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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 פנחס   -   נפלאים 

 
 ”פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן” (כה, יא)

של   משפחתי  ייחוס  מפרטת  התורה  בהן  הפעמים  הן  נדירות 
 מישהו יותר משני דורות. 

שבשלה  מסוימת  נקודה  מהפירוט  חז”ל  לומדים  כזו  פעם  בכל 
משמו של האב גם את שמו של הסב או מעבר הוסיפו לפרט חוץ  

 לכך. גם אצל ”פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן”.

 ”לפי שהיו השבטים מבזים אותו”, אומר רש”י.
 לבזות? את פנחס? 

אז ככה: אבא שלו, אלעזר הכהן הגדול בהווה. סבא שלו, אהרן, 
סבא בעולם.  הראשון  הגדול  הדור.  -הכהן  גדול  היה  עמרם  רבא 

 אדון הנביאים, הדוד. -משה רבנו 
'מוכרחים להבין איך קורה שנכד 
שבט  נשיא  רוצח  מיוחס  כזה 
צקצקו  ישראל?'  כל  לעיני 
רחמנות   'ממש  לשון.  המבזים 
בושות'.   אילו  המשפחה.  על 
הסבא   בגלל  שזה  להיות  חייב 
מצד האמא, יתרו. הוא הרי היה  
כנראה  זרה,  לעבודה  כומר 
משם 'ירש' פנחס כאלה מידות  

 גרועות. 
מה  ו לנו  מספרת  התורה  למה 

 לחששו 'הנשמות הטובות'? 
 *** 

החלון”,   את  בבקשה  ”תסגור 
 ביקש יאיר. ”קר לי”.

”אין מצב לסגור”, התנגד בועז.  
 ”חם לי”. 

בשעה   בצפון  נתקעו  שניהם 
תחבורה   ללא  בלילה  מאוחרת 
ציבורית. קשיש טוב לב שראה 
לישון   אותם  הזמין  במצוקתם 
החשוך   בחדר  הריק.  בביתו 

בועז בצד ימין ויאיר בצד   שכב
 השני של החדר. 

וסגר את החלון. הוא עוד לא הספיק   כשהקור התגבר קם יאיר 
ופתח את החלון. לצעוק ולהעיר  להתכסות שוב וכבר קם בועז 

החלון   את  ולסגור  שוב  לקום  אבל  יאיר,  יכול  לא  הזקן  - את 
 בהחלט כן. 

 כמובן שבועז פתח אותו שוב. 
נ ויאיר  עברה  השעה  לי מחצית  קר  בבקשה,  ”בועז,  בטוב.  יסה 

 מאוד. אני סוגר את החלון”.
בועז לא הסכים. הוא לא יכול בלי 

 חלון פתוח לנשום קצת אוויר. 
עברו,   והשעות  חלפו  הדקות 
האשמורה   אחרי  שם  אי 
השניים  נרדמו  השלישית 

לזמן קצר עד שיפציע הבוקר. 

 אף אחד מהם לא הסכים לוותר והחלון נפתח ונסגר חליפות. 
גילו   שינה,  מחוסר  כואב  ראש  עם  בבוקר  להתעורר  כשהצליחו 

אין   -יאיר ובועז לתדהמתם שבמסגרת שסגרו ופתחו כל הלילה  
 גית...בכלל זגו

 *** 
ראיתי שהביאו לתרץ כך: התורה מלמדת אותנו כיצד היא דרכם  

הולכי   ולהיזהר.  אותה  לזהות  שנדע  רכיל,  הולכי    רגיל של 
 מחפשים פיקנטריה. פרטים עסיסיים על האובייקט התורן. 

הם יחפשו    -אם הם לא ימצאו אותה באדם שעליו הם מדברים  
עגלים   שפיטם  האמא  מצד  לסבא  עד  יגיעו  ובסדקים,  בחורים 

 לעבודה זרה.
גוי. לא    לא חשוב שאז הסבא היה

התגייר   הוא  כך  שאחר  חשוב 
לא   רבנו.  משה  היה  וחתנו 
יתרו   של  בניו  שמבני  חשוב 
ישבו בלשכת הגזית. אפילו לא 

זה שעליו    - חשוב שהנכד שלו  
הציל את  -מוציאים דיבה כעת  

קטלנית   ממגפה  ישראל  כלל 
״בקנאו את קנאתי בתוכם ולא  
ישראל   בני  את  כיליתי 

 בקנאתי״.
ר הולכי  אותם  כן,  ניצלו  כן  כיל 

לא פחות ולא יותר בזכותו של 
 האיש עליו הם מדברים. 

אין להם שום מילה רעה להגיד  
חייב  הרי  'משהו'  אבל  עליו, 
מזכירים   הם  אז  להיות, 
עגלים   אמו  אבי  ״שפיטם 

 לעבודה זרה״...
זה מה שדייק רש"י: "לפי שהיו  
לפיכך   אותו,  מבזים  השבטים 
 בא הכתוב וייחסו אחר אהרן".

 תחילה)(במחשבה 
 

”צרור את המדיינים והכיתם אותם כי צוררים  
 יח)-הם לכם בנכליהם על דבר פעור”(כה, יז

כזכור, בלעם שלא הצליח לקלל את ישראל, העניק עצה לבלק  
ומגפה   בפיתוי  שנפלו  העם  מן  היו  פריצות.  ידי  על  להחטיאם 
בן  זמרי  של  נוראה  התרסה  הייתה  מכך  לבד  בישראל.  פרצה 

קנאתו של פנחס והשיבה את חמתו של הקב”ה  סלוא, שנגדעה ב
 מעל בני ישראל. 

למשה  השם  מצווה  כעת 
ממד נקמה  לצאת לקחת  ין: 

 למלחמה.
מרדכי   רבי  שואל  להבין,  יש 
גשמי   דבר  על  קמינצקי: 
אולם   גשמי,  בדבר  משיבים 

בלי 
 .
  

 .

מ
כ

לי 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

דוד.
כד
בט
קו 
ת  
  .'
א  
ה  
ה 
ת  

ה  

  ,”

ז.  

ה  
ה  
ה 
ון  
ך  
ד 

לע
לא

ח
ו

ח
י

ח
מ
כ
״
כ
ב
כ
ל
ה
א
ע
ל
״
ל
ז
ה
ב

”

ד.
ד 
 

ל

 "ַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים" (ָאבֹות ב, טו)
ר ְפַרְיְנד ָהָיה  ֶזה 'ֲאִניַהַרַה"צ ר' ָאׁשֵ ָבר ּכָ אֹוֵמר: ֵאין ּדָ

 ֵיׁש ַרק 'ֲאִני ַעְצָלן'... -ָעֵיף' 
ְגַלל ֲעֵיפּותֹו, ֻעּלָה ְמֻסּיֶֶמת ּבִ ק ִמּפְ ָהָאָדם ִמְתַחּמֵ ׁשֶ ּכְ
קּות  -ָעָליו ִלְבּדֹק ֵהיֵטב ִעם ַעְצמֹו ֶאת ְמקֹור ַהִהְתַחּמְ

ּלֶה מּול ֵעי ְתּגַ י ְנִעיָמה ּתִ ְלּתִ ָניו: הּואְוָהֱאֶמת ַהּבִ
ל... ׁשּוט ִמְתַעּצֵ  ּפָ

ן... ַרק ָמה? ַאל ר ָלֶלֶכת ִליׁשֹ ּתָ ּמֻ רּור ׁשֶ י: ּבָ אֹוֵמר ָהַרּבִ
ה ּטָ ה ּבֹוֵרַח ַלּמִ ִריָחה! ִאם ַאּתָ ן ִמּתֹוְך ּבְ ֵלְך ִליׁשֹ ּתֵ
ה ֵמִביא ַעל ק ֵמִהְתמֹוְדדּות, ַאּתָ ִמּתֹוְך ָרצֹון ְלִהְתַחּמֵ

ּיֹות שהקב"ה ֶהֱעִניקַעְצְמָך ִנּתּוק, ּוְמבַ  ז ֶאת ָהֵאֶנְרּגִ ְזּבֵ
ָך... ף ִמּמְ  ְלָך, נֹוֵתן ָלֶהם ְלִהְתַנּדֵ

ה הֹוֵלְך ָלנּוַח  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ה זֹאת ִמּתֹוְך ָרצֹון -ּכַ ֲעׂשֵ
ָבה ֶלֱאֹגר ּכֹוחֹות  יְך ָהְלָאה -ּוַמֲחׁשָ ְכֵדי ְלַהְמׁשִ ּבִ

לֹות עָ  ּטָ ימֹות ַהּמֻ ׂשִ ֶליָך, ִמּתֹוְךּוְלַמּלֵא ֶאת ַהּמְ
ַלח אֹוְתָך ם ׁשָ ֵ ַהׁשּ ִליחּות ׁשֶ ְ ית ַלׁשּ ַאְחָריּות ֲאִמּתִ

 ֵאָליו!

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 פנחס   -   נפלאים 

 
המדיינים לישראל לבין  הרוחנית שגרמו  הנפילה  מה הקשר בין 

לק היה  מוטב  נגדם.  למלחמה  צום  יציאה  לקדש  עצרה,  רוא 
 ולשוב בתשובה. אבל מלחמה?!

 *** 
זמן קצר לפני מלחמת העולם השנייה, הצליחו לארגן משלוחים  
העלולה   שריפה  אבק  חבית  על  שישבה  מאירופה  ילדים  של 
מכן  לאחר  נודעו  אלו  משלוחים  לאנגליה.  רגע,  בכל  להתלקח 

 טרנספורט” (הובלת ילדים).- בשם ”קינדר
היהדות החרדית שקיבלו את הילדים בלונדון, ניסו לשכן עסקני  

אותם בבתי יראי השם כדי שימשיכו לקבל חינוך יהודי כשר כפי 
שהיה בבית הוריהם. אלא שמספר המשפחות החרדיות שיכלו 

היה    -מבחינה כלכלית    - לאמץ ילד  
 מועט מאוד. לעומת זאת,

החילוניות   למשפחות 
ילדים   לאמץ  שרצו  היהודיות 

העסקנים   -אלו   אבו  לא 
בבתים   שכן  אותם,  לשלוח 
מדרך   לבטח  יסורו  אלה 

 אבות. 
ההיא,  בעת  לונדון  ראב”ד 
יחזקאל  רבי  הגאון 
עצמו   על  נטל  אברמסקי, 
הדרוש   המימון  את  להשיג 
אלו  ילדים  של  לחינוכם 
משפחות  בבתי  ולאימוצם 

 שומרות תורה ומצוות. 
בין היתר, הוא התקשר לגביר 

, יהודי, גדול המתגורר בלונדון
תורה  משמירת  רחוק  אבל 
הטלפונית  בשיחה  ומצוות. 
”בבקשה,   הרב:  התחנן  איתו 
פיקוח  מדובר כאן בעניין של 

 ” -נפש! אנא 
קול   אותו  קטע  הרב!”  ”כבוד 
של  השני  מעברה  נזעם 

בבית   ”גדלתי  השפופרת. 
אבא   חלתה,  אחותי  קטן  ילד  כשהייתי  ומצוות.  תורה   - שומר 

בש שבת  לחלל  מעז  היה  בעולם  שלא  מצב  אותי   -ום  שלח 
מזרזני   שהוא  תוך  הרופא,  את  להזעיק  השבת  יום  של  בעיצומו 

 שהרב פסק שזהו 'פיקוח נפש'.
הדור,  מגדולי  לאחד  מוסר  להטיף  הגביר  המשיך  נפש”,  ”פיקוח 
הזה  להשתמש במושג  יכול  אתה לא  אנוש.  חולה  של  מצב  ”זה 

שמתחשק  מה  כפי  זולה  בצורה 
ר פתח לך. תסלח לי”, מצא הגבי

להתחמק מבקשת הרב, ”אבל  
אני לא יכול להמשיך לשוחח 
לא  כשאתה  זה  בנושא 

הראוי   הערך  את  מעניק 

 למושגים שחיים ומוות תלויים בהם”...
ימים מספר חלפו. בליל שבת, בעיצומה של סעודת שבת בבית  

קיים    -הגביר   מסורת  אבל  היה  לא  מצוות  צלצל    -ששומר 
הגויה   המשרתת  הבית הטלפון.  לבעל  השפופרת  את  העבירה 

 תוך שהיא מסבירה שזו שיחה דחופה מאוד. 
”מדבר אברמסקי”, נשמע הקול מעברו השני של הקו. פני הגביר 

 החווירו. 
”עכשיו אתה מאמין לי שמדובר בעניינים של חיים ומוות?! אם  

 ”  —אני מתקשר אליך בעיצומה של שבת עבור הילדים הללו 
 *** 

מדי קמינצקי    -ן  מלחמת  הרב  כפעולה   -מבאר  נעשתה  לא 
גשמית שבאה כתגובה לנפילה  
בני  את  לימד  הקב”ה  רוחנית. 
אדם  לדורות:  מסר  ישראל 

מוטלת   בסכנה, שרוחניותו 
עליו לאזור את כלי מלחמתו 

 ולצאת למלחמה על חייו! 
לפי החשיבות שמעניק אדם  
נתפסים   החיים  כך  לדברים, 
כחיי   או  שעה  כחיי  אצלו 
החיים,  תחומי  בכל  עולם. 

ממאכל   כשרות   -החל 
שידוכים   היגיינה;   - לעומת 

בריאות;   לעומת  רוחניות 
ערכים לעומת    -חינוך ילדים  

מגורים   מקום   - נוחות, 
ועוד   איכות,  לעומת  סביבה 

 ועוד. 
 (במחשבה תחילה)

 

ואבירם   דתן  ״הוא 
העדה״         קריאי 

 (כו, ט) 
פלא והפלא, שני אלה שחז״ל 
דורשים אותם לרשעות מתחילה ועד סוף, מקבלים את התואר  

 'קריאי העדה'. הייתכן? 
בספר 'אלף המגן' ביאר זאת על פי משל נאה: יהודי מכפר קטן 
וחשובה. השדכן הצטייד   קיבל הצעת שידוך לבתו מעיר גדולה 
הוא   המדובר  שאבי  קהילה  אותה  מטעם  וחתום  רשמי  בכתב 
ראש הקהל בעיר ההיא. אבי הבת התלהב מאוד ורצה להתקדם  

שהספיק רעייתו  אך  השידוך,  לברר  עם  קצת  הודיעה -ה 
בעיניה  קובעת  לא  שהתעודה 
כלום ויש לנסוע למקום ההוא  

 ולברר על המשפחה. 
היהודי   נסע  ברירה  בלית 
שכולם  לדעת  ונוכח  למקום 
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 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 

היה    -

ת  
 

  
  

  
 

  

  
 

גש
ר

פ

ם  ַעל ׁשֵ דֹוׁש ָאַמר: ַהּבַ ַהּבֹוֵרא ַמֲעִדיףטֹוב ַהּקָ
ע  הוּא ָרׁשָ ע ַהיֹּוֵדַע ׁשֶ יק -ָרׁשָ ר ַצּדִ ֵמֲאׁשֶ

יק... הוּא ַצּדִ  ַהיֹּוֵדַע ׁשֶ
יק ּדִ יו ְוַהּצַ ע ַעל ַמֲעׂשָ ּקּון: ָהָרׁשָ ֵניֶהם ְצִריִכים ּתִ י ׁשְ ּכִ

בֹו ַהגָּ  ע ְלָפחֹות מּוָדע ְלַמּצָ ֲאָותֹו, ֲאָבל ָהָרׁשָ רּוַע,ַעל ּגַ
הּוא ָזקּוק ְלִתּקּון  ַאְוָתן? הּוא -הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ְוִאּלּו ַהּגַ

ּלֹו! ֲאָוה ׁשֶ ן ֶאת ַהּגַ הּוא ָצִריְך ְלַתּקֵ ֵאינֹו מּוָדע ְלָכְך ׁשֶ
ָלם... ָבר ֻמׁשְ הּוא ּכְ טּוַח ׁשֶ  הּוא ּבָ

ּקּון  הּוא ָצִריְך ּתִ ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ ֵאין ִסּכּוי -ְוָאָדם ׁשֶ
ׂש אֹותֹו...ׁשֶ   הּוא ְיַחּפֵ

ל דֹוׁש: ֵהיָכן ָמָצאנּו ֶאת ַהֶהְבּדֵ ם ַהּקָ ַעל ׁשֵ אֹוֵמר ַהּבַ
ֵניֶהם? ל ַהּבֹוֵרא ִלׁשְ ה ׁשֶ ִגיׁשָ  ּבְ

תֹוְך ֻטְמֹאָתם', ם ּבְ ֹוֵכן ִאּתָ ע ֶנֱאַמר 'ַהׁשּ ַעל ָהָרׁשָ
ל עֹוָלם ִנְמָצא ַיַחד ִאּתֹו, ְוִאּלּו ַעל ַהּגַאַ  ְוָתןֲהִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָמדֹור ֶאָחד'...  ֶנֱאַמר 'ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור ּבְ

 

ל אֹור  יְנָקא) -(ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ְסּפִ
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 מעקמים את האף למשמע השם.

 ״אבל הוא ראש הקהל״, טען לעומתם.
זמן  באותו  התאריך:  על  הבט  ״אבל  פיקח,  לו  השיב  ״נכון״, 

ם על האזור ורק מחמת שהוא שיתף איתם השתלטו הבולשביקי
 התמנה לראש הקהל״... -פעולה במסירות והלשנות 

זהו שאמר בהמשך הכתוב ״אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת 
שהפך  המינוי  כתב  על  שחתום  התאריך  על  תסתכל  אם  קרח״, 

תבין מי מינה   -אותם ל'קריאי העדה', ותראה מתי הוא התרחש  
 .. אותם ותבין מי הם היו.

 (במחשבה תחילה)
 

יותן  פקודיו  לפי  איש  נחלתו...  תרבה  "לרב 
 נחלתו" (כו, נד) 

 -ה'שפתי כהן' על התורה ביאר בדרך רמז: ”לרב תרבה נחלתו”  
לפי מה שהרבה אדם תורה ומצוות בעולם הזה, כך תרבה נחלתו  

 לעולם הבא.
בספר 'חידושי שמואל' ביאר לפי דבריו המשך הפסוק בדרך רמז 
”איש לפי פקודיו יותן נחלתו”, ש'פקידה' היא לשון חיסרון, כמו 

לפי מה  -שנאמר ”וייפקד מקום דוד”. אם כן, ”איש לפי פקודיו” 
 שמחסר אדם מממונו ונותן לצדקה, ”יותן נחלתו”.

 (במחשבה תחילה)
 

"ותקרבנה בנות צלפחד ... למשפחת מנשה בן  
 יוסף" (כז, א) 

והלא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך  כתב רש"י, "למה נאמר,  
יוסף חיבב את הארץ שנאמר והעליתם את עצמותי וכו' ובנותיו  

 חבבו את הארץ שנאמר תנה לנו אחוזה". 
לכאורה היינו מבינים ששבחו של אדם גדול יותר אם הוא משיג  
מעלה מכח עצמו, ולא בגלל שלמד מאבותיו, ואילו כאן משמע 

בכך שחיבבו את הארץ כיוסף זקנן,   ששבחן של בנות צלפחד היה
לאדם  הוא  יותר  גדול  שבח  תורה  דעת  פי  שעל  מכאן  רואים 
העושה מחמת שלומד מאבותיו מאשר מי שעושה מעצמו, כיון  
כאילו   וחש  המעשה,  עשיית  בעצם  מסתפק  מעצמו  שהעושה 
מסתפק  אינו  מאבותיו,  שלומד  מי  אך  חובה,  ידי  יצא  כבר 

לעשותו, על כן הוא מוסיף    ויבכמחבמעשה עצמו, שכן חש הוא  
 בו חביבות יתירה והנאה מושלמת והרי זה מעשה מושלם יותר. 
 (רבי משה פינשטיין)

 

העדה   בתוך  היה  לא  והוא  במדבר  מת  "אבינו 
בעדת  ה'  על  הנועדים 

 קרח..." (כז, ג) 
הקדוש  הגאון  בשם  שמעתי 
זי"ע,   חינוך  מנחת  בעל 
לאבד"ק   כשנתמנה 
אחר בסמוך  מיד  י  טארניפאל, 

הוא   איך  לו  וסיפר  עירו  מתושבי  אחד  איש  אליו  בא  התמנותו 
לפועל   הדבר  שהוציא  שזכה  עד  הבחירה  בעת  בעדו  לחם 
שימנוהו לרב, יען היו הרבה שונאים ומתנגדים לדבר הזה וכיוצא,  
לאחזוקי  כח,  יישר  לו  השיב  זצ"ל  חינוך  מנחת  בעל  והגאון 

יש הזה לדון  טיבותיה בעד אהבתו כראוי, ואחרי זמן קצר בא הא 
לפניו עם אחד, ומיד הכירו ואמר לא אשב בדינך ולא אזדקק אני  
לזה, יען שספרת לי כי היית לוחם בעדי שימנו אותי לאב"ד נגד  
המתנגדים לי בדבר הזה, והרי זה כשוחד דברים מעיקרא, (ואולי  

לבא זמן מה מקודם לספר    הבתחילהבע"ד    תכוונוכנראה היה זה  
 שר עשה בעד הבחירה כנ"ל). הגדולות והנפלאות א

ואמר הגאון הנ"ל כעת נתיישב לי הכתובים בפרשת פנחס שבאו 
מת  "אבינו  ג)  (כז,  אליו  ואמרו  רבינו  משה  אל  צלפחד  בנות 
קרח",   בעדת  ה'  על  הנועדים  העדה  בתוך  היה  לא  והוא  במדבר 
החולקים   ולכאורה קשה מה זה נפקא מינה אם היו בעדת קרח 

ון שמת מגיע לבניו ירושה ומה נ"מ במעשי על משה או לא, הא כי
ירושת בניו או בנותיו, אלא כיון    ן לענייהאיש הנפטר בחיים חיותו  

האלו שאבינו לא היה מהחולקים  שאמרו למשה רבינו הדברים 
זה  החשיב  ע"כ  מפלה,  להם  שהיה  קרח  בעדת  עליך  ומנגדים 
  משה רבינו לשוחד דברים, ולא נזדקק לדינם עוד, ע"כ נאמר שם

 ויקרב משה את משפטן לפני ה' עכ"ד הגאון הנ"ל. ודפח"ח. 
 מונקאטש) -(דברי תורה 

 

 "יפקד ה׳ אלוקי הרוחות״ (כז, טז) 
כבר   העדה,  על  אחר  איש  במקומו  להעמיד  משה  ביקש  מדוע 

 בחייו? 
משה ידע שמצד הדין, היו צריכים בניו לרשת את מלכותו, ואולם 
ידע גם שלטובת עם ישראל, ראוי למנות עליהם מנהיג, שישכיל  
להבין ולסבול את הלך רוחו של כל אחד ואחד מהם, ומאחר וידע 
משה שבניו אינם כך, חשש שמא אם ימנו אחד מהם, יזיק הדבר 

לשנות מדין התורה, של . מאידך גיסא, גם לא רצה משה  לישראל
 ירושת המלך. 

כדי   משה,  שמצא  האלו,    עלהימנהעצה  החששות    ה היית משני 
לסלק את עצמו ממלכותו עוד בחייו, ולבקש מה' יתברך למנות  
ירושת  דין  התבטל  כזה  באופן  שימות.  בטרם  עוד  אחר,  מנהיג 
המלך, שהרי במותו כבר איננו מלך, ועל כן ממילא אין המלכות  

לבניו,   לעבור  מלבחור    ןמכיווצריכה  מניעה  כבר  אין  גם  שכך, 
 מנהיג אחר, ראוי ומתאים לתפקיד.

 משה)(תורת 
 

להם   אין  אשר  כצאן  ישראל  עדת  תהיה  "ולא 
 רועה" (כז, יז) 

קשה דבר   ,לכאורה  תלה  א. 
ישראל   תלה  קטן,  בדבר  גדול 
ב.   ורועה.  בצאן  ומנהיגם 

' רועהכתב  להם  אין    ' אשר 
הוא   הנהוג  דדבר  דמשמע 
להם   יהיה  שלא  צאן  אצל 

 רועה, והלא באמת אינו כן.  

דת 

  
י  ר

ל
ג

ררוע

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 
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יחזקאל ז"ל משינאווא דהענראמר ה ין בזה הוא, דהנה  ה"צ רבי 

זאת ידע משרע"ה היטב שהקב"ה ימנה מנהיג על ישראל, אבל 
יכו  שלא  ישראל  על  מנהיג  הקב"ה  שימנה  לטובת וביקש  כלל  ן 

עצמו, ולא יהיו ישראל כצאן אשר אין להם רועה פי' כמו הצאן 
ן לרעות את הצאן רק  ואשר יש להם רועה אבל הרועה אין מכו

בתו ליהנות מחלבם ומגיזת עורם לרעות את עצמו ולהנאתו ולטו
ה'   עדת  תהיה  ולא  שפתיו  במתק  משרע"ה  כוון  ולזה  ומבשרם 

 כצאן אשר אין להם רועה ודפח"ח. 
 החדש) -(דברי יחזקאל 

 

 "ונתתה מהודך עליו" (כז, כ) 
מי שזוכה להיות קרוב לגדולי הדור, מקבל את ה'הוד' המושפע 

באשר אדם  לכל  והמוענק  נלמד הוא.  -מהם  הבא  מהסיפור 
לכל   עצמם  את  מקרבים  ישראל  עם  של  האמיתיים  שגדוליו 

 יהודי, וגם לילדים, ועל אחת כמה וכמה לילדים 'מיוחדים'. 
פאם   יעקב  אברהם  רבי  הגאון  על  המופלאים  הסיפורים  אחד 
זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ודעת' בארה"ב, מוסב על 'החבר הטוב'  

ד שסבל מ'תסמונת דאון',  שהיה לראש הישיבה, בדמותו של היל
 ומצא אצל הגר"א פאם אוזן קשבת לדבריו. 

הישיבה,  ראש  של  תולדותיו  בספר  האחרונים  הפרקים  אחד 
הלבבית   היחסים  מערכת  את  מתאר  כולם',  על    ה שהיית'אהוב 

 בין הרב פאם לאותו ילד.
בין   מתרוצץ  שהוא  מקרים  יש  הכנסת,  לבית  מגיע  כזה  כשילד 

רים ומטפס על הגבעות, ויש המנסים המתפללים, מקפץ על הה
 לגעור בו ולהשתיקו. אצל הרב פאם התנהלו הדברים אחרת. 

גדול,   רעש  ועושה  הכנסת  בבית  ומסתובב  רץ  הילד  כשהיה 
רק  שלא  פאם  הגר"א  להם  להשתיקו, הסביר  ניסו  והמתפללים 
יתכן   אלא  וכידוע),  יעזור,  לא  שזה  (מפני  להשתיקו  טעם  אין 

 ת התפילה של הילד ההוא. שזו היא צור –בהחלט 
מה אנחנו יודעים, אנשי בשר ודם, מהמתחולל בנפשו של הילד? 
איזו   מראש  וקבע  זו,  בצורה  אותו  שברא  יתברך,  השם  רק 
שיתכן  יודע  לבדו  הוא  לגדלו,  תזכה!)  כן,  (כן,  תזכה  משפחה 
שההתרוצצות של הילד בבית הכנסת יש בה מעין 'ריקוד' לכבוד 

יכול אנחנו  ואיך  השתדל השם,  הישיבה  ראש  להשתיקו?!...  ים 
היה  ודי  דבריו,  לכל  והאזין  מרובה,  בסבלנות  אליו  להתייחס 
עם  לנהוג  כיצד  הקהל  לכל  להוכיח  כדי  הזו,  ההתנהגות  בעצם 

 הילד.
פעם, ביום שמחת תורה, הגיע הילד לבית הכנסת עם ספר תורה  
הילדים  שכל  שבעוד  אלא  הילדים.  של  כדרכם  מנייר,  העשוי 

תורה  האחרי ספר  אינו  בידם,  אוחזים  שהם  שהספר  מבינים  ם 
התורה  ספרי  כל  את  כשהוציאו  זאת...  הבין  לא  הוא  כשר, 
סביבם, ואחר כך קראו בהם, בא הילד ב'טענה'  ורקדו  מההיכל, 

 אל הגבאי מדוע לא רוקדים גם בספר שלו...
הרי   כזו;  לטענה  היישוב  מן  גבאי  של  תגובתו  על  לרגע  נחשוב 

ה הטוב  ויפטרנו במקרה  בלגלוג,  מהולה  לטיפה  לילד  ייתן  וא 
פני  -כלאחר הם  כך  לא  יד... 

האם  כלל?  בדרך  הדברים 
 זו היא ההתייחסות? 

הישיבה,   ראש  אל  ניגש  לדבריו,  מתייחסים  שלא  הילד  כשראה 
 והציג את ה'טענה' שלו. ומה השיב לו הגר"א זצ"ל?

 האם דחה אותו בשתי ידיו? לא ולא.
חזירו את כל ספרי התורה להיכל, הוא הוא אמר לילד שלאחר שי

 ירקוד ויקרא גם ב'ספר' שלו...  –ראש הישיבה  –בעצמו 
כך?! לאחר שהחזירו  -ומה אתם חושבים שהרב פאם דיבר סתם

הנייר שלו, -את כל הספרים ביקש הרב מהילד שיביא את ספר
הכנסת  בבית  שנשאר  מהקהל  וחלק  הראית',  'אתה  ואמר 

כשהיל ל'ריקודים',  'ספר  הצטרף  עם  עוז  בכל  ומקפץ  מכרכר  ד 
התורה', ומרגיש את עצמו 'בעננים'... לאחר מכן ניגשו ל'קריאת  
'הצגה'   עורך  פאם  כשהגר"א  הבימה,  על  הונח  ה'ספר'  התורה'. 

עצמו עולה לתורה, ככהן, ואומר את ה'ברכות', בלי -שלימה, והוא
 שם השם כמובן, ואחר כך לוי וישראל, וכו'. 

 מסירותו של הגר"א פאם לאותו ילד! עד כדי כך הגיעה 
הנהגתו בחיים של אותו גאון וצדיק, הגר"א פאם, שידע   ההייתזו  

להתייחס לכל אדם ואדם כפי מה שהוא. הנהגה זו, כשכל הקהל  
רואה ולקח דוגמא חיה איך צריכים להתייחס לנבראים שכאלה, 
שאנשים   ברור  שהרי  האדם.  לבני  שיש  הטרוניות  את  מורידה 

בטענותשנולדו   פעם  מדי  לבוא  עלולים  כאלה,  ילדים  -להם 
ילדיהם   ואילו  כזה,  ילד  נולד  אצלי  דווקא  'מדוע  בסגנון  ומענות 

 של השכנים בריאים ושלמים, ואין להם כל בעיה'! 
בין   נכלל  הוא  הנ"ל,  באופן  הילד  אל  התייחס  פאם  וכשהגר"א 
עוז   'תנו  הפסוק  את  מקיימים  שהם  נאמר  עליהם  הצדיקים 

ממנו    לאלוקים', ומורידים  אותו,  'מחזקים'  הם  שכביכול  דהיינו 
 את הטרוניות של בני האדם. 

 (ברכי נפשי)
 

 ״ושעיר עיזים אחד לחטאת״ (כח, טו) 
 ״אמר הקב״ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח" (רש״י).
ויש להבין: אם הקב״ה כביכול חטא במיעוט הירח, מפני מה אנו, 

 שצריכים להביא חטאת על כך בראש חודש?!בני ישראל, אלו 
״אי   טענה  הרי  הלבנה  נפלא:  באופן  ביאר  תודה'  'לחמי  בספר 
לה   השיב  כך  ועל  אחד״,  בכתר  שישתמשו  מלכים  לשני  אפשר 
הקב״ה ״לכי ומעטי את עצמך״. אלא שאם כן, היה הקב״ה צריך 

 לכאורה להגדיל את החמה ולא להקטין את הלבנה.
גנוז   שהוא  משום  החמה,  אור  את  להגדיל  היה  ניתן  לא  אולם 
על  המדרש  בשם  רש"י  שהביא  כפי  לבוא,  לעתיד  לצדיקים 
כדאי   שאינו  ״ראהו  טוב״,  כי  האור  את  אלוקים  ״וירא  הפסוק 

 לעתיד לבוא״.  להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים
״אמר הקב״ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח״, שאילו  
לא חטא האדם והיו רשעים בעולם, לא היה צריך לגנוז את אור 
את  למעט  צורך  היה  ולא  אותו  להגדיל  היה  ניתן  ואף  השמש 

 הירח. 
 (במחשבה תחילה)
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
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20:26
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 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

    יֵאּוׁשן ֵאי -ִּפיְנָחס ת ָּפָרַׁש 

שלך  -חטפי גם את, וכל מה שיעלה בידך
 ". הוא

 

היצר הרע בעניין התפילה. כך הדבר גם 
מתגבר על האדם ומפיל עליו עצלות 

אם האדם הפסיד כמה  ומחשבות זרות.
תפילות וברכות בגלל היצר, אל לו להיות 
טיפש ולהפסיד את שאר הברכות. אדרבה, 
ינסה לחטוף בכל יכולתו מה שניתן, וכל 

 שלו לבדו.   -הרווח שיעשה
 

ניין ה'חפץ חיים' הוסיף שם, שכך הוא גם בע
לשון הרע. היצר הרע מרמה את האדם שאין 
שום תועלת במה שיתעורר לא לדבר דיבורים 
אסורים. הרי בלאו הכי הוא נכשל הרבה 
פעמים בדיבורים אסורים, ולא יצליח להפסיק 

 לגמרי את מנהגו הרע. 
 

צריך להשיב על כך ליצר הרע שגם אם בחלק 
אין סיבה שיוותר מראש  -מהזמן הוא נכשל

כול וידבר דיבורים אסורים ללא כל על ה
הגבלה. אדרבה, כל פעם שמונע עצמו 

הרי זה חשוב ויקר  -מלחדבר דיבור אסור
על כל דיבור שהאדם חוסם אצל ה' יתברך. 

את פיו ולשונו ועומד בניסיון, הרי הוא זוכה 
לשכר גדול, שאין כל מלאך ובריה יכולים 

 לשער.    

 ה'תשפ"א תמוזכ"ג 

ַּתֲעֶׂשה ֵּבין בספרי מבואר: "וְֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשנִי 
מגיד שאם לא הקריב  - (במדבר כח, ד) ָהַעְרָּביִם"

את התמיד של שחר, מקריב את התמיד של 
 בין הערביים.

 

צריך לדעת שזה רמז גדול לכל אחד ואחד: 
כשם שבקרבן התמיד, אם לא הקריבו תמיד 
של שחר, מכל מקום מקריבים תמיד של בין 

 הערביים. 
 

אם לא למד  -אחדכך גם בעבודת ה' של כל 
כראוי או לא התפלל בחצי הראשון של היום, 
לא יחשוב שהפסיד את כל היום ואין טעם 
שיחזור ויתחזק בחצי השני של היום. אדרבה, 

 ישים נפשו בכפו ויתחזק ביתר שאת. 
 

גם בתפילה עליו לנהוג כן. אם לא כיוון בחלק 
מהברכות, לא יתייאש ויאמר: "כיוון שבטלה 

כולה". אין שייכות בין זה לזה  בטלה -מקצתה
כלל. יתחזק על כל פנים בהמשך התפילה 

 וינסה לכוון בשאר הברכות.    
 

מרן הצדיק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 
הביא בהקדמת ספרו  (ה'חפץ חיים' זיע"א)

'שמירת הלשון' בשם גאון אחד שביאר את 
 העניין על ידי משל: 

 

ות. היא לתינוקת אחת היה סל גדול של ירק
רצתה למכור את הירקות בשוק. פגש בה גזלן 
אחד. הוא התחיל לחטוף מהירקות שנמצאים 

 בסל. 
 

היא נבהלה ולא ידעה מה לעשות. עבר שם 
מה תעמדי עד שיחטוף פיקח אחד ואמר לה: "

את הכל ולא יישאר מאומה. הנה הוא חוטף 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:24 

ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר וְֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני "
 )(במדבר כח, ד ם"ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּביִ 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה

 דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

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

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

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

אסתר זרי     אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן 
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא  ברכה    רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

פינחספרשת   פניני עין חמד 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 ?כהטמנה והאם מותר לעטוף מאכל בנייר כסףהאם כיסוי מגש אלומיניום בנייר כסף נחשבת 

 

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

אין זה הטמנה ומותר, מכיוון שכך הדרך לכסותו, כשם שמותר  -כיסוי מגש אלומיניום על ידי קרטון המיועד לכך או נייר כסף 
חזון אי"ש (סו"ס לז). כ"כ הגרש"ז אוירבך בשו"ת 'מנחת שלמה' ח"ב (סימן לד אות ז), שנחשב ככיסוי קדירה  מקורות:להניח מכסה על סיר. 

ואינו בכלל הטמנה. בספר 'שבות יצחק' (שהיה וחזרה פ"כ אות ו) הביא שכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל. אולם בשו"ת 'אגרות משה' (ח"ד סימן 
 נחשב כהטמנה. -שעל גבי הכירה בנייר אלומיניום  -עד הטמנה אות ג) כתב: לכסות מאכל 

 

כאשר עוטף את המאכל בנייר כסף וכדו' בשבת, ומניח אותו בתוך הסיר כדי לשמור את חומו, מעשה זה אסור משום הטמנה. 
אף אם אינו מוטמן כולו, יש לאסור מדין הטמנה במקצת. לבני אשכנז מותר. אם סיבת עטיפת המאכל היא כדי שלא יטנף, 

 שו"ע (סימן רנז ס"ב). מקורות:מותר. 
 

ף בשמיכה חלה או מאכל יבש אחר בשבת ולהניח אותו על גבי הסיר או על הפלטה. אף אם החלה מכוסה אסור לעטו
שו"ע (סימן רנג ס"ה) אסור להטמין תחת הבגדים הנתונים ע"ג המיחם. בספר 'מנוחת אהבה' ח"א כתב (עמוד עז  מקורות:במקצת, אסור. 

י מיחם, מכיוון שאין לו מקום אחר לחמם את הלחם חוץ מעל גבי המיחם ): כאשר אדם נותן לחם קפוא תחת הבגדים שעל גב85הערה 
המוטמן, מותר. הוא מתכוון להטמין בנתינת הלחם תחת הבגדים, ולכן זה דומה למטמין לא כדי לשמור תבשיל מעכברים, שמותר כמבואר 

 זה.בשו"ע (סימן רנז ס"ב). עיין בשו"ת אדני פז ח"ד (סימן כד אות ד) מה שהשיג עליו ב
 

כדין הטמנה במקצת שמותר. ראה משנה ברורה (סימן רנח סק"ב)  מקורות:מותר לדעת בני אשכנז.  –כאשר מקצתו נשאר מגולה 
 ובשער הציון (שם אות ט).

 
 

' משיעורי הרה"ג שמעון שפיצר. הסיפור מראה לנו כי כל מה שהבורא עושה הוא הביננולהלן סיפור, המעובד מתוך גיליון '
ועלינו להתחזק באמונה וביטחון, שלא ניפול ברוחנו חלילה. להלן הסיפור מפי בעל המעשה, כפי שסיפר  -לטובתנו ולתועלתנו 

 רך כדי לשמוע שיעורי תורה". לחבירו: "אני נוסע כל יום באוטובוס לעבודתי במנהטן. אני מנצל את זמן הנסיעה בד
 

"היום שמעתי שיעור באמונה וביטחון בבורא עולם. הרב אמר, שאדם תמיד צריך להיות מוכן לקראת הבאות, כי לעולם אינו 
יודע מתי בורא עולם יחליט להעמיד אותו בניסיון. הוא צריך להיות תמיד חזק באמונה וביטחון, כדי שגם אם הניסיון יפקוד 

ם, הוא לא יפול ברוחו. הוא יאמין בכל ליבו, כי הקב"ה עומד לימינו ומסייע לו לעבור את אותו ניסיון בשלום. אותו פתאו
 אדרבה, האדם יצא חזק יותר מאותו ניסיון".

 

. לא חלמתי ולא ציפיתי לבשורה מכתב פיטורין"סברתי, קיבלתי והפנמתי. נכנסתי לעבודה, והנה אני מוצא על השולחן שלי 
כזו. אני עובד מצוין, ולפתע אומרים לי ללא כל הודעה מוקדמת, כי עקב קיצוצים וצמצומים הם נאלצים לפטר אותי ואין קשה 

 לי יותר מה לחפש שם. הרגשתי שבורא עולם זיכה אותי לפני כן לשמוע את השיעור, כדי שאוכל להתמודד עם הניסיון".
 

אך  -חיים ומנסה לחזור לשוק העבודה-י פונה למקומות עבודה, מגיש קורותאך ללא הועיל. אנ -"אני מנסה למצוא מקור מחיה 
ללא הועיל. כך חלפו חודשיים ללא הצלחה. בכל יום אני מתחזק באמונה בבורא העולם ויודע כי מדובר בניסיון, שיש לצלוח 

יותר, כפי שהרווחתי בעבודתי ולעבור. לאחר חודשיים ב"ה בורא עולם מצא לי מקור פרנסה חדש, שבו אני מרוויח פחות או 
 הקודמת".

 

חלפו מספר חודשים ולחבר לא יצא להיפגש איתו. לפני חג השבועות, החבר ראה את בעל המעשה. הוא פנה אליו ושאל אותו 
האם הוא עדיין עובד בעבודתו החדשה או שגם הוא נפגע כמו רבים בגלל מגיפת הקורונה, שנאלצו לצאת לחל"ת או 

 .וא ענה לו, שהוא עובד כרגיל וב"ה מקבל את משכורתו באופן שוטף בלי שום קושיאפילו פוטרו. ה
 

אתה לא החבר המשיך לשאול: "מה לגבי מקום עבודתך הקודם? האם אתה בקשר עם האנשים שעבדו איתך?". הוא סיפר: "
העסק קרס והם  רנסתו!איבד את פ -תאמין, אבל מקום עבודתי הקודם נסגר על מסגר ובריח. כל מי שנשאר לעבוד שם 

 נאלצו לפטר את כל העובדים.
 

רק אני ועוד שניים מעמיתי, שקיבלנו מכתב פיטורין באמצע החורף, מצאנו ב"ה מקום עבודה ומתפרנסים כעת בכבוד. כל 
אין להם עבודה. סביר להניח, שעד שהמצב לא יתייצב, יהיה להם קשה בדרך הטבע  -השאר בגלל המשבר בעקבות המגיפה 

 למצוא מקור פרנסה אחר".

 
 

 

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

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
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בשינאווא כבן בכור  )1741(נולד בשנת ה'תק"ב  -הרב אלעזר וייסבלום מליז'נסק זצ"ל
לאביו. נקרא ע"ש דודו ר' אלעזר רוקח. בימי ילדותו לא הראה סימני גדלות. כשהגיע לגיל 

מצווה, אביו קרא לחייט והורה לו לכוון בכל שלבי תפירת הבגד לכבוד ה' יתברך. לאחר -בר
לאחר פטירת ) 1787(כ"א אדר ה'תקמ"ז -שרבינו לבש את הבגד, הפך לאיש אחר ממש. ב

אם היה בני אלעזר (רבינו הדפיס את ספרו של אביו 'נועם אלימלך' וכך העיד עליו אביו הקדוש: 'ביו א
סירב לשמש במקום אביו ולא הסכים בשום אופן  ')יודע גודל ערכו היה יכול להביא את המשיח

ענוותן מופלא. אליהו הנביא היה שיקראו אותו בשם 'רבי'. זאת למרות שחי בדוחק גדול. 
שנים.  65-חי כ ).1806(כ"ח תמוז ה'תקס"ו -נפטר ב הקודש.-בעל רוח ה אליו תדיר.מתגל

 ציונו בחדר הקדמי שבאוהל אביו בליז'נסק.
 

 אהרן רוקח. ’ הגאון ר (מצד האם): סבאאליעזר ליפא. ' הגאון ר (מצד אביו):סבא 
בת ר' ישראל  נשותיו:מרת שפרינצא.  אימו: (בעל ה'נועם אלימלך').הרה"ק ר' אלימלך  אביו:

 מרבותיו:(זיווג שני). בת ר' שמואל מלמד משינאווא  (זיווג ראשון),צבי הירש אב"ד גרודז'יסק 
 הצדיק ר' משה אייכנשטיין מסאמבור.  מתלמידיו:אביו, הצדיק ר' אלימלך. 

ה (נישאה לר' מֹׁשֶ הגאונים ר' נפתלי, ר' מנחם ישכר בער מפשבורסק, מרת שיינא פרל  ילדיו:
 -(נישאה לר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ'מרת חיה שרה  ֶאְליִָקים ְּבִריָעה הֹוְּפְׁשֵטיין מקוז'ניץ),

 (נישאה לר' אלימלך גווירצמאן). מרת גיטלהשרף ממוגלינצא), 

בינו התחתן עם אישה בעלת גיבנת. פעם אחת בא לפניו איש אחד וביקש שרבינו יברך אותו שיזכה ר
ק, מכיוון שהוא נשוי מספר שנים ועדיין לא זכה לכך. רבינו אמר לו להפתעתו, שכדי לפעול ”זשלהיפקד ב

 עבורו, הוא צריך להתייעץ עם הרבנית. רבינו שלח לקרוא לה. 
 

מכיוון שכאשר הרבנית  האיש הזה רוצה בנים. הסיבה שאין לוכשהרבנית הגיעה, רבינו אמר לה: "
 היתה נערה הוא התקשר עימה בקשרי שידוכין ועזב את התנאים ללא בקשת מחילה. 

קודשו כי האיש הזה היה בקשרי שידוכין עם אשתו כשהיתה -שתמחל לו (רבינו ראה ברוח. רבינו ביקש ממנה לכן הענישו אותו בשמיים" 
נערה. ללא סליחה מצד אשתו, אין אפשרות לפעול עבורו ישועה שיזכה לזש"ק). הרבנית ענתה: "בוודאי, אני מוחלת לו בלב שלם. הרי עשיתי 

 קיימא.-פקד באותה השנה בזרע קודש ברחליפין בטוב מאוד". עתה רבינו יכל לברך את האיש, ואכן הוא נ

 משה יצחק גווירצמן מפשווארסק: פעם אחת רבינו היה זקוק לכסף עבור נישואין של אחד מיוצאי חלציו. האדמו"ר ’ יפר הרה"ק האדמו"ר רס
אז אסע".  -אם תתלוו אלי ר' נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ יעץ לו לנסוע לאסוף כספים. רבינו אמר לו בענוותנותו: "מי יתן לי כסף? אבל

 האדמו"ר הסכים לכך ושניהם נסעו ביחד מליז'נסק לזשילין. 
 

כשהגיעו לזשילין, אנשי המקום התאספו כדי לקבל את ברכת רבינו. הם נתנו לו פתקאות ודמי פדיון. רבינו בירך כל אחד ואחד מהם. הרה"ק 
. רבינו ענה: שראוי לברך גם את בעל האכסניהמרופשיץ, שהתלווה אל רבינו, הבחין שרבינו לא בירך את בעל האכסניה. הוא לחש באוזנו 

אם יך לברך, כי אבי (שזה מכבר התבקש לבית עולמו) אמר לי שהוא יברך את בעל האכסניה בעצמו". הרה"ק מרופשיץ אמר לו: ""אותו איני צר
 ".אביך הקדוש, ר' אלימלך, מתגלה אליך מעולם האמת, אז אינך צריך את עזרתי כלל

פר לי: מחותני נולד בעיירה ליז'נסק, בביתו הק' של הרבי אדמו"ר מטאלנא סיפר: פעם התלוויתי לזקיני כ"ק האדמו"ר מטאלנא זצ"ל והוא סיה
 ר' אלימלך זיע"א (הוא היה דור רביעי לרבינו ולכן גרו שם. הוא סיפר שהדירה היתה בת שני חדרים ופרוזדור קצר). כשהיה כבן שש שנים הוא

 לי, על כך. הבחין שבקיר שמעל המשקוף של הדלת הראשית חסרה ְלֵבנָה. הוא שאל את אביו, רבי נפת
 

אביו ענה לו: "ציפיתי, שתשאל אותי שאלה זו, כי גם אבי ציפה ממני שאשאל אותו על כך". והוסיף להוכיחו: "אלא שאני הבחנתי בזאת עוד 
". הוא סיפר, כי ְלֵבנָה זו חסירה עוד מהתקופה שהתגורר כאן כשהייתי בגיל ארבע שנים, ואילו אתה הבחנת רק כעת, כשאתה בן שש

ם, הרבי ר' אלעזר (רבינו). צוואה מסורה בידם שלא יתקנו את החור עם ְלֵבנָה חדשה. כך היה סיפור המעשה: לאחר הסתלקותו של הרבי זקינ
 הצדיק ר' אלימלך, תלמידיו וחסידיו הפצירו בבנו (רבינו) שימלא את מקום אביו, אבל הוא סירב לשמוע לבקשתם. 

