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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח   -   נפלאים 

 
 "שלח לך" (יג, ב)   

לקתה על עסקי דיבה, ורשעים הללו   איתא לפי שמרים  ברש״י 
״ראו״ ולא לקחו מוסר, ולכאורה קשה מה חסר המילה ״ראו״ די  
לתרץ   ויש  מוסר',  לקחו  לא  הללו  'ורשעים  לכתוב  לו  היה 

אם ש גם  לצדיקים  ייסורים  לפעמים  שיש  כתוב  ברכות  בגמרא 
אותו גם  לא חטאו, כי ה' אוהב אותם ורוצה לנסותם אם אוהבים  

כשהוא נותן להם ייסורים, ולראות אם הם מקבלים את הייסורים 
באהבה, וזה נקרא ״ייסורים של אהבה״ והסימן לזה שהייסורים  
מרגישים   לא  שאחרים  במקום  בגוף  בצנעה,  הם  אם  אהבה  של 
ולא רואים, אבל אם הייסורים במקום שכולם מרגישים ורואים  

של  ייסורים  לא  שזה  סימן 
אלא   עבירות  אהבה,  על 

בשבילו,  כפרה  וזה  שעשה 
היה   מרים  אצל  כאן  והרי 
בפרסיה,  והנגעים  הייסורים 
א״כ בוודאי זה בשביל עבירה 

וזה   -שעברה   הרע,  לשון 
הללו   'ורשעים  הפירוש 
שזה   סימן  ראו  ואם  ״ראו״ 
הרע,   לשון  חטא  על  לכפר 
מזה   ללמוד  צריכים  והיו 
הרע,   לשון  לדבר  לא  מוסר 

 ולכן נענשו.
 התורה) (חנוכת 

 

"ויקרא משה להושע 
יהושע"  נון           בן 

 (יג, טז)
חמא  "כד  יונתן  בתרגום 
בן  דיהושע  ענוותנותי'  משה 

 נון קרא שמי' יהושע". 
 ותמוה למה קראו כך דווקא בגלל ענוותנותו? 

יהושע   על  להתפלל  למשה  לו  היה  לכאורה  מה    - אלא,  בנוסף 
ם, גם על אריכות ימי  –שהתפלל עליו שיוושע מעצת המרגלים  

החשש   וישנו  רבות  שנים  יעברו  כבר  לארץ  שיכנסו  עד  שהרי 
 שיהושע וכלב לא יאריכו ימים כל כך.

בלא  נספה  "יש  עה"פ  דחגיגה  פ"ק  בגמ'  איתא  באמת,  אבל 
לת"ח  ניתנים  זמנם  קודם  המתים  של  השנים  שאותן  משפט", 

 שמעבירים על מידותיהם.  
ושע שהוא  זה מה שראה משה, "כיוון דחמי משה ענוותנותי' דיה

ה יושיעך מעצת מרגלים" דהיינו שדי -אמר "י  ומידותימעביר על  
מעצתם   שינצל  זו  בברכה  לו 
הרע ואינו זקוק לברכה נוספת 
על אריכות ימים, שכן מעביר 

 הוא.  ומידותיעל 
לח)   (יד,  שכתוב  מה  גם  זה 
יפונה  בן  וכלב  נון  בן  "ויהושע 

ספו  וחיו הם, שנתו  -חיו מן האנשים" פי' משנותיהם שנתקצרו  
 אלו השנים על שנות יהושע וכלב וחיו. 

 (חתם סופר) 
 

 "וילכו ויבואו" (יג, כו) 
זהב   באותיות  חקוק  היה  לובלין'  חכמי  'ישיבת  בניין  חזית  על 

 בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם".מתחת לשם הישיבה "לכו 
בחר   מדוע  שפירא  מאיר  רבי  הגאון  הסביר  הפעמים  באחת 
דווקא בפסוק זה: לכאורה מן הדין היה לכתוב "בואו בנים שמעו  

היא כעין סתירה. אם    -לי", האמירה "לכו בנים" ואז "שמעו לי"  
 איך ישמעו?  -ילכו 

שבין   העיקרי  שהקו  אלא 
חינוך   מוסדות  לבין  ישיבה 

אוניברסיטה   כגון    - אחרים, 
הישיבה   ראש  הסביר 

שגם כאשר "לכו  -לתלמידיו 
התלמידים  שעוזבים  בנים", 
"שמעו  עדיין  הישיבה,  את 
בקרבם   חקוק  הלימוד  לי", 
הלכה   אותו  מיישמים  והם 
לכך?   והסיבה  למעשה, 
אם  אלמדכם",  ה'  "יראת 

יראת שמים    משרישים 
הרי   התלמידים,  בלבבות 
לקניין  אצלם  הופכת  שהיא 

 נצח. 
היראה,  חשיבות  אף  (על 
הוסיף הגר"מ תוך כדי דיבור 
שלאחר מכן נאמר "מי האיש 

חיים   ימים    -החפץ  אוהב 
לעבוד  שעליו  טוב",  לראות 

 את ה' גם במידת האהבה.) 
חקוקה   נותרה  זו  כתובת 

שזרים   לאחר  אף  הישיבה,  קיר  על  רבות  נחלתה שנים  באו 
 והאוניברסיטה הקתולית פלשה לבניין המקודש. 

באומרו   למחיקתה  התנגד  הבכירים  הפרופסורים  אחד 
 "היסטוריה אי אפשר למחוק"...

 (במחשבה תחילה)
 

״ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה 
 וירשנו אותה כי יכול נוכל לה״ (יג, ל) 

בדברים,   שהסיתן  ״מלמד 
בלבד זו  וכי  להם  עשה   אמר 

לנו בן עמרם, סברו כי בגנותו 
אמר   אשתקו,  משתעי  קא 
ממצרים  הוציאנו  הרי  להם 
אותה״  וירשנו  נעלה  עלה 

 (סוטה ל״ה) 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

    

ַני  ָרֵאל ּבָ "ה ְלִיׂשְ ַתח "ָאַמר ַהָקּבָ ְתחוּ ִלי ּפֶ ּפִ
ל ַמַחט ַוֲאִני ּפֹוֵתַח  ּה ׁשֶ ֻחּדָ ׁשוָּבה ּכְ ל ּתְ ֶאָחד ׁשֶ
ְהיוּ ֲעָגלֹות וְּקרֹוִניֹּות ִנְכָנסֹות  יִּ ָתִחים ׁשֶ ָלֶכם ּפְ

ה ה) ָרׁשָ ה ּפָ יִרים ַרּבָ ִ יר ַהׁשּ  ּבֹו" (ׁשִ
ְוָקא ַמַחט ּדֹוֶקֶרת וּפֹוַצַעת ּוַמְכִאיָבה ּדַ זֹו ׁשֶ , ּכָ

ַתחוְּמַיּסֶ  ח ָלנוּ ּפֶ ְפּתַ ְוָקא ִהיא ּתִ ִפְתחֹו  ֶרת, ּדַ 'ּכְ
ים ְמֵלִאים  ל אּוָלם' ְלִהְתָקְרבּות ַלּבֹוֵרא, ְלַחּיִ ׁשֶ

ר ִעם  ֶקׁשֶ  ּבֹוֵרא!הַ ּבְ
ִביל ַהִהְתמֹוְדדּות  ׁשְ ר ְפַרְיְנד, ּבִ ָאַמר ַהַרַה"צ ר' ָאׁשֵ

ִיים בָּ  ִביל ַמֲעָבִרים ּוְקׁשָ ׁשְ אנּו ְלעֹוָלם, ַהזֹּו ִנְבֵראנּו! ּבִ
יׁש ַחְסֵרי אֹוִנים!  ֲאָוה ּוְלַהְרּגִ ַעל ְמַנת ְלָפֵרק ֶאת ַהּגַ

ר  ֲאׁשֶ ַרְך!' ַרק ּכַ ר ִלְחיֹות ֶאת 'ִיחּודֹו ִיְתּבָ ְך ֶאְפׁשָ ַרק ּכָ
ְמִציאּות  ִרים ּבִ ּדֹוֵקר ְוכֹוֵאב, ָאנּו זֹוְכִרים ְוִנְזּכָ

 ַהּבֹוֵרא ית"ש.



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 שלח   -   נפלאים 

 
צריך להבין, מה היה סבור כלב להרוויח בפעולתו, הרי הוא ידע  
בשבחו של משה רבינו ישתיקוהו  היטב שמיד כשיתחיל לספר 

בפרט שהשבחים   כולם, אם כן מה הרוויח בזה שהשתיקם לרגע,
 שדיבר על משה רבינו, הלא ידועים היו לכל בר בי רב דחד יומא? 

כלל   היו  העת  שבאותה  זצ״ל  זייצ'יק  חיים  רבי  הגה״צ  ביאר 
ישראל נתונים בסערת המחלוקת והכעס על משה והיו מצויים 
בתוך   וממילא  ע״ה,  רבינו  משה  על  ורוגז  כעס  של  תלול  במורד 

שישוב סיכויים  היו  לא  הדברים הסערה  אפילו  שכן  בתשובה,  ו 
הפשוטים והידועים נשכחים מהלב ורק על ידי שכלב השתיקם  

זכר ילרגע ועצר את שטף המחשבות לתת להם רגע מחשבה לה
לרגע  שיעצרו  סיכוי  ראה  בזה  האמיתיים,  הפשוטים  בדברים 
ישראל  מבני  היו  באמת  ואולי  בהם.  ויחזרו  האמת  את  ויראו 

 שחזרו אז בתשובה. 
רת ביאר רבי חיים  בפעם אח

זצ״ל שכלב הועיל להם שלא 
בהתלהבות.   חטאם  יהיה 
יחזרו   לא  אם  אפילו  דהיינו, 
את  יצנן  הפחות  לכל  בהם, 
תהיה   שלא  התלהבותם, 
שכן   כאש,  בוערת  עבירתם 
הוא   הרע  היצר  כוח  עיקר 
עז   שהוא  שלו  הראשון  הכח 
להם   שהזכיר  ובכך  ועצום, 
את  העביר  האמת,  את 

שהו  ראשון  מכלי  א  חטאם 
וכלי   שני  לכלי  מכולם  קשה 
עליהם  חלים  שאז  שלישי 
וחשבון   אחרים  דינים  כבר 
עבירה   כי  משתנה,  העוון 
ומתוך  בהתלהבות  הנעשית 
ראשון   כלי  של  בוערת  אש 
הפסק   בלי  ראשון  וכח 
התוקף   ובכל  בנשימה 
והוודאיות, עבירה כזו מביאה  

בעונשים קשים, אבל עבירה הנעשית בלי   החרון אף גדול ונידונ 
 התלהבות, הדין פחות חמור.  

שעבירה  אומר,  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי  הגאון  שהיה  מה  ידוע 
שעשה אדם רח"ל עם אנחה ועבירה בלעדיה, בדין שמים הינם 

 בחשבון אחר לגמרי.  
ו העיר  מנכבדי  לפני  ואחד  בא  חכם  ותלמיד  ידוע  סוחר  רשא 

והזמין   זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  בעל  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  הגאון 
 צלו את כל ספריו מלבד הספר "חפץ חיים". א

הדבר,  לסיבת  הקונה  את  ושאל  זה  על  תמה  מאיר  ישראל  רבי 
השיב לו הסוחר כי בהיות ויש  
עם   תמידי  ומגע  קשרים  לו 
לרגל   ושונים  רבים  אנשים 
עסקי מסחרו, אינו יכול בשום 

הרע    רלהיזהאופן   מלשון 

 ספר זה. ודיבורים אסורים, ולא תהיה לו אפוא כל תועלת מ
כששמע החפץ חיים את דבריו, גילה לו ששאלה זו ניקרה במוחו  
והוא העלה אותה לפני רבי ישראל סלנטר ורבי ישראל אמר לו  
שכדאי לו להביא ספרו זה לעולם אף אם לא יצליח אלא להוציא  
אנחה מליבו של יהודי אחד בגלל לשון הרע, והרי בזה בלבד יש  

 ערך רב והישג חשוב. 
    לתתך עליון) -לות (קול מצה

 

 "ארץ אוכלת יושביה היא" (יג, לב) 
יעקב   ה"סטייפלרבי  קנייבסקי,  נקודה עישראל  על  מצביע  ר", 

מעניינת: כאשר שלח יהושע שני מרגלים לתור את הארץ טרם  
כאן  ואילו  יום!  באותו  התגלו  הם  הירדן,  את  ישראל  שעברו 
מגיעים   מרגלים  עשרה 
את   תרים  יום,  לארבעים 
בכרמים,  מסתובבים  הארץ, 
ואף   הארץ  מפרי  לוקחים 

 אחד לא רואה אותם!
 ר הוא. זה נגד הטבע.הלא דב

 *** 
המשפחתי  הנעליים  מפעל 
באירופה, גדל והפך לפירמה 

 לאומית. -בין
מלחמת   בין  היו  הימים 
לזו   הראשונה  העולם 
שהפסידו   כאלו  היו  השנייה, 
במלחמה את כל רכושם והיו  
החורבן   בשל  שדווקא  כאלו 
להתגדר  מקום  להם  מצאו 

 ועשו חיל בעסקים.
נתח   כבשו  הפירמה  מנהלי 

הנעליים    אחר בשוק  נתח 
האירופי, מינו סוכני מכירות,  
אך   שמכילות  חנויות  פתחו 

 ורק את נעלי המותג היוקרתי ומסחרם הלך ופרץ לרוב.
להקמת  אפשרות  לבחון  המפעל  מנהלי  החליטו  הימים  באחד 

 סניף של המפעל ועשרות חנויות חדשות באפריקה. 
יכולי הם  כראוי,  התפתחה  לא  הציביליזציה  עדיין  להיות  שם  ם 

 ולגרוף הון רב. -לפחות בתקופה הראשונה  -בלעדיים 
שני סוכנים נשלחו ליבשת השחורה, הם היו אמורים למשש את 

 הדופק ולחזור עם תשובות. 
 חמישה שבועות חלפו ואחד הסוכנים חזר בחזרה.  

לתמיהת המעסיקים כיצד שב כל כך מהר, פרש הסוכן את ידיו 
בקול   והודיע  נכאים: לצדדים 

סיכוי  אין  לחינם.  "נסעתי 
מטבע   אפילו  שם  להרוויח 
אחד יקנה ממנו   אחד. אף לא 
הולכים  שם  כולם  כי  סחורה, 

 בלי נעליים..." 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 

ִליָט"א,  יְנָקא ׁשְ ּפִ בוּהֹוִסיף כ"ק אד"ש ִמּסְ ְחׁשְ ַאל ּתַ
ֹחֶסר יר ּבְ ָמה ְלַהּכִ ַעם ַאַחת ַהַהְסּכָ יָקה ּפַ ְסּפִ ּמַ ׁשֶ

ָנה, ׁשּוב ָוׁשּוב ָהאֹוִנים! ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ זֹוִהי ֲעבֹוָדה ׁשֶ
 ָוׁשּוב! 

ים: ִהּלִ ַעְצמֹו ְמַסּיֵם ֶאת ֵסֶפר ַהּתְ ֶלְך ּבְ ִוד ַהּמֶ ּדָ ּוְכִפי ׁשֶ
ַהּלֵל ק ָמה ּתְ ׁשָ יָמהה, -ּכֹל ַהּנְ יָמה וְּנׁשִ ָכל ְנׁשִ ּבְ

יר ִמי ָנַתן ִלי ֶאת ַהּכַֹח ֵחם ְלַהּכִ ָצִריְך ְלִהּלָ
ם!!!  ִלְנׁשֹ

ָך! ּלְ ֵאִבים ׁשֶ ְך ַמֵהר ַעל ַהּכְ ר ּכָל ּכָ ַוּתֵ ִאם ֵהם ַאל ּתְ
ל ָתִחים ׁשֶ ל ַמַחט, ֵהם יּוְכלּו ִלְפּתַֹח ּפְ ּה ׁשֶ ֻחּדָ ִיְכֲאבּו ּכְ

 אּוָלם.
ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ
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השישי  השבוע  חלף  חיים.  אות  שום  נשמע  לא  השני  מהסוכן 
והשבוע החמישה עשר,  והשבוע התשיעי, השבוע השנים עשר 

נר מכתב  הגיע  לחייו,  ממש  דאגו  כולם  לי  כאשר  "שלחו  גש: 
כמה  עם  קשר  יצרתי  נעליים!  זוגות  אלף  עשרה  חמש  בבקשה 
בכל   סניפים  פתיחת  על  דיברנו  וממולחים,  מוכשרים  מקומיים 

 האזור ומפעל שיספק עבודה.
כמויות  נמכור  אנחנו  יחפים,  פה  כולם  אדיר!  "הפוטנציאל? 

 עתק!"... 
מקום.   לאותו  שמגיעים  זהה  מטרה  עם  אנשים,  שני  לנו  הרי 

שון מסתכל על העובדות היבשות ומתייאש: הם לא צריכים הרא
נעליים, ממילא לא נמכור כלום וחבל על הטרחה. השני מסתכל 

 -על העובדות היבשות ומתמלא חיים: אם לאף אחד אין נעליים  
 נוכל לעשות את עסקת חיינו ברווחים אדירים... 

 *** 
מן   חוזרים  המרגלים  כאשר 
ראו   מה הם  הארץ ומספרים 

לספר  בה,   מתחילים  הם 
אבל   ישראל,  ארץ  בשבח 
לחלק  מגיעים  הם  כאשר 
דיבת  מוציאים  הם  הרע 
אשר   "הארץ  רעה.  הארץ 
ארץ  אותה,  לתור  בה  עברנו 
הם   היא".  יושביה  אוכלת 
שבכל   לשומעים  מספרים 
את  ראו  הם  שהלכו  מקום 
את   קוברים  הארץ  יושבי 

 מתיהם.
הבה נתבונן: מגיעים מרגלים  

לב ורוצים  חדשה  חון  לארץ 
רואים   הם  מקום  בכל  אותה, 
לוויות, אנשים בוכים, מעמדי 
קבורה.   וארונות  הספדים 

מגפה   שיש  מכך  שיסיקו  טבעי  לא  הפחות    -האם  באותו    -לכל 
נענשו   כן  אם  מדוע  בו?  לגור  כדאי  שלא  מקום  הוא  ולכן  מקום 

 המרגלים על שסיפרו את האמת?
ם. הרי אם כאן נבחנו המרגלים. תתבוננו! תבדקו את שני הצדדי

עושים   לא  הם  ללוויות,  כבר  רגילים  הם  יושביה,  אוכלת  ארץ  זו 
מזה עסק ובטח שלא בוכים. אם אתם רואים שאף אחד לא שם  
הפרטית  להשגחה  ל'פוטנציאל',  לב  לשים  תנסו  אליכם,  לב 
"לטורדם   בשבילכם:  במיוחד  הארץ  ליושבי  הקב"ה  שעשה 

 באבלם כדי שלא ייתנו לב לאלו".
 ה)(במחשבה תחיל

 

מאד   הארץ  "טובה 
 מאד" (יד, ז) 

חיים שטרנפלד  -רבי  שמואל 
גדולי  עם  נמנה  מחנטשין 
הקודש   ארץ  של  מחבביה 

והיה מגדולי התומכים ביישוב היהודי בארץ ישראל, ואף למעלה  
 מיכולתו.  

היה  הארץ,  של  אחרת  תוצרת  או  פרי  לידיו  מגיע  היה  אם 
 משתעשע בהם באהבה עזה ומתמוגג משמחה. 

לאחר  פעם   ישראל.  מארץ  יין  שולחנו בקבוק  על  העמידו  אחת 
שעשה עליו קידוש הורה לסלקו מן השולחן. הגבאי תמה לפשר 

 הדבר.
שמואל: "כששתיתי מהיין גיליתי  -לאחר מכן הסביר לו רבי חיים

יבואו   ממנו,  ישתו  המסובים  שאם  חששתי  חמוץ.  טעמו  כי 
מלדבר סרה   להוציא את דיבת הארץ ופירותיה רעה; וחלילה לנו

   על ארץ הקודש, כי גם אם תוצרתה חמוצה, מתוקה היא לנו". 
 

 "ויאמר ה׳ סלחתי כדבריך" (יד, כ)  
הרה׳׳ק   פתח  כפור  יום  בליל 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי 
זיע׳׳א ואמר: אבא שבשמים, 
האומר   ״כל  אמרו  חכמינו 
מביא  אומרו  בשם  דבר 
גאולה לעולם״, ואם כך הריני  

בשמך   מה  אומר  הגדול, 
כדבריך״  ״סלחתי  שאמרת 
גם   גאולה  ותביא  לנו  ותסלח 

 לנו.
 

אחרי"       "וימלא 
 (יד, כד) 

אחרי'   ב'וימלא  מוסד  יסוד 
הוא: לעשות הכל בכל רק על  
כן  מה  הבחירה  שכן  ה',  פי 

ממוטטת לגמרי את  ומה לא  
כאשר   כי  ה',  בקול  השמיעה 
האדם בוחר מה כן ומה לא, הרי הוא עובד את עצמו, ולא עובד 

 ה' כלל.
נאמן  גבאי  היה  זצ"ל  מדווינסק  הכהן  שמחה  מאיר  רבי  לגאון 

 שפעל על פי הוראותיו.  
 פעם הורהו דבר מה והגבאי חלק על דעתו.  

 נענה רבי מאיר שמחה מעולם לא שמעת בקולי! 
פעם  זו  הרי  בי?  נוזף  כך  הרב  כבוד  מדוע  ואמר  הגבאי  מחה 
ראשונה שאני חולק על דברי הרב. תמיד קיימתי את דברי הרב  

 ללא סייג! 
מורה כי תמיד  פעם זו  ענהו רבי מאיר שמחה אכן כך הוא אבל 
משום  כהוראותיי  עשית 
והראיה   שסברת כך גם אתה, 
מקבל   אינך  שונה  כשדעתך 

חיי כל  כן  אם  לא  הידיעה.  ך 
לא   שכלך  לצו  אלא  ציית 

 לציווי.. 
 (מן המים משיתיהו) 

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 

ים עג, כב) ִהּלִ ָך" (ּתְ ֵהמֹות ָהִייִתי ִעּמְ  "ּבְ
ֶאְמַצע ֶאְמַצע ֲעבֹוָדָתּה, ּבָ ֵהָמה, ּגַם ִאם ִהיא נֹוֶפֶלת ּבְ ּבְ
ֶכל י ֵאין ָלּה ׂשֵ יָכה, ּכִ ה, ִמּיָד ִהיא ָקָמה ּוַמְמׁשִ ַהֲחִריׁשָ

ֵבר.ְלִה  ָ  ׁשּ
ְברֹון, ִ בֹות ַהׁשּ ְך ּגַם ָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעצֹר ֶאת ַמֲחׁשָ ּכָ

יְך.   ִלְסּגֹר ֶאת ַהּמַֹח, ָלקּום ּוְלַהְמׁשִ
ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם' ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחּיָב לֹוַמר ּבִ 'ּכָ

 (ַסְנֶהְדִרין לז, א).
י ַהכֹּ  ֵהָמה ָאִין ּכִ ל ֶהֶבל''ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ

 (ֹקֶהֶלת ג, יט).

ה'ֶלה  יְנָקא)  -(א ְנקוּּדֶ  ְסּפִ
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 "הננו ועלינו אל המקום" (יד, מ)
למחרת חטא המרגלים מתעוררים חלק מבני ישראל לתשובה,  
עולים לראש ההר ומצהירים שהם חטאו והם מוכנים לעלות אל 

 ארץ ישראל ולהיכנס אליה.  
ה'   פי  את  עוברים  אתם  זה  "למה  אותם  מזהיר  לא  משה  והיא 

 תצלח". 
ויכום  ההוא  בהר  היושב  והכנעני  העמלקי  היה "וירד  המר  סופם 

 ויכתום עד החרמה". 
עצמם   על  וקיבלו  החטא  מעין  לשוב  "רצו  דייק:  דבר'  ב'העמק 

 למסור נפשם על הכניסה לארץ".
יש להבין מפני מה אמר להם משה שברצונם להיכנס לארץ הם 

 "עוברים את פי ה'".
לנ אמר  המלך  לה'" דוד  חטאתי  נתן  אל  דוד  "ויאמר  הנביא  תן 

העביר   ה'  "גם  הנביא  נתן  לו  משיב  בתגובה  יג),  יב  ב,  (שמואל 
 חטאתך ולא תמות". 

הקשה הרה"ק מפשיסחא מפני מה מיד כשאמר דוד "חטאתי"  
על  המיוסד  וידוי  מתוודים  אנו  ואילו  חטאתו,  העביר  שה'  נענה 

אשמנו ב',  הא'  וכו',  -אותיות  שה'  בגדנו  מתבשרים  אנו  ואין 
 העביר חטאתנו... 

המלך אמר "חטאתי", במילה בודדת  ותירץ הרה"ק, כאשר דוד 
זו הכניע את עצמו לחלוטין לפני הבורא יתברך וקיבל על עצמו 

 את הדין באהבה. 
בטוחים   אנו  "אשמנו",  וזועקים  מתוודים  אנחנו  כאשר  אולם 

שהרי עוונותינו,  כל  על  לנו  למחול  מוכרח  הואלנו    שהקב"ה 
 בטובנו להתוודות בפניו.  

נזכה   שכעת  בטוחים  אנו  לתיבת "בגדנו",  ממשיכים  אנו  כאשר 
גדולים  כה  צדיקים  אנו  שכן  בעולם,  הטובות  ההשפעות  לכל 

 שכבר נמחל לנו הכל ואנו עדיין ממשיכים להתוודות... 
לפי זה, ביאר בספר 'בית יעקב' את טעותם של המעפילים: הם  

אמינו למרגלים שסיפרו בגנות הארץ, ובכך  הבינו שטעו בכך שה
 כפרו בטובתו של מקום שרצה לתת להם ארץ זבת חלב ודבש.  

בטוחים   חטאנו".  כי  ועלינו  ואמרו "הננו  ה'  לפני  התוודו  משכך, 
מילות  בפיהם  הוציאו  שהרי  בפניהם,  הדרך  פתוחה  שעתה  היו 

 וידוי. 
הארץ    -לכך   בכיבוש  נפש  למסירות  מוכנים  שהיו  מר  א  -הגם 

 להם משה "והיא לא תצלח". 
 (במחשבה תחילה)

 

 ״ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם״ (טו, לח) 
אף  בטלית',  'להתעטף  ולא  בציצית'  'להתעטף  פי  -על-מברכים 

כלפי   למטה,  תלויות  שהציציות  משום  בטלית.  שמתעטפים 
 הארץ, בשפלות, ולכן הן העיקר. 

 (רבי יחזקאל מקוזמיר)

 

 ציצית" (טו, לח)  "ואמרת אליהם ועשו להם
הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע היה מעורר את הנערים שהגיעו  
לשוחח   שלא  עצמם  על  שיקבלו  תפילין,  להניח  והחלו  למצוות 

 בדברי חולין כל עוד התפילין עטורים לראשם. 
בסייעתא  והגיע  זו,  קבלה  על  לשמור  שהצליח  הבחורים  אחד 
דשמיא ליום נישואיו, נשאל ע"י הרבי האם יהיה מוכן לקבל על  

צמו שלא לשוחח בדברי חולין גם בהיותו מעוטף בטלית לאחר  ע
 החתונה.  

עם  חולין  שיחת  לשוחח  שלא  מאוד  והקפיד  הסכים,  החתן 
ההוא,   החתן  של  אוזנו  את  הרבי  סיבר  ואז  והתפילין,  הטלית 
ויתחילו  מעלה,  של  דין  לבית  תגיע  כאשר  נורא!  דבר  לו  ואמר 

תו נוראה,  תהיה  הדין  ואימת  בעניינך,  כדלהלן: לדון  להשיב  כל 
גם  שנ"א)  סימן  יו"ד  בשו"ע  (כמובא  ישראל  נפטרי  כל  כדרך 
וכיון   חיי,  ימי  כל  התפללתי  שבה  בטלית  בקברי  עטוף  אנוכי 
שאני   בעת  חולין  בדברי  לשוחח  שלא  הקפדתי  חיותי  שבחיי 
אני מבקש מבית דין   גם עכשיו  הרי  עטוף בה, רק בדברי תורה, 

בדב אלא  עימי  לשוחח  לא  מעלה  רשות של  ואבקש  תורה,  רי 
 שלא לדבר על יתר המעשים שעשיתי בעולם התחתון!...

נתבלתה,   שלו  גדול  הטלית  שכאשר  זי"ע  הט"ז  על  מסופר  כן 
אך   חדשה,  בטלית  להחליפה  לבוב  בעיר  הבתים  בעלי  החליטו 
בה,   להתעטף  הט"ז  סירב  החדשה  הטלית  את  לו  הביאו  כאשר 

עליו בבית דין של    ונימק זאת בכך שהטלית הישנה תוכל להעיד
 מעלה שלא היו לו מחשבות זרות בתפילת שמונה עשרה.... 

 (פנינים)

 
 "וזכרתם את כל מצוות" (טו, לט) 

,  עליכם לזכור את המצוות  למטשערנוביאמר הרה"ק רבי מרדכי  
שזכיתם לעשות, ובזה תוכלו להתגבר על פיתויי היצר. שהרי לא 

געית של התאווה  כדאי להפסיד את כל המצוות בעבור הנאה ר
 "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". –

 

עיניכם"  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו      "ולא 
 (טו, לט) 

אמר פעם המגיד הירושלמי הנודע הגאון רבי שלום שבדרון זי"ע  
אם ראית מה שלא ראוי לראות, עזוב, תשליך, ואל תחפש לתור 

ת אל  "אחרי",  כבר  אתה  לך,  די  ומדוע.  מה  "אחרי"  למה,  תור 
 לבבכם "ואחרי" ראיית העין...  

לא לחשוב במה שכבר ראית, לא לעסוק בו, להשליכו, לא לתור  
 עוד "אחרי" עיניכם...

 (פנינים)
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19:07 

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

19:24 

19:28 

20:19
+

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 הַהֶחְברָ ת ַהְׁשָּפעַ  - ְל ְׁשַלחת ָּפָרַׁש 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"א סיוון כ"ה

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 איריסולילד אלחנן רפאל בן 
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:17 

חוששים על עצמנו אפילו כאשר אנחנו 
נמצאים בקרב בני אדם שסכנת השפעתם 
השלילית עלינו היא גדולה ואנחנו עלולים 

 להיגרר אחרי מעשיהם הרעים. 
 

, מדוע משה רבינו ע"ה חשש על אם כן
יהושע, שלו מסר את כל התורה, פן יכשל 

עד שהיה צריך  -חלילה בחטא גדול שכזה 
ה יושיעך מעצת -ילהתפלל עליו: "

 "?המרגלים
 

המסקנה המתבקשת מכאן היא שאת מה 
שטחו עינינו מראות, ראו אותם גדולי עולם 

נון וכלב בן -כמשה רבינו ע"ה, יהושע בן
 יפונה. 

 

הם הבינו היטב, שגם האדם הגדול ביותר 
עלול חלילה ליפול בנקל ולהיכשל בחטא 
החמור ביותר! לפיכך משה רבינו ע"ה 
התפלל על תלמידו יהושע בן נון שלא 
יצטרף לעצת המרגלים ועלול חלילה יכשל 

 איתם.
 

מכאן עלינו ללמוד, עד כמה אנחנו צריכים 
לחשוש מפני סכנה של השפעה רעה. לכן, 

להתמיד בתפילה לסייעתא דשמיא  יש
שבורא עולם יצילנו מפח יוקשים. בעז"ה 
נזכה להינצל מסביבה רעה של אנשים 

 חוטאים, שמעשיהם ח"ו לא ישפיעו עלינו.

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

על הפסוק: "וַּיְִקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון 
רש"י הקדוש כותב: (במדבר יג, טז),  יְהֹוֻׁשַע"

ה יושיעך מעצת -י"התפלל עליו: '
 "המרגלים'.

 

ו זצ"ל הגאון הרב שמחה מרדכי זיסקינד זי
בספרו 'חכמה  (הידוע בכינויו ה'סבא מקלם')

 שואל: (ח"א, עמוד רמז)ומוסר' 
 

מדוע היה חשש שמא יהושע יכשל ללמוד 
מהמרגלים? הרי חטא המרגלים עצמו היה 
כה עד שקשה להבין כיצד נכשלו בו אנשי רמי 

 מעלה. 
 

מי היה מעלה בדעתו שהמרגלים שהיו 
והחטיאו  הנשיאים וענקי רוח הם אלו שחטאו

את העם כולו. הם גרמו במעשה זה שכל 
וִַּיְבּכּו ָהָעם העם בכה באותו הלילה, שנאמר: "

  (במדבר יד, א) "ַּבַּליְָלה ַההּוא
 

בעקבות מעשה זה בורא עולם גזר עלינו 
(שכן המרגלים חזרו בליל שנבכה בכיה לדורות 

ובתשעה באב של כל שנה ושנה אנחנו  -תשעה באב
גם נגזרה  חורבן שני בתי המקדש) בוכים בעקבות

מיתה על דור המדבר ושהם לא יזכו להיכנס 
לארץ ישראל. בעקבות זאת בני ישראל 

 הסתובבו במדבר במשך ארבעים שנה! 
 

הנשיאים חששו  -כל זה רק בגלל מעט כבוד
שמא כאשר יכנסו לארץ הם לא יהיו נשיאים 

 בארץ ישראל.
 

ש שחש הפלא הוא גם על משה רבינו ע"ה,
נון שלא יכשל -על בחיר תלמידיו, יהושע בן

חלילה בחטא חמור זה ויצטרף לעצת 
 המרגלים. 

 

שכן אנחנו לא  הפלא הזה גדול שבעתיים,

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

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

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

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

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

 

 במהרהזיווג הגון וכשר 
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      ן אסתר בת שולמית טליה עד
 דוד עומרי בן יהודית  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      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

לך-שלחפרשת   פניני עין חמד 

 (במדבר יג, טז) "וִַּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון יְהֹוֻׁשעַ "
 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 ?האם בדג טונה הנמכר בקופסאות שימורים יש בישולי גויים

 

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

דג טונה, הנמצא בקופסאות שימורים, יש להחמיר לקנותו רק בכשרות שמקפידים על 'בישול ישראל', מכיוון שהדג עולה על 
דעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו 'הליכות עולם' ח"ז (עמוד קכח) מפני שהגויים מבשלים אותם ברותחים, מבלי  מקורות:שולחן מלכים. 

הם דגים גדולים, הם עולים על שולחן מלכים ושרים בלי ספק. ע"ש. דלא כמ"ש בשו"ת 'ישכיל עבדי' ח"ז (חיו"ד שיקדימו לעשנם כלל. וכיוון ש
(אולי עוד) המשגיח שאינו  O.Uסימן ו ס"ד). נאמר לי מבד"ץ עדה החרדית, שהם מקפידים על 'בישול ישראל' לדעת הספרדים. בכשרות 

 ת של הקיטור, ולאחר מכן חוזר ומגביר את החום. זה מועיל לדעת הרמ"א. בשטח כל הזמן, מנמיך בתחילת היום את המעלו

הנוהל בהכשרים המהודרים, שמקפידים שרק לאחר שהעובדים מכניסים את תבניות הדגים לתנור, המשגיח פותח את 
 כניסת הקיטור אל התנור. כך נחשב בישול ישראל לדעת הספרדים. 

שו"ע  מקורות:ים, אין בהם משום בישולי גויים, מפני שאינם עולים על שולחן מלכים. דגי סרדין, הנמצאים בקופסאות שימור
(יו"ד סימן קיג סי"ב). כ"פ הראש"ל בספרו 'הליכות עולם' ח"ז (עמוד קכד) וכתב את סדר תהליך בישולם: קודם בישול הדגים הקטנים 

ם בקיטור ועל ידי כך מתבשלים מעט עד שראויים לאכילה. רק אח"כ בקופסאות מכניסים אותם בתוך כלים גדולים כעין סלים, ומעשנים אות
חוזרים ומניחים אותם כשהם בקופסאותיהם בתוך דוד גדול מלא מים רותחים, ושם נגמר בישולם. אף השמן הנמצא בקופסא אין לחשוש 

ן שבו הוא שמן זית, אין לחוש בו לתערובת לכשרותו, מכיוון שהדבר נעשה על ידי בעלי תעשיה מפורסמים, המעידים על גבי הקופסא, שהשמ
שמן טמא, ואומן לא מרע אומנותיה. ע"ש. לכן דעת הגר"מ פיינשטיין הובא בשו"ת 'רבבות אפרים' ח"ה (סימן תקצו), מכיוון שלא שייך בהם 

 "ד סימן ט).גזירת חתנות, שהרי לא יבואו האוכלים להתקרב לאלו שהתעסקו בבישולם. כ"ה בשו"ת 'יביע אומר' ח"ה (חיו

הגר"ש וואזנר בקובץ 'מבית לוי' (ח"ח סי"ד). עיין בשו"ת 'שבט הלוי' ח"ו (סימן קח). כן דעת החזון אי"ש במכתביו  מקורות:יש מחמירים. 
 (שנת תש"ן). -הובא בקובץ 'צפונות'

יתכן מאוד שמעורב בהם שמן ושאר תוספים יש לדעת, שאותם דגים הנמצאים בקופסאות שימורים, שאין עליהם כשרות, 
אסורים.

 
 
 

'. יש בו כדי ללמדנו עד כמה הצדיק מאן מלכי רבנןלהלן סיפור מופלא על הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל, המעובד מתוך '
לעזרתו ועזר לו הבליג על מידותיו גם כשפגעו בו. אדרבה, כאשר הפוגע הזדקק לסיועו של הרב פיינשטיין, הצדיק מיד נחלץ 

 עד כמה שידו מגעת. להלן פרטי הסיפור:

אחרי שהתמנה מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל לעמוד בראש אגודת ישראל בארה"ב, וכן כיו"ר מועצת גדולי התורה, היו 
צאו בפומבי רבנים מחוג מסוים, שהחליטו להתקיף את הגאון רבי משה ולהביע התנגדות עזה לדעותיו והשקפותיו. הם אף י

 בהתקפה נחרצת נגד תשובות מסוימות, שכתב בספרו 'אגרות משה'. 

עשרה. בנו, הגאון הגדול ר' ראובן, סיפר כי -רק לסבר את האוזן, הגאון סיים את כל הש"ס והשולחן ערוך עד גיל חמש
גמרא! רבינו סיים את רבינו היה מסיים מדי שבת בשבתו את מסכת שבת. כמו כן היה חוזר מדי יום על חמישים דפי 

ערוך לכל הפחות שבע מאות פעמים! והיה מסוגל לפסוק הלכה מתוך הסוגיות עצמן! למרות זאת, הם לא -השולחן
 חששו להתקיף את רבינו.

מחלוקת זו, שהתעוררה נגדו, גרמה לו עוגמת נפש מרובה. התקפות אלו לא הסתכמו רק במאמרים אלא גם בהתקפות 
דופים, מעשה אלימות, הטרדות טלפוניות ושריפת ספריו! האחדות והשלום היו אהובים עליו מאוד והוא אישיות, חירופים וגי

 הרב שתק ולא הוציא הגה.  -רדף אחריהם כל ימיו. גם כשפגעו בו במילים קשות ביותר 

נידון לתקופת יום אחד אחד הרבנים, שהשתתפו בהתקפות עליו, נתפס בתרמית מס. כתוצאה מכך הוא היה עלול להיות 
מאסר ממושכת. הוא חשב רבות, כיצד יוכל להקל בדינו. לבסוף הוא הגיע לביתו של מרן רבי משה פיינשטיין וביקש ממנו 

 לכתוב מכתב אל השופט ולבקש ממנו לרחם עליו ולהקל בדינו. 

שפחה השתוממו למראה רבי משה כתב מיד את המכתב המבוקש בסגנון נלהב, כאילו מדובר בידיד קרוב ונערץ. בני המ
הדבר. לאחר שאותו רב עזב את הבית, כשהמכתב בידו, הם הביעו את פליאתם על הסיוע, שרבינו העניק לאדם שרדף אותו 
וגרם לו עוגמת נפש רבה. הצדיק רבי משה לא הבין, מדוע הם תמהים על מעשהו ואמר: "וכי אפשר לסרב לאדם הזקוק 

  לעזרה ולא לעזור לו, חלילה?".
  

 
 

 

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

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

  ק כ"דֵחלֶ  -ם גֹויִ י ִּבּׁשּולֵ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 אֻמְפלָ ד ֶחסֶ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26 כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

 
PnineEH@gmail.com 



 

 

כבר בצעירותו נודע  ).1910(נולד בליטא בשנת ה'תר"ע  -הגאון הרב ישראל זאב גוסטמן זצ"ל
גרודז'נסקי מוילנא הגיע יום אחד לישיבה. הרב התרשם הגאון ר' חיים עוזר כעילוי מופלג. 

ואיפשר  -(אחד מחידושיו שימש כבסיס לפתרון סוגיה סבוכה בבית הדין הגדולמאוד מרבינו ומחידושיו 
(במקום חמיו שנפטר  מונה לדיין בבית הדין הגדול בוילנאשנים בלבד  21בן כשהיה להתיר עגונה). 

פרצה מלחמת  )1939(בשנת ה'תרצ"ט שימש כר"מ בישיבת רמיילס. בנוסף בין אירוסיו לנישואיו). 
 העולם השניה. 

 

הנאצים כבשו את וילנא ורדפו את היהודים ובמיוחד התעללו ברבנים ובדיינים והם עונו עד 
מוות. גם רבינו הוכה קשות עד שאיבד את הכרתו והתעלף. הרשעים הארורים חשבו, שהוא 

היה הרב האחרון שנותר בגטו והוא נדרש להכריע בשאלות קשות  נפטר, ולכן עזבו אותו. רבינו
ביותר. עסק בקבורה של למעלה מחמשת אלפים יהודים! בדרך נס רבינו הצליח להימלט עם 
אשתו ובתו ליערות. הם הסתתרו במקומות שונים. במשך חצי שנה הם הסתתרו במערה שבה 

 לא היה ניתן לעמוד זקוף. 
 

לוילנא כדי לסייע בשיקום שארית הפליטה. טיפל בענייני הדת, לאחר תום המלחמה חזר 
נישואין והתרת עגונות, שבת וכשרות. כל זאת כמעט ללא ספרים ובהסתמך על זכרונו 

הגיע לביתו וסיפר יהודי המופלא. כשנה לאחר המלחמה, ביום ראשון של פסח, קומיסר 
ותו מחר. עוד באותו הלילה ברח עם שקיימת נגדו פקודת גירוש לסיביר והם מתכוננים לעצור א

 משפחתו. רבינו הגיע לצרפת דרך צ'כיה לאחר תלאות רבות.
 

, עבר עם אשתו ובתו לארה"ב. שם סרטיפיקט)(מאחר ולא ניתן לו אישור עליה לארץ ישראל 
עלה לארץ ישראל.  )1971(יורק. בשנת ה'תשל"א -התמנה לראש ישיבת 'תומכי תמימים' בניו

' וילנא רמיילס -מטשעבין הקים את ישיבת 'נצח ישראל דב בעריש וַידנפלד הגאון ר'בעצת 
בשכונת רחביה בירושלים. שיעוריו נודעו כעמוקים במיוחד. שיעורו ביום  לזכר הישיבה בוילנא)(

שני נמשך כארבע שעות! תלמידי חכמים רבים התקבצו סביב הישיבה, והיו משומעי לקחו. 
הזיתים. חתנו, ר' מיכל ברינקר, -שנים. ציונו בהר 81-חי כ). 1991(כ"ח סיוון ה'תשנ"א -נפטר ב

 מילא את מקומו כראש ישיבת 'נצח ישראל'.
הדין של ר' חיים עוזר -ראש ישיבת רמיילס בוילנא, וחבר בית -(בת ר' מאיר באסו מרת שרה  אשתו:ר' אברהם צבי הי"ד.  אביו:

ר' חיים שמואלביץ.  חברותא:(ראש ישיבת גרונדה). ר' שמעון שקופ  מרבותיו:). 21גרודז'נסקי ורבה של שניפשופ. נישא בהיותו בגיל 
(נישאה לר' מיכל ברינקר, מילא את מקומו כראש ישיבת בתו  ו אותו בשואה),(הנאצים ימ"ש לקחו אותו מתוך ידיו ורצחמאיר הי"ד  ילדיו:

ראש ר' שמואל טל ( (ראש מכון שבות עם),ר' מנחם ולדמן  (ראש ישיבת 'מעלה גלבוע'),ר' דוד ביגמן  מתלמידיו:'נצח ישראל'). 
סדרת ספרים על  -קונטרסי שיעורים• יו:מספרפרשבורג'). –(ראש ישיבת 'היכל התורה ר' צבי קושלבסקי  ישיבת תורת החיים),

 מסכתות התלמוד: גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, נדרים וכתובות.
עם בעת ישיבה חשובה במועצת הרבנות הראשית, רבינו התקשר למשרדי הרבנות שב'היכל שלמה' וביקש לדבר עם הרב הראשי הגאון פ

נצלה ואמרה כי יש עתה ישיבה של מועצת הרבנות הראשית, ואי אפשר לדבר כרגע עם הרב הראשי. רבי אברהם שפירא זצ"ל. המזכירה הת
 ". תגידי בבקשה לרב שפירא, שהרב גוסטמן צריך אותו דחוף!רבינו אמר למזכירה: "

ות לשוחח עם הרב המזכירה נבהלה והעבירה את תוכן ההודעה לחדר הישיבות. כהגאון הרב שפירא קיבל את ההודעה, הוא יצא במהיר
גוסטמן, לדעת מה קרה. הרב שפירא שמע בטלפון שהרב גוסטמן אומר לו: "רבי אברום, בשיחה שהיתה לנו הסתפקנו בדברי רש"י איך 

 להבינם. עתה, לעניות דעתי, עלה בדעתי ביאור נכון בדבריו".
 

להרצות את הדברים. הרב שפירא הקשיב עד לסוף דבריו והקשה וניסה להפריך. הרב גוסטמן הסביר לשיטתו והוא  אז החל הרב גוסטמן
הסביר אחרת וכן הלאה. כך נשאבו שני הגדולים לעולם של לימוד תורה, שהוא עולמם באמת, ושכחו מכל הסובב אותם. לאחר שהסתיימה 

 ל השתהותו. השיחה, הרב שפירא חזר לחדר הישיבות והתנצל ע

הוא התקשה הוא סיפר ליושבים מה שקרה: "הרב גוסטמן קרא לי בדחיפות. כך הוא הודיע למזכירה, שזה דחוף ביותר. מה היה דחוף? 
בדברי רש"י מסוימים ולא יכול להמשיך ללמוד. בשבילו זה הדבר הכי דחוף בעולם והכי חשוב. לכן אמר למזכירה, שזה דחוף. מה 

 ". שהוא צודק! באמת זה הדבר הכי דחוף בעולם, לתרץ את דברי רש"י ולהמשיך ללמוד דעתכם? תדעו לכם
חת החברותות המופלאות בישיבת גרודנה היתה בין הגאונים רבי חיים שמואלביץ ורבי ישראל זאב גוסטמן. הם הניחו מראש אוכל א

רציפות מיום חמישי בבוקר עד כניסת השבת את כל מסכת פעם אחת למדו בבסטנדר, כך שיוכלו ללמוד רצוף בלי שיצטרכו ללכת לאכול. 
התמדתו של החברותא, ר' חיים, היתה בישיבה לשם דבר, כהתמדה שלא תיאמן. היה שכיח שבבוקר היה סועד את ליבו בפת  סוטה בעיון.

 הו')לחם ודג מלוח, וצולל בים התלמוד במשך שלושים שעות רצופות בלהט וביגיעה מפרכת. ('תורה יבקשו מפי
דר יומו היה מסודר ומתוכנן בדייקנות. כל דקה נוצלה כראוי. משום כך הרב התקשה למצוא פנאי לדברים נוספים. פעם אחת ניגשו אליו ס

לו היה לי בחורים, וביקשו ממנו שיכתוב חידושי תורה לקובץ תורני. הם היו בטוחים שבקשתם תענה בחיוב, אולם להפתעתם הרב ענה להם: "
לא התבטלתי מלימוד התורה. בדרכי לכאן, ישבתי מהרש"א ". פעם כשנכנס למטבח, הרב אמר לנוכחים: "י מכין לעצמי כוס תה!זמן, היית
 פלוני"...

טרח להדגיש באוזניהם, שבאותו יום שרבינו היה מספר לתלמידיו על אותו יום גורלי שבו חתם על החוזה לקניית בניין הישיבה בירושלים, כ
 מהרגיל אצלו, כדי להשלים את השעה שהפסיד בלימוד תורה עקב חתימת החוזה!למד שעה נוספת 
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 בשלום אל רבו, היה מודה לה' על חסדיו.
 

פעם אחת, כשהלך ביער שקוע ברעיונותיו, יצאו שלושה 
שודדים גברתנים מבין העצים, ובידיהם סכינים ופגיונות. 

 "לרגע נפל עלי פחד גדול", הצדיק מרימנוב סיפר. 
 

"חשבתי כי בדרך הטבע אין לי שום סיכוי להינצל. אני 
הייתי צעיר וכחוש, ומולי התייצבו שלושה בריונים מצויידים 

גם לברוח לא יכולתי, כי הם היו מהירים ממני והם  בנשק.
 הכירו את היער יותר טוב ממני". 

 

"מה אעשה, ריבונו של עולם?". עלה בדעתי רעיון. "הרמתי 
את שוֵלי הטלית קטן ואחזתי בשתי הציציות הקדמיות. 
התחלתי לנפנף בהן במרץ אל מול עיניהם המשתאות של 

 השודדים. 
 

דים קפאו על מקומם באימה, וכעבור הלא יאומן קרה, השוד
רגע נעלמו כלעומת שבאו", הצדיק סיים את סיפורו 

 הראשון.
 

לימים, הרה"ק מרימנוב קבע את מגוריו בעיר פריסטיק. 
שמו הלך לפניו ומצבו התבסס. כבר התאפשר לו לשכור 
עגלה שתסיע אותו לליז'נסק. יום אחד, כשנסעו במשעול 

 פתע זעקה מפי העגלון. צר במעלה הר גבוה, נפלטה ל
 

"מה קרה?!", הצדיק נחרד. "ראה, רבי", העגלון אמר בקול 
רועד. "מתקרבת לעברנו כרכרה רתומה לארבעה סוסים 
אבירים. אין לנו לאן לסטות כדי לפנות לה דרך". ניכר היה, 
כי יושב בכרכרה אחד מאנשי האצולה או אפולו שר 

 בממשלה.
 

על פי החוקים שהיו מקובלים אז, היה על העגלון להסיט 
את עגלתו הצידה מפני מרכבת האדון, כדי שלא להפריע 
לנסיעתו. אולם הדרך עברה בנתיב צר, ומשני הצדדים 
היתה פעורה תהום. כל סטיה הצידה היתה עלולה להמיט 

 עליהם אסון גדול. 
 

מונה "כשראיתי את העגלה הדוהרת לעברנו, קמתי מתוך א
כמו באותו אירוע ביער, הרמתי את שולי וביטחון בקב"ה. 

הטלית קטן, עם שתי הציציות שלפניה, ונופפתי בה 
", הצדיק לעבר האדון היושב בכרכרה ומביט בנו בזעם

 סיפר.
 

"באותו רגע פני האדון השתנו באורח פלא. כאילו כאב חד 
עבר בכל גופו. הוא התחיל להתפתל ולגנוח. הוא צעק 

לון שיפנה מיד לאחור ויחזור על עקבותיו מהר ככל לעג
 האפשר". 

 

משולם זאב נותר משתומם למשמע הדברים, שהותירו בו 
חותם עמוק. בו במקום קנה טלית קטן כזאת בעבורו, 

 והטילו בה ציציות 'לשם מצוות ציצית', כדין.
 

ר' משולם זאב התגורר בעיר פעסט שבהונגריה. הוא הגיע 
לרגל עסקיו לרימנוב שבגליציה. מארחו, שהיה מחסידיו של 

זיע"א, תיאר לפניו  הרה"ק רבי מנחם מנדל (טארים) מרימנוב
 את גדולתו וקדושתו של רבו וסיפורי המופתים עליו. 

 

כשגברה התעניינותו, ביקש ממארחו לבוא איתו לצדיק 
ולהציג אותו לפניו. האורח לא ייחל לקבלת פנים כזאת. הוא 

 רצה בכל מאודו לפגוש את הצדיק פנים אל פנים. 
 

ידות. אולם הוא התקבל אצל הצדיק במאור פנים וברוח של יד
בתוך שיחתם נשאל פעמיים ושלוש שאלה מביכה, שהיתה 

 מוזרה בעיניו.
 

"האם אתה נושא עליך טלית קטן?", הצדיק שאל. בפעם 
הראשונה והשניה. הוא לא השיב על השאלה, מתוך מחשבה 

 שהתעלמותו תבהיר כי הדבר מובן מאליו. 
 

לאחר שנשאל גם בפעם השלישית, ענה בחיוב. לתדהמתו 
דיק ביקש לראות את הטלית קטן. האורח הרים את הצ

 חולצתו והציג את הטלית הקטנה עם ציציותיה.
 

הצדיק הביט בו בחיבה ואמר: "לא לשווא שאלתי אותך שוב 
ושוב. הבגד שלך קטן ואין בו את השיעור הנדרש. על פי 
ההלכה הוא פטור מציצית, ואי אפשר לקיים בו מצוות ציצית. 

מכאן ולהבא על לבישת בגד רחב, כפי  כדאי מאוד שתקפיד
 השיעור הנדרש".

 

הצדיק הביט במשולם זאב, כבוחן את השפעת דבריו. אחר 
כך המשיך: "אספר לך שני סיפורים, שאירעו לי בצעירותי. 
תוכל ללמוד מהם על כוחה של מצוות ציצית, ועד כמה עלינו 

 להדר בה ולקיימה כהלכתה". 
 

ל הרה"ק הרבי רבי אלימלך "בנעורי, הסתופפתי בצילו ש
מליז'נסק זיע"א. הורי גרו בעיר מרוחקת מליז'נסק. הדבר 

 ִהקשה עלי מאוד את הנסיעה אל הרבי". 
 

"לא היה לי כסף לשלם בעד נסיעה בעגלה. בלית ברירה, 
כיַתִּתי את רגלי מעיירה לעיירה, בשדות וביערות, עד 

 שִהגעתי לאחר הליכה ממושכת אל חצר הרבי".
 

נה גדולה ריחפה על ההולכים בין הכפרים והיערות. "סכ
שודדי דרכים היו אורבים בצידי הדרך וממתינים לעוברי אורח 

 תמימים". 
 

"גם רועי צאן משבטים פראיים נודדים, שנקראו 'היידמקים', 
היו מתנפלים על עוברי הדרכים. בנוסף, אנשי הכפרים יצאו 

והיו חומסים  מדי פעם בפעם לגיחות קצרות לעבר היערות
 את רכוש ההולכים בדרך". 

 

מנחם מנדל הצעיר לא נרתע מכל אלה. הוא האמין, כי 
ההליכה להקביל פני רבו היא מצווה, ולא חשש. פעם אחר 
פעם היה יוצא אל הדרך כשתרמיל קטן על גבו. כאשר הגיע 

 תִציִצית ִמְצוַ ת ְזכּו

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

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

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

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""שלח לךשלח לך""פרשת פרשת  
  !יש בה עץ]. כ, יג ["היש בה עץ"

ן בהילולא במאות אלפים גדש את אתרא קדישא מירו. מאמינים בני מאמינים. עם סגולה הוא', עם ה, העם הזה
זכותם תגן על . ועוד, י הקדוש"האר, ם"הרמב, ברבבותיו נוהר הוא לציון רבי מאיר בעל הנס, דרבי שמעון בר יוחאי
  .כל דרי הארץ הזאת

                –לא חשש משה רבינו שהצדיקים הקבורים כאן מאז ומעולם ,  לארץסלהיכנכשביקשו ישראל , ועם זאת
, "היש בה עץ"הוא שלח את המרגלים לראות . גנו על יושבי המקום י–שם ועבר והאבות הקדושים , כאדם וחווה

                  –" סר צילם מעליהם: "והם ענו, ביובאותם ימים מת א, ואכן. אם יש בה צדיק חי שיגן עליהם בזכותו
  !למרות שנקבר שם. הוא כבר פסק לגונן עליהם

הלוואי ונשכיל להסתופף בצל ! ושזכותו של הצדיק החי מגוננת עשרות מונים מזכותו לאחר פטירת, רואים אנו
                   , לבקש הדרכתם וברכתם. החיים עימנו לאורך ימים טובים, רבותינו מאורי דורנו שרי התורה ארזי הלבנון

  !כי באורם נראה אור והם לנו למחסה ולעוז
בני כי פסו אמונים מ, כי גמר חסיד' הושיעה ה: "ל"א זצ"תלמיד רבינו הרשב, ל"וכך כתב רבינו יעקב סקילי זצ

      : על שם הכתוב, "אמונים"הקרוי (פסוק זה אמרו דוד המלך עליו השלום על פטירת החסיד והצדיק , "אדם
ומה הפסיד הדור בפטירתם ובהסר , ובא להודיע גודל התועלת שהיו מועילים בחייהם, )"וצדיק באמונתו יחיה"

  ."וצדיק יסוד עולם: "דכתיב, דורידוע הוא כי הצדיק מגן על דורו וזכותו גודרת פירצות ה –צילם מעליהם 
כי זכותו של הצדיק ותפילתו תספיק . כמעט שאין הדור צריך תפילה כדי שיושיעם השם יתברך, ובעוד שהצדיק חי

ובפטירתו סר צילו מעליהם ואז צריכים תפילה ובקשה , וזו היא התועלת הגדולה שהצדיק מועיל לדורו בחייו. להם
עד עתה בעבור , כלומר". כי גמר חסיד' הושיעה ה: "וזהו שאמר בדרך תפילה. להתחנן להשם יתברך שיושיעם

                   . כי בזכותו היתה באה הישועה, שהחסיד והצדיק היה עימנו חי לא היינו צריכים לבקש רחמים להושיענו
  !'הושיעה ה, אבל עתה שנפטר

  :אולי יעורר ונפיק לקח, נוקבנורא ו. ל מגאבס שבתוניסיה" מעשה שסיפר הגאון רבי סוסו הכהן זצ–ובעניין זה 
היפנה אותו אדם . ובהגיעו לשם שאל על בית מלון כשר בתכלית ההידור והכשרות,  בחסיד שנסע לעיר אחתמעשה

, ירא שמיים ורב חסד, כי בעל האכסניה הוא אדם נפלא, אל תחליפנה ואל תמירנה: "לאכסניה מהודרת ואמר לו
  !"ריותטוב לשמיים וטוב לב, אוהב ומוקיר רבנן
  .סעד את ליבו ועלה על יצועו, התכבד בכבוד מלכים, ואכן. וסר אל אכסניה, שמע החסיד לדבריו

מפעם לפעם בודק . וראה לאור הנר שבעל האכסניה משחיז סכין ענקית, פקח עיניו. בחצי הלילה שמע קול מוזר
  "?למה לך סכין זו עכשיו, הגידה נא לי: "תמה ושאל .וממשיך להשחיזה, הוא בציפורנו האם חדה היא דיה

, אין זאת? מאין יבוא עזרו, רעדה אחזתו. חרד החסיד ונלפת !"...סכין זו היא עבורך: "ענהו האכסנאי בתמימות
, הכל משבחים אותך כי ירא אלקים אתה: "אמר ברעדה .החליט לנקוט בקול רך ומפוייס! אלא שנפל ביד מטורף

  "?וחטאת לאלוקים ולאנשים, שפוך דם נקיואיך ת. ושאתה טוב ומטיב לברואים כולם
  .והאכסנאי ממשיך להשחיז

  !"הרי עני ואביון אני, איזו תועלת תפיק מרציחתי", ניסה האורח לרכך את לבבו, "אמור נא לי"
  .מרוכז בהשחזת סכינו, והאכסנאי שותק

                   , לבית מלונךשכן אחד התושבים הנחני . יוודע הדבר, אם תרצחני: "ניסה החסיד את הנימוק האחרון
  !"?היכן תסתיר את גופתי. תפתח חקירה, ומשלא ימצאני. ועם שחר יבוא לחפשני כאן
, חסיד קדוש, מורי ורבי: "עתה פנה אל החסיד ואמר. נראה שבדיקתו הניחה את דעתו. בדק האכסנאי את הסכין

מדוע ברגעיך האחרונים ! בחשבך אותי לרוצח בעבור בצע כסף, עוול אתה עושה לי! אל נא תחשבני לרוצח נפשות
  !"?עובר אתה על הציווי לדון כל אדם לכף זכות

   –והאכסנאי ממשיך ? מה מתרחש כאן. ואינו מבין מאומה, והחסיד שומע
                   , ואף עתה מתכונן אני לשחוט אותך לשם שמיים. שאני ירא שמיים ומיטיב לכל האנשים, האמת היא"

  !".ולטובת אחינו בני ישראל הגרים בעיר זו
                  . והסכין בידו, כשהוא מתקרב אליו, אמר האכסנאי, "מיד תבין" .רעד קולו של החסיד, "חידות לי דבריך"
               , ומה אומר לך. ומעולם לא הזדמן לכאן חסיד נעלה כמוך, זה לי ארבעים שנה שאני מחזיק באכסניה זו"

! יברו ולבקשו שיעתיר בעדנושער בנפשך כי בכל בית העלמין שלנו לא נקבר אפילו צדיק אחד שנוכל להשתטח על ק
                  , שאהיה אני ממזכי הרבים. ברצוני שתיקבר בבית הקברות שלנו, מאחר שראיתי אותך צדיק וחסיד, ועתה

  ...והתקרב עוד יותר "...וזכות הרבים תהיה תלויה בי לנצח נצחים
, אחרי מות! "ים מתיםצדיק... כולנו מעריצים. מוצאים בו נמשל נוקב עד למאוד, וכשמתבוננים. עד כאן הסיפור
   .ועהמתחננים ומעתירים ליש, והכל נוהרים לקיברו, אך עוצם הצדיק את עיניו". קדושים אמור

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

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

 .ו"ה הינועה בת בר שיר, 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 



                 , לקבל ממנו הדרכה, כאשר ניתן להיאות לאורו. שעיקר תועלת הצדיק היא בחייו, ואין איש שם אל ליבו
, משחיזים כנגדו לשון, רודפים אותו, ייומצערים אותו בח, ולא אחת !להתברך ולהוושע, להנות ממנו עצה ותושיה

  ).מעיין השבוע... (כדי לעלות על קיברו, מקרבים את קיצו. אם לא סכין
  .דיבת הארץ]. לב, יג ["ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראלל"

" מיר"של חתנו חביבו של רבה הנערץ . נשמתו עדן, רבי סוקולובסקי שמו, איש צדיק היה בירושלים של מעלה
עד לפני כעשר שנים חי היה והלך בין מבואותיה של ירושלים . ד"הגאון הצדיק רבי אברהם צבי קמאי הי, שבליטא

  .בחסד ובהצנע לכת, על מטען תשעים שנותיו הגדושות בתורה
                   , וממנו בצבץ העושר הספון, אפוף שתיקה של סייג לחכמה היה רק לעתים נסדק חריץ בחומות הדומיה

                   , המדהים והמופלא, הסיפור דלהלן. ים של תשעים שנות חיים בצל גדולי עולם ובסערות הימיםתורת החי
  :ל"וכך סיפר רבי דב זצ. שלל ששווה הון. הוא שלל שזכו בו אנשים שנכחו ברגע של היבקעות סכר בפלך השתיקה

באופן , תה שרויה במעשי ידיווהברכה הי, נכסיו היו מוצלחים וקרובים לעיר. בעל בעמיו, בעיר מיר חי יהודי אמיד
למרות זאת פשטה ביום בהיר השמועה שאותו פלוני . שלא נשקפה כל סיבה שתצדיק שינוי כל שהוא במערך חייו

אותו יהודי בעל רגש חם : התשובה לא איחרה לבוא ?היתכן? מדוע. מחסל את כל עסקיו ומוכר את מטלטליו
. לחון את עפרה ולקיים בגופו מצוות ישוב ארץ ישראל. ארץ הקודש, החליט לעקור ממקומו ולעלות לארץ ישראל

  .גלים של חיבה ואהדה למעשהו הנאצל, השמועה היכתה גלים
 לארץ הנכספת ובקנאה סמויה על שזכה בערגה, בבוא יום הפרידה התאספו בני העיירה להיפרד ממנו ברגשי קודש

" לשנה הבאה בירושלים הבנויה: "אף הוא ענה כנגד המברכים. לעלות לארץ ישראל: הוא למה שאחרים לא זכו
  .ומשם הועיד פניו ירושלימה, כולנו יחד

             . אלמלי ביום בהיר הופיע פתאום היהודי בשערי מיר, האירוע היה כבר נשכח. עברו שבועות ואולי חודשים
והפעם כדי לשמוע חוויות , גם הפעם התאספו כל בני העיירה לבית הכנסת? מה קרה. שב על עקבותיו, הוא חזר

, אלא מעד ראיה ממש, לא מפי השמועה ולא מספרים? וכי זוטרתא מלתא. תיאור מכלי ראשון. מארץ הקודש
  . הנשמות של ירושליםלמשש את אבני הכותל המקודשות ולנשום את אוויר, שזכה לדרוך על עפר הארץ

                   , את הקודש ואת המקדש, והאיש עלה על הבימה והחל לספר ולתאר את הארץ הטובה ואת יושביה
  .והציבור שומע בשקיקה ושותה בצמא כל מילה, הוא מתאר בפאתוס. את אוירא דארץ ישראל ואת נועם זיווה

, ...אבל. המצב הכלכלי הקשה בארץ ישראלוהוא עבר בקול נוגה לתאר את , נתכרכמו פניו, בשיא של התיאור, ואז
הוא . החיים קשים וחסרי מוצא, אין אוכל לפי הטף, אין פרנסה. לחיות שם קשה מנשוא,  אמר האיש–אבל 

ולא נתקררה דעתו עד שפלט ,  כפי שאכן היה–המשיך ותיאר את הדחק ואת לחץ החיים בו שרויים אנשי הישוב 
  ..." כבשה במיר מאשר להיות אדם בארץ ישראלעדיף להיות: "מפיו את הסיומת הקשה

עזע וולנוכח עיני הקהל המז, הדברים יצאו מפיו: דוב' מספר ר. וכאן מגיע רבי דב לשיאו הדרמטי של הסיפור
. כל גופו נשמט והוא החל צונח אט אט ארצה, פניו נפלו, האיש חטף כנראה בו ברגע שבץ מוחי: התחוללה זוועה

תוך רגעים ספורים נותר . שריריו התנוונו וקומתו הזקופה הושפלה, עלף ולא איבד הכרתוגם לא הת, הוא לא נפל
גם דיבורו ניטל ... כבשה.... משהו שהזכיר מאד את הילוכה של ה, האיש שרוע על ידיו ועל ברכיו הולך על ארבע

 להיגוי הקבוע של הכבשים הברות שדמו אף הן, רק הברות שונות יצאו מפיו. והוא לא היה מסוגל יותר לדבר, מפיו
  ...מ מ מ 

                   , טרח להדגיש כי עודנו זוכר כי בעודו ילד, שחשש ששומעיו יתייחסו לסיפור בספקנות, ל"רבי דב זצ
שם במרפסת היה מוטל , היו הם עוברים מול בית האיש ההוא, בעת שהיה הולך עם הילדים בני גילו אל החיידר

 היו מניפים לעברו אצבע מאשימה ומתריסים – כמו ילדים –ת והילדים ידיו ופולט הברות משונווגחון על ברכיו 
  ).צוצותני"... (???אתה עוד תעיז לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, נו: "כנגדו

  ".ואותי יום יום ידרשון]. "לד, יד ["במספר הימים אשר תרתם את הארץ"
, רב אידי: וזה הסיפור! לכל אחד מאיתנו, לנו שייך הוא –ויותר מכך , ושייך הוא לפרשתנו, מצינו סיפור בגמרא
יצא מביתו לאחר חג ! מהלך שלושה חודשים, רגיל היה ללכת רגלי מביתו לישיבתו של רבי יוחנן, אביו של רבי יעקב

כי הבטיח לאשתו שבליל הסדר ,  וכבר הוצרך ללכת חזרה–שהה יום אחד בישיבה . והגיע באמצע החורף, הסוכות
     . והוכרח לשוב על עיקבותיו, למד יום אחד, יץהגיע לישיבה באמצע הק, ר חג הפסחמביתו לאחיצא ! יהיה בביתו

  !כי הבטיח לאשתו להיות בחגים בביתו
והיו קוראים לו ! ולמענו לשהות בדרכים חצי שנה, מה אפשר כבר ללמוד ביום אחד: היו התלמידים מזלזלים בו

! חשש רבי יוחנן שבני הישיבה ייענשו בהקפדתו. והקפיד, נפגע ...תלמיד ישיבה ליום אחד": בר בי רב דחד יומא"
שכל העוסק בתורה אפילו יום ,  לומר לך–" ודעת דרכי יחפצון, ואותי יום יום ידרושון"כתוב : ודרש בישיבה, פייסו

                   ): בפרשתנו(דכתיב , וכן במידת פורענות. מעלה עליו הכתוב כאילו עסק בה כל השנה כולה, אחד בשנה
                  , אלא לומר לך! והלא ארבעים יום חטאו, וכי ארבעים שנה חטאו". ר הימים אשר תרתם את הארץבמספ"

  !מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה, שכל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה
. םכי כל השנה היתה כהכנה לאותו יו.  יום זה חשוב כשנה–אדם הולך שנה פחות יום ולומד יום אחד : ויש להבין

גם לו תחשב , שהרי מי שלומד כל השנה. לכאורה יחשב גם לימודו כשנה? ואם ילך שנה פחות יומיים וילמד יומיים
. שהלכו ארבעים יום ונחשב להם לארבעים שנה,  שהרי הביאו ראיה מהמרגלים–אך לא ? הלא כן. שנה של לימוד

ל כל שעת לימוד מקבלים איפוא שכר ע! הרי שהלומד שלוש מאות ימים בשנה מקבל שכר כשלש מאות שנים
  ).מעיין השבוע( !כמה יקרה איפוא כל דקת לימוד!  כיום לימוד–ועל כל שתי דקות , כחודש שלם

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

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

 
 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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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



"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני                                                    
 ישראל"      

השל"ה הקדוש זי"ע (דרך חיים תוכחת מוסר) כותב, שמפרשה זאת יש ללמוד את גודל                                                                          
העונש של מוציא דיבה, שהרי המרגלים בדיבתם גרמו רעה גדולה לכל ישראל ולעצמם,                                                                           
ואמרו רז"ל (ערכין טו, א): מה אלו שלא הוציאו לעז אלא על עצים ואבנים באמרם 'ארץ                                                                               

 אוכלת יושביה' כך, המוציא דיבה על חבירו, על אחת כמה וכמה.                                                        
 

הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע אמר שהמרגלים התכוונו לטובתם של ישראל, כי הם ראו                                                                          
שבמדבר בני ישראל לומדים תורה מפי משה רבינו ע"ה, אוכלים לחם מן השמים ושותים                                                                            
מי באר ללא שום טרדה ודאגה. הם חששו שכאשר יכנסו לארץ ישראל יצטרכו לעסוק                                                                        
בעבודת קרקע, ויהיו טרודים בפרנסה וימנעו מעבודת ה' יתברך. לכן הם סיכנו את עצמם                                                                               

 לטובת הכלל, ופעלו שיתעכבו במדבר ארבעים שנה.                                             
אך הם טעו בכך כי זה לא היה רצון ה'. אסור לאדם לחשב את חשבונותיו של הקב"ה,                                                                           
אלא עליו להתנהג בתמימות ולהאמין שכל הנהגה משמים היא לטובתו. (שפתי צדיק אות                                                                            

 א ו ח ט)        
 

 "אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ"                                          
 ובתרגום יונתן: וכדי חמא משה ענוותנותיה, קרא משה להושע בר נון יהושע.                                                                   

אמר הרה"ק האמרי אמת זי"ע, העניו אינו תקיף בדעתו, ונוהג להשפיל את עצמו                                                                       
ולהכניע את דעתו לדעתו של האחר. משה רבינו ע"ה ידע את ענוותנותו הגדולה של                                                                         
יהושע, ופחד שיכניע את דעתו בפני דעתם של המרגלים, ולכן הוסיף יו"ד לשמו כדי                                                                           

 שיהיה תקיף יותר.                
בעניני יהדות אי אפשר לנהוג תמיד בעניוות, ולפעמים צריך לנהוג בדעה תקיפה למען                                                                             
הכלל, אך צריך סייעתא דשמיא גדולה לדעת מתי צריך להתנהג במתינות ומתי יש להיות                                                                             

 תקיף. (ליקוטי יהודה)                    
 

 (תשו"ח לעורך הספר 'ילקוט מאיש לרעהו')                                     

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

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

  ‘. תחי
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מותר להשתמש בשבת  
בכרית חימום כימית 

 המתחממת בלחיצת כפתור?
 
 

שאלה: שמעתי כי לפני שנים פרסם מכונכם מאמר 
הלכתי לגבי שימוש בשבת בפדים לשיכוך כאבי גב, 
שכאשר חומרי הפד באים במגע עם אוויר העולם 

 נעשית פעולה כימית ונוצר חום.
מאחר שאני נזקק להשתמש בפדים אלו חשוב לי 
מאד לקבל את ההתייחסות ההלכתית לשימוש בהם 

 בשבת.
 תשובה

 תשובת רבני המכון:
אכן לפני למעלה מעשרים שנה כתב ראש המכון 
הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל, בספרו 

חושב (ח"ג סי' טו), תשובה הלכתית -שו"ת מעשה 
אודות כרית חימום, פרי פיתוח מדעי חדש. לשאלה 
זו כנראה מכוונים דבריך. לבקשתך נביא את תמצית 
את דבריו, בעוד שלהרחבה ולימוד כדאי לראות את 
הדברים במקורם (נציין שאת ספרי הרב ניתן לרכוש 
במכוננו, וניתן גם לעיין בהם ב"אוצר החכמה" ובאופן 

 מקוון באתר המכון).
כרית החימום המדוברת מכילה תמיסה של סודיום 

קיפאון)   –אצטט (סוג של מלח) ההופך למוצק (  
כתוצאה  .54ºcבמיכל פתוח, מטמפרטורה של    

מנתינת התמיסה המדוברת במיכל אטום ללא אוויר, 
 .10ºcניתן לקררה במצב נוזלי עד לטמפרטורה של  

לצורך הפעלת הכרית, יש ללחוץ על כפתור העשוי 
נחושת) המהווה כהדק (טריגר).   –מבריליום (  

לחיצה זו גורמת למולקולה אחת של נוזל להתגבש, 
ובכך מתחילה תגובת שרשרת הגורמת לכל התמיסה 
גורם  הפאזה  י  ו נ שי למוצק.  זל  ו מנ להשתנות 

כדי  .54.5ºcלהתחממות הכרית עד לטמפרטורה של  
להטעין את הכרית מחדש לשימוש חוזר, יש לחממה 

באמצעות נתינת הכרית  ,57ºcלטמפרטורה של מעל 
בסיר רותח למשך עשרים דקות לפחות, שכתוצאה 
מהרתחת הכרית חוזרים הגבישי למצבם הנוזלי 

 וכפתור ההטענה נטען מחדש.
 ‘)אספקלריא’(מכון הלכת 

 . 

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

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

alon089945291@gmail.com 
■ ■ ■ 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 
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 סיפור לשבת

התפרסם בעולם סיפור על אחד מהאנשים 
שניצלו מהאסון במירון. ברצוננו לספר את הסיפור 
מכלי ראשון בצורה מדויקת, וגם חלק נוסף שעדיין 

 לא ידוע ברבים.
קרויס הי״ו  בשם הרב אברהם  יהודי יקר 
מחסידי 'תולדות אברהם יצחק' תושב העיר בית 
שמש, שהיה בתוך האירוע המזעזע, נפגע בצורה 

י  ש נ א  , ה ר כ ה ה ת  א ד  ב י א ו ה  ש ק
ההצלה סימנו אותו בין הגופות שלא 
אך  החיים,  ן  בי להישאר  אמורות 
מאנשי ההצלה הציע  לפתע אחד 
בו  לבצע  ננסה  זאת  בכל  לי  שאו
הוא  ד'  ובחסד  עשו,  החייאה, וכך 

 התעורר.
הוא פונה מיד לבית החולים זיו 
בעיר צפת, אך שם איבד את ההכרה 
שוב  ד'  ובחסד  נוספות,  פעמיים 

 הצליחו להחיותו וחזר לחייו.
למחרת בבוקר (יום שישי עש״ק 
'אמור') נכנס אליו יהודי יקר מאוד 
בשם הרב ישראל יהודה רוטנברג 
הי״ו אשר חלק מתפקידיו הוא לחלק 
לחולים בבתי החולים  כשר  אוכל 
מטעם ארגון מפעל החסד. הוא רצה 
להגיש לו אוכל, אך היהודי הפצוע 
ת  שעו היה  ן  י שעדי ) יס  קרו הרב 

ספורות אחרי שחזר לחייו, ועדיין לא היה בהכרה 
מלאה), טען שרוצה אוכל דווקא בכשרות מסוימת 

 ומהודרת.
לאיש החסד הרב  אומר  הוא  כך  כדי  תוך 

איך בין   –רוטנברג: "איך בין געווען אויף יענע וועלט  
צריק געקומן וייל איך רעד נישט בדווענען' (=אני 
כבר הייתי למעלה והחזירו אותי למטה כיון שאינני 

 מדבר בתפילה!!!)
בפתח:  שעמד  לבנו  קורא  רוטנברג  הרב 
"הרשי, אתה שומע מה הוא אומר? הוא היה עם 
שתי הרגלים למעלה וחזר לפה כיון שאיננו מדבר 

 בתפילה".
הרב קרויס מבקש מהם שיביאו לו בגדים, 
ומראה את הבגדים הקרועים שנקרעו כשעשו לו 
את ההחייאה. התחיל הרב רוטנברג לחשוב כיצד 
ישיג לו בגדים לשבת, ואז אומר לו הרב קרויס: "יש 

 לי מזוודה אצל יהודי במירון עם בגדי שבת".
הרב רוטנברג רצה מאד לעזור להרב קרויס 
שכ"כ יקר בעיניו בגדי שבת, אך המשטרה סגרה 

כשנפתחו   3:00את הכניסה למירון. סמוך לשעה  
מירון התקשר מיד הרב רוטנברג להרב  שערי 
קרויס ואומר לו: "אני נוסע להביא לך את המזוודה 

 ממירון".
אומר לו הרב קרויס: "אין צורך, אני כעת עולה 

 במעלות מירון, אני בשבת אצל ר' שמעון".
הרב רוטנברג המום כולו, ואומר לו: "מה, אתה 
עולה למירון?! איך זה? הרי לפני כמה שעות היית 

 במצב כל כך אנוש, היית כבר למעלה!"
אומר לו הרב קרויס: "כבר אמרתי לך, אני לא 

 מדבר בתפילה".
ביררתי את הסיפור ממקור ראשון, וגילינו 
רק דואג על עצמו לא  שהרב קרויס הנ״ל אינו 
לדבר בתפילה, אלא הוא דואג גם לאחרים שלא 
ידברו, ומוציא ספרים ועושה חיזוקים. ובאמת 
כשאדם עושה למען קדושת בתי 
הכנסת, הקב״ה משאיר אותו למטה 

 להרבות כבוד שמים.
היא:  של הסיפור הזה  ההשלמה 
להרב רוטנברג הנ״ל יש שתי בנות 
שחיכו שנים רבות לזש״ק, לאחת 
נולדה בת בעבר לפני כמעט שבע 
שנים (בב' סיון מלאו שבע שנים) 
ומאז לא זכתה להיפקד עוד בזש״ק, 
ולאחרת לא נולדו בכלל. מספר הרב 
ל  כ ת  א ו  ש ע ם  ה ש ג  ר ב נ ט ו ר
ההשתדלויות הרפואיות עם טובי 
הרופאים בארץ, וכמו כן גם רפואות 
הבטחות  אף  ועל   , ' וכדו טבעיות 
הרופאים שהכל יהיה בסדר שום 

 דבר לא עזר.
לפני כשנה בקיץ תש"פ, כשכבר בני 
המשפחה התייאשו מלעשות את 
ההשתדלויות הגשמיות, אמר הרב 
רוטנברג לעצמו: אני אעשה השתדלות רוחנית 
בעניין 'קדושת בתי כנסת'. אך הוא היה בבעיה, כיון 
שהוא עצמו ב"ה לא מדבר בכלל בבתי הכנסת 
(שזהו סיפור לעצמו בל"נ בעתיד), אם כן מה הוא 
יכול לקבל על עצמו כדי להרבות כבוד שמים 

 ולהביא ישועה לבנותיו?
החליט הרב רוטנברג שהוא מקבל על עצמו 
להעיר לאותם אנשים שמדברים בתפילה. ומתאר 
לנו הרב רוטנברג איך הוא מעיר לאנשים בצורה 
למדברים עם  מסמן  עדינה ונעימה, ובתחילה 
אצבע על הפה, ואח"כ דופק בנחת על השולחן, אך 
במקרים שלא עוזר כלום הוא פשוט מעלה את 
הקול ומקיים את דברי השו״ע בסימן קכ״ד ס"ז "לא 

ששליח  בשעה  ן  חולי שיחת  חוזר -ישיח  צבור 
התפילה, ואם שח הוא חוטא וגדול עונו מנשוא 
בשו״ע  שכידוע זה המקום היחיד  בו",  וגוערין 

 שכתוב לגעור במישהו, ועוד כשזה ברבים!
קבלה זו היתה בערך לפני כעשרה חדשים, 
וברוך ד' ביום שלישי כ"ב אייר תשפ״א נולדו לו שני 
נכדים (בנים) משתי בנותיו הנ״ל, בהפרשים של 

 פחות משעתיים באותו בית חולים.
רוב נחת דקדושה  לרוות  שיזכה  ד' יעזור 
שמים, ושנזכה כולנו  כבוד  להרבות  ולהמשיך 
מעט  מקדש  בתי  קדושת  בשמירת  להתחזק 
לכל  נזכה  כך  ומתוך  וכהנה,  כהנה  ולהוסיף 
הישועות בבנין ביהמ״ק השלישי במהרה בימינו 

 אמן.

הרב קרויס 
מבקש מהם 
שיביאו לו 

בגדים, ומראה 
את הבגדים 
הקרועים 

שנקרעו כשעשו 
 לו את ההחייאה.

 תלות חברתית? הפתרון!

 ג. עיבוד טראומת ילדות
תלות רגשית קשור כאמור, לפחד נטישה. בדרך כלל 
הפחד הזה הוא מיזוג של אופי רגשני שחבר לרקע משפחתי 
 מנוכר או לאירוע טראומתי, וגרם לנו להרגיש בלתי אהובים.

כדי לשחרר את התחושה שנוצקה בילדותנו, יש לשחזר 
את הרגעים ההם, לגעת בשורשי המועקה, ולפגוש מחדש 

 בדרך מפויסת וסלחנית בנקודה בה נחשפנו לטראומה.
מפגש נכון עם חסכי ילדות ומתן פירוש נינוח לאירועי עבר 

 יכול לשחרר הצפות רגשיות. –
עבודה כזו צריכה להיעשות בשיחות טיפוליות עם מטפל 

 רגשי מנוסה.
עבודה נוספת שנוכל לעשות בעזרת מטפל רגשי, להחזיר 
את החמלה והאהבה שלנו כלפי עצמנו. אהבה והערכה 
עצמית בונה עוגן פנימי יציב המאפשר לשחרר תלות בזולת 

 ולהתחבר לעצמנו.
זוהי שפה רגשית לא מוכרת, שמטפל רגשי יכול להכיר 

 לנו.
 ד. הרחבת קשרים רגשיים

מאבני הנגף של התלותי היא התפיסה שחום ורגש אמורים 
להיות מופנים לנפש אחת. ואכן הטיפוסים התלותיים הם 

 לרוב אנשים מופנמים, או שיחסי החברה שלהם רדודים.
אהבת רעים היא מקור לא אכזב לביטחון ושלוות נפש. 
ולכן כדאי להעניק זרימה עדינה של קשר רגשי וחמימות 
ממול,  השכן  ידידים?  אילו  ידידים.  של  רחב  למעגל 

 החברותא, החנווני, נהג האוטובוס הקבוע...
אם התרגלת למופנמות וריחוק חברתי, תוכל לשנות זאת 
בהדרגה, ולהקיף עצמך ברשת ביטחון של אהבה עדינה. האר 
פנים לסובביך ברבדים הפשוטים של הקיום. מברכת שלום, 
'בוקר טוב' ו'ערב טוב', ועד לקשר פנימי. הקשב לחבריך 
הקשבה פנימית, חייך אליהם, הבט בעיניהם כשאתה מקשיב 

 להם, ותן להם להבין שדבריהם מעניינים אותך.
משוב חמים  כמים הפנים לפנים. אם תעניק גם תקבל 
ממספר גדול של ידידים. זה יעניק לך בדרך מאוזנת ומקיפה 
את הנוחם והחמימות שאתה מחפש בדרך אובססיבית אצל 

 אדם יחיד.
 ה. פיתוח נתינה והכלת האחר

התלותי מצוי בחרדה ורעב רגשי מתמיד. וזה הופך אותו 
לדמות שכל מעייניה סביב עצמה. שבור, מקטר, דומע, 

 שלנגד עיניו שאיפה אחת: לשאוב חמימות ככל האפשר.
השאיבה המתמדת של חום איננה מצב בריא. (והאי גם 

 המצב האחרון שמסוגל להעניק חום).
בנויה על זרימה.   -צורת הקשר הבריאה בין איש לרעהו 

מהי זרימה? היכולת להעניק ולקבל באותה מטבע. ללא 
 הכלת האחר תישאר כל קבלה נכה ואבודה.

מצב של נתינה מאפשר לך להרגיש זולת בלבבך, וממילא 
 להינתק מבידוד נפשי מעיק.

גם כשאתה אכול געגועים לחבר, דווקא אז, צא מעצמך 
לקראת העולם. הקשב לחבר בחדר אוכל. נסה להבין לליבו 
גם שליבך מוטרד. דווקא אז! נסה להתרכז התרכזות עמוקה 

 במשהו שמחוץ ל'אני' שלך.
זה יטפח את הקשב שלך ויפנה אותו לסוגים בריאים יותר 

 של רגש.

פור ללששבבת ס

מומלץ 
לכל בן 
 ישיבה!



בקונטרס 'נועם שיח' להרה"ג רבי שלמה 
זלמן פרידמן שליט"א אב"ד סאנטוב בלייקווד, 
הביא השבוע סיפור מדהים משמו של הרב אהרן 
וואלקין, מחשובי תושבי עירו לייקווד, סיפור אישי 

 שבדידיה הוה עובדא. 
וכך מספר הרב וואלקין: בני הבח' משה ני"ו 

מה קודם ל"ג -לומד בישיבת מיר בירושלים. זמן 
בעומר, התקשר אלי וסיפר לי שאחד מידידיו 

הקרובים, הבח' דוב שטיינמץ (ז"ל), 
קיבל כרטיס כניסה להיכנס למעמד 
ההדלקה של האדמו"ר מתולדות 
אהרן כדי שיוכל לצקת שמן למדורת 
האלוקי  התנא  לכבוד  ההדלקה 
רשב"י, והב' דוב ביקש מהמארגנים 
עוד כמה כרטיסים כדי להכניס גם 
עמו  שיבואו  הקרובים  ו  ידידי את 
בני הב'  גם  במדורה.  שמן  לצקת 
הכרטיסים  מקבלי  ן  בי היה  משה 

כך -הללו, וכמובן ששמח מאד על 
ף  ת ת ש ה ל ו ן  מ ש ת  ק צ ל ל  כ ו י ש
במעמד ההדלקה עם רעיו וידידיו 

 מהישיבה.
מספר ר' אהרן: כמה ימים קודם 
ל"ג בעומר התקשרתי לבני ואמרתי 
לא  ומחצה  כשנה  וכבר  היות   , לו
ביקרתי בארץ ישראל מחמת וירוס 

הקורונה, ולא הייתי אצל אבי המשגיח הגאון 
שקיבלתי  חיים וואלקין  לכן כעת  הצדיק רבי 
רוצה להגיע  בארץ ישראל, אני  לבקר  אישור 
לארה"ק אי"ה בערב ל"ג בעומר ולנסוע לירושלים 
לבקר אצל אבי, ובשעות המאוחרות של הלילה 

 ניסע למירון, ואח"כ נחזור לשבות בירושלים.
לי, הגם  בני את התוכנית, אמר  כששמע 
שקיבל כרטיס לצקת שמן במעמד ההדלקה וכבר 

כן -סיכם עם ידידיו ורעיו להשתתף יחד, וכמו 
הרי  בשבת,  שם  לשבות  בצפת  דירה  שכרו 
מוותר על כל  מצוות כיבוד אב, הוא  שמחמת 
התוכניות שלו וימתין לי להצטרף עמי ללכת בכל 

 אשר אלך.
וכך הווה. הגעתי לארץ ישראל בערב ל"ג 
בעומר אחר הצהריים, ובני משה המתין לי בשדה 
מורי שליט"א, שם  לאבי  התעופה. נסענו יחד 
שהינו כמה שעות וגם שמענו 'וועד' שמסר אבא 
לבחורים מישיבתו, ורק בשעת לילה מאוחרת 
יצאנו לכיוון מירון. כשהגענו סמוך ונראה להר 
מירון, עצרו אותנו השוטרים והורו לנו להסתובב 
חזרה, כי אירעה ר"ל טרגדיה במירון וסגרו את כל 

 ההר למבקרים, ואף אחד לא יכול להיכנס לשם.
 מספר ר' אהרן: 

כך שאני כבר -כמה שאני הייתי מיצר על 
בארץ ישראל ונוסע למירון, ואיני יכול אפילו 
להיכנס לומר קפיטל תהלים אחד ולכתוב קוויטל, 
הרי בני משה היה יותר בצער ממני, כי הוא הרי 

היה לו כרטיס לצקת שמן וכבר סיכם עם כמה 
חברים להיות שם, וכעת אין לו לא הדלקה ולא 
תהלים בציון התנא האלוקי רשב"י ולא כלום, אך 
ברירה אחרת לא היתה לנו והסתובבנו וחזרנו 
לירושלים כלעומת שבאנו, מתוך תקוה ואמונה 

 שהכל לטובה.
השמועות  כשהגיעו  בבוקר  שישי  ביום 
המחרידות מאשר נעשה במירון לאזני בני משה, 
היה נסער עד עמקי נשמתו ונעשה 
למשמע  חידודין,  חידודין  בשרו 
הבשורה הנוראה והמחרידה, כי 
שני רעיו וידידיו הקרובים שהיה 
אמור לעמוד עמהם ביחד לצקת 
שמן במעמד ההדלקה: הבח' דוב 
שטיינמץ ז"ל והבח' יוסף יצחק 
ף  ט ח ב ו  ק ל ת ס נ  , ל " ז ן  ה א ק

 בטרגדיה הנוראה במירון ר"ל.
ם  י מ מ ו ת ש מ ו ם  י ל ה ב נ ו  נ ד מ ע
לראות עין בעין איך שהגינה עלינו 
הן  פולה,  הכ אב  בוד  כי ות  מצו

אב שלי שנסעתי לבקר -הכיבוד 
אב -את אבי שליט"א, והן הכיבוד 

ל  כ ל  ע ר  ת י ו ו ש ה  ש מ י  נ ב ל  ש
התוכניות שלו כדי לקיים מצוות 
בכל  עמי  ולהשתתף  כיבוד אב 
המסעות שלי אצל אבי והעליה 

 למירון, ובזכות זה ניצלו חייו תודות לקל.
ממשיך ר' אהרן ואומר: אני חשבתי שאני 
נוסע לצורך אבי, אבל באמת נסעתי לצורך בני 
משה, להציל את חייו... כעת רק נותר לנו להתבונן 
לראות עין בעין במה שהתורה הבטיחה ואמרה 
כ, יב) "כבד את אביך ואת אמך למען  (שמות 

 יאריכון ימיך".
וכמה חשוב להקפיד על המצווה הנדירה 

 שבורא עולם נתן לנו במתנה.
ל “ ר מגור זצ “ וכמו שידוע הווארט של האדמו 

על אותו הזמן שדמא בן נתינא כיבד את הוריו 
יים  שהגו כך  על  בשמים  גדול  קטרוג  ועורר 
מכבדים את הוריהם ואם כן מדוע זכה רק בפרה 

 אדומה ולא באבן או מרגלית בשווי של כסף רב.
‘ ל, שה “ ר זצ “ ועל אותה נשימה השיב האדמו 

יתברך טען בפניהם שמצוות כיבוד הורים זו מצווה 
עם סיבה בגלל שההורים שהביאו אותך לעולם 

 כמובן שלא נבגוד בהם.
ואילו עם ישראל כעת קונים פרה אדומה 
פרה אדומה הסיבה  מצוות  רב, ואילו  בכסף 
שעליה נצטוו לא ידועה לאף אדם, ולמרות זאת 
בלי לברר את פרטיה וסודותיה הם הולכים וקונים 
פרה אדומה בשווי של כסף רב ולכן מעלתם 

 גדולה יותר בהרבה ממעלתם של הגויים.
בואו וננצל את המצווה החשובה של כיבוד 
הורים ונראה אהבה לבורא עולם על ידי שנכבד 

 ונקיים את תורתו בשלימות.

 סיפור לשבת

אני חשבתי 
שאני נוסע 
לצורך אבי, 
אבל באמת 

נסעתי לצורך 
בני משה, 
להציל את 

 חייו...

 

 מעלתה של הציצית

אל משה אספה לי שבעים ‘ ויאמר ה”
איש מזקני ישראל אשר ידעת כי דבר אל 

בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם 
ציצת על כנפי בגדיהם לדורתם ונתנו על 

(טו, לח)“ ציצת הכנף פתיל תכלת  

העובדה 
שיוצאים אנחנו 
ידי חובת זכירת 
יציאת מצרים 
דווקא בפרשת 
ציצית מורה על 
קשר הדוק בין 
יציאת מצרים. 
 מהו?

פור ללשבת ללשבבס פו ס



אחד הרבנים סיפר כי זכה פעם לשהות בביתו של הגאון הקדוש רבנו מאיר אביחצירא זצוק"ל 
שבאשדוד, והנה בהגיע זמן תפילת המנחה, הלך עם הרב לבית הכנסת ודיברו בדרך בדברי תורה. 
לפני שהספיק לסיים הרב את דברי התורה, הגיעו קרוב לפתח בית הכנסת, הפסיק הרב באמצע 
הדברים, והחלו ידיו לרעוד ופניו להרצין ולהראות אותות פחד וחלחלה, עד כדי כך שהרב האורח 
שליוה את רבי מאיר חשב שקרה לו משהו. ואך כשהגיע לפתח בית הכנסת המתין כחצי דקה, 
והשתחווה השתחוויה גדולה לכיוון ההיכל, שם יד על יד, וכך נכנס בפחד גדול עד ההיכל, השתחווה 
שוב ונישק את ההיכל. לאחר מכן חזר אחורנית כשפניו כלפי ההיכל, ורמז לאותו חכם שיבוא לחדר 
צדדי ושם יסיים את דברי התורה. מכאן נלמד מוסר כליות, היאך להזהר בקדושת בית הכנסת. לא 

 בחינם זכה הרב לחולל ניסים ונפלאות נוראים, ולהיות אחד מבני עליה ומגדולי התורה שבדור.
 

סיפר הגאון רב רבנן רבנו עזרא עטיה בשם המקובל הגדול רבי שאול דוויק זצ"ל: לפני כמאה שנה 
ערכו אסיפה בבית הכנסת בעיר העתיקה בירושלים, והמשתתפים סיכמו ביניהם שכל מי שמתפלל 
בבית הכנסת שם, יקבל על עצמו להקפיד לכוון בשם ה' בעמידה: 'אדון הכל היה הווה ויהיה' בשילוב 
'הוויה' ו'אדנות', [כמו שמצוי בסידורי הספרדים באותיות קטנות.] וכך היה. אולם במשך הזמן, חשו 
חלק מהציבור שהדבר קשה להם, והשתמטו והלכו להתפלל במקום אחר. עד אשר לאחר תקופה 
מסויימת התבטל המנהג לגמרי. לילה אחת ורבי שאול ישן על מיטתו, באו אליו בחלום, ואמרו לו: למה 
הפסקתם מהדבר הזה?! תדעו שכשהייתם מכוונים, בכל פעם הייתם מעלים את השכינה מבור עמוק 
עמוק עד הכתר העליון למעלה, וחסד גדול עשיתם עם השכינה, ועכשו אין מנחם לה. ומששמע זאת 

 הרב, אסף שוב את המתפללים וחזרו למנהגם. (הרב בן ציון מוצפי שליט"א) 
 

מסופר על רבי אהרן קוטלר זצ"ל, שפעם אחת יצא מביתו בלוויית אחד ממקורביו. הם ירדו במדרגות 
ופסעו לעבר הרכב כשלפתע נעצר הרב ואמר: "אוי, שכחתי משהו בבית!", ומיד נכנס חזרה לבניין בו 
הוא גר. הוא עלה שוב את כל המדרגות, פתח את דלת הבית ואמר לאשתו: "להתראות!"... אותו אדם 
שהיה עם רבי אהרן באותו זמן סיפר, שהחיוך הקורן שעלה על פני הרבנית לא ישכח מליבו לעולם! 
הגר"י מסלנט זצ"ל אמר: "לומר לאשה שהמרק שבשלה הוא טעים, הוא כמו שאומרים לראש ישיבה 
שהתרוץ שלו על הרמב"ם הוא נפלא",  תמיד לשבח ולהעריך ולהודות ולהוקיר את אשתו ואשתך 

 תחזיר כפליים.
 

מעשה שקרה באחד מבתי הספר היסודיים ממחיש את ערכו של העידוד, כתוצאה מטעות טכנית 
הרעיף מחנך הכיתה שבחים מוטעים באוזניהם של הורי אחד התלמידים הגרועים ביותר בכיתה 
בחושבו שהוא מדבר על ילד אחר. השבחים שלא היו שייכים הגיעו לאזני הילד שהערכתו העצמית 
עלתה פלאים על אף פליאתו מהשבחים המוגזמים, הוא החל להשקיע בעצמו, ותוך תקופה קצרה 
הפך באמת לאחד התלמידים הטובים שבכיתה, כשגילה את הפוטנציאל הבלתי מנוצל שבו. תמיד 

 לשבח את התלמידים וכן את בניו ובנותיו ורעיתו וכל הסובבים אותו.
 

מעשה שהיה עם הרב לופס רבה של עכו שישב סנדק ובא אליו הצלם של האירוע לקבל ברכה 
לילדים ,שנים רבות הוא ללא ילדים  הרב אמר לו ישנם תמונות לא צנועות בחזית חנותך של הצילום  
תסיר את  התמונות ותפקד הוא לא התייחס לדברי הרב ולא הוריד את התמונות לאחר זמן שוב ביקש 
ברכה אמר לו אמרתי תוריד את התמונות בפעם השנית  הוא אכן הוריד את התמונות ונפקד בילדים 

 מה מנע ממנו ילדים תמונות לא צנועות  ככל שיש יותר צניעות יש יותר ברכה והצלחה    .
  

השעה שלוש באחת מלילותיו של חודש אלול תשע"ב, השחר טרם הפציע, העולם נם את שנתו, 
אחרון המאחרים נכנס מכבר לישון לקראת היום החדש העומד בפתח. והנה בבית מעונו של מרן הרב 
עובדיה זצ"ל דפיקות חרישות קטעו את הדממה, אחד מבני הבית שקם לראות את מקור הרעש, גילה 
את מרן שקוע בעומק עיונו כהרגלו וברגלו השמאלית מכה חרישית על רצפת החדר. לפליאתו, השיב 
מרן, עסוק אני כעת בתשובה בדיני תרומות ומעשרות, וחושש אני כי מרוב עייפותי לא אוכל להתרכז 

 בעומק העניין, על כן מכה אני ברגלי כדי לעורר את עצמי, שאוכל להמשיך בלימודי .

 סיפורים מחזקים  
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היאך רב אשי הסתכן 
 לשלוח יד במאכל המלך?

במסכת כתובות (סא.) מסופר שמר זוטרא ורב אשי ישבו 
על פתח מלך פרס, בינתיים עבר לפניהם מלצר המלך עם 
מיני מאכלים ותבשילים למלך, באותה שעה הבחין רב 
אשי שמר זוטרא חוורו פניו מפני תאוות המאכל, מיד נטל 
רב אשי באצבעו מתבשיל המלך והניחו בפיו של מר 
זוטרא. נעמד מלצר המלך וטען לרב אשי שבמעשה זה 
ששלח ידו במאכל המלך הפסיד את סעודת המלך, כי 
מעתה אין המאכל ראוי לעלות על שולחנו של המלך. 
בינתיים הגיעו שוטרי המלך ושאלו את רב אשי למה 
הפסיד את סעודת המלך?! נענה רב אשי לשוטרי המלך 
שהעושה מאכל זה אין ראוי שיאכל ממנו המלך כיון שיש 
צרעת בבשר התבשיל. שוטרי המלך חקרו ובדקו ולא 
מצאו כדבריו, עד שרב אשי שאל על אחת מחתיכות 

 הבשר האם בדקוהו ונעשה נס ומצאו כדבריו.
אמרו רבנן לרב אשי היאך סמכת על הנס לסכן את עצמך 
מפני המלכות, אמר להם מפני שראיתי רוח צרעת פורחת 
על מר זוטרא. וביאר המהרש"א שבמה שרב אשי הפסיד 
את סעודת המלך סיכן את עצמו הרבה יותר ממה שמר 
זוטרא היה שרוי בסכנה מפני שאחזו בולמוס. ולפי זה צ"ע 
כיצד הניח רב אשי את דעתם של רבנן במה שהכניס 
עצמו לסכנת מיתה, שהרי המלך היה עלול להורגו כדין 

 מורד במלכות במה שהפסיד את סעודתו?
 

 יישוב א'
להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חבירו 

 מסכנה
יש לתלות יישוב קושיא זו במחלוקת הפוסקים שנתבאר 
לעיל (סימן ה'), אודות חיוב מכניס עצמו בספק סכנה 
להציל חבירו מוודאי סכנה, שלדעת הבית יוסף (חו"מ סי' 
תכ"ו) שפוסק את ההגהות מימוני בשם הירושלמי שחייב 
להכניס עצמו בספק סכנה להצלת חבירו, אבל דעת 
הרדב"ז (ח"ג סי' תרכ"ה) שאסור להכניס עצמו לספק סכנה 

 כדי להציל חבירו.
והנה לדברי הבית יוסף כמו כן ניחא כאן הטעם שרב אשי 
הכניס עצמו בסכנת מיתה כדי להציל את מר זוטרא 
מסכנה, וכדתנן ביומא (פב.) עוברה שהריחה מאכילין 
אותה עד שתשיב נפשה, ואיתא שם בגמרא עוברה 
שהריחה בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב 
ומניחין לה על פיה, אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו 
מאכילין אותה רוטב עצמה, ואם נתיישבה דעתה מוטב, 
ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו, שאין לך דבר שעומד 
בפני פקוח נפש. והשטמ"ק בכתובות (שם) כתב בשם 
הרא"ה שממעשה זה של רב אשי ומר זוטרא יש ללמוד 
שמי שנעשה חיוור מפני תאוות המאכל סכנה היא לו ודנין 
אותו כעוברה שהריחה, שאין דין זה אמור דוקא במעוברת 
אלא אפי' כל אדם, ומה שאמרו עוברה שהריחה, היינו 
מפני שבדרך כלל סכנה זו מצויה אצלה יותר. וכן דקדק 
החתם סופר בכתובות (שם) שממעשה זה שרב אשי הכניס 
עצמו בסכנה להצלתו של מר זוטרא וכדברי המהרש"א 
הנ"ל מוכח שמותר להכניס עצמו לספק סכנה אפילו 
שהסכנה שלו גדולה כדי להציל את חבירו. וכן דקדק 

 בשו"ת יביע אומר (ח"ט חו"מ סי' י"ב).
אלא שיש להקשות שהבית יוסף (שם) כתב הטעם שמותר 
מפני שהמציל ספק וחבירו בסכנה ודאית, וי"ל דמכל מקום 
אף כששניהם ספק רשאי להסתכן, אף שסכנת הניצול 
פחותה מהמציל, דשניהם ספק ועוד שהמציל דעתו צלולה 

 יותר.
ושמא יש לומר שאף לדעת הרדב"ז במקרה של רב אשי 
בדין הסתכן להצלת מר זוטרא, כיון שהסכנה של מר 
זוטרא היתה לפנינו, וסכנת רב אשי רחוקה, שהמלך לא 
ימיתהו בלא דין ומשפט, לכן בזה אף הרדב"ז יודה שרשאי 

 להסתכן בשביל הצלת חבירו.

 

  
 לק"ל

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם מחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פורר

 הודעה חשובה!
 ה בגיליון הבא.“סים יפורסמו אי“ש 45שמות הזוכים בהגרלת סיומי 

ושוב בשם משפחות הרוגי האסון נבקש להודות לכל אחד 
ואחד שנטל על עצמו לפחות מסכת אחת ובכך סייע להשלמת 

 המבצע.
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. רּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען"  "ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָית�

. ַע"  "ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוׁש�

 

. "ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ" 

. "ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא" 
 

 -  

.

 

. "ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכַֹח ה' ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר" 

 

"ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה" 
.



  

 

שמונה-עשרה בעמידה, לימוד תורה בישיבה?
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 !וקריה"ת התפילה יין בשעתנא לא לע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

  שלח תשפ"א                         פרשת 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ת ָהָאֶר  ים מֹוִצֵאי ִדּבַ ֻמתּו ָהֲאָנׁשִ ה עָ ץ ָר ַוּיָ
ָפה ִלְפֵני ה' ּגֵ ּמַ   )יד, לז( ּבַ

הקב"ה מקפיד על מי שלא מעריך את מתנת ארץ ישראל, 
ובפרט על מי שחלילה מדבר רעה ומוציא דיבה על ארץ 

  הקודש. 

*   *   *  

 דב סוקולובסקי רבי, מעלה של בירושלים היה צדיק איש
 'מיר' של הנערץ רבה של חביבו חתנו. עדן ונשמת, שמו

 עד. ד"הי קמאי צבי אברהם רבי הצדיק הגאון, שבליטא
 של מבואותיה בין והלך היה חי שנים קצת יותר מעשר לפני

 בחסד, בתורה הגדושות שנותיו תשעים מטען על ירושלים
 רק היה, לחכמה סייג של שתיקה אפוף. לכת ובהצנע
 העושר בצבץ וממנו, הדומיה בחומות חריץ נסדק לעתים
 עולם גדולי בצל חיים שנות תשעים של החיים תורת, הספון

 הוא, והמופלא המדהים, דלהלן הסיפור. הימים ובסערות
 בפלך סכר היבקעות של ברגע שנכחו אנשים בו שזכו שלל

  . הון ששווה שלל. השתיקה

 בעל, אמיד יהודי חי מיר בעיר: ל"זצ דב רבי סיפר וכך
 היתה והברכה, לעיר וקרובים מוצלחים היו נכסיו .בעמיו
 שתצדיק סיבה כל נשקפה שלא באופן, ידיו במעשי שרויה
 בהיר ביום פשטה זאת למרות. חייו במערך שהוא כל שינוי

 את ומוכר עסקיו כל את פלוני מחסל שאותו השמועה
 אותו: לבוא איחרה לא התשובה .?היתכן? מדוע. מטלטליו

 לארץ ולעלות ממקומו לעקור החליט חם רגש בעל יהודי
 מצוות בגופו ולקיים עפרה את לחון ,הקודש ארץ, ישראל

  . ישראל ארץ ישוב

 למעשהו ואהדה חיבה של גלים, גלים הכתה השמועה
 להיפרד העיירה בני התאספו הפרידה יום בבוא. הנאצל

 סמויה ובקנאה הנכספת לארץ בערגה, קודש ברגשי ממנו
. ישראל לארץ לעלות: זכו לא חריםשא למה הוא שזכה על
 בירושלים הבאה לשנה: "המברכים כנגד ענה הוא אף

  . ירושלימה ניופ הועיד ומשם, יחד" כולנו -הבנויה 

 אלמלי, נשכח כבר היה האירוע, חדשים ואולי שבועות עברו
, חזר הוא. מיר בשערי אותו יהודי פתאום הופיע בהיר ביום
   .?קרה מה. עקבותיו על שב

 כדי והפעם, הכנסת לבית העיירה בני כל התאספו פעםה גם
מילתא  וכי. ראשון מכלי תיאור. הקודש מארץ חוויות לשמוע

 מעד אלא, מספרים ולא השמועה מפי לא? זוטרתא היא
 אבני את למשש, הארץ עפר על לדרוך שזכה, ממש ראיה

  .ירושלים של הנשמות אוויר את ולנשום המקודשות הכותל

  הארץ את ולתאר לספר והחל בימהה על עלה האיש
 אווירא את, המקדש ואת הקודש את, יושביה ואת הטובה
 והציבור, בפאתוס מתאר הוא. זיווה נועם ואת ישראל דארץ
 של בשיא ואז.... מילה כל בצמא ושותה בשקיקה שומע

 את לתאר נוגה בקול עבר והוא, פניו נתכרכמו, התיאור
  . ישראל בארץ הקשה הכלכלי המצב

 אין. מנשוא קשה שם "לחיות, האיש אמר  אבל..." "אבל...
  . מוצא" וחסרי קשים החיים, הטף לפי אוכל אין, פרנסה

 שרויים בו החיים לחץ ואת הדחק את ותיאר המשיך הוא
 שפלט עד דעתו נתקררה ולא, היה שאכן כפי - הישוב אנשי
 במיר כבשה להיות עדיף: "הקשה הבא המשפט את מפיו

   .ישראל..." בארץ אדם תלהיו מאשר

: בד' ר מספר. הסיפור של הדרמטי לשיאו דב רבי מגיע וכאן
 התחוללה המזועזע הקהל עיני ולנוכח, מפיו יצאו "הדברים

 כל, נפלו פניו, מוחי שבץ ברגע בו כנראה חטף האיש: זוועה
 גם, נפל לא הוא. ארצה אט אט צונח החל והוא נשמט גופו
 התנוונו אלא פשוט... שריריו, הכרתו איבד ולא התעלף לא

 האיש נותר ספורים רגעים תוך. הושפלה הזקופה וקומתו
 מאד שהזכיר משהו, ארבע על הולך ברכיו ועל ידיו על שרוע

 לא והוא, מפיו ניטל דיבורו גם. ה...כבשה.. של הילוכה את
 הברות, מפיו יצאו שונות הברות רק. לדבר יותר מסוגל היה

  ."...מ מ מ הכבשים של הקבוע להיגוי הן אף שדמו

, בספקנות לסיפור יתייחסו ששומעיו שחשש, ל"זצ דב רבי
 הולך שהיה בעת, ילד בעודו כי זוכר עודנו כי להדגיש טרח

 בית מול עוברים הם היו, החיידר אל גילו בני הילדים עם
 ברכיו על גחון מוטל הוא היה במרפסת שם, ההוא האיש

 היו - ילדים כמו - ילדיםוה ,משונות הברות ופולט וידיו
 אתה, נו: "כנגדו ומתריסים מאשימה אצבע לעברו מניפים

  ...."???ישראל ארץ על הרע לשון לדבר תעז עוד

  ]נפלאים' מתוך 'ליקוטים[                                             



  

ׁש ֵעִצים  ְמְצאּו ִאיׁש ְמקֹׁשֵ                            ַוּיִ
יוֹ  תּבְ ּבָ ַ   )טו, לב( ם ַהׁשּ

העם היהודי לאורך הדורות הקפיד באופן מיוחד על שמירת 
השבת של היחיד והציבור. רגש האחריות והערבות הדדית 

ין הקב"ה במיוחד במצוה זו שהיא בגדר 'אות' התבטא ב
תעודת זהות של כל יהודי באשר משמשת כלעם ישראל, ו

  הוא שם. 

*   *   *  

-חוקי בארצנו הקדושה שררו טרם שעוד בימים, שנים נילפ
 אחר קודש שבת ביום, בימינו שיש כפי, עירוניים עזר

 רחוב[ ירושלים של הראשיים ברחובות רואים היו הצהריים
 חנויות, נוסעות מכוניות: ואיום נורא מחזה ]'וכדו, 'יפו'

 כמו ממש – רוכלים ודוכני ומסעדות קפה בתי, פתוחות
. שבת מחללי נגד והפגינו יצאו כואבים םיהודי .החול בימות

 הבריטים השוטרים מידי שספגו האכזריות והמכות
 לבלי היו, החילונים פורקי העול י"ע שהוסתו, והערבים

  . נשוא

וראש , ביניהם יוסף' 'פורת תלמידי גם נדברו זמן באותו
 לעשות, בראשם זצ"ל יהודה צדקהרבי הגאון הישיבה 

. !נועם בדרכי! אבל - תשב מחללי לריסון ומחאה פעולה
 ונעמדו, צ"אחה בשבת הצעירים יצאו זוגות זוגות כיצד עשו:

 יהודי כל. והפיצוחים הפירות מוכרי, הכושים הרוכלים ליד
 שבת" ,!"היום שבת" :בנימוס לו הזכירו, לקנות שניגש

, הליכות נעימי בחורים לפניו בראותו הלה .!"היום
 שבת" תאבניחו אומרים, מסבירות ופנים נאים במלבושים

  .קנה לאו לאחוריו נסוג ,בושה נתמלא -!" היום

, הבריטים השוטרים בפני עליהם להתלונן ניסו הרוכלים
 הבחורים של זכותם כי השיבו השוטרים אך. הצד מן שעמדו
 שום לשוטרים אין - מתקוטטים או צועקים אינם ואם, לדבר
  . אותם לעכב סיבה

 כל במשך: בבכי פרץ הכושים הרוכלים שאחד פעם קרה
 .!לו מפריעים והנה, ממנו להתפרנס, זה ליום חיכה השבוע

 אמכור ואני, הערב עד המתן: "ואמר ה"זלה רבינו אליו ניגש
 תימכר לא אם …מרכולתך כל את קלה שעה תוך לך

  ."…הכל את מידך בעצמי אקנה, שעה חצי תוך הסחורה

 מכר, השבת יציאת אחרי, הלילה שירד כיון. ועשה אמר
  …רוכלאותו  של סחורהה כל את ספורות בדקות

 שבת' ל'קבלת מביתו רבינו יצא, ערב לפנותאחד  שישי יוםב
 הראשי ברחוב ראה בדרכו. הבוכרים בשכונת הכנסת בבית

 שעדיין הנעליים מצחצחי את, דוד רחוב, השכונה של
 למרות - מלאכתם ועושים שרפרפיהם גבי על יושבים
  .בקרבו נתחמץ ולבו - המאוחרת השעה

, אחים: "בפשטות ואוכיחם אגש אם: לעצמו וחשב עמד
   .?!לקולי ישמע מי", ובאה קרבה השבת

, בקודש וכדרכו, ביותר מקורי רעיון במחשבתו נצנץ לפתע
 הכנסת לבית בזריזות הלך. למחשבה מעשה מיד הסמיך

 סודות חכמי ישישים עשרות התאספו שם, 'אברהמוף' ש"ע
 ק"ש לכבוד ללבוש נהגו אשר, המקובלים תמישיב, ורזים
  . השרת כמלאכי פניהם על נסוך הוד ומראה לבן בגדי

 לקראת השדה לצאת ועמדו החכמים התכוננו שעה באותה
 בשדות, הישוב בפאתי מלכתא שבת פני לקבל, כלה

 ,]ההם הימים של ארזה' 'תל בשכונת[ לעיר מחוץ הפתוחים
 רבינו הרהיב. דנא מתמקד ותלמידיהם ל"האריז גורי כמנהג

 פני להקביל, רבותי, משתדלים הנכם: "ויקרא, בהם ועצר
 …והיחודים הכוונות בכל, ההידור בתכלית מלכתא שבת
 שעדיין, זו שכונה בלב גדרות פורצי לאחינו נעשה מה אבל

 בואו .?!...הנעליים את ומצחצחים ק"ש כניסת עם יושבים
  .!"מלכתא שבת היא, כלה הכנסת בעת לקראתם ונצא

 יצאו ,]שנים בעשרות מהם צעיר שהיה אף[ לקולו הזקנים שמעו
 פונים שהיו תחת. הליכתם מסלול את ושינו הכנסת מבית
 פנו, ארזה' 'תל שכונת לכיוון, מערבה, כלה לקראת תמיד

  . הנעליים מצחצחי לעבר מזרחה הפעם

 ישישים חכמים של קבוצה מרחוק אותם נערים, בראותם
 מן מיהרו ונסו והוד באים לקראתם, שיבה ריעטו, לבן בבגדי

  …בקרבם נפשם עוד כל, ואימה יראה מרוב המקום

 דרכו את סימלה, רבות מיני אחת, זו נפלאה פעולה
 לא מעולם. ומחאה תוכחה בענייני רבינו של המיוחדת
 חיפש אלא, חובה ידי לצאת כדי, בעלמא במחאות התעסק
 כדי יועילו, אשר, וטכסיסים תחבולות אחרי ליבו בחכמת
את   ולגדור – המבוקשת התוצאה את המחאה מן להפיק

  ]'ליהודה תוזא'מתוך [                                         .רצההפ

  )טו, לט( ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ...ְולֹא ָתתּורוּ 

העיניים היא מאבני היסוד של כל יהודי השמירה על קדושת 
, ה ובפרט בימי הקיץקלזו מצוה לא  מצוות.תורה ו שומרה

שכרה רב הן לעומת זאת ש אבל מבואר בספרים הק'
  בעוה"ז והן בעוה"ב. 

*   *   *  

עת צלצל מכשיר הסלולרי של היה זה בשעת ערב מוקדמת, 
 היקר ועל הצג הופיע שמו של המלמד של בנו הרב א.

. הרב א. נחפז לענות, ולאחר דברי שלום ונימוס, נאנח מוישי
'בקשר לבנך 'על לבו של האב: המלמד והנחית מכה אנושה 

מוישי, המידות והיחס לחברים בסדר גמור. אבל בכל הנוגע 
אני מרגיש שהוא פשוט לא קולט. אני מביט  -ללמידה 

בפתקאות שהוא משיב לי מדי יום ראשון, ורואה שגם אתה 



  
מבחין בכך. אינני יודע מה לומר, אולי כדאי לפנות לעזרה 

  '.מקצועית...'

הדברים, ולבו חישב להישבר. עוד באותו  הרב א. שמע את
ערב גמר אומר יחד עם רעייתו, להשקיע בבן כל סכום 
שיידרש, לעשות כל מאמץ אפשרי. הילד נשלח לאבחון 
מקצועי, המסקנות היו לא פשוטות, והוא החל בסבב 

א דרך בנסיון למצו -ביקורים אצל מטפלים מקצועיים 
  ן.להעניק לו יכולת ללמוד, לקלוט ולהבי

כמה עצוב, מאכזב וכואב היה, לגלות שאין כל התקדמות. 
כל המאמצים עולים בתוהו, סכומי העתק יורדים לטמיון, 
הילד לא מתקדם ולו צעד אחד. ליבם של ההורים נשבר 

בתורה  ולההגדולה לראות את בנם ע לרסיסים, התקווה
הולכת ומתנפצת מול עיניהם. הילד פשוט לא מבין, לא 

, לא מצליח להפנים את החומר הלימודי, וכל עזרה קולט
  .א מנצחת את קשייו הרבים!ל -מקצועית 

חולף עוד יום, עוד שבוע, ועוד חודש. שנת הלימודים 
שכן ניכר  -בעיצומה, הילד כבר פסק מללכת לטיפול מקצועי 

שאין לו כל תוצאות. תחת זאת הוא יושב בכיתה ובוהה 
ה. ההורים אך ללא הצלח - באוויר, מנסה להקשיב ולהבין

כבר פכרו ידיהם בייאוש, המלמד חש שניסה לעשות הכל, 
מסתבר שיש בעיות שקשה למצוא אדם שיכול להושיע 

  מהן...

אחד צלצל שוב הסלולרי של  ואז, בהפתעה מוחלטת, ערב
', פתח כמתנשף ללא ''תגיד'ושוב המלמד על הקו:  הרב א.

 .ון שעשיתם?בר האחר'מה היה הד'גינוני נימוס מרובים, 
כבר את הטיפול המקצועי, שכבר  הרי אמרת לי שהוא זנח

ונה אני מזהה שינוי בתקופה האחר -הרמתם ידיים. והנה 
דרסטי, פשוט מהפך! התחלתם טיפול חדש? אולי סירופ 

  אל המלמד בסקרנות.ש - 'טבעי להגברת הריכוז?'

'לא עשינו דבר, וגם לא היינו 'השיב האב,  ,"לא זה ולא זה''
מה  בלי לשתף את המלמד בטיפול החדש. אבלמ -עושים 

' '...נווי במצב? הסבר, הגדר, נו, תספר לאתה אומר, יש שינ
  וי...נפעם לשמוע שיש שינ מתחנן,הפעם, האב היה כ -

לא, זה לא יתכן! הרב א. היקר, זה לא יתכן 'והמלמד בשלו: '
תאום הוא מבין, קולט, יודע. שחל כזה מהפך אצל מוישי. פ

קק לשתי דקות מחשבה, אבל אולי הוא נז -אני שואל שאלה 
רורה, בהירה וקולעת. בתשובה חדה,  -לבסוף הוא משיב 

זה פשוט לא יכול להיות שזה קרה לולא עשיתם משהו!, אז 
אנא, גלה לי את הסוד, אולי אני יכול לעזור בעזרתו 

  ביקש...שב המלמד ו - 'לאחרים!'

'לא עשינו כלום, באמת. אבל אני אבחן את 'והאב בשלו: 
  .''הדברים מקרוב, מותר גם לי ליהנות מהנחת הזו...

ואכן, עוד באותו ערב, בשובו לביתו, ביקש האב ללמוד עם 
הילד שלט שליטה די מלאה  -בנו. למרבה ההפתעה, אכן כן 

בחומר הנלמד, ניכר כי מעיינות החכמה נפתחו במוחו, הוא 
  ן היטב במה עוסקת הסוגיא וגם די שולט במהלכיה. מבי

מעט שאג האב כשהתקשר בשנית למלמד, כ - ''זה נס!''
  .'''אבל אין כאן שום הסבר, זה פשוט קרה!'

אלא שמאחורי המהפך בחייו של הילד, יש גם יש סוד כמוס. 
את הסוד הזה גילה האב לאחד מידידיו, וממנו הגיעו 

שליט"א,  מאיר זילברברגצבי הדברים אל הגה"צ רבי 
חת ארבעים יום לפני אותה שי שסיפר את המעשה כולו:

התחייבות ברורה  ןטלפון, רשם האב לעצמו על פתק קט
ונחרצת: לשמור את העיניים, להימנע מלהביט במקומות 

כשירים שאינם ראויים. עד אותה ובכלל זה במ -אסורים 
יונות מרובים קבלה, החזיק האב במכשיר סלולרי שיש בו נס

בשמירת העיניים, מכשיר שאין דעת חכמים נוחה ממנו. 
היה קשה לו להתנתק, אבל הוא החליט בכל הכח, בעוז 

כדי  -ובתעצומות, והתנתק מהמכשיר בגבורה עילאית 
הג האב ערב, נובכדי להחזיק מעמד, מדי  לשמור את עיניו!

 של ולקבל כוחות ואנרגיות ליום נוסף ןהקט להביט בפתק
, התפלל מכןאחר למאבק עוצמתי למען קדושת עיניו. 

בשקט תפילה קצרה ודומעת לבורא עולם, כי הודות לעמלו 
למען קדושת עיניו, יזכה לברכה בעמלו למען הצלחת ילדיו. 
זה הכל: שתי דקות יומיות של התחזקות למען קדושת 
העיניים, ואחר כך דקה של תפילה כי העמל בשמירת 

לו הבנים'. משוואה יק לו הקלה ב'עמלנו איענ -העיניים 
  פשוטה, אותה ביקש בתחנונים...

חל בהנהגה מהלילה בו ה -יום, בדיוק!  40 וראו זה פלא,
הימים הללו שמר את עיניו מכל  40במשך  -הזו, וכמובן 

משמר, קיבל את שיחת הטלפון הנרגשת מהמלמד. בעיניו 
עים יום ראה, בעיניים הזכות והטהורות שהתקדשו בארב

של מלחמה על קדושת העיניים, בעיניים הללו זכה וראה 
  את ברכת ה' לשומרי העיניים, את המהפך שחל בנפש בנו.

המלחמה עודה ניטשת, מדי יום ויום. לאב שזכה לראות את 
הנס במו עיניו היא אולי קצת יותר קלה, אך כולנו יכולים 

היתפס אחים יקרים, הסתכלות אסורה עלולה ל ללמוד ממנו:
מלאת הפסדים  ת, רעילה, מזיקה,כהנאה, אבל היא מגושמ

 -ושת העיניים, כן שמירה על קד -קשיים. מנגד  הומעמיס
גם ברחוב, גם בדרכים, גם מול מכשירים, גם מול עיתונים, 

בטיחה חיים היא הדרך המ -גם בחופשות וגם בימי שגרה 
ת חנ -מאושרים וטובים, ואת הגשמת החלום הגדול מכולם 

הרי הילדים הם . הבה נאמץ את שמירת העיניים .מילדינו!
הדבר הכי יקר לנו, אנו מוכנים לעשות הכל למענם. הבה 
נעניק להם גם את זה, נסגור עבורם פוליסת ביטוח 

נבטיח להם צמיחה והתפתחות מיטבית, ו ייםלהצלחתם בח
  .ולעצמנו נבטיח רוב נחת דקדושה!

*   *   *  

בן התשע חלה במחלה הנוראה, נחרדו כאשר נודע כי יענקי 
כולם למשמע הבשורה. הילדים בכיתה החלו להתפלל, 



  
הצוות החינוכי ערך מעמד תפילה מיוחד, כל בני המשפחה 
הקרובה והרחוקה נזעקו לעזרה. שומו שמיים, לפעמים 

וכל לב נמס. ילד בן  -שומעים על טרגדיה שפוקדת משפחה 
הנוראה תשע בלבד שנאלץ לפתע להתמודד עם 

בונו של עולם, איך הורים עומדים יאוי, ר -שבמחלות?! 
  .בבשורה שכזו?!

משפחה מן הקצה אל הקצה. השתנו חיי ה -מאותו יום 
מעתה, המחלקה האונקולוגית בבית החולים 'איכילוב' 
הפכה לביתו הראשון של אב המשפחה, כשהבית בירושלים 

יד מיטת  אינו אלא הבית השני. שבועות ארוכים 'בילה' על
בנו, בעודו עובר הקרנות וניתוחים, טיפולים וכימותרפיות, 

  ועדיין אין אור בקצה המנהרה...

ויהי באחד הימים, תוך כדי שהאב ממתין ב'איכילוב' לעוד 
טיפול, נכנס לבית הכנסת שבבית החולים, וזווית עינו צדה 
ספר אותו לא הכיר. הוא נטל אותו, החל מעיין בו, והספר 

ו בלמען יעיין  -בש אותו. הוא נטל את הספר עמו פשוט כ
בשעות ההמתנה המרובות בין כתלי בית החולים, ופשוט 

  החל ללמוד בו, דף אחר דף, בשקיקה נמרצת.

אהרן היה זה הספר 'שומר אמונים', אותו חיבר הרה"ק רבי 
זי"ע. במתק לשון ובשפה קולחת, מציג המחבר עצות  ראטה

, להתחזק בקדושה ות היצרודרכים להתגבר על נסיונ
מול הקשיים האורבים לבני דורנו.  ובטהרה, להתמודד

באחד הימים הוא מבחין בפיסקא המובאת בספר, שכל 
מגלה רבה את לבו כמכוות אש, וכך צ -מילה בתוכה 

סביב כל מראה אסור, תמונה  :המחבר מפי צדיקים קדומים
מלאכי קבצים ובאים נ -שאינה ראויה, מחזה שאסור לראותו 

חבלה, הנמשכים אל מראה שאינו טהור, אל משהו שאסור 
לראות. אלו מתקבצים סביב המראה הבעייתי, ומיד כשיהודי 

ליהם, ואלה מחוללים בו שמות, הוא מתחבר א -מביט בו 
  פשוט נכנסים לנשמתו הרוחנית ויוצרים הרס זוועתי...

ומנגד, כאשר אדם מתגבר ואינו רואה ברע, כשאדם מכניע 
הוא מתקדש  -יצרו ומסרב להביט במראה אסור  את

ומתרומם, הופך את עיניו לראויות לראות בזיו השכינה, 
בת הוא זוכה לש -שנותיו  120חר ובעלותו השמימה לא

במקום גבוה ממלאכים נוראי הוד, היות והוא זכה להתגבר 
  ולשמור את עיניו. 

ואם לא די בכך, מוסיף המחבר הבטחה עצומה, נדירה 
כאשר אדם  -בפסוק כתוב 'ושח עיניים יושיע'. כלומר  רה:ויק

מכופף את עיניו, מכפיף את ראשו, שח ורוכן כדי שלא 
לראות מחזה אסור, באותו רגע נפתח פתח אדיר של 
ישועות נשגבות, ה' יתברך פשוט מושיע אותו מכל צרה 

אם אדם זקוק לישועה, אם הוא מבקש  -מדהים!  .וצוקה!
ת כל שעליו לעשות הוא לא לראו שמים, לפתוח לעצמו שערי
כדי שעיניו לא יקלטו את ראשו כופף דברים אסורים, ל

אביו של יענקי, כאילו לא  הדברים נכנסו בלב .מראה מסוכן!
נכתבו אלא עבורו. הוא החל להיזכר כיצד נראית הדרך 

המובילה מירושלים לבית החולים 'איכילוב', כמה אנשים, 
ות, איך נראה האוטובוס ואיך כמה מראות, כמה פרסומ

נראה הרחוב. ה' ירחם, אוקיינוס של נסיונות, זירת קרב 
ארוכה ומתמשכת, שדה מוקשים ענקי. האם הוא שומר את 

הרי כאן בדיוק טמונה ההזדמנות שלו:  -ומנגד  עיניו כראוי?!
בלוטו המבטיח  אינו אלא 'כרטיס גירוד'שדה המוקשים הזה 

הוא יכול להפוך את  - צת מאמץ בעולם לזכות בישועה. בק
הדרך כולה לזירת הזדמנויות, לרצף של ישועות. כל מה 
שנדרש ממנו הוא להתחזק בשמירת העיניים, להיזהר לאן 

והישועה קרובה  -הוא מביט ולהיכן הוא מסתכל, זה הכל 
  .לבוא!

לה על בדמעות של חרטה על העבר וק דמועיניו החלו לע
קיבל על עצמו שלא עוד. נכון, בורא עולם שלח הוא העתיד. 

אותו לכאן, גזר עליו את הנסיון הנורא הזה. אבל הוא לא 
ת עיניו, בדרך, באוטובוס, הוא ישמור א -יישבר ולא יירתע 

ברחוב, בין כתלי בית החולים, כשהוא יוצא לקנות משהו וגם 
לו מפז, ואם יכופף אותן כל כשהוא חוזר. העיניים יקרות 

וא בטוח שהישועה כבר ה -העת, אם ישמור עליהן בגבורה 
  .באה!

גמליאל ואכן, כך בדיוק קרה, כפי שמיטיב לספר הגה"צ רבי 
שליט"א, בספרו 'טיב המעשיות': תקופה קצרה  רבינוביץ'

לאחר שחולל את המהפך, לפתע נקרא האב להתייעצות 
ניצב מנהל המחלקה, ומבשר דחופה. לנגד עיניו הנדהמות 

לו כי בסדרת הצילומים האחרונה ניכרת נסיגה משמעותית 
של המחלה, הילד משוחרר ועליו לחזור רק לביקורות 

  .ולטיפולים מדי פעם!

בתקופה הבאה, הוצרכו האב ובנו להיטלטל בדרכים, 
 החזיק ובחזרה. לאורך כל הדרךת החולים מהבית אל בי

שמר על עיניו, עד שכעבור חודש ו והבטחתו וקבלתבהאב 
וחצי בלבד, נערכה במחלקה מסיבת פרידה נרגשת ליענקי 

הוא  .הצעיר, שהמחלה נעלמה ממנו לחלוטין, כלא היתה!
השתחרר מבית החולים בריא, חזק, רענן ומאושר, 
כשהרופאים מגדירים אותו 'נס רפואי', ורק האב יודע שזה 

  .'נס שמירת העיניים'!

תהלך היום נער, שעתיד חייו היה קרים! בירושלים מיהודים י
הנוראה שבמחלות קיננה בגופו וחוללה בו  ,בסכנה עצומה

שמות, עד הרגע בו שמירת העיניים הגיעה, התגברה, 
ניצחה את המחלה והשיבה את הילד לחיים. אם גם לנו יש 
בעיה לפתור, ישועה לה אנו זקוקים, מחלה הזקוקה 

הכלי בידינו, הבה נשמור את  - וכדו' לרפואה, קושי בפרנסה
וככל  .העיניים ונזכה בהבטחת הבורא 'ושח עיניים יושיע!'

שנשמור את עינינו, ככל שנקפיד על טהרתן, ככל שנוודא 
צמנו כי כך נבטיח לע -שהן זכות וטהורות, נקיות וצחות 

בורא עולם ישלח לנו את ישועותיו ורפואותיו, יעניק לנו חיים 
  .בים, ועין בעין נראה בישועת ה'!מאושרים וטו

 ]הרב אשר קובלסקי- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[
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הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

 'אדם שומע מה 
שהוא חושב' 
- צריך האדם 

לדעת את ערכו, 
ולהחשיב את 
עצמו מבחינת 

'ויגבה ליבו בדרכי 
השם'



 מזל טוב במחלקה הקרדיולוגית 

 11
בורא עולם משלם שכר טוב 10

לעבדיו! ככל שנסגל את תפיסת 
החיים הזו - נזכה לעמוד בגבורה 

מול כל נסיון ושיבוש הרגל



והייתם קדושים לאלוקיכם

הכרכרהאדם יראה לעיניים
ששאלההה:

תשובהה:

2

פעם בצער ממאה 
שלא בצער - אם 
היה כוונתכם לעשות 
נחת רוח לפני לא 
הייתם יגעים וחסרי 
כח מקיום התורה 
והמצוות



שונית אלמוגים

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

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל
11

תורה עם ענווה

עזוב תעזוב עמו

הנהגתו בחינוך ילדים

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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 ְלָהִטיל ִציִצית ִמְצַות - ו"שפ ִמְצָוה (טו, לה) "ִציִצית ָלֶהם ְוָעׂשּו"
ׁש: ַהִחּנּו ָּכַתב. ּבֹו ֶׁשִּנְתַּכָּסה ְּבֶבֶגד ִציִצית  ִנְזּכרֹ  ְלַמַען ַהִּמְצָוה ׁשֹרֶ

 נֹוֵׂשא ְּכמֹו ְלִזָּכרֹון טֹוב יֹוֵתר ָּבעֹוָלם ָּדָבר ְוֵאין, ָּתִמיד ַהֵּׁשם ִמְצוֹות ָּכל
 .ִּבְכסּותֹו ָקבּועַ  ֲאדֹוָניו חֹוַתם

 ּכחַֹ  ּוַמֲעִניָקה, ָהָאָדם ֶׁשל ּגּופֹו ָּכל ֶאת ָאֵכן ְמַלֶּפֶפת ִציִצית ִמְצַות     
 ָהָאָדם ְלַהָּצַלת ְסֻגָּלה ַּגם ָּבּה ֵיׁש, ֶזה ּוִבְגַלל, ַהּגּוף ֶאְבֵרי ְלָכל רּוָחִני

 ִלְקֵצה ַעד ֶׁשָּנַסע ָאָדם אֹותֹו ַעל, ).מד (ְמָנחֹות ֶׁשּמּוָבא ּוְכמֹו, ַהֵחְטא ִמן
 ְוָטְפחּו ִציִצּיֹוָתיו' ד ָּבאּו" ָּדָבר ֶׁשל ּוְבסֹופֹו, ַלְחטֹא ְמָנת ַעל ָהעֹוָלם

 .ַהֵחְטא ִמן ִנַּצל ְוָכ", ָּפָניו ַעל לֹו
 ֶאת ֶׁשָעַבר, ל"זַ  ִפיְנֶקְלְׁשֵטיין ָנָתן ְצִבי' ר, ָיָקר ְיהּוִדי ַעל ְמֻסָּפר     
 ִהִּציָלה - ְּביֹוֵתר ָּבּה ֶׁשִּנְזַהר ִציִצית ּוִמְצַות, ַהּׁשֹוָאה מֹוְראֹות ָּכל

 ִנְתַקל ַהְּפָעִמים ְּבַאַחת. ָּבטּוחַ  ִמָּמֶות ְּפָעִמים ְוַכָּמה ַּכָּמה אֹותֹו
 ְּכֵדי ֶאְקָּדחֹו ֶאת ָׁשַלף ּוְכָבר, ְיהּוִדי ַלֲהֹרג ֶׁשִהְתַּכֵּון ש"ימ ְּבָנאִצי
 .ְּבָקְרָּבנֹו ִלירֹות

 ַלְּיהּוִדי ָהָרָׁשע ֵּבין ְוַלְחֹצץ ַלֲעֹמד ּוִמֵהר, ָּכ ָנָתן ְצִבי' ר ָרָאה     
 ַלֲהֹרג רֹוֶצה ַאָּתה ִאם' ֵלב ְּבֹאֶמץ ַלָּנאִצי צֹוֵעק ֶׁשהּוא ּתֹו, ָהֻאְמָלל
 ֶאת ִּכֵּון ּוְכָבר, ְמֹאד ִהְתַרֵּגז ַההּוא ַהֶּגְרָמִני'. אֹוִתי ַּתֲהֹרג, ִמיֶׁשהּו
 .'ַּתְפִקידֹו ְּבִמּלּוי' לֹו ֶׁשִהְפִריעַ , ִפיְנֶקְלְׁשֵטיין ְלֵעֶבר ֶאְקָּדחֹו

 ,אֹוִתי ַּתֲהֹרג ִאם: 'ְוָאַמר, ִּפיו ֶאת ַהַּמִּציל ַהְּיהּוִדי ָּפַתח ָאז ֲאָבל     
 ּוְבִנֵּסי'?! ִמֶּמִּני יֹוֵתר ְוֶנֱאָמן ָמסּור עֹוֵבד ַהְּׁשִליִׁשי ָהַרְי ִיְמָצא ֵמֵהיָכן
 .ָנָתן ְצִבי' ר ֶאת ְוִׁשְחֵרר, ַהֶהֶדק ֵמַעל ֶאְצָּבעֹו ֶאת ַהָּנאִצי הֹוִריד ִנִּסים

 ְלַאַחר ֲאָבל, ַהָּנאִצי ַהָּצָבא ֶׁשל ְׁשמֹו ַּכָּידּועַ  ָהָיה' ַהְּׁשִליִׁשי ָהַרְי'     
 ִהְתַּכֵּון, ַלָּנאִצי ַההּוא ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ֶׁשְּבָאְמרֹו ָנָתן ְצִבי' ר ִהְסִּביר ִמֵּכן

 -ַלֹּכל ּוֵמַעל, ּוִבְמִסירּות ְּבֶנֱאָמנּות עֹוְבדֹו ֶׁשהּוא', ָהעֹוָלם ֲאדֹון'לַ 
 ַּבְּתקּופֹות ַּגם ִקֵּים אֹוָתּה, ִציִצית ְּבִמְצַות ְּדֵבקּותֹו ֶאת מֹוִכיחַ 

 .ַּבּׁשֹוָאה ֶׁשְּפָקדּוהּו ְּביֹוֵתר ַהָּקׁשֹות

 ְצִבי' ר ְיֵדי ַעל ְוִנַּצל, ַּבְּתִחָּלה ְלָהְרגֹו ִּבֵּקׁש ֶׁשַהָּנאִצי ַהְּיהּוִדי, ְוַאַּגב     
 ...ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה ְּבִמיְנֶכן ַהּיֹום ַעד ַחי, ָנָתן
 .ִציִצית ֶׁשְּבִמְצַות ַהְּׁשִמיָרה ֶאת ַהַּמְמִחיׁש נֹוָסף ִסּפּור ְוִהֵּנה     
 ַיֲעֹקב ַאְבָרָהם ַרִּבי ג"הרה, ַהְּבִרית ְּבַאְרצֹות ַהִּמְתּגֹוֵרר ָאִחי ֶּבן     

 ְּבַתֲחַנת ַּבַּלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַמד ְיהּוִדי ַעל ִסֵּפר, ִזיְלֶּבְרְׁשֵטין
 ְוֶנֶפׁש, ֵמֲאָנִׁשים ֵריק ָהָיה ַהָּמקֹום. ֶׁשָּתבֹוא ְלַרֶּכֶבת ְוִהְמִּתין ָהַרֶּכֶבת

 .ָּבֵאזֹור ִנְרֲאָתה לאֹ  ַחָּיה
 ֶאת ָלֶהם ִלְמֹסר ִמֶּמּנּו ְודֹוְרִׁשים, ַּבְרָנִׁשים ְׁשֵני ַמִּגיִעים ְלֶפַתע     

 ַּבּׁשֹוְדִדים ְלַהְתרֹות ְוֶהְחִליט, ְוַתֲעצּומֹות ֹעז ָלַבׁש ַהְּיהּוִדי. ַּכְסּפֹו
ים ֵיׁש, ִּתְראּו' ָלֶהם ְוָאַמר', ְיהּוִדי ִסְגנֹון'ּבְ   יֹוֵׁשב ְוהּוא, ַּבָּׁשַמִים ֱאלֹקִ

 ...'ֵּתָעְנׁשּו, ַהֶּכֶסף ֶאת ִמֶּמִּני ִּתְגְזלּו ִאם. ַהֹּכל ֶאת ְורֹוֶאה
 ֶאת ָּתַחב ַאף ֵמֶהם ְוֶאָחד, ִּבְדָבָריו ִהְׁשִּגיחּו לאֹ  ַּכּמּוָבן ֵהם     

 ָהִאיִׁשי ָהַאְרָנק ֶאת ִמָּׁשם ִלְׁשלףֹ  ְּכֵדי, ַהְּיהּוִדי ֶׁשל ְלִכיסֹו ֶאְצְּבעֹוָתיו
 ,ֵמַהִּכיס ַהִּמְׂשָּתְרִכים מּוָזִרים חּוִטים...ּבְ  ַמְרִּגיׁש הּוא ִּפְתאֹום. ֶׁשּלֹו
 ...ָׁשם עֹוִׂשים ַהָּללּו ַהחּוִטים ָמה ָיַדע ְולאֹ 
 ֶׁשאּוַלי ֵּביֵניֶהם ְלִהְתַלֵחׁש ַהְּׁשַנִים ִהְתִחילּו ָצפּוי ִּבְלִּתי ְּבֹאֶפן     

 ,ָהִאיׁש ׁשֹוֵלט ָּבֶהם' ֲעצּוִמים ֹכחֹות'לְ  ֶהֵּכר ִסיָמֵני ֵהם ַהָּללּו ַהחּוִטים
 ,ַלִּכיס ָידֹו ֶׁשִהְכִניס ַהּׁשֹוֵדד... ָּבֶהם ִלְפֹּגעַ  ָעלּול הּוא ּוְבֶאְמָצעּוָתם

 ֶהְחִליט, ַהִּציִצית חּוֵטי ַּכּמּוָבן ֶׁשָהיּו, ַהּמּוָזִרים ַּבחּוִטים ְוִהְרִּגיׁש
 ְּכַלֵּפי ַעְצמֹו ֶאת ִהְכִניעַ  ַהֵּׁשִני ְוִאּלּו, ּבֹו ַנְפׁשֹו עֹוד ָּכל ֵמַהָּמקֹום ִלְברחַֹ 

 ...ֶׁשִּיְרֶצה ָמקֹום ְלָכל ְלַהִּסיעֹו לֹו ְוִהִּציעַ , ַהְּיהּוִדי
 ֶאת ָּבּה ֵיׁש, ַהּגּוף ָּכל ֶאת ַמִּקיָפה ִציִצית ֶׁשִּמְצַות ִמּׁשּום ַּדְוָקא     

 ַהּנֹוָסף ְוַהִּמְקֶרה, ָקִׁשים ֵמֵארּוִעים ְוִלְפּדֹותֹו ָהָאָדם ֶאת ְלַהִּציל ַהּכחַֹ 
 ִיְצָחק ַרִּבי ַהָּגאֹון ָלנּו ִסֵּפר ָּכ, ִהְתַרֵחׁש ַהִּמְקֶרה .יֹוִכיחַ  ֶׁשְּלָפֵנינּו

 ּתֹוָרה ֶּבן ִעם, ֵסֶפר ְּבִקְרַית ִלְצִעיִרים ְסַלּבֹוְדָקה ְיִׁשיַבת רֹאׁש ַּכֲהָנא
. ַהָּקָׁשה ַּבַּמֲחָלה ע"ל ֶׁשָחָלה, ִמּדֹות ּוַבַעל ַּבּתֹוָרה ָעֵמל, ֻמְבָהק
 ִמְתַיֵּסר, ַהֻּמְבָחרֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהְיִׁשיבֹות ְּבַאַחת ַהּלֹוֵמד, ַהָּצִעיר
ִכימֹוֵתַרִּפִּיים ְּבֵבית ִטּפּוִלים ְלַקֵּבל ְוָלַאֲחרֹוָנה ֵהֵחל, ֲאיִֻּמים ִיּסּוִרים

 

ַהַהָּצָלה ִּבְזכּות 
 ִמְצַות ִציִצית

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
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7:14 

:  השבת יציאת
8:28 

 :רבנו תם
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 .ַהחֹוִלים 
 ַהִּטּפּול ֶאת ְלַקֵּבל ֶׁשְּכֵדי ָהָאחֹות לֹו ָאְמָרה ַהַּמְחָלָקה ֶאל ְּבבֹואֹו     
 ְּבָגָדיו ֶאת ְלַהְחִליף ָעָליו ְוָלֵכן, ְסֵטִריִלִּיים ְּבָגִדים ִלְלּבׁשֹ  ָצִרי הּוא

 ֶׁשְּבֵבית ֶׁשֵּכיָון ֶאָּלא, ְלָכ ִהְסִּכים ַהָּבחּור. ַהחֹוִלים ֵּבית ֶׁשל ְּבֵאֶּלה
 ִציִצית ַהָּבא ַלִּטּפּול ִעּמֹו ֵהִביא, ַּכְנפֹות ַאְרַּבע ֶׁשל ֶּבֶגד ֵאין ַהחֹוִלים
ֶצת ְמֻכֶּבֶסת  ְלֶבֶגד ַהחֹוִלים ֵּבית ְּדִריַׁשת ַעל ֶׁשַּתֲעֶנה ָּכזֹו, ֵהיֵטב ּוְמגֹהֶ
 .ְסֵטִריִלי

 ֶׁשל ַהְּבָגִדים ַעל ֶׁשּלֹו ָקָטן ַהַּטִּלית ֶאת ָהָאחֹות ָרֲאָתה ַּכֲאֶׁשר     
 ֶאת ֶׁשָּיִסיר ַעד ַהִּטּפּול ֶאת ַלֲעברֹ  יּוַכל ֶׁשּלאֹ  לֹו ָאְמָרה, ַהחֹוִלים ֵּבית

 ְמֻכָּבס ְּבֶבֶגד ֶׁשַהְמֻדָּבר ָלּה ְלַהְסִּביר ִנְסיֹונֹוָתיו ָּכל. ֵמָעָליו ַהִּציִצית
 ַהִּטּפּול ֶאת לֹו ְלַהֲעִניק ֵסְרָבה ְוָהָאחֹות, ַּבּתֹהּו ָעלּו, ְוָנִקי

 ֶאת ְלהֹוִריד הּוא ַאף ְוֵסֵרב ְּבַדְעּתֹו ֵאיָתן ָהָיה ַהָּבחּור. ַהִכימֹוֵתַרִּפי
 ְוִהְמִּתין הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהֶּנֱאָמן ְּבנֹו ֵאפֹוא ָיַׁשב. ַהִּציִצית

 .ַלַּמְחָלָקה ִמחּוץ
 ִמְּבִכיֵרי ֶאָחד ַּבָּמקֹום ָחַלף ְּתִמימֹות ָׁשעֹות ָׁשלׁשֹ  ַּכֲעֹבר     

 ָּכאן עֹוֶׂשה הּוא ַמה ַהְּיִׁשיָבה ָּבחּור ֶאת ְוָׁשַאל, ַּבַּמְחָלָקה ָהרֹוְפִאים
 .ַמְמִּתין הּוא ּוְלִמי
 ִנְכַנס ָהרֹוֵפא זֹאת ּוִמֶּׁשָּׁשַמע, ַהְּבָעָיה ֶאת ְּבָפָניו ַהָּבחּור ָׁשַטח     

 ִנְרָּגׁש ִמָּׁשם ָיָצא ַקָּלה ָׁשָעה ּוְלַאַחר, ַהִּטּפּוִלים ֲחַדר ֶאל, ְּפִניָמה
 .ֻּכּלֹו
 .ַּבֲעִליל ִנֶּכֶרת ָהְיָתה ָּפָניו ַעל ַהְּסָעָרה     

 לֹוֵהִׁשיב, ָּכ ָּכל ִנְסָער הּוא ְוָלָּמה ָמה ַעל ַהָּבחּור ִמֶּׁשָּׁשֲאלּו     
 לֹוַהַּמִּגיעַ  ַהִּטּפּול ֶאת ִויַקֵּבל ַלַּמְחָלָקה ִיָּכֵנס ַהּכלֹ  ֶׁשִּלְפֵני ָהרֹוֵפא

 ָאַמר", ְּבֵסֶדר ְוַהֹּכל ָהָאחֹות ִעם ִּדַּבְרִּתי: "ָעָליו ָקָטן ְּכֶׁשַהַּטִּלית
 ."ִהְתַרַּגְׁשִּתי ָלָּמה ְל ֲאַסֵּפר ָּכ ַאַחר. "ַלָּבחּור

 ּוְכֶׁשְּדָמעֹות, ַהָּבחּור ֶאל ָהרֹוֵפא ִנַּגׁש, ַהָּקֶׁשה ַהִּטּפּול ְּבֹתם     
 ַהַּפַעם ֲאָבל, ִמְצוֹות ֲעַדִין ׁשֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו ְיהּוִדי ֲאִני: לֹו ָאַמר ְּבֵעיָניו
ים ֵּכיַצד ִלְראֹות ָזִכיִתי  ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי. ִמְצוֹוָתיו ׁשֹוְמֵרי ַעל ׁשֹוֵמר ָהֱאלֹקִ

 ַהִּציִצית ִעם ְּבָעָיה ָּכל ֶׁשֵאין ָהָאחֹות ֶאת ְלַׁשְכֵנעַ  ְּכֵדי ַלַּמְחָלָקה
 ִנְדַהְמִּתי ְּמאדֹ  ּוַמה, ְמַקֵּבל ַאָּתה ִטּפּול ֵאיֶזה ִלְראֹות ָרִציִתי, ֶׁשְּל

 ֶׁשֵאינֹו ָׁשגּוי ִטּפּול, ִּבְׁשָגָגה, ְלַבֵּצעַ  ִהְתּכֹוְנָנה ֶׁשָהָאחֹות ִלְראֹות
 .ְמִהיָרה ָמֶות ְלַמַּכת ַמָּצְב ֶאת ְלַדְרֵּדר ָעלּול ֶׁשָהָיה, ַמְתִאים

, ִּבְׁשָגָגה ַּכּמּוָבן זֹאת ָעְׂשָתה ֶׁשָהָאחֹות ְוָאַמר הֹוִסיף ָהרֹוֵפא     
 ֶאת ִלְלֹּבׁש ְרצֹוְנ ַעל ְּבֹתֶקף ְועֹוֵמד ִמְתַעֵּקׁש ָהִייתָ  לאֹ  ִאם ֲאָבל"

 ָנתּון ָהִייתָ  ַמָּצב ְּבֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ּוִמי, ִמְתַּבֵּצעַ  ְּכָבר ָהָיה ַהִּטּפּול, ַהִּציִצית
 ָאסֹון ִמְּמ ִנְמַנע, ַהִּטּפּול ֶאת ְלַקֵּבל ִמֶּׁשֵּסַרְבּתָ  ,ַעְכָׁשו. ֶזה ְּבֶרַגע
 ."נֹוָרא
 ָּכל ֶאת ְוִאֵּׁשר ֵאֵלינּו ִהְתַקֵּׁשר ַההּוא ֶׁשַהָּבחּור ְלַצֵּין ִנְׁשַּכח ְולאֹ      

 ֵמַהַּמֲחָלה ַלֲחלּוִטין ְלִהְתַרֵּפא ָזִכיִתי ֵּמָאז'ׁשֶ  ְוהֹוִסיף, ַהִּסּפּור ְּפָרֵטי
 ָּכל ִלְפִליַאת ְוזֹאת, ְּבִיְׂשָרֵאל ַּבִית ְוֵהַקְמִּתי ִהְתַחַּתְנִּתי ,ַהָּקָׁשה

 )ְּבִׂשְמָחה ִמְצוֹות("... ִּבי ֶׁשִּטְּפלּו ָהרֹוְפִאים

 להצליח רוצה הוא: שונים לעניינים זקוק חייו במהלך אדם כל
 הוא. להתחתן מתחנן, בריאות מבקש, פרנסה רוצה ,במבחן

 .בקשה של לשון בכל ממנו ומבקש' לה פונה
 לפנות מיד לא. תודה' לה לומר הכל לפני לזכור צריך תמיד אך     

 מפני. העתיד על ולבקש העבר על להודות לדעת אלא ,בבקשות
 שדבריו זוכה – היום עד שקיבל מה על תודה לומר שיודע שאדם

 עוד לו לתת ירצה יתברך הבורא וכי, בשמיים רוח נחת גורמים
 .להודות גם יודע שהוא מפני, ועוד
 מאד אוהב שהבורא מידה וזוהי, ולהוקיר להעריך יודע הוא     

 פירות על לברך חכמים לו תיקנו, לכן. האדם אצל אותה כשיש
 .בחגים חדשות מצוות על לברך, חדשים

 יהודי. אישית שהכירה מעשה סיפרה ה"ע קנייבסקי הרבנית
 .העתיקה בעיר בירושלים התגורר אחד
 אותו עצר לא זה אך ,קשה מאד היה בביתו הכלכלי המצב     

 בכל הקפיד הוא .ומיוחדת חשובה הנהגה על כוחו בכל מלהקפיד
 בלי, מיד הפרי את לקנות – חדש פרי לשוק שהגיע שראה פעם

 .'שהחיינו' בברכת' לה להודות שיזכה ובלבד, במחירו להתחשב
 

 את מציג שהיה ערבי אחד ירקן היה, הערבי בשוק, והנה     
 .שלו הסחורה

 החנות דרך התפילה אחר בוקר כל עובר היה יהודי אותו בעוד     
 מיד, חדש פרי למדפים שהגיע שראה פעם בכל, הירקן של

 את ומשלם המחיר מה שומע כך אחר ורק, לשקית אותו מכניס
 .סכומו כל
 ושאל כחבר אליו פנה, רבות שנים אותו שהכיר הזה הערבי     

 שלך הכלכלי שהמצב יודע אני הרי. אותך מבין לא אני: "אותו
 .לבית בסיסיים מוצרים לקנות כסף לך יש ובקושי גרוע מאד

 שהגיעו החדשים הפירות את לקנות פעם בכל רץ אתה ומדוע
 .העונה בתחילת יקרים מאד הם הרי, עתה זה

פרי אותו של גדול שפע יהיה, שלוש – שבועיים תמתין אם     
 ."כיס לכל שווה ויהיה ירד המחיר גם וממילא, בחנויות

', שהחיינו' ברכת מצוות ביהדות לנו יש: "יהודי אותו לו ענה     
 שנוכל זה רגע עד והביאנו, שגמלנו הטוב על 'לה מודים בה

 בכמה זאת לדחות ולא 'לה להודות רוצה אני. לו להודות
 ."שבועות

 רוחו וטהרת היהודי של נפשו ממסירות נדהם הערבי המוכר    
 .העולם לבורא להודות בשביל מכספו להקריב שמוכן

 

בזכות ברכת 
 שהחיינו
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ת ִסּפּור  ְלַׁשַּבָ



 
  

 .היהודי של חבר להיות החל הוא מאז
: לו ואמר הערבי אליו פנה, לקנות כשהגיע היהודי, אחד יום     

, בשוק שלו בחנות צדדית דלת פתח הוא". איתי בבקשה בוא"
 מונחים היו שם. לאדמה מתחת גדול למרתף איתו ירד וממנה
 על ושמרו נמוכה בטמפרטורה שהיו וירקות פירות מאד הרבה

 .טריותם
 כמה מונחים היו בו מקום, הפינות לאחת הערבי המוכר ניגש     

 .מדהים מחזה לו והראה... הקרשים את הרים הוא, קרשים
 מונחים היו שבתוכם ,מברזל פחים – תיבות מעין שם היו     

: הערבי המוכר לו אמר. מזהב נפוליאון מטבעות ואלפי מאות
 שיש יודע לא אחד ואף, שלי זה כל! כסף לי חסר שלא לך תדע"

 לי חסר ולא החנות בעל שאני פי על אף, זאת ובכל. זה את לי
, לשוק מגיעים שהם הראשון בשבוע פירות קונה לא אני, כסף
 אני ואז יורדים שהמחירים אני ממתין. כסף של בזבוז על לי חבל

 שאין הכסף את מבזבז שאתה חבל. בכמויות לבית אליי לוקח
 ."לך
 חדשים פירות ממנו לקנות והמשיך אליו התייחס לא היהודי    

 .'שהחיינו' ברכת את לברך שיזכה ובלבד, כהרגלו

 שהוא אלא, כהרגלו בשוק דרכו את היהודי עושה, אחד יום     
 גדול שלט עליה ויש סגורה הגוי של החנות. משונה בדבר מבחין

 .מת הגוי כי
 של פומבית במכירה והחל לחנות בכניסה עמד מוכר דין עורך     

 .המשפחה לטובת שבה התכולה כל עם החנות
 מיד, זאת שראה יהודי ואותו, במחיר הרבו רבים סוחרים     

 .המחיר את העלה
 .!בחנות זכה הוא – ארוך דיון אחר     
 לחנות ונכנס, חייו כל שחסך מסכום, מקדמה שילם הוא     

 .ורעדה ברגש
 כל כי גילה... ו אותם הרים, העצים אל ניגש. למרתף ירד הוא     

 זהב מטבעות של ועצום גדול סכום – שם מונח היה הזהב
 ימי כל ונכדיו בניו כל ואת אותו ולפרנס אותו לעשיר שיכולים

, הבין לא גוי אותו: "ואמר שליש בדמעות' לה היהודי הודה. חייהם
'לה ולהודות' שהחיינו' בברכת להקפיד שזכית כיצד רואה אני אך
 .".!הזה הרב בעושר וזיכני גדול אור' ה לי שהאיר –

 (גליון טוב לחסות בה') !יתברך' לה והשבח ההודאה גדולה כמה

 ישיבת ראש, ל"זצ רוזנברג ברוך רבי הגאון של ימיו בערוב
 פעם הוזמן, )שמונים גיל( גבורות לגיל נשק כשגילו, ְסַלּבֹוְדָקה
 .תלמיד לחתונת

 שנועד, התלמידים אחד של למכוניתו ונכנס מביתו ירד הוא     
 .לשמחה להביאו במיוחד

. בבית מה דבר שכח כי נזכר למכונית כניסתו עם אולם      
 ייאות אם התלמיד את ברוך רבי שאל מראש מחילה בבקשת
 חשוב דבר בבית ששכח כעת נזכר כי, אחדות דקות לו להמתין

 .ולהביאו לשוב ועליו
 נתקל אך, במקומו לעלות עצמו את להציע ניסה הנהג     

 ברוך רבי. הרב נימק", זאת לעשות יכול אני רק. "עיקש בסירוב
 בקומה לביתו עד המדרגות בגרמי טיפס ,מהמכונית יצא

 .בכבידות ונושף נושם, מאומץ כשהוא וחזר השלישית
 מהו לו לגלות ברוך ברבי ודחק הפציר המסוקרן התלמיד     

ורבי, שוב הביתה לעלות טרח שבשבילו כך כל החשוב הדבר

 :תלמוד והצריכה המאלפת הסיבה את לו לגלות נאלץ ברוך
. וכלה חתן שמחת של העניין קצת השתנה בדורנו היום הן"     

 אניסבור. האירוע את שינציח צלם להזמין חתונה בכל נהוג היום
 מעיינים החתונה לאחר הרי כי, וכלה חתן משמחת חלק זה שגם

 שמחים רגעים אותם אל הרואים את מחזיר וזה בתמונות
 .מיוחדת הנאה להם גורם וזה ,בחתונה

 רגעי את גם מנציח הצלם כי גיליתי האחרון בזמן אולם     
 הכלה, החתן את רק ולא, הקידושין וסידור הכתובה כתיבת

 .הקידושין מסדר הרב את אף אלא, והשושבינים
 לכתיבת משתמש הייתי שבו, בכיסי המונח שהעט אלא     

 הלכתי לכן... מדי פשוט עט היה, תלמידים בחתונות הכתובה
, זהב ִּבְדמּוי המצופה, יותר ומכובד יפה עט לקנות הימים באחד

 .שכאלה אירועים עבור במיוחד אותי שישמש
 את איתי לקחת משתדל אני קידושין לסדר מוזמן כשאני תמיד     

 תהיה ולכלה שלחתן :והיחידה האחת מהסיבה, הזה העט
 .יפות יותר מעט ֵיצאו שהתמונות מכך יותר טובה הרגשה

 לעשות לא למה, בנקל זאת לעשות באפשרותי אם והרי     
 הניוז היומי של דרשו) -(הפותח  !?זאת

הרגשה  לתת
 טובה

 ֶׁשל ַמֲעֵׂשיֶהם
 ַצִּדיִקים
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 חידת הגיון:
 ש כאן?י יםמרובעכמה 

 
 
 
 
 

 
 פתרון לחידה מהעלון הקודם:

 .Bצורה 
 

 :בלשיםחידת 
לכבוד חג ריחניות וטעימות פחזניות פתה א להיאי

 .השבועות
, ובאין הקטנים מאחיהגירה את אחד הריח הערב 

 ועוד אחת... רואה נכנס ואכל פחזנייה אחת ועוד אחת
כשיגלתה זאת איילה, כינסה את חמשת אחיה 

מל לגלות מיד מי העז לחמוס מע וותה עליהםציו
 כפיה.

כל ארבעת האחים ענו אמת, חוץ מהגנב עצמו 
 :ששיקר. לפניכם התשובות המלאות שלהם

ן , וגם צביקי לא, כי באותו זמאני לא לקחתי :שוקי
 שחקנו ביחד.

 ימי שקוע במשחק.את שלוראיתי  :דודי
 ולת.כי הוא הלך למכ לקח,בוודאי לא  דודי :צביקי
 ן לי מושג מי לקח., ואילקחתיאני לא  :ימישלו

 לא הייתי בבית בזמן הזה. יוסי:
 אז מי לקח?

 
 מהעלון הקודם: לבלשותפתרון 

גברת כהן אמרה שכשנכנסה ראתה קוביות קרח על 
ם היו צריכי שהרי, הרצפה, וזה לא יכול להיות

 וך כמה דקות.להתנמס ת

, וביררתי מחירים על מים ודלק. נכנסתי לתחנת דלק
 מים ליטר ואילו 5.80 עולה בנזין ליטרש כשראיתי

שהרכב' ה ברוך ואמרתי:' לה הודתי - שקל 10 מנרלים
 ...נזיןב ידי על אלא מים ידי על נוסע לא שלי

 
 המונית שעצרה לאחר, במונית לביתו נסע, זקן אדם

 את מישש, הזקן יצא, ששילם לפני ועוד, ביתו פתח ליד
 נפל שהארנק לי נראה אוי: "רם בקול ואמר, כיסו

 ..."במונית
. וברח הגז דוושת על לחץ מיד, הנהג זאת עכששמ

 מכלוף, אוהו: "לעצמו ואמר רצון בשביעות הזקן חייך
 "...יופי עובד זה, צדק

 
 לי לשלוח נא שלום: "רפואי למוקד מתקשר אחד קמצן

 בלע שלי חבר כי דחוף 68 הצדיקים לכתובת בולנסאמ
 ."'פקקים חולץ'

אל  שלום: "מתקשר שוב הוא דקות מספר לאחר
 פקקים חולץ הצלחתי להשיג ,האמבולנס תשלחו

 ..."אחר
 

 ערבים מוציאים שם רע על כל השאר. 99%-חבל ש

 

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

  a0533180118@gmail.comבאדיבות חיים כץ   חידת ההגיון
 

 

 :בדיחות חידות:

 :הידעת ש :פתגם
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   דבר העורך 
ם ֹמֶׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי  ַוִּיְׁשַלח ֹאתָ " :  )ג,  יג(  כתוב בפרשה

   ." ָּמה הֵ   ל ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָראֵ ה'  
 ַוִּיְׁשַלח ":  תרגוםהלהלן    )קנח  דף',  ג  חלק(  וש הקד  זוהראומר  
זכאים ,  "ִיְׂשָרֵאל   י ְבנֵ   ָראֵׁשי   ֲאָנִׁשים   ֻּכָּלם   ה...ֹמׁשֶ   ֹאָתם כולם 

  .  צה רעהחו לעצמם עלקל הם , אבוישראל היהיו וראשי  
ישראל לארץ  "אם יעלו בני    :רואלא אמ  ? צה זו מדוע לקחו ע 

ישראלאלישר בני  ראשי  מלהיות  אותנו  יעבירו  וימנה ,   ,
במקוממשה אחרים  ראשים  במדבר ,  זכינו  אנחנו  שהרי  נו. 

ישראל בני  ראשי  אבללהיות  נזכה  ישראל  בארץ  ,  ועל  לא   ,
העשלקחו   מתו  לעצמם,  רעה  וצה  שהקשיבו  כל  ם  אלה 

  א "  :)יח  ,מד  ישעיהו(  כך אומר הנביאעל    ע"כ.  והאמינו להם.
א   ָיְדעּו   ."ִלֹּבָתם ֵמַהְׂשִּכיל ֵעיֵניֶהם   ֵמְראֹות  ַטח   ִּכי   ָיִבינּו   ְו

  לֹות ׁשוֹ כְ ַהּמִ   ִמן   הּוא   ַהָּכבֹוד   :)'יא  פרק(  'ישרים  מסילת'האומר  
  ֶנֱאָמן   ֶעֶבד   ִלְהיֹות   לוֹ   ֶאְפָׁשר   -  ְוִאי ,  ָאָדםלָ   ֲאֶׁשר   ְּגדֹוִלים  ַהּיֹוֵתר 
 על(=  ָּפִנים   ָּכל   ַעל   ִּכי ,  ַעְצמוֹ   ְּכבֹוד   ַעל   ָחס   ֶׁשהּוא   ְזַמן   ל ּכָ   ְלקֹונוֹ 
  ִסְכלּותוֹ   ִמְּפֵני   ָׁשַמִים  ִּבְכבֹוד   ְלַמֵעט   ִיְצָטֵר )  בטובתוושלא   כרחו

 .)הכבוד תאוות  את לספק ונטייתו  ,תועד חוסר(=
  ֶאל )  במדבר  הרוז(  ל" ֲחזַ   ַדַעת   ְלִפי ֶׁשָּגַרם    )הכבוד (=   הוא

  ּוְלָכל   ָלֶהם   ִמיָתה   ְוָגְרמּו ,  ָהָאֶרץ   ַעל   ִדָּבה   ֶׁשּיֹוִציאּו   ִלים ַהְמַרּגְ 
א,  ָהָאֶרץ   ִּבְכִניַסת   ְּכבֹוָדם   ִיְמַעט   ֶּפן   ִמִּיְרָאָתם   -  ּדֹוָרם   ִיְהיּו   ֶׁש

  ָמה   ַעל.  ִּבְמקֹוָמם  ֲאֵחִרים   ְוַיַעְמדּו ,  ְלִיְׂשָרֵאל   ִׂשיִאים נְ   ם הֵ 
 ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ַהָּכבֹוד  ֵניִמּפְ   ֶאָּלא  ?ִודּדָ   ֶאל  ֶלֱאֹרב  ָׁשאּול  ִהְתִחיל

ָ   ַהְמַׂשֲחקֹות  ַהָּנִׁשים  ַוַּתֲעֶניָנה"  :)יח  , א  שמואל(  ִהָּכה,  ַוֹּתאַמְרן
 . "ְוָהְלָאה  ַההּוא  ַהּיֹוםמֵ  ָּדִוד ֶאת ןעֹויֵ  ָׁשאּול ַוְיִהי'  וגו לָׁשאּו

ש ונאמר  הציצית  מצות  מופיע  פרשתנו  בסוף    יב,(  ם והנה, 
  ִמְצֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתוֹ   ּוְרִאיֶתם   תְלִציצִ   ָלֶכם  ָיהְוהָ "  :)לט

א   ֹאָתםַוֲעִׂשיֶתםה'     ֵעיֵניֶכם   ְוַאֲחֵרי   ְלַבְבֶכם   ַאֲחֵרי   ָתתּורּו   ְו
 ". ַאֲחֵריֶהם םִניזֹ  ַאֶּתם ֲאֶׁשר

  : שפיר  )כ  -  יח  יא, דברים    על  משה  תורת  רפס(  ל"צז  האלשיךורבנו  
)  ו  ,י   רבה  במדבר(  דעבירה  סרסורי  שני  ולבא  עינא  הנה  כי,  והוא
 אם  כי  אמת  והן.  גומרים  ואיברים  חומד  והלב   רואה   העין 
  אין ,  שמים  בעבודת  ודבוק  קשור   הלב   היה   רואה   העין   כאשר
. רע  דבר  יחמוד  לא  כי  ,לחטא  ועיני  המרא  אחר  שימשך  פחד
  ִלי   ִלְּב   ְבִני   ְּתָנה "  :)כו  ,כג  משלי(  בחכמתו  שלמה  מאמר  וזה 

  ודבק   משועבד   לי   לבך   תתך   אחרי   כי   -  " ָנה ְר ִּתּצֹ   ְּדָרַכי   י ְוֵעינֶ 
  ם י העיני   אדרבה   כי ,  ם י העיני   אחר   שימשך   פחד   אין ',  בה 

  במקום  אומרו וזהו ."ָנה ְר ִּתּצֹ   ְּדָרַכי   ְוֵעיֶני "   וזהו,  אחריו   ימשכו 
  תורה   הקדימה  כן  ועל   ". ִלֶּב ִמָּכל ִמְׁשָמר ְנֹצר "   : )כג  ,ד  שם(  אחר
 לבבכם  אחרי  תתורו  ולא  באומרו  יםילעינ  םקוד  הלב  את

 .עיניכם ואחרי
 ) לט-לח   'עמ,  שמחה  הבנים  אם(הרב יששכר שלמה טייכטל הי"ד  

בר נגיעות  בעניין   משוחד  שהוא   מי,  כן  ועלה:  יאכתב 
 לא   ולזה,  לדברינו  יודה  לאו  האמת  יראה  לא,  בדבר  ראיקמע

  עה והנגי  בסנוורים  מוכים  הנם  כי,  לםעושב  ראיות  כל  יועילו
 ברורים  דברים  אפילו   ויכחישו  ניהםיע  תעוור  שבקרבם
  עליהם   העיד  הפסוק  אשר  ממרגלים  גדול  לנו  מי  כי,  כשמש

  הנשיאות   נגיעת   שהיתה   יען   כ " ואעפ  , היו   כשרים   שאנשים 
  שהיו ,  בארוכה  ה"ובשל  'הק  בזהר  כמבואר,  םבקרב   ה טמונ 
 מאסו,  נשיאותם  ובדיא  ישראל  לארץ  יבואו   שאם  יראים
 החל  גלות  לנו  שגרמו  דע  עמהם  אחרים  תעוהו  חמדה  בארץ
  עמהם  וכחולהת  התחילו  וכלב  ויהושע   ל"בחז  כמבואר,  הזה

  : מדבר יג, ל)(  ואמרו,  אמת  ותורתו  אמת  שמשה  להם  ולהוכיח
ַנֲעלֶ " ה   כאשר,  שיצליחו  והוכחות  בטענות  אריכוהו ,  "הָע

  יען ,  לנצחם  בטענתם  הועילו  לא  ןכי  פל  עף  וא,  י"רש  כתב
 . בלבם טמונה שהיתה  בנגיעה משוחדים ויה גליםמרשה

 
 
 
 

 

 
 
 

   דבר העורך המשך  
 רבנות  יש  לזה  -  וחסידים  רבנים  אפילו,  בזמנינו  הוא  כן  כמו
  פאבריק  או ,  טוב  ק סע  זה ול,  טובה  ת"אדמורו  ולזה ,  טובה

 אשר,  גדול  סיפוק  עם,  ונכבדה  טובה  משרה  או,  טוב)  מפעל(=
  ישראל   לארץ  ילכו  אם  -  ראשם  על  עולה)  פחד(=  מורא

 . בםצמ רופףתי
הק'הברית  ספר'ב  כתב  זה  וכעין לשל"ה  ) ט  מאמר ,  א"ח(  ' 

  . ש"עיי ,  רב  זמן  כך  כל  הגלות  אריכות  על  בהתמרמרו
  עמוק  הטמונה   הזו   הנגיעה   י " ע   משוחדים   המה   כאלו   ואנשים 

,  םִמִּלּבָ   דוברת   שהנגיעה   בעצמם   יודעים   שאינם   עד ,  ם ְּבִלּבָ 
, ')ב  ק חל("  שכיר  משנה"  ת"שו  בספרי  ...כן  הבאתי  כאשר
  לשם   הם   שמעשיו  וחושב  עצמו   משטה   אדם   מים הפע   שברוב 
  עמוק -עמוק   שטמונה   הנגיעה   י " ע   מנוהל   הוא   ובאמת ,  שמים 
  לשם   הם   שדבריו   וסובר   , יודע   אינו   בעצמו   והוא ,  בקרבו 
  ועיין .  אליעזר  עם  אברהם  ממעשה   לזה   ראיה   והביא.  שמים
  מה   רק   רואה   אדם ש ,  תבשכ,  לחנוכה"  חיים  דברי"  בספר

  בטל   -  דבר   מאיזה   משוחד   שהוא   מי   כן   ועל ,  לראות   שרוצה 
  שאסרה   הטעם   וזהו ,  אמת  לשפוט   ההכרעה   ח ו כ   ממנו 

: )כג, ח תושמ( כתוב בתורהש הזו... שוחד  ליקח   לשופט   התורה 
. "ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים  ֹּׁשַחדא ִתָּקח ִּכי הַ   ֹׁשַחדוְ "

 ח.סיף לקיו םוישמע החכ
 

 

   
רבינו . א למשה  מאפשר  לתולש  הקב"ה  מרגלים   רלוח 

 . טז)-(יג, א לפני כניסתם לארץ ,כנען את ארץ )בדוקל(
כיצמרגל  רבחה  מש . ב  למרגלים,  והורה  שבט)  (מכל  ד ים 

הארץ   של  טיבה  את  היא    -יבדקו  ואת אהטובה  רעה,  ם 
בה היושבים  מעטים   -  העמים  או  הם  וחזקים  רבים  אם 

 .כ)-(יג, יזוחלשים 
דרך . ג הארץ  את  לתור  נכנסים  ושבים הנ  המרגלים  גב, 

 כה). -(יג, כאץ מפרי הארידם וביום,  40למדבר פארן לאחר 
מהמרגל . ד אתצוים  וכלב  יאים  מיהושע  חוץ  הארץ,   ,דיבת 

  .לג)-(יג, כו םוקורעים בגדיה י"שדברו בעד הכניסה לא
העם . ה  ַההּוא"  : תגובת  ַּבַּלְיָלה  ָהָעם  לחינם,   -"  ַוִּיְבּכּו  בכי 

 .י)-(יד, א תלונות העם כנגד משה
 בו. הנבגלל חוסר האמו ,רוצה לכלות את העם 'ה . ו 
לביטול  שמ . ז  לה'  תפילה  נושא  והר הגזיה  רחמים,מ,   בקש 

חילול    בטענה יהיה  אמר  שלא  וה'  "ה',  לו  סלחתי ענה 
 . כ)-ג, יד(י "כדברך

(ויהושע    מתו במגפה  (למעט יהושע וכלב)העונש: המרגלים   . ח
ר גזנועל עם ישראל    וכלב זכו בחלק המרגלים בארץ ישראל) 

וב במדבר,  ארבעירק    -ניהם  למות  שנה  בסוף  יכנסו    -ם 
  .לח)-(יד, כא לארלארץ יש

 .מה)-(יד, מנסיון העפלה לארץ ישראל והמפלה  . ט
 . טז)-א (טו,  וצבור  ליחיד  ,ושלמים  עולה  בקרבן  ות נסכיםמצ . י 

 .כא)-(טו, יז  לארץ ישראל) ִמֶּׁשִּיָּכְנסּו בו בהישיתחי(  הפרשת חלה . יא 
 .כט)-(טו, כבבשגגת עבודה זרה ד יקרבן הציבור והיח . יב 
 .לא)-ל ,(טו תכר -במזיד  רהז בודה  ד עעונש המגדף, ועוב . יג 
 . לו)-(טו, לבעונש מקושש העצים בשבת   . יד 
   .)מא-(טו, לזציצית  פרשת  . טו 
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ס"זצ  הסטייפלרר קטן  יפרל  ילד  היה  כאשר  הי  ,כי  תה  אמו 
ומגידי    שילךאותו  משדלת   רבנים  מפי  דרשות  לשמוע 

ה  וזוכר  שמישרים,  מישרים עפוא  ממגיד  דרשה  שמע  ם 
"  ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי"  "הפסוק  את  רשהסבי

 במוסר נוקב והדברים עשו עליו רושם רב.  
 .  הז הלם כששולחים הנשמה למטה לעו -" למטה"
שולחים אותו על מנת להוסיף זכויות בלימוד תורה    -"  וסףי "

כ ־  "למטה"  מצוות.  למטה  ובקיום    . הזהלם  עובשהנשמה 
לה    הנשמה   -"  מנשה" המטרה  לשון  נשלחה  שוכחת  (מנשה 

" שכח ַנַּׁשנִ ה  אלוקים  ִּכי  ֲעָמִלי י  ָּכל  פרש"י  ֶאת  לשון    -  נשני ", 
משמים זועקים לנשמה: תגיד, אתה   -"  גדי בן סוסי"   .)שכחה 
אתהסוס כמה בהכ  ?  רואים  חייה?  מטרת  ששוכחת  מה 

שים ועו  בחודרים ללשיל רך,  חשיבות שמיעת דברי תורה בג
 ] אוצרות התורה[                                    .לכל החייםרושם 

 
 

  

 פסוק זה בהגר"א שכח כל הסודות שיש 
מו כתב  א  נפל דבר   חיים  ספר    לזצ"  ן אזי ל ו רבי  בהקדמת 

הגר"א רבו  פירוש  עם  דצניעותא'  לשונו:    'ספרא  וזה  זצ"ל, 
חת מהנה, שפעם אחד ביום ראשון של "והתבונן נפלאות מא

מתלמידיו החשובים, ומאשר ישבו לפניו שני תלמידים  פסח  
ות ה'  והיו יודעים זה דרכו בקדש מעולם הפלגת שמחתו וחד

וה עלינו בתורתו ומצב כוטש ושמח ביום  היה שאשר    , מעוזו
או אז שאין שמחתו יתברך שמו אשר היה להפליא, וכאשר ר

כהרגלו, שאלו פיו הקדוש על זה ולא   מילואו וטובו כל כךב
מא בו  והפצירו  להשיב,  אמר:ורצה  להתאפק,  יכול  לא    ד, 

לקיים מה רחני  כמו בזה,  מעולם  דרכי  שאין  מה  לכם  לגלות 
הלילה  'ַיְׁשֶחָּנה  ִאיׁש  ְבֶלב  ְּדָאָגה'  ה) כ  ,בי(משלי  שכתוב   בזו  כי   ,

אליהו  אלי  ענ  )הנביא(  בא  לי  נויוגילה  וחידושים  ראים ינים 
 ב'. ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנגֶ ' סוק פהל  י"ב ע אין חקר בשם
בב להתאפק וובעמדי  יכולתי  לא  השמחה  הפלגת  מרוב  קר 

 תעלמו ממניהוהרהרתי בהם קודם ברכת התורה, ונענשתי ש 
  רהר בדברי תוהרהושגם ה  רוךעלחן  שו שיטתו ב(והוא לפי  ואינם  

התורה) ברכת  קודם  הנאסר  לו:  וברכו  ונחמוהו   ברךת ים  ש. 
את אבדתו. ואחר זמן מה שאלו אחד מהם אם   ונלרב  יחזיר

שנית,  לי  שנתגלו  ה'  ברוך  והשיב:  אבדתו,  לו  הוחזרה  כבר 
וששים   מאות  ושתים  עשרים  וכא  ) 2260(והמה  שר אופנים, 

מפנ ממניידעתי  נתעלמו  מה  מפ  ,י  יודע  מכן אני  נתגלו ני  ה 
ואלי   כ"לשנית.  יודע  אני  מהם  אחד  שבאופן  כל ו:  חות 

   ינו.ימה ענ כל אברהבריות ו
ראב"ד העדה החרדית  (רבי משה שטרנבוך שליט"א    תא  וושאל

ונכד    םבירושלי  ב ש,  הגר"א)לנין  נפסק  סי' שו"ע  הנה  (או"ח 
 םצרימאת  יפסח וביצ  כותעסוק בהל"חייב אדם ל  ס"ב)א  "תפ

וב בנסים  הקנפלאולספר  שעשה  עד לאבותינ  ב"הות  ו 
לו בלילה הנ"ל שנתגלו    הטפנו שינה", ויש לעיין בעובדשתח
אחסודו כתוב  שהרי  אז,  ישן  שהיה  ומשמע  עליונים,    "כ ת 

"ובעמדי בבוקר", האם היה הגר"א אכן במצב כזה שחטפתו 
שהי שהכוונה  או  'עלישינה,  לו  נשמה'תה  שינה.  יית   ולא 

לא  ידו: בכתב    שליט"א  הגאון והשיב     ) (הגר"אהלך    "בודאי 
פחות   כל הלילות, רק כשכלו כוחותיו ישןב לישן בליל פסח כ

   .וזה ודאי מותר אף בליל פסח"  משיתין נשמין,
   ]אוצר פלאות התורה[

ל חינשמת כ'במעלת  –
חי ' כל  שתפי  זוהי  'נשמת  קצרה  את לה  משבחים  אנו  בה 

עושה    הקדוש ברוך הוא ובעיקר מודים לו על כל מה שעשה
 .נורועב  ויעשה

תאמרו הסכנה  שאחר  עצמכם  על   -"נשמת"    תפילת  קבלו 
הסטייפלר אודות  מיוחד  בתו   סיפור  הסטייפלר,  של  נכדתו 

 צביון מספרת. בנית הרב חיים קניבסקי הר של
'סטייפלר' זצ"ל רן ה"רבים באו לבקש את ברכתו של סבא מ

או בצרה", ממשיכה הרבנית צביון    כאשר היו נתונים בסכנה
ו את ההוראה: "דבר ראשון תתפללו, . "לרוב, הם קיבללספר

קבלו על עצמכם,   -אין כמו תפילת החולה על עצמו. בנוסף  
שכ נדר,  תאמרו  בלי  מהסכנה,  ברכתשתצאו  השבח   את 

קובלת מהרבי זו מ". סגולה  עד הברכה'  ישתבח' כולל 'נשמת'
 בי העשיל, רבו של הש"ך. ר

היתה  המשפחה  מבנות  שכשאחת  זוכרת  ופינו    "אני  בסכנה, 
לנוכחים א והורה  למקום  סבא  מיהר  החולים,  לבית  ותה 

  שיקבלו על עצמם, בלי נדר, לומר 'נשמת' כאשר היא תשוב 
 הביתה בריאה ושלימה. 

 י כל יבסקי והרבנית אימצו הנהגה זו בקביעות. לפנהגר"ח קנ
לישוע  זקוקים  כשהיו  או  ילד,  של  מחלה  ובעת    -ה  לידה 

נדר   בלי  עצמם  על  הישועקיבלו  את שכשתבוא  יאמרו  ה, 
מיד  לומר  נהגו  ישועה,  בו  שראוי  עניין  בכל  ואכן,  התפילה. 

 את תפילת 'נשמת'. 
הרבנית   דבמוסיפה  תחי',  של צביון  הרבנית   -אמא    קותה 

יד את  ראתה  יום  שבכל  גרמה  בה'  ולכן ההש  קניבסקי  גחה, 
היום   על  לה'  כשהודאה  'נשמת',  אומרת  היתה  ערב  בכל 

 שחלף. הטוב
סגולה בקרב הנשים הבאות לביתה, ועל  סמה את הפר   אמא

כל צרה אמרה: 'קבלי על עצמך בלי נדר לומר 'נשמת' לאחר 
 !'שתבוא הישועה

סופרו   רבים  שבאסיפורים  ממש  של  ניסים  הודות על  ו 
ילד נפל מגובה  נית צביון:  הרב  לקבלה זו. אחת מהם מביאה

סדרת  לעבור  שעליו  קבעו  הרופאים  רגלו.  את  וריסק 
לא הבטיחו שיצליחו להחזיר את הרגל    -ועם הכל  יתוחים,  נ

מיהרה  הילד  של  סבתו  רבה.  היתה  הדאגה  הקודם.  למצבה 
שמע הרבנית  המצב.  על  ובכתה  לומר לרבנית  הורתה  ה, 

 ! 'צורך בניתוח'נשמת', וקראה: 'לא יהיה 
ותה תקופה התעניינה הרבנית במצבו של הילד והורתה א  כל

כנ שיפור.  כל  על  'נשמת'  של   גדלומר  תחזיותיהם  כל 
 הרופאים, החלים הילד לגמרי ללא כל ניתוח! 

חיים רב  יוסף  בספרו    זצוק"ל  נו  חי"כתב  איש  ב  "בן  ,  '(שנה 
ה תולדות,  גפרשת  הוא יקר ומעולה    )'לכה  ששבח נשמת כל חי 

שבח זה ד"נשמת כל חי" הוא יקר ומעולה  :  נושווזה למאוד.  
צרה  ומא כל  על  מסוגל  והוא  בנעימה,  לאמרו  וצריך  ד, 

ר נדר לומר אחר הצלתו מהצרה שבח ֶׁשִּיּדֹ שהאדם עומד בה,  
רבי  בשם  שכתוב  וכמו  לו;  ויועיל  חי"  כל  "נשמת  של  זה 

  "ל.ציהודה החסיד ז
אמירת   את  הוסיפו  הקבלה  חי'אנשי  כל  ת לתפיל  'נשמת 

 כסגולה לחזרה בשלום מן הדרכים.  רךהד
כתב: "קבלה בדוקה ומנוסה, כשיצא אדם נ  'דרך ישרה' בספר  

אז   פלוני  למקום  כשאגיע  עלי  מקבל  הריני  יאמר  העיר,  מן 
חי כל  'נשמת  אומר  ישלם   'תברך  אני  לשם  וכשיגיע  וכו', 

 . נדרו



 

 

ראוי   -    האם 
   ית כשרה בציצלקבור נפטר 

 מביאה סיפור פלאי שסיפר רבה בר בר  ג:)ע  א בתראב(ב  ראהגמ
סוחר   .חנה עמי  ונתלווה  במדבר,  מהלך  הייתי  אחת  פעם 

את   לך  ואראה  "בא  הישמעאלי:  א"ל  אחד,  ֵמֵתי ישמעאלי 
היוִמְדָּבר כאילו  ונראו  אותם,  וראה  הלך  בפנים   ".  שוכבין 

יין,   כשתויי  גבםצהובות  על  שוכבים  כלפי ופנ  והיו  יהם 
הי מהם  אחד  של  ברך  כי  וראיתי  ונכנס  מעלה.  זקופה,  תה 

מתחת לאותה ברך זקופה של המת, כשהוא רכוב הישמעאלי  
לא נגע בברך המת.   ןכ י  פל  עף  על גמלו ורומחו זקוף בידו, וא

בציצית,   מלובשים  היו  שהמתים  עוד,  כנף  וסיפר  את  וגזר 
שהי הציצית  עם  מהם  אחד  של  קשורה  הטלית  כדי  בו,  תה 

הם לא יכלו להמשיך בדרכם, כי  להביאה לפ ני חכמים, אבל 
 ן לא זזו ממקומן.  הבהמות שרכבו עליה

אותו,  החזר  מה,  דבר  מהם  נטלת  "שמא  הישמעאלי:  א"ל 
יכול  אינו  דבר,  מהם  שנוטל  שמי  בידינו  היא  שקבלה 

והחז ללכת".  יכלו  להמשיך  היו  אז  ורק  שגזר,  הציצית  יר 
המשיך בדרכם.  בא   רבה  להמשיך  כאשר  לספר,  חנה  בר  בר 

'אבא "כל  לו:  אמרו  שקרה,  מה  להם  וסיפר  החכמים  '  לפני 
לאיזה   כי  שוטה,  הוא  חנה'  בר  'בר  וכל  כחמור,  שוטה  הוא 
בוודאי  הציצית,  עם  הבגד  כנף  את  גזרת  הלכה  בירור  צורך 
ד'  להטיל  שיש  שמאי  כבית  ההלכה  אם  לדעת  כדי  זה  היה 
חוטים בכל אחת מכנפות הבגד, או ההלכה כבית הלל להטיל 
לפני  והחוליות  החוטים  למנות  לך  היה  וא"כ  חוטים,  ג'  רק 

 החזרת הכנף למקומו, ויכלת להעיד לנו מה ראית".  ש
: "משמע הכא שיש ציצית  (שם ע"ד. ד"ה פסקי)  תפווכתבו התוס

התוס  העירו  אולם  זה    פותלמתים".  ממעשה  להוכיח  שאין 
מצינו במדרש, שלאחר חטא  ששהמנהג לקבור מתים בטלית, 

הי באב  תשעה  ערב  בכל  יוצאת המרגלים,  קול  בת  תה 
לחפ "צאו  לו    ור",ואומרת  וחופר  יוצא  ואחד  אחד  כל  והיה 

תה בת קול אומרת: "יבדלו קבר וישן בו, והמתינו בו עד שהי
מתו   במדבר  למות  עליהם  שנגזר  ואלה  מהמתים",  חיים 

מקברו.   ויוצא  עומד  היה  חיים  נפש  בו  יתהשה  מי  וכל  בקברם,
בטלית  וכן  בבגדיהם  לבושים  לקברים  שנכנסו  ומסתבר 

 שנהגו להלביש ציצית למתים.  ה  מצויצת, וא"כ אין ראי
התוס הביאו  נוסף  למתים,   פותמקור  ציצית  להלביש  שיש 

בספרי   טו)מדאיתא  פר(פיסקא  נסמכה  "למה  מקושש    שת: 
ציצית, לומר לך מת חייב בציצית". וב'מחזור ויטרי'   שתלפר
הנפטר   אבל)  כות(הל מטלית  הציצית  לסלק  אין  "הלכך  כתב: 

בו לפני  היא  עדות  כי  שקיים לעולמו,  ציצית   ראו  מצות 
ששקולה נגד כל התורה כולה". וכתב עוד: "ואני שמעתי כי 
יסלקוהו   שלא  לבניו  וצווה  לסלקו,  הניח  לא  אליהו  ר'  הרב 

 (מצוה ל"א אות כ"ז) נו פרץ על הסמ"קוכן בהגהות רב .מטליתו"
כשנפטר   טוביה,  ה"ר  לפני  היה  "ומעשה  רב:  מעשה  הביא 

צת, והיו  טלית מצוילקברו ב  הווי רבינו יצחק ב"ר אברהם וצ
התוס  בעל  שמשון  כרבינו  צרפת,  גדולי  מקצת  , פותשם 

לרב נראה  היה  לא  אך  דבר.  לו  אמרו  ולא  גדולים,  נו והרבה 
נו טוביה, עד שבא תלמיד אחד  יעקב מפרובינץ, וחלק על רב

בחייו   אמר  שריב"א  והעיד  אברהם  בר  יצחק  רבי  מתלמידי 
עני מלמד  שהיה  לתיבשעה  ציצית  'ני  הייתי  למידיו:  הלוואי 

מצויצת  בטלית  שיקברוני  מצוה  והייתי  מותי  יום  יודע 
נו טוביה לקברו בטלית מצויצת, ולא ווה רביכהלכתה'. מיד צ

הדבר". על  מערער  אדם  ישראל   היה  קהילות  כמה  נהגו  וכן 
בציציות   מצויצת  בטלית  עטופים  כשהם  מתיהם  לקבור 

 פות ם בתוס אמנ   ."כ)ס(יו"ד סי' שנ"א  כשרות, וכן נפסק בשו"ע  
שם)"(ב ורב  ב  מת,  של  ציצית  שפוסלים  מנהג  תם הביאו  נו 

לוטי"ר,  אנשי  מזקני  ששמע  זה,  מנהג  על  לשבח  טעם  אמר 
תיבת  שכן  מצות,  התרי"ג  כל  שקיים  עדות  היא  שהציצית 
וחמשה   ושמונה חוטים  שש מאות,  'ציצית' עולה בגימטריא 

חש  -  קשרים אין  שבזמנינו  ומפני  תרי"ג,  כך,ביוהרי  כל   ם 
וסיימו   הציצית.  פוסלים  לכן  שקר,  כעדות  הדבר  נראה 

של פותבתוס בטלית  ציצית  לשים  אשכנז  בארץ  "נוהגים   :

   מת, שיהא ניכר שקיים מצות ציצית, ומיד מסירין. 
לקברו   (שם)והרמ"א   "ונהגו  ציצית:  פסילת  מנהג  העתיק 
 אחד  כורכין   או  הציצית,  תחילה  שפוסלין  אך  בציצית,
כשרות.   ציציות  עם  בטלית  שיקברנו  צווה  והגר"א   ,"מהכנפות

השלחן'   ס"ג)וב'ערוך  שנ"א  סי'  בבירור   (יו"ד  ששמע  כתוב, 
מ הגר"א  עם  שאירע  נפלא  לאחד  מעשה  שציווה  וילנא, 

בכל  שיקברנו  מותו  אחר  המשמר  על  שיעמוד  מתלמידיו 
ו המת שציציותיו,  שנושאין  ישראל  בתפוצות  כמנהג  לא 

ים אותו בקבר נותקין  וטרם שמניח, תלקבורה בציציות כשרו
הגר"א,   נסתלק  כאשר  ויהי  אותה.  ופוסלין  מציציותיו  אחת 
עמד אותו תלמיד על המשמר כל עת הטהרה, וכיון שהגיעה  
והיה   במעיו  התלמיד  אותו  חש  תכריכיו,  להלבשת  העת 
מוכרח לצאת לחוץ לצרכיו, ומחמת שלא ידעו מצוואת רבם 

שבטליתו מהציציות  אחת  נכנס  ו  ,ניתקו  תלמיד תיכף  אותו 
גדולי   אמרו  רבם.  צוואת  להם  והגיד  לצעוק  והתחיל 
אות  זהו  המעשה,  נעשה  שכבר  כיון  שם,  שהיו  התלמידים 

 מהשמים לא לשנות מהמנהג הנהוג בישראל. 
עוד מעשה דומה הביא ה'ערוך השלחן' שם, שאירע עם רבי 

זצ"ל   זיסקינד  העבודה')אלכסנדר  ושורש  'יסוד    וה וישצ  ,(בעל 
אותו הציצית    שיקברו  עם  בקבר  וכשהניחוהו  בציציותיו, 

וניתקה   שבקבר,  ביתד  מהציציות  אחת  ונסתבכה  נאחזה 
שיעשו   גזרו  שמשמים  בחוש  ראו  ואז  ונפסלה,  הציצית 

 ] אוצר פלאות התורה[                                          .כמנהג ישראל
 

 

 ור סיפ -עין טובה 
 שניתנה,  חלה  למצות  המרגלים  חטא  בין  לכאורה  הקשר  מה
   ?מכן לאחר מיד
"ספורנו"ה  כתב  ,החלה  גם  הצריך,  המרגלים  חטא  אחר": 
:  כאומרו,  םבבתיה  ברכה  בהם  שתחול  ראויים  יהיו  למען
 .ביתך אל ברכה להניח, לכהן תתנו עריסותיכם תוראשי

 מה  )רפד'  עמ("  לשבח  עלינו"  בספר  זילברשטיין  י"רהג  הביאו
 המרגלים  של  החטאש   שהסביר,  סלומון  ש"מהגרב  ששמע
,  לכהן  חלה  לנתינת  הוצרכו  ולכן,  עין  בצרות  בעיקרו  התבטא
 םהל  שהיה  הפגם  על  לתקן  כדי,  עין  טוב  של  מעשה  שהוא
 .המרגלים בחטא
  יה הו ,  ישיבהב אברך, תלמיד היה  ל "זצ  אויערבך   ז " הגרש   למרן
 ואומר  האברך  פונה  אחד  יום.  בירושלים  קטמון  בשכונת  גר

 אנו  ומחר  גאולה  בשכונת  דירה  מצאתי'  ה  ברוך"  ז"לגרש
"זלמן  שלמה'  ר  לו  אומר".  העברה  עושים , פלאים  פלאי: 
  בשעה .  16:00  לשעה  קבעו".  לחיים  לשתות  מגיע  אני'  ה  ברוך

 ון לובס.  זיםבארג  מלא  היה  הבית,  זלמן  שלמה'  ר  מגיע  16:00
 ...מאפה ומיני  יין בקבוק, כסאות ששה  עם שולחן
 זלמן  שלמה'  ור  לחיים  לשתות  ז"הגרש  את  מזמין  האברך
  לעשות   ביקש  כך  אחר...  המטבח   את  קודם  לראות  מבקש
 הבית  כל  את  שראה  לאחר  ורק  ובמרפסות  בחדרים  סיור
 התלמיד  פנה   השתיה  כדי  תוך  ...לחיים  ושתה  בסלון   יישבתה

.  צריך  אני  וללמוד  היא  תורה  ,ה' רב: "מראו  זלמן  מהשל  לרבי
 את   עניין   כך   כל  מה   ,הדירה  את  לראות  ביקש  הרב   מדוע
 '!?וכו שירות והמרפסת המטבח נראה איך הרב כבוד
"זלמן  שלמה  ביר  לו  מרא   וכידוע ,  ירושלמים  אנחנו: 

  שאתה   כמו,  לך  דע.  ערה  מעין  מאוד  יםחדמפ  הירושלמים
 שמידה  תאמין ,  צער  םוולגר  להזיק  יכולה   הרע   שעין   מאמין
  עין   ידי  ועל,  מאות  חמש  פי  פורענות  ממידת  מרובה  טובה
  ין יענ  לי  היה  ולכן,  לזולת  לתת  אפשר  וברכה  שפע  כמה  טובה
 כל  לכם  יחסר  שלא  טובה   עין  בו  ולתת  במטבח  אצלך  לסייר
 בכל  להכניס  כדי  ולמרפסות  לחדרים  עברתי  כך  אחר,  טוב

 ... טובה עין  ומקום מקום



 

 

   והציציתהשודדים 
הטורים'אומר   ציצית":  'בעל  להם  אני   :"ועשו  הקב''ה  אמר 

מעוטפים   שתהיו  וכאשר רוצה  הבדים  לבושי  כמלאכים 
צראי לכן  מעוטף  אותי  לרקיע  ווי תם  שדומה  בתכלת  ה 

 . ע"כ. ולכסא הכבוד
סטמזל מקנטקי  ן  צעיר  'הדר רן,  לישיבת  נכנס  שבארה"ב, 

רים כמוהו, שלא זכו לחינוך  התורה' בברוקלין, שנועדה לצעי
יהודי. הוא ביקש להשלים את הידע ביהדות שהיה חסר לו. 

 ).1972נת תשל"ב (זה היה בש
ם רכן על , רצה לשלב לימודים ועבודה. בימיכצלם במקצועו

יצא  ובלילות  הלימוד,  ב בוד  על  ספרי  חתונות.  כסף  בצילום 
 שהשתכר שילם את שכר הלימוד בישיבה. 

הישיבה,   ראש  אחרי אבל  כי  ראה  ג׳ייקובסון,  ישראל  הרב 
להתרכז  לצעיר  קשה  מאוחר,  שמסתיים  עבודה,  של  ערב 

ל תדאג בעניין שכר ים ביום המחרת. הוא אמר לו: "אבלימוד
פס קח  ללימוהלימוד.  והתמסר  בלילות  מהעבודה  זמן   .ד"ק 

ה זלמ ולבסוף  התלבט  אפיק  ן  על  לוותר  רוצה  לא  שיב: "אני 
 מי עבודתי".הפרנסה, אבל אצמצם את י

יצא  בערב,  עשר  בשעה  שבת,  במוצאי  מכן,  לאחר  שבוע 
ק ברובע  חתונות  צלם  עם  נסתיימה לפגישה  הפגישה  ווינס. 

א הרכ לקראת  לתחנת  נכנס  הוא  חצות.  אחר  בת חת 
דרכו חזרה. בת בכלרהתחתית ואחרי המתנה ממושכת עלה  

לחשוש  הקרונ החל  וזלמן  התמשכה,  הנסיעה  ריקים.  היו  ות 
בדרך. הוא ניסה לעיין במפה שהייתה תלויה על   שאולי תעה

 דופן הקרון, אך זו הושחתה בגרפיטי. 
ע הוכשהרכבת  ממנה.  לצאת  החליט  בתחנה  ניגש צרה  א 

אפרו פקיד  שם  ומצא  תנ"ך. -לקופה,  בספר  מעיין  אמריקני 
  ?"ד להגיע לקראון הייטסכל להסביר לי כיצם תואה  "אדוני,

למנהטן   A לעלות לרכבתהפקיד האיר לו פנים: "עליך    שאל.
למס׳    42וברחוב   רכבת2להחליף  בלילה   . A  פעם נוסעת 

 המשיך ברכבת שבה נסעת", הוסיף.בשעה. היית צריך ל
 אוש.  יזלמן הביט בשעונו בי 

בוקר. היהשעה   לפנות  לשלוש  רבע  דרוקיצ"יש    תה  ך, אם ר 
 ן", אמר הפקיד. אתה מעוניי

ה ביציאה  "צא  נייר:  דף  על  מסלול  שרטט  פנה הוא  זאת. 
ימינה. בפינת הבניין תמצא גדר ובה חור. עבור מבעד לחור 

בסו הרכבת.  פסי  לאורך  קטן ולך  גשר  תמצא  הזה  השטח  ף 
ה  וישן,  את  עבור  הרכבת.  פסי  מעל  השני  העובר  בצד  גשר. 

ה בסמטה לסמטה. פנה ימינ  ילותבשל הגשר יש מדרגות המו
לאו רולך  תמצא  לימינך  רחובות.  שישה  או  חמישה  ציף רכה 

  מוגבה ובו קו מתאים".
זלמן יצא מתחנת הרכבת, מצא גדר חלודה, זחל מבעד לחור 

וחצה ו  בגדר  לגשר  הגיע  עכשיו  מוזנח.  אותו  שטח  חצה 
בתי   ראה  תחתיו  אשפה  בזהירות.  ערימות  שרופים,  מגורים 

הוא    מחאה  ושרבוטי הקירות.  לאזורעל  שנקלע  -לא  הבין 
קר  נעים. נשמעה  החשוכה  לסמטה  את כשנכנס  "רוקן  יאה: 

 !"הכיסים שלך
אקדח.   דרך  האיש  האפילה.  מתוך  צצה  צעיר  גבר  של  דמות 

 ציווה שוב.  !"כיסים שלך"רוקן את ה
ה רוצה  זלמן  "אני  בחושך.  שנצצו  העיניים  לעבר  מבט  ישיר 

התאמץ   משהו",  לך  "אלויהסתללומר  בהלתו.  את  קים  ר 
 צוות לכל אדם בעולם, ואחת מהן היא האיסורציווה שבע מ

 לגנוב. אם תגנוב, תאבד את עולמך".
 ! "כך פלט בזעף: "אני שונא יהודים-התוקף שתק לרגע ואחר

ידו אלה. "למה זה לוקח לך  שך, ובעוד גברתן הגיח מתוך החו 
", השיב  אותי  "היהודי הזה משגע  רטן.  -  ?!"כך הרבה זמן-כל

 ", הורה השני. "תירה בו תסכול.הראשון ב

 יאבד את חיי הנצח".  -אם יגנוב זלמן התערב: "אמרתי לו, ש 
"האלוקים   סבלנות.  בחוסר  בה  נפנף  באלה  האוחז  האיש 

 צבע לבן".קים בשאל. "אני לא אוהב אלו ?"שלך ָלָבן
בלתי שלי  השיחה -"אלוקים  את  זלמן  המשיך  נראה", 

 .רא את כל הצבעים"וא בההמוזרה, "אך  
השתתקו "אני   השניים  האלה:  בעל  קרא  מייד  אך  לרגע 

היהודי ארוקן   של  כיסיו  של   !"את  לכיסו  ידו  את  תחב  הוא 
בגדילי הסתבכו  אצבעותיו  בו.  נובר  והחל  הציצית    זלמן 

ממכנסיו הואשהשתלשלו  אבל   .  החוצה,  ידו  את  משך 
את   ניער  הציציות נכרכו סביב אצבעותיו. האיש נבהל. הוא

תז  כאחוז  לשחידו  הצליח  הציצית, זית,  חוטי  אחיזת  את  רר 
 צווח בפחד. - !"הזה יש הגנה על הכיסים"ליהודי  ונסוג.

 זלמן הסביר להם על מצוות ציצית: "יש פה חמישה קשרים 
חוטים   ועעשר  שלוש  -ושמונה  של ה,  המספרי  הערך  ם 

ל מגיעים  אנו  'ציצית'  מצוו613-המילה  של  המספר  שזה    ת , 
 ל".-הא

הביטו א  השניים  בחוסר  בזה  את זה  לראות  רוצה  "אני  מון. 
שלך לראות א  !"האלוקים  יכול  אני  "איך  האלה,  בעל  מר 

וגם   ?"אותו המציאות,  כל  את  ממלא  "אלוקים  השיב:  זלמן 
לעשואתכ בוחרים  אתם  אם  אך  את  ם,  בעיניו, אתם  ת  הרע 

   רק כמו מקל בידו".
התקרב השני  מהשטח.  נעלם  האלה  אתה לזלמ  בעל  "לאן  ן. 

   בנימה ידידותית.שאל  ?"להגיע צריך
מס'   זלמן.2"לרכבת  ענה  פעמים   ",  שש  למות  עלול  "אתה 

אגן עליך". כשהוא אוחז    -לפני שתגיע ליעדך, אבל אל דאגה  
בי סבאקדח  כרוכה  השנייה  וידו  אחת  זלמן ביב  ד  של  כתפו 

 צעדו השניים לעבר הרציף.
ג'ייקובס לרב  זלמן  סיפר  את  ובבוקר  "אן  הלילה.  ני חוויות 

שהבנת אמר  חושב  לי",  לרמוז  רצה  שאלוקים  מה  את  י 
דאג    בחיוך. והרב  ללימוד,  התמסר  הבאות  השנים  בארבע 

 ]פי ספרו של צבי ג׳ייקובס-על[                                לכל צרכיו.
 
 

 

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

 

 ויעל בני פאולה  הודיה-הדס ,קבאליעד יע:   הכלן מאריה (לאון) ב: להצלחה
   רחלי בת זהבה : : נעמה בת אסתר  זהבה בת אטו : ג'ימי שמואל בן אסתר   - זיווג הגון

 חק בן חיה צי:   ת אסתר בבתיה  בת שמחה : אלקנה רחמים בן איריס : עדינה                    
 
 

         
   
 
 
 
 
 

 

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

 כוי הרבים ם מכספי מעשר לזילתרו מצוה   
 4741102ן מ.השרורמת  2 קוצר: רח' ה'ק לכתובתצ וחשלן לנית 

 :רע של קימאלז      
בן רחל מרים יהודה יחזקאל יוסף 

 ן דינה בן לאה : ליאור ב  נפתלי שלמה
 ה בת שושנה בת מינה : שיר  רייזל שושנה
 ו : ליאת בת ויקטוריה בת לולמיטל 
 ן שלומית  ב יובל :  בת רחל ה צביהשמח

 בת מזל  ה : עדי רחל בת חי
 נעמה בת אסתר

 לרפואת: 
 א   שליט" הרב מאיר נסים בן כמסאנה 

 ן אביגיל  : אריאל ב יתיעקב ישראל בן גל
 ט  ן אנם בבן רחל : אברהשמעון   ה:בן עליזם מנח

 שרה: זוליט בת חנה  ית: ויקטוריה בתלאורטל בת ג
 קרן בת רבקה  םמרי  : 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
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?מתחיל ומסתיים באותן שלוש מילים איזה פסוק בפרשתנו                        חידה פר"ש            חידה פר"ש        

 (יד,ב) וילונו על משה ועל אהרן
ך זצ"ל אברך אחד ששפךלפני הגאון רבי שלמה זלמן אוירב פעם בא

לפניו מרי לבו, וכך אמר: "שכני ואני, שנינו אבות לילדים, אני אברך
ויודע ספר, וכמובן חינכתי את בני לתורה, אך לא שפר עלי חלקי, ולא
זכיתי שבני ימשיכו באהלה של תורה, ואילו שכני, איש פשוט תם

 אך בניו יצאו גדולי תורה, במה נגרע חלקי?!" סיים בקול כאוב. וישר,
כפי הנראה הכירו הרב מקרוב, ולכן השיבו: "אתה מחזיק עצמך ללמדן
ו'מבין' בגדולי תורה, ומפעם לפעם היית נוהג להעביר את שבט
ביקורתך, ולחלק ציונים לתלמיד חכם זה או אחר. הילדים שמעו

ת חשבון נפשם, אמרו לעצמם: הלא גםוהפנימו. לכשגדלו, ועשו א
בתלמידי חכמים יש דופי, כפי שאומר אבינו. כך קל היה להם לעבור
לדרך אחרת, שיש בה גם מפתויי העולם הזה. לא כן שכנך, אמנם איש
פשוט תם וישר הוא, אך כל פגישה עם תלמיד חכם, הסבה לו עונג

ה שר ורוקד:עצום, ובכל פעם שהיה שב לביתו אחר פגישה כזו, הי
"היום זיכני השם יתברך לפגוש תלמיד חכם פלוני, איש נעלה ורם
מעלה, מי יתן בני ותהיו גם אתם כמוהו". ראו הילדים כי משוש לב
אביהם הוא התלמיד חכם, ראו את המושג "תלמיד חכם" כפי שהוא
באמת, מיקדו את שאיפתם לגדול בתורה, ומה הפלא כי אכן גדלו

ם אתה כשכנך מייקר ומשבח בדבריך תלמידי חכמים,כך?! לו היית ג
משרה בביתך אוירה לוהטת של אהבת תורה ולומדיה, אזי לבטח היית

 זוכה גם אתה!".
ויעפילו לעלות אל ראש ההר וארון ברית ה' ומשה לא

רבים" שואל, מדועבספר "שער בת (יד,מד) משו מקרב המחנה
רון ומשה לא משו? ומתרץ, לכאורה קשה, איךאמציינת התורה שה

עלו לראש ההר, והרי ענני הכבוד היו מיישרים את הדרך לפניהם וכל
ההרים היו למישור, וא"כ מהיכן צץ פתאום הר? לכן תירץ הפסוק

 )(מדשן ביתך "וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה".

מעשה בבן (טו,לח) ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם
ישיבה שבא לפני הגאון בעל הקהילות יעקב זצ"ל, ושאל האם יוכל

י, שיש בזה משום הצלת נפשות.לעסוק ברישום תלמידים לחינוך תורנ
מיהר להבהיר: "לא התכוונתי בתקופתענה הקה"י "שב ותלמד"!"

הלימודים. שאלתי על ימי 'בין הזמנים'! ענהו הסטייפלער: "בבין
הזמנים, אפשר"... הודה וביקש לצאת, קרא לו הקה"י שישוב. חזר,

צביע עלורבינו נטל בידיו הקדושות את הציצית שבבגדו, והראה לו. ה
אחד החוטים, ואמר: "רואה אתה, חוט זה הוא 'השמש'. הוא היוצר
את החוליות, והופך את החוטים לחפצא של מצוה! בתחילה, הוא היה
הארוך מכולם. אך מה אירע, הוא הסתובב סביבם לזכותם. הסתובב
והסתובב, וככל שהסתובב הלך והתקצר, עד שנהיה קצר כמותם"...

 (הגש"פ קהילות יעקב)   ופטרו לשלום...
ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת... וראיתם אתו וזכרתם

 לט)-(טו, לח את כל מצות ה'
שנינו בגמרא בחולין (פט.): "רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל
הצבעונין? מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה

 לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד". 

הבה נודה: אנו, במיעוט הבנתנו ובדרגתו הפשוטה, מתקשים להבין
כיר את כסא הכבוד,איך בדיוק התבוננות בחוטי התכלת מסוגלת להז

 ועל ידי כך לגרום לנו לזכור את כל מצוות ה'.
מסופר, כי הגה"צ רבי אליהו לופיאן, בעל "לב אליהו" נשאל פעם

(אבן העזר כא,א)שאלה זו, והוא השיב באוזני השואל: הלא נפסק להלכה 

שאסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה, שמא יבוא להרהר בה.
ו? בהחלט, השיב השואל, את ההלכה הזו אניהאם אתה מבין הלכה ז

אכן מבין. ואילו אני, אמר ר' אל'ה, דוקא את ההלכה הזו אינני מבין,
אני –ואילו את עניינו של התכלת שמסוגלת להזכיר את כסא הכבוד 

,תי פעם מהגאון רבי משה חדש זצ"למבין... מה כוונת הדברים? שמע
הענין על פי משלו של המגיד ראש ישיבות "אור אלחנן", שביאר את

: כפרי אחד הזדמן פעם לביתו של גביר עשיר בעיר(פרשת שלח) מדובנא
הגדולה. הזמינו העשיר להתארח אצלו בסעודתו. והנה, הבחין העני
בתופעה מעניינת: בכל פעם שהעשיר רצה לאכול, הוא צלצל בפעמון

פשו.ותיכף ומיד הגיעה משרתת והגישה לפניו אוכל כאוות נ –
למחרת, בטרם שב לכפרו, הלך הכפרי ורכש לו בעיר פעמון דומה.

בפעמון בעוז. לאכזבתו נסע לביתו, התיישב ליד השולחן, והחל לצלצל
הגדולה, שום משרתת לא הופיעה בידיים עמוסות קערות מאכלים

מקולקל ואינו –מהבילים. הוא נסע לחנות וטען כי הפעמון שנמכר לו 
סופו של דבר הוא הבין: אצל העשיר, האוכל היה מונחממלא יעודו... ב

במטבח, וצלצול הפעמון רק סימן למשרתת כי בעל הבית מעוניין
לאכול עתה. במטבחו של הכפרי לא היה אוכל ולא משרתת, ולא פלא

שצליל הפעמון נשאר כקול קורא במדבר... 
ואואף בעניינינו: מי שיש באמתחתו מאגר של יראת שמיים, זוכר ה

מיד –את בוראו ואת הדר גאונו ושגב גדלותו, הרי בראותו את התכלת 
נזכר הוא בכסא הכבוד. אבל מי שאין בו אוצר של יראת שמים, גם

התכלת לא יהיו מסוגלים להזכיר לו מאומה. ולהיפך בבגדי אלף חוטי
צבעונים: אדם שבליבו תאוות, ראיית הבגדים עלולה למשוך אותו

בו טהור ונקי מתאוות, הבגדים לא יפעלו בו מאומה.לחטא, אך מי שלי
לשון חשיבות, הוציאו את –כך נבין איך המרגלים, ש"כולם אנשים" 

–דיבת הארץ רעה, שכן ארץ ישראל היא הטובה מכל הארצות 
לשומר מצוות, אך היא רעה מכל הארצות עבור אלו שאינם שומרים

אילו נכנסו לא"י היו מצוות. והנה, המרגלים היו נוגעים בדבר, כי
אתבעיניהםראו –בליבםמועברים מנשיאותם, ומתוך שהיו נגועים 

 ה'רע' שבארץ ישראל. 
לאור זאת נבין את סדר הפסוק: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם", שרש"י מפרש: 'הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו

עושה את העבירות'.את העבירות: העין רואה והלב חומד והגוף 
ולכאורה, אם כן, צריך היה לומר "אחרי עיניכם ואחרי לבבכם", שהרי
קודם העין רואה ואח"כ הלב חומד? אלא, מכאן למדנו שהעין רואה

העין רואה תכלת ונזכרת בכסא הכבוד, –לפי הלב: כשהלב טהור 
 העין רואה אפשרויות לחטא, חלילה.  –וכשאין הלב טהור 

תפללים "וטהר לבנו לעבדך באמת", כי כשהלב יהיה טהורעל כן אנו מ
 גם העין תראה דברים טובים, ולא להיפך. הכל תלוי בטהרת הלב. –

(ושלל לא יחסר) 



 ללמדך        
כהתייחסותו לעצמו –התייחסות הסביבה לאדם   

 "ג, ל"ג)וְָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהּנְִפיִלים ְּבנֵי ֲענָק ִמן ַהּנְִפִלים וַּנְִהי ְבֵעינֵינּו ַּכֲחָגִבים וְֵכן ָהיִינּו ְּבֵעינֵיֶהם (י
הם לכאורה עלינו להבין: הא ניחא מה שנתפסו המרגלים בעיני עצמם כחגבים, ברור מנין ידעו זאת, הלא זו היתה תחושתם האישית. אולם מנין 

 הסיקו כי כך הם נראו אף בעיני יושבי הארץ? הלא באופן טבעי, לא נראה שהיתה להם כל דרך להתוודע למחשבותיהם של יושבי הארץ.
 את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

', קהילה אשר איחדה הגאון רבי רפאל הכהן, בעל מחבר ספר 'תורת יקותיאל', היה עני מאוד. באחד הימים קיבל מכתב רשמי מאת קהילת 'אה"ו
את שלש הקהילות הנכבדות אלטונה, המבורג ונדבסק. במכתב כתבו כמה מנכבדי הקהילה כי רבם נפטר לבית עולמו, והציעו לרבי רפאל להציג 

את מועמדותו לתפקיד הרם.
של רבי רפאל. בני ביתו, מטבע  מדובר היה במשרה רבנית הכרוכה ביוקרה ובכבוד רב, וקבלת ההצעה עשויה היתה לפתור את בעיות הפרנסה

הדברים, ביקשוהו להיענות להצעה, אולם הוא ביקש ארכה עד למתן התשובה. באותם ימים פשתה בגרמניה ה'השכלה' וה'רפורמה', והוא ביקש 
 לנסוע תחילה אל הקהילה המדוברת ולתהות על טיבם של אנשיה.

עליו לפנות תחילה  –סבירו לו פנים, אולם הבהירו כי אם ברצונו להתמנות לרב בעירם בהגיעו אל העיר קידמו את פניו כמה מראשי הקהל. הללו ה
 אל 'הרב מנדלסון', המתגורר בברלין, ולקבל ממנו מכתב המלצה. מכתב המלצה כזה, כך הבהירו, יסלול את דרכו לקבלת המשרה.

יה משוכנע כי מדובר ברב בעל שיעור קומה, תלמיד חכם המקובל רבי רפאל לא הכיר את מנדלסון, שנמנה על ראשי ה'משכילים' הכופרים. הוא ה
 על ראשי הקהילה בהמבורג. לפיכך יצא לדרכו לברלין.

משהגיע אל ביתו של מנדלסון התקבל על ידי המשרת, והלה הובילו לחדרו של בעל הבית. שם מצא רבי רפאל את מנדלסון כשהוא יושב והוגה 
 בספר תנ"ך כשראשו גלוי...

זאת נתקף רבי רפאל בזעזוע עמוק. הוא הבין היטב מה טיבו של העומד לפניו, ונחרד מעזות המצח של יהודי פורק עול, המסוגל לשבת  בראותו
ולהגות בתנ"ך הקדוש כשראשו גלוי. לפיכך, לאחר שבירכו מנדלסון לשלום, השיב לו מיד בעזות של קדושה: "אין שלום אמר השם לרשעים! 

איך עשו לי דבר כזה? לשלוח אותי לאפיקורס שכמותך כדי לקבל המלצה? אינני רוצה כל המלצה ממך! מוטב לי לחזר כל ימי ריבונו של עולם... 
על הפתחים, ובלבד שלא אזדקק להמלצתו של יהודי פורק עול המעז ראשו כלפי שמיא!" קרא בכאב, ועזב את המקום מבלי להפנות מבט נוסף 

 לעברו של בעל הבית.
ת רבי רפאל מביתו של מנדלסון, שם פעמיו בחזרה אל המבורג. ברור היה לו שלא יקבל את המשרה. להפתעתו, עם הגיעו להמבורג מיד עם צא

 התברר לו כי כבר הקדימו מכתבו של מנדלסון, שכתב לאנשיו כך:
אפיקורס... הוא סירב לקבל ממני "טרם הספקתי לתהות על קנקנו של הרב ששלחתם, וכבר הטיח בי הלה מילים קשות וכינה אותי בתואר 

המלצה כלשהי, אולם דוקא משום כך מייעץ אני לכם למנותו כרב בעירכם. זהו רב המכיר בערך עצמו ולא ניתן להטותו ימין או שמאל, ודוקא 
 ראוי הוא להתמנות לרב בקהילתכם!"... –משום כך 

רפאל, הוא אכן התמנה לרב בקהילת 'אה"ו'. את שנות כהונתו ברבנות  דוקא בשל תקיפותו של רבי –ואכן, בעקבות אותו מכתב, ובעקיפין 
 הקהילה הקדיש למלחמה כנגד המשכילים והרפורמים!

 זה המעשה, ועתה, הבה נתבונן:
אדם מגיע לאדם אחר שהוא בעל השפעה, עולב בו קשות ומטיח בו דברים שבודאי אינם ערבים לאוזניו. מטבע הדברים, הוא אמור לשנוא את 

אדם שהעליבו ואף להתנכל אליו. והנה, כאן מוצאים אנו מקרה הפוך: לא די בכך שמנדלסון לא התנכל לו לרבי רפאל, אלא הוא אף סייע לו ה
 בקבלת התפקיד.

 איך ניתן להסביר זאת? התשובה היא, שרבי רפאל לא חשש מתגובתו של מנדלסון ולא ניסה לרצות אותו, אלא זעק את האמת הצרופה. הערכתו
העצמית היתה איתנה ולא הושפעה בכהוא זה מהסובב. מנדלסון ראה אישיות העשויה לבלי חת, והדבר גרם לו להעריך אותו ולהמליץ על 

 בחירתו כרב! 
הרי לנו, כי באותה מידה שהאדם מעריך את עצמו, יעריכו אותו סובביו. כאשר אדם בטוח בצדקת דרכו ולא חת מפני איש, גם מתנגדיו הגדולים 

 יכירו בערכו.
 ומכאן, תשובה לשאלתנו:

התאם... משום שהסביבה שכן הנה, המרגלים הרגישו בעצמם שהם כ'חגבים', והקטינו את עצמם בעיניהם, ויושבי הארץ התייחסו אליהם ב
יכולים היו לומר  –מתייחסת אל האדם באותה צורה שבה הוא מתייחס לעצמו! לפיכך, מאחר שהמרגלים הרגישו שהם ראו את עצמם כ'חגבים' 

 בבטחון גמור שגם אנשי המקום רואים אותם באותה צורה...
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)בימים אלו לאור  בס"ד שיצא" במדבר -"ללמדךמתוך ( 

      האם מותר לקמט תבנית אלומיניום לפני השלכתה לפח כדי שתתפוס פחות מקום בפח האשפה                                        
ר רבים משתמשים בתבניות חד פעמיות של אלומיניום לחימום המאכלים בשבת קודש על גבי פלטה או הבלעך, כגון הדגים או את הקוגל וכדו', ולאח :שאלה

, או שיש קום בפחפק האם מותר לקמט את התבנית לפני השלכתה כדי שתתפוס פחות מתהוצאת המאכל מן התבנית משליכים את התבנית לפח. ויש להס

 לחוש בזה לאיסור סתירת כלי, שהרי אחרי הקימוט קשה לחזור ולהשתמש בתבנית והקימוט מבטל ממנה תורת כלי?

, הגאונים רבי מנדל שפרן ורבי חיים צבי שפירא שליט"א ועוד, הורו להיתרא, שתבנית זו המיועדת לשימוש חד פעמי שלאחריו משליכים אותה לפח: תשובה

כלל, ואין איסור בסתירתה. והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמר שמכיון שאם ירצה דוקא יוכל ליישר את קמטיה וקפליה של התבנית אין עליה שם כלי 

ה לאיסור ולחזור ולהשתמש בה, נמצא שאין כאן סתירת כלי, אף שאין רגילים לחזור ולהשתמש בה. ואילו הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א אמר שיש לחוש בז

 (וישמע משה) ירת כלי ולהימנע מקימוט התבנית באופן שלא יאפשר לחזור ולהשתמש בה.סת

 רי
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ַנעַ  ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ ָרֵאל  ׁשְ ר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיׂשְ בלשון הקודש ן ֲאׁשֶ
שר בא לתור את הארץ, יש הבחנה בין לשון ״תר״ ללשון ״מרגל״. האדם א

מבקש הוא לראות את הטוב והיפה בה, כמו שנאמר: ״לתור להם מנוחה״.  
לעומתו המרגל, בא לראות את הרע, את החסרון, כמו שאמר יוסף לאחיו: 
ע״ה,  רבנו  משה  באתם״.על_כך  הארץ  ערוות  את  לראות  אתם,  ״מרגלים 

ה, לא הוצרך  שהאמין באמונה שלימה שארץ כנען היא ארץ חמדה טובה ורחב
טובה  את  לראות  כנען״,  ארץ  את  ״ויתורו  היתה  מטרתו  ״מרגלים״.  לשלוח 
ולספר בכבודה ותפארתה לישראל, כדי לעודדם ולחזקם לפני כניסתם לארץ.  
לכן נאמר: ״וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען״.אך המרגלים, רוח אחרת  

, נד): ״ויבואו בתוכחתו להם (דברים א  נויהיתה בקרבם, כמו שהעיד משה רב
עד נחל אשכול וירגלו אותה״, הם חיפשו את מומיה ופגמיה של הארץ, בשל 

 ) טללי אורות-.(הכתב והקבלהפגם באמונתם, ועל כן נכשלו
 

י ַלֲאֹבָתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ְואּולָ  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ם ַחי ָאִני וגו' ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ִיְראּוָה: וקשה מדוע נגזר עליהם שלא להכנס לארץ, והרי שבו בתשובה, וה'  
אף אמר להם סלחתי .ויש להבין את הענין על פי משל. מעשה באדם פשוט  

הגיעה כאשר  ונתעשר.  לגדולה  אחד    שעלה  שדכן  אליו  בא  לפירקה,  בתו 
והציע לו שתי הצעות. חתן אחד בן עשירים רע מעללים חסר לב ונבל, והחתן 
השני בן של רב תלמיד חכם גדול מופלג בתורה וביראה. הוסיף השדכן ואמר:  
אם יבחר בבן העשירים יתחלקו הוצאות החתונה וכו' בין שתי המשפחות, אם 

יצטרך הרב,  אם  להשתדך  ואין   יעדיף  הואיל  ההוצאות  בכל  לשאת  הוא 
תתי  טוב  ואמר:  ההצעות  בשתי  העשיר  עיין  חלקו.  לשלם  הרב  באפשרות 
אותה לבן הרב גם אם יעלה לי הדבר בכסף רב. אך עם זאת בקש העשיר 
שהרב יקבל על עצמו להלביש את בנו בגדי חתונה כמשפט אב לבנים, וגם 

את התנאי סירב לקבלו, ועמד  יתן לכלה תכשיט אחד ולא יותר. מששמע הרב  
על כך שכל ההוצאות יפלו על העשיר. תשובתו של העשיר לא איחרה לבא: 
אם ממאן הרב לקבל את התנאי שלי, הנני מעדיף להשתדך עם העשיר ולא 
אם הרב .מששמע זאת השדכן, דבר על לב אבי הנערה ושדלו לבל ישתטה 

נתרצה להשיא בתו לבן לעשות כדבריו. ואכן בסופו של דבר הושפע האיש ו 
הרב, על פי כל התנאים שאמר הרב. אך כאן נכונה לו אכזבה מרה. הרב  
מצידו הודיע כי שוב אינו מוכן להשתדך עמו. מתחילה סברתי, אמר הרב,  
שהנך מוקיר רבנן ויודע להעדיף שידוך כזה על פני השתדכות עם אנשים 

דיף להשתדך עם  פחותי ערך. אולם, משראיתי שעבור תכשיט אחד הנך מע
התורה   מעלת  את  כלל  מעריך  שאינך  מבין  אני  העשיר,  כפלוני  בליעל  בן 
עד   הארץ  דיבת  שהוציאו  אחרי  במרגלים.  הדבר  החכמים.הוא  ותלמידי 
ארץ  קדושת  כי  הוכח  מצרימה,  שוב  לנו  טוב  הלא  ואמרו:  כולם  שהסכימו 

בארץ ישראל ומעלתה מזולזלת בעיניהם, עתה התברר למפרע כי מה שביקשו  
הארצות,  שאר  גם   מסוגלות  לזה  וכדומה.  מפרי'  לאכול  אלא  אינו  ישראל 

 לבוש יוסף) -.(אהל יעקבולפיכך נלקחה מהם הזכות להכנס לארץ
 
 

ם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם:  ר ַאּתֶ ז״ל דרשו: ח  ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ
בעל חפץ חיים  פי מ . ושמעתי" ואחרי עיניכם זו זנות ,,אחרי לבבכם זו מינות

שרגילים לשמוע מפי    בזה,״לבבכם״ מינות  זצ״ל שביאר כיצד נרמזת בתיבת
 והעיקר הוא הלב   עשיותמרך במצות הואנשים, והם חכמים בעיניהם, כי אין צ

לת .לבבכם״ יזו היא המרומזת במ ,  מיניםהשיטת  וזוהי    ,הכל טוב  ,ואם הלב טוב
ורו אחדי לבבכם״ תהק׳: .ולא ת  שכביכול הלב הוא העיקר. והזהירה התורה

מינות היא זו, ועל האדם לקיים    -הלב    ת כי העיקר הואראחרי השיטה האומ  -
׳ ומחנכות את ה להכרה ואמונה ב  את האדם  מביאות  ׳. שהןה   ותאת כל מצו
 תלמידו של ה"חפץ חיים) -(פרחי שושנה .דות טובותיהאדם למ

רבי יוסף שלמה כהנמן זצ״ל סיפר: בחול המועד פסח תרס״ח בהיותו עדיין  
אשונה לביקור בראדין. מיד הוא פנה לביתו של החפץ בחור, הוא הגיע לר

חיים אך לא מצאו. הוא ישב והמתין. לפתע הוא שמע קול יללה בוקעת, בכי 
המבטא כאב נורא. הוא נדהם, הסבירו לו שהחפץ חיים מבקש עתה רחמים  
עבור אשה המקשה בלידתה. מיד אמר רבי יוסף שלמה לעצמו: כיצד יכולים 

ב כזה,  מקום  על צרת  לעזוב  לבבות  קורע  בכי  לבכות  המסוגל  אדם  מצוי  ו 
החפץ  של  בצילו  ולהסתופף  בראדין  ללמוד  אומר  גמר  במקום  ובו  הזולת! 

 ) עולם חסד יבנה.((חיים
 

הרב סבל מידי פעם מכאבי מסופר:רבה של עכו  על רבי שלום לופס זצ״ל  
שינים, אך מגודל התמדתו ועיסוקיו הרבים בענייני הציבור, צדקה וחסד, לא  
מצא פנאי לטפל בזה ולהקל על עצמו מייסוריו שתכפו אותו. סדר יומו העמוס 

מלהקדיש   אותו  מנע  אחרים  והגדוש  "יש  גופו.  ותחלואי  עצמו  למען  זמן 
הסובלים יותר. שיהיו לי הייסורים לכפרת עוונות", היה מפטיר ושב לעבודת  

לא אחת שמעו  הקודש שלו, מתרכז בה ביתר שאת ומתעלם מכל דבר הכואב.
אותו תלמידיו אומר: "כשהכאבים מתגברים מאוד, אני מכניס את ראשי בתוך 

בקש מהקב״ה. שברוב רחמיו יחוס וירחם על נפשי. ארון הקודש, ומתחנן ומ
סיים   יתברך",  בעזרתו  עובר  הכאב  הלב,  מעומק  התפילה  לאחר  ואכן, 

יבקש   שאם  ויודע  האוהב,  אביו  מול  המתחטא  בן  כמו  תמיד    -בפשטות, 
 עבד נאמן) (יקבל.

 

מתפלל לרפואת חולים, נהג ,רב ואב"ד ערלוי סופר זצ"ל שמעון  רביכשהיה 
ש חלאים, אמר, שהרופאים להזכיר ולשנן בלי הרף, שהכל בא מידי שמים. י

לחשוב  בדמיונו  טועה  והאדם  הטבע,  בדרך  ותרופה  מזור  להם  המציאו 
שרפואתו באה לו מידם, אך לאמיתו של דבר: מי חנן אותם בדעה והשכל, 
החולה  באיש  ולטפל  נכונה,  בצורה  המחלה  ומהות  טיב  את  לאבחן  כדי 

א להם מידיו  הלא הכל ב  -באמצעים המתאימים, בשביל להחלימו ולרפאותו 
ענין זה, הוסיף והסביר, מרומז בדברי נעים זמירות    של רבש״ע ומרוב חסדיו!

ישראל: "ישלח דברו וירפאם... יודו לד׳ חסדו..." הודיה זו שהכתוב מדבר  
בה, היא הודאה על האמת, הקב״ה שלח דברו לרפא את החולה, והם מודים  

פעמים כשמתרפא איש יתירה מזו: הרבה  "חסדו".  בגללבפה מלא שזה היה  
חולה, הבריות רואים בעליל שרפואתו באה לו מחוץ לדרך הטבע, נס קרה 
לו, נס מן השמים. ואמנם לגבי הקב״ה אין הבדל בין טבע לנס, הרי הכל 

של עולם, גו  מכוחו, היפלא ממנו דבר? אלא הבריות מרוב שיגרה והרגל במנה
 ויקראו לזה "נס" ו״פלא". כל מאורע בלתי רגיל גורם להם הפתעה והתפעלות,  

״ונפלאותיו   ואומר:  ממשיך  שהכתוב  של   -וזה  בעיניהם  רק  אדם".  לבני 
האנשים נראו "כנפלאות", אך לגבי הקב״ה בכבודו ובעצמו, אין רפואה זו  

כי הכל שווה   -בגדר ״נפלאות״ יותר משאר ענינים הנראים, כביכול, טבעיים  
 א)ד(רבי שמעון חסי לפניו.

 

ביתו של רבי יצחק וינגרטן רבה של ליעז', שהתגורר בערוב ימיו בלונדון, היה  
תלמיד חכם זקן. היות והלילות בלונדון  ו  פתוח לרווחה. פעם התארח בבית

כבתה לפתע  קרים, העמיד הרב תנור גז דולק בחדר הזקן. מאוחר בלילה, 
לחדר ונכנס  הרב  כשקם  בבוקר  לזרום.  המשיך  והגז  נדהם    האש,  האורח, 

כל  את  פתח  מיד  הכרה.  מחוסר  שוכב  והאורח  גז  מלא  החדר  כי  לראות 
כל תועלת להעביר את הזקן לבית החלונות והזעיק רופאים, אשר קבעו שאין  

הזדעזע הרב  החולים, מאחר שהוא כבר גוסס. ונשארו לו דקות ספורות לחיות.
ואמר: "היה לא תהיה! האורח יחיה!" מיד רץ לבית המדרש, פתח את ארון הקודש,  
גדולה   אמרו:  ז״ל  חכמינו  עולם!  של  "רבונו  זעק:  מעיניו  זולגות  רותחות  וכשדמעות 

ותר מקבלת פני שכינה. והנה, הכנסתי אורח לביתי, טיפלתי בו בכבוד,  הכנסת אורחים י 
בביתי?!" הזקן  שימות  שכרי  זה  האם  גז,  תנור  הדלקתי  שינו  לנוחיותו  לביתו  כשחזר 

הרופאים דעתם והחליטו להעביר את החולה לבית החולים מאחר וחל שיפור פתאומי  
  )נהעולם חסד יב(.יבה טובה במצבו. אותו הזקן הבריא, חי עוד כשנתיים, ונפטר בש
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של   המיוחדות  מהנהגותיו  ש   רבי אחת  ישיבת יוסף  ראש  זצ"ל  כהנמן  למה 

ובכל עת לצורך כך בכל   , שהיה דואג לתלמידיו בכל כוחו אונו והונו  ,פוניבז'
פעם הפתיע את תלמידיו ושומעי ליקחו ברעיון חדש שדירבנם לעסוק בתורה  ,

ניכר   בארצות  ממסעו  כשחזר  מהפעמים  ישיבתו,באחת  לטובת  ממון   ,לקבץ 
בעזרו   ה'  רב,והיה  ממון  לאסוף  והכריז  נכנ  ,והצליח  הישיבה  להיכל  מי  :"ס 

אחד    " יקבל מאה דולר  ,שיאמר לי כעת ללא כל הכנה עמוד גמרא בעל פה
וחצי,   ,שורה  שבש"ס  ביותר  הקצר  הדף  את  ואמר  נעמד  הישיבה  מתלמידי 

פרה מטמאת טומאת אוכלין הואיל "והוא    )דף עז ע"א(שנמצא במסכת בבא קמא  
לומר את ,גאונית זו    הרב מפוניבז' חייך על הברקה  "והיתה לה שעת הכושר

 (דורש טוב) והעניק לבחור מאה דולר ועמד בהתחייבותו ,הדף הקצר שבש"ס 
 
 

בזמן שבית המקדש היה  כיון ש   ,הטעם שברכת כוהנים נאמרת בסוף התפילה
כמו   ,היו הכהנים מברכים את ישראל,קיים כשההשלימו את עבודת הקובנות  

וגו' ולפי   "כה תברכו"וכתוב    "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם"שנאמר  
התמיד,תקנובמקום    תקנום  לותישהתפ כל לב  קרבנות  בסוף  ישראל  את  רך 
   (דרשות ופירושי רבינו יונה) .תפלה

 

כאשר טוענים אנשים באזני, כי הם אינם   חוששים מהשפעה סביבתית, וכי  
ר להם התנהגותם של הסובבים אותם אינה משפיעה עליהם כהוא זה, אני מספ 

את הסיפור הבא:בימים עברו, בטרם היתה מערכת ביוב מתוקנת, היו חופרים  
בור בחצר ובתוכו היו הדיירים עושים את צרכיהם. מפעם לפעם, אחת לכמה 
חדשים, היה צורך לפנות את הבור, מלאכה אותה היו מבצעים פועלים ערבים,  

ה זו... כמעט בדרך כלל. נקל לשער את הצנחה שנדפה בכל האזור בעת פעול
שלא ניתן היה לעבור ברחוב בו עסקו במלאכה מטנפת זו.והנה, באחד הימים,  
הסביבה  תושבי  שערים'.  ב'מאה  הביוב  מבורות  אחד  את  לפנות  צורך  היה 
המפגע  בסביבת  במהירות  ועברו  אפם,  את  אטמו  נחיריהם,  את  סתמו 

שלא סתם כלל מהריח, היה מי  שלא הוטרד  את   התברואתי. אולם היה מי 
נחיריו, ואפילו היה מסוגל לשבת בנחת ולאכול בתוך בור הביוב ממש.מי הוא? 
אותם ערבים אשר מלאכתם היתה בפינוי הבור... ומדוע הם לא סתמו את 
אפם? משום שהם התרגלו לריח ועל כן הוא לא עשה עליהם כל רושם!!וכך 

והלכלוך, הוא הדבר גם בעניננו... מי שטוען כי הזוהמה שברחוב, הפריצות  
רושם   בו  ואינם מותירים  לו  מפריעים  לכך יכול   –אינם  היחיד  הרי ההסבר 

להיות, מאחר שהלכלוך כבר הוטמע בנפשו עד שאינו עושה עליו עוד רושם...  
ממנה!!!   גדולה  שאין  בושה  להיפך,  אלא  לגאוה  מקור  זה   אין 

     הרב ניסים יגן זצ"ל) -(נתיבי אור

 
 

 אפילו דנשאלים ,איך יתכן בשבת לנדרים נשאלים הדין הוא שאין  שאלה:

 בשבת? 

יום לעשות לו נזדמן ולא' פלוני זמן עד  דבר לעשות נדר אם  תשובה:  עד 

 בשבת ,נשאל ואי אפשר לעשות‘ בשבת בא יום ואותו ’זמן אותו של האחרון
 (ספר החידות) בשבת.  אפילו

 

ֵניֶכם   ִאיׁש ִמּפְ ס ְלָבֵבנּו ְולֹא ָקָמה עֹוד רּוַח ּבְ ּמַ ַמע ַויִּ ׁשְ מה שאפיין את המיוחד  .ַוּנִ
דון, ראש ראליעזר הגדול׳; כפי שכונה רבי אליעזר גו  hשבאישיותו של ״רב

התכונ היה,  טלז,  בעיון  ישיבת  והנפש  הגוף  כוחות  כל  את  ולרכז  למקד  ה 
ובהעמקה שלא תתואר, בסוגיא הנלמדת על ידו. כשרבי אליעזר עסק בסוגיא 

הסובב. העולם  של  מציאותו  כליל  ממנו  נשכחה  רבי כלשהי,  של  פקחותו 
מידי   ישיבתו  את  להציל  היה  חייב  כאשר  פעם  לא  לו  עמדה  אליעזר 

את לנווט  הצליח  וכך  לה.  בתוככי   המתנכלים  ולשמרה  הגדולה,  ישיבתו 
הטרדות והצרות שאיפיינו את מלכות הרשע ברוסיה באותה תקופה. מלכות 
שהקדישה הרבה מזמנה כדי להביא לידי סגירתם של היכלי התורה המעטים  
שהיו קיימים בתחומה ואשר לא בחלה בשום אמצעי כדי לגרום שקול התורה  

היכל ישיבת טלז, אחד מפקידיו  לא ישמע בערי רוסיה.באחד הימים הגיע ל
זה    ן הבכירים של השלטון המרכזי. הוא נשלח לבדוק אם אכן מתקיים בבני
 תרש ומקום תורה, כפי שדיווחו המלשינים. קיומה של הישיבה היה עבירה מפ

על החוק המחייב רשיון להקמת מוסד חינוכי, אותו לא העניקו בדרך כלל 
מו עיניו בביצוע העבירה וכדי לרשום להיווכח ב לישיבה. הפקיד הגיע כדי 

פרוטוקול מרשיע לשלטונות, תוך המלצה לסגור לאלתר את המוסד ולהעניש 
להפעלתו. האחראים  ולא את  בלימודו  שקוע  שעה  אותה  היה  אליעזר  רבי 

מהמולת  שעה  באותה  המה  ההיכל  הישיבה.  להיכל  שנכנס  בפקיד  הבחין 
האולם. הפקיד, למרות שנדהם מן   לימודם של מאות התלמידים שמלאו את

המראה, מיהר בצעדים נמרצים אל האיש שהוצג לו כראש הישיבה. בלא 
שהיות שאלו בקול גוער ומצווה: ״כמה בחורים יש בישיבתך והאם יש בידך  

רבי אליעזר פשוט לא התייחס רשיון בר תוקף המתיר את הלימודים הללו?״
התלמיד הצעיר שלמד  אירע דבר.לדברי הפקיד והמשיך בלימודו כאילו לא  

באותה עת בחברותא עם ראש הישיבה, הסביר לפקיד שאין ראש הישיבה 
נוהג לשוחח שיחות חולין באמצע לימודו, ואין הוא נוהג להפסיק ממשנתו 
שעות  שיגמור את  כל עוד הוא מעוטר בתפילין. עליו, איפוא, לחכות עד 

דרש, והחל לרשום בפרוטוקול בלית ברירה סר הפקיד לפינת בית המלימודו.
רבי אליעזר סימן לתלמידי הישיבה שיעזבו לאיטם ועיני  ולהמתגלה למ  את

את בית המדרש ושרק עשרים תלמידים ישארו בבית המדרש. הפקיד עמד  
בבית המדרש ומילא דו״ח ובאותה עת נעלמו רוב התלמידים מבית המדרש 

רבם. את  כמצוות  הישיבה  ראש  חלץ  בסבר בינתיים  לפקיד.  וניגש  תפיליו 
פנים יפות שאלו למבוקשו תוך שהוא מתנצל על כך שלא יכול היה לענות 

הפקיד הסביר לרבי אליעזר את מטרת לו שעה שהיה עסוק בלימוד התורה. 
בואו ואת פרטי הדו״ח שכבר מילא. ראש הישיבה שאלו: ״כמה תלמידים  

ע מאות״. שאלו רבי כתבת שנמצאים בבית המדרש?״ השיבו הפקיד: "כארב
אליעזר: איך ביכולתו לרשום מספר תלמידים על סמך הערכה בלבד. מדוע  
הגונה   יד  המדרש. מתת  בבית  נמצאים  תלמידים  כמה  במדוייק  יספור  לא 
שכנעה את הפקיד בצדקת הטענה, הוא ספר בבית המדרש רק את עשרים  

ת העניין.  התלמידים שהיו בו.לאחר זמן הופיע מושל המחוז עצמו לבדוק א
ור השוחד את עיניו, אמר לו זוכאשר רבי אליעזר נוכח לדעת שהפעם לא יע

אם  מקרה.  בכל  תורה  אלמד  אני  לך,  יעזור  לא  אדוני,  "ראה  בתקיפות: 
תאסרוני באשמת הרבצת תורה ותגלוני לסיביר, לא תרוויחו מאומה. כי גם 

שלך, שם אפתח ישיבה וארביץ תורה. אולם אתה אם תתעקש ותעמוד על  
לא עברו ימים רבים ״  לך אין שום ערובה שתישאר במשרתך כמושל המחוז

והשמועה פשטה בעיר שהשלטון המרכזי הדיח את מושל המחוז מתפקידו,  
 (מורשת אבות) .לתפקיד נמוך יותר

   "
ל

 " " " 

 """ " 

     " " " 

  "" " 

  אם תזכור את בוראך בשלוותך. תמצאנו בעת צרתך: (דרכי החיים)   
 האדם, כל זמן שהוא בריא ושלם, אינו מרגיש את כל טובו שבידו.(חזון נחום)  

 אין נקב המחט צר לשני אוהבים ,ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים.(אבן גבירול) 

ל
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גליון מס' 286גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

הרב – נשארת על מקומך, ומה 
איכפת לך כי הקדימו יו”ד ]יהודי[ 

נוסף לפני מקומך... 

הבל הבלים הכל הבל
... וראיתם את  עלו זה בנגב 

הארץ )יג. יז-יח(
עובר  אדם  אין  בחז"ל:  איתא 
בו  נכנסה  כן  אם  אלא  עבירה 
רוח שטות, כאשר האדם מתבונן 
בחכמה ובשכל הישר מה נעשה 
דהיינו  הגשמיות  עניני  מכל 
האכילה והשתיה ושאר התאוות 
הרי שיסיק כי מהכל נעשה זבל 
כי  למסקנא  מהר  ויגיע  מאוס, 
מכל  החכם  של  מאמרו  צודק 
"הבל  המלך:  שלמה  האדם 
הבלים הכל הבל", וממילא ימעט 
הגשמיים  בענינים  יכולתו  ככל 
שנחוץ  מה  רק  בהם  וינהג 
והנה  ובריאותו.  גופו  לקיום 
להחכים  "הרוצה  אומרים  חז"ל 
שזה  לומר  ואפשר  ידרים" 
בנגב..  זה  "עלו  בפסוק  מרומז 
וראיתם את הארץ" דהיינו תעלו 
בבינתכם  ותתבוננו  בחכמתכם 
כנ"ל,  הגשמיות  מכל  נהיה  מה 
כי  ותראו  הארץ"  את  "וראיתם 

כל הארציות – הכל הבל.
)בך יברך ישראל - הרה"ק רבי לוי יצחק 

מאוז'יערנא( 
להעלות את הגשמי לרוחני

כבו”ק מרן בעל ה”עקבי אבירים” 
על  הוסיף  זי”ע  מסאדיגורה 
אמרתו זו של דודו זקנו הרה”ק 
)יומ”ד  מאוזיערנא  יצחק  לוי  רבי 
י”ח סיון( ואמר: דרש”י על הפסוק 
שלח  אומר:  פרשתינו  בתחילת 
היתה  דהכוונה  וכו’  לדעתך  לך, 
גם  אלא  המרגלים  כלפי  רק  לא 
בנ”י  כי  ישראל,  בני  כל  כלפי 

שהעבודה  שיראים  אומרים  שהיו  ישראל,  לארץ  מלעלות  חששו 
הנדרשת בהם באר”י תקשה עליהם, כי במדבר כל הצטרכויותיהם 
היו  ולא  ובאר,  שליו,  מן,  כמו:  רוחני,  כולו  השמים  מן  להם  ירדו 
יצטרכו  לארץ,  כשיבואו  משא”כ  בגשמיות,  ה’  את  לעבוד  צריכים 
לעבוד את ה’ בעניני ארציות ולהעלות את הגשמיות לרוחניות, כענין 
“לעבדה ולשמרה”, וזה מכוון רש”י שכתב “שלך לך- לדעתך” דהיינו 
וכן הדבר  שיהיו גם הם בדעה שלך, להעלות את הגשמי לרוחני, 
כלפי בני ישראל, שגם הם יהיו בדעה זו, לעלות לאר”י על מנת כן 
לעבוד את ה’ בעניני הגשמיות ולהעלותם לגבוה בלא לחשוב על 

הקושי שבדבר.
)עקבי אבירים - סאדיגורה(

מי זוכה לראות את יופיה של ארץ ישראל
וראיתם את הארץ מה הוא )יג, יח(

זי”ע נכנס יהודי אחד שחזר זה עתה  אל מרן הסבא קדישא מרוז’ין 
מביקור בארץ ישראל ובא לקבל ממנו ברכת שלום, שאלו הסב”ק: 
רבינו  פתח  הגיב,  ולא  האיש  בעיניך, שתק  חן  הארץ  נשאה  האם 
כל  את  שהשיא  אחד  בעשיר  מעשה  ויאמר:  משלו  וישא  הסב”ק 
בנותיו לתלמידי חכמים, אולם כשהגיע תורה של בת זקוניו לא מצא 
לפני  במקצועו,  חייט  פשוט  לאיש  והשיאה  ועמד  כלבבו  חתן  לה 
בעיני  חן  שתישא  כדי  להתקשט  לה  שכדאי  לבתו  אמר  הנישואין 
בעלה, נענתה הכלה ואמרה: בשלמא אחיותי להן היה יאה להתקשט, 
שכן הן מתקשטות לפני תלמידי חכמים, אך אני, בפני החייט שלי, 
סיים הסב”ק את   – ישראל  ארץ  אף  כמו שאני,  נאה  הנני מספיק 

קשוט עצמך תחילה
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען )יג. ב(

מוצא  מפולנאה  יוסף"  יעקב  ה"תולדות  בעל  הרה"ק 
רמז בפסוק שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען )יג. 
כך קשוט  ואחר  חז"ל: קשוט עצמך  ב( למאמרם של 
כנען  לפני שאתה בא לתור את ארץ  דהיינו  אחרים, 
תחילה  עצמם  את  לתור  אנשים  'לך'  שלח  ויושביה, 

בחינת 'לך' ורק לאחר מכן יתורו גם את ארץ כנען. 

דברי הרשות
שלח לך )יג. ב(

רש"י הק' אומר עה"פ "שלח לך, אין אני מצוה אותך, 
שהקב"ה  מצוה  שהם  דברים  יש  שלח".  תרצה  אם 
צווה לעשותם, ויש איסורים שאין לעשותם, ויש עוד 
ואין  בעשייתם  מצוה  דאין  הרשות,  דברי  אלו  דרגה, 
מתי  הגדר  מהו  לשאלה  והתשובה  בעשייתם,  איסור 
לעשותם ומתי לא? מרומז בדברי רש"י הק': "אין אני 
לעשותם,  ציווי  עליהם  שאין  בדברים  אותך",  מצוה 
ואין איסור בעשייתם, )כגון אכילה ושתיה וכדו'(, "אלא אם 
ברצונך" אם אתה מרגיש שיש לך חשק ומשיכה לדבר 

זה - שלח, תשלח ואל תעשה אותו.
היה  כאשר  הסיפור:  לזה  בהקשר  להוסיף  ואפשר 
הרה"ק רבי נחום בערנ'יו זי"ע מסאדיגורה בימי מחלתו 
אחת  פעם  ברופאים,  לשאול  כדי  ווינה  הבירה  בעיר 
כשחלש ליבו שיביאו לו דבר מה לאכול ומיד הביאו לו 
מרק עוף, כשהרים את הכף שקע במחשבות והניחה 
בחזרה, כך עשה שלשה פעמים ואח"כ בקש לשאול 
את המבשלת אם לא היתה איזה שאלה בעוף, וענתה 
אמנם כן, אך ביודעה את חולשתו ומה עוד שזו פעם 
ראשונה שביקש משהו לאכול, סמכה על עצמה שאין 
בזה שאלה, מיד הלכו והראו את השאלה למו"צ ופסק 

לאיסור.
החסידים התלחשו ביניהם על רוח הקודש של הרה"ק 
מתלחשים  אותם  כששמע  אולם  בער'ניו,  נחום  רבי 
'לא  אמר מיד: "אתם חושבים שיש בזה איזה מופת, 
מיניה ולא מקצתיה' אלא עלה בדעתי שאני כ"כ חלש 
וחולה מדוע קבלתי לפתע תשוקה לאכול מהמרק הזה, 
ואז הבנתי שיש כאן עצת היצר שרוצה דוקא שאוכל 

ממנו, ועלה בדעתי שיש כאן איזו שאלה.  
)כ"ק אדמו"ר מבוהוש זצ"ל(

התקשרות לצדיק
שלח לך )יג. ב(

מרן  וביאר  לדעתך.  לך',  'שלח  הק'  ברש"י  איתא 
ה'קדושת אהרן' מסאדיגורה זיע"א שאמר הקדוש ברוך 
הוא למשה שלח לך, 'לדעתך' )רש"י יג ב( שהוא לשון 
של  דעתו  אחר  רק  הולכים  שיהיו  היינו,  התקשרות, 
והמרגלים חפשו  ובהתקשרות עמו בכל הדרך,  משה 
עצות וחקירות והשכלות שלהם וזהו 'ויעלו ויתורו' )יג 
וזהו שבקש  ושכחו את ההתקשרות ברבם משה,  כא( 
)סוטה  המרגלים  מעצת  יושיעך  קה  יהושע  על  משה 
לד( שתשאר תמיד מקושר אצלי, כמאמר הכתוב עליו 
היה  וכלב שלא  יא(.  לג  )שמות  האהל'  מתוך  ימיש  'לא 
במדריגתו של יהושע היה מוכרח לעורר זכות אבות, 
אולם יהושע שהיה דבוק ומקושר בדעתו של משה לא 

היה צריך לזה. 
)עקבי אבירים להרה"ק מסאדיגורה זצ"ל( 

ארץ ישראל היא רק עם לב נשבר
כולם אנשים ראשי בני ישראל )יג. ג(

הקדושה  הארץ  שירושת  ישראל  ארץ  בענין  מצינו 
שנתן הקב"ה לישראל היא רק בכח הכנעה כדאיתא 
אחרי  גם  כנען  ארץ  נקראת  שהארץ  הק'  בספרים 
שניתנה לישראל, לפי שהיא ארץ הניתנת רק לנכנעים, 

זוכה להרגיש קדושת  ונדכה  רק מי שהוא לב נשבר 
כמש"כ  המרגלים  של  הפגם  היה  וזה  ישראל,  ארץ 
"כולם אנשים ראשי בני ישראל" דמשמעו שהיו אנשים 
בני  'ראשי  מה שהיו  היה  חסרונם  אבל  מאד  גדולים 
ישראל' שלא היה להם לב נשבר ע"כ לא זכו לארץ 
ישראל, ורק 'טפכם אשר אמרתם לבז יהיה המה יבואו 
שמה והם יירשוה' כי ארץ ישראל ניתנת רק לנשברי 

לב ונדכאי רוח.
)נתיבות שלום - לאדמו"ר מסלונים זצ"ל(

ענוותנותו של יהושע
ויקרא משה להושע בן נון יהושע )יג. טז(

איתא בתרגום יונתן: "וכדי חמי משה ענותנותיה קרא 
משה להושע בן נון יהושע", ביאר הרה"ק רבי שמואל 
מקאמינקא זי"ע מהו הוא ענין הענווה שראה בו משה, 
אלא שכאשר כלב הלך להשתטח על קברי אבות, אמר 
בושתי  אבוה"ק,  קברי  על  שאשתטח  אני  מי  יהושע 
להראות פני לעומתם, ובכן אלך למורי ורבי שבעוה"ז 
אשר הוא מכיר אותי עם כל חולשותי, ואכן משרע"ה 
יושיעך מעצת מרגלים. משא"כ כלב שרוח  ה'  ברכו: 
אחרת היתה עמו, היה זה בזכות אבות שעמדה לו לבל 

ימעדו רגליו ויכשל בעוון המרגלים. 

)הגה"ח רבי יצחק דוד לידר זצ"ל - קונטרס בית דלי(
*

ואילו המגיד הקדוש מקוז'ניץ בספה"ק עבודת ישראל 
מבאר כיון שראה משה רבינו כי יהושע נזעק להגן על 
כבודו וספר לו על אלדד ומידד שמתנבאים 'משה מת 
ויהושע מכניס' )רש"י במדבר יא, כז( הבין מכך מה גדולה 
מדת ענוותנותו שאיננו רוצה להיות מנהיג ובורח מן 
זה  דבר  בגלל  שמא  משה  היה  חושד  לפיכך  הכבוד, 
כשלעצמו יסכים יהושע לעצת המרגלים, למען ישארו 
ישראל במדבר תחת הנהגתו של משה ולא יכנסו לארץ 
ישראל, מקום שם יהא עליו להיות למנהיג שכן משה 
הרי לא נכנס לא"י, וע"כ התפלל עליו שינצל מעצת 

המרגלים.
*

אין לתבוע על שהקדימו את היו”ד
ה”ערבי  בעל  של  מדרשו  שבית  בעת  כי  מסופר 
א’  והנה  הבנין,  את  הרחיבו  מהכיל,  צר  נעשה  נחל” 
מהבעלי-בתים שהיה רגיל לשבת בסמוך ל’חזן’ הורחק 
נחל”,  ה”ערבי  אצל  לד”ת  הגבאים  את  ותבע  מקומו 
לאחר ששטח הלה את טענותיו אמר לו הרב: דאיתא 
יהושע’  נון  בן  להושע  ‘ויקרא משה  עה”פ  בירושלמי 
היו”ד  אלא  אינה  ליהושע  שנתוספה  יו”ד  שאותה 
שנלקחה מן השם “שרי”, לאחר שנקראה בשם “שרה”, 
ולכאורה קשה הן אמת שהאות יו”ד נתפייסה על מה 
שנלקחה מ”שרי” בזה שניתנה להושע, אולם מדוע לא 
תתבע האות ה”א את עלבונה שמקודם היתה בראש 
התיבה – הושע - וכעת היא רק השניה – יהושע – 
אלא שאין בזה שום תביעה מכיוון שנשארה במקומה 
הראשון ורק נוספה לפניה היו”ד. גם אתה - אמר לו 

סגולת הפרשת חלה
ראשית עריסותיכם חלה תרימו )טו. כ(

יש לקשר ענין הפרשת חלה עם הפסוק מפרשת 
'וברך את לחמך ואת מימך והסירותי  משפטים 

מחלה מקרבך' )שמות כ"ג כ"ה(
ופירש ר"י החסיד 'והסירותי מ-חלה' - כשתתנו 
לחמך  את  'יברך  אז  מהחלה[  כשיסירו  ]דהיינו  חלה, 

ואת מימך'. 
)ספר גימטריאות לר"י החסיד אות כ"ח(
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מי  לפני  רק  והדרה  הודה  בכל  היא  מתגלה   – משלו 
אנשים  בפני  אולם  מעלתה,  וחן  ערכה  רום  שיודע 

פשוטים אינה מראה עצמה בכל יופיה והדרה.

ונחנו מה
וראיתם את הארץ מה היא )יג, יח(, 

כאשר האדם רוצה להגיע לשלימות עליו להקטין עצמו 
ולאחוז עצמו בשפלות הרוח, בבחינת 'מה' – ונחנו מה, 
ואז כאשר ישפיל עצמו בשבירת רוחו יגיע לשלמות, 
מאוד  מאוד  בבחינת  שיהיה  ע"י  כי  לומר  אפשר  וכן 
השלימות  למידת  יגיע  מה(  בגימט'  )מא"ד  רוח  שפל  הוי 
בעבודתו ויהיה בחי' טובה הארץ מאוד מאוד )במדבר יד, 

ז(. 
)הרה"ק ה"פחד יצחק" מבאיאן(

מקומות הקדושים בארץ ישראל
ויבא עד חברון )יג. כב(

רש"י ז"ל מביא כי כלב הלך לחברון להשתטח על קברי 
אבות לבל יכשל בעוון המרגלים, מסופר כי פעם אחת 
הלך הרה"ק ה"בת עין" מאווריטש להשתטח על קברי 
מסויים  לקבר  ובהגיעו  דצפת  העלמין  בבית  צדיקים 
ביטול  מדבריו  שמשתמע  באופן  מלווהו  אותו  שאל 
אם  יודע  "מי  בהפטירו:  המקום  מהימנות  על  ודחיה 
בכלל קבור פה הצדיק? וענה לו הגה"ק מאווריטש על 
הרבה  אצל  במסורת  ומקובל  מסור  שהוא  דבר  אתר: 
)אור  אפיקורסות!"  זה  הרי  בזה  מאמינים  ואין  יהודים 

הגליל(
זצ"ל:  דיסקין  המהרי"ל  הגה"ק  של  משמו  נאמר  וכן 
"המטיל ספקות במקומות הקדושים - מנוחת הצדיקים 
הרי הוא שוטה, רשע וגס רוח". בספר "אדמת קודש", 
מוהר"ר  הישיש הרה"ג  הירושלמי  ע"י המגיד  שנכתב 
חיים יצחק מווילקומיר זצ"ל מביא את הדברים הנ"ל: 
"בשבטי ישראל אודיע נאמנה שתיכף שזכיתי להוציא 
לאור שני עלים על אודות מנוחת הצדיקים הראתים 
מיד להגאון הצדיק המפורסם מאור הגולה כ"ק מו"ר 
משה יהושע יהודה לייב שליט"א ]זצוק"ל, דיסקין[, כי כן 
דרכי להראות ואם יטב בעיניו, ומה גם השתא להשקיט 
לי  והשיב   - הנ"ל  בכל  והמסתפקים  המתלוננים  מני 
וצודקים  נאמנים  כאן  האמורים  הדברים  שכל  באמת 
וראיה,  עדות  לשום  צריכים  ואינם  ואמיתיים מעצמם 
כל שכן וקל וחומר שהעידו על זה עמודי עולם הרמב"ן 
ויעמוד  מי שיתעקש  "וכל  ז"ל  והרמ"ח  והאריז"ל  ז"ל 
בדעתו הראשונה להטיל איזה ספקות בכל המקומות 
וגם  הנ"ל  הגאונים  של  בעדותם  הנזכרים  הקדושים 
יגלה את דעותיו וספיקותיו לזולתו הוא בכלל שוטה 
מצוה  מלעשות  חבירו  את  מונע  ובכלל  רוח  וגס  רע 

להתפלל שם".

גודל רעת מדת ההתנשאות
וישאהו  ענבים  ואשכול  זמורה  משם  ויכרתו 

במוט בשנים )יג. כג(
‘בארות  בספרו  רבי מנחם מנדל מרימינוב  הרה”ק  אמר 
ההתנשאות,  מדת  רעת  גדולה  כמה  ראו  המים’: 
המרגלים  משם’, שהשלוחים  ‘ויכרתו  כתוב  דבתחילה 
כרתו ברית בצוותא והיתה ביניהם אחדות, וע”י מידה 
דהיינו  הבריאה  את  לתקן  רצו  אחדות  של  זו  נעלית 
הבריאה  בתחילת  כמו  אחד’  ואשכול  ‘זמורה  שיהיו 
קודם החטא - טעם עצו ופריו שוה, אולם כאשר עברה 
עליהם הבחינה של ‘וישאהו’ דהיינו שהתנשאו ונתגאו 
אזי ‘במוט’ נטו מדרך הטובה, ונעשו ‘בשנים’ שנפרדו 
איש מעל אחיו, ושוב לא יכלו לתקן החטא כי לא היה 
להם מדת האחדות. ומזה נלמד כמה רבה רעתה של 

מדת הגאווה.
)מפי ספרים וסופרים(

עון הדיבור על יושבי הארץ
עז  כי  וזה פריה, אפס  ודבש הוא  זבת חלב  וגם 

העם היושב בארץ )יג, כז - כח(. 
רבינו הסב"ק מרוז'ין  לפני  אחד  אדם  דיבר  אחת  פעם 
בטוב.  מתנהגים  שאינם  ישראל  ארץ  יושבי  על  זצ"ל 
וגער בו הרב ואמר: איך לא תירא לדבר סרה באחבנ"י 
יושבי ארה"ק, הלוא עון זה גדול וקשה יותר מן חטא 
המרגלים. כי הם שבחו את ארץ ישראל, כמו שכתוב 
הגויים  על  שדברו  רק  היא",  ודבש  חלב  זבת  "וגם 
בארץ",  היושב  העם  עז  כי  "אפס  שנאמר  ע"ז  עובדי 
והיה ענשם כל כך קשה, מכל שכן כשמדברים על בני 

ישראל יושבי ארץ הקדושה.
)בגדי ישע - זמרת הארץ(

 מהר לגאלינו
 ויוציאו דיבת הארץ )יג. לב(

מובא בשם מרן הבעל-שם-טוב זי”ע )ספר “תולדות אהרן”(, 
כך: הלא  והקשה  ישראל  כלל  על  זכות  ללמד  שרצה 
כמה וכמה פעמים הזהירו חז”ל על איסור לשון-הרע, 
ואיך אמרו הם בעצמם בגמרא )ב”ב קסה.( “רובם בגזל 

וכולם באבק לשון-הרע”?!.
כאן  מלמדת  הגמרא  זי”ע,  הק’  הבעש”ט  פירש  אלא, 
דרך  זאת  אמרו  ז”ל  רבותינו  ישראל.  עם  על  זכות 
תפילה: “רבונו של עולם! עד מתי לא תרחם על ישראל 
להוציא אותם מהגלות המרה? שהרי כבר נשתקעו כל-
ומניעות  גדולים  מסכים  להם  ויש  הקליפות,  בין  כך 
יותר  ח”ו  יפלו  הגלות  שתתארך  כמה  וכל  גדולות, 

בטומאה. ולכן, מהר נא לגאלנו”! 

*

שבח פירות הארץ
על הרה”ק רבי יוחנן מראחמסטריווקא מסופר כי פעם 
אחת בא לבקר אצל אחיו הרה”ק רבי יצחק מסקווירא, 
אך  ונשמר  ישראל  מארץ  שהובא  יין  הוציאו  לכבודו 
לשולחן  היין  משהוגש  אך  מיוחדים,  למועדים  ורק 
ממנו,  לשתות  מראחמסטריווקא  הרה”ק  האורח  סרב 
והעדיף תחתיו את היין שמקורו בחוץ לארץ וכשחש 
בפליאתם של הנוכחים הסביר ואמר: אני אינני מומחה 
בטעמם של יינות ועל כן יתכן כי היין אף כי משובח 
ואז עלול אני לחטא בגנות  יערב לחכי  הוא כלל לא 
יינה ופירותיה של ארץ ישראל שהתורה שיבחה אותם.

קרעו את בגדי הרבנות
את  התרים  מן  יפונה  בין  וכלב  נון  בן  ויהושע 

הארץ קרעו בגדיהם 
)יד, ו(

 הנה לכאורה נראה כי המילים 'מן התרים את הארץ' 
לנו  ומודיע  הכתוב  לנו  מספר  מה  ולשם  מיותרים, 
הארץ,  את  התרים  מן  היו  יפונה  בן  וכלב  שיהושע 
הרבי מקאצק ואמר: כיון שהמרגלים האלו היו  ותירץ 
ראשי אלפי ישראל מלובשים באיצטלא דרבנן, הלכו 
יהושע וכלב וקרעו בגדיהם מעליהם ואמרו אם אתם 
בגדי  ללבוש  עוד  לכם  מה  ישראל  ארץ  על  מדברים 

רבנות להראות עצמכם כצדיקים.

ע"י ענווה מרגישים את קדושת הארץ
טובה הארץ מאוד מאוד )יד. ז(

פ"א נכנס אל הרה"ק רבי אהרן משה מבראד שגר בצפת, 
אברך אחד והשיח לבו שהנה הוא כבר מתגורר בארץ 
ישראל זה כמה שנים ואינו מרגיש בנפשו שום קדושה 
והתעוררות לעבודת הבורא ית', ולא ענהו הרה"ק דבר. 
אך בבוקר סיפר לו הרה"ק רא"מ שבלילה זה בא אליו 
לו: דע  ואמר  זי"ע בחלום  החוזה הקדוש מלובלין  רבו 
בני, כי שני פעמים אנו מוצאים הלשון 'מאוד מאוד', 
'טובה הארץ מאוד מאוד' )במדבר יד ז( וכן במשנה )אבות 
פ"ד מ"ד( 'מאוד מאוד הוי שפל רוח', לרמז בכך כי אין 
יכולים לזכות להרגיש את קדושת ארץ ישראל בטרם 
לכן  רוח',  שפל  הוי  מאוד  'מאוד  למעלת  שמגיעים 
השתדל נא - סיים הרה"ק רא"מ את תשובתו להאברך 
- להשפיל עצמך 'מאוד' ואז תזכה ל'טובה הארץ מאוד 

מאוד' ולהרגיש את קדושתה.
)סיפורי נפלאות מגדולי ישראל(

אתה מלא רחמים
סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך )יד. יט(

הק'  רבינו  ישראל  של  סנגורן  של  דרכו  היא  ידועה   
לאביו  המתחטא  כבן  לדבר  רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
שבשמים להתחנן ולרצות על עם בני ישראל ובפרט 
הכיפורים  יום  של  בעיצומו  פ"א,  הכיפורים.  ביום 
הושלך הס בבית מדרשו, והנה לתמיהת החסידים, עמד 
הרבי הק' הבארדיטשובער ועלה על כסאו, ופתח בדברי 
התחטאות וריצוי לבורא ית' ואמר: "אבא רחימאי! כמה 
ורחום אתה וכמה קטן אנוכי. הנה אנו אומרים  גדול 
היא  כמה  וכי  רחמים',  מלא  ואתה  עוון  מלאי  'אנו 
להכיל?  הוא  יכול  עוונות  וכמה  אדם  של  גופו  מידת 
ועד  רגל  אני מכף  עוון  כי מלא  אנוכי  ואפילו שיודע 
ראש, ואפילו כעת כשעומד אני על מקום גבוה ואומר 
שכל קומתי המוגבהת מלאה עוון, הרי אתה הקל גדול 
וגבוה עד אין סוף, ואנו אומרים שאתה מלא רחמים, 
האם לא תחוס ותרחם עלינו ותסלח לעוונותינו?". ומרן 
אמר:  וכך  אחר  בנוסח  דרש  מטשורטקוב  האדמוה"ז 
רבש"ע הן אנו מלאי עון ואתה מלא רחמים, וכי כמה 

גדול חטאינו לעומת אוצרות רחמיך המרובים כטיפה 
וגדולים לאין קץ,  מן האוקיינוס, הרי רחמיך מרובים 

אנא, סלח ומחל לנו. 
הפסקה  כשאמר  הקדוש  יום  בליל  אחרת  ובפעם 
'וסלחת לעונינו כי רב הוא' פתח בדברי ריצוי ואמר: 
רבוש"ע, הנה ההלכה היא כ'רב' שמודה בקנס פטור. 
לישראל  ולסלוח  כהלכה  לנהוג  גם  אתה  צריך  וא"כ 

המתוודים ומודים על חטאיהם.

בשם אומרו
ויאמר ה' ה' סלחתי כדברך )יד. כ(

עוד אמר רבנו הק' מבארדיטשוב: הנה חז"ל אמרו 'כל 
האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם' ואם כן 
הריני אומר בשמך מה שאמרת 'סלחתי כדברך' ותסלח 

לנו ותביא גאולה גם לנו.

מעלת שתיית "לחיים" בצוותא
ויאמר ה' סלחתי כדבריך )יד, כ(.

פעם אמר מרן מרוז'ין זי"ע שהר"ת של ו'יאמר ס'לחתי 
יושבים  דכשיהודים  לרמז  כו"ס,  תיבת  הם  כ'דבריך 
בברכת  לזה  זה  ומברכים  יי"ש  ושותים  בצוותא 
לחיים טובים ולשלום, זוכים שהשי"ת יסלח להם על 
כתיב  בפסוק  הרי  המקורבים  ושאלוהו  עוונותיהם. 
איפוא  וא"כ  כ(  יד,  )במדבר  כדבריך  סלחתי  י-י  ויאמר 
מרומז תיבת י-י בכו"ס, השיבם מרן ז"ע דכשיושבים 
ביחד בקירוב לבבות שני יהודים הרי זה צירוף של שני 

יודי"ן וזה תיבת י-י.  
 )מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א(

היהודי  הרה"ק  כי  שמסופר  מה  להוסיף  אפשר  וע"ז 
ילדותו  בעת  כי  אמר  זצוקללה"ה  הקדוש מפרשיסחא 
יחד  יושבים  יהודים  באם  גדול,  לימוד  לעצמו  למד 
לגבי  א"ע  ואחד מבטל  אחד  וכל  כוס משקה  לשתות 
חבירו ואין רואה מעלות עצמו גבוה ממעלות חבירו אז 
השי"ת יסלח להם עונותיהם. ומהיכן למד זאת, כי בעת 
שהיה לומד אל"ף בי"ת שאל את המלמד מה זו נקודה 
אחת, השיבו המלמד נקודה אחת הוא יו"ד, ואח"כ שאל 
אותו על שתי נקודות והשיבו שהוא שני יודי"ן - שם 
הוי' ב"ה, ואח"כ כשראה שני נקודות באורך בין פסוק 
לפסוק ]כזה:[ חשב גם כעת לקרוא שם השם ב"ה, ואמר 
שני  כתוב  נמצא  אם  בידך  יהיה  זה  כלל  המלמד  לו 
יודי"ן בשוה ]אחד ליד השני[ ולא אחד על גבי חבירו הוא 
שם הוי' ב"ה, אבל שני יודין באורך זה על גב זה אינו 

שם הוי'.
כל  ומבטלים  ביחד  באים  אנשים  שני  אם  למד  ומזה 
אחד לגבי חבירו ואינו מחזיק א"ע במעלה גבוה נגד 
ר"ת  הוא  לבד  כו"ס  כי  ב"ה,  הוי"ה  שם  הוא  חבירו 
ביחד  הבאים  אנשים  ושני  כדבריך,  סלחתי  ויאמר 
כנ"ל הם ממלאים הפסוק בשם  באופן  הכוס  לשתות 
הוי' והפסוק מלא הוא ויאמר ה' סלחתי כדבריך ונסלח 

להם, ע"כ.  
 )נפלאות היהודי עמ' פה(

ע"י הגלות ימלא כבוד ה' בכל העולם
ויאמר ה' סלחתי כדבריך: ואולם חי אני וימלא 

כבוד ה' את כל הארץ )יד. כ-כא( 
ישראל  רבי  הרה"ק  שנפגשו  בעת  הפעמים  באחת 
מטשורטקוב זי"ע עם הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" מגור 
זי"ע שאלו הרבי מטשורטקוב מה דאיתא בתהלים )קו 
כו( וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם 
בגוים ולזרותם בארצות, והנה דברים אלו נאמרו לאחר 
'להפיל אותם במדבר' מצינו  חטא המרגלים, בשלמא 
אבל  במדבר  וימותו  לארץ  יכנסו  שלא  נענשו  שהרי 
לזרותם בארצות היכן מצינו בתורה, השיבו הרבי מגור 
ה'  ויאמר  ואמר כשביקש משה עליהם אמרה התורה 
סלחתי כדבריך ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל 
הארץ )במדבר יד כ-כא( היאך יתכן שימלא כבוד ה' את כל 
הארץ אם לא יהיה ולזרותם בגויים?!. כששמע הרבי 
אמר:  ומיד  אותם  הפליא  הדברים  את  מטשורטקוב 

ווארט כזה יכול לאמר רק מנהיג הדור.
 )מדברנא דאומתיה(

שמירת הדיבור
במדבר הזה יתמו ושם ימתו )יד. לה(

דרש  המאיר”  ה”אור  בעל  מז’יטומיר  זאב  רבי  הרה”ק 
את הפסוק במדבר הזה יתמו ושם ימתו )יד. לה( ואמר: 
הנה שתי התיבות ‘יתמו’ ו’ימתו’ אותיותיהן שוות ובא 
הכתוב ללמדנו כי ‘במדבר הזה’ דהיינו שמספיק דיבור 
יכול האדם להיות בבחינה של  ידו  אחד אמיתי שעל 
“תמים עם ה’ אלוקיך” או ח”ו להיפך להיות בבחינת 
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‘ימותו’, מיתה והתנתקות מדרך החיים הטוב והישר.

לא הרגישו בחטאם
הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו 

)יד. מ(
בתשובה  שבו  שהמעפילים  נראה  לכאורה  הנה 
לא  מדוע  כן  ואם  הראשונים,  דבריהם  על  והתחרטו 
זיע"א  הק'  הבעש"ט  ותירץ  תשובתם,  נתקבלה 
שהיות ובעומק לבם לא השלימו כלל בהכרה כי אמנם 
חטאו, כמו שנראה מדברי הכתוב שאמרו 'אשר אמר 
מה  אמרו  כאילו  בעוכרם,  היתה  וזאת  חטאנו'  כי  ה' 
מוכרחים  הרינו  שחטאנו,  כבר  אמר  ה'  הרי  נעשה, 
לבקש סליחתו ואילו הם עצמם לא חלו ולא הרגישו 

מה עצום פשעם.
)ממעינות הנצח(

טעם למצוות חלה ונסכים
יין לנסך )טו, ה( חלה תרימו )טו. כ(

הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא זי"ע אמר פ"א בצחות 
לשונו הטעם מדוע אחר שליחת המרגלים נכתב בתורה 
פ' נסכים וחלה, ואמר כי בנוהג שבעולם כאשר יהיה 
יין ומעט אוכל  איש בעצבון ובדכדוך נותנים לו כוס 
ויהיה לו מעט להשיב נפשו, כדכתיב )משלי לא. ו( תנו 
שליחת  אחר  כן  וכמו  נפש,  למרי  ויין  לאובד  שכר 
ויתאבלו  בדעתם  מאוד  ישראל  אז  שנפלו  המרגלים 
ע"כ  ישראל,  לארץ  יכנסו  שלא  עליהם  שנגזר  מאוד, 
ניתן להם אח"כ מצות נסכים וחלה, א דרינק בראנפין 
מיט פאר בייסין ]- שתיית י"ש עם טעימה קלה[ בכדי לחזק 

ליבם.
 )דור ישרים- הרה"צ רבי חיים שמחה ליינער זצ"ל(

עבודת הצדיקים ועונש המדבר עליהם
האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת 

יהיה לכם לעושה בשגגה )טו, כט(.
צדיק  יש  מליזענסק:  אלימלך  רבי  הרבי  הרה"ק  כתב 
אשר כבר תיקן את מעשיו והוא זך וצלול ונקרא בשם 
צריך  אין  כזה  וצדיק  בצדקו,  שנתיישן  ע"ש  "אזרח", 
שום סיגוף, ואפילו בתפילה שהוא מתפלל אינו נזקק 
לתנועות חיצוניות וכל תפילתו בנחת ובשתיקה ונשמע 
שצריך  לצדיק  מרמז  הגר"  "ולגר  מרום.  בשמי  קולו 
עדיין חיזוק ואימוץ רב, שמתחזק ומתאמץ בכל כוחו 
בתפילתו  שבשדרתו  חוליות  כל  ומפקפק  ותנועותיו 
עצמו  לטהר  הבא  "גר"  בשם  נקרא  וזה  ובלימודו, 

בעבודת השי"ת בשלימות.
וכתבה התורה, "תורה אחת יהיה לכם" שהכוונה היא 
הן הצדיק השלם  לעבודתם של שני הצדיקים הללו, 
וייגע עצמו בעבודת  והן הצדיק שעדיין צריך לעמול 
ה', ששניהם חביבים מאוד לפני השי"ת, מאחר שהוא 
בוחן לב וחוקר כליות ורואה שכל כוונתו לשמו הגדול 
ובהמשך  ב"ה.  להשי"ת  ומחשבתו  גופו  כל  ומשעבד 
הכתוב "והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן 
הגר" )שם ל(, בא להוכיח למי שהוא בחינת הנפש אשר 
ידבר בזדון דברי חירופים וגידופים על הצדיקים הנ"ל 
ר"ל,  מגדף"  הוא  ה'  "את  הגר,  מן  והן  האזרח  מן  הן 
הוא  ועונשו  כביכול,  השי"ת  על  דבר  כאלו  שנחשב 
"ונכרתה וגו'", וכו'... ועל שהוא מבזה הצדיקים שאין 
ויהיה  למקום  ממקום  יכרת  לכן  לבו  מגביה  אלא  זה 
גולה נע ונד בארץ, אז יכנע לבבו הערל, ויכיר מעלת 

הצדיקים העובדים ה' באמת. 
 )נועם אלימלך(

בעל הציצית
ועשו להם ציצית )טו. לח(

מטשורטקוב  משה  דוד  רבי  האדמוה”ז  הרה”ק  על 
ולא  ינקותו בכה מאוד  כי באחד הימים בימי  מסופר 
בכיו.  סיבת  שנודעה  עד  במאומה  להרגיעו  הצליחו 
קדוש  מרן  אביו  בבית  היה  מנהג  המעשה:  היה  וכך 
חודש  הקדושים  לבניו  מלאו  שכאשר  מרוז’ין,  ישראל 
נהגו  כך  “טלית-קטן”.  להם  מלבישים  היו  ימים, 
באחד  הנולד.  הרך  דוד-משה  מרחם  הקדוש  בבן  גם 
הימים, כאמור, בכה הילד בכי תמרורים, והמינקת לא 
הצליחה להרגיעו מבכיו. פנתה אל הרבנית אם הילד 
בבקשה שתנסה להרגיעו, אך הילד המשיך בבכייתו. 
וחשבה  הילד  של  לבריאותו  חששה  הצדקת  האם 
לפנות לרופא, אך לא רצתה לעשות זאת ללא רשות 
בנו  כי  מרוז’ין  הקדוש  רבינו  הקדוש. מששמע  בעלה 
היניק בוכה ללא הפוגה, חייך וביקש לבדוק האם לא 
שכחו להלביש לילד את ה”טלית-קטן”. בדקה הרבנית 
ומצאה שאכן כך הוא הדבר. הלבישה לו את ה”טלית-

קטן” ומיד פסק התינוק לבכות... סיפרה הרבנית שמני 
אז נקרא התינוק בפי בני המשפחה “דער ציצית יידל” 

)היהודי בעל הציצית(...

מעלת שמירת עיניים 
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם )טו. לט(

הרה"ק רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל "שומר אמונים" 
לפניו  ונזדמן  ברחוב  הולך  שכשאדם  אמר  ועוד, 
הסתכלות אסורה, ומתגבר על יצרו ועוצם עיניו מראות 
רצון  שעת  לו  היא  שעה  באותה  מסתכל,  ואינו  ברע, 
בשמים, וכל מה שהאדם ההוא יתפלל אז ויבקש מאת 

השי"ת, סגולה שתפלתו תתקבל לרצון.  
)קדושת עיניים אות תס"א(

עצה לשמירת עיניים
וראיתם אותו וזכרתם וגו' למען תזכרו וגו' )טו, לט(.
רואים  אנו  לצערינו  הנה  מטריסק,  הק'  המגיד  אמר 
שאפילו אדם היודע שיש בורא עולם ושאסור להסתכל 
במקומות האסורים עם כל זה לפעמים בעת שמתגבר 
עליו יצרו עליו ישכח ח"ו מידיעתו ית', והעצה כנגד 
זה היא שעל האדם צריך להמשיך עליו הזכרון במוחו, 
בכל  תמיד  אותו  שיזכור  מהבוי"ת  דעתו  יסיח  שלא 
האסורות,  הראיות  את  לנו  האוסר  שהוא  ורגע  עת 
מראות  עיניו  "עוצם  מ"ש  בבחינת  תמיד  יהיה  ועי"ז 
ברע". והוסיף לזה את דברי אביו הרה"ק רבי מרדכי 
מטשרנוביל זי"ע, שהסביר מדוע בפרשת ציצית מוזכר 
וזכרתם"  אותו  "וראיתם  הזכירה  ענין  פעמים  שני 

שלכאורה  תזכרו",  "למען  שנית  פעם  כתיב  ואח"כ 
הוא מיותר. ופירש כי 'וזכרתם' הראשון הוא כפשוטו, 
שע"י ראיית הציצית ישים האדם על לבו שיזכור את 
השי"ת ואת תרי"ג מצוותיו, דהיינו שיקיים כל מצוות 
התורה ושיהיה נזהר בכל הלאוין שבתורה. ואם כך מה 
העצה לזה שכאשר יצרו של אדם מתגבר עליו, וליבא 
ועינא תרין סרסורי דעבירה אינון, עין רואה ולב חומד, 
ולפעמים יכול לשכוח מהשי"ת ולהכשל, אלא שהעצה 
לזה היא שישים אז על לבו ויזכור במעשיו הקודמים 
איך  כן  ואם  ובמעש"ט  ובמצוות  בתורה  שעסק  איך 
יעשה רעה גדולה כזו, שבשביל למלאות תאוותו ברגע 

אחת יפסיד כל זה.
וזה כוונת הפסוקים 'וראיתם אותו וזכרתם' שיזכור את 
השי"ת, ואח"כ כתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם שהם התרין סרסורי דעבירה, כי הגם שיתגבר 
יצרו עליו לא יאבה לשמוע לו בכדי שלא יפסיד כל 
אשר עמל ויגע בתורה ובמצוות עד עתה, וע"ז כתיב 
למען תזכרו פעם שנית, היינו שיזכור את תורתו שלמד 
לו לשמוע  יניח  לא  בעצמו  וזה  הטובים,  ואת מעשיו 

ליצרו, וישאר בקדושתו. 
 )מגן אברהם - המגיד מטריסק(

לתקן עולם במלכות ש-ד-י
וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם )טו, לט(, 

אמנם מצות ציצית היא מטרה לעצמה, אבל יחד עם 
יותר  עוד  מטרות  להשגת  אמצעי  היא  הרי  קיומה 
גדולות, וכן כל מצוה ומצוה, וכולם יחד הם האמצעים 
עולם  לתקן  והיא  וקדושה,  עליונה  הכי  להמטרה 

במלכות שד'י, וזהו תפקידו של עם ישראל. 
 )חיי שלמה – הרה"ק רבי שלמה'ניו מסאדיגורה(

סגולה לזכרון
ולא תתורו וגו' למען תזכרו )טו, מ(.

לו  השיב  בלימוד,  זכרון  לו  שאין  התאונן  אחד  חסיד 
הרה"ק מקאצק סגולה לזכרון יש בתורה, ולא תתורו 

אחרי לבבכם ואחרי עיניכם - למען תזכרו. 
)ספורי חסידים פ' שלח(

משה לא אמר 'אמת'
אני ה' אלקיכם )טו. מא(

עם  זי"ע  בעל התניא  הגה"ק  נתוועד  פ"א  כי  מסופר 
ואחר שהשתעשעו בפלפולא  אחד מהרבנים הגאונים 
דאורייתא אמר לו אותו רב יגיד נא כבודו איה איפוא 
נמצא פסוק בתורה שבאותן שלושה תיבות שמתחיל 
לו  והשיב  מסיים.  הוא  תיבות  שלשה  באותן  הפסוק 
הרב בעל התניא מניה וביה תוך כדי דיבורו, "הנה זה 
עצמו האות כי משה רבינו לא אמר אמת", כל הנוכחים 
במקום שמעו ותמהו, ולא הבינו את דבריו הסתומים, 
היא  כי התשובה  ואמר  כוונתו  "הרב" את  ביאר  ומיד 
הפסוק  והוא  שלח,  פרשת  בסוף  ציצית  מצוות  בפר' 
"אני ה' אלקיכם" וכו' שמסתיים גם בשלושת התיבות 
אחר  בק"ש  אומרים  אנחנו  והנה,  אלקיכם',  ה'  'אני 
אמר  לא  רבינו  משה  אבל  'אמת'  תיבת  הללו  תיבות 

מלת 'אמת'. 
 )ספר 'יחס טשרנוביל ורוז'ין' פרק ח'(

להעלות את הגשמיות
להיות לכם לאלקים )טו, מא( 

מרוז'ין  הסב"ק  מרן  של  הקודש  עבודת  היא  ידועה 
אותה דרש תמיד משומעי לקחו לעבוד את השי"ת גם 
וכך  ולרוממם להשי"ת,  ולהעלותם  בדברים הגשמיים 
דרש את הפסוק להיות לכם לאלהים )טו, מא( דאפילו 
הגשמיים,  דברים  היינו   - "לכם"  שנקראים  הענינים 
צריכים להיות מזוככים וטהורים - "לאלקים". וזהו גם 
פירוש הפסוק )שמות ל, לו( קודש קדשים תהיה לכם - גם 
ה"לכם" - הדברים הגשמיים יהיו בבחי' קודש קדשים.
)עירין קדישין(

לדחות את המחשבות
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. )טו. לט(

האסור,  דבר  במקרה  לראות  לאדם  מזדמן  לפעמים 
או שיפול ח"ו במחשבתו הרהור מחשבה ר"ל, העיקר 
והעצה לזה שלא יעיין וידוש במחשבתו זו, אלא שידחה 
ואחרי  לבבכם  'אחרי  וזה  ומיד,  תיכף  מחשבה  אותה 
עיניכם', היינו המחשבה הבא אחרי העין ואחרי הלב, 
לא תתור בלבך ח"ו לחשוב בזה הרבה רק תיכף ומיד 

תסיר מחשבה זו מלבך לגמרי. 
)אור ישרים בשם הרה"ק ר' משה מקאברין זי"ע(

לקדש את תחילת היום
ראשית עריסותיכם חלה תרימו )טו, כ(. 

ושבחו  שרוממו  הצדיקים  גדולי  כל  דעת  ידועה 
בתורה  היום  בתחילת  האדם  עבודת  את  מאוד  עד 
דרשו  רבים  בזה,  שיש  הרבה  והתועלת  ובתפילה 
חלה  עריסותיכם  "ראשית  בפרשתינו  מהפסוק  זאת 
למען  אלו  מדרשותיהם  מעט  ליקטנו  כ(.  תרימו")טו, 

נלמוד לקיים לשמור ולעשות:
תיבות  את  מפרש  היה  מאניפולי  זושא  רבי  הרה"ק 
הפסוק "ראשית עריסותיכם" מלשון עריסה, מיטה. 
דהיינו: מיד בקומכם מן המיטה אזי "חלה" - תרימו 
תרומה לה' - במחשבה, דיבור ומעשה, וכמו שיקבל 

עליו אדם מיד בקומו כך יהיה אצלו היום כולו.
זי"ע בעל  רבי מאיר'ל מאפטא  וכך כותב גם הרה"ק 
הספה"ק "אור לשמים" בפרשתנו, כי כשהאדם ניעור 
משנתו הוא צריך להרגיל את עצמו להתלבש עצמו 
בקדושה.  היום  כל  יהיה  ועי"ז  יתברך שמו  ביראתו 
ניעור  כשהאדם  כי  עוד,  מוסיף  הוא  אחר  ובמקום 
משנתו ועודהו שוכב על מיטתו, צריך להרגיל עצמו 
שיזדעזע מפניו ית"ש ולהתלבש עצמו ביראתו יתברך 
אליו  גידיו  ושס"ה  איבריו  רמ"ח  כל  ולמסור  שמו 
וזהו פירוש הפסוק  ית"ש שינהיגם לעבודתו ית"ש. 
בעודכם  לה'"  תרומה  תתנו  עריסותיכם  "מראשית 
כל  יהיה  ועי"ז  לה',  תיכף  עצמכם  תקדשו  במיטה 

היום בקדושה.
הכתוב  את  פירש  זי"ע  ושמש"  ה"מאור  הרה"ק 
כשתקומו  שתיכף  תתנו",  עריסותיכם  "מראשית 
שיהיו  ישראל  כל  בעד  תתפללו  בבוקר  מהמיטה 
בריאים ויהיה להם כל טוב" והוסיף 'מעשה רב': "כמו 
נוהג הרב הקדוש איש אלוקים המנוח מו"ה  שהיה 
בבוקר  בבוקר  אומר  שהיה  זצוק"ל,  זושא  משולם 
ישראל'  כל  על  טבא  'צפרא  ממיטתו  בקומו  תיכף 

וברכות ותפילות בעדם". 
הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב בספרו "גנזי ישראל" 
הוא  העיקר  כי  עריסותיכם",  "ראשית  עה"פ  כותב 
שהאדם יקדש בכל בוקר את ראשית מחשבתו, ואז 
יקל לו לעבוד בקודש בכל היום בלי מפריע. ומוסיף 
לקחת  הקב"ה  שציווה  הטעם  זהו  כי  ואומר,  עוד 
ביכורים  מצוות  וגם  חלה"  עריסותיכם  "ראשית 
ותרומה, וכל זה כדי לקדש את הראשית, )שאם הראשית 

מקודשת( אזי לא יכשל ח"ו באכילתו ושתייתו.

עבודת התפילה 
ראשית עריסותיכם חלה תרימו לה' )טו. כ(

"בת  בעל  זי"ע  מאווריטש  דוב  אברהם  רבי  הרה"ק 
חלה  עריסותיכם  "ראשית  מהפסוק  לומד  היה  עין" 
תרימו לה'" דרכי ונתיבות עבודת ה' ועבודת התפילה 
וכך דרש: 'ראשית עריסותיכם', שקודם עריסותיכם 
דהיינו קודם בחינת אכילה, תהיה 'חלה' ותפילה לה', 
דהיינו לשון 'ויחל' משה. ועוד אמר: 'חלה' היא גם 
לשון 'יראה' מלשון 'חילו מפניו כל הארץ', שתהיה 

התפילה באימה ויראה לה'.



4 באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב

עומק הבאר 

בענין לשה"ר דהמרגלים, ולשה"ר על דומם
וימתו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה' )י"ד, ל"ז( 

א( על מה נענשו המרגלים ומדוע
בגמ' בערכין )ט"ו.( תניא א"ר אלעזר בן פרטא בוא וראה 
כמה גדול כח של לשה"ר, מנלן ממרגלים, ומה המוציא 
שם רע על עצים ואבנים כך, המוציא שם רע על חבירו על 
אחת כמה וכמה. ודוחה הגמ' ממאי דלמא ]הם נענשו[ משום 
דר"ח בר פפא דאמר ר' חנינא ב"פ דבר גדול דברו מרגלים 
באותה שעה דכתיב כי חזק הוא ממנו וכו' כביכול בעה"ב 
אין יכול להוציא כליו משם. ומסקנת הגמ': אלא אמר רבה 
אר"ל אמר קרא וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה, 
על דבת הארץ שהוציאו ע"כ. ומבואר דהמרגלים נענשו 
על מה שהם הוציאו דיבה על הארץ. וכן מבואר באבות 
דר"נ )פ"ט מ"ב(: כיוצ"ב וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ 
וכו' והלא דברים ק"ו ומה ארץ שאין לה לא פה לדבר 
ולא פנים ולא בשת בקש הקב"ה עלבונה מן המרגלים, 
המדבר דברים כנגד חבירו ומבייש אותו על אחת כמה 

וכמה שיבקש הקב"ה עלבונו ע"כ.
יש להבין מה שייך באמת איסור לשה"ר על דומם שאינו 

מרגיש לכאו' ואינו נפגע, ויבואר לקמן בעזה"י.
עוד צ"ב מש"כ רש"י בריש הפרשה למה נסמכה פרשת 
דיבה  עסקי  על  שלקתה  לפי  מרים,  לפרשת  מרגלים 
שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר עכ"ל. 
י"ל  הרי  ממרים,  מוסר  לקחת  צריכים  היו  מדוע  וצ"ב 
דמרים לקתה בגלל שדיברה על משה רבינו, שזה לשה"ר 
ולכן לקתה, משא"כ המרגלים דיברו על עצים  על איש 
ואבנים כמבואר בגמ' הנ"ל ומנלן דגם זה אסור, והרי כ' 
רש"י )בסו"פ יתרו( ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד 
על בזיונם אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך אל תנהג 
בהם מדת בזיון, חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על 
בזיונו על אחת כמה וכמה עכ"ל, וא"כ מבואר דבזיון חבירו 
חמיר טפי מבזיון עצים ואבנים וא"כ קשה כנ"ל. וביותר 

דהרי מרים דיברה על משה רבינו שהיה גדול הדור וכו'.
צרעת  מטומאת  )פט"ז  הרמב"ם  כתב  הנה  י"ל  הב'  הקו'  על 
זכור את אשר  וכו'  זה מזהיר בתורה  ועל ענין  וז"ל  ה"י( 
עשה ה' אלוקיך למרים בדרך וכו' שדיברה באחיה שהיא 
אלא  בגנותו  דיברה  לא  והיא  וכו',  בשנים  ממנו  גדולה 
טעתה וכו' והוא לא היה מקפיד על כל אלו הדברים שנא' 
והאיש משה עניו מאד ואעפ"כ מיד נענשה בצרעת, ק"ו 
לבנ"א הטפשים וכו' עכ"ל, הרי מבואר מדברי הרמב"ם 
דלשה"ר  י"ל  א"כ  בזיונו,  על  הקפיד  לא  רבינו  שמשה 
עליו לא חמור טפי מלשה"ר על עצים ואבנים שגם הם 
עליו  די"ל דמרים שדיברה  ואף  בזיונן,  אין מקפידין על 
לא ידעה שלא יקפיד על בזיונו, ואולי לכן נענשה, א"א 
לומר כן, דהא הרמב"ם עושה ק"ו דכיון דמשה לא הקפיד 
מבואר  א"כ  וכו'.  ק"ו  נענשה  מרים  ואעפ"כ  בזיונו  על 
ברמב"ם דזה היה סברא להקל עליה מהעונש. וכן הביא 
הפרדס יוסף כאן לתרץ בשם כמה גדולים )כ"ק הגה"ק מגור 

ומאוסטרובצא זיע"א ועוד( ע"ש.
מוסר  לקחת  למרגלים  שהיה  דמה  הב',  הקו'  על  עוי"ל 
ואבנים,  העצים  על  דיברו  שהם  מה  על  לא  זה  ממרים 
אלא מה שהם דיברו על הקב"ה, כמבואר בגמ' שם שהם 
אמרו כי חזק הוא ממנו, וכונו כלפי מעלה ח"ו, וזה היה 
להם ללמוד ק"ו ממה שמרים נענשה שדיברה על משה 
ק"ו אם מדברים על הקב"ה, וכ"כ בפרדס יוסף שם. וכן 
משמע ברש"י )דברים א' א'( היה לכם ללמוד ממה שעשיתי 
למרים בחצרות בשביל לשה"ר, "ואתם נדברתם במקום" 
עכ"ל. ובס' עוד יוסף חי להבן איש חי זיע"א )בפרשתן( כ' 
באופן אחר, דמה שהמרגלים אמרו "ארץ אוכלת יושביה", 
רבינו  משה  לנבואת  הכחשה  כאן  יש  הדברים  בעומק 
י"ל שהיו צריכים ללמוד  שאמר שהארץ טובה, וממילא 
של  מנבואתו  להיזהר  עליהם  כמה  עד  מרים  ממעשה 
משרע"ה, וכפי שבא לידי ביטוי בחומרת העונש שקיבלה 
וכן  הנביאים,  לשאר  משה  את  שהשותה  מה  על  מרים 
ע"י הוצאת דיבה על הארץ נסבב פגיעה בנבואת משה 
עכ"ד. ]אמנם על הקו' הא' אי"ז מתרץ דהא מבואר בגמ' דהם נענשו על 
דיבת הארץ[. אמנם במד"ר )ט"ז, ו'( משמע דעל כל הלשה"ר 
שהמרגלים דיברו היה להם ללמוד ממרים, דאיתא התם 
יאמרו שהם  ואמר שלא  לשה"ר,  ידע שיאמרו  שהקב"ה 
הקב"ה  סמך  הוא  לפיכך  לשה"ר,  של  ענשו  יודעים  לא 
דעל  מזה  ומשמע  ע"ש,  שילוח המרגלים למעשה מרים 
מה שהם נענשו ע"ז היה להם ללמוד ממרים. והוא ראיה 
חזקה לכאו', ובעיקר דברי המדרש הנ"ל בס' נחלת זאב 
עה"ת )להרי"מ יעבץ נ"י( ר"ל בזה דהקב"ה החמיר בעונש של 

מרים כדי ללמד גודל חטא לשה"ר, 

עוד תי' שם דהנה בגמ' בערכין שם ילפי' 
)ועי'  עליו,  באים  נגעים  לשה"ר  דמספר 
ממרגלים  ילפי'  לא  מדוע  והנה  בשטמ"ק( 
אלא  שלהם,  הלשה"ר  על  מיתה  שקיבלו 
ברבים,  היה  דהמרגלים  דהלשה"ר  י"ל 
ולכך ליכא למילף מיניה למספר לשה"ר 
בצנעא, דבפרהסיה חמור טפי, וא"כ כיון 
דברבים חמור טפי שפיר היה להם ללמוד 
בצנעא  אלא  דיברה  שלא  ממרים,  ק"ו 
עכת"ד. אכן יל"ע בתי' זה אם לשה"ר על 
עצים ואבנים ברבים חמור טפי מלשה"ר 

על חבירו בצנעא.
על  לשה"ר  שייך  מה  הראשונה  הקו'  על 
דכיון  לומר  אפשר  היה  ואבנים,  עצים 
דהמרגלים דיברו על ארץ ישראל שיש בה 
קדושה וכו' כמבואר בספה"ק, ועי' כתובות 
ושלא  א"י,  חשיבות  על  באריכות  קי"ב. 
להתרעם על ישיבתה, ובבן יהוידע שם כ' 
מכאן ילמד האדם מוסר השכל לשמור פיו 
ולשונו וכו' לגנות אפי' אמה אחת מארץ 
)סנהדרין  ועי' גם ברש"י  וכו' ע"ש,  ישראל 
להם  אין  השבטים  שעשרת  ת"ר(  ד"ה  ק"י: 
א"י,  בגנות  שספרו  לפי  לעוה"ב  חלק 
עצר  ליבוביץ  שהגרב"ד  מעשה  ומובא 
סיפור באמצע כדי שלא לשמוע גנות על 

א"י.

ב( בדברי היראים שיש 
איסור לשוה"ר על חפצים

ז'(  ה',  כלל  לשה"ר  )הל'  חיים  החפץ  אמנם 
הביא מספר יראים וז"ל ודע דכשם שאסור 
להוציא דבה על חבירו כן על חפציו אסור 
בעונותינו  מאד  מצוי  וזה  דיבה,  להוציא 
הרבים שחנוני אחד מוציא דיבה על נכסי 
וזו  הקנאה  מפני  כה"ג  וכל  אחר  חנוני 
היא לשה"ר גמורה מדאו' עכ"ל. והיראים 
על לשה"ר  ד"ז מהמרגלים שנענשו  למד 
בדברי  והנה  ואבנים,  עצים  על  שדיברו 
לדבר  איסור  סתם  דאי"ז  מבואר  היראים 
על עצים ואבנים ]דזה אינו איסורא דהא לא תלך 

רכיל בעמך כתיב, אלא ענין מוסרי כדיובא להלן בעזה"י[, אלא כונת 
היראים בגונא שהוא גורם בזה הפסד לחבירו, וכמו שצייר 
בדבריו ש"אם אחד רוצה לתת מתנה לחבירו ובא אחר 
וגינה אותה על שקר נמצא מוציא דיבה", ומשמע דוקא 
בכה"ג שעי"ז מתבזה נותן המתנה, ]אך צ"ב מדוע נקט דוקא 
זה אמת אין בזה תועלת דהא איירי  בשקר, הרי לכאו' בכה"ג גם אם 
במתנה ולא במכר, ואולי משום דהמקור הוא מהמרגלים ושם הרי זה היה 

שקר, וליכא ראיה לטפי מזה[.
כמו"כ היה במרגלים שע"י הלשה"ר על העצים ואבנים, 
היה ביזוי ח"ו להקב"ה שהוא נותן ארץ חמדה טובה, וגם 
ועי"ז הפסדנו.  מיד  להכניסם  גדול שרצה  נזק  בזה  היה 
מסתבר  דאף  הוסיף  נ"י(  קאופמן  )להר"מ  הח"ח,  על  חיים  זרע  ]ובס' 
איש  על  דיברו  דלא  לשה"ר,  איסור  על  ממש  עברו  לא  שהמרגלים 
מישראל, אבל אעפ"כ שייך בזה את שורש איסור לשה"ר, ולכך נחשב 
שנענשו על לשה"ר ושייך ללמוד מהם ק"ו[. והנה הרבינו גרשום 
)בערכין שם( ביאר היכן מצינו שהמרגלים דיברו על עצים 
בשמים"  ובצורות  גדולות  "ערים  שאמרו  בזה  ואבנים, 
ותמה הגרמ"ד הלוי סאלאוויציק זצ"ל שם איזה גנאי הוא 
)להגר"צ קריזר  צבי"  "באר  בס'  ולפמשנ"ת, תירץ  זה.  דבר 
שליט"א( בפרשתן דעיקר הלשה"ר בעצים ואבנים הוא בנזק 
היוצא עי"ז, וכאן בזה שהם אמרו ערים גדולות ובצורות 
בשמים הם גרמו נזק כלפי נותן ומקבלי המתנה של א"י, 

שזה הוריד להם את הערך של המתנה, ונפלא.
לאסור  מדוע  מחודש  באופן  שם  צבי  בבאר  ביאר  עוד 
דומם, ע"פ מש"כ בבית האוצר להגר"י  גם על  לשוה"ר 
ענגיל זצ"ל )א', נ"ה, ס', ד'( שיש דעה דגם בדומם שייך עונש 
אם ניזק אדם על ידם )עי' ב"ר כ"ו ו', אפי' מקל או רצועה(, וע"ש 
שכ' שניצוץ הקודש שבו הוא חיותו, והאריך בזה. )והובא 
בפרדס יוסף פר' נח עה"פ מיד כל חיה אדרשנו( ועי' בצוואת הקדוש 
ר' פנחס מקוריץ זצ"ל שכל הדברים בעולם יש להם חיות 
ואפי' דומם, והדברים ארוכים ועמוקים, ועי' בנדרים )ל"ט:( 
דין  עושה  אין אתה  להקב"ה שאם  טענו  וירח  שהשמש 
לבן עמרם אין אנו מאירים. וברמב"ם )פ"ג מיסוה"ת ה"ט( כ' 
כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם 
]ועי' בפיוט "קל אדון" "יצרם בדעת בבינה ובהשכל"[, ועי' בתולדות 

יעקב יוסף )לך לך אות א'(, ובס' שדה צופים )סנה' ב'.( הביא 
שזכה  לקרש  זכות  צד  ששייך  ה'(  )ג',  הוריות  מירושלמי 
למשה  אמר  דהקב"ה  מבואר  גם  והנה  ע"ש,  וכו'  לצפון 
שלא להכות את היאור או את העפר מצד הכרת הטוב, 
ומוכח דשייך זה גם בדומם ]אם כי שם י"ל דזה מצדו של משה, 
אף דלמוכה אין בזה שום נ"מ[. וברש"י ויקרא )ב', י"ג( שהובטחו 

המים התחתונים ליקרב במזבח וכו', ומבארים דזה קאי 
על השר של המים. וכן בפרק שירה שהעצים שרים י"ל 

דזה השר ואכמ"ל יותר.
הנה מה שהמרגלים נענשו על הלשה"ר ולא על הכפירה, 
לידי  מביא  שלשה"ר  צרעת(  טומאת  הל'  )סוף  ברמב"ם  עי' 
ברוך  אליהו  ר'  של  משולחנו  בס'  בזה  והאריך  כפירה, 
פינקל זצ"ל עה"ת, והנה מה דתנן שלא נחתם גזר דינם 
של אבותינו אלא על לשה"ר ומשמע דכולם חטאו בזה, 
ולא רק המרגלים, י"ל דהנה בספרי זוטא )עה"פ במספר הימים 
אשר תרתם את הארץ( איתא, אמר ר' ישמעאל וכי ישראל תרו 

אותה, אלא לפי שהיו שלוחיהן, ששלוחו של אדם כמותו 
בכ"מ וכו' וכו', ומשמע דמעשה המרגלים התייחס לכולם 

]אף דקיי"ל אין שליח לדב"ע[ ואכמ"ל.

הנה בענין לשוה"ר על דבר דומם או כל דבר שאינו איש 
רק  בעזה"י,  אי"ה  למועד  חזון  ועוד  הרבה  להאריך  יש 
נציין דברי בעל הטורים )פר' חוקת( שהביא מדרש שישראל 
ובחובת  המן.  על  לשה"ר  שדיברו  בגלל  בנחש  נענשו 
הלבבות כתב מעשה בחסיד אחד שעבר עם תלמידיו ע"פ 
נבלה שהסריחה מאד וא"ל תלמידיו כמה מסרחת נבילה 
בזה  לבנים שיניה ע"ש מה שביאר  ואמר להם כמה  זו, 
חביב  יהי ממון חברך  על  )רפי"ז(  באדר"נ  וע"ע  החוה"ל. 
)חי"ד  נדברו  אז  שו"ת  ס"ו(  )פאה  בחו"ב  ועי'  כשלך,  עליך 
עם  המעשה  ק'(  )עמ'  בריסק  לבית  והנהגות  עובדות  ס"ז( 
הח"ח. ויש להאריך עוד הרבה וה' יצילנו וינצור לשוננו 
מרע ושפתינו מדבר מרמה, ונזכה שהפה ישאר בקדושתו.

+מ+בא+ר
האמו+++נה

הרב צבי טפר
<=

שהכל מאיתו יתברך
''ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים כי העלית  כתוב בפרשתן )יד' יג'(, 
והקשה האור החיים הק'. מדוע  בכחך הגדול את העם הזה מקרבו''. 
דווקא מצרים ולא שאר האומות. וביאר, שדווקא מצרים ידעו שעם 
שיעבדו  שהרי  עצמו  בזכות  ממצרים  לצאת  יכול  היה  לא  ישראל 
ממילא  הקב''ה.  בזכות  שהוא  ידעו  אלא  כוחם.  מה  וידעו  אותם 
כשישמעו שכולם מתו כאחד, הגם שה' יקיים הבטחתו ויכניס לארץ 
את זרעו של משה, אעפ''כ יתלו זאת בכך שהמשפחה ההיא של משה 
רבינו היה בה כוח לעמוד בפני יושבי הארץ וזה מהדברים הרגילים 
ממצרים  היוצא  העם  אבל  ממנה.  בלמטה  תמשול  חזקה  אומה  כי 
שאין לו אלא כוח ה', לא היה כוח בה' ח''ו להביאם לא''י. ולכן כתוב 
בפסוק 'העלית בכוחך את העם הזה', שמשה רביו הראה באצבעו על 
עם ישראל שלא היה בו כוח לצאת ממצרים אלא רק בזכות כוחו 
דהקב''ה. ואת זה ראו רק מצרים ולכן יהיה חילול השם אם הם לא 

יכנסו לארץ. אך שאר האומות לא יאמרו כן.
נמצאת אומר מתוך דברי משה שני דברים מוכרחים. האחד שישמעו 
מצרים הנעשה מישראל. והשני כי מצרים ידעו שישראל אין בהם כוח 

לעמוד במלחמות גדולות זולת כוחו יתברך.
מזה ילמד כל אחד ויידע שהכל בהשגחה פרטית מאיתו יתברך וגם 
כשנראה בדרך הטבע שכלו כל הקיצין ואין מה לעשות ואין לאף 
ויראה  פשוטה  באמונה  השם  על  יהבו  ישליך  להושיע.  ודם  בשר 

ישועה פרטית במהרה.
פעם הגיעו שוטרים רבים לעיר בריסק והתחילו לעבור מבית לבית 
ומבריחים  המעלימים  עבריינים  אחרי  לחפש  כדי  לעסק  ומעסק 
זאת אחד מבעלי  סחורות מבלי לשלם עליהם מס כחוק. כששמע 
החנויות הוא רץ לבית המרא דאתרא הגאון רבי חיים מבריסק זי''ע, 
סחורתו  את  השוטרים  שיתפסו  בטוח  בהיותו  תמרורים  בכי  ובכה 
המוברחת הנמצאת בחנותו ויעמידו אותו על כך לדין ויקבל עונש 
חמור. אך הגר''ח הרגיעו ואמר לו שבכהאי גוונא אין עצה ותבונה 
אלא להשתמש בעצתו של הגאון רבי חיים מוואלוז'ין זצ''ל בספרו 
'נפש החיים' )שער ג' פרק י'( שע''י האמונה בלב שלם בבורא יתברך 
וכך  נזק.  לו  לגרום  בעולם  דבר  שום  ביד  אין  מלבדו,  עוד  אין  כי  שמו 
האריך לבאר ולהסביר לו שאין כוח בעולם זולת הבורא יתב''ש. ואכן 
השריש הלה בליבו שהכל מאיתו יתברך בכל רגע ורגע ובכל שעל 
ושעל. לא עבר זמן רב עד שהגיעה בשורה טובה שהשוטרים עזבו 
את העיר לפתע פתאום מבלי שום סיבה הנראית לעין. שמחתו של 
הסוחר לא ידעה גבולות, ואץ לספר זאת להגר''ח. וכאשר התפעל 
באוזני הגר''ח על המופת שפעל למעלה מדרך הטבע. נענה הגר''ח 
ואמר אין כאן שום נס ומופת. ואדרבה זוהי דרך והנהגת טבע העולם 
בבורא  והתמימה  השלימה  האמונה  שבכוח  בבריאה  הקב''ה  שהטביע 

יתברך שמו ממשיכים חסדים וישועות לרוב. 
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות החיים על ידי צל 
ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם וה' אתנו אל תיראום   )יד, ט( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

רוצה לצאת לדרך
האי מאן דבעי למיפק לאורחא ובעי למידע אי חזר 
חזי  אי  דחברא  בביתא  ניקום  לא,  אי  לביתא  ואתי 
בבואה דבבואה לידע דהדר ואתי לביתא, ולאו מלתא 

היא דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה.
)הוריות יב, א(

ופירש רש"י: ולאו מילתא היא, דזימנא דאף על גב 
דלית ליה בבואה דבבואה הדר אתי, ואפי' הכי לא 
חזי בבואה דבבואה חלשה  ליעבד הכי דדלמא לא 
דמיתרע  ]משום  אתי  הדר  ולא  מזליה  ומתרע  דעתיה 
מזליה דאי לא הוה עביד הכי לא הוה מיתרע מזליה והדר אתי[ 

הלכך לא ליעביד.
)רש"י הוריות יב א(

בבואה דבבואה
נוטה נראה לאדם  אי חזי בבואה דבבואה, כשהצל 
שני צללים אחד חזק ואחד חלוש שאינו ברור וגלוי 
נקרא בבואה  והחלוש  נקרא בבואה  והחזק  כך,  כל 
דבבואה, אי חזא בבואה דבבואה סימנא טבא הוה 
חזי  דלא  זימנין  מכסי  דאי  לביתיה,  דהדר  וסמיך 

סימנא וחלשה דעתיה ומיתרע מזליה.
)באר שבע הוריות יב, א( 

הצלם מסתלק בשעה שקרב למות
תא חזי, האי צלם קדישא, כד אזיל בר נש ואתרבי, 
אתעביד  דיליה.  דיוקנא  פרצופא  מהאי  ואתעביד 
לדא,  נטיל  ודא  כחדא.  ומתחברן  אחרא,  צולמא 
בשעתא דאשתכחו תרין צולמין, נטיר הוא בר נש, 
וגופא דיליה בקיומא, ורוחיה שריא בגויה. בשעתא 
לדא,  סליק  ודא  מניה,  מתעברן  יומוי,  דקריבו 
ואשתאר בר נש בלא נטירו. כדין, )שיר השירים ב( עד 
שיפוח היום ונסו הצללים, תרי. ]תרגום: בא ראה, 
הצלם הקדוש הזה, כשהולך אדם ומתגדל ונעשית מהפרצוף הזה 
הדמות שלו, נעשה צלם אחר, ומתחברים כאחד, וזה נוטל את זה. 
בשעה שנמצאים שני צלמים שמור הוא האדם, וגופו בקיום, ורוח 
שרויה בתוכו. בשעה שקרבים ימיו, הם עוברים ממנו, וזה עולה 
לזה, ונשאר אדם בלי שמירה, אז )שיר ב( עד שיפוח היום ונסו 

הצללים, שנים[.
)זוה"ק ח"א רכ, א(

סימן בליל הושענא רבה
אי זכי בתשובה, ולא שלימתא כדקא יאות, תליין ליה 
עד ההוא יומא בתראה דעצרת, דהוא תמינאה לחג. 
אתקרעו.  מאריה,  לקמי  שלימתא  תשובה  עבד  ואי 
ואי לא זכי, אינון פתקין נפקין מבי מלכא, ואתמסרן 
ודינא מתעביד, ופתקין לא מהדרן  בידוי דסנטירא, 
כראוי  ולא שלמה  זכה בתשובה  אם  ]תרגום:  תו לבי מלכא. 
לחג.  שמיני  שהוא  עצרת,  של  אחרון  יום  אותו  עד  לו  תולים   -
אם עשה תשובה שלמה לפני רבונו - נקרעים. ואם לא זוכה - 
אותם פתקים יוצאים מבית המלך ונמסרים בידי מלאך הדין, והדין 

נעשה, ופתקים יותר לא חוזרים עוד לבית המלך[.

עמיה.  משתכחין  ולא  מניה,  אתעברו  צולמין  כדין 
כיון דמתעברן מניה, הא ודאי טופסקא דמלכא יעבר 
דחגא  ליליא  ובההוא  דמותא.  כסא  ויטעום  עליה, 
בתראה, סנטירין זמינין, ופתקין נטלין, בתר דנטלי 
לון, צולמין מתעברן, ולא משתכחין )נ''א ואי משתכחין 
ואי משתכחין  ידי.  וכו'( בהו  יעבר עלוי מרעין  גריעין 
בהו ידי )יעדי(, דינא גריעא, או יעבר עלוי דינא 
מרעין בישין, בגריעותא דלהון, והא אוקימנא 
עמו.  נמצאים  ולא  ממנו  הצלמים  מעברים  אז  ]תרגום:  להא. 
כיון שעברו ממנו, הרי ודאי שענש המלך יעבר עליו ויטעם מכוס 
המות. ובאותו לילה של חג האחרון, המלאכים המענישים מזמנים, 
ונוטלים את הפתקים. ואחר שנטלו אותם, מעברים הצלמים, ולא 
נמצאים ]ואם נמצאים פגומים, יעבר עליו מחלות וכו'[ בהם ידים. 
ואם נמצאים בהם ידים - דין גרוע, או יעבר עליו דין של מחלות 

רעות בפגם שלהם, והרי בארנו את זה[.
)זוה"ק ח"א רכ, א(

אבל יתכן שירמוז הכתוב, למה שנודע כי בליל 
החותם לא יהיה צל לראש האיש אשר ימות 
בשנה ההיא, לכך יאמר כבר סר צלם מעליהם 
שנגזר עליהם מיתה, וה' אתנו, כי הוא השוכן 
כל  לעיני  ונפלאות  נסים  לנו  ועושה  בקרבנו 

רואה, על כן אל תיראום.
)רמב"ן במדבר יד, ט(

הצל מורה על ההוויה
הצל  שהוסר  מעליהם,  צלם  סר  פירש  ז"ל  הרמב"ן 
מעל ראשם, ממה שידוע כי בליל החותם הגדול של 
הושענא רבה, הוא יום עשרים ושש לבריאת העולם, 
לא ימצא צל לראש מי שעתיד למות באותה שנה, 
וזה כאילו אמר כבר נגזרה עליהם מיתה. זאת כוונתו 
ואף על פי שאינו לשונו. ונראה כי זאת כוונת הכתוב 
שאמר )שיר השירים ב, יז( עד שיפוח היום ונסו הצללים, 
יאמר כי כשהגיע הזמן שיפוח האדם ויצא הרוח מפיו 
אז יסתלק צלו ויתקרב לצל של השם הרשום בארבע 
ה' צלך. ולפי זה  התיבות שכתוב בו )תהלים קכא, ה( 
היה יכול לומר ונס הצל, אבל אמר ונסו הצללים כי 

הם שנים באדם, בבואה ובבואה דבבואה.
ואפשר לומר בטעם הענין הזה שהוא פלאי, כי הצל 
שיהיה  בין  השפל,  שבעולם  הנבראים  לכל  ראוי 
אדם ובהמה ועוף או עץ ואבן או עשב השדה, מפני 
שאור השמש הזורח עליהם בא ויורד למטה בגבולם 
ורשותם ולכך אין כח בשמש לדחות את צלם, אבל 
הוא נדחה מפני צלם שהרי צלם הוא נראה במקום 
שהשמש ראוי לזרוח, ולא רצה הקב"ה שיהיה אחד 
ראוי לכל  וכיון שכן  גבול חבירו,  מהנמצאים מסיג 
מורה  צלו  כי  צל  לו  שיהיה  השפל  שבעולם  דבר 
על הויתו בעולמו ובמקומו, וכאשר יחסר צל ראש 
האדם בליל החתימה הנה זה אות וסימן בהעדר צלו 
ונחתם  ונכתב  השפל  העולם  מחיי  נעדרת  שהויתו 
הלבנה  והיתה  ההיא,  בשנה  למות  המלך  בטבעת 
מופת בענין זה לפי שהיא ממונה על כל בעלי חיים 

שבשפלים, כידוע בחכמת המחקר.
)רבינו בחיי במדבר יד, ט(

המרגלים ראו במים בבואה פה סתום
אך בה' אל תמרורו כי לחמנו הם סר צלם מעליהם 
וגו', אמר מה זה שאמר להם סר צלם, ונודע פרש"י. 
בשעת  אחד  שהלך  אירע  דפעם  עוד  לפרש  ויש 
התקופה אל המים וראה בבואה שלו במים פיו סתום 
ועיניו סתומין, ושאל על זה ואמרו לו שלא יחיה עד 
התקופה השניה, והם היו שם בשעת תקופת תמוז, 
והיו הולכים כולם אל המים לראות בבואה שלהם 
דהשאר  מעליהם,  צלם  סר  אמרו  ולכך  ראו,  ולא 
מרגלים ג"כ הלכו אך לא ראו, וה' אתנו אל תיראום 

שהבבואה שלנו פה פתוח והעינים ג"כ פתוחים.
)אמרי פנחס השלם בפרשתנו אות שיח(

צל בליל שמחת תורה
בליל שמחת תורה אם יראה לצלו צל צלו לא יחיה, 
בצלם  בצלמו  האדם  את  אלהים  ויברא  שנאמר 

אלהים ברא אותו, הרי ב' צלמים.
)ילקוט ראובני פרשת שלח אות עג בשם ציוני(

בבואה בהושענא רבה וביום כיפור
בכלי  מעיין  מי  כשתשים  רזא  בסודי  מצאתי 
ואם  רבה,  הושענא  בליל  בו  ומעיין  וזך  מצוחצחת 
יש לחיות אותו שנה אפילו פיו סתום ועיניו סתומות 
יראה בבואה שלו שהם פתוחים, ואם יהיה פיו ועיניו 
לכן  מי"ם  בו"ן  וסי'  ברור,  דברי  וזה  ימות,  סגורות 
יראה במים, עוד יש יהודים המדליקים נרות ביה"כ 
בשמן זית ומביטין בשמן בבואה שלהם אם עיניהם 
בליל  שרואין  ויש  שנתם,  יצאו  לא  סגורים  ופיהם 
הושענא רבא בצל הלבנה וטעם קללה אית ביה אנו 
דמנינן שנותינו לשנות הלבנה. )הגה"ה שמעתי ממקובלים 
האומרים כי זה צריך לעשות בשעה שכוכב' לבנ"ה שולטת באותו 

לילה ובשעה ההיא נסיון האמיתי(.
)ילקוט ראובני פרשת שלח אות עד בשם ציוני(

הושענא  בליל  צל  ראה  שלא  למי  תיקון 
רבה

והתענה  אחד לא ראה בליל הו"ר צל ראשו, 

הוא ואוהביו הרבה צומות, ונתן צדקה הרבה, 
ד(  יא  )משלי  כדכתיב  כן,  אחרי  שנים  כמה  וחי 

וצדקה תציל ממות.
)ספר חסידים סימן תנב(

להיות תמים ולא לחקור
הלבנה  בצל  סימן  ז"ל שיש  הראשונים  כתבו 
בליל הושענא רבה מה שיקרה לו או לקרוביו 
לדקדק  שאין  שכתב  מי  ויש  השנה,  באותה 
בזה, כדי שלא ליתרע מזליה, גם כי רבים אינם 
להיות  טוב  ויותר  בוריו,  על  הענין  מבינים 

תמים ולא לחקור עתידות כנ"ל.
)רמ"א או"ח סי' תרסד סעיף א(

צל האיברים
כתב רמ"א כתבו ראשונים זכרונם לברכה שיש סימן 
והלבוש השמיטו משום שמסיים  וכו',  הלבנה  בצל 
הרמ"א שרבים אינם מבינים הענין על בוריה ויותר 
ואבודרהם  עתידות.  לחקור  ולא  תמים  להיות  טוב 
הלבנה  לצל  ויוצאין  בסדין  שכורכין  דיש  כתב 
ופושטין מעליהן הסדין וכו', למחוק ונשארין ערומים 
צילו  את  מצא  אם  ואצבעותיהן,  איבריהם  ופושטין 
הוא,  בנפשו  ראשו  צל  יחסר  ואם  הוא,  טוב  שלם 
מן  לאחד  סימן  ידיו  אחד מאצבעות  צל  יחסר  ואם 
קרוביו ויד ימין סימן לבניו הזכרים, ויד שמאל סימן 
הצל  וזה  מעליהם,  צילם  סר  הפירוש  וזה  לנקבות 
יהא,  שלא  אפשר  אי  צל  כי  דבבואה  בבואה  מיירי 
מיהו סיים שם שאין ראוי לנהוג מנהג זה. גם ברוקח 

שם האריך בזה דשדים מצויין אצל צל הלבנה.
)אליהו רבה או"ח סימן תרסד(

ענין הסתלקות הצלם ליל הושענה רבה
ועתה נבאר, ענין הסתלקות הצלם ליל ה"ר, כי ודאי 
שאותו הצל שהוא מסתלק הוא בבואה דבבואה שלו, 
שהוא הצל של אהיה דההין, כי הצל נעשה החותם 
בלילה ההוא, ואינו נגמר עד חצות, ואז בחצות לילה 
יוצאת להאיר על הארץ, והיא דנה את העולם ע"י 
החותם ההוא כנ"ל, כי סוד הגבורות הם הדנין את 
העולם, ולכן כיון שהדינין נמסרין אז בידם, לכן היא 
המראה ומגלה הגזרות בעולם, ואינו ניכר אלא באור 
הלבנה עצמה. )צמח - שמעתי בשם הרח"ו ז"ל, שצריך להיות 
ערום ממש, כשמסתכל בצל הלבנה לראות הצל, וגם שצריך שעה 
המיוחד ללבנה כנודע( )מ"כ פי' לזה, דהיינו ע"פ שצ"ם חנכ"ל, 

אותו שעה המשמש כוכב הלבנה, וק"ל(:

ודע כי הרי יש קושיא אחת, כי במקום אחד אומר 
יום לפני המיתה. ופעם  בזוהר, כי הצל מסתלק ל' 
אחד אומר, שמסתלק בליל הושענא רבה. אך שניהם 
אמיתים, כי הצלם מסתלק ליל ה"ר, כדי להורות על 
גזירת המיתה שנגזרה עליו, וע"י הסרתו והסתלקותו 
למיתה,  בידם  ונמסר  עליו,  החיצונים  שולטין  אז, 
וכיון שנמסר בידם, תו לא חיישינן, ואז חוזר הצלם 
למקומו, כי זולת הצלם אין חיות לאדם כלל, ולכן 
י' חדשים  נגזר על האדם המיתה, שימות אחר  אם 
שיחזור  ע"י  לא  אם  חיים,  יש  מהיכן  בזה,  וכיוצא 
אז  שימות,  קודם  יום  ל'  ואח"כ  למקומו.  הצלם 
נסתלק, ואז באותן ל' יום מתמעט חיות האדם, יום 

אחר יום עד שימות:
אחד  יום  שוב  שאמר,  ממי  מדבר  אינו  זה   - צמח 
כל  תשובה,  לעשות  שצריך  ואמנם  מיתתך,  לפני 
ימות השנה מפני שאינו יודע איזה יום ימות. והנה 
וחוזר  הצ"ל  מסתלק  ה"ר  בליל  בזוהר,  הנזכר  כפי 
והולך לו, וא"כ הרואה שהצל חסר ממנו, ידע שימות, 
ויחזור בתשובה, כמו שעשה הנזכר ברקנאטי כנ"ל, 
יום אחד לפני מיתתו, ומפני שאין  וע"י הצל ישוב 
כל אדם יודע בצל, ארז"ל שכל ימיו יעשה תשובה, 

וזה יותר טוב.
)פרי עץ חיים שער הלולב פ"ה(
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מצבתו ומצבת זוגתו הרבנית ע"ה בבית העלמין 
זכרון מאיר בב"ב

ספר  מחבר  בעל  זצ"ל  צימרינג  דוד  רבי  הגאון 
'מצור דבש', נולד בעיירה דומברוביץ בשנת תר"מ, 
הנאמנים  מחסידיו  זצ"ל שהיה  רבי שמשון  לאביו 
של הרה"ק האדמוה"ז רבי דוד משה מטשורטקוב 
זי"ע. בהגיעו לפרקו נלקח כחתן לבתו של הגאון 
רבי אפרים זלמן ליבסון זצ"ל, רבה של קאמינקא 
אשר בפודלסק, שהיה מגזע היחס, צאצא למאורי 
הדורות כמו הרמ"א והמהרש"א, והגאון רבי חיים 
מרדכי מרגליות בעל ה"שערי תשובה" על השו"ע, 
ובעל ה"תבואות שור" מזאלקווא, וכן היה נמנה בין 
פנחס  רבי  הרה"ק  הצדיקים  גדולי  של  צאצאיהם 
מקוריץ, הרה"ק רבי ליפא מחאמלניק והרה"ק רבי 
של  המפורסמים  תלמידיהם  ווארחיבקער  שמערל 

הבעש"ט ומקורבי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. לאחר 
נשואיו בקאמינקא הצטרף לחבורת הלומדים בבית 
המדרש המקומי שם ישב על התורה ועל העבודה 

כשהוא סמוך על שולחן חמיו כמנהג הימים ההם.

בו  ומופת  גלוי  נס  חווה  אברכותו  שנות  בראשית 
ניצל ממות לחיים על ידי מורו ורבו הק' האדמה"ז 
מטשרטקוב זי"ע כשביחד עם זאת הוא ניצל מחרב 
המעשה  את  עליו,  שריחפה  לצבא  הגיוס  עול 
המופלא שלפנינו סיפר בנו ר' יצחק צימרינג להרב 
מאיר גרוזמן, והוא פורסם ב'מסילות' ביטאון חסידי 
רוז'ין סאדיגורה )כ"ט(. אנו מביאים כאן את החלקים 

העיקריים בסיפור, בקצרה ובתמצית.

עיניים צופיות
בשבתו בקאמינקא הגיע רבי דוד לגיל הגיוס והיה 
רבה  דאגה  הוועדה הצבאית.  בפני  להתייצב  עליו 
נפלה עליו ועל משפחתו, ובצר לו החליט לנסוע 
לרבו הקדוש מטשורטקוב ולקבל את ברכתו. הוא 
על  עלה  שם  קיוב,  עד  בכרכרה  מקאמינקא  יצא 

רכבת הנוסעת עד לאזור טשורטקוב.

דחוסים  היו  הקרונות  קלה,  היתה  לא  הנסיעה 
בבני אדם שונים ומשונים, והוא לא מצא שם שום 
דמות יהודית שתארח לו לחברה. בתחנה מסויימת 
עלתה לרכבת קבוצה גדולה של ַקַצאּפים. על אף 

חכמי 
רומניה
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שרבי דוד שמע את שמעם, הוא נפגש בהם עתה 
לראשונה. הוא ראה לפניו אנשים גדולים, חזקים, 
והזקן  הראש  שער  ומגודלי  אתלטיים  מגושמים, 
הפנים  צידי  משני  להן  השתלשלו  גדולות  פאות 
כובעי  חבשו  ראשם  ועל  התספורת,  הזנחת  מרוב 
קרון  חסידי.  ספודיק  דמויי  ועגולים  גדולים  פרוה 
וכניסתם  זו,  קבוצה  בלעדי  גם  מלא  היה  הרכבת 
אויר דחוס  ויצרה  כל המעברים  לקרון סתמה את 
כבד ומעופש. לרוע מזלו היו חלק מאנשי הקבוצה 
הקרון  רצפת  על  להקיא  החלו  וכאשר  שיכורים, 

כל  לחלוטין  נסתמו 
וסכנת  האויר  מעיינות 
יושבי  על  ירדה  חנק 

הקרון.

ממקומו,  קם  דוד  רבי 
החלון  את  מעט  הרים 
ונשם  מושבו  שליד 
לכשראה  צח.  אויר 
מספיק,  אינו  שהמעט 
הרמה  החלון  את  הרים 
נוספת והוציא את ראשו 
החוצה כדי לשאוף מלוא 
אך  נוסף.  אויר  ריאותיו 
הוא  כך  עומד  בעודו 
"רבי  שבר:  זעקת  שומע 
רבי   – אריין!"  דוד, 
נרתע  הוא  היכנס!  דוד, 
לאחוריו, משך את עצמו 
ראשו  את  וסובב  פנימה 
האם  הקורא.  מי  לראות 
יהודי  בקרון  כאן  ישנו 
ודובר  בשמו  המכירו 

אידיש?

חש  העלומה,  הדמות  אחר  בעיניו  תר  עודו 
ניצל עתה ממות בטוח! הוא  בהלם! הן הוא 
האזהרה  את  וראה  החלון  על  והתבונן  חזר 
הכתובה באותיות מאירות עיניים על השמשה 
ועל המסגרת: "אזהרה, מפאת עמודי הטלגרף 
להוציא  אסור  למסילה  צמודים  העומדים 
סכנת  בשל  החוצה,  החלון  דרך  הראש  את 
ניצלתי  חשב,  אבוי,  הוזהרת".  ראה  קטיעה. 
קרא  מי  שהצילני?  זה  הוא  מי  בטוח.  ממות 
בקול רם בשמי? הוא חזר לתור אחר מישהו 
מבין הנוסעים שיוכל לענות על שאלותיו, אך 
לא. אין. לרגע חשב שמאן דהו מבין הקצפים 
לכשניסה  אך  אידיש,  דובר  ואף  אותו  מכיר 
במבטי  נתקל  זו  אימתנית  לחבורה  להתקרב 
ואחד מהם אף הרים את  'זיד',  בוז בקריאות 

מקלו להכותו.

בערב  לטשורטקוב.  דוד  רבי  הגיע  סוף  סוף 
הרבים  החסידים  בין  בתור  עמד  קודש  שבת 
שבאו לקבל 'שלום' מהרבי. הסדר בטשורטקוב 
מעברה  למחיצה  סמוך  עמד  שהרבי  היה, 
הסורג  על  הימנית  ידו  את  משעין  האחד, 
העליון שלה כשכף ידו פתוחה, וכל העוברים 
לפניו נוגעים נגיעה קלה בידו. כל אותה העת 
היה הרבי עומד שקוע במחשבותיו, כשמבחוץ 
באלה  כלל  חש  ואינו  מזהה  אינו  כי  נראה 

העוברים לפניו.

את  לפתע  חש  דוד,  רבי  של  תורו  כשהגיע  והנה, 
את  שומע  והוא  ידו,  כף  על  נסגרת  הרבי  ידו של 
הנך,  חכם  תלמיד  הרי  "אברך,  לו:  אומר  הרבי 
במקום  אדם  יעמוד  אל  'לעולם  אומרת  הגמרא 
סכנה לומר שעושין לו נס'"… ואז, תוך כדי חיוך קל 
הרפה הרבי מידו והוא נסחף הלאה בלחץ העומדים 
הדברים.  לנוכח  אותו  ורעדה תקפו  חיל  מאחוריו. 
כשנוכח לראות כיצד הגיעה ראייתו של רבו הקדוש 
זה  נסע?…והא  שבה  המזוהמת  הרכבת  לפנים  עד 

שהצילו... אולם זו היתה רק ההקדמה.

הקויטל  עם  הקודש  אל  נכנס  המועד  משהגיע 
ושאל:  עיניו  את  אליו  הרים  זי"ע  הרבי  והפדיון. 
"ב"ה,  השיב:  דוד  ורבי  שלך?"  הרגליים  "איך 
בסדר". "הן ישרות?" שאל הרבי, ורבי דוד השיב: 

הצדיק,  השיב  "נו",  במעט".  מתעגלות  "אולי 
הושיט  כאן  מהם".  שתשתחרר  לך  יעזור  "השי"ת 
לו את ידו הקדושה ובירכו בכל טוב ובדרך צלחה.

הולם ללשכת  ניגש בלב  לקייב, שם  דוד שב  רבי 
את  ואישרו  גופו  כל  את  בדקו  הממונים  הגיוס. 
עם  לביתו  חזרה  נשלח  והוא  התקינה,  בריאותו 
לא  הגיוס.  להודעת  עד  להמתין  עליו  כי  הידיעה 
בנקל לתאר את הימים הקשים, ימי החרדה, שעברו 
עליו מרגע ששב לביתו מלשכת הגיוס ועד שקיבל 

כי  ההודעה  את 
לקייב  לשוב  עליו 
שנית  ולהתיצב 
הועדה  בפני 
באותם  הרפואית. 
רבי  הגביר  ימים 
התמדתו  את  דוד 
זוגתו  בתורה, 
הגבירה את אמירת 
התהילים  פרקי 
תפילותיה,  ואת 
בני  ושאר 
סייעו  המשפחה 
בענין זה ככל אשר 

יכלו.

מחדש  כשהתייצב 
הוועדה  בפני 
ביקשו  הרפואית 
את  לראות  חבריה 
ואז,  רגליו.  מבנה 
חש  שהוא  תוך 
הלמות  את  היטב 
שומע  הוא  לבו, 
אחד  את  פתאום 
הוועדה  מחברי 
אומר: "הרי רגליו מתעגלות, הן אף בנויות בצורת 

ִאיְקס, הכיצד יצעד חייל זה בתרגילי סדר?"

תגובתו  את  ורואה  הדברים  את  שומע  דוד  רבי 
את  המטביע  הוועדה,  ראש  יושב  של  המהירה 
לא  דוד  רבי  הרפואי.  הכרטיס  על  'פטור'  המילה 
יכול  "אתה   – ההוראה  אך  עיניו,  למראה  האמין 
לשוב לביתך" שנשמעה מפי היושב ראש, החזירה 

אותו למציאות…

מרביץ תורה
רבי דוד חזר לביתו והמשיך לשבת על התורה ועל 
העבודה, כשזוגתו אשת חיל שולחת ידיה במסחר 
באותה  הפרעות.  ללא  בתלמודו  ממשיך  והוא 
תקופה כאשר גזרה מלכות הרשעה ממשלת רוסיה 

את  לממש  דוד  רבי  אבה  לא  חובות  השמטת  על 
שילם  והוא  חובות"  "השמטת  חוק  מכח  הזכות 
לכל הסוחרים אשר באו עמו בקשרי העסק את כל 
פשיטת  לסף  העסק  הגיע  ועי"ז  העסק  התחייבות 
רגל. מחוסר ברירה הוכרח להשכיר עצמן להרביץ 
בסרביה  בירת  לקישינב  עבר  העת  ובאותה  תורה 
שם הוצע לו על ידי הגאון הגרמי"ל צירלזון גאונה 
ישיבה  כראש  לשמש  ורומניה  קישינב  של  ורבה 
ברומניה,  נותרת  בעוד משפחתו  קשינוב,  בישיבת 
תורה  והרביץ  בתפקידו  הצליח  דוד  רבי  ואכן 
שאהבוהו  לתלמידים 
זה  בתפקידו  מאוד, 
שמש עד פרוץ המלחמה 
נמוטו  שאז  העולמית 
ורומניה  תבל,  מוסדות 
מחוז  את  העבירה 
השלטון  לידי  בסרביה 
הוודע  עם  הרוסי, 
בישיבה חילופי השלטון 
המצב  כי  הכל  הבינו 
רבי  ליהודים,  מסוכן 
מהתלמידים  נפרד  דוד 
כשהוא  הישיבה  וצוות 
על  לעלות  ממהר  עצמו 
הרכבת האחרונה שיצאה 
לרומניה. בהיותו מלומד 
זו  בנסיעה  גם  בניסים 
היה  בנס  ניצול  ברכבת 
התנכלו  בדרך  בעודו  זה 
רומנים  פורעים  אליו 
בינו  היה  כפסע  וכמעט 
לבין המוות כשהוא ניצול 
ממות  האחרון  ברגע 
כי  בעזהשי"ת.  בטוח 
האנטישמיים  הפורעים 
לא נרגעו עד שזרקו אותו מן הרכבת לאחר שעקדו 
את ידיו ואת רגליו והציתו את זקנו, הטילוהו תוך 
כדי נסיעה על פסי מסילת הברזל, וכפסע היה בינו 
לבין המות, ורגע כמימרא לאחר שהסיט עצמו בכח 
מסילות,  באותן  רכבת  עברה  המסילות  מן  לו  לא 
וניצלו חייו. לאחמ"כ עבר לשטפנשט עיר הגבול, 
שם  על  אברהם"  "בית  בישיבת  כר"מ  שימש  שם 
מרן רבינו הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט 
זצ"ל  ברייאר  יוסף  רבי  מיסודה של הגאון החסיד 
התלאות  כל  לאחר  שטפנשט,  של  האחרון  רבה 

שעדו עליו לה לארה"ק והתיישב בבני ברק. 

*

אודות גאונותו המבהילה של רבי דוד צימרינג זצ"ל 
שמענו פעם מפי הגה"צ רבי טוביה אריה טוביאס 
להשתעשע  אוהבים  היו  בזמנו  הלומדים  כי  זצ"ל, 
ולהשוות בין גאונותו של רבי דוד צימרינג לגאונותו 
המופלגת של רבי אליהו דיין זצ"ל מטשרנוביץ שגם 
היה גר בב"ב  והיו משווים בין ידענותם ומהירות 
תשובתם של שני הגאונים שכל רז לא אניס להם  
)אודות רבי אליהו שליזינגר דיין טשרנוביץ  ועדותו המרטיטה 
בעת ההלוויה השניה של הצדיק משטפנשט כאן בארה"ק כאשר 
ראה את המיטה שלימה כביום ההסתלקות ממש כתבנו בארוכה 

בבאר בשדה גליון 171 פרשת צו תשע"ט(.

*

בארץ הקודש 
בתחילה  ברק,  בבני  התגורר  ארצה  שעלה  לאחר 
עסק לפרנסתו בפקידות, כאשר החזון איש העיר לו 
שהדבר לא לכבוד תורתו, הוא ציטט את דברי חז"ל 
תימא  ולא  אגרא  ושקיל  בשוקא  נבילתא  "פשוט 
כהנא אנא וגברא רבא אנא וסניא בי מלתא" )תרגום 
מארמית: פשוט נבלה בשוק וקח שכר, ואל תאמר אני כהן ואדם 
גדול והדבר בזוי עבורי(, החזון איש השיב לו 'מי אמר 
שצריך לקיים את הפשט?', אך הוא נשאר בשלו, 
כשהוא ממשיך על התורה והעבודה שלא על מנת 
לקבל פרס. וכך המשיך כל חייו, בשקידה עצומה 
על התורה בקדושה וטהרה מתוך יגיעה בלי סוף, 

וכמעט שלא נטה מלימודו לשיחה. 
מלבד היותו נאה דורש הרי היה נאה מקיים, והיה 

תמונת רבי דוד צימרינג זצ"ל

רבי דוד צימרינג זצ"ל בערוב ימיו



8 באר בשדה- שטפנשט

 רבי דוד צימרינג זצ"ל 
מראשי ישיבת "בית אברהם" 

שטפנשט
כפי שהזכרנו במאמרינו על תולדותיו של הגה"ח רבי דוד צימרינג שכיהן 
נייחד  במשך תקופה כראש ישיבה בישיבת "בית אברהם" בשטפנשט 
מספר שורות על הישיבה מתוך מאמרו של הגה"ח רבי מנחם מענדל 
זצ"ל  ברייאר  יוסף  רבי  הגה"ח  הישיבה  מייסד  של  בנו  זצ"ל  ברייאר 
בבנינם  באירופה  התורה  "מוסדות  בספר  שטפנשט  של  האחרון  רבה 

ובחורבנם" לשמואל מירסקי ניו יורק תשט"ז.
שטפנשט - עיר זו על גדות הפרוט והגבול הבסרבי שם לה ברומניה 
ובעולם החסידי. בה התיישב עוד בשנת תרי”ב הצדיק רבי מנחם נחום 
פרידמן בנו של רבי ישראל מרוז'ין זצ”ל, ואחריו מילא מקומו בנו הרה”צ 
רבי אברהם מתתיהו פרידמן זצ”ל בעיר שטפנשט אשר לצפון מולדובה.
אף הוא זכה כאביו ונהרו אליו אלפים מיהודי רומניה ובסרביה, ובצל 

הודו זכיתי לראות אור החסידות בימי חרפי גם אני.
אחרי הסתלקותו בכ”א תמוז תרצ”ג, התאספו ראשי עם וקהל החסידים 
לטכס עצה כיצד להנציח שמו של הצדיק שלא נשאר לו נין ונכד למלא 
מקומו, ו”צדיקים במיתתן נקראו חיים”. עד שהוסכם ביזמת הרב דמתא 
שטפאנעשט  אבד”ק  זצ"ל  )שליט”א(  ברייאר  יוסף  מה”ר  מארי  אבא 
“בית אברהם” שתכונה על שם  ישיבה בחצר האדמו”ר בשם:  להקים 

האדמו”ר רבי אברהם מתתיהו זצ”ל.
היו  וידועים  הישיבה התקיימה בבנייניה המפוארים של חצר הקודש, 
הצדיקים לבית רוזין בארמונותיהם ובבנייניהם המפוארים ביופים ובטוב 

טעמם.

מבנה הישיבה
הישיבה התחלקה לארבע כיתות – רובם בחורים משטפאנעשט ומערי 
השדה ממולדובה ובסרביה השכנה. בראש הישיבה עמד אאמו”ר מהרי”ב 
)שליט”א( זצ"ל והוא גם אשר לימד בכתה ד’ שיעור גמרא ותוספות וגם 

שיעור ביורה דעה, שלא על מנת לקבל פרס.
בין המלמדים שם היה הרב המחנך, הרבי דוד צימרינג שהיה לפנים מראשי 

הישיבה בקישינב, כעת בארץ ישראל.
של  החיה  כרוח  גדוד  רבי  את  ברייאר  מנחם  רבי  תיאר  בזכרונותיו 
הישיבה כאשר התלמידים אהבוהו ונקשרו עמו באהבת נפש אף לאחר 

שעזבו את מסגרת הישיבה.
גן  מוקף  ידים  רחב  בנין   – והקלויז  המדרש  בבית  התנהלו  הלימודים 

עצים נהדר.
והמוסר שהשפיע אבא מארי מהרי”ב  ורוח התורה  האווירה החסידית 

)שליט”א( זצ"ל על התלמידים הוציאו פירות להגדיל תורה ולהאדירה.
מספר התלמידים בשנת תרצ"ו הגיע קרוב לשישים.

הישיבה עמדה בעצם שגשוגה כשהרוח המסתערת מצד הנאצים מחריבי 
השתלטה  עולם 

במקום.
נשמע  התורה  קול 
חצה”ק  באוהלי 
משנת תרצ”ג עד שנת 

כשהרוסים  ת”ש, 
לנהר  התקרבו 
וכבשו  הפרוט 

את בסרביה.
ליוני  ב-12 
 1941 שנת 
בין  צו  ניתן 

לילה וכל הקהילה 
עם  משטפאנעשט 
אבי מורי, הרב דמתא 
בראש, הלכה בשביה 
הגולה  בתוך  ואני 
לעבר בוטושאן. העיר 
ונחרבה  הופצצה 
הקרבות  במערכת 
בין הנאצים והרוסים. 
היהדות  נחרבה  וכך 
שטפנשט  בעירנו 
הגולה  עם  והגלתה 
לחוף  שהגענו  עד 
בארה"ק,  מבטחים 
אולם אבא מארי רבי 
יוסף בריאר ראה בזה 

להתקיים  החצר  שימשיך  שביקש  הצדיק  של  צוואתו  התגשמות  את 
כמקום תורה ותפילה ובכך בעצם הוקמה ישיבה על קברו לזכרו הטהור 

של הצדיק זיע"א משטפנשט. 

מדקדק על עצמו, הן בענינים שבין אדם 
לחבירו, והן בענינים שבין אדם למקום 
- בקלה כבחמורה. והיה מקיים כל דברי 
כל  נפש.  במסירות  גם  כפשוטן  חז"ל 
הרבנות,  ומן  הכבוד  מן  בורח  היה  ימיו 
והיה נזהר עד קצה האחרון מלהנות מן 
הבריות. וגם כאשר הגיע אליו מארה"ב, 
ששיגר  מצרכים  חבילת  השואה,  לאחר 
ממנה,  להנות  סירב  לרבנים,  הג'וינט 

וחילקה לאחרים.

התמדה מופלאה
רבי דוד זצ"ל שהיה גר בבני ברק ברחוב 
בעלז, סמוך לביהמ"ד בעלז, היה קובע 
היה  הוא  בביהמ"ד.  שם  לימודו  את 
בשעה  לביהמ"ד  ולילך  להשכים  נוהג 
ר'  היה, שהרה"ח  וחוק קבוע  בבוקר.   4
נפתלי פירר היה מעירו אז משנתו. רבי 
בכף  ארוך  חבל  לעצמו  קושר  היה  דוד 
רגלו, שקצהו השני של החבל היה בחור 
שנקב בדלת הכניסה לביתו, ובלט מעבר 
לדלת, ר' נפתלי היה מגיע השכם בבוקר, 
כך  משנתו!  מקיצו  והיה  בחבל  ומושך 

היה מנהגו דבר יום ביומו. 

אחרית ימיו
סבל  ולא  וחזק,  בריא  אדם  היה  בטבעו 
מלבד  ממש,  ימיו  סוף  עד  מחלה  מכל 
שנזרק  לאחר  שנפגעה  ברגלו,  צליעה 

מהרכבת כמסופר לעיל, ומדלקת שושנה 
ברגלו שפקדתו עשרות פעמים בחייו.

טוב  שכולו  לעולם  נסתלק  אמנם  הוא 
על  ניתוח  בעקבות  דם  הרעלת  לאחר 
רגלו, כאשר החליק במקוה בערב שבת 
והשיב  הירכיים,  אגן  את  ושבר  קודש 
נשמתו בטהרה כעבור שבוע בליל ש"ק, 

ל' בסיון תש"ל בשנת הצ' לחייו.
לאחר  הוכרה  נשמתו  ושגב  גדולתו 
סגולה  ליחידי  השייך  בענין  פטירתו, 
שבדור )כפי עדות איש החברא קדישא, הרה"ח ר' 
נפתלי פירר ז"ל(, וכבוד אלקים הסתר דבר.

* * *
רבי דוד זצ"ל השאיר אחריו כתבים על 
כל הש"ס, התנ"ך וזוהר הקדוש, שיצאו 
"מצור  בשם  וניקבו  כרכים  בשתי  לאור 
דבש". כמו"כ זכה שהגהותיו על הש"ס 

נדפסו בש"ס הוצאת עוז והדר. 

הותיר אחריו את בניו רבי שמואל אבא 
בשדה  בבאר  כתבנו  )אודותיו  ביוולאר  אב"ד 
גליון 217(, רבי יצחק וחתנו רבי יוסף לרנר 
אב"ד טקוץ' ואיוועשט )אודותיו כתבנו בבאר 

בשדה גליון 203(. זכרונם לברכה.

וינר  יחזקאל  מאיר  הרב  לנכדו  ייש"כ 
שליט"א על עזרתו לאיסוף תולדות רבינו

זכרונות מימי קדם 
שנשמעו השבוע מפי תלמידו המובהק הגאון רבי 

אהרן רוטר שליט"א בעל ה'שערי אהרן'
רוטר  אהרן  רבי  הגאון  עם  לשוחח 
השמועה  מעתיקי  מזקני  שליט"א 
מיוצאי  הגאונים  ומגדולי  בדורינו 
מאוד,  גדולה  רוחנית  חוויה  זו  רומניה 
תורה  וספג  זכה  שליט"א  אהרן  רבי 
והנהגות מגאוני הדורות הן ברומניה והן 
כאן באה"ק, בארה"ק הוא מוכר כדולה 
ומשקה ממרן החזו"א זיע"א אולם פחות 
מוכרים זכרונותיו מגאוני רומניה ובהם 
הגה"ק מניאמץ אדמור"י רוז'ין ברומניה 
להם  והרבנים  האדמורי"ם  שאר  וכן 
במקום  סערט,  הולדתו  בעיר  התוודע 
שבטרנסניסטריה,  בווארחיווקא  גלותו 
שעלה  ועד  בבוקרסט,  לימודיו  בשנות 
לארה"ק דרך קפריסין, אולם לשיחתינו 
לדעת  בבקשינו  מיוחד,  ניחוח  הפעם 
ורבי'  'מורי  שיכנה  מי  על  מזכרונותיו 
הלא הוא הגאון רבי דוד צימרינג זצ"ל, 
בית  קישינוב,  ישיבת  מראשי  שהיה 
ואח"כ  ברומניה,  שטפנשט   - אברהם 
ללמוד  זכה  שם  בבוקרסט,  'מתיבתא' 

ממנו חכמה ודעת.  
הגדול  הגאון  תלמידו  לנו  סיפר  וכה 
מזכרונותיו  שליט"א  רוטר  אהרן  רבי 
זצ"ל,  צימרינג  דוד  רבי  הגאון  אודות 
רבי  הגאון  מפי  תורה  ולמדתי  זכיתי 
בישיבת  בהיותי  זצ"ל  צימרינג  דוד 
גם  זכרונותי  את  בבוקרסט,  מתיבתא 
אולם  והגילוי"  "ההסתר  בספרי  כתבתי 
טעמם הטוב של הזכרונות הללו למשים 
ממני כל רגע ורגע: "בשנת תש"ו הגיע 
הגאון  בבוקרסט(  )מתיבתא  לישיבה 
רבי דוד צימרינג זללה"ה אביו של רבי 
ביוולאר(,  )אב"ד  זללה"ה  אבא  שמואל 
שהתאספו  הצעירים  את  ריכז  והוא 
זוכרנו  שם, ולימד אותנו באופן מיוחד, 
שלמדנו אצלו סך הכל ששה דפים עם 

תוספות, אך הוא לימד אותנו ביסודיות 
מרבית כזו, שמן הראוי לי לקרוא אותו 

'מורי ורבי המובהק',
ר' דוד הנ"ל היה גאון וצדיק. היה 'גאון' 
דבש'  'מצור  מספרו  לראות  אפשר  זה 

שחיבר על הש"ס כולו.

החזון איש התפעל ממנו
זללה"ה העיד  זוכרנו שגם מרן החזו"א 
עליו שהוא תלמיד חכם מופלג, בשוחחו 
גם  והיה  בלימוד.  שונים  ענינים  עמו 
שהיה  מהתנהגותו  ראינו  זה  'צדיק' 
ההלכה,  בפלס  מעשיו  כל  את  שוקל 
והיה אפשר לראות על צורתו איך שהוא 
כפשוטו  תמיד'  לנגדי  ה'  'שויתי  מקיים 

ובכל עת ובכל רגע ממש.
תרפ"ח  ובשנת  ברומניה  חנות  לו  היה 
החובות'  'מחילת  על  הממשלה  הכריזה 
חובותיו  את  שילם  כן  פי  על  ואף 
לסיטונאי, וכתוצאה מכך נשאר בלי כסף 
מהגרי"ל  מכתב  קיבל  אז  סחורה,  ובלי 
והו הוא  ישיבת קישינוב  צירלסון ראש 
בישיבת  ישיבה  ראש  משרת  לו  מציע 
והיה  המשרה  את  קבל  והוא  קישינוב, 
ת"ש  בשנת  המלחמה,  עד  ישיבה  ראש 
באסארביא  את  החזירה  כשרומניא 
הרומנים,  עם  נסוג  הוא  לרוסיא, 
פי  ועל  מהרכבת,  אותו  זרקו  והרשעים 
חייו,  ימי  כל  צולע  נשאר  אך  ניצל,  נס 
משם הוא הגיע לשטפנשט ונעשה שם 
ר"מ ומרביץ תורה, שם בשטפנשט למד 
עימו גם ידידי אבלח"ט רבי נפתלי בוימן 
שטפנשט  חסיד  שהיה  מראדוויץ  ז"ל 
על  רבות  שמעתי  ממנו  ביותר,  נלהב 
הצדיק משטפנשט, בסוף ימיו הגיע רבי 
דוד צימרינג לבני ברק, כאן האריך ימים 

ונפטר בשיבה טובה".

מסמך נדיר, קבלה על תרומה לישיבת 'בית אברהם 
שטפנשט' הנמצא בגנזי ארכיונינו,

ככל הידוע זהו מסמך יחיד מחיי הישיבה ששרד
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הרה"ק  מרנ  כ"ק  של  דהילולא  ליומא 
זצוק"ל  מבאבוב  [הראשונ]  שלמה  רבי 
בנו של  זצוק"ל  בנ הרה"ק רבי מאיר נתנ 
זי"ע,  מצאנז  חיימ  הדברי  בעל  הרה"ק 

נלב"ע א' תמוז תר�"ה
נו�ע  היה  מבאבוב  שלמה  רבי  הרה"ק  מרנ 
ה�מוכה  זויערברוינ  למרחצ  הבראה  לצרכי 
הקדושה  ישיבתו  היתה  שמ  למטר�דורפ, 
של החתנ �ופר זצוק"ל. בימי שהותו שמ היו 
נו�עימ הרבה בחורימ מהישיבה במטר�דורפ 
לשבת אל הרה"ק מבאבוב. ולמרות שהרבה 
לשבת,  אליו  מגיעימ  היו  ח�ידימ  אברכימ 
היה הרבי הקדוש משתעשע רק עמ הבחורימ, 
תורה  על דברי  בפניהמ  וחוזר  משוחח עממ 

ופנינימ יקרימ.
בינ הבחורימ שנ�עו אל הרבי זצוק"ל היה גמ 
לימימ  שהתפר�מ  זצוק"ל,  בראכ  שאול  רבי 
כאב"ד קאשוי. בזקנותו היה רבי שאול מ�פר 
בערגה על העונג הרוחני שהיה להמ כשנ�עו 
אליו לשבתות לה�תופפ בצלו ושתו בצמא את 
דבריו. רבי שאול היה אז נער כבנ 16, אכ הוא 
ח�יד  יהיה  הוא  יגדל  שכשהוא  בלבו  החליט 

באבוב.
פעמ אחת - �יפר רבי שאול - ישב הרבי באיזו 
חורשה קטנה, וכולנו עמדנו �ביבו. הרבי דיבר 
דברי תורה ו�יפר עובדות מעניינות. באמצע 
השיחה פנה אלינו הרבי ואמר: "בחורימ יקרימ, 
קושיות  מיני  כל  לפעמימ  לכמ  יש  כנראה 
ותמיהות על הנהגותי, שאני עושה משהו נגד 
ההלכה או נגד המנהג. אני מבקש שלא תפחדו, 
מי שיש לו לשאול משהו שישאל אותי בגלוי. 
שרבי  תחשבו  מאוד. אל  אשמח  אני  אדרבה, 

אינו יכול לטעות או לשכוח משהו"...
כמובנ שהבחורימ שתקו בדרכ ארצ ולא אמרו 
כלומ. אולמ היה שמ בחור אחד מגרמניה בשמ 
חיימ, שלא בא מבית ח�ידי, והוא רצה לשאול 
נתנו  ולא  מיד  אותו  השתיקו  חבריו  אכ  משהו, 
לא  שהבחורימ  הרגיש  הרבי  לרבי.  להתקרב  לו 
מרשימ לו לגשת, פנה אליו הרבי בחביבות ואמר 
לו: "בוא הנה, חיימ, אל תפחד. מה רצית לשאול"? 
בשלחנ  "למדתי  מפחד:  רועד  כשקולו  חיימ  ענה 
ערוכ בהלכות קידוש של שבת (�ימנ רע"א �עיפ א') 
'כשיבוא לביתו ימהר לאכול מיד'. ואילו הרבי אינו 

ממהר כלל, ועושה קידוש רק בשעה 11 בלילה"...
רכ,  בקול  הרבי  לו  ענה  חיימ",  מאוד,  צודק  "אתה 
באיזו  ערוכ  בשלחנ  כתוב  האמ  לי,  נא  אמור  "אולמ 
שעה צריכ לעשות קידוש? הרי כתוב רק שימהר לעשות 
ממהר,  הייתי  לא  שאמ  חיימ'ל,  לי  תאמינ  קידוש. 

הייתי עושה קידוש רק למחרת היומ"...
"מה  ואמר:  �יימ  ה�יפור,  את  מקאשוי  הגה"צ  כש�יפר 
אתמ חושבימ? חיימ זה נעשה ח�יד גדול, וכל ימיו היה נו�ע 

לאדמור"י באבוב"...

במדור 'מיני מתיקה' הארכנו בענינ מי שאינ לו טעמ בלימוד 
לו את הגישמאק, מה הוא צריכ לעשות, נ�פר  התורה, אינ 

�יפור בענינ זה.
רבי  הגדול  הגאונ  ישראל  מכלל  נחטפ  שבועות  כמה  לפני 
קלמנ לנדאו זצ"ל מראשי ישיבת טשעבינ. מי שזכה להכיר 
אותו הכיר מרביצ תורה שהחיות של התורה הקדושה בערה 
הגיע אחרי עמל  יודעימ שזה  רבימ  לא  בו 24 שעות. אבל 
התופת  את  עבר  עליכמ  לא  קלמנ  רבי  תפילה.  של  ויגיעה 
של השואה האיומה והנוראה בגטו בוכניה, ובמשכ כל חייו 

אחת  פעמ  ונפש.  גופ  י�ורי  מככ  �בל  הוא 
אכ  לראשו,  המוצמד  רובה  קנה  הרגיש  אפ 
לב�ופ הוא זכה בני�ימ להינצל ולעלות לארצ 
ישראל, ונכנ� לישיבת פוניבז'. וככ הוא �יפר 

בכאב:
עמ  בחורימ  מולי  ראיתי  בישיבה,  למדתי 
ריתחא דאורייתא, ואני לא הבנתי מילה אחת. 
ושוב  שוב  מולי  עלו  בגמרא,  כשה�תכלתי 
הזוועות מהגטו. ראיתי לפני העינימ דמ ואש 
לאפר  שהפכו  שלי  החברימ  עשנ.  ותמרות 
שלא  כמובנ  מהעינימ.  לי  יצאו  לא  בכבשנימ 
יכולתי להתרכז בגמרא ולא הבנתי כלומ. מה 
עשיתי? הלכתי לפינה בבית הכנ�ת, ובכיתי כמו 
ילד קטנ. "ריבונ העולמימ", אמרתי, "לא מ�פיק 
ה�בל ש�בלתי עד עכשיו במלחמה, שאני צריכ 
גמ להתמודד עמ צרה כזאת שאינני מבינ את 

הגמרא?!"...
התורה  ומעיינות  הפעולה,  את  פעלה  התפילה 

נפתחו אצל רבי קלמנ. הוא התחיל להבינ את הגמרא, וככ 
הוא גדל ועלה במעלות התורה, עד שזכה להיות ממרביצי 
בישיבת  קלמנ  רבי  אצל  ללמוד  שזכה  מי  בדורנו.  התורה 
ינק ממנו את  טשעבינ ובשאר מקומות בהמ לימד תורה, 

מתיקות התורה לכל ימי חייו.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, ט' �יונ, יומא ל"ט)

פעמ באו שני שותפימ אל הרבי הקדוש מפרמישלאנ וביקשו 
"עליכמ  ממנו שיברכ אותמ. אמר להמ הרה"ק רבי מאיר'ל: 
לזכור תמיד 4 אותיות א' ב' ג' ד', כלומר אמ תשרור ביניכמ 
א' - אמונה, היינו שכל משאכמ ומתנכמ יהיה באמונה, אז 
ב' - ברכה, תהיה ברכה שורה במעשה ידכמ. ואמ חלילה יהיה 
ג' - גזל ביניכמ ותעלימו אחד מהשני, אז חלילה תבואו לידי 

ד' - דלות...
היתה  ופרנ�תו  עני  היה  מפרמישלאנ  מאיר'ל  רבי  הרה"ק 
דחוקה. פעמ הגיע לביתו יהודי עשיר, ומשראה את הדוחק 
השורר בבית, החליט לתת לצדיק �כומ גדול של כ�פ, כדי 
אל  העשיר  נכנ�  בגשמיות.  הרחבה  מתוכ  יחיה  שהרה"ק 
לא  מאיר'ל  רבי  אולמ  הכ�פ.  את  לו  לתת  וביקש  הצדיק, 

ה�כימ בשומ פנימ ואופנ לקבל את הכ�פ, באומרו שאינ לו 
צורכ בככ.

שאל העשיר: "הרי הרבי שרוי בכזו דחקות, מדוע לא י�כימ 
לקבל את הכ�פ, כדי שיהיה לו פרנ�ה בהרחבה?". ענה לו רבי 
מאיר'ל: "יש לי ב"ה פרנ�ה בשפע. יש לי שני "כי" (באידיש "קי" 
פירושו פרה, והיהודי הבינ מדברי הצדיק, שיש לו שתי פרות) ומהמ 

יש לי פרנ�ה בטוחה כל צרכי. אינני זקוק לעוד כ�פ כלל!".
הוא  שמהנ  פרות  שתי  לצדיק  לו  שיש  העשיר  מששמע 
מתפרנ�, החליט לעזור לרבי באופנ אחר. למחרת בבוקר, הוא 
הגיע לביתו של הצדיק, וביקש מהרבנית לקנות חלב הנחלב 
כפליימ  לשלמ  כשבתוכניתו  מפרותיהמ, 
הרבנית  אולמ  חלב.  עבור  הרגיל  מהמחיר 
להמ  היו  לא  שמעולמ  בפליאה,  לו  ענתה 

בהמות ואינ להמ כלל חלב למכירה!
הצדיק,  אל  שוב  עשיר  יהודי  אותו  נכנ� 
כשהפעמ בפיו טענה חמורה ביותר: "הכיצד 
אמר לי הרבי, שיש לו שני "קיענ", הרי לא היו 

דברימ מעולמ?!".
אמר לו רבי מאיר'ל: "וכי אמרתי שיש לי שתי 
פרות?! לא אמרתי, אלא שיש לי שני "כי", 
ואכנ יש לי שני "כי": "כי בו ישמח לבנו", "כי 
של  "כי"  שני  מאותמ  בטחנו".  קדשו  בשמ 
לי ב"ה פרנ�ה  יש  ובטחונ בה',  שמחה בה' 
הכ�פ  מ�כומ  יותר  הרבה  בטוחה  בטוחה, 
הגדול ביותר, ואינני זקוק לשומ דבר נו�פ!"...

מח�ידי  אחד  ח�יד  אליו  הגיע  אחת  פעמ 
עיכוב  לו  שהיה  זי"ע,  מרוז'ינ  הרה"ק 
קודש  לשבת  להישאר  מוכרח  והיה  בדרכ 
מאיר'ל.  רבי  הרה"ק  אצל  בפרימישלאנ 
הרבי  של  הקדושה  בעבודתו  הח�יד  התבוננ  השבת  במשכ 
מפרימישלאנ בשבת קודש, והוא התפעל והתלהב מאוד. אחר 
שבת קודש נכנ� אל הרבי עמ קוויטל (-פיתקא) ופדיונ נפש 

ב�כומ גדול.
שאל אותו הרה"ק מפרימישלאנ: "וכי לא הכנתמ את הפדיונ 
"אכנ, הכנתי את  ענה העשיר:  מרוזינ"?  עבור הרה"ק  הזה 
זה  הכ�פ להרה"ק מרוז'ינ, אולמ כעת החלטתי לתת את 

לרבי, וכאשר אהיה ברוז'ינ אצל רבי, אתנ גמ לו �כומ כזה".
והושיב  הכ�פ,  את  לקבל  מפרימישלאנ  הרה"ק  רצה  לא 
לו לקחת את הכ�פ המיועד  דינ שידונו אמ מותר  בית 
מלובלינ  הכהנ  צדוק  רבי  הגה"צ  מרוז'ינ.  הקדוש  לרבי 
זצ"ל, ששהה אז אצל הרבי זצוק"ל היה אחד מהבית דינ, 
ולימימ הוא �יפר שהפ�ק יצא שמותר לו לרבי הקדוש 
לקחת את הכ�פ, ומיד הגיעה הרבנית ואמרה לבעלה: 
מאיר'ל מאיר'ל, פלייש פונ א שאלה וויל�טו נישט 
ע�ינ, געלט פונ ַא שאלה וויל�טו יא נעמינ? [-בשר 

וכ�פ שיש  שיש עליו שאלה אינכ רוצה לאכול, 
עליו שאלה אתה רוצה לקחת?].

(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ט אייר, יומא דהילולא 
של הרה"ק רבי מאיר'ל מפרמישלאנ זי"ע)

התפילה 
פעלה את 
הפעולה, 
ומעיינות 
התורה 
נפתחו



יומ המיוח�, מ''ו למטמונימ
הרב  הרבימ  מזכה את  הגאונ  הרב  לכבוד 
רבי אברהמ ישעיהו קובל�קי שליט''א 

בעל 'מתיקות הדפ היומי'
בראשית אבוא במזמור לתודה על הגליונ 
המתוק שמגיע אלי בכל שבוע, הדברימ שמ 
בזיכוי  חלקכמ  אשרי  ומאירימ,  מחזקימ 

הרבימ.
בגליונ העבר של פר' בהר בחקותי (גליונ 65) 
כתבתמ במדור 'מיני מתיקה' רמז להרצאה 
ברוורמנ   הרב  של 
א  ' ' ט י ל ש ח
''שכאשר 
פונימ 

לאדמ בשמו הפרטי זה גורמ לו ריגוש וזה 
רמז  לזה  כ"ת  וכתב  אליכ''.  אותו  מקרב 
מהגמ' בדפ ד: דאמר רבי חנינא ''לא יאמר 
כלומר  קורהו'',  כנ  לחבירו אלא אמ  אדמ 
'בשמ' ואז תראה  אלא אמ הוא קורא לו 

איזה חיבור נוצר ביניכמ.
אפשר להו�יפ על זה מה ששמעתי מכבר 
מתלמיד חכמ אחד רמז לזה הענינ, במשנה 
אדמ  שיהא  "והתקינו  ברכות  במ�'  פ''ט 
א  אז  'בשמ'",  חבירו  שלומ  את  שואל 
מענטש זאל באגרי�נ זיינ חבר דורכ זאגענ 
זיינ 'נאמענ', ווא� מאכ�טו 'משה', א גוט 
מארגענ 'יענקל', וכדו', וזה כעינ הרמז הנ''ל.
תורה  להגדיל  עוד  שתזכו  ה'  יעזור 
אכי''ר,  טובות  שנימ  לאורכ  ולהאדירה 
כל  עמ  הקדושה  התורה  לקבל  ונזכה 

השפעות טובות.
ידידכמ ומוקירכמ, מרדכי נתנ פריעזעל, 
שיכונ �קווירא

ולא תתורו אחרי לבבכמ ואחרי עיניכמ. ביומ חופתו של מרנ הרה"ק 
את  בבעלזא לברכ  מושל המחוז  להגיע  רצה  זצוק"ל  רבי אהרנ מבעלזא 
החתנ ואת אביו מרנ הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא זצוק"ל. החתנ רבי 
אהרנ לא שמח כלל לקראת ביקור זה ורצה מאוד להתחמק ממנו. הוא לא 
רצה שביומ חופתו הוא יצטרכ לה�תכל על גוי ערל זה. אמר לו אביו הרבי 
רבי יששכר דב: התורה אומרת ולא תתורו אחרי לבבכמ ואחרי עיניכמ, 
ולכאורה צריכ להזכיר קודמ את העינימ ורק אחר ככ את הלב, שהרי ה�דר 
והלב חומד. אלא מכאנ אנו למדימ שמה שהלב אינו  רואה  הוא שהעינ 

חומד העינ אינה רואה, ואז אפשר לה�תכל ולא רואימ כלל...

במקוה,  פעמ  טבל  בילדותו  זצוק"ל  מטשעבינ  הגאונ  התורה  שר  מרנ 
והתנגב במגבת. בזמנימ ההמ היו ח�ידימ שהקפידו שלא להתנגב במגבת, 
כדי שמי המקוה ישארו על הגופ. ראה אותו ח�יד אחד ואמר לו בנימה 
מזלזלת: "נהיית מודרני? אתה כבר מתנגב במגבת?"... נענה הילד הפיקח 
"יודע אני מאחד הגדולימ שהתנגב במקוה!". תמה אותו ח�יד  ואמר: 
ושאל: "ומי זה הגדול הזה?". אמר לו מרנ: "אינני יכול לומר לכ במקוה". 
אותו ח�יד לא יכול היה להתאפק והפטיר בעוקצנות: "את הגדולימ שלכ 

אתה יכול להזכיר גמ במקוה"...
לאחר שיצא הטשיבינער רב מהמקוה, אמר לאותו ח�יד בניגונ של 
לימוד משניות את המשנה שאנו לומדימ היומ בדפ היומי (דפ ל"א ע"ב): 

"כהנ גדול ירד וטבל עלה ונ�תפג"...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, א' �יונ, יומא ל"א)

לרגל יומ היארצייט של המשפיע הגאונ הח�יד רבי דוד מאיר וויי� זצ"ל שנלב"ע ביומ כ"ז �יונ תש"פ - נביא את דברי הה�פד שנאמרו בעת ה�תלקותו ע"י 
המגיד שיעור שליט"א בפתיחה לשיעור היומי

נצחו אראלימ את המצוקימ ונשבה ארונ הקודש. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרפ ה'.
בכאב, ביגונ פולח לב, שמעתי הבוקר בשורת איוב שהמשפיע הצדיק משיירי כנ�ת הגדולה מגדולי מעתיקי השמועה בדורנו רבי דוד מאיר וויי� זצוק"ל נחטפ 

מאתנו. פנה הודה, פנה זיוה, פנה הדרה. קשה �ילוקמ של צדיקימ כשריפת בית אלוקינו. אוי נא לנו כי חטאנו.
מי שזכה להכיר את מורינו רבי דוד מאיר ויי�, הכיר צדיק, משפיע מדורות שעברו. שמחה גדולה בשמימ ממעל, רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. 

אולמ זו אבידה גדולה נוראה לכלל ישראל. ואבידה אישית לח�ידי בעלזא שזכו לשמוע אותכ שליח ציבור בימימ נוראימ, למעלה מארבעימ שנה, משנת תשל"ו.
הבוקר דברתי עמ הע�קנ החשוב שמ�ור בכל נימי נפשו לקדשי בית בעלזא, ידידי הרב יהושע ויינברגר יבלחט"א על האבידה. �יפר לי רבי יהושע'לע במתק לשונו 
משהו מצמרר שאני לא מפ�יק לבכות מאז ששמעתי את זה. וככ הוא מ�פר: שאלתי פעמ את המשפיע אחרי תפילה בימימ נוראימ, למה בתפילת 'יעלה ויבוא' 
המשפיע בוכה יותר מאשר בחלקימ אחרימ בתפילה? ענה לי המשפיע, כי ב'יעלה ויבוא' מופיעות בקשות מיוחדות, שבגלל שאנשימ רגילימ לומר אותו כל חודש 

לא שמימ לב אליהמ, כמו 'זכרנו ה' אלקינו בו לטובה', 'והושיענו בו לחיימ טובימ'.
היומ נלמד בדפ היומי (שבת דפ ק"ה ע"ב): "אמר רבי שמעונ בנ פזי אמר רבי יהושע בנ לוי משומ בר קפרא, כל המוריד דמעות על אדמ כשר הקב"ה �ופרמ ומניחמ 
בבית גנזיו". איכ אפשר לא לפרוצ בבכי על רבי דוד מאיר? במקומ גדולתו שמ אתה מוצא ענוותנותו. עוד נלמד היומ בדפ היומי (שמ): "אמר רב יהודה אמר רב, כל 

המתעצל בה�פדו של חכמ ראוי לקוברו בחייו". נורא נוראות! הדפ היומי של היומ...
כמה עדויות על גדולי ישראל של 'בדידי הוה עובדא' זכיתי לשמוע ממכ בעשור האחרונ. זכיתי לפני כמה שנימ לפגוש בכ באקראי בבית הכנ�ת ויז'ניצ בירושלימ 
ברח' נחמיה. היה זה מפגש שלא אשכח לעולמ... הרבי הקדוש שזכית להיות קשור אליו בכל נימי נפשכ, ההילייגער 'חקל יצחק' מ�פינקא הי"ד בודאי מקבל את 

פניכ, יחד עמ עוד הרבה צדיקימ שבמשכ כל ימי חייכ היטבת ל�פר עליהמ.
אפשר ל�פר ימימ ולילות ולבכות על המשפיע, אבל מקוצר זמנ נ�יימ בוורט אחד. בזמנ שנפטר מרנ הרבי הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב זי"ע ה�פיד עליו 
בנו ואמר עליו ככ: שלמה המלכ אומר "עת �פוד ועת רקוד". בשאר כ"ח עתימ כתוב עמ למ"ד, "עת לשמוח", "עת לבנות" וכו', למה בשני עתימ האלו כתוב בלי 
למ"ד? אלא הפשט הוא, כשאצלנו זה 'עת �פוד', בדיוק אז בשמימ זה 'עת רקוד'! כאנ נשאר חלל גדול, אבידה גדולה, אינ לנו תמורתו, אבל בשמימ ממעל יש שמחה 

עצומה בבוא אליו נפש נקי וצדיק של רבי דוד מאיר.
נבקש ממכ, רבי דוד מאיר בנ רבי אברהמ צבי, תמשיכ להיות שליח ציבור עבור כלל ישראל כמו בחיימ חיותכ. כמו שפה בעולמ הזה היית עומד ומשמש להיות שליח 
ציבור, אפ שמ כשאתה מגיע בהדי פניא דמעלי שבתא לפני שבת קודש לשמימ, תהיה שליח ציבור עבור כלל ישראל. כל ככ הרבה צרות, כל ככ הרבה קשיימ לאנשימ. 

נורא נוראות! שכבר נזכה להבטחה 'מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותנו די', ותבוא כבר הגאולה השלימה במהרה בימינו אמנ.

מרנ פו�ק הדור הגאונ רבי שלמה זלמנ אויערבכ זצוק"ל היה אומר בשמו 
של הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב זצוק"ל, על הפ�וק "חשתי ולא התמהמהתי 

לשמור  מצוותיכ"  (תהלימ  קי"ט),  שלכאורה  מהי  כפילות  הלשונ  'חשתי'   'ולא 
התמהמהתי'? אלא ככ אמר דוד המלכ ע"ה, "חשתי" מיהרתי לקיימ את המצוות, אכ לא 
היה זה מפני שלא התכוננתי כראוי וכעת הגיע הרגע האחרונ, אלא "ולא התמהמתי"... 

ביו"ט שבועות תוכ כדי אמירת תיקונ ליל שבועות העניק לי בורא עולמ וורט במתנה. התורה הקדושה אומרת 
בפרשת בשלח (ט"ו, כב-כה): ַוֵּיְלכּו ְשֹלֶשת ָיִמימ ַּבִּמְדָּבר ְוֹלא ָמְצאּו ָמִימ. ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלּו ִלְשּתֹת ַמִימ ִמָּמָרה ִּכי 

ָמִרימ ֵהמ... ַוִּיֹּלנּו ָהָעמ ַעל מֶֹשה ֵּלאמֹר ַמה ִּנְשֶּתה. ַוִּיְצַעק ֶאל ה' ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעצ ַוַּיְשֵלְכ ֶאל ַהַּמִימ ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִימ.
חשבתי בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא, הרי חז"ל אומרימ אינ מימ אלא תורה, כמו שאדמ אינו יכול לחיות בלי 
לשתות מימ, ככ אדמ אינו יכול לחיות בלי תורה. ולכנ יש לפרש בדרכ הדרש, לא מצאו מימ היינו שלא מצאו טעמ 
בתורה, לא היה להמ גישמאק, 'ולא יכלו לשתות מימ ממרה כי מרימ המ', זה היה להמ מר. 'ויצעק אל ה'', משה רבינו 
התפלל עליהמ, הוא קרע עבורמ את השמימ בתפלותיו. 'ויורהו ה' עצ', הקב"ה הראה לו עצ, עצ הוא דבר שבכל שנה 
הוא מצמיח פירות חדשימ, אבל יתכנ ששנה אחת צומחימ פירות לא כל ככ מתוקימ אכ לשנה אחרת הפירות שוב 
מתוקימ ומוצלחימ, וזה בא להורות לנו שגמ אמ בזמנ מ�ויימ אתה אינכ מרגיש טעמ בלימוד לא צריכ להיבהל, 

תמשיכ הלאה עוד דפ ועוד דפ, ב�ופ יגיע גמ הגישמאק.
ואכנ לאחר שעמ ישראל קיבל את המ�ר הזה - 'ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִימ', המ אכנ הגיעו לזה וקיבלו טעמ בתורה, התורה 

הפכה להיות להמ מתוקה מדבש ונופת צופימ.
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תודה מראש!!!

  היום אין הנהגה... אין!! אין הנהגה... רגע ופעם היה??
אתה זוכר... לפני הרבה זמן היה איזה אסון במירון... היו גם טילים בדרום... היה גם אסון בקרלין... כן... היה משהו כזה אם 

 פעם... אבל הלאה... מאז היו עוד כמה כותרות בעיתון... 
הרי לא רוצים ח"ו האסונות האלו צריכים להמשיך להיות הכותרת הראשית... מסיבה אחת פשוטה: כי אנחנו  אז זהו שלא!!!

עוד כותרות האלו! ואם לא רוצים... אז צריך להמשיך לשים את זה בכותרות ולחשוב במה אפשר להתחזק... ובמה אפשר 
 להשתנות לטובה... 

--- 
מישהו הראה לי מכתב עוצמתי וסוער שמישהו כתב בדם לבו ומעומק לב.. התוכן של המכתב היה: ש... שאחרי כאלו נוראים  

אי אפשר להישאר שאנן!! גם לא מספיק לשלוף את החיזוקים הקבועים והנדושים... ההנהגה של הציבור החרדי  שקרו...
צריכה לקום ולעשות איזה שינוי פנימי יסודי!!! היהדות החרדית צריכה לעשות חשבון נפש מעמיק ולהסיק מסקנות 

התעוררות... ולהגיד שצריך להתחזק  ולהסתפק בזה.. משמעותיות ולעשות משהו רציני... אי אפשר להישאר עם אותם עצרות 
צריך משהו מטלטל!!! צריך איזה מהפך בגישה ושמישהו פה ידפוק על השלחן ויתבע שינויים בייחס לכל מיני עוולות או 

 דברים שדורשים תיקון בציבור החרדי.. 
 עד כאן התוכן של המכתב פחות או יותר... 

מזדהה עם הסגנון הזה... תמיד!!! תמיד הפריע לי... קורה איזה אסון... קורה משהו דרמטי עכשיו... אני באופן אישי מאוד 
שכולם מבינים שהקב"ה מדבר איתנו... ותכל'ס... בשטח שום דבר לא זז באמת!!! גם כשכבר עושים עצרת התעוררות... 

זהו!! רבותי!! הסוף לעוול מספר אחד... מגיעים רבנים ומחזקים ומעוררים... אבל אין איזה דפיקה דרמטית על השלחן... 
... למה?? למה אין את הבום הזה?? למה אין את הדפיקה על השלחן?? אני מתאר לעצמי שיש הרבה 2סטופ לבעיה מספר 

אנשים שמזדהים עם התחושות האלו... נו... למה הציבור החרדי לא באמת מזיז את עצמו?? הרי אנחנו אחרי שנת קורונה 
 .. האם משהו זז?? כלום!!! כלום!!!!! מאוד מטלטלת.

 ואז!!! מה התגובה שמתבקשת.. מה המשפט הבא שנשלף כמעט מעצמו???
אין מישהו שבאמת יכול לדפוק על השלחן  אין היום הנהגה!!! אין!! אין הנהגה!!אנחה עמוקה... תשמע... אין מה לעשות... 

ין הנהגה... כל רב אומר שצריך להתחזק במשהו אחר... ותכל'ס... אין ולהגיד אחד שתים שלוש... לא... מה... אתה לא רואה? א
משהו ברור...  פעם!!! פעם היתה הנהגה... פעם גדולי ישראל היו מתאספים... מחליטים החלטות... וזהו... דופקים על השלחן 

 עה...ומבצעים שינויים... פעם היו מבצעים מהפכות... אבל היום... אין... אין... כצאן בלי רו
מכיר את המשפטים האלו??? אז כעת אני רוצה לגלות לך סוד: אני יכול להעיד.. שאני  אלו משפטים מאוד מוכרים בדורנו!!!

מאז שאני זוכר את עצמי... כבר ידעו להגיד את זה... אז פעם אמרו את זה  לפחות שלושים שנה!!לבד מכיר את המשפט הזה 
רוב... אח"כ אמרו את זה לאחר פטירתו של הרב שך... ועכשיו אומרים את זה אחר  אחר פטירתו של החזון איש והבריסקער

פטירתו של הרב שטיינמן... ואני מציע לך לשאול יהודי בן שמונים... ואתה תתפלא לשמוע שאת המשפט הזה אמרו גם בדורו 
 של החפץ חיים.. וגם לפני כן... 

בירושה במשך דורות ע"ג דורות... שאין הנהגה.. ואין מי שיעמוד  בקיצור: התברר לי להפתעתי שהמשפט הזה כבר עובר
בפרץ... דא עקא שכל דור לוקח את זה בנימה אישי... כאילו אתמול זה קרה... כאילו הגדול בישראל האחרון שהיה איתנו... 

יים באיזשהו חלום... מדמיינים על בימיו הייתה הנהגה... ומכאן ואילך... זהו... אין הנהגה!!!  בקיצור: בשורה התחתונה אנחנו ח
איזה דודה אחת שקוראים לה "הנהגה.." יושבים ומחכים לה בנמל... מדברים עליה שהיא אמורה להופיע והיא איננה... ואז 

מי אמר בכלל שיש כזה  ואני מנסה בזהירות ובחשש לשאול שאלה כפרנית:מרימים ידיים ואומרים... מה לעשות... אין הנהגה... 
 שנקרא הנהגה??? דבר 

 אז רגע רגע... לפני שאתה סוקל אותי באבנים..
 בייחס למה???אבל השאלה היא  ברור שיש!!! ברור שיש כזה מושג שנקרא הנהגה!!!

לדוגמא: חסיד שנכנס לרבי שלו בהכנעה ומוכן לקבל ממנו דרך בעבודת ה'... פה יש הנהגה!!! לחסיד הזה יש הכנעה!! אם לי 
לשמוע להוראותיו לי יש הנהגה!! אבל לשבת רגל על רגל ולדבר על איזושהי הנהגה שאמורה להגיח כאן  יש רב שאני מוכן

ולהזיז את העניינים... מי אמר שיש כזו דודה??? אני יודע שיש מכונית שחולפת כאן... יש גם מטוס שחולף כעת מעל ראשי... 
 לי... אולי אתה צריך להיות הנהג?? אבל הנהגה??  מי אמר שיש איזה הנהגה שאמורה לפעול!!! או

המילה הנהגה... זה... זה סוג של רכב ללא נהג... אני יושב לי בחיבוק ידיים ומדבר על איזה הנהגה שאמורה לפעול ואיפה 
והשאלה הזו מאוד קריטית... כי... כי אם יתברר שבאמת  ואני פה מנסה להטיל פצצה ולשאול: מי אמר שיש כזה דבר???היא?? 

ן כזו דודה שנקראת הנהגה.. אז הגיע הזמן להפשיל שרוולים ולהתחיל להזיז את עצמנו ולהפסיק לחכות למישהו שלא אי
קיים שיעשה את העבודה במקומנו... ושוב: אם אתה תתפוס את הרגלים ותכנע לרב... בטח שיש פה הנהגה!!! אתה קבלת על 

שידפוק לנו בדלת ויאסוף אותנו ויעשה לנו פיזור בשכונות הצפון עצמך הנהגה... אבל לחכות שיהיה איזה נהג של הנהגה 
   בירושלים... מי אמר... 

 בגיליון זה... על דעתו של העורך בלבד... 4-3ההמשך בעמוד 
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 למה שאני לא אאמין למרגלים... הרי משה בעצמו שלח אותם...???
ישנה תמיהה גדולה בפרשת השבוע: בקשנו ממשה רבינו שישלח מרגלים... משה רבינו מינה שנים עשר 

ו ומה שהם יגידו נעשה... אנשים!! משה רבינו בכבודו ובעצמו סומך עליהם!! מינה אותם בשביל שילכו ויגיד
 והנה הם הלכו... וחזרו... ואמרו מה שהם אמרו... 

אז למה יש עלי תביעה שהאמנתי להם?? הרי זה מה שסוכם!!! משה רבינו בכבודו ובעצמו החליט לסמוך 
עליהם ולשלוח אותם לרגל את הארץ... שהמשמעות היא שברגע שהם חוזרים אז מה שהם יגידו מקובל 

ז למה ברגע שהם חזרו והוציאו דיבה אני פתאום אמור לחזור בי ולא לסמוך עליהם?? הרי תסכים עלינו... א
איתי שאם יש לשנינו ויכוח והחלטנו ביחד על איזה בורר מסוים... שנינו הסכמנו שהפשרה שלו מקובלת על 

ואגיד שאני חוזר שנינו!!! והנה פתאום הבורר פסק נגדי... אתה מסכים איתי שאם כעת אני פתאום אתנגד 
 בי ולא אוחז ממנו והוא בכלל לא מבין ולא צודק... אתה מסכים איתי שזה לא הגון?? 

כי... כי סיכמנו מראש שאנחנו כן סומכים עליו... זאת אומרת: ששנינו לקחנו בחשבון את שתי האופציות... 
א חן בעיני... פתאום אני לוקח שהבורר יגיד או ככה או ככה... אז לא יתכן שברגע שהבורר אמר מה שלא מוצ

ברגע ששלחנו מרגלים!!! והחלטנו שאנחנו סומכים עליהם... אם ככה על אותו משקל:  אחורה ולא אוחז ממנו.. 
הגיעו ואני המשמעות היא שמה שהם יגידו אנחנו מקבלים... או כך או כך... אז למה יש עלי תביעה שברגע שהם 

 קיבלתי את דעתם... אז אני לא בסדר... למה?? הרי אני פה זה הולך לפי הספר..???
ומה התשובה?? אמת ויציב!!! לפי הספר אנחנו צודקים!! אנחנו מכבדים הסכמים... סיכמנו שסומכים על 

 הדיאגנוזה של המרגלים... והנה הם הגיעו והוציאו דיבה... זכותי לקבל מהם.. 
  דעות מוקדמות!!!!כאן מגיע האבל הגדול!! סו"ס לכל אחד מאיתנו יש אבל!! 

גם כשקבלתי על עצמי לקבל את הפשרה של הבורר... סו"ס אתה מבין לבד שעד לפני רגע קיויתי שהוא יפסוק 
לטובתי... סו"ס אני רוצה את הכסף אצלי... וברגע שהבורר פסק נגדי... יש את התגובה הראשונה!!! את התגובה 
המאוכזבת... את התגובה המכחישה לכה"פ ברגע הראשון... התגובה הטבעית שמיוחסת לדעה הקדומה!! עד 

 הרגע חשבתי שאני יצא צודק... ופתאום מתברר שהוא יצא... אז אאוף... למה... זו תגובה טבעית שמתפרצת... 
ו דיבת הארץ... עם ישראל מיד זו הנקודה!!! זה מה שלא היה בחטא המרגלים!! ברגע שהמרגלים הגיעו והוציא

 קיבלו את זה... מיד פרצו בבכי... נתנה ראש ונשובה מצריימה... 
רגע... איפה הדעות הקדומות?? איפה ההלם הטבעי... עד הרגע חשבנו שהיא ארץ זבת חלב ודבש... אז איך 

היא ארץ אשר לא יכול להיות שכעת אומרים לנו שהיא אוכלת יושביה?? אני בהלם!!! עד השניה ידעתי ש
במסכנות תאכל בה לחם... ופתאום אומרים לי שממש לא.. איפה האאאוף הזה... איפה התגובה הטבעית של 
בן אדם שעד הרגע חשב משהו אחד וכעת הוא באמצע לעכל את הגלולה... ואת האכזבה שזה לא כמו שהוא 

 חשב... 
ידית!!! זה שהם כ"כ הזדהו ברגע הראשון על זה עיקר התביעה!! זה שהתגובה של עם ישראל היתה כ"כ מ

 עם מה שהמרגלים טענו ומיד התחילו לבכות... מה זה אומר??
שזה לא המרגלים... אלא אנחנו!! וזה מה שמשה רבינו חושף את הקלפים בפרשת דברים: ותרגנו באהליכם 

את אומרת: עוד ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו!! ז
הרבה לפני שהמרגלים הלכו... כבר אז אנחנו לא באמת נתנו אימון לה' אלוקינו... מהרגע הראשון שמשה 
רבינו אמר לנו "אעלה אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש..." כבר אז חשדנו שהולכת להיות פה איזה עקיצה... לא 

ו ורק הוציאו מילה אחת של דיבה רעה יכול להיות שהקב"ה כל כך מפרגן לנו... וברגע שהמרגלים חזר
 מהפה... הופה!!! בבת אחת כולנו הזדהינו איתם בכל מילה!!! מיד עיכלנו את זה... 

אפשר לומר על דרך המליצה: זו הסיבה שליל תשעה באב נקבע לבכיה לדורות... כי אם עם ישראל היו 
ם כעת קלטו את הבררוך... הם כעת מתחילים לבכות למחרת בצהרים או למחרת בערב... טוב... נו... ה

מתחילים לעכל את הבשורה הקשה... נו... אפשר להבין למה הם בוכים... אבל איך יכול להיות שבשניה 
שהמרגלים הגיעו... במשפט הראשון כל כלל ישראל כבר עיכלו את הבשורה, כבר למדו את המפה חדשה 

 וכבר כיוונו את הוויז חזור למצרים 
 ! התביעה היא שמראש כבר "בדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלוקיכם",על זה התביעה!!

--- 
לכל אחד מאיתנו יש רגעים של זעזוע מוח... רגעים של משבר שפתאום יש כל מיני תהיות.. כל מיני שאלות... 

 ודווקא אז מגיע רגע המבחן הנוקב ביותר: מה הדעות המוקדמות שלי...
 י"ג עיקרי אמונה!!!!ודי??? אתה יודע מה הדעה המוקדמת של יה 

זו ההנקודה של י"ג עיקרית... תמיד לא הבנתי: מה ההבדל בין האמונה בתחיית המתים לבין האמונה 
במלחמת גוג ומגוג??  שני הערכים האלו כתובים בפירוש שהם יהיו! וממילא מה ההבדל בין האמונה בגוג 

אחד מי"ג עיקרים וזה לא?? כמדומני שזו  ומגוג לבין האמונה בתחיית המתים?? במה זה מתבטא שזה
 שאלה מתבקשת...

לדוגמא: אם בגמ' כתוב משהו והגאון מוילנא  לדעה המוקדמת!!!אני חושב שנקודת ההבדל היא בייחס 
אומר אחרת... אז על מי פה הקושיה.. האם הקושיה היא על הגמ' או על הוילנא גאון... פשוט שהקושיה היא 

הגמ' היא ההנחת יסוד!!! כבודה במקומה מונח... והגאון צריך להעמיד את שיטתו איך על הוילנא גאון!! כי 
 הוא מסתדר עם הגמ'... 

אותו דבר כאן: אחד מעיקרי האמונה שמשה רבינו הוא אב לנביאים! מה שמשה רבינו אומר זה אמת!!! 
הם מדברים במנגינה אחרת... נקודה!!! אה... אבל שלחנו מרגלים... משה רבינו בעצמו שלח אותם... ופתאום 

 הם סותרים את דברי משה רבינו... 
נו... כעת מי ההנחת יסוד ומי הקושיה... זה החידוש של י"ג עיקרי האמונה... היות והאמונה במשה רבינו זה 
אחד מעיקרי האמונה... אז מה שמשה רבינו אומר זו הנחת יסוד... ואם המרגלים אומרים אחרת... על עליהם 

שיה... אותם צריך לתרץ... הם צריכים ליישב את הסוגיה ולהסביר איך זה מסתדר עם משה רבינו... לא יש קו
 משה רבינו צריך להביא עורכי דינים שיסבירו אותו... אלא הכדור אצלם... הם נשארו בתיובתא... 

שלמרות  זה נראה לי המשמעות של עיקרי אמונה!!!! שעיקרי האמונה זה הנחת יסוד!!! וזו הסיבה
שהיהדות מעודדת משא ומתן... והגמ' מלאה בקושיות ובפירכות... אבל כשזה מגיע לעיקרי האמונה אנחנו 
לא מעודדים שאלות.. למה?? כי איזה קושיה שתשאל... בסופו של דבר עיקר האמונה על מקומו יעמוד!! 

!!! ביהדות לא כל דבר הוא ישאר הנחת יסוד... ואתה תצטרך לשבור את הראש ולקבל תשובות... כן!
 אובייקטיבי... לא כל דבר נתון לדיון... ודו"ק...

לקראת ימי הקיץ הבאים עלינו לטובה 

 ניתן לקנות את הספר ״וימאן״

העוסק בנושא התמודדות בשמירת 
 העיניים והמסתעף. 

(כי ישמע ה׳ ״ אהבתיכמו כן את הספר ״

העוסק בענייני תפילה ופתיחות  קולי..)
רגשית בנימה אישית מול אבינו שבשמים 

 עד בא הישועה בע״ה. 

 את ה׳ אלוקיך)-( ״ואהבתואת הספר ״
העוסק בקבלת מלכות ה׳, כיצד לקבל 

ולשמוח ולגדול מתוך הנתונים שה׳ מעמיד 
 בפני כל אחד מאיתנו

כל זה במוקדים הרגילים של גיליון זה. 
  0556728458  0527683095ובפלא׳: 

--- 
 חוות יאיר או "כפרני" יאיר???

כן... בימים אלו מרחפת על העם היושב בציון ברית 
ידועה לשימצה בין שני...... שרוצים שוב לכפות עלינו 

 את חוות יאיר... שהתרגום מפרש: כפרני יאיר... 
יאיר זה לא שם  .נלך נא בעקבות השם יאיר......

ם אחד מקדושי עליון... הגמ' בבבא מודרני!!! זה ש
בתרא אומרת: שיאיר בן מנשה היה שקול כנגד רובה 
של סנהדרין!! לא... לא מדובר פה ברוב ח"כ בשביל 

 להקים קואליציה אלא רוב סנהדרין!!! 
ומה היה הסוד של יאיר בן מנשה? שהוא היה משבט 
יהודה ושבט מנשה עשו במשך השנים שטייגן 

הם הבינו שהדבר הנכון ביותר הוא באהבת ישראל... ו
לקח את עץ אפרים ואת עץ יהודה וקרב אחד אל 
אחד והיו לאחדים בידיך... והם פשוט הסכימו 
להקצות שלושים ושתים עיר משלהם ולו בשביל 
לזכות לקחת חתן משבט יהודה... ואכן הם לקחו את 
חצרון משבט יהודה והוא התחתן עם נכדה של 

ראשון בין יהודה ליוסף הלא מנשה והנכד המשותף ה
 הוא הליגער יאיר בן מנשה!!!! 

מה הפלא שהוא היה אדם כ"כ גדול ששקול כנגד 
רובה של סנהדרין... בטח כשיהודה ויוסף 
מתחברים... מיד ותחי רוח יעקב אביהם... כשיש 
צאצא משותף לשני מרכיבי התיקון השלם.. מיד 

... מי מגיח אור עצום בסדר גודל של יאיר בן מנשה
יודע אם שני השותפים האלו ששוב פעם רוצים 

 להתחבר... מי יודע אם זה לא בא לנו כרמז...
יהודה ויוסף... הגיע הזמן שתתחברו!!! הגיע 
הזמן שתבינו שאתם צריכים אחד את השני... 
הרי ברגע שתקום כזו ממשלה הרי אתם בטח 
תהיו אחד עם השני... יהיה לכם צרה 

לשכינה בודאי יצליחו  משותפת... המעיקים
לאחד אתכם... אז אולי ברגע האחרון ננסה 
למנוע את זה... אולי נלמד מהם.. הרי מפרידים 
ביניהם כאלו תהומות של אידאולוגיה... אבל מה 
לא עושים בגלל שנאה שמקלקלת את השורה... 
אם ככה... יש לנו ממי ללמוד!! גם אם בינינו יש 

בינינו... אבל  תהומות אידיאולוגים שמפרידים
שמקלקלת את השורה... למען יש לנו אהבת ה' 

בית ה' אבקשה טוב לך... למען האבא המשותף שלנו 
שמחכה לבא לשכון בתוכנו.. והוא מחכה שנבין אחד 
את השני... הוא מחכה שניקח אחד אל אחד והיו 
לאחדים... אה... אנחנו לא יודעים איך להיות יאיר בן 

את הגיע הזמן שנקבל החלטה: מנשה?? אז הנה..... 
מי אנחנו רוצים?? את כפרני יאיר או את יאיר 

 בן מנשה..



 

  

עמוד עמוד עמוד... אתה הרכוב..  
 אתה המנהיג..

המשך: אבל אני אגלה לך סוד: באמת מאיפה 
הרי  הנהגה??מגיעה מילת הקסם הזו שנקראת 

ס אנחנו לא לגמרי מדמיינים... אין עשן בלי סו"
אש... אם כולנו מאשימים ומחכים לאיזושהי 

 הנהגה... סימן שיש משהו... 
אז אני אגלה לך על מה אנחנו מדברים בלי לשים  

 לב: 
במשך הדורות קרו כל מיני מהפכות חיוביות 
דרמטיות בכלל ישראל... מדובר במהפכות שהצילו 

עם ישראל!!! לדוגמא:  יום אחד בהיר קמה את 
תנועת בית יעקב!! יום אחד קם "ועד הישיבות.." 
יום אחד קם המושג הקדוש שנקרא "אברך כולל..." 
וגם לא צריך להגיע רחוק... יום אחד קמה קופת 
העיר וועד הרבנים... יום אחד קם עזר מציון ולב 

יגוד מלכה... ו... ויום אחד גם קם המושג שנקרא "א
 בני הישיבות..." 

עכשיו מה המכנה המשותף בין כל הארגונים 
 שהזכרתי כאן??

 אדם אחד בודד!!!!שכל הארגונים האלו קמו ע"י 
 אשה אחת בודדת...תנועת בית יעקב קמה ע"י 

שהיה אכפת לה כבוד שמים... היה איכפת לה 
מחינוך בנות ישראל וקמה ועשתה... המושג שנקרא 

תחיל מאי"ש אחד חלוש וחולה... כולל אברכים... ה
שהיה לו חזון להקים דור של תלמידי חכמים והוא 
פתח את הכולל הראשון ודחף את המושג כולל 
אברכים... וכן הלאה וכן הלאה... גם קופת העיר זו 
יוזמה של בן אדם אחד מקסימום שנים... וכנ"ל 
הארגון הטרי שנקרא איגוד בני הישיבות זה גם 

י אחד שהיה איכפת לו מהרוחניות יוזמה של יהוד
של בחורי ישיבות בבין הזמנים... הוא קם ופתח 

 עד כאן ברור???וכולם הגיעו בעקבותיו... 

אבל מעתה!!!! אחרי שאותה אחת בודדת פתחה 
את בית יעקב... לאט לאט... לאחר הרבה שנים... 
היא הצליחה ליצור מהפכה שקטה והארגון הזה 

קבע והתמסד!!! וברגע הלך והתעצם... הלך והת
שהוא התמסד... כעת ההנהגה באמת עומדת 
מאחורי זה... כיום כשאתה רואה את תנועת בית 
יעקב... כולנו יודעים שההנהגה של היהדות 
החרדית עומדת מאחורי זה עם כל העוצמה!!! 

 נכון... אבל מי פתח את זה? 

 מי יזם את זה?? מי התחיל?? אשה בודדת... 

בר... גם כשאתה רואה את כל גדולי וככה זה בכל ד
ישראל עומדים ומעתירים בשביל קופת העיר... 
וכולנו יודעים לדקלם שהיא הקופה של גדולי 
ישראל... אמת ויציב!! נכון... זו קופה של גדולי 

יהודי אחד ישראל... אבל מי פתח את הקופה הזו?? 
כמה שגדולי ישראל מעודדים את הקופה  בודד!!!

ם בה בכל הכח... בסופו של דבר היה הזו ותומכי
צריך פה את היהודי הבודד שיקום ויזום את זה!! 
שיהיה משוגע על הדבר... ואחרי שהוא יזם ופעל 
ופתח כזו קופה... כעת ההנהגה תומכת בזה 

ומכאן נובעת ועומדת מאחורי זה עם כל העוצמה...  
  הטעות שלנו!!!

כת כי היות ואנחנו רואים שההנהגה מאוד תומ
ועומדת מאחורי איגוד בני הישיבות וגם בבית יעקב 
וגם בועד הישיבות... אם ככה: מתקבלת מין תחושה 
שההנהגה היא זו שפתחה את זה!!! ההנהגה פתחה 
את איגוד בני הישיבות... ההנהגה פתחה את בית 
יעקב... ההנהגה פתחה את הכוללים ואת ועד 

 הישיבות....

כי בשביל לפתוח משהו וזה טעות!!! למה זה טעות?? 
זה דבר בשביל ליזום מהפכה חיובית???  ? ! ? ! ?

  שיכול להגיע רק מלמטה!!!
מהפכה רוחנית אף פעם לא יכולה לצמוח מלמעלה... 

 רק מלמטה!!!
ופה הטעות שלנו... אנחנו רואים שההנהגה ראתה 
את מצב החינוך של בנות ישראל והיא פתחה את 

ת המצב של הבחורים בית יעקב... ההנהגה ראתה א
בבין הזמנים ופתחה את איגוד בני הישיבות... נו... 
אם ההנהגה יודעת ליזום כאלו מהפכות רוחניות... אז 
נו... הנהגה... איפה את היום...? למה את לא מגיעה 

 גם עכשיו ויוזמת מהפכות?? 
ומה ההנהגה עונה??? קינדרלעך... הנהגה היא לא 

סה"כ כלל ישראל... ההנהגה היא במילת קסם!!! 
בשביל להזיז משהו... צריך פה מישהו אחד שאיכפת 

אם אתה תזיז  וזה אתה!!!לו ויקום ויעשה מעשה... 
את עצמך ותחליט לעשות מהפכות... אתה תתחיל... 
אתה תעשה את שלך... תדחוף עם כל הכח ולאט 
לאט תתחולל פה מהפכה... ואז ההנהגה תבא ותתן 

מאחוריך... אבל אתה  לך תמיכה גבית ותעמוד
תתחיל... כי אם אתה מחכה לאיזה גוף כזה מסתורי 
שנקרא הנהגה שהוא יבא ויפתח את הדלת ויגרור 

  אז זהו שלא!!!אותך... 

פה אנחנו תקועים!!! אנחנו יושבים כל היום בחיבוק 
ידיים ומחכים לאיזה הנהגה שתבא ותטפל בבעיות... 

הפכן... אתה לא אדוני!!! זה אתה!!! אתה תהיה המ
תקום... אתה תזיז עניינים... אתה תחליט לעשות מה 
שאתה יכול... ואח"כ ההנהגה תאמץ את ההצלחה 

 שלך...

וההסבר הטכני פה הוא פשוט: הרי מי זה בדרך כלל ההנהגה??? 
ההנהגה ע"פ רוב זה כמה מגדולי ישראל שהם בעצמם עשו 

ה בהרבצת מהפכות רוחניות... אם זה בהעמדת ישיבות... אם ז
תורה... או בפסקי הלכה או בהרמת קרן ישראל... בקיצור: לכל 
אחד מגדולי ישראל יש את הזיכוי הרבים היחודי והמהפכות שהוא 

 תרם לכלל ישראל...

וכעת לצורך העניין אותם גדולי ישראל נקראים הנהגה!! בשביל 
את כל הגיבוי והדחיפה... שאתה כעת תגיע  לךמה??  בשביל לתת 

רך אתה!!! ותתרום אתה את חלקך למען כלל ישראל... אל בתו
תחכה שהם יעשו את המהפכות בשבילך... כי את המהפכות 
שלהם הם כבר עושים... וכעת הם הניחו לך מקום להתגדר בו 

 ולשמש לך כרוח גבית...) 

--- 
עכשיו באמת למה??? למה מהפכות יכולות להגיע 

 רק מלמטה??? 
ולה ליזום מהפכות למה באמת ההנהגה לא יכ

 רוחניות?? 
מסיבה פשוטה: יש כלל ברזל: את היחיד אפשר 

(שנאמר: לכפות!!! אבל את הציבור אי אפשר לכפות 

!!! ההנהגה היא ציבורית... אם כלל "לרצונכם" ואכמ"ל)
ישראל יחליטו ח"ו לעשות שביתה.. לא רוצים לבנות 
את בית המקדש... לא רוצים לשמור שבת... יש מה 

ות?? אין!!! אם היחיד לא רוצה.. פה יש מלקות.. לעש
פה יש ד' מיתות בית דין... יש דרכי אכיפה כיצד 

לאכוף את היחיד... אבל את הציבור אי אפשר 
לאכוף נגד רצונו... ומעתה: היות וההנהגה היא 
הנהגת הציבור... אם הציבור מחליט לא לשתף 
 פעולה אין מה לעשות!! ההנהגה משותקת.. הידיים
שלה כבולות... זה כמו כלה שלא מעוניינת ללכת 
לחתונה... מה יעשה הצד של החתן?? אין!!! אין לצד 

 של החתן מה לפעול בנידון... 

אבל!!! אם אחותה של הכלה... האח של הכלה.. או 
כל אחד אחר שעומד  מצד הכלה... אם הוא יבא 
וישכנע וידבר על לבה של הכלה ויגרום לה לרצות 

ך... כאן יש סיכוי... כאן אפשר להחיות את השידו
בחזרה את השידוך מחדש... אבל כזה דבר לא יכול 

 להגיע מהצד של החתן!!! 

על אותו משקל: ההנהגה עומדת מלמעלה!! זה 
העומד מצד החתן!!! כל זמן שהציבור משתף 
פעולה... מעוניין... רוצה לשלוח לבית יעקב... רוצה 

נהגה מגיעה ותומכת לתרום לקופת העיר... כאן הה
 בכל הכח..

אבל אם הציבור לא משתף פעולה... כאן ההנהגה 
לא יכולה לפעול... כאן רק מישהו מלמטה יכול 
לפעול... רק איש פרטי יכול ליזום התעוררות 
מלמטה... ולכן כל המהפכות הרוחניות התחילו רק 

 מלמטה... ואכמ"ל

גם אם אתה רואה שההנהגה  ולכן אסור להתבלבל!!
עומדת מאחורי כל מיני מהפכות רוחניות הכי 
דרמטיות שיש בכלל ישראל... אסור לשכוח שזו 
תחנה שניה!! כי המחולל הראשון היה יהודי בודד 

כל ההבדל בינך לבינו הוא הבדל ---בדיוק כמוך... ש
 אחד ויחיד!!! 

שילב ידיים וחיכה להנהגה שתעשה את  לאשהוא 
ילו אתה...?? אתה...?? העבודה במקומו... ו... ו... וא

אתה כעת תחליט האם אתה ממשיך להיאנח 
בשברון מתנים ולשאול איפה ההנהגה שתפתור את 

עמוד עמוד עמוד ר' יענקל -הבעיות במקומך... או ש
חתן תורה!!! אתה ואתה!! כן... אתה... אני מצביע 
כעת עליך... אתה קריינא דאיגרתא... אתה גם תהיה 

כ כואב את השנאת חינם... הפרוונקא... אתה שכ"
מאוד אכפת לך המצב הרוחני של בחורי ישראל וכן 

אתה  קום!!! עמוד עמוד עמוד!!הלאה וכן הלאה.. 
תתחיל את המהפכה... אתה תקום ראשון ותיזום 
את הצעד הראשון שאתה יכול לעשות... ואח"כ יגיע 
"אור מקיף" ותרגיש איך שאתה מתמלא בעוד 

. ואז לאט לאט אתה תראה כוחות ותעצומות נפש..
איך שאתה בעצמך יצרת מהפכה... ומכאן ואילך זה 

 כבר יתגלגל מעצמו... והזכויות שמורות לך...

   --- 

אני רוצה להשתמש בדוגמא מרתקת שיכולה 
 להחכים אותנו: 

דוד המלך!! כשדוד נהיה מלך הוא מיד רצה לבנות 
שיתף את בית המקדש!!! דא עקא שעם ישראל לא 

פעולה... עם ישראל לא רצו לבנות את בית 
(לא משנה כעת למה... כבר כתבתי על זה כאן המקדש... 

וכפי שסיכמנו אם ישראל לא רוצים  בגיליון פעם...)
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ביהמ"ק... אז אי אפשר לזוז קדימה... כי  צריך 
ואם כלל ישראל לא דורשים  תדרשו..."""לשכנו 

... מה עושה נווחפצים בביהמ"ק אז הכל תקוע... 
דוד בהתחלה מנסה להשפיע...  דוד המלך???

להסביר... אבל דוד רואה שעם ישראל לא... לא 
איתו... לא משתכנעים... לא משתפים פעולה... 

  נו... מה עושים בכזה מצב???

נו... תגיד אתה... מרימים ידים ונאנחים... אוי... 
הדור שלנו... דור ירוד... ונכנסים למיטה... 

שה... תעדכן אותי מתי הדור שלנו יחליט ובבק
 לזוז... 

דוד רואה שאין שיתוף פעולה מצד  אז זהו שלא!!!
 כלל ישראל.. 

אני אסתדר לבד... דוד  אין בעיה!! לא צריך!!!!
מפסיק לדבר על הנושא... והוא מתחיל לעבוד 

 מה עושה דוד??בשקט.. לבד... באופן עצמאי...  
ר לעשות מלחמות... הוא מתחיל לא פחות ולא יות

מדובר במלחמות הרשות... הוא יוצא עם הגיבורים 
שלו... עם העובדי ה' שכן סרים למשמעתו... והם 
יוצאים וכובשים מדינות שלימות... וחוזרים עם 
כמויות של שלל וביזה... כמויות אסטרונומיות של 
זהב ונחושת וכסף... ואת הההכל דוד המלך 

דוד שוב הולך מקדיש לבית המקדש!! וככה 
למלחמה ושוב חוזר עם אוצרות בלתי נדלים של 
כסף וזהב והוא מוציא לכולם את העיניים... אוה... 
כמה כסף וזהב... למי כל זה? להון האישי של דוד 

 המלך?? 

 מה פתאום!! הההכל ישירות לבית המקדש!!!
אסור לנגוע... אסור ליהנות אפילו בשווה פרוטה... 

ראל כבר מסונוורים לגמרי זה מעילה... עם יש
מההון האדיר שנצבר כאן... ודוד שותק... לא 
מדבר!! לא משכנע... רק ממשיך בדרכו... ממשיך 

 להגדיל את ההון של אוצרות בית ה'... 

נו... תנסה כעת לדמיין לבד לאן זה מתפתח... 
לאט לאט נוצר מהפכה תדמיתית שקיטה... 
 הנושא של בנין בית המקדש מתחיל לקבל

איזושהי יוקרה... העויילם קולט שבית המקדש זה 
כבר לא עוד איזה עמותה צולעת עם חובות 

בעמותה שכולם בורחים ממנה... לא... מדובר פה 
וככה... בלי לדבר מילה  שמגלגלת מיליארדים!!!

דוד המלך יוצר מהפכה תדמיתית.. בית המקדש 
מתחיל ליצור עניין רב... ואז בסוף ימיו של דוד 

מתחיל לקצור את הפירות... "שמחתי  הוא
 באומרים לי בית ה' נלך..." 

הנה לך דוגמא מאוד ממחישה של מהפך ציבורי 
שצריך לקרות!! ודוד המלך עומד חסר אונים מול 
ציבור עקשן שלא משתף פעולה... מול אנשים 
מתוך המערכת שתוקעים מקלות בגלגלים ולא 

ו עושים?? נותנים לזה לקרות... אז מה אנחנו היינ
היינו נאנחים.. מאשימים את הדור הזה וזהו... 
נסוגים לאחור... מה אעשה... זה לא תלוי בי... זה 
תלוי בציבור.. בהנהגה... אז זהו שלא!! דוד לא 
נעצר מול הקיר הזה!!! הוא יוצא לדרך לבד!!! הוא 
פועל מזוית עצמאית... וחותר אליה לבד... הוא 

ישיות שלו ואת כל מפעיל את כל האנרגיות הא
המשאבים שתלויים בו... הוא מכוין אותם לשם... 

 וכך הוא יוצר מהפכה ציבורית מלמטה!!!

הבנת את הדוגמא?? לא משלבים ידיים ומחכים 
לציבור החרדי שיזיז את עצמו... כי כל ישות שהיא לא 

 תלויה בך... אתה לא יכול להזיז אותה... 

נוע האישי כאן לא נותר לך אלא להתניע את המ
שלו!!! שזה כן תלוי בך... ולדהור קדימה... לא לחכות 
שהציבור החרדי יתעורר... כי הציבור החרדי מחכה 

 לך... שאתה תעורר אותו... 

--- 

ניגש לאחד הנושאים  כמה דוגמאות פרקטיות:
  הכאובים...

בישיבות שמותר בהם פלאפונים... ישנה לדאבוננו 
פלאפון שנראה כשר תופעה שישנם כאלו שמחזיקים 
 ותכל'ס זה לא... לא בדיוק כשר... 

עכשיו ככה: הראשי ישיבות שוברים את הראש מה 
לעשות עם הפירצה הזו!! איך לתקן את זה... וזה 

כי אבל למי?? לראש ישיבה!!! באמת כאב ראש... 
סו"ס ראש ישיבה מייצג את ההנהגה הרשמית של 

צריכה להיות הישיבה... ולכן כל נקיטת פעולה מצידו 
אתם הבחורים  וכאן מגיע המקום שלכם!!!מחושבת... 

שאכפת לכם!! הגיע הזמן שתבינו: ישנם דברים 
שהראש ישיבה לא יכול לעשות ואתם כן יכולים 

אתה  אתה!!!לעשות... סליחה אתם... לא אתם... 
כבחור שאיכפת לך ש"היה מחניך קדוש ולא יראה בך 

תה לבד!! יכול ליצור אוירה שמורה ערוות דבר..." א
וטהורה בישיבה... בלי חתימות... בלי עצומות... בלי 
הפגנות... אתה פשוט מחמם את האוירה ומחליט יחד 
עם עוד שני בחורים טובים ומובילים בישיבה  שאנחנו 
לא מוכנים שבחורים יחזיקו כאן "תואם כשר..." 

רואה נקודה!!! לא יקום ולא יהיה!! וברגע שאתה 
בחור שמחזיק כזה פלאפון... אתה ועוד שני חברים 
שלך "מרימים" אותו בצעקות.. לא ממקום של צולי"ם 
שצועקים גוואלד שודדים אלא ממקום של בחורים 
מכובדים ומבוגרים שאיכפת להם מהישיבה 
ומעבירים מסר מכובד חד משמעי ולא מתפשר 

יו שאנחנו לא מתכוונים לעבור על זה בשתיקה... עכש
שתבין: הראש ישיבה לא יכול לצעוק על הבחור הזה... 
(למה?? כי תקלוט בחור שמחזיק כזה פלאפון לא צריך לצעוק 
עליו... אלא לזרוק אותו מהישיבה על טיל... ולזרוק אותו מהישיבה 
אי אפשר מכל מיני סיבות שאתה יודע ולא צריך לדעת... וממילא 

י... אם הוא יצעק עליו הראש ישיבה בחיים לא יצעק עליו!!! כ
יתקבל רושם שמי שיש לו "תואם כשר" מקבל דו"ח עם נקודות 
ויכול להמשיך לנסוע הלאה בלי שלילה... אתה מבין שזה בלתי 
אפשרי?? כעת הכנסתי אותך פה על קצה המזלג לשיקולים נוסח 
מערכת... בקיצור: יש כל מיני שיקולים רב מערכתיים שאתה צעיר 

אבל אתה וחבר שלך מהקיבוץ.. אתם  ם...)מידי להבין אות
כן יכולים וכן צריכים לצעוק עליו!!! וזה מתבקש!!!! 

אתה מכיר את הפוזה המוכרת הזו ואיך אפשר שלא...   
יושבים שיושבים כמה בחורים בני עליה בישיבה... 

ונאנחים על המצב הרוחני הירוד של הבחורים 
שיש בישיבה... נאנחים וכואבים על המכשירים 

בפנימיה... ואז כמובן מותחים ביקורת למה הצוות לא 
עושה כלום... למה המשגיח יודע שיש בחדרים כך וכך 

  ואני אוחז שמגיע לכם מכות!!!!ולא עושה כלום... 

אתה יודע למה??? כי מה אתם רוצים מההנהגה?? מה 
אתם רוצים מהצוות של הישיבה?? למה אתם 

 ם?? חושבים שלהם יש השפעה יותר מכ

הרי בינינו... לצוות של הישיבה אין באמת את הכלים 
להשפיע מתוך הישיבה... הם יכולים במקרה הטוב 

לסלק... לאיים... אבל להשפיע מבפנים... ליצור 
אוירה שמורה וטהורה... זה רק אתם יכולים 
לעשות!! אז מה אתם נאנחים ומתלוננים על מה 

 שהצוות לא עושה???

צמכם ותפעלו... אתם צריכים קומו!! קומו אתם בע
לבא... בלי חתימות... בלי עצומות... בלי הפגנות... 
להגיע כמה בחורים בני עליה מבוגרים ולהחליט 
שאיכפת לנו מהרוחניות של הישיבה!!! תנצלו את 
המעמד שלכם כבחורים מבוגרים ונחשבים 

(ואם יש צורך תצרפו לשרותכם עוד כמה בחורים בישיבה... 
רק בלי עצומות ובלי שמות מבצעים ולא מטה  חשובים...

ותתחילו ליצור אוירה של אכפתיות ואפס  מפלגה)
סובלנות מול בחורים שהורסים לא את השם של 

של הישיבה...  השראת השכינההישיבה... אלא את 
(האמת היא שלא הייתי מעיז ליצור אוירה כזו בישיבה... אבל 

ום יש לכל ישיבה את היום יש מישהו שכבר הקדים אותי... הי
הרשם שלה שהתפקיד שלו לדאוג לקוסמטיקה של הישיבה... 
יש לו את המשתפי"ם שלו שצריכים לדאוג בצורה אלגנטית 
שזה יראה טוב... להזיז לצד כל מיני בחורים שלא עושים רושם 
מספיק טוב... ואת זה אתם מכילים!!! אתם מבינים שהישיבה 

אז זהו!!! שאם לרשם מותר... אז צריכה את הפוטוגניות הזו...  
גם לך מותר... גם לך מותר לדאוג לפוטוגניות הרוחנית שלא 

  )יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך...

הגמ' בשבת אומרת שהראשונים שנענשו 
״אנשים שקיימו את כל התורה בירושלים... מי זה היה?? 

 כולה מאל״ף עד תי״ו... 

חטא רק מה??? למה הם נענשו?? מה היה ה
 שלהם?? 

הנביא אומר הגדרה שקולעת ישר ללב של 
 הנקודה: 

״האנשים הנאנחים והנאנקים על התועבות הנעשות 
 בתורה״

שמעת הגדרה?? שמעת מי היו האנשים האלו?? 
מדובר בבחורים הכי טובים בישיבה... כאלו 
שקיימו את כל התורה כולה... למדו שלוש סדרים 

.. נו... אז מה היה בהתמדה... הגיעו לתפילות בזמן.
 החטא שלהם???

 שהם נאנחו ונאנקו על התועבות הנעשות בתוכה!!!
כל כמה ימים היית שומע אותם נאנחים על 
סמארטפונים שיש בישיבה ועל הרמה הרוחנית 

למה  ותכל'ס הם לא עשו כלום!!!של הבחורים... 
הם לא עשו?? כי הם חיכו שההנהגה תעשה את 

ף??? וממקדשי תחלו!! הם זה... נו.. ומה קרה בסו
היו הראשונים שנענשו... כי גם אם ההנהגה אשמה 
במחדל... אבל אתה שנמצא בשטח... בזירה... אתה 
עוד יותר אשם... מה אתה נאנח?? מה אתה נאנק 
לראות תועבות?? קום ותתפוס יוזמה ותזעזע את 
אמות הסיפים... ההנהגה היא תמיד יותר מוגבלת 

אתה בזירה!! איך אתה רואה ממך... אתה בשטח!! 
תועבות ונאנח וממשיך הלאה?? קומו!! עמדו!!! 
ותפסיקו לשלב ידיים ולחכות להנהגה.. אתם 
תביעו את האכפתיות שלכם!!! אתם תזעזעו את 
אמות הסיפים עד שהצוות של הישיבה יגיד לכם 

(ברור שזה צריך להיות מתואם עם ההנהלה הרוחנית סטופ... 
אם לא בהסכמה רשמית... לכה"פ בקריצת של הישיבה... גם 

עין... או יותר נכון בשתיקה והתעלמות... אל תצפו לשיתוף 

זו דוגמא אחת... אם  פעולה גורף... מהסיבות שהזכרתי...)
ירצה ה' בשבוע הבא נמשיך לדוגמאות הבאות 

 שמחוץ לישיבה... 
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 לציון ברינה...     ---'גילת' ב'רנן', ב'פדוים''  ))--(צומתתאזעקה נשמעת כעת בב

אזעקה נשמעת כעת בחולית, כרם שלום, תלמי יוסף, שדה ניצן, בני נצרים... אבל הלו... לא להיבהל... הפעם זה קול תרועת 
קומו ונעלה ציון בית ה' אלוקינו... עולים יחד להבאת הביכורים... כולם מתאספים ויוצאים  -נוצריםם. כי יש יום קראו חצוצרות..

יחד בשמחה רבה... יניב עם ביכורי התאנים... ור' שלמה עם ביכורי החיטה... כל אחד עם הביכורים שלו... ומתחילים בתהלוכה 
וקרניו מצופין זהב ועטרה של זית בראשו והחליל מכה לפניהם... עד שהם מתחילים  בשמחה גיל ורנן... והשור מהלך לפניהם

 להתקרב לעין הבשור!!!
לבנתיים אזעקה נשמעת כעת באופקים, תפרח, פדוים, פטיש, אורים, האמת היא שברגע הראשון יענקי נבהל... יש לו סיוטים 

קלטים... אבל לא יענקי!!! זה בסה"כ קולו של ראש המעמד מאזעקות... קולות חזקים מידי מזכירים לו ריצה מבוהלת למ
שמכריז קומו ונעלה ציון בית ה' אלוקינו... כן... פעם אזעקה היתה נשמעת כשהטיל מעזה מתקרב... והיום אזעקה נשמעת 

דויי(ם) ה' ישובון כשהתהלוכה בית ה' מתחילה להתקרב לאזורנו... כל תושבי אופקים והסביבה יוצאים בשיר וגם גילת ורנן... ופ
ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם... ואז בצומת אורים!! שם היה המפגש המרגש... שלום עליכם, תושבי אופקים מה לכם 
פה ומי לכם פה?? והם עונים: לעלות לבית ה' אלוקינו... רגע... ומי אתם?? אנחנו מישוב ניר עוז ועין השלושה... אוהו... ברוך 

. כמה דאגנו לכם... כמה פעמים נשמעו אזעקות באזוריכם וחששנו לגורלכם..  והנה שמתי פקודתך שלום לא מחיה המתים..
 ישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבולייך... 

והנה לפתע מצד ימין... אי שם מרחוק נצפים המוני המוני אנשים עומדים מרחוק... קול צופייך נוטלים את המשקפת 
ם מתקרב מרחוק??? אוהו... לא יאומן!!! אתם יודעים את מי אנחנו רואים שם מרחוק...?? כל תושבי חאן ומשקיפים... מי זה ש

"והלכו אלייך שחוח בני מענייך והשתחוו על כפות רגלייך כל מנאצייך וקראו לך עיר ה' ציון קדוש ישראל..." הם עומדים  -יונס
מה שפעם היה -כן... הם יודעים בדיוק לאן אנחנו עולים... אנחנו עולים ל מרחוק... שחוחים... מבויישים... כנועים ומכבדים...

נקרא מסגד אל אקצא... אוי אוי אוי... פעם רק היית אומר מילה בהקשר הזה... כל הדרום היה בוער... "ותפחד תמיד מפני חמת 
 ח... המציק כאשר כונן להשחית" ואילו היום?? "איה!!! איה חמת המציק" איפה הוא... שחו

והתהלוכה שהולכת ומתעצמת.. כעת מתקרבת לצומת שער הנגב... שם מצטרפים אלינו כל תושבי שדרות... נתיבות... כמובן 
שתושבי שיבולים וגבעולים ומלילות... הם מופיעים עם ביכורי החיטה שלהם... ואז מפתיעים אותנו תושבי תדהר תאשור 

הלבנון אלייך יבא, ברוש תדהר ותאשור, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד", וברוש... בטח!! פסוק מפורש בנביא: "כבוד 
 אז זהו!!! כעת הגיע ארבע אחרי צהרים... 

כעת צריך לעצור את התהלוכה... כעת נחים מעמל הדרך... כידוע: בעליית הביכורים הולכים רק שתי ידות ביום... כלומר: רק 
ון נחים... כולם מתמקמים בשומקום... כן... אנחנו בסה"כ נחים כאן לאסוף כוחות שתי שליש מהיום הולכים... ובשליש האחר

לקראת המשך התהלוכה... הגיע שעת דמדומים... כולם יושבים בקדושה ובטהרה באהבה ואחווה ושלום ורעות... תושבי הישוב 
תושבי אופקים מתחילים לערוג כאיל כיסופים מתחילים לשיר נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' וכולם נסחפים אחריהם... 

תערוג על אופקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים... באה השמש וכולם פורשים למנוחה.. מחר יש לנו עוד יום של מסע בדרך 
 לבית חיינו... 

תשכח שיש לנו פה עסק עם יענקי שלוימי ומוישי מתמקמים וכמובן ישנים רק תחת כיפת השמים!! מפני אוהל הטומאה... אל 
ביכורים שיש לזה קדושת תרומה והיא נפסלת בשלישי לטומאה... לכן אנחנו לא לוקחים סיכונים... יענקי נשכב בתוך השק 
שינה... ולפתע הוא נבעת!!! רגע רגע... ומה יקרה אם פתאום תהיה אזעקה... לאיפה נברח?? איפה יש לנו מרחב מוגן?? אבא 

(כל  מקראיהיענקי... שכחת?? אנחנו במרחב הכי מוגן שיכול להיות... וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מלטף את ראשו של 
רש"י) ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה  -הקרואים והמוזמנים אליה...) ענן יומם ועשן (להגין עליהם מן העכו"ם

רש"י) אל תדאג יענקי... זה בסדר... כי לא בחפזון תצאו  -כינה(ושבע חופות יש כאן ענן, ועשן, נוגה, אש, להבה, חופה, ש
ובמנוסה לא תלכון... נגמר הפאניקה... הסתיימה ההיסטריה, הסוף לבהלה ולריצה למקלטים, כי הולך לפניכם ה' ומאסיפכם 

 אלוקי ישראל... די יענקי... תצא מזה... 
של יענקי... אנחנו כעת בדרך לטיפול רגשי הכי מקיף ומשלים...  זה בסדר אבא של יענקי... אל תהיה מוטרד מהפוסט טראומה

אנחנו בדרך ליפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון... ברגע שיענקי יגיע לשם הכל יסתדר... עד אבא אל מקדשי קל 
 אבינה... הכל נהיה מובן... הכל פתאום מסתדר בראש... 

ים נראו בישוב ניצנים עת הזמיר הגיעו וקול התור נשמע בארצנו... האם אנחנו השעה כעת ארבע לפנות בוקר... והניצנ---
שומעים נכון?? אנחנו שומעים קולות של אזעקה מכיוון עזה... כן... קול אומרים הודו את ה' צבקות... התאנה חנטה פגיה 

 והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי, והביאי ביכורים לה'... 
ררים לעוד בוקר... מי יודע האם יש לימודים היום או לא? מה מצב ההסלמה בעזה?? אבל לא!!! ביום תושבי אשדוד מתעו

ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה... כן... סו"ס הגענו לאשדוד!! אשדוד זה כבר בשורה... זה אומר שאנחנו מתחילים להתקרב 
(עוד מעט התהלוכה תפנה ימינה ואנחנו נחצה את ל נחלת יהודה... לירושלים עיר הקודש!!! אשדוד היא כבר הגבול המערבי צפוני ש

יסודות  שפלת יהודה ומשם נתחיל לטפס בהרי יהודה עד רגע לפני הפיסגה...  יהודה כידוע קיבל בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, אשדוד היא בחוף הים,

עכ"פ תושבי אשדוד מה לכם פה ומי לכם פה??  ענו מנגב יהודה...)תושבי הדרום הג -והמושבות בשפלת יהודה, ירושלים בהרי יהודה, ואנחנו
שמחתי באומרים לי בית ה' נלך... חסידי אשדוד נפגשים עם ליטאי אופקים תפרח ונתיבות כאיש אחד בלב אחד... ששם עלו 

ה המנגינה של סוף היא היא עדות לישראל להודות לשם ה'... ואז מתנגנת ל --ה באהבה ואחוה ושלום ורעות-שבטים שבטי י
המזמור למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך... כן... למען בית ה' אלוקינו!! ולו למענו!!! 
ולו בשבילו!! ורק בשבילו אדברה נא שלום בך... למען הטאטע זיסער המשותף לכולנו... למען ההר סיני המשותף שלנו שממנו 

ו"ם עלינו והם לא מבדילים בינינו... הם שונאים את כולנו כאחד... זורקים על כולנו טילים... הם לא מבדילים ירדה שנאה לעכ
בין צבע גרביים וקאפלוש... למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך... אל דאגה תושבי הדרום המבוהלים והסחופים... אל דאגה 

אוטוטו יתקיים בנו מקרא שכתוב: הנה לקחתי מידך את כוס  אחינו שבערים המעורבות שעברתם תקופה לא פשוטה,
התרעלה את קובעת כוס חמתי לא תוסיפי לשתותה עוד, ושמתיה ביד מוגייך אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה ותשימי לארץ 

נו!! כי עין בעין יראו גווך... עורי עורי לבשי עוזך ציון... חשף ה' זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקי
בשוב ה' ציון!!! כן... שום פסוק לא בדיתי מלבי.. את כל זה התנבא עלינו ישעיהו הנביא לפני אלפיים חמש מאות שנה!!! 

כי בא יבא לא יאחר...  עוד עוד קצת נשימה עמוקה... ועוד קצת המתנה... אם יתמהמה חכה לו והנה... זה קרוב... קרוב מתמיד.. 
 עם סלסלאות הביכורים... ושמחת עולם על ראשינו... נא לשכוח מצלמות... אין צורך להנציח.. מדובר בשמחת עעעעולם!!!נפגש שם 

5 
 בקרוב ממש

מאיפה התחיל הכאוס של חטא 
 המרגלים??

יש את אנחנו נפגוש שני סוגי מרגלים...  בשבת הקרובה
רגלים ששלח משה לתור את הארץ ואוי השנים עשר מ

ולעומת זאת יש    אוי מה קרה... איזה אסון קרה מזה...
את המרגלים של ההפטרה... שיהושע בן נון שולח שני 

גלים חרש לתור את ארץ כנען... הכל הולכים... מר
חוזרים עם מידע... והכל מסתיים בלי פרץ ובלי יוצאת 

עניין לעשות בדיקת מ ובלי צווחה ובכי ברחובותינו...
 עומק:

מה ההבדל בין המרגלים של משה למרגלים של 
 יהושע?

 (סוף סוףפשוטים... ההבדלים את האז כמובן שיש 

 !!! לא זו הההנקודה...אבל בכל זאת מדובר בכלב ופנחס)
   הנקודה??אתה יודע מה 

שהמרגלים של הפרשה שלנו... זה  נקודת ההבדל היא:
א סמכנו על משה רבינו... מרגלים שלנו!!! אנחנו ל

 דרשנו מה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית... אנחנו
רצינו להיות בעניינים ולפקח על העסק מקרוב אנחנו 

אנשים  ולכן "ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה
יש צורך  כזו דרישה, כאן כשמגיעה ..." ממילאלפנינו

לח משקיף יצוגי וכל שבט ש כאן בשקיפות מלאה!!
חוזרים יש פה שימוע  וממילא כשהמרגלים מצידו...

שכל נציג שבט ומוסר את  רשמי ומתן עדויות פומבי
כשכך זה נראה מה הפלא מול משה רבינו...  עדותו

 אצל יהושע בן נוןשהעסק יוצא מכלל שליטה... אבל!!!  
כלל ישראל בכלל לא בתמונה...  זה עולם אחר לגמרי...

כל "יניים עצומות... אנחנו סומכים על יהושע בן נון בע
אשר תאמר אלינו נעשה וכל אשר תשלחנו נלך..." רק 

טכני  איזה בירוריש  ליהושע בן נון בעצמו מה???
יהושע  בשביל זה נקודתי כיצד לתכנן את פני החזית...

האנשים שנאמנים  שולח את האנשים שלו... את בן נון
 מידעהוחוזרים אליו עם  והם פועלים על פיו עליו
שום  לצאת מכאלו מרגלים חרש לא יכול קש..המבו
כי אין פה איזה חוות דעת חיצונית וביקורת של  נזק...

אמנם מצידו של משה אז   העם מול יהושע בן נון...
... אדרבה... "וייטב בעיני הדבר..." לא היתה בעיה רבינו

היה שקיפות מלאה... שאף שה רבינו דווקא בעד שתמ
שהו מתחת השלחן... אחד לא יחשוב שמסתירים מ

לא  אבל עלינו!!! עלינו היתה התביעה... למה אתם
תחליטו... האם "ויאמינו בה'  סומכים על משה רבינו...

 אם אתם מאמינים במשה...ובמשה עבדו" או לא??  
תנו לו... תתנו לו לשלוח את האנשים הנאמנים תאז 

ם יגידו אליו... תנו לו לשלוח את כלב ופנחס חרש... שה
ואם ... ושם הנושא יסגר לו את כל הפרטים ... הם יתנולו

יש כאלו שחוששים  נתרגם את זה למושגי דורנו: 
מאנשי חצר שמסתובבים בביתם של גדולי הדור ויש 
להם אולי השפעה על שיקול דעתו של הרב... ולכן 
מה?? מה אתה רוצה?? שהרב לא ישלח את המרגלים 

.. שאתה תשלח חרש שלו... אלא תהיה שקיפות מלאה.
את ה"איש אחד לשבט" שלך... והוא יגיש את 

 הדיאגנוזה?? אז זהו ש... שזה לא בא בחשבון... 
מה שבטוח דבר אחד: רב בא לא ניכנס כעת לחשש הזה... 

שאתה לא סומך על האנשים שלו... במילים אחרות אתה לא 
אני רק אומר  לחנך אותך... אני לא הולך כעת סומך עליו!!! 

רב הזה אל תלך!! כי הרי תסכים איתי שאתה לא הולך ל לך:
סומך עליו... אני  כן אני? לרב שאתה לא סומך עליו... רק מה

אם אתה לא  אז זהו שלא!!רק לא סומך על האנשים שלו... 
ומך על מי שהוא סומך... המשמעות היא שאתה לא סומך ס

בפרשת  שתבין: עליו וממילא עדיף יותר שלא תלך אליו... 
למה העליתונו : בפירוש למשה וקת כלל ישראל אומריםח

.. אנחנו לא סומכים עליך... בסיידר.ממצרים להמית אותי... 
הסתיים בנחשים השרפים... אבל זה זה ו כמה שזה היה חמור

 לא להאמין במשה עדיין היה פחות גרוע מחטא המרגלים...
זה גרוע... אבל כשזה מגיע בצורה מפורשת ובכנות אפשר 

סיים את זה מהר... אבל כשמתחיל פה מערבולת... אנחנו ל
משקיפים סומכים אבל תגיש מסמכים ותתן לנו להביא 

מצידנו... זה עלול להסתיים בחטא המרגלים... תחפש לעצמך 
 את הרב שאתה סומך עליו בעיניים עצומות...



“ 

 

  תרופת הפלא שנקראת פרופורציות!!!!

מסע ההלוויה התחיל מבית המנוח בשעות הערב... כל בני המשפחה הלכו אחריו... בכיות 
והתייפחויות מכל עבר... כולם צועדים אחריו... ואז הגיעו סמוך לבית הקברות וכאן נעצרו... 

 נפטר בעצמו!!!!והתחיל ההספד... הספד אחד ויחיד!!! מי המספיד??? לא תאמין... ה
אבי המשפחה נטל את המקרופון ופתח ביבבה חנוקה ומתמשכת וכולם אחריו גועים 
בבכיה... ארכו כמה דקות ממושכות עד שהוא הצליח להוציא מילה מפיו... ואז הוא פתח 
ואמר: אשתי, בני ובנותי נכדי ונכדותי ניני ונינותי היקרים... כן... זה היה לפני שלושים 

בדיוק!!! בערב הזה ישבתי ובכיתי... התלוננתי... התמרמרתי למה ה' שונא ושתים שנה 
אותי... כי בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו... 
ישבתי ובכיתי בכי של חינם... ולכן!!! לכן אנחנו פה מידי שנה בוכים בכי לדורות... בעוד 

אכנס לקברי בכוחות עצמי... אכסה את עצמי בגולל  כמה דקות אני אפרד מכם... אני
אני רק אגיד תודה רבה לה' על ודופק... ובמשך לילה שלם אני אשכב שם ולא אתלונן!!!! 

המשפחה הנפלאה שהוא נתן לי שמקיפה אותי כעת באהבה... אני אודה לה' על זה שהוא 
מלאך המוות לפתע יופיע זיכה אותי בעוד שנה של חיים... ואם חלילה וחס באמצע הלילה 

אני לא אתלונן... אני אומר שמע ישראל ובידו אפקיד רוחי... אנא מכם בני ובנותי: לא 
להתלונן!!! מתחנן לפניכם!! לא להיות כפויי טובה... אם אתם חוזרים מכאן ואתם נשארים 

 בחיים תלמדו להגיד תודה על מה שיש...
תודה על המקרר העמוס במן שיש בו את  תודה על המים המתוקים של בארה של מרים...

כל הטעמים שבעולם... תודה על ענני כבוד שמקיפים אתכם... והכי הכי: ברוך אלוקינו 
שבראנו לכבודו וחיי עולם נטע בתוכנו... תבינו שאבא שבשמים הוא הכי הכי טוב... ואם 

ו מיד שזה משה רבינו אומר לכם שבורא עולם החליט כך וכך אל תחשבו פעמיים... תדע
 הדבר הכי טוב והכי נכון ותרוצו לעשות אותו... 

סבא סיים את הספדו האישי... וכל בני המשפחה נפרדו ממנו בדמעות של צער... ויצאו 
 משם מלאי חיזוק בעבודת ה'!!! 

סבא נשכב בקברו, ויאסוף רגליו זו אצל זו... הניח ידיו זו על זו והתייחד עם קונו!!! סבא 
.. סבא רק מבקש סליחה מה' על מה שהיה ובמשך כל הלילה הוא מודה לה' כבר לא בוכה.

ולפתע בום!!!!! סבא מרגיש שמשהו נופל עליו... סבא פוקח עין על כל הטובות והחסדים... 
אחת... אוהו... אני לא מאמין!!!!! זה מן!!!! נפל עלי מן... זה אומר שהגיע הבוקר ואני חי!!!!! 

ה אומר גם שה' אוהב אותי... הוא נתן לי מן... ולא סתם נתן לי... אלא אבל זה לא רק זה... ז
נתן לי לפתח הבית... לא סתם לפתח הבית אלא לתוך הבית... לתוך הקבר... סבא פורץ 
בבכי נורא ואומר: מודה!!!! אני!! לפניך מלך חי וקיים!! ש ה ח ז ר ת !!! בי נשמתי בחמלה 

להזיז אצבע... אוה... זה מנסה  .. שש... אולי אני חולם.רבה אמונתך... סבא עדיין קצת חו
זז!!! הוא מניח את היד על הלב... כן... זה דופק... סבא ממשיך לשכב והוא פוצח בשבח 
והודאה: אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, 

ד לבא!!! ואם ככה... אז כל ואמנם אתה עתיד ליטלה ממני!!!! אבל גם להחזירה בי לעתי
זמן שהנשמה בקרבי... כל זמן שאני חי... בשביל מה נשארתי בחיים?? בשביל להודות לך!!! 
שכן חובת כל היצורים לפניך ה'... להודות ולהלל לשבח ולפאר... בא"ה המחזיר נשמות 

" הזה סבא מרים את הראש בזהירות ומנסה להתיישב בקבר... כן... ה"דבר לפגרים מתים..
ב"ה מצליח להתיישב... ברוך אתה ה' מתיר אסורים!!! סבא מנסה להמשיך להתרומם... 
רגע... אני אצליח גם לעמוד?? כן... ה"דבר הזה" גם מצליח להיעמד לי... ברוך אתה ה' זוקף 

חצקל מתחיל ללכת בזהירות... אל תשכח שיש פה עוד קברים... יש פה עוד     כפופים!! 
   נשארו כאן...    חברים שמן הסתם

חצקל חזר הבייתה מאושר... שמח... ולא מפסיק להודות לה' על שהחזיר את נשמתו ---
אבל!!!! אל תמהר לשמוח... אתה חושב שחצקל חזר לחיים  בחזרה לעוד שנה של חסד... 

אז זהו זה...? זהו?? מעכשיו הכל טוב??? איפה... הוא רק חוזר הבייתה ומה הוא רואה?? 
.. סקנדל... הכל מלוכלך... נו... הוא פותח את המקרר.. רוצה לשתות חלב?? אין!! בדיוק בלגן.

נגמר החלב...  רגע ואיפה העיתון?? לא יודע... בזמן האחרון יש למערכת ההפצה כל מיני 
פיקשושים... הם מגיעים מידי מאוחר... טוב... נו... אחרי חצי שעה סו"ס הגיע העיתון... הוא 

עיתון ותנחש מה כתוב?? שמקימים ממשלה שמאלנית נגד החרדים... יקצצו פותח את ה
 לנו בקצבאות... יצרו את דרכינו... אוי אוי אוי... 

נו... מה אתה אומר על כזה בוקר שהתחיל על רגל שמאל... גם אין חלב... גם אין עיתון... 
 הבוקר או לא???  וגם כשיש עיתון אתה שומע שאנחנו "בחוץ..." האם חצקל יצליח לחייך

אחרי חצי שעה חצקל רואה בחלון את יענקלה...  יענקלה הוא אלטער בחור... הוא כבר ---
בן עשרים ושבע!! הוא הספיק לעשות תיפח לפני חטא המרגלים וממילא גם עליו חל 
גזירת תיפח במדבר... והנה... ב"ה הוא איתנו... גם הוא כעת חזר מבית הקברות בריא 

בל מוזר!! משום מה הוא מחייך!!!! אני לא מבין איך הוא מצליח לחייך... הרי אושלם... 
שלשום הוא אמר לי שהייתה הצעה טובה שבדיוק ירדה... אז איך הוא מצליח להסתובב 
מאושר?? מה... יכול להיות שהם כבר החזירו את ההצעה... לך תדע... אולי הם הורידו בגלל 

 אות של הדור ישרים של ליל תשעה באב... אולי...שהם רצו קודם כל לראות את התוצ
מה אתה אומר?? האם יש היגיון למה יענקלה שמח ומאושר למרות שהוא עדיין רווק 
מתבגר? ומה תגיד על מקרה עוד יותר עצוב... יש פה את געציל שהוא כבר היה נשוי... אבל 

כמה ימים ראיתי  הוא היה צריך להתגרש מאשתו בגלל שהיא היתה משבט אחר... ולפני
אותו איך שהוא בוכה למשפחותיו... ופתאום היום הוא מאושר ושמח... מה קרה??? מה... 

 הוא שכח שהוא אמור להיות עצוב וממורמר???
בקיצור: התאריך של תשעה באב בדור המדבר!!! זה היה יום מאוד מאוד מכונן!!! זה ---

.. מה יש?? בתחילת הלילה זה מתחיל היה אמנם יום קשה... אבל גם מאוד מעצים ומחזק.
עם מתח לא נורמלי... לוויות חיות ומצמררות... אנשים נפרדים מיקיריהם.. בכיות ויללות 
קורעות לב... במשך הערב כל אחד מוסר לבני משפחתו צוואות ברורות על איזה טעויות 

ואז!!! ברגע שמגיע לא לחזור... ואז מגיע רגע הפרידה... זהו... עד כאן ליל תשעה באב... 
פתאום  פתאום מהפך מאה שמונים מעלות!!!! הבוקר... הבוקר של תשעה באב...

ככככככולם מאושרים... כולם מחויכים עד לב השמים... כולם שמחים וצוהלים... 

מרוגשים... ועל מה?? על כלום!!!! לא קרה כלום!!! שום דבר מיוחד לא קרה 
אבל בכל   נורא שיש הרבה אנשים שנשארו שם בקברים) אם כבר קרה... קרה דבר(היום!!! 

זאת... מה כן קרה עכשיו שכולם כ"כ מאושרים ושמחים ואדיבים?? מה קרה שיש 
פתאום כזו אוירה טובה ברחוב?? מה קרה שכולם רגועים ושלוים... לא צועקים... 
לא מתעצבנים?? מה הקסם של היום הזה?? איזה צ'ק שמן נכנס לכולם בחשבון 

התשובה היא: מתנה אחת!!! אחת בלבד עם ישראל קיבל  שכולם ככה רגועים??
 באותו קרא עלי מועד... למתנה הזו קוראים במילה אחת: פרופורציות!!!!! 

פרופורציות זו ההתרופה בה"א הידיעה לככככל הצרות ביחד... אתמול הסתובבו 
חכה לילדים.. זה פה אנשים ממורמרים משלל סיבות... זה מחכה לשידוך... זה מ

מישהו נגע לו  -חם לו... וזה -עצבני שהולכת לקום ממשלה שמאלנית...  זה
בכבוד... זה חלם על איזה שטעלע והוא מאוכזב מעצמו... לזה המשכורת 
מתעכבת... וכמובן החלב שנגמר והחולצות הלא מגוהצות והתורים הארוכים 

בקצב או ביוקרה במכולת... ובפרט הנתונים המשפחתיים שלא עומדים 
החברתית... (וזו עוד הרשימה הקצרה...) לכל אחד יש את הסיפור שלו למה הוא 
מסתובב עם פרצוף ממורמר ועצבני... ואז מגיע לילה אחד ומסדר את ככככל 
העניינים ביחד!!!!  ליל תשעה באב... ליל איפוס הגדרות!!! כולם נשכבים 

 י... והשאר בונוס...בקברים... ומי שיוצא משם... תודה שאני ח
כן... למרבה האבסורד תשעה באב היה אחד ה"חגים" בעם ישראל!!!! למה?? כי ---

 אם בערב ילין בכי... אזי אוטומטית לבוקר רנה!!! 
 ברגע שבן אדם מאפס הגדרות בבת אחת הוא מבין שהכל מתנה!!! 

בגיליון  אני מוכרח לומר שזו לא חכמה לומר את זה... כבר הזכרתי כמה פעמים
זה... שהבני אדם בעולם מתחלקים לשני סוגים... יש את הסוג האופטימי שהכל 
בסדר והכל ורוד וטוב... ויש את האופי הפסימי... שכל מי שלא עונה יותר 
משעתיים הוא בחזקת נעדר שמי יודע... כל בדיקת דם הכי קטנה היא מי יודע ה' 

יודע איזה בשורה רוצים להגיד  ישמור... וכל פלאפון שמצלצל במוצאי שבת מי
לי... ומי שחי כך הוא חולה!!! הוא צריך ללכת פסיכולוג והלכתי!!! הלכתי 
לפסיכולוג וב"ה אני כבר הרבה פחות פסימי... אבל לכה"פ אני מאושר... אני 
מאושר שב"ה אני חי והוא ב"ה ענה לי בפלאפון והתברר שהוא חי.. המטוס ב"ה 

בת אמנם הגיע איזה טלפון בהול אבל זה היה מישהו לא התרסק... ובמוצאי ש
שרצה לדבר איתי בקשר לעלון... אז הוא צעק קצת... בסדר... העיקר שכולם 
בריאים... להגיד לך שזה בריא??? לא!!!! לא בריא!! הרב שלי שלח אותי לטיפול 

בלע"ר חבר שלי... בגיל שלי... שיש לו  אבל!!!! גם לי יש זכות דיבור...והלכתי... 
שמונה ילדים... וב"ה כולם ילדים טובים ומחונכים והכל בסדר.. ב"ה גומרים את 
החודש והמקרר מלא... ואין בעיות ולא צרות במשפחה... והוא בכל זאת ממורמר? 

כולו ממורמר עכשיו שאולי תקום ממשלה  הוא החולה הגדול ביותר!!!
הוא חולה ר איתו... שמאלנית... ואם הוא לא עבר בטסט השני אי אפשר לדב

ומה אני אעשה שאני לא רוצה לקלל אותו... אני לא מאחל לו שיעבור  אמיתי!!!!
לו בראש את התסריטי אימה שהיו לי פעם... אני לא מאחל לו שיהיה לו את 
הפחדים והחששות והפסימיות שהייתה לי... אבל אם היה לו רבע מזה הוא כבר 

ואני ה ושמאלה ויודע להעריך את החיים... היה מאושר!!! הוא היה מסתכל ימינ
אני לא מאחל לאף אחד!!! מניסיון אישי אל תהיו  אומר לך עם יד על הלב:

פסימיים!!! אני אומר את זה בשם כל הפסימיים וההיסטריים... האמת היא 
שבהתחלה חשבתי שאולי זה כדאי... נכון... אני משוגע... יש לי פחדים ואני 

ששות רחוקות... אבל בזכות זה אני הרבה יותר כנוע היסטרי מכל מיני ח
לרבש"ע... ואני בעל כרחי נאלץ להיות עניו ושפל ברך כי אני פשוט מפחד על 
העור שלי... והכי הכי: אני יודע להעריך כל דבר!!! אני יודע להעריך שקמים בבוקר 

שליט"א וכולם בריאים ושלימים... אז אולי כדאי ככה לחיות... אבל לא!! מו"ר 
התורה לא מעודדת  "לא בריא להיות חולה...."הורה לי שלא!!! איך אומרים?? 

אנשים חלשים בנפש שלהם... התורה רוצה שתהיה חזק ובריא ומהמקום הזה 
תכניע את הנפש שלך!!! ה' היה יכול לברא עולם של יתושים ונמלות חלשלושים 

ק על חלשים!! אדרה... ה' ולמשול עליהם... אבל לא!! זה לא כבוד ה' להיות חז
(אגב: ברא את שור הבר והלוייתן הגדולים והעצומים ועליהם!!! עליהם הוא מולך... 

על אותו משקל... אם כולנו חלילה וחס היינו  של עורו של לווייתן ואכמ"ל) הנורא זה הסוד
נכנסים למצב מאוזן בליל תשעה באב והיינו יוצאים משם בבוקר... כולנו היינו 

יותר כנועים... הרבה פחות מתלוננים... היה לנו פרופורציות... אבל הקב"ה  הרבה
לא מחפש את זה... הקב"ה רוצה שיהיה לך טוב!!! שיהיה לך חוזק והעצמה 
אישית... שלא תזדקק לבריות... ה' יתברך מצידו גם מאחל לך שתהיה עשיר ומלא 

בר עזות ובכל זאת בנכסים ויהיה לך ברמה העקרונית את התכונה של עשיר יד
תכניע אותה!! ה' מעדיף שתהיה חכם לקחת את כל החוסן והחוזק הנפשי הזה 
ולשעבד ולהכניע אותו מתוך הבנה שהוא הנותן לך כח לעשות חיל ולית לי 
מגרמי כלום... זה המצב האידיאלי... בלכתחילה ה' לא רוצה אנשים שפופים 

שוישמן ישורון ויבעט... אז הקב"ה  ושבורים... דא עקא!!! שכשאין ברירה... ברגע
אז אנא ממך: תשאר חזק!!! ותדאג נאלץ להטיל סנקציות ולספק פרופורציות... 

בכוחות עצמך ליצור אצל עצמך פרופורציות... כן... יש מקומות שצריך אותך 
בדחיפות... יש אנשים שסובלים והם צריכים את התמיכה שלך... ודווקא את 

מה אתה חזק אם לא בשביל לתת להם מצד אחד כח... החוזק שלך... בשביל 
ומצד שני לקבל מהם פרופורציות... עכ"פ בין כך ובין כך... לא משנה מי אתה.. 
חזק או חלש... האמת האובסולוטית היא שיש פרופורציות בחיים!! כל תלונה 
שלנו בחיים נובעת מחוסר פרופורציות... אבל אסיים במילה אחת: בתפילה!!!! 

ילה זה המקום היחיד שמותר להזיז את הפורפורציות לפינה ולמקד את בתפ
הזום מול המצוקה הנקודתית... אבל רק בתפילה.. לא בשבח שלפני כן ולא 

 בהודאה שאח"כ ואכמ"ל...
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1 יד גי המ רו פמס  

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" ~ סייג ת חכמים ללא  אמונ "   ז " ס פרק    

 יר: תקצ 
להשיב את השידוך עם צארטיל שהיא בת זוגו  אביו של חיים שלום ר' שלמה זלמן ז"ל הוא התחנן לפניו  נתגלה לו בחלום  רב משה יוסף כי  דיע ל המו"צ מו 
כים לתת לתהליך הזה יותר משנה  רי וישוב בתשובה שלימה זה לא ילך על רגל אחת ולפיכך צ יהפך לאיש אחר  אם השידוך יחזור חיים שלום  ,  משמים 
. הוא  הולכים בדרך ה' שיזכו לבנים ובני בנים ש חיים שלום יבשיל בתוך התהליך, הוא בירך את רב משה יוסף שירווה נחת אמיתית מהזוג הזה  כדי ש 

 סביר להם שזה מהלך שמימי וצריכים לסייע למהלך הזה. לה ביקשו להכניס לעניין את אשתו ובתו ו 
להעביר את המסר לבני ביתו באשר התנגדותה ידועה, אך משמים מסייעים נוות הבית חשה בחושים העדינים    מסוגל   שה יוסף חוזר לבית אך אינו רב מ 

רשות  החו הם, היא מסכמת עמו שרוצה לצאת לאחת  הגת עמו, ורוצה לשפר את היחסים ביני בעלה מתייסר מגישת הריחוק שהיא נו שלה עד כמה  
 חח על משהו חשבו ביותר. חוץ לעיר כדי לשו שמ 
להכירו, האומן נוקב מחיר  חקנים מהבמה, הוא מבקש ממנו שיאפר אותו עד שאיש לא יוכל  ביץ אמן תל אביבי שיודע לאפר ש מגיע למנואל סגלו   חייל 

עד שאיש ממכריו אינו מכירו, החייל    תו נוקב, האמן מאפר או של האמן מתרצה הוא למחיר ש   ו ת ו נ פל בתחילה מתנגד החייל אבל כשרואה את עקש מפול 
       שהם מציבים לו.   ארב מ ה אויביו עם התחפושת הזו ועל ידה יחמוק מ יודע שהתחפושת שלו חשובה למערכה שניצבת בקרוב. הוא יפציע את  

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ̂ ^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^ ̂ ^^ 

 כול סקרנות האם מולי נפל בתרגיל שלו: השולח האלמוני א 
אין תגובה לפתק  דיין  ע עברו יומיים ו   , רבה   נות כוסס את אצבעותיו בעצב כשהוא  אלמוני  ור  יצ ישב לו  עלוב מראה    ון באיזה חדר אי שם  

דע בפני מה הוא עומד, יש מי שרוצה לגנוב לו את כלתו בלי להניד  י לי  מו ש אד  מ   לו ב  מולי, חשו של    תא הדואר אל    שהגניב בדי עמל 
 ?  ר ממולי יקבל אותה ככלה יפריד את לינו חושב הנבל ההוא שאם  עפעף, מה  

נבער  אדם  " ( אן ז פער   נישט ויסעדנדיגער ' ך א דא איז  ער  "   ? היות פרטנר מתחרה את היכולת ל במה יש לו  אזוי מיינט ער (ככה הוא חושב)  
פון מאה שערים. (מה יש לו    ך א לע געסאל אין דיא שמא רנט  ע אפשר וואס ער האט געל   ? ן וואס האט ער צו פאקויפ   ) לה כל השכ מ 

 אולי מה שלמד בסמטאות הצרות של מאה שערים.   ? למכור 

מרות  להתארס איתו ל ינור התרצתה  שאי אפשר לבטל אותן, אם ל ו  ת של המיוחדו את המעלות  למרות החסרונות שלו יש לו  י  מול 
עם המון  ביותר  היא חריפת שכל    איזו תמימות   ה ב ברת דעת מופלגת ולמרות שיש  מה למכור, לינור    שיש לו ימן  ס   , ב שביניהם השוני הר 

 מורתו? להציע לה ת ההשכלה    ב נקו   חרחר מ מה יש ל אך    , ה יע ל מה להצ יש    י מול ל ,  ה אינטליגנצי 

מה אכפת לו שמולי  ,  מות בכל מיני מקו   התייעל   הוא כבר   , גדול חה  מ ו הוא מ אין ספק ש בכך    ! להפריד   , פרפקט הוא יודע  יחיד ש הדבר ה 
 ? וורת אותו שנאה מע האם עד כדי כך ה   ת לינור? ושא א נ 

 עם מניעים לא שונים, אבל הגמל אינו רואה רק את דבשת זולתו) יתות שונות  ז ח ב (הוא שכח שהוא עצמו פועל כל הימים  

לה  יג כש לחל  יתח הוא    , ותו י, הוא יבוא אל המסעדה ויראה א בפני מול בו  י יר ת  ף א יט לחשו ל הח המזהירה  נית  לו את התוכ כדי להרוס  
  לשעבר   אלמער ' הצ   הוא לא יאמין עד להיכן ירד שונטי אביב   , הרת מסעדת טריפה מוצ   " אמסילי משה וצחי  " האחים    אותו במסעדה של 

   . רי דורות מתבולל מדו   כאילו היה   , ביותר   מצלצל   עברי שם  בחר לעצמו    פיכך ל   , מתבייש בכל עברו הוא  ,  לים   שקייט י איד ה   כל שזרק את  

שישוחח עמו מעט יראה  כל מי  קש בקומקום)  (מה הוא מקש   ייניק צ ' אקט ער א וואס    ? ר לרמות אפש גרנדיוזי  ם שם  שע   , מה הוא חושב 
שם    ה י , רק הלב לא ה בו   א חסר ל ד  אח דבר  ש כשהלך עם כל הלבוש הירושלמי    , אני זוכר אותו בימים עברו   , שהוא נבער מכל השכלה 

ת  ירא  רטוב של אפילו קו  , אמיתי (מקולקל)  " קייליקער "   הוא  אותו אביב כי האלמוני עוד בהיותו ילד ידע    , מעולם, הכל היה תחפושת 
 בכל שלל בגדיו.   יתה הי   ת מונח שמים לא  

חבר    א היה כי הו (   ליו עבד אבל לא ע כליל המעלות, על כולם    ירא ושלם   שהוא בחור שנים רבות  כולם  בוד על  ע הצליח ל   הפלא איך 
 . לא עמד על טיבו של הנבל הגדול  לייבל ווערקער השועל הערמומי  רב  אפילו    ) כו כל הסודות בפניו נשפ ש 

הוא לא יעז להיכנס    , אמיתי   " מוג לב " מכיר אותו כ   הוא ,  היא כדי ללכת למסעדה ה   ו אמיץ די לי  האם מו   , כעת דה אותו  י ר שהט השאלה  
   . תי סיבות ש מ א  ההי למסעדה  

  לעצמם ארוחה להרשות  ם  מאלו שיכולי   ינו א   מולי   , זה ה מרשים לעצמם להגיע למקום  מאד  מידים  רק אנשים א   , מסעדת יוקרה   הי זו 
   . ועוד שתיה   חפיסת סיגריות   ה עמ שי מספיקה לקנות  ו ק מאיזו משכורת קטנה שב   ? ממה הוא מתפרנס   , במקום כזה 

ום לרחוש על הרצפה  השרצים אשר במק מכל  או    דה מאו   " דבר אחר " זה  אי ניס לפיו  אפילו אם היה יכול להרשות לו, אבל הוא לא יכ 
   . אז הוא לא יתפתה להגיע   , ל ישמור ויצי   ה'   , רוחשים על השולחן 

  שיש לו   ממון לצבור  כ"כ  הזה  הנבל  צליח  מ איך  מעניין  ,  היעלם ל טי  שונ   ביב א של    נו זמ הגיע    לדעת האלמוני ,  ירתע י אם    מאד חבל  אבל  
   ? נגררת אחריו ם על הבהמה ש לא רק על עצמו אלא ג   מהצד לבזבז   רבים   ספים כ 
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הוא אהב לחוש אותו תפוח מלא    , ח את הארנק ו לפת הוא  יכול  קושי  ב   , דינרים עכבר ששוכב על  כ אותו אביב  תמיד היה ידוע    , מעניין 
מכל  הוא אהב כסף והרבה כסף    , אותו   ר י מאז שהכ   . ב ל ה אב  אוי כמה כו   , הוציא משם כסף ל   , אי ה גורם לו עונג עיל ז   מצלצלים ושטרות ב 

ם שהביאו לו את הכסף, אבל להקדיש כל כך  חיני בשביל זה עשה המון תרגילים מצ   לא היה מספיק לו, כמה שצבר    , נים ינים והגוו המ 
התמודד  לדעת כדי ל מולי חייב    ! מה ייצא לך מזה?   ? בור את השידוך של מולי, בשביל מה רק בשביל לש   , הרבה כסף על אותה בהמה 

 מולו. 

המקום  לא  היא  אמסילי  האחים  ל  המסעדה ש   , אולי טעה בחישוב   ? ום ה ת לכה ל ה לו  ש השקעה  כל ה האם    , האלמוני גונח מעומק לבו 
  יצליח התרגיל אולי    , אבל הוא לא נואש לחלוטין   , אבל לא הייתה לו דרך אחרת איך להביא לחשיפה   , י מולי פנ שונטי ב אביב  לחשוף את  

יצור סקרן    הוא גדול שיתגרה ללכת למקום כי  ש סיכוי  את מולי י עד כמה שהוא מכיר    , לו   ן יפול לפח שטמ יש סיכוי גדול שמולי    , שלו 
   . מאד 

עלם,  אחרי זה י   , סודה או לימון   ס רק כו לעצמו  לדרוך שם ולהזמין  הוא כן מסוגל  בשל כך  ת,  לו יעורר אצלו סערת רוחו   הפתק ששלח 
הוא    , ם איך נוקמי   יודע בפני אביב ש   יחשף ה ל   הוא עלול   , עבור מולי   מסוכן גם  זה  ש   לא א   זוף את עיניו על שונטי היקר בינתיים יוכל לש 

הוא  היא ש האמת  אבל    , אין לו את הכוחות להתמודד מולו עמו  אם הוא יתעמת  כן  ת ס מולי מ   , במסכת ההיא ק אחד או שניים  פר   למד 
 .  ת מולי גם לא אוהב א 

 ם ניחן. שבה   ת זהירו ה   אמצעי   ו א   מולי   העצומה של נות  הסקר   , ר על מי גב י י מ   , זה יומיים חתו  ו את מנ   ת ד ר ו שט   הקשה ה  השאל 

 . " רקע זו התכונה היסודית שמחזיקה אותי על פני הק   , בסוף   רוח, יש לי את זה אורך  לזה  יך  צר   ?? ינים האם הצלחתי לסבך את העני " 

 *** 

 רמת עור וגידים: הצעת השידוך קו 
הם    " אייזנבאך מוניות " ת יוסף ואשתו מחוץ לעיר, רב משה יוסף הרשה לעצמו נסיעה עם חבר   יצאו רב משה   בשעת ערב מאוחרת 

  ביב ח   אדם י שהיה  ם אזולא ל ו ר' ש הנהג    כמו עם , הם סי בלי שיצוטטו להם   ברוגע   לו לשוחח לאחת החורשות מחוץ לעיר כדי שיוכ   נסעו 
לשניהם לשבור את    ט עזר מאד השק   , יר הצלול ת האו ו א שאפ ו   ות ר גד , הם התיישבו על אחת ה ריך שידע לשמור על שתיקה כשצ 

   . הקרח 

, היא פרצה בבכי רב בשעה שביקשה  הראשונה ליטול את רשות הדיבור ציפורה  יתה  הי   , כי אין אף אדם באזור שניהם    ו דא י וו לאחר ש 
השנים מבינה היא את הטעות    ות , ככל שעובר ים קטנוני ות  בונ וחש עות  י ג בה איתו בשל פ כל השנים הרבות בהן ר   את סליחתו על 

   . נגדו" כ " ל   " עזר " במקום  כה להיות  החמורה כאשר הפ 

הבית    ה לא בריא כזו    ורת חיים שצ חשה    היום   ך א   , אבל לא אזרה אומץ   סולחה   איתו ות  ה לעש ת צ ר נים ש א הודתה בפניו שכמה ש י ה 
תוף  שי ה הוא צריך את  הו גדול עובר עליו  היא מרגישה שמש   פל האסימון היום נ ,  ית יתמוטט ואם כל אחד יחכה לזולתו הב   נהרס לאיטו 

היא  ,  יות אם ימשיכו במלחמות המיותרות מי יודע מה עלול לה ,  הפחד ממלחמות מיותרות   בשל   , אליה   חושש להוציא זאת והוא  שלה  
   עליו. בלי לחכות    החליטה שתעשה את המעשה 

ממנו  ש  באה לבק בשל זה ש   , על כל חטאיה ה  שיסלח ל   מתפללת לבורא ו   ר שציערה אותו היא מבקשת שלמען ה' יסלח לה על כל הצע 
שלום הבית, היא  על    ם הלגיטימיי   ם הוויכוחי   יבו יותר לא יע ,  ו נ בית לתיק ה ב את  י ש ינסו לה תה  היא מבטיחה לו שמע   , מכל הלב מחילה  

הסית  לא פסק מל ז"ל  אביה  הזכירה את התקופה הקשה כאשר  בר, היא  ע כפי שהיה ב ו  רי ו מאח   תת כתף ולעמוד ץ ל תעשה כל מאמ 
גררה  מוחלטת ולא נ   ות מנ נא לו  אולם היא שמרה    שתתגרש ממנו,   ותבע   משתכר אל צרור נקוב ש   דול ג   " ליימזל ש " בשל היותו    כנגדו 

 ריב מיותר. ל 

יש    , תשרה מעתה   רמז משמים כי הברכה   ש זה ממ היה    , קטת בקו פיוס ו שנו פורה היא ז ופתע לגלות כי צי רב משה יוסף היה ממש מ 
ה על הצעד  הודה ל ן לנקוט. הוא  ים שהוא מתכונ מעש תשרה הברכה ב ,  וכיון שהוא עושה כעת את שליחותו   א דשמיא יעת למו"צ סי 

מתחיל  פלה מעליו, לראשונה חש איך העול הכבד שנשא  עקה של שנים נ מו להפליא,    רוחו השתפר   , מכל הלב   יע, הוא סלח לה המפת 
 להרפות. 

שמע  ש על הפרשה    חריפים אמר לה כמה ווארטים  הוא    , ה לא תתקלקל ש ה החד האויר כדי ש   , על השליחות לספר לה  א לא מיהר  ו ה 
חה גלשה בקלילות, רק לאחר שחש  השי   , ובה יד רוחה הט כ אוזן קשבת והוסיפה פרשנות    ציפורה הטתה צב,  מו למ התאי באחרונה ש 

 . ל ל ו ח ל המת כ קצרים על  שלבה מאד מרוכך, החל לספר לה במשפטים  

  היא חשה שעומדת להתעלף מהבשורה הנוראה שהנחית עליה   , להחליף צבעים כזיקית רה  ציפו השינוי בנושא גרם ל   , ההלם היה נורא 
הם מדברים על נושאים טעונים  כי  הוא יכול להבין  , היא שכחה שר' שולם לא מרוחק   , עד למרחקים  ו א ש ני   מר ה   ה בכי   י פרצ  , בעלה 
  " קרבן עולה " היות  ל רח"ל  שעומדת  נית הגדולה  דק הצ בתה    יל ה את צארט ת כ י ב היא    , להתגבר על עצמה   ת גל ו ס לא הייתה מ אך  ,  ביותר 
 . ) ן ק י ור (אפס  גער  י ד י י עולם עם איזה גורנישט ול ב ש יוחדת  את המ   אפשר להקריב איך    . מועיל לכלום שאינו  

ה'  חלילה וחס לגור עם איזה חילוני  מדת  שעו   לגורל בתה   חרדת נ אלא בכי של אמא ש   , וקורא תיגר   א היה זועם הפעם ל אבל הבכי שלה  
       ירחם. 
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חיים  צארטיל ו מו"צ וגילה לו כי  רב שלמה זלמן ז"ל נגלה ל   , טה קיבל המו"צ כמעט עם רוח נבואה שאת ההחל לה  משה יוסף סיפר    רב 
אין  ,  שבילה פילו שהיו הצעות רבות שהיו טובות ב א   , להינשא לאדם אחר   יכולת את ה   לכן לא נתנו לצארטיל   , שלום הם זיווג משמים 

   ולם. ד מ שקשה לו להתמוד   קשים נות  סיו י עובר הרבה נ רגע הוא  כ   , עתיד ה   ל ע   " של אז " חיים שלום  להקיש מהמצב של  

ידי  פל ל דם שנ א   הצלת בו חזק ויצא מתוך כלא הקליפות, אין מצוה גדולה של פדיון שבויים מ   ס ו בל הצלה הוא יתפ ושיטו לו ח אבל אם י 
ה וחס ישאר בצבא עלול הוא להיות אחד  כל היכולות להיות אחד מגאוני הזמן, אם חליל   ת א יש לו  השטן, מדובר באדם ש שליחי  
 דחה אותו. ש   נגד הציבור החרדי   ע אלו מלחמות ינהל י יוד מ   , יעי הברית ממרש 

  , מים נקיים שבעה י כך    ל ישב ע ש   י כל זה אחר ימים לפני שהוציא את הפסק שלו,    על כך שני שצם  שיחי'  מאת המו"צ  יש כאן שליחות  
עוד בטרם    ימה ל ש חיים שלום ישוב בתשובה  סייעתא דשמיא  להם  הבטיח שתהיה  , הוא  ההלכה   יות ו זו מכל  טים  ב י ן את כל הה בוח 

 . שיגדלו בדרך התורה והקדושה מאד  ים  בנים טוב ל   זכו י ם  ה   , להם יתנהל על טהרת הקודש ש   בית ה   , צארטיל יינשא ל 

לא אחת היה  ון אנוש)  (דיכא   יה רס דפ   ניה מ צול אישיות) ומ פי עמוקה ( ניה  פר יזו ובל מסכ י הוא ס הר   ? ומה עם הבעיות הנפשיות שלו " 
מעת  שלו ההתנהלות כל  ? במוסד סגור   ז ו שפ שצריך א  חולה נפש" " האם הוא לא נחשב ל   , ק חולים לטיפול נפשי עמו  מאושפז בבתי 

   " רחם ה' י   ? צריכה לחיות איתו שלנו  למה צארטיל    , סוכסכת מאד אביו מעידה כי הוא סובל מנפש מ   פטירת 

  של ירושלים   ות הדעת ר היא דואגת לכל המשוגעות חס   , לא סתם אחת היא  הרי צארטיל    , ת מכל הבעיו אולי אם היא תינשא לו יתרפא  " 
כך ירפא מכל    , פצעיו כל  צרי ולוט על    היא תזרה   " ניה אחות רחמ שהיא " לן מהללות אותה  ו כ   , כאל אבן שואבת   שכולן מתקבצות אליה 

   וריחוק.   באו כתוצאה מבדידות תחלואי הנפש ש 

  " שורה דיא פריילע " לנו עוד    היה שת   דיף לך טה שלו, האם ע עה מקיום ההחל תצא כל ר אני מאמין שאם המו"צ נתן את הברכה שלו לא  
ו  לנ   וג שלה ולא איש אחר, למה שמים החליטו שחיים שלום הוא הבן ז מ ב לאיש, בגלל ש א תינשא שו , הרי היא ל המשוגעת הבתולה)  ( 

 ? קל בגלגלים וע מ ולתק   " לא " לומר את ה 

ונראה איך זה  וא יציע לו את ההצעה  ה   , מחובר מאד לחיים שלום הוא    , השידוך להציע את    אנס ' את הצ נו אפרים זלמן  לבנ ן  הבה נית 
 דבק בדעות הציוניות שלו. עמה כשהוא    י לא מאמין לרגע אחד שחיים שלום יהיה חצוף להתארס יתקדם, אנ 

מוק מאד אך  ר ע ביע צע ה   ה י בכ   , בשקט   לחמה היא רק ישבה ובכתה   ללא סוף, אבל לראשונה לא ציפורה שמעה ועיניה זולגות דמעות  
 . עוינות דר  י ש   לא 

דם מאד  לום הוא א ום, ר' ש ה למק התקרב המונית  , הסתיים  זמן ההמתנה שנתנו לר' שולם   , ת למדי מאוחר   שעה ה כי ה הרא  ון ע הש 
 ויש לו הזמנות נוספות. חדש  מחר יש יום    , שעה מסוימת על  וכם איתו  ס מסודר,  

החלה לחשוב  ש ורה ורצוצה כ ב סיעה, ציפורה הייתה ש ל הנ מו כ שבו ודמ השיחה. הם י   רב משה יוסף רמז לאשתו שצריכים לסיים את 
לבסוף  בן בית,    נלחמה והפכה עולמות שלא יהיה להיות חלק מהבית, כמה    שמכל בחינה אינו מתאים   חתן לביתם  שבעוד תקופה יכנס  

   . הדלת לשידוך   אה בעצמה איך צארטיל סגרה את היא רו ,  פשר ללחום כנגד הזיווג הנכון א   אי   , מועיל שום דבר לא  

שהיא בעצמה    כמו כמה וכמה אומללות   , תקים בית לעולם לא  כבחורה מזדקנת ש   את צארטיל   בחור: במה עליה ל ת  כע השאלה  
 אבל אבוי למי.  ... ינשא שת   או   , בהן   לת פ מט 

 . יצלן רחמנא ל   ה אחת למיתה אחרת לבחור בין מית   ? ו בחירה מוצלחת יש כאן איז 

ברם אחרי כן  ין.  חלוט יה עולמה ל נראה כי חרב על   קושי הסכימה לאכול, ב   , בתה לצאת לחנות יומיים הסתגרה ציפורה בחדרה ולא א 
עליה לעמוד מהצד ולתת    , עולמות כולה להפוך  ם ממנה והיא לא י שיש דברים גדולי   נים יה רוח אחרת, היא החלה להפ עברה על 

 . צמם מע   ל לעניינים להתגלג 

 . שידוך לחזרת ה תה  ולהכין או סימן הדרך שיכול הוא לדבר עם צארטיל  לאחר שבוע גברה על עצמה ונתנה לרב משה יוסף את  

 חשוב. איתה על משהו  ההורים רוצים לדבר    ארטיל שבשעה מאוחרת יוסף לצ ותו יום סימן רב משה  בא   עוד 

 *** 

 רכאות: י נשמע בלי מ ה ו נעש 
"א  ט שלי הורים בברכת המו"צ  ה   א הייתה המומה לשמוע כי צארטיל לא התחילה לחלום על השינוי הדרסטי בעמדת ההורים, הי 

ום פרק זמן לפרוש  ם של שנה כדי שיהיה לחיי   יקבע תאריך רק לעוד   לחיים שלום למרות מצבו הרוחני, ר את השידוך  החזי החליטו ל 
 ב אל המחנה.  שו ול בא  מהצ 

יה על טהרת  וקם כי יה את הבית שי   , הוא בירך ץ כי זו היא האפשרות היחידה לחלץ את חיים שלום מאחיזת הסט"א המו"צ היה נחר " 
 אחת   נשימה ם ב אמרו שניה   . " הקודש 

מן הזה בו הוא  ט בז בפר   , לשוב אל השידוך   שאמה ואביה יאמרו לה היא לא האמינה למשמע אוזניה    , וער ס כי  פרצה בב דיקה  ארטיל הצ צ 
א  ל היא  פנימה את הדברים הודיעה כי  שעה ארוכה התמוגגה בבכי לאחר שה   , הדבר הכי אבסורדי בעולם   נשמע לה   , כל כך מרוחק 

   . שיחי'   מו"צ י ה ר לרגע על דב   ת ערער מ 



4 יד גי המ רו פמס  

זוגה  שלום בן    כי חיים   , המו"צ   מות שאיששו את דברי , היו לה מספר חלו בלי להניד עפעף יג  י לא ס   " אמונת חכמים " על    חונכה היא  
חזירים את  ע כי מ שלום, היא בטוחה שברגע שחיים שלום ישמ   ששפכה לחזרתו בתשובה של חיים   הרבות   תפילות ה   ומשמים נשמעו 

  הו שולל ו הוליכ ודמיונות הכזב ש מכל החלומות  הוא יתעשת    , אמיתיים דבר זה יגרום לו להרהורי תשובה    , י בלי להציב כל תנא ידוך  ש ה 
 שנים. כל ה 

עצמו בירך על כך  כי המו"צ בכבודו וב   ום, הוא יאמר לו לחיים של   שידוך שיציע את ה זלמן    אפרים רב משה יוסף ל   יים הודיע כעבור יומ 
זה לא ישמע  בצורה עדינה ש שתחרר מהצבא. רב משה יוסף ניסח את המילים  מיד לאחר שי   , בה יעמידו חופה ו הקר   ובלי נדר בתקופה 

   . כתנאי 

כדי    בקרבת מקום הם ישכרו דירה    , ביב לתל א אחריו    ל תבוא שידוך, צארטי ב את ה כ ע זה לא י   רר מהצבא ב להשתח לום יסר אם חיים ש 
ם שלום מבחינתם כמות שהוא כשר וראוי לצארטיל, הם  , חיי בה חזרה בתשו לל  כ צבאי. לא ידובר על  רות ה כל להמשיך את השי שיו 

 . ה מאחלים לו לחזור בתשוב אפילו לא  

ה ואפילו אם ישאר בצבא זה  יחזור בתשוב שלום    י חיים כך בוטח המו"צ כ   כדי עד  (הסובלני)    טי רנ ל ח הטו הניסו מ   מן היה המום ל ז   אפרים 
את אמת התורה ואת אפסות  תנהגותה  ה ן לו ב נה, היא תקרי ישת   צמו הוא בע ארטיל  הצדיקה צ   כשישהה במחיצת יהיה רק לזמן קצר,  

   . לתה זו 

בעל    אידיאולוג רק הוא לא    , משנה סדורה   אין לו   , וא רק מבולבל ה   " כא שאני מינות דמש " אמר  עליו נ   " יקורוס אפ " חיים שלום אינו  
כפי שקורה  ין בה די לשנות ( שא ה  נישואין זו לא פגיש   , יישר את דרכו כנה ואמיתי שדבק באמת    אדם רגע שיעמוד מול  ב   , גדול ה  תאוו 
 . לעשות הרבה   ים ) חיים תחת קורת גג אחת יכול עם אפרים זלמן   אצלו 

ת  ם עצמו וכתב א הוא ישב ע   , רוח בקוצר  שלום  עם חיים  הבאה    פגישה ל ציפה    הוא   , מגודל השליחות   מים י אותם  ב התרגש  פרים זלמן  א 
כתב ומחק מספר פעמים כשראה שאינו בטוח בעצמו, החליט  לשיחה הגורלית, הוא  טים שצריכים להיות משפטי הפתיחה  המשפ 

על  עם שני הוריו  לראשונה ישב    שיצליח בשליחות הגורלית. הוריו ולשטוח בפני אביו את הנוסח ויבקש את ברכת הוריו  לבוא אל בית  
גומי    כרית ההחלטות ולא  היא חלק מ וות פיוס,  בזה מח ך השידוך, היא ראתה  ית לתו דמ יסים אותה בדלת הק ו שמחה שמכנ הניסוח, אמ 

   ה שתמשוך את חיים שלום. וסחאות הוחלפו באותו יום עד שהתגבשה לה נוסח . נ חיתום בלבד אקט ה שתשמש רק ל 

 השטן שם רגליים: 
 ום. אר רש דו ך  דר   , יע מחיים שלום לאפרים זלמן ת פתק מפ   גישה הגיע יומיים לפני הפ 

 למן יודע שהמכתב הוא מחיים שלום. פרים ז א ה"ק לא היה  ש י החתימה שהייתה בל אלמל   , מסולסלת המכתב נכתב בגרמנית  

 . הוא קרא את המכתב המוזר כמה פעמים ופניו החליפו צבעים. בגרמנית היטב  שלט אביו  רים זלמן  פ הטוב של א   ו למזל 

ה  נ ח קד המ פ מ הוא העביר עליו מסירות ל יורד לחייו,    י ' אחרונה בנג ל   , מצבו בצבא הורע מאד נצל בפני אפרים זלמן כי  חיים שלום מת 
והודיעו בנחישות    אותו למשרדו   מפקד המחנה אל"מ מ' הזמין   , כמה אלופים בצבא שהוא מנסה לפעול לחרד את הצבא וכנראה שגם ל 

  הוא איים  עליו שיועמד   , יק לו בתקופה האחרונה שעליהן לא קיבל הסבר מספ ש המסתוריות    יות למו ע י שהוא מתכונן לטפל בנושא הה 
   . ושיות הצבא א   על חתירה תחת   למשפט צבאי 

פיצויים, הוא נחוש   בלי שום ה  בחרפ יועף מהצבא  ש   חשש בשל ה שלו עמו בשל המצב העדין הוא מפסיק לעת עתה את הפגישות 
   . אישי   ן באופ ידין  יגאל  אלוף  רב  בדעתו כי אסור לו לוותר על הקידום שהובטח לו על ידי הרמטכ"ל  

את  להפסיק  מה דעתו האם    , איתו   להתייעץ וא בא  ה   , ת אצבע לעין תינ מפגשים שהם בבחינת נ אם יש טעם ל עתה  הוא מתלבט  
די התרגיל  על י   ם את המפגשים ז שי   התחבולן   י ' של בנג   ו ראש לא מבין את    ת שהוא עצמו נגדו, למרו כ חלק מהעילה  הם  המפגשים ש 

וזר  מ הדבר    , הללו   ים עתה הוא מחבל במפגש   , חזרתו בתשובה   להביא את שגרמה  תו  פח ש היה מעוניין שיפגש עם מ למה  אם כך  שעשה,  
יין לסבך אותו עם עלילה שהוא מעוניין  מעונ הוא  כרגע  ד,  לעמו   עליה עוד לא הצליח   , ת יש לו איזו תכנית שטנית נוספ ן ש יתכ אך    , ביותר 
שלא    יח על מעמדו ולהשג בת בצד  לש   , העצה הנכונה כעת  אולי    מו, להיפגש ע מאד  ן  כ סו מ   לפיכך   , ילי המחנה ר בתשובה את כל חי להחזי 

 ק. יינז 

ם ולא כל  כי יש לו שליחים בכל מקו   , רות שהוא לא בטוח שזה יעזור לא יעלה על זה, למ   י ' את המכתב הוא כותב לו בגרמנית כדי שבנג 
 למנוע את השטן לחבל בכל מה שהוא עושה.   , בידו אבל עליו לעשות את מה ש השפה הגרמנית,  כך קשה למצוא מי שיודע לקרוא את  

תיכף יתחולל הנס  ת השידוך ו צריכים רק להציע א   , ך על דרך המלך דווקא כשנראה שהכל הול   , מאד   ים ב מאוכז   ו הי ואביו  זלמן    אפרים 
 זוב את כל החלומות והדמיונות.  יחליט לע אז  ו   שחיים שלום יחוש שמחה עצומה בשינוי של מצבו 

צריכים עוד הרבה עבודה    , הר מ הסטרא אחרא לא מתכוננת להרים ידיים כל כך  ,  שניסים לא מתחוללים בכל עת   ם ה   ים עתה רוא אבל  
               מצוי. הוא  מהכלא הרוחני בו    חיים שלום את  להוציא    ו והרבה תעצומות נפש עד שיוכל 

 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂^^^^ 

 :ן היאיוליהגלת במה לקרש לה ההחדש תהכתוב
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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                                                                                          בס"ד

 

 בין עובדה לדעה
 

כולים לבצע את שליחותם בצורה הטובה את האנשים הראויים ביותר שי למשימת ריגול הארץ, שולח משה רבנו
שהקב"ה הסכים על כל אחד מהם. ללמדנו שהם לא היו סתם אנשים שרוב הציבור תמך  ביותר. מובא במדרש

. מוסיף בעל הטורים בהם, אלא אנשים חשובים ונכבדים, כמובא ברש"י על הפסוק "כולם אנשים" לשון חשיבות
. אם כן הדבר פלא איך הגיעו לדיוטא 50המה בגימטריא  -ה" מלמד שהיו שרי חמישים "ראשי בני ישראל המ

 התחתונה, שנאמר "וילכו ויבואו" שאף הליכתן בעצה רעה?
. והיה מרגליםהמבואר בפרשה שהנסיון היה גדול ביותר, עד שהוצרך משה להתפלל על יהושע שינצל מעצת ו

אחר חבריו. השם. וכן מצינו בכלב שהלך להשתטח על קברי אבות שלא יהיה ניסת צריך אפילו לעשות לו שינוי 
הצליחו בשליחותם. מה ההבדל בין אלו  מרגלים ששלח יהושע לתור את הארץומאידך מצינו בהפטרה שה

 לאלו?
המרגלים שנשלחו על ידי יהושע הביאו את האינפורמציה כפי כאן למדנו כלל יסודי שהוא שורש לכל דבר, 

. הם בין עובדות לבין דעות , כשהם מבלבליםממדווחים ליועציםהפכו עצמם  שהיא, ואילו המרגלים בפרשתנו
חרגו משליחותם, ולפרטים הטכניים והמציאות היבשה הם הוסיפו פרשנות, הערכות ותחושות אישיות שלא 

 וח של מרירות פחד ויאוש.ת העם ברנתבקשו להביא ("לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו"), וכך מילאו א
* 

תוכן ליו ראשי הקהילה ודרשו להכניס בבאו א הקהילה בעיירה פונוביז',כרב זצ"ל הרב כהנמן כיהן כאשר 
הם גם יכולים לפטר רמזו שים. הרב סירב, והם הבהירו לו שהם בעלי הבית ולימודים כלליגם ימודי הישיבה ל

. קם ונסע לרבו החפץ אותו, ולהביא רב אחר שיקבל את דבריהם. הודיע להם הרב שהוא חייב לשקול את הדבר
לבנים שנקראו . אמר לו החפץ חיים לפני שאענה לך אספר לך סיפור: ברוסיה היו מלחמות בין כנופיות חיים

, שלובצבע כאשר אחד מהצדדים כבש את העיירה, הוא חייב את כל בני העיר להניף על בתיהם דגל ואדומים. 
יף, כי היה חשש לנקמה כה, איזה דגל להנבאו במבווהיו שורפים בית שלא הונף עליו הדגל שלהם. התושבים 

אמרו לו החפץ חיים אתה בטח והיו מניפים את הדגל שלו.  יותר, ולכן היו מבררים מי הצד החזק. מהצד השני
 הצד החזק הוא הקב"ה! -ההפך הנכון לא!  ויש ללכת אחריהם, אך זה ראשי הקהילה בנמשלסבור שהצד החזק 

אך כאן נכונה לו הפתעה, ן להתפטר. כסרב לחלוטין לעשות שום שינוי ומושהוא מ כהנמןהרב  הודיע להםמיד 
 רק הביעו משאלה אבל ההכרעה נתונה לרב.אמרו שהם הם 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

אם מישהו רוצה לומר לך ביקורת: אל תשמע לשון הרע על עצמך. לעולם 
בבקשה, רק בשם עצמו ובאופן גלוי. אפילו לא בתוספת "אני לא היחיד 
שחושב כך". גם כאשר אתה בטוח שדיברו עליך ויש לך דחף עצום לשמוע 

התגבר על הדחף הזה. הדברים הללו רק מזיקים לנפשו של אדם,  -
מחלישים אותו, מרחיקים אותו מהחברה ואת החברה ממנו. אדם שנמנע 

הוא  ,מה מרכלים עליו (בניגוד לביקורת גלויה והגונה) במשך שנים לשמוע
עוצמתי יותר ובהכרח מצליח יותר. (ספר "עצות מהחיים"  אדם חזק יותר

 ח"א).

 אות שנעלמה מהפרשה
" בפרשת טנאעל המלה "

ביכורים רומז בעל 
 טריאבגימ הטורים שהיא

כורים אחד י. רמז לב60
 ס'ולכך נעלם ". 60-מ

 ."בפרשת בכורים

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

כגון יושב ופושט את רגליו או  ,ולא יעשה מעשה של גנאי ,לישב ביראה ואימה ,צריך ליזהר בישיבתו בבית הכנסת"
 וכן יש להזהר מלהביא ילדים קטנים המבלבלים ,שמהלך ארוכות וקצרות בבית הכנסת כאדם החורש את השדה ח"ו
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 פנינים ופרפראות
 

, ומדוע חילק אבןהנה במקלל (ויקרא כ"ד כ"ג) נאמר וירגמו אותו  -באבנים וימות (ט"ו ל"ו) וירגמו אותו 
ביניהם הכתוב לכתוב כאן בלשון רבים ושם בלשון יחיד. ונראה לומר בס"ד שבמקלל רגמו אותו כולם כאיש 

ונשו של אחד בלב אחד שעשה דבר שלא ייעשה, אבל כאן שמחשבתו היתה לשם שמים להראות לכולם מה ע
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). המחלל שבת, לכן לא רגמו אותו בלב אחד.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 חסרה ידיעתי בקורות הזמן
 
 
 
 

שאל עם הארץ את חברו: משה רבנו כידוע נולד ביום 
ז' באדר, יוצא איפוא שיום הברית שלו חל ביום י"ד 

השאלה האם קראו אז באדר הוא יום פורים, ונשאלת 
קודם את המגילה ואחר כך הכניסו את משה בבריתו 
של אברהם אבינו או שמא להיפך? עיין חברו בדבר 

רץ בדוחק שהעיר גושן היתה מן הסתם יעד שת
מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ואם כן שוב אין 
מקום לשאלה שכן בעיר מוקפת חומה קוראים את 

ר ולא בארבעה עשר המגילה ביום חמשה עשר באד
 בו...

 
אכן, לא מעט קושיות נובעות מחוסר התמצאות 
בסדר הדורות. פעם נתקשה חכם אחד בכף החיים 
(סי' ש"ג ס"ק ל"ב) בדין קיפול טלית בשבת שכתב: 
וכ"כ בא"ח, ברכ"י אות ג'. וחשב שהכוונה לספר בן 
איש חי, ותמה שהבא"ח כתב להפך. כשפנה עם 

ז שליט"א השיבו על אתר שאלתו למרן הגר"מ מאזו
שהברכי יוסף קדם לבן איש חי כמאה שנה, ופשוט 
 שהכוונה "בארחות חיים" (ראה באו"ת סיון התש"ן).

 
: האור החיים על הפסוק "ותהי דוגמא נאהעוד 

אחריתי כמוהו" (במדבר כג, י) כתב בשם המקובלים 
כי נפשו של בלעם באה בחמורו של ר' פנחס בן יאיר, 
וזה יורה שנתקן באחריתו ועלה למקומו הראשון. 
ע"ש. מרן בספר "אסף המזכיר" (ערך "בלעם") מביא 
ששמע מקשים על כך ממ"ש במשנה פרק חלק 

מ"ב) "בלעם אין לו חלק לעוה"ב"? על  (סנהדרין פ"י
פניו קושיא שאין עליה מענה. אבל מרן מציע ישוב 
מקורי, שמבחינת סדר הדורות כלל לא בטוח 
שהמשנה בפרק חלק נכתבה לאחר שנתגלגל בלעם 
בחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהרי הוא היה חתנו 
של רשב"י ובן גילו של רבנו הקדוש, ולעולם לאחר 

 ם נתקן.מכן בלע
 
בהכרת היסטוריה יהודית, יסורו מאליהם הרבה   גם

קושיות, והיה העקוב למישור. לפעמים תמהים על 
מחבר איך נעלמו ממנו דברי הזוהר או ראשונים כמו 
המאירי וכדומה, בשעה שבזמנו עדיין לא ראו 

 ).90נסי גיטין עמ' אור(ראה במבוא לארים 
 

 החיים בימייש קושיות הנובעות מאי ידיעת אופי 

בגמ' בסוף תענית מסופר שבנות  קדם. לדוגמא:
ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים ואומרות בחור 
שא נא עיניך וכו'. לפי החיים בזמננו, נראה הדבר 
מאוד לא מקובל, אך בזמנם שהיו הבנות נישאות בגיל 

, התמונה נראית אחרת לגמרי (כך הסביר הגאון 9-10
 .רבי בוגיד סעדון זצ"ל)

* 
רבי יוסי בר מבריסק זצ"ל היה אומר: רצונכם לדעת 
מה ביני לבין בני רבי חיים? ובכן, כשאדם מעלה בפני 
קושיא בגמרא, הריני מעיין בקושייתו ומתרצה. נמצא 

הוא נהנה בקושייתו ואני נהנה  -ששנינו נהנים 
בתירוצי. ואילו כשאדם מעלה קושיא בפני בני רבי 

עיקרה. נמצא ששניהם אינם חיים, הוא מפריך אותה מ
זה אין לו עוד קושיא, ואם אין קושיא ממילא  -נהנים 

 אין תירוץ...
 

אכן, יש קושיות שלמרות שיש להן תירוץ פשוט 
שעוקרן מתחילתן, מכל מקום עדיין יש מקום לשאלה 
ו"השואל אינו מגונה"... לדוגמא: קושיא מדוע נקט 

בפשטות לשון יחיד על רבים, לכאורה ניתן לפתור 
שמצינו שמתייחסים לרבים בלשון יחיד, כמו "ויהי לי 
שור וחמור" וגו' (בראשית לב, ו), וכתב שם רש"י: 
"דרך ארץ לומר על שוורים הרבה שור. אדם אומר 
לחברו 'בלילה קרא התרנגול' ואינו אומר 'קראו 
התרנגולים'". אמנם עדיין יש מקום לשאלה, שכן לא 

יחס לרבים בלשון חסרים מקומות שהמקרא מתי
רבים. ולכן על קושיות כאלה מתרצים בדרך כלל 
שנכתב בלשון יחיד, להורות על אחדות בין הרבים, 

כתב עליהם בלשון יחיד או להורות שהרבים שנ
 שקולים הם.

 
יש קושיות שאין הסכמה לגביהן אם הן לגיטימיות. 
לדוגמא: קושיא מדוע עבר הכתוב מנוכח לנסתר, 

ב) סובר שכך מנהג הכתוב, ואילו  הרד"ק (מיכה א,
האברבנאל בישעיה (א, כו) מעיר על כך שהוא זרות 
גדולה שראוי ליישבה, ואם לא נדע טעם מספיק, הוא 

 מחסרון ידיעתנו (ועיין בפירושו לירמיה ד, ב).
 

על כל פנים, למדנו שאין זה פשוט להיות "שואל 
כענין", ובטרם מקשים קושיא, יש לדאוג שלא יקשו 

 ל קושייתנו, ושנזכה להיות חכם "שיודע לשאל".ע
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 שעון שבת במצפה רמון

 
 

 

 זה לא צחוק!  
אשה אחת ביקשה להעניק לגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל תשורה נאה על כך שברכותיו הצילוה פעמיים 

 ממוות. 
 

הרב סירב כדרכו לקחת את הכסף, והציע לה לתרום אותו לצדקה, אך האשה הפצירה ברב לקבל כי זוהי 
 הכרת הטוב שלה.

 
 הרהר הרב לרגע, ואחר שאל: "כמה את רוצה לתת לי?". 

 
 אורו עיניה של האשה והיא הוציאה מארנקה חבילה הגונה של שטרות. 

 
 "זהו?", חייך הרב, "בשמים משלמים לי יותר!...". 

 

   צחוק צחוק אבל... 
 

ה זּוָלְתךָ  יםקִ ֱאלֹ  ָרָאָתה לֹא ַעִין" ה ַיֲעׂשֶ  ג). " (ישעיה סד,לוֹ  ִלְמַחּכֵ

 

זצ"ל, יוצא  רבי נסים יגןןמדי כמה שבתות, היה הצדיק 
לשבות באחת מערי השדה, יחד עם צוות בחורים 
מ"הפעילים". במהלך השבת היו מחזקים את אנשי 
המקום וממריצים אותם לרשום את ילדיהם לבתי ספר 

 תורניים. 
 

הרב ישראל גליס הי"ו שהיה מחברי ה"פעילים" 
שהתלוו לרב יגן, מספר על שבת אחת שביקר עמו 

 במצפה רמון:
 

 שהיה היחיד הכנסת בבית התפללנו שבת, בליל
 למתגים הגבאי ניגש התפלה, בתום. רמון במצפה
 "שבת של ובניגון, הכנסת בית אורות את המכבים
 . האורות את כיבה ומבורך" שלום

 
דמי הירושלמי געש בקרבי, אך בטרם נמלטה צעקת 

ת" מפי, תפסני רבי נסים יגן בידי והורה לי -ב-"ש
 לשמור על שתיקה. 

 
 הזה "הגבאי הכנסת הסביר לי: לבית כשהיינו מחוץ

אינו מודע לאיסור שבדבר, ומן הסתם נוהג כך כבר 
שנים. אם תצעק עליו כעת, לא יצא מזה כלום. תן לי 

 ."לטפל בזה!
 

במוצאי שבת נפרד הרב לשלום מן התושבים, הותיר 
ביניהם את הפעילים עם הדרכה פרטנית ושב לביתו 

 מאוחרת.בירושלים בשעה 

למחרת בבוקר, עם סיום תפלת שחרית, הופתענו 
 מצפה רמון. ב מופיעלראות את רבי נסים יגן 

 
 "הרב לא נסע לירושלים אמש?!" תהיתי בפניו. 

 
"נסעתי וחזרתי" חייך הרב יגן חיוך רחב, והציג את 

 שעון השבת שרכש.
 

שכמובן הופתע מהביקור הלא  הלכנו לבית הגבאי
 וקשה מבוגר כבר "אתה לו: אמר נסים צפוי, ורבי

מיוחד  פטנט לך הבאנו הגבאות. מלאכת עליך
מירושלים, 'שעון שבת' קוראים לזה, מכוונים פעם 
אחת מתי יכבה החשמל ומתי ידלק, ובשבת, הכל 

 מתבצע מעצמו!".
 

לא פגש בהתמסרות כזוהיהודי התרגש. מעולם 
 , בטח לא עבור אדם שאינו מוכר. בשביל חבר

 
שבת תגיע רק  -כול היה לנוח יום או יומיים "הרב י

בעוד ששה ימים?!" תהיתי אחר כך בפניו על 
 הבהילות. 

 
"אם אתה צריך לעשות מעשה טוב", אילפני רבי 
נסים בינה ביסוד לכל החיים, "אל תחכה דקה אחת. 

לעולם לא תדע אלו  -בו במקום תעשה ותרויח 
דך קשיים עלולים להיערם בהמשך, מצוה הבאה לי

 אל תחמיצנה!".



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 ג ישב בשולחנו בזמן שהמורה  ילד בכיתה                  
. פתאום, ללא התראה מוקדמת ובלי לימד                                        

שיבין איך זה קרה לו, הופיעה שלולית קטנה בקדמת המכנסיים שלו. ליבו 
. הוא ממש לא הצליח להבין איך זה קרה. הרי זה דשל הילד 

הוא ידע שברגע שהילדים יגלו זאת הם לא יפסיקו  מעולם לא קרה קודם.
 הילד הרגיש איום ונורא.   

ים, זהו מצב חירום. אני צריך קהניח את ראשו והתפלל: בבקשה אלו הוא
הילד הרים את ראשו.  ...קות ישמע הצלצול ואז עזרה ועכשיו! בעוד חמש ד

 לקראתו.  ךהול ה והנה ילד מהכיתה 
 

הילד  ישר על הילד. בכוסאת המים ש ךפנה אל הילד, כאילו מעד ושפ דהיל
ים שהצלת אותי, תודה קשהוא כועס אבל בלב אמר: תודה אלוהעמיד פנים 

חוקם של כל ילדי הכיתה, הוא הפך ושא צנעכשיו, במקום שהילד יהיה  רבה.
ת והילדים סייעו לו לנקות א להשיג לו מכנסיים  מורה דאגושא אהדתם. הלנ

ות מופנה אליו המים מהספרים והמחברות שלו. אבל הלעג שהיה צריך להי
 את המים.  ךהופנה עתה אל הילד ששפ

 
ואמרו: כבר  ות את המים אך הילדים נזפו בה לעזור ולנקוא נסואמנם ה
נת ה ליד תחכיח בסוף היום, כשהילד מכאן. ך, תלת עשית 

פכת את המים בכוונה, ש ה: אתוולחש ל והאוטובוס, פסע הילד לכיוון של
 ככה את מכנסי, גם אני פעם הרטבתי ו לו  נכון?. הילד השיב

 

 ים יעזור לנו להבחין בהזדמנויות שניתן לעזור לאחרים .קלוואי שתמיד אלוה
 )העורך( של השני לבל יפגע להיזהר בכבודוכמה צריך 

 ההיית ל"זצ בבא סאלי-אצל האדמו"ר ה-שנת תשל"ח בפוריםם
של משתתפים מכל העדות ,קרובים ורחוקים השמחה הגדולה וקהל גדול 

בעיצומם של הריקודים של קדושה, ולקיים "עד דלא  מילאו הבית מפה לפה.
, םהקבועה בתקרת הבית וזו נתנפצה לרסיסי א ידע"...פגע מאן דהוא 

להרגיע את המסובים הכריז רבינו:"עוד מעט יביאו נברשת חדשה ומה 
  הזה"... הקדוש ה שנשבר יהיה 

פלאי פלאים... כעבור רבע שעה נכנס יהודי ובידו נברשת קנים 
הסביר מביא הנברשת: אני  , כמשלוח מנות לרבינו,הגדולה,ומרהיבה ביופיי

 עד לפורים  ן קניתיה לפני זמן
 להביאה משלוח מנות לרבינו הקדוש...

משנתו ותורתו קנה  מרן  אתת
 זצ"ל עובדיה יוסףהגאון 

מידי רבותיו בישיבת 'פורת יוסף' 
 ביון המקובל רוברואשם מרן הגא
 למד ושינן זצ"לעזרא עטיה

את החלק המסובך והמורכב 
 שבשולחן ערוך, 'חושן משפט'. 

 

כמו כן זכה כבר בילדותו לשבת 
שנים עם  8על ספסל אחד במשך 

 מרן הגאון 'כף החיים', רבי
זצ"ל,  יעקב חיים סופר

 ממעינות חוכמתו הרבה לישאוב.
אף נמנע עם הנערים  כילד,

שהחזיקו נרות וצעדו אחר מיטתו 
  של מרן הגאון המקובל,

 הסבא קדישא 
 זצ"ל. אלפנדרי שלמה ביר

עקץ אדם וגורש בבושת פנים. הגיע  יתושש
דו חברו וזמזם ליד אוזניו, והאיש הניף י
 למחצו, עד שבקושי נמלט מידיו. 

 נאנח אחד מהם ואמר לחברו: נמאס לי
השיב חברו: גם כולם מתנכלים., 

לי רע מאוד, בוא נצא למקום אחר, שם נחיה 
יצאו שני  באושר, והכל יאהבונו ויכבדונו.
 ו היתושים לדרך, עפו, עד שפגשו

 מוצצת צוף. 
עוד ף אליהם: נעצרו לנוח והציעו לה להצטר

 נמצא מקום שבו יאהבו אותנו. מעט 
 

אמרה הדבורה: "רע לכם בכל מקום, כי אתם
י גורמים נזק, אך לי טוב, אני 

דבש, והוא משתדל לשמור עלי ולהיטיב אתי.
טעות בידכם, במקום אחר לא ישתנו חייכם, 

 גם משם יסלקו אתכם בחרפה..."
 

עדיו, הוא כאשר אדם מרגיש שמצרים את צ
תולה זאת באחרים. מוטב שיבדוק את התנהגותו, 

 אולי הוא גורם צער ונזק לאחרים. 
 אם ישתדל להיטיב עם הזולת, 

 יזכה אף הוא ליחס טוב.

 בכל 

מקום 

שהצדיקים 

 הולכים

שכינה 

הולכת 

 .םעימה

 שפל, כל העושה צדקה ו
 מעלה עליו הכתוב 

 כאילו הקריב עולות וזבחים.

ה הצחוק מכלה
 .לטובה ולרעה 

 

 מה
 
 מסוף
 העולם
 ועד
 סופו

 
 מסוף
 העולם
 ועד

 סופו

 ויז'ניץ זיע"א, כלתו של הרב ברוך מסערטשל הרב   בתוו
מבעלזא זיע"א חלתה במחלה קשה, בימים שהיו  המהרי"דהקדוש 

סמוכים על שולחן הרבי מבעלזא. בכל יום היו בני הבית שולחים 
יום אחד לא התקבלה כל  מצבה לאביה,  מברקים עם ידיעות על

 א מנוח לעצמו וצערו היה רב. ידיעה, ואביה הרבי לא  מצ
 

והרבי , , , בשעות אחה"צ הגיע מברק מבעלזא
התאושש. שאל אותו בנו:"היתכן, האיש כמוהו יפול ברוחו בגלל 
ידיעה שהתעכבה?" ענה הרבי: "דע לך, שעבדתי רבות על מצות 

אצלי  ה 'ואהבת לרעך כמוך' וחשבתי שהגעתי לדרגה
 ן כל אדם מישראל. בין ילדי לבי

קר, כשהתעכבה הידיעה, נבהלתי, והבחנתי שעדיין לא ווהנה, בב
הגעתי לדרגה של אהבת ישראל אמיתית, עדין אינני מצטער בצערו 

על כן ,. ת של כל אדם אחר, כפי שהצטערתי על מחלת
הצטערתי..." להצטער בצערו של הזולת, לשאת בעול עם חבר, 

 מה איתנו?לכאוב את כאבו. ו

זן של -בדור. אך כמובן מזצ"ל היה מגדולי בעלי החסד  ישראל גרוסמן רביי
פעם. ואף ביום שישי האחרון קיבל סכום גדול לחלוקה לאברכים. הנוהג שלו היה 

לאחר קבלתו. אבל בשל מצבו ביום שישי זה, עת שכב  ת להעביר את
אירועי לב, נזכר ממש בעת הצפירה הראשונה, שמבשרת  2חלש ונטול כח לאחר 

נחת, ותוך כדי שלח את נכדו להעביר את הכסף את בוא שבת מלכתא, כי במגירה מו
 כדי ששבתם של "האברכים המקובלים" תהיה בשמחה. ד עוד 

 מפני 
שבני ישראל 

 ידעו 
 שנותן התורה 

 
הוא אמת 

ותורתו אמת  
 קיבלו 

אותה בתוקף 
 ובעוז

 זכותו תגן עלינו                זצ״ל     ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 
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  הפטרה
 "וישלח יהושע"



 

המוכרים בשוק היה תוכי  לאחדד
תה מגיעה ימדבר. כל בוקר הי

אישה , קונה דברים והתוכי היה 
 אומר לה, "מכוערת!", 

היא כועסת ומספרת למוכר והוא 
 מאיים על התוכי שיעזוב אותה ולא

יפגע בה כי היא קונה חשובה, 
 .יעשה ממנו עוף צלויאחרת הוא 

ל כלמחרת היא מגיעה והוא מסת
אתה נו.. עליה, היא אומרת לו, "

 ?" משהו רוצה להגיד
 ..מה נו אומר לה התוכי,

"""... 

הולך להתייעץ עם רופא פסיכולוג  משוגעע
שהיו לו שני תוכים בתוך כלוב אחד אדום ואחד 
 ירוק. המטורף רואה אותם ומיד משחרר אותם.

 התוכים עפים דרך החלון הפתוח לתוך עץ:
 רופא: מה אתה עושה ??!!! ה

 רץ החוצה  עוגהמש תחזיר מיד את התוכים!
שני התוכים: הוא תופס רק את   על העץ  ומצא

  האדום ומביא אותו בחזרה.
לא ראית  הרופא: למה הבאת רק את האדום?

 שהיו שניים?? 
 המשוגע: כן ראיתי, 

 ישראל אבוחצירא רביי
) רב מקובל, מוכר 1984 - 1890(

, האבא המתפלל בכינוי הבאבא סאלי
נולד בעיר ריסאני שבמחוז תפילאלת 

תר"נ  שבמרוקו בראש השנה בשנת
מסעוד  ). אביו היה רבי1890(

 וסבו היה רביזצ"ל  אביחצירא
 . היה בןזצ"ל יעקב אביחצירא

מפורסמים, שהיו לשושלת רבנים 
   .כולם בעלי מופתים

 מעמדה המרכזי של משפחת
 אבוחצירא בקרב יהודי מרוקו נקבע

יעקב  בישל ר 
קובל מ 1880 – 1807אבוחצירא 

ודיין המתואר במסורת יהודי מרוקו 
 . .כאיש אלוהים ובעל מופת

יתה ישל הבבא סאלי ה 
 .להידמות לאבותיו הקדושים

חשוב כל כך ללמוד הלכות  מדועע
יש השואלים עצמם,  ?הרע לשון

 מדוע עלי לעמול כל כך בלימוד
די לי כי הלא, 

אחזיק במידת השתיקה ומובטח אני 
   אדבר דברים רעים? שלא

 

במקרים .  ו שאלה זו
 רבים חייב אדם לספר 

את הידוע לו, אולם בגלל אי ידיעת 
 בקלות  הוא עלול  ההלכה

לעבור את תחום המותר ולחטוא 
 באיסור לשון הרע. 

 רק מי שבקי בהלכות הללו יכול
מה מותר לו לדבר  

 .ומה אסור

האמיתית. כל  זצ"ל כותב, ששמירת השבת היא היסוד לאמונה נחמן מברסלב רביי
מותם רק ובשל מעשי הצדקה צדקה ושאר מעשים טובים אותם אנו עושים מתקיימים בזוהרם

ברכות  בצדקה יש כוח ושפע רב של. א עם מעלת השבת, משום ששבת היא
 המשפיעים קדושה לעולם, אולם הם יכולים להתבטא רק בזכות השבת. 

 

הברכה והשפע, היא התגלמות האמונה בשלמותה. השבת מביאה כל דבר  שבת, שהיא מקור
 . האמונה הטמונה בה, כל הדברים בעולם חסריםהמושלם. בלי שבת, ו בעולם למקומו ותיקונו

 

על ההבנות האלוקיות והידיעות שלנו בתורה. חכמה אמיתית ,  ל דבר זה משפיע על
 לפרוח בתוכנו רק דרך השבת והאמונה. השבת כל כך קשורה לאמונה עד והבנת התורה יכולות

 .ודת האמונההשבת "סעודתא דמהימנותא", סעאת סעודת  מכנה 

הים  זצ"ל שאוני והטילוני אל מבריסק הגרי"ז בשם מרן מובאא
הנה  ."אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכםוישתוק הים מעליכם, כי יודע 

כדכתיב קודם "ויזעקו  -יונה הנביא היה נוסע באניה עם עובדי עבודה זרה
אלוהיו אפילו הכא לא תלה העונש בהםאיש אל

 

ללמוד מדברי יונה  עכ"ד הגרי"ז. כמו"כ עלינו ר אלא תלה הדבר
 עלינו בגלל ת הנביא במצבינו היום לתלות

 .עצמנו ומעשינו, ולא לתלות במעשיהם של אחרים

משה  הבוקר החל הרב אתת
זצ"ל בטבילה במקווה  זאב כץ

את  א קרה, באומרו שהוא
 הגוף לבל ישלוט בו... 

של בית שמש הלך בעניים  –וברחוב 
מושפלות כשהוא שקוע כולו 

בדבקות. כאשר היה מברך יהודים 
 –שלא נפקדו בזרע של קיימא 

שהיו , ר והמדובר
שמרו שבת וקדושה. מבטיחים לו שי

אלא היו נפקדים למעלה מדרך הטבע 
והדברים חוללו כמובן נפלאות 

– –בנפשותם 
יהודים לרוב וגם קידש ש"ש ברבים 

 בבית שמש.

כל עוד לא גילית על מה אתה מוכן 
עיקר  למות עדיין לא התחלת לחיות.

 הביטחון זה 
כשאדם אינו 

 רואה 
שום מבוא 

ומוצא 
לישועתו 

 בעיני בשר, 
והוא בוטח 
 בה' לבדו. 

 

לרבנות היו קשים מאד. שלא כמו היום, כשישים שנה מבחני הסמיכה  לפניי
שנבחנים רק צעירים, בימים ההם נבחנו גם גדולי הרבנים. השנים ההן היו שנות עלי 

 ש הגדולה, והרבה רבנים הגיעו מכל רחבי העולם. לא ידעו מי מהם לובש 
ומי מהם באמת תלמיד חכם. לא פעם מצאו ת"ח עובד במפעל כפועל דחק, ולא פעם 

 המבחנים היו בהתאם,   אדם שממלא תפקיד חשוב שלא למד הרבה תורה. מצאו
ק, מהסוגיא ועד להלכה, מוכדי לעבור את המבחנים נדרשו התלמידים ללמוד לעו

ולפוסקים האחרונים.במבחנים הללו נבחנו גדולים וקטנים, רבנים מכהנים ורבנים 
הצליח יותר זצ"ל היה הצעיר מבין הנבחנים ו מרדכי אליהוצעירים. הרב 

  .ןניסיומכולם, דבר שהיה עלול לבייש רבנים יותר מבוגרים ובעלי 
 

"ל, שהיה הרב הראשי לישראל, ואמר לו: דע לך כי צז ניסים יצחקקרא לו הרב 
אתה היית הראשון מכולם, לקבל ציון א"א. אבל זה ציון שאף אחד לא קיבל אותו. יש 

וזאת תהיה בושה בעבורם אם צעיר פה רבנים זקנים וחשובים שיושבים בישיבה, 
. ולכן אני נותן לך ציון א"ב ם ון. זה גם שכמוך יזכה במקום הרא
הרב זכה לדרגה הזאת בזכות הקדושה שלו, בזכות הפיקחות  למרות שמגיע לך א"א.

שלו ובזכות אבותיו הקדושים. הרב עצמו ידע מזה אבל לא סמך על זה, הוא עמל ויגע 
אופן שלא היו רבים כמוהו, גם בבחינת הזמן וגם בבחינת ההעמקות. היה לו בתורה ב

 מבט חד וקליטה מהירה. ואעפ"יכ הוא היה עמל בתורה בכל כוחו.

 להצלחת ורפואת 
 בת אביגיל הדסה צביה

 
 וזיווג והצלחה

רפאל ארז בן הדסה צביה
 

 אבישלום זיווג הגון
 בן אורה

 
 

,לולובתשמחה, טיפחהבןששון, אילנהבןליאור, שמחהבןדהאןיוסף, והבבתדינה, חורשידבתשרה, רימהבןניסים:נשמתלעילוי
 , אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, חספנ בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

 , מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב
  פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן

 

ִים ֶאֶרךְ ' ה א ֶחֶסד ְוַרב ַאּפַ ע ָעֹון ֹנׂשֵ ה ָוָפׁשַ ה לֹא ְוַנּקֵ  , ְיַנּקֶ
ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד  ).יח, יד במדבר( ּבָ

 אחד כתוב, בפסוקים סתירה לכאורה הקשו) א"ע ז ברכות( בגמרא 
ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד" ומרא  על האבות עוון את נותן ה"שהקב משמע", ּבָ

ִנים ַעל ָאבֹות ֽיּוְמתוּ  לֹא אומר אחר פסוק ואילו, כך על ומענישם הבנים  ּוָבִנים ּבָ
ֶחְטאוֹ  ִאישׁ  ָאבֹות ַעל ֽיּוְמתוּ  לֹא תוּ  ּבְ  הבנים שאין משמע), טז, כד דברים( יּוָמֽ

 .תיהםאבו בעוון נענשים

 כשאין - הא, בידיהם אבותיהם מעשה כשאוחזין - הא, הגמרא 
 והולכים אבותיהם במעשה הבנים אוחזים אם. בידיהם אבותיהם מעשה אוחזין
 מיישרים הבנים אם אך, אבותיהם עוון על גם נענשים שהם הרי, הרשעה בדרך

 .אבותם עוון על נענשים שאינם הרי, אבותם בדרך הולכים ואינם דרכיהם

 , לטורפו ורצה בשועל שפגע לזאב משל כך על מביאים 
 שלד כולי, בשר הרבה בי אין, אותי לאכול לך כדאי לא, "השועל לו אמר
 והזאב". בשר בעל אדם ותטרוף, האדם בני נמצאים ששם לעיר תכנס, עצמות

 .כך על ויענשו, אדם בני לאכול להם שאסור לעומתו טען

 מה לו שאין לזאב השיב), ב"ע סא ברכות( שבחיות הפיקח אשהו 
ִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד כתוב, לדאוג  מקבל הבן ורק העבירה את עושה אתה, ּבָ
 מעל עבר בדרכו אך, העיר לכיוון ללכת ואחל הזאב התרצה. העונש את

 השועל על וזעם הזאב לצעוק התחיל, לבור ונפל מראש שהוכנה מלכודת
 אמת הן, "לזאב ואמר השועל זאת שמע, עונש כך על יקבל שלא לו שאמר

 העונש את מקבל הנך אלא, כעת לעשות שרצית המעשה על עונש מקבל שאינך
 לעשות רצית בעצמך אתה שגם כיון נענש ואתה, אדם בני שטרף אביך של

 .אבותיו מעשי על גם לוקה – בידו אבותיו במעשה באוחז!", זאת

 בתשובה ולשוב העבירות מן ולהתרחק להיזהר צריכים מהכ עד 
 .אמן, השלימה ישראל בישועת בקרוב נראה כך ובזכות', ה לפני שלימה

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 

, תזהה את 
 הדרך לפתרון. זוהי תחילת
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