שהיה בעל מתק שפתיים משך 
אנשים רבים, שהיו משומעי לקחו. דבריו התקבלו על לב 

 השומעים. כך היה במשך שנים רבות.
 

-חוסן. ביום מן הימים הרב התבקש לבית אולם לא לעולם
עולמו כשהוא זקן ושבע ימים. בני המשפחה ישבו עליו 
'שבעה'. הם הצטערו רבות על אובדן הצדיק, כשאינם יודעים 

 כיצד למלא את החלל העצום שנותר.
 

לאחר ימי ה'שבעה', האחים פתחו את הצוואה שאביהם 
א הותיר הותיר. הסתבר כי היה לאב רכוש לא מבוטל. הו

להם ממון רב ויקר ערך, מספר דירות, מטלטלים רבים וכסף 
 רב.

 

במקום לשבת ולדון כיצד לחלק את הממון שאביהם הותיר, 
כל אחד מהאחים התחיל לטעון, כי 'לו משפט הבכורה'. מגיע 
לו לקבל את הדירה הגדולה ועליו לקבל יותר מאחיו האחרים, 

 וכיו"ב.מכיוון שהוא עשה כך וכך למען אביהם 
 

הרוחות התלהטו והצעקות נשמעו לכל עבר. במקום להגיע 
לעמק השווה, הם נפרדו כל אחד לדרכו בכעס גדול ונורא, 
כאשר כל אחד מהאחים הכריז על חרם כללי של שאר 

 אחיו.
 

עם כל הצער שבדבר, המשפחה שהתחנכה על אדני התורה 
כדי דין -הקדושה ידעה, כי עליהם לפנות ל'דין תורה' בבית
 שיפסקו להם כיצד לחלק את הרכוש שאביהם הותיר.

 

מועד הדיון נקבע. כשהגיע היום המיוחל, כל אחד מהאחים 
הדין. הדיינים התחילו לשמוע את האחים -הגיע בנפרד לבית

 לפי סדר.
 

הדיון לא היה פשוט כלל. זעם, בכי, צער וצעקות היו באותו 
דיון כשלעיתים אחד האחים התפרץ לתוך דברי השני. 

 המראה היה קשה מאוד. 
 

המשפחה מאוחדים -עד לפני תקופה לא ארוכה היו בני
ביניהם ועוזרים אחד לשני. והנה, עתה, בגלל ירושה שהותיר 

 בשר מבשרם. - אביהם מצאו את עצמם שונאים את אחיהם
 

הדיינים שמעו את דברי האחים. לאחר דיון קצר ביניהם, הם 
אמרו לבני המשפחה, כי עליהם לשקול את הדברים שנאמרו. 
-האחים היו צריכים להגיע להגיע לאחר עוד כמה ימים לבית

קֶ ן ְּבִגיר ַהַּצעַ   תַהַּמְח

    ז"ל בן יוסף ולד יחיא   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     ימין אלתר ז"ל                                                     ר' דב בן בנה                           "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 סעידהאסתר בת זהרה ע"ה                  מישא   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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  ""קרחקרח""פרשת פרשת  
  .איך מסתבכים]. ז, טז[ "הוא הקדוש' והיה האיש אשר יבחר ה"

, והמשפחה סובלת כל כך, מאבדים את עולמם. שקולים, נבונים, ואנשים פיקחים. איך שאנשים מסתבכים
. להיבלע חיים, קורח מעדיפים להיות ככבר היו, תמונתם מתנוססת בעיתונים, חברים נעלמים. והחברה מוקיעה

. היינו משאירים זאת לפסיכולוג או לקרימינולוג. אנשים חכמים כל כך, איך נפלו כך: ואתה שומע ורואה ותמה
סיונם של ישהחכם לומד מנ, וכבר אמרו. זה כבר נוגע אלינו. וזה מפחיד, הבעיה היא שהם אנשים כמוני וכמוך

  ?אז איך מסתבכים אנשים. סיונו שלוימד אף לא מנד שהטיפש אינו לוובע, אחרים
              , וסיבך איתו מאתיים וחמישים איש, קורח הסתבך. בפרשתנו. כתובה בתורה, כמו כל התשובות, התשובה

               ,האפשר למרוד במשה רבינו. האם לא ידע שאין לו סיכוי. איך העז קורח לצאת לכזו הרפתקה. וכולם אבדו
, שכאשר הרים ידו נוצח עמלק. בקע ים והטביע בו את מצרים, ך על מצריםשבהנף יד הביא חוש. שליח הבורא

שכאשר התאוננו עליו באו נחשים ושרפים ועשו שמות בעם עד ,  רבינומשה. וכאשר היכה במטהו הוציא מים מסלע
  "?מה ראה לשטות זו, שפיקח היה, קורח: "אז איך יצא להרפתקה. שביקשו מחילה

אחד משלושת הדחפים המוציאים את האדם . פעל פה דחף של קינאה".  של אליצפןהתקנא בנשיאותו: "והתשובה
  .ואין שאלות, יש ליקוי מאורות. השכל בהשעיה, פועליםוכשהם ". והכבוד, התאווה, הקנאה: "מן העולם
? "אנשי שם, קרואי מועד, נשיאי עדה. "אבל איך השפיע על מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, מילא הוא
המזינה את התלהבותה , וכבר הם קבוצה מגובשת. ובחלקלקות ליצנותו, נסחפו בדבריו. שכניו היו: ההתשוב

  .בלי בקרה עצמית ויכולת עצירה. ושועטת במגובש אל התהום
אבל מולם הלא ניצב תמרור , מידות ודחפים והשפעת חברה גורמים מכריעים הם: ועדיין זו תשובה חלקית בלבד

  .והרי איש אינו אץ להתאבד, ה על הקירהכתובות חרוט. אזהרה
לא יגלו את , לא תבוא ביקורת. בסוף הכל יסתדר. לי זה לא יקרה, סמוך: כאן בא הגורם השלישי והמכריע

  .או אמבולנס. ותמצא למטה רשת בטחון, קפוץ. נזכה בלוטו. נשיג הלוואות ונכסה. יגלו ויטיחו. המעילה
ותנו בהם אש ושימו עליהן קטורת לפני . קורח וכל עדתו, קחו לכם מחתות, זאת עשו: "ומזהיר, משה רבינו מציע

. זה שיינצלשהוא , כמובן, קורח חשב. אהרן: אדם אחד ינצל". הוא הקדוש' והיה האיש אשר יבחר ה. מחר', ה
ניגשו להתמודדות בה הימרו על איך . כנובאיך הסת, הם? מה חשבו, אבל הם... הם לא עיניינו אותו כל כך? וחבריו
  !פחות מרבע אחוז. הוא אחד חלקי מאתיים חמישים וחמישה) המפוקפק(כשהסיכוי . חייהם

  .מלבד און בן פלט שאשתו הצילתו ברגע האחרון, כולם, והם התייצבו
  !?הכיצד! התייצבו כאיש אחד לטכס מותם, חכמים ומיושבים בדעתם, מאתיים וחמישים נשיאים כבודים

כלים שחותים בהם , מחתות: "י הקדוש"ל מוצא את התשובה בדיוקו בדברי רש"ינו עובדיה מברטנורא זצרב
. ולא פירש כן במחתה שבמעשה המנורה, י שיש למחתות ידיות"מדוע הודיע כאן רש". ויש להם ידות, גחלים

                  : אבל אמרו לעצמם. ואביהו נשרפו חיים בגינהידעו שנדב . אכן ידעו שהקטורת מסוכנת: והתשובה מרעישה
  ...והאש לא תגיע אלינו, הן יחצצו בינינו ובין הקטורת. כי למחתות שלנו ידיות ארוכות. לנו זה לא יקרה

  !אבל אנושי כל כך. אולי? טיפשי
האין הם רוצים בטובת ! חלילה? האם ההורים עיוורים. מאות אלפי ילדים נרשמים בכל שנה לבתי הספר הכלליים

הפוצעת ומצלקת את , פיזית ומילולית, על האלימות, האין הם יודעים על מקרי התעללות! ובהס מלחש, ילדיהם
                   , טהור מתועבה, נקי מסמים, חף מאלימות, חינוך תורני מעולה: והרי הברירה לפניהם? הנשמות התמות

                   , ךאך שוב חוזרת תסמונת הסמו! מורשת ומסורת נפלאים ומעשירים, מחנך למידות טובות וכיבוד הורים
  .וכאילו לא יושפע מרוח החברה, כאילו הילד נטול מידות ודחפים. לי זה לא יקרה
              , לדעת עם מי הם מתרועעים, כלום אין ההורים צריכים לפקוח עין על בניהם, ובחינוך התורני, ובציבור החרדי

 ולדרבן ולהיחלץ לעודד, לעמוד בקשר עם המחנכים. ללמוד עימם כדי לעקוב אחר ידיעותיהם והבנתם, מי חבריהם
                 , בחינוך מעולה, הילד נמצא בידיים טובות. סמוך: ורבים כל כך ההורים האומרים. לעזרה בשעת הצורך

  ...כבר מאוחר, ואז. זה אסון, וכשלא. אך לא תמיד. כך קורה, ואכן. והכל יסתדר, יזרום עימה, בחברה טובה
                !על נפש ילדינו,  ולא נהמר על היקר לנו מכל,אם לא כדי שנפיק את לקחה, אך מדוע נכתבה פרשה זו בתורה

  .)מעיין השבוע(
  ].יג, יז[ "ותעצר במגפה"

. ותר מעשרה אנשיםנאסרה על ידי השלטונות התקהלות של י, בארצנו" קורונה"בימי שיא התפרצות נגיף ה
                  , במרחב פתוח, הקפידו בכל אתר ואתר לערוך מניינים מצומצמים של עשרה מתפללים בלבד, בתקופה זו

המעשה שלפנינו התרחש במניין יהודים שהתאספו והחלו להתפלל תפילת . כאשר כל מתפלל שומר מרחק מחבירו
  ...עד שבמקום שהו כבר עשרים אנשים, הצטרפו עוד ועוד מתפללים,  במהלך התפילה.שחרית

  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 ! בשולחן שבתמומלץ לקרוא

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

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



  ! ח" ש500וקנס את כל אחד מהאנשים בסכום של , עבר פקח במקום? ומה קרה לבסוף
דהיינו כל אחד מכם , עליכם לשלם עבורנו את הקנס: "ותובעים את המצטרפים' עשרה ראשונים'עכשיו באים ה

  !".והזקתם אותנו בכך שגרמתם בפשיעתכם לחיוב הקנס, שהרי נכנסתם לכאן באיסור, ח" ש1,000צריך לשלם 
וגם לא עזבתם את , הלוא ראיתם שהצטרפנו אליכם ולא גירשתם אותנו: "'עשרה האחרונים'טוענים ה, כנגדם
 !".ראשוולכן כל אחד ישלם את הקנס שהושת על , כך שלמעשה הפכנו למניין אחד גדול של עשרים איש, המקום

  ?עם מי הדין
                   , חמישה אנשים שטענו את חבילותיהם על הבהמה כאחד): ד"ג ס"שפ' מ סי"חו(נפסק בשולחן ערוך 

, ובא אדם שישי והניח חבילתו על הבהמה ואז היא נעצרה ומתה מחמת כובד משאה, והבהמה המשיכה בהליכתה
 האחרון חייב והראשונים -בהמה ולא הלכה הדין הוא שהיות ורק משהוסיף זה האחרון את חבילתו עמדה ה

  . פטורים
כשראיתם אותי מניח את ': אינו יכול לטעון כלפי הראשונים, מדוע האחרון שהניח חבילתו: נשאלת השאלה

הנחת המשא של ): י"סק(ע "משיב על כך הסמ'? היה מוטל עליכם ליטול את חבילותיכם, חבילתי על גבי הבהמה
היה עליכם 'ולכן האחרון אינו יכול לטעון , לא היתה גורמת שום נזק לבהמה) רוןללא הנחת האח(הראשונים 

  ! 'ורק מחמת התוספת שלך נגרם הנזק, אנו הנחנו בהיתר גמור': כי הם יטענו כנגדו', להוריד את חבילותיכם
רי שהינו אנו ה': שהעשרה הראשונים יוכלו לטעון כלפי האחרונים, אולי גם במקרה שאלתנו נאמר, לאור זאת

  . וממילא רק האחרונים חייבים', לא היה מתקבל הקנס כלל, ואילולא הייתם מגיעים לכאן, במקום בהיתר גמור
עלינו להתחקות אחר , שבשאלות מעין אלו, א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"למעשה שמענו ממו, אולם

מטרת הקנס היא למנוע התקהלויות , נידוננווב; ולברר על מי בדיוק הוא מוטל, הרעיון שעומד מאחורי הקנס
שאת הקנס מטילים הרשויות על כל המתקהלים בשווה , וסביר להניח, שעלולות לגרום להתדבקות במחלה, גדולות

                   , ואין זה מעניין אותם מי הגיע ראשון ומי אחרון, )וכפי שראינו שעל כל אחד מהאנשים הטילו קנס(
כולם כאחד מסתכנים ומסכנים את , )בניגוד לתקנת הרופאים(ום אחד אלא עצם הדבר שהאנשים מקובצים במק

  .וממילא כולם ראויים להיקנס, הציבור
  . )אחת שאלתי( כל אחד מעשרים המתפללים ישלם את הקנס שהושת עליו :לסיכום

  ].יט, יח[ "ברית מלחח"
אבל אם משתמשים בו שלא במידה , המאכל אם נשמרים בו שלא יהא יותר מן הצורךשהוא בא להמתיק את , כמו מלח

                        , הרי זה זכות גדול, אם משתמשים בקדושה כראוי, כך ברית כהונה; הרי הוא מקלקל את המאכל, הדרושה
 ).העמק דבר(הרי זה משחית הנפש , ואם משתמשים שלא כראוי

            . אשתי נמצאה חולה מאומתת לנגיף הקורונה: מעניינת הבאה הגיעה מאת יהודי יקר שכה סיפרהשאלה ה
החלטתי לקנות לה עוגה , על מנת לשמחה ולעודדה. קדרות וחולשה ב,בחוסר מצב רוח, היא שרויה בבידוד בחדרה

  .וטעימהשיאפה עוגה מקושטת וביקשתי ,  שבשכונתנומוכשרהקונדיטור האל  פניתי. טעימה במיוחד
  !  שקלים200ושילמתי תמורתה , הוא אכן הכין עוגה מושקעת
  .והודתה לי על ההפתעה הנפלאה, היא התרגשה ושמחה מאוד, כאשר הגשתי אותה לאשתי

נטלתי מהעוגה רק ,  אך מכיון שאני סובל מהשמנה וסוכרת.אטול לעצמי חציה, שטרם תיגע בעוגה, אשתי ביקשה
  . בשבת קודש" מזונות "המקרר כדי לברך עליושמרתי אותה ב, סה קטנהרופ

 מיד פלטתי אותה לחוץ, אך כאשר הכנסתי אותה לפי, בירכתי בכוונה, נטלתי את חתיכת העוגה, ביום השבת
                 , "מוכשר"שלקונדיטור ה, התברר...  היתה מלוחה ביותר ובלתי ניתנת לאכילהעוגהה... וכמעט שהקאתי

                    -פשוט מאוד  - ? כיצד אם כן אשתי אכלה לתיאבון את כל העוגה... נתחלף כלי של מלח בכלי של סוכר
  ...ניטל ממנה לגמרי חוש הטעם והריח, בעקבות חולי הקורונה

תבוא ואשיב לך את מלוא : "והוא הרבה להתנצל והפטיר, על טעותולו התקשרתי לקונדיטור וסיפרתי , ובכן
הרי התברר שהעוגה , מצד אחד; שאני מסופק אם באמת מותר לי לקבל את הכסף בחזרה, אלא ".התשלום

 שום נפקא מינה אם יש לי לא היתהלמעשה , אך מאידך, שנמסרה לי לא היתה ראויה כלל לאכילה לסתם בני אדם
                 , ]עבורהבמתנה שרכשתי מאוד והיא שמחה [ בכך רגישהכי ממילא אשתי החולה לא ה, בעוגה סוכר או מלח

  ?ואם כן מדוע שלא אשלם עבור העוגה
אינו נמדד לפי המחיר שהקונה עצמו היה מוכן לשלם , שווי של חפץ :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

ומחיר בשוק אינו נקבע לפי אדם  ,אלא המודד הוא כמה שווה החפץ להימכר בשוק, ]לפי הנאת שימושו במקח[עליו 
התברר שלמעשה העוגה אינה שווה אפילו אגורה , ובענייננו.  בני אדםאלא לפי סתם, ]או כמה אנשים בודדים[יחיד 
וברור שגם בעל . (וצריך האופה להשיב לקונה את מלוא הכסף שקיבל, "מקח טעות"ונמצא שקנייתה היא , אחת

                , ונה לה עוגה מלאה במלחלא היה ק, שיודע בוודאות שאשתו איבדה לחלוטין את חוש הטעם מחמת הקורונה
  ). 'וכן יתכן שתכבד גם אחרים בעוגה וכדו, כי הוא מצפה בכל רגע שחוש הטעם יחזור אליה

וגם יש לנותן המתנה , שהיות ולחולה שאכלה מהעוגה יש הנאת מעיים מחמת אכילת העוגה, והיה מקום לטעון
. ש לחייבו סכום מסויים עבור הנאות אלואם כן אולי י, הנאה בכך שהמתנה השיגה את יעודה ושמחה את אשתו

היתה אפשרות להפיק ממנו ] למוכר[שייך דווקא כאשר לבעל המוצר " הנאה"נראה שתשלום עבור , מכל מקום
ואף אדם לא היה משלם אפילו פרוטה עבור עוגה , שלעוגה זו אין כלל שווי, ברור כשמש, ובענייננו, רווח כלשהו
  . לקונה את כספוולפיכך יש להשיב , מלאה במלח

  . )אחת שאלתי(  שקלים שקיבל תמורת העוגה200-המוכר ישיב לקונה את ה :לסיכום
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"ז ויעקב נוריאל חזני בן מרים' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אשר בן רגינה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז אליס בת סוליקה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
 , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ סעיד דוד בן מהין  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" ציפורה בת רחל זנ"לע, ל"נ יעקב בן שפרה ז"לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל"בת רחל זנ תמר "לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע
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משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

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

חכמת נשים בנתה ביתה
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""אאוררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

כל מחלוקת 
שהיא לשם שמים 

סופה להתקיים 
- כשכל אחד 
אוחז בקרנות 
המזבח וטוען 

שזה לשם שמים, 
זו המחלוקת 
הנוראה ביותר



עשירות בזכות צוואה ששובשה

100

100

6
100

 3

3

אתה רשאי ללכת לדין תורה, אולם 
תזכור את שאמרתי לך: על מניעת 

מחלוקת בורא עולם משלם גם 
בעולם הזה. מויתור לא מפסידים!



השלום - מביא לברכה ודוחה פורענות

פדיון החמור הבועטהקנאה מוציאה את האדם מן העולם

ששאלההה:

תשובהה:

לססיכוםםם:
2

אם יתנהג האדם 
בחסד וברחמים 
ובוותרנות, ובכך יקל 
על קללת אשתו, 
יזכה שאף הקב"ה 
יקל עליו מקללתו, 
ובכך יתברך...



מדוזה בשיפוצים

12
4

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

הרב יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל

מעט על גדלותו

בזכות העליה לארץ 

כי אשמרה שבת – א-ל ישמרני

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

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

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931
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"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני                                                                       
 ראובן"      

 וברש"י: פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא.                                           
שעל כל אחד לדרוש                      -הרה"ק הבית ישראל זי"ע (תש"י ועוד) ביאר 'יפה נדרשת'                                                      

 לעצמו מוסר השכל מפרשה זו, ולהבין עד כמה חמורה מחלוקת בישראל.                                                              
משה רבינו שמסר נפשו בעבור העם והתפלל עליהם כשחטאו חטאים יותר גדולים,                                                                      
לא התפלל עליהם כאן מחמת המחלוקת, ואדרבא ביקש 'אל תפן אל מנחתם'. ולא היה זה                                                                            
מפני שפגעו בכבודו, אלא שרצה להורות לדורות שביזוי תלמיד חכם ומחלוקת הם בגדר                                                                            
ביזוי השכינה, ואולי זה המקור למה שאמרו חז"ל (שבת קיט, ב) שהמבזה תלמיד חכם                                                                           

 אין רפואה למכתו.                
ולהראות עד כמה גרועה המחלוקת בישראל, נשתנו עליהם סדרי בראשית עד                                                                 
שנפתחה האדמה ובלעה אותם. מכל אלו חייב כל אחד ללמוד עד כמה צריך להיזהר                                                                       

 ממחלוקת ופירוד בין בני ישראל, כי זה גורם את העיכוב לגאולה, כדאיתא בספרים.                                                                           
 

 ברש"י: ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל.                                                                      
בספר ארחות צדיקים (שער הקנאה) מביא משל הממחיש את גודל הנזק של  הקנאה.                                                                       
שני אנשים, אחד חמדן ואחד קנאי פגשו את המלך. אמר להם המלך, אחד מכם ישאל                                                                        
דבר ממני וינתן לו משאלת לבו, ולחבירו כפליים כיוצא בו. הקנאי לא רצה לשאול                                                                          
תחילה, כי לא רצה שלחבירו יהא כפליים ממנו ויקנא בו. וגם החומד לא רצה לשאול                                                                           
תחילה, כי הוא חמד לעצמו את חלק הכפליים. עד שדחק החומד את הקנאי שישאל הוא                                                                          
תחילה, וביקש הקנאי מאת המלך שינקרו לו עין אחת, רק כדי שלחבירו ינקרו שתי                                                                         

 עיניים.       
אמרו חז"ל (סנהדרין קט, ב): און בן פלת אשתו הצילתו, אמרה לו, מה לך במחלוקת                                                                           

 זו?! אם אהרן כהן גדול אתה תלמידו, ואם קרח כהן גדול אתה תלמידו.                                                              
פירש הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע, און בן פלת היה סבור שאם יעבירו את אהרן,                                                                           
וקרח יהיה כהן גדול, תגדל חשיבותו בהיותו חבר קרוב של קרח. על זה אמרה לו אשתו,                                                                              
כי כל זמן שקרח אדם פשוט הוא מתנהג עמך כחבר, אולם ברגע שהוא יגדל להיות כהן                                                                           

 גדול, הוא יתרחק ממך וכבר לא יהיה לך שום דבר ממעלתו.                                                   

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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 כהן שהיה בפראנעצס  
 בקארלין וגרם שיפול האם 
 יכול לישא כפיו

על  ה  י שה ן  ה כ י  ב ג ל ן  י ד ה מה  ה:  שאל
הפארנעצ'ס בבית המדרש הגדול בקרלין בגבעת 
זאב בירושלים האם נושא כפיו כיון שאפשר 

 שב' האנשים שנהרגו היה מחמתו?
תשובה: הנה בעיקר דין נשיאות כפים למי 
שרצח, איתא בגמ' בברכות דף לב ע''ב אמר רבי 
יוחנן כל כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו 
שנאמר ידיכם דמים מלאו, וכתבו בתוס' ביבמות 
דף ז' ע''א ובסנהדרין דף לה ע''ב בד''ה שנאמר, 
שאינו נושא את כפיו משום חומרא דרציחה, 
ל שאין קטיגור נעשה סניגור דכתיב  ' ועוד י'
ם בהל'  בפרישכם כפיכם וכו' וכן כתב הרמב''
ל: העבירה כיצד כהן  ' ג וז' ו ה'' ' תפילה פרק ט'
שהרג את הנפש אע''פ שעשה תשובה לא ישא 
כפיו שנאמר ידיכם דמים מלאו וכתיב ובפרשכם 
כפיכם וכו' עכ''ל, וכן כתב בטור ובשו''ע סימן 
ע לא מהני תשובה  ' ה, ולדעת השו' ' קכח סל'
ואפילו בשוגג, וכן מבואר בפרי חדש שם סקל''ז 
א מבואר דאפילו  ' ש, ואולם בדעת הרמ' ' יעו'
במזיד ועשה תשובה יכול לישא כפיו וכן כתב 
בעולת תמיד סק''ה בדעתו והביאו בא''ר (שם 

 ס"ק סד) וכן במשנ''ב (שם ס"ק ק"ל) יעו''ש.
נו מכח הכהנים  ס אי ' דהכא הרי סו' ל  ' י' ו
והאנשים שהיו שם למעלה, דהרי היה ידוע 
שהטורבינה שם היתה מחוברת בחוטי ברזל, 
וכיון שכן זה באשמת המהנדסים וכיון שכן א"א 
לומר שהכהן רצח, ועוד דהוא רק השתתף בזה 
גם, ולא ברור גם שהוא עשה את זה, וע"כ א''א 

 לפוסלו מנשיאת כפים.
ויהי רצון שנתבשר ונשמע רק בשורות טובות, 
ובקרוב יקיצו וירננו כל שוכבי עפר, ונזכה לחזות 

 בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
 (הר' יוסף אביטבול)

ככניס
˜˘̆
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 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 נגן איכותי
 MP3כשר 

 כרטיספר
 ‘אור החיים’בחנות 



 סיפור לשבת

יש פעמים שאדם עושה מעשה חסד קטן אך 
אינו יודע עד כמה שווה הערך של אותו מעשה 
החסד. אדם שמסתפק אם לעזור לשני בכל דבר 
קטן או גדול צריך להניח לנגד עיניו שאת התלוש 
על אותה מצווה הוא יתלוש בעולם הבא ובגדול וגם 
אם זה נראה כחסר פעולה או דבר שולי ביותר על 

 הכל מקבלים שכר גדול מבורא עולם.
ה  מ וכ בכמה  ן  י מתאפי אדם 
מידות והעיקרי שבהם אלו מידות 
מידות  אלה   , רו לחבי אדם  ן  שבי
מסתכלים עליהם יותר  שמשמים 
מכל דבר אחר. הקיום ההדדי, הקשר 
ה  וז ראל  ש י עם  כל  ן  בי שמחבר 

יתברך בעולמו שבניו ‘  שמחתו של ה 
אוהבים אחד את השני ומעל הכל 

 ערבים זה לזה.
בתקופת הקורונה זה היה נראה 
בשיאו. בזמן שאלפים זקוקים לעזרה, 
בין ברפואה ובין בסיוע כספי ראינו 
את ההתגייסות הנדירה של כל חלקי 
ת  פ ס כ נ ה ה  ר ט מ ה ן  ע מ ל ם  ע ה
והעילאית של הערבות ההדדית בין 

 האחד לשני.
 . זה את  ו  נ אי ר ם  ו מק וד  ע וב
ה  ש מי ח ו עים  ארב ום  סי במבצע 

את הש  לעילוי “ פעמים  ס משניות 
ן  רו מי ן  באסו פים  הנס של  לזכרם  ו נשמתם 
מכל חלקי  בלתי משוערת.  שההצלחה הייתה 
הציבור לקחו מסכתות וסדרים שלמים. ישיבות 
וכוללים התגייסו בשלמותם למען המטרה, וכמובן 
כל התגובות החמות מכל רחבי תבל שעודדו את 
היוזמה וחזקו את המהלך תמיד, ואלו רק מעט מן 
מה שהלך ביוזמה הברוכה הזאת  המעט בכל 

 בהשתתפותם של למעלה מאלף בני תורה.
הסיפור המדהים הבא התקבל במערכת, 
של הערבות ההדדית  כמה המעלה  ויוכיח עד 

 מסוגלת לפעול ולעורר את הישועות מן שמיא.
הערב ”  שעות  לקראת  שעבר  רביעי  ביום 

צעדתי בחזרה מהכולל לעבר ביתי. אני מתגורר 
בירושלים באחת השכונות בדרום העיר, והמרחק 
מהכולל לבית היה קצר כל כך והבטחתי לרעייתי 
שאצא מהכולל אבא במהירות לבית בכדי לתקן 
את דלת המחסן הנמצאת מתחת לבנין, תוך כדי 
תיאום עימה שתוריד לי לפני שאגיע את הכלים 
ן  קו התי במהלך  איתם  ש  שתמ לה שאצטרך 

 שלכאורה ייקח לי זמן רב לתקנה.
בדרכי לביתי היה לי עיכוב לא צפוי בעליל. ” 

זקנה עומדת עם כמות של שקיות בצד הרחוב 
ובקשה ממני בחצי לשון מתחננת שאעזור לה 
להרים את השקיות עד לביתה משום שקשה לה 
בראשי חולפת  לסחוב. שמעתי את דבריה אך 
מחשבה שכן הבטחתי לרעייתי שאגיע במהירות 

 לבית לתקן את הדלת שזמן רב רצתה שאתקן.

לא היה הרבה זמן לחשוב, ולכן מיד החלטתי  ” 
שאתקשר לרעייתי ואעדכן אותה על העיכוב הלאה 
צפוי שנזדמן לי בדרכי, ואכן התקשרתי אליה 
והודעתי לה את ההודעה כמובן היא הבינה אותי 
ואמרה שבזמן שתחכה לי היא תיגש לקפל את 
ערימת הכביסות שהייתה מונחת בסלון ולהכניס 

 אותם לתוך הארון בחדרים.
לזקנה ”  עזרתי  אני  הזמן  באותו 

לעלות את הקניות, ורעייתי בבית 
אותם  ומפזרת  כביסות  מקפלת 

 בחדרים. 
 ולא יאומן מה שקרה.”
ל ”  ש ה  נ ש ה ר  ד ח ל ת  ס נ כ נ א  י ה

מניחה את הכביסות על  הילדים 
המיטה ומגלה משהו מוזר. משהו 
בולט על המיטה. היא מרימה את 
המיטה והיא רואה שם את בני הקטן 
בן השלוש שוכב שם שכולו אדום 
ומזיע וחצי מעולף ושהמיטה מונחת 
על פניו. כמובן היא מיד לפה אותו 
הזמינה את כוחות ההצלה שבאו 
למקום וטיפלו בו במסירות מיוחדת, 
וקודם שהלכו אמרו לרעייתי עוד 
עשר דקות בפנים והבן שלכם היה 

 חלילה הולך לבית עולמו.
שמעו וראו מה קורה לנגד עיניכם. ” 

בזמן שהייתי צריך להיות למטה ולתקן את דלת 
המחסן, ובזמן שרעייתי הייתה צריכה להוריד לי 
בטוח יותר  כלי העבודה ולהתעכב למטה  את 

יתברך זימן עיכוב של בן אדם ‘  מעשר דקות ה 
לחבירו רק בשביל להציל את החיים של הילד 

 היקר והמתוק שלי.
יתברך וכמובן ‘  ופשוט אני אומר תודה לה ” 

בירושלים  אזולאי  ממשפחת  לאותה הזקינה 
שהייתה השליחה הראויה. וכמובן אסור לשכוח את 
ערימת הכביסות שהמתינה בסלון מחכה שמשהו 
יכניס אותה לארון ויציל על ידה חיים של ילד קטן 

 “וחמוד...
זהו סיפור שללא ספק חודר ללבבות ושובה 
כל אדם באשר יהיה פעמים שאדם לא יודע עד 
כמה פעולה קטנה שלו יכולה להזיז עולם שלם 

 ועולם מלא של פעולות.
וכמובן אם רואים שהאחר צריך עזרה לא 
לחכות שהוא יפנה אלינו ויבקש את העזרה שלנו 
בשבילו, המצווה יותר איכותית ויותר מהודרת זה 
להציע את עצמנו בשביל האחר, כי ישנם מצבים 
שהאחר מתבייש ולא כל כך מרגיש בנוח לבקש 
עזרה כי הוא חושש שמדובר כאן בסוג של קבצנות 
וכדומה, אבל האמת היא שלזכות במצווה חשובה 
זו של עזרה אחד לשני שווה לשלם עליה כסף 
וכמובן לעולם לא לקבל עליה תמורה מאדם אחר. 
כי לעשות טוב לבורא עולם זה רק בידיים שלנו, 

 בהחלטה ובהכוונה שבתוכנו!

היא מרימה את 
המיטה והיא 
רואה שם את 
בני הקטן בן 

השלוש שוכב 
שם שכולו 
אדום ומזיע 
וחצי מעולף 
ושהמיטה 

מונחת על פניו. 

 תלות חברתית? הפתרון!

 ו. עידון התחושות. סובלימציה
ישנה אפשרות, אמנם מורכבת, לאמץ את צורת התקשורת 
הזו גם ביחס לחבר שאתה תלוי בו. אבל גם העבודה הזו אינה 

 שווה לכל נפש.
 –אתה רואה בו 'כלי' לסיפוק חסכים מילדות, ניתן לשנות  

את צורת הקשר. נסה לראות בחבר בעל צרכים   –ולו במעט  
 משלו. אל תראה בו אגרטל לשעשע את שולחנך.

שינוי המבט הזה אפקטיבי, רק אם תשתמש בו מעשית: 
הקשב לחבריך כשהוא מספר על קשייו, נסה להרפות לרגע של 
חסד מהאגו הסוער שלך. נסה לחשוב על דרכים להיטיב אתו 

 בלי לערב את ה'אני'.
 -בהתחלה זה ירגיש מלאכותי. אבל אם אדם בעל נפש אתה 

 תוכל לחולל כאן שינוי עמוק.
 ז. ומה עם לעבור ישיבה?

אין ספק, שהפתרון המהיר והחד משמעי הוא להתנתק כליל 
 ולעבור ישיבה אחרת, רצוי בעיר אחרת.  

בחורים שואלים: האם הגעגוע לא ילווה אותי גם בישיבה 
 השנייה?

הוא עתיד ללוות עוד פרק זמן קצר, עד שדמותו תיטשטש. 
בתנאי שאתה מוחק את מספר הטלפון שלו, וסותם את הגולל 
על כל התכנית לתחזק את הקשר. כל עוד קיימת בך אופציה 
קלושה שעדיין תחזור לפגוש בו או להתקשר אליו. הגעגוע 

 יישאר בעינו.
מעשה בבעל בית ששיפץ את ביתו במו ידיו. אבל בתום 
עבודתו התעצל לפנות את פסולת הבניין. הפסולת הנערמת 

 בפתח מסכנת מידי יום אותו ומשפחתו.
 באחד הימים החליק על פסולת הבניין, ושבר את רגליו.

עליו לרפא את השבר. אבל כל עוד לא יפנה את הפסולת הוא 
 עתיד לבקר לעיתים תכופות במחלקות אורתופדיות.

"לא עכברא גנב". התלות בחבר היא רק השלכה. אנחנו לא 
נתלים בו בגלל קסמו וייחודו. אלא בגלל פלונטרים מהילדות, 
המנויים לעייל. גם כשוך הסערה, לאחר שתעבור ישיבה ותתקן 
את ה'שבר' תיאלץ לפתור את הפלונטר, כדי למנוע משברים 

 נוספים. (תלות רגשי היא מפגע הנוטה לחזור על עצמו).
ואיפה הבעיה? שטבע האדם, כשצרה כבר לא מאיימת עליו 

 בפועל, לא יתנדב מיוזמתו לגשת בטיפול בתלות ילדותו.
 ח. האם נישואין מהווים פתרון?

חלילה. בחורים שטרם פתחו שרירי עמדות, הערכה עצמית 
לאחר  תלות  יחסי  לוודאי  קרוב  יפתחו  עצמית,  ושליטה 

 הנישואין. מה שגורר בעיות לא פשוטות.
התאחדות   -תלות רגשית יוצרת את תופעת הסימביוזה, היינו 

מוחלטת, ללא הותרת מקום למרחב האישי. הקשר הסימביוטי 
המוחלט מנתק את האדם מעצמיותו, והופך אותו לגרורה. פוסל 
מראש כבוד לדעות חלוקות, ומצריך ללא הרף 'אישורים'. 

 לאורך זמן קשר כזה מתיש ומרוקן.
שנית, תלות בגילוייה החריפים, מבטאת אישיות חלשה, 
מתמכרת, הקורסת מול כל קושי מקשיי החיים. אדם תלותי לא 
יוכל להיות אב ראוי לילדיו בעוד הוא עצמו שרוי בתפקיד 

 הילד.
 ט. עוגן בחי החיים!

בתקופה בה אדם מרגיש מעורער, כבכל תקופה בחיי האדם, 
הכלי החשוב ביותר הוא להישען על הבורא בתפילה. לנסות 

 להרגיש את השם יתברך כמקור עוגן ותעצומות!

פור ללששבבת ס

מומלץ 
לכל בן 
 ישיבה!



ימים אלו ידועים בעולם הישיבות כימי חרדה 
ומתח, אלה ימי הכנה וימי לימוד במלא המרץ 
והעוצמה שאפשר. אלו ימים מכריעים לקראת 
העמל והבניה העצמית בישיבה הגדולה. ארבע 
חמש שנים של נצח, אלו ימי הישיבה הגדולה כפי 

 שנהוג לכנות בהיכלי הישיבות.
הדבר  פעולה  או  מהלך  כל  כמו  וכמובן 
המתבקש והנדרש כמובן לפני הכל זה התפילה. 

להתפלל לבורא עולם במובן המדויק 
של המילה: שנזכה להתקבל לישיבה 
המתאימה ביותר, ומאידך לא לומר 
לישיבה הטובה ביותר. ישיבה גדולה 
זה דבר שלא יחזור יותר אלו ימי בניה 

אין הזדמנות ’עצמית של פעם בחיים. 
אמר המשורר ‘,  שניה לרושם ראשון 

 ולא סתם אמר.
אירע  הבא  הסיפור המדהים 
לפני בדיוק כשנה, ויבהיר עד כמה 
התפילה לבורא עולם חורצת את גזר 
מכך, גם לפעמים אם  הדין, ויותר 
נראה שלא קבלנו את מה שרצינו 

 “.מאשפות ירים אביון”דווקא אז 
בשנה  תמוז  בחודש  זה  היה 
שעברה. דוד ישראל ויעקב (כמובן, 
ם  י ט ר פ ה  . ם י י ו ד ב ת  ו מ ש ם  ל ו כ
המלאים שמורים במערכת) החליטו 

שהם עושים יום אחד של תפילות לבורא עולם. 
הם הלכו לכותל המערבי, בקרו בצינו של מרן 

ל, ומשם הלכו לקבל את ברכתו “ י יוסף זצ “ הגר 
של אחד מגדולי הדור. תוך כדי שכל אחד מתפלל 
תפילות חרישות ומלאות בדמעות ובתחנונים 
את  ויממש  לתפילתם  שיקשיב  עולם  לבורא 

 חלומם ללא בעיות ותקלות.
לדוד וישראל הציעו את אותה ישיבה. ישיבה 
איכותית ונחשבת ישיבה מבוקשת ויחסית טובה 

כפי ‘ יענקי הישיבשער’בצד הספרדי. ואילו ליעקב, 
ישיבה  הציעו  לשיעור,  ו  חברי ידי  על  שכונה 
אשכנזית שלראשונה בתולדות הישיבה הקטנה 
בה למד שלחו לשם. מדובר בישיבה מבוקשת 
מאוד ומאידך להתקבל לישיבה גם כן היה קשה 
באחד  כאן  מדובר  בשביל המספרים  ביותר. 

 מתקבל לעומת אחד עשרה שלא מתקבלים.
הימים הללו עברו עליהם כימי חרדה ודכאון. 
לא יודעים את מרת נפשם, הם עומדים במבחן 
של החיים האם יתקבלו לישיבה שהם כל כך 

 משתוקקים או שלא.
ואכן יום המבחן הגיע, כמובן החומר הנלמד 
היה בראשם היטב. ישר והפוך זה היה צחוק 
עבורם. הם היו ישנים, קמים, אוכלים והולכים עם 

והגית בו יומם ’ החומר שהם צריכים ללמוד. ממש  
 ‘.ולילה

כל אחד נכנס למבחן בתורו, הבוחן פותח את 
שלמולו משחק מעט בזקן מוריד את  הגמרא 

המשקפיים ומפנה שאלה לעברו של דוד. מה הדין 
לראשונים ומה  שנקשר ברגלי הבהמה  בדלי 
ששלט  כמו שאמרנו  מבאר הפני יהושע. דוד 
בחומר מנסה לדבר אך משהו עוצר אותו. הוא 
ידוע את התשובה היא עומדת לו על הלשון אבל 
כשהוא בא לדבר מישהו או משהו עוצר אותו 

 מלומר אותה.
הבוחן מסתכל בעיניים חצי בוחנות ומסתכל 
לעבר ישראל ושואל אותו מה אתה 
אומר? ישראל לעומת דוד פתח 
מה שידע,  כל  את פיו ושפך את 
ידע. הוא  גם דוד  האמת  ולמען 
חקירות  הוסיף נדבכים מעצמו, 

מ שהשאירו את הבוחן בפה “ ונפק 
 פעור.

לאחר כעשרים דקות נגמר המבחן 
ת  א  . ו כ ר ד ל ה  נ פ ד  ח א ל  כ ו
התשובות כבר היו ידועות לשניהם 
מראש ואכן זה מה שהיה. ישראל 
התקבל ברוב כבוד והערצה, ואילו 
אלא  התקבל  שלא  רק  לא  דוד 

מהמשגיח ‘  מחמאות ’ קיבל מנת  
על   קטנה  שיבה  חה ’ בי ‘ ההצל

 במבחן.
דוד נכנס לדכאון, ולא ידע היכן 
ם  רגעי ו  הי  , ו עצמ את  שים  לה
שאפילו חשש לחזור לישיבה בגלל שפחד שיעשו 

 ממנו קרקס, ולכן הלך לביתו. 
כשהגיע לבית אביו תפס את ידו מזג לו כוס 

אתה בחור ” מים והושיט לו שטר של מאה שקל.  
טוב, אל תדאג אם לא התקבלת זה מהלך של 
שתהיה שם, זה לא  רצה  לא  בורא עולם. הוא 
שהישיבה לא רצתה שתהיה שם, תאמין בבורא 

 “.זה הזמן וזה המקום. תאמין!‘‘ השלך על ה’עולם 
בהיכלי  גדול  רעש  בקול  אלול החל  זמן 
הישיבות. אלה שבקפסולות ואלה שלא, המשותף 
במלא  ממשיך  הפורה  שהלימוד  כולם  ן  שבי

 העוצמה כאילו אין כלום בחוץ. 
לפני כמה חודשים הוא הבין את הכל. אותה 
ישיבה שהיה צריך ללכת לשם חצי התפרקה וחצי 
התאחדה עם ישיבה אחרת שהורידה את שמה 
של הישיבה. מה שכן חברו לשיעור ישראל לא 
שרד את כל הלחץ והבלאגן של ההתפרקות של 
הישיבה ופשוט החל לרדת מהפסים. מרישיון 

 ועבודה וכלה בדברים שקשה לעכלם.
או עתה הבין דוד כמה התחשוב להתפלל 

טובה לבורא עולם ולבקש את הישיבה שתהיה  
וכל שכן ולא לרדוף אחרי שם של ישיבה  ,  בעבורו 

שלא להכנס לדכאון אם לא מתקבלים לישיבה, 
 פשוט צריכים להבין שהכל מהלך מבורא עולם.

בעולם הזה הכל משחק אחד גדול יש את מי 
שמנהל את כל המשחק שנמצא למעלה ויודע 

 בדיוק מה טוב לנו ומה לא. בהצלחה לכולם!

 סיפור לשבת

כשהגיע לבית 
אביו תפס את ידו 
מזג לו כוס מים 
והושיט לו שטר 
של מאה שקל. 

אתה בחור טוב, ”
אל תדאג אם לא 

התקבלת זה 
מהלך של בורא 

 “עולם...

ושוב בכל שנה ובאותו התאריך, אנו נפגשים לפני 
כברת דרך חדשה ומלאה הספקים, מסקנות, קשיים 
ותהיות. התקופה הזאת של שלב לפני שנגשים לבחינות 
לישיבות הגדולות זהו לא רק שלב בחיים אלא פרק שלם 
מחייו של האדם. המשך החיים של האדם מתמקדת 
בבניה העצמית שלו והבניה העצמית שלו ברובה נבנית 
בשנות בחרותו בישיבה גדולה. בחור לפעמים לא כל כך 
מודע לעצם העניין שהחיים נמצאים על כף ידו ויכול 
לעשות בהם כפי רצונו, אם ירצה יצא כגדול הדור ואם 

 חלילה יבחר דרך אחרת יצא כפי שליבו חפץ.

ועתה לאחר ההקדמה הקטנה והכל כך חשובה ניגש 
הפחדים  הקשיים,   . ו התכנסנ שלשמו  ן  י י הענ לעם 

 והחששות לקראת הבחינות.

מותר,   -ראשית כל חובה להדגיש נקודה: להיות לחוץ 
אסור! הלחץ זה חלק מהמהלך של   -לפחד ולא לתפקד 

חיי האדם ביום יום, אסור להסתיר את זה ובוודאי שאי 
אפשר להעלים את זה. החיים בנויים מצד אחד על 
חופשיות ובטחון עצמי מופרז אך מאידך לדברים לא 
צפויים הגוף מעצמו מפתח חרדה ולחץ, אבל תפקדנו 
לקחת את אותו הלחץ למטרה טובה דהיינו: למטרת 

תפילה ובקשה מבורא עולם 
שיצליח את דרכנו התורנית 
בעולם הישיבות, או לקבל על 
עצמנו קבלה מיוחדת להצלחת 
י  דא ו בו ד.  מו י הל ו ן  המבח
ן  ו א כ י ד ל ס  נ כ ה ל ר  ו שאס
ולהפסיק לתפקד ולהגיב צריך 
לזכור שאלו ימים שעוברים, 
ומדובר כאן אך ורק בימים 
לחץ  של  ובודדים  ספורים 

 לימודי שעובר.

בתקופה הזו, ימים למבחנים בישיבות הגדולות צריכים 
להעמיד אצלנו נקודה חשובה שלדעת איך לחשוב. לבוא 
לקראת המבחן מוכן, נקודתי ועיוני. לדעת לשלוט בכל 
החומר כעל כף ידך, לא לדקלם ולא לשנן בעל פה החומר 
צריך לזרום ולעבור בעורקים הפנימיים כאילו זה חלק 

 מהדם הזורם בתוך הגוף.

דברים אלו המצטרפים לדבר אחד גדול שנקרא ההכנה 
הגדולה לקראת הבחינה עוזרים ללא ספק וכמובן מניסיון 

 העבר של ההתעסקות בנושא.

בשביל זה יש לנו את הכותל שריד בית המקדש, 
בשביל זה יש לנו את קברות הצדיקים שאצליהם ניתן 
להתפלל לבורא עולם שבזכות ההשקעה הגדולה בלימוד 

בלימוד   -ככל שיהיה    -התורה, ובזכות הידע הגדול  
התורה אנו מבקשים בקשה פשוטה, להגיע אל הישיבה 
המתאימה לי ולא לישיבה שאני רוצה. ישיבה עם שם עד 
לשמיים לא עושה את זה כמתאימה לך. זה כמו חליפה 
עם צבעים יפים ונדרים אך היא לא במידה שלך, איך 

 תרצה שזה יתאים עליך אם זה לא עולה עליך!

בהמשך נפרט עצות פרקטיות ומעשיות לקראת יום 
 הדין של עולם התורה. יום הבחינות.

 פרקים נוספים, בהמשך.

אנו מבקשים 
בקשה פשוטה, 
להגיע אל 
הישיבה 
המתאימה לי ולא 
לישיבה שאני 
רוצה. ישיבה עם 
שם עד לשמיים 
לא עושה את זה 
 כמתאימה לך. 

 1הבחינות לישיבות הגדולות > שלב 

פפורר ללשבבת ללשבבס פפו ס



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. 
 

מסופר על גאון ישראל, החפץ חיים זיע''א שפעם בליל שבת אמר לתלמידי הישיבה בראדין שיש לו 
סוד לגלות להם אבל אין הוא יכול לאומרו סתם אלא יחזרו בשעה שלוש לפנות בוקר לישיבה ואז 
יגלה את סודו. כמובן שהידיעה התפשטה במהירות, ובשעה היעודה, שלוש לפנות בוקר היתה 
הישיבה כמרקחה. כולם באו להמתיק סוד עם קדוש ישראל. ואז פתח הח''ח הקדוש דבריו ואמר: 
אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה אתה בראת אתה יצרת בי ואתה משמרה בקרבי. אתה עתיד ליטלה 
ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא: ולהחזירה בי. התלמידים שומעים ואינם מבינים, והסביר הגאון דבריו: 
לא נאמר בתפילה אתה עתיד להחזיר לי נשמה, אלא להחזירה בי. אותה הנשמה! שאם היא טהורה 

יחזיר נשמה   -היא תחזור טהורה. אבל אם היא מלוכלכת, היא תחזור מלוכלכת. ואם היא קרועה  
קרועה! אוי ואבוי. נשמה מטונפת: נשמה קרועה!! מחכים אנו לתחיית המתים. אבל ילבישו אותנו את 
אותן הנשמות. אויה לנו. איזה בזיון: כולם יעמדו לתחיית המתים, משה רבינו, אהרון הכהן, האבות 
הקדושים. כל התנאים והאמוראים, כולם יחזרו לתחיה עם נשמות מאירות ואני אלך עם הנשמה 
המטונפת שלי! דבר זה היה קרוי בפי הח''ח סוד. כך ידע שיוכל לעורר את תלמידיו ליראת שמיים 

 טהורה. 
 

מסופר על בעל ''קצות החושן'' שפעם נכנס אליו אחד מתלמידיו שעמד לנסוע לביתו וביקש ברכת 
פרידה מרבו הקדוש. הרב לא אמר לו מאומה, רק אחז בידו, לחץ אותה ואמר מילה במילה: שמח 
בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. וכאן הפסיק לרגע קט. 
ומיד החל לזעוק בקול זעקה גדולה כשפניו הטהורות בערו כלפידי אש: ודע כי על כל אלה יביאך 
האלוקים במשפט!! סח אותו תלמיד ששנים רבות עברו מאז אך עדיין מהדהד באוזניו קולו הטהור 

 של הרב הקדוש ''קצות החושן'' ''ודע: כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט על כל נעלם!! 
 

מסופר על הצדיק רבי יצחק מקלוש זצוק''ל אחיו של הרב הנודע רבי מאיר מפרמישלן זיע''א שביתו 
היה פתוח לרווה לכל עובר ושב. פעם אחת בערב שבת בא גוי אחד וביקש פרוסת לחם לאכול. מאחר 
והרבנית אפתה כמה חלות לשבת ולא רצתה לחתוך חלה שלימה לתת לגוי, אמר לה הרב חתכי את 
החלה, דם לא יצא מזה: עשתה האישה רצון בעלה ופרסה לגוי כדי שובעו. לימים נסע רבי יצחק 
למדינת הונגריה דרך הרי הקרפיטים, והדרכים היו אז בחזקת סכנת נפשות, ואכן נתפס רבי יצחק ע''י 
כנופיית שודדים ולקחו את כל אשר לו. והוליכוהו לראש הכנופייה להחליט מה יעשה בו. ראש 
הגזלנים היה אותו גוי שנתנה לו הרבנית כמה פרוסות לחם. מייד הכיר הוא את רבי יצחק ואמר 
לחבריו השודדים: היהודי הזה החיה את נפשי. על כן תהי לו נפשו לשלל. ואף יוחזר לו מה שנלקח 
ממנו. השיבו לו השודדים את מה שלקחו ממנו ושלחוהו לשלום לדרכו. כשחזר רבי יצחק לביתו פנה 
אל אשתו ואמר לה: הלא אמרתי לך חתכי את החלה דם לא יצא מזה!! ואכן ע''י זה לא יצא דמי 

 והייתה לי נפשי לשלל! 

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

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

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

 שיכולים לדון דיני ממונות ושאר דינים בלא סמיכה?
 יישוב א'

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

 יעקב (שם) ובאסיפת זקנים (ח"ב) בשם האמרי צבי.
והנה נחלקו הראשונים שהרמב"ם (הלכות יסוה"ת פ"ה ה"ד) 
סובר שכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר 
הרי זה מתחייב בנפשו, והתוספות (ע"ז כז:) סוברים שאם 
רצה להחמיר על עצמו אפילו בשאר מצוות רשאי. מכל 
מקום נראה שבשעת השמד גם הרמב"ם מודה שרשאי 
למסור נפשו על מצות עשה וכדומה, וכן כתבו הרבה 
מפרשים בנושאי כלים על הרמב"ם, ובספר עבודה ברורה 
(ע"ז עמ' שפ"ה) הביאו שאף הרמב"ם באגרת השמד (ד"ה 
והעניין הראשון) כתב כן דבשעת השמד אף אם אנסו רק 
ליבטל מקיום מצות עשה יהרג ואל יעבור, ושכן כתב רב 
שרירא גאון בשו"ת גאוני מזרח ומערב (סימן קמ"א), ועיין 

 כסף משנה (שם).

 

  
סרנס

כדי למיתה נפשו מסר בבא בן יהודה רבי להיאך
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 למכובדנו היקר
 א“שליטמיכאל אלפסי ר “הר

 ‘ אור התורה’עורך מדור החידות 
 ברכת מזל טוב לרגל הולדת 

 ‘הבת אודיה תחי
ההפה ו וללמ ט“ר שתזכו לגדלה לחופה ולמעש“יה זתזככו לגדגדגדלהלה ל לחו  ש

 ה שמות“עקב תקלה טכנית, אי
סים “ה ש“הזוכים בפרויקט לימוד מ

נ הרוגי אסון מירון יפורסמו “לע
 בגיליון הבא

- - - 
וכאן בהזדמנות זו נודה לרשת 

של המגזר החרדי  1הכובעים מספר 
על תרומתה האדירה ‘ פרסטר’

והקבועה למען המשך הגדלת תורה 
 והאדרת!



      

 

   

  

 

  

  

  
 
 
 

   
 

 

 ִמְצַות - ח"שפ ִמְצָוה (יח, ד)" מֹוֵעד ֹאֶהל ִמְׁשֶמֶרת ֶאת ְוָׁשְמרּו"
 ִלְׁשֹמר ְוַהְּלִוִּיים ַהֹּכֲהִנים ִנְצַטּוּו: ַהִחּנּו ָּכַתב. ַהִּמְקָּדׁש ְׁשִמיַרת
 ִמְהיֹות לאֹ , ּוְלָפֲארֹו ּוְלרֹוְממֹו ְלַכְּבדֹו ְּכֵדי ִהיא זֹו ּוְׁשִמיָרה ,ַהִּמְקָּדׁש

 .ָחִליָלה ֵמאֹוֵיב ַּפַחד ׁשּום
 ִמִּׂשיָחה ּוְזִהירּות, ּומֹוָראֹו ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ִּכּבּוד ַּגם ּכֹוֶלֶלת זֹו ִמְצָּוה     

 ַהִּנְכָנסֹות ְלִׂשיחֹות ְלָהִגיב ַהֻּמְחָלט ְוָהִאּסּור ְּבֵטִלים ִּבְדָבִרים
 ֶאת ַלֲעׂשֹות ְמִעִּזים ָהִיינּו ֶׁשּלאֹ  ְּכִפי ְּבִדּיּוק. ַהַּנָּיִדים ַלַּמְכִׁשיִרים

 ַלֲעׂשֹוָתם ָלנּו ָאסּור ָּכ, ַהֶּמֶל ְּבַאְרמֹון ְּבִהָּמְצֵאנּו ַהָּללּו ַהְּדָבִרים
 .ַהֵּׁשם ְּבֵהיַכל

 ָאָדם ֶׁשָּבֶהם ַהִּמְקִרים לּכָ  ֶאת ּכֹוֵלל ְוהּוא, ְּבָכ ֵיׁש ָׁשַמִים ְּפַגם     
. ָׁשַמִים ֵׁשם ִּבָכבֹוד ְלִזְלזּול ְוגֹוֵרם, ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם ֶאת ַּדּיֹו ְמַכֵּבד ֵאינֹו

 .ְלָכ ַהָּקׁשּור ֻמְפָלא ַמֲעֶׂשה ִנְׁשַמע ָהָבה
 ֶאָחד ֶׁשּיֹום ,ְמֻסָיּם  ִמְפָעל ְמַנֵהל ְּבֵׁשם ִסֵּפר יֹוֵסִפי ְיהּוָדה ָהַרב     
 ַאַחד ֶׁשל ְּכָאִביו ַעְצמֹו ֶאת ּוַמִּציג ְמֻבָּגר ְּבִגיל ַעְרִבי ֵאָליו ִנָּגׁש

 ַּבַּמְמָלָכה ִמִּבּקּור חֹוֵזר הּוא ַעָּתה ֶׁשֶּזה ּוְמַסֵּפר, ָהַעְרִבים ַהּפֹוֲעִלים
 אֹוֵמר הּוא', ָׁשם ִלי ָּקָרה ַמה ִלְׁשֹמעַ  ַחָּיב ְוַאָּתה, 'ַהַּיְרֵּדִניתַהְּׁשֵכָנה

 .לַהִּמְפעָ   ִלְמַנֵהל
 ֵמֶאֶרץ ְּבָיִדי ֶׁשָהיּו ַהֶּכֶסף ְׁשָטרֹות ֶאת ָּפַרְטִּתי, ְלַיְרֵּדן ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי     

 ֶׁשל ְּדמּותֹו, ַּכָּידּועַ , ֻמְדֶּפֶסת ֶׁשֲעֵליֶהם, ַיְרֵּדִנִּיים ִלְׁשָטרֹות, ִיְׂשָרֵאל
 ְּבַאַחד ְלֻתִּמי ְּכֶׁשִהְתַהַּלְכִּתי, ְוִהֵּנה. ַעְּבַדאְלָלה, ַהַּיְרֵּדִני ַהֶּמֶל

 ְוָהרּוחַ , ִמָּיִדי ֶאָחד ְׁשָטר ִלי ָנַפל, ַעּמֹון ַרַּבת ֶׁשל ָהָראִׁשִּיים ָהְרחֹובֹות
 .ְספּוִרים ֶמְטִרים ְלֶמְרַחק אֹותֹו ֵהִעיָפה ַהֲחָזָקה

ה     ִּתי, ַהְּׁשָטר ַאֲחֵרי ָרַדְפִּתי ְסּפֹוְנָטִנית ִּבְתנוּעָ ְ ִהגּעַ  ֵאלָיו וּכְׁשֶ
 ְוִהְתּכֹוַפְפִּתי, ָהְלָאה' ִיְבַרח' ֶׁשּלאֹ  ְּכֵדי ַרְגִלי ֶאת ָעָליו ִהַּנְחִּתי
 .ַלֲהִרימֹו

ֲחמּוֵרי ְּבָפִנים, ִמֶּמִּני ְוָדְרׁשּו ׁשֹוְטִרים ְׁשֵני ָעַלי ָקְפצּו ֶרַגע ְּבאֹותֹו     
אֹוָתם ָׁשַאְלִּתי -'? ָעִׂשיִתי ֶמה. 'ֶׁשִּלי ַהֵּזהּות ְּתעּוַדת ֶאת, ֵסֶבר

 

 ַעל ָּדַרְכּתָ  ֲהֵרי? ָעִׂשיתָ  ֶמה יֹוֵדעַ  ֵאיְנ ְוִכי: 'ֵהִׁשיבּו ְוֵהם. ְּבַעְרִבית
 !'ַהֶּמֶל ֶׁשל ְּתמּוָנתֹו

 ַמִּגיעַ  ֲאִני'ׁשֶ  אֹו', ִהְתַּכַּוְנִּתי לאֹ 'ׁשֶ  ַהֶהְסֵּבִרים ָּכל ִלי ָעְזרּו לאֹ      
 ִקּיּומֹו ַעל ְּכָלל ָיַדְעִּתי ְולאֹ  ,ָּכֶזה חקֹ  ַקָּים לאֹ  ְוָׁשם, ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ

 ְוָכל. ְמֹאד ָּגבֹוּהַ  ַּכְסִּפי ִּבְקָנס אֹוִתי ָקְנסּו ַהּׁשֹוְטִרים'. ְּבַיְרֵּדן ַהחקֹ  ֶׁשל
 - ?ָלָּמה זֹאת
 .ַהֶּמֶל ְּתמּוַנת ַעל ֶׁשָּדַרְכִּתי ִמְּפֵני     
 ִּבְפֵני ְּדָבִרים ָנָׂשא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָלנּו יֹוֵסִפי ִהְמִׁשי ְלַסֵּפר ָהַרב     

 ַעל ָוֹחֶמר ַקל ִמָּכ ְּבָנְתנֹו - ל"ַהּנָ  ַהִּסּפּור ֶאת ְוִסֵּפר, ְּתׁשּוָבה ַּבֲעֵלי
 ַאַחד ָקם - ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם ֶׁשל ִּבְכבֹודֹו ֶׁשּפֹוֵגם ְלִמי ַהַּמִּגיעַ  ָהֹעֶנׁש

 .ְלהֹוִסיף ָמה ְּדַבר לֹו ֶׁשֵּיׁש ְוָאַמר, ַהִּמְׁשַּתְּתִפים
 ֶאָּלא, ְּבַיְרֵּדן לאֹ  ֲאָבל, ַהֶּזה ַּכִּמְקֶרה ֵאַרע, ָהִאיׁש ִסֵּפר, ִלי ַּגם    

 ִלְפֵני, ִּגיִלי ְּבֵני ַּכָּמה ִעם ַיַחד ְלַצֲעִרי ׁשֹוַטְטִּתי ָּבּה, ְּבַתאְיַלְנד
 ַהֶּמֶל ֶׁשל ְּתמּוָנתֹו ֻמְדֶּפֶסת זֹו ְּבֶאֶרץ ַּגם. ֶׁשָחַזְרִּתיִּבְתׁשּוָבה

 ְולאֹ , ׁשֹוְטִרים ַּכָּמה ָקְפצּו ָעַלי ְוַגם, ַהֶּכֶסף ְׁשָטרֹות ַעל ַהַּתאְיַלְנִדי
 .ַּכָּוָנה ְללאֹ  זֹאת ֶׁשָעִׂשיִתי ְוֶהְסֵּבִרים ֵּתרּוִצים ׁשּום ִלי ָעְזרּו
 לאֹ  - ַהְּתׁשּוָבה ַּבַעל ְמַסֵּפר - ְלַיְרֵּדן ְּבִנּגּוד, ְּבַתאְיַלְנד ֲאָבל     

 ַמֲאָסר ָעַלי ֵהִׁשיתּו ֶאָּלא, ַּכְסִּפי ִּבְקָנס ַהְמחֹוְקִקים ִהְסַּתְּפקּו
 .ְמֻמָּׁש

 ?ּוְבִריחַ  סֹוֵרג ֵמֲאחֹוֵרי ָהִאיׁש ִנְכָלא ַמּדּועַ ? ָלָּמה זֹאת ָּכל, ְוׁשּוב     
 לאֹ  ֶאָחד ַאף. ַהּכלֹ  ֶזה. ַהֶּמֶל ְּתמּוַנת ַעל ְּבַכָּוָנה ֶׁשּלאֹ  ֶׁשָּדַרך ִמְּפֵני -

 ַהֶּמֶל ַעל ֶׁשּדֹוֵר ִמי ַּגם ֲאָבל, ְּבַכָּוָנה זֹאת ֶׁשָעָׂשה אֹותֹו ֶהֱאִׁשים
 .ְּבַמֲאָסר ָלֶׁשֶבת ָצִרי, ְּבַכָּוָנה ֶׁשּלאֹ 

 ַּבַּמְכִׁשיִרים ַהִּׂשיחֹות ַהִאם, יֹוֵסִפי ָהַרב אֹוֵמר, ִנְתּבֹוֵנן ְוַעְכָׁשו     
 ֵאין, ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ְּבֶאְמַצע ִנְׁשָמִעים ֶׁשִּצְלצּוֵליֶהם, ַהֵּסלֹוָלִרִּיים

ֶׁשֲאַנְחנּו  ָהֵרִעים ְּבִׂשיחֹות ַהִאם? ָׁשַמִים ִּבְכבֹוד ְּפָגם ִמּׁשּום ָּבֶהם
 ֶׁשל מֹוָׁשבֹו ֶׁשְּמקֹום מֹוִכיִחים ֲאַנְחנּו ֵאין ַהְּכֵנִסּיֹות ְּבָבֵּתי ְמַנֲהִלים

 :ֲאֵחרֹות ּוְבִמִּלים? ְּבֵעיֵנינּו ָּכ ָּכל ָחׁשּוב ֵאינֹו, ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל
אֹוָתנּו ֶׁשִּצָּוה, ְּתמּוַנת ַהֶּמֶל ַעל ל"רח' ּדֹוְרִכים' ֲאַנְחנּו ֵאין ְּבָכ ְוִכי

 

ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהּדֹוֵר ַעל 
 ְּתמּוַנת ַהֶּמֶל

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
 

:  השבתכניסת 
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:  השבת יציאת
8:32 

 :רבנו תם
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הזמנים לפי אופק 
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 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין
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 ?ּוִבְרָעָדה ְּבִחיל ִמְקָּדׁש ַהְּמַעט ְּבֵבית ְלִהְתַנֵהג 
 ִלְפּגםֹ  ִמְתַּכְּוִנים ֲאַנְחנּו ֵאין'ׁשֶ , ְלַעְצֵמנּו ְמָתְרִצים ֲאַנְחנּו ַּגם ַוֲהֵרי     

ֶאְפָׁשר ְוִכי... ְמַצְלֵצל ַהֶּפֶלאפֹון ִאם ַּלֲעׂשֹות ַמה ֲאָבל, ָׁשַמִים ִּבְכבֹוד
 ...'ַלֲענֹות ֶׁשּלאֹ 

 ,ָׁשַמִים ִּבְכבֹוד ִלְפֹּגם ְּכָלל ִמְתַּכְּוִנים ֲאַנְחנּו ֶׁשֵאין ָנִניחַ  ִאם ַּגם     
 ֶׁשּלאֹ  זֹאת ֶׁשעֹוֶׂשה ְלִמי ַמִּגיִעים ֳעָנִׁשים ֵאיֶזה ְראּו ַּגם ָנא ְראּו ֲאָבל

 )ְּבִׂשְמָחה (ִמְצוֹות... ְּבַכָּוָנה

 עדכנה רעייתי. המיוחל הרגע הגיע, החולים בית לעבר נוסעים
 למהר חייבים ואנו, לידה התחלת של בסימנים מבחינה שהיא
 עדיין, ילדים ארבעה כבר לנו נולדו' ה שבחסדי אף. הלידה לחדר
 . הבכור בני של הלידה לפני שהרגשתי תחושות אותן את חשתי

 קבעו מכן ולאחר, הבדיקות את הרופאים ביצעו החולים בבית     
 נמצא שהוא מכיוון, בקרוב לעולם להגיח מוכרח שהעובר
 . התחילה לא עדיין הלידה אך, לאיטו חלף הזמן. נשימה במצוקת

 שהעובר מכיוון הלידה את לזרז שנדרש אמרו הרופאים     
 .במצוקה

 ,לנהוג כיצד ושאלתי בנתיבות שלנו הרב עם קשר יצרתי     
 זירוז של בתהליך להתחיל הסכמנו ברכתו את נתן שהרב ולאחר
 הבעת לפי. החלה לא עדיין הלידה, הזירוז תהליך למרות. הלידה
 אך, פנים מסביר אינו שהמצב הבנתי הרופאים של פניהם
 .רגילה ללידה וציפו ויתרו לא הם הקושי למרות

 למול התחלפו האחיות של המשמרות, לאיטן חלפו השעות     
, במצוקה נמצא עדיין העובר, מכאב נאנקת היקרה רעייתי. עינינו

 הרופא. להיחלש החלה רעייתי. קרובה ללידה סימנים ואין
, להחמיר מוסיפה בה נמצא שהעובר שהמצוקה אמר הראשי
 של שפתותיה חדלו לא העת כל. מניתוח מנוס יהיה לא וכנראה
 .תפילות מלמלמל רעייתי

 שהלידה מלקוות חדלה לא היא הרב והקושי החולשה למרות     
 .הקודמות בלידות כמו בדיוק, בשלום יעבור והכול רגילה תהיה

 חשה התהליך החל שבו מהרגע שעות שלושים כעבור     
 מלמלו שפתותיה הרבה העייפות למרות אבל, מותשת רעייתי
 לוחשת היא מה לשמוע אוזני את קירבתי. חרישית תפילה

 .מפיה היוצאות ההברות את לשמוע והשתדלתי
. מהתרגשות לדמוע החלו עיניי ממלמלת היא מה כשהבנתי     

 הרב הצדיק רבינו בזכות ,'ה אנא: "שפתיה מבין סיננה רעייתי
 בסערה עלה הצדיק רבינו". רגילה לידה שתהיה, ל'אברג יורם

 השתנתה ומאז, )הלידה בעת( אחדים חודשים לפני השמיימה
 הצדיקה רעייתי, ומשבר קושי ברגע, כעת. לחלוטין חיינו מציאות

 .הצדיק בזכות עזרה ומבקשת' לה מתפללת
 שבקרוב ואמר האחרונים בממצאים עיין הראשי הרופא     

 .מיידי לניתוח להיערך ויש, לנשום מסוגל יהיה לא העובר
 !המחשב בצג הבט: "נרגש בקול האחות אמרה לפתע     

 מעל נס היו מכן שלאחר הדקות". טבעי לידה תהליך מתחיל
להתפתח לידה החלה לניתוח והכנה מצוקה של ממצב. הטבע
בית בשערי נכנסנו שבו מהרגע ימים ולאחר שלושה, רגילה

 לארבעה קטנה אחות, בת חמישית טוב במזל לנו החולים נולדה
 .אחים

 מבית השתחררנו רפואית השגחה של נוספים יומיים לאחר    
 הרקיעה השמחה אבל, בחולשה חשה עדיין רעייתי. החולים
 וקראנו גדולה הודיה מסיבת ערכנו ימים חודש כעבור. שחקים

 '.אמונה' לתינוקת
 הקטנטן גופה למרות. אחיה ארבעת של בצילם גדלה אמונה     
 אף ועל, מעשיהם את לחקות וניסתה לעצמה ויתרה לא היא

 לקול מבוקשה את להשיג הצליחה כלל בדרך המזעריים מימדיה
 .הגדולים אחיה של השמחה תרועות

. מקודמו יותר משובח יום כל' ה ובחסדי, ביעף חולפים הימים     
 .כולם את ומשמחת מתפתחת, גדלה אמונה

 הולדת יום מסיבת ערכנו שנתיים לגיל הגיעה כשאמונה     
, חדש עסק הטוב חברי עם יחד פתחתי למחרת ויום, גדולה

 הרבה עם לדרך יצאנו. גדולים ובתים מוסדות שיפוץ שמהותו
 במכרז זכינו קצר זמן כעבור ואכן, ורוד לעתיד וציפייה תקוות
 .גדול ציבורי מוסד של שיפוץ

 את להניע כדי מספיק אבל, גבוהים כסף בסכומי לא אומנם     
 הארץ בצפון הציבורי המוסד אנשי. החדש העסק של הגלגלים

 כתבו והם, דרישותיהם את ביצענו שבה מהדרך רצון שבעי די היו
 .חם המלצה מכתב עבורנו

 הקטנה וחברתנו, ראשנו על ברכה הונחה הרגע מאותו     
 בכל שונים במוסדות שיפוצים במכרזי ולזכות לצמוח החלה
 צי, ויקרים חדשים כלים ורכשנו מיומנים עובדים שכרנו. הארץ

 גם החל הרבה ההצלחה עם אך ,עצמו את שילש הרכבים
. מלרטוט חדל לא שברשותי הנייד, החברה מנהל בתור. הלחץ
 .במכרז זכינו שבהם האתרים מכל הגיעו רבות שיחות

 ,ומשונות שונות בעיות בפתרון התעסקתי היום שעות מרבית     
 שעות כל לאורך מלצלצל חדל לא כרגיל שברשותי והנייד

 שינה ושעות ,הצהריים סעודת על מדלג הייתי לעיתים. היממה
 להחזיק אוכל לא שכך התריעה רעייתי. נדיר למצרך עבורי הפכו

 לעסק אבל, צודקת שהיא ידעתי .שלו הדרישות ישנן ולגוף, מעמד
 .יקרוס הוא אותן לו נספק לא שאם דרישות יש החדש

 היומי התורה לשיעור עיניים בכיליון מצפה הייתי יום מידי      
 אותי מכריעה הייתה הרבה העייפות אך, הערב בשעות שנערך

 .הרב דברי את להבין מסוגל הייתי ולא
 גבוה האישי המחיר אך, משגשג אומנם העסק. ריקנות חשתי     

 ללא. נפשי את שריפא היחיד החמצן הייתה קודש שבת. מדי
 .רגליי על לעמוד מסוגל הייתי לא קודש שבת

שחייה בריכת שנרכוש רעייתי ביקשה הקיץ לקראת     

 הגנה גלויה
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ת ִסּפּור  ְלַׁשַּבָ



 
  

, הנגיף של רוגזו עלינו קפץ מאז. הילדים את לשמח כדי משפחתית
 לשמח יכולה שחייה אכן בריכת. בבית היום רוב נמצאים הילדים

 . רבה היא שכזה מסוג בבריכה הסכנה אבל, מאוד אותם
, לבסוף. במילים להסביר יכולתי שלא בלב מועקה מין חשתי     

 אבל, משפחתית בריכה לרכוש הסכמתי ,שכנועים מסע לאחר
 מנעול עם גבוהה גדר נבנה הבריכה את שנרכוש שלפני בתנאי

 .מוגדר ובזמן בהשגחה רק לבריכה ייכנסו שהילדים כדי חזק
 הבית בחצר עמדה יומיים תוך ואכן, הסכימו והילדים רעייתי     

. משובח מנעול עם יפה עץ בגדר מוקפת גדולה משפחתית בריכה
 ערב בכל השער סגירת על ממונה תהיה שהיא הציעה רעייתי
 זה אם כי, שכך עדיף. מהבריכה ליהנות יסיימו שהילדים לאחר
 ...תמיד לרווחה פתוח יהיה השער בי תלוי יהיה

 עזבה לא עדיין הנוחות חוסר הרגשת אך, מרוצים היו כולם    
 מראשי לגרש והשתדלתי, כך מרגיש אני מדוע ידעתי לא. אותי

 .לחשוש סיבה ואין, רגועה רעייתי, שמחים הילדים. רעות מחשבות
 לשחות הילדים ביקשו תמוז חודש תחילת של הערבים באחד     

 הכינה רעייתי, בחצר ממושכת לשהייה התארגנו. בבריכה ולשחק
 חצי לאחר. בבריכה בנעימים זמננו את ובילינו, מתוקים דברים
 להשפריץ והחל להירטב צריך אני שגם הבכור בני החליט שעה

 ילדיי עם משחק עצמי את מצאתי מספר דקות תוך. מים לעברי
 מהשהות מאוד ונהניתי, נפשי את הרגיעו הצוננים המים .בבריכה

 אבל, הנייד מכיוון צלצול נשמע דקות כמה מידי. המשפחה עם
 .קצת לחכות יכול והנייד ילדיי עם אני כעת
 במקום לילדיי שלי הלב תשומת את אתן אם דבר יקרה לא     

 .התובעני ולעסק הנייד לטלפון
, הנייד בצג הבטתי. מהבריכה יצאתי משחק של שעתיים לאחר     

 נבהלתי. נענו לא שיחות ושמונה שעשרים הורה הצג ולחרדתי
 מוסד ממנהל הגיעו השיחות מרבית .לחשוב מה ידעתי לא, מאוד

. שלי השותף של מהנייד היו מהשיחות וחלק, הארץ בדרום ציבורי
 מה להבין ניסיתי. מיד ענה והוא, הציבורי המוסד למנהל חייגתי

. מילה הבנתי לא הטלפון לתוך שאג שהוא מכיוון אבל, אומר הוא
 .אליו אשוב שתיכף עניתי לשאוג סיים כשהוא

 הבנתי מדבריו. יותר מובן היה הוא, שלי לשותף חייגתי     
 פעילות שם יש וכרגע, ס"למתנ מסביב ריצפו לא שהפועלים

 המוסד למנהל שוב חייגתי. ביטחונם את שמסכנת לילדים
. בתלונה לטפל יגיע מיוחד שצוות ואמרתי אותו הרגעתי, הציבורי
 יש מה הבנתי וכך, לשאוג חדל והוא מעט אותו הרגיעה תשובתי

 .לומר לו
 מהבריכה ילדיי יצאו בעסק המשברון את שניהלתי בזמן     

 והבנים איתה אמונה את לקחה רעייתי. לבית להיכנס והתארגנו
, שעה חצי עוד בטלפון לשוחח המשכתי אני. החצר את סידרו

 מותש הביתה נכנסתי – בעסק במשברון הטיפול בסיום – ולבסוף
 .מהנה משפחתית מחוויה מרוצה אך
 כדי הדרומית לעיר נסעתי שחרית תפילת לאחר. הגיע חדש יום     

 עבודה וביצענו להגיע צוותים מעוד ביקשתי. המנהל את לפייס
לביתי שבתי שעות עשר לאחר. רצונו את שהשביעה

 על שאשגיח ביקשה ורעייתי בסלון שיחקו הגדולים ילדיי. מותש
ישבתי. בהם לטפל צריכה שהיא סידורים שישנם מכיוון הילדים

 

בכתפו משך הוא?" אמונה איפה: "הבכור את ושאלתי הספה על
 ".אמא עם היא אולי: "ואמר

. בעיסוקיי והמשכתי דעתי את הסיחה מהשותף טלפון שיחת     
לתפילת הולך שאני והודעתי לרעייתי חייגתי וחצי שש בשעה
עשר שבעוד השיבה היא. שלו האחים על ישגיח הבכור ובננו מנחה
לתחילת המתנו מנחה תפילת בסיום .בעיה ואין חוזרת היא דקות

 ,נענו שלא שיחות עבורי שאין וקיוויתי בנייד הצצתי .התורה שיעור
 .התבדיתי אבל
 של מהטלפון הגיעו השיחות שכל וגיליתי ברשימה עיינתי     

 אינניובשיעור שבתפילה יודעת רעייתי. בחוזקה פעם ליבי. רעייתי
שבור בקול ענתה והיא בדאגה לרעייתי חייגתי. לטלפונים עונה
 ".אמונה ,אמונה: "מבכי

, בראשי חלפו קשות מחשבות. ביתי לעבר ונסעתי לרכב רצתי     
 ויצאתי לביתי הגעתי .נורא דבר התרחש שלא' לה והתפללתי

אמונה את אוחזת שרעייתי הבחנתי לשמחתי. סערה כרוח מהרכב
 על הצביעה רעייתי. שאלתי?" קרה מה. "בוכה היא אך, בזרועותיה

אמונה ,אבא: "אמר אביאל בני. רטובים היו הם. אמונה של בגדיה
 ".לבד ויצאה לבריכה נכנסה

שאמונה מבין אינו כנראה הוא. אביאל של ראשו את ליטפתי     
 .תטבע פשוט היא לבדה לבריכה תיכנס שהיא וברגע ,פעוטה
 הוציא בא אביאל, בריכה בתוך אמונה, אבא: "לדבר החלה אמונה
 מה פעם עוד תספרי ,אמונה: "ואמרתי אליה פניתי". החוצה אמונה

 ".קרה
 הוא אם אביאל את שאלתי. ושוב שוב דבריה על חזרה אמונה     

 נכנס הייתי אם, אבא: "השיב ואביאל, מהבריכה אמונה את הוציא
 נכנסה ואמונה, בסלון שיחקתי אני. רטובים היו בגדיי גם לבריכה
איני. עולם לריבון והודיתי לשמיים הבטתי". ויצאה לבד לבריכה

.דבר לה קרה ולא בחיים שאמונה העיקר אבל, קרה מה יודע
את ורוקנתי לחצר יצאתי ואני, המהומה שככה מה זמן לאחר     

הנס שלאחר בימים .רעה הרגשה לי הייתה מלכתחילה. הבריכה
 גרמה נורא מאסון שניצלנו הידיעה .בעבודה מרוכז הייתי לא הגלוי

 מי: "שוב אמונה את שואל הייתי פעם מידי. נפש חשבון לעשות לי
 אביאל: "דבריה על חוזרת הייתה והיא?" מהבריכה אותך הוציא
 לאחר שבוע ."מהבריכה אותי והוציא לאמונה חייך, לבריכה נכנס
לב שמתי. המקרר שעל במגנט מביטה באמונה הבחנתי הנס

הרב שבה, אביאל של המילה מברית התמונה את בוחנת שהיא
 .הסנדק היה ל'אברג יורם
 אביאל הנה, אבא: "ואמרה בה מביט שאני לב שמה אמונה     

יורם הרב של דמותו על הצבעתי". מהבריכה אמונה את שהוציא
 שראשי חשתי. בחיוב הנהנה אמונה?" אביאל זה: "ושאלתי

 מי" :ואמרה לדמוע החלה רעייתי. הכיסא על והתיישבתי מסתחרר
". מטביעה גם אותה הציל, בלידה אמונה את והציל 'לה שהתפלל

עליה ומתפלל אמונה על מגן היה לא ל'אברג יורם הרב אם
 .נורא אסון מתרחש היה, בשמיים

, בנתיבות שלנו לרב אמונה של דבריה את סיפרתי ערב באותו    
שכולם יודע אני: 'הבטיח ל"זצ ל'אברג יורם הרב הרי: "השיב והרב

מאוד קשור שאתה ומכיוון'. עליי לקחתי ההגנה ואת, הגנה צריכים
 )שילה משכן( ."גלויה בהגנה זכית, בעולם השאיר שהצדיק מה לכל
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 חידת הגיון:
 254, סוכה מסכת לומדים 280, הארץ במרכז בישיבה
 .סנהדרין מסכת לומדים 280-ו, מסכת מגילה לומדים

 254-ה מתוך, מסכתות עוד לומדים מהתלמידים חלק
-ה מתוך, סוכה גם שלומדים 97 יש, מגילה שלומדים

, מגילה שלומדים מסכת 138 יש סנהדרין שלומדים 280
 73 בנוסף. סנהדרין וגם סוכה גם שלומדים 152 גם יש

 .המסכתות שלשת כל את לומדים
 ?בישיבה יש תלמידים כמה

 
 פתרון לחידה מהעלון הקודם:

 ריבועים. 24
 

 :בלשיםחידת 
 לבלש המשטרה הושמע הסיפור הבא:

"שני שותפים ישבו בחדר, אחד קרא בספר, והשני חישב 
תרגילים לעצמו. לאט לאט השותף הראשון עצם את 

 עיניו ונרדם.
השותף את עצמו מגיע עם מכוניתו לפסי ובחלומו ראה 

רכבת, והחליט לחצות אותם במהירות, אבל כאשר 
התקרב לפסים הוא ראה בזוית עינו את הרכבת 

 המתקרבת אליו במהירות עצומה.
בנתיים סיים השותף השני את תרגילי החשבון שלו, 

והחליט לצאת מהחדר, אך אז שם לב ששותפו ישן על 
 הספה.

לראשון וניער את כתפו להעיר אותו,  השותף השני ניגש
הרכבת התנגשה בכל העוצמה  -בחלום  -ובדיוק אז 

במכוניתו של השותף. הלה נבהל כל כך עד שקיבל 
 התקף לב ומת".

"אינני מאמין לסיפור הזה", קרא הבלש בהחלטיות, "כל 
 הסיפור הוא שטויות!".
 מהיכן ידע זאת הבלש?

 
 מהעלון הקודם: לבלשותפתרון 

 יוסי הוא הגנב.
שוקי שהעיד על עצמו ועל צביקי שאינם גנבים מוכרחים 

יוצא ששניהם  -להיות דוברי אמת, כי אם הוא משקר 
גנבו, וזה לא יתכן כי רק ילד אחד גנב. ממילא עדותו של 

צביקי על דודי שאינו הגנב אף הא נכונה בהכרח 
מהטעם הנ"ל, ה שמוביל למסקנה ברורה שאף שלוימי 

אינו הגנב כעדותו של דודי. האחרון שנותר הוא יוסי 
 שהוא הגנב.

אתם יודעים למה אנשים חשובים תמיד עסוקים?
 כשיהיה לי זמן אספר לכם.

 
אחות בבית חולים מעירה חולה: "אדוני, תקום! אני 

 צריכה לתת לך כדורי שינה!"
 

 אחד אומר לאשתו:קמצן 
 "!"אני זורק את המסרק, נשברה לו שן אחת

"מדוע?" שאלה אשתו בדאגה. "בשביל שן אחת לזרוק 
 מסרק שלם?"

 "לא, זו השן האחרונה במסרק!"עונה לה הקמצן: 
 

ממך מסור? אני צריך לחתוך  "יעקוב, אפשר להשאיל-
 נסר של עץ!"

"מצטער," משיב יעקב "יש לי כלל: איני מוציא מביתי -
 אתה יכול לעשות את זה כאן!" -דברים. אם אתה רוצה 

למחרת, יעקוב נכנס לשכן: "אולי תוכל להשאיל לי דלי, 
 מטאטא ומגב,  לשטוף את ביתי?"

"מצטער," אומר השכן, "יש לי כלל: איני מוציא דברים -
לעשות את זה כאן..."אתה יכול  -מביתי. אם אתה רוצה 

 
מקבלת אישה את פני בעלה בעייפות:" אוי אני כל כך 

 ז..."עייפה, ואין לי כוח לזו
אמר הבעל. "כל כך רציתי לצאת –"אוי, כל כך חבל!" 

 אתך לטיול בצפון..."
 אמרה האישה.-"סתם צחקתי..." 

 .אומר הבעל-"גם אני..." 
 

כר לשים קמצן מארח קמצן בביתו, ושואל אותו כמה סו
 לו בתה.

עונה לו חברו: "בבית, אני שם לי חצי כפית, פה תשים 
 כפיות." 5-לי 

 אומר הקמצן הראשון: "פה תרגיש כמו בבית..."
�

? לשמן הכינוי םהש מה  
 ...מקום ממלא –

 

 

 

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

  a0533180118@gmail.comבאדיבות חיים כץ   חידת ההגיון
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 הרב ראובן אלבז שליט"א  ?באישון ליל הזגוגית תוקנה   מדוע

 'משכני אחריך')מתוך  (
 

  מחלוקת   פרצה   חסידים   של   פלגים   כמה  בין .  יורק   שבניו   בברוקלין  ארע   הבא   המעשה 
  היו  ר"לאדמו . ל" זצ שלמה מבאבוב רבי ר"האדמו  את לצדו לצרף רצה הפלגים   אחד.  גדולה
 ...  מובטח נצחונו – שלו בפלג לתמוך יואיל ואם,  חסידים  אלפי
  על   לדבר   נסה   ר "האדמו.  למאבק   להצטרף  לשכנעו   ונסה,  מבאבוב  שלמה  לרבי  הגיע  הוא
  להיכנס   בתוקף   סרב   הוא  ערלות  אוזניים  על  נפלו  וכשדבריו ,  מהמחלוקת  להתרחק   לבו

   .המחלוקת לסלע 
 

  עמד   ר "האדמו אך ,  לוחמיו  לו  שגרמו   העוולות  גודל   את  ר"האדמו  באוזני  לתאר  נסה  הלה
,  מעדתו   כמה   הלה  אסף   כעסו   מרוב ...  כלל וכלל  המחלוקת  לצדדי  להיכנס   אבה   ולא ,  מנגד

,  הלילה  חצות  לאחר  זה   היה .  ר"האדמו  של  ביתו  לעבר   גדולות   אבנים  הם  זרקו   ובחמתם
  עשה   מה   . ר"האדמו  בית   לתוך  וחדרו ,  גדול   חלון   של  השמשה  את   נפצו   האבנים
 ? ר"האדמו

 
התקשר בעילום שם לחיים הזגג ואמר: "חיים, רצוני שתבוא עכשיו לכתובת פלונית, יש  

נאות  תשלום  עבורה  ותקבל  טובה,  עבודה  שם  העמוקה  ".  לך  משנתו  התעורר  חיים 
עבודה מפרך?  מדוע מעירים אותי לאחר יום  : "בבהלה, והשיב לשיחת הטלפון בצעקה

עבדתי   גבי,  על  כבדים  משאות  נשאתי  מהן,  וירדתי  גבוהות  לקומות  עליתי  היום  כל 
הטלפון את  הוא  טרק  זו!",  בשעה  להעירני  חוצפה  זו  להירדם,  .  בפרך!  הספיק  לא  עדין 

שאני   על  לי  "סלח  שם:  בעילום  האדמו"ר  אליו  פנה  ושוב  הטלפון,  צלצול  נשמע  ושוב 
ב לי  דחוף  הדבר  אך  המגיע  ,  יותרמעירך,  מהסכום  שלושה  פי  יהיה  ושכרך  מהר,  בוא 

 .הכסף יענה את הכל", חיים קם בזריזות ורץ לעבר הכתובת המדוברת". " לך 
 

מה עושה כאן האדמו"ר?", שאל  . "ואת מי הוא רואה בפתח הבית? את האדמו"ר מבאבוב
 !". חיים, והאדמו"ר השיב: "העבודה היא בבית שלי
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אינני מוכן   ,חיים היה מבוייש. "מדוע האדמו"ר לא הזדהה? הרי הייתי רץ על ארבע

אך האדמו"ר בשלו: "התורה ציוותה 'ביומו תתן  !". לקבל אף לא פרוטה בעבור העבודה
חיים לא ידע את נפשו מרוב צערו על שהתחצף  !".  אשלם לך את שהבטחתי –שכרו'  

 "... לאדמו"ר, אך ר' שלמה הרגיעו: "הרי לא ידעת במי המדובר
 

מדוע לא חיכה  ? ואז הרהיב חיים עוז ושאל: "ילמדני האדמו"ר, מדוע כה דחוף התיקון
האדמו"ר הסכים להשיבו, אך התנה זאת בכך שלא  ?!". רבינו עד לאחר תפילת שחרית

האדמו"ר ספר לחיים הזגג כיצד נופצה השמשה, והסביר כי לו  ...  יגלה את הענין לאיש
היה משאיר את השמשה המנותצת עד אור הבוקר, היו חסידיו שבאים לתפילה  

מבחינים בשמשה המנופצת ומתרגזים על החצופים שהעזו לעשות כך, וכך היתה  
 ...מחלוקת נוספת, מלבד המחלוקת הקיימתפורצת 

 
סיים האדמו"ר: "עדיף לי לשלם פי שלושה, ולהתאמץ לתקן זאת עוד לפני אור הבוקר, ובלבד  

חיים הזגג נצר את הספור המאלף בלבו, ולאחר פטירת  !". שלא תרבינה מחלוקות בישראל
 ...האדמו"ר ספר זאת

 
 

ה ֲהלוּ ַעל ֹמׁשֶ ּקָ  (טז,ג)  ַויִּ
ה ַוְיַקְנאוּ" לים (קו,טז):כתוב בתה  ֲחֶנה ְלֹמׁשֶ ּמַ  שחשדוהו  מלמד': זה על במדרש  ומובא ", ּבַ

 ההבל  דעתם על  עלה זה כיצד, קשה  לכאורה כי מובא" רוכל אבקת" בספר. 'איש באשת
  ? שבעבירות  החמורה על ישראל בנשיא לחשוד, הזה

 
  ובשפתיה  לפניו דיברה פלת  בן און   של שאשתו  לפי  כי: ל"זצ אליפעי דוד רבי הגאון מבאר
  שהיה לפי  אלא כן עשתה לא כי  הם  סברו, קורח  של במחלוקתו  יד לתת  מבעלה מנעה

  פי  על הרב ביאר החשד  שייכות וטעם.  ממנו חשדוה   ולפיכך ,רבינו משה עם קשר  לה
  על  ממונה  שהיה  אחד מלאך מצא  תורה  לקבל למרום   משה כשעלה כי  ,כתוב  שמצא מה

  אחד שהיה וכיוון. העשב אותו  סוד  המלאך  לו   ומסר  ,להיריון  המועיל  אחד עשב
  שאין מחמת( לגרשה  כדי משה  של דינו בית  אצל   לו  ובא, אשתו  עם מתקוטט  מישראל

  שתיתן אשתו  לציפורה  אומר  והיה, למחר  משפטו דוחה   משה היה), ממנה בנים  לו
  הייתה  ומיד,  לאשתו   איש בין שלום  נותן היה   ולמחר. עשב מאותו אישה לאותה

  רבינו  משה  ידי על להיפקד  זוכות  שהנשים, זה דבר  ועדתו   קורח שראו וכיוון   .מתעברת
 ) מלכים שולחן(. זה בעניין רע שם עליו הוציאו, המופלא העשב  ממעשה דעו  ולא, ה"ע
 
 

ח ְפּתַ יהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוּתִ ְבַלע ּפִ  )לב , טז( ֹאָתם ַוּתִ
  מהר״מ של ותלמידו   המעטירה הונגריה של  גדוליה מגדולי , זצ״ל חסידא עמרם רבי על

  ולקח אחד  ערל אליו  נטפל  שנים שש  כבן  שבהיותו  מסופר,  ל "זצ מניקלשבורג  בנעט
  ולא, מר בקול ולצרוח  לבכות  החל  הילד.  בגדיו על לבשש קטן-טליתאת ה  בֹכח ממנו

 .  אחרת קטן-טלית  לו שהביאו עד מהמקום  לזוז ופן א  בשום הסכים
 

 הזה  הגוי  וייבלע ״הלוואי: הנער פלט , כאב רוויית, אמיתית צער  אנחת מתוך, ואז
 ואיבריו  עמוק  לבור נפל  גוי  שאותו  בעיר  נשמע והקול רבים  ימים  עברו לא.  באדמה״
  שייבלע,  דווקא  זו  קללה עליו לגלגל  ראה מה הקטן עמרם את  כששאלו. התרסקו
 לשבח)  (עלינו"... באדמה  השיב:  ונבלע ציצית  מצות על  לגלג   קורח גם" ,באדמה
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  256מתוך 'אפריון שלמה' גיליון  -פקחות של שטות  

 
קשה לו עם הכעס   פעם אחת ניגש אחד הבחורים בישיבה למשגיח, וסיפר לו שמאוד

פעם אחת היתה איזו   סיפר לו המשגיח סיפור: ... והמחלוקת, הוא לא מצליח להתמודד עם זה
נפשות, אבל   שהצליחו לחדור לסיפונה שודדי ים, אמנם הם לא באו על עסקי ,ספינה בים

את הספינה. כשהשודדים פילסו דרכם    ודאי שהם הגיעו על עסקי ממון, להשתלט ולשבות
 ... תווכחים ביניהםהספינה, הם לפתע שמעו את מנהיגי הסיפון מ  אל עבר חדר הפיקוד של

 
למצוא שם מרגליות,    אחד מהם מתעקש לעצור על האי הסמוך, הוא שמע שבנקל ניתן

ואילו רב החובל השני לא מוכן לשמוע על כך,  . מזה גם יש שם חיות מאוד מיוחדותץ וחו
וככה הם התחילו לריב, לכעוס ולצעוק עד  ...  רוצה להמשיך בהפלגה כרגיל הם ממהרים והוא

  בדיוק באותו הרגע, פרצו שודדי הים לחדר הפיקוד, כפתו את .התקוטטושכמעט ו 
כמובן  .והשתלטו על הספינה  המנהיגים של הספינה בידיהם וברגליהם, תפסו את ההגה

   .ששני המנהיגים של הספינה פסקו מלריב ושתקו
 

על  התווכחו, כי פשוט אין כבר   זה ברור שלהתווכח הם כבר לא שאל המשגיח את הבחור: 
הרי רק לפני כמה רגעים הם רתחו  ?... אבל למה הם כבר לא כעסו אחד על השני... מה

 ?! מזעם
 

בעל הבית, הוא מנהיג את   כשהם הנהיגו את הספינה כל אחד חשב שהוא  הבחור וענה:  חשב
  דברו. לכן כשזה אמר לעצור וזה אמר לא לעצור, הם  הספינה, והספינה נוסעת רק על פי 

אבל ברגע שהם היו כפותים וקשורים, הם  !!!  ה שלא ישמעו לו?! הוא המנהיגהכיצד ז ... רתחו
כל אדם חושב  ... מנהיגים שום דבר, ממילא אין להם שום טעם לכעוס הבינו שהם כבר לא

 ... שהוא מנהל את העולם שהוא המנהיג של הספינה שלו, הוא מדומיין
 

אבל אדם שחי באמונה,  ... מתעצבןאז אם הוא מאחר הוא ,  12  -הוא חייב להגיע לפגישה ב
ושהוא בסך הכל מנוהל, הוא מפסיק לכעוס ומפסיק    ,אדם שמבין שהקב"ה מנהל את העולם

מה זה 'פיקח'? פקחות זה קשור לעיניים... ?". קרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו" .לריב
 נקרא 'פיקח'.    עין השכל! ומי שיודע לפקוח אותה –אבל יש גם 'עין שלישית'  ". "פוקח עוורים 

   !את הנולד! השכל רואה רואהלכן החכם נקרא 
 

איך השכל שלו לא עבד?!  ?! אז מה הלך כאן!... קורח הרי היה אדם שידע להשתמש בשכל
  .'זו'. 'זו' בגימ' י"ג   –התשובה היא כי הוא ראה לשטות  ?! איך הפקחות שלו לא הצילה אותו 

אם עין השכל פקוחה זה דבר חשוב, אבל כל זה  ... קרח 'ראה' את י"ג עיקרי האמונה לשטות
חכמתו של   !הפקחות היא מוקש -להאמין בי"ג העיקרים... אם אין אמונה   בתנאי שהקדמת

 ... אדם מתקיימת אך ורק אם יראתו קודמת לחכמתו
 

ח ְפּתַ יהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוּתִ ְבַלע ּפִ יֶהם ְוֶאת ֹאָתם ַוּתִ ּתֵ ל ְוֵאת ּבָ ר ָהָאָדם ּכָ ל ְוֵאת  ְלֹקַרח ֲאׁשֶ  (טז,לב)  ָהֲרכוּשׁ  ּכָ
  שמתואר  כפי רב  כה היה  ורכושו,  איתו   יחד  נבלע קרח של הרכוש  שגם מדגישה  התורה 
 .  האוצר כל  של  לכספות  במפתחות טעונים שהו חמורים  שמונים לו שהיו כדי   :ל "בחז

 
  יש :הספורנו עונה  ?ממנו  ייהנו שאחרים האדמה שקיים פני על הרכוש נשאר  לא למה לשאול ויש
 לו   נחשב מאבד אותו, אותם  ומצא  עני ובא   ח" ש אלפיים  לדוגמא איבד אדם  שאם דין

  זכויות כאלה יהיו  שלקרח  רצה לא  ה" הקב אבל   .למצוה  התכוון  שלא  פי על  אף, צדקה מצות
 . רכושו כל   את לאבד החליט לכן   זכויות המון לו  ויהיו   אוצרו  את שימצאו

 )א"שליט יוספי יהודה הרב מישרים המגיד(
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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 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 

 פיטורין לטובה 
אחד ממשתתפי השיעור  ,  הביא מעשה שהתרחש בעיר ראשון לציון  'אוצרות התורה'בספר 

בבית הכנסת "נאות שקמה" התחזק בעבודת ה', והקדוש ברוך הוא הזמין לו פרנסה טובה,  
מינו אותו כאחראי לחלק תרופות לכל בתי המרקחת של קופת חולים מאוחדת. וכך עבד  

במשך שנים. אך דבר אחד העיק עליו, כי אין בידו זמן רב ללמוד תורה. אך הודה להקדוש  
וסיפר כי   באחד הימים, בבואו לשיעור נכנס מדוכדך כולו.  .א על פרנסה שזימן לוברוך הו

שבוע קודם נסע  : הודיעו לו בעבודה על פטוריו, ואף שלחו לו מכתב פטורין! ופרט מדוע
להעביר תרופות לבית המרקחת ב"מודיעין עלית", בית המרקחת ממוקם בעליית הרחוב,  

יצא להמשיך בדרכו. והנה מגלה כי מכוניתו נעלמה,   לאחר שמסר תרופות וסדר את עניניו 
לפתע שמע קולות המולה במורד הרחוב, הוא נחפז לשם,   .חפש אותה בכל האזור אך לשוא

 ולהפת־עתו רואה את רכבו תקוע בקיר, וקהל האנשים שהתאסף מנסה לאתר את הנהג. 
לעיניהם הדרדר הרכב  מיד התקרב לרכבו, ועדי ראייה כתרוהו וספרו לו את גדל הנס, כאשר 

מלבד הרכב  , עבר כמה צמתים ומדרכות ונבלם בגדר, וברוך ה' לא ארע אסון , במורד הרחוב
ואף מהמועצה של העיר הגיעו וצלמו את המאורע ופרסמו אותו בעתון מקומי   .שקבל מכה

  תחת הכותרת 'נס גדול היה פה'. ויהי הדבר בעיניו לפלא, כי החנה את הרכב כרגיל וכיצד זה
מנהל העבודה בשמעו את אשר ארע, קרה לו אל משרדו והודיע לו שהוא מפטר   ?הדרדר

אותו מהעבודה, מאחר ואינם מחזיקים נהג שאינו זהיר. המקרה גרם לו עגמת נפש גדולה,  
לפניך שתי אפשריות,  " אולם רבו הרגיעו ואמר לו: . מאחר וזה מקור הפרנסה היחיד שהיה לו

או לקבל את הנסיון בחסר אמונה ולהיות בצער ובעגמת נפש, ולא תועיל בזה מאומה. או  
להאמין באמונה שלמה שהכל מאת הבורא והכל לטובה, וכבר הבטיח הקדוש ברוך הוא  

ש"הבוטח בה' חסד יסובבנהו", ואם תתחזק באמונה ובטחון, תזכה להווכח שכל מה שארע  
ואכן האיש  ".  ק לטובתך, שהאדם הבוטח בה' זוכה לראות את הטובה בעיניולך הוא אך ור

קבל על עצמו להיות בשמחה, ולהאמין שכל מה שעושה ה' הכל לטובה, וכך היה, שבכל פעם  
עברו כמה  !". כאשר התעניינו חבריו במצבו, השיב בשמחה: "הכל לטובה, בבואו לשיעור

ורנות משמחה ובשורה בפיו: יש לי עבודה ונהג  חודשים, והנה מגיע הוא לשיעור כשפניו ק 
מנהל העבודה חפש מחליף לתפקידי, ועד עתה לא מצא אדם  : צמוד! וכה ספר בהתרג־שות

אמין שעושה את העבודה באמונה ומדייק בזמנים כמוני. והנה יום אחד התקשר אלי והזמין 
נהגתי בזהירות, לכן  אותי למשרדו, כאשר הגעתי, הורה לי לחזור לתפקידי, אך מאחר שלא  

מהיום יתלוה אלי נהג צמוד שיסיע אותי לכל המקומות, ותפקידי יהיה רק לחלק תרופות  
והוסיף ואמר שמשאיר לי את אותה משכרת כדי שאחזור לעבוד טוב כפי שעבדת  !  ותו לא

קודם. הוסיף האיש ואמר: מעתה גם נפטרה בעייתי על חסר זמן בלמוד, כי מעתה שיש לי  
 !, אוכל לקיים "ובלכתך בדרך" במשך כל זמן הנסיעהנהג צמוד
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   דבר העורך
  . "יַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלוִ "   :)א,  טז(  פרשה ה  תחתפו

 לעורר,  העדה  ךמתו  נחלק  להיות,  אחד   לצד  עצמו  את  לקח
 . )י"רש( הכהונה  על

  יה ה  הפסוקים  ובהמשך  ' ַוִּיַּקח ֹקַרח '  במילים  מתחילה  הפרשה
 מה   מציינת  האינ  התורה   אך,  לקח  מה   כתוב  להיות  צריך
מהוז,  אחר  לצד  עצמו  את  שלקח  מבאר  י"רש.  לקח  ה 
  פירש  וכן .  כלום  לקח  לא  שקורח,  ללמדנו  רצתה   התורה ש

 . נטלו ליבו אלא כלום לקח לא? לקח מה - ן"הרמב
  לצייד   זאת  להמשיל  ניתן  הדברים  את  להמחיש  מנת  על

  אליו   מתקרב  שהוא  נניח.  ןָיׁשֵ   בצבי  קלונית  לציד  היוצא
 צד הוא!  רורב?  ביד  משהו   לו   יש.  אותו  ותופס ,קטשב-בשקט
  והוא   ן ָיׁשֵ   נמר  ורואה   לצוד  יוצא  שצייד,  נניח  אבל!  צבי

  לו   יש .  וייד  בשתי  עליו  ומתנפל  בשקט  אליומתקרב
 ...בוקר ארוחת - יש לנמר אולי?... משהו

,  יםהאלוק  איש,  רבינו  משה  על  לחלוק  הלך  כשקורח
 הים  את  וקרע  צריםמב  הניסים  כל   את  ידו על  חולל  ה "שהקב
  עלה ,  הסלע  מן  מים  והוציא  ,מן  להם   הוריד,  ישראל  בני  לפני

  סיכוי   שהוא  איזה  לו  יש  האם,  התורה  את  והוריד  לשמים
 לא  וכלום   'ַוִּיַּקח ֹקַרח'!  מראש  אבודה  מערכה  וז  הרי?  לנצח

 ...אותו לקחה האדמהלקח. אלא 
  השלכותיה   את  לתאר  אין.  המחלוקת  היא  מאוד  גדולה   רעה

 הנגרם  הגדול  הצער  מלבד.  הצדדים  כל  על  הנוראות
 אדם  של  פרנסתו  לקלקל  גם  היא  עלולה ,  ומהכעס  מהמריבה
   .ביתו את לכלכל ממנו ולמנוע
 המלקט,  ל"זצ"  מוסר  שבט"ה  בעל  לגאון"  הצדק  מעיל"  בספר
 ספרים  ומשאר  מהזוהר,  מהגמרא  ,מהמשנה  ל"חז  דברי
  תה שהי  זמן  שכל,  מדרש  מובא  -  הצדקה  מעלת  גודל  ןיבעני

 של  סופו   עד,  נוירב  משה  על  ועדתו  קורח  מחלוקת  בישראל
, עדתו  וכל  קורח  ובבליעת  הארץ  בפתיחת  שהתבטא  הסיפור

   !לישראל ןמַ  ירדלא
  נשים  אנשים, ישראל כלל. הדבר  משמעות את מנוצ לע נתאר
 -  יומם  בני  תינוקות  אף  היו  וביניהם  ,יהודים  מליוני  -  וטף

,  רחו צ   תינוק   מעים וש  כאשר  !לחלוטין  אוכל  ללא  נותרו
  ,אותו  תרגיע  ובכך,  לאכול  לו  תיתן  שאימו  מחכים  כולם
 מתגברות   ו צרחותי   -  אוכל  לה  אין,  חלילה,  אם  אולם

  מליוני   על  לחשוב  נורא  .נפשו  להשיב  במה  ואין,  והולכות
 ,קטנים  ילדים  הם  הגדול  רובם  אשר,  במדבר  אנשים

 לתת  אפשרות  ואין  -  השמים  לב  עד  מגיעות  וצרחותיהם
  מבאר"  מוסר  שבט"ה  ?כך  ישראל  נענשו  ועדמ! לאכול  םהל

  משום   היא  הדבר  סיבת  כי,  הקדושים  הספרים  בשם
  מסכת  הקדוש  ה"של("!  פרנסות  מאה  דוחה  אחת  מחלוקת"ש

 ואף,  הפרנסה  מתברכת  אנשים  בין   שלום  שורר  אשר. כ)יומא
" הפסוק  על  ל"חז  שאמרו  כמו.  הברכה  שורה  בכסף ַהָּׂשם  : 

  יש   כאשר  -  )יד,  קמז  תהלים("  ים ַיְׂשִּביֵעּטִ ם ֵחֶלב חִ וֹ ְּגבּוֵל ָׁשל
ַיְׂשִּביֵע',  שלום  גבולך  וכל,  בעולם  שלום ִחִּטים   -  'ֵחֶלב 

 בויטמינים,  התזונתיים  הערכים  כלב  עשירות  יהיו  החיטים
 !בשפע  ומבורכת  רבה  תנובה  מהן   להפיק  ויצליחו,  רבים
. פרנסות  מאה  דוחה  אחת  מחלוקת,  שלום  אין  כאשר,  אולם
 ויחשב,  שונים  מקורות  ממספר  משכורות  יקבל  שאדם  ןיתכ

  היא   מחלוקת  ל"רח  כשמתחילה  אך,  כלכלית  מבחינה  מסודר
  : ותוהה  האדם  לו   עומד  ואז ,  הפרנסות  כל  את  והורסת  דוחה

 פתאום  מה?  נגמר  שהוא  יתכן  איך?  הכסף  לי  נאבד  מדוע'
  ת קוהמחל  -  היא  אחת  אלו  לתהיות  התשובה  אך  ?'ניזוק  הוא
 .טובה  חלקה כל שכילתה היא

 
 
 
 

 

 
 
 

   דבר העורךהמשך  
 מעיל" ה  מסיים  -  ושלוה  שלום  בישראל  ששררו  זמן  כל

, להם  מזומנת  היתה   ישראל  של  ופרנסתם,  המן  ירד  -  "צדקה
 .הפרנסה נדחתה, המחלוקת כשהתחילה אך

 לראות  הספיקו   גילם  ממרומי  אשר,  ישראל  יגדול,  ואמנם
 ם פרטיי  אנשים  של  חייהם  במהלך  ותולחז ,  רבות  קהילות
  היה   אשר  כל  את  איבדו  פתאום  ולפתע,  נהדרים  חיים  שחיו
 מצב  בישראל  היה  כאשר  כי,  מעידים,  לטמיון  ירד  והכל,  להם
  איש   בין  וברעות  בשלום,  והוובאח  באהבה  פגמים  היו  שבו

ויוסיף יו.  פרנסה  ניי בעני  הדבר  התבטא,  לרעהו החכם  שמע 
 ת כמו מאש.וקירחיק עצמו ממחל, ולקח

 

 
 

   
קורח .א ואבירם,  מחלוקת  ודתן  לבסוף   ועדתו  פלת  בן  (און 

מהמחלוקת) רבינ  -הנשיאים    250-ו  ניצל  משה  ו כנגד 
 ואהרן הכהן. 

משה מתפלל, מנסה לעשות שלום, וכשלא הסכימו, הציע  .ב 
כולם  שיביאו  ע"י  למחרת,  חדש  גדול  כהן  לבחירת  נסיון 

ע ומם  מחתות  הכהקטורת,  את  יבחר  ה'  הגדולתוכם    ן 
 החמורה).  לגודל העבירה  -(ומי שלא ראוי לכך, ימות  

ו .ג קטור  250-קרח  עם  מחתות  מקריבים  ואש הנשיאים  ת 
הפנימי, ועם ישראל באו לראות מי ִיָּבֵחר, והיתה במזבח  

גזירת כליה על כל עם ישראל, ומשה התפלל שייענש רק 
 . קרח ולא שאר כל בני ישראל

ממקום .ד יתרחקו  שכולם  ציווה  ואהליהם,   ה'  עדתו  קרח, 
 לום, ולא הסכימו. ך שוב לנסות לעשות שומשה הל

ישראל,   .ה  לבני  משה  ַמְתֶנה  ועדתו ִיָּבְלעּו    שאםאח"כ  קרח 
הוא   ה'  וכי  אמת  משה  שנבואת  יעיד  הדבר  באדמה, 

לא   ואם  גדול  לכהן  אהרן  את  למנות  אותו  אז    -שציווה 
 נבקעה האדמה, ונבלעו בה קרח,  -  לא ה' שלחני. העונש

קביל ובמ רכושם. וכל משפחותיהם כל  ואבירם,  דתן עדתו,
 הנשיאים שהקטירו את הקטורת, נשרפו באש.   250 -

לצפויצ .ו  ה'  השרופים, ווי  במחתות  העולה  מזבח  את  ת 
 זכרון למאורע הנורא.

 איסור עשיית מחלוקת, והאיסור לחלוק על הכהונה.   .ז 
ה  שו קרח ועדתו, מיד התחילנענתלונת בני ישראל על ש .ח

מתו  מגי בה  ועמד   14,700פה,  קטורת  הקטיר  אהרן  איש. 
 ין החיים לבין המתים ותיעצר המגיפה.  ב

המחלוקת .ט מַ   השקטת  הנחת  השבטים ע"י  נשיאי  ּטֹות 
ראיה   -בקדש הקדשים, ורק מטה אהרן פרח והוציא פרי  

 נוספת לבחירתו של אהרן לכהן גדול.  
 .למשכןשלא יכנס זר ור  ויים: לשמהל תפקיד .י 

בשר חטאת בהמה, 1  הנאכלות במקדש: כהונה  מתנות  כ"ד .יא 
ה2 ודאי,  3עוף,  וחטאת  ציבור  5  ותלוי,4אשם  ושתי  6שלמי 

) הפנים,  ל7בשבועות),  הלחם,  המנחות, 8חם  ומותר 
 ולוג שמן של מצורע. 10ומנחת העומר, 9

בירושלים: מתודה, 13  ביכורים12בכור,  11  הנאכלות  המורם 
 יתנים לכהנים.ת קדשי קדשים נורוע14 ושלמים,יר איל נז

ישראל: ארץ  ראשית 18בכורים,  71חלה,  16תרומה,  15  בכל 
פדיון פטר חמור, 21  ,הבן  פדיון20זרוע לחיים וקיבה,  19הגז,  

 וגזל הגר.24, וחרמים23שדה אחוזה  22

 "דבס

 א"פתש  סיון חכ"              זצ"ל ןילשטיד מו"ר הרב יעקב א לע"נ    ן מוקדשלוהע               אי"שנה   522ס' עלון מ 

שבת שלום 
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 התפקיד שלו... חד וכל א  
העדה    חר, להיות נחלק מתוךאצד  ו לאת עצמ  לקח  : וברש"יי

 .  לעורר על הכהונה
אחר   לצד  עצמו  'לקח  הזו,  הדברים  אריכות  סיבת  תמוהה 

נחלק', ש  להיות  כמו  קורח',  'ויחלוק  כתב  לא  מתרגם ולמה 
'ואתפליג'?   ר  ישעוד  אונקלוס  בדברי  ראה ש"להעיר  ומה  י, 

לחלוק מ  קורח  בן  שעם  אליצפן  של  נשיאותו  על  נתקנא  ה, 
, א"כ  ורנשיא על בני קהת על פי הדיב   הו משהמינ, שעוזיאל

לקורח לענות  צריך  משה  זו    למה  לא  הרי  אהרן,  כהונת  על 
ו המטרה שלשמה התעורר קורח לריב עם משה, ואלא שאינ

יכול לומר 'מקנא אני באליצפן', לכן הוא מתלונן על בחירת 
"  מה  אזאהרן,   שאמר  הכהונה,  על  תשובה  לו  ְוַאֲהֹרן  תועיל 
 .  (במדבר טז, יא)  ו"נּו ָעָליּוא ִּכי ַתִּליַמה ה

הפרשה   בסוף  ח)  (יגם  רשכח,  וערערתב  קורח  שבא  לפי   "י: 
ד מתנות כהונה  "כנגד אהרן על הכהונה, בא הכתוב ונתן לו כ

 ך נסמכה פרשה זו לכאן. בברית מלח עולם. לכ
לערער  רורבריך  וצ קורח  מטרת  עיקר  היה  זו  לא  הרי  כנגד  , 

כנגד   אלא  אליצפן.אהרן  מחלאך    נשיאות  קו באמת   רחוקת 
כי כלל    -  יתה מריבה, אלא חלוקה, והביאור הואועדתו לא ה

היא   והאמת  ומלכים,  נשיאים  לויים,  מכהנים,  בנוי  ישראל 
לאנשים   וכבוד  תפקידים  חלוקת  זו  אלא ימסוישאין  מים, 

תפקידים  ישנם  שבתוכה  אחת,  חטיבה  הוא  ישראל  כלל 
ם  לעיניי  טרה. וכשם שאין מקום חם ישיגו כולם את המ שמכו
יחידה   -זניים ששומעות, משום שכל האיברים  נא באולהתק

י כל "אחת הם, שמבין כולם נעשה 'אדם', כך בכלל ישראל, ע
ם ואיחידה אחת שלימה של עם ישראל.  התפקידים נשלמת  

אין מקום להתקנא למה פלוני נשיא, משום שאינו נשיא    ךכ
וכמו  לעצמו א הכלל,  למען  א  ל  ):י(הוריות    ראשאמרו בגמ לא 

י נותן לכם, אלא עבדות. כך מעיד רבי משה שמואל אנ ררהש
: שמעתי מרבנו הרב תתקצא)  " עמ'לשמש שם אהל"( ל  "שפירא זצ
ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם " )מט, א ויחי  שת בפר(ל, ששאל "מבריסק זצ

כל  יעקב את  ", שאסף  ת ַהָּיִמיםֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרי
", שכל  ֵּבַר ֹאָתם ְּכִבְרָכתוֹ יׁש ֲאֶׁשר  אִ ב "תוכ  השבטים, ואח"כ

שבט קיבל את הברכה המיוחדת שלו, א"כ מדוע אסף את כל 
יכול היה לקרוא לכל שבט בנפרד. אלא   הלא  השבטים יחד, 

בט יהודה בנפרד,  שברך את יהודה במלכות, וכי זו ברכה לש
להם שבט של מלכות. יהיה  רכה לכל כלל ישראל שהרי זו ב

אוכש יששכבירך  רק  ת  ברכה  זו  וכי  בשותפות,  וזבולון  ר 
ברכה זו  וזבולון,  ישראל  ליששכר  כלל  כך, וכשמבינים  .  לכל 

שוב אין מקום לקנאה ותחרות, כי כל אחד צריך לעשות את 
אי אפשר בלא למען הכלל, וכמו ש  חלקו בעבודה המשותפת

ונשיאיכה אנים  אי  כך  לם,  בלא  וישרפשר  והכלל  ויים  אלים, 
כנבנה   "מבין  ִּדְגלוֹ ולם  ַעל  ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהּו  ַעל  א,    "ִאיׁש  (במדבר 

אחד   לקח את עצמו לצד'תה שהוא  הי  קורח  וטעותו של  .נב)
העדה מתוך  נחלק  אלא    קורח,  'להיות  מריבה  עשה  לא 

מלש בגמ  וןמחלוקת,  וככתוב  חלקים,  לכמה  א  ב(ב  ראחלוקה 
בים ני חלוקת האחים נחש ת המת לפכסי ירוששנ  )קכג:  ראבת
הבתפ שיעורוסת  ה'קובץ  ומבאר  אין  ית,  זה  שבמצב  ים' 

חלק   הכל  אלא  מעורבים,  חלקים  כמה  של בירושה  אחד 
לאחר   ורק  כאחד,  שותפים  היורשים  כל  שבו  הבית,  תפוסת 

ביניהם   חולקים  את  -שהאחים  הופכת  החלוקה  הרכוש    אז 
זו הוא    על דרךויות פרטיות רבות. ומבעלות משותפת לבעל

שנא ק'וי  מרמה  הנשיאות ח'ורקח  לתפקיד  שהתייחס   ,
ִּכי "טען    הזל  וע  כתפקיד של איש לעצמו, ולא כחלק מהכלל.

שכולם מושלמים, ואינם   (במדבר טז, ג)"  םָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשי
צריכים לעזרת אחרים להשלים אחד את השני ולהיות כלל,  

אחד כל  ו  אלא  עצמו,  בפני  הנשיאות    ןכעל  שלם  תפקיד 
איוהכ השלהונה  כללנו  כב   מת  של  הבדלה  אלא  וד, ישראל, 

ה'לכן  ו קהל  על  תתנשאו  משה  ומשום    .מדוע  צריך  היה  כך 
וכ הנשיאות,  על  רק  ולא  הכהונה,  על  לו  היה  להשיב  כן  מו 

שמחלוקתו    משום  כהונה,  מתנות  י"ע  הכהונה  את  לחזק  צורך
הכהונה,   את  גם  ה ערערה  הינה  הכהונה  וכבוד כאילו   עדפה 

מסוי  שבט  עישל  פם  אלא    ניל  כן,  אינה  והאמת  אחרים, 
והם כהנים עבור כולם,   )(נדרים לו:הם שלוחי ישראל    הניםהכ

 ]שבת ומועדים[                                        .ולא עבור עצמם

      

מצא  -     אחת    קרח 
 טמוניות שהטמין יוסף  ממ

מטקי.)  (סנהדרין  ראבגממובא   "ג'  ה:  יוסף מוניות  טמין 
במצרים, אחת נתגלתה לקרח, אחת לאנטונינוס בן אסוירוס 

  .ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא"
חי'    מבאר איש  יהוידע'ה'בן  שלש)  ('בן  מטמונ :  ד"ה  יות  ג' 
התבואה,שהטמ ממכירת  שקיבל  מכסף  היו  יוסף  ונתחלק   ין 

 .  רהזבודה  קיבל מעובדי עש  סףכ א.הכסף לג' חלקים: 
עובדי    סףכ  ב. שאינם  מאנשים  היו  רהזבודה  עשקיבל  אך   ,

 בידם גזל וגניבה.  
 כסף שקיבל מאנשים ששמרו ז' מצות בני נח.   ג. 

, רהז ה  בודעמצא המטמון הראשון, שהיה מכספי עובדי    קרח
לבו ראוי  שאינו  ומשוקץ,  מאוס  ממונם  בחלק שהיה  א 

עשה   זה  ולכסף  אהקדושה,  מטמון  שיוסף  כסף  וכל  ל חד, 
שמים   רהזבודה  ע  עובדי בהשגחת  נכנס  למצרים  שהובא 

זה   ומטמון  נס,  בדרך  כן  ביררו  שמים  בידי  כי  זה,  למטמון 
 נתגלה לקרח וירד לטמיון, כי בלעתו הארץ. 

 -  "שני עשירים עמדו בעולםא:  מוב  ז ה)" פ  (אסתר רבהובמדרש  
לישר לאחד  ואחד  להאל,  עמד  ולא  אלא  עכו"ם,  ממונם  ם 

  -הרשע    והמןת שהטמין יוסף,  צרושמצא או  -  קרח :  לרעתם
 . לקח אוצרות מלכי יהודה"

 
 

  

  הבוטח בעושרועשיר  -  
מובא סיפור נפלא: מעשה   (שופטים עמ' עז)לועז' ב'ילקוט מעם 

בעה שהתגאה  גדול  בעשיר  היושרויה  וספינות .  בתים  לו  ו 
מלואו כסף צרות  שלא   אות  בטוח  שהוא  אומר  והיה  וזהב, 

שביבשה   נכסיו  ויאבדו  יארע  אם  שאפילו  מרעב,    -ימות 
 עדיין יש לי הרבה ספינות בים. 

וז   יום כספו  את  למנות  לאוצרו  נכנס  ולאוצר אחד  הבו, 
כבדה, ברזל  דלת  הי  התקין  נסגשאם  איש  ל  -רת  תה  היה  א 

לפתחה   וזהיכול  מבחוץ,  רק  לה  עשה  מבפנים,  ישמר כדי 
ממונו  מג למנות  העשיר  כשנכנס  יום  ובאותו  נסגרה   -נבים, 

עליו הדלת, ולא יכול היה לפתחה, וזעק זעקה גדולה, וצעק,  
ד וכבדה מאיתה הדלת אך צעקותיו לא נשמעו בחוץ, לפי שה

יק לו, כי לא היה  ועבה, וכך עברו שעות והתחיל הרעב להצ
  ו מרעב.מה ימים נפח נפשל, ולאחר כלו מה לאכו

חיפשוהו   שנעלם,  ביתו  שאנשי  כשראו  ימים,  כמה  לאחר 
ומשלא פתח   ודפקו על הדלת,    -ואמרו: אולי נסגר באוצרו. 

הדלת,   שפתחו  הברזל  באומנות  גדולים  מומחים  הביאו 
 אדונם מוטל מת.   ומצאו

שלומכאן   גדול,  מוסר  אדם  וזהבו,  ילמד  בכספו  יתגאה  א 
הקש גאם  ברעב  ב"ה  למות  האדם  על  לו   יעמדו לא    -וזר 

 ...אוצרות קרח



 

 

 סיפור  -חכם כבוד תלמיד   - 
א, שנכח  את הסיפור הבא סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"

 סלבודקא". "מעשה בהיותו נער בישיבת במקום ה
השתתף   שמחת ''שבע ברכות'' בה  בעיצומה של הדבר אירע  

זצ איש"  באוזני  "ה''חזון  עלו  מהרחוב  שמחה  קולות  ל. 
תהלוכת  מתקיימת  ברחוב  העלה:  קצר  ובירור  המשתתפים, 

 נסתהכת  ספר תורה. שמחה רבה היא, אלא מאי? בי  הכנסת
 וגי היראים לדבר ה'. ים לא היה מחאליו צעדו החוגג

ק:  החוגגים, וה"חזון איש" פסלצאת או לא לצאת? התלבטו  
אחד  יוצאי של  דעתו  ברם,  התורה!  ספר  את  ללוות  ם 

לכשעצמו,   ידוע  גאון  מעמד,   באותו  ששהה  החכמים   מתלמידי 
הי החליט להיוותר תה נוחה מהנהגלא  הוא  ת ה"חזון איש". 

את   וללוות  לצאת  ולא  הורהתפר  הסבמקומו  איש".   " חזון 
מילה כך  על  לומר  בלא  בדממה,  ושב  שבע  יצא  שמחת   .

כסדרה,   התנהלה  חשובי  הברכות  הגיע.  המזון  ברכת  וזמן 
ת"ח אותו  של  ותורו  בברכות,  כובדו  לברך   היושבים  הגיע 

בצלמו".   האדם  את  יצר  "אשר  פלא; ְראֵ אך  ברכת  זה  ה 
האדם   את  יצר  "אשר  היו:  הרב  מפי  שיצאו  המילים 

אותו    ה...''!בחכמ כאשר  היושבים  בין  עבר  פליאה  של  רחש 
רב, שהתעשת ושב לברך בשנית, חזר שוב על טעותו: "אשר 
יצר את האדם בחכמה"... כאשר אותו ת"ח שב בשלישית על 

יצ "אשר  פני טעותו:  על  עלתה  בחכמה"  האדם  את  ר 
כי  הנ התחושה  ריחפה  ובאוויר  ממש,  של  צחוק  בת  וכחים 

עלבו את  גובה  הקבהתורה  כבוד נה!  ביזוי  על  נפרע  "ה 
כשלא  איש"  ה"חזון  בכבוד  שפגע  רב  אותו  חכמים!  תלמידי 
בביזיון   פעמים  ג'  לקה  התורה,  הספר  את  ללוות  עמו  יצא 

 ]םדרך עץ החיי[                            ...לעיני כל קהל הנוכחים
  

 

 
עראמה מסביר   יצחק  יצחק":   רבי  "עקידת  בספרו  זצ"ל 

הי המקדש,  הכהנים  בבית  במשמרות  עובדים  מה ו  כן  אם 
 עשו בזמנם הפנוי? הקדישו זמנם ללימוד תורה. 

ללמדנו שאל לנו להיסחף אחר טרדת העבודה והפרנסה יתר 
להקדיש   אלא  מידה  לתורה  על  עיתים  ולקבוע  ללימוד  זמן 

יום   וכל בכל  לה'.  קודש  שהם  ובמועדים  בשבתות  ובפרט 
ו עד שיקויים בו הפסוק:  המוסיף בשקידת התורה מוסיפים ל

 ['מעין השבוע'] ".       ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש"
 

 

 מחלוקת שהיא לשם שמים
חיים  יוסף  עזצוק"ל  רבנו  יהוידע",  "בן  בספרו  על  ,  בכך  ומד 

הגמרא   בדברי  המובאת  בב(הנהגה  מציעא  במסכת  :  ).לגא 
זה על  זה, וקורעין  שבבבל עומדין זה מפני  "תלמידי חכמים 
זה". וכך הוא כותב: "מפני כי תלמידי חכמים שבבבל, מחמת 

זה! עם  זה  ממש  ונלחמים  לזה  זה  מקשים  וכמו   חריפותם, 
בגמרא   כדשכתוב  תלמ).(סנהדרין  אלו  'חובלים  חכמים :  ידי 

בהלכה', לזה  זה  שמחבלים  נלחמים   שבבבל,  אותם  והרואה 
זה   עם  באמת    -זה  אך  זה,  את  זה  שונאין  שהם  ֶאת ' חושב 

'! ולכן, כדי שלא יחשבו העולם שהם שונאין זה  ְּבסּוָפה  ָוֵהב
לזה   זה  גדול  כבוד  עושין  לכך  זה,  את  זה  ומזלזלים  זה  את 

זה  בקימה, לעמוד מלא קומתם, כדי להראות שהם אוהבי ם 
   !"את זה ומייקרים זה לזה

( 
 מובא  ,הקטורת  ידי   על דוקא  המגיפה  נעצרה  מדוע  פלא  טעם

:  לשונו  וזה   )יג  פסוק  כאן(  י"ברש  ומובא)  ה,  זי   רבמדב(  במכילתא
  אחר   ומרננים  מליזים  ישראל  שהיו   לפי,  בקטורת  למה"

 על,  ואביהוא  נדב  מתו  ידו  על  ,הוא  המות  סם  לומר  הקטורת
, הוא  ברוך  הקדוש  אמר,  איש  ומאתים  חמשים  נשרפו   ידו

 ". הממית הוא והחטא, הוא מגפה שעוצר תראו
  היתה   אחת  שפעם,  מובא  ).אק  ףד(  וירא  פרשת  דושהק  בזוהר
 אל  שילכו  העיר  לאנשי  אחא  רב  הו וציו',  טרשא '  בכפר  מגפה
  זה   ידי   ועל  ,הקטורת  פרשת  את  ויאמרו  העיר  קצוות  ארבע
 .המגפה נעצרה

 לגדו  ענין   הוא  הקטורת  ן יועני"   :' היום   סדר '  בספר  בוכת
  ראוי,  נפשו  ועל  עליו  החושש',  וכו  רע  ופגע  נגע  כל  לבטל

 הקטורת  ןי עני  כל  ולכתוב,  הזה  ןי ניבע  עוז  בכל  להשתדל
  בבוקר   אחד  עםפ  אותו  ולקרות,  אשורית  בכתב  כשר  בקלף
 ". ערב ואני, גדולה בכוונה ובערב
 וקיבץ  אסף  )כו  אות,  ק  מערכת(  ' ישראל  סגולות '  ובספר

 עשר   אחד  ומנה  וספר,  ושיםהקד  בספרים  שנכתבו  הסגולות
 :  הן  ואלו, הקטורת באמירת שיש סגולות

  .רעים וחולאים יפהמג בטלתמ. א
 .  וידי  במעשה  מצויה הברכה.  ג .  מלכויות משיעבוד ינצל. ב 
 . גיהנם של מדינה ינצל.  ד
 .  אחרא וסטרא והחיצונים הקליפות  מבטלת. ה 
 .  רעים הרהורים מבטלת. ז .  הכשפים מבטלת. ו 
 .הבא ועולם הזה  עולם, עולמות' ב וחלנ . ח
 .רואיו כל בעיני וחסד חן ימצא.  י .  מעליו הדינים  מסלק. ט
 ] אוצר פלאות התורה[                         . לעשירות מסוגלת. יא 

 

 
 

 "ומצלא מגנא התורה "
 על  שאיימה   אירופה  ברחבי  השתוללה  ונוראה  קשה  מגיפה

 חלה  במגיפה  שנדבק  מי  כל.  אליה  שהתקרבה  ומדינה  עיר  כל
  כשהתקרבה .  ממנה  נפטרו  אף  ורבים,  קשה  למצב  והגיע
 הרב,  דאז  הדור  לגדול  כך  על  הודיעו  ין'וולאז  לעיר  גיפההמ

  המגיפה   תגיע  כאשר,  בבקשה  לי  נא  הודיעו".  ין'מוולאז  חיים
 ימים  לאחר,  ואכן.  לתלמידיו  הרב   הורה ",  הסמוכה  לעיר

 חללים   והפילה  הסמוכה  בעיר  המגיפה  התפשטה  ספורים
 כל   את  להוציא  מיהר  הוא,  חיים  רבי  זאת  כששמע  מיד.  רבים
 כמה  ובכל  ,וגמרות  סטנדרים  עם   ובלרח  ישיבהה  ידיתלמ

  שישבו   )חברותות(  חוריםב  שני  העמיד  מטרים  עשרות
 שלומדים  בבחורים  ין'וולאז  העיר  כל  את  הקיף  וכך,  ולמדו
 הרב   הורה",  מגיפה  מכל  היחידה  וההגנה  השמירה  זו".  תורה

כן, וא .  במשמרות  וללמוד,  בלימוד  להפסיק  שלא  לתלמידים
 .  ין'זוולא עירב  ונעצרה  -  התקרבה המגפה
  זו   והיא   הדורות  כל  אותנו  והצילה  שמרה  הקדושה  התורה
  והשמירה  הרפואה והיא  -  בישראל  השכינה   להשראת  שגרמה

  הטובות   כל   כוללת   התורה   כי "  . משפחהכל  ו  בית  לכל
 .זצוק"ל עטר בן חיים  רבנו כותב", שבעולם

גיפה  ן המ שעדייבימים אלה  , שגם  עלינו לזכור,  יחד עם זאת
העולםעדיין   ברחבי  עלינו  קיימת  חובת ,  את  לעשות 

דולי  ג לנו    אומריםשולעשות מה  וע  לשמבודאי  ו  ,ההשתדלות
  .ישראל



 

 

 סיפור -שותף לקחת  -
הצדיק מאפטא, בעל ה"אוהב ישראל",   שנודע לו  מסופר על 

יין יהודי, אשר כל ברכותיו  רר מוזג  תגוירות מכי באחת העי
בציבור, התפרסם  הדבר  להתברך   מתקיימות.  נהרו  ורבים 

משורש מפיו.   האם  כוחו,  גדול  במה  מאפטא  הרב  התעניין 
צדקותו   את  שמסתיר  נסתר  צדיק  הוא  מוזג  ואותו  קדושה, 

אולי  בעבודה או  בכוחות בחנות,  זה  מוזג  פועל  חלילה,   ,
ע ולתהות על קנקנו של אותו  נסודיק להטומאה? החליט הצ

ב נסע  הרבנות,  בגדי  את  הרבי  הוריד  פשוטים מוזג.  בגדים 
כמה  למשך  בביתו  להתארח  מהמוזג  וביקש  עיירה.  לאותה 
בחפץ  אותו  קיבל  פשוט,  בהלך  מדובר  כי  סבר  המוזג  ימים. 

 מקום.   לב והקצה לו 
לא  אך  המוזג,  של  התנהגותו  אחרי  עקב  ישראל"  ה"אוהב 

גם לא צד  -יתירה של צדיקות נסתרת, ומנגד גה ו הנהראה ב
פ יהודי  זה  היה  טומאה.  בבוקר, של  המתפלל  ותמים  שוט 

 נמצא כל היום בבית המזיגה, ובלילה לומד מעט. 
 .  ..הרב לא ראה בהתנהגותו התנהגות יוצאת דופן

ג ימים  מספר  כשנודע  לאחר  זהותו.  את  למוזג  הרבי  ילה 
דת קודש; שמו של הרב בחרנרעד  למוזג לפני מי הוא עומד,  

 מאפטא היה מפורסם בכל קהילות ישראל. 
ה לו  מדוע  אמר  לי  לגלות  עליך  אני  גוזר  ישראל":  "אוהב 

מתקיימות ברכותיך". אמר לו המוזג: "רבי, אינני יודע מדוע  
י הן התחילו להתקיים, ברכותיי מתקיימות, אך יודע אני מת

ת במשך  בעבר,  לספר:  מוכן  אני  כך  ימת, ימסוקופה  ועל 
ההכנסות מבית המזיגה הלכו ופחתו, עד שיום אחד השלכתי 

 חות והודעתי לרעייתי כי בית המזיגה נסגר. את המפת
בבית  הכלכלי  המצב  ושבועיים,  שבוע  במשך  בביתי  ישבתי 

ואחפש לי    הידרדר, ורעייתי בקשה כי אסע לעיירה הסמוכה
ופרנסת המלך  דרך  על  נעלה  ה'  בעזרת  ואולי  נו שותף, 

סירבתיתפרתש אני  בעסקיי.    !.  מישהו  לשתף  לי  היה  קשה 
מנוס שאין  ראיתי  הסוס   כאשר  את  לקחתי  פתרון,  ואין 

והעגלה, ובדרכי לעיירה, בין שמיים וארץ ובין השדות, בחיק  
 הטבע, עלה במוחי רעיון שהשרה עלי שמחה עצומה.  

י מהעגלה, הרמתי ידיי כלפי מעלה ואמרתי: "ריבונו של  ירדת
רעעול אבל ייתם,  רוצה,  ואינני  שותף,  לקחת  עלי  לוחצת  י 

עולם, לשותף שלי! נתחלק בכל   אני עושה אותך, ריבונו של
 לבי התמלא שמחה על הרעיון.  "...הרווחים

נסעתי לעיירה הסמוכה ופניתי לסוחר ממנו קניתי בעבר יין,  
בהקפה. הסוחר האמין בי, ונתן לי חבית יין.  וביקשתי חבית  

לבי ואחזרתי  שותף מרתתי  מצאתי  השם,  "ברוך  לאשתי:  י 
ה ולא  שאלות  לשאול  פחדה  אשתי  כלל.  טוב".  אותי  טרידה 

 דבר ראשון לקחתי קופה גדולה והנחתי על השולחן.  
חצי   -הקופה היא של הקב"ה, ומעכשיו כל פרוטה של רווח  

כאש במגירה.  וחצי  בכסף  בקופה  קניתי  הקופה,  התמלאה  ר 
 "... להתקיים  ברכותיי התחילו מאז יים. לענ וחילקתי ויין, חלות

ואמר לו: "עכשיו   ישראל"  גמרא חייך ה"אוהב  זו  מובן.  הכל 
אמת  .מפורשת שותפות  העושים  אנשים  צורך    ,שני  אין 

אחד   של  חתימה  מספיקה  אלא  הצ'ק,  על  יחתמו  ששניהם 
חותם   אחד  אם  צריך  -מהם.  שותפות   השני  עשית  לפרוע. 

 מקיים".   ב"הך והקאמת עם הקב"ה, ולכן אתה מבר
ולעשות אתו   שותפות יהי רצון שנזכה כולנו לבטוח בקב"ה 

 בלימוד התורה, בפרנסה ובכל תחומי החיים!   אמת
 ]אמונה שלמה[

רבי בין    'תנורו של עכנאי''במחלוקת הגדולה בעניין טומאת  
גם רבן גמליאל היה מעורב.  כמים,אליעזר בן הורקנוס ובין ח

לטובעו,   נחשול  עליו  ועמד  בספינה,  גמליאל  רבן  בא  פעם 
בן   אליעזר  רבי  בשביל  אלא  זה  שאין  לי  כמדומה  אמר: 
של  'ריבונו  ואמר:  רגליו  על  גמליאל  רבן  עמד  הורקנוס. 

כבוד , ולא ל(להחרימו)עולם, גלוי וידוע שלא לכבודי עשיתי  
אבא   המלך,  בית  דוד  לכבודך  מצאצאיו)שהיה  (בית  אלא   ,

היחיד  ירגיל  שלא  בישראל,  מחלוקות  ירבו  שלא  עשיתי, 
מזעפו! הים  ונח  המרובים'.  על  הגמרא    לחלוק  מספרת 

רבי אליעזר ואחותו של רבן יתה אשתו של  ש'אימא שלום' ה
ר'  לבעלה,  נתנה  לא  ההיא  המחלוקת  ומאז  הנשיא.  גמליאל 

בתפילה  אלי פניו  על  ליפול  שח)(תחנוןעזר,  שאחיה, ,  שדה 
 רבן גמליאל, ייענש מהשמיים בתפילתו של בעלה.  

פעם היה ראש חודש, ולא ידעה אם חודש זה חסר או מלא,  
, ובטוחה היתה שבעלה לא ייפול ראש חודשוחשבה שהיום  

, אולם ר' אליעזר כן נפל פניו ואמר ראש חודשעל פניו בגלל  
ני פת  נה לעעני דפק בדלת, והיא נת"תחנון", ויש אומרים ש

קום!  לו:  ואמרה  פניו,  על  נפל  שבעלה  וראתה  ומים.  לחם 
 ומיד יצא שופר שרבן גמליאל נפטר.   אחי כבר נפגע!

נשאלה 'אימא שלום': איך ידעת? אמרה: מקובלני מבית אבי 
, שכל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה, (דוד המלך)אבא  

   .להוריד דמעותלפי שצער הלב הוא, וקרוב 
 ] טנ ציעאמבא  ב מסכת  יעל פ[

נו בחיי" בפרשתנו "רבהטעם של נפילת אפיים בתפילה, כתב 
כוונות:  ש ג'  בו  שכינה",   א.יש  "למורא  ומה  שכינה.  למורא 

כדי שיתלבש בושת הצניעות, כי כיסוי הפנים מדרכי הענווה  
" ככתוב  ֶאל והבושת,  ֵמַהִּביט  ָיֵרא  ִּכי  ָּפָניו  ֹמֶׁשה  ַוַּיְסֵּתר 

ִקי ג (שמו  ם"ָהֱא ות  על ),  נופלות  הקודש  חיות  אמרו:  וחז"ל   ,
 פניהן כדי שלא יציצו בפני השכינה.  

ונכנע,   ב. מצטער  פניו  על  הנופל  כי  והכנעה,  צער  להראות 
חושש   והקב"ה  תפילתו מקובלת,  ואז  מעיקרי התשובה,  וזה 

   על צערו וממלא שאלתו.
חושיו"  ג. עיניו    "אסירת  מכסה  פניו  על  הנופל   ומורידכי 

וענייניו,  ראשו דרכיו  יודע  שאינו  במחשבתו  מסכים  והוא   ,
 ואין בידו להפיק רצונו אם אין הקב"ה מסכים על ידו. 

  

 

 ברינה                      ן   רו 
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 ק דו צו חל ר בן  קביע : ו"ר אבימ נשמת ילולעי                    
      ף וסיוה חבת שמ חר ס-הר שמי: יאת מר                          
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ מרכוס                              

   החשמ ןב י ג'ור : ג  ן שמחהבמי ס:   הזון ר ב  ילפתנ                             
 טובה  בן  הדוהי : ה לא ןביים ף חסיו :בן אשר  ר מאי רבי                            

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

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

 

 פאולה     ניב ויעל הודיה-הדס ,יעקב אריה (לאון) בן מלכה : אליעד: להצלחה
   רחלי בת זהבה : : נעמה בת אסתר  זהבה בת אטו : ג'ימי שמואל בן אסתר   - זיווג הגון

 : נעמה בת אסתר  בתיה בת אסתר  יריס : אלקנה רחמים בן א  בת שמחה : עדינה                  
         
   
 
 
 
 
 
 

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

 כוי הרבים פי מעשר לזים מכסלתרו מצוה   
 4741102ן מ.רמת השרו 2 קוצר: רח' הבתכתו 'ק לצ וחשלן לנית 

 :רע של קימאזל
בן רחל מרים ודה יחזקאל יוסף הי

 ן דינה ב ור בן לאה : ליא  נפתלי שלמה
 ה בת שושנה בת מינה : שיר  רייזל שושנה
 את בת ויקטוריה ו : ליבת לולמיטל 
 בן שלומית  יובל :  בת רחל ה צביהשמח

 בת מזל  ה : עדי רחל בת חי
 

 לרפואת: 
 א   שליט" הרב מאיר נסים בן כמסאנה 

 ן אביגיל  : אריאל ב יתישראל בן גל ביעק
 ן אנט  ם בבן רחל : אברהון שמע  ה:בן עליזם מנח

 בת חנה שרה: זוליט  ית: ויקטוריה בתלאורטל בת ג
 קרן בת רבקה ם מרי  : גלית בת רות נה: פאולה בת די

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



 

             
   

 קרח  • 343 רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      
  

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
  

 מאוצרות הפרשה      

                                ?משמשת גם בתור שם אדם וגם בתור מאכל מילה בפרשהאיזה                          חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 (טז, א) קח קורחוי
נהו משה נשיאיוברש"י: נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמ

רבי דניאל מובשוביץ מקלם היה אומר, מה על בני קהת על פי הדיבור.
יה נולד עם כנפייםיש לו כנפיים? אם השזאת קנאה? אחד יקנא בנשר 

היה בעל מום. אם אדם היה מקבל את מה שהוא מקנא בחבירו, היה
נהיה בעל מום, כי אם אמנם צריך היה לאותו דבר, היה הקב"ה נותן לו,

 ואם אין לו, ודאי שאינו צריך לכך וזה מיותר לו, ודבר מיותר זה מום.
"וקרח שפקח היה מה ראה (ומובא ברש"י)איתא בתנחומא  שם.

לשטות זו" וכו'. ויש לתמוה, דמלשון התנחומא משמע דבשלמא ר"נ
ראשי סנדראות היו כביכול שוטים, וכל הקושיה היא רק על קרח
שפקח היה. וזה צ"ע, והרי ודאי שאם נבחרו לסנהדרין היו חכמים
גדולים. ונראה, דהרי לשון "פיקח" בלשון הקודש מתייחס [גם] למי

או פיקח או עיוור. והנה איתא [בשמות] שהוא היפך מסומא. וכמש"נ
שקרח פיזר מאוצרותיו שהיו לו כסף וזהב כדי (טז,יט)בתרגום יונתן 

"כי השוחד יעור (שמות כג,ח)למשוך אליו את העם. והרי נאמר 
פקחים", ונמצא דכל המאתיים וחמישים ראשי סנדראות היו עיוורים

וא לא קיבל שוםומשוחדים, והיחיד שנשאר פיקח היה קרח שהרי ה
 (רבי אליהו דיסקין שליט"א, הובא במוסף ש"ק י"נ) שוחד.

שואלים חז"ל קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה. ושמענו. שם
מהגר"ח מישקובסקי שליט"א את תמיהתו של הגאון רבי אהרן לייב
שטיינמן זצ"ל על שאלה זו, מה זה שייך לפיקחותו של קרח, וכי צריך

וחדת כדי לא לחטוא, והלא גם אדם מן השורה אינולהגיע לפיקחות מי
חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וביאר הרב שטיינמן על פי

שאדם היה הולך בדרכו לארץ ישראל,(מח כב),  מעשה שמובא במדרש
והנה רואה שתי ציפרין מתקוטטות עד שאחת הרגה את חברתה, מיד

פור והחייתה אותה,עפה הציפור והביאה עשב והניחתו על פי הצי
ופרחו שתיהן. נדהם האיש לראות בעיניו מעשה של תחיית המתים,

שנותר והלך להחיות בו את המתים שבארץ בומיהר  ליטול את העש
ישראל, וכשהגיע לסולמה של צור מצא נבלת אריה מושלכת בארץ,
ומשום מה רצה לנסות את העשב על האריה, והניח העשב על פיהו

האריה ואכל את האיש, והוא שאמרו מושלי המשל 'טב והחייהו, עמד
אל תעשה טוב לאיש רע ואז לא –לביש לא תעביד ובישא לא מטי לך' 

תגיע אליך רעה. לכשנתבונן במעשה זה, נתמה, הרי בידו של אותו
שוטה היה אוצר ענק אשר לא יסולא בפז, היה בידו עשב של תחיית

להחיות את האבות הקדושים,המתים, והיה יכול לחולל בו פלאות, 
ואת היקרים ללבו, והוא בבלי דעת החיה את הארי... לשם מה עשה
זאת, לא רק שהוא לא הועיל, אלא הביא על עצמו במו ידיו את אבדנו

'קרח שפיקח היה', קרח שזכה –שלו. זוהי כוונת חז"ל בשאלתם 
היה לובכאלו אוצרות שלא זכה בהן אדם בעולם, והיה מטועני הארון, ו

שרק בגלל קנאתועשירות מופלגת ומעמד נכבד, מה ראה לשטות זו 
בנשיאות אליצפן יעורר את ה'אריה', את אש המחלוקת, ובמו פיו יאבד

(איש לרעהו) את עצמו ומשפחתו מן העולם, וכי יש לך שטות גדולה מזו.

און בן (ט:), ואמרו ז"ל בפרק חלק (טז,א) ואון בן פלת בני ראובן
, אמרה לו מה נפק"מ יש לך הרי אם ינצח משהשתו הצילתופלת א

מכל מקום אתה תלמידו, ואם קרח מנצח אתה תלמידו, ולמה לך
להכנס בעסק זה. ואמרו שם שעליה נאמר הפסוק "חכמות נשים בנתה
ביתה". וצ"ב מה החכמה הגדולה שיש בדבריה. ושמעתי בזה דבר

צד של משה, וא"כנחמד: דהנה היא עצמה הרי בוודאי הייתה ב

לכאורה הייתה צריכה 'לדפוק על השולחן' ולומר לבעלה: תגיד לי,
האם נטרפה דעתך לחלוק על משה רבינו?! אך היא לא אמרה לו כך,
ואף לא התייחסה לעצם הצדדים במחלוקת, אלא דיברה איתו בחכמה
כפי דעתו שלו. זהו "חכמת נשים בנתה ביתה". וזוהי החכמה הגדולה

הבית, ובבין אדם לחבירו בכלל. גם כשנראה שהשני טועה בהנהגת
בדעתו לא לומר לו בחריפות: אתה לא צודק. אלא לכוונו בחכמה

 (הגאון רבי אליהו דיסקין) ובתבונה עד שיגיע מעצמו, ולשיטתו, לקו האמת.

 )(טז, ז רב לכם בני לוי
קרח ועדתו טענו על משה ואהרן שהם לוקחים לעצמם את כל

ים: כהונה, נשיאות וכו' אמר להם משה "רב לכם בני לוי". היההתפקיד
מפרש זאת הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל בדרך רמז, טען להם
משה רבינו לשבט לוי: מדוע לכם לבקש את התפקידים שה' נתן לנו,
הלא לכם יש תפקידים חשובים משלנו, אתם בני לוי לומדים תורה

תפקיד של משה ואהרן של נשיאות וכהןשהוא תפקיד חשוב יותר מה
היא הרבה יותר חשובה מאשר להיותגדול, התורה שאתם לומדים 

כהן גדול או נשיא או שאר תוארים ועסקים, ומה לכם לחפש שאר
 עסקנות כשאתם לומדים את התורה הקדושה.

יסוד זה אסור לאדם לשכוח כל ימי חייו שהעסק הגדול ביותר שהוא
ו זהו לימוד התורה, ושאר העיסוקים ואף המצוותיכול לעשות בחיי

הגדולות אינם שוי ערך כלל וכלל לערך הנשגב של לימוד התורה
: "כל חפציך לא ישוו בה", ודרשו חז"ל(משלי ג,ט)הקדושה עליה נאמר 

"אפילו חפצי שמים". שכן אפילו כל המצוות כולם (ירושלמי פאה פ"א)
ת של תורה. ואף שבוודאי הואביחד אין ערכם מגיע לערך מילה אח

שאם חלה על היהודי חובת מצווה, חייב הוא להפסיק מלימודו כדי
לקיימה, כמו שהטילה התורה חובה על היהודי שיעשה בעצמו מצוות

(כמבוארכגון ההכנה לכבוד שבת אפילו שיש אחרים שיכינו בשבילו 

יך ללמודאך אם לא חייב לעשותה וממש או"ח סי' ר"ג ובמ"ב וב"ה שם),
 (קונטרס החיים, הובא בלתת עליון) תורה הרי ששכרו מרובה לאין שיעור.

 (טז, יב) וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם
וברש"י: "מכאן שאין מחזיקין במחלוקת, שהיה משה מחזר אחריהם
להשלימם בדברי שלום". ויש לתמוה, שהיה לרש"י לומר 'מכאן

זיקין במחלוקת' שהרי משהשרודפים אחר השלום' ולא רק 'שאין מח
חיזר אחריהם להשלים עימם, ולא רק נמנע מלריב איתם, ומדוע רש"י
מסתפק בחידוש היותר קטן? וביאר הגאון רבי שמעון סופר זצ"ל:
שרש"י רמז כאן בצחות לשונו הטהור למה שמצינו בתורה ששלוש

"ויצא – ראשונהפעמים חלקו דתן ואבירם על דעתו של משה: פעם 
ם השני והנה שני אנשים עברים נצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך?ביו
, ורש"י פירש(שמות ב,יג)ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו?"  –

–כשיצאו משה ואהרן מאת פרעה  שניהשהם דתן ואבירם. פעם 
"ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם... הבאשתם את ריחנו

פירש שם שהם דתן ואבירם. פעםורש"י  (שם ה,כ), בעיני פרעה"
עד בוקר, [מן המן]"ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו  – שלישית

, ואף שם פירש רש"י(שם טז,יט) ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים..."
שהם דתן ואבירם. וכיון שכבר שלש פעמים חלקו דתן ואבירם על

ה לשכךמשה, היה אפשר לומר שכעת, בפעם הרביעית משה לא ינס
שלש פעמים. אך –את המחלוקת, הואיל וכבר יש 'חזקה' במחלוקת 

הואיל ונוכחנו לראות שמשה חיזר אחר דתן ואבירם להשלים עמם אף
מלשון 'חזקה' –במחלוקת"  מחזיקין"מכאן שאין  –אחר שלש פעמים 

(מתוקים מדבש)  "...חזקת שלש שנים] –[וכמו אין מחזיקין בנכסי קטן (ב"מ לט.) 



 ללמדך        
 כוחה של תפילה!

א ֲהֵרעִֹתי ֶאת ַאַחד  א ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם נָָׂשאִתי וְ  ֵמֶהם (ט"ז, ט"ו)וַּיִַחר ְלמֶׁשה ְמאֹד וַּיֹאֶמר ֶאל ה' ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמנְָחָתם 
ך לכאורה עלינו להבין: מדוע היה למשה מקום להניח כי ישנו סיכוי קל שבקלים לכך שהקדוש ברוך הוא ישעה אל מנחתם של קרח ועדתו, עד שהוצר

ם משה להתפלל במיוחד על כך שהיא לא תתקבל? כלום יעלה על הדעת שתתקבל מנחתו של מי שכל מטרתו אינה אלא לעורר מחלוקת ומדנים ע
 רבינו, נביאו של הקדוש ברוך הוא, ולערער על אמיתת נבואתו?

 תשובה לכך, נמצא על פי המעשה הבא:
ביום מן הימים, יצא החוזה מלובלין עם פמליה מצומצמת, לדרכו אל עיירה מרוחקת, בה היה בדעתו לשבות את השבת הקרובה במחיצת קבוצה 

ו לעיתים תכופות. על כן השתבש לוח הזמנים הצפוי לחלוטין, והתוכנית המקורית של הצדיק להגיע אל מחסידיו. קשה היתה הדרך, ועיכובים רבים צצ
הורה החוזה לעגלון כי  –כאשר הגיע ערב שבת קודש, ועדיין היו הצדיק ופמלייתו רחוקים ממחוז חפצם  מחוז חפצו ביום חמישי בשבת לא צלחה.

כאוות נפשם. ואכן, נראה היה כי הסוסים ידעו את אשר לפניהם... הם צעדו בבטחה, וקרוב לשקיעת  ישמוט את המושכות מידו, ויניח לסוסים לילך
 החמה הגיעו לעיירה בלתי נודעת, רחוקה מרחק רב ממחוז חפצה של הפמליה הקדושה.

תי ידיים וידאגו לכבדו ברוב כבוד ויקר. משוכנעים היו בני הפמליה, כי לכשיוודע לבני העיר מי הוא האורח אשר הזדמן לעירם, יקפצו על המציאה בש
ינם אלא שלפליאתם, הפר הצדיק את מחשבתם: הוא הזהיר את חסידיו שלא לחשוף את זהותו בשום אופן, ולא להזכיר אפילו במילה או בחצי מילה כי ה

 ר הצדיק.בני פמלייתו של הרבי... "התברר, כי אינני רבי, אם משמים לא זיכוני להגיע אל מחוז חפצי!" הבהי
ל קדושים כך, בלית ברירה, הגיעו בני החבורה כחבורת אלמונים אל בית הכנסת בליל שבת, והמתינו להזמנה מצידם של בני העיירה. ואכן, כך היה: ישרא

צמו, אשר האריך מלבד אחד: הרבי בע –מכניסי אורחים הם, וכל אחד מבני החבורה זכה להזמנה אצל בעל הבית אחד, אי שם ברחבי העיירה... כולם 
 לא הוזמן להתארח בביתו של איש. –בתפילתו הרבה אחרי שהתפזרו בני העיירה איש איש לביתו 

ו כאשר סיים הצדיק את תפילתו, לא נותר בבית הכנסת כי אם השמש הישיש, שהיה כבן שמונים שנה. הלה, ציפה שאחרון המתפללים יסיים את תפילת
נוכח השמש לגלות כי אין בכוונתו לעזוב את בית הכנסת. לשאלתו, הסביר הצדיק  –ולם משסיים הצדיק את תפילתו כדי שיוכל לנעול את בית הכנסת, א

 כי הגיע אל העיר עם חשיכה, כך שאין לו לאן לפנות, ובכוונתו להישאר בבית הכנסת בלית ברירה.
אילו היתה השעה מוקדמת יותר, היה מוצא בקלות אכסניה עבור הצדיק ניסה השמש למצוא פתרון, חכך בדעתו, אולם לא עלה בדעתו שביב של רעיון... 

הלא השעה מאוחרת! "הייתי מזמין אתכם בשמחה להתארח בביתי!" הסביר הלה, אך הוסיף מיד: "אלא שאין  –בביתו של מי מבני העיירה, אולם כעת 
 ה!"לי בביתי מאומה, מלבד רביעית יין לקידוש ושתי ככרות לחם קטנות ללחם משנ

אורו עיניו של  –אלא שהצדיק, לא הוטרד מכגון דא... "אינני זקוק למאומה, מלבד כזית לקיום מצות סעודת שבת!" הבהיר, ולנוכח הכרזתו הברורה 
 השמש הזקן. "אם כך, טוב ויפה! מוזמנים אתם לחסות בצל קורתי, ולחלוק עימי את המעט שיש לי!" קרא, וילכו שניהם יחדיו.

החל תוהה על קנקנו של האורח אשר ניכר היה בו שאיש של צורה הינו.  –שמש ואורחו אל הבית, ולאחר שקידש הזקן ובצע על לחם משנה כך, הגיעו ה
מיהר לברר האם מכיר הוא את הרבי דשם. השיב הצדיק בקצרה ואמר: "אכן, מכירני אותו היטב, ומצוי  –מששמע כי הינו מגיע מלובלין העיר הגדולה 

שימש כמלמד דרדקי, ועל תלמידיו נמנה  –לשמע הדברים, התרגש השמש הזקן, ובעיניים מצועפות סיפר כי בהיותו צעיר לימים  צתו תדיר!".אני במחי
היה נעלם לעיתים קרובות מלימודיו, ואף ספג בשל כך מכות נאמנות, לא פעם  –מי שהתפרסם לימים כהחוזה מלובלין... הוא זכר היטב, כי איצל'ה הילד 

זועק בקול ולא פעמיים... מעולם לא הסביר הילד להיכן הוא נעלם, אולם באחד הימים עקב אחריו המלמד, וגילה כי הינו מתבודד ביער הסמוך לעיירתו, ו
ואכן, חלפו שנים,  "מאותו היום ואילך" סיפר המלמד, "הנחתי לילד... ושוב לא ייסרתי אותו יותר, שכן הבנתי כי מדובר בילד בלתי רגיל. 'שמע ישראל'...

 והתברר כי צדקתי... לאזני מגיעות תדיר שמועות אודות פעליו של הילד, תלמידי לשעבר, אשר נודע והתפרסם כאיש אלוקים קדוש!
לפחות "מאז ומעולם" הוסיף המלמד וסיפר, "פיעמה בליבי התקוה כי אזכה ביום מן הימים לנסוע ללובלין כדי לפגוש את הצדיק ולחזות בו פעם אחת 

כוחותי כבר לא  –במו עיני. במשך שנים, חסכתי פרוטה לפרוטה כדי שיהיו בידי דמי הנסיעה, אולם לאחרונה הבנתי, כי גם אם אצליח לאסוף את הכסף 
ם אזכה לחזות יעמדו לי למסע שכזה... לפיכך, קיבלתי על עצמי להתענות יום אחד בכל שבוע, ולהתחנן לפני בורא העולם כי לא אעזוב את העולם בטר

 פעם אחת ויחידה בפניו של תלמידי לשעבר!"
הבין מדוע גלגלה אותו ההשגחה העליונה אל אותה העיירה... היו אלו תפילותיו  –כאשר שמע החוזה את דבריו של הזקן, המלמד שלו משנות ינקותו 

 של השמש הזקן, שפעלו את פעולתן, והביאו את הצדיק עד לפתח ביתו! 
וזה אל השמש ואמר לו: "דע לך, כי משמים התקבלה תפילתך... אינני אלא החוזה מלובלין, וההשגחה העליונה גלגלה אותי לכאן רק כדי לפיכך, פנה הח

לשמע הדברים, כמעט פרחה נשמתו של השמש הזקן מגופו, אולם השמחה העצומה על התקיימות  למלא את משאלתך עליה התפללת כה רבות!"
נפרד ממנו בהתרגשות, בעוד  –נפשו. במהלך כל השבת, שש ושמח הזקן באורחו הגדול, תלמידו לשעבר, ומשיצאה השבת העלתה מזור ל -משאלתו 

אכן, שעה קלה לאחר שעזבו את העיירה, הורה החוזה לעגלון כי יסוב על עקבותיו וישוב אל העיירה.  הצדיק ופמלייתו מיהרו לצאת ולהמשיך בדרכם.
צריך היה  –בה השתתף הצדיק, אשר הסביר לתלמידיו ואמר: "דעו לכם, כי יהודי זה  –לבית עולמו, וכעת מתקיימת הלוייתו  מששבו, גילו כי הזקן נפטר

 הותירוהו בחיים עד שהתמלאה בקשתו לפגוש בי בחיי חיותו!" –להיפטר מן העולם זה מכבר... אולם בשל תפילתו שנבעה מעומק הלב 
כוחה של תפילה: על אף שמדובר היה בתפילתו של אדם פשוט, היה בכוחה להאריך את חייו מעבר לקצבת החיים  ואנו על פי דרכנו למדנו, עד היכן

 שנגזרה עליו משמים, ואף להפר את תכניותיו של צדיק נשגב כהחוזה מלובלין, ולהביאו לשבות שבתו בעיירה בלתי מוכרת!
 היה אומר כך:ומכאן תשובה לשאלתנו, על פי דרכו של המשגיח רבי ירוחם ש

אמנם ודאי לא היה קרח ראוי לכך שתתקבל מנחתו לרצון. אולם בכל זאת חשש משה רבינו, פן יתפללו קרח ועדתו מעומק הלב על מנחתם שתתקבל, 
 גם במקום בו אין לבעליה זכות מספקת לשם כך! –כוחה גדול לפעול גדולות ונצורות  –ותפילה 

 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)בימים אלו ור לא בס"ד שיצא" במדבר -"ללמדךמתוך ( 

     אופניים הקשורים לעמוד חשמל                 
יקחוהו תוך שבוע הם  לעמוד חשמל, ופקח העירייה הדביק עליו פתק שאם הבעלים לא במשך חודשיים, וקשורים מדרכהאופניים העומדים על ה :שאלה

הם, ועכשיו לא מעוניינים ב תשובה: מכיון שהאופניים עומדים שם הרבה זמן, זה סימן שהבעלים לקחת אותם? ר לאחרמחרימים את האופניים, האם מות

 ), מים חייםהגר"ח קניבסקי שליט"א( . לקחתם האופניים נחשבים לזוטו של ים, ויכול אחר )כיון שהם מפריעים שם וזכותם לעשות כן(שהעיריה כתבה פתק זה 

 רי

איך יכול להיות שלזוג הורים יוולד בן ולאחר תקופה תוולד בת, ולאחר זמן תבוא                       
 ?א תצדקאמר לבן אני הגדולה ואתה הקטן והיהבת ות

      שם הזוכה: משה שנקולבסקי נ"י      .שעון :התשובה לחיד    .מתחיל ומסתיים באותם שלוש מילים "אני ה' אלוקיכם"הפסוק האחרון בפרשה   תשובה על חידה פר"ש:                                                                                   
 משפחת האוזר לנשואי הבת    גרוס להולדת הבן הנכד – דינר להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות         משפחות כהן –לוינשטיין ת ומשפח: מרכז העיר                                                       

  ת בירנצוויג לאירוסי הבתמשפח: גני הדר     יחיאל לנדה לנשואי הנכדהרב משפחת         ת צביקה שלזינגר להולדת הבת הנכדהומשפח      משפחת ספקטור להולדת הבן                   

 
צביקה שלזינגר להולדת הבת הנכדהומשפחלדת הבן ת בירנצוויג לאירוסי הבתמשפח: גני הדריחיאל לנדה לנשואי הנכדהרב משפחת ת

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

מחרימים את האופניים, האם מו

וזכותם לע(שהעיריה כתבה פתק זה 

 חידה שבועית      רירירירי

                                        

                                                   

להול ספקטור משפחת ספקטור להולמשפחת

          

 מזל טוב         

אמנם ודאי לא היה קרח ראוי ל
כוחה גדול לפעול גדול–ותפילה 

מאופניים העומדים על ה:שאלה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ן ֵלִוי ְוָדָתן ַואֲ  ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ח ֹקַרח ּבֶ ּקַ ֵני  ַויִּ ֶלת ּבְ ן ּפֶ ֵני ֱאִליָאב ְואֹון ּבֶ ִביָרם ּבְ
וילנא    ְראּוֵבן: של  האחרון  שמו ,רבה  יצא  זצ"ל,  אביגדור  ב"ר  שמואל  רבי 

הקהילה  ראשי  החליטו  תקל"ח  בשנת  צדק.  בענוות  ברבנות  ונהג  לתהילה 
להעבירו מרבנותו כי דימו שאין הרב מתמיד בלימודו מכיוון שכמה ימים לא 
זצ"ל  מינדס  נח  רבי  הגאון  לו  ספד  חצות.בהלוייתו  אחר  אצלו  אור  נראה 

של  (מח לשם מוילנא  הגר"אותנו  שאינה  במחלוקת  דבריו.  בתוך  שאמר   (
התנא אומר מי חלק עם מי.    איןו  "רח וכל עדתו  וקת קומחלזו    "נאמרשמים,

דבר זה בא ללמדנו,שאם בכל מחלוקת שישנה בעולם כל אחד מן הצדדים  
יש לו צד זכות וחובה כמו אצל הלל ושמאי, אצל קורח לא היה מצד משה 

קורח ועדתו בלבד.    תה מצדרבנו שום סיבה למחלוקת, אלא כל המחלוקת הי
זה נקרא: "מחלוקת שאינה לשם שמים".המשיך רבי נח ואמר, במחלוקת על 

המחלוקת היתה רק מצד אחד, שכן הוא היה צדיק וכסאו   – רבה של וילנא  
 (כנסת ישראל) ולא היה בו שום סיבה למחלוקת.  ,נקי

 

ןְואֹון ֶלת  ּבֶ ֵני  ּפֶ - יד(  במשלי  מובא על הפסוק  ) קי'  סנהדרין (בגמרא    :ְראּוֵבן  ּבְ
 להבין  צריך  ואכן  פלת,  בן  און  של  אשתו  זו  ביתה"  בנתה  נשים  "חכמות}  א

 ״חכמת  -  פלת  בן  און  של  אשתו  את  בה  משבח   שהכתוב  המיוחדת  החכמה  מה
 פלת   בן  און  של  שמובא בגמרא שם שאשתוהרי כמו  ,  ביתה״  בנתה  נשים
יהיה    ,שבין  הגיוני  דבר  לו  אמרה קורח  אם  ובין  המנהיג  הוא  משה  אם 

 שמואלביץ   חיים  רבי  ותירץ  ?לגדולה  תעלה  ולא  תישאר תלמיד  המנהיגאתה
  להשפיע  קשה  כועס  כשאדם!  הגיון  אין  כעס  שבשעת  מכאן  אנו  שלומדים  זצ״ל
 מראה   זה  עליו  להשפיע  הצליחה  זאת  בכל  פלת  בן  און  של  אשתו  ואם,  עליו
  מיוחדת  בחכמה  בעלה  על  להשפיע  כיצד  שידעה  שלה  הגדולה  הפקחות  על

 ) גבוה פנינים משלחן( נועם ובדרכי
 

ֵני ֵלִוי יחזקאל רבי    , פנהופעם אחת, בסיום שיעורו הקבוע בישיבת  :ַרב ָלֶכם ּבְ
) אל תלמידי הישיבה ואמר:  אברמסקי זצ״ל (מובא בספר ״פניני רבינו יחזקאל״

״דעו לכם שאתם, לומדי התורה בלי שום עיסוקים אחרים, הנכם מזכי הרבים 
הגדולים ביותר בכלל ישראל. עליכם העולם עומד, אתם הנותנים את הבטחון 

דבר זה, המשיך ואמר,    בעם ישראל! לעם ישראל והנכם בדרגה הגבוהה ביותר  
אתם בני לוי, יש לכם יותר    —לבני קרח: ״רב לכם בני לוי״      אמר משה רבנו 

מאשר לכל אחד מישראל! ועוד אמר להם משה: ״המעט מכם כי הבדיל ה׳  
אלקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו וגו׳״. כלומר, מדוע  

  -! מדוע זה ״מעט מכם״  ?נכם מעריכים כראוי את גודל מעלתכם הכבירה  אי
מדוע אתם ממעיטים בעיני עצמכם   -ושאל את תלמידיו  רבי יחזקאל  הוסיף  

דהיינו: מחפשים אתם עוד משרות  את גודל מעלתכם, ׳׳ובקשתם גם כהונה׳׳  
ם וכיבודים וכמו־כן תפקידים ועסקנות ציבורית, הרי עבודת ה׳ שנתנה בידכ 

גדולה היא מכל התפקידים והעסקנויות שבעולם! אפילו יותר מכהונה, שהרי  
את דבריו הנרגשים סיים הרב אברמסקי   כתר תורה עולה על כל הכתרים!״ 

מזאת״. דעת  תסיחו  ולא  תשכחו  שלא  מכם  מבקש  ״הנני   :   במלים 
 (ילקוט לקח טוב) 

 
ה  ָלֵכן ָעִדים   ֲעָדְתךָ   ְוָכל  ַאּתָ י  הּוא  ַמה   ְוַאֲהֹרן  ' ה   ַעל  ַהּנֹ ינּו ָעָליו  ּכִ  אפשר .  ַתּלִ

  .ובכעסו  ,בכוסו,  בכיסו,  ניכר  אדם  דברים  שלושהב:  חז״ל  מאמר  פי  על,  לומר
.  ושכר  יין  בשתיית  נאסר  כי,  את אהרן  להכיר  אפשר  היה  לא  בכוסו  והנה

 גדלהו ,  מאחיו  הגדול  והכהן  :הפסוק  על  דרשו  כי  ניכר   היה   לא  כן  בכיסו גם
.  משלהם  אותו  היו מגדלין  הכהנים  אחיו,  עשיר  היה  לא  וכאשר  ,אחיו  משל
.  כעסו  ידי  על  רק,  של אהרן  הנעלות  מדותיו  את  להכיר  היה אפשר  איפוא  איך
זה  נרמז  וזה לדעת  באם  —  הוא״  מה  ״ואהרן:  בפסוק   את  ולהכיר  שתרצו 

תכירו   אז  כי,  עליו״  תלינו  באופן ״כי  רק,  זאת  להכיר  תוכלו  אז  ,הוא  מה  אהרן
 ) " ליקוטי בתר ליקוטי",זצ״ל אריק מאיר רבי( .הנפלאה מדרגתו את בכעסו

כי החדר בו עסק רבי  חזקיהו חיים מדיני בעל ה״שדי חמד" זצ״ל,   מסופר 
יבוריו, היה מעוטר בפסוקים ומאמרי חז״ל בחובת הזהירות  בתורה וכתיבת ח

בכבוד הזולת. כהפסוק "ואהבת לרעך כמוך", ומאמרי התנא "הוי דן את כל 
האדם לכף זכות", "הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות", ומאמרו של הלל 

תעביד". לא  לחברך  סאני  מאירות  "דעלך  פנים  בסבר  למעשה  נהג  וכך 
ל פני כל הבאים בצל קורתו, עד שכל אחד היה בטוח ומסבירות היה מקב

 ) ״המ(אור החשהוא האורח החשוב והיקר ביותר שהגיע אליו.
 

דוב בעריש ווידנפלד זצ״ל,   רבימידת אצילותו ציינה את כל הליכותיו של  
אב״ד מטשעבין בעל שו״ת דובב מישרים. כאשר ילד היה נכנם לביתו, מיד  ה

ודואג שיהיה לילד כסא לשבת. באותה חיבה שקיבל את טובי   היה הרב קם
הלמדנים שבאו להתפלפל עמו בחדושי תורה, היה מקבל פני ילד הבא אליו 
נשמעו   קודש  שבת  בצהרי  פעם  אותו.  שיבחן  ממנו  ומבקש  בידו,  וחומשו 
וניגש  התעורר  שעה,  אותה  שישן  הרב,  ביתו.  דלת  על  ממושכות  דפיקות 

אליו בבקשה שהרב יבחן  שבאפתעתו ראה לפניו ילד לפתוח את הדלת. לה
". כדרכו קיבל תלמוד תורהאותו בשיעורו השבועי בפרשת השבוע שלמד ב״

הרב את הילד בפנים מאירות, בחן אותו, ולאחר שעמד במבחן כיבדו במיני  
מטעמים. בעמדו לצאת פנה אליו הרב בלשון רכה, והדריך אותו: "שמע נא  

לבית זר באמצע היום, אל תדפוק הרבה על  חביבי, לכשתצטרך פעם להכנם 
החל  הרמז,  את  שהבין  הילד  הצהרים".  מנוחת  את  הם  נמים  שמא  הדלת, 
ישן   מטשיבין  הרב  שגם  בדעתי  עלתה  לא  הרב  לי  "יסלח  ואמר:  להצטדק 
באמצע היום..." נהנה הרב מתשובתו החריפה של הילד. ואותו גאון קשיש 

ר ומספר על אותו מעשה, וחש מעין  חלוש מיוסר בגופו, בענותנותו היה חוז
 (הזהרו בכבוד חברכם) .תביעה על עצמו

 

להתפלל מנחה. זר הוא  דחסידי סוכטשוב  אברך צעיר הגיע לבית המדרש 
במקום, ניצב מהוסס, תוהה. לפתע מתקרב אליו אדם של צורה, בעל הדרת  
פנים ועינים מאירות, פיו מחייך וידו מושטת לברכה. "שלום עליכם, מי הוא 

מובל   מר, מהיכן, והיכן הוא מתגורר". בתוך כמה שניות הופך הוא לידיד ורע.
אחר כבוד לשולחנו של הרב שמואל צבי קובלסקי זצ״ל, להיות שכנו... כאשר 
הופיע למחרת היום, אך ראהו ממכון שבתו, מיהר לפנות את הספרים שגדשו 

ולא לאורח בלבד.  את השולחן לצידו אחד, לפנות את "מקומו" של האורח...
מסתפק במתן  אלא גם כשהיה מגיע לכולל איזה עני, לקבץ נדבה, לא היה  

הצדקה, אף לא בתוספת מילת עידוד ונחמה. אלא היה ניגש לתת לו "שלום 
י, ומבקש מאחד האברכים להכין בשבילו כוס תה משיב נפש. בעליכם" לב

היה מעניק לו את ההרגשה, שמתייחסים אליו כאל בן אדם, כאל יצור אנוש. 
עמו החוצה וכאשר פנה ללכת, היה הרב קובלסקי מלוהו עד הפתח, ממשיך  

ומראה לו כיצד יגיע לבית הכנסת הקרוב, ולאיזה בית מדרש כדאי לו לפנות, 
 (אנא עבדא)   ...ואם ימתין קימעא עד לסוף הסדר, יבקש ממישהו ללוותו לשם

 

אף לשאינם  זצ"ל  משה פינשטיין  על מידת הזהירות בכבוד הבריות של רבי  
מאחד    רבי משההתקבל לעבודה בביתו. ביקש    גוייהודים. מסופר: משרת  

מבני הבית לדאוג למיטתו ולהנחותו לחדרו. ניגש האיש אל המשרת החדש 
טרם  כזה  הבית.״באדם  בעל  הרב  בקשת  לפי  לחדרו,  אחריו  לבא  וביקשו 

והראה לי את המטבח, רק באתי לבית ניגש אלי    -הנדהם    גויקרא ה  -נתקלתי  
   (מורשת אבות)והדריך אותי כיצד אכין לעצמי כוס חמין!״ 

 

והיא התאוננה בפניו על    ,יחד עם אשתו  " חפץ חיים"רב אחד ביקר אצל ה 
ולבסוף   ,ויש שמנצלים מידה זו,אין גבול  ,שלמידת טובו לבריות  ,בעלה הרב  

: אדם שהוא טוב ומיטיב סובל ה"חפץ חיים"ים מכך מאד. ענה לה  הם סובל
באמת מן הבריות, מאידך, אם הוא רע סובלים הבריות ממנו, כשיבואו לעולם 
העליון כדאי מאד שיגידו שם: זו היא הנפש שסבלה מכולם, מאשר יאמרו כי  

 .("עמוד החסד") כולם סבלו ממנו

39003  

ַוֲא ְוָדָתן ֵלִוי ֶּבן ְְקָהת ֶּבן ֱאִליָאבהר ְּבֵני חזקיהו חיים מדיני בעל הבו עסק רבי ִביָרם

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן

 קורח         



 ז

 
שהפקידו אצל אדם סכום כסף נכבד   ,מעשה היה באחת העיירות שבגליציא

ה בכיס  הניחו  שבוהוא  בדרך  ,מכנסיים  אחורי  בכיסו ,בעודו  השומר  משמש 
הוא תבע את השומר לדין    , כשנודע הדבר לבעל המעות  , וגילה כי הכסף נעלם,

אשר פטר   ]רגמבאב"ד ל  "בית יצחק"ה[רבי יצחק שמלקיס זצ"ל  לפני  ,תורה  
מלשלם השומר  מלשלם    ,את  שפטור  חינם  שומר  הרב  ,כדין  כיצד  כשנשאל 

פסק   עם  מתיישב  סופר"[של  פסקו  זצ"לה"חתם  סופר  משה  שהמניח    ,]רבי 
כדין שומר חינם    ,וחייב לשלם  שפשע בשמירהנחשב    מכנסייםבבכיס התפור  

כראוי שמר  הבית יצחק    ,שחייב אם לא  פסק את   ה"חתם סופר"כי  :השיב 
ועל כן קל   ,שבה היה נהוג ללבוש חליפה קצרה,שבורג  פסקו בעיר כהונתו פר

אולם   שלא שמר כראוי,והמניח שם נחשב    ,בכיס המכנסייםלגנוב ארנק המונח  
וכה ועל כן אין הגנב יכול להגיע  ללבוש חליפה ארהמנהג היה  במדינת גליציא  

 (משפט כהלכה).שמר כראוי ואין לחייב אותווהמניח שם    ,שבמכנסייםבקלות לכיס  

 
  , בשביל שהיא שנייה לתורה "הערוך"" כתב בספר משנה"למה נקראת הטעם 

ומשה רבינו שמע   ,היא תורה שבכתב  ,שהתורה ששמעו כל ישראל בהר סיני
 . והוא תורה שבעל פה,פעם שנייה הקב"ה מפי ,שנה המ

 
  אחד   כל  כי ,  ואחד  אחד  כל  של  רוחו  לפי ללכת  כלל  קלה  עבודה   זה  אין  םנאמ
 באירופה.  טרדן   והשלישי,  גאוה  בעל  ינוהש ,  עקשן  אחד ,  ותיונחסרו   עם  בא

  וסעים נ  העמוסה  לעגלה  דומה  ״העולם  שים נהא  בפי  ורהגהש   אימרה  היתה
,  ביניהם  ומשונות  שונות  טענות  םישנ  בעגלה  נוסעים  המון  כשיש   כי,.  קשים״
  על   טוען  זה,  הדרך  על  ואחד   העגלה  על  ואחד   הסוסים   על   טענות  לו  יש   אחד

 ולכן.כולם   דעת  ידי   לצאת  צריך  עגלה  והבעל,  איטיותה  על   וזה   הנסיעה   מהירות
  שיעור   כפי  הנסיונות  אחד  לכל  מזמין  שהקב״ה,  היסוד  בראשו  יחזיק  אם  רק

  להתמודד   לו  שייך   יהא,  שבקרבו  הגדולה  השלימות  לפועל  להוציא  לו   הנצרך
 נוהגים   שכולם,  נכבד  אדם   עם   הפגישה  הרי  כי .  אחד   כל  עם   כראוי  ולהתייחס

 האנשים   המון  עם   עגבמ  ובא  כשנפגש   אבל,  כך  כל  קשה  אינו ,  וכבוד  מורא  בו
 השמים  שמן  שיחשוב,באמונה  להתחזק  צריך  לעומתם,  בחסרונותיהם  שבאים
.  הרצון   בכבישת  ינהג  אם  ולראות  לשלימותו  הנצרכים   מיוחדים   נסיונות   לו   זימנו
  פנים   כל  ועל  .מהשי״ת  מתנה  שזוהי  לחשוב  צריך  בנסיון  עמד  אם  כך  אחר  וגם

  שמבקש  שרואים   למי  למשל,  ואחד  אחד  כל  של  רוחו  אחר  ללכת  הוא   הנסיון
 להיות   צריך  ,בטבעו  עקשן  שהוא  ולמי.  כבוד   לו  ולתת  להתגבר  צריך,  כבוד
  צריך   וכן.  ולשתוק  להתגבר  צריך  מדותיו  לפי   ואחד  אחד  לכל  וכן,  לוותר  מוכן

  ביקורת  שום  מלומר   ולהימנע  להתגבר  וכגון,  יותר  הקרובים  עם   מיוחדת  זהירות
  חמיו   ובכבוד  ,אשתו  ומשפחת,  משפחתו  עם  להזהר  שכן  וכל,  השכנים  על

, בשבילו  אחרת  תועלת  היא  עמהם  פגישה  וכל,  ובנותיו  בניו  לרבות  וגם,  וחמותו
 וליתן כולם  ידי  לצאת,  לשלימות  בזה  להגיע  כדי  נצרך  המדות  תיקון  שהרבה

 ) ה"ב אר-אביגדור מילר זצ"ל  רבי -אורה  (שערי  .לו המגיע והכבוד היחס אחד לכל

 
 

יתכן    שאלה:  דברים  איך  באכילה,שני  מותר  באכילה  ,אחד  אסור  .  ואחד 
 ? ותר נאסרמשהיה  ה וז ,זה שהיה אסור הותר  ,נפרדו  ואחר כך נתחברו 
כיון שעדין  ,באכילה    ורסהבשר א,ו  דומלח בצי,)כדין(בשר שנשחט    תשובה:

נמלח   מותר,לא  הבשר,  כלומר  ,נתחברוואם    ,והמלח  את  ידי    , המליחו  על 
והבשר מותר באכילה     ,שבלוע בו דם  כיון  ,באכילההמלח אסור    , ונפרדו  ,המלח

 )יך אשתעשעותבחוק()כדין(לאחר המליחה 

י   דֹול:ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ שיצא אדם   באחד הימים, לאחר    לֹא ִיּטֹׁש ה' ֶאת ַעּמֹו ּבַ
של מחדרו  החדר   פלוני  אל  ביתו  בני  נכנסו  זצ"ל,  שך  הרב  ומצאו   -מרן 

עושה?"     אותו זו  מה  אלו  לדמעות  קרה?  המקורבים   -בוכה."מה  הקשו 
בעולם הבא של היהודי שיצא זה  מרן התבטא ואמר: "מקנא אני   בדאגה,

מרן     הוסיפו הללו להקשות,  -עתה מחדרי!"..."וזאת על שום מה ולמה?"  
נענה והסביר:"יהודי זה, בא להתאונן בפני על כך שבנו אינו מצליח להבין 
את הגמרא, חרף מאמציו הרבים. הוא ביקש בדמעות שליש, שאתפלל על 

ההבנה."מעתה, חשבתי לעצמי,    בנו ואעתיר בעדו למען יפתחו בפניו שערי 
כך צודק יהודי זה! הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והוא -כי כל

לאנוש  המלמד  והוא  דעת,  לאדם  החונן  הוא  ישראל!  לעמו  תורה  המלמד 
למי צריכים אנו לפנות? ברור כי בו   - בינה! מעתה, אם לומדים ולא מבינים 

לבכות ולהתפלל לפחות כפי שבכה יתברך עלינו לתלות את עינינו! עלינו  
בודאי יושפע עלינו ממרומים    -יהודי זה על חוסר ההבנה שמגלה בנו, ואזי 

- "הרי כל  - מרן  סיים  -שפע של סייעתא דשמיא!"ובכן, אני שואל את עצמי"  
כך הרבה דברים אני לא מבין, מדוע אינני בוכה? האם זה לא כואב לי? אז 

                                                         הנה... אני בוכה!"
סחז  עניןב... זצ"ל ה,  שך  הרב  מאלפת,  מרן  עובדה  וסיפר  בהזדמנות 

המלמדת עד היכן מגיע כוחה של תפילה ממעמקי הלב על הבנה בתורה.  
בצעירותו מזקן אחד, כאשר שוחח עמו אודות  הרב שך שמע   -את המעשה 

אותו  סיפר  וכך  לתהילה.  נודע  פוסק  שבדור,  הרבנים  מגדולי  אחד 
בישיבת למדתי  רביזקן:"בצעירותי,  הגאון  של  בעיר   הירש  ו  זצ"ל  שלעז 

אבל ןאסאר'ק בתורה,  חשקה  שנפשו  אחד  היה נער  ושם  'קיוב',  שבפלך 
א ותפיסתו  היה  אטום  בני  ימוחו  כל  את  מייגע  היה  זה  נער  במיוחד.  טית 

סוגיא, בכל שאלה  הישיבה, הוא היה שב ומבקש כי יסבירו לו פשט בכל
מלהשיב נלאו  כבר  שכולם  עד  תשובה,  עליו,    ובכל  ריחמתי  אני  רק  לו. 

 סוף היו ללא נשוא, משום שכאשר סוף והטירחה והשבתי לשאלותיו. הסבל
אחת   שורה  מבקש   - הבין  היה  אותה  נוספת  שורה  מיד  מגיעה  היתה 

סבלנותי"   פקעה  הימים  לספר    - להבין..."באחד  הזקן  "וכשבא   - המשיך 
ביקשתי ושוב,  שוב  והלך   שיניחני לשאול  פנה  הנער  נפש, לנפשי.  בפחי 

אני   סקרן   -ואילו  הייתי  המתרחקת,  דמותו  אחרי  הבטתי  יסרוני...  כליותי 
שכבר ניסה את מזלו אצל   - לדעת מה יעשה ולמי יפנה עתה, אך הסתבר  

כל הבחורים, ואני הייתי האחרון שדחהו... מעתה, שוב לא היה לו אל מי  
ג על  רכן  שם  המדרש,  בית  לפינת  לו  והלך  פנה  ולפיכך  ספר  לפנות,  בי 

התקרבתי בלאט אל הפינה בה התכנס הנער בתוך עצמו, ביקשתי   כלשהו.
לגלות מה הוא לומד, והנה מצאתיו להפתעתי רוכן על גבי סידור הפתוח 

ותן בלבנו ", ושמעתיו מתייפח בבכי ומתחנן במילים:  "אהבה רבה"בברכת  
יפקח '  הו , כשהוא מבקש ומפציר כי לא יצטרך עוד לבריות"להבין ולהשכיל

את עיניו במאור תורתו..."משראיתי כי כן, נכמרו רחמי על הנער, הושבתי 
אותו לצידי והודעתי לו כי הינו רשאי לשאול כל שיעלה בדעתו, וזאת כל 

החל הבחור מבין יותר ויותר,    -אימת שיחפוץ."והנה, עד מהרה, לגודל הפלא  
עד שברבות הסוגיא,   עד שכמעט ולא הוצרך לשאול שאלות הנוגעות לפשט

  - סיים הזקן את סיפורו   - הימים נעשה לאחד מהאריות שבחבורה! נער זה"  
ורבים  הוא "הוא הדור  מגדולי  כאחד  לפניו  הולך  שמו  אשר  פלוני,  פוסק 

סיפורו.  -סיים הזקן את  -משחרים לפתחו! ראה נא, היכן אני והיכן הוא?"  
                       ) ל"זצ שך  הרב  על- חיים אורחות(

   "
ל

 " " " 

 """ " 

     " " " 

  ""  " 

  אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. (ספר החינוך)   
 ) רבי מנחם מנדל מקוצק (   .לעולם אל תתחרט על אמירת האמת  

 ע, והחוכמה לעולם.(אבן עזרא) בעבור היות המאכל תענוג רג    , עונג החוכמה יותר מתענוג המתוק    

ל ל



 
                                                                                          בס"ד

 

 ממחלוקת לא נותר זכר
 

ת פיה ובלעה פצתה האדמה א"ווברא ה' בריאה חדשה  שנעשה נסעד  ,בעונש המחלוקתהתורה כל כך החמירה 
"אם בריאה" אם יש פה לארץ מששת ימי בראשית מוטב, ואם  :רש"יוכפי שמפרש . אותם ואת כל אשר להם"

 כאן מוכרח להיות דבר חדש. ,תחת השמשאו יברא ה'. ואפילו שאין כל חדש ל
ענישים עד גיל , והרי בית דין של מעלה לא מבאדמה בלעויגם נשיהם וטפם ש צורך היה מדוע, נשאלת והשאלה

מה חרי האף הגדול ילו שהיה במקום רחוק הגיע ונבלע. ואף כל רכושם אפעשרים וכאן מתו אף יונקי שדים, 
 הזה?

כאשר היא מתחילה אין לדעת מתי היא תסתיים,  .הומזיק ההמחלוקת נוראתורה כמה אותנו האלא כאן לימדה 
די בפתח קטן כדי להצית אש גדולה, ולכן נמשלה המחלוקת  - כפי שאמר הכתוב "פוטר מים ראשית מדון"

לשרוף הכל. לפיכך היה צורך להכחיד את נושאי המחלוקת, ויותר מכך, בבריאה לאש שניצוץ ממנה עלול 
מרכושם ומבתיהם, ולא ייוותר שום רושם למחלוקת מזרעם מיוחדת ולא טבעית כדי שלא ישאר זכר מהם, 

 שעלולה לבעור מחדש.
* 

מסופר על האדמו"ר מאוז'רוב בעל ספר "אש דת", שאחרי פטירת אביו, נתנו רוב הקהל עיניהם בו להמשיך 
ן על כבודו ומעמדו, ונתן לדודו לכהן שושלת אביו, אולם אחדים מהקהל רצו דוקא באח של אביו. ויתר הב

במקומו. אך המחלוקת לא שקטה. כאשר ראה כך, החליט לעזוב את כל כבודו, ונסע לארה"ב, כדי להתרחק 
 מהמחלוקת. ובזכות זה זכה להינצל הוא ומשפחתו מהשואה.

 
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

נוטה לדבר, כדאי מאוד  אינוילד ש כםאם יש ל
 בוו , רצוי לפני השינה,לו זמן פרטי להקדיש
: איך היה כמושאלות פתוחות, אותו  לשאול
הם החברים הכי טובים  בבית הספר? מיהיום 

שלך? למה אתה אוהב אותם יותר מאחרים? מהו 
הדבר יותר שקרה לך היום? מה הדבר הטוב ב

במה שיחקת הגרוע ביותר שקרה לך היום? 
אילו יכולת שיהיה לך מה שאתה  בהפסקה?

רוצה בחיים, מה היו שלושת הדברים החשובים 
 הי"ו) יעקב לידר(ר'  ...ית רוצה?ביותר שהי

 מספר תגים
 . בעלרומז למשהו מספר התגים שעל האות

על  ,לדוגמאהטורים רומז כמה פעמים בדרך זו. 
" (שמות הפסוק שנאמר על משה רבנו "כי טוב הוא

ב'  -תגין  חמשהשבמלה "טוב", יש רמז ב, ב), 
בטי''ת ואחד בוא''ו וב' בבי"ת, לומר שעתיד משה 

כי לקח "חומשי תורה שנאמר עליה,  חמשהלקבל 
(ואולי על דרך זו אמרו במנחות טוב נתתי לכם". 

(כ"ט ע"ב) שרבי עקיבא היה דורש מכל תג תלי 
 תלים של הלכות).

 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

לא כן עם  .ם רוח סערה עוקרתן מן העולם והיו כלא היווכאשר תבוא עליה ,אין להם רק לאומיותות שאר האומ"
ולכן ב"ה נתקיימו ישראל כל ימי  .ואי אפשר לזה בלא זה ,ישראל דקודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא

כי לא הלאומיות  ,הגלות וכל הרוחות והסערות שבאו עליהם נענעו עליהם בראשם וסבלו אותם עד יעבור זעם
כאבן השואבת החירות הכתובה על הלוחות של ספרי תורה היא המאגדת והמחברת אותם  המקשרת אותם אלא

הם מתראים זה לזה ע"י הטלגר"ף של  ,הזואע"פ שאין רואין זה את זה ורחוקין זה מ. מסוף העולם ועד סופו
 ".התלמוד המסור לזה ולזה שקבלוהו מדורות ראשונים

 )הצ"("מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק
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 פנינים ופרפראות
 

איתא בגמרא (ע' סנהדרין דף ק"ט סע"ב) שאון בן פלת אשתו הצילתו, שאמרה  - ויקח קרח וגו' ואון בן פלת בני ראובן
לו מה לך בהאי פלוגתא, אי אהרן כהנא רבא את תלמידיה, ואי קרח כהנא רבא את תלמידיה. ע"כ. ולכאורה קשה, שהרי 

מה נפשך, ואם כן גם לשבט ראובן היה סיכוי להיבחר לכהונה, וכמו שביארנו לעיל שבא קרח על משה ואהרן בטענת מ
היה אפשר שאון בן פלת עצמו היה נבחר לכהונה גדולה. ואפשר לומר שגם אם אמנם שבט ראובן יבחר, מכל מקום לא 
יבחרו לכהונה גדולה אלא רק החשובים וזקני העדה כמו אליצור בן שדיאור וכיוצא בו, אבל און בן פלת שהיה אדם פשוט 

מרו במדרש (תנחומא פ"ה) שעינו של קרח הטעתו שראה שלשלת גדולה יוצאה יותר, לא. ועוד אפשר לומר ע"פ מה שא
ממנו וכו'. אמר, כל הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום? לכך נשתתף לבוא, ששמע מפי משה שכולם אובדים 

ת אזהרת ואחד נמלט, טעה ותלה בעצמו. ע"כ. ולפי זה כשראתה אשתו של און בן פלת שקרח נכנס למחלוקת זו למרו
משה רבינו, הבינה כי אם קרח החכם מסכן עצמו בכל זאת כנראה שיש לו סיבות טובות וברי לו שיבחר, אבל בעלה 

 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). שלא היה ברור לה שיבחר לא כדאי לו לסכן עצמו.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 מהדי'ר שמך
 
 
 
 

שנפטרו מן  גדולה מעלת ההדרת ספרי רבותינו
העולם והשאירו אחריהם ברכה, וכמו שאמרו חז"ל 
בירושלמי (שקלים פ"ב ה"ה): "אין עושין נפשות 
לצדיקים, דבריהם הן הן זכרונן". עוד אמרו בגמרא 
ביבמות (דף צ"ו ע"ב): "אמר רב יהודה אמר רב, מאי 
דכתיב (תהלים סא, ה) 'אגורה באהלך עולמים', וכי 

ני עולמים? אלא אמר דוד אפשר לו לאדם לגור בש
לפני הקב"ה: רבונו של עולם! יהי רצון שיאמרו דבר 
שמועה מפי בעולם הזה, דאמר רבי יוחנן משום רבי 
שמעון בן יוחאי, כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו 
בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר". וכל כך העריכו 
חז"ל מצוה זו עד שאמרו במדרש רבה (בראשית 

פיסקא ח') "כל המברר מקחו של צדיק, פרשה נ"ח 
 כאילו מקיים עשרת הדברות".

 
מאידך, אחריות גדולה מופקדת בידיו של המהדיר. 
לעתים בגלל חסרון אות אחת או אי דיוק כלשהו 
משתנים כליל פני הדברים, ובמקום לתקן נמצא 
מקלקל. וכבר הזהיר רבי ישמעאל את רבי מאיר 
שהיה לבלר (סופר): "בני הוי זהיר במלאכתך 
שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות 

מחריב את כל  מייתר אות אחת, נמצאת אחת או 
 (עירובין י"ג ע"א, ועיין ברש"י שם). "העולם כולו!

 
חמורה עוד יותר ההתייחסות לטעויותיו של מהדיר, 
מאחר שבשגיאותיו הוא גורם שיתלו את הטעות 
 .במחבר, בשעה שהמחבר עוולה לא נמצא בשפתיו

וכבר סיפרו על יהודי עם הארץ שהתפרנס מהגהת 
תלה על דלת ביתו שלט המכריז על אומנותו,  ספרים.

ולתפארת המליצה הוסיף פסוק ממגילת אסתר "אשר 
דבר המלך ודתו מגיה" לציין שהוא "מגיה" את ספרי 
הדת. אלא שברוב בורותו שיבש את המלים לחלוטין 
וכתב "דבר המלח ודטו מאגיא". עבר שם פיקח אחד, 

אבל הפסוק " קרא את השלט, ומיד הוסיף את סוף
 .גדול ליהודים"..

 

לא אחת רואים המהדירים סייעתא דשמיא מיוחדת, 
שליט"א בספרו  מרן הגר"מ מאזוזוכמו שמספר 

"מגדולי ישראל" ח"א (במאמר על הגאון רבי שאול 
"ומרוב אהבה לרבנו המחבר זצ"ל,  הכהן זצ"ל):

סייעו בידי מן השמים לבוא עד תכונת דבריו בס"ד 
אחוזים ולפענח כתב ידו. ולא אחת ולא  99-כמעט ב

שתים ולא עשר פעמים שעמדתי משתאה על הדיבור, 
ואפילו על מלה אחת בו הסתומה ומעורפלת ואין 
להבינה כלל, לא מלפניה ולא מלאחריה, ואשתומם 

א ואין מבין, וקירבתי את כתב היד לעיני כשעה חד
השמש בצהרים ובזכוכית מגדלת ולא הצלחתי. הייתי 
יושב ומסתכל בשמש לפעמים למעלה מחצי שעה, 
כדי לזהות אות אחת. ואחרי יאוש שבתי להעתיק 
וגמרתי בלבי לכתוב בסוגריים "כאן ניטשטשו 
המלים" וכיוצא, והנה כעין בת קול מאחורי אזני "קול 

מר קרא לנכון!", ובחמלת ה' עלי זרח בחשך אור או
לישרים, ופוענחו המלים הקשות והמחוקות 

 והמטושטשות באורח פלא".
 

עד כמה המחברים חיבורם חביב עליהם בעולם 
העליון, ומקפידים שחיבורם יצא בשלמות, ניתן 

זצ"ל  נסים הכהןללמוד מהעובדה הבאה שסיפר רבי 
 :בהקדמתו לספר "הלכה למשה"

 
כאשר בא להוציא לאור את ספרו של אביו הגאון רבי 

זצ"ל "ברכת אברהם", מצא מספר  אברהם מגוץ הכהןן
דיבורים שנשמטו ולא נמסרו לדפוס. והנה באותו פרק 
בא רבי אברהם בחלום לחתנו והודיע לו כי חסרים 

 מספר דיבורים בספר שנמסר לדפוס...
 

לה בתור עצה טובה, אפשר לומר שההדרת ספרים יכו
להפוך את עמל התורה לאתגר. כשהלימוד נעשה 
במסגרת של עריכה, לא ניתן לדלג או ללמוד 
בשטחיות. כאן חייבים לרדת לעומקם של דברים, 

 לדייק בכל פרט ופרט, ולהגיע לאמת המוחלטת.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 מעשיך יקרבוך

 

 
 זה לא צחוק!  

דרש  הרבההדם, והרבה טובה החזיק לעצמו כלפי היהודים, וגם שכר -תוחיבר ספר כנגד עלילאחד מומר 
 מאת עסקני ישראל. 

  "אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת". :יםשלח לו אחד מגדולי הרבנ
"רבי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי"... החזיר לו:נפגע המומר ו

   צחוק צחוק אבל... 
 לך אדם שאין לו שעה.אין 

 

הדרך, והציעו אכילה בני זוג חכרו מלון אורחים על אם 
ושתיה, לינה ומרגוע. אורחים רבים פקדו את המקום, 

השלום לא  -וההכנסות היו נאות. אבל אליה וקוץ בה 
שרר בין בני הזוג, וכל היום הם רבו והתקוטטו, קיללו 

 וגידפו.
 

החליטו האורחים כי ''טוב פת חרבה ושלוה בה, מבית 
ללון תחת כפת מלא זבחי ריב'' (משלי יז, א), והעדיפו 

השמים ולאכול מהלחם שבכליהם, מאשר להיות עדים 
 למחזות הריב והקטטה.

 
ראה האכסנאי שהאורחים מדירים רגליהם מאכסנייתו 

נגיע עד פת לחם.  –ואמר לאשתו: "אם נמשיך לריב 
 בשל התנהגותך, נפסיד את פרנסתנו". 

 
''אתה האשם'', ירתה על אתר, והנה כמעט וקמה לה 

חדשה, אלמלא הבעל הסכים במפתיע ואמר מריבה 
"ניחא, אך לא זו השאלה. השאלה היא מה נעשה 

 כעת...".
 

"יש לי הצעה", אמרה האשה, "נמשיך לריב, אך 
בלשון סגי נהור. כשתרצה לקללני, תהפוך את הקללה 
לברכה, ואני כבר אבין. אף אני אעשה כן, וכך נמשיך 

ות לריב בלשון סתרים, ולאורחים תנעם השה
 באכסניה!''.

 
לאט לאט פשטה השמועה, שבני הזוג השלימו ביניהם 
והשלום והשלוה שוררים במעונם. האורחים נהרו 
ובאו, נהנו מקבלת הפנים ומהשירות, מהאוכל 
ומהאירוח, ונהנו שבעתיים מהכבוד שהפגינו בעלי 
הבית אחד לשני. "אין מלים בפי, אשתי היקרה'', אמר 

זיד שהכנת היום היה "הנהאכסנאי במתק שפתיים, 
ביותר שאכלתי מעודי, את הטבחית  התבשיל הטעים

 הטובה בעולם!''.
 
, ענתה האשה "השבח, כל כולו מגיע לך, בעלי היקר"

 בחיוך רחב, ''הבשר שקנית היה המעולה ביותר, לא
 ניתן היה להשיג טוב יותר!''.

''הו, זה משום שאיני חוסך בכסף, אשתי היקרה'', 
 ענה הבעל.

 
''ודאי'', ענתה האשה, ועיניה יורות זיקים, ''אינך 
חוסך בכסף, ביחוד בכל הנוגע לצרכי הבית. תודה לך 

 על שהשארת לי דמי כיס כה נדיבים!''. 
 

''כיד המלך'', הסכים הבעל. ''במיוחד לאור 
העובדה, שאת כה מחושבת בהוצאותיך, ואינך 
מבזבזת פרוטה מיותרת! אשת חיל את, במלא מובן 

 מלה''. ה
 

"ואתה בעל מתחשב כל כך, ונענה ברצון לכל 
משאלה!'', השיבה האשה בקול מלא ארס. 

 ''כמובן'', ענה הבעל מדושן עונג.
 

 ואז...
 

פגע בו המערוך שיידתה בו האשה.  טרררראאאח!!
פגעה בה צלחת מטווחת מידו. והאורחים  בוווום!

נדהמים למראה עיניהם, ותוהים בפה פעור אם 
אוזניהם לא כיזבו בהם. הכיצד, לאחר כל התשבחות 

 נמשכות ההתרחשויות?!... 
 

מהר מאד הבינו, כי עדיין עומדים הם בני הזוג 
הרגזניים בשיא המתח והריב, השנאה מפעפעת בהם 

וכרחו לשנות את כבעבר, אלא שמכורח המצב ה
 מטבע ההתבטאות.

 
יננו. ''הלכה, בידוע שעשיו שונא יהוא הדין בענ

אמת נצחית היא,  - (רש"י בראשית לג, ד)ליעקב'' 
ואם נאלצות האומות להסוות את שנאתן ולהצהיר 
הצהרות נאות ומתחסדות, הנה בכל הזדמנות שבה 

פועלות הן נגדנו... נתעלם  –ניתן להן לפעול 
ות, ונעקוב אחר המעשים. ונדע, שאין מהמלים הנא

הגאון( לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים!
" עינים מאור" בספרו ל''זצ הכהן ורגאני מאיר רבי
 )."לנו ספרו אבותינו"ב הובא, ג"צ' עמ



 
 

  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" 
 

 

 כמה זמן יש להקדיש ללימוד התנ"ך? שאלה:
חמש דקות ביום. וכן מסופר על מרן הגר"ע יוסף (שליט"א) בלומדו בישיבת פורת יוסף, שהיו  תשובה:

דקות הפסקה להתכונן לתפלת מנחה, והוא היה עובר מדי יום ביומו על פרקי תנ"ך.  5נותנים לתלמידים 
דע הפסוק וזכה שלשונו מדויקת להפליא בפ"י. ושמעתי תלמיד חכם אחד שהזכיר ספר ִמְלֵוה השם, ולא י

 במשלי ַמְלֵוה השם חונן דל. וד"ל.
 

 שמעתי סגולה לחולה שימכור את החולי לגוי ויתרפא. כיצד עושים סגולה זו? שאלה:
בילדותי שמעתי שהיו זורקים שטר כסף בשכונה של גוים, ואומרים יהי רצון שמי שיקח את הכסף תשובה: 

 יקבל את המחלה של פב"פ. ושלום על ישראל.
 

 היה שמה של אשת פוטיפר? מהשאלה: 
 שם אשת פוטיפר "זליכא" (כמדומה כך כתוב בספר הישר. והחיד"א נתן בשמה רמז). תשובה:

 
ידוע הסיפור על ארבעת השבויים: רבנו חושיאל (אביו של רבנו חננאל) שהיה מחכמי ישיבת סורא  שאלה:

חנן, וחכם נוסף אשר שמו לא נודע. שבבבל, רבנו משה, רעייתו ובנו רבנו חנוך, רבנו שמריה בן רבנו אל
ראיתי אולם הם יצאו באוניה מהעיר בארי שבאיטליה.  ,לפי גרסת הראב"ד בסוף ספר הקבלה שלו

 איך זה מסתדר? .במקומות אחרים שאותם גאונים היו מבבל
"רבנו  (בפסחים דף קי"ד סע"ב, ועוד) וכך קורא רשב"ם לרבנו חננאל ,לכל הדעות באו מאיטליא תשובה:

 רק השאלה אם נשבו (כגירסת הראב"ד) או שנסעו מעצמם. .חננאל מרומי"
 

האם יש מקור למעשה הידוע בשני אחים שלאחד היו ילדים ולשני לא, וכל אחד מהם דאג לזולתו. שאלה: 
האח בלי הילדים דאג לאח עם הילדים שצריך יותר עבור ילדיו, והאח עם הילדים דאג לעתיד אחיו הרווק 

 ן מי שידאג לו. ובזכות זה נבנה בית המקדש בחלקם?שאי
אין לזה מקור בחז"ל, ואחרי חיפוש מצאו שזה לא היה בבית המקדש בכלל, אלא באיזה בית תשובה: 

 הכנסת בירושלים העתיקה. היתה בידי חוברת עם סיפור זה, ובסופה כתבו כנ"ל.
 

נצרות, ולכן לא לתלותו. האם כנים שמעתי בשם איזה רב שמנהג הנחת ברכת הבית מקורו ב שאלה:
 הדברים?
 אלו דברים בטלים. ונוסח "ברכת הבית" מיוחס לרבנים גדולים ואין בו שום חשש. תשובה:

 
 ?"שגיאות אאי אפשר לספר בלכך  ,"כשם שאי אפשר לבר בלא תבן למימראהאם יש מקור  שאלה:

 זה מימרא של בעלי הדפוס. תשובה:
 

 העולם נוהג לומר שכל הנוכח בברית מילה, זוכה לכפרת עוונות. האם יש לכך מקור בדברי חז"ל? שאלה:
 .מחילה, וביחד הם ח'ביום  מילהאינני זוכר, אבל שמעתי רמז לזה כי  תשובה:

___________________________________________________________________________________ 
 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 לרפואת דורון בן שרה הי"ו
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{ אז נדברו }
   516גליון מספר:  " |אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל" לסדר: תשפ"א | רח קופרשת 

 בסיעתא דשמיא
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תודה מראש!!!

 זמני שמיטה ממשמשים ובאים.... --ראש חודש שמו"ז

זה את כל העמוד!!!! אוהו... אי כמעט תוספות עעעענקיים שתפסו עם נו. דף מלחיץ... ממש אחד השבוע בדף היומי היה לנו דף
 -אני מתאר לעצמי שיש כמה למדנים שלא מבינים על מה אני מדבר... מה פה מלחיץ... אבל כמדומני שחברים שלי ...מלחיץ

 מקבל רושם אניעיני...  מול שמשתרע כשאני מגיע לדף גמ' ורואה כזה תוס' אימתניתבין:  על מה אני מדבר... מבינים ברמה שלי
(מי שמבין על המוח שלי כבר מראש שולח פקודה שאין סיכוי להבין מה כתוב כאן... אז מדובר פה בסוגיה נורא מסובכת... ו כנראהש

  מה אני מדבר לא צריך להרים את היד...) 

שזה  קלטתי עד שעם השנים ...שתוס' ארוכים זה אומר שיש פה סוגיה מסוכנת להבנה -ככה הבנתי שבמשך שנים אז זהו!!!
 יודע מה זה אומר?? זה אומר שהגמ' פה הזכירה משהואתה  .גמ' עם תוס' ענקיים דף אחר לגמרי!!! כל פעם שאתה רואה סיפור
מה   )לטהרות...ששייך לזרעים או  כנראה שיש פה לכה"פ איזכורדוק ותשכח... כל דף גמ' שעשיר בתוס'... (!!!  או לסדר זרעים או לסדר טהרות ששייך
 דא עקא בזרעים בטהרות... פשוט מאוד: היות ובסדר זרעים וטהרות לא זכינו שיש גמ'... והרי לתוס' יש המון המון חידושים יש???

רק מגיע לגמ'  שברגע שתוס' של מתיקות התורה בזרעים... סכר כי אין גמ'!! ממילא נוצר כאן ...לפרוק את זה אין לו איפהש
פי פערתי ואשאפה... בבת אחת נפרץ הסכר ותוס' פורק עלינו את כל  משהו בסדר זרעים... הופה... בבת אחת אגבשמזכירה בדרך 

אגב איזה משנה במסכת דמאי  בדרך ף היומי השבוע... הגמ' הזכירהסדר זרעים... זה מה שקרה בדב התורה שיש לו בנושא הזה
 בום!!! בבת אחת נהיה צונאמי של אהבת תורה רה מילה בסדר זרעים...מזכי תרומות ומעשרות... תוס' רק ראה שהגמ'ב שעוסקת

 את כל המתיקות וערבות טוב התורה שיש לו בסדר זרעים... ותוס' שופך עלינו

במלא  תוס' מתקיף אותה מלחיצה... פה סוגיה אם אתה רואה דף שיש בו תוס' ארוכים... זה לא אומר שיש ממילא אל תקח ללב!!
סוגיה של אהבה... תוס' בסה"כ פורק פה את כל מה שפרה רוצה להניק בסדר זרעים או  !  זה בסה"כ.. לא!!שאלות מסובכות.

 שהוא עושה כאן בסדר זרעים....  כיד המלך תכנס איתו למממצב... תשתתף איתו במשתה.. תסחף אחריו ממילא טהרות

  ורים???כלפי מה הדברים אמכעת:       עד כאן כתבינו לענייני דף היומי...

ש אפעל אותו משקל...  לנו י  ... ותר טוב מתוס' ו במצב י ! שאנחנ . אז זהו! ים.. דר זרע שיש לו בס ל הגישמאק  י תוס' פתאום שפך עלינו את כ ו שהשבוע בדף היומ . והנה... כמ ים בארץ ישראל.. ו גר אנחנ ו  . ואיל ירופה.. .. בא פת. ה גר בצר ... תוס' הי .. וברגע שמגיעה שנת השמיטה... התחושות שלנו ה שנת השמיטה!!!! ו.אוטוטו מגיעשרויות שלא היו לתוס'
הלכות המסובכות ובאוצר שמיטה... הם רק נזכרים בדף מלחיץ בדף היומי... יש כאלו שרק מגיעים לשנת הה מאוד מזכירות את

ין אותך!!! גם אני פעם הייתי נלחץ מדף אני מב כן...   בית דין ובפחים מדיפים... אוה... איזה מלחיץ... אין לי כח לשנת השמיטה...
זה בסה"כ תוס' אוהב... זה תוס' שמאוד מאוד  שזה לא תוס' מלחיץ... הבנתי אחד יוםש אז זהו!!ארוכים...  כאלו תוס' גמ' עם

הזמן על אותו משקל: הגיע   אוהב סדר זרעים... וכאן הגמ' נתנה לו הזדמנות לפרוק את התורת חיים שיש לו בסדר זרעים... 
ביום יום אין לנו את זה...  זה  בסה"כ שניתנת לנו הזדמנות לפרוק את האהבה שלנו לארץ ישראל... שנבין ששנת השמיטה היא
דבר מרגש... הסיבה שיש כל מיני הלכות ומנהגים ושיח ובלגן סביב שנת השמיטה.. זה לא בגלל  לא דבר מלחיץ.. זה בסה"כ
חפשים שאנחנו מ מצוה חביבה ההיפך הגמור!! השיח סביב שמיטה נובע בגלל שזו בה...... אדרוקשה ששמיטה זה משהו מסובך

 ...לפרוק את הרגשות שלנו עליה

את חילופיות שהוא לא ירגיש ומי שמאוד מאוד לא מתחשק לו... בעזה"ש אנחנו נשתדל לארגן לו כל מיני דרכים עוקפות  
כמו שאני  עקום למה להסתכל על שנת השמיטה על זה ככה??אבל למה??? למה להסתכל הדקירה של שנת השמיטה... 

זיידע שלי ושלך... כשהוא היה מגיע בגמ' בסוכה לסוגיה של "הלוקח הסתכלתי פעם על תוס' ארוך?? הגיע הזמן שנבין שאלטער 
 לא היה נרגע עדוהוא  בכזו ערגה לארץ ישראל... העיניים שלו היו מתמלאות בדמעות נתקף הוא היה לולב מחבירו בשביעית"

(כן... מה שהיום נקרא קק"ל הרי לפני ... ומשלשל בה כמה רובלים הקופה של קרן קיימת לישראל ולך לקופה הירוקה!!!השהוא היה 
 פה של קק"לוערגה לארץ ישראל... היה מכניס לקו א"י... שכל יהודי שלא נרדם בלילה מרוב געגועים נה זה היה קופת צדקה מיוחדת לחזק את ישובשמונים ש

אז אני הנכד שלו... שנמצא כאן בארץ ישראל... ובעוד שלושה חודשים בדיוק מתקדשת עלינו  )...עוד כמה רובלים וזה היה מרגיע אותו
??? למה מגיע לי העונש הזה?? וכי בגלל שאני גר בארץ ישראל הגיע שמיטה שנת השמיטה... שאני אעשה לעצמי בלב אאאוף

 לארץ ישראל??  קודש בה לכן נגזר עלי שהלב שלי יהיה אטום לגמרי ולא יהיה לי שום רגשותואוכל מפריה ושבע מטו

 שאנותחשוב שהגר"א והבעש"ט ומוהר"ן מברסלב ור' אלימלך מליזענסק וכל אותם קדושים אשר בארץ המה...  
הם ממש סיכנו את  .ניסו בכל דרך להגיע לארץ ישראל.. ודש... הרי הםק סעים לציוניהם הקדושים מתוך רגשינו

נחנו מוותרים בשמחה על הזכות שיש לנו להיות כאן... ילו אוא חייהם כדי לזכות להגיע לארץ ישראל ולא זכו!!!
לא נראה שיש פה  לפקוד את ציונם... תגיד לי: מי פה נפל על הראש??? מתי נזכה בערגה וםלעסוקים בלחואנחנו 

התקרב!!! שנת השמיטה מתחילה להתקרב אלינו... ואנחנו נחליט איך אז זהו שהתוס' הגדול מתחיל ל  משהו עקום?
לקבל את פניה.. אנחנו!!! שמעת?? אנחנו!! זה תלוי בי ובך... אם נחליט לאהוב את המצוות התלויות בארץ... אנחנו 

אל סט...נמצא דרך איך להאהיב את זה על עצמנו... ואם נמשיך להתרפק על אדמת אירופה הארורה ביוני יולי אוגו
פרטים עוד יבואו!! עוד נדבר על זה... אבל דבר ראשון תתפלא שהנחיתה היישר לשנת השמיטה תהיה נחיתה קשה... 

 תביע נכונות... תביע נכונות לאהוב את מצוות התלויות בארץ... תחליט שאנחנו הולכים על הכיוון הזה...  

1 



  2 

  ? ! ? !!....ימינה' שהוא שמאללאפילו יאמר לך על ''
... כולנו כעת כועסים על דמות המטרידים אותנו מילה אחת על הזעזועים הפוליטים הפנים ארציים

מסוימת מהימין שהלך לשמאל ומאיים על כולנו בממשלה נגד הדת... אנחנו כועסים על הבגידה שלו... 
 לשמאל...  והלך איך הוא בגד בכל הערכים שהוא נאמן אליהם

אני טוען שאנחנו בתור חרדים לא אמורים לכעוס עליו  אבל אני כעת לצורך העניין... אני נחלץ להגנתו....
ת זא אפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל....שהוא חבר לשמאל... אל תשכח שאנחנו מחונכים ש

ילו שיאמר לך אפלנו ללכת עם השמאל... היינו הולכים?? כן!!! כי  יםאומר אומרת: אם גדולי ישראל היו
אם ככה: אז מה אנחנו רוצים ממנו?? למה אנחנו באים עליו בטענות?? בשלמא  על ימין שהוא שמאל...

המיזרחיסטים נו... אצלם ימין זה ערך קדוש ללא הבחנה... אבל אנחנו הרי כן ערוכים לאפשרויות 
ל ימין שהוא שמאל... אז מה שיאמר לך על ימין וכו'... אז הגיע פה יהודי והפעיל שיקול דעת והחליט ע

 אבל למה? למה אני לא צודק?  אה... מה אתה אומר...  נכון הצלחתי להרגיז אותך...??אתם רוצים ממנו?? 
  ? ? ? ? י מ השאלה נו... למה? כי נכון... נכון שאפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל... 

שכל כולו דבוק לרצון ה' ודעתו דעת תורה!!!  םוא שמאל... מי?? האם תלמיד חכמי יאמר לך על ימין שה
 מן השורה שיש לו תאוות שלטון ומסור למידות רעות שלו...  אדם או

כלומר: הבוחרים שלו שכעת אוכלים את הכובע למה בחרנו בו... על מה הם צריכים  זה פה הסיפור!!!
א נאמן לערכי חשבנו שהו ??י...לאכול את הלב?? אוי... טעינו... חשבנו שהוא ימני והתברר שהוא שמאלנ

התסכול שלהם אמור להיות...  ע"פ ההשקפה האמיתית לא!! לא זו הנקודה!!! הימין והתברר שלא.??
לנהל אותנו!!! אני לא יודע האם לאנשים שבחרו בו  -נישט דעת תורהאוי... טעינו... נתנו לבן אדם שהוא 

 כי לנו אין התנגדות חד משמעית להבין... אנחנו בודאי ככה אמוריםיש את השכל להבין את זה... אבל 
רצון ה'... לא ימין ולא שמאל לא קדימה ולא ל אנחנו מחוייבים עקרון אחד ויחיד!! יש לנולשמאל... 

דבוק בתורה וכנוע  תלמיד חכם שכל חייו לכוין לרצון ה' זה רק היחיד שיודעאחורה... רק רצון ה'!! ו
הוא יכול להיות נטול נגיעות אישיות ולהצביע לנו "זו הדרך לכו בו כי תאמינו וכי ק ה'... ר לדעת

 מה גודל הכיפה שלו וגם לא משנה ... מי שזה יהיה... כבר לא משנהכל אחד אחר תשמאילו" (ישעיה ל')
 זה בדיוק כמו שלא משנה אם שתים ועוד שתים זהאם הוא דתי או רפורמי... שניהם לא רלוונטים... 

 כלפי מה הדברים אמורים??  ארבע או שבעת אלפים... שניהם תשובות לא נכונות...
והממוצעת  הנינוחהשכבר די... נמאס להם מהגישה  נות ישנה מנגינה חדשה... יש חרדיםבשנים האחרו

 איזה עתיד מעניין יותר... להתחדש... מחפשים משהו מרענן.של גדולי ישראל... די... הגיע הזמן קצת 
 הרבניםכלל לא מפתיעים במהלכים שלהם... ושישאר בינינו... אני די מבין אותם... גדולי ישראל בדרך 

לא שוברים את ההגה יותר מידי  ולהוביל מהלכים חסרי תקדים.. אף פעם לא מנסים לעורר סערה
קצת יותר חי...  ודי... אנחנו רוצים משהו בין הטיפות...  ממוצע.. ללכת ימינה ובודאי לא שמאלה... הכל

 מוביל...   מנהיגותי... יותר חד...  חותך...
ות לגמרי שדוהרות עם כל ועליצ קבלנו שתי מפלגות דתיות עסיסיות אז בבקשה.. רציתם?? קבלתם!!!! 

הכח!!! אחד שובר כעת לגמרי שמאלה... השני לוקח את כל ההגה קיצוני ימינה.. ובין כך ובין כך אבדה 
שזה אומר לך על ימין שהוא שמאל... וזה אומר לך על שמאל  המשותף בין שניהם?? מה המכנההנערה.. 

 ותכל'ס... שניהם נישט דעת תורה!! שהוא ימין... 
יתי מתנהג אחרת... ככל הנראה לא הי במקום שלהם אם אני הייתי בממשלהאני חייב להודות בכנות:  

הרי הוא כופתו ומניחו לפני  לרדת ממנה ולה לגדולה, מי שאומר לושכשאדם ע סו"ס חז"ל אומרים:
אני נאמן לדברי  נקודה!! ממילא לעמוד בו!! שא"א זה ניסיון מאוד מאוד קשהשארי... חז"ל מעידים 

אם הייתי בסיטואציה הזו אני גם הייתי הולך שמאלה... אבל ברגע האחרון... ש חז"ל ולכן די ברור לי
אתה יודע למה?? כי אאאוף... יש לי רב!!! יש לי דמות של  .יורד מזה.. הייתי בסוף ממש בשניה האחרונה

דעת תורה שאני עושה ככל שהוא מורה לי.. והוא עושה לי חיים קשים והוא כבר הוריד אותי מכמה 
עליהם... וגם כאן הוא היה עושה לי חיים קשים... והוא היה תופס אותי באוזניים  עצים שטפסתי וכמה

אתה יכול להיות רגוע!! עלי אתה יכול לסמוך... לא בגלל שאפשר לסמוך עלי... ולכן ומוריד אותי מזה... 
  מעמידה אותי במקום...אלא בגלל שיש מעלי דעת תורה שבסופו של דבר 

יש לנו עסק עם בני אדם עם תאוות שלטון נורמלית כמוני וכמוך  שכאן אין לנו את זה!!!! ..אז זהו
(וכאן אני כבר כן מגיע אבל גם אין להם דעת תורה שתאזן אותם  ענות...)(ובנקודה הזו אני לא מגיע אליהם בט

אז הנה.. רצית מישהו ללא דעת תורה?? בבקשה... קבלת...  בטענות... בעיקר לחרדים שבינינו שפוזלים לכיוונם)
 וזריתי פרש על פניכם... טול לך מה שהבאת... 

--- 
יש  לכם מילה רק בגלל שיש לי משהו אישי איתכם... ידידי וחברי המתנחלים... אני מרשה לעצמי לומר

לי אהבה גדולה לארץ ישראל... ולמצוות התלויות בארץ ובפרט לשמיטה... ואני אוהב אתכם כיהודים 
  חסר לי אצלכם דבר אחד שמאודאבל תרשו לי לומר לכם  ..יראי שמים

!!! ברור שיש אצלכם רבנים כן... יש!! יש לכם רבנים איפה הרבנים שלכם?? איפה הם?? איפה???
למה כצופה  למה צריך לחפש אותם בנרות..?? צריך לנחש שהם קיימים? למה חשובים... אבל היא גופא:

מהצד זה נראה שהרבנים מונחים בקרן זוית... נכון שהתורה מונחת בקרן זוית... אבל התפקיד שלנו זה 
זה לא ימינה כים לעשות חשבון הנפש... אם אתם צרילקחת אותה עם כל הכח ולהציב אותה במרכז... 

הגיע הזמן שתציבו את התלמידי חכמים שלכם  ?הקדושה איפה התורה !!אלא מרכזולא שמאלה... 
 במרכז!!! שכל אחד כמוני וכמוך שיש לו נגיעות אישיות... שלכה"פ בפומבי יצטרך להיות כפוף לרבנים!! 

עזוב... בא  אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו... ם...נחלימה אני רוצה מציבור המת עזוב.. בינינו אבל
רגעם שאנחנו  בינינו לבין עצמנו... לנו יש לפעמים כל מיני בא נפנה אל עצמנו!!!!לא נפנה אליהם... 

חתימות... ו .. כל דבר רבניםהזו. עזוב אותך המערכת החרדית הכבדה והמסורבלת די.. פוזלים לכיוונם...
 מכיר את המחשבות האלו?? זיז עניינים...ויתחיל להשיתפוס את העסק לידיים  ישהו... אני רוצה מזובע

אז זהו  "רבנים, תפסיקו לדבר, תתחילו לעשות"!!! ...ראיתי מישהו שתלה מודעה אפיקורסית פעם איך
הוא קיבל כאלו שרוצים קיבל מה שהוא רוצה.. הוא חיפש כאלו שעושים... אז הנה...  כעת שאותו אחד

 פריע לך שהרבנים לא עושים???דק במודעה שלו!!! מוא צכן... ה ת בכל מחיר על הגב של כולם...לעשו
שיש לנו רבנים עם דעת תורה אשרינו  את מה שלא נראה להם נכון...  ----הרבנים ימשיכו לא לעשות

לו לעשות לא כל דבר צריך לעשות... אז הנה... כעת יש לנו מישהו שבוער  הם לא עושים בכל מחיר!!!ש
   רחמנא לישזבן מגונדא דיליה... שינוי... לעשות מהפך... 

למה יש כ"כ הרבה תינוקות 
 שנשבו??

יש את המעשה המרגש בגמ' (גיטין נח) שכולנו 
מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך "גדלנו עליו... 

ים יפה גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסור
עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים הלך ועמד 

מי נתן למשיסה יעקב "אמר ועל פתח בית האסורים 
הלא ה' זו חטאנו "ענה אותו תינוק ואמר  "וישראל לבוזזים

אמר מובטחני  "לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו
העבודה שאיני זז מכאן עד  ,בו שמורה הוראה בישראל

אמרו לא זז משם עד  ,אפדנו בכל ממון שפוסקין עליוש
ולא היו ימים מועטין עד שהורה  ,שפדאו בממון הרבה

סיפור  ...הוראה בישראל ומנו רבי ישמעאל בן אלישע
מבהיל... ר' יהושע הצליח בטביעות עין חדה לזהות 

הזה עם  של בית האסורין שהילד הקטןדרך החלון 
 פאות מקדימה) ר למושג של(לכאורה כאן המקוהפיא'ת... 

הרי זה הקטן גדול יהיה... והוא עתיד להיות 
פונה  הליגער ר' ישמעאל בן אלישע שהרבש"ע

  אליו באופן אישי, ישמעאל בני ברכני...
השאלה היא: איך באמת ר' יהושע זיהה שהילד הזה 

הרי בסה"כ מה קרה שם.. ר'  עדיו לגדולות??
והילד  וכו' נתן למשסהיהושע התחיל פסוק 'מי 

זה שילד  בסה"כ ידע להשלים את הפסוק... נו...
... זה כבר אומר שהוא בישעיה בע"פ יודע פסוק

 עתיד לצמוח דער הליגער ר' ישמעאל בן אלישע??
רובד יותר  הזהבמעשה  מוכרחים לומר שיש אלא

 ש... שנוגע להרבה הרבה ישמעלקע בדורנו פנימי...
  נמצאים בבית האסורין... שגם הם

הגיע לבית האסורין  כשר' יהושע העניין הוא כך:
 ה את הילד היהודי הטהור הזה ששבויוהוא רא

נשבר מזה  ום הכי גרוע... ר' יהושעכעת במק
הרב די  דלאבוננו... שמאוד... היה לו בלב תחושה ש

אתה יודע מה שבר את בדורות האחרונים...  מוכרת
ני זה בדיוק מה ששובר אותי כשא ???רבי יהושע

 שלי יש רואה את השכן החילוני שלי...  מול הבית
שכנים חילונים... יש להם ילד קטן... ילד בן שלוש!! 
והוא ילד יהודי!!!! הוא בן של אברהם יצחק 
ויעקב... ויש לו טוהר טבעי של ילד... עדיין לא 
הספיקו לקלקל אותו... הוא ילד בדיוק כמו הילד 

(ולא לשה שלי... שניהם אוהבים להתגלש במג

שניהם אוהבים איגלו... והכי הכי:  באינטרנט...)
שניהם יהודים!! ואני מסתכל על הילד של השכנים 
והלב שלי מתפלץ... הילד היהודי הטהור הזה הולך 
לגדול חילוני לגמרי... הוא לא ידע שמע ישראל... 
הוא לא יידע שה' רוצה קשר איתו... כואב לי הלב 

ההורים שלו... נו.. הם עליו...  שתבין: בשלמא 
מחללי שבת... הם שונאי דת... ועד כמה שיש להם 
בחירה אז קיי"ל שאדם מטמא עצמו מעט 

מבחינה מסוימת יש  מטמאין אותו הרבה... נו...
שונא למה הם כאלו... אז גם אני  עליהם טענות

מצווה לעזור להם במקביל... ללא כל סתירה אני (ו אותם...

אבל הילד  ...)רובץ תחת משאו שונאךמדין כי תראה חמור 
לא טעם  הטהור שלהם... הוא עדיין נקי... ניטרלי... הוא

הוא תינוק הוא נולד לתוך החטא!!! טעם חטא... ו
חילוני גמור שלא הוא הולך לגדול כמו  שנשבה!!!

 הלב עליו... הוא הרי יהודי!!! באשמתו... וכואב
סוג אז למה?? למה הוא נולד בבית הזה?? זה מ 

שאנחנו כמובן  השאלות הקשות ביותר באמונה...
(כי יהודי לא בנימה של שאלה לא אומרים את זה 

אבל עכ"פ אנו אומרים את זה  שואל שאלות)
בנימה של קינה... מי נתן למשסה יעקב וישראל 

 לבוזזים...
 בגיליון זה... 4-3ההמשך בעמוד 



 

  

מובטחני בזה שמורה הוראה  
 בישראל יהיה!!!!

דווקא הילד של  עכשיו אני אגלה לך סוד:המשך:  
השכן החילוני... דווקא הוא פחות קורע לי את 
הלב... עצם העובדה העצובה הזו של כ"כ הרבה 
יהודים חילונים בדורות האחרונים זה תיקון מידי 

ונשגב שמתרחש לקראת הגאולה... זו סוגיה גדול 
יותר מידי גדולה עלי... כך שדווקא השכן החילוני 

(וחבל... כי אם זה היה שובר אותי.. פחות שובר אותי... 
הייתי הרבה יותר מתגייס ללמד תועים בינה ולהשיב אותם תחת 
כנפי השכינה... כאן המקום לנשק כפות רגלם של אלו שעושים 

את החסד הגדול ביותר... שמשיבים לב בנים על  לאבא שבשמים

 אבל אתה יודע מי הרבה יותר שובר אותי?? אבותם)
שובר אותי הילד מהסוג שרבי יהושע בן חנניה ראה 
שם בבית האסורים...  מדובר בבחור ישיבה טוב.. בן 
עליה... קווצותיו סדורות לו תלתלים... יש לו פאות 

שלנו!!! לגמרי הוא מאו מקדימה או מאחורה... 
והוא בוכה לי על הנפילות הקשות שלו  משלנו!!!

ברוחניות... הוא מספר לי על כל מיני דחפים מאוד 
מאוד קשים שיש לו... והוא כ"כ רוצה להיות קדוש 
וטהור... הוא כ"כ נלחם... כ"כ משתדל להיאבק בכל 
הכח... ובכל זאת הוא מרגיש כמו בתוך בית 

נסיונות שהוא לא לגמרי האסורין... מול כל מיני 
מצליח לבלום אותם... והוא משווע... מתחנן... בוכה: 
אני רוצה להיות צדיק!!! אני רוצה למגר את 
הנפילות שלי... לא רוצה ליפול אף פעם... אז למה 
זה שוב ושוב קורה לי... מה לא עשיתי... קנסתי את 
עצמי... ניסיתי לאכוף את עצמי בכל מיני דרכים וזה 

ח עד.. עד הנפילה הבאה... וכמובן שלפעמים מצלי
מדובר בבחור שיש לו נתונים סביבתיים או 
משפחתים מורכבים  שאי אפשר למנוע אותם... 
ש... שבקיצור: מכל מכלול הנתונים שהבחור הזה 
מציג... מתעוררת שאלה אחת: מה יעשה הבן ולא 

 יחטא... 

 מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים...

 !!! זה היה הכאב של רבי יהושע בן חנניה...אז הנה!
הוא עומד בבית האסורים ורואה שם ילד יהודי 
טהור... נשמה טהורה... אבל הוא טוב מאוד לאן זה 
צועד... הוא יודע שבעל כרחו ושלא בטובתו יקחו 
את הילד הטהור הזה וישרפו לו את הנשמה... הילד 

אשמתו!!! הזה הולך לגדול חוטא גמור... ו... ושלא ב
 וקורע את הלב לראות את זה... 

--- 

מה הפשט במושג  נו... אז באמת מה הפשט בזה??
סו"ס הרי כל  "תינוק שנשבה"??הזה שנקרא 

המטרה שנשלחנו כאן לעולם זה כדי להיות בעלי 
בחירה... לבחור בטוב ולמאוס ברע.. אז איך יכול 
להיות שיש כ"כ הרבה נשמות בדורות האחרונים 

ם ישר לתוך החטא... וכמעט נשללה מהם שנולדי
הבחירה מראש...? כן... יש מיליון ילדים חילונים 
שהם בגדר תינוק שנשבה (כמעט) לגמרי והם 

(כמובן שברמה מאוד כמעט לא בפרשה של בחירה... 
מינימלית יש להם כן איזושהי בחירה... אבל מאוד מאוד 

 מינימלית...) 

  הזה מטופל!!! אז זהו!!! תהיה רגוע... הנושא 

שנה שזה  2500ישעיה הנביא מכין אותנו כבר לפני 
חלק בלתי נפרד מהנהגת היחוד וההסתרת פנים 
שלפני הגאולה... הקב"ה יוריד לעולם מאות אלפי 
נשמות ישראל נדחות ותנוקות שנשבו שרק הרבש"ע 
יודע בשביל מה הם נולדו ומה מטרתם.. הם יוולדו 

יאכלו נבלות וטרפות... הם  בישוב חילוני מובהק... הם
לא ישמרו שבת... והם יהיו שייכים לגוש השמאל 
ואולי גם יצביעו יש עתיד ולא ממקום של אנטי... 
אלא מחוסר ידע מינימלי מה בכלל העניין 

(ושוב: גם להם יש בחירה מסוימת... אבל ממש ביידישקייט... 
כיר רבונו מינימלית... וכמובן שאין הדברים אמורים בייחס למי שמ

ומתכוין למרוד בו... ברור שיש אצלם כאלו שהם בגדר "יצאו וראו 
בפגרי האנשים הפושעים בי..." ברור שגם אצלם יש דרגות שונות 

  בבחירה... בדיוק כמו בבחירה שלנו...)

וישעיה הנביא מכין אותנו!!! זה יהיה חלק מהנהגת 
 היחוד!! 

הארץ  ואז יום אחד יבא משיח... ובבת אחת "מלאה
דעה את ה' כמים לים מכסים" ובבת אחת כל 
התינוקות שנשבו יפקחו עיניים "הוציא עם עיוור יש 
וחרשים ואזנים למו..." וה' יערה עליהם רוח טהרה 
ממרום "והולכתי עוורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא 
ידעו אדריכם, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים 

לאה אותך בעוד ועוד מקראות (ונעצור כאן... לא אלמישור..." 

וכל  ואז!! יגיע יום הדין הגדול והנורא... מפורשים.)
אותם תינוקות שנשבו "בבכי יבואו ובתחנונים 
אובילם..." יעמדו שם מאות אלפי החילונים הגמורים 
והם יבקשו סליחה. ה'.. לא היה לנו מושגים 

ואתה מינימליים ביהדות.. אנחנו לא אשמים... אנא.. 
  מה ה' יענה להם???  יודע

גמ' מפורשת בברכות (לג): אלמלא שלוש מקראות 
אלו נתמוטטו רגליהם של ישראל... הגמ' מביאה שם 
שלוש פסוקים שאסור להגיד אותם לפני עם הארץ... 
בשלוש פסוקים האלו כתוב שהקב"ה כביכול מצדיק 
את רשעי ישראל ואומר: אתם באמת לא אשמים! 

ני הוא זה שבראתי את היצר אני לוקח אחריות... א
הרע... אני בראתי אתכם עם נתונים של תינוקות 

אני מקבל  (מכל מיני סיבות של גזירת חכמתו ית')שנשבו 
את הפתחון פה שלכם להגיד אנחנו לא אשמים... 

 "ואשר הרעותי..." ה' יקבל אותם!!!!

--- 

נו... אבל תכל'ס... הרי סו"ס דבר זה אסור לאמרו 
 ץ... בפני עם האר

סו"ס המידע הזה עלול לגרום לנו לחשוב ש... שיופי... 
זה בסדר... מהיום אני יכול לעשות מה שאני רוצה... 
אני אפסיק להיאבק... אפסיק להילחם עם היצר 
הרע... אשחרר שליטה... ומקסימום לעתיד לבא 
הקב"ה ישאל אותי: למה עשית עבירות?? אני אביא 

אטען שהוא יתברך הביא לו את  הגמ' בברכות... אני 
לי כזה יצר הרע משוגע שכשהוא נכנס לטראנס הוא 

אז הנה!!!! כעת הגענו לא ראה אותי ממטר...       
 לנקודה!!!! 

ניתן לומר שכל מה שכתבתי עד עכשיו... הכל בתור 
 הקדמה... 

כעת נחזור לסיפור של רבי יהושע בן חנניה 
ד יהודי וישמעאלקע הקטנצ'יק... ר' יהושע רואה יל

טהור ש... שבעל כרחו ושלא באשמתו הולכים 
לשרוף לו את הנשמה... הילד הזה יגדל חילוני גמור 

 ולא באשמתו!!!

ר' יהושע בן חנניה עומד מול חלון בית האסורים 
ונאנח אנחה עמוקה ואומר: מי נתן למשסה יעקב 

ואז לפתע!!! ישמעלקא וישראל לבו... ז... ז... י.. 
' יהושע ולא נותן לו לגמור את הקטן קוטע את ר

הלא ישמעלקא ממשיך במקומו ואומר: המשפט!!! 
 זו חטאנו לו...!!!! ---ה'

ר' יהושע בן חנניה מקשיב לישמעלקא הקטן 
ומזדעזע כולו!! ישמעלקא הקטן הזה חולק עלי!!! 
יש לו פשט אחר בפסוק... הוא לא סתם מסיים את 
 הפסוק שאני התחלתי... אלא הוא משנה את

 המשמעות שלו לגמרי...  

אני כעת אצטט לך את הפסוק כמות  מה הכוונה??
 הפיסוק באמצע!!!שהוא, ותנסה לנחש איפה נמצא 

 איפה נמצא האתנחתא... 

"מי נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזים הלא ה' זו 
  חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו"

תנחתא נו... מה אתה אומר... איפה נמצאת הא
באמצע הפסוק?? אז לא תאמין... תפתח ספר 
ישעיה, אתה תראה שהפיסוק הוא כך... מי נתן 

זה  הלא ה'!!!-למשיסה יעקב וישראל לבוזזים
הפיסוק... בפסוק הזה ה' מודיע: כן... זה אני... אם 
אתה רואה תינוק שנשבה שעובר על כל העבירות 
שבתורה... תדע לך שזה אני... אל תבא אליו 

טענות... אל תאשים אותו בכל מחיר... תדע לך ב
שזה חלק מההסתרת פנים ואני בורא עולם עומד 

(עכשיו... למה זה קרה מצד הנהגת המשפט?? מאחורי זה... 
בגלל שבדורות הקודמים זו חטאנו לו וכו'... שזה ההמשך של 

אליו זה לא קשור...  -הפסוק... אבל תכל'ס... לגופו של עניין

ור' יהושע בן חנניה   בה הזה בעצמו לא אשם)התינוק שנש
עומד כעת מול ישמעלקע הקטן ומתאבל עליו 
שהוא הולך לגדול כמו חילוני גמור... ר' יהושע כבר 
עכשיו מכריז: שאם ברבות הימים ישמעאלקה הזה 
יהיה פרא אדם והוא ילחם ביידישקייט... אני לא 
אכעס עליו... כי מי נתן למשיסה יעקב וישראל 

בוזזים... נו... מי??? הלא... הלא... ר' יהושע בא ל
להמשיך... אבל אז!!!! ישמעאלקה הקטן קוטע את 
ר' יהושע ולא נותן לו לשים את הפיסוק שם!!! 
ישמעאלקע מכריז בקנאות: אני החלטתי שהפיסוק 

זו חטאנו לו!!!!  אני  ---נמצא במקום אחר: הלא ה'
חטאנו לו... אני  החלטתי שזה לא ה'... אלא אני!!!! זו

החלטתי על דעת עצמי לשנות את הפיסוק של 
הפסוק... הרבש"ע מצידו לוקח אחריות על הנפילה 
הרוחנית שלי... אבל אני החלטתי שאני כן לוקח 
אחריות על עצמי!!!  הקב"ה מצידו מביע נכונות 
לקחת את האשמה שלי עליו... אבל אני על דעת 

ני רוצה.. אני יכול עצמי החלטתי אחרת!!! כן... אם א
לפטור את עצמי... יש לי על מי להפיל את 
האחריות... יש לי תירוץ טוב... שבגיל צעיר מאוד 
לקחו אותי בע"כ למקומות הכי טמאים... והורידו לי 
את הפאות וניתקו אותי מהיידישקייט באכזריות... 
כן... אני גם יודע שהפיסוק המקורי של הפסוק הוא 

הלא ה'!!!  --עקב וישראל לבוזזיםמי נתן למשיסה י
אני מכיר את המסמך הזה... אבל באותה מידה 

3 



 

  

זכותי המלאה לקחת אחריות על עצמי ולהכריז: 
לא!!! לא רבש"ע... אני אלחם ואאבק כדי לא 

ואני אלחם בדם לבי להשאיר לך ישמעאל  ליפול... 
  בני... הוי בני... הוי בני... ברכני!!!!

רבי יהושע בן חנניה לבין  זה היה המשא ומתן בין
 אותו ישמעאלקע.. 

ר' יהושע בן חנניה קורא את הפסוק עם הפיסוק 
הנכון!!! וישמעאלקע אומר לו... נכון... קראת נכון 
את הפסוק... קראת נכון את המפה... אבל כאן 
זכותי להחליט לקחת אחריות על עצמי ולשנות 

 את הפיסוק.. 

לקראתו אומר ר' יהושע: ילד כזה! שבאים 
ומבינים ללבו... פוטרים אותו ואומרים לו. לא 
כועסים עליך... לא באים אליך בתביעה... והוא 
בכל זאת מתעקש לדחוף את עצמו ולקחת 
אחריות על מעשיו למרות הנתונים הקשים 
שעומדים לפניו... מובטחני בזה שמורה הוראה 

 בישראל הווה... 

---- 

י ביותר במעשה המרטיט הזה טמון מסר עוצמת
שמתמודדים בניסיונות  לכל מיני צעירים בדורנו

מאוד מאוד קשים... כשמגיע בחור ומספר שנורא 
נורא קשה לי ויש לי ניסיונות נוראים... הכי קל 
לומר לו: אין כזה דבר!!! יש לך בחירה... ואתה יכול 
ואתה חייב להתמודד  ואתה תיענש על זה... וברוב 

עת?? אני חוזר!!! המקרים זה באמת נכון.. שמ
(הרי סו"ס כולנו בני ברוב המקרים זה באמת ככה!!!. 

אדם ולכולנו יש ניסיונות... השאלה באיזה עוצמה... ואצל רובם 
הניסיונות הם קלאסיים שאפשר!!! אפשר להתגבר... ומי שלא 
מתגבר באמת מגיע לו על הראש... הלו... תתפוס את עצמך 

חרון ישנם אבל צריך לדעת שבדור הא לידים)
מקרים מסוימים של כאלו שיש להם ניסיונות 
נורא נורא קשים... ולפעמים כשאתה שומע את 
מכלול הנתונים... ואתה שומע את אותו בחור 
טהור לב איך שהוא כ"כ רוצה לא ליפול אף פעם!!! 
הוא כ"כ מרוסק מהמעידות שיש לו מידי פעם... 

ת אז אני אמנם משתדל לתת לו כח... לתת לו קצ
כלים... אבל בשלב מסוים אני מוצא את עצמי 
במקום של ר' יהושע בן חנניה... אני מרגיש שאני 
עומד מול בחור שמבחינה מסוימת הוא חבוש 
בבית האסורין... ואז נשלף לי הפסוק אחד לפני 

(שמסתמא זה הפסוק שרבי יהושע בן חנניה שם בישעיה 

תקשיב  סורין)התכוין אליו... כי זה פסוק שמדבר על בית הא
"והוא טוב טוב לפסוק הזה.. זה פסוק מאוד עדכני: 

עם בזוז ושסוי, הפח בחורים כולם, ובבתי כלאים החבאו, היו לבז ואין 

והמפרשים אומרים שם  מציל, משיסה ואין אומר השב", 
במקום: שבחורים נמצאים במצב של פחי נפש, 
ומרגישים בתוך בית כלא ולא מצליחים לצאת 

והמילכוד הנפשי שלהם... היו לבז ואין  מהתסבוך
 מציל!!! משיסה ואין אומר השב... 

זה ממש הפסוק שממחיש סוג מסוים של 
 ניסיונות שקיימים היום...

זה בחור שלוחם בכל עוז ותעצומות... ותכל'ס... 
קשה לו נורא... והוא מבקש עזרה... הוא מתחנן: 

ליפול!! אני רוצה להיות צדיק אני לא רוצה 
 וקדוש... וזה לא הולך לי.. אני כל הזמן נופל שוב...

משיסה ואין אומר  ואני עומד מולו אובד עצות... 
 אין לי מה לומר...  השב!!!

אני כ"כ מבין את הקושי שלו... אני רואה מול העיניים 
שלי נשמה טהורה עם פיאות... זה הישמעלקע של 

.. הוא נמצא בתוך בית האסורין של דורנו... ותכל'ס.
הניסיונות של דורנו ו... ושם הוא מועד להתמודדויות 
ולנפילות לא פשוטות... ואני עומד מהעבר השני של 
בית האסורים ו... ואין לי מה לומר לו... נו... אז מה אני 

 כבר כן יכול להגיד לו??

אין לי ברירה... מאוד בזהירות אני מוציא את הנשק 
ון שרק בדור שלנו ניתן להשתמש בו... וגם זה האחר

(אבא שלי לא מוכן לשמוע ממני כאלו מאוד בחשש...  

אני מתקרב אליו לחלון בית משפטים בשום אופן...) 
האסורים ואני לוחש לו בשקט: עזוב... אל תקח ללב... 

--מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזיםעל זה נאמר: 
אתה עשית את שלך... אתה נלחמת..  הלא ה'!!!

נאבקת... עשית הכל כדי לא ליפול... אם אחרי שעשית 
הכל... בכל זאת מצאת את עצמך בבית כלא עם דחף 
פתאומי שהפיל אותך בכח למטה. אל תקח ללב... מי 

 הלא ה'!!  --נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזים

זה הנשק הרגיש והמסוכן מאוד שלפעמים צריך לשלוף 
 אותו בדורנו!!!! 

אבל כאן מגיעה ההתפרצות!!!! הישמעלקע של דורנו 
מתפרץ עלי ואומר: לא!! לא מקובל עלי... אתה מרגיע 

אבל אני לא אותי שעזוב... ה' לא יבא אלי בטענות... 
אני כן רוצה לקחת אחריות על עצמי... אני כן  מוותר!!

רוצה להיות עבד ה'!!! אה... ככה??? אתה מתעקש? 
י מגיע לקראתך ומוריד ממך אחריות ואתה אנ

 מתעקש כן לקחת אחריות??

אם ככה... קוראים לך ישמעלקע ורבי יהושע בן חנניה  
מתפעל ממך ומתבטא: מובטחני בזה שמורה הוראה 
בישראל יהיה... אתה תצליח!!! על זה נאמר: "הבא 

 לטהר מסייעין אותו.." אתה עוד תצליח!!! 

 את המפה?? הבנת את הסיפור?? קלטת

בדור שלנו יש ניסיונות מסוימים שהמנגנון שלהם 
הוא כזה!!! מצד אחד מדובר בניסיון שהוא גדול 
עליך!!! ניסיון באמת מאוד מאוד קשה!!! שבאופנים 
מסוימים יתכן שאין טעם לשקוע ברגשות אשמה... כי 
זה בבחינת מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים... 

... זכותך המלאה לקום בכעס רק מה?? אם אתה רוצה
כמו ישמעלקע ולהכריז על דעת עצמך שאתה משנה 
את הפיסוק של הפסוק... ואתה מחליט כן לקחת 
אחריות!!! כן... למרות שלא מאשימים אותי... לא 
מגיעים אלי בטענות... אני רוצה כן להפגין נאמנות לה' 
ולהתגבר למענו יתברך!! פה!!!! פה אתה מצמיח את 

הבנת את עאל בן אלישע של הדור שלנו... ר' ישמ
ברובא דרובא של הניסיונות שיש לנו...  המנגנון???

הגישה היא שאני מחויב לעמוד בזה כי אני יכול ואני 
מצווה על זה ולכן יש דין ויש דיין!!! אבל צריך לדעת 
שבמקרים מסוימים (מי שהדברים מופנים אליו 

בעוצמה  יודע...) ישנם כאלו שהקושי שלהם הוא
שכזו... שלהגיע בגישה בלתי מתפשרת שאני מחויב 
לעמוד בזה בכל מחיר... זה לא נכון... כי זה באמת 
נורא נורא קשה... ואם תתעקש להרגיש נתבע לעמוד 
בזה בכל מחיר וללא פשרות... לא רק שלא תצליח 
אלא אתה תהיה גם מתוסכל כמו אותו בחור 

צה שהתקשר אלי ואמר לי: מה הרבש"ע רו
מהחיים שלי? הוא נותן לי ניסיונות 
מטטטטורפים... ואח"כ הוא גם ישרוף אותי 

 בגהינם..?? 

יש לך טעות!!! לפי מכלול  עניתי לאותו בחור:
הנתונים שהצגת בפני כעת... הקב"ה לא יבא אליך 
בטענות... עליך נאמר מי נתן למשיסה יעקב 

הלא ה'... אתה לא אשם... אל -וישראל לבוזזים
 ללב...  תקח

לא!!!  ואז לפתע אותו בחור התעצבן עלי והתפרץ...
לא רוצה!!! אל תגיד לי את זה... אני לא מחפש 
שה' יפטור אותי... לא רוצה שה' יגיד לי: אתה 
פטור... אני רוצה כן להתגבר... כן להיות צדיק... כן 
להיות חייל נאמן בצבא ה'..   אמרתי לו: אה... 

ישמעלקע של הדור ככה??? אם ככה אז אתה 
שלנו.... מקודם דיברת ממקום של תסכול... מה ה' 
רוצה מהחיים שלי... אבל כעת אתה מדבר במנגינה 
אחרת... דווקא ה' לא רוצה ממני כלום... אדרבה... 

הוא יתברך מצידו דווקא מבין  אני רוצה ממנו!!!
ללבי... לא בא אלי בטענות... אבל אני מתעקש כן 

תמונה... אני מתעקש כן להיות לדחוף את עצמי ל
קבלתי  -החייל הקרבי של ה' למרות שעקרונית

 פטור... 

אני מתעקש להיות הר' ישמעאל הכהן גדול של 
דורנו שנכנס לקודש הקדשים נוסח דורנו!!! כן... 
אם שמת לב: ביום כיפור יש פעמיים קריאת 
התורה... בבוקר הקריאת התורה מדברת על קודש 

ולפנים... ואילו בשעת מנחה  הקדשים של לפני
הקריאת תורה עוסקת בקודש הקדשים מהסוג 
של "והייתם לי קדושים"!!! הישמעלקע של דורנו 
אמנם לא נכנס לפני ולפנים להקטיר קטורת... 
אבל הוא כן נמצא מידי יום בחדר יחוד לבד לבד 
מול הקב"ה שרק הוא יתברך יודע איזה ניסיונות 

ק למענו... זה חדר יחוד... יש לי כעת ואני מתגבר ר
זה קודש הקדשים!!! את ההתמודדויות שאף אחד 
לא יודע ואף אחד לא רוצה... זה החדר יחוד 

 והקודש הקדשים הכי נשגב שיכול להיות...  

במה זכה דווקא ר' ישמעאל בן  ומה אתה חושב??
אלישע שהקב"ה פונה אליו באופן אישי ומבקש 

 התשובה??? מהממני: ישמעאל בני ברכני?? 

פעם פעם... הישמעלקע הקטן הזה קיבל פטור... 
הקב"ה הבין אותו...  לא בא אליו בטענות... אבל 
הוא התעקש... לא!!! אני רוצה בכל זאת להיות 
נאמן לה'... אני מבין שאם אני אתגבר למענו 
יתברך אני אעשה לו נחת רוח גדולה... ככה?? אומר 

בכח לעשות אבא שבשמים: אתה דוחף את עצמך 
לי נחת רוח?? צדקת ישמעאל בני... עשית את זה 
בגדול... ברכני... כן... אתה יכול לברך אותי... אתה 
כבר ברכת אותי בבן שכמוך.. ברכני... תברך אותי 
שאזכה לעוד בנים טובים שכמוך... לך בכוחך זה 
והושע את ישראל.. רק אל תשכח אותנו... סו"ס 

צרה בתום עבודת הכה"ג היה מתפלל תפילה ק
פנים.. גם אתה אל תשכח אותנו... תעתיר עלינו 
ברגעים הקשים האלו... בחדר היחוד הזה שרק ה' 
ואתה נמצאים שם... כלל ישראל זקוק ל"קשרים" 

 שלך עם אבא שבשמים... 
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 ....בטחת הכנסה לקראת שנת השמיטה הממשמשת ובאהההה

אנחנו מתגוררים בבית לחם יהודה... כן... עיר מולדתו של דוד המלך... סמוך ונראה לקבר רחל... ואכן גם אנחנו צאצאים 
אחוזה שמיוחסת עד כלב בן יפונה שקיבל חלק כפול ומכופל כנגד חלקם של המרגלים שמתו  לכלב וחצרון ויש לנו שדה

עכ"פ בשבוע שעבר יצאה שמועה שאבא שלנו ושני בניו יצאו מבית לחם יהודה... לאיפה??  (עיין רש"י במדבר י"ד)בעוונם... 
לה העגומה של מגילת רות... שהיה איש מבית אוהו... זה... זה לא מצלצל טוב... זה קצת מזכיר את ההתח לשדה מואב!!!!!

לחם יהודה שהלך לשדה מואב... היו כאלו שכבר חשבו שקוראים לנו מכלון וכליון... אז זהו שלא!!! והייתם נקיים... כן... 
אמנם אנחנו מאשרים את השמועה שבשבוע שעבר יצאנו עם אבינו לשדה מואב... אבל משיקול הפוך לגמרי!!!! שם 

 לך לשדה מואב כי הוא לא רצה לפרנס את העניים... אבל אצלנו זה בדיוק אותו סיפור... אבל מהכיוון ההפוך... אבימלך ה
מאוד קרובה לירושלים ולבית המקדש...  הסיפור הוא ככה: העיר שלנו... בית לחם יהודה... היא עיר מאוד מבוקשת...

חד שחסר לנו!!! האזור שלנו מאוד דליל בלוויים... כהנים יש נמצאת בלב נחלת יהודה... יש לנו פה הכל... חוץ מדבר א
בשפע!! אבל לויים אין לנו... והסיבה היא בגלל שכל ערי הלויים שממוקמים בסמיכות לבית המקדש הם שייכים בעיקר 

 לכהנים... ממילא כהנים יש לנו פה בשפע ואילו לויים חסר לנו... 
צב הוא בדיוק הפוך... לויים יש בשפע... ואילו הכהנים רובם מרוכזים באזור אגב: אתה מבין לבד שברוב ארץ ישראל המ

שלנו בסמיכות לבית המקדש... ואילו אצלנו זה הפוך... עם תרומה אין לנו בעיה... לא חסר כהנים שתוכל לתת להם תרומה... 
 אבל לויים?? יש לנו מחסור בלויים!!! ולויים זה משהו מאוד מאוד חשוב!!! 

לוי יש אמת צרופה ובלתי מתפשרת שלאף אחד אין את זה!!!! כן... גם לא לכהן!! לכהן יש את המעלות הנשגבות סו"ס ב
שהוא אגוטע ייד... כל כולו אהבת ישראל... כל כולו משתוקק להרעיף ברכות על ישראל באהבה... אבל חייבים גם את 

דשמיא.. והוא השוטר הרוחני שתתן לך בכל שעריך... וזה חסר  האיזון... חייבים את הלוי הביקורתי... שיוכיח אותנו במילי
 לנו!!! אנחנו חייבים את זה!! 

אין להם חלק בארץ ולא חלק בביזה... ובמקביל ה'  אז בשביל זה הקב"ה ברא מנגנון מיוחד שהלויים הם חסרי אמצעים...
עבודתם אשר הם עובדים..." ואכן אבא הצליח  אחוז... "לבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל חלף 10גובה מאיתנו מע"ם 

להביא לעיר שלנו מנין של עשרה בטלנים לויים... שהם יושבים ועוסקים בתורה ואבא הבטיח להם שכל המעשר דגן של 
 הישוב הולך אליהם!!! וככה ב"ה הכל מסודר...

שר קציר... כי כל המצב וכל הגישמאק מידי שנה בערב חג השבועות יש פה חג הקציר... וזה יותר נראה שמחת תורה מא  
של הקציר מסתובב סביב הכמויות של המעשר שנערמות כאן ועושות לכולנו טוב בלב... כן... הנה... כל זה הולך כעת היישר 
לבית המדרש של הלויים למען יחזקו בתורת ה'!!! והכל בשביל שימשיכו להוכיח אותנו במילי דשמיא ולעמוד על המשמר 

פנים לאף אחד... אל דאגה... שבט הלוי.. אנחנו נמשיך להחזיק אתכם... אנחנו לא צריכים שתתחנפו אלינו... אין ולא לישא 
צורך לסייע בבית הגרנות... תמשיכו להיות לא נחמדים... תמשיכו להיות אלו שאומרים מה שצריך להגיד בלי לחשוב 

 פעמיים.. אנחנו מפרנסים אתכם...
עוד מעט מגיע שנת השמיטה... וזהו... השדה הפקר... כולם יכולים  כי נות אבא קצת מוטרד!!!אבל בשנתיים האחרו---

להיכנס ולקחת ואם ככה מאיפה יהיה לנו לתקצב את הכולל... את העשרה לויים שהבאנו אותם לכאן... ובפרט!!!! 
זו גזירת חכמים חדשה שהולכת שבשמיטה הקודמת היה פה מהפכה אמיתית!!! שבי"ד נמנו וגזרו שספיחין אסורים!!! 

לשנות את כל המפה!!! זהו... נגמרו החגיגות... הסוף לכל הרמאויות של כל מיני טיפוסים מפוקפקים שבשמיטה הקודמת 
השדה שלהם הצמיחה יבול כרגיל... ו... ולא פעם תפסנו אותם באישון לילה זורעים ועודרים ועובדים בשדה... וחז"ל ראו 

ולכן הם גזרו שספיחים אסורים!!  (יבול שצומח מעצמו נקרא ספיחין)אנשים שטוענים שהכל צמח מעצמו...  את הפירצה הזו של
ואם ספיחים אסורים אז במילים אחרות בשנת השמיטה כל ההוראות קבע של הכולל מתבטלות... אין לנו מעשר ראשון!! 

שכחה ופאה ופרט ועוללות ומעשר עני... וזו הכנסה חוץ מזה שאבא גם מוטרד מהעניים... ב"ה אנחנו זוכים גם לתת לקט 
מאוד משמעותית לעניי העיר... וברגע שאפילו ספיחים אסורים בשנת השמיטה... אז עלול להיות כאן מצב לא פשוט בשנת 
השמיטה... אמנם!!!! בייחס אלינו... אבא לא מוטרד בכלל... לאבא יש בטחון גמור בה' שציוויתי את ברכתי לכם בשנה 
הששית... ויש ניסים!!! אבל בכל מה שנוגע להחזקת תורה וצדקה... כאן אין סומכים על הנס... ומזה ורק מזה אבא ממש 
מוטרד... ולכן!!! יום אחד אבא חזר נסער מאוד מהבית מדרש של רשב"ג... אל תשאל מה שהיה שם... זה היה יום שיזכר 

" עכ"פ אחד הדברים שהתחדשו באותו יום היה ש"עמון ומואב מעשרים לדורי דורות!!! יום שנקרא במשנה "באותו היום...
ה ומתחילים להשקיע מעשר עני בשביעית..." אבא חזר וגמלה בלבו החלטה... הולכים לשדה מואב... קונים שם שדה גדול

שרות עמון ומואב זה מקום מאוד מעניין!!! מצד אחד חייבים שם בתרומות ומע הכנסה...הבטחת  בה!! מה יש??? 
מדרבנן... ומאידך חז"ל תקנו שגם בשנת שמיטה ימשיך להיות שם דין תרומות ומעשרות!!! ואז הכל מסודר... יש לנו 
תכנית חסכון מהצד... לייתר בטיחות... שגם אם חלילה וחס לא תשלח ברכה בתבואה של שלוש השנים... אז תמיד יש לנו 

(בחלק של מואב שכבש סיחון חרוץ משבט גד שמתגורר יחסית קרוב.. אבא שכר אריס  בצד את המעשרות של שדה מואב...
עניין שזה  בפרשה הבאה וזה נקרא עבר הירדן והוא א"י גמור... אבל אנחנו הקפדנו לקנות שדה דווקא בחלק של מואב שלא שייך לעבר הירדן... כי יש לנו

מבית לחם  השמועה... אכן השבוע הלכנו יחד עם אבא שלנואז כן... אנחנו מאשרים את   יהיה דווקא חו"ל ולא יתחייב בשמיטה)
לשדה מואב... אבל לא בשביל לברוח מהעניים אלא אדרבה... בשביל לדאוג להם לשנה הבאה... ואכן יום אחד בהיר...  יהודה

ם הגיעה כרכרה גדולה ומקושטת לישוב שלנו... אבא עמד שם לבוש בגדי שבת  ואסף את כל העניים של העיר בפני
מאירות... בואו... תעלו על הכרכרה... נוסעים למואב... יש שם לקט שכחה ופאה בשפע... הכל עומד בצד ומחכה לכם... יש 
הרבה תוצרת... הרבה יותר מאחד מששים... שווה להגיע... ומה אתה חושב... כל הילדים העניים של בית לחם יהודה... כולם 

ב"ה הם חזרו עם ידיים עמוסות בהמון המון תבואה לכל החורף הארוך... את חלקם טיול קצר למואב... עלו על הכרכרה... 
רגע... ו... ומה עם ביכורים?? כן... של הלויים אנחנו כבר שמרנו להם בצד!! וכמובן לפני הכל הפרשנו תרומה גדולה לכהן... 

התלהבות היא פחות גדולה... לא מעלים העלינו ביכורים... סו"ס גם שדה מואב חייבת בביכורים מדרבנן... אבל סו"ס ה
כי סו"ס מביא ואינו קורא... אין פה את המעמד האישי של ההכרזה:  ביכורים משדה מואב עם שור שקרניו מצופות זהב...

"אשר נתת לי ה'..." כי הרי ה' לא נתן לנו... אלא לקחנו מעצמנו... אז זה לא זה... בדרך כלל אבא ממנה שליח שיקח את 
ים לירושלים... הוא נותן את הפירות לכהן ומסיים את הסיפור... חכה חכה... בסוף הקיץ אתה תראה איזה תהלוכה הביכור

ביין לבושו ובדם ענבים סותו..." יהיה פה חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב..." איזה התרגשות תהיה פה עם ביכורי יין של "כיבס 
בעיקר  כורים היחסית קצרה שיש לנו מכאן עד בית המקדש... אבל כעת כאמור... אנחנו עסוקיםיש פה מידי שנה בתהלוכת העלאת הבי

 בהכנות לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה... 

5 
 בקרוב ממש

האם איסור מחלוקת פירושו סתימת 
 פיות???

מי שמתבונן בפרשת השבוע בנושא של קורח ועדתו... 
 צוויי דינים!!!לאורך כל הדרך רואים שיש כאן מה שנקרא 

 יש פה שני חלקים!!
ואליבא דאמת אין  יש את קורח!!! ויש את דתן ואבירם!!

כל אחד מדבר על נושא אחר כמעט שום קשר ביניהם... 
 לגמרי... 

לקורח ולראשי סנהדראות... יש להם טענות על אהרן 
הכהן... הם מעוררים על הכהונה... ומשה רבינו מתנהל 
מולם במשא ומתן ענייני לגמרי.. קחו לכם מחתות קורח 
וכל עדתו... בא נברר את הנושא ונמצה אותו... והיה 

 זהו... האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש... 
עכשיו!!! במקביל... פתאום דתן ואבירם מתערבים 
ומתעברים על ריב לא להם... ודווקא להם אין טענות על 
אהרן... הם לא מעוררים על הכהונה... להם יש טענות על 
משה רבינו... כופרים בתורת משה ומזלזלים בו ולא רוצים 

 לצאת לקראתו... 
ומשם קרה זה שתי סוגיות שהתערבבו אחד עם השני 

 הכל...
 !!!אסורה שזה תמיד המאפיין של מחלוקתללמדך: 

מחלוקת טהורה לגופו של עניין אין בה שום בעיה... זכותי 
להתווכח... זכותי לטעון טענה... להעמיד את האינטרס 
האישי שלי מול בין דין ואין בזה שום בעיה... כן!!! צריך 
לדעת את זה... יש כאלו שמשתמשים עם המילה 

חלוקת כדי לסתום פיות... בן אדם מחליט משהו מ
שערירותי... וברגע שמישהו מעיז לפתוח את הפה.. הוא 

אז זהו צווח עליו: ש... שקט... אתה עושה מחלוקת... 
ברמה העקרונית מותר לקורח לבא לפני משה  שלא!!!

בכל הכבוד הראוי ולטעון את מה שיש לו... זה בכלל: "כי 
ושפטתי בין איש ובין רעהו..." זה  יהיה להם דבר בא אלי

 נו... אז מה זה כן מחלוקת???לא מחלוקת... 
למחלוקת יש איזה מגנט מיוחד... שסופחת אליה כל מיני 
חיסולי חשבונות נוספים שמוציאים את העניינים 
מהקשרם... ותשים לב שתמיד זה ככה!! לקורח יש 

ירם טענות על כהונתו של אהרן... בבקשה.. איך דתן ואב
פתאום נכנסו לכאן?? הרי יש לכם טענות בכלל על משה? 
מה זה קשור לכאן?? נו... מה אתה אומר? מה זה 

 קשור???
 מי שיש לו קצת מושגים במחלוקת יודע שזה לא שאלה... 
במחלוקת זה תמיד עובד בצורה של "גלגול שבועה..." אם 
יש לי טענות עליך... אני כבר מוציא מהארכיון את כל 

טוריה שלך... והנה... מצאתי שסבתא שלך היתה ההס
מואביה... מצאתי שיש עליך טענות נוספות כאלו וכאלו... 
ככה זה תמיד!! אז הנה!! זה מחלוקת!! עיקר המחלוקת 
של קורח זה היה השילוב עם דתן ואבירם... איך דתן 

 ואבירם פתאום נכנסו לסיפור... 
ואומר להם:  בתוקף אם קורח היה דוחה את דתן ואבירם

אתם לא קשורים לדיון הזה... תלכו מפה... הכל היה נגמר 
האדמה לא היתה פותחת את פיה ובולעת  אחרת..

קורח כנראה היה מת יחד עם המאתיים ראשי הסנהדראות (אותם... 

ממילא!!!  אבל לא בגלל מחלוקת אלא בגלל שהוא הקטיר קטורת...)
.. אין הכוונה זה הנושא!! כשמזהירים אותנו על מחלוקת.

בהכרח לשתוק... זה לא אומר שחייבים בהכרח לספוג 
ולבלוע ולתת לשני לעשות מה שהוא רוצה... אז מה כן?? 
תנהל ויכוח אבל ענייני!!! אל תערב שום נושא דמגוגי 

אל תכניס שום אדם זר שלא קשור לגופו של בויכוח...
 והיות וזה כ"כ מסובך... מהסיבה הזו עניין לויכוח...

לפעמים צריך לנקוט בפלך של שתיקה ולא לטעון מה 
שיש לי... כלומר: זה לא בגלל שלהגיד מה שיש לי זה 
מחלוקת... אלא בגלל שאני יודע בבירור שהדברים יצאו 
מהקשרם... לכן אין לי ברירה אלא לשתוק... ולכן מצינו 
אנשים מאוד גדולים שהיו ביניהם מחלוקות ויריבות 

מקום המצער הזה הם התגלו בנקיות גדולה... דווקא ב
הדעת שלהם... לדעת לריב נכון!! לדעת להתווכח לגופו 

אבל כשרק של ענין בלי לערב שום דתן ואבירם בתווך... 
 אחד מהצדדים הוא בן תורה... עדיף לשתוק ודו"ק.



“ 

 

  .....רמז משמים או ניחוש משמיםם
אנחנו מאוד מתרגשים לשמוע שהיה מישהו שידע לצפות מראש  אנחנו מאוד אוהבים רמזים!!!

שמשהו פה  הו שחודשיים לפני הקורונה כבר רמזאנחנו מאוד מתפעלים ממיש את האסון במירון
. ואם היה מישהו הולך לקרות... ואם היה מישהו שרמז יומיים לפני כן זה בכלל מרגש אותנו..

 פתאום בבהלה ואמר: רבותי... יש כעת גזירה קשה על עם ישראל שבל"ג בעומר האחרון נעמד
הולך אליו עם  אני מהיום והלאה קרה אסון... אם ככה אז בכלל..אחרי חמש דקות בדיוק ו אבאלע..

  אנחנו ממש חיים על זה... אוהבים רמזים... מאוד אנחנו מאודבקיצור: קויטעל... 
אם   היכון הכן ו... וצא.... אנחנו אוהבים רק רמזים חמודים... רמזים מהסוג של אבל אם תשים לב:

הולך לקרות משהו אל תעשה לי רע בלב שנה לפני כן... אל תהרוס לי את המצב רוח סתם... אני 
מבקש ממך: אם אתה יודע משהו שהולך לקרות... תבא עשר דקות לפני האירוע או מקסימום 

 לא חודשיים לפני כן...יים לפני כן... יומ
ככה עובר לעשייתן... אם  שלוש ארבע ו...כן... אם תשים לב: אנחנו אוהבים רמזים רק מהסוג של 

יבא אלי צדיק ויתחיל להגיד לי שנה לפני כן להתחיל לקבוע עיתים לתורה כדי שלא יקרה משהו 
שעתיים לפני כן... כדי שנוכל להתרגש שהרב בעוד שנה... אני אגיד לו כל טוב... שהרב ירמוז רק 

 צפה את זה בראש... אבל לא בשביל להזיז אותי במשהו...
--- 

אין  לא שוים הרבה... הרמזים מהסוג הזה תסלח לי... אבל אז זהו!!! שלא נעים לנפץ מיתוסים...
מה יש לי  ...לקרות משהולפני האסון במירון שהולך  לרמוז שעתייםצורך לחפש אותם בנרות... כי 

אני יודע מה זה מוסיף לי כיהודי? שמהיום  נו ו... לכן מה??.. אז הוא רמז... אז הוא ידע. מזה??
אני אגיד לך בכנות... אחרי האסון במירון מישהו הצליח גם לבלבל  שיש לו ניחושים טובים??

ות... כתבת לקר רמזת בעלון שלך שזה הולך אני חושב שאתהאותי... הוא התקשר אלי.. תקשיב... 
התחלתי להאמין  כמעט כבר לשכנע אותי... הצליח כמעט כבר עשר דקות הוא תוך ככה וככה... 

'לרמוז' כמה כסף הולך  כבר התחלתי לדמיין כמה כסף אני יכול לעשות מזה... (סליחה לא לדמיין חלילה... רק(בעצמי... 

 נו ו...  למה לא... בא נלך על זה.. שרמזתי...ואז חשבתי לעצמי... נו... בא נגיד  )להיכנס לי לחשבון
משום מה זה  למה מה זה עושה אותי?? קוסם???  ?מה העניין לרמוז שהולך לקרות משהו

אין לי  תבין: ??...ז שהולך לקרות משהוומרל יודעמין הילת קדושה למי שנשמע שיש ביהדות 
 מה התשובה?? ו... נ  מוצלחים... אבל מה זה קשור ליהדות??  בעיה עם ניחושים

 נו... באמת למה זה קשור ליהדות?? 
ישראל השכם והערב  עם את מזהירים לאורך כל הדורות היו נביאים ומוכיחים שהיו העניין הוא:

 אם לא תפסיקו עם השנאת חינם שיחזרו בתשובה... כי אם לא יחזרו בתשובה אז יקרה קורונה...
 ...לעם ישראל במשך כל הדורות היוסוג הרמזים והחזונות שיקרה אסון במירון.. יקרה כך וכך... זה 

 היעודים'!!! קיום מה שנקרא בלשון הראשונים: '
אם היה עומד איזה צדיק ומתריע כבר חמש שנים לפני כן... רבותי... לחזור בתשובה ש אז זהו!!!!

רואה סכנה מתקרבת ש מוכיחו צופה.. אוהו... זה שווה... כאן ה' העמיד לנו כי אחרת יהיה פה אסון.
אלו  זה דבר חשוב מאוד!!והוא מתריע... רבותי... מהר מהר לחזור בתשובה אחרת יקרה פה אסון... 

אחד  זה בודאיהצדיקים העומדים בפרץ דוחים את הגזירות היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם..  הם
רונה ומכריז... רבותי... אבל אם מישהו עומד יומיים לפני הקו הערכים הקדושים ביותר ביהדות!!!

מה אמרת פה??? מה הועלת בזה  שצפיתי את זה ראשון... תזכרו אני יודע שהולך להיות קורונה...
האם הועלת במשהו?? אנחנו לא מחפשים עיתונאים שמגיעים  אז ידעת ראשון... שרמזת??

ולבטל גזרות שיכול להתריע בזמן וכך לדחות  ראשונים לזירת האסון... אנחנו מחפשים מישהו
 קשות... ופה הפספוס שלנו!!! 

ופה הפספוס שלנו!!! תקוע לנו בראש שביהדות יש התייחסות מאוד חשובה לירמיהו וישעיהו וכל 
תקיים... לא מקדש ועל כל מה שיקרה... ומה שאמרו נהנביאים שהתנבאו מראש על חורבן בית ה

לכותל המזרח  קדוש כזה שאישור הכניסה ערך נפל דבר... וכתוצאה מזה.. נכנס לנו בראש שיש מין
 מראש מה הולך לקרות... של הצדיקים זה לנחש

ירמיהו וישעיהו שהתנבאו מראש... הם לא עמדו יומיים לפני החורבן ואמרו:  אז זהו שלא!!!
 ראשוןתעצמו עיניים... עוד שניה זה קורה... ואל תשכחו שאני ה שלוש ארבע ו...רבותי... 
 לא זה הסיפור!!!לא!! ... שאמרתי

מטרה למנוע את החורבן.. הם ירמיהו וישעיהו עמדו עשרות שנים לפני החורבן והתריעו מתוך 
!!!! יהיה פה חורבן הוכיחו את כלל ישראל ואמרו להם... אנא... תחזרו בתשובה כי ה' לא יוותר

אלו שעומדים זה סוג הרמזים שכלל ישראל נשען עליהם במשך כל הדורות!! הצדיקים ה... נוראי
חרת לא יהיה טוב... זה רמזים תועלתיים ומתרים בכלל ישראל... רבותי... לחזור בתשובה... א

 דא עקא שמזה אנחנו קצת... קצת פחות מתלהבים... !!!שאנחנו צריכים לחפש אותם בנרות
ממש איזה סרטון איך שהאסון במירון "רץ ברשת"  ילי שאחר מישהו סיפר לשבר את האוזן:מוחשית  דוגמא אני אתן לך

הנה... הוא  אז ...בבכיות ובזעקות ר' אלימלך בידרמן שר עם כל הציבור קרע רוע גזר דיננוהגה"צ כמה דקות לפני האסון... 
חלק מהפיוט של ל"ג  בסה"כ רמז... המילים האלו הם קרטוב של דווקא שם לא היה שטויות והבלים!!!רמז... ואני אומר לך: 

מהבוקר מדבר  עשר שנים הוא כבר אתה יודע מתי הוא רמז??ת זה כל שנה... אבל ר' אלימלך כן רמז... בעומר... שרים א
גיוואלד גיוואלד כמה שזה נורא ואוי ואבוי אם לא נתפוס את  ועל פגעי הטכנולוגיה והוא מתריע עד הלילה על שנאת חינם

ברשת... מה כן רץ ברשת??  כככזה רצים לא הזה דווקא... הרמזים מהסוג ומשום מה!!!! הדרשות האלועצמנו לידיים... 
זה  עכשיו אתה מבין על מה אני מדבר???שחמש דקות לפני האירוע שרו שם "קרע רוע גזר דיננו בהילולא דבר יוחאי... 

   . שמרגשים אותי ותו לא... להביא לי רמזים שיזיזו אותי...?? כל טוב... אני מוותר..הסיפור... תביא לי רק רמזים 

הוא  רבן הנורא באירופה... כל היוםמסופר על מרן החפץ חיים זצ"ל, ששלושים שנה לפני החו---
וצריכים לשוב  רבותי... זה לא צחוק... המצב הרוחני של כלל ישראל גרוע: ובוכה היה מדבר

 אם אנחנו לא נחזור ובוכה ומדבר דברים ברורים: ובכל סעודה שלישית הוא היה בוכה לתורה...
  זה יהיה נורא ואיום!!! וככה כל שבוע מחדש... בתשובה
ים שלשמו'ס יודעי דבר מספר ...שלב מסוים לאנשים נמאס לשמוע כל הזמן את אותו דברודי... ב

לראות כל פעם מחדש  כי די... הבנו את הענין... התרגלנו כברמעט אנשים...  של הח"ח היו מגיעים
אוי... מה יהיה... אם לא נחזור בתשובה יהיו פה אסונות את החפץ חיים בוכה... ואומר: אוי 

גפרית ומלח שריפה כל ארצה וכו' וכו'... בינינו... תגיד לי: כמה שבתות אתה יכול לשמוע  אים...נור
וכיום!!! במבט לאחור... כשאנחנו עומדים מול ממדי הזוועה נו... כזו דרשה שוב ושוב ושוב??? 

בייחס לא!!!  ממש  תך: החפץ חיים דיבר יותר מידי...? הוא הגזים??... אני שואל אובשואהשהיה 
הוא דיבר מידי קצת... אז למה לאף אחד לא היה סבלנות לשמוע לממדים המזוויעים של השואה 

 אתה יודע למה? אותו??
את כלל  הוא לא הוכיח לא היה מאוחר!!!הוא הוכיח כשעדיין  כי הוא הוכיח בזמן!!!!

ש לפני השואה... לא... הוא לא חיכה שהגזירה תהיה חתומה בדם... ישראל יום או חוד
קמח טחון טחנת...  בגדר הוא לא חיכה שכלל ישראל יגדיש את הסאה ואז זה כבר יהיה

 את הגזירה... היה אפשר לתקן... היה אפשר לבטל הוא הוכיח את עם ישראל כשעדיין
ם מסתכלים ימינה ושמאלה ולא דא עקא... שדווקא בגלל שהוא הוכיח בזמן... אז כול

מבינים מה הוא רוצה... תחשוב שהחפץ חיים מדבר כבר חמש שנים על חורבן נוראי... 
ובהתחלה עוד הייתי נלחץ... תקשיב... הח"ח אומר שמי יודע מה יהיה... אבל עובר עוד 
חודש... ועוד שמועס' ועוד שנה... ולאט לאט מתרגלים שזה הולך ביחד... החפץ חיים 
מצד אחד בוכה אוי אוי מה יהיה.. ותכל'ס בשטח הכל בסדר... יופי!!! החפץ חיים ימשיך 

 לראות שחור משחור ואנחנו נמשיך לחגוג עם הסמארטפון... 

 אתה יודע מה מתברר?? תברר??עשרים שנה לאחמ"כ... מה מאז ו
אמר  פה שהולך להיות פה שואה!! הואצש מתברר שחודש לפני השואה היה איזה מישהו

פרטים מדויקים... ואז כולם מתפעלים איך אותו  ...וכו' יהיו מחנות השמדהש בפירוש
 צפה מראש שהולך להיות שואה... אחד

טי... זה עכשיו לצפות שהולך להיות שואה זה לא רלוונ בוקר טוב אליהו...על זה נאמר: 
 לנחש שידע ופה מישה ומעורר עניין שהנה... היה לא עוזר לאף אחד... זה אולי מרגש

 ולצפות מראש את כל התרחיש... 
איפה הייתם אבל מה יש לנו מזה?? איזה תועלת יש לנו מהניחוש המאוחר הזה?? 

כשהחפץ חיים בכה ובכה כמו תקליט שבור והתריע בזמן!!!! שאם לא נזיז את עצמנו 
יה מול ה משהו נורא?? איפה היינו כשכל הצדיקים של אותו דור בכו וצווחו ככרוכיקרה פ

למה אף אחד לא זוכר  הדרדור הרוחני שהיה אז בכלל ישראל (שמנסים לטשטש אותו...)
 אתה יודע למה אף אחד לא זוכר?שהם רמזו וצפו שזה הולך לקרות?? 

כי אנחנו אוהבים רק רמזים של היכון הכן וצא... מי שרמז חודש לפני השואה... זה מאוד 
ל צדיקי הדור התריעו במשך עשרים שנה שיש שמרגש אותנו... אבל אם החפץ חיים וכ

דין ויש דיין... זה סוג רמזים שלא מרגשים אותנו.. לא רק שלא מרגשים... אלא תחשוב 
שהח"ח מדבר כבר עשרים שנה על משהו שעד כה לא קרה... אז בסדר... הציבור התרגל 

 ... לקחת את הדברים של החפץ חיים בערבון מוגבל... ליידער ליידער........
--- 

את חוקרי השואה  שתבין: מישהו שאל אותי את אחת השאלות שהכי מסקרנות
התורניים: הרי לפני השואה היו צדיקים שבטח ידעו ברוח הקודש שהולך לקרות משהו... 
אז למה הם לא הצליחו לבטל את הגזירה?? למה הם לא יצאו במסעות חיזוק וחירום 

הציל את כלל ישראל מכזו גזירה איומה בשביל לטלטל ולנער ולעשות הכל כדי ל
 ונוראה??

אני לא רוצה להיות נביא זעם ואסור לפתוח פה... אבל  עניתי לו: סליחה על השאלה...
שנים... בשנת הת"ת יקרה משהו מאוד  18בשביל לעורר אותנו... תאר לעצמך שבעוד 

שלך וישאל את  ואז יעמוד הנכד (חס וחלילה חס ושלום...)מטלטל לשונאיהם של ישראל 
 אותה שאלה בדיוק... 

הוא יעמוד וישאל: איפה הצדיקים של שנת התשפ"א... הרי היו אז צדיקים שבטח צפו 
את הגזירה... והם בטח ניסו להתריע ולעורר את כלל ישראל כדי לקרוע את רוע הגזירה... 

 אז למה הם לא הצליחו?? 
 קום ח"ו אז)?? נו... ומה נענה לו??? מה נענה לו כבר עכשיו (במ

כן נכדי היקר... כל המשפיעים... כל הצדיקים.  כולם דיברו נגד פגעי הטכנולוגיה!! ובשלב 
מסוים הם נהיו כמו תקליט שבור... הם הזהירו... התריעו... צעקו גיוואלד... הקב"ה מאריך 

הזו...  אפיה וגבי דיליה! והוא לא יוותר... ולאט לאט הציבור למד לחיות בצל המנגינת רקע
הצדיקים ימשיכו לנבאות שחורות ולהזהיר אותנו מפגעי הטכנולוגיה ואנחנו נמשיך 

 וכעת אני רוצה לעצור ולשאול:לעשות מה שבא לנו... 
נכון שזה בדיוק מה שקורה כעת ועכשיו??? נכון שהתרגלנו שיש כאלו שצועקים 

תרגלנו לשמוע אותם גיוואלד... רבותי... ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך... וה
ולהמשיך הלאה... כן... המוכיחים בשער כבר עשר שנים מטרטרים לנו אוי אוי... כמה זה 
נורא פגעי הטכנולוגיה (ושאר דברים) והכל בסדר... עסקים כרגיל... האייפוניסטים 

 ממשיכים להניע את האצבע על המסך והכל בקליל... בכיף... הכל זורם... היה או לא היה?
 זהו!!! שזה בדיוק מה שקרה לפני השואה!!!אז  

 אם יש לך שאלות איפה הצדיקים שהיו לפני השואה... איפה הם היו??
 הם היו בדיוק איפה שהצדיקים של הדור שלנו נמצאים!!!

הציבור התרגל לשמוע אותם שוב ושוב חוזרים על התקליט השבור... שאוי אוי... מי 
שתסתלק מישראל וחוסר צניעות מביא  שמחזיק פלאפון לא כשר גורם לשכינה

אנדרלמוסיה לעולם והורגת רעים וטובים... כן... כל המשפטים שהתרגלנו לשמוע אותם... 
ולמדנו לחיות לצידם... ואז מגיע ר' אלימלך בידרמן שכל היום וכל הלילה מתריע נגד פגעי 

הופה!!! הוא יננו..." דורנו... ובל"ג בעומר חמש דקות לפני האסון הוא שר "קרע רוע גזר ד
מרגשת...  נשית שזה לא רמז... אפילו לא בצחוק... זה סתם דמגוגיה רמז!!!! אז זהו!!!

אסור להסיט את ההתעוררות שלנו למקומות השטחיים האלו... אם גדולי ישראל רמזו... 
הם רמזו במשפטים ברורים שקוראים לנו לסדר!!! שקוראים לנו לשוב לה' ולעשות שינוי 

די לשטחיות הזו!! די להתרגש מכל דמגוגיה מטופשת!!! הגיע הזמן שנפסיק ים... בחי
 להתרגש מניחושים ורמזים וכל מיני קשקושים... 

הגיע הזמן שנשב בראש מורכן מול רב שמוכיח בשער... וכשהוא יגיד אוי ואבוי מה 
אמיתי שגם  ייקרה... כאן נתרגש... כאן נזדעזע... כאן נבין שהוא מדבר על משהו אמית

אם הוא לא קרה בעשור האחרון... זה לא סתירה שע"פ תורה עלול לקרות כאן משהו 
שאנחנו לא רוצים שיקרה!! ואנחנו פה בשביל לבטל את הגזירות  מאוד מאוד מפחיד

אנחנו פה לא בשביל לחכות לראות שזה קורה ולעשות פסססס למי שצפה  האלו...
  שב ורפא לו... ---כל כדי שמראש... אלא אנחנו בשביל לעשות ה
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" לאן הפנים מועדות? "   ח " ס פרק    
 : יני עני   תקציר 

ניסה    , לוטין למרות שלא פקר לח מזרח ממערב,  וקה מדת כרחוק  שרח התארס עם חיילת    צבאי , במסגרת שירותו ה תר סבוכה ביו   ניצב בפרשת דרכים פלד (לשעבר שמוליק אייזנבאך)  מולי  
  , ם נוראים בלילות הוא עובר סיוטי   , יחיה, אך לאחר מיכן הוא חש פחד לקיים את ההבטחה   תו נ ו איש באמ   , ו איש על זולתו כבוד הדדי ולא יכפ   דים שני הצד   ינהגו עם חוזה בו    , את הבית   צב למ 

אריך  לקבוע ת חשה בכך ומנסה להכריחו    את ביתו מכלל ישראל, לכן הוא מתחמק מלקבוע תאריך סופי לנישואין, לינור   קרוע ל   , על החלטתו המבישה באים אליו בחלום ומתריעים    כאשר הוריו 
 . מהתחייבויותיו פעם אחר פעם    כך חומק הוא   , יעד, אך מולי מצליח לתעתע בה עם סיפורים שונים שנראים מאד אמיתיים 

קיע כסף רב על  מש הוא    , רס כנגד השידוך א   נטפי בזהירות    פטף הדס מויאל שתט   , , הוא מצליח להתסיס את חברתה הטובה שלו   שמקנא בו מאד ומעוניין להרוס את השידוך   ם מסוים יש אד 
פגש עמה (דרך מכתב)  מציעה לו להי מולי עד כמה חשובה היא לו ובפעם הראשונה היא    חכמה והיא מערערת את יציבות השידוך. לינור מחליטה לבדוק את זהירות וב , הדס עושה זאת ב כך 

   . סעדת טריפה במסעדת האחים אמסילי מ 

נפגשים בקביעות    הם על כך ש מז לו  הוא רו   , דוך שלו עם לינור נגד השי   ים שחותר   משני אנשים תב מגורם אלמוני שמזהיר אותו  כ מ מולי  מקבל  גורם למולי לסערה קשה, מלבד זאת  המכתב  
  , ופר לחלוטין א מ לשם כשהוא  פושות ולהגיע  ללכת לאמן תח   פגישה, מולי מחליט לאחר התלבטויות רבות   מעניין הוא שאותו זמן חופף עם הזמן שלינור קבעה עמו ה   ת האחים אמסילי, במסעד 

   כמסעדת טריפה.   מקומם כה  ם  רנים וגם אחרי לינור מה הייתה מטרתה בפגישה במקו אחרי צמד החת   וב כך איש לא יוכל לעמוד על זהותו, נטול פחדים יוכל לעק 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂
^ 

   : במסעדה   ים חשוב   ם י ורח א 
  נוס הביאו כמעט להחלטה ל   דה באנשי המסע המבט הראשון שנתן  ,  לחלוטין   עצמו אבוד חש    " סילי צחי אמ האחים משה ו " סעדת  למ   לי מו כשנכנס  

לחוגים שרואים    כת ששיי   ת רעשני ה   מסעדה ול   מה לו   , מייצגת מית  ה ו הב מכל מה שהמסעדה    סלידה עזה הוא חש  ,  כנית לוותר על כל התו מהמקום ו 
   . הכי לא מתאים בשבילו   המקום היה  זה    . ות ובהעברת הזמן לבטלה את עולמם בבליינ 

מי    , בשביל אוכל שיש לו בשפע במטבח המחנה   , את מעט הכסף ברשותו בז  ז למה לב   , רגלו סעדות פשוטות ביותר לא היה מציב את  אפילו במ 
בתל אביבי    סעדה מ לה  נע קיימת  צ שבתקופת ה מי יאמין    , תרים מיו   ום מחייבת ארנק גדוש במרשרשים מדבר על מסעדת יוקרה שרק הכניסה למק 

   . כאילו מדובר בארץ התענוגות כשלכולם יש הרבה ממון בכיסם גם לתענוגות בסועדים    ה גדוש ש עצת 

  ם כרטיס הכניסה לאנשי   ה ) ב בפני עצמה מדינה  היא    זו לא  א הקיימת    ור שלא משתייך למדינה ז (א   " טוריה י ר ט   אקס " מסעדת    ה ל   ת ניצב אבל כאן  
   . בין שיחה ערנית בין ל ו   זלילה ק  עולמם ר אין להם ב ש הבוהמה    חוג וא  ותחומם ה   מאנשי המעמד העליון 

של  השביעי  המדור  הוא  שכאן    , מספוא כבהמות בתוך    , ם אנשים שמונחים ראשם ורובם בצלחת למראה ה   ו ראש שעברה ב הראשונה    האסוציאציה 
  , מאד   רים איומים סובלים יסו   , נום י יה בג באמת  הם    , אבל לא   , גן עדן ב נמצאים  שהם  ם  נדמה לה   , וטין לחל בל  ל ו הרשעים מב   עולם כאשר    , נום י הגיה 

   . מד במרכז ו המכובד שע   מהפסנתר   יר באו   ים ישא נ ש   ) מוצהר   נאצי שהיה  ווגנר (מלחין  לילי  צ   ים אותם עם אבל מטשטש 

? רק  ממאכלים כאלו נות  ה י ל ם יכולים  ך אנשי שונים, אי תיבולים  ב   מכוסים משים  מזמינים שרצים ור ש אנשים  ה   מראה שאוחזו ל רב  גועל  מולי חש  
   ינור?! אותו ל נה  הזה הזמי ם  קו בדיוק במ   , הציתה במוחו את השאלה   בס תחושת הק   ! ם? ם יערב לה בשר   , דוחה   המראה שלהם 

רה גסה ואין  ו צ כלל בסיסי הופר ב   , יותר קשר ביניהם   וונתה אין כ   והי אם ז   . יל ה' ישמור ויצ   ? האם מכל אותן תועבות   , לארוחה מה היא תזמין לו  
הייתה  מה    , עליו לברר היטב   , זה מה שקיים   , כם ו ס מה ש   : עתה   עד בהן    ה כללי הברזל שנהג מ תחרוג  איך יתכן ש   .... אבל   . רי כזה מקום להסכם שברי 

 . בזהירות רבה את זה צריך לבדוק  לה בזה כוונה אחרת בכלל ו   כן שיש ית   ?! זו טריפה  למסעדת    כוונתה בהזמנה המשונה 

  , על טיב הזמנתה   היום ינסה לעמוד ור לא תכיר אותו,  ינ ל ,  אותו לזהות    וכל לא י ממכריו  שאיש    עד   , בצורה אמנותית   מאופר א  ו ה הוא שמח על כך ש 
   . פסיק את השידוך וכוונתה לה   משתפת פעולה עם איזה צד שרוצה להרע לו אם היא  בחון  ל עליו    , איתה   מה קורה צד ולראות  לצפות מה   עליו 

   . לשכנעה לסגת מתוכניתה   לנסות או    , ום עם הביטול לזר אם  ה   , עליו לחשב מהלך   , או אז 

יבה  ס ה   ה גם אז עליו לדעת מ אבל    , סכמתה לאירוסין היא בכלל לא התחרטה מה   " צל הרים כהרים " שרואה    ם פרועים שלו לו ניחושי א ... לי או ו 
לה על דעתו  יע   איש מהחברה לא   , ה נגדו מי הם החתרנים עליהם הוזהר, אם הייתה כאן תחבול   לבדוק   ך רי צ הוא גם    . ו מינו למסעדה ז שרצתה להז 

 . כי הוא המבוקש 

  , בר בעברית ד הוא לא י   , וף עד הס   למבוקשו, מולי החליט לשחק את המשחק ושאל  ש אליו  דרת ניג מהו   מארח יפת  חל ב   שהיה לבוש מכובד  לצר  מ 
  לו באנגלית   שיב ה ו , המלצר לא התרגש  רית עב   דובר   ינו א כי הוא    , רהוטה נגלית  בא מלצר  ר תשובה ל החזי וא  , ה לא יהיה ניחוש מי הוא לאיש  י ש כד 
אותו לא    , עשיר ביותר ה תפריט  מה   תייר האירופאי בה מה להציע ל הרבה יש לו הר לשמחתו    , הוא שמח לארח אושיה מכובדת כל כך כי  ,  וטפת ש 

   . זרח התיכון ימצא בכל המ 

בשפע ובמגוון של טובי המאכלים של    כון שמצטיין אין עוד מקום בכל המזרח התי   , קיים אצלנו ברוחב לב   , לות על הדעת ניתן להע   שרק מה  " 
לא  רבה ש הרצאתו בגאווה    ת א   סיים   " ך מליץ על כך לחברי ת עוד  ים כי  ו מצפ אנ  , צא מרוצה מהמקום ת אין ספק ש   , מסעדות היוקרה באירופה 

   . רת ת מוס הייתה  

אים  ל מת שרגישה מאד ולא כל מאכ   יבתו העדינה לק ם  י א הוא יראה מה מת   , עיון ל   ביקש שיביא לו את התפריט הוא    , בנימוס רב נענע בראשו  מולי  
   . לעצמו כוס בירה   הזמין לעת עתה    , לה 

אם איש יציץ בו    , במגמה לקרוא בו   " רוסלם פוסט ' ג "   עיתון את ה הוא הוציא    , של האולם   י מערב ה   ו צד   חר לעצמו עמדה שתוכל לצפות על ב וא  ה 
ל איש מהם  ב א   , ם י על צמד החתרנ לו    שניתן   תיאור ל   ה עונ הסועדים  מ מי    , לתהות   היה בו חריר הצצה כדי שיוכל   , יראה שהוא לא רלבנטי לאותו זמן 

אבל    , קנית אמנם היא לא הכי דיי   , גם לא ראה את לינור   ני לבוש צבאית. הוא אחד לבוש אזרחית והש ה ש   הוא לא ראה זוג   , חיצוני ה   ור לא ענה לתיא 
   . רה יותר מחמש דקות מעולם לא אח   , מהשעה היעודה   עבר זמן רב 



2 יד ג י המ ר ו פ מס  

  , לעולם לא תערים   , מדהימה   יש לה יושרה   ? ל שה לי כזה תרגי דעתי שהיא תע איך באמת עלתה על    , זויף מ ור  מכתב של לינ ה ? אולי  בדו עלי י ע אול " 
ם  כדי לגרות אותי לבוא למקו   , בים ני המכת י את ש ל מישהו בכוונה תיזמן    , משחקים   בלי לי  ישירות    את היא אומרת ז ביקורת  לומר  אם יש לה  

   . המשוקץ הזה 

המטרה    היא , השאלה מי הכניס ומה  סמכים מת המ לער   את המכתב   י יס ל הכנ שהיא    ובדרך כל   ידה כתב  ידע לחקות את  צים  מהל כן שאחד  ת י 
 ? יכולוגי ס פ שלהם חלק ממשחק    פח ב   איך אני נופל   , לראות אותי כפתי לכאן  ותי  האם רצו לסחוב א   שלו? 

יל לתת לאיזה אמן מטורף  עתי בשב מהמשכורת הקטנטנה שלי השק   ! ? תי זאת בשביל מה עשי   , שית גנח לעצמו חרי   , ף באיפור ס כ השקעתי הרבה  
עלי לשבת לכל    . מקצועי יין וגם לא  שאלה מה עושים, לצאת תוך כמה דקות זה לא לענ לצון, ה לו  הו חמד  , היה עלי לחשוב שמיש ענוגות ת לקנות  

 . " אין לי מה להפסיד   , קן חד דיי א כל א ל   , במקום   אחת הפחות שעה  

בשל  שתי דקות שעמדה נבוכה  כעבור    , רי שולחן שאינו תפוס רה אח ינור, היא ת וחצי נכנסה ל שמונה  יבות השעה  בסב   , ה ההמתנה השתלמ 
לא    צפון מערב של האולם   בצד ריק  שהיה  אחד  שולחן    על   החווה לה   הוא   , באדיבות ונב ושוחח עמה  יה מלצר מע ניגש אל   , הכמעט מלאה וסה  התפ 

   . ממש   ננטש לפני כמה דקות   , הרחק ממנו 

 . אמר לה באדיבות "  בניחותא   לשבת   י שתוכל כדי  ר  קות ולסד אפשר לנ " 

הוא    , אני כאן בלי שתדע ש   , היא תשב לא הרחק ממני ,  בגיחוך   חושב לעצמו מולי   , לא מגיע   , בדרך כלל   הדייקן כשתראה שמולי  עניין איך תגיב  מ " 
 . ב אחריה מישהו שעוק   א תבחין שיש ל כך    , שמש לו כסות טובה שמח על העיתון שמ 

הזמין  עדיין  רוצה ל   לכן היא לא   , הו ש י היא ממתינה למ כי    , להם ר ש שביקשה לעיין בתפריט העשי ומסבירה למלצר  ת  ראה אותה יושבת עצבני   וא ה 
 זים. מוג ם  מלבד מי   , כלום 

משתי    וששת שהיא ח לו  , נראה  גיע ן לא ה הדייק סה  ו ר א שמולי    אד נבוכה ניכר היה עליה שהיא מ   , ת איך תהיינה התגובות שלה זהירו ב הוא בחן  
בשל  [   עה ות רבה אבל היא אחרה בחצי ש בדייקנ למקום  הגיע כדרכו  אולי   ב)   . כי היא הזמינה אותו למסעדה כזו   מולי לא הגיע  א)   : שרויות פ א 

 לאחר כמה דקות נטש את המקום.   , בכזו מסעדה   בת לבד לש   לא היה נעים   מולי ל   ] שלא היו תלויים בה   אילוצים 

ארוס  או לתת ל   , סעדה מ לעזוב את ה כנראה היא מתלבטת אם    , לה הייתה מאד לא נינוחה עושים? הישיבה ש   ניכר היה עליה שהיא לא יודעת מה 
 ה מתוחה. במקומה אבל ישיבתה היית היא נותרה    , השניה   רות ש כנראה בחרה באפ   . אנס ' צ   שלה 

ם  אד זה  היה    , ממקומו אותו  יץ  פ ק ח לה הצלי ו  ב   הו מש   , מיתר הסועדים   חזותו שנראה שונה בכל    חדש   כנס נ פתע ב ל מולי  הבחין    9ות השעה  ב י בסב 
חש שכל    , עיניים   י ר מנק יוקרתיים    בבגדים לבוש  הוא היה    , דחתה היא  תו  שאו   שונות בושו זעק  משהו בל   , שחצנות מביע  כולו    , לימים צעיר  נמרץ  

   . עבורו בניחותא לשולחן שנראה שהיה משוריין  הוא התקדם    , ולם כולו שלו הע 

  ו ועלי   רציני   יש כאן משהו   , ן לא בדח   באמת   מתריע ה   אז   ? אולי זה הוא ,  אלמוני אותו  לו    דיווח כפי ש   , המסומן באזור  בדיוק    ב מתייש   ותו א אה  הוא ר 
מו לפתע  הוא חש את עצ   מה רצה להרויח כאן וכנגד מי הוא נלחם?   , מתריע י הוא אותו  מ אותו מאד  מעניין    . נות היטב ח ו ב עם עיניים    ב קו לע 
 . מוחות ה מלחמת  ב   " חשוב   ס כ נ " וא משמש  ה   , וב חש 

  קול ב   השיחה שהתנהלה הייתה   , ו רגע בז ז לא ב הם    , הרהבתן   ב השולחן בו יש   יא צעדה בטוחות לכיוון ה   , צעירה   ה קצינ לה  נכנסה  דקות  עשר  עבור  כ 
מה  הרבה  יש    הללו ל כי  נראה    , להם   לצותת יש לאי מי אינטרס    ם ת א פ כ לאיש מהם לא היה א   , רו בקול ב י ד בשונה מכל הסועדים ש   , נמוך ביותר 

ציה  האסוציא   , למרות שלא היה מרחק גדול מהשולחן בו ישב   ה אחת מהשיחה קלוט מיל ה ל אי אפשר הי   , בלחישה כמעט  שוחחו    הם   , יר ת ס לה 
   . לוט אותם היטב בהם כדי לק   , עלי להביט שלי   החביבים   חתרנים ה אלו הם    : שעלתה בראשו הראשונה  

מבט מהיר    , את הבחור ט  בפר   , בהתבוננות   ם ות קר א ו ס ש   , ב היט פרוס שכיסה אותו  י  גל אנ עיתון    עם א הרחק  ל ישב  ועד ש בס לא הבחינו  הם  
,  ממבטו התוהה  פרט אחד לא נעלם  תר) סובכים יו (בעבודתו הצבאית למד לסקור דברים מ  קלט אותו היטב  ראש  מכף רגל ועד ר עליו י עב ה ש 
אותם  מעביר    , דמויות מהעבר ב יזכר  סה לה י נ הוא    , בלבוש אחר הזה  ר  ת את הקלס ראה  כבר  הוא  ,  מהעבר   לו מוכר מה נראה  ום  פרצוף המגולח מש ה 

   . ת הדמות היטב הוא קלט א   , אחזתו   רעדה ו   ו לפתע תפס את עצמ ,  ק ז במהירות הב בסרט נע  

   ? ד עתה הזו ע מות  ד ל   איך לא שמתי לב זה קרה?  מתי    עד כדי שהתאזרח בה?   , אביב   תל הוא הגיע ל   , זה הוא   , אוי וועה " 

כשל  י בו אפשר לה במסעדה    , שניתן להכיר   אלא למקום הכי משוקץ   , של מטה   " אביב   ל ת " תם ל לא ס   , ב הגעת לתל אבי   ) (בקר טוב גוט מארגין  
   . ם י ת יי אס   ים ל ו סה בהמון עלי חסה ותיב מוגש מכו ממתק ש טעימה מה כל  על  ם  י ו ששה לאו ו בארבעה חמישה  

  והנושרים שנפלו   קים בני ב ש ה בכל    מים ח ר ראש הלו לייבל ווערקע רב    של המפורסמת  מהגוורדיה  אחד  מקומך הראשון כ מ   , איך ירדת פלאים 
   ! ? בקצה האחרון   הנגדי ר למחנה  ו לעב ... הגייס החמישי   ן למלתעות נחצ'ה ברמ 

להרוס  י לתכנן  עד כד   , מעורה בכל הפרטים עלי אתה  איך    אז   , מאז שהתגייסתי לצבא   ך מעולם לא ראיתי   ? ב אחרי עוק   אתה   איפה מ ו מעניין מהיכן  " 
 . בבעתה   בות במוחו ש ח ת המ חולפו   ? מסית אותה נגדי   אתה מכיר אותה ואיך    אתה איך  ך עם לינור,  לי את השידו 

בוחן    , ן שלה לכיוו   בר עו הוא    ? ינים י נ לסגור ע   כעת תצטרף אל החבורה   האם   , ם בקרבת נמצאת  ש   ינור ל איך תגיב עתה    , קרבו ב וברת עתה  הסקרנות ג 
, נראה  רפר כפני מת אפ   גוון   , פנים עוטים ה אחרי זה    , בוהק מגוון הרגיל לצבע סיד    , רצופה מחליף צבעים פ , הוא מבחין ש הגותה נ ת את ה   היטב 

  , ר עליה כעת ב ו משהו ע .  טת ל ו חות ב בחוסר נו   ה כסא ל  יושבת ע היא    , חרדה ב   ממש שרויה היא  יניה,  א חן בע א מוצ מאד ל משהו ש עתה  שראתה  
   . ופתעת ממה שראתה הרגע היא די מ 

אחד לא יכול    ף כך אני רואה את כל הצדדים וא ,  ק ו סיפ ב   סיכם מולי לעצמו   " היטב   שעשיתי מעשה גדול בזה שבאתי למסעדה מאופר אין ספק  " 
   . לי לעבוד ע 
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וב  לעק ל  יכו א כל אחד  ה ל מעת ור שתי דקות הביא להם סככה שסגרה עליהם,  כעב   , בשקט משהו    דיברו עמו הם    , ניגש אליהם במהירות מלצר  
כנראה הנושא    " סיעור מוחות " עושים  , כעת הם  ימה תמ ה  ד ו הם לא יושבים לסע   , למולי בר אחד ברור  ד   , גם בלי לדעת על מה הם מדברים   אחריהם. 

 את השידוך שנארג במשך שנים. סופית  נור לנטוש  ים את לי איך מביא   : הוא 

לו  אבל אין    . בזה לא ידע   , והם ממתינים לה בה    האם הבחינו חה,  גם היא נושא חשוב בשי הרי    ? לינור עתה  מה תעשה    ביותר,   ה שמציקה לו השאל 
איש הקשר של אותו  שהקצינה הזו היא  מאד  יתכן    , קצינה מאז שנכנסה ה   משהו מציק לה   , היא חשה לא בטוב מזה ו   ספק שלינור הבחינה בהם 

 כרות מעמיקה.  הי   אם אין לה איתה למה שתשמע לה    , תסית אותה לעזוב את השידוך   איך אחרת    , היטב מכירה אותה    היא להניח ש   סביר ן,  שרלט 

עושה    ינה א אבל    , בעצבנות   כוססת את ציפורניה כשהיא    , נותרת במקומה רואה שלינור  הוא    , ינור ל ל ש מה יהיו המשך צעדיה    , ממתין לראות לי  מו 
   . ם הצעדים הבאים שלה למד מה ת ש פעולה  

את  לדעת לאבחן גם  כעת  צריך הוא    , מעולה   כבים נתונים צבאיים מור ד הוא מנתח  כפי שתמי   , רכת המצב ע צדק בה האם    , סתפק ה החל ל מולי  
   . די שלא יבחינו בה כ לעזוב את המקום במהירות  עליה    , בהם והיא במצוקה הבחינה  אם    , זו ה תופעה  ה 

הייתה  לה  ו יכ לינור    גם   , א ראה אותם כפי שהו   , חבא י לא נכנסו בה הם    ! זה לא יתכן   , לא   ? משהו אחר מציק לה ו   עוד לא שמה לב אליהם יתכן ש ה 
   . בבהירות ל כך  ע להשיב  לו  היה  קשה    ? זה ל   היא מגיבה איך    , השניה השאלה  אבל על    , להבחין בהם 

יכוי שהיא חלק מהחבורה נמצא  ניח שהס ה   , את המצב בבהירות שוב  לאחר שבחן    ? מה בעצם מפריע לה   , מתנועותיה הוא לא יכול ללמוד  
  , פתעת לראות את החבורה כאן יא מו שה   עיד מ מה ש   , בסערת רוחות קשה   מצויה שהיא    דות י ות העצבניות שלה מע התנוע   , מאד   בסבירות נמוכה 

     . זימון שלהם על ידי ה   ה גיע לא ה ש   כנראה 

אולי היא כן שייכת אליהם    , שוב את הפחד בו  זה מעורר    , תרת על עומדה ולא עושה כלום עם המידע שיש לה היא נו   , מה שמשונה אצלו בל  א 
הדבר    , צינה חורשת ביחד עם הבחור עליה רעות אם הק למה לא ברחה מהמקום עד עתה,   , אם לא כן   , ומאיזו סיבה שהיא לא ניגשה אליהם 

 רק יקשה על מצבה.   כל רגע שהיא נותרת   , י שלא יבחינו בה היא לא מרוחקת מדי כד   , קום לפני שיבחינו בה יך לעשות זה לברוח מהמ ר הראשון שצ 

   . כך דיאגנוזה מדויקת   הוא לא יכול לתת על   , הרבה סימני שאלה ניצבים בפניו   , לא מסתדר לו משום כיוון ר  הסיפו 

בשביל להרוס    , נים ר ולי עם החת מ לינור ו להפגיש את    היה לאותו אלמוני עניין אולי    ?! שהחתרנים נמצאים   וק באותו זמן בדיוק מגיעה לינור בדי איך  
ה עדיף שלא יעמת  הי   , הוא לא עשה זאת בצורה חכמה   , בה אם כך התשו אבל    , תר הה יו גבו ת ה זו הסבירו   , יש לו אינטרס נגדם   , הם ר של ו יפ את הס 

 . חזיתית אותה עמם  

נה בהמשך. יבורך אותו אלמוני שנתן לו  א ו שתב   חויות ת ותר רק לצפות בהתפ מתחילתו ועד סופו, עתה כצופה מהצד נ   , יח לא טוב ר מ כל הסיפור  
 תים. ל צוות המושח יכולת להתמודד מו את ה 

 *** 

 : לחלוטין   לינור מובכת   , תמונת המצב הנגדית 
בפעם הקודמת    , י בזנ בז   טיפוס , היא לא  יוקרתית זו   במסעדה   כת ר ו ד ש   ה זו לה הפעם השני   , זול וס  פ טי היא לא    , במהותה   ינית י לא הייתה בל לינור  

וך  שווה להשקיע כל כך הרבה כסף בעד סעודה שת לא    , יטה שיותר לא תדרוך במקום החל אך כשראתה את המחירים    , התפתתה בשל לחץ חברתי 
  , את מולי לעומק   פי הארס של הדס לאחר כל טפטו   בדוק חשוב לה ל   היה כי    , זו מסעדה  ל הזמינה את מולי  הפעם    , ילה הכ מה    ים ח כ ת שו עו ש   מספר 

     ל להכיל אותה כשונה ממנו לחלוטין, או שהכל מהשפה ולחוץ. הוא יכו   טובה אם   קציה י נד אי   תנת לה ההזמנה הפרובוקטיבית הייתה נו 

יכול  היה    לא ואיש מהם    כירה את כולם ה היא    , וש איש ממכריה לא לפג ש   ונה בכו   , רים למדי היק   רים המחי למרות  מקום  היא בחרה בכוונה את ה 
 .  לציבור   ר יפיץ את הסיפו ש   המכרים את אחד    שתפגוש   אין סיכוי   , אורח קבוע שם  להרשות לעצמו להיות  

  י הארס ע ר את ז   נטעה שהדס  מאז  רה היחידה שלה,  תה הברי זו, אבל זו היי   ה קה עצומה בהזמנ ה שלקחה ריזי היא ידע   , הייתה מאד מתוחה עתה  
בוא  ורוצה ל יב אותה  א מחש לדעת עד כמה הו עכשיו    לה חשוב    יה ה   , גדול בחשיבה שלה מהפך    הם חוללו   , בה נבטו הזרעים במהירות קר ב 

   . לקראתה 

נם העריכה  היא אמ ,  לא הייתה רגועה   ה לאחר דברי ההסת   שבנו,   " קיום ה דו  " שעשו כדי להחזיק את מסגרת    ם בה שדי בהסכ אם קודם לכן חש 
תאריך    סגור ל   , ית שהיא עומדת בכל תוקף משמע הייתה להבהיר לו חד  פגישה  ה מגמת    , בבית   ' ודף סרח הע '   להיות צתה  ר לא  אבל    , מולי מאד את  

   . פרצות ו הרבה  ב יש  שלדעתה    ההסכם לנסח מחדש את  ו 

, אבל היא לא  בכל מקום   את השונות שלה   היא תשתדל לא להפגין   , שהם שונים   הם צריכים לדעת ביא את עצמה מהילדים,  א רוצה להח א ל הי 
הם, יש  ים את ילדי שונים ובהתאם לכך הם מחנכ בתים  נונות בבית, אבא ואמא באים מ ילדים לדעת שיש שני סג מותר ל   , עצמה ביא את  רוצה להח 

     . ולהתגמש עמו   כל אחד צריך להכיל את השונה   , בבית סובלנות)    ח רנטיות (רו טול 

האם נעלב    ? איך הגיב למכתב   ? לי ה עובר על מו מ   , דח מרוב מחשבות ק פיד על הזמנים לא נראה באופק, ראשה  הזמן עובר ומולי שבדרך כלל מק 
 תעות. ינויים והפ הוא מכיל ש מאד חשוב לה לדעת איך    ? ה בנ קשה או שקיבל את זה בה 

עידתה כי היא אורחת רגילה במסעדה  נראה מצ   , וחות בנינ ת למסעדה  כנס נ   הדס חברתה הטובה ביותר את  לפתע קפאה על מקומה, היא ראתה  
   ? יוקרתית זו במסעדה  מה  ותר על הנש לה שקל מי   התפרנית שאין מויאל  מה עושה הדס    , ושלמת ההפתעה הייתה מ ,  תית היוקר 

בחור צעיר  איזה  יושב שם  , היא ראתה ש ה ל ש קום  המ ים לא הרחק מ סו מ   דת לכיון שולחן צוע   תה ו א היא ראתה    , ס לא הבחינה בה הד נראה ש 
עד כדי    , הכעורה   ס הד יר שבכלל מעוניין ב עש יש איזה בחור    , מעניין הו  מש ,  היא התבוננה בה בתימהון רהבתנית שכלל לא תאם לרוחה,    ת לבוש בת 

   ן הבחור הזה מה מצא בה. קנק   קיע עליה סכומים נכבדים? היא חייבת לתהות על להש 
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  ם הסועדי אותם מעין    ר הוא הקיף את השולחן והסתי   , סככה גיע מלצר עם  לפתע ה   , יו עסוקים בעצמם הם ה   , ה כלל ב   הבחינו עוד לא    הללו ה ש א נר 
   . ם י מ " אח ל אה  כנ 

  , ביותר   חשובים פרגוד כנאה ל   מאחורי   כה לשבת שזו   ' מית " אח ' עוד    אלא   , במקום סתם מבקרת    לא דס  ה   , מאד   להיות מעניין   הסיפור מתחיל   או,   או 
ממש  ה  ז   , אפשר לה לעקוב מקרוב אחריהם ה י עשוי מבד יוטה עב ש   ד ו רג הפ ,  וגירה אותה לעקוב אחריה   קרן אותה מאד ס   זה   נס הזה? ך קרה ה אי 

   . ים מה הם מדבר   , צותת עשות ניסיון ל מזמין אותה ל 

לא יכלה לשלוט בעצמה, היא  הפעם  אך    , כונה הלא מנומסת את הת לרבים  הבליט  לא ל   עבדה על עצמה   במשך חייה   , גדולה   רנית סק   ר לינו בטבעה  
את מצבה מאד, היא  העכיר    ששמעה   , מה שלהם   ם לדיבורי   צותתה בשקט פרגוד ו ל סמוך      שניצב ריק ועמד שלחן  ד  לי   שבה חרש והתיי התקרבה  

סופי, היה נראה שלברנש יש ממש איזה אינטרס  באופן    יך להרוס את הקשר שלה עם מולי א   , שונות   ת כניו ו נותן לה ת נבל    ה איך אותו ברנש שמע 
 . תן ל עלו את פעו פ   לה הארסיים ש יבורים  והאם הד כה  לעשות עד    מה הספיקה   , ה ות של ב הפעיל על קצ אותה  ר  חק א תי ו ה להרוס יותר מדאגה לה,  

שבאה להרוס את  מרושעת  פשוט היא חבלנית    , כפי שהציגה את עצמה לה  ה כנה  עלה מתוך דאג לא פ י הדס  גילתה כ   א י ה   , בעורקיה   דמה קפא 
עם  חלילה  שלא תגור    לא בגלל שדואגים לה   . הזו לקחו אותה למטרה  הם  שירות אחרים,  עובדת ב היא    , הקשר שנבנה בדי עמל משך שנים 

 .  חות יקרות ו ר א   הדס עלובת הנפש   ל קיע ע להש   ן עד כדי שמוכ   , לה עם מולי לפרום את הקשר ש רציני  אינטרס  יש  לאי מי    " איסט ו אג " 

מי    , יגוד לרצון המושחתים בנ   , עם מולי שר שלה  את הק   להדק בכל נפשה  צתה  עכשיו ר   , ך כיוון ההפו ב צלה  א   פעל זה    , דמה   את   זו הרתיחה חוצפה  
 ? לחיות ואיך  מי    לה עם תיבו  הם שיכ 

מסעדת טריפה בו  ל אותו    מינה ז תגרתה בו בכך שה היא עוד ה   , עם מולי   שלה   פשות הלכה לפרק את הקשר י בט הרי    , את עצמה   כדה ל אבל היא מ 
וח  ר ב ה לסגת ול ליט היא הח   , מיותרים   ליה כעסים ע תעורר  הרי בכך    ? ה עשתה מ   להכניס לפיו.   יכול   ] ביותר ה  ו אפילו פרו [ די דתי  אין שום מאכל שיהו 

, היא קיוותה בכל  ההזמנה המטופשת   עתה היא צריכה למצוא דרך כדי לפייס אותו על   , במקום זה אין לה רצון כעת לפגוש את מולי    , סעדה מהמ 
 לבה שלא הרסה את הכל. 

ו  בשביל שכולם ירא   ולו אין  ו ש לני סגור    מועד   צריכה לכל הפחות לבקש ממנו היא    , עדיין הייתה נעולה להציב בפניו תאריך יעד לנישואין אבל  
   שליטה על כך. לה  היה  ת ש   בלי ם  ל מקו של הים שיכולים להוליכה לכ   הסוערים   גלים ב   נעה וז ש ת אג ו קליפ וך שלה אינ שהשיד 

   כדי שהמחבלים לא ינסו להרוס שוב את הקשר ביניהם.   , צוות ק ש שיסגור את ה אחרת בו תנסה להבהיר את עצמה וגם תבק   נות מ ד הז   תחפש היא  

כי  בסתר לבה  תה  ו ו קי היא    . הביא לה שתיה סבר למלצר שהיה צריך ל תת ה ם ולא ל חליטה לברוח מהמקו ה   , קרבה המחשבות לו ב עתה שהבשי 
   על התרגיל שרקמו. אם ייודע הסוד שהיא יודעת    עלול  לקרות מי יודע מה    , קבת אחריה עו   היא היא תבין ש   , תה תראה או לא  המרגלת  הדס  

  , כשכמה סועדים זוקפים גבה במהירות  היא נמלטה    , בו היה ארנקה קה  חה את תי שכ   זונה פ ח   ב ברו   . ה בנפש   ה מהמקום כל עוד רוח   עליה להסתלק 
 ה מהמקום כנשוך נחש. דת שישבה לכמה דקות ועוד לפני שהגישו לה את האוכל ברח וע ס ה ל מה קר   הבינו הם לא  

 *** 

 הערכת מצב של מולי: 
 .  מוצאת את עצמה במקום   שלינור לא   לימדה אותו   הנטישה החפוזה   , עדכנית ה מצב  ה הערכת  ישב לנתח את  מולי  

   " מענה   אלה קשה שאין לו על כך ש   ולא ברחה בו במקום?   ה ק נזע ע  למה לפת   השאלה   , שנמצאים במסעדה ורוחות  מפני שדים  כאילו  היא בורחת  " 

זרו  ע י ם ש צמד החתרני ת עם  , או לכל הפחות לשב נות להיפגש עמי המתין בסבל הייתה אמורה ל כנית  ו לפי הת   ? עלי להסיק מכל התנהגותה מה  " 
   . לפרק את השידוך   ה ל 

אין    , מהם   יש לה מה לפחד אה אינה מרוצה  תרת תחת השידוך והיא כנר שחו   את החבורה היא זיהתה כאן    , טין לחלו הפוך  פור  הסי ש נראה  עכשיו  
מה  את עצ זמנה  ברור שהיא לא ת זה לא הטבע שלה,    , חוסר מנוחת הנפש ה מעיד על  ז   , את תיקה מותירה  כשהיא  ר אחר למנוסה הפתאומית  הסב 

אם ידע על  ברם    . ת שתגרום לפיצוץ רציני רציני   פרובוקציה ר  ליצ האלמוני ידע שהיא הזמינה אותו ורצה  השאלה האם    , תרנים עם צמד הח 
 ?  ך תלכל צריך לה לא היה  כך ו   היה בא גם הרי    , פתק לתיבתו הסודית שלוח לו  למה היה צריך ל   , הפגישה 

   . בון , גם זה חש הזמינה אותו וגם האלמוני הזמין אותו כל אחד מהסיבות שלו   לא ידע וכך יצא הכל שלא במכוון, לינור ואולי  

   ! דיות ביסו וק את הדבר  צריכים לבד   , ת דרשני עם החבורה הזאת אומר שונה במקום והתזמון המופלא ביחד  כל ההזמנה המ   המסקנה לעת עתה: 

כאן  יה  , אולי ה פרד ה שהם פועלים בנ כנרא   , עם צמד החתרנים לא היה שום קשר    ללינור   , שהוציא   ה הדיאגנוז ל הצדדים הייתה  ל כ ו ל ק לאחר ש 
 הפגישות במקביל.   שתי ל ף מקרים מעניין שהביא  צירו 

   פרטים. את ה עמה  בעדינות לברר  ינסה  תוך כדי    , ד ו אב ה התיק  להשיב את    , צב הדרך הכי פשוטה לברר את המ 

התרחשו עמו לא  מי יודע אם כל הצרות ש   , כדי להרע לו   ך עולמות שהופ שלו  דע את שמו של השונא  ו י פחות הוא  לכל ה   , ר מהסיפו   ח ענק יצא רוו 
מחובר לאלו שמטאטאים את כל  ש   " קנאי " פעם   ה ק אות למרות ששיח אלמוני אותו פלוני   . ניעים , עדיין הוא לא מבין את כל המ מגיעים ממנו 

לעומק    יותר רחוק מהם גיע  ה   ע הצבו א  הו   , רשים אבל לא מקיימים נאה דו   אחרים קלקלו את ה י לא  חלילה וחס  ש כדי  מחנה  חלושים מחוץ ל ה 
                  ה' ישמור.   , השאול 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ 

 :ן היא יוליהגלת במה לק רשלה ההחדש   תהכתוב

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בזכות הגברת תמר זנדברג כל המדינה כמעט הניחו  
תפילין נראה לי בסוף היא תהיה מחזירה בתשובה יותר  

 מהרב ראובן אלבז............ 

 שנה לנכד שלי:  30אני בעוד 
 תשמע זאת הייתה תקופה. 

 הסתובבנו עם מסכות. כולנו ברחובות 
 השמיים היו סגורים, וטילים בכל הארץ.

 טריבונות נפלו אוי אוי אוי. 
 לא הייתה ממשלה הרבה זמן. 

 ת הריח של הג'ל אלכוהול. א אני עד עכשיו זוכר 
 הבגרות היה בזום. 

 סבא בחל"ת.
 תן ירוק. 

 צבע אדום.
 לילה לבן. 

 וכמובן היה פעם סלקום............ 

 דבר חדש בעולם החתונות: 
השדכן לאבי החתן: אז מה אם הזוג לא מתאים, 

כל תגיד "עלה בידי להקים שידוך" ונעשה -קודם 
 ....ווארט, אחר כך תתחילו לריב

ליד לבור  מבפנים    התקרבתי  שומע  ואני  צדק  שערי 
 צעקות "ביבי אמת וממשלתו אמת"........... 

 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 
שנתן לנו הכוחות להוציא  
גליון זה לאור, יעזור ה' 

שמח את עם  ונזכה ל
עוד ועוד ושיבוא  ישראל

 משיח צדקינו בקרוב, אמן. 

נשמח לקבל כל מיני  נ.ב. 
 רותאהוהערות ו ונות רעי

 גליון במייל: על ה

a0503210@gmail.com 

בברכה מרובה 

העורך
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  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

יש   מבין...  לא  להיות ראש   120אני  כל אחד שבוע  בתורות  כנסת, תעשו  חברי 
 ממשלה... עם "אמא ואבא של שבת" בגן זה עובד נהדר...

לקראת כניסתו לבית ראש הממשלה מצביעי ימינה מבקשים מעריית ירושלים  
 ...לשנות את שמו של רחוב בלפור ל... בלופר

 שימו לב!  
 השבת הקרובה משנים קצת בזמירות שבת ושרים:  

 השומר שבת הבנט עם עבאס...

חניון בית חולים שערי צדק נמסר כי מדובר בגננת שרצתה להמחיש לילדים את  
 .פרשת קורח..

שבוע שעבר פרשת המרגלים עם בנט שמוכר את הארץ בשביל משרה. השבוע 
 ...עם פרשת קרח המכוניות נבלעות באדמה. שבוע הבא משיח עם הפרה אדומה

 זבז את כל הכסף על הערבים ולא נשאר לו כסף לקנות מריצות. נס שליברמן ב

נוזף בלקוח: הרי הבטחת במפורש שתחזיר את ההלוואה בזמן!?!   מנהל הבנק 
שאתה  הלקוח מגיב בצחוק פרוע: אוי כמה שזה משעשע איך    -לו חתמת על זה  אפי

משהו   זה  שהבטחה  כאילו  הבטחת",  "הבטחת  הרצינות  בשיא  זה  את  אומר 
 מחייב... 

וכנראה   ממנדטים,  מאבטחים  יותר  לו  שיש  ממשלה  ראש  בישראל,  לראשונה 
 שיהיה לו יותר מנדטים מאשר הימים שהממשלה הזאת תחזיק מעמד.

 הדבר הכי מעצבן זה שבשנה שעברה עוד לא ידענו מי זה ניר אורבך?
 ......רודפים אחריו םועכשיו כול 

  ניתן לשלוח את החומר

 שלכםהמצחיק 

 למייל: 
a0503210@gmail.com 

 .בערב  שני עד ליום  



 

 

 

 

גבר אחד נפטר ובשעת הקבורה החל מישהו להספיד אותו: 
"הוא היה איש מדהים, בעל למופת, אדם הגון, אב לדוגמא.." 
תראה   לך  בלחש  לו  ואמרה  בנה  לעבר  התכופפה  האלמנה 

   בקבר שלא התבלבלנו עם משהו אחר.......... 
עוד בדיחות בעמוד הבא

  )580646396'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 

 ! אלעדבשורה משמחת לתושבי העיר  
 . 2ניתן לקנות את החוברת לא נפסיק את השמחה חלק 

.  5קסמא  - יוסי בן: ר' ר' חיים אחרק. רחוב ל:צא
 לתאם מראש. . 0527133917פלאפון: 

 .מאוד  שימו לב: הכמות מצומצמת 

ה   ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ב')     –  (יט'      ֵלאמֹר    '  ה     זֹאת ֻחּקַ
יפשפש במעשיו. פשפש   - באין עליו    מובא בגמרא (ברכות ה'), אם רואה אדם שיסורין

יתלה בביטול תורה. והקושיא ברורה: שהרי אם הוא פשפש במעשיו לפני    -ולא מצא  
כן, למה הוא לא בדק אם יש בידו עוון של ביטול תורה? עונה המהרש"א שמדובר כאן 
לא ביסורים קלים אלא ביסורים כבדים מנשוא, שהאדם מתחיל לשאול את עצמו אולי  

ירה חמורה. שהרי היסורים הללו לא באים על עבירות קלות. והוא לא מעלה  עשה עב
בדעתו כלל שזה בגלל שהוא לא בא אתמול לשיעור תורה, שהרי בדעתו ביטול תורה זה 

כך עונש    -לא חטא. ואומר הספרי שכשם שמצוות תלמוד תורה גדולה מכל המצוות  
 ביטולה גדול מכל העבירות. וזאת חקת התורה. 

 תורה לעילוי נשמת: הדבר 
 ע"ה טורן בת רחים וזוהרה.   , ר' יוסף פנחס בן שרה אמינן זצ"ל 

ה צ ֹ'האששׁש ב')(יט'לאלא

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 

ממימיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 לחי„ו„‡
איזה שני סוגי פירות שמם שווה,  א. 

 ? מלבד אות אחת ששונה 
 רימון לימון! ת. 

מה הופך להיות רטוב יותר בזמן  ב. 
 שהוא מייבש? 

 מגבת!ת. 
איזה שם הוא גם של זכר, גם של  ג. 

נקבה, גם שם משפחה, גם אשכנזי וגם  
 תימני, וגם של של בעל חי? 

 יונה!ת. 
איך יתכן  דבר שבתוך כלי אסור,   ד.

ואם אותו  דבר יהיה בתוך פיו של  
 האדם יהיה מותר? 

דם אדם, אם יצא לתוך כלי או על   .ת
בתוך פיו,  שאר דבר, אסור, ואם הוא 

 כגון דם שבין השינים, מוצצו ואכלו. 
 תודה למשפחת זרחי של החידות. 

‡˙‡

א התורה חקת אאת ה ֹ ה

 

 בסייעתא דשמיא
 לאור חוברת בדיחות יצא 

 ' 2'לא נפסיק את השמחה   
    תבדיחו 240 -כ 

 את החוברת במחיר סימלי   קנותניתן ל 

 בלבד ₪  10  של
 חייגו: להזמנות 

058-32-34-941. 
 משלוחים חינם  
 בירושלים בלבד 

 . אזורים מסוימים 
 

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
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 ‰עלון  בחסו˙
 

 

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

יתנים. המורה אמרה שמבחינה מעשית  וובשיעור מדעים בבית הספר היסודי, המורה לימדה את הילדים על הל
לוויתן לא יכול לבלוע אדם, כיוון שלמרות גודלו העצום, הגרון שלו יחסית קטן, ולא מספיק בגודלו כדי לבלוע  

נבלע על ידי לוויתן". המורה חזרה ואמרה    ים הנביא  שאחדאדם שלם. אחד התלמידות הרימה את ידה, וציינה: "
מידה לא וויתרה ואמרה: "אז למה  שוב שלוויתן לא יכול לבלוע אדם, ושזה בלתי אפשרי באופן מעשי. התל

נבלע על ידי לוויתן?" המורה המתוסכלת ענתה: "כנראה שלא נדע לעולם" הילדה    יםהנביא  אחדכתוב בתנ"ך ש
הגיע לגיהנום?"   הואאם זה נכון", "ומה יהיה אם תגלי ש  אותועדן, אני אשאל  - הקטנה אמרה: "כשאני אגיע לגן
 ..."ת....... א דה "אז תשאלי אותושאלה המורה. ענתה לה התלמי

 שימו לב! נשאר חוברות בודדות.
 .'2ניתן לקנות את חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה  בשורה משמחת

 לתאם מראש.  0548426869. פלאפון:  56ר' אהוד גוזלן. רחוב: ריב"ל   בית שמש: 
 . 25דירה  2קומה   82רחוב: ועד ארבעה ארצות  ברמות פולין: ירושלים:

 ק"ב {ליד דואר ישראל}.  9רחוב: רחובות הבוכרים (דוד)   מרכז העיר:                             
 שעות.   72משלוחים חינם בירושלים בלבד תוך 

  ,, עזרת תורה, שמואל הנביא, ארזי הבירה80אילן, גוש  -המורחבת, רמת אשכול, בר בשכונות: סנהדריה, סנהדריה
מעלות דפנה, בוכרים, גאולה, מקור ברוך, קרית צאנז, בעלזא, בית ישראל, מאה שערים, נוה צבי, סרוצקין, רוממה, שיכון חב"ד, 

 מנחת יצחק, גני גאולה, מתחם שנלר, זכרון משה, כרם אברהם, והסביבה. 

 הכנסת?בבית  נמאס לכם לחפש כל שבוע את העלון 'לא נפסיק את השמחה'
  ניתן לקבל את העלון עד הביתחדש! 

 ) עלות המשלוח בלבדב(
 . 058-323-4941-לפרטים נוספים חייגו ל 

  בירושלים בלבד אזורים מסוימים.

 
 ר בן רחל. משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. שר השמחה: מאיר בן מרגלית. אלעז

 כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל.יוסף בן אסתר. ר' יוסף בן משה.  

‰:‰ו‡ל‰ יעמ„ו על ‰ברכ‰:
ל

ו‡‡

  

 הקלדותת
במחירים 
  מוזלים

058-3234-941 

השכרת אופניים חשמליים  
 קורקינט חשמלי. ורגילות.

 אצלינו יש גם תיקונים,  
ומכירת חלקי אופנים  
 חשמליים +רגילים. 
0548-520-351 
0527-625-454 

  הטשולנ'ט הביתיי

בכל ליל שישי מתקימת 
מכירה של השולנ'ט הביתי 

ם -מוסאיוף ביבר"ח שלמה  
 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט  

0548--437--050  

 שידוכים   
שמיועד למגזר הדתי, דתי לאומי, 

השידוכים  חרדי, חוזרי בתשובה.  
מיועדים עדיפות לפרק א'.  
 מלומדים, תלמידי ישיבה.

00506224035 



 

 

 

 

  וחלם  אחד שישן   אותו  עם  הידועה   הבדיחה  לפי  כריות  תלמה  חברת  לידי  הגיע
שאכל  בבוקר   התעורר,  ענק  מרשמלו  אוכל  שהוא ,  הכרית  כל  את  והתברר 

והחליטו  נהנו  מאד"  כריות  תלמה  בחברת   בטעם   כריות  לייצר  מהבדיחה 
 .... מרשמלו

 תופס   עכבר אחד  .אחריהם   ורודפת  חתולה  מגיעה  פתאום,  הולכים  עכברים   שני
  אתה :  לשני"  אמיץ"העכבר ה  אומר  .ברחהוהחתולה  על החתולה  ונובח,  אומץ 
 שפות....   2 לדעת צריך  תמיד רואה

 ירושלים!בשורה משמחת לתושבי העיר 
 . 2ניתן לקנות את החוברת לא נפסיק את השמחה 

 . 25דירה   2קומה   82רחוב: ועד ארבעה ארצות   ברמות פולין: .1
 . ק"ב  9רחוב: רחובות הבוכרים (דוד)  . מרכז העיר:2 

 .מאודשימו לב: הכמות מצומצמת 

 בין  "ענין  א'):  דרוש  השבועות  חג   (דרושי  הכוונות'  כתב רבינו האר"י ז"ל ב'שער 
  מאד   הוא   וכשר   טוב   מנהג   באב  תשעה  עד  לתמוז  ז"י  שבין  ימים  א"כ  והם  המצרים 

  ממש   בכיה  ולבכות  הימים  אלו   בכל  היום  חצי  אחר   באבלות  לשבת  נפש   בעל  לכל
 התעוררות   הוא  אז  כי  הוא,  היום  חצות  אחר זה  היות  וטעםהבית,  חורבן  על

  ודברהיום  חצי  אחר  ההיכל  נשרף   זו   לסבה  אשר   ערב,   צללי   ינטו  כי  בסוד   הדינים,
  כי   להזכירו  צורך  אין  הלילה  חצות  וענין  האדם  בנפש  גדולה  תועלת  עושה  זה

בכל שכן  החורבן,  על  להתאבל  צריך  הלילות   שאר   אפילו   בין  בלילות  ומכל 
  המתאבלים   כל'  כו  ירושלם  את  שמחו  נאמר   ועליו  בבכיה,  להוסיף  שצריך  המצרים 
 עליה" 

ז') כתב:  (סימן  חי'   לכל'מועד  והגאון רבי חיים פלאג'י בספרו   "כתב     ט' אות 
  דוד   מגן  ובקונטרס,  לשונו  וזה  ח"מ  אות  א"ע  סוף  ל"ק  דף  הצדקה  מעשהבספר 

 יושע וממנה  ליעקב היא צרה ועת בפסוק דנרמז  כתב  המצרים בין הנזכר בדרוש 

 3המשך בעמוד 

')

מעל˙ ˜ימ˙ חˆו˙

מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

לל

מי

 לחי„ו„‡
 

 : א שאלה
שני  של  יחד  שבישול  יתכן  איך 
מאכלים המותרים, יהיה יותר חמור  
מאכלים,   שני  של  יחד  מבישול 
איסור, בו  יש  מהם  שאחד   איסור 

 הוא דבר המותר?ואחד מהם 
 שאלה ב: 

שלה    שהגימטריה  המלה  היא  מה 
בתורה    376היא   מופיעה  והיא 

 ?376 -בפסוק ה
   שאלה ג:

כל  מופיעות  בתנ"ך  פסוק  באיזה 
האותיות  כולל  אותיות  כ"ב 

 ? הסופיות
 

 התשובות בעמוד האחרון

‡˙‡

ב'שער ז"ל האר"י 'נו "ל

מ

"עא')דרושועות

˙

ן

 

 בסייעתא דשמיא
 יצא לאור חוברת בדיחות 

 ' 2'לא נפסיק את השמחה   
    תבדיחו 240 -כ 

 את החוברת במחיר סימלי   קנותניתן ל 

 בלבד ₪  10  של
 חייגו: להזמנות 

058-32-34-941. 
 משלוחים חינם  
 בירושלים בלבד 

 . אזורים מסוימים 
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 תמוז חודש
  תמוז   דווקא בחודש  לטיולים  ללכת  עניין  ויש.  ובאים  ממשמשים  טיולים  זמני  ת''ר  ז"תמו

ונשבח   נטייל  זה  כנגד  אז  ,בגנותה  ודיברו  בארץ  אז  שטיילו  המרגלים  חטא   את  בזה  לתקן
 .הארץ את

פירות   וקטפו שם,  גויים  של  לארץ  ועוד ,  הזמן  באמצע  לטיול  הלכו   המרגלים:  לב   (נשים
לא   למה,  מוסר  לקחו  מרים ולא מעשה  ראו?  עליהם  הטענה  מה  זה  כל  ואחרי,  רשות   בלי

 ) ???מוסר בסדר הייתם
 . על זה נאמר היו ימיםשנה שעברה כתבנו בעלון שתמו"ז ר"ת תשים מסכה ותהיה זהיר. ולגבי 

 פרשת בלק
  בא   -  ם ''בלע  אומר,  המנהאת  שסיים   אחרי.  קוגל  בא לי  –  ק''בל  ואומר ,  בקידוש  מתיישב  אדם 

  אתו  שאלו. סיר חצי נטמן פה - ס'' פנח ואמר בטנו על טפח , מנות  שאכל כמה אחרי. מנה עוד לי
האנשים התעצבנו עליו שאכל להם הרבה אוכל  .  טעים   ומה   טוב   מה   -  ת''מטו  ענה?  ואיך היה

 (בלע"ז אמרו לו מסעי מתי אתה נוסע מכאן)   ??? שלך  ע(ה)סוף יהיה מה  - י''מסע לו אמרו

 ערב ר"ח אב 
האם   לליטאים  החסידיםבין    מחלוקת  שיש  כיוון?  אב  ח''בר  דווקא  הכהן נפטר  אהרן   למה

נפטר   הואאז  שלום  ורודף  שלום  ואהרן הרי אוהב,  צדיקים  של  ביארצייט  תחנון  אומרים
 . תחנון אומרים לא מחלוקת, ולכולי עלמא יהיה שלא כדי  ח''בר

שימו לב! נשאר חוברות בודדות. 
  '.2ניתן לקנות את חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה בשורה משמחת 

 לתאם מראש. . 0527133917 אפון:. פל5  אקסמ -יוסי בן: ר' ר' חיים אחרק. רחוב לעד:א
. לתאם מראש0548426869אפון:. פל56ריב"ל  :ר' אהוד גוזלן. רחובבית שמש: 

 . 25דירה  2קומה   82ועד ארבעה ארצות רחוב:  ברמות פולין: ירושלים:
 ק"ב {ליד דואר ישראל}.  9רחובות הבוכרים (דוד)  רחוב:  מרכז העיר:                             

  בביתם  '2לא נפסיק את השמחה '  שימכרו את חוברת הבדיחות  נציגים  דרושים:
  לכל חוברת). 2(אפשרות הכנסה של  .ל.ת  058-32-34-941לפרטים  ברחבי הארץ

 . שעות 72בירושלים בלבד תוך   משלוחים חינם 
 , עזרת תורה, 80אילן, גוש -המורחבת, רמת אשכול, בר   סנהדריה, סנהדריהבשכונות: 

מעלות דפנה, בוכרים, גאולה, מקור ברוך, קרית צאנז, בעלזא,   ,שמואל הנביא, ארזי הבירה
בית ישראל, מאה שערים, נוה צבי, סרוצקין, רוממה, שיכון חב"ד, מנחת יצחק, גני גאולה, 

 מתחם שנלר, זכרון משה, כרם אברהם, והסביבה.



 

  כנגד ,  יום  ב"טו  ישארו,  חדש  וראש  שבתות  שלשהבהוציא,  באב'  לט  בתמוז  ז"י  בין  יום שיש  ואחד  עשריםרמז אל  דשם
  מחצי   רחל  תיקון  שיאמרו  ידי  על,  יושע   ך"דמנצפ   ן"מ  שהוא  ן"המ  אותיות  ה"וממנ,  ליעקב   א"הי  צרה  עת  וזהו,  היא  תיבת
 מעט טוב   שהוא  לצדקה  פרוטה שעה  באותה ליתן  נעים  ומה  טוב   ומה,  א "זיע   י"האר הרב  שכתב  כמו ,  מנחה  שעת  עד  היום

'  ה   לך  תפילתי  ואני  וזהו,  רצון  נעשה  ה"צר  ואותיות,  בשורשו  אלא   נמתק  הדין  דאין,  הדין   ימי  של  הטוב   להמתיק  בצדקה
  קריב   ובזמן  בעגלא  לה  ן"ה  דורש  א "הי  ציון,  ציון   את  בזוכרינו  מקדשינו  בית  בבנין  ונראה  נזכה  זה  ידי  ועל,  רצון  עת

 ל"  "ר אות  באצבע במורה ועיין. דבריו כאן עד, בימינו במהרה
 וראיתי לאסוף מעלות וסגולות קימת חצות בעזר השי"ת. 

גוז  א. נ"ד ע"(  'נותושער הכו'כתב רבינו האריז"ל בר  בחינת צדיק  זה על ב):  דף  לכוין כל  וז"ל "ואין ספק שהיודע 
גורם שכל הנזכר  נעשה  על ידו ממש ואין קץ ותכלית לשכרו ואין למעלה ממנו ויהיה מכלל אותם הצדיקים    אמיתותו

 . הגוזרים למטה ודבריהן מתקיימים למעלה ומכאן ואילך נבאר כל הכוונות דרך פרט" 
ח כתב שעל ידי קימת חצות כראוי "בזה יהיה אהוב  מלרבי יעקב צ  ' נגיד ומצוה'בספר    אהוב למעלה ונחמד למטה  ב.

וע"ע מה שהאריך בזה בספר   למעלה ונחמד למטה, וחוט של חסד משוך עליו ביום, והוא יהיה מבני היכלי דמטרוניתא"
 . יסוד ושורש העבודה שער האשמורת פרק א'

"ןבעת הקיצו משנתו בחצות לילה   כתב וז"ל  )טשנוביל הדרכה ב' ע"מ ה'(  'ליקוטי תורה'בספר    מילוי משאלותיו  ג.
דייקא כי אז עידן רעותא ורעוא משתכח כידוע בספר הזהר ובעבודת  חצות לילה בצורה ותיקון חצות ובהתחברותו עם  

כי חצות לילה הוא דבר שלם ובטרם    התפילה אז יוכל להייחד ולהתדבק למעלה ולפעול כל דבר שרוצה מאיתו יתברך
 . לום"אור הבוקר הוא פירוד חס וש

(תהלים קיט) חצות לילה אקום להודות לך על  ): "חלק א' תורה קמ"ט(  ' ליקוטי מוהר"ן'כתב ב  ד. ממתיק הדינים מעליו 
א"ה יחא"צ כמו שאומרים  (משפטי צדקך. חצות הוא מסוגל כמו פדיון, כי הוא המתקת הדינים. כי צדק דינא, ומשפט רחמי

וזהו, על משפטי צדקך, היינו  אם רוצה שהצדק  יהיה  גובר על משפט. התיקון לזה, חצות לילה אקום     )בפתח אליהו
 ."ךלהודות ל

כתב וז"ל :"תיקון חצות הזהיר לנו   )שער ג' סדר היום ועניני התפילה(מקוריץ     'מדרש פנחס' בספר  ע  שמור מכל ר   ה. 
כמה פעמים לומר תיקון רחל (ביאר הרב ז"ל כי כשהאדם הוא במקום שהמלך שרוי הוא נשמר מכל דבר רע  לכך צריך  

 . להשתתף כביכול בצער השכינה"
 וז"ל: )בחלק כוונת הברכות(  לרבי משה בן מכיר   'סדר היום'  כתב בספר  חסד וכל דבריו מוצלחיםמשוך עליו חוט של    ו.

"אבל בתחלת משמרת שניה יש מלאכים מיוחדים נקראים אבילי ציון ומעוררים בכי ואנקה ואומרים על נהרות בבל 
ים ואומר אוי שהחרבתי את ביתי ואפילו הקדוש ברוך הוא כביכול מעורר על זה ושאג ישאג על נוהו ובועט בכמה רקיע

ושרפתי את היכלי והגליתי בני בין עמים רבים ואני קפצתי מעט והמה עזרו לרעה ומוריד ב' דמעות רמז לב' חרבנות. 
ועל כן גדול שכר העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא משתעשע עמו ומתנחם עמו כביכול מצרתו ומאנחתו. וזהו ענין  

מדה במדה כמו שהוא כביכול מצא חסד לפניו להתנחם עמו כך ממשיך עליו חוט של חסד בעיני    מושך עליו חוט של חסד
קולו    כל ולהרים  בלילה  לעסוק בתורה  עת  כן צריך האדם להשתדל בכל  ואם  ומושכלים.  דבריו מוצלחים  וכל  רואיו 

 .שחברים מקשיבים לקולו ומשתתף עם השכינה לרומם ולשבח בשירים ותשבחות"
ישתדל לקום בחצות הלילה ובלי ספק שהמתמיד "  ):שבועות  פרק א'(  ' חמדת ימים' כתב בספר    מתגלים לו סתרי תורה    ז.

במדה זו יתגלו לו סתרי תורה כמו שכתבו הראשונים, כי אחר שהתורה נמשלה לבת מלך בלי ספק כי יותר בת מלך תגלה 
לימדנו ר' יוחנן אין רנה של תורה אלא בלילה ואמר ריש    לאהובה בלילה יותר מביום כי בלילה הוא דרך צניעות, וכן

 . "לקיש כד הוינא לעי באורייתא ביממא הוה מנהרא לי בלילה דכתיב והגית בו יומם ולילה
ודורות הקודמין היה להם הארת  "  ):לחנוכה שנת תרמ"דמאמרים    בראשית  (  'שפת אמת'כתב ה  זוכה להארה מבהמ"ק   ח.

מרוב התשוקה שהיו מצפין לבנין הבית כמ"ש שמחתי באומרים לי בית ה' נלך ע"ש במדרשים. וכמו כן עתה   ביהמ"ק
בגלות כפי מה שמצטערין ומתאוננין על חסרון ביהמ"ק. כך זוכין למצוא איזה הארה מביהמ"ק וזה רמז הפסוק נהפך  

 . "ן עתה ע"י האבילות על חורבן המקדשלאבל מחולינו פירוש כל מה שהיו משיגין אז ע"י השמחה ומחולות זוכי
כתב וז"ל :"יקבל על עצמו בכל ליל שישי    )סימן ע'(להגה"ק ר' הלל מקלמיא זצוק"ל    'בית הלל'בתשובות    רפואה  ט.

 . לעשות תיקון חצות בדמע אחר תשובה שלימה ויקיים וחטאתי נגדי תמיד והוא רפואה בדוקה לכל המכאובים"
ותתן   –ותקם בעוד לילה  "סגולה גדולה לפרנסה, ונרמז בפסוק (משלי לא, ה)  מת חצות  כתבו הספרים  שקיי. פרנסה  

 " טרף לביתה
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 לכם לחפש כל שבוע את העלון 'לא נפסיק את השמחה' בבית הכנסת?נמאס 
 ניתן לקבל את העלון עד הבית חדש! 

 (בעלות המשלוח בלבד) 
 . 058-323-4941  -לפרטים נוספים חייגו ל 

מסוימים. אזורים בלבד בירושלים

 
 :א תשובה

אם בישל בשר כשר, עם חלב של בהמה טהורה, נאסר בהנאה. ואילו אם בישל בשר כשר עם חלב 
של בהמה טמאה,  מותר בהנאה (לא באכילה) שמה  שכתוב בתורה "לא תבשל גדי בחלב אמו" נאמר 

 דוקא על בשר וחלב שמותרים באכילה. 
 שובה ב:ת

 . ואתה תבוא את אבותיך בשלום.376 -, ומוזכרת לראשונה בתורה בפסוק ה376המילה שלום  = 
 תשובה ג:

ָלֵכן ַחּכּו ִלי ְנֻאם ְיהָוה ְליֹום קּוִמי ְלַעד ִּכי ִמְׁשָּפִטי ֶלֱאֹסף ּגֹוִים ְלָקְבִצי ַמְמָלכֹות  ח)  -בספר צפנייה (ג 
ץ:רֹון ַאִּפי ִּכי ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ֵּתָאֵכל ָּכל ָהָאֶר ִלְׁשֹּפ ֲעֵליֶהם ַזְעִמי ֹּכל חֲ 

 לכל השואלים:
דש חוגיליון א גמלדו{ ודו שבועי A3דשי גיליון חופעמים בחודש  3העלון יוצא 

 , קריאה מהנה.84 , פרשיות בלק פינחס83ח חקת , פרשיות קרA3 82 זותמ

 ˙˘ובו˙ לחי„ו˙
 

  הטשולנ'ט הביתיי

בכל ליל שישי מתקימת 
מכירה של השולנ'ט הביתי 

ם -בר"ח שלמה מוסאיוף בי
 בערב 20:00מהשעה: 

 ₪.    22מנת טשולנ'ט  

0548--437--050  

  

  הקלדות
במחירים מוזלים
058-3234-941

השכרת אופניים חשמליים 
 ורגילות. קורקינט חשמלי. 

 אצלינו יש גם תיקונים,  
ומכירת חלקי אופנים  
 חשמליים +רגילים.  
0548-520-351 
0527-625-454 

 גמ"ח 'דרכי חיים' 
השאלת גמרות  

 שוטנשטין 
 וטוש"ע 

054-844-8683 
 :או בקו המידע

 02-5907438 
 'הן הם יודו ויברכו וישבחו'   

 בכל יום רביעי מתקיים אמירת 'נשמת כל חי'  
במניין בראשותו של המשפיע הרב שמעון רז שליט"א  

ם  -י  13 בביהכנ"ס 'צדיק המזוזות' ר"ח פולנסקי
              בדיוק. 22:00בשעה: 

    שידוכים 
  , חרדי   , לאומי דתי    , ר הדתי גזמ מיועד ל ש 

בתשובה. השידוכים מיועדים עדיפות  חוזרי  
 . די ישיבה , תלמי '. מלומדים לפרק א 

05062240335 
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