 

משלחת נכבדה ביותר של גדולי התלמידים, צדיקים וקדושי עליון. הם נכנסו אליו והפצירו בו מאוד,  ביום היארצייט הראשון של אביו הגיעה
שיסכים לקבל עליו את עול ההנהגה וישמש להם כמורה דרך. רבינו קם ממקומו ואמר להם שאינו רוצה לשמוע עוד מזה. רבינו תפס והוציא 

כדי שצאצאיו ידעו אשר הלבנה נפלה ממקומה. רבינו הורה שלא יתקנו את הפירצה,  אותם מחוץ לביתו, וטרק אחריהם את הדלת בחוזקה עד
 ". כשסיים לספר זאת, אחז בזקן שלו ונאנח ואמר: "מה נעשה לאחר סיפור שכזה"... כמה חמור הדבר להיות רבי

ו אותו בשם 'רבי' ובמשך הזמן כבר הניח עשה שבבי"ד של מעלה רצו לדון את רבינו (בתחילה מרוב ענוותנותו לא הסכים בשום אופן שיקראמ
שיקראו אותו 'רבי'), הדבר היה שקול מה לדונו בשביל זה (ומי יבין מה עומק הדין למעלה). אישה אחת באה וזרקה לפני הבי"ד של מעלה 

 חתיכת קורת עץ. היא אמרה כי עבור זה לבד הוא גם כן ראוי שיקראו אותו רבי, רבינו יצא זכאי על ידי זה. 
 

מעשה שהיה כך היה: הבית וכל הרכוש שלה נשרף. אנשי העיר נתנו לה בטובם עצים, כדי שתוכל לבנות את ביתה מחדש, אבל לא היה לה 
כסף לשלם עבור עגלה שתוביל את העצים למקום שבו ביקשה לבנות את ביתה החדש. העצים נשארו מונחים במקומם והאישה נשארה 

לרבינו, הלך בכל לילה ולילה בחושך ובאפילה. הוא לקח מספר קורות עצים והלך ברגל והניח במקום של מחוסרת קורת גג. כשנודע הדבר 
 הבית החדש. האישה לא ידעה כיצד הקורות מגיעים לביתה. בכל בוקר הופתעה לראות, שנוספו עוד ועוד קורות. 

 

תי אפשרי לסחוב אותה לבדו על שכמו. בעל כורחו הוכרח הגיע העת להביא את הקורה האחרונה, שהייתה כבידה ביותר. היה לרבינו בל
. הם סחבו יחד את רבינו השביע אותו שלא יגלה את מעשיו לאף אדםלקחת עימו שותף לדבר זה. הוא ביקש מאברך חסיד אחד שיעזור לו. 

אותה קורת העץ הכבידה. היא אמרה קורת העץ הכבידה והוליכו אותה בלילה למקום של הבית החדש. אישה זו באה לפני בי"ד של מעלה עם 
 דין של מעלה.-כי עבור קורת רוח זו ראוי הוא שיקראו לו 'רבי'. בזכות מעשה חסד זה הוא יצא זכאי בבית
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ברירה שגם בנם הגדול, בחור שכבר הגיע לפרק 'האיש 
מקדש' מזה זמן אולם ישועתו בוששה לבוא, יצטרף 

 לתורנות מדי פעם ויעזור להם לשאת בנטל. 
 

הם כבר לא היו מסוגלים לעמוד במעמסה לבדם, והיה 
כוח עזר נוסף. לכן הם החליטו שבנם יבוא ויסייע דרוש 

 להם בתורנות ליד מיטת אחותו הפעוטה...
 

הבת היתה מאושפזת בחדר לבד עד אותו היום. כבר 
בלילה הראשון לשהותו של הבן, הצטרפה לחדר מאושפזת 
נוספת. גם היא היתה מלווה בבני משפחה דואגים. הנוחות 

 נעלמה. -והפרטיות שהיו מנת חלקם עד עתה 
 

כאשר הם היו יחד בחדר, התחיל אבי המשפחה של 
המאושפזת החדשה לשוחח עם הבחור השוהה לצד 
אחותו. בבוקר יום המחרת, האב הגיע והבחור עזב את 

 הרפואה.-בית
 

האב שהצטרף לחדר אמש התחיל לשוחח עם האב של 
הבת השוהה בחדר מזה ימים רבים. הוא ביקש לתהות על 

 קנקנו של הבן ששמר על אחותו. 
 

"בנך הרשים אותי מאוד. התפעלתי מאוד ממנו. בעדינות 
שבו, בדרך ארץ בה דיבר איתי, כיצד השגיח על אחותו 

". כך שיבח במסירות גדולה. ניכר כי גידלתם בן לתפארת
את הבן באוזני אביו. הוא ביקש לדעת אם הבחור בגיל 

 השידוכים, מאורס או אולי נשוי... 
 

האב נאנח קלות והשיב כי בנו נמצא בגיל השידוכים זה 
תקופה ארוכה ומחפש את זיווגו. היה ניכר כי השואל ביקש 

 לשמוע בדיוק את התשובה הזו...
 

גלגל. בו ביום גם חזר בו ביום התחיל ה'שידוך' מתרקם ומת
אב הילדה לרבו האדמו"ר. הוא שאל האם להשאיר את 

הרפואה להשגחה נוספת או אפשר כבר -הבת בבית
 הרפואה. -לחתום ולהשתחרר מבית

 

הפעם למרבה הפלא הרבי הסכים. הוא אישר לאב לחתום 
ולשחרר את בתו הפעוטה, כשבינתיים 'גלגלי השידוך' 

 גש בו יכלו לבשר לכל:מוסיפים לנוע, עד לרגע המר
 

הבחור ששהה בבית הרפואה לצד אחותו ועזר להוריו 
בא בברית האירוסין עם קרובת משפחתו של  –באותו לילה 

 האב השני, זה שתהה על קנקנו כשהיו יחד בחדר. 
 

לפתע הכל הבינו כיצד בורא עולם הוא זה שגלגל את 
הרפואה -המקרים. תשובת הרבי להישאר באשפוז בבית

היתה למעשה  -שנראית חסרת הגיון  –מספר ימים  עוד
המפתח שהוביל לבניין בית בישראל, ולישועת האח 

 מעוכב השידוך! 

' של הרה"ג 'פניני פרשת השבועלהלן סיפור המעובד מתוך 
ר' אשר קובלסקי. יש בו כדי ללמדנו כי כל מה שבורא עולם 

לטובתינו ולתועלתינו. לעיתים אנחנו גם זוכים הוא  -עושה
 לראות ולהבין זאת.

 

לפני מספר שנים, בחודש אלול שבועות ספורים לפני ראש 
השנה. נפלה ונחבלה בתו של אדם אחד. הבת הובהלה 

הרפואה והרופאים דרשו שהיא תאושפז להשגחה -לבית
 במשך תקופה מסויימת. 

 

רות, במשך כל האב והאם שהו ליד בתם הפעוטה במשמ
תקופת האשפוז. הם נתנו לבניהם להמשיך לשקוד על דלתות 
התורה בישיבה, בלי להיכנס כלל לשערי בית הרפואה כדי 

 להחליף אותם ולסייע בנטל.
 

הימים חלפו ועברו. לא היה קל לשני ההורים לבצע את 
המשמרות על שמירת הבת רק שניהם. הרופאים עדיין 

להשגחה, וההורים לא רצו  התעקשו כי על הבת להישאר
לבקש מהילדים לעזוב את היכל הישיבה ואפילו לא לשעה 

 קלה. 
 

לבסוף, מספר ימים לפני ראש השנה, הרופאים הסכימו 
לבקשות ההורים. הם היו מוכנים לשחרר את הבת להמשך 
טיפול בבית, בתנאי ששני ההורים יחתמו על מסמכי 

ההורים בלבד על מתוך ידיעה כי מדובר באחריות  -השחרור
כל בעיה שלא תהיה. מבחינת הרופאים המלצתם להישאר 

 באשפוז עמדה בעינה.
 

ההורים מצד אחד שמחו, שניתנת להם האפשרות להוציא 
הרפואה לאחר תקופה כה ארוכה. אך מצד -את הילדה מבית

שני, הרופאים מטילים עליהם את מלוא האחריות במעשה 
 זה.

 

מסמך המטיל את כל האחריות הם החליטו שלפני חתימה על 
הם צריכים להתייעץ. האב שהיה בקשר עם רבו,  -עליהם

אחד מגדולי האדמו"רים בדורנו, החליט לספר לו על 
השתלשלות העניינים ולשמוע ממנו 'דעת תורה'. כאשר יורה 

 כך יעשה. -לו רבו
 

האדמו"ר שמע את כל הפרטים. האדמו"ר אמר, להפתעתו 
ו ראוי שהבת תישאר בבית המרובה של האב, שלדעת

הרפואה להמשך השגחה, לפחות בינתיים. "נמתין עוד כמה 
 ימים ואז נראה", הרבי פסק. 

 

האב המופתע קיבל את פסיקת רבו. הוא הודיע לצוות הרפואי 
כי למרות כל תחנוניו ובקשותיו עד עתה להשתחרר מבית 

כעת חזקה עליו הוראת רבו, ולכן הוא נשאר  –הרפואה 
 הרפואה.-ח על בתו בביתלהשגי

 

אולם לחץ התורנויות הלך והכביד. ההורים החליטו בלית 

 הְלטֹובָ  -העֹוׂשֶ ה' ׂשֶ ה מַ ל ּכָ 

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"       הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו 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       רחמים בן רחל ז"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       עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"לר' 
"ל צזשאול בן סילביהר'        ע"ה   תופחה בתסעידה              יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    יחי בן אסתראב               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל

    שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        
מסודי בת חביבה ע"ה            ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                

אסתר בת גולה גאולה ע"ה              ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה
    רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          

ז"ל     שלום בן אסתר ז"ל             לטיף בן פרחהיעקב בן סלימה ז"ל     ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                     ה                           "עמרדכיבתברכה
ע"ה  מרים בת שרה  ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             

    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    
כל נשמות עם ישראל         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן   גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                                         אלון בן סעדה ז"ל                  

 לע"נ

 תנצב"ה



  
  967: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:18 :רבינו תם 20:34: צאת השבת 19:28: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )ירמיה א(דברי ירמיהו : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""פנחספנחס""פרשת פרשת  
               "נני נותן לו את בריתי שלום ה...פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל"
  .ברית כהונת עולם ].יב-יא, כה[

                  : היא האמונה בשכר ועונש, ל ניסח אותם"ם זצ"כפי שרבנו הרמב, אחד משלושה עשר העיקרים של האמונה היהודית
העיקר הזה מוצא ביטוי נוקב ". ומעניש לעוברי מצוותיו, וב לשומרי מצוותיושהבורא יתברך שמו גומל ט, אני מאמין באמונה שלמה"

 ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים", והחל הנגף בעם –עם ישראל נסחף בשיטים אחר מזימת בלעם וחטא בבנות מואב : בפרשתנו
 וכיפר על בני וקינא לאלוקי, ה מעשה טובואילו פינחס עש. ה חלילה את בני ישראל בעוון זהוכמעט שהקדוש ברוך הוא כיל, "אלף

שכר נצחי לדורי , שחי לעולם, "פינחס הוא אליהו": שכר בעולם הזה, "ברית כהונת עולם: "שכר רוחני .שכר עצום ורבוקיבל , ישראל
  !והכהנים הגדולים היו מזרעו". ולזרעו אחריו, והיתה לו: "דורות

צרור את המדיינים ", הם עצמם נענשו בעונש מוות: בעונש כפול, ואף הם. נענשו, תועבהשהחטיאו את בני ישראל בפריצות ו, והמדיינים
העם  כן יאבדו כל מחטיאי ,קבות נהרגוכל הזכרים ורוב הנ, "כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר ניכלו על דבר פעור, והכיתם אותם

רואים אנו מה גדול כוחה  !לא יבואו לקהלו עד עולם: 'ם הוגם לדורי דורות הורחקו מע. הזוממים להרחיקו מאלוקיו ומטובו, הקדוש
  !לשעתה ולדורות עולם, ומה נוראה השחתה ועבירה, של מצווה ומה רב שכרה

             ! לא על כך קיבל את שכרו, ונעשתה בחירוף נפש, שלמרות שמצוותו של פינחס היתה גדולה עד מאוד, אבל כשנתבונן בדבר נראה
                  , תה וההסתאבותההשח,  נענשו בגלל העבירה כשלעצמהוגם המדיינים לא. רה בושבע' נאת הולא על קי, לא על סיכון נפשו

  !ולא על זה בא העונש, לא על כך בא השכר. הפקרת בנותיהם לפריצות ועבודה זרה לפעור
, י מעל בני ישראלפינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמת"? אבל על מה קיבל את השכר העצום. פינחס סיכן נפשו בקנאותו, אמת

                  , עם כל גדלותו, המעשה שלו: כלומר!" הנני נותן לו את בריתי שלום,  לכן אמור–ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי 
מתגמדים לנוכח , םהתבהמותם והסתאבות, תתם ופריצותםח הש–גם המדיינים  !זיכוי הרבים, מתגמד לנוכח הצלת עם ישראל

  !הזיקו לזולת, החטיאו אחרים: כלומר". כם בנכליהם אשר ניכלו לכםכי צוררים הם ל": ההאשמה הנוקבת
, לו ולזרעו לדורותיו ',כל הרוצה בברכת ה ! על החטאת אחרים–ושיא העונש , ששיא השכר ניתן על הצלה של אחרים, נמצאנו למדים

                  . בחסד, בשיחה, בדוגמה אישית ,של השפעה בדרכי נועם! ירתם לפעילות של זיכוי הרבים, ברכה ברוחניות ובגשמיות עדי עד
  !להתקרב, משתוקק כל כך לשמוע', הציבור צמא כל כך לדבר ה! וניתן להשפיע כה הרבה

! מחזקת את השיעור ובגדר זיכוי הרבים, מעבר לעצם הלימוד ולשכרו, אך גם השתתפות בשיעור. אין ערוך לזכותו, ייסוד שיעור תורה
                 , וגודל שכרו לעולם הבא, ומלבד חשיבותו. וזיכוי הרבים, חסד הוא, קת עידוד לנזקקים לוהענ, חיזוק מניין תפילה, חיזוק שיעור

  !שעל זיכוי הרבים מקבלים שכר גם בעולם הזה, "חובות הלבבות"כבר כתב החסיד בעל 
סיטרא שונאי דת ורודפי מסורת מ. להחטיא ולטמא, המבקשים לעקור את הכל" מדיינים"ה: בדורנו מתגוששים כוחות אדירים

               ,  וכל אחד מאיתנו נדרש להיות כפינחס– חילותיו של השטן רבים ,רסומות השחץ ותקשורת תועבהירים בפזדשמאלא הנע
                  , היה בעזרנוי' וה –נעשה את שלנו  .אומרת הגמרא, "עשרה ניסים נעשו לפינחס" ?נו לעצור את הסחףימה כוח !לעמוד בפרץ

  .)מעיין השבוע( !!!רוהמגיפה הרוחנית תעצ

  ].חי, כז[ "...אל משה קח לך את יהושע בן נון' ויאמר ה"
              ,והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, והרבה חלק לך כבודיהושע הרבה שרתך , "נוצר תאנה יאכל פריה"ה "אמר לו הקב

 .)במדבר רבה(שישמש את ישראל הואיל והוא שרתך בכל כחו כדאי הוא , הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות
 תוואת עבודתי אני מתחיל רק בשע, ימוד במשך כל שעות היוםהמקום משמש לתפילה ולל. אני משמש כמנקה בבית כנסת גדול בעירי

  . ולפתע נשמעו דפיקות בדלת בית הכנסת, עמדתי להתחיל במלאכת הניקוי המפרכת, באחד הלילות. הערב המאוחרות
ם ועדיין לא מצאה שהגיעה כבר לגיל שלושי, יש לי בת מוצלחת ומיוחדת: "ופנה אלי בצער, עם פנים נפולות, בפתח עמד יהודי לא מוכר

אולי תוכל להרשות לי לנקות את ... ללא קבלת תמורה'  בית ה וייפויבזכות ניקוי, שמעתי כי קיימת סגולה נפלאה להיוושע... את זיווגה
, ידיו מטאטא ומגבמסרתי ל .השבתי בלבביות, "בשמחה רבה" ".?בתי היקרה תזכה להינשאיתברך ו' ובכך אולי ירחם עלינו ה, המקום

                  , רק עם ידיו ורגליו' הוא לא ניקה את בית ה ...החל לכבד לנקות ולצחצח את בית הכנסת בצורה מדהימההוא ו, לי וסמרטוטד
  !המקום על כל חדריו ורהיטיו היה נקי ומצוחצח להפליא ,כעבור שעתיים של עבודה מאומצת! אלא גם עם ליבו ונפשו

  . שאל היהודי, "?בית אלוקינואת פאר וללנקות כדי האם תרשה לי לבוא גם בעוד יומיים "
                  , שלוש בשבוע-וכך האיש היה מגיע פעמיים ...".כל אימת שתרצה אאפשר לך לזכות בסגולה העצומה! בוודאי! ?מה השאלה "-

; טהיא נרתעה מע, כשסיפרתי על כך לאשתי. על המלאכה' מפקח'כאשר אני יושב בניחותא ו, ועמל ויגע לנקות ולהבריק את בית הכנסת
  "?...אולי עלינו לנכות את ימי העבודה החינמית של האיש! ?וכי מותר לנו לקבל שכר מושלם מקופת בית הכנסת"

  ?או שמא אוכל לשתוק ולהמשיך לזכות במשכורת שלימה, האם טענתה של אשתי נכונה, ברצוני אפוא לשאול
עדיין מפני ש,  הגיע היהודי וניקה את בית הכנסתפעולת המנקה לא הסתיימה כאשר :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
               ,נקי לחלוטין לדאוג ולוודא שאכן בית הכנסת ,ל במקום בכל משך זמן העבודהלהישאר בפוע,  המנקה אחריות מלאה עלמוטלת

ן נחשב לאחד הוא אכ, השגיח ופיקח על מלאכת האיש, ולכן בכך שנותר במקום. האשמה תוטל עליו, א רבב ולכלוךצמיובמידה ו
  .וזכאי לקבלת שכרו, שהשלים את שכירות פעולתו

שכר את הפועל להשקות את ": )'ב- ד"מ של"חו( ובשולחן ערוך )'ו-'שכירות ט' הל(ם "וניתן לכאורה לדמות זאת לדין הבא המובא ברמב
צריך בעל השדה לשלם לפועל , אם הנהר בא והשקה את השדה ,כלומר". מן השמים נסתייע,  נותן לו כל שכרו- ובא הנהר והשקה , השדה

                  ,  הנהר עלה קצתלמקרה בו לכה זו מתייחסתה :א"וביאר המגיד משנה בשם הרשב. כי מן השמים סייעו לפועל, את מלוא שכרו
 ועל ידי שהפועל פתח את ראשי ,]לא היה צריך לשלם מאומה לפועל, שאילו היה עולה ומשקה את השדה[אך עדיין לא נכנס לתוך השדה 

הוא מקבל , הואיל ולמעשה השקאת השדה באה על ידי פעולת הפועל, וממילא, עלו מי הנהר והשקו את כל השדה, התלמים של השדה
מן השמים סייעו לפועל להשלים את  -וכעין זה נאמר גם בענייננו !  מן השמים סייעוהו- ומה שפעולתו באה לו בקלות , את כל שכרו

  . )אחת שאלתי( מנקה בית הכנסת רשאי לקבל את כל שכרו :לסיכום .והוא זכאי למלוא שכרו, בודתו בקלותע

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

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

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



                              ].יח, כז ["אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו' ויאמר הה"
  .נוצר תאנה יאכל פריה

את שתי ידיו סמך  .סמך את ידיו על יורשו וממשיך מורשתו, איש האלוקים, הרועה הנאמן, משה רבינו. בפרשתנו הועבר שרביט המלוכה
  ".ומסרה ליהושע, משה קיבל תורה מסיני: "את כל חכמתו העביר לו, עליו

,                   לנו לשכוח כי היה זה דור דעהאל . בלשון המעטה, אבל יש להניח שהיא עוררה השתאות', הבחירה היתה על פי ה
וראשי השבטים ושבעים , שרי מאות ושרי אלפים, שרי חמישים, והיו בהם שרי עשרות". שהקטנה שבנשותיהם גדולה מיחזקאל הנביא"

  !משרת משה, השקט והצנוע, הנחבא אל הכלים.  נבחר יהושע בן נון–ומכולם . הזקנים
          : זקנים שבדור אמרו. פני יהושע כפני לבנה, פני משה כפני החמה. " דור תמהו על כךגם באותו. לא רק אנו שואלים זאת? במה זכה

, כך משה רבינו .היא מקור האור. יש אור עצמי, לשמש, לחמה: ל"ין זצ'יים מוולוזפירש רבינו ח". אוי לאותה כלימה, אוי לאותה בושה
  !מי ישווה לו,  מי ידמה לו– ובלידתו נתמלא הבית אורה, נבחר לגואל בטרם נולד, היה איש אלקים

              : ועל כך הצטערו וקוננו הזקנים שבדור. הוא מקבל את אורו מהשמש. לירח אין מאור עצמי. הרי היה רק כפני לבנה, אבל יהושע
  !את אורו של משה רבינו, מדוע אנו לא קלטנו את אור החמה, מדוע אנו לא היינו כיהושע

הוא מסמל את סוד ". נוצר תאנה יאכל פריה: "שנתקיים בו הכתוב, עונו זאת באומרםל השמי"חז? במה זכה יהושע מכולם, ובאמת
  !"וסוף הכבוד לבוא, למד לשמה: "עליו נאמר. הדביקות במטרה, הנחישות, ההתמדה

                  : את מקור החיים, למעשה,  עזב–עזב יהושע בן נון את המחנה , כאשר משה רבינו עליו השלום עלה למרום לקבל את התורה
, עשרה ימים .שלושה, יומיים, יום. מצפה לירידתו,  רבינו עד למרגלות ההר ונשאר שם ליווה את משה–מן שירד שם בכל בוקר את ה
כדי להיות הראשון שיראהו  .אות הוקרה לתלמיד המחכה לרבו. עבורו, וירד לו מן לעצמו, נעשה לו נס. ארבעים, שלושים, עשרים
  !וזה סוד ההצלחה !דין והוראה, הדרכה, הכוונה, אולי ישמע מפיו עוד אימרה.  הדרך אל המחנהכדי שיוכל ללוותו את כברת, ברידתו

  .להתקדם אל הפסגה, בענווה ובצינעה. בלי קולות וברקים. החתירה ללא ליאות, העיקשת, הפעילות המתמדת
  ".שם הגדולים"ב, ל מספר עליו"א זצ"מרן החיד .מוכר הירקות מלובלין, כמו רבי אברהם

לומד בעל חנות הירקות , בדומיית הליל, הוא שמע כיצד. קם לילה אחד והשתומם, רבה של לובלין, ל"ל זצ"המהרש, רבינו שלמה לוריא
בא רבי אברהם . ושלח לקרוא לו, ל"השתומם המהרש .ומפרשה בבהירות ועמקות נפלאה. שמתחת לדירתו סוגיא עמוקה וסבוכה

  .בור ונבער מדעת, השיב שהוא עם הארץ. ס"אלה עמוקה בשונשאל ש, ו אל רב העירימבדחילו ורח
              . ענה בעמקות וברוב בקיאות עד שהיו הדברים מאירים ושמחים.. ורבי אברהם נענה, ל בגזירת מרא דאתרא"גזר עליו המהרש

  .על למדנותו ולא יגלה לאיש, שהרב ינצור את הדברים בסוד: תנאי אחד התנה, רק בקשה אחת ביקש
  ...ציוה כי לאחר מותו יכתירו לרב את מוכר הירקות, ל עמד להפטר מן העולם"אשר המהרשכ, ג"בשנת של

  .והסכים רק לאחר הפצרות מרובות, אבל רבי אברהם הוא שסירב, פרנסי הקהילה הנדהמים עשו כדבריו
 !"להגיע לתורה לשמה ולחכמהעד כמה הצניעות והענווה היא אמצעי , ומי שיש לו לב יקח מוסר השכל: "באמרו, א"ומסיים מרן החיד

  .)מעיין השבוע(

  .)י"רש(הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירח : ה"אמר הקב ].טו, חכ[ "'ושעיר עזים אחד לחטאת לה"
גם בחור שנאלץ לשתות . לא חמה ולא קרה, שלא להיכנס בשום אופן לבית המדרש עם שתייה, קיימת תקנה קפדנית, באחת הישיבות

  . בית המדרשעליו לשתות אך ורק מחוץ לכותלי , או כדי להתרענן ולהתרכז בלימוד, לחיזוק מזגו, כדי להרוות צימאונו
ונכנס בחור כשבידו כוס , דלת בית המדרש נפתחה, באמצע השיעור.  בהיכל בית המדרש"שיעור כללי"מסר ראש הישיבה , באחד הימים
כך -חרף התקנון הכל, על אף האיחור והכניסה להיכל הישיבה עם כוס השתייה, למרבה הפלא. כולם הביטו בו בתדהמה...תה מהביל

  . הבחור התקדם מעדנות לעבר מושבו באדישות ובארשת פנים טבעית, ידוע
                  ...". 'שהכל'אל תשכח לומר , ה'יענקל: "הוא קרא לעברו. אם כי לא בגערות ונזיפות, הישיבה החליט להוכיח את הבחורראש 

  ...הבחור התמלא בבושה והחליף צבעים. כולם הבינו את התוכחה הקשה של ראש הישיבה
לאחר מכן הטביל שוב והניח על העין ... נווהניחו על גבי עי, הטבילו בתה, הוציא הבחור מכיסו צמר גפן, לאחר שהתיישב במקומו

  ...לעיניו" קומפרסים"ועשה , וכך לאורך כל השיעור הבחור האזין ברוב קשב לדברי ראש השיבה... השנייה
                  , מרוב סבל וכאב. יש לי דלקת חריפה בעיניים: "התנצל על האיחור וסיפר, הבחור מיהר לגשת לראש הישיבה, בתום השיעור

במאמץ רב הצלחתי ...  זה לא בא בחשבון,אש הישיבהשלוותר על שיעורו של ר, אך לבסוף החלטתי. הגיע לישיבהלא הייתי מסוגל ל
                  , רוח- התברר אפוא שהבחור כלל לא גס". אך נאלצתי להביא תה כדי לשטוף בו את עיניי, ד להתגבר על הכאב הנורא"בס

  ...  כאביו והגיע לשיעורהוא אוהב תורה כזה שבמסירות רבה התגבר על, אלא בדיוק להיפך
או שמא מכיון שלמראית עין הוא עבר בשאט נפש על תקנת , האם עלי לבקש את מחילת הבחור: כעת התעורר ראש הישיבה בשאלה

  ? אם כן יתכן שנהגתי כדין בכך שהוכחתי אותו, לעיני ראש הישיבה וכל מאות הבחורים, הישיבה
לי לעשות פעולה מסויימת על מנת שלא יחשדו בי שכוונתי לשתות את התה בבית אולי היה מוטל ע: וגם הבחור התעורר בשאלה

אם  ומכל מקום , מותרדם דגיםש, )ט"ו ס"ס' ד סי"יור(וכעין מה שמצינו בשלחן ערוך , כגון על ידי הנחת הצמר גפן על גבי הכוס, המדרש
 , קשקשיםאך אם יתלה על גבי הכוס , או עוףתה דם בהמה עלולים לחשוד בו ששושכן ',מראית עין'משום , אסור לשתותו ,וסקבצו בכ
   ?הקשקשים מוכיחים שדם דגים הואשכן  , לשתות את הדםמותר

 - ? מניין הראיה לכך.  גם אדם גדול שפוגע בקטן צריך לבקש את מחילתו ולפייסו)א :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
       ! ריבונו של עולם: ה"ואמרה הלבנה לפני הקב, שם מובא שמתחילה נבראו השמש והירח בגודל שווה, ):'ס(מהגמרא במסכת חולין 

! ולכן לכי ומעטי את עצמך, אכן אי אפשר שישתמשו שניהם בכתר אחד: ה"אמר לה הקב! ?וכי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד
וכשראה שלא , ה ניסה לפייס את הלבנה"הקב ".ר הגדולהמאו"לעומת השמש שקרויה " המאור הקטן"נתמעטה הלבנה ונעשתה 

             , בוודאי שמאמר זה אינו כפשוטו". על שמיעטתי את הירח - שעיר לחטאת בכל ראש חודש -הביאו כפרה עלי : "אמר, נתיישבה דעתה
                   ,למדנו בזהשבאה התורה ל, אלא. על חטא" קרבן חטאת"ומביא על עצמו " כפרה"ו ל"ה שזקוק ח"שייך לומר על הקבכי לא 

  ".הביאו עלי כפרה"פייסה ואמר , בלבנה" פגע"לאחר שכביכול , ה"שאפילו מלך מלכי המלכים הקב
ומן הסתם קיימת סיבה , לא ייכנס בחציפות עם כוס שתייה חמה לשיעור, שתלמיד נורמאלי ורציני, סביר להניח: ולעניין שאלתנו נאמר

                  , ומשלא עשה כן". בצדק תשפוט עמיתך"כמצות התורה , ו לכף זכותנה לדוולכן היה מוטל על ראש הישיב. מוצדקת למעשיו
  .ריך לפייס את הבחור ולבקש ממנו מחילהצ
, הוא אינו חייב להיכנס עם הצמר גפן: התשובה היא, האם היה צריך להיכנס עם צמר הגפן על גבי כוס התה,  באשר לשאלת הבחור)ב

כדי להסיר ממנו חשד אפילו לזמן , וגם אם לכתחילה ראוי היה לנהוג כך. ם ייוודע צדקותוולכול, שכן ממילא בעוד זמן מה יטבילו בתה
  .בשעה בה סבל מחולי ומכאוב, שכן היה נחפז להגיע לשיעור, "טועה בדבר מצוה"יש להחשיב את התלמיד כ, מכל מקום, מועט

  . התלמיד לא חטא במאומה) ב. ראש הישיבה צריך לפייס את תלמידו) א :לסיכום
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר:  הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמותזכות
 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז ינהאשר בן רג נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז אליס בת סוליקה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

 , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ סעיד דוד בן מהין  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ ציפורה בת רחל ז"לע, ל"נ יעקב בן שפרה ז"לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל" זשה בן אסתרמנ "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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ה'  ַעל  ַהּנֹוָעִדים  ָהֵעָדה  ְּבתֹוְך  ָהָיה  ֹלא  ְוהּוא  ַּבִּמְדָּבר  ֵמת  "ָאִבינּו 
. ַּבֲעַדת קַֹרח" 

"ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא ֹלא ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל ה' ַּבֲעַדת קַֹרח 
ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים ֹלא ָהיּו לֹו. ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה' "

. "ַוִּיְסמְֹך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵּוהּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ְּבַיד מֶֹׁשה"

ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ַלה'  ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ָהִאֶּׁשה  ֶזה  ָלֶהם  "ְוָאַמְרָּת 
. ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד"

:

. "ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ַלה' "

431



  

24/7

חתול?   של...  ציור  ישנו  זצ"ל,  ובנו  פדאווה  המהר"ם  מצבות  על  מדוע 
חלק א'

.

.



 

"

   
         "

(  ) "       
       
  ,      
  "  :(  )    
     ,"   

 ?     .  
:     

 :       (  )  
   ,     "
 "?       
     "  :   
        ,'  

."     ,'  
 :         
         "
    ,  – "   
  – "    " :  
     .     
 '  ,"   " :  
 ,'        ,'

 .   –    
'  '

   '   '
        "

(  ) "
     ,    ' '"

 .(   "  "  , " ) "    
 :     "  

  "  :     
 " "  :    ,"    
 ;        
 "    – "   "
        – "  
    .     
  " :      
        

."   
 '  '  '

 –  ,  – 
        "
 '        ;  
  ;        
        

( -  ) "  
 ...   "  :    
  "  :    ,"'   
        
     ?  ."
      (   ) 
       
   ,     

.   
        

 :
      
 .      ,   

       
 )      ,
         .(  

 .      ,
 '  '

   
  '       "
   ;       
        

( -  ) "
:    

       ,   
   ,     
    ,     
       
     ,     ,  .
 ,        

.       
   "  :     
      – "'  
 –  "    "  :   
       
   –  "    "  ,
   –  "   "  ;   
 "        
  – "   " ,    – "
        

.    – "   "
         
         

 :  ,     
     
   ,     
   .     
    – "   " :  
       
   –  "    "   ,
 – ' ' ,      
    – '  '  ,  

 .     ,
 '  '

    
   

(  ) "   "
   ,' ' :  ' '   "
.('  ') "     
 :'  '      
    .' '   ' '
       
  .' '    "
 "       

."     
  ,      
      ,  
   ...   "  :
 "  "  ;"    
      
       .' '
 "  :    ,    

 ."  
  '  ' ;   '  '

 389 "

             
   "    .' " '     ,

 :(  '   ) '  '    .    
        
 '  ,  [4] '  ,  [90] '  – "   
    .  [100] '  ,  [10]

 .       



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

    ,  
 ,'  '   , "  
    
     

.     
     
  ,    
  ,     
     

.  
       
    
    
     ,
  .     
     
    .   
     
   ,   ,
      

.
        
      
 .       
      
   , "    
     .   
  '  '   

.      
 ,     
     
     
 .     
    
       
      ,
    , "  

.     
  , "    "  
      
    . "  '
    
  ,   .
   ,  
       

.  
      
     
      
     ,
   .   
     
     
  .    
    ,   
     

.
      
    
 '  '   ,   
       
     
     
    ,   

.
    ,  
      

     
     .  
     ,
 , "   ,    
    .   
     ,
      ,  
  ,   ,  
   .  
   ,    
   ,    
      

.    
  ,      
      
    .   
      
     
 ,     

.      
     
    ,  
      
 ,     
      
     .  
 .       
      
   ,   
       
      .
 ,      
     
 .       
      
   ,    
     " :
 ,  ,    ,"

.   
      
     
      
  ,     .
      

 .
      
      .
  .     
 "      
  .     
      
 ,     
  .     
  ,     
 .      
     
        ,

.  
     
    .    
    
      
   ,    
     

.   
 '  '  '

   
      
       
     ,   
       .
  –       
   '     
  ,     .
       

.   
        
 ,      
        
       
   ,  .    
  –   –   
     ,    
       
     ,  
  ,     
       
     .  
   ,      
       
  "  " )    

.( -    , "  

     
        
       
      ,   
 '  ') "    .  
       "  :( "
  ,   –     
        
     .  
       

."      
      
    ,    
  "  :    .  
     ,    
    ,    
  "!?      
      " :  
   .     ,  
        ,  
 ,     .  
 "!       

      
        ,

.(    '  ')  

  
   "  :(   " )   
 [  ]   –    
     ' :(   ) 
      ."'  
 ,        
       

 .(  "   " ) 
      "
 ,        
         
  ,       
        
  "  '   ')     

 ,   (  ) '  '   .(
    ,     
 ,     ,   
        ,

 .  

   
 ,       
       
  .     
       
        
    ,    
 :(   )     .
        "
    ,"      
 ,       
       
.( "  '  ')     

   "  :(   )   
 " )     ,"   
  ,     " :(  
 ."     ,   
       
   ,      
     ,   

 .    ,

   
 "  :  ' '     
 ."     ,   
        
    ,"    "

?
        
 .       
 "  :      
      –  "  
     ,  
   ,     .
  ,       
        
  –      ,
 "   "    .   
 ,     – " " 
       
  ,  '  ')   

.('  '  '  '

    ,     
 "  "  '   ,   :
       
        ," "–
       
 ,       .  
   ,"  "   
      

 .('  ' ) 
  ...   "  :   
       ,"
 ' '  ;      
     ,   
  ' '    .' ' 
      ,  
 ,        .
        
        ,

.( )     ,' ' 

     –    :( ) ' '

( "  ) .           ,    

     
 :( ) '

 

   –       –     
 .   ,    –       .  

 
    

 



      

 

   

  

 

  

  

  
 
 
 

   
 

 

 עֹוֵסק ַהַּמֲאָמר ֵאין, ָסֵפק ָּכל ְלָהִסיר ְּכֵדי )כב, כז(" ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוִּיַּקח"
 .ָהִעָּקר ֶאל ָלֶגֶׁשת נּוַכל, זֹו ַהְקָּדָמה ְלַאַחר, ַעְכָׁשו. ְּבּפֹוִליִטיָקה

 ְּכֵדי, ִיָּדֵרׁש ִׁשְכנּועַ  ַמַּסע ֵאיֶזה, ַאֶּתם ְסבּוִרים, ַמֲאָמץ ְלַכָּמה     
 ְלָראׁשּות ְלִהְתַמּנֹות ַהְסָּכָמה ָהאֹוּפֹוִזיְציָה ֵמרֹאׁש ְלַהִּׂשיג

 ְלַקֵּבל ֶׁשֵּיאֹות ָעָליו ִלְלֹחץ ְּכֵדי ְלַגֵּיס ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ִמי ֶאת ?ַהֶּמְמָׁשָלה
 ?ַּבֵּנֶטל ְוָלֵׂשאת, ָהָעם ְרצֹון ּוְלַמֵּלא ַהְּתנּוָעה ִּדין ֶאת
ם ֲהֵרי. ֻמְפַקַעת ְׁשֵאָלה ֵאיזֹו       ִיְהֶיה ִאם ַּגם ִּכי, הּוא ֶׁשּנֹוַצר ָהרֹׁשֶ
 ֶאת ְיַנֵּתק, "ִסּכּוי ֶׁשֶמץ ָיִריחַ  ִאם ַא, ַּבְרֶזל ֶׁשל ְּבַשְלְׁשָלאֹות ָּכרּו

 ִויַזֵּנק )ט-טז ׁשֹוְפִטים(" ֵאׁש ַּבֲהִריחֹו ַהְּנֹעֶרת ְּפִתיל ִיָּנֵתק ַּכֲאֶׁשר ַהְיָתִרים
 .הּוא ַרק ְולאֹ . ָקִדיָמה

 חּוץ, לאֹ  ִמי! ַהַּנֲעָלה ַלִּמְׂשָרה, ַמְׁשַמע ַּתְרֵּתי, חֹוֵתר ֵאינֹו ִמי     
 ?ִהְׁשַּתַּגְעִּתי, ָמה. ּתֹוָדה, לאֹ . ַּתִּציעּו ֶּכֶסף ֶׁשל ַמָּגׁש ַעל .ִמֶּמִּני

, ָלֹעֶמק ָוָאֶרץ ָלרּום ָׁשַמִים: "הּוא ְמֹפָרׁש ָּפסּוק, ּוְבֵכן? לאֹ  ָלָּמה     
 ִאם: ").יא ַׁשָּבת( ַּבְּגָמָרא ָּכ ַעל ְוָאְמרּו. )ג-כה ִמְׁשֵלי(" ֵחֶקר ֵאין ְמָלִכים ְוֵלב
 ְּבֵני ְוָכל, ְיִריעֹות ְוַהָּׁשַמִים, קּוְלמּוִסים ְוַהָּקִנים, ְּדיֹו ַהָּיִמים ָּכל ִיְהיּו

 ֵּפֵרׁש". מֹוֵׁשל ֶׁשל ִלּבֹו ֹעֶמק ִלְכֹּתב ַמְסִּפיִקים ֵאין, סֹוְפִרים ָהָאָדם
 ּוְלִעְנְיֵני ַּכְלָּכָלה ְלִעְנְיֵני ִלּבֹו ְּתׂשּוַמת ְלַהְקִּדיׁש ֶׁשָּצִרי: י"ַרִּׁש 

 !ֶאָחד ְּביֹום ְוַהֹּכל, ֲחִקיָקה ּוְלִעְנְיֵני ִמְלָחמֹות
 ְמִדיִנּיּות, ּוְפִנים חּוץ ְּבִעְנְיֵני, ְּכֵתָפיו ַעל ֻמֶּטֶלת ַאֲחָריּות ַּכָּמה     

 ִהְתַלְּקחּוָתן ְוִלְמֹנעַ  ְׂשֵרפֹות ְלַכּבֹות. ְּפִנים ּוִבְטחֹון ַּכְלָּכָלה, ּוִבָּטחֹון
 ְלָכל ְוֶנְחָׂשף" ַהּמֹוָסד" רֹאׁש ַּגם ְוהּוא, ְטָוח ֲאֻרַּכת ְמִדיִנּיּות ּוְלַהְתוֹות
 ִמי, ֶאָחד ָּכל ֶׁשל ֵמֵעיָניו ֵׁשָנה ְלַהִּדיר ָהֲעלּוִלים ַהְּכמּוִסים ַהּסֹודֹות

 !ִּבְמנּוָחה ַהִּניחּוִני, ַהֶּזה רֹאׁש ַהְּכֵאב ֶאת ָצִרי
 ִּגּבּוי ִקַּבְלִּתי ַהָּׁשבּועַ  ֶׁשְּבָפָרַׁשת ִמּׁשּום, ְּבָכ ִנְזַּכְרִּתי ַמּדּועַ      

. ָהֻאָּמה ְלַמְנִהיג ְלִהְתַמּנֹות ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ֵמֵאן ַּכָּמה ָזכּור עֹוד. ְלִגיָׁשִתי
 ַאּפֹו ָחָרה ַּכֲאֶׁשר ְוַרק, ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא ּבֹו ִהְפִציר ָיִמים ִׁשְבָעה
ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר" ָהָעם ְּבַמָּׂשא ָלֵׂשאת ִהְסִּכים. ַנֲעָנה ָאז ַרק, ְּבֹמֶׁשה

  

 ְמַמֶּנה ,ָיָמיו ַּבֲעֹרב, ְוַעָּתה. ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ְּבֶמֶׁש" ַהֹּיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן
 ָקֶחּנּו ,"ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ְל ַקח': "ה ִּבְדַבר ַּתְלִמידֹו הּוא ֶאת
 ֶׁשָּזִכיתָ  ַאְׁשֶרי" :ּוְתעֹוְדדֹו ֶׁשַּיְסִּכים אֹותֹו ְּתַׁשְכֵנעַ , ְּכלֹוַמר - ִּבְדָבִרים
 ְוהֹוִדיעֹו ִּבְדָבִרים ְלָקחֹו ,"ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוִּיַּקח". "ָמקֹום ֶׁשל ָּבָניו ְלַהְנִהיג

 ֵאיָנם ַהֶּזה ֶׁשָּבעֹוָלם, ַּכִּנְרֶאה .ַהָּבא ָלעֹוָלם ִיְׂשָרֵאל ַּפְרְנֵסי ְׂשַכר ַמַּתן
 .י)"(ַרִּׁש " ֵהם ַסְרָבִנים ,ֵהם ֶׁשַּטְרָחִנים ַּדע: "ַנַחת ֹרב רֹוִוים

 ַהֶּמֶלּול ָׁשא. ַמּדּועַ  ְוָיְדעּו, ּוֵמעֹוָלם ֵמָאז ִיְׂשָרֵאל ַּפְרְנֵסי ָנֲהגּו ָּכ     
 ְנִׂשיא ְּפַרְחָיה ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי. ְלַמּנֹותֹו ְּכֶׁשִּבְּקׁשּו ַהֵּכִלים ֶאל ֶנְחָּבא

 ּכֹוְפתֹו ֲאִני ,ִלְגֻדָּלה ֲעֵלה ִלי ָהאֹוֵמר ָּכל: "ְּבַעְצמֹו ֵהִעיד ִיְׂשָרֵאל
 .):קט (ְמָנחֹות" ָהֲאִרי ִלְפֵני ּוַמִּניחֹו

: אֹוֵמר ָהָיה, ִּדינֹו ְלֵבית עֹוֶלה, ָהָאמֹוָרִאים ְּגדֹול, ַרב ְּכֶׁשָהָיה     
 ַמְרִויחַ  ְוֵאיִני )ָהַאֲחָריּות ֹּגֶדל ִּבְגַלל( ְלִמיָתה ַעְצִמי ֲאִני מֹוֵסר ֵמְרצֹוִני"

(ַסְנֶהְדִרין " ַאְפִסיד ֶׁשּלאֹ  ְוַהְלַואי, ֵריקֹות ְּבָיַדִים ְלֵביִתי ְוֶאְחֹזר ,ְּכלּום ָּכאן

 :ז.)
 ַהַּבַעל ֶׁשל מֹוַרְׁשּתֹו ּוַמְמִׁשי ְמקֹומֹו ְמַמֵּלא, ִמֶּמְזִריְטׁש ַהַּמִּגיד     
 ַּפַעם ֶׁשָּנַסע ְּבָכ ִלְגֻדָּלה ַוֲעִלָּיתֹו ִּפְרסּומֹו ֶאת ָּתָלהטוב הקדוש  ֵׁשם

 .ָּגדֹול ְלֹצֶר ֶׁשּלאֹ , ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל
 ְוַאֶּדֶרת ל"ָזצָ  ִמַּקְרִלין ַהָּגדֹול ַאֲהֹרן ַרִּבי ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשִּנְפַטר     

 ָּבַרח, ד"הי, ל"ָזצָ  ִמַּקְרִלין ְׁשלֹמה ַרִּבי ַהַּצִּדיק ַעל הּוְטָלה ַהַהְנָהָגה
 ְּברֹאׁש ַלֲעֹמד ְּבֵסרּובֹו ּבֹו ֶׁשִּיְתֹמ ְּכֵדי ל"ָזצָ  ִמְּזלֹוְטׁשֹוב ַהַּמִּגיד ֶאל

 .ָהֵעָדה
 ֵּבין ַמר ִוּכּוחַ  ָּפַרץ ל"ָזצָ  ִמַּלכֹוִביץ ָמְרְּדַכי ַרִּבי ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשִּנְפַטר     
 ָּכל: ִמיְכל ַרִּבי ַהַּצִּדיק, ַהַּתְלִמיִדים ְּגדֹול ְלֵבין, ֹנחַ  ַרִּבי ַהַּצִּדיק, ְּבנֹו

 ל"ָזצָ ' יּבּוז'ִמֶּמזִ  ָּברּו ַרִּבי ְוַהַּצִּדיק, ְלִהְתַמּנֹות ַהֵּׁשִני ֶׁשַעל ָטַען ֶאָחד
 .ֵּביֵניֶהם ְלַהְכִריעַ  ִנְדַרׁש

 ִריב ִהְתַלֵּקחַ  ל"ָזצָ  ֵמַרדֹוְמְסק ְׁשלֹמה ַרִּבי ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשִּנְפַטר     
 ְלַהְכִריעַ  ִנְדַרׁש ל"ָזצָ  ִמַּצאְנז ַחִּיים ַרִּבי ְוַהַּצִּדיק, ָּבָניו ֵּבין ּדֹוֶמה

 ֵּלב"הַ , ְּבנֹו ָחַׁשׁש ל"ָזצָ  ִמּגּור" ֱאֶמת ִאְמֵרי"הָ  ְּכֶׁשִּנְפַטר. ֵּביֵניֶהם
 ...ל"ְלחּו ּוָבַרח, ְלַמּנֹותֹו ֶׁשְּיַבְּקׁשּו, ל"ָזצָ " ִׂשְמָחה

 ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
 

:  השבתכניסת 
7:22 

:  השבת יציאת
8:35 

 :רבנו תם
9:18 

הזמנים לפי אופק 
 חיפה

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין
 ס"דבס"ד

 ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה
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 "ְמַנֵחם ְּפֵני"הַ , ָאִחיו ֵּבין ִוּכּוחַ  ִהְתַּגֵּלעַ " ִׂשְמָחה ֵּלב"הַ  ְּכֶׁשִּנְפַטר      
 ...ְלִהְתַמּנֹות ַהֵּׁשִני ֶׁשַעל טֹוֵען ֶאָחד ְּכֶׁשָּכל, ָהַרִּבי ִמּגּור, ִלְבנֹו, ל"ָזצָ 

 ּוְלַבֵּקׁש ִלְלֹחץ ַהּקֹוֵדם ַהּדֹור ְּגדֹוֵלי ֻהְצְרכּו ַּכָּמה ָזכּור עֹוד     
 ֶׁשל ְּכַרָּבּה ְלִהְתַמּנֹות ֶׁשֵּיאֹות, ל"ָזצָ  יֹוֵסף עֹוַבְדָיה ַרֵּבנּו ֶאת ּוְלַׁשְכֵנעַ 

 .ָאִביב ֵּתל
 ְלהֹוָרָאה ִהִּגיעַ , ַּבּתֹוָרה עֹוָלמֹו ָּכל ָמָצא ֵהן, זֹו ְוִלְׂשָרָרה ּלֹו ַמה     

 ַיִּביעַ " ַהּתֹוָרה עֹוַלם ֶאת ֶׁשִהְרִעיׁש ַהֻּמְפָלא ִסְפרֹו ֶאת ִחֵּבר, ְוהֹוָרה
 ִּגִּטין, ְוֵערּוִבין ַּכְׁשרּות, ַאֲחָריּות ְּתחּוֵמי ְלַהְרִחיב ַמּדּועַ ". ֹאֶמר

 ִעְנְיֵני ָּכל, ֶׁשָּבִעיר ָחָכם ַּתְלִמיד: "הּתֹוָר  ִׁשעּוֵרי ְוֶעְׂשרֹות, ְוִקּדּוִׁשין
 ְוַכָּמה ִהְתַמֵּסר ַּכָּמה, ָעָליו ּוִמֶּׁשִּקֵּבל. ).ו ָקָטן (מֹוֵעד" ָעָליו ֻמָּטִלים ָהִעיר
 ְלַבְּקׁשֹו ֻהְצְרכּו ַּכָּמה ָזכּור ְועֹוד. ֲהפּוָגה ְּבלאֹ , ָוַלְיָלה יֹוָמם, ְוָיַגע ָטַרח

 ֲעֶטֶרת ֵהִׁשיב ָּבּה, ְלִצּיֹון ָהִראׁשֹון ְלִמְׂשַרת ֻמֲעָמדּותֹו ְלַהִּגיׁש ֶׁשֵּיאֹות
 ְוַכָּמה ַהָּכבֹוד ִמן ָּבַרח ַּכָּמה! ָזֳהָרּה ְוִליֵמי ְלִתְפַאְרָּתּה ַהִּמְזָרח ַיֲהדּות

 .ִאיׁש ְּכִמיְליֹון ִהְׁשַּתְּתפּו ֶׁשְּבַהְלָוָיתֹו ַעד, ַאֲחָריו ַהָּכבֹוד ָרַדף
ְוַהִּמְׂשָרה, ַמְחִמיא ַהָּכבֹוד, ָסֵפק ֵאין ֲהֵרי: ְותֹוִהים עֹוְמִדים ְוָאנּו     

 

 ְלָחִצים ְלַמַּסע, ַרב ּכהֹ  ְלִׁשְכנּועַ  ַרּבֹוֵתינּו ִנְצְרכּו ַמּדּועַ . ִנְכֶסֶפת
 ?ַמָּמׁש

 ַעל ְוֶחְׁשּבֹון ִּדין ֵמֶהם ֶׁשִּיְתְּבעּו ָיְדעּו. ָהַאֲחָריּות ֹּגֶדל ֶׁשָּיְדעּו ִמּׁשּום     
ֵריָׁשא" - ַעְוָלה ֶׁשִהיא ֵאיזֹו ֵיׁש ִאם. ִלְפֹעל ֵהם ְיכֹוִלים ֶּׁשַרק ַמה ָּכל

 ְוִיּדֹונּו ִיָּתְבעּו, ַהִּדין ָּבֵּתי ֲאבֹות, ָהָראִׁשים ָראֵׁשי(" ְּבַחִּמיֵמי ְּדֵריָׁש
 .)ְּברֹוְתִחין

 ִּדין ִלְמֹסר ִנְדָרׁש צֹאן רֹוֵעה ָּכל ִאם: ָוֹחֶמר ַקל ַהְּדָבִרים ַוֲהלאֹ      
ְנָפׁשֹות רֹוֵעה - ָאִבינּו ְּכַיֲעקבֹ  ְמִסירּות ּוְלַגּלֹות, ֶּכֶבׂש ָּכל ַעל ְוֶחְׁשּבֹון

 .ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל
ה ֶׁשָּנְׂשאּו ַּתְפִקיד ֶׁשאֹותֹו ִמּׁשּום? ֶזה ָּכל ִנְכַּתב ּוַמּדּועַ       ַרֵּבנּו מֹׁשֶ

 נֹוֵׂשא, ִיְׂשָרֵאל ְּבַעם ְּפַרְחָיה ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ְוַרִּבי ַהֶּמֶל ָׁשאּול, ִויהֹוֻׁשעַ 
, ַהֶּמֶל ִּכי. ְויֹוֵתר, ַאֲחָריּות אֹוָתּה. ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו ִמְׁשָּפָחה ַאב ָּכל

 ִנְתָּבע ָהָאב ְוִאּלּו, ָּבָעם ֶיֶלד ָּכל ַעל ְלַפֵּקחַ  ָיכֹול ֵאינֹו ,ַהּכלֹ  ִּכְכלֹות
ֻחְפָׁשה ִּביֵמי, ְּבִיחּוד, ּוִבְמיָֻחד. ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו ְוַיְלָּדה ֶיֶלד ָּכל ַעל ְלַפֵּקחַ 

 )ַהָּׁשבוּעַ  (ַמְעַין! ֵאּלּו

פומביות  מכירות בדבר להתעדכן נהג, מאנטוורפן. נ משה' ר
 .'מציאות' ידן על ולהשיג נכסים כונסי ידי על פעם מדי שנעשות

של  פריטים על פומבית מכירה לערוך שעומדים שמע אחת פעם
חיפש  משה' ר. הרגל את שפשט, קפואים לדגים גדול מפעל
משהו  במפעל ימצא אם לבדוק ובא, משרדי שולחן זמן באותו

 .מתאים
פריט  כל שממספרים הוא אלו מעין במכירות הדברים סדר

המפעל  בשטח מתקיימים המכירה לפני ויום, המפעל מתכולת
לעצמו  מציין אחד כשכל הפוטנציאליים הקונים כל של סיורים

פומבי  מכרז מתקיים ולמחרת, חפץ הוא שבהם המספרים את
 .הקונים כל בהשתתפות, גדול באולם

את  ראה, כמשרד ששימש למקום הגיע, במפעל סייר משה' ר
לאולם  צמוד היה המשרד. אותו לקנות והחליט טוב כי השולחן
ממוספר  היה ההקפאה אולם כן ועל, בגודלו עצום הקפאה
 אצלו רשם משה' ר.  91 במספר לו הסמוך והשולחן 90 במספר

 בעת זה למספר יגיעו כאשר, למחרת כי וידע 91 את המספר
 מעוניין שהוא המחיר את ויכריז אצבעו את ירים המכירה הוא

 .עבור השולחן לתת
 כשהיא כבר, הפומבית למכירה באיחור מיודענו הגיע למחרת

גוי  שאל הכנסו עם. מעט עליו פזורה נפשו כאשר, באמצעה
שהוא  הבין הלה, כלשהי מסיבה? אוחזים איפה: בכניסה שעמד
 את משה הרים מיד.  91 והשיבו, בתור הבא הפריט מהו שואל

 -100 כ של (שווי בלגי פראנק אלף לשלם מעוניין שהוא ידו ואמר
איש ". ודאי: "משה' ר השיב?" בטוח אתה: "הכרוז שאלו שקלים).

כפיים מחיאות לקול 90 בפריט זכה וכך, המחיר על הוסיף לא
 

 .באולם הנוכחים מאות של סוערות
פראנק  באלף שולחן לקנות בידו שעלה שמח הוא בעוד אולם
 שולחן הכל סך... חשדו את עוררו הכפיים מחיאות, בלבד

 ...כתיבה
אותו  מברכים הכל כי שומע הוא. חשדו התאמת מהרה עד אך
לאולם  פראנק אלף, אכן. הענק ההקפאה אולם... ב זכייתו על

מדובר , האולם של העצום שוויו לעומת דבר שום הם הקפאה
ולצרה  לו מה אבל! רבוע מטר -2000 כ של מימדים ענק באולם

מי , הבלגי החוק פי על? קירור אולם עם יעשה הוא מה? זאת
אין . שעות 48 תוך לפנותו מחויב פומבית במכירה פריט שקונה

יעלה  האולם שפינוי לו אמרו כבר דבר יודעי! להתחרט אפשרות
 ?עושים מה! פרנק 300,000 או -200,000 כ לו
אבדתי  כאשר: 'כאומר ידיו כפות בין ראשו את טמן משה' ר

עם  יעשה ומה זה אדיר סכום ישיג מהיכן לדעת מבלי', אבדתי
למצוא  שייך לא כמעט הרי, ממקומו ויפונה שיפורק אחרי האולם
פעמים  לו ולוחש עמו שבא ידידו לו יושב לידו. שכזה לדבר קונים
שקולים  יותר להיות צריך, משה' ר חבל, משה' ר חבל: "מספר

אבל  של בתנוחה השולחן על ראשו משה' ר הרכין"... ומתונים
של  סכום להפסיד ועומד פרוטות כמה לחסוך בא הוא. ויאוש
 .ברשלנותו לעצמו זאת גרם שהוא עוד מה, ממש

ענק  גוי והנה, להתפזר התחילו הנוכחים, הסתיימה המכירה
. כולו מתנשף למתחם במרוצה נכנס ראש ועד רגל מכף רטוב

 זה מי ושואל הסתיימה שהמכירה לשמוע מאוד הוא מצטער
 למכירה מהולנד במיוחד שעות 5 נסע הוא. הקירור שזכה באולם

 והגוי, משה' ר על מצביעים הנוכחים... האולם את כדי לקנות זו
 למה? האולם את לי למכור תסכים האם: "בפיו והצעה ניגש אליו

 "!?אותו אתה צריך
את אמכור לך פראנק במיליון: "משה' ר לו פלט דשמיא בסייעתא

2 

ת ִסּפּור  ְלַׁשַּבָ
 השגחה פרטית



 
  

 לסים זכו תקופה ולאחר, בגמרא שעור התקים חרוד עין בקבוץ
 מבגר יהודי היה השעור משתתפי בין ,ברכות מסכת דשמיא בסיעתא

 תורה שמר לא שכמובן, בקבוץ ותיק חבר,  -90 ה לשנות קרוב
 .ומצוות

 עוד אפשר במה ל"זצ שטינמן ל"הגראי מרן את שאלו הסיום לקראת
 . נפשו חשקה לא – תפלין. אין – מנין. יהודי אותו את לזכות
 !!!"רבא שמה יהא אמן בענית: "ואמר מה זמן מרן חשב

 הערך את להעריך יודעים לא אנשים" :ואמר מרן נאנח מכן לאחר
 מיליארדים ששוה דבר זה הרי. רבא שמה יהא ואמן אמן כל של הגדול

 להזיע צריך ולא, מאמץ בלי, לקים קל כך שכל דבר וזה, מיליארדים
 אחד אמן ידי ועל, להציל ויכול יעזר אמן כל הבא ובעולם. זה על

 "זה ידי על להפסיד יכול כמה שיחסיר
 וכלם השחר ברכות אומר אחד שכל בביתו הנהיג ל"זצ מרן ובאמת(

 .)אמן אחריו עונים
 

 עשרה שבע במשך, ומצוות תורה שמר שלא שבע מבאר בזוג מעשה
 כתתו, נושעו ולא לרופאים הלכו הם, לילדים זכו לא נשואיהם שנות

 שיעצו הסגלות כל, נרפאו לא אך עתידות מגידי אצל רגליהם את
 מכרסם היאוש החל .להם נולדו לא ילדים – הועיל ללא אך נסו להם

 .בלבם
 שרעבי מרדכי רבי המקבל הגאון אודות ידידים להם ספרו אחת פעם

 ארוכה העלו רבים חולים תפלתו בזכות נפקדו רבות שעקרות ל"זצ
 אצל מזלם את הם גם שינסו להם והציעו ברכותיו ידי על למכתם

 .הרב
 את ובטלו, האמינו לא ומצוות מתורה רחוקים בהיותם, זה זוג אך

 הצליחו לא שם ידועי ממחים רופאים: "אומר והבעל יד במחי הדברים
 לנו לעזר תורה בלמוד עסוק יומו שרב, זה רב יוכל כיצד,לנו לעזר

 "? זה בנושא
 .הרב אל לירושלים לעלות אבו לא ושניהם

 חשוב ואברך הדברים התגלגלו ושוב שיחה מאותה מה זמן עבר
. שרעבי הרב של גדלותו על לו וספר הבעל עם שוחח שבע מבאר

גדל על לספר והרבה השפעתו וכח מרצו כל את הפעיל האברך
 לו שספר המופת מספורי הקסם הבעל, הרב של ונפלאותיו צדקותו

 .קמעא ושכנע שיחו איש
 אצל בקורים עבור פזרתם כספים הרבה כך כל: "לפניו טען האברך
 – קל מאמץ מכם נדרש – ועתה, נושעתם ולא ופרופסורים רופאים
 "!?מסרבים ואתם – מבטחת ותשועה – לירושלים לעלות
עלה לידו שהגיעה הקרובה ובהזדמנות הבעל את שכנעה זו טענה

באוירת מיד חשו הצדיק אל בהכנסם .הרב לבית לירושלים אשתו עם
המיחד לבושו ,הרב של הקורנים פניו זיו, המקום את שאפפה קדשה

 הם, טובה לאחרית תקוה של רוח עליהם השרו האציל ומראהו
 בקול ושאלם כסאו על רבה בענוה שישב בצדיק בהתפעלות הביטו

 .לבקשתם ואבהי רך
 כך ועל חייהם פרשת את לצדיק וספרו פיהם מוסרות התירו אז

 ושמות שמותיהם את מהזוג בקש הרב. בילדים להתברך זכו שטרם
 .נפשם אל חדר ומבטו מולו הנצב בזוג היטב התבונן כך ואחר הוריהם

 הרהרו כן ועל מבחנם שעת וזו מבפנים בוחנם הרב כי הרגישו הם
אני' ה ובעזרת תקון לכם נעשה: הרב להם אמר מכן לאחר. בתשובה

 בתנאי אך. לתאומים הורים תהיו חדשים עשרה בעוד כי מבטיחכם
 .האשה וצניעות הבית טהרת על שתשמרו אחד
 הרב עכבם אז או, לצאת ופנו שמחה דמעות תוך לרב הבטיח הזוג

 .ילדיהם הלדת על לו להודיע ישכחו שלא להם ואמר
 כשרות הלכות ללמד החלו האברך של ובעדודו שבע לבאר חזר הזוג

 הרבה לשמחתם ואכן לבושה צניעות על שמרה האשה, וטהרה
. תאומים האשה ילדה הרב אל בואם מיום חדשים עשרה במלאת

 אשר, הם. זו מלדה ותמהונם פליאתם את הסתירו לא הרופאים
 .הנס פשר את הבינו לא, רבות שנים במשך הזה הזוג את הכירו
 הם, לירושלים שבע מבאר נכבדה קבוצה הגיעה ללדה השמיני ביום

הצדיק את ולכבד הרב של בישיבה הברית את לערך בקשו
 שיזכו אחל ולהורים, ברכות הילדים על הרעיף הצדיק, בסנדקאות

 בני של ידם זזה לא אז מני. טובים ולמעשים לחפה לתורה לגדלם
 (גליון משכן שילה) .שרעבי הרב מיד הזוג

 :ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשי

 רצון שני לשביעות מתבצעת העסקה, הסכים הגוי"... האולם
 בטוח שהוא להיות כדי עצמו את ממשש עדיין משה' כשר, הצדדים

. שפלים גאים ומגביה משפיל ה"הקב איך ראה אחד ברגע. חולם אינו
 עם יוצא הוא פראנק, והנה אלפי מאות של לחוב נכנס רגע לפני רק

 שקלים). -100,000 -קרוב ל של (רווח פראנק אלף 999 של רווח

 שני עבור האולם דורש היית שאם לך דע. "מאוד עד מרוצה היה הגוי
 ..."לך משלם הייתי כן גם פראנק מיליוני

כדי  פראנק אלף 500 לך לשלם לי מציע היית שאם לך ותדע"
 ענה לו", מקבל היית, אותו ולפנות האולם את ממני לקחת שתסכים

 (גליון "השגחה פרטית")בחזרה...  משה' ר
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 חידת הגיון:

גלו לפי הכספת של משפחת כהן נעולה בקוד. 
 ספרות! 3הנתונים הבאים את הקוד בעל 

 אחד המספרים נכון, ונמצא במקום שלו.  -  3 4 8
 מספרים אלו אינם חלק מהקוד.  -  8 5 4

שני מספרים נכונים, אך לא נמצאים במקום   -  8 9 3
 שלהם.

שני מספרים נכונים, אך לא נמצאים   -  1 9 5
 במקומם.

 
 

 פתרון לחידה מהעלון הקודם:
 .שמעון, עמרם, אשר, יענקי

 
 

 :בלשיםחידת 
 ביום גשום אחד, נגנב הכתר של המלך.

, מהמשרתיםהגיע בלש המשטרה וחקר את כל אחד 
 מה עשו ביום שבו נגנב הכתר.

 אלו הם תשובותיהם:
 המשרת ענה: כל היום שירתתי את המלך.

 המטפלת ענתה: כל היום טיפלתי בילדי המלך.
 כל היום בישלתי. הטבח ענה:

 הגנן ענה: כל היום השקתי את הצמחים.
 הארמון.המנקה ענה: כל היום ניקיתי את 

 המלכה ענתה: כל היום הייתי בחדרי.
 מי גנב את הכתר?אז 

 
 

 מהעלון הקודם: לבלשותפתרון 
הגנב דפק בדלת! כשאנשים הולכים לבתי מלון, 

כשרוצים להכנס לחדרם משתמשים במפתח ויודעים 
מראש שאף אחד לא נמצא בחדרם. ואם אף על פי כן 

שמישהו הרי זה לא בגלל שחשב  -הוא דפק בדלת 
נמצא בחדרו, אלא כי רצה לבדוק אם יש אנשים בחדר 

 הזה, או לא.

 "אנחנו על המפה ואנחנו נישאר על המפה"? מי אומר:
 רוטב של דג מרוקאי. -

 
מעלות! 180-לא יאמן! הכנסתי בצק לתנור והוא השתנה ב

 
בעקבות טרור הבלונים, נמסר מצה"ל על פיתוח סיכת 

 ברזל.
 

 הגיע היום לעבודה עם למבורגיני חדשה.הבוס שלי 
 אמרתי לו: "וואו, איזה מכונית יקרה!"

אמר לי הבוס: "אם תעבוד קשה, תשקיע את כל הזמן 
שנה הבאה אני אקנה  -והאנרגיה שלך ותחתור למצוינות 
 ..עוד אחת".

 
 יש לך משהו להגנתך?""השופט: 

 רה לקחה לי את האקדח"...הנאשם: "לא, המשט
 

צר נהג שעבר ברמזור אדום. הוא מבקש ממנו שוטר ע
 , אך הנהג אומר שאין לו.יגהנה רשיון

 .נהג שאין לוך עונה העל כוגם רכב השוטר מבקש רשיון 
נהג שאין גם על כך עונה ההשוטר מבקש תעודת ביטוח ו
 לו.

שניה", והולך לניידת  אומר לו השוטר: "תמתין לי פה
 מהתחנה. התורן הקציןלהזעיק את 

הקצין מגיע, פונה לעבריין ומבקש את רשיון הנהיגה שלו, 
 .לקציןוציא את הרשיון ומוסר אותו הנהג מ

הנהג אז הקצין מבקש ממנו את רשיון הרכב שלו וגם 
 .לקציןוציא את הרשיון ומוסר אותו מ

, למה השוטר אמר שאין לך שואל אותו הקצין: "תגיד
 "רשיונות?

, "תיכף הוא בתמימות מעושה "לא יודע", אומר העבריין
 יגיד לך שגם עברתי באדום"...

 רכב של בודק סאונד

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

  a0533180118@gmail.comבאדיבות חיים כץ   חידת ההגיון
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 ” לאזני משפחת האזני                 ” 
 אומר אני שהוא משפחת אצבון (רש״י)                                

 מה קשר יש בין שני השמות הללו?                             
ברם, אמרו חכמינו שנבראו אצבעותיו של אדם ארוכות ודקות, למען יוכל לסתום                                                                       
בהן את אזניו בשמעו דבר שאינו מהוגן. הרי איפוא נבראה האצבע בשביל האזן,                                                                       

 וממילא שני השמות ״אצבוך ו״אזני״ אחד הם... (של״ה)                                                
 

 ” נתן תתן להם אחזת נחלה                     ” 
 בלשון נקבה?           “   בעצם צריך היה הכתוב לומר ״להן                             

אלא, בתוספות (בבא־בתרא קט׳״ו) מצינו, כי במקום שאשה יורשת כזכר מדבר                                                                    
עליה הכתוב בלשון זכר (לפיכך נאמר: ״הוא ענה״, אף־על פי ש״ענה״ היתה נקבה).                                                                          
הרי ממילא, מכיון שציוה כאן השם יתברך לתת להן נחלה כאילו הן זכרים, מדבר                                                                        

 ״להם״.        —עליהן בלשון זכר                 
 

 ” ונתת מהודך עליו               ” 
מהודך ולא כל הודך זקנים שבאותו דור אמרו: פני משה כפני חמה, פני יהושע                                                                      

 כפני לבנה, אוי לה לאותת בושה ואוי לה לאותה כלימה (בבא־בתרא ע״ה)                                                               
למה דוקא הזקנים אמרו כך? ברם, צעירים שבאותו דור משראו את רבם החדש,                                                                    
אמרו: גם הרבי הקודם לא היה בצעירותו אלא ״כפני לבנה״, ורק אתר־כך נתעלה                                                                       
ונעשה ״כפני חמה״. אבל זקנים שבאותו דור הכירו את הרבי הקודם גם בצעירותו                                                                        
וידעו כי אפילו אז כבר היה ״כפני חמה״, ולכן אמרו: ״אוי לה לאותה בושה, אוי לה                                                                             

 לאותה כלימה״            
 ” והקרבתם אשה עלה לד׳                   ” 

  -“   באש של התלהבות אזי הריהו ״עולה לד׳                                        —אם הקרבתכם נעשית ב״אשה״                           
היינו,            —השם יתברך מתעלה על ידה, כפי שאמר הכתוב: ״ימלא־ ד׳ כל משאלותיך״                                                                  

שתמלא את כל משאלותיך ורצונותיו בד׳, בכוונה להגדיל ולהאדיר את כבודו                                                                    
 בעולם... (קדושת לוי)                    

 

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

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

  ‘. תחי
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 האם יש איסור בורר 
 בעלוני שבת או 
 בספרי קודש

 
שאלה: האם יש בורר בעלוני שבת, שמונים 
על השולחן וכדו' בכניסת לבית הכנסת בתפזורת 
ואנשים בוחרים מה שהם רוצים ללמוד ולקרוא, 

 ויש לדון בזה מצד כמה אופנים.
תשובה: האם יש בורר בכלים, האריכו בהא 
ת (סימן כ) מבואר  ' א בשו' ' הפוסקים, שברע'
דדוקא בדבר שהוא גידולי קרקע שייך בו בורר, 
וכן העלו עוד פוסקים, ואולם בט''ז (סימן שיט 
סקי''ב) כתב לחדש דלאו דוקא במיני אוכלים 
יש ברירה אלא גם הבורר כלים מתוך כלים יש 
ב סימן שיט  דין בורר יעו''ש, וכן פסק במשנ''
סקט''ו, בשם האחרונים שהוא הדין בכל דבר 
שהוא שני מינים כגון כלים ובגדים שייך דין 
בורר, ואולם כך ס''ל למשנ''ב  אולם שו"ת יביע 
אומר חלק ה' אורח חיים סימן ל"א האריך בכ''ז 
והביא דברי הפוסקים שס''ל שלדינא אין בורר 
באוכלים, ולכן הסיק שם לדינא, שיש להקל 
ם במקום הצורך, ועוד כתב, וכן  ' לברור סכו'
מותר לשמש לברור הספרים של בית הכנסת 
ב וליתנם כל ספר  ' חומשים וסידורים וכיו'
במקומו הראוי עכ''ד, וכיון שכן נראה דה''ה הכא 
שיש להקל בהא, ובפרט שיש עלונים מכל מיני 
סוגים שאז זה קצת ניכר, ופחות שייך בזה 
ברירה, ומה''ט דלא שייך בורר כי הוא בכלים, 
ויש להקל בנ''ד כן ראיתי שצדד הגרי''ח אוהב 
ציון שליט"א. עוד יש לצדד האם זה חוברת או 
עלון רגיל, דאם זה חוברת וכו' הוי חשיב בפנ''ע, 
אלא דקשה להקל בזה היכא שיש מאות עלונים, 
(בלא גוזמא, כי הרי מידי שבת בשבתו יוצאים 

 אלפי עלונים בכל העולם כולו).
 יוסף אביטבול)‘ (הר

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

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

תשובות

        קדושת לוי)

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    
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 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא
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 סיפור לשבת

מספר ידידנו מגיד המשרים הרב חיים זאיד 
 א את הסיפור המדהים הבא:“שליט

שתחי  רעייתי  שנישאתי עם  ,  לפני  פניתי ‘
ועליתי אפוא לביתו של מרן הרב עובדיה יוסף 

ל, ובקשתי את ברכתו להמשך הדרך ולקראת “ זצ 
חיי הנישואין שאליהם אני עתיד להכנס. בנוסף 
בקשתי ממנו גם עיצה מיוחדת שאיתה אני אתלווה 

 בחיי הנישואין.
עיצה ותושיה ’  הרב אני צריך 

החתונה  ,  לקראת  והוא ‘  . בקשתי
‘, תוותר ’ מצידו הסתכל עליי ואמר לי  

הרב עיצה נוספת אני צריך אמיתית ’ 
והוא מצידו כאילו לא אמרתי ‘,  לחיים 
ניסיתי לשאול ‘.  וויתור. זה הכל ’כלום, 

שוב אבל אז גם קיבלתי שני סטירות 
ב  שו לי  זרק  וא  ה ף  נוס ב ו חמות 

 ‘!תוותר’
כמה הוויתור  מאז הבנתי עד 
ודבקתי  שגבה  ונ גבוהה  מעלתו 

 במידה זו במיוחד.
ובהקשר זה נביא סיפור מיוחד 
בשורות  לפניכם  אותו  שאחשוף 

 הבאות.
שבמקרה הוא גם  לי ידיד  יש 
שכן שגר קרוב לבית שלי. אביו היה 
נעזר בו מידי פעם לפעם. הוא היה 

מגיע אליו בערבים מאכיל אותו לומד איתו קמעא 
ויוצא איתו מידי פעם להליכות בכדי להסדיר את 
מצב רוחו העגום שהיה כל היום ספון בביתו ללא 

 יכולת פיזית לצאת ולראות את העולם מקרוב.
באחד מן הימים האב קיבל התקף לב ומצבו 
החמיר. הוא אושפז בבית החולים ושוחרר לאחר 
זמן מה אך מלווה בנזק בלתי הפיך, הוא נהפך 
להיות קשיש סיעודי כמעט במאת האחוזים ללא 

 יכולת תנועה והוא נצרך לעזרה צמודה ומיידית. 
לתפקד, שזה אומר  שיוכל כמעט  בשביל 
לאכול, להתפלל, ללמוד ולטייל הוא נצרך לקרוא 
לבן שלו שכאמור היה גם ידיד שלי וביקש ממנו 

אני צריך שתעזוב את מקום ’ להיענות לבקשתו.  
עבודתך ותבוא להיות עימי במשך כל היום ותעזור 

ואל תאמר לי לא אני ’ הוא אומר לו וממשיך,  ‘,  לי 
אביך ואתה חייב לי המון וכעט אני צריך אותך צמוד 

 ‘.אליי. אלו העובדות ואלו הנתונים
חבר שלי קיבל את הבשורה בצורה קשה 
מאוד, סופו של דבר יש לו שבעה ילדים בבית 
שהוא צריך להאכיל, ובנוסף לכך הוא לא יכול 
להרוס את כל חייו בשביל לעזור לאביו, אפשר 
למצוא פתרונות אחרים שאולי יועילו וחלילה אולי 

 יעשו את ההיפך הגמור.
ביתו לספר לאשתו את  לעבר  פנה  בצער 
שמים  באברך ירא  פוגש  בדרך הוא  הדברים. 
והחליט שאולי הוא מתאים להיות עם אביו במקומו 

יש ’ ופנה אפוא לדבר איתו שיחה צפופה ועניינית.  

לי אבא סיעודי שזקוק שמשהו יהיה איתו וסייע לו 
והן  בלימוד  והן  באוכל  הן  שיצטרך.  מה  בכל 
בטיולים. אני אביא לך בכל חודש שלושת אלפים 
חמש מאות ואתה תהיה לו כמו בן תשב איתו כל 
היום ופשוט תעסיק אותו. וכמובן, הוא לא משלם 
לך גרוש אני מכניס לך כל חודש משכורת ואתה 
תבוא אליו כהצעה פרטית משלך וקח תכנס לעבוד  

 ‘.איתו יחד
האברך שמע על ההצעה ומיד קפץ 
כה נכבד  לסכום  יסרב  מי  עליה. 
ובפרט שיש בית שזקוק לכסף הזה. 
ומיד ניגש לבית הכנסת בו מתפלל 
אביו של חברי וישב לידו במהלך כל 
לו ואט אט התחבר  התפילה עזר 
אליו והחל לעבוד איתו יחד בבית 
ובאופן צמוד במיוחד כשכל צרכיו 
הפרטיים והאישיים נתונים בידיו של 

 אותו אברך.
לא פעם אחת התבטא אביו לפני בנו 

לי ’  יש  טוב  אדם  בן  איזה  תראה 
שעוזר לי יותר ממך למרות שאתה 

וכמובן האבא לא יודע כלום על ‘. בני
המשכורת שמעוברת בכל חודש 
לחשבונו של האברך תמורה עבור 
עבדותו המסורה והמיוחדת במקום 

 לבבו.‘ מחמד’בנו 
באחד הימים מצבו של האבא הלך והחמיר 
ולאחר זמן קצר השיב את נשמתו ליוצרו. כשנפטר 
התגלתה הצוואה שעליה נכתב שכל הנכסים כולל 
הבית שייכים לאותו אברך שטיפל בו במסירות 

 יותר מילדיו.
כעת הבן נכנס לבוץ רציני. מצד אחד בזכותו 
יש לו עוזר סיעודי כי המשכורת משולמת על ידו, 
ומצד שני הורה לו אחד מגדולי ישראל שלא ילחם 
ופשוט יוותר לאותו אחד. ואף הוסיף לומר לו את 

ל שמוויתור “האמרה הידועה של מרן החזון איש זצ
לא רק שלא מפסידים מרוויחים פי כמה וכמה 

 בכפל כפליים.
ומיודענו אכן וויתר ולא הלך ונלחם על כל 
הנשוא של הצוואה למרות שמבחינת דין תורה 
יתכן והיה מגיע לו חלק נכבד מהצוואה. והוא נשאר 

 בשלו.
לבן היה אח בחוץ לארץ שם מתקיימת פעם 
בשנה הגרלה על מיליארד שקל ואחיו שם קנה 
כרטיס הגרלה ואמר שאם יזכה בהגרלה הוא 
יתחלק חצי חצי עם אחיו שנמצא בארץ הקודש. 

 והוא גם הודיע לו על כך.
זכה  לא  שהוא  למרות  קרה.  יאומן  והלא 
במיליארד שקל אך זכה בפרס במקום השני שזה 
גם עשרות מיליונים טובים שקיבל לכיסו, וכמובן 
את חצי הזכייה העביר לאחיו שבארץ הקודש, וכך 

 הבן התעשר בין רגע אחד.
 או אז הבין מהי המעלה של הוויתור!

לבן היה אח בחוץ 
לארץ שם 

מתקיימת פעם 
בשנה הגרלה על 
מיליארד שקל 
ואחיו שם קנה 
כרטיס הגרלה 

ואמר שאם יזכה 
בהגרלה הוא 

יתחלק חצי חצי 
עם אחיו שנמצא 
בארץ הקודש. 

 נערכים לזמן אלול

בימים אלה נבנים ונסגרים השיעורים בישיבות 
ט. ומה “ הגדולות הספרדיות לקראת זמן אלול הבעל 

קורה שם? הנה לפניכם טעימה קטנה מישיבה ספרדית 
 מובילה, פורחת ומשגשגת.

באר התלמוד' בירושלים, נחשבת הישיבה  ישיבת '
המובילה בכותל המזרח של עולם הישיבות, מאות 
רבות של בחורים משתוקקים לקבל את חותמה של 
באר התלמוד', וכמו שידוע בכל שנה כמות  ישיבת '
הנבחנים עולה ומאידך תנאי הקבלה עומדים איתנים 
על פי כללי היסוד של הישיבה, הלכך הרישום עובד 
בכל העוצמה מאמצע זמן חורף עת החלו הבירורים כך 
שלקראת המבחנים נקצרים הפירות וכמו בכל שנה גם 
השנה העידית שבעידית של עולם הישיבות הקטנות 
התקבלו לישיבת 'באר התלמוד' בירושלים. כך שחשוב 
לציין, שמספר הבחורים שנרשמו להבחן ומספר 
הבחורים שנבחנו עומד ממוצע בחור אחד לעשר 
שמתקבל. וכמובן מדובר בבחירה דקדקנית ואיכותית 

 שלא נמצאת בשום מקום אחר.
בראשות הישיבה מכהן הגאון הגדול רבי חנוך כהן 
שליט"א, ראש הישיבה הצעיר הניצב בשורה הראשונה 
של גדולי ראשי הישיבות בדורינו. רה"י דואג להחדיר 
בתוככי הישיבה את שיטת העיון המיוחדת הישירה 
והבהירה. הר"מים בישיבה הינם תלמידי חכמים 
מובחרים ביותר בהחדרת שיטת העיון. וכמובן, 
ה'שיעור כללי' המרכזי ביום שלישי ששמו יצא לכבוד 
השיעור כללי של עולם הישיבות' מידי  ולתהילה כ'
שבוע ביום שלישי שנמסר על ידי ראש הישיבה 
הגר"ח כהן שליט"א. את השיעור מוסר רה"י בעמקות 

 מדהימה עם הסגנון הייחודי עליו מושתת הישיבה.
לקראת סוף זמן קיץ   –יצויין, שבתקופה האחרונה  

חדוותא   – ' חבורות  תוכנית  בישיבת  התקיימה 
דשמעתתא' בו יושבים קבוצה של בחורים ואחד מהם 
מוסר חבורה בנושא הנלמד באותו שבוע בישיבה 
וכמובן מתן שכרו בצידו. לקראת סוף זמן האחרון יצא 
לאור קונטרס בן שבע מאות וחמישים עמודים! של 
מאות חבורות עמוקות המעידות על העיון החזק שקיים 

 בהיכל הישיבה.
הישיבה מונה כיום ארבע מאות בחורים, ולקראת 
זמן אלול הבעל"ט יתווספו קרוב למאה בחורים 
איכותיים ומובחרים ביותר בעולם התורה. וכמידי שנה 
ישיבת 'באר התלמוד' סוגרת רישום מוצלח במיוחדת 
הרישום הכי מוצלח' בעולם  ואולי גם נכון להוסיף '

 הישיבות.
בד בבד, כשבסניף שעומד כיום בנתיבות לומדים 
כמאתיים בחורים, השנה גם כן שם על אף המיקום 
הקטן עולה הביקוש בכמות מרבית לקראת שנה"ל, אך 
הישיבה הסתפקה בארבעים ושישה בחורים שיתווספו 

 לתוככי היכל הישיבה.
הבוחנים: רה"י הגר"ח כהן שליט"א, הגאון רבי עזרא 
בן שמעון שליט"א, הגאון הרב לרש ר"מ בישיבה. 
המראיין: המשגיח הגאון רבי אליהו אהרון, המשמש גם 

 בתפקיד יו"ר ועד המשגיחים הספרדים בארה"ק.

פורר ללששבבת ס



במיוחד  כאוב  אסון  שעבר אירע  בשבוע 
ב בנין קרס על יושביו ועשרות “ במיאמי שבארה 

יהודים נהרגו וחלקם נעדרו (נכון לשעת כתיבת 
השורות). לפעמים אנו מנסים למצוא למה זה 

 קרה ממה זה נגרם?
ח קנייבסקי על “ וזה מה שהשיב מרן הגר 

האסונות האחרונים, הכל נגזר משמיים כל מה 
שקורה עכשיו זה תאריך ביצוע של הגזירה מראש 

 השנה דאשתקד.
והזמן לתקן את המעשים שלנו 

 הם מעתה.
מובא בשם ר׳ חיים ויטאל לומר 
בכל לילה: "אוי לי שעבר עלי היום 
בלי תורה ובלי חסד". אם אנו רוצים 

החסד   מידת  את  ו   –לעורר  נ עלי
להתנהג בעצמנו בחסד, ונזכה לחסד  
בכל יום  מידה. נעשה  כנגד  מידה 

 לפחות מעשה חסד אחד.
יהודי אחד בארה״ב היה מתנדב 
, ופעם אחת הסיע יהודי  הצלה' ב'
לבית החולים בשבת קודש, וכאשר 
הגיע לבית החולים התקלקל הרכב. 
פגש יהודי אחר בשם ר׳ משה, וביקש 
לנסוע ברכבו לצורכי הצלה. ר׳ משה 
יקר  היה  חזיק  שה הרכב  סירב; 
במיוחד, ולא רצה לתת אותו לאחר. 

בכל אירוע של הצלה באים  בליבו חשב, הרי 
חמישה רכבים, א״כ כעת יבואו רק ארבעה רכבים;  

 …בוודאי זה יספיק
שוב הרהר בליבו וחשב: אם כך הוא, מדוע 
התירו הרבנים לנסוע בחמישה רכבים, והרי שבת 
כתיב בה ״מחלליה מות יומת״, ועונשה סקילה? 
הרבנים  ואם  נפש;  פיקוח  זהו  בהכרח,  אלא 
מתירים חילול שבת לכתחילה לצורך כך, על 
אחת כמה וכמה הרכב שלי, שלא עולה בשוויו על 

 ונתן את רכבו.… פני חילול שבת
לקח איש ה'הצלה' את רכבו והגיע לבית 
ואינה  גולה  בלעה  עשר  בת  ילדה  שם  אחד, 
מצליחה לנשום. כפי שהיה נראה, עוד חצי דקה 
והיתה מתה ר"ל. עשה איש ה'הצלה' מה שעשה, 
ובסיוע תפילת רבים ורחמי שמים יצאה הגולה 

 …היתה בתו של ר׳ משה –וניצלה הילדה. וילדה זו 
הייתי נוכח בשעה שהג״ר יצחק זילברשטיין 
שליט״א סיפר את הסיפור למו״ח הגר״ח קניבסקי 

 שליט״א, ושאלו: מה פירוש המעשה הזה?
חשב מו״ח, וענה לו: בראש השנה נגזר עליה 
דין מוות. אבל נתנו לה פתח של הצלה, שאם 
אביה יעשה חסד, ולא חסד של מה בכך, אלא יתן 

עי״ז יבטל את הגזירה   –לאחר את רכבו היקר  
הרעה מעליו! וכפי שהיה באמת. וכמו המעשה 
בגמ׳ בבתו של ר׳ עקיבא שנגזר עליה למות ביום 
חתונתה, וכבר הגיע הנחש הארסי שהיה אמור 
רעב  באותו הזמן דפק עני  להכיש אותה; אך 

 –באמצע חתונתה   –בדלת, והלכה הכלה בעצמה 
להביא לו כיכר לחם, אף שהיו אנשים אחרים 
שיכלו לעשות זאת במקומה, ובזכות זאת ניצלה 

 מהכשת הנחש.
הקב״ה ג״כ עושה   –כאשר אדם עושה חסד  

 איתו חסד.
בגמרא ירושלמי (פ"ג דמועד קטן ה"א) מובא 
מעשה שהיה עם רבי אליעזר בן הורקנוס שעבר 
את  ניקתה  אחת  ואשה  בשוק, 
על  פה  ש הא את  וזרקה  הבית 
ראשו. וכמובן שלא כעס ולא כלום, 
ואמר על עצמו שהיום החברים 
יקרבו ויכבדו אותו יותר, מפני שיש 

מאשפות ירים אביון", עיין “ פסוק:  
 שם. 

והכוונה בזה שכאשר משפילים בן 
אדם, גם כשזה עד האשפה ועד 
העפר, לא להתייאש, אלא לקבל 
משמים, ויצפה  באהבה  את זה 

 לישועה ולחיים טובים. 
ן  מורנו הגאו מפי  פעם  ושמעתי 
י  ק צ ל י ב ד ה  י ר ש ב  ר ה ק  י ד צ ה
שליט"א ששמע מנכדו של רבינו 
הגרי"ח זיע"א בעל הבן איש חי, 
שפעם אחת יצא הגרי"ח מביתו 
לבית הכנסת, ובלכתו בדרך שפכו 
מאחד הבתים מעליו מי שופכין ונפלו על ראשו, 
ורבינו הקדוש זיע"א לא הרים את עיניו לראות מי 
הוא זה, אלא חזר מיד לביתו להסתדר והחליף 

 בגדיו וחזר בפשיטות לבית המדרש. 
וכידוע שבזמן ששמעי קילל את דוד קללה 
נמרצת, היה מצבו של דוד קשה מאוד, שהיה זה 
בזמן שדוד נרדף וכולו עייף, רעב ויחף, ואין לך 

ה' אמר “ כאב והשפלה יותר מזה, ובזכות שאמר  
לו קלל" (שמואל ב טז, י), זכה להיות רגל רביעי 
במרכבה, וכמבואר כל זה בספר הקדוש 'שמירת 
הלשון' לרבינו החפץ חיים (שער התבונה פרק ו'), 

 עיין שם. 
ועיין כיוצא בזה במהרש"א (קידושין ל:) על 

מלא את אשפתו “ הפסוק:   אשרי הגבר אשר 
מהם" (תהלים קכז, ה), שהכוונה אשפה כפשוטו, 
כי יש בעלי בתים המונעים את הנערים מללמוד 
בביתם, שאומרים שהם ממלאים ביתם באשפה, 
ועל כן אמר: אשרי הגבר אשר מילא על ידיהם את 

 ביתו באשפה ואינו מונע ביתו מהם, עיין שם. 
ובגמרא (פסחים קיג.) כתוב, פשוט נבילתא 
בשוקא. ופירש רשב"ם, שגם עבודה בזויה, כמו 
לפשוט עור נבלה מסרחת ולקבל כסף, כדאי 
לעשות. ומסתברא שהיודע כיצד להיכנע ולעבוד 
שהעיקר הוא להתחתן  בעבודות כאלה ויודע 
ולהקים בית של תורה ויראה, וכן מי ששמח להיות 
נרדף ונעלב וקטן וצנוע ועניו, הרי הוא החכם 

 הגדול, ומצליח במעשיו תמיד. 

 סיפור לשבת

לקח איש 
ה'הצלה' את 
רכבו והגיע 
לבית אחד, 

שם ילדה בת 
עשר בלעה 
גולה ואינה 
מצליחה 
 לנשום.

כתב למה “,  א על הפרשה “ פניני הגר ” בספר  
הסיר ” הלא יותר נכון לומר  ‘,  השיב ’ נאמר לשון  

 “?את חמתי

ת צמודות “ האותיות מ “  חמתי ” ובאר, שבמילה  
 חמתי. -י מרחקות“והאותיות ח -“חמתי”

“, השיב את חמתי ” הוי אומר, פנחס בן אלעזר  
היינו לא רק שהסיר את החמה, אלא הפך את 

שמקרבת את המוות ובכך הרחיק את ‘,  חמתי ’ 
כאשר עצר את המגפה “,  חי “וקירב את ה“, מת“ה 

 שכלתה בבני ישראל.

ויעמוד ” ל)  -נאמר בתהילים (פרק קו, כט 
“. פנחס ויפלל מעצר המגיפה, ותחשב לו לצדקה 

חס  נ פ מעשה  ר  מ ו ל כ
שעצר את המגפה נחשב 

 לו לצדקה.

ויש להבין למה נחשב 
ר  שא ל א  ל ו  , ה ק ד צ ל

 מצוות?

ל  א ר ש י י  נ ב  , א ל א
לתת   ו  תבע ת ” נ י מחצ

למשכן (שמות ל, “  השקל
 -“ צ ” היא  “  מחצית ” יג) האות האמצעית במילה  
סמוכות לה “.  צדקה ” האות הראשונה של מילת  

לאחריה. מרוחקות ‘  לפניה וי ‘  י ח “ האותיות ח 
 ת.“הימנה האותיות מ

(משלי י, ב),  -לרמוז לך, כי צדקה תציל ממות
 -“ מחצית ”   -ומצוות הצדקה מקרבת את החי 

 מחצית. -ומרחיקה את המת

לפי זה מבואר, מדוע מעשהו של פנחס נחשב 
דווקא לצדקה. כי כשם שמצוות הצדקה מצילה 

ומרחיקה את “,  חי “ ממוות, כלומר מקרבת את ה 
כך פנחס בקנאתו ריחק את המת וקרב “,  מת “ ה 

 “.חי“את ה

כאשר הפך את גורלם של ישראל ממיתה 
 לחיים.

 שבת שלום ומבורך.

 

 מצווה לכתחילה -צדקה

אל משה לאמר: פנחס בן ‘ וידבר ה”
אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי 

מעל בני ישראל בקנאו את קנאתם 
בתוכם ולא כליתי את בני ישראל 

יא)-(במדבר כה, י“ בקנאתי  

לרמוז לך, כי 
צדקה תציל 

(משלי י,  -ממות
ב), ומצוות 
הצדקה מקרבת 

 -מחצית -את החי
ומרחיקה את 

 מחצית. -המת

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



מספרים, כי הבן איש חי זיע״א רכש לו אחוזת אדמה, שהייתה ממוקמת דרומית לבגדאד. באחד 
החורפים הקשים, עת פקד את האזור שיטפון, עלו מי הפרת על גדותיהם והציפו את כל האחוזות 
הסמוכות לנהר, שאף שכנו בסמוך לאחוזת האדמה של הבן איש חי. אך הנה רק הגיעו המים 
 לאחוזתו,נעצרו והקיפוה, והמשיכו לאחוזות הסמוכות. ונס זה עשה קידוש ה׳ גדול לעיני העמים.

 מבחין ברוח קודשו.
 

מעשה שהיה ברב ניסים יגן זצ"ל שהגיע אליו ילד בן שתים עשרה וניכר עליו שהוא לומד תורה לפי 
הפנים הטהורות והכיפה והציצית אלא שהרב ראה שיש לו קצת עצבות בעיניו ושאל אותו מדוע אתה 
קצת עצוב, הרי זכית להסתופף בחצרות ה' ולעסוק בתורה הקדושה ואתה יכול כל בוקר לומר 
בשמחה גדולה ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע 
בתוכנו, ואם כן לא מתאים לך להיות עצוב? נכון, ענה הילד אבל הבעיה היא שחלק מהתועים זה אבא 
שלי וקשה לי מאוד עם זה שאבא שלי הולך ללא כיפה וציצית ואינו מניח תפילין ורחוק משמירת 
השבת. ורק אני זכיתי להתקרב בשנים האחרונות לתורה, וברחתי מבית הספר הממלכתי לתלמוד 
תורה של המלכים שהרי המלכים האמיתיים שמולכים על היצר הרע זה רק מי שלומד תורה, הרב 
עמד מופתע מהמראה הגדול הזה איך ילד קטן הבין מה שאביו הגדול ואנשים גדולים ממנו לא 
השכילו להבין שדרך התורה זה דרך האושר וכל דרך לא של תורה היא דרכי מוות, ושאל הרב את 
הילד במה אביך עובד? אבא שלי כעת לא עובד, אבל הוא מחפש עבודה ומוכן לעבוד בכל עבודה, יופי 
אמר הרב תן לי את הטלפון בבית אני לוקח אותו "לעבוד" בישיבה שלי ואני מקווה שיהיה בסדר! 
ובאותו רגע הרב התקשר לאבא ואמר לו שיבוא מחר בבוקר לעבוד בתור איש תחזוקה בישיבה, 
והאבא שמח מאוד על העבודה והגיע, ושאל את הרב מה עושים? והרב אמר לו בינתיים אין ממש 
עבודה אבל בהמשך יהיה, אתה יכול לעלות להיכל של הישיבה בינתיים, ויתנו לך להניח תפילין 
ותשתה קפה בינתיים עד שאני אקרא לך לעבודה, והאיש שמח לעלות והניח תפילין. ובינתיים ניגש 
אליו אחד האברכים ואמר לו ברוך הבא והכין לו לשתות קפה, והחל ללמוד עמו כמה שעות. וכך עברו 
כמה ימים עד שהאיש "תחזוקה" שבקושי עבד ויותר למד ניגש לרב ואמר לו כיפה כבר אני שם על 
הראש קבוע אבל הייתי רוצה גם ציצית כמו שיש לשאר האברכים אצלך בישיבה, ומיד הרב נשקו על 
ראשו והביא לו ציצית, ויום אחד הילד הגיע שוב לרב יגן ולראות מה עם אביו והרב מראה לו את אביו 

 עוסק בסוגיא בגמרא עם אחד האברכים ופני הילד האירו משמחה. 
 

אחד מעובדי מחנות הכפייה בשואה מספר כי יום אחד שמע זעקות כאב נוראות שכמותן לא שמע 
מעולם. התברר כי באותו יום נערכה סלקציה של תינוקות שנשלחו להשמדה. "המשכנו בעבודתנו 
כשעיננו דומעות, ופתאום שומע אני קול אשה יהודיה: "תנו לי סכין", חשבתי שהיא רוצה ליטול את 
נפשה. אמרתי לה: "מה את ממהרת כל כך לעולם האמת...", החייל הגרמני אמר לפתע: "כלב, מה 
אמרת לאשה זו", ודרש ממני תשובה. 
אולר,  ביקשה  "האישה   : לו עניתי 
והסברתי לה כי אסור לה ליטול את 

 חייה". 
בעיניים קודרות את  בחנה  האשה 
מבטה רותק לכיס מעילו,  הגרמני, 
ממנו בצבץ אולר. "תן לי את האולר", 
התחננה האשה, והגרמני ונתן לה את 
גחנה  היא  מרושע.  בחיוך  האולר 
ן  בי חבות.  ס של  חבילה  והרימה 
הסחבות, נח תינוק רך. האשה נטלה 
את האולר, בירכה ברכת המילה, מלה 
את הילד ואמרה: "ריבונו של עולם, 
נתת לי ילד בריא ויפה, ואני מחזירה 

 לך יהודי כשר..." 
 

כאשר היה מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל 
מאושפז בבית חולים ובני המשפחה 
הביאו לו אוכל ביתי טרי וחם, סירב 
הגאון לטעום מן המאכלים, עד שיגישו 
מו  עי יחד  ששכב  שכן  ל גם  מהם 
א  ל ש ן  כ ת י ש ת  ו ר מ ל  , ר ד ח ב
יברך...ואמר הרש"ז: היות ומהאוכל 
של  חשש  בכך  יש  טוב,  ריח  נודף 

 פיקוח נפש. 

 סיפורים מחזקים  
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היאך רבי מאיר התגרה בכלבים אוכלי 
 בני אדם והכניס עצמו בסכנת מיתה?

הגמרא בעבודה זרה (יח.) מספרת שכאשר רבי מאיר רצה 
לפדות מבית השבי את אחות אשתו, נטל עמו תרקבא דדינרי, 
חציים בשביל שומר בית האסורים לשחדו, וחציים שיניח 
שומר בית האסורים אצלו שאם יוודע הדבר ויבקשו למוסרו 
למלכות, יוכל לשחדם בממון הנותר. אמר לו שומר בית 
האסורים לרבי מאיר ומה אעשה כשיגמרו כל הדינרים? אמר 
לו רבי מאיר כשתקלע למצב זה אמור "אלהא דמאיר ענני"! 
ומיד אתה תינצל. אמר לו שומר בית האסורים ומניין שהאמת 
אתך שאם אומר תפלה זו, מיד אנצל? אמר לו רבי מאיר עתה 
אראה לך! היו שם כלבים מסוכנים אוכלי בני אדם, לקח רבי 
מאיר רגב עפר וזרק בהם כדי להרגיזם, וכשבאו לאוכלו לרבי 

מאיר אמר "אלהא דמאיר ענני"!
וצ"ע היאך הכניס רבי מאיר את עצמו בסכנה גדולה זו מפני 
אותם כלבים שהיו אוכלים בני אדם, וכפי שאירע שבאו 

 אותם הכלבים להמיתו, והלא אין סומכים על הנס?
 

 יישוב א'
 מותר להכניס עצמו לסכנה כדי להציל אחרים

נראה ליישב דכיון שרבי מאיר עשה כן בשביל הצלת אחות 
אשתו מהשבי הדבר היה בהיתר גמור, לפי שמותר להכניס 
עצמו לסכנה כדי להציל אחרים, וכן הביא הבית יוסף (חו"מ 
סי' תכ"ו) ובכסף משנה (סופ"א דהל' רוצח) מהגהות מימוני 
בשם הירושלמי שחייב להכניס עצמו אפילו בספק סכנה כדי 
להציל את חבירו, ולמד כן בדעת הרמב"ם והטור. וכ"כ הב"ח 
(שם) לדקדק מלשון הברייתא בסנהדרין (עג.), וכן מבואר 
בספר חסידים (סי' תרצ"ח), ודלא כמ"ש בשו"ת הרדב"ז (ח"ג 
סי' תרכ"ה) שהמתחסד להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל 
חבירו מוודאי סכנה, הרי זה חסיד שוטה, שספק שלו עדיף 
מוודאי של חבירו שנא' וחי אחיך עמך, חייך קודמין לשל 
חבירך. ובהעמק שאלה על השאילתות (ראה קמ"ז) ביאר 
שנחלקו בזה רבנן ורבי יוסי (בשאילתות שם ובנדרים פ:). 
ומכל מקום מדברי הפוסקים נראה שאף אם אין הדבר בחיוב, 
מותר להכניס עצמו לספק סכנה, ואין בזה סרך איסור, 
כדמשמע בגמרא בסנהדרין (שם), וכן מבואר בשאילתות 
הנ"ל שכל החידוש רק שאין חיוב, ואדרבה אפילו יש בזה 
משום מידת חסידות כמו שביארו בירושלמי תרומות שר"ל 
הכניס עצמו בספק סכנה משום מידת חסידות, ועל אחת כמה 
להבית יוסף בשם הגהות מיימוני יש בזה חיוב, והארכתי בזה 

 לעיל (סימן ד').
 

 יישוב ב'
 שאני רבי מאיר שהיה מלומד בניסים

שמא עי"ל דשאני רבי מאיר שהיה מלומד בניסים ואף נקרא 
כן בפי כל בעל הנס, לכך יודע היה שלא יינזק ואין הדבר היה 
נחשב אצלו כמכניס עצמו למקום סכנה. וכיוצא בזה תירץ 
מרן החיד"א בפתח עינים (ברכות לג.) לעניין מה שמצינו ברבי  
חנינא בן דוסא שהניח רגלו בחור הערוד שהיה ממית לבני 
אדם, דשאני רחב"ד שהיה מלומד בניסים ומובטח לו שיעשה 
לו הקב"ה את רצונו והוי ליה אותו מקום כאילו אין בו סכנה 

 כלל.
 

 יישוב ג'
 בכח הקביעה בלבו שאין עוד מלבדו א"א להזיקו

עלה בדעתי בס"ד ליישב שזו היתה כוונת התנא האלוקי רבי 
מאיר בעל הנס במה שזעק מנהמת ליבו "אלהא דמאיר ענני", 
שבאמירה ובקשה זו קובע אותה שעה בליבו שאין עוד 
מלבדו, ואין עוד שום כח בעולם שיכול לשלוט בו ולעשות 
בו כזה או אחר בלתי השי"ת לבדו, וכדברי הרמב"ם בספרו 
מורה נבוכים והגר"ח מוולאז'ין זצ"ל בנפש החיים כדלהלן, 
וההצלה באופן זה לא נחשבת לנס כלל, כי השי"ת עיניו 
פקוחות על העולם כולו ליתן לכל איש די מחסורו ולשומרו 
מכל פגע ומקרה רע. ולפי זה כלפי רבי מאיר בעל הנס שיודע 
היה בעצמו שיכול לקבוע הדבר בליבו בלב גמור ומוחלט 
ולשעבד כל מחשבתו אך ורק לכך, לא היה נחשב הדבר 
למכניס עצמו לסכנה, אולם אנן יתמי בתר יתמי ודאי שאין 
לנו את הכח לסמוך על עצמנו להיות בטוחים בעצמנו לקיים 
סגולה זו במחשבה גמורה ובנפש חפצה ואין אנו יכולים 

לסמוך על זה להכניס עצמנו לידי סכנה.

 

  
דחד

אוכלי בכלבים התגרה מאיר רבי להיאך ל
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לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

אדם שאינו 
עובד על מידותיו 

מסוגל להגיע 
לדברים חמורים... 

עבודת המידות 
נצרכת כדי שנוכל 
תמיד לראות את 
הדברים בראיה 
נכונה של תורה



אחד עשר שנים, ילד אחד
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תראה, באמת שאינני יודע מה 
לומר לך. אני מבין את כאבך, ובכל 
זאת, הלא גם אתה זקוק לישועה, 

עשה כחכמתך...



בדין הוא שיטול שכרו

         
        
        
         
          

         
           
       
         
          
          

     

         
         
          
          
        
        

         
        
        
          

       
         
         
           
         

       

         
            
           
           
          
        
           
         

       

עיבדו את ה' בשמחה
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אף על פי שכבר ניתנה 
כהונה לזרעו של אהרן, 
לא ניתנה אלא לאהרן 
ולבניו שנמשחו עמו, 
אבל פנחס שנולד קודם 
לכן לא נמשח עד כאן



מה קורה לגוף במהלך צום?
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לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל
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מה עם הבחור הצעיר
      
     

           
          
            
           
            

       
          
             
              
            
           
             
            
             
           
            

      

למה נשך הרב את שפתיו?
           
              
           
             
           
            

    
             
             
             

       

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



1 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (כו,ב) ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב

הוא כבר    .לפעמים הקב"ה מתנהג עם אדם בכיסוי .לשון מופלא, מכוסה ונסתר - 'ַפּלוּא'
מכל מקום יש לחץ והצרות באות    ,לא יודע מה רוצים ממנו, כל הזמן יש לו טרדות

אדם כזה שמתנהגים איתו באופן מופלא ומכוסה,   ...הולך פה?", הוא צווחמה ... "בצרורות
 '... ָאב-ֱאִלי'לדעת שכל מה שעובר עליו זה הכל מגיע מ  צריך

 
הבטחון האמיתי זה   .נויזה אבא שבשמיים שהוא אלוק  –גם בהסתרה שבהסתרה  

נעשה  ה' שהוא תכלית הטוב. והכל  -שנעשה הוא מ  להאמין באמונה שלימה שכל דבר
 .לטובה

 
 .תבוא בעקבותיה הטובה  לפי ערך הרעה שבאה לאדם, כך  וכך כותב הגר"א בברכות:

ואם באה לאדם רעה גדולה,    .שאם באה לאדם רעה קטנה, כך תבוא לאדם טובה קטנה
 .כך תבוא לאדם טובה גדולה

 
לך  אם הגביר אומר לו: יש    ..שקבצן שניגש לקבץ נדבות ר' שלומק'ה מזוועיל היה אומר

  50ואם הגביר שואל אם יש לו   .שקלים 10כמה הוא הולך לקבל...? ? שקל עודף 5
ככל שמבקשים ממך יותר, כך   .שקלים 100כמה אז הוא הולך לקבל...? ? שקלים עודף 

 !אתה הולך לקבל יותר
 

  ושברה את הרגליים פעם אחת היתה איזו אישה יר"ש זקנה, שנפלה במדרגות
 .ההחלמה ממושכת וארוכה, והכל כואב פי כמה   .בגיל כזהוהירכיים... זה לא פשוט  

, וביקשו  ר' אייזיק שרניגשו ל  .יותר ממה שנשברו לה הרגליים, נשברה רוחה... סף יאוש
 ? אמר לה ר' אייזיק: את זוכרת את הצער שהיה לך בהריון .ממנו שילך לעודד אותה 

 ?"... בודאי, איך אפשר לשכוח ?, "כן", ענתה. ואת זוכרת גם את הצער שהיה לך בלידה"
ודאי ששמחה, סוף כל  ? "והיום, כשאת נזכרת בצער שהיה לך, את שמחה או עצובה

 חז"ל אומרים שהייסורים בונים  אמר לה ר' אייזיק:'!". סוף יצא מזה בן, ת"ח, עבד ה
ואם תאמיני באמת בדברי חז"ל  ! בשמיים בניינים גבוהים! יש תכלית ושכר לייסורים

 ...את הפירות, את תעברי גם את המשבר הזה בשמחה רבה  "פ שאת לא רואההללו, אע 
 ) 259(מתוך 'אפריון שלמה' גיליון 
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 ) 259גיליון (מתוך 'אפריון שלמה'   – מסירות נפש

 
לתוך אוהל נשיא    בסוף הפרשה שעברה, קראנו על מסירות נפשו של פינחס, שנכנס

ולא פחד מכל אותם שומרים שעמדו  ,  שבט שמעון ודקר אותו בשעת עברה עם הגויה 
 לשים קץ לחייו.   מחוץ לאוהל והיו יכולים 

 
, ואמרו  ומשתבח במעשיו של פינחס והנה בפרשתנו רואים אנו שהקב"ה מתפאר 

שכרו", פינחס קיבל שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא   רבותינו: "בדין הוא שיטול
 חיבת השם אליו.   מרוב

 
הוא ידע שהוא יכול למות, אבל בכל  ,  וכל זה למה? בגלל שמסר נפשו על מצוות השם

 .בורא עולם, ועל כן נתן לו הקב"ה את בריתו שלום זאת מסר עצמו לכבודו של
 

הקדושים שכשאדם    ומסירות נפש יש בכל תחומי המצוות, כמו שידוע שכתוב בספרים
ולפעמים גם את אורחיו החשובים, בכדי ללכת  ,  עוזב בשעת לילה את אשתו ואת ילדיו

   .תורה, הרי זאת מסירות נפש, ובעבור זה יזכה לשכר כפול ומכופל לביה"כ ללמוד 
 

נאמנה שלא יאונה לו   עבודת הבורא, ידע אדם שמוסר את כל רכושו וממונו ומתמסר ל
 .שום נזק ואין מי שיכול להרע לו

 
האיכרים הגויים, ואלו היו    שהיה לו פונדק ששם היו שותים מעשה ביהודי יר"ש ות"ח, 

 יום אחד הגיע אל הכפר כומר רשע וצר עין והחל להסית את כל  .אוהבים אותו מאוד
ושכנוע רב, הצליח   א נאותו לו. לאחר עמל האיכרים הגויים נגד אותו יהודי, אך אלו ל 

   .לגרור אותם נגדו, ולא ביקרו יותר בפונדק שלו
 

השיכר שלו בפונדק לגוי,   והנה בהגיע חג הפסח, ידע אותו כומר שהיהודי מוכר את כל 
החמץ מן היהודי הזה, וכך יוכלו להינות מהפקר של   והטיל חרם שאף אחד לא יקנה את

   ...כל השיכר
 

מסרבים. ידע שזהו   רב פסח מחפש היהודי גוי כדי למכור לו את חמצו, וכולםוהנה בע
הפונדק והכריז: "כל החמץ שבפונדק הפקר! כל    נסיון מאת השם יתברך, פתח את דלתת

   .ולקחת!", עזב ונסע העירה לחגוג את החג עם משפחתו  אחד יכול לבוא
 

שאיך שעזב הגיעו שני   רכשחזר נישקו לו כל האיכרים את הרגליים, מה קרה? מתבר
 .לעבור את דלתות הפונדק  כלבים גדולים ומפחידים ולא נתנו לאיש 

 
שנשאל האב על מה זכה?   ,, וכל הבנים תלמידי חכמיםומעשה במשפחה שעלתה מגרוזיה

כשהיו בגרוזיה רצו השלטונות לסגור את המקווה בכל מחיר,   :סיפר את הסיפור הבא
 המקווה.    הבריאות לבדוק את סטריליותאירגנו משלחת מטעם משרד   ולכן

 
המשלחת, וכשהחליטו אלו על    אותו יהודי שמע על העניין ומיהר להקדים לשם לפני

אינם ראויים לטבילה, לקח כוס מים מהמקווה, שתה   המקווה בטענה שהמים  סגירת
רואים אנו  ? ושח: אם אני שותה, איך אתם טוענים שהם לא ראויים לטבילה   ...אותם

 !מסירות הנפש משתלמת ביותרכי 
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ר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאׁשֶ  (כז,יז)  ֲאׁשֶ

 
  מהתפילה חזר  ל"זצ  אבי, ילד שכשהייתי כורני ז א"שליט שטרן מיכל יחיאל רבי הגאוןמספר 
,  הרבה   אדום שהוא   וראיתי, הילדים  להאכיל  המרק  את  הוצאתי "  :אמי לו אמרה , שבת בליל

  נאכל  לא,  נו : "אבי לה  אמר", בישלתיו  ובטעות העוף  את עדיין  הכשרתי  לא  שמא חוששני 
 ".  הכלים   ונכשיר המרק   את

 
,  הבוכרים משכונת  יהיענ אשה   באה היתה  שבת ערב  בכל הרי : בעיה  יש  אבל: " אמי לו   אמרה
 ?".  עכשיו נעשה ומה, היתה היום  וגם  כנפיים  שני לה   נותנת והייתי 

 
  לא  הרי?  עכשיו נעשה. הכסא על  לישב  שהוצרך עד , פניו חוורו - הדבר  כששמע,  ל "זצ אבי
  אין : "ואמר, בשאלה לדון  פראנק  פסח צבי רבי  לבית אבי  ירד? נחפשנה ואיך  , ביתה היכן   ידוע
  צד איזה ימצא  אולי, יוסף עובדיה לרבי  ילך אולי  אבל, להכשירו  אפשר  איך עצה שום לי

 ?".  בדבר  היתר
 

  אמי  אם לברר  רבינו ניסה. שבת סעודת  באמצע אז והיה  ,יוסף רבינו עובדיה לבית אבי  ירד
 שבתחילה  לי נראה : "ל"זצ  אבא השיב, כן לפני   או  המים  כשרותחים העוף  את   מניחה
 !".  היתר  צד  כאן   אין: "רבינו אמר". האש על  ומעמידה   מים עליו ושופכת, העוף  מניחה

 
  אתם : " לו  אמר!". זה  מעוף כנפיים  שני  יש יהי הענ  לאשה  הרי?  אעשה  מה" :בבכי  אבי התפרץ 
  יודע איני  אבל, הבוכרים  בשכונת  שגרה לי  אמרה  אשתי : " אבי  לו  ענה?" גרה היכן יודעים 

 !". היכן
 

  שעכשיו מה מלבד ? עליכם יסתכל  מי לבוכרים תלכו   אתם אם : "ואמר  דקות  כמה הרב  חשב
  ואני  אותי  וכשיראו, מישהו שנמצא ויתכן עמכם אלך  אני,  שבת בסעודת  יושבים כולם

  ביתו  בני את  עזב , המזון  ברכת בירך  רבינו !". אותה  נמצא  ד" שבס בטוח אני - לחפשה  אבקש
   .הבוכרים לשכונת  הלך   אבי עם  וביחד

 
  לעכב  אוכל ולא'. יוסף  פורת'ב שיעור לי יש כי, מהר שנמצא  כבודו יתפלל : "לאבי  אמר בדרך 
  היכן : " שאלה, מחצרה יוצאת אשה   רבינו  ראה, הבוכרים  לשכונת כשהגיעו ". השומעים   את
,  אנשים כמה  התאספו   לאט  לאט  אבל!", בשכונה כאן יש עניות  הרבה: " אמרה?", היהעני  גרה

  אבי עם ורבינו אחד  לבית   הלכו. שמות כמה  צצו מיד יה יהענ  אופי  את   קצת תיאר  וכשאבי 
 .אנשים של  קבוצה  ומאחוריהם,  דלתה   על דפקו

 
  לפתוח   מיהרה!".  יוסף עובדיה : "אמר?". זה  מי: "הדלת  מאחורי ונשמע,  ישנה כבר  האשה
   .מאחריו אנשים  וקבוצת  רבינו את  בראותה ונבהלה, הדלת 

 
  והם , כנפיים  שני  היום לך   נתנה זה איש של  אשתו : "רבינו לה  אמר?",  קרה מה : "שאלה

 !".  באכילה אסורים
 

  ), הכירו שלא ( לאבי  רבינו  הסתובב !".  למחר בחמין אותם   הנחתי!  לי הודיע  שהרב ה" ב : "אמרה
 "...צדיק  שכבודו כנראה', לידם תקלה  מביא  ה"הקב  אין צדיקים: "'ואמר

 
 )שטרן מיכל יחיאל הרב מאת' מרן' הספר ךמתו(
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:

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

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
רלי בת מלכה, אייל בן שרה, מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, או לרפואה שלמה:

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

 עזיזה. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 

ר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאׁשֶ  (כז,יז) ֲאׁשֶ
,  שלישית סעודה   אחרי בשבת קבוע שיעור היה ל "זצוק שטיינמן  ל"הגראי מרן לרבינו 

  על להם  סיפר, שגרתי לא  בצעד   רבינו נקט  השיעורים באחד . חכמים תלמידי   לאברכים
   : דעתם בענין  את שישמיעוהו  וביקש, שבוע באותו לפניו  שנקרתה שאלה 
  שם בעל גדול מומחה אחד  רופא - אפשרויות שתי הציעו, לניתוח זקוק  שהיה מסוכן  לחולה

,  פשוטה  שיחה  אפילו עמו  לשוחח אפשר  שאי, כך   כדי עד מתנשא אדם  אבל, בינלאומי
,  מאד טוב בינוני  רופא היא   השניה האפשרות. להירגע  כדי לה  זקוקים והמשפחה   שהחולה

 .  רעהו אל איש  כדבר עמו לשוחח  שאפשר הליכות  ונעים טוב  אדם  אולם
  מן לסמוך יותר אפשר  עליו כי , עדיף  הבכיר   שהרופא ודאי :כולם לו אמרו  ?מהם עדיף מי

  " לגיהנום שברופאים   טוב" ממילא , לעשות מה - כראוי  מתנהג שאינו  ומה. הרפואית  הבחינה
  צריך: "ההיפך אמר  והוא,  רפואי ועסקן חכם   תלמיד  יהודי עוד  שם היה    )...א" פב ע קידושין(

  בכפיפה   לדור יכולין והוא אני  אין : 'ה"הקב  אמר גאווה בעל  על  כי,  השני  הרופא  את לקחת 
  הרופא ? הניתוחים בחדר  הרופא  עם נמצא לא ה" כשהקב לנתח  אפשר איך  כן  ואם ',  אחת
,  לתמיד  הוראה  זו אם  שנשאל  רבינו  אמנם ( ?!"... שם יהיה  לא  ה "הקב  אבל ,  גדול אמנם
 לשאול.  יש פעם בכל   כי נענה ).  לשאול

 
 (כו,יא) ּוְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתוּ 

הקדמה: מובא בתרגום ירושלמי    הסביר בעל ה'נחלת יעקב':? ויש לשאול מדוע הם לא מתו
בני   -מיתו' ובתרגום 'ובנוי דקרח על דלא הוו בעצתיה דאבוהון לא  )ובדומה בתרגום יונתן(

 והיכן ראינו שהם לא היו בעצת אביהם?  . קרח כיוון שלא היו בעצת אביהם לא מתו
כי כאשר קרח חלק על משה, הוא הורה לכולם שכאשר משה יכנס הם לא   מובא במדרש

יקומו לכבודו. כאשר משה נכנס התלבטו בני קרח כיצד עליהם לנהוג? מצד אחד הם  
שה רבם. ומאידך, הם מחויבים בכבוד אביהם ואם הם יקומו הם  מצווים לנהוג כבוד במ 

הכתוב אומר 'ומכה אביו ואמו   )חולין(היישוב של הספק הוא ע"פ המובא בגמרא  ? יכעיסו אותו 
 שואלת הגמרא למה על הכאת האב מחויב הבן מיתה?   )שמות כא', טו'(מות יומת' 

ונמצא מיתה   ) ת והאב הוא מוחזק כאביוכי כידוע האם היולדת היא ודאי( אולי זה לא אביו? 
עונה הגמרא 'אזלינן בתר רובא' הולכים לפי הרוב וכיון שרוב האבות כשרים לכן  ? על ספק 

    .הבן המכה מחויב מיתה
קרח ראו כי רוב ישראל קמים לכבוד משה. ולכן אם הם לא   בנילפי זה התירוץ מתיישב נפלא: 

אם לא הולכים אחר הרוב אז הם כלל לא  יקומו נמצא שהם לא הולכים אחר הרוב, ו 
מחויבים לשמוע לקרח כי שמא הוא לא אביהם. ולכן בכל מצב הם הבינו שהם צריכים  

 '. וְּבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתוּ'ובזכות אותה קימה , לקום לכבוד משה בכניסתו
 לרב ברוך בוקרה שליט"א) –(מתוך העלון 'מתוק מדבש' 

 
 



 

 
 שבת שלום  

  
  
  
 

   דבר העורך
כאנו  בפרשתנו   מהי  וכך  לומדים  נפש,  מסירות  של  וחה 

הפרשה ַהֹּכֵהן  ":  )יב-י,  הכ(  פותחת  ַאֲהֹרן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס 
ְּבתֹוָכם  ִקְנָאִתי  ֶאת  ְּבַקְנאֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב 

א ִכִּליִתי אֶ  ֹו ֶאת ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן ל.  ְּבִקְנָאִתי  לת ְּבֵני ִיְׂשָראֵ ְו
  ."ְּבִריִתי ָׁשלם

ה של פנחס בן אלעזר בהיותו נער, צעיר לימים, יושב באוהל
בה ועוסק  נפשו    תורה  וחירף  העדה  מתוך  קם  ולילה,  יומם 

סלוא בן  זמרי  את  בהורגו  יתברך  שמו  קדושת  על   -  למות 
ואילו    ר חיליה גיבוהזמרי   .בי בת צורכזו לשבט שמעוןנשיא  

ובכל זאת עשה פנחס מעשה נועז  ,  נער צעירפנחס היה עוד  
 יתברך, לכן זכה ליטול שכרו כבר   ה'ומסר נפשו על קדושת  

   .)במדבר רבה כא, אמדרש (בעולם הזה, בדין הוא שייטול את שכרו 
שומעים  רק  היו  כשאנשים  ואכזר,  עריץ  היה  ניקולאי  הצר 

מח, זתה(   "םה ֲאָחָזתַ ָעדָ ְר "ו היו מזדעזעים,  את שמ ן  ו יו, כ )לים 
 שוחט וטובח באנשים ללא רחם.  שהיה

ה  תלניקולאי היה צבא חזק ומיומן ביותר, והדייקנות שם הי 
להיות צריך  הבוקר  כשמסדר  פירוש    מופלאה,  שש,  בשעה 

שב מוכנים שעה  הדבר  לעמוד  צריכים  כולם  בבוקר  שש 
 .  ואסור לאחר אפילו בדקה

ני עבר  אחת,  ביןקפעם  שש    ולאי  בשעה  מיד  החטיבות 
בזכבבוקר   התייצבו  כולם  אם  לראות  ובאחת די  מן, 

נמצא לא  בעצמו  שהמפקד  לראות  נדהם  עדיין    המפקדות 
מי רוצה  : "ניקולאי וקרא בקול גדול לעבר החייליםשם, כעס 

הקצין רוצה    "?להיות  שהוא  ואמר  ונועז  צעיר  חייל  קם 
הזמ  להיות ניקולאהקצין.  לינו  ונתן  תואר    וי  הקצינות, את 

לל ועיקר תארים ודרגות, והיו מפקדים כעל אף שלא היה לו  
ראויים היו  פניו  התואר   שעל  את  לקבל  ממנו  יותר  הרבה 

 . פחדו.. םאך ה הנכסף
לאחר כמה דקות הגיע הקצין הקודם עם הדרגות והתארים, 

 מתפקידו לאלתר.   והצר ניקולאי הדיחו 
צ חייל  לקבאותו  זכה  הקעיר  את  מפנצל  היה  ינות  שהוא  י 

העד מתוך  וקם  אתהנועז  עצמו  על  לקחת  איחר  ולא   , 
 . קדהמפלהיות  - האחריות, ולכן בדין הוא שיטול את שכרו

היו אנשים  , בעם ישראל  'חפץ חיים'כך גם, להבדיל אומר ה
היה  שעליהם  וחשובים  בעוז    צדיקים  לקום  התפקיד  מוטל 

ס בן  זימרי  את  וולהרוג  איחרו  הם  אך  זאתללוא,  עשו  , א 
נועז, ולכן   ואילו פנחס הצעיר קם מתוך העדה ועשה מעשה

להיות   ויזכה  שכרו,  את  שיטול  הוא  המובחר    "הקצין"בדין 
ו תָ ָהיְ וְ , "יתברך, ויעמוד לפניו לשרתו ולברך בשמו  'של ה   ה 
 . )כה, יג( "ית ְכהַנת ֹעוָלםִּר יו בְ ֹעו ַאֲחרָ וְלַזְר 

זים ומוסרי אנו להיות זרי  םעד כמה צריכי  למדיםמכאן, אנו  
. נכון שלכולם יש טרדות שונות ובטח בתקופה הזו, יחד נפש

זאת ובקיום    עם  תורה  בשיעור  לדבוק  החובה  עלינו  מוטלת 
ובז לתפילות  להגיע  וכן  ללכת במצוות  שקשה  וגם  מן, 

, ואנחנו ל סיבות מוצדקות יותר או פחותלשיעור תורה בגל
והול ועוזביםמתעלים  לשיעור  והולכיה  כים  לתפילה  כל  ם 

 זו מסירות נפש.    -בציבור 
שמים מתוך מסירות , נשאף  מכאן הדברים לקדש שם  מתוך 

יתברך, וחלילה מלחלל את שמו יתברך   נפש להגדיל את שמו
 ע"י מעשה לא ראוי. 

מ תמו-החל  השבועות    זי"ז  שלושת  תקופת  את    -מתחילים 
המימי   ל:ד(תענית    רא בגמ  רבותינוצרים  בין  חים י מבט  )ף 

  אה בשמחתה".וזוכה ור"כל המתאבל על ירושלים ש
 , לשמחה וששון.בל ויגוןויהי רצון שהימים הללו יהפכו מא

 
 
 
 

 

 

 
   

(עפינח  של  שכרו . א וכזבי) ס  זמרי  הריגת  א"בקנ  :ל   תאו 
 בריתי שלום". תן לו את"הנני נו ...קנאתי"

 . )כו(  מואב אחרי המגיפה תובערב לן בני ישראִמְניַ  . ב 
 . םשבטית הארץ להציווי על חלוק  . ג
 . לויבני פקודי משפחות  . ד

לאחוזה  תבנו  בקשת . ה  למי   בארץ,  צלפחד  הירושה  ודיני 
 .)יא-כז, א( שאין לו בנים

 . )כג-(כז, יב  יהושע למנהיג סמיכת: העדה" על שיא" . ו 

 והמועדים חדש, ראש שבת, - ומוספי ידין,תמ :ציבור קרבנות . ז 
 .)כח, כט( [פסח, שבועות, ר"ה, יום כפור, סוכות ושמיני עצרת] 

 
 

ַהְּמָצִרים" ֵּבין  ִהִּׂשיגּוָה  ֹרְדֶפיָה  אאי(  "ָּכל    )ג  , כה 

 חס והקשר לפר' פנ נייני חורבן הביתע
א  יג' השבועות, החס שנקראת קודם  פנ  שת: פרהשל"ה ב  תכו

  .רוט קרבנות כל חג וחגי בו מופיע פשהיחידי המקום 
ה"  כתב  אמתוכן  פר  : "שפת  ומוספין    שתקריאת  פ' (תמידין 

להשתוקק    ישראל  יבות בנלילעורר  כדי  בבין המצרים,    )נחספ
בי עבודת  וה דשקהמת  על  חשוב    קריאה,  יהיה  קודש  בשבת 

 הקרבנו.  וללפניו כא
שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים   שלושת השבועות 

הו אומר "כל רודפיה השיגוה  'בין המצרים', שכן הנביא ירמי
בעק המצרים".  הצ בין  תקנו  בות  אלו,  בימים  שאירעו  רות 

שו  שהתרח במאורעות לבבנו את  לעורר שונים דינים רבותינו
כד אלו,  הבימים  בצער  שנשתתף  חי  על  ה שכינה  ית בורבן 

 הצרות והגלויות שאירעו לעמנו. ועל 
חטא   י אסונות:נן המצרים אירעו לאבותינו במדבר שבימי בי

בתמוז בי"ז  בא  העגל  בט'  המרגלים  ימיומעשה  אלו ב.  ם 
 רות.  ות לדונקבעו בחז"ל כימי צום והתעורר

שבין  השבועות  כרצף בתמוז  י"ז    ג'  נחשבים  באב  לט' 
בת  .אחד בי"ז  בשלבים:  החל  חומות מהחורבן  הובקעו  וז 

, דשק המת  סו האויבים, עד שבט' באב הוצת ביירושלים ונכנ
 רבן.בין המצרים נחשבים כימי חו ן כל ימילכ

הללו מיד אחר  החלו לצום בד' התעניות   ישראל יהנה בנו 
וחור ראשון,  בית  היהובן  שלחו  שני  בית  בבבל בתחילת  דים 

א לנביאי  "שראליץ  רשאלה  ַּבֹחֶדׁש  ,  ִהָּנֵזר   ,ֲחִמִׁשיהַ ַהֶאְבֶּכה 
האם עלינו להמשיך   - )ג , זכריה ז(ם" ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִני

צ בד'  הקב"  ?ומותלצום  ענה  כך  צֹום  "   :)יט,  ח  זכריה(  העל 
באב(י  ִמיׁשִ ְוצֹום ַהחֲ   )בתמוזי"ז  (י  ָהְרִביעִ  ַהְּׁשִביעִ   )ט'  ום  צ(י  ְוצֹום 
ָהֲעִׂשיִר   )גדליה בטב(י  ְוצֹום  ְלָׂשׂשֹון    )תי'  ְיהּוָדה  ְלֵבית  ִיְהֶיה 

 .  )שם ח' י"ט(ם" טֹוִבי ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים
  -בתקופת בית שני, אך עם חורבנו  הצומות התבטלו    ןכל  וע

ם ואבלים על חורבן מישנה אנו צ  1953הצומות, וכבר  חזרו  
"לששון ולשמחה ולמועדים   תהצומוומצפים שיהפכו    ,הבית

  .טובים"

 "דבס

 א "פתש  תמוז חי"       ] זתמו ט"ו[  'החייםאור  '  - לזצ" ר עטרבי חיים בן   לע"נן העלוזכות        אי"שנה   525ס' עלון מ 

 639  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון
 הגאון  רמו"של   ויסודמ ",ורויקצברינה " שתדרמב

 ל"צז אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה וב רחברון  ברמת השסר מנ ורשיעה

   .19:00עה  בש ב' םוי
 ישה:מספר הפג ,בזום םג רבור מועשיעה

 . 777  :, סיסמת כניסה9779997777

יְנָחס ּפִ



 

 

 ה רצויקנאה מהי  - 
נשים  נ להם  ולקחו  ישראל  שחטאו  לאחר  בפרשה,  אמר 

אי   מבנות "והנה  ישראל,  מואב,  מבני  את ש  אחיו  אל  ויקרב 
וא י בן סלהוא זמר  -"  משה ולעיני כל ישראל  המדינית לעיני

כזבי עם  לחטוא  מואב  שבא  מלך  בת  צור,  פנחס  בת  וירא   ,
ש את  וידקור  אתינוכו',  וכו',   הם,  האשה  ואת  ישראל  איש 

ֵּלאמֹ  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  ַאֲהֹרןר,  ַוְיַדֵּבר  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ַהֹּכֵהן    ִּפיְנָחס 
ּבְ  ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת  ִקְנָאֵהִׁשיב  ֶאת  ְּבַקְנאֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבתֹוָכם ֵני  ִתי 

א ִכִּליִתי   ן לֹו ֶאת ִהְנִני ֹנתֵ   רָלֵכן ֱאמֹ י,  ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאתִ ְו
 . שזכה לכהונת עולם  -ם" ְּבִריִתי ָׁשלוֹ 

שהואיל יתברך,    מבואר,  ה'  לכבוד  קינא  נפשו  ופנחס  ששם 
ובכח מעשה זה ניחם ה' על הרעה    זמריבכפו והלך והרג את  
לעשות   חשב  גדולה,   לכלותם,  לעמואשר  במתנה  ה'  זיכהו 

.  אהרן הכהן  יכן כשאר בנ  שיהיו הוא וזרעו אחריו כהנים גם
ומבואר בפסוק, כי המתנה שנתן לו ה' יתברך לפנחס, היתה  

לֹו ֶאת ְּבִריִתי ֹנֵתן    ִהְנִניעולם, ועל זה אמר ה' יתברך "  כהונת
יב)(  ם"ָׁשלוֹ  כי כה,  הכהנ   ,  של  מעשיהם  סמל  הוא  ים. השלום 

נותן ה' יתברך לאדם, בא  שכר ש  רבותינו לימדו אותנו, שכל
אותו אדם, כי אדם הנוהג   שיו שלעמבמידה כנגד מידה על  

המסמלת גבורה, ואם כן    בגבורה, מן הראוי שתנתן לו מתנה
מעשה של שלום,   פנחס לא היה  קשה הדבר, כי מעשהו של

לקום מלחמתית,  פעולה  היה  מעשהו  נשיא   אדרבא,    ולהרוג 
ישראל   כשבט  ואם  צור,  בת  כזבי  עשהועמו  זאת  מה  ה'    ן 

  אולם כאשר אנו מדייקים   .שנתן לו שכר המסמל את השלום
בפסוקים, אנו רואים, כי פנחס עשה את מעשה הריגת זמרי 

כ  מתוך ללא  ה',  לשם  טהורה  מחשבה  כוונה  של  עירוב  ל 
לל נגד    אאחרת,  שהוא  מעשה  שעושה  באדם  נקמה  כוונת 

שאותו מעש  של השקפת עולמו   ורק מפני  ה  פנחס, אלא אך 
ויש יתברך,  ה'  רצון  נגד  ש  הוא  ה'  חילול  כמוהו,  יאבו  ן 

קם  והחטאת אומץ,  אזר  כן  ועל  קנאה   הרבים,  רוח  מתוך 
זה ועל  כזבי.  ואת  זמרי  את  והמית  עליו,  ההעי   ששרתה  '  ד 

קנאה   י", כי אך ורקְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאתִ יתברך בעצמו, באמרו "
ה' הביאה    לכבוד  כן יתברך  ועל  שעשה,  למעשה  פנחס    את 

יתברך.  היה   ה'  לפני  ביותר  רצוי  ידי  ה ומעשהו  ועל  ואיל 
ישראל,    מעשה בני  מעל  יתברך  ה'  של  חמתו  סרה  פנחס, 

פנחס  כי  לאביהם  נמצא  ישראל  בני  בן  שלום    השכין 
השלום שבין ישראל לאביהם    שבשמים, ואין גדולה ממעלת

שכרו מושלם, מידה כנגד    יתברךשבשמים, ועל כן נתן לו ה'  
הש מתנת  את  הכהונה מידה,  שהיא  גם   לום,  שלום  שנותנת 

לאביהם  ןכ ישראל  הקרבת  בין  ידי  על  הקרבנות.   שבשמים, 
 קנאי אמיתי לכבוד ה' יתברך, הוא זה המקנא אך ורק לכבוד 

אותו למעשה  י  ה' שמביאה  עצמית  כל נגיעה  לו  ואין  תברך, 
את    םאות ו(   .זה וכל,אלו השוללים  מכל  ומדברים בשם    הקנאות 

ישראל לקנאות  ,  אהבת  מקום  שיש  לפי  בידם,  אינו  שר  אכהצדק 
לשם שמים, וכן אלו שבכל דרכיהם נוקטים    היא מונעת ממחשבה

 . )הצדק איתם כמבואר  בשיטות קנאיות, גם כן אין 
שהיה בישיבה אחת, שהרב שהיה מוסר את השיעור    שהמע

למ  הוצרך השילצאת  מחדר  דקות  זאת ספר  משראה  עורים. 
ולבש את   אחד הבחורים קם  השיעור, חמד לו לצון,  שומעי 

של   קםרהמעילו  מיד  ודרש   ב.  הבחורים  מחשובי  אחד 
הלה, בא וסטר לו על    מהבחור להוריד את המעיל. משסירב

נפשו שהעיז  על  מיד  לחיו,  רבו.  בכבוד  לו   לפגוע  החזיר 
 .לו  חת הסטירה אשר נתןהבחור שלבש את המעיל סטירה ת

אותו   עצר  לחיו.  על  שוב  לו  וסטר  חייב,  נשאר  לא  הלה 
שלבש ואמ  הבחור  המעיל  הרא   ראת  הסטירה  שונה  לו, 

באהבה אני  מקבל  לי,  כי  ,  שנתת  לי,  סטרת  שבצדק  לפי 
הסטירה אבל  רבך,  בכבוד  הפגיעה  על  הלא השנ  רתחת  יה, 

אני כי  כבודך,  על  שחסת  מפני  אלא  אותה  לי  נתת   לא 
 .לזאת איני מוכןהחזרתי לך סטירה, ו

בא אדם להעיר לחבירו על  יש לנו ללמוד ממעשה זה, כי כש
כל דבריו במשפט, שלא יצא שכרו בהפסדו לכל  וי על,  מעשיו

דבריו מדבר .  מחמת  אדם  רואים  כאשר  שמיד  אלו  וכגון 
מ הם  הכנסת,  "לא    זדעקיםבבית  ואומרים  קולות  בקולי 

שחט זה  את  ומביישים  באקראילדבר",  רק  ב  א  בית ודיבר 
(סתהכנ שעו.  בשעת והגם  בפרט  הכנסת  בבית  שיחה    ן 

למחות וראוי  חמור,  הוא  מכל  ע  התפילה  תוקף,  בכל  ליו 
. ובודאי אילו )כל יש להעיר על כך בדרכי נועם  מקום ראשית

לשם כוונתם  נו  היתה  היו  לא  הישמים,  אלא  כך,  ו  הגים 
ד בית הכנסת לשמור על כבו  מתבוננים תחילה, ורואים כיצד

נ דבבדרך  וסוף  יותר.  רקכונה  שלא  חבריהם    ר,  את  שביישו 
 . ללכ לחינם, אלא גם אין דבריהם נשמעים

מלכים   בספר  יתברך  ה'  יח(וכמאמר  פרק  הק )א'  שאין   ב"ה, 
 .חפץ בנבואת מי שהוא מלמד קטגוריה על עם ישראל

מות  קנא לעתים יהיא  אלא  נוהגת  אינה  אך  טובה,  דה 
שרא  וכמעט  רחוקות, אדם  במאין  לנהוג  בזהירות  וי  זו,  ידה 

מחשבה עצמית במעשה הקנאות, כי    רבה, שלא תתערב שום
ולכבודו ולרצונו, אזי מיד '  נאות כולה לשם ההקברגע שאין  

ואפילו זה,  במעשה  חפץ  אינו  הוא  ברוך  לאליהו    הקדוש 
ה'   אמר  אהנביא  את  ותמשח  לך  הנביא יתברך,  לישע 

אנ,  במקומך אין  שלך.  כי  בקנאות  חפץ  מבני י  שאתה  ואף 
פנחס    בניו בעצמו  ויש (של  אליהו  הוא  שפנחס  , )אומרים 

לה עליך  מקום  בימכל  יתרבה    תידמזהר  ידה  שעל  הקנאות, 
בעולם רצונו  ויעשה  בעולם,  יתברך  ה'  את .  כבוד  בקנאו 

   ."קנאתי", ולא בקנאו לשם דבר אחר
 ] זצ"ל דיה יוסףב עוב[מרן הראש"ל הר

 
  

 סיפור -ה'קידוש 
חיבורים   אותהיה גאון אדיר, חיבר מ,  לרבי שלמה קלוגר זצ"

בזמנו, באירופה היה הרס רוחני .  בכל חלקי התורה הקדושה
גדול, המשכילים נשאו ראש. היו מהם ליצנים, שהיו בקיאים 
מהם  רבים  בדת.  נלחמים  זאת  עם  ויחד  פה,  שבעל  בתורה 

 .היו מתבוללים, נשואים לנשים גויות
גוי  שנשא  אחד  משכיל  נהיה  ולימים  בת. לדוה,  ממנה  לו  ה 

הב גויכמובן,  נחשבת  הזאת  מיוחסת ת  היא  שהרי  גמורה,  ה 
האמא. אבל החצוף הזה, לא די שנשא גו יה, אלא בא אחרי 

ולקרוא  לתורה  לעלות  ותכנן  הכנסת,  לבית  השבת  ביום 
בישמעאל שמה  "ויקרא  שם  לערוך  "...  לביתו  התפילה  ואחר 
 ."קידושא רבה" לרגל הולדת הבת

המתפללים   תלמיביבבין  היה  הכנסת  את  חכם  שוחט ד  חד, 
הקהילה שלא היה יכול לסבול את חילול ה' הנורא הזה. הרי  

דינו כמי שהמיר את דתו. אסור לו לבוא   -ה  מי שחי גם גוי
עד   או  ממנה  שיפרוש  עד  למניין,  יכול להצטרף  ואינו  בקהל 

ה, נולדה לו ממנה בת, שיגייר אותה. המשכיל הזה חי עם גוי
לעשות קידוש?! קם  מעז לבוא לבית הכנסת    ודעוכעת הוא  

אליו,   הצטרפו  אנשים  כמה  גדול.  רעש  ועשה  נגדו  ומחה 
 .ובסופו של דבר הצליחו לגרשו מבית הכנסת

ובצר  שעשו לו,  האיש המשכיל הזה הרעיש עולמות על מה 
מבינים?  אתם  זצ"ל.  קלוגר  שלמה  לרבי  בתלונה  פנה  לו 

שיבוא   מחסה,  מהרב  ביקש  הזה  הי טולהרשע  ומה  תה  בתו. 
במעשיהם    טענתו? גורמים  הכנסת  מבית  שגירשוהו  שהללו 
לאותו  ...  מחלוקת איגרת  ושלח  קלוגר  שלמה  רבי  שמע 

הודפסה  הזו  (האיגרת  הזה  המשכיל  את  וגרש  שביזה  שוחט 
לו כתב  וכך  הזה  ":  בספרו),  במחזה  הייתי  אני  שאם  לך,  דע 

רגל כפות  שתחת  העפר  את  מנשק  הייתי  נוכחת,   ך, ישאתה 
ע חלקי  ויהיה  ייתן  לעשות  ומי  שזכית  כיון  הבא,  לעולם  מך 

למען  למחות  שבא  אלעזר  בן  כפנחס  היית  פנחס.  כמעשה 
ה, ועוד  ישמעו וייראו. כי אם יראו כולם שאחד כזה נושא גוי

ומצפצף,  פה  פוצה  ואין  קידוש,  לעשות  הכנסת  לבית  בא 
 ". ילמדו גם הם לעשות כן

"על   באיגרת:  הרב  לו  כתב  שכר עשמעוד  לך  מובטח  זה  ה 
לו  נצח שאמר  אלעזר,  בן  מפנחס  זאת?  יודע  אני  ומניין  י. 

ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם'הקב"ה:   לו    , נתן 'ְוָהְיָתה ּלֹו 
 ]'ציוןדורש  ' -  שליט"א [רבי בן ציון מוצפי      ".הקב"ה שלום לעולם



 

 

 
  מגיפה   כי  רואה  הכהן  ןאהר  של  ונכדו,  אלעזר  של  בנו,  פנחס
 עם   חטאיהם  בעקבות,  ישראל  בעם  פגעה  ומדבקת  קשה
  בן   זמרי  אל  רץ  הוא.  מעשה  לעשות  יטמחל  והוא,  מואב  בנות
 על  העם   כל  לעיני   אותו   והורג  שמעון  טשב  נשיא  ,סלוא
   .צור בת כזבי עם חטאו
 .מישראל' ה אף חרון ופסק, רהצנע המגיפה  - רגע באותו
 את  הרג  בה,  פנחס  של  אחת  פעולה  מדוע :  השאלה  נשאלת

 שבאה  שלימה  מגיפה  עצרה,  שמעון  שבט  נשיא  זמרי
  ובה בתש   החזיר  לא  פנחס  הרי  ?אלפים  רותעש  של  ותירעבמ

  נרגעה   ומדוע  ,זמרי  את  רק  אלא,  איתם  דיבר  ולא  העם  את
 .מתיתוצע ו  מדהימה התשובה?... כך בגלל' ה של רוחו

  האדם  שעשה   חטאים  ישנם  כי  אומרת  )פו  יומא(  הגמרא
  יום   י"ע  המתכפרים  ישנם,  תשובה  ידי  על  המתכפרים
  עוון   ישנו  אך,  מיתה  י"ע  ישנם,  יםיסור"  ע  ישנם,  הכיפורים

 כל   של   מירוק  ידי  על  רק  רהפכ  לו  שאין  דולגו  קשה,  אחד
 לא  מעשים  עושה  שאדם'!  ה  חילול  -  והוא ,  יחדיו  העונשים 

 הוא   הרי,  ובמצוות  בתורה  לזלזל  לאחרים  שגורמים  םביטו
, יצירתו  של  ההיפך  את  עושה  הוא  ובכך',  ה  שם  את  מחלל 
  -  יתברך  שמו  את  לקדש  יכד  נבראו  הנבראים  כל  שהרי

 . )ז ,מג ישעיהו('  עשיתיו אף יויצרת, בראתיו לכבודי'
  מקיפין   אין "  כי  ) מ  קידושין(  ל"חז  שאומרים',  ה חילול  חמור  כה
 עונש   יש '  ה  חילול   על  -"  מזיד  ואחד  שוגג  אחד,  השם  לולבחי

 .בשוגג או במזיד האדם זאת  עשה אם בין, מיידי
, גדול'  ה  חילול  שנגרם  י הר,  מדין  בנות   עם  ישראל  כשחטאו
 שאינו  ,כשזמרי'  ה  אף  חרון  גדל  ולכן  .ונורא  מיידי  שעונשו

 לומדים,  עליו  מסתכלים  שכולם  שבט  נשיא  אלא,  פשוט  איש
'אומריםו  ממנו  דוקא ,  לכן'.  מותר  לנו  גם,  חוטא  הוא  אם: 

 רע   מעשה  זמרי  שמעשה  לעם  הוא  הראה  ,פנחס  כשהרגו
  התבטל  ילאוממ',  ה  שם  את  קידש  ובכך ,  מיתה  עליו   שיש 

 .פההמגי ונעצרה םעה לבבותב שנוצר 'ה שם חילול
  של   מעלתו   ה גדול   וכמה ',  ה   חילול   חמור   כמה ,  ללמדנו  
 .' ה   שם   המקדש 

על ראשי    שמש לוהטת קפחה'.  'בין המצרים  מים היו ימיהי
ליבו לחום   ך הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל לא שת. אהבריות

מ רגליו,  כיתת  ערב  ועד  מבוקר  לפרוטה   קבץהכבד.  פרוטה 
ה המטרה  למען  לרובל,  פ - נעלהורובל  .  שבויים  דיוןמצוות 

נפשו את  הצדיק  מסר  מי  רגליו?    בעבור  את  למען   -וכיתת 
העי  מאחת  הסמוכותיהודי  למוד,  ירות  וידוע   איש    סבל 

האי לטיפה המרהמכאוב.  נתפס  כרוני  ש  שיכור  את .  ונעשה 
 קנייה בלתי  מאחרים הוציא על  שלו וכן כספים שלווה   כספו
ייפוס של  הטביעכר,  שן  קת  כשרבוצ  את  ובו    בעלי   רותיו. 

עשה היהודי מעשה נמהר ,  החוב והנושים לא חדלו מלהציק
 .  גבוה מאודבריבית  כסף גדוללווה מן הפריץ סכום  -

וליהודי לא הייתה    כאשר הגיע מועד פירעון ההלוואה לפריץ
בריונים צמד  תפסוהו  לפורטה,  בא,  פרוטה  זיקים  אסרוהו 

הפריץוהש אחוזת  שבקצה  לבור  כך  שכ.  ליכוהו  על  נודע 
לק ניכר מחייו  וח  שמסר עצמו למען הזולת  ,דיק רבי נחוםלצ

פדיון למצוות  מיד  ,שבויים  הקדיש  היהודי    נחלץ  לעזרת 
 .המסכן ויצא לגייס את הכסף

רבות  הסכום   שעות  ועדיין  לבית  מבית  נחום  רבי  משוטט 
ש. בתוך כך חצית הכסף הדרומתקרב אפילו למ  שבידיו אינו

המפואר  הגיע עש  לביתו  שהונו  ירשל יהודי  כשם  זה  . יהודי 
כך היפני   עזות  רב  רבה  וגבאי  ו  העניים  העדיפו תה.    הצדקה 
בשעריו    חלפסו לבוא  שלא  מוטב  ביתו.  אומרים  -על  , היו 

שווה את אינה  קמצן  אותו  שיטיח  והלעג  החרפה   שכן מנת 
 .  מידו הקמוצה הפרוטות העלובות שיוציא לבסוף

רבי עדי  אולם  כי  בראותו  רובו נחום,  לו  חסר  הכסף,    ין  של 
על דלת ביתו של עשיר קמצן זה.  זאת להתדפק  בכל    החליט
לפ  שטח נחום  האומלל, נרבי  היהודי  צרת  את  העשיר  י 

תרומה   המושלך שיתרום  וביקש  הכלא,  בבור  ימים  כמה  זה 
שיצאו הקשיב העשיר לדברי הצדיק,  .  למצווה הנעלה  נדיבה

חומו  מן את  להבקיע  התקשו  זאת  ועם  האטימותהלב,   ת 
 ליבו כשריון.   ו אתשעטפ

ל הצדיק  אליוככלות  פנה  תוכחה:    דבר  בדברי  העשיר 
כבוד בדבר,  ו"במחילת  אליי  בא  הגון    לו  ליהודי  נדבה  מתן 

לקשיים-ובר שנקלע  לבת.  ניחא,  אוריין  תרומה  ביקש   לו 
החרשתי. אך   ,אלהינש  טובים שהגיעה לפרקה ואין לה במה

לעלוב זה  לעזור  קל,  נפש  שיכור    שהוא  אבדן שבקלים,  עד 
במוהכרה,   הבי  אשר  עלידיו  יישאר   א  צרתו?!  את  עצמו 

נ שהוא  במקום  עד מהשיכור  בו  אמנם   צא  לקח. אם  שילמד 
כאחד ולנו  לו  ירווח  יקרה,  גם ,  ולכן.  כך  ולטובתו,  למענו 

 ". פרוטה שחוקה אחת לא אתן 
בו של רבי נחום צער עמוק. זמן  א להדברים התמל   למשמע
ילות את המילים שימצאו מס  תיקה, בוררף בשהתעט  ממושך
 .  האטום של העשיר לליבו

לא"ה זה  שלמדתי  את  ושמע  רבי   רבכ  סכת  פתח  בגמרא", 
לך כידוע  הם,  אלו  "ימים  ואמר.  המצרי ,  נחום  'בין  ', םימי 

בית  את  מבכים  אנו  באש  תפארתנו-שבהם  ועלה  ". שחרב 
ל נחום  רבי  המעשההחל  את  על   ספר  גיטין  במסכת  המובא 

עודה וציורית תיאר את הס  רהשפה עשיבקמצא.  -מצא וברק
שביקש עשיר,  אותו  אוהב   שערך  את  אליה  , קמצא  ולהזמין 

את השליח  הזמין  בא -בר,  שונאו  ובטעות  האיש  קמצא. 
ממנה וגורש  לסעודה  כולם  בטעות  לעיני  מתיאור .  בחרפה 

עבר עצמה  המאורע,   הצדיק   הסעודה  השתלשלות  להמשך 
וב כמשל  אותו  את    שלבו בהציגו  "נמשלהבתוכו  בר:  -אמר 

'מכיוון   שתקו,   -שתלמידיקמצא:  בסעודה,  שישבו  חכמים, 
המעשה; אלך ואוכל קורצא בי מלכא    נוחה מן  סימן שדעתם

מר  - את  הקב"ה  ליבי-אשפוך  הוא  עולם,  של  מלכו  ". לפני 
לקב"ה לקיסר,  בך  :  ''אמר  הקב"ה:  מרדו  לו  .'אמר  יהודאי" 
זה דבר  יוכיח  לו?  'ומי  'מכיאמר  שהענ:  קרבן   יוון  נקרא 

הקד  אם   שלח  וש), (בזוהר  וראה  עני),  (כלומר,  קרבן  להם 
י אם  לאו  בלוהוקיקרבוהו,  אם  יפות,  פנים  והנה    ."   'בסבר 

כשמגיע כי  עינינו  העשיר  רואות  לבית  מטיל   ,העני  מיד 
 האחרון מום בראשון.  

  העשיר משחית פיו   -שפתיים    י המום הוא בניבאומרים כ  יש
כולשונו   הוטוען  העני  וקלוי  נפש  'עלוב    ויש '.  שבקלים  א 

שבעין   בדוקין  הוא  המום  כי  שנתן  -אומרים    עיניו   שיכור 
 "... בטיפה המרה

לרגע נחום  רבי  המש  עצר  "מניומיד  כברהמסיוננו  יך:   ר 
הביאה חורבןלמדנו, כי התנהגות כז את   ו  על עמנו וכילתה 

 ". מקדשנו-בית
והוסיף: "ואתה איש עשיר    הביט רבי נחום לתוך עיני העשיר

יכול - ודשן השניים.  בין  לבחור  היכולת  להיות    בידך  אתה 
 .שבויים  וחשובה זו של פדיון  ולהשותף למצווה גד

לק  לעומת בידך  חסזה,  ולו  לקל  ליבך  וק דבשלום  , בקשיות 
בסכנת להעמיד  'מקדשך  ואז  כל  את  וכיליון   מקדש ',  חורבן 

בחר  הכסף ימיך.  כל  שטיפחת  האפשרויות  והזהב  "...  בין 
ונפתחה   נוקבים אלה הפשיר ליבו של העשיר  למשמע דברים

חופניים מטבעות ומסרם לידי   גם ידו הקמוצה. הוציא מלוא
 . הצדיק

העשבצ מבית  נאתו  רבי  מנה  את צמ  חוםיר  'רנוביל 
והנה שבידו  שדרש  המטבעות  את  להפליא  תואם   הסכום 

לאב בלי  לאחוזת  דהפריץ.  רץ  החוב   רגע  את  פרע  הפריץ, 
 .היהודי המסכן מאפלה לאורה והוציא את



 

 

 

 ותלאמונת חכמים ללא פשרר הקשו – 
 ודעים יאנו    . הכהן  אהרן   בן  אלעזר  בן  פנחס  אותנו  ימדל  מה
,  קשה  בתקופה   היה   הנביא  אליהו ".  אליהו  זה   פנחס"  כי

ָוִאָּוֵתר "  -'  ה  נביאי  את  הרגה  איזבל  כאשר  יםהעכור  בימים
ְלַבּדִ  יטי  'א  מלכים("  יֲאִני    -  כדי  עד   ואיומה   קשה  תקופה   .), 
. אותו  יהרגו  שלא  כדי  להתחבא  צריך  היה  הנביא  שאליהו

 . ]ישראל  עוכר  -  הנביא  לאליהו  לו  קרא  אחאב[
, מעט  נכנע  והוא  לאחאב  הציק  הרעב,  דבר  של  בסופו

 עם  כל  נאספו  אליהו  לבקשת  ,ואז.  אליהו  עם  לדבר  והסכים
 אתם  מתי  עד"  :להם  ואמר  אליהו  קרא.  רמל כה  להר  ישראל
 ,אחריו לכו האלוקים הוא' ה אם  - הסעיפים שני עלפוסחים

  לחיות   עצמכם  את  תרמו  אל?  כלומר",  לבעל  ולכ  הבעל ואם
 ואם ,  תלכו  הבעל   את  לעבוד  רצונכם  אם...  חצי  בחצי

  לקפוץ .  האלילים  מן  רילגמ  תפרדו'  לה  עבדים  להיות   רצונכם
 .אפשרית בלתי  דרך זו, כאן וגם כאן גם

 םגו  יהודי  גם  להיות  רצונו.  פשרות  מחפש  מטבעו  האדם
שומ שלא  ומצוותיהודי  תורה   וגם  הכנסת  ביתל  ללכת,  ר 
 . ובעיקר בדברי חולין טלויזיהב לדוגמא לצפות

 כבני  ואתם.  פשרות  לחפש  מתחיל  כאשר,  גדול  הכי  האסון
  בפשרה   מתחילים  אם.  התוצאות  מה  היטב  יודעים,  תורה
 ...גדולה לפשרה גיעיםמ מאדמהר קטנה

  משתיה   להפסיק   בול  על  שדברו  שיכור  היה  בנובהרדוק
 רק"  ממנו  לבקש  החליטו.  להפסיק  היה  וליכ  לא  אך  מרובה
  הם (".  אחד  עוד  עם  אלא,  לבד  תשתה  לא  כי  לנו  תבטיח
, כך,  פעם  כל  מזדמן   לא  לשתיה  שחברותא  כיון ,  כזהבאופן  ביקשו
  .והבטיח הסכים. )יין ה  בשתיית  ימעט

 התחיל.  לשתיה  חברותא  -  לפניו  ראה  אול  וחכה ישב  הוא,  נו
, מותר  הבקבוק   את  ידלהור"  ליין  ולהתקרב   פשרות  עשותל

  הבקבוק   את  הוריד ,  ואכן  .לעצמו  בחש"  אסור  לשתות   רק
 שכאשר   בכדי  מותר  כוסות  שתי  להכין"  .לידו  הניחו  מהארון

  ליין   קרוב  ישב.  שהע  כך",  מוכן  הכל  יהיה  יבוא  החברותא
, מותר  גם   הכוסות  לתוך   לשפוך"  .וב  בערה   ותאוותו   ולכוסות

 נפל  פתאום  .היין  לא  עוד   התקרב".  הבטחתי  לא  הרי   הז   על
"ותהכוס  אחת  לתוך  זבוב   "...אחד  עוד  יש!  לחיים!  לחיים, 
. כאן  ויש  -"  אחד  עוד"  על  הבטחתי",  אדם  בן"  עוד  אמרו  לא

 "...םיבשני שמותר אמרו  הרי " במהירות שותה והחל
  להשיג ,  עצות  לחפש   עקום  לכש  עם  יכול  האדם  כך   כדי  עד

  הוא   כי   בטוח  הוא  איתו  וכשתדבר.  ונחבל  נופל  והוא   דרכים
 .מבין לא ?!"בסדר לא מה לי להגיד יכול אתה  האם. "בסדר
, פשרות  של  שלמה  שיטה  לו  היתה!  לא?!  סתם  באזמרי  וכי
  פנחס  בא  הזה   'אפשר  אי'ה  ואת.  קיצוני  להיות  אפשר  אי

ֶאת ְּבִריִתי    וֹ ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן ל   ... ְנָאִתי ְּבַקְנאֹו ֶאת קִ  "  וסתר
  " ִׂשְפֵתי ֹכֵהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו "  רונאמ  ,"םָׁשלוֹ 

 משרת   כהן   שהוא  מזה?  חינוך  לדרוש  אפשר  ממי.  (מלאכי ב, ז)
  לו   אין  מלאך  כי "  הוא  ות-אצב'  ה  מלאך  כי"  מלאך'  ה  לפני

 ...ימין אשהו שמאל .פשרות
"לניושא  בא  אחד  כאשר  גם  לרב  לשמוע  יכול  אני  כיצד: 
 ששם  יודע  אני  כאשר,  למשל?  ימין   שהוא  לשמא   על  ראומ
 לקבל  אפשר  וכי ,  מערב  זה   ששם  לי  יגיד   והואמזרח  צד

"לו  אמרתי  !?שמאל  שהוא  ימין   על   וכן ,  כזו  מימרא  אני: 
 על  לך  שיאמר  אפילו  כתוב  לא,  הפשט   את  מבין  שאינך   רואה

,  שובתח.  שמאל  שהוא   ימין  על  אלא,  מערב  שהוא  זרחמ
... שלו  הימין  הוא  שלך   שמאלה,  אדם  למו  עומד  אתה  כאשר

  נכון,  בכלל  צד   באותו  עומדים  אינכם  כי  שלך  הבעיה  כלומר
  זה   המתרס   של  השני   מעבר  אבל,  ימין  זה   שלך  שבצד
, עמו  עומד  היית  אם,  טוב  עומד  אינך  כי  להבין  עליך...  שמאל
 .נכון, השמאל הוא  שלך  הימין כי  אהרו גם היית
,  ההפוך  בצד   מחשבותיו  וממילא  שלו   בהשקפות  ךהול  אדם
  להפוך ,  לקבלה  ועליו הפוכה  הוראה לו   ומורה   ,זאת יודע  הרב
,  בקיצור.  הנכון  במקום  יהיה   שלו   שהשמאל  עצמו  את

 "... נכון תעמוד, כל ראשית
 .פנחס - אליהו  אותנו שלימד שני  נושא וזה 

  הם   כאשר  -?  אדם  לבני  אסונות  קורים  ואיך  .יםנופל  כיצד
 דברי   את  מקיימים  ולא,  הפרטי  השכל  לפי  לפסוע  תחיליםמ

ט ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו ְוַעל ַהִּמְׁשּפָ : ")א(דברים יז, י  התורה
א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל ָיִמין   ֲאֶׁשר ֹיאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה 

  ימין  על  לך  יאמר  אפילו   יורוך  אשר   ככל  ועשית  -  "אלּוְׂשמֹ 
 .ימין הואש שמאל ועל שמאל  שהוא

מ  דורשים  -  "חכמים  אמונת"  מסור  שיהיה   תורה  בןבפרט 
  בן .  לו  מריםשאו  למה  מסור,  למחנכים  מסור,  לתורה  לגמרי
 השכל  ואת,  ומנהיגו  שמחנכו  למי  מסור  להיות  צריך  תורה
 ". רצונו מפני ךרצונ בטל, "לבטל צריך הוא שלו

 שכלם  את  שעזבו  אלו,  צליחה  מי   ראינו  הקודמים  בדורות
ז)  אומרים  ל"שחז  כפי,  הפרטי לו,  "(תהלים  ּוְבֵהָמה  :  ָאָדם 

ה  את  ומשימים  מדעת  שערומים  אדם   בני  אלו  -  "  'תֹוִׁשיַע 
  התורה   אם,  כלום  מבין   לא  אני  -" ה"בהק  לפני  כבהמה  עצמם
 משרתים  השרת  כיאשמל  הסוד  זה"  ונשמע  נעשה"  ,אומרת

"בו "  בו  משתמשים  השרת  שמלאכי  זה   רז  לבני  גילה  מי. 
,  החשבונות את עושה הוא  לא כי (.  וחשבונות  חכמות  ללא  היינו 
 יראה  החשבונות  ובעשיית  )...שלו  התאוות,  שלו  הנגיעות  אלא
 .מאוחר  כבר  יהיה אך ,אבוד הוא כי בסוף
 ה "הקב  ונזכור ,  המאמצים  כל  את  ויעשה   יתחזק  אחד  כל

 אנו". "רבצע  שלא  ממאה  בצער  אחד  טוב"  בקשיים  מתחשב
  בשביל  גם  שכר  מקבלים  אנו  כלומר",  שכר  ומקבלים  עמלים
 ]'להגידפי 'ע"[            .  התוצאה בעקבות  רק ולא עצמו העמל
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      ף סויוה חבת שמ חר ס-הר שמי: יאת ר מ                        
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ מרכוס                              

   החשמ ןב י ג'ור ג :  שמחהן במי ס:   הזון ר ב  ילפתנ                             
 טובה  בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  שר בן אר מאי רבי                            

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   בן זוהרה השלמ                             
   םרהברו אואח ןב םרחמי :ההר זו  ןב ודסעמר אש                             
    המחבן ש )הג'ו(ר  דידו  :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ בן  םיר פא                                

 בן זינו שמעון בן רחל   :  שמחה בןיר מא :חקצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  ואל :שמכי מרד תבה ינמ 
 בה ובת ט )יזי די ( הבוהא :  היבבת חב ןותכ :  זהעזיבת מרים  
 ד תמוז י" –: שמחה בת סרח  יסהמכת ב נהינח:  חנה בת לח: ר ף סו י ה בתיח 

 

     אולהיעל בני פו קביע  עדלכה : אליאריה (לאון) בן מ :להצלחה
 חק בן חיהצ: י : נעמה בת אסתר  ר אסתואל בן טו : ג'ימי שמהבה בת אז :הגון  זיווג

 : בתיה בת אסתר   ריסרחמים בן אי : אלקנהת זהבה: עדינה בת שמחה י ברחל        
         
   
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות ות שלהקד ,נותלהזמ
 Ronbarina@gmail.com:מיילו בא

   ןוהשר רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת
 

 וי הרבים כמעשר לזיפי  ם מכסו לתרצוה  מ
 4741102ן מ.רמת השרו 2 צרקו: רח' הבתכתו 'ק לצ וחשלן לנית 

      
 :מאע של קירזל
בן רחל מרים ל יוסף זקאודה יחהי

 ן דינה ב ר ובן לאה : ליא  נפתלי שלמה
 ה בת שושנה בת מינה : שיר  רייזל שושנה
 טוריה את בת ויק ו : ליבת לולמיטל 
 בן שלומית  יובל :  בת רחל הה צבישמח
 זל  בת מ: עדי ה בת חירחל 

 ואת: לרפ
 א   "יטשל סאנה בן כמסים הרב מאיר נ

 אביגיל   ןב : אריאל יתן גלישראל ב ביעק
 ן אנט  ם ברהבן רחל : אבון שמע  ה:בן עליזם מנח

 בת חנה שרה: זוליט  ית: ויקטוריה בתלאורטל בת ג
 קרן בת רבקה ם מרי  : ת רות בית  גלנה: פאולה בת די

 ה ת שדרשושנה ב: פורה ה לאה בת ציאיל
   בת רחל וריתנה : ת לינב  ארה : רותת נוחל בר
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לם: ״ב ָלֵכן ִריִתי ׁשָ  ה). ברש רמד( כרן הוא שיטול ש דיֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ּבְ
יש מי ששולל את הקנאות בטענה כי היא מביאה למחלוקת. כנגד אלה היה  

 ומבארם:  רבי חיים מבריסקאביו    םזצ׳׳ל מביא בש   רבי יצחק זאבהרב מבריסק  
כאשר מעניקים לאדם אות הצטיינות על מעשיו צריך שיהיה האות מסמל את  
מהות הפעולות שבהן הצטיין. גיבור מלחמה, למשל, יקבל ״אות הגבורה״, 

״אות החכמה״ וכדומה. לאור זה היה מן הדין שפנחס שהצטיין   —המשכיל  
״קנאי״. והנה התורה לא הלכה בדרך זו אלא אדרבה, ם  בש   בקנאותו, יתעטר

מכתירה אותו בכתר של שלום כנאמר: ״הנני נותן לו את בריתי שלום״.פשר 
הדבר כך הוא: מאחר שקנאותו של פנחס הביאה לכך ש״השיב את חמתי  
מעל בני ישראל״ לכן ראוי הוא באמת ל״הנני נותן לו את בריתי שלום״. כי  
 קנאותו היתה פעולה של עשיית שלום. לכך נתכוונו חז״ל בדבריהם, להדגיש 

רבי יצחק זאב כי אכן זהו השכר המגיע לו מידה כנגד מידה.והוסיף על כך  
הוא   —זצ״ל כי יש ללמוד מכאן שמעשה קנאות שנראה בעיניגו כ״מחלוקת״  

טהורה   כוונה  מתוך  קנאות  למעשה  שהכוונה  יובן  האמיתי(מאליו  השלום 
ב וצרופה לקנא קנאת ה׳). כל הבא לשלול את הקנאות בהציגו את עצמו כאוה

לכלל   חורבן  הינה  כביכול,  בה  נוקט  שהוא  השלום״  ״דרך  כי  ידע  שלום, 
, רבי חיים מבריסקראובן גרוזובסקי זצ״ל בשם  רבי  ישראל.יחד עם זאת, כתב  

הבית  בעלת  כשנאת  להיות  צריכה  הרשעים,  עם  והמחלוקת  השנאה  כי 
קיומם   על  שמצטערת  לבערם,לעכברים,  כדי  בקיומם  הרוצה  כחתול    .ולא 

 (ילקוט לקח טוב) 

ִריִתי   ֶאת  לוֹ   ֹנֵתן   ִהְנִני   ֱאֹמר  ָלֵכן לֹום  ּבְ   חייו  את  סיכן  שפינחס  כתוב  במדרש :ׁשָ
י  שכרו  שיטול  הוא  בדין  ה"הקב אמר .  ברבים '  ה  שם  את  לקדש   כדי ְנּנִ   ֹנֵתן וּהִ
תלוֹ  י  ּאֶ יּתִ אם '.  ה  מצוות  על  שכר  מקבלים  לא  הזה  שבעולם  ידוע.  ָשלֹום  בּרִ
: משל  פי  על  מדובנא  המגיד  מבאר?  מיוחדת  לברכה  שזכה  פינחס  שונה  מדוע   כן

 על  אוכל  היה   לעבודתו  ובתמורה ,  אחד  עשיר  של  בביתו  משרת  היה   אחד  נער
  בשמחה  כולם  לב  כטוב  פורים  סעודת  באמצע  היום  ויהי.  העשיר  של  שולחנו

  לקנות   וביקש  סוחר  הגיע.  טוב  בכל  הערוך  השולחן  על  מסובים  וכולם.  ובמשתה 
 הרי  כי  למחרת  שיבוא  הסוחר  את  דחה   העשיר  כמובן.העשיר  של  מחנותו  סחורה 
 כל  לך   ואתן  מחר  שוב.  להפסיק  יכול  ואיני,  והסעודה   השמחה   את  רואות  עיניך
  החנות   את  לו  ואפתח  ארוץ  אני  לעשיר  ואמר  שיחם  את  הנער  שמע.  תחפוץ  אשר
 חבל:  הנער  ענה ?  דחוף  מה !?  הסעודה   באמצע:  העשיר  שאל.  מבוקשו  את  לו  ואתן
  את   העשיר   שאל  היום  למחרת.  ועשה   אמר.  ואשוב   אלך  עין  כהרף,  הסוחר  על

 הלא:  והשיב  הנער  התפלא?  השנים  כל  אצלי  עבודתך  בעבור  לך  מגיע  כמה :  הנער
 ,בתחילה   סיכמנו  כך ,  כן  אכן:  העשיר  אמר.  שולחנך   על  אוכל  עבודתי  שבעד  סיכמנו

 שהאוכל  ראיתי  כעת  אולם.  משכורתך  תמורת  אכילתך  עליך  שחביבה   חשבתי  כי
. הסעודה   את  שעזבת  עד,  עמי  ולהיטיב  לי  לעזור  רצונך  אלא,  לך  חשוב  כה   אינו
 מה :  מדובנא  המגיד  אומר  והנמשל.  ממש  של   משכורת  שתקבל  הראוי  מן  כן  אם

.  חייו  מימי  רגע כל  עמו  שעושה  תגמוליו  כל  על  העולם  לבורא  להשיב  יכול  האדם
 שומר  שאדם  ואפילו.  המרובים  חסדיו  על  ה "להקב  טובה   לגמול  בכוחו  אין  כמובן
.  הימנה   גדולה   שאין  במתנה   חייו  את  מקבל  הרי,  כראוי  מצוותיה   כל  ומקיים  תורה 
 נפשו  וחרף  חייו  את  סיכן  פינחס   אולם.  מתכונתו  על  והעושר  הבריאות  אם  בפרט
'. ה   את  לקדש  כדי  למאומה   נחשבים  לא  שחייו  גילה   כן  אם'.  ה   קדושתעל  למות
 . מצוותיו  על  שיקבל  ממה   אחר  שכר,  שכרו  שיטול  הוא  בדין  ה "הקב   אמר  לכך

(לבוש יוסף) 
 

ן נֹות  ּכֵ ן   ָנֹתן  ּדְֹבֹרת   ְצָלְפָחד  ּבְ ּתֵ תֹוךְ   ַנֲחָלה   ֲאֻחּזַת  ָלֶהם  ּתִ   לפרש אפשר  :ֲאִביֶהם  ֲאֵחי  ּבְ
  , היו  צדקניות  צלפחד  שבנות)  ב,  קיט(  במסכת בבא בתרא  שאמרו  זה ,  צחות  בדרך
שכתב    שנה   מארבעים  פחות  נשאו  לא  לכן   להם  להגון  אלא  נישאו  שלא כמו 

 ארבעים תוך הגון מצאו לא וכי ויש לשאול, להן להגון מצפות שהיו שם הרשב"ם
  ובנות   ,ממון.  ב  יחוס .  א  דברים'  ב  דרוש  טוב  שידוך  לעשות  שכדי  ואפשר.שנה 

 ירושה   להם  היה   שלא,ממון  ולא  יחוס   להם  היה  לא,  להן  היה   החסרונות'  ב  צלפחד
  אלא . אותם   שישא  הגון  להם  מצאו  לא  ןאם כ,  שבת  שחילל  אביהם  על  ריננו  וגם
 אז  נעשו   וגם ,ממון  להם   והיה ,  הנחלה   קיבלו  שאז  שנה   ארבעים  עד  המתינו  הם

   .להגון  להנשא  יכלו  ממילא,נתכווין  שמים  לשם   שאביהם  התגלה   שהרי  יחוס   בעלי
 )הידיעות אוצר(

שנים רבות שאנו מטפלים   יפור מופלא, מספר הרב מנחם שטיין שליט״א:ס
דש ו ועוד ועוד...בחבאדם הסובל מהרבה בעיות בגופו, הן ברגליו, והן בעיניו,  

מצבו  שכל  בו,  המטפלים  מהאברכים  אחד  באזני  הלה  פלט  האחרון,  אלול 
רבי  , הנוכחי, החל מיד לאחר שהיה לו דין תורה בעניני ממונות, בבית הדין  

, חייבו בדין, ותיכף ומיד כשאמר  כאב בית דין שלמה קרליץ זצ״ל, ששימש שם  
ים בוטים. כששמע זאת אותו את הפסק, העיז פניו נגדו, במילות גנאי ודבר

אברך, מיהר לחתנו של החולה, וסיפר לו את הדברים. חתנו של אותו אדם,  
החלטנו יחד    הנמצא עימי בקשר, בא לפני לבקש עיצה, מה אפשר לעשות?

  (אורח חיים   בשולחן ערוךלקיים את הדין של "בקשת מחילה" כפי המבואר  
בחורים  ,  ) ו'תר  מןסי שמונה  עוד  אספנו  נסענו  ואכן  ויחדיו  למנין,  שיצטרפו 

של רבי  בבני ברקנציבי ישיבת פונביז׳  של  ל״בית החיים"   , מקום קבורתו 
זצ״ל. קרליץ  נוסח   שלמה  את  אמרנו  ציונו,  על  השתטחנו  שמה,  משהגענו 

בבכי מחילה",  לבנו.    "בקשת  צקון  את  ושפכנו  תפילה  הרבינו  ובתחנונים, 
אלינו העידו על עצמם    המעמד היה מרגש מאד, עד שאותם בחורים שהצטרפו

- שמעמד זה, נסך בהם חיזוק גדול, יותר מכמה שיחות מוסר.וראה זה פלא  
עד   לשבוע,  משבוע  משתפר  הגופני  כשמצבו  החולה,  אצל  שיפור  חל  מיד 
שהרופאים המטפלים בו עמדו המומים לנוכח תהליך הריפוי המופלא, כשהם  

רו ימים רבים ואותו מגיבים ואומרים שזהו מקרה חסר תקדים ברפואה.לא עב
אדם אשר עד לפני חדשים ספורים היה רתוק למטתו הינו מתהלך היום על 
בתורה.  לעסוק  רגיל  היה  בו  הכולל  בהיכל  לתלמודו  שב  ואפילו    משענתו, 
סיפור זה, מסיים הרב שטיין, מספר אני ברבים, שיהא זה למוד גדול, בזהירות  

 שש) .(עמודי  בשמירת הלשון ובכבוד תלמידי חכמים
 

 

שפעם אחת  , סיפר רבי אריה לוין זצ״ל בשיחה מוסרית שנשא בפני תלמידיו
שברוסיה, נכנס לפתע   " ארלוי"בעת שישב ולמד בבית הכנסת שבעיר מולדתו  

לבית הכנסת מרן ה״חפץ חיים׳, זצ״ל, שהסתובב אז רבות לצורך מכירת ספריו  
שעל עמוד החזן    בעיירות שברחבי רוסיה.והנה בבית כנסת זה, לוח ה״שויתי" 

היה מונח בצמוד לנרות שדלקו, ולא היתה זכוכית שהבדילה בין הנרות ללוח 
. וכידוע אסרו הפוסקים דבר זה, כי על ידי כן (שהיה כתוב על גבי קלף) הנ״ל  

(יעוי׳ במ״ב סי' א׳ סק״ד שכתב דיש למחות ובא לידי בזיון    דושיםהק  תנמחקים השמו

הבחין בזאת, שאל שם את אחד האנשים שהיו    כשה״חפץ חיים"  ביד העושים כן).
בבית הכנסת לפשר הדבר, מדוע אין זכוכית על לוח הקלף? הלה הראה תיכף 
באצבעו על איש מסוים שם, ואמר ל״חפץ חיים״: הנה, זה הגבאי כאן של 
בית הכנסת, והוא אינו רוצה לשים זכוכית. רבי אריה לוין אמר, שאך יצא 

נתן ה״חפץ חיים" זעקה בחרדה עצומה ־ "לשון הדבר מפיו של אותו איש,  
הרע!!" ותיכף ברח מן המקום. הייתי בטוח לקול זעקתו והזדעזעותו שמדובר 
באיזה נחש שהכישו, סיפר רבי אריה, ומתמונת מראה זה נכנס בי פחד של 
ממש מלדבר ולשמוע מילה של לשון הרע עד עצם היום הזה, וזה השפיע עלי 

 (״מאיר עיני ישראל״). , סיים רבי אריה לוין את דבריויותר מכל ספרי המוסר 

 

,  תלמידו של החפץ חיים-צוקרמן זצ"ל  מרדכי  בי שאל אחד התלמידים את ר
מרדכי את ׳סידור    רביפתח    ":אהבת הבריות"איזוהי הדרן הישרה לעבוד על  

״על  סקהיבפ  "פני אריה"והחווה באצבעו על פירוש    :אישי ישראל  -הגר״א  
לקרוא: לו  והורה  הרע׳;  בלשון  לפניך  שחטאנו  בלבד הוא   חטא  האדם  את  לא 

מבזה, ולא לו לבדו יסבב צער בדבוריו עליו,כי אם באמת פוגע גם בכבודו של מקום ברוך  
הוא. כי כמו שמגנה את הבן בפני אביו אף בדבר אמת, אינו מצער בגנותו זה את הבן לבד,  

... ככה המגנה לאחד מיצירי כפיו יתברך שמו, כמגנה כביכול  כי גם אביו יקח חלק בגנות זה
מרדכי אל השואל ואמר: הקב״ה אוהב אותו,   בי ובחיוך רחב פנה ר..את בנו.

א אותו?!״. אבל הדגיש: אמנם, בסופו של דבר, לא פשוט לרכוש ונואתה ש 
מרדכי: להגיע לאהבת הבריות,    בי'בהזדמנות אחרת, אמר ר...   ׳אהבת הבריות׳!

ו אכן לא דבר קל...אבל להתאפק משנאת הבריות, זה לא כל כך קשה. זה
וגם אם לא הגענו למדרגה של אהבת הזולת, צריכים לכל הפחות להשתדל 

 (יחיד ודורו) .ולהתאמץ שלא לשונאו 
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  שכולו   יום "ב  להרצות  שנסעו   רבנים  בשני  מעשה :  זצ"ל  גלינסקי  יעקב  רבי   סיפר
 להמשיך  סירב  הנהג,  מקרטע  הרכב  התחיל  הדרך   אם   על   בחיפה "  תורה
 יארך   שהתיקון  והודיעום,  התענינו  מעברות   קיבוץ  שליד  למוסך  נכנס,לנסוע
 הלכו   הם   ואכן "בינתיים  בקיבוץ  ונסייר   בוא"  לחברו  האחד   אמר .  וחצי  כשעה
 את   הרבנים   שאלו  ביהדות  אותם  לבחון  ורצו  משחקים  ילדים  וראו  בקיבוץ
 וראו המשיכו!  אנחנו  לא: "במקהלה  הילדים  ענו?  הלוחות  את  שבר  מי  הילדים

? הלוחות  את  שבר   מי  שאלה  אותה   את  אותם  ושאלו  מבוגרים    אנשים  כמה
 שכזו   בורות  כך  כדי  עד  מאוד  אותם  קומם  הדבר"  ראינו  לא"  אנשים  אותם  ענו

 ואת  שאלו  שהם  השאלה  על  להם  וסיפרו  הקיבוץ  למזכירות  נכנסו  וכך,
  המזכיר   שמע .  שאלו"?  מחנכים  אתם  כך  האם"  קיבלו  שהם  התשובות

) והגדת(.הכל  ונשלם  הלוחות  עלו  כמה  קבלה  תביאו,  עסק  מזה  לעשות  למה":ואמר

 
 לבית  וכשבאים" "לבוש "ה  כתב  שבת  במוצאי"  הנביא  אליהו"  להזכרת  טעם

 אליהו   שאין ,  אנו  שמקובלים  לפי"  הנביא  אליהו"  בהם   שהוזכר  פיוטים  אומרים
 בשבת   שכן  וכל,  לחללם  שלא,  טובים  ימים  בערבי  ולא,  שבתות  בערבי  לא,  בא
  כיון   מתפללין  אנו   כן  ועל).  ב"ע  מג(  עירובין  במסכת  כמובא  עצמו   טוב  ויום

 ונחמות ישועות טובות בשורות ויבשרנו שיבא לבוא ויכול שבת שעבר
 

  אני ,לגוי היותה למאז נהייתה לא כמוהו אשר הזה הנורא החורבן לאחר והנה
  חמש לערך האש  מכבשונות שנשארו לקוטי בתר לקוטי שנתלקטו עיני ראו הגבר
 רוחני כח בלי ,ואם אב מבלי יתומים ,רעב נפוחי ,6-20 בגיל צעירים מאות
 רחוק לא ״עקאי״ בכפר והושיבום ,לצרפת לאומי ארגון ידי על והובאו  ,וגשמי

 לחסל והחליטו גורלינו בשביל שדאגו ,והשומרים הפקידים מן שם היו  .מפאריז
 להמציא להם פשוט היה לזה והאופן ,עלינו שעברו כאלו  צרות לעולם  מאתנו
  מכוס עוד ישתו שלא שיטתם ונימוק ,מכולנו ישראל שם להשתכח עכו״ם  ניירות

 אף רצו  לא הכלל מן יוצא בלי כאחד כולם אשר יסופר כי יאומן  ולא .התרעלה
 פי על  להבינו שאין דבר זה ובאמת ,לקיימו שלא שכן וכל כאלו מדברים  לשמוע

 ממנו נפקד לא אשר בית אין ,ודווים סחופים היו ישראל שבני בזמן ,הטבע דרך
 כמה רכים והילדים  ,במשפחה ושנים בעיר אחד אפילו נשאר ולא ,רבים  אנשים
 והדת יהדות עניני והיה ,וההריגה המלחמה בימי הרדיפות באמצע נולדו  מהם
 ההצעה נגד נפשם ובמסירת בתוקף התנגדו כולם זאת כל עם ,לגמרי מהם רחוק
 זרע בלב  הנפלאה  הנקודה אל  אבא עד בעיני הוא  עמל זאת  לדעת ואחשבה .הזו

 הגדול רבינו דברי צדקו ומה .ישקר לא ישראל נצח אמרו עליה אשר יעקב
 אלפים לאחר אשר הוא לישראל שנעשה גדול הכי שהנס שכתב ז״ל הרמב״ן

 להתערב ונפש  בגוף הכרח מיני בכל אותם מכריחין העכו״ם בין בגלות שנה
 אז זו  בצורה חיים  אלקים המירו ולא בגוים נתערבו לא הכי ואפילו ,ביניהם
   . וקיימים  חיים עדיין והם בעולם דבר שום עבור ,אחרת

 ) מנשה קליין זצ"ל בעל שו"ת משנה הלכות רבי   (פירסומי ניסא 
 

 
  ?אסור לקנות דגים לכבוד שבתשיהיה  יתכן איך שאלה:
אם מוכרי הדגים מייקרין השער נכון לתקן שלא יקנו דגים איזה    תשובה:

דלא יעשו תקנה רק אם    ,הביא   " באר היטב"ב והנה  [שבתות עד שיעמוד השער על מקומו  

כתבו דאף פחות    " וב"פרי מגדים  באליהו רבה אבל    ,דםו יתר על שליש מכמו שהיה מק  ,הוסיפו המקח 

 )  משנה ברורה סימן רמ"ב (  .]תקנה משום ענייםיש לעשות   ,משליש יוקר
 

בקונטרס ׳שבת בהלכה ובאגדה׳, מופיע    ... י  וקַויֹּאֶמר ַקּנֹא ִקּנֵאִתי לה' ֱאל
יהודי נכבד   מירותיה:המעשה המופלא הבא, על יהודי שניצל בזכות השבת וז

מאד גר בעיר דאטנו שבמחוז קובנה, היה לו בית מרזח ומרתף יין, ששם 
התאספו אצילים פולנים לשתות ולהשתעשע. חי האיש חיי כבוד ורווחה,  
קבע עיתים לתורה, והיה נכבד בעדתו ורצוי לכל יודעיו ומכיריו.אחרי המרד  

רוסיה מוורשה, כששבו צבאות  עבר גנרל אחד עם    הפולני בשנת תקצ״א 
גדודיו דרך העיר ההיא, והגיע לשם בשבת.בהיות הגנרל עייף ויגע מעמל 
אל  כסף  עם  משרתו  את  שלח  מרזח,  בית  נמצא  בעיר  כי  ובשמעו  הדרך, 
״שבת  באמרו:  לו  למכור  סירב  היהודי  טוב.אבל  יין  בקבוק  לקנות  היהודי 

. המשרת שב היום ובית מסחרי סגור בשבת, משא ומתן אסור עלינו בשבת״
ריקם, ולגנרל חרה מאוד. הוא שלח שני חיילים לומר ליהודי בפקודה נמרצת 
שימכור לו יין.היהודי השיב גם להם: ״לי אסור למכור ולסחור בשבת קודש! 

לעשות   אוכל  זאת  חפץ,  הגנרל  החנות,   - ואם  של  את המפתח  לו  למסור 
אני   אבל  חפץ.  לבו  אשר  כל  את  מעצמו  למ  - וייקח  לי  בשבת אסור  כור 

קודש״.אנשי הצבא מסרו את תשובת היהודי לגנרל, ורגשי התפעלות החלו 
להתנוסס בקרבו. הוא החליט ללכת בעצמו אל היהודי ולעמוד על טיבו. ״אם 

אכנו נפש!״, כך חשב הגנרל בלבו, ״היתכן שאיש יהודי יעיז    -חצוף הוא  
עד כי מוכן   אולי באמת טעם נכון עמו.  - להשיב פני ריקם?! אך מצד שני  

ב לרשותי?...  כולה  והחנות  המפתח  את  למסור  כית בהוא  אל  הגנרל  וא 
ית נאה ומואר בכל פינותיו, ניקיון וסדר  בהיהודי, התפעל והתרגש לראות  

פינה.   מכל  ומבצבצת  הכל  על  מרחפת  השגת  וקדושת  גו,  שוררים  נפלא 
ילית, מנורות רבות דולקות, והשולחן ערוף ברוב פאר. האיש בעל צורה אצ

וכל בני ביתו מלובשים הדר, מזמרים זמירות שבת קודש בהשתפכות נפש 
שאל הגנרל בנחת: ״מדוע לא תמכור לי יין? היודע אתה כי הנני גנרל גדול  עצומה.

בתוארי כבוד מרובים, ואיך לא תחשוש לסרב לי?!״ ענה היהודי: ״יודע אני, אדוני  
נכבד ומרומם ממך וגם מהמרוממים  הנכבד. אבל הלא ישנו בעולם אחד שהוא גדול ו

והנעלים אשר עליך, הלא הוא הקב״ה שגם המה חייבים לשמוע לו. והוא מצוה עלינו  
היהודים, שלא לערוך משא ומתן בשבת, ומה יכולתי לעשות? אבל תשמעני אדוני,  
אחר שזכיתי לכבוד גדול כזה, הנני מאושר מאוד לכבדך בתור אורח נעלה, אבל לא  

לכן הואל נא לכבדני ולסעוד עמנו. יאמר כבודו באיזה סוג יין יחפוץ,  בתור קונה,  
להביא ונעתר  . ואצוה  נפשו,  ויושר  היהודי  של  ליבו  תום  על  מאוד  השתומם  הגנרל 

לבקשתו להסב עמו לשולחן. הביאו לו יין טוב ושתה, כבדוהו גם במאכלי שבת של  
רצון.לפני היפרדו, לקח    היהודים, בדגים ממולאים ולפת, ונעם לו מאוד, והיה שבע

הגנרל מטבע זהב גדולה, ובקש לתת אותה תמורת היין ששתה. ענה בעל הבית ואמר:  
שהעונג   לך  אמרתי  מראש  הלא  קודש!  בשבת  מכירה  של  כסף  מלקחת  לי  ״חלילה 
כולו שלי, בכך שאורח נעלה כמותך כבדני להתארח אצלי״. התפעל השר   והכבוד 

מו של היהודי למזכרת כבוד והערכה, ונפרד ממנו  ולקח את פנקסו הקטן, רשם את ש 
בהדרת הכבוד.אחר שנים מספר, כאשר נתפס ראש המורדים הפולנים קאנארסקי,  
ועשו חיפושים בניירות שלו, נמצא כתוב בהם שהיה נוהג להתאסף עם אצילים בבית  

ח,  המרזח של היהודי בעיר דאטנו. מיד הגיעו שוטרים ולקחו את היהודי בעל בית המרז 
היותר   האסירים  כאחד  מאנשים,  מובדל  במאסר  הושם  שם  לוילנה,  והובילוהו 
חמורים.ובינתיים במשך השנים האלה, אותו גנרל שספרנו אודותיו נעשה לשר הממונה  
על כל בתי הסוהר במדינה. ביום מן הימים הגיע לסייר בבית הסוהר שבוילנה, והנה  

האכסני בעל  היהודי  את  שם  פוגש  הוא  הגנרללהפתעתו  אותו  המפקח  - ה.שאל 
בתימהון: ״מה לך פה יהודי נכבד?״ענה היהודי: ״כמוך כמוני אדוני,לא אדע על מה  
הושיבו אותי כאן. גם חקירה ודרישה לא נעשתה עדיין, ולא אדע על מה יאשימוני״.  
״הרגע יהודי נכבד״, הרגיעו המפקח, ״אני אזרז לעשות בדיקה, ואקווה כי לא ימצאו  

תצא לחופשי״.השר הזדרז ובדק, והנה התברר כי היהודי נתפס בעוון קשר  בך עוון, ו 
עם ראש המורדים קאנארסקי. אסף השר את שרי המועצה, ואמר: ״על היהודי הזה  
אורחיו   מזימת  לדעת  לו  ומאין  הוא,  אכסניה  בעל  מרד.  מעוון  הוא  שנקי  ערב  אני 

ל המאורע שקרה אתו.  ומבקריו?! אני הנני מכירו לצדיק תמים״, ויספר להם את כ 
 חברי המועצה התפלאו לשמע הסיפור הזה, ומיהרו להוציאו לחופשי...״. 

 

   " "" " 

 "" " " 

   "" "" 

  " "" 

  (משלי חכמים)     .  ה  חפוץ מה שיהי     ,,מה שתחפוץץ   ההאם לא יהי   
 לכל שנאה יש תקנה; לבד, משנאה שיש בה קנאה ( כתר חוכמה)  

 נשמת האדם כאשר נתנה השם, היא כלוח מוכן לכתוב עליו. ( אבן עזרא) 

ל



 
                                                                                          בס"ד

 

 הסוס המתחרה
 

זים, אבל , והנה מצינו בכמה מקומות בתורה שמוזכר שעיר עי"לה' זים אחד לחטאתישעיר עבקרבנות ראש חודש נאמר "ו
על שמיעטתי את  ,כמו בראש חודש. מביא רש"י בשם מדרש הגדה: אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי אין את ההוספה "לה'"

שבני שייך מה והשאלה  .. ע"כוהדבר נעשה בזמן ראש חודש שהלבנה מתמעטת לגמרי ואחר כך חוזרת ומתחדשת .הירח
 על אמת שפעולתו אמת?של הקב"ה הפו מידו, הלא זה על מיעוט הירח כפרהאדם יביאו 

אין  עתיד לבוא, כיגנזו לצדיקים ל ,את אור שבעת הימים כי טוב ה' כשראה :בספר פנינים יקרים מבאר על פי המדרש
ש אלוקים את שני המאורות הגדולים" שבתחילה היו החמה ע. ומובא בפסוק "וילם הזהנראה שישתמשו בו הרשעים בעו

שאין נאה לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה הקב"ה  ה. וכאשר נתרעמה הלבנה ואמרוהלבנה שוים בגודלם
מעשיהם של רשעים שאלא והנה יכול היה הקב"ה להגדיל את השמש מבלי להמעיט את הירח,  ת עצמך.לכי ומעטי א

לכן ביקש הקב"ה מהלבנה שתמעט , לרעה הוישתמשו ב הגורמים שאי אפשר להגדיל את השמש כדי שלא יהנו ממנ
 תחזור להיות נהבלהלבוא . אבל לעתיד , צריך להביא על זה כפרהגדיל את אור החמהשה' יא זכינו לעצמה. וכל עוד ש

 ור שבעת הימים.ואור החמה יהיה שבעתים כא כאור החמה
הלך במר נפשו אל הצדיק מעשה היה בסוחר שעשה חיל בעסקיו, עד אותו יום בו נפתח עסק מתחרה בדיוק מול חנותו. 

אולם הסוחר לא הסתפק  .זצ"ל, והתאונן בפניו על צרתו. בירכו הרבי שפרנסתו תשוב ותשגשג "דברי חיים" מצאנזבעל 
 בשבט פיו את העסק המתחרה...בברכת הרבי שנאמרה מכל הלב, וביקש כי הרבי יכה 

אולם האיש בשלו: "אם לא לקלל את האיש, יקלל הרבי  "חלילה" נרתע הרבי "מעולם לא קיללתי יהודי! איסור חמור הוא!".
הרבי שהבין לנפשו, עשה מפנה  את חנותו, שהקונים ידירו ממנה את רגליהם, וסחורתו תיוותר כאבן שאין לה הופכין".

לרגע התבלבל הסוחר. ממתי מתעניין  היכן רוכש אתה את הסחורה?". -וך "הן סוחר אתה, אמור נא לי בשיחה, ושאל בחי
הרבי בעניני מסחרו... אך מיד ענה ופירט מהיכן רוכש את סחורותיו. "וכיצד מביא אתה את הסחורה לעירך?" ביקש עוד 

העגלון?" שיער הרבי. שוב אישר הסוחר, כשהוא  הרבי לדעת. "בעגלה רתומה לסוסים" ענה הסוחר. "ויושב אתה לצדו של
וברם ליד ערוץ נחל שותה "מה עושה העגלון כשהסוס צמא?" התעניין הרבי. הסוחר ענה שבע תמה על השיחה המוזרה.

"האם שמת לבך לתופעה מוזרה כשהסוס שותה?" שאל הרבי. משך הסוחר בכתפיו באי הבנה. לא, הוא לא  יה.הסוס לרו
 רגלו במים. ורק לאחר מכן שותה?".דבר. "האם לא הבחנת שלפני שהסוס שותה הוא בוטש בהבחין בשום 

"כאשר ניגש הסוס לשתות מרכין הוא ראשו אל המים, והנה בבואתו  ."אסביר לך מדוע עושה כך הסוס" החכימו הרבי
, ולפיכך בועט הוא ברגליו שלומתחרה עמו על המים, ומעז לשתות מהמים  הוא כי סוס אחר בטוחמשתקפת מולו מהמים. 

 השני. והנה הפלא ופלא, משנעכרו המים הסוס המתחרה נעלם ונסוג, וכעת כל המים לרשותו...". הסוס של בפרצופו
נוסף במים, וגם  חייך הסוחר לשמע הסברו הציורי של הרבי, והרבי סיכם: "כמובן שהסוס טיפש הוא, ובדמיונו רואה סוס

 והפסולת העפר במים התערבו כעת שהרי, היה, הלא יש די מים בנהר עבור שניהם ויותר, ובבעיטותיו רק הפסיד לעצמו לוּ 
 ".יותר עכורים הפכו והמים, בקרקעית שהיו

 אנו שממנה השוקת מאותה לשתות מחברינו למנוע מנסים אנחנו רבות פעמים אולם, מהמים' 'שותים כולנו !ה?"מבין את
 להצטער לנו אל ."נימה כמלוא אפילו לחברו במוכן נוגע אדם אין"ש לזכור עלינו. כלפיהם עין צרות מגלים ואנו, שותים

 "....המים את לעצמו שמעכיר סוס כאותו שנהיה חבל .מאומה מאתנו לוקח אינו הוא, השני בהצלחת
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

 ,לזכרוןעצה 
 ללמוד בחברותא,

כי בהוצאה מכח "
אל הפועל יחזקנו 

 )האפודי( ."בנפשו

 מז בדגשר
דגש שבא בצורה חריגה, מרמז על זירוז או חוזק. בספר בית נאמן (בראשית יט, ב) 

הביא כמה דוגמאות לזה, כמו: "ועשית מעקה" (דברים כב, ח) המ"ם דגושה שלא כדין, 
שיוכל אדם להשען עליו ולא יפול, שאם לא כן המעקה  חזקובאה להורות שיעשה מעקה 

 יהיה מכשול יותר לנפילה. ע"ש.
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

כי ע"י השלום  ,ענין כמה גדול ענין השלום וכמה שנוא ענין המחלוקת והפירוד ושנאת חנםהמפורסם ודבר הדוע יי"
 )רמ"ד("מגיד חדשות" ח"ט עמ'  ".וברכה שורה בכל מעשה ידיהם ,מצליחים בכל ענין ,השורר בין העם
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 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

 צרור את המדינים והכיתם אותם
קצת קשה מה נשתנו מדין ממצרים, שאת המדינים נצטוו ישראל להרוג ואילו את המצרים הרג הקב"ה בעצמו, והרי 

המצרים פשעו יותר בכך ששעבדו את ישראל בקושי רבות בשנים משא"כ המדינים. ואפשר לומר בס"ד דבשלמא לכאורה 
המצרים ששעבדו את ישראל ניחא כי פחדו שמא יעלו ישראל מארצם או שיורישום וייאלצו לברוח, אבל המדינים מה 

. ומרוב שנאתם להם יעצו להחטיאם בפעור היה להם עם ישראל, והרי לא עליהם היו הולכים, והתעברו על ריב לא להם
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל).

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 סיכה בבלון נפוח

 
 
 

במשך שנים אסף עני אחד פרוטה לפרוטה, כדי 
שפעם אחת בחיים יזכה לישון לילה שלם בבית מלון 

 מפואר.
 

אחרי שנים של עמל, היה בידו מספיק כסף, והוא 
 שילם על מיטה יוקרתית בחדר מהודר במלון.

  
כמה חבל שאחרי שהוא נרדם, הוא חלם כל הלילה 

 שהוא ישן על ספסל ברחוב...
* 

היצר הרע, מנפח ומנפח את העבירה, אך למעשה 
 מדובר בבועה דמיונית וריקה מתוכן.

 
 וכיצד מפוצצים את הבועה הזו?

 
ר קודם כל עוצרים ומתבוננים. כאשר שולחים ביצ

מבט של אמת נוקבת, ומבינים שמדובר בסך הכל 
בדמיון פורח, הבועה הגדולה מתמוססת ונעלמת. 
בחינת הדברים בפרופורציה הנכונה, כמוה כתחיבת 

 סיכה בבלון נפוח.
 

(שער יחוד  "חובות הלבבות" זצ"ל בספר רבנו בחייי
) מגלה כי נקודת התורפה של היצר היא המעשה פ"ה

לדמיון ומשליטים את השכל כאשר לא נותנים דרור 
 על הרגש.

 
שלמה המלך:  במשלו של את הבנה זו הוא מוצא

"עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול 
וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים. ומצא בה 
איש מסכן חכם, ומילט הוא את העיר בחכמתו, ואדם 

חז"ל  ).'לא זכר את האיש המסכן ההוא" (קהלת ט
 "עיר קטנה" משל למלחמת היצר: זהסוק רואים בפ

ובא " אלו אבריו. – "ואנשים בה מעט" זה הגוף. –
יצר הזה היצר הרע (שהוא גדול מ – "אליה מלך גדול

 -" ובנה עליה מצודים גדולים" י"ג שנה).בהטוב 
היצר מגדיל את התאוות לממדים גדולים ועצומים. 

 זה יצר טוב (ונקרא – "ומצא בה איש מסכן חכם"
מסכן לפי שאינו מצוי בכל הבריות, ואין רובן של 

ומילט הוא את העיר " הבריות נשמעות לו).
 ".בחכמתו

באיזו חכמה הצליח האיש המסכן להציל את העיר 
 מידי המלך הגדול והחזק?

 
מסביר הרב חובות הלבבות שהוא גילה לתושבי העיר 
את הסוד, שכל המצודים הם בסך הכל דמיון פורח, 

הגדול מאיים ומבהיל, אך אין לו כל שליטה  והמלך
חור זעיר  -אמיתית עליהם. את כל הבלון הנפוח הזה 

המעט מן האמת ינצח  כי ובלתי נראה מסוגל לפוצץ, "
, כאשר מעט מן האור דוחה הרבה מן הרבה מן השקרר

 ".החושך...
 

במאמרו המפורסם זצ"ל  ישראל סלנטר רבייהגאון 
הבעייתיות של הדמיון בכך מגדיר את  "אגרת המוסר"

 . בדמיונו"במושכלו ואסור בדמיונו חפשי ש"האדם
. ההיגיון והשכל ממגבלות חופשי האדם נעשה

 אוזן ההתמודדות איפוא עם הדמיון היא "בתתנו
 שכר לחשב, אמת דבר על להשכיל, השכל אל קשבת
, שוטף נחל הדמיון? נעשה ומה. הפסדה נגד עבירה
 "....באניה נוליכנו לא אם יטבע והשכלל

* 
למעשה, הנשק הטוב ביותר כנגד יצר הדמיון, הוא 
'לגזול את החנית מיד המצרי' ולהשתמש כנגדו בכח 

 )252 עמ' 'ד חלק( מאליהו בספר מכתב דמיון חיובי.
 השיגו במה: "שואל היה ל"זצ מקלם ז"הגרש כי מביא

 את ל"ז העולם גדולי וכל הקדושים אבותינו
 הם: והשיב? מכוחנו יפה כחם היה במה? מדרגתם

 יודע הרע היצר. הלב שבציורי האדיר הכח את ידעו
 בציורים תמיד היא מלחמתו וכל, זה סוד היטב

  נוכל לא. ברשתו אותנו הוא לוכד שבהם ובדמיונות
  ציורים להרבות דהיינו – בנשקו אם כי נגדו להלחם

 ".הקדושה לצד
 

אותנו התנא עקביא ואכן, כדי להינצל מעבירה, מצייד 
בן מהללאל במסכת אבות (פרק ג' משנה א') בשלשה 

 בשלושה כלים להפעלת הדמיון החיובי: "הסתכל
 ולאן, באת מאין דע. עבירה לידי בא אתה ואין, דברים
: וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני, הולך אתה
 למקום -הולך  אתה ולאן. סרוחה מטיפה -באת  מאין
 -וחשבון  דין ליתן עתיד אתה מי ולפני. ותולעה רימה
 .הוא" ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 ...זים המעופפותהעִ 

 

 
 

 החלום שהתגשם
על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן, ישב ר' משה והתבונן בכתבי ידו. "מתי אעשה גם אנכי  כשהוא רכון

 לביתי?" פרצה מפיו המשאלה בכמעט יאוש. 
ו ל החמיאורעיונות מבריקים. לא פעם אחרי שהשמיע מחידושיו, מיום עמדו על דעתו, הוא זוכר את עצמו מחדש 

 ".!"אתה חייב להוציא ספר
חומר  דיוהמחברות התמלאו, וכבר נראה שיש  עברו שנים .הכתב על הדברים את להעלות טרח מיודענוואכן, 

 למלא ספר מכובד.
סשלו, דא עקא שהכתיבה  גדול בין הדיבור לכתיבה. הוא ניסה לתת אצלו  הפער ,משהו. משום מה-לא ,ֶאעּפֶ

ממנו  ופיסוק שהםדבר על כללי לשון ולא נממחברותיו, אך הם התקשו לרדת לסוף דעתו. חידושים לקרוא  לאחרים
 והלאה.
אחר בירור קצר, ההצעה ירדה מעל הפרק, בשל לאלא ש .לעריכה לשוניתאת החומר לשלוח  לוהציע  מישהו

 להוציא ספר נגנז לעת עתה. חלומו הגדול. העלות הגבוהה לכיסו
לפניו את שאהבה נפשו. בו מצא רכש את הספר, ו . הוא"הכתב והמכתב"בספר  הספריםבחנות יום אחד נתקל 

, להרחבת אוצר המלים והביטוייםלהשבחת הסגנון, עצות  הדרכה שיטתית ומסודרת בכתיבה, טיפים התגלתה
יבל בין דפי הספר הוא ק .טכניקות להעברת מסריםוהביקורת העצמית,  לחידודהמלצות להשראה בכתיבה, דרכים 

היכן כדאי לקצר ואיפה עדיף דוקא להאריך, מה להקדים ומה לאחר, כיצד מתבצעת ההגהה תשובות על השאלות: 
ובקיצור, מאות עצות וכללים שחובה על כל וההעתקה, כיצד מציינים מראה מקומות, איך מצטטים, איך מפסקים. 

 !וליישם להכירכותב 
, ראוי כשספרו יצא לאור עולםקרא והפנים, בדק בכל סעיף אם הוא נוהג כשורה, וכך לאט לאט שיפר את סגנונו. 

 על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן.  תוהיה להעלו
 052-7654216ניתן להשיג בחנויות הספרים. לבירורים:  ,"הכתב והמכתב"את הספר 

 

זצ"ל בספרו "היינו שמחים"  רבי שמעון חירארייהגאון 
כותב שפרעה היה מסוג האנשים שברגע שהם 
"ננעלים" על דעה מסוימת, שום עובדה אינה יכולה 

והסמיך לכך  הם תמיד יהיו צודקים. -לבלבל אותם 
 משל:

 
תוך כדי שהלכו במדבר.  ן ושמעוןבראובמעשה 
רות ושתי נקודות שחבמרחוק  הבחינו, הילוכם

 שהתקשו לזהותן.
 
את  ראובןשאל  ?"שם השחורות הנקודות שתי הןה מ"

 .שמעון
 
 .בפסקנות שמעון השיב", שחורות זיםע"
 

ואמר  אימץ את עיניו תמה ראובן. מדבר?!"ב -"עזים 
ורבים עב יותר נראה שמדוברזים, "אין אלו ע

 ."שחורים
 
 ".זיםע אלו" ,ודברי אתשמעון  ביטל", תדבר הבלים"
 
 ראובן טען?" המדבר באמצע לעשות זיםלע יש מה"

, "וחוץ מזה, העזים גדולות הן, ואלו נקודות גיוןבה
 ".הנה בכנפיהם שעפו עורבים אלו דאיבוקטנות, 

, "על כן נראות הן שמעון תירץ"רחוקות הן" 
 קטנות".

 
. זה טוען בכה ארוכות דקות משך תווכחוה השניים

 המדבר באדמת רגליהם שירכו וזה טוען בכה.
 לא הנקודות עבר אל שהתקדמו ולמרות, הצחיחה
 המהדסים שחורים עורבים אלו האם להכריע הצליחו

התרות אחר עשב בחול  זיםע שמא או, והנה הנה
 הלוהט.

 
 גחן, התוחלת חסר יכוחבו ראובן של נפשו משקצה
נקודותה לעבר יידה, ואבן חלוקנטל  ,ארצה

 כנפיים בשקשוק ננערו הנקודותוהנה . השחורות
 .המקום מן והתעופפו מבוהל

 
 הם. "בהבעת ניצחון ראובן קרא?", אתה רואה"

 ".עפו
 
 "...המה זיםוע. עפו, "העקשן הסכים", אכן"
 

באותות כזה הוא העקשן, גם אם יוכיחו לו את טעותו 
יפרש , יה מסוגל להודות על האמתהלא יובמופתים, 

משיך להיות דברים הפוך מההגיון, ובלבד שי
 ."צודק"



 
 

  אור המאיר 
 מאיר מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי 

 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 ?צריך להיכנס לחכמה זוהאם  ,השתוקקות ללמוד פנימיות התורהבו אדם שמתעוררת  שאלה:
הגאון חוות יאיר פטר אותנו מללמוד חכמה זו, כי הרבה נשתבשו בה בעוונותינו הרבים (עיין  תשובה:

 ובשו"ת חוות יאיר סי' ר"י) ואת צנועים חכמה. סימן רמ"ו בפתחי תשובה יורה דעה הלכות תלמוד תורה
ם לפחות (ויש והרבה למדו לשם שמים ולבסוף נוקשו ונלכדו. רק אם הוא נשוי וירא שמים והגיע לגיל עשרי

 אומרים גיל ארבעים או חמישים).
 

 את שמם?בפה האם מותר לבטאות  .מלאכים ושרים של מעלה בגמרא נזכרו שמותכמה מקומות ב שאלה:
 .גון מיכאל גבריאל רפאל אוריאל (וסימנך גמר"א)כ ,מותר רק שמות הכתובים בתנ"ך תשובה:

 
 האם מותר להשתמש בהם? ,ואם כן ,דשיםהאם בימי בין המצרים מותר לקנות משחקים ח שאלה:

 .לא ולאתשובה: 
 

 האם בימי בין המצרים מותר לקנות מתנה לגננת או מורה ולמסור לה? שאלה:
 אפשר להודיע לה שיש מתנה בהפתעה (ולא להגיד מה היא) ולמסור לה אחרי ט"ב. תשובה:

 
בין המצרים ימי  המתין עד אחריכול ל ואינו ,לשימוש יומיומי חדש מי שצריך לקנות בדחיפות רכב שאלה:

הזדמנות שלא תחזור, האם יכול לקבל את  שזווגם  ,םוחבמפאת טרחת הדרך שהילדים הולכים ברגל ו
 האוטו לפני תשעה באב? ואם כן עד מתי?

 אין ברכת "שהחיינו" על אוטו. לפני ראש חודש.עד  תשובה:
 

לפני ימי בין המצרים קניתי רכב חדש ושילמתי את כל הסכום הדרוש, אבל הרכב עצמו, יגיע ככל  שאלה:
הנראה בתוך שלושת השבועות. יש לציין שזה רכב חדש, ואני מאוד שמח בו. שאלתי היא, האם כיון 

בוגר בגיל שהקניה בוצעה לפני ימי בין המצרים, לכן מותר לקבלו ולהתחיל להשתמש בו (לידע כללי, אני מ
 וחולה, והרכב עוזר לי מאוד לשימוש יומיומי)? 60

אפשר לקבלו, ואם יש צורך גם להשתמש בו. רק אם הגיע אחרי ראש חודש אב, אל תשתמש בו תשובה: 
 כל תשעת הימים.

 
 האם מותר לעבור דירה בימי בין המצרים? שאלה:

 אב דוקא. אש חודשלפני ר ת הדחק,בשע תשובה:
 

 תקין מזגן בתשעת הימים?לההאם מותר  שאלה:
 בתנאי שלא ישתמש בו עד אחרי תשעה באב. תשובה:

 
 את חודש אב "בשבת מברכים"?תונס וג'רבא נוהגים לברך יהודי האם  שאלה:

 ויש אומרים "יהפכהו" הקב"ה עלינו וכו' לטובה ולברכה (במקום "יחדשהו"). ונכון הוא. מברכים. תשובה:
 

___________________________________________________________________________________ 
 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 

 
 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      

 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 
 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל

 לרפואת דורון בן שרה הי"ו
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ש'ל  ר'במ  של  דהילולא  ליומא 
רבינו  הקדוש,  רש"י  י'שראל 
זצוק"ל.  יצחק  רבינו  בנ  שלמה 

נלב"ע ביומ כ"ט תמוז.
הגה"ח רבי אליעזר דוד פרידמנ זצ"ל 
יצחק  רבי  הרה"ק  על  מ�פר  היה 
אייזיק מזידיטשוב זצוק"ל, שכשהיה 
לומד את דברי רש"י היה נוהג בהמ 
קדושה יתירה, והיה נזהר שלא לדלג 
מילה אחת, כמו תיבת וגו', או מילימ 
"שאינ  ללע"ז, באמרו  שרש"י תרגמ 
יו"ד  של  קוצו  אפילו  רש"י  בפירוש 

לבטלה".
וכנ �יפר הגה"ק רבי חנה מקאלאשיצ 
הקדוש  הרבי  שזקינו  זצוק"ל, 
משינאווא זצוק"ל היה מקפיד מאוד 
גמ  רש"י  לימוד  בעת  בפה  להוציא 
שהביאמ  הלועזיות  המלימ  את 
במילימ  שיש  באמרו  בפירושו, 
בלע"ז אותה קדושה שיש ביתר דברי 
שלמד  מאחד  שומע  וכשהיה  רש"י. 
רש"י והשמיט מלימ אלה, צוה עליו 
שיחזור שוב על דברי רש"י ויאמר גמ 

את המלימ האלה.
אבד"ק  ויי�  יצחק  רבי  הגה"צ 
הקדוש  ב�פרו  מביא  �וואליווא 
"דברי יצחק" בשמ מרנ הרבי הקדוש 
שמי  זצוק"ל,  מבעלזא  שלומ  השר 
ושבוע  שבוע  בכל  וגומר  שלומד 
מובטח  התורה  על  רש"י  פירוש 
לפחות  יהיה  האמת  שבעולמ  לו 

במתיבתא דרש"י.
הגה"ח רבי אלי' רוט זצ"ל, היה מעורר 
ומזרז ללמוד חומש עמ רש"י. ואפ הוא 
עצמו התמיד בככ מאד, מימי צעירותו 
עד ימי זקנותו. הוא היה אומר, כי יראת 
שמימ רבה מקבלימ מרש"י על החומש. 
רגיל ל�פר את העובדה הנוראה  והיה 
על אותו בחור מישיבת פרשבורג, שהיה 
בינ ההרוגימ בתאונת הדרכימ המחרידה 
בה  תשכ"ג,  בשנת  הרשב"י,  לציונ  בדרכ 
קיפחו את חייהמ שלשה מטובי הבחורימ 
בפרשבורג. אותו בחור הופיע בחלומ אל 
שבוע  בכל  עמו  ללמוד  רגיל  שהיה  חבירו 
את הפרשה עמ רש"י, ואמר לו במאור פנימ, 
זוכה  הוא  רש"י  עמ  חומש  לימוד  שבזכות 
לשבת בהיכלו של רש"י. וככ הוא עודדו וחיזקו 
מאד שלא ירפה מלימוד חומש רש"י, שיש לו 

חשיבות יתירה למעלה.

השבוע בעזרת השמ י�יימו רבבות עמכ ישראל לומדי הדפ היומי 
יתחילו  ולמחרת  יומא,  מ�כת  את  בהתרגשות  תבל  קצוי  מכל 
נביא  ב�ייעתא דשמיא בשמחה את מ�כת �וכה. לכבוד ה�יומ 
וורט אחד מדבריו של מרנ רבמ של ישראל הגאונ רבי מאיר שפירא 
זצוק"ל מיי�ד לימוד הדפ היומי וראש ישיבת חכמי לובלינ, שאמר 
בחגיגת �יומ מ�כת יומא במחזור הראשונ של לימוד הדפ היומי. 

וככ אמר הרבי זצ"ל:
את  דורשת  ע"ב)  נז  (דפ  יומא  במ�כת  הגמרא 

ונתנ  השעיר  ומדמ  הפר  מדמ  "ולקח  הפ�וק 
על קרנות המזבח", שהכהנ הגדול צריכ לערב 
את שני מיני הדמימ, ורק אחר ככ להזות מדמ 
התערובת על קרנות המזבח. למה ציותה התורה 
ככ? מה הענינ לערב את שני הדמימ יחד דווקא?

אלא הה�בר הוא ככ, אמר המהר"מ שפירא 
למדנו  ע"א)  כב  (דפ  מנחות  במ�כת  זצ"ל, 
ידוע שדמו של פר מרובה מדמו של  "הדבר 
לנו  וזה מה שהתורה רצתה להורות  שעיר", 
כאנ, שהגדול חייב תמיד להתמזג עמ הקטנ, 
ולא  ביחד,  איתו  ללמוד  איתו,  להתחבר 
להתרחק ולהתבדל ממנו. רק בכח המיזוג הזה 

תבוא הכפרה והמחילה על החטא...

9
לכבוד ה�יומ הגדול נו�יפ עוד �יפור מרטיט ש�יפר מרנ 

הגאונ הצדיק רבי אלחננ הלפרינ זצוק"ל אב"ד גולד� גרינ ב�פרו 
"שיחתנ של עבדי אבות".

פעמ בליל יומ כיפור למד הרה"ק שר התורה בעל האבני נזר זצוק"ל 
עמ נכדיו את �דר עבודת יומ הכיפורימ ברמב"מ. כשהגיע לענינ 
קריאת התורה של הכהנ גדול, שהגמרא אומרת שמעמד שריפת 
הפרימ היה בדיוק באותו זמנ שהכהנ גדול קרא בתורה, ומי שראה 
זה, שאל אחד מנכדיו: אינני מבינ מה ענינ  זה לא ראה את  את 
הקריאה הזאת? מי היה מתעניינ בה בכלל בה בשעה שהוא היה 

יכול ללכת לראות את שריפת הפרימ?
כששמע האבני נזר את השאלה, נענה מיד ואמר: "אמ היית פעמ 
רואה את הרה"ק הדברי חיימ מצאנז זצוק"ל כשהוא קורא בתורה, 
רצו  לא  למה  שואל  היית  ולא  הקריאה,  עבודת  מהי  מבינ  היית 

האנשימ להפ�יד את העבודה הזאת...
כעינ אמרה זו, אמר הרה"ק מ�אדיגורה זצוק"ל לאחר ה�תלקות 
איז  העולמימ  חי  יחיד  "דער  זצוק"ל:  מקרלינ  אהרנ  הבית  חותנו 
דער זעלביגער, נאר �איז נישט דא ווער ע� זאל זאגנ דעמ יחיד חי 
העולמימ אזוי ווי דער שווער" [-ה"יחיד חי העולמימ" הוא אותו 
כמו שהיה, אלא ששוב אינ מי שיגיד את ה"יחיד חי העולמימ" כמו 

שחמי אמר].
וגמ אני הקטנ או�יפ על מורי ורבי אביהמ של ישראל מרנ הרבי 
הבאר יעקב מנדבורנה זצוק"ל, שכולמ �ופרימ את �פירת העומר, 
אבל �פירת העומר כמו ש�פר הרבי הבאר יעקב, זה לא תמצאו 

(מתוכ הפתיחה לשיעור, ח' תמוז)בשומ מקומ...

הפ�וק אומר במשלי (כז, יט): "ַּכַּמִימ ַהָּפִנימ ַלָּפִנימ ֵּכנ ֵלב ָהָאָדמ 
ָלָאָדמ". ומפרש רש"י: "כמימ הללו, הפנימ שאתה מראה לתוכנ הנ 
מראות לכ. כנ לב האדמ לאדמ חבירו, לפי מה שאדמ יודע שחבירו 

אוהבו, כנ הוא מראה לו פנימ".
פ�וק זה מובא בגמרא במ�כת יבמות (דפ קי"ז ע"א), ושמ מפרש 
רש"י ככ: "כמימ הללו שאדמ צופה בהנ ורואה בהמ פנימ כפניו, אמ 
הוא שוחק המ שוחקות, ואמ הוא עוקמ המ עקומות, כנ לב האדמ 
לאדמ האחר, אמ הוא אוהב את זה, גמ הוא אוהבו, ואמ הוא שונא 

את זה, גמ הוא שונאו".
דברימ אלו חשובימ מאוד שכל אחד יזכור אותמ היטב. 
אמ אתה רוצה שיאירו לכ פנימ, האר אתה את פניכ 
ל�ובבימ אותכ, עמ חיוכ, עמ מילה טובה, ולאט לאט 
תראה את ההשפעה הפלאית מ�ביב. אולמ יש נקודה 
נו�פת חשובה לא פחות בפ�וק זה. בהמשכ הגמרא 
לומר  צריכ  יהודה  הגמרא שלשיטת רבי  מ�יקה  שמ 
דברי  אודות  מדבר  לפנימ"  הפנימ  "כמימ  שהפ�וק 
תורה, "ההיא בדברי תורה כתיב". כותב רש"י (בפירוש 
השני) מלימ נוראות: "אמ רבו מ#ביר לו פנימ הוא 

מחכימ, ואמ לאו אינו מחכימ מרבו".
כמה זה מחייב את המחנכימ, מלמדימ, מגידי שיעורימ, 
ראשי כוללימ וכו'. אתה רוצה שהתלמיד שלכ יצליח 
בלימודו? שהוא יבינ את המשנה שאתה לומד איתו? 
את הגמרא או התו�פות? האר לו פנימ, התייח� אליו, 
חייכ אליו, "בוקר טוב, מויש'לה, איכ אתה מרגיש היומ" 

וכו', ואז אתה תראה איכ הוא יצליח ויעלה מעלה מעלה!
אני רוצה ל�פר פה דבר נורא על אחד מגאוני הדור שליט"א, שהוא 
ידוע ומוכר בעולמ התורני כ�יני ועוקר הרימ, משתעשעימ איתו 
בגאונות, אבל הרבי בחיידר אמר עליו: "ֶער ָהאט ַא ְּבֶלעֶכעֶנע ָקאּפ" 
[-בתרגומ מילולי: יש לו ראש של מתכת, והמשמעות היא ראש 
חלול]... זה לא יאומנ, אבל חותמת כזאת הדביק עליו הרבי. למה 
זה היה ח�ר אינני יודע, אבל זה מה שהיה. בדרכ הטבע, אמ הילד 
היה מקבל את דבריו של הרבי, וחלילה היה מתייאש, לאנ הוא 
היה מגיע? אכ השמ יתברכ עזר, הילד התגבר על כל המכשולימ, 

התעלה מעלה מעלה, עד שגדל לאחד מגדולי התורה בדורנו...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, דפ �ג, ג' תמוז)

מרנ הגאונ הצדיק רבה של קטמונ רבי יהושע דייטש זצוק"ל 
משלב  היה  תמיד  מרגליות.  המפיק  בפיו  מיוחד  כח  לו  היה 
מדבש,  מתוקימ  ברמזימ  ונשגבימ  נעלימ  רעיונות  בדבריו 
בהמ היה מרעיפ טל של תחיה על לב עמ ישראל. תמיד היה 
החרדית  היהדות  בא�יפות  לנאומ  מתבקש  זצוק"ל  הרב 
בכל תפוצות ישראל, כשהוא מ�וגל לרתק אלפי אנשימ 

למקוממ שעות ארוכות, ולהלהיבמ לתורה ועבודת ה'.
כשה�תלק מרנ הרה"ק קדוש ה' הרבי מבעלזא זי"ע, 

לה�פידו  שהתבקש  היחיד  קטמונ  של  רבה  היה 
בעת ההלוויה, בנוכחות רבבות אלפי ישראל, בה 

אמ רבו 
מ�ביר לו 
פנימ הוא 

מחכימ



ערב שבת פרשת נשא תשפ"א
לכבוד הרב אברהמ ישעיהו קובל#קי שליט"א

הכהנימ,  לעבודת  הקשורה  יומא  במ�כת  כעת  עו�קימ  אנחנו 
(והשבת פרשת נשא אי"ה נקרא על ברכת כהנימ).

העמ,  את  מברכימ  שהכהנימ  אחרי  מדוע  להבינ  יש  לכאורה 
אומרימ להמ המתפללימ 'יישר כח'? הרי המ מברכימ "וצונו לברכ 

את עמו ישראל", וכי אומרימ יישר כח לכל מי שעושה מצוה?
"אשר  המצוות,  ברכת  כל  כמו  לא  היא  הברכה  לב,  נשימ  אמ 

קדשנו במצותיו וצונו", אלא "קדשנו בקדושתו של אהרנ וצונו". 
יש פה ציווי להתקדש בקדושת אהרנ, ומתוכ ככ יש ציווי לברכ את 
הברכה. ומהי הקדושה של אהרנ? למ�ור נפש למענ עמ ישראל! 
לא מ�ירות נפש גשמית, אלא אפ רוחנית. לאהוב שלומ ולרדופ 
שלומ, וללמד תורה את העמ. אוהב את הבריות ומקרבמ לתורה.

כמו שלא תמיד המלמד �בלני, אבל הוא מתמלא בעוז וענווה 
ומלמד את התלמיד, ככ לא תמיד הכהנ מלא באהבה כלפי האחר, 
אולי קרה לו מקרה שעשוי להוריד את מצב הרוח, אבל עמ זאת 
הוא מתמלא באהבה ומברכ את העמ. על הריבוי באהבה בזמנ 

הברכה, על זה באמת מגיע יישר כח!
מ�יבה זו, הכהנימ מברכימ גמ על אכילת קדשימ, "אשר קדשנו 
בקדושתו של אהרנ וצונו לאכול וכו'", כי לולי האהבה והקשר 
המ לא היו זוכימ לקבל, כפי שקרה לצערנו אצל בני עלי 

שדחו את העמ ומתוכ ככ העמ מא� בעבודת המשכנ.
שנזכה להתחזק באהבת אחימ, בברכת כהנ באהבה, 
יעקב כהנ, בית אל

העדה  על  איש  הרוחות  אלהי  ה'  יפקוד 
וגו'. אמר הרה"ק רבי משה מרוזוודוב זצוק"ל 
איש  הקב"ה  מיד אחר שהעמיד  למה  טעמ 
על העדה, ציוהו הקב"ה על ענינ המועדות, 
טעמ  להרגיש  כדי  אלא  לזה?  זה  ענינ  ומה 
ולכנ  הצדיק,  אצל  להיות  חייבימ  במועדות 
רק אחר שהעמיד הקב"ה איש על העדה היה 

שייכ לצוות את ישראל על המועדות.

בשעה שעל ידו עמדו הרבה אדמורי"מ וגאונימ 
מארצ הקודש.

ב�יומ הה�פד אמר הרב זצוק"ל פירוש נאה בפ�וק 
אמר:  וככ  ִיְ�ָעֶדָּכ",  ּוִמִּצּיֹונ  ִמּקֹוֶדש  ֶעְזֶרָכ  "ִיְשַלח 
עמכ  נכנ�ו  חיותו,  בחיימ  היה  הקדוש  כשהרבי 
ישראל אל הקודש פנימה לבקש רחמימ לישועות 
עזרכ  "ישלח  בנו  התקיימ  ואז  ונחמות,  רפואות 
הרבי  ע"י  הישועות  את  שלח  הקב"ה  מקודש", 
הקדוש. אכ כעת בעוונותינו הרבימ נשאר לנו רק 
ציונו הקדוש, וזהו "ומציונ י�עדכ", ע"י הציונ נזכה 
ב�יעתא דשמיא שיבואו לנו ישועות, כל אחד מה 
שהוא צריכ. [ואכנ מי שיודע, אל ציונו הקדוש של 
קצוי  מכל  יהודימ  אלפי  באימ  זי"ע  רב  הבעלזער 
תבל, וזוכימ לראות שמ ישועות מופלאות למעלה 

מדרכ הטבע].
להזכיר  חייבימ  יהושע  רבי  הגאונ  על  כשמדברימ 

את המילימ הנוראות שאמר עליו מרנ הרבי הקדוש 
מבעלזא זי"ע, ומעשה שהיה ככ היה. כשחיתנ הקטמונ'ער 

רב את בתו עמ הגאונ רבי יו�פ דב פישער זצ"ל, הגיע הגבאי המפור�מ הרה"ח רבי שלומ 
פויגל ז"ל לחתונה. באמצע החתונה אמר רבי שלומ, שהוא בא בשליחותו של כ"ק מרנ 
הרבי מבעלזא זי"ע, אשר שלח אותו לכבד את רבה של קטמונ, ושהרבי זי"ע אמר לו על 
הרב של קטמונ ככ: "דער קטמונ'ער רב איז מיינ בעל הוראה! דער קטמונ'ער רב איז מיינ 
בעל אכ#ניא! דער קטמונ'ער רב איז מקרב אידנ! דער קטמונ'ער רב איז א #וד פונ א 
איד" (=הרב מקטמונ הוא בעל ההוראה שלי, הרב מקטמונ הוא בעל האכ�ניא שלי, הרב מקטמונ 

מקרב יהודימ, הרב מקטמונ הוא �וד של יהודי)...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, דפ �ד, ד' תמוז, יומא דהילולא של הגה"צ רבה של קטמונ זצוק"ל)

בשמחת  להשתתפ  ברק  לבני  פעמ  הגיע  זצוק"ל  מגור  ישראל  הבית  בעל  הרבי  מרנ 
'שבע ברכות' אצל צאצאי שושלת ויז'ניצ ואמשינוב. הרבי היה שרוי בחדוה עילאה, 
ופתח ואמר: הפ�וק אומר (במדבר כ, טו) "וירעו מצרימ לנו ולאבותינו", כותב רש"י 
טובה  מדה  והרי  ישראל".  על  באה  כשפורענות  בקבר  מצטערימ  שהאבות  "מכאנ 
מרובה על מדת פורענות אחת לחמש מאות, ואמ כנ קל וחומר בנ בנו של קל וחומר 

כמה האבות שמחימ כשיש שמחה אצל צאצאיהמ...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, דפ �"ה, ה' תמוז)

למדנו בדפ היומי (דפ ע"ז ע"ב) על ההולכ לדבר מצוה ביומ הכיפורימ אמ מותר לו לעבור במימ. ורצינו לשאול על מי שהלכ בשבת קודש או ביומ 
הכיפורימ ברחוב ונרטב מגשמ חזק או שנכנ� בטעות לתוכ שלולית מימ והגרביימ נרטבו באופנ שאמ ימשיכ ללכת י�חט מימ מהגרביימ, האמ מותר 

לו להמשיכ ללכת עמ גרביימ רטובות או שיש בככ משומ  אי�ור �חיטה?
תשובה שנתקבלה מאת הגאונ הנודע רבי יחזקאל דרברמדיקר שליט"א, רב קהילת ח#ידי באיאנ מודיעינ עילית, ראש כולל גבוה להוראה 

הליכות משה בני ברק, ומורה צדק בבני ברק
לכבוד ידידי מזכה הרבימ הרה"ג מוה"ר אברהמ ישעיהו קובל#קי שליט"א, בעל מתיקות הדפ היומי, שכשמו כנ הוא, מתוק מדבש ונופת צופימ, ממש 

מרגישימ מתיקות התורה.
לענינ השאלה במי שנרטבו הגרביימ שלו בשבת האמ מותר להמשיכ ללכת בהמ, התשובה היא שמותר להמשיכ ללכת. ויש להקדימ ולהבהיר כי ישנמ 
שני �וגי אי�ור �חיטה בשבת: יש אי�ור �חיטה שהוא תולדה של מלאכת דש, והיינו כש�וחט במטרה להשתמש עמ המימ היוצאימ, ויש אי�ור 

�חיטה שהוא תולדה של מלאכת מלבנ, שעל ידי ש�וחט את המימ מנ הבגד הבגד מתנקה.
והנה כאנ בענינינו ה�חיטה של מלאכת דש לא שייכת, שהרי אינו מעונינ להשתמש במימ הנ�חטימ מנ הבגד, אלא ששייכ אי�ור �חיטה של תולדת 
מלבנ, ומכל מקומ מכיונ שה�חיטה אינה נעשית אלא כלאחר יד דרכ הליכה, ואינ דרכ ליבונ בככ, וגמ המימ חוזרימ ונבלעימ, לא גזרו חז"ל על זה, 

ומותר להמשיכ ללכת בהמ. אמנמ ידוע על גדולי עולמ שהחמירו על עצממ במקרה כזה לא להמשיכ ללכת, אבל מצד הדינ מותר לכתחלה.
ב"ה זכיתמ במתנה מהשמימ לזכות את הרבימ, ויהי רצונ שתזכו להמשיכ לזכות את הרבימ ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולהמשיכ מתיקות התורה.

פעמ רצו להזמינ דרשנ מ�ויימ לדבר בישיבתו של מרנ פו�ק הדור 
הגאונ רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל. בשמעו את התכנית �ירב הרב וואזנר 

להזמינ אותו, בנמקו את דבריו: "אותו רב מדבר בצעקות, ואילו דרכנו היא לומר 
את דברינו באופנ של דברימ הנאמרימ בנחת ומעומק הלב, כי דברימ היוצאימ מנ הלב 

חזקה שיכנ�ו אל הלב"...

 בשבת קודש פרשת קורח האיר לי בורא עולמ ווארט במתנה. התורה הקדושה אומרת בפרשת קורח (במדבר יח, ח) "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ַאַהרֹנ 
ַוַאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָכ ֶאת ִמְשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי ְלָכל ָקְדֵשי ְבֵני ִיְשָרֵאל". אומר רש"י הקדוש: "ַוַאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָכ - ְּבִשְמָחה, ְלשֹונ ִשְמָחה הּוא ֶזה, 
ְּכמֹו ִהֵּנה הּוא יֹוֵצא ִלְקָראֶתָכ ְוָרַאָכ ְוָשַמח ְּבִלּבֹו (שמות ד, יד)". ואולי כוונת רש"י שהיא מדה כנגד מדה, בזכות שהוא שמח לקראת אחיו, 

'וראכ ושמח בלבו', זכה למתנות הכהונה 'ואני הנה נתתי לכ את משמרת תרומותי'.
וחשבתי לומר בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא שרש"י מביא את זה דווקא לאחר הפרשה של קורח, לאחר המחלוקת הגדולה, מפני 
ההוראה הנצחית שיש בפ�וק זה, הפ�וק 'ְוָרַאָכ ְוָשַמח ְּבִלּבֹו' מדבר אל כל יהודי ויהודי, הלא אנחנו כולנו אחימ, אני והיהודי באו�טרליה, 
אני והיהודי בטבריה, כולנו בנימ לאבינו שבשמימ. ולכנ התורה הקדושה מצווה לנו דרכ חיימ, ְוָרַאָכ - כשאתה פוגש חבר, אתה פוגש ידיד, 

ְוָשַמח ְּבִלּבֹו - תשמח איתו, תנ לו את הלב שלכ בפגישה, תנ לו הרגשה שאתה שמח עמו, ְוָשַמח ְּבִלּבֹו - עמ שמחה מתוכ שלמות הלב.
נ�יימ עמ לשונו הקדוש של המהרש"א (שבת קלט ע"א) על פ�וק זה: "ְּבִלּבֹו יתורא דקרא הוא, להורות שהיה שמח בכל לבו, ולא שהיה 
מראה עצמו לעיניו שהוא שמח ובלבו יתקנא בו". זה התפקיד של יהודי בכל רגע נתונ, ושמ אי אפשר לזייפ, כי כמימ הפנימ לפנימ כנ לב 

האדמ לאדמ, האדמ שמולכ מרגיש הכל...
ל�יומ נזכרתי בשני המפגשימ שהיו לי עמ האדמו"ר מרנ רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה. פעמ אחת במעונ קדשו בנהריה, ופעמ שניה 
במירונ. במפגשימ עמ האדמו"ר הרגשתי כל ככ "וראכ ושמח בלבו", הרגשתי כאילו באותמ רגעימ שהוא דיבר איתי אינ לו בעולמו שומ 

דבר. שיהיה לנו לפחות נגיעה בעבודת הצדיקימ.
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גליון מס' 290גליון 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

)אור התורה(

ענוותנותו של משה 
הרוחות  אלוקי  ה'  יפקוד 
לכל בשר איש על העדה )כז. 
הרה"ק מטשרנוביל  ביאר  טז( 
מדוע רק אחר ענין של בנות 
עת  משרע"ה  ראה  צלפחד 
שיירשו  לתבוע  מוכשרת 
ידוע  הלא  גדולתו,  בניו 
ענותנותו של משה, ובודאי 
ראה את עצמו חוטא וגרוע 
אשר  כך  האדם  מכל  יותר 
אשר  אצלו  ברור  היה 
יירשו  לא  חטאיו  מפאת 
בשמעו  אבל  גדולתו,  בניו 
נחלת  לתת  ד'  צוה  אשר 
צלפחד לבנותיו, אף כי מת 
אשר  איפוא  נראה  בחטאו 
בעון  הבנים  יענשו  לא 
אבותיהם לכן גם הוא יכול 
את  בניו  שיירשו  לתבוע 
את  ראה  כי  אף  נשיאותו 

עצמו לחוטא.
)הרה"ק ר' מרדכי מטשערנוביל זצ"ל(

מנהיג סבלן ולא מנהיג 
קנאי

איש על העדה )כז. טז( ברש"י 
פירש על "איש על העדה" 
אחד  כל  סובל  שיהיה 
גודל  ראה משה  יען  ואחד. 
בעיני  פנחס  של  חשיבותו 
השי"ת היה ירא אולי יבחור 
אבל  למנהיג  השם  אותו 
בעיני משה לא הוטב הדבר 
ישראל  לעם  יהיה  אשר 

מנהיג  ד'  יבחר  אשר  כעת  בקש  לכן  כזה,  קנאי  מנהיג 
שיהיה סובל את כל אחד כלומר מנהיג סבלן ולא מנהיג 

קנאי.
)הרה"ק מקאצק זצ"ל(

לימוד זכות על ישראל
אלקי הרוחות לכל בשר )כז. טז( תפקידו של מנהיג ישראל 
הוא ללמד זכות עליהם, וכך מצינו שאברהם אבינו נתן 
למען  ממש,  גשמי  אוכל  לאכול  אליו  בבואם  למלאכים 
לגשמיות  שנזקקים  ודם  בשר  הצטרכות  להם  הראות 
משה  אמר  וכן  עליהם.  יקטרגו  ושלא  קיומם  לצורך 
"אלוקי הרוחות לכל בשר" היינו שרצה להמליץ טוב על 
אם  אשר  ית',  הבורא  בפני  זכות  עליהם  וללמד  ישראל 
בשר  המה  יען  הכל  זה  בתמידות,  רצונך  יעשו  לא  ח"ו 
ודם, טרודים בגשמיות בפרנסתם וכו' לכן ביקש שיפקוד 
בשר  שהם  עליהם,  זו  זכות  ילמד  אשר  העדה  על  איש 
כמו  היינו  בשר"  "לכל  טוב  להמליץ  התכוון  ועוד  ודם, 
שהשפעה שלך היא "לכל בשר" כך ביקש שהאדם שיקבל 
מישראל  איש  לכל  שישפיע  לישראל  מנהיג  תפקיד  את 
לכד אחד ואחד כפי מדרגתו, אבל שח"ו לא ידחה איש 

מישראל מהשפעת הקודש.
)קדושת לוי(

קנאות כנגד עוברי עבירה
בקנאו את קנאתי בתוכם )כה. יא( ביאר הרה"ק 
קנאת  קנא  שפנחס  שבזה  מגור  ה"שפת אמת" 
של  בלבותיהם  הכניס  זה  ידי  על  צבאות  ד' 
עוברי  יסבלו  שלא  קנאות  של  מדה  ישראל 

עבירה וזה "בתוכם". 
)שפת אמת(

פנחס נשאר בענוותנותו
כי  זצ"ל,  מווארקא  יצחק  רבי  מהרה"ק  איתא 
גדול  מעשה  עשה  שבקנאותו  אע”פ  פנחס 
כזה ועי”ז הציל את ישראל, עם זאת, נשאר 
צבאות  ד'  קנאת  שקנא  אף  כלומר  "בתוכם" 
בתוך  בתוכם  ונשאר  נתגאה  לא  זאת  בכל 

הכלל ישראל. 

בין קנאי לתלמיד חכם...
של  פטירתו  לאחר  יא(  )כה.  קנאתי  את  בקנאו 
הגאון רבי פנחס אפשטיין זצ"ל )ראב"ד העדה החרדית 
בירושלים(, ביקש כ"ק האדמו"ר מסטמאר - רבי יואל 
הגאון  את  הדין  לבית  לצרף  זצ"ל  טייטלבוים 
באו  יצחק"(.  ה"מנחת  )בעל  זצ"ל  וייס  יעקב  יצחק  רבי 
וטענו שהגאון  החרדית  העדה  מאנשי  לפניו 
כן,  ואם  הקנאים,  על  נמנה  אינו  ווייס  הרב 
להנהגה של העדה  אותו  לצרף  כיצד אפשר 
החרדית? השיב להם הרבי מסטמאר: "קנאי 
תלמיד  לא  אבל  בין-לילה,  להיות  אפשר 

חכם"...
)במחיצתם(

ה”חסד” של הקנאות 
השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את 
כוונת  לבאר  אפשר  יא(  )כה,  בתוכם.  קנאתי 
הפסוק ע"פ דברי המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, 
קנא  א-ל  ליודעיך  חסדך  "משוך  שפירש: 
וחביב  אהוב  שהיה  למי  משל  עפ"י  ונוקם", 
בעיני המלך רחום וחנון, ועתה הסכיל עשה 
והרים יד במלך ובכבודו, וישבו השפטים ונמנו 
וגמרו להרגו או ליסרו ולהכותו, אולם המלך 
כי  בצע  מה  וטען  אהובו,  על  רחמיו  נכמרו 
נהרגהו או נכהו, מעתה לא תהיה יראתו אותי 
עונש,  יסורי  יראת  מכח  מאונס,  אלא  מרצון 
וויראה כזאת היא שלא לרצוני ובחירתי, על 
זה הדרך שאנהג עמו, אלא שאמחול  לא  כן 
נגדו, ועוד אוסיף ואגדלו  ואעביר על מדותי 
וארוממו ואשים את כסאו ממעל לשבת אצלי, 
עשה,  טוב  לא  אשר  את  בנפשו  יודע  והוא 
יהיה  וזה  מאד,  ויכלם  יתבייש  עצמו  ובזה 
יאמר  כי  העונשים,  מכל  יותר  בעיניו  קשה 
בלבו: מה עשיתי נגד מלך מוחל וסולח רחום 
ליודעיך  חסדך  'משוך  הפייטן:  וז"ש  וחנון, 
בחינת  היא  ונוקם'  'קנא  שהוא  שזה  א-ל' 
חסד", עכ"ד ז"ל. והיינו דכתיב: 'ויעמוד פנחס 
ויפלל', ואמרו ז"ל כי עשה פלילות עם קונו. 
לפניו  דבר  האמורים  האלה  כדברים  כלומר, 
ית' להשיב חמה, ע"י שימחול להם ולא יכלה 
אותם, ומזה עצמו יבושו ויכלמו בעיני עצמן 
כי חטאו נגדו ית' נגד מלך רחום וחנון הטוב 
יהיה  וזה  נתנם,  לא  ולמות  עמהם  והמטיב 

חמתי  את  'השיב  וזש"ה:  בעיניהם.  הנקמה 
מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי )פרש"י בנקמו 
ישראל  בני  את  כליתי  ולא  ידי  על  נקמתי(  את 

בקנאתי', והבן. )ייטב לב(

טעם פתיחת הדלת לאליהו בליל הסדר.
זה  פנחס  יא(,  כה,  )במדבר  קנאתי  את  בקנאו 
אליהו, מדת אליהו קנאת ד' צבאות, חרבונה 
זה אליהו, והוא אמר גם הנה העץ )אסתר ז, ט(. 
חלף אליהו אידמי ליה כטייעא וכו' וקינא לזה 
ובאמרנו  ו:(  )ברכות  ביהכנ"ס  אחורי  שהתפלל 
אנו  צבאות,  ד'  קנאת  שהיא  חמתך''  ''שפוך 

מרמזים בפתיחת הדלת על גילוי אליהו.
)הרה"ק ר' יעקב מהוסיאטין זי"ע - אהלי יעקב(

שכרו של פנחס שהתפטר מהיצה"ר
לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. )כה, יב( 
תיבת "אמור" היא לכאורה בשפת יתר, שהרי 
"וידבר ה'אל משה לאמר".  כבר נאמר קודם 
למה  תתמה  שאל  היא,  הכתוב  כוונת  אמנם 
אמר השי"ת למשה: "פנחס בן אלעזר בן אהרן 
הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל", הלא 
במה  להתגאות  פנחס  יבוא  שמא  לחוש  יש 
שיוודע לו שעשה דבר גדול כזה, שקנא קנאת 
כמאמר  ידו,  על  הסכים  והשי"ת  צבאות  ה' 
בריתי  את  לו  נותן  "הנני  על  כא(  )מד"ר  רז"ל 
שלום", חיים נצחיים, כמה דאת אמר )מלאכי ב, 
ה(: "בריתי היתה אתו החיים והשלום" ופירש 
היצר  מן  'שלום'  שהוא  הק',  האלשיך  כך  על 
ונתבטל היצה"ר ממנו,  הרע, שנזדכך חומרו 
ונעשה כמלאך אלקים, כאדם הראשון קודם 
וזהו  הרע.  יצר  שוב  בו  ישלוט  ולא  החטא, 
שאמר הכתוב: "לכן אמור", בשביל זה צויתי 
לאמר לו שעשה דבר גדול כזה, כי בודאי לא 
יבוא להתגאות עוד, שהרי: "הנני נותן לו את 
הוא  ובטוח  הרע,  היצר  מן   – שלום"  בריתי 

שלא יחטא עוד. 
)הרה"ק רבי ייבי מאוסטראה(

חטא הפעור גרם לאומות לערער אחר קדושת 
ישראל במצרים

מדרש  לפי  ה(.  )כו,  החנוכ"י  משפחת  חנוך 
האותיות  הוספת  על  ברש"י(  הובא  )ילקו"ש  רז"ל 
שאמרו  האומות  בזיון  בגלל  בשבטים  י"ה 
מכח  במצרים  בנשותיהם  שלטו  שהמצריים 
ותמוה,  כ"ש,  לא  בנשיהם  בגופם  אם  הק"ו 
ולא  למה המתין הכתוב עד אחר דבר פעור 
תיכף אחר יציאת מצרים במנין הראשון שם 
להעיד  בכדי  בשמותיהם  י"ה  מוסיף  היה 
זצ"ל  תאומים  הגר"ש  מרן  ומבאר  זו.  עדות 
פעור  דבר  ענין  שקודם  שטפנשט,  של  רבה 
צריכים  היו  ולא  זה  דבר  האומות  אמרו  לא 
עדות להכחישם, עד שהגיעו למעשה שטים 
שלטו  במצרים  שגם  אמרו  שאז  פעור  ודבר 
לעדות  צורך  כאן  היה  ולזה  בנשותיהם, 
"שבטי יה עדות לישראל" לומר שכשרים היו 
טומאת  ע"י  היה  כאן  שאירע  ומה  במצרים, 

בלעם שהוא הגורם.



2 באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בענין תדיר ומקודש, ודיני קדימה בדאורייתא ודרבנן
מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה )כ"ח, כ"ג(

א( קדימת תדיר ומקודש הוא בין בגברא 
בין בחפצא

הכלל  את  זה  מפסוק  למדו  )פ"ט.(  בזבחים  במשנה 
דתנן  וכמו  חבירו',  את  קודם  מחבירו  התדיר  ש'כל 
שם שהתמידין קודמין למוספין, מוספי שבת קודמין 
אשר  הבקר  עולת  מלבד  שנאמר  וכו',  ר"ח  למוספי 
עלת  מלבד  ופרש"י  אלה,  את  תעשו  התמיד  לעולת 
קדמי  תמידין  אלמא  משמע,  כבר  העשויה  הבקר, 
המקודש  כל  במתני'  שם  תנן  עוד  ע"כ.  למוספין 
מחבירו קודם את חבירו וכו', ובגמ' )שם בע"ב( ילפי' לה 
מקרא בפרשת בהעלותך שנאמר לגבי קרבנות חטאת 
ועולה ע"ש. ובגמ' )שם צ':( מספקינן תדיר ומקודש איזה 
מהם קודם, תדיר קודם משום דתדיר או דלמא מקודש 

קודם משום דקדיש, ונשאר בגמ' בספק.
והנה בהוריות )י"ב:( תנן ג"כ כל התדיר מחבירו קודם 
חבירו,  את  קודם  מחבירו  המקודש  וכל  חבירו  את 
הגמ'  הביאה  תדיר  ולגבי  מנה"מ,  אמרו  שם  ובגמ' 
אותו מקור כמו בגמ' בזבחים. אבל לגבי מקודש הגמ' 
מביאה שם מקור אחר, - מ'וקדשתו', שצריך להקדים 
כהן לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון 
בזבחים  כהגמ'  ולא  ע"כ.  ראשון  יפה  מנה  וליטול 
שאמרו שהמקור שכל המקודש מחבירו קודם לחבירו 
קרבנות  לגבי  הנאמר  בהעלותך  בפר'  מקרא  הוא 
וכנ"ל. וצ"ב מדוע בכל מקום הביאו מקור אחר. ובקרן 
שונים,  נדונים  שני  דזה  לבאר  כ'  שם(  )בהוריות  אורה 
דבגמ' בזבחים הנדון הוא על החפצא המקודש כגון 
ב' קרבנות, דאמרי' דהקרבן היותר מקודש קודם. אבל 
המתכפר,   – הקרבן  בעל  קדושת  על  הנדון  בהוריות 
ובעי מנלן דהאיש הקדוש מחבירו כל מעשיו קודמים 
שם  ובירושלמי  וכו'.  מוקדשתו  הביאו  וע"ז  לחבירו, 
אמרו לענין נדבה, שנדבת משיח קודמת לנדבת ציבור, 
והוסיף הקרן אורה, דמכאן נראה דכהן וישראל שהיה 
של  הבן  את  קודם  מלים  למול,  תינוקות  שתי  להם 
הכהן, כמו שנדבתו קודמת לשל הישראל עכ"ד. כונת 
הקר"א דלא נימא דכל מה שהכהן קודם לישראל זה 
רק לגבי דברים שנוגעים אליו בעצמו, אבל כשהנדון 
עלינו אם להקדים למול את הבן שלו או את הבן של 
הישראל, הו"א דבזה אין דין קדימה, דאי"ז קדימה של 
הכהן עצמו, קמ"ל דגם בכה"ג יש קדימה, כמו שיש 
קדימה לקרבן של הכהן על הקרבן של הישראל. ]אם כי 
במילה היה אפשר לדון גם מצד וקדשתו לתינוק עצמו, אם יש וקדשתו 
לקטן שלא כדעת המג"א, אלא כדעת המנ"ח )רס"ט, סק"ג( דס"ל דיש 
וקדשתו לקטן[. ושמעתי מת"ח חשובים שליט"א דמסברא 
נראה שכל דברי הקר"א שמילת בן הכהן קודם למילת 
הישראל  לקרבן  קודם  הכהן  קרבן  וכן  הישראל  בן 
ולא  עצמו,  הכהן  של  מצוות  שזה  משום  דוקא  הוא 
עצם הדבר שזה מכבד את הכהן בעקיפין זה הסיבה 
ולכן לשאר דברי הרשות שאינם שייכים  שזה קודם 
לגוף הכהן לכאו' אין מצוה להקדימו וצ"ע בזה. וע"ע 
הגמ'  בין  הנ"ל  הקו'  בענין  מש"כ  צ':(  )זבחים  ברש"ש 
בזבחים להוריות, והנה דעת התוס' )בחולין פ"ז( שהביא 
המג"א )סי' ר"א( דוקדשתו אינו אלא מדרבנן ואסמכתא 
ויש לדון לפי"ז בביאור דברי הגמ' בהוריות ובזבחים, 

והביא שם המג"א דבירושלמי נחלקו בזה.
)סי' כ"ח( הוכיח מהסוגיה בזבחים  והנה השאגת אריה 
דמקודש שקודם הוא לאו דוקא גבי קדשים שקריבין 
כגון  קדושות,  בשאר  גם  אלא  בקודש  המזבח  ע"ג 
קדושים  יותר  שהם  קודם  תפילין  ותפילין,  ציצית 
צריך  שלמעשה  ]אלא  כ"ו:(,  )מגילה  בגמ'  כמבואר  מציצית 
והטעם  מקודש,  שהוא  משום  תפילין  מקדימים  ולא  ציצית,  להקדים 
כיון דציצית אינו חובה אלא רשות, ול"ש קדימה אלא בב' חובות, ולא 

בחובה ורשות ע"ש[.

ב( דאורייתא ודרבנן, האם הדאו' קודם
ועתה נבא לדון בעזה"י במה שדנו הפוסקים במי שיש 
צריך  האם  דרבנן,  וא'  דאורייתא  א'  מצות,  ב'  לפניו 
להקדים את הדאו' מפני שהוא מקודש, ואולי לעולם 
צריך להקדים הדאו' ואפי' אם הדרבנן הוא יותר תדיר 

או דלמא לא.
הנה המג"א )סי' קס"ה סק"ג( כ' דאם אכל דבר ונתחייב 

תחלה  מברך  צרכיו,  ועשה  אחרונה  ברכה  לברך 
אשר יצר ואח"כ הברכה אחרונה, כיון דברכת אשר 
יצר חשוב תדיר לגבי הברכה אחרונה, וכן משום 
אחרונה  לברכה  משא"כ  שיעור  זו  לברכה  שאין 
עכ"ד, והובא במשנ"ב )סי' ז'(. אבל אם הטיל מים 
קודם ברכת המזון נסתפק הגרעק"א )או"ח ס"ז( אם 
תדיר  דמ"מ  או  דאורייתא,  שהוא  ברהמ"ז  יקדים 
הש"ס  בספק  תלוי  שזה  דאפשר  וכתב  עדיף, 
די"ל  עדיף,  מינייהו  הי  ומקודש  תדיר  בזבחים 
דדאורייתא לגבי דרבנן הוי כמו מקודש, ובגמ' זה 
נשאר בספק, ופסק הרמב"ם דיכול להקדים איזה 
והנוב"י  הצל"ח  לדברי  הגרעק"א  וציין  שירצה, 
]שיובא להלן בעזה"י[ וסיים דצ"ע לדינא. ובכף החיים 
ישכח  אח"כ  שמא  יצר  אשר  יקדים  דלמעשה  כ' 

לברך.
לא  בגמ'  דהספק  הגרעק"א  מש"כ  בעיקר  והנה 
נפשט, ולכך פסק הרמב"ם דאיזה שירצה יקדים, 
הנה ברע"ב )בזבחים שם סוף משנה ו'( דתדיר ומקודש 
"ונראה  איפשיטא,  ולא  בגמ'  אבעיא  מילתא  הא 
דתדיר קודם" עכ"ל, ובתויו"ט שם כ' לבאר דברי 
מקודש  משא"כ  לן  נפקא  מקרא  שתדיר  רע"ב 
וכו' ע"ש, ובסוף נשאר בצ"ע על הרע"ב, ומש"כ 
דלמקודש אין קרא, עי' לעיל בשם הקר"א לבאר 
אי"ז  מוקדשתו  שהביאה  בהוריות  הגמ'  מדוע 
מקור. ובט"ז )או"ח תרפ"א סק"א( דבספק הגמ' דתדיר 
ומקודש אף דנשאר בספק, מ"מ משמע שיש לנו 
לפסוק דתדיר עדיף כיון שהוא כלל בתורה, ואין 
לנו דבר ברור להוציא מן הכלל עכ"ד. ]והגרעק"א ציין 
שם דכ"כ הרע"ב אבל הרמב"ם כ' לא כן[. והברכי יוסף )או"ח 
החכם  עפ"ד  מתבארים  הרע"ב  שדברי  סק"ג(  ס"צ 
צבי )סי' ק"ו( שכ' דהספק של הגמ' בזבחים נפשט 
בגמ' במנחות )מ"ט:(, והארצות החיים )להמלבי"ם ארץ 
יהודה כ"ה, א'( כ' דבירושלמי מבואר שבהקדמת זמן 

תדיר עדיף ובהקדמת קיום מקודש עדיף. 
להקדים  אם  הגרעק"א  של  הנ"ל  הנדון  והנה 
הנוב"י  כבר  בזה  נחלקו  יצר,  אשר  או  ברהמ"ז 
וכן  ל"ט(  )או"ח  דהנוב"י  והשאג"א.  הגרע"א[  ]שציינו 
בצל"ח )ברכות נ"א( כ' דדאורייתא לגבי דרבנן חשיב 
בספק  תלוי  זה  תדיר  הוא  הדרבנן  ואם  מקודש, 
של הגמ' הנ"ל, ובפנ"י כ' דלעולם דאורייתא קודם 
ובדברי  יותר.  תדיר  שהדרבנן  ואע"פ  לדרבנן, 
)הובא  אחרונים,  מעוד  כן  הביא  ט"ו(  )א',  מלכיאל 
במילואי קול אריה על השאג"א )סי' כ"ב( למו"ר הגרי"מ הלוי 
מבואר  אף  ובאמת  ע"ש(.  דזימטרובסקי שליט"א 
)סי' כ"ב(  כן בכמה ראשונים. אמנם דעת השאג"א 
דאין קדימה של דאו' על דרבנן, והטעם לזה ביאר 
השאג"א דכל דיני הקדימה של תדיר ומקודש זה 
רק בב' מצות, כמו בהיו לפניו ב' תפלות, מתפלל 
)זבחים צ"א.(, אבל כ"ז  של מנחה ואח"כ של מוסף 
רוצה  אינו  ברוצה להתפלל עכשיו, אבל אם  רק 
להתפלל מותר להתעסק קודם בדבר הרשות אם 
אלא  למצוה  קדימה  דאין  תפלה,  זמן  יעבור  לא 
כלפי מצוה אחרת אבל לא על דבר הרשות ]אא"כ 
כיון  לגבי דאורייתא  ודרבנן  וכו'[,  זריזין מקדימין  מצד 
דהוא קיל טפי כרשות דמי ]כלפי דין קדימה[, ולכן אם 
מקדים הדרבנן לדאורייתא, אין בזה זילותא לדאו', 
דהוי כמקדים דבר הרשות, וכ"ז לבאר מדוע אין 
קדימה של דאו' לדרבנן משום מקודש, אבל לגבי 
תדיר, בזה תקנו רבנן כעין דאורייתא, שיהיה בזה 
קדימה לדרבנן אם הוא יותר תדיר על הדאורייתא, 
קודם  תדיר  יותר  הדאורייתא  אם  להפך  גם  וכן 
דברהמ"ז של שבת  כ' שם השאג"א  ולכן  לדאו', 
ויו"ט קודם לספירת העומר אבל של חול לא, כיון 
דביום חול אין חובה לאכול, ולכך אין לו דין תדיר 
ולכן גם קרי"ש קודם לספיה"ע  אלא מצוי ע"ש. 
משום דהוא תדיר יותר. וכ"כ החק יעקב )בסי' תפ"ט( 
והגרמ"ש קליין שליט"א כ' לדייק שהפוסקים לא 
מקודש  דהוא  כיון  לספיה"ע  קודם  דמעריב  כ' 
משום הקר"ש שהוא דאו', אלא כתבו רק משום 
דהמעריב תדיר ומזה משמע כהשאג"א, וכ' לדחות 
דאולי איירי במי שכבר קרא ק"ש, דאז גם המעריב 

כולו דרבנן.

+מ+בא+ר
האמו+++נה
הרב צבי טפר
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מה שנראה לאדם כפורענות, 
היא הטובה הגדולה עבורו

למשפחותם  בנימין  בני  ''אלה  בפרשתינו:  כתוב 
ושש מאות... אלה  וארבעים אלף  ופקודיהם חמשה 
וארבע  אלף  ושישים  ארבעה  למשפחותם  דן  בני 
מאות''. כתב החפץ חיים זיע''א. שכאן גילתה לנו 
התורה כי אין חכמה ואין עצה לנגד ה'. לבנימין 
כ''א(,  מ''ו  בבראשית  )כדאיתא  בנים  עשרה  היו 
הזה  היחיד  והבן  חושים.  אחד,  בן  רק  היה  ולדן 
היה גם חרש )כדאיתא בסוטה יג.(. ואעפ''כ עלתה 
יותר מבנימין שהיו  לו, שהיה מרובה באוכלוסין 

לו עשרה בנים.
ומכאן יש ללמוד שמי שה' חפץ בו יכול להצליח מבן 
עם  הדין  וכן  בנים.  עשרה  לו  שיש  ממי  יותר  אחד 
נכסים, יש לך עני מצליח ושמח בחלקו. ולהפך עשיר 

שאינו מצליח כ''כ, ועושה כולם ה'.
סיפר פעם החפץ חיים, מעשה היה באיש פשוט 
שנהג לשבת בבית הכנסת ולשפוך את שיחו לפני 
הקב''ה באמירת תהילים מעומק הלב ובהשתפכות 
הנפש, ובפרט אם הייתה לו איזה צרה ח''ו היה 
מתחנן לפני ה' שיענהו וימלא משאלותיו לטובה 
וכאשר  המדרש  לבית  אורח  נכנס  פעם  ולברכה. 
ראה את היהודי אומר פסוקי תהילים בהשתפכות 
לעשות  הוא  אף  החליט  ובהתלהבות  הנפש 
תהילים  ספר  נטל  למעשה  וממחשבה  כמעשהו, 
והתחיל לומר פסוקי תהילים במתינות והתעוררות 
הלב. כאשר בכל אותו זמן מביט הוא מפעם לפעם 
עצומה.  בכוונה  ליבו  השופך  הפשוט  האיש  על 
לפתע שמע שהוא פורץ בבכיות גדולות ודמעות 
שליש ניגרות מעיניו, ויהי כראותו כן נזכר אף הוא 
מידי  סובל  שהוא  והייסורים  הצרות  חבילי  מכל 
יום ביומו. ועי''ז הצטרף עמו בלב נשבר לשפוך 
המשיכו  וכך  שליש.  בדמעות  השם  לפני  שיחו 
לעמוד זה בזווית זו וזה בזווית זו ואמרו תהילים 

עד שהגיע זמן תפילת ערבית.
שאמר  האיש  אל  האורח  ניגש  התפילה  אחר 
מתערב  שהוא  על  לפניו  והתנצל  התהילים,  את 
כל  בכה  מדוע  אותו  לשאול  ביקש  אך  בעסקיו 
כך בעת אמירת תהילים שמא יש בידו לעזור לו. 
ואף אם לאו, הרי אמרו 'דאגה בלב איש ישיחנה'. 
לפרקה  שהגיעה  בת  לו  שיש  וסיפר  הלה  פתח 
והיא מושלמת בכל המעלות והמידות הטובות, אך 
מחמת עניותו אין מי שירצה להשתדך עמו. ודבר 
לו.  ואמר  האורח  נענה  ליבו.  על  מאד  מעיק  זה 
שאף הוא סובל מצרה דומה, כי יש לו בחור צורבא 
להשתדך  שירצה  מי  ואין  ומשכיל,  חכם  מרבנן 
וכיוון  בכיסו.  מצויה  הפרוטה  שאין  בגלל  עימו 
שכן אמרו זה לזה שמצא מין את מינו, והוא ענבי 
הגפן דבר נאה ומתקבל, ובתוך זמן קצר נשתדכו 
הלא  עולם,  עמודי  ארבעה  יצאו  זה  ומזיווג  יחד. 
ה'קונטרס  בעל  הכהן  יהודה  רבי  הגאונים  המה: 
הספיקות'. רבי חיים הכהן, רבי אריה לייב הכהן 
בעל ה'קצות החשון', ורבי מרדכי אב''ד חורדוב. 

שהאירו עיני ישראל בתורתם.
מה  שלבד  לתלמידיו,  ואמר  חיים  החפץ  סיים 
שאפשר ללמוד מסיפור זה כמה גדולה כוחה של 
תפילה היוצאת מעומק הלב. יש כאן עוד לימוד 
גדול, שלפעמים מהרהר האדם מדוע אין הקב''ה 
את  לשדך  אוכל  ועי''ז  טובה  פרנסה  לי  מזמן 
אך  וכיו''ב.  הגונים  זיווגים  להם  ולמצוא  צאצאי 
האמת שדווקא בגלל שלא היה להם פרנסה נדבק טוב 
בטוב והשתדכו זה בזה ומה שנראה לאדם כפורענות 

היא הטובה הגדולה עבורו. 
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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

סגולת ימי בין המצרים / א'
סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

קריאת פרשת פנחס דוקא בימי בין המצרים
להזכיר זכות הבטחת ארץ ישראל בימי 

בין המצרים
נפרדות  ובלק  חקת  פשוטה  הש"א  קביעות  בשנת 
)טור או"ח סי' תכ"ח(, ולמה לא  ומטות ומסעי מחוברות 
בהיפך, ונ"ל משום דמהדרינן כל מה דאפשר לקרות 
בין  בימי  הארץ  חלוקת  בהם  שמבואר  הפרשיות 
המצרים, דהנה פרשיות מטות מסעי הדברים, יש בהן 
חלוקת הארץ, לזה קורין אלו הפרשיות תמיד בימי בין 
המצרים להורות הבטחה לישראל, לאלה תחלק הארץ 
הארץ,  חלוקת  מבואר  פנחס  בפרשת  גם  והנה  ג"כ, 
פרשת  גם  שיקראו  דאפשר  מה  כל  מהדרינן  כן  על 
וגם בפרשת פנחס נאמרים כל  פנחס בימים האלה, 
המועדים, הנה יתנחמו ישראל בהוסיף להם מועדים 
ולשמחה  להיות לששון  האלה  הימים  ב"ב שעתידין 

ולמועדים טובים.

)בני יששכר מאמרי חדשי תמוז אב מאמר ב(

 קריאת פרשיות הקרבנות בבין המצרים 
לבטל הקיטרוגים

לכן קבעו לנו חז"ל לקרות פרשת פנחס בין המצרים 
כדי שנקרא פרשיות כל הקרבנות לעורר למעלה ענין 
כביכול  להביא את הקב"ה  כונתם  הקרבנות שכולם 
כל  גם  כפרה.  עלי  הביאו  חז"ל  כמאמר  חרטה  לידי 
הסטרא  וגם  קרבן  מכל  חלק  נוטלין  היו  העולמות 
אחרא נטלה חלקה וביום הכפורים היו שולחין שעיר 
שבעים  מקריבין  ישראל  היו  הסוכות  ובחג  לחלקם, 

פרים בשביל השבעים שרים כדי שיהיה להם קיום 
בעולם, על כן אנו קוראין עתה פרשת הקרבנות על 
כונה זו גם כן להראות לשרי האומות מה שגרמו על 
כי כשהיה  רעה  גרמו  גם לעצמם  ידי קטרוגם אשר 
קרבנות  עבורם  מקריבין  היו  קיים  המקדש  בית 
שלא  להם  להראות  שפע  כן  גם  עליהם  להמשיך 
יקטרגו עוד יותר, ובפרט שאנו קוראים אותה בשבת 
קודש שאין להם כח כל כך לקטרג. על כן אנו פועלים 
על ידי קריאתנו פרשה זו בין המצרים שאנו מביאים 
את הקב"ה כביכול לידי חרטה וגם השרי אומות אין 
זה בכל שנה בעת הזאת  ידי  ועל  כך,  מקטרגים כל 
נבנית מעט קומת השכינה עד שיעזור השי"ת שנקרא 
פרשה זו בעת הזאת בכל כונת נפשינו בלתי לה' לבדו 
על כונה הנ"ל בודאי יצמח מזה גאולה שלימה. ואיתא 
בזוהר הקדוש עיקר הקרבן היה הדם שנתלבן ונעשה 
במסירות  השי"ת  את  עובד  האדם  אם  לכן  רחמים, 
הדם  נתלבן  העבודה  ידי  על  דמו  את  וממעט  נפש 

ומתכפר כמו קרבן.

)מאור ושמש פרשת פנחס ד"ה וזהו(

המועדים  ימי  לכ"א  מקור  המצרים   בין 
שיש בשנה

ברוב  המצרים  בין  בשבת  פנחס  פרשת  קורין  למה 
בפרשה  כתובים  המועדים  עיקרי  כל  אשר  השנים. 
מכוונת עשו  בכוונה  אך  הוא.  ריק  דבר  לא  וע"כ  זו 
ושום  לב  בהעיר  י"ל  אמנם  קדשם.  ברוח  זה  חז"ל 

שכל, דאלו הכ"א יום שבין י"ז בתמוז לט' באב הם 
שהם  השנה  של  המועדות  לכל  ושרשיים  מקוריים 
בכללן ג"כ כ"א יום. היינו שבת ור"ח, ז' ימי הפסח, 
יום חג השבועות, ב' ימים של ר"ה, יוה"כ, ח' ימי חג 
הסוכות. וסימנך א"ך טוב לישראל )תהלים עג, א( ואלו 
הכ"א יום שבין המצרים הם מקורים שרשיים להם. 
דהנה כתיב )שם לא, ב( מה רב טובך אשר צפנת ליריאך. 
ואיהו הרב טוב הצפון לצדיקים לעתיד לבא. כי ראה 
וזה  לבוא.  לעתיד  גנזו  ולכך  לו  כדאי  העולם  שאין 
ואיהו  זהב  הרב טוב בא מסטרא דצפון דאיהו בחי' 
קשה  הוא  הזהב  זוהם  אך  מהכסף.  יותר  בחשיבות 
מאוד, ר"ל דאינון דינין קשיין. אבל טוביה גנוז בגוויה 
והברכות  הטובות  לכל  ראויים  יהיו  לבוא  ולעתיד 
והישועות מצד הדין ולכך גנזו לעתיד לבא וכו'. וע"פ 
הנ"ל מבואר שאלו הכ"א יום הם ימים טובים גדולים 
מאוד אך בעונותינו הרבים עדיין אין אנו ראויים להם 
וטובייהו גניז בגווייהו. ואי"ה כשנזכה במהרה בימינו 
לעשות תשובה ומעש"ט לזכך החומר ולהעביר זוהם 
הזהב אז יתגלה רב טוב הצפון כי אז נהיה ראויים לכל 
הכ"א  יהיו  ואז  הדין,  מצד  טובות  וישועות  הברכות 
ימים ימים טובים גדולים ונוראים אשר אין להעריך 
והם מקוריים שרשיים לכל הכ"א ימים טובים שאנו 
יותר  למועד  ט' באב  יהיה  כולם  ועל  בזה"ז.  עושים 
גדול. ולזה אנו קורין פרשת פינחס אשר כל המועדות 
כתובים בו בימים האלו כי מהם נמשכים כל המועדות 

והמשכיל יבין כ"ז.

)אוהב ישראל פרשת פנחס(

 ****
ימי ליבון וסליחה כמו הימים הנוראים

וכנגדו  יום  לכ"א  תרנגולת  בשמעתין  שאמרו  ע"ד 
בלוז, ואמרינן שרמז ירמיה מקל שקד אני רואה שהם 
כ"א יום מי"ז בתמוז עד ט' באב, והם רמזו לו ימים 
עוד  שיש  ולפי  הגלות,  ע"ש  אוכמתא  בזוגיתא  אלו 
כ"א ימי סליחה ושמחה מי"ט ראשון של ר"ה עד כ"א 
תשרי שהוא הושענא רבה יום גמר החתימה כדאיתא 
במדרשות, והוא שרמז לו בזוגתא חיורתא ג"כ ע"ש 
ליבון עונות, וכך א"ל הרי תרי ביעי שהתולדה מב' 
זוגיתא הן כולן לבנים ואין ניכר איזה מהשחורה ואיזה 
מהלבנה כן אין לכם היכר כי מקרה א' יקרה את כולן 
שהפורעניות והטובות שוים בימים בשיעור א' זה כזה 
כ"א יום הן ואין כאן מקום תקוה לכם, והשיב בדוגמא 
ישראל  שהביאו  שעירים  ב'  הן  כו'  אוכמתי  עיזי  זה 
ביה"כ, החיורתא היא שהיתה לה' והאוכמתא שהיתה 
לבנים  שניהן  מהן  התולדה  שהיא  והגבינה  לעזאזל, 
שגם השעיר לעזאזל היה מלבין עונותיהם של ישראל 
שנאמר ונשא השעיר וגו', וכמ"ש שהיו קושרין בההוא 
שעיר המשתלח חוט של זהורית וכיון שהגיע למדבר 
היה מלבין, וכן הוא הענין בב' זוגיתא שהיו שניהם 
תולדותם לכ"א יום ותולדות שניהם היו ביצים לבנים 
ג"כ תולדותיהן שוין  יום  כ"א  כי הנה שני שיעורים 
בליבון, כי כמו שהכ"א יום שמר"ה עד הושענא רבה 
תולדות ליבון עון וכפרה עליהם כן גם ימי כ"א יום 
פורעניות מי"ז בתמוז עד ט' באב היה תולדות ליבון 
עונות כי הצרות ויסורין מכפרין כמ"ש הגלות מכפר.

)מהרש"א בכורות ח, ב(

יוכל  עולם  לבורא  להתקרב  שרוצה   מי 
להשיג יותר בימי בין המצרים

רמז  ממזריטש[  ]המגיד  ז"ל  אדמו"ר  לנו  הקדים  כבר 
ד(,  א,  )איכה  המצרים  בין  השיגוה  רודפיה  כל  בפסוק 
דהיינו כל מי שרודף להמשיך את הבורא יוכל להשיג 
כשהשר  משל  המצרים,  בין  אלו  בימים  דוקא  יותר 

יושב בביתו אז אימתו מוטלת, אשר לא כל איש ואיש 
יכול לבוא פנימה, משא"כ אם השר עומד בשווקים 
לכל  קרוב  הוא  אז  שלו,  לפלטרין  חוץ  וברחובות 
קוראיו ויאזין שועת כל הקוראים בשמו. וכן הנמשל 
לדעת כי בזמן הזה כי כצפור נודדת מקנה וגו' )משלי 
כז ח(, לכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל מלכו 

של עולם.

)עבודת ישראל פ' מסעי(

טוב  שם  הבעל  המצרים.  בין  השיגוה  רודפיה   כל 
בין  השיגוה  רודפיה  כל  הפסוק  על  אמר  הקדוש 
המצרים, מפני שימים אלו הם ימי השבירה, וסטרא 
אחרא ר"ל גובר, ומי שמתחזק בה' בימים אלו ומתגבר 
בקדושת  ובפרט  במעשיו,  ומפשפש  הרע,  היצר  על 
וזה  אלו,  בימים  ביותר  יסוד הקדוש, משיג השכינה 
ברור למי שמשגיח בזה בימים אלו, וזה גם כן פירוש 

)ירמיה ט"ו( אם תוציא יקר מזולל וגו'.

)זכרון שמואל פ' פינחס(

המועדים  על  הכנה  המצרים  בין   ימי 
הבאים ולבנות המלוכה

תחלה  תורה.  ללמוד  שקוד  הוי  אומר  אליעזר  רבי 
נבאר הפסוקים )ירמיה א, יא(, ויהי דבר ה' אלי לאמר מה 
אתה רואה ירמיהו ואומר מקל שקד וגו'. לכאורה יש 
לדקדק מה שאל לו, והלא הראה לו מקל שקד, בודאי 
רואה שאין  לו, מה אתה  כך אמר  אותו. אלא  רואה 
אתה רוצה לילך בנבואתך. ויאמר אליו מקל שקד אני 
באב,  תשעה  עד  בתמוז  מי"ז  יום  לכ"א  רומז  רואה, 
ימים שפלים  והם  יום,  גדלים בכ"א  כמו שהשקדים 
לו  ובאים  לאדם  מתגברין  והחמדות  והתאות  מאוד 
הרהורים רעים. ויאמר ה' אלי היטבת לראות כי שוקד 
אני על דברי לעשותו, הדיבו"ר הוא המלוכה, כי עיקר 
זה  משום  יצוה,  אשר  לכל  לדבריו  לפנות  המלוכה 
יכונה המלוכה בשם דיבור. ואמר לו כי שוקד אני על 

דבר"י, פירוש המלוכה שלי כי אצא להיות להם לעזר 
ולסעד לנשא המלוכה ולעשותו. כי בימים האלו צריך 
כל אדם לעשות הכנה על המועדים הבאים לטובה 
ימים  נ'  יש  ולכך  מחדש.  שמים  המלכות  ולבנות 
מתשעה באב עד ראש השנה, ומראש השנה עד יום 
הכיפורים י' ימים, ומיום הכיפורים עד סוכות ד' ימים, 
ויום א' של סוכות כתיב בו )ויקרא כג, מ( ולקחתם לכם 

ביום הראשון, הרי ניד"א, רמז לשם אדנ"י.

ועל ימים אלו נאמר )איכה א, ג( כל רודפיה השיגוה בין 
הבורא  כי  השיגוה,  י"ה,  רודפי  כל  פירוש  המצרים, 
יתברך יוצא לעזר ולסעד לנו, כמו שכתוב )שמות ג, יד( 
אהי"ה אשר אהי"ה, גימטריא כ"א. אלו כ"א יום שבין 
המצרים אהיה עמם בעזרתם. לכך קל להתקרב עצמו 
כדוגמא  ימים,  אלו משאר  בימים  יתברך  הבורא  אל 
ומשל כשהשר יושב בפלטין שלו אז אינו בקל לבוא 
צריך  וגם  אותו  הסובבים  השומרים  מחמת  אצלו 
להביא לו תשורה גדולה לראות פניו, אבל כשהשר 
יוצא לדרך קל לבוא אצלו וגם תשורה מועטת נחשבה 
אותו  ומקבל  יפה  בחלה  או  גלוסקאות  בד'  בעיניו 
בסבר פנים יפות מחמת שהוא בדרך. והחילוק הוא 
בין הרואה אותו בביתו לרואה אותו בדרך, כי הרואה 
אותו בביתו יכול לראות אותו כשהוא מופשט מבגדיו, 
מעוטף  כשהוא  אותו  רואה  בדרך  אותו  והרואה 
בבגדיו. אבל מכל מקום לראות אותו בדרך יותר קל, 
אך אותה ראיה אינה מצוחצחת כמו שהוא רואה אותו 
בביתו. ובימים האלו יוצא הבורא ב"ה מחמת תזקת 
הימים וחריפותם. ובתשעה באב לעת ערב הציתו בו 
הדינים,  נמתקו  ואז  ואבנים,  עצים  על  חמתו  וכלה 
ולכך אומרים במנחה נחם, ואחר כך מתחילין הנו"ן 
ימים עד ראש השנה, שבהם נפתחין הנו"ן שערי בינה 
הוי  התנא  אמר  זה  ועל  תשובה,  שערי  הנו"ן  שהם 
שקוד ללמוד. הו"י, בגימטריא כ"א. רומז לימים הנ"ל 
שהם כ"א שגדלים בו שקדים, וצריך אדם לשקוד על 

דברי תורה.

)עבודת ישראל אבות פ"ב מי"ד(
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4 באר בשדה- שטפנשט

זמנה
תפלת  אחר  מיד  בבוקר  הוא  מוסף  תפלת  א. זמן 
שחרית]1[, ואין לאחרה יותר מסוף שבע שעות, ואם 
התפלל מוסף אחר שבע שעות יצא ידי חובתו מפני 

שזמנה כל היום )שו"ע סי' רפ"ו ס"א(]2[.
קידוש לצורך שתייה

ב. הרוצה לטעום קודם מוסף חייב לקדש )ב"ח ומג"א 
סק"א(, ומכיון שאין קידוש אלא במקום סעודה ישתה 

אחר הקידוש עוד רביעית יין ]דהיינו שיעור כמלא לוגמיו 

לקידוש, ועוד רביעית לסעודה[, ובזה יצא 
ואח"כ  סעודה,  במקום  קידוש  ידי 
פירות  יאכל  או  שירצה  מה  ישתה 
וכיו"ב )מג"א ע"פ מש"כ בסי' רעג סקי"ב(, 
ואם אין לו עוד כוס יין לשתות די 
לו שישתה כל הכוס יין של קידוש 
קידוש  יצא  ובזה  רביעית  שמחזיק 
דעת  ע"פ  סק"ז  )משנ"ב  במקום סעודה 

הרמ"א בסי' רעג שם(.

אכילה קודם מוסף
לאכול  לו  אסור  מוסף  קודם  לאכול  ג.  המקדש 
לסעוד  כדי  בה  שיש  'טעימה'  רק  ומותר  'סעודה', 
ס"ג(, דהיינו שיעור מועט של כביצה  )שו"ע שם  הלב 
פת, ומיני תרגימא מחמשת מיני דגן יותר מכביצה 
בשר  ופירות,  ה"ט(,  פי"ד  תפילה  הליכ"ש  סק"ח,  )משנ"ב 
ודגים וכיו"ב שאין בהם קביעות סעודה יכול לאכול 

אפילו הרבה )שו"ע שם(.
מי שאין לו יין

ד. מי שחלש לבו ואין לו יין לקדש עליו רשאי לאכול 

פירות ומיני תרגימא מחמשת מיני דגן קודם מוסף 
בלי קידוש]3[, ואין להקל בזה סתם )משנ"ב סק"ט בשם 

א"ר(.

לחזור ולקדש אחר מוסף
ה. אם כבר קידש וטעם קודם תפילת מוסף, מעיקר 
הדין יצא ידי חובת הקידוש ואינו צריך לחזור ולקדש 
לאחר  ולקדש  לחזור  ונכון  טוב  אך  מוסף,  לאחר 
תפילת מוסף קודם שיאכל )ברכ"י סק"ז וכה"ח סקכ"ז(]4[.

נטילת ידים לתפילה
כשמוכרים  למוסף  שחרית  בין  הפסק  ו. כשיש 
המצוות צריך לחזור וליטול הידים, אלא אם כן לא 
סק"ח(, וי"א  רלג  סי'  ידיו )מג"א  משמירת  דעתו  הסיח 
שמפסיקים  אף  הכנסת  מבית  יצא  שלא  זמן  דכל 
במכירות המצות אין צריך ליטול לפי שמסתמא לא 

הסיח דעתו, וכן המנהג )משנ"ב בשם הא"ר(.
יא"ר ציי"ט

ז. מנהג רבים שבשבת שלפני יאהרצייט מתפללים 
לפני התיבה תפילת מוסף]5[, ויש שלא נהגו בזה]6[.

כנגד קרבן  ]1[ כתב הטור שזמן תפילת מוסף מתחיל בבוקר שהוא 
מוסף שזמנו מיד בבוקר, דבמסכת יומא )לד, א( מצריך פסוק לומר 
שנסכים קודמין למוספין, ואם לא היה הפסוק היו מוספים כשרים 
לקדם, אף על גב דכתיב בנסכים בבוקר, אלמא דקרבן מוסף זמנו מיד 
בבקר, וכיון שזמנו בבקר טוב הוא להקדימה מיד אחר תפלת שחרית.

]2[ שנינו במשנה )ברכות כו, א( ושל מוספין כל היום, רבי יהודה אומר 
עד שבע שעות, ובגמרא )כח, א( אמר רבי יוחנן, וזמנה כל היום ונקרא 

פושע, ופרש"י, המאחר כל כך.
תפלת  המתפלל  כל  לוי,  בן  יהושע  רבי  אמר  שם  בגמ'  שנינו  עוד 
המוספין לאחר שבע שעות דרבי יהודה, עליו הכתוב אומר )צפניה 
לישנא  נוגי  היו, מאי משמע דהאי  נוגי ממועד אספת, ממך  יח(  ג, 
דתברא הוא, כדמתרגם רב יוסף תברא אתי על שנאיהון דבית ישראל 
על דאחרו זמני מועדיא דבירושלים, ופרש"י, מחמת שהעבירו מועדי 

התפלות והחגים, יהיו נוגים ואסופים וכלים.
וכן כתב הרמב"ם )פ"ג מהל' תפילה ה"ה ובשו"ע שם(, שהמתפלל 
תפלת המוספין לאחר ז' שעות, אף על פי שפשע, יצא ידי חובה, מפני 
שזמנה כל היום, ובכס"מ שם הביא דכתב הרמ"ך לא ידעתי למה הוא 
פושע, ומנהגנו להתפלל ביוה"כ אחר ז' עכ"ל, ויש לתמוה עליו מאחר 
שדברי רבינו הם דברי הגמרא למה תמה עליו ואפשר שלא היה כן 

בנוסחת הרמ"ך בגמרא, עכ"ד הכס"מ.
ב(  יח,  )ברכות  דהרי"ף  כתב  א'(  סעי'  רפו  )סי'  שלום  נהר  ובספר 
והרא"ש )ברכות פ"ד סי' א( נמי לא גרסי ליה, וזו היא גירסת רמ"ך, 

וכ"כ בחפץ ה' )ברכות שם( דהרי"ף לא גריס לה.
שגירסתו  הרמ"ך  קושיית  ביאר  )שם(  הרמב"ם  על  קובץ  ובספר 
במשנה היתה כמ"ש לפנינו ר"י אומר עד ז' שעות ועלה קאמר ר"י 
דנקרא פושע המאחר עד הגעת שעת מנחה, כיון שזמן מועט הוא 
ובקל יכול לעבור הזמן, אבל רבנן דס"ל דזמן מוסף כל היום לא מצינו 
ז', ולכן לדעת הרמב"ם שפוסק כרבנן  דנקרא פושע המאחר לאחר 
לדוחק  ס"ל  היה  והרמב"ם  עליו הרמ"ך,  יפה תמה  יצא,  היום  דכל 
דרבי יוחנן יפסוק כאן כר' יהודה ולא כת"ק, א"נ שלא היה גורס כלל 
במתניתין דברי ר' יהודה וע"כ רבי יוחנן על רבנן קאי ואעפ"כ נקרא 
פושע הקורא לאחר ז', עכ"ד, וע"ע שו"ת בית אפרים )או"ח סי' ס"ב(.

 
]3[ דיש לסמוך בזה על הראב"ד )פכ"ט מהל' שבת ה"י( דמותר לטעום 
קודם קידוש של יום, וכן ע"ד הנחלת צבי )עט"צ סי' רפט סק"ג( דלא 

חל קידוש קודם מוסף.
לאחר  דמיד  )שם(  המג"א  כמ"ש  נקטינן  להלכה  שהעיקר  ]4[ דאף 
תפילת שחרית חלה עליו חובת קידוש ויוצא יד"ח, מ"מ מכיון שיש 
שהביא  וכמו  מוסף  תפילת  לאחר  רק  חל  קידוש  שחובת  סוברים 
העטרת זקנים )סימן פט סעי' ג'( בשם המהרש"ל וכ"כ הנחל"צ הנ"ל, 
והא"ר סמך ע"ז להקל במי שליביה חליש, ע"כ טוב לחזור ולקדש 

לצאת יד"ח קידוש אליבא דכו"ע.
]5[ כן היה מנהג הרבה גדולי החסידות, אע"פ שבספרי הקדמונים לא 
נמצא להדיא ענין תיקון תפילת המוסף לתועלת הנשמה, יש לזה סמך 
ממה שמצינו כמה תיקונים בענין הקדיש והמפטיר לעילוי הנשמה 

בשבת שלפני היאהרצייט.
עיין בספר לדוד אמת )סימן ח"י אות ה' וברכ"י סי' רפד סק"א( שנהגו 
להפטיר בנו של מת כל י"ב חודש ע"פ המדרש ]הובא לקמן[, ומזה 
נתפשט באיזה מקומות דבהגיע תור פטירת אב או אם בכל שנה, הבן 

מפטיר בשבת הקודם עכ"ל.
)מדרש הנעלם אחרי מט, ב בתרגום( בא ראה,  ובזוהר חדש איתא 
אדם אחד הלך לבין הרי אררט, הוא ושנים עמו, וראה גומות ובקעים 
של אש, ועשן יוצא מהגמות, ושמע איש אחד שאומר וי וי, אמר ודאי 
מקום אחד ממקומות הגיהנום כאן, נרדם וראה בחלומו איש אחד, 
וערימה אחת של קוצים על כתפיו, ושני ממונים מהגיהנום מכניסים 
אש תחת ערימת הקוצים ונשרף, והיה צועק, והיו אומרים לו שני 
מלאכים קדושים שלוחים מהשופט של מעלה שדן אותו, אתה עזבת 
ובעולם  הזה  בעולם  אותך  שומרים  שהיו  מלאכיו  ואת  הקב"ה  את 
מצד   שהם  הרשעים  שהם  הקוצים,  של  הרצון  עשית  ואתה  הבא, 
סמא''ל ונחש, הקוצים ישרפו אותך, אמר לו ]האדם[ לאותו הרשע 

של הגיהנום, מי אתה, אמר יהודי רשע אני, והממונים של הגיהנם לא 
מזכירים את שמי, ושלש פעמים דנים אותי ביום, ופעמיים בלילה, 
אמר לו את שם מקומך ידעת, אמר לו הגליל העליון, והאם השארת 
בן בעולם, אמר, תינוק השארתי, ואני הייתי קצב, ומהרעות הרבות 
שעשיתי, בראשונה היו דנים אותי מפי ומרגלי ומידי, והמלאך שהוא 
ממונה על הקברות אומר לי בשעה שדנים אותי, אוי למי שנשבע 
לקיים את התורה, ונשבע על שקר, אוי לקרקפת שלא הניחה תפלין 
מעולם, ואוי לידים ששמשו בהבלי העולם, ואוי לרגלים שהיו הולכים 
בהבלי העולם, בשעה שהיו מלקים אותי מכות מרדות, אמרתי כל 
מה שעשיתי, ובאה נשמתי והמלאך שהיה ממונה על נשמתי, ונתנו 
כתב אחד מכל מה שעשיתי, ונשמתי עשתה עדות עם המלאך ואמרו 
ו( על פי שנים עדים או שלושה עדים יומת המת, ועל  יז,  )דברים 
כן משוכבת חיקך שמור פתחי פיך )מיכה ז, ה(, ומי הוא זו ]שוכבת 
חיקך[ הנשמה שהיא מעידה על אדם בשעת מיתתו, והתעורר משנתו 
אותו אדם, והלך לגליל העליון, ואמר לאיש אחד ראית תינוק שהוא 
שואל  שאתה  הזה  התינוק  לו  אמר  פלוני,  בזמן  שמת  קצב  של  בן 
עליו, הוא הולך לבית המטבחים והוא רשע כמו אביו, כך וכך יהיה 
שמע  אחד  מדרש  לבית  הלך  אותו,  שהיניקה  ולמינקת  ולאביו  לו 
תינוק שהיה אומר )משלי ב, ד( אם תבקשנה ככסף וגו', הלך לבית 
וראה תינוק שהיה משחק עם הנערים בבית המטבחים,  המטבחים 
אמר לו, בני לך עמי, והלך עמו והלביש אותו, ונתן אותו לרב אחד 
שהיה מלמד אותו תורה, עד שגדל התינוק וקרא, ועשה לו שיאמר 
הפטרה בבית הכנסת, ועשה לו שיתפלל, עד שקרא ושנה והתחכם 
יותר עד שקראו לו רבי, אותו האיש המת שהוא אבי הילד שהיו דנים 
ינחם  אותי  כמו שנחמת  רבי  לו,  ואמר  זה  לחכם  בחלום  בא  אותו, 
אותך הקב"ה, בשעה שאמר בני ההפטרה בקהל, הפקיעו אותי מן 
הדין, בשעה שעבר לתפילה ]לפני התיבה[ ואמר קדיש קרעו לי גזר 
הדין מכל וכל, ובשעה שהתחכם נתנו לי חלק בגן עדן, וזהו החלק 
שאומרים חלק לעולם הבא, החלק שיש לכל צדיק וצדיק בפני עצמו, 
והכניסו אותי עם הצדיקים לישיבה שלהם, ובשעה שהתחכם יותר 
וקראו לו רבי, עיטרו אותי בכתר שהצדיקים מתעטרים בו ונתנו לי 
וזהו שאומרים  השכינה,  מזיו  שנהנים  תענוג  מאותו  ושתיה  אכילה 
וכל  השכינה,  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  יושבים  צדיקים 
אדם שנהנה מזיו השכינה כאלו אכל ושתה, ובשבילך רבי זכיתי לכל 
הכבוד הזה אשרי חלקך שבשביל זה יש לך חלק יותר עליון בעולם 

הזה ובעולם הבא, ואשריו מי שיזכה שישאיר בן בעולם.  
ובשו"ת מעשה אברהם )יו"ד סימן נ"ו, קכד טור ג'( כתב וז"ל, עיין 
מה שכתב הריב"ש ז"ל )סימן קט"ו( דנהגו להפטיר בנו של מת כל 
י"ב חודש על פי המדרש )בזוה"ק הנ"ל, וע"ע כלה רבתי פ"ב ה"ט 
במת  עקיבא  רבי  פגע  אחד  שיום  פ"א(  ח"ב  א'  נר  המאור  ומנורת 
אחד שהיה מקושש עצים ונושאן על כתפו, אמר ליה בני למה לך, 
אמר לו רבי כך משפטי כל הימים להביא באש של גיהנום להיות 
נדון בה, אמר לו ואין מי שיוכל להצילך מן הצער הזה, א"ל אין מי 
שיצילני אם לא שיאמר בני קדיש או יפטור בנביא לכבוד ה' בעבוריו 
ואם יעשה כן ידעתי כי זכותו תעמוד עלי ויגן בעדי, ובא רבי עקיבא 
ויגד זה לבנו של מת ויעש ככל אשר אמר, לימים נגלה אותו המת 
לרבי עקיבא וא"ל תנוח דעתך שהנחת דעתי, יעו"ש, ומזה נתפשט 
יום פטירת אב או  המנהג באיזה מקומות דמדי שנה בשנה בהגיע 
קדמוניות,  משנים  אזמיר  מנהג  וכן  הקודם  בשבת  מפטיר  הבן  אם 
וגדולה מזו שאם חל להיות היארציי"ט ביום השבת קורין ב' הפטרות, 
בשבת שלפניו ובשבת שהגיע יום הפטירה, ויותר מהירים ומזהירים 
יום הפטירה  יותר משבת שהוא  לקרות ההפטרה של שבת הקודם 
כתב  קדיש,  לענין  וגם  הדין,  יום  מקודם  לזכותו  כדי  טעמא  והיינו 
הרב שלמי ציבור )שלמי יחיד עמ' ק"צ( במשפט הקדיש שאומרים 
על המתים דיש נוהגים לאומרו בר"ח שבת ויו"ט ויש נוהגים שלא 
לאומרו ודעת הרמ"א )סי' שעו סעי' ד'( וכן כתב מוהרח"ו )שעה"כ 
הקדישים  מכלל  אינו  בתרא  קדיש  וז"ל,  א'(  דרוש  הקדיש  דרושי 
הנזכרים לפי שכבר עלו כל העולמות, אמנם זה הקדיש נקרא קדיש 
יתמא, ר"ל קדיש שאומרים אותו היתומים, והענין הוא שהקדיש הזה 
הוא בעולם העשיה ששם בחינת המיתה, כדי להעלות כל הנשמות 

והנפשות בסוד תחית המתים, וע"כ אומרים אותו היתומים על מיתת 
אב ואם וכו', ונלע"ד ששמעתי ממורי ]האר"י[ ז"ל שטוב לומר הקדיש 
הזה  על מיתת אביו ואמו כל השנה כולה, אפילו בשבתות ויו"ט, לפי 
שאין הטעם כפי מה שחושבים המון העם שמועיל להציל נפש המת 
מדינא של גהינם לבד, כי הנה עוד יש תועלת אחת והוא להכניסו 
לג"ע ולהעלותו ממדרגה למדרגה, וכפי זה גם בשבתות וימים טובים 
ואנכי הצעיר קבלתי  וז"ל,  יש לאמרו, עכ"ל, ובשלמי ציבור הוסיף 
לומר קדיש בשבת שלפני השבוע שחל להיות יום מיתת אבי ואמי 
בה, לפי שעיקר העליה של הנשמות העולות מדריגה אחר מדריגה 

הוא בשבת שלפניהן כמו שכתוב בזוהר הק', עכ"ד.
וכ"כ שם בשלמי ציבור )חלבי השלמים, חילוק שיש בין הפוסקים 
י' טור ד'( שקבלה זו לומר קדיש בשבת  והמקובלים אות ל"ב עמ' 
שלפני היארציי"ט בכל שנה ושנה שמע מהרב האלוקי כמה"ר רבי 
מועלת  שהקדיש  הנ"ל  האריז"ל  דברי  יסוד  ע"פ  ז"ל,  ווילנא  יעקב 
להעלות הנשמה בג"ע עצמו ממדרגה למדרגה, ובשבת הוא עליית 

הנשמות.
הגמ'  מאמר  על  איתא  הקבר(  חיבוט  )ליקוטים,  הגילגולים  ובספר 
)שבת קנב, ב( הנשמה עד שנים עשר חודש עולה ויורדת, ואחר י"ב 
חודש, עולה ושוב אינה יורדת, אמר לי רבי יונתן סאגיש נ"ע, ששמע 
ממורי ]האר"י[ זצלה"ה כי בשבת של שבוע האחרון של י"ב חודש, 
הנשמה עולת, ושוב אינה יורדת, אעפ"י שיום שמת בו האדם בשנה 
שעברה, הוא כמה ימים אחר שבת האחרון, מ"מ בשבת האחרון, שאז 

הוא זמן העליה לכל הנשמות, כיון שעלה שוב לא ירד.
ועפי"ז כתב בספר ערך ש"י )או"ח סימן רפ"ד סעיף א'( כשיתכן טעם 
בענין ההפטורה בשבת שקודם היא"צ, שמסתמא כן בכל יארציי"ט 
דנידון לעלות למדרגה יותר גבוה, גם כן בשבת שלפניו עולה ואינו 

יורד.
מה  דבר  על  כתב  ל"ג(  סימן  או"ח  )מהדו"ת,  אריה  מצפה  ובשו"ת 
שנשתרבב המנהג במדינות גאליציא שמי שיש לו יארצייט אחר אב 
או אם שמתפלל בשבת שלפניו תפלת מוסף לפני התיבה, ונשאלתי 
פי  על  סמך  בזה  יש  כי  שמעתי  הנה  לדבר,  סמך  איזה  ידעתי  אם 
הקבלה אך אין לנו עסק בנסתרות, אך עלה על דמיוני שיש לומר 
שנשתרבב מנהג זה מטעם אחר מחמת שכתבו האחרונים כי מי שיש 
לו יארצייט באותו שבוע ישתדל להיות עולה למפטיר בשבת שלפניו, 
דברא מזכה אבא במה שמפטיר בנביא וכו' ואיתא במגילה )כד, א( 
המפטיר בנביא הוא יפרוס על שמע והוא יורד לפני התיבה, וכתב 
רש"י מי שהוא רגיל להפטיר בנביא, לכן יש לומר כיון שהוא רגיל 
להיות מפטיר בשבת שלפני היארצייט על כן הוא יורד לפני התיבה, 
ולפי זה לא רק מוסף אלא גם שחרית, אבל העולם נהגו שמתפלל רק 
תפלת מוסף וגם אפילו מי שלא עלה למפטיר כלל, ומכל מקום יוכל 
להיות שעל ידי זה נתפשט המנהג ואין מדקדקין בדבר מחמת שלא 

ידעו הטעם בזה, עכ"ד.
ובספר דברי יחזקאל החדש )עמוד של"ו( מסופר שבעיר סטראפקוב 
שלפני  בשבת  התיבה  לפני  מוסף  להתפלל  אנשים  הרבה  קפצו 
היארציי"ט, וכתב להם הרה"ק משינאווא זיע"א שכל מי שאינו רגיל 
בתפילה ואין קולו מקובל אצל הבריות ואעפ"כ עובר לפני התיבה, 

הרי הוא מחלל שבת ומבזה את המועדות.
בראש  שפעם  מסופר,  ק"נ(  עמוד  )סטראפקוב,  מנחם  דברי  ובספר 
חודש ניגש לתיבה בעה"ב אחד לרגל יארציי"ט ולא היה יודע נגן, 
ואחר התפילה אמר לו הרה"ק משינאווא זי"ע שיאמר פלפול, וכשענה 
שאינו יכול, העיר לו והלא גם להתפלל לפני התיבה אינך יכול ועם 
כל זה ניגשת, והוסיף לאמור, שבראש חודש וכל שכן בשבתות וימים 
טובים צריך להתפלל ש"ץ שהוא בעל תפילה ויודע נגן, כדי לעורר 

שמחה והתלהבות קודש, עיי"ש.
]6[ בספר קצה המטה )דיני קדיש שער ד' סק"ו( הביא שהדרכי תשובה 
ממונקאטש אמר שאין לזה שורש לא בפוסקים ולא בכתבי האריז"ל 
וסיים נהרא נהרא  כן,  נוהגין  וגם לא ראה מאבותיו ורבותיו שיהיו 
של  מדרשו  שבבית  תמ"ה(  )אות  ושלום  חיים  דרכי  וכ"כ  ופשטיה, 
הדרכי  אביו  מימי  עוד  תקנה  היתה  זיע"א  אלעזר  המנחת  הרה"ק 
תשובה שלא להתפלל מוסף לפני התיבה בשבת שקודם היאהרצייט.

תפילת מוסף של שבת קודש
ִמיִמם )במדבר כח, ט(   ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ּוְביֹום ַהּשׁ

על שפת הבאר
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מצבת קבורת הרה"ק 
מזוטשקא זצ"ל לימין 

מצבת אביו הרה"ק 
רבי איתמר מנדבורנא 

זצ"ל שנסתלק ז"ך 
שנים לפניו בכ"ב סיון 

תשל"ג במרומי הר 
הזיתים

חכמי 
רומניה

והחסידות  התורה  עולם  שפיארו  המפוארות  הדמויות  אחת 
ספק  לא  היא  בפרט  החסידית-תורנית  רומניה  ואת  בכלל 
רוזנבוים אדמו"ר  יצחק אייזיק  דמותו של רבינו הרה"ק רבי 
בעל 'נחל יצחק' זצ"ל מזוטשקא - בנו של הרה"ק רבי איתמר 
מנדבורנא זצוק"ל, דמותו המיוחדת של גאון בתורה וקדוש 
ביראה אשר פיארה את שמי היהדות החרדית עד לדורנו אנו, 
ובהסתלקותו ביום י"ד תמוז תש"ס הלכה לה אחת הדמויות 
מהשרידים  היהודית,  ברומניה  המזרח  כותל  של  האחרונות 

אשר ה' קורא.

סימנא מילתא 
אורה  תרס"ו,  טבת  כ"א  ביום  בוקובינה  בירת  בטשערנוביץ 
ושמחה בביתו של אביו הרה"ק רבי איתמר מנדבורנא זי"ע. 

בקרעטשניף,  שהה  עת  הגיעתו  שהבשורה  אלא  לידתו,  עם 
אצל אביו הרה"ק רבי מאיר'ל זי"ע וכאשר הגיע הטעלגראם 
על לידתו, הזדרז רבי איתמר לחזור לביתו. כאשר ליוה אותו 
אביו מביתו, עברה ברחוב תהלוכת הכנסת ספר תורה, אמר 
ספר  לך  נולד  איתמר,  רבי  רואה  "אתה  מאיר'ל:  רבי  אביו  לו 

תורה!"...

בהכנסו לבריתו של אברהם אבינו ע"ה נקרא שמו בישראל 
יצחק אייזיק על שם זקנו רבי יצחק איזיק מקומארנא זי"ע. 
כבר בימי ילדותו ניכר היה על פני בני גילו בהתמדתו היתירה 
בשקידה עצומה שאפיינה אותו לכל אורך ימי חייו עד זקנה 

ועד שיבה.



6 באר בשדה- שטפנשט

אשא עיני אל ההרים - גזע 
קודש מחצבתו

רבינו הק' היה חוטר מגזע תרשישים קדושי עליון 
לגדולי  עד  נמשך  הגדול  ויחוסו  מעלה  מלאכי 
תלמידי הבעש"ט הק' ומאורי החסידות ולמעלה 
הרה"ק  אביו  הדורות,  ומאורי  גדולי  בקודש 
זרח  מנדבורנא,  הזקן  אדמו"ר  זי"ע  איתמר  רבי 

בעיר  חיים'  מים  'באר  מדרשו  בבית  אורו 
בארה"ב,  המלחמה  ולאחר  טשערנוביץ 
מקום  וקבע  לארה"ק  עלה  תשכ"ט  בשנת 

משכנו בעיר 'תל אביב'.
בן הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף זי"ע, )חתן 
הרה"ק רבי יחיאל מיכל טירר אבד"ק דורהוי שברומניה 
בן  זי"ע(  מבאטשעש  זאב  אליעזר  רבי  הרה"ק  )חתן 
)חתן  ממאהלוב  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ק 
בן הדגל מחנה אפרים  זי"ע  יצחק מקאלוש  רבי  הרה"ק 
זי"ע בן הרה"ק רבי יחיאל אשכנזי חתן הרה"ק מרן אור 
הרה"ק  בן  זיע"א(  טוב'  שם  ה'בעל  הימים  שבעת 
זיע"א  חיים' מטשרנוביץ  מים  ה'באר  בעל 
מנדבורנא  מרדכי  רבי  מרן  המפורסם  הרה"ק  של  )בנו 
טויבש  זצ"ל  שמעלקא  שמואל  רבי  הרה"צ  )חתן  זי"ע, 
אבד"ק  זצ"ל  ראם'  ה'קרני  בעל  הרה"ק  בן  יאס  אבד"ק 
בערצ'י  רבי  הרה"ק  בן  הב"ח(,  מצאצאי  יאס 
ארון  רבי  הרה"ק  בנו של  זי"ע,  מנדבורנא 
לייב מפרימישלאן זי"ע, בנו של הרה"ק רבי 

מאיר הגדול מפרימישלאן זי"ע. 
היתה  ע"ה  מלכה  הרבנית  רבינו  של  אמו 
בתו של הרה"ק רבי אשר ישעי' רובין זי"ע 
אב"ד קאלבסוב, בנו של הרה"ק רבי יחיאל 
מקאלבסוב זי"ע, בנו של הרה"ק רבי אשר 

ישעי' מראפשיץ זי"ע, 

יחוסו מצד חותנו
בהגיע רבינו לפרקו שמו המהולל בתשבחות 
הלך לפניו כשמן הטוב כבחור מורם מעם, 
ובהגיע עת דודים התקשר בקשרי שידוכין 
נאוה קודש, עם מחברתו  והקים את ביתו 
הרבנית  ה"ה  קדושים  של  בתם  הטהורה 
רבי  הגה"ק  בת  ע"ה  חנה  מרת  הצדקנית 
אמסנא  אב"ד  זצללה"ה  הולנדר  דוד  נתן 
בגאליציה. שהיה בנו של הגה"ק רבי יוסף 
תלמיד  אמסנא,  אב"ד  זצ"ל  הולנדר  הכהן 
וש"ב של הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע 
הרבנית ע"ה היתה מפארי היחס נכדתם של 
שרפי מעלה גאונים קדושים, נכדת הרה"ק 
ה"קדושת  זי"ע,  מלאשקאוויץ  פייווש  רבי 
ישראל  והאוהב  מבארדיטשוב.  לוי" 
קדישא  מהחבריא  רבים  ועוד  מאפטא, 

ותלמידי הבעש"ט. 

תורה בעי צלותא
חוזר  היה  זצ"ל  רבנו  כי  רב  בדגש  יצויין 

ומספר בשיחות קדשו להדרכה והתעלות בתורה, 
לו  היה  שבנערותו  עצמו  על  חמד,  בחורי  בפני 
ראש מאוד חלש, עד שאחיו היו אומרים לו שחבל 
'ברכה  בבחינת  זה  כי  ללמוד,  שלו  המאמץ  על 
בהתמדה  ולמד  וחזר  התעקש  הוא  אך  לבטלה', 
ביגיעה  בתורה  ועמל  ישב  ולילה  יומם  עצומה, 
רבה, עד שבאחד הימים כאשר שפך ליבו לפני בורא 
שצריך  מה  רק  שיזכור  וביקש  הפציר  עולמים,  כל 
לזכור. מאותו יום נפתחו לו שערי תורה ואורה, וכל 
ובמעשים  ותפילה  בתורה  רק  נתונים  היו  מעייניו 

טובים. 

ימי בחרותו בטשרנוביץ
למעשה, התמדתו המופלאה של רבנו החלה עוד 
שבימי  בעצמו  רבנו  סיפר  פעם  בחרותו.  מימי 
שבוע  כל  במשך  לסיים  עצמו  על  קיבל  בחרותו 
התגוררו  לשמחתו  גמרא.  דפי  ארבעים  ושבוע 
בטשערנוביץ 'משפחת סאבסקי' ידידי בית אביו 
היו  לפעם  ומפעם  ונגידים,  יכולת  בעלי  שהיו 
רוכשים עבור רבנו ספרים רבים בכל מקצועות 
מקצעות  בכל  עצומה  ידיעה  רכש  וכך  התורה 

התורה, סיפרו על בני המשפחה האלו שבמשך 
לישון  סדר  לעצמם  עשו  ימים  מאות  כשלוש 
בשעות היום, ובמשך שעות הלילה היו הולכים 
איתמר  רבי  הרה"ק  אביו  של  מדרשו  לבית 
מנדבורנא זי"ע ועמדו בעזרת הנשים לראות את 
רבנו יושב והוגה בתורה בקול נעים. מכיון שהיה 
קולו  את  לשמוע  גדול  ותענוג  חיות  מזה  להם 
הנעים, התמידו בני המשפחה ההיא ללכת במשך 

כשלוש מאות לילות לשמוע אל הרינה. 

לימוד  בסדרי  גדוש  היה  רבנו  של  יומו  סדר 
וכלה אחר  יומו החל לפנות בוקר  למכביר: את 
חצות הלילה. בדרך כלל לא היה עולה על יצועו 
לפני השעה אחת או שתיים בלילה, כשעד אז היה 
היה  ובקושי  תלמודו,  על  בנעימה  ושוקד  יושב 
ג' שעות רצופות. דרכו היתה לקום  ישן בלילה 
משנה  היה  ולא  בוקר  לפנות  חמש  בשעה  כבר 
לו כלל מתי הלך לישון בלילה הקודם. יש לציין 
על מנהג מופלא שהיה לו לרבנו, שכשהתעורר 
משנתו לא המשיך לישון כלל ומיד היה קם, לכן 
כשהיה לפעמים מתעורר בשעה ארבע או אפילו 
כארי  מתגבר  היה  בוקר,  לפנות  שלוש  בשעה 
לימודיו  לסדרי  חוזר  ומיד  ידיו  ונוטל  ממיטתו 
לישון  הולך  כשהיה  קודם.  שעות  כמה  שהפסיק 
בלילה, לא היה סוגר את הגמרא, אלא היה משאיר 
שמיד  כדי  מגבת,  עליה  ומניח  פתוחה  הגמרא  את 
שפסק  היכן  ללימודיו  לחזור  יוכל  ממיטתו  שיקום 

ללא השתהות יתר.

עדותו של מרן הרה"ק 
מריביניץ זי"ע

מהרה"ק  ששמע  הי"ו  וידער  דוד  הרב  סיפר 
מריבניץ זצוק"ל שבעת שלמד שחיטה שהה חצי 
רבי  הרה"ק  בבית  והתאכסן  בטשערנוביץ,  שנה 
של  שבית  התבטא  הדברים  בתוך  שפע"א  לציין  )יש  איתמר 
שם  והיו  המובנים',  בכל  שטוב  רעבישע  'א  היה  איתמר  רבי 
'הזוטשקער  ואמר:  וכו'(,  קהל  לקבלת  ואנשים  אורחים 
רבי בנו של רבי איתמר היה בחור בן י"ג 
שנים, והיה יושב בפינתו בביהמ"ד של אביו 
שהיה בתוך ביתו, ולמד בהתמדה עצומה, 
לא עניין אותו שום דבר ממה שנעשה שם, 
כשהתגורר  אח"כ  )בשנים  ה'.  ועבודת  תורה  רק 
רבינו בבארא פארק היה מגיע הרה"ק מריבניץ להתפלל 

בבית מדרשו של רבינו והיה ביניהם קשר של ידידות(.

רבו רבי בנציון כ"ץ רבה 
של טשרנוביץ

למורו  רבינו  התקשר  וחזק  אמיץ  קשר 
הרב  ה"ה  טשרנוביץ'  עיר  של  רבה  ורבו 
שהיה  זצ"ל  כ"ץ  ציון  בן  ר'  הצדיק  הגאון 
מגדולי הדור, ואכן בנתיבות רבו ואורחותיו 
בצדקת  שסלל  קל  בית  העולה  במסילה 
למדריגות  רבינו  הגיע  וקדושתו  תורתו 
נפלאים בהתמדה ובגאונות לעשות לילות 
רבינו  והיה  לתורה  רגע  כל  ולנצל  כימים 
כי  שהות  אין  שאפילו  רבו  בשם  אומר 
ראוי  ג"כ  ולסגרה  הגמרא  את  לפתוח  אם 

לעשות כן. 
ניגש  אחת  שפעם  מספר  היה  זי”ע  רבינו 
אליו רבו ואמר לו שבכל עת כשעולה לדוכן 
לברך ברכת כהנים אינו מסיח דעת ממנו. 
שאתה  מפני  כי  דבריו  את  לנמק  והוסיף 
נולדת בעיר כזו ונתגדלת שם ועם כל זה 
נתעלית בניתוק מוחלט מהווית העולם הזה 

לכן אוהב אני אותך אהבה יתירה.
הש”ס  כל  רבינו  כבר  סיים  חתונתו  לעת 
המבחן  בכור  ועמד  השו”ע  חלקי  ד’  וכל 
זצ”ל  כ”ץ  ציון  בן  רבי  הצדיק  הגאון  אצל 
הנ”ל, וסמך ידו עליו והאציל עליו מהודו, 
כשהוא מעטר אותו בעטרת סמיכת חכמים 

ובהורמנא דרבנן להורות הוראה בישראל.
בעבודתו  רבינו  המשיך  חתונתו  אחר 
עצמו  והפריש  התורה  ובהתמדת  הקדושה 
כליל מן העוה”ז ומהמוניו, והרבנית נטלה 
להוריד  כדי  הבית,  כלכלת  עול  על עצמה 
של  פטירתה  ועד  הפרנסה  דאגת  מרבינו 

הרבנית לא ידע בצורתא דזוזי, 

על כסא האדמורו”ת
לאחר נישואיו שלחו אביו לכהן פאר כרב ולהנהיג 
את העדה בעיר וואשקוויץ, ושנתיים לאחר מכן 
עבר להתגורר בעיר זוטשקא ]פרבר במחוז טשרנוביץ[ 
המופלא  אורו  מדרשו  בית  את  לנהג  והתחיל 
ולהסתופף  לפתחו,  שהשכימו  אלו  לכל  אז  זרח 
יוקדת  להבה  באש  להתחמם  דחיי  אילנא  בצל 
ודביקות לוהטת והתלהבות דקדושה ולהתבשם 
את  בלהטם  שגרפו  הנעלות  ומתפילותיו  מזיוו 
כל הנוכחים, רבינו היה מרבה לגשת לפני עמוד 
אחת  ועל  ובמועדים  בשבתות  ובפרט  התפילה 
מעתיר  היה  בם  הנוראים,  בימים  וכמה  כמה 

מעומק לבו הטהור לישועת הכלל והפרט.

רועה נאמן לצאן מרעיתו 
בשנות הזעם

ההשמדה,  למחנות  הגירוש  גזירת  יצאה  כאשר 
הגיע  זוטשקא,  בעיירת  פשטה  גדולה  וחרדה 
לרבינו  בלו"נ  מקושר  אמיד  חסיד  רבינו  לבית 

כותב השורות מתברך ע"י אדמו"ר זצ"ל

רבינו מציג לכותב השורות דפי זכרונות תולדותיו ונס ההצלה שלו שכתב בימי 
חורפו לצורך פרסומם ברבים
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מרובה  השתדלות  שלאחר  לרבינו  ובישר  זי"ע, 
ופיזור הון תועפות הצליח להשיג אישור להבריח 
יחד עם כל בני משפחתו לבית אביו  את רבינו 
לרשעים  היה  לא  עדיין  שם  טשערנוביץ',  בעיר 
ימ"ש שליטה, יהודי יקר רוח זה אף שכר בדמים 
הנצרך  כל  את  שם  והכין  מיוחד,  קרון  מרובים 
ולהימלט על נפשו. רבינו  וביקש מרבינו למהר 
השיב לו על אתר, שלמרות שהוא מעריך ומחשיב 
מאוד את השתדלותו העצומה להצלתו, אולם אין 
באפשרותו לקבל ממנו טובה זאת, כי איך יוכל 
לנטוש את אחיו היהודים לבדם בעת צרתם. החל 
בקול  ולצעוק  מרה  לבכות  נאמן  שתדלן  אותו 
גדול היאך יכול רבינו לאמלל אותו בצורה כזאת, 
לאחר שהוא פיזר הון תועפות על הצלת רבינו 
הרי הכל כבר מוכן ומזומן בתוך הקרון ועל הרבי 
זעק  לפליטה,  נפשו  והיתה  ולנסוע  להיכנס  רק 

אותו חסיד בסערת רוחו, בתוך הדברים 
ואמרה  לחדר,  ע"ה  הרבנית  נכנסה 
אם  מעט  להתיישב  צריך  אולי  לרבינו 
בדיני  הכל  אחרי  זו,  הצעה  לדחות 
נפשות עסקינן, ענה לה רבינו במנוחת 
נפש במצב של היום רואה אני שהיותנו 
עם היהודים כאן נחוצה על מנת לחנך 
וזה דבר שאי אפשר לעשותו  ולהציל, 
ע"י אחרים, והשתדלן צועק מרה אבל 
רבינו זה פיקוח נפש, והרבנית ג"כ לא 
היתה רגועה ואמרה אולי למען הילדים 
צריך לעשות משהו, רבינו הרהר מעט 
לנו  עזרו  למעשה  ואמר,  נענה  ואח"כ 
לברוח  הזכות  לנו  וניתן  השמים  מן 
אנחנו  מה  רק  נפשינו  על  ולהימלט 
ישראל,  בני  אחינו  למען  כאן  נשארים 
ופנה  ניזוקים  אינן  מצוה  שלוחי  והרי 
ואמר  השתדלן  ואל  הרבנית  אל  רבינו 
אני מבטיח לכם כי בעזרת השי"ת איש 
מאיתנו לא יעדר, ואין לכם מה לדאוג, 

אז נחה דעתם, ונפרדו לשלום.

ויהי אחרי המלחמה
הזעם  לאחר המלחמה האיומה בשנות 
עלה בידו להגר לארה"ב ושם נתיישב 
רבינו  פארק.  בורו  בשכו'  יארק  בניו 

לא נח על זרי דפנה אלא מיד התחיל בפעילותו 
למען כבוד ה' וכבוד השבת כשברוב תושיה ומרץ 
ונצורות  גדולות  ופעל  השבת  למען  ועד  הקים 
למען שמירת השבת והצלת יהודים תמימים וגם 
לא תמימים מחילול שבת. כשהוא מצרף לארגון 
רבנים ואדמורים ידועי שם שסייעו בידו להפיץ 
מפגיעה  תועים  אחים  ולהציל  השבת  אור  את 
שבת",  "שומרי  כולל  הקים  אף  רבינו  בכבודה. 
כולל  כאן  גם  פתח  בארה"ק  ביקר  עת  ולימים 

"שומרי שבת".

אל ארץ חמדת אבות 
איתמר  רבי  הרה"ק  אביו  של  הסתלקותו  לאחר 
החליט  אביב  בתל  האחרונות  בשנים  שהתגורר 
רבינו כי הגיע הזמן לכך לעלות אל ארצנו הק' 
אלול  בחודש  לארץ  עלה  רבינו  בה,  ולהתיישב 
אביו  משכן  מקום  אביב  בתל  והתיישב  תשל"ג 
הרה"ק רבי איתמר זי"ע והחל לנהל את עדת ה', 
בבית המדרש "באר מים חיים" בשכונת יד-אליהו 

בתל אביב.

בעיר התורה והחסידות בני 
ברק

ברק  בני  מדרשו  בית  את  הקים  תשמ"א  בשנת 
ברח'  מדרשו  בית  לבנין  עבר  מכן  לאחר  ושנים 
וכולל  תורה  תלמוד  פתח  שם  חיים  מים  באר 

אברכים ומאוחר אף בנה בבנין מקוה טהרה.
לכל  פתוחה  היתה  ודלתו  ישועות  כפועל  נודע 
השנים  וברוב  היממה,  משעות  בכל שעה  יהודי 

לא הסכים לסדר "שעות קבלה" כשהוא טוען כי 
מיידי  באופן  וישועה  לעצה  זקוק  והיהודי  יתכן 
הדבר  יעורר  תדיר  פתוחה  בזכות שדלתו  ואולי 
תלוי  יהיה  לא  אצלו  שגם  הבוי"ת  אצל  רחמים 
בשעות קבלה אלא תמיד יהיה שעת רחמים ועת 

רצון.

הקמת "וועד השבת" 
שהצילה נפש יהודי מזולל

גדלותו  לצד  כי  העובדה  ומפורסמת  ידועה 
מגדולי  רבנו  היה  ד',  ועבודת  בתורה  העצומה 
המעוררים בדור האחרון, על פרצות רבות שראה 
ואם  ישראל,  במחנה  שהשתרשו  לבו  לדאבון 
כיום בימינו מתמודדים גדולי ישראל עם פרצות 
שונות, הרי שבימי חורפו של רבנו כשבעים או 

יהודים  נגד  עוז  בכל  רבנו  לחם  שנים,  שמונים 
שלא שמרו שבת כלל ועיקר, כאשר לכך השקיע 
רבנו את כל כוחותיו לשכנע אותם לשוב אל דרך 
הישר והטוב, להצטרף ללגיונו של מלך ולהיות 

משובתי שבת וקוראי עונג. 

השיק המובטח שעורר את 
הניצוץ הפנימי

סיפור נוסף על אחת ממערכותיו של רבנו זצ"ל 
למען קדושת השבת, סיפר הרב אליעזר אייכנטל 
ז"ל - מנהל מוסדות 'יגדיל תורה' בארה"ב, שזקנו 
ר' פישל השתתף בפעילות של רבנו למען סגירת 
החנויות בבורו-פארק והביא כמה עובדות מימים 
כדי  החנויות  לאחת  רבנו  נכנס  אחת  פעם  אלו. 
היהודי  אך  בשבתות,  החנות  את  לסגור  לשכנע 
ח"ו  ואינו  כספי  הפסד  לו  שיהיה  טען  המוכר 
מהכנסתו  לגרוע  יכול  אינו  גם  אבל  להכעיס, 
שבוע  שבכל  להסכם,  אתו  הגיע  רבנו  השבועית. 
והמוכר  ההפסדים  את  לכסות  כסף  סכום  יקבל 

הסכים בחפץ לב.
כעבור שבוע, כאשר קיבל מרבנו את השיק, אמר 
לו רבנו שאין זה יושר שהוא מקבל כסף בשביל 
הוא  שאם  ממנו  וביקש  דבר,  שום  לעשות  לא 
יושב בטל ביום זה, לכל הפחות שיגיע להתפלל 
בבית הכנסת. תחילה אמר האיש שהוא מתבייש 
כי הוא לא יודע מה הוא יעשה שם, אך רבנו אמר 
לו: "אם כך תבוא אלי לביהמ"ד שלי ואני כבר יראה 

לך מה לעשות, אין לך שם ממי להתבייש". 
שם  להתפלל  היהודי  הגיע  הבאה,  בשבת  ואכן 
על  נשכב  התפילה  ואחר  ובבוקרו,  שב"ק  בליל 

על  וסיפר  שליש,  ובדמעות  בבכיות  הרצפה 
ילדותו לפני המלחמה ששמר תורה ומצוות ולמד 
בישיבה[  עמו  שלמדו  ישיבות  ראשי  כמה  ]ופירט  בישיבה, 
ואח"כ כשהגיע לאמריקה, כבר שנים שאינו מניח 
תפילין ואינו שומר שבת, ועכשיו הכל התעורר 
אצלו. ניגש האיש לרבנו והודיע לו חד-משמעית, 
ואינו צריך  יפתח את החנות בשבת  שהוא כבר לא 
את השיק, אך מפני שלום בית היה מקבל מרבנו שיק 
בכל ער"ש והיה מראה את השיק לזוגתו ואח"כ קרע 

אותו. 

אמונה ובטחון – ופדיון 
לצדיק

בס'  ובפרט  רבנו  של  הקדושים  בספריו  המעיין 
ליבו  על  וישים  יראה  התורה,  על  יצחק'  'נחל 
מענייני  מאמרים  הרבה  בו  פזורים  כי 
להעיד  יכול  גם  וכך  וביטחון,  אמונה 
שיכלו  בצילו,  להסתופף  שזכה  מי  כל 
כולו  כל  כי  במוחש  אצלו  לראות 
'המאורות  בספרו  אמונה'.  שטיק  'איין 
כותב  תש"ז,  בשנת  הגדולים' שהדפיס 
רצון  "ויהי  וז"ל:  הספר  בסיום  רבנו 
שנזכה לאמונה  מלפני אבינו שבשמים, 
שלימה באמת אנחנו וכל זרעינו עד סוף כל 
הדורות, וידוע מזקנינו הקדוש הבעש"ט 
ז"ל, שע"י האמונה בחסדי ד' ב"ה נמתקים 
הדינים ומתבטלים כל הרעות ונעשה הכל 
טוב וחסד, וכן נזכה כולנו במהרה דידן 

עדי עד בכלל כל ישראל אמן ואמן".
רבינו סיפר ששמע מאביו הרה”ק רבי 
בשם  שאמר  זי”ע,  מנדבורנא  איתמר 
מקרעטשניף  מאיר’ל  רבי  הרה”ק  אביו 
ההשגחה  את  יש  רבי  שלכל  זי”ע, 
פלוני.  סכום  יביא  פלוני  שיהודי  שלו, 
זה  שיהודי  מה  שכל  קורה  ולפעמים 
נצרך לישועה, הוא אך ורק כדי להביאו 
לידי נתינה, וכשנכנס ונותן פדיון לצדיק, 
חושב  והלה  לתיקונו,  הדבר  חזר  ממילא 
הוא  דבר  של  ולאמיתו  כאן  יש  שמופת 
את  שהשלים  שלאחר  פשוט,  חשבון 
המצב  חזר  ממילא  הצדיק,  אל  נתינתו 

לקדמותו.

חשבון הנפש שמנע את 
הניתוח

הרבה  בענוותנותו  ומפורסם  נודע  היה  רבנו 
ומידות  מעלות  לצד שאר שלל  רוחו,  ובשפלות 
סיפר  ולתהילה.  לשם  בקרבו  ששכנו  טובות 
מנאמני  שהיה  הי"ו,  לידר  שלמה  ר'  הרה"ח 
לרבנו  שערכו  שבעת  זצוק"ל,  רבנו  של  ביתו 
בהיותו  לניאדו  החולים  בבית  הבדיקות  את 
מבדיקת  מאוד  הרופא  התרגש  לתשעים,  קרוב 
לרבנו  וניגש  הלב  פעילות  על  שמראה  הא.ק.ג. 
עם הבדיקה ואמר לו: "כבוד הרב, הלב שלכם עובד 
כמו לב של תינוק, אני אף פעם לא ראיתי לב כל-כך 
בריא כמו שלכם". ענה לו רבנו בפשטות: "כן, אני 
יודע מזה". הסתכל עליו הרופא בתמיהה ורבנו 
שום  לי  היתה  לא  פעם  אף  "כן,  לו:  לומר  המשיך 
קנאה על אדם כל שהוא, ואם כן הלב לא צריך לקבל 

הפרעות בתפקוד..."
סיפור  על  המשפחה  בני  מספרים  לכך,  בדומה 
מופלא ביותר שאירע לרבנו בשנת תשל"ח, ממנו 
עם  ושנותיו  ימיו  כל  חי  היה  איך  לראות  נוכל 
חשבון הנפש מדוקדק ביותר. היה זה בעת שרבנו 
זצוק"ל היה מאושפז בבית החולים הדסה בתל 
ברגליו.  רבות  ממנה  שסבל  מחלה  עקב  אביב, 
הרב נתן ברכר ז"ל שהיה ממתפללי בבית מדרשו 
מחשובי  והיה  אביב  בתל  אליהו  יד  בשכונת 
דאג  זה,  חולים  בבית  רפואה  בענייני  העסקנים 
להביא רופאים ופרופסורים מומחים שבדקו את 
מנוס  שאין  אחד  פה  קבעו  הבדיקות  ואחרי  רגליו 

מלנתח אותו ולקטוע את רגליו. 

אדמו"ר מזוטשקא זצ"ל עם האדמו"ר הישועות משה מויז'ניץ בעת שביקר במעונו
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רבנו החל בתהליך ההכנה לניתוח ובלילה שלפני 
הניתוח עשה לעצמו חשבון הנפש, שאם הקב"ה 
הביא עליו גזירה זו, אין להרהר אחריה ח"ו. אך 
כן הרהר רבות במחשבתו הק' על מה עשה לו 
ד' ככה, ואז האירו עיניו ועלה במחשבתו שהיות 
החיים  עצי  אשר  תורה  ספר  יש  מדרשו  ובבית 
ש"זה  והיות  בו,  מלקרוא  נמנעו  כך  ומשום  רופפים 
ונתרשלו בתיקון  כן היות  ספר תולדות האדם", על 
רבנו  קם  מיד  כנגד מידה...  גם כאן מידה   - הס"ת 

ועשה מעשה נועז. 
בחשאי עזב את בית החולים בלי שירגישו בכך 
בתל  מדרשו  לבית  ונסע  מונית  לקח  הרופאים, 
לקח  הס"ת,  את  והוציא  לביהמ"ד  נכנס  אביב, 
המחט  את  בביהמ"ד  הספרים  כורך  של  מהארגז 
והחוט, גלל את הס"ת מצד אחד למשנהו וחיזק היטב 
את הקלף לעצי חיים. ]לימים כשרבנו סיפר את המעשה, 
ציין שהדבר היה כרוך במאמץ רב ובמסירות נפש ממש, כי היה 
של  עזרה  ללא  צד  אל  מצד  בעצמו  הס"ת  כל  את  לגלול  צריך 
זצ"ל  כי לא רצה להעיר את בנו אדמו"ר מזוטשקא  מאן דהוא, 
שהתגורר בקומה של עזרת הנשים או את אחד המקורבים שישן 
בביתו[. לאחר מכן הכניס את הס"ת לארון הקודש 
הכוחות  באפיסת  תשוש  החולים  לבית  ושב 
כי  עולמים,  כל  בריבון  רבה  ובאמונה  בביטחון 

בעזרתו יתברך סרה הגזירה.
ויהי למחרת. כאשר באו להכין אותו לניתוח, אמר 
רבנו לר' נתן ברכר כי לא ירשה להתחיל בהכנות 
והערכה  צילומים  שוב  יערכו  שלא  עד  לניתוח 
רפואית מחודשת. ר' נתן הפעיל את קשריו לערוך 
שוב את הבדיקות והצילומים, ונדהמו כולם לראות 
כי מספיק למרוח כמה משחות וכן לחבוש את רגליו 

עם תחבושות אלסטיות, וכן שישגיח ללכת הרבה. 
כשהוא  המעשה  את  רבנו  סיפר  מכן  לאחר  רק 
מוסיף שמכך יש ללמוד יסוד גדול ועיקר, שאם 
עושים חשבון הנפש כראוי וכנכון, אפשר לתקן 

ואפשר להציל. 

מופת של מידות 
- בריאות, לא על חשבון 

חשש פגיעה ביהודי 
מזוטשקא  שלמה  רבי  הרה”צ  נכדו  מספר 
מידותיו  על  נוסף  מעשה  שליט”א  ירושלים 
התרומיות של רבנו שהיה מוכן לסבול סבל 
רב הפוגע בבריאות גופו ובלבד שלא לפגוע 
לאחר  “שנים  מישראל.  איש  בשום  חלילה 

מכן כשרבנו כבר התגורר בבני ברק, שוב סבל 
על רגליו והרופאים אמרו לו שהוא צריך ללכת 
הרבה ועדיף שילך במדרגות, כדי לעשות פעולות 
תקופה  באותה  הדואבות.  רגליו  עם  גופניות 
לביתו  בסמיכות  אלחנן’  ‘רמת  שכונת  את  בנו 
של רבנו, שם היו בניינים של ארבע קומות עם 
מעלית. רבנו היה הולך עם אחד הגבאים או נכדיו 
לטייל מעט עד לשכונה, שם היה עולה במעלית 
כמה  עשה  כך  ברגל,  ויורד  הרביעית  לקומה 

פעמים ושב לביתו. 
“לאחר מכן היתה תקופה שרבנו הלך מדי ערב 
ל’שפאציר’ - טיול בסמיכות לביתו כרבע שעה 
רבנו  את  לקחת  כשבאו  אחד  יום  גופו.  לבריאות 
הולך  שאינו  ואמר  ללכת  סירב  הקבוע,  ל’שפאציר’ 
יותר. כמה שדיברו עמו על חשיבות הדבר עבור 
הרופאים  דברי  את  לפניו  והזכירו  רגליו  הצלת 
שב”ה רואים שיפור, לא עזר מאומה. ואכן מאז 
אם  אלא  ל’שפאציר’,  שנים  כמה  יותר  הלך  לא 
הזדמן לו שהלך לשמחה באזור, לפעמים רחוקות 

הלך ברגל. 
“יום אחד דיברתי עמו אודות נושא חשוב והיה 
נצרך לעשות איזו פעולה שהיו צריכים לעשותה 
שהוא.  כל  באדם  לפגוע  שלא  כדי  בעדינות 
שנים  כמה  לפני  זוכר  “אתה  רבנו:  לי  אמר  אז 
אמרתי  ערב?”  מדי  ל’שפאציר’  הולכים  שהיינו 
לו שבוודאי זוכר אני. הוסיף רבנו ושאלני: “אולי 
בשלילה.  השבתי  הפסקתי?”  מדוע  אתה  יודע 
חיזוק  להיות  דברים שצריכים  רבנו  אז  לי  אמר 

וספר מוסר לכל אחד ואחד – וכה היו דבריו: 
הצטרף  ב’שפאציר’,  כשהלכנו  הימים  “באחד 

אלינו אחד מהשכנים שנהנה מאוד ללכת בצוותא 
עם הרבי מזוטשקא בטיולו וגם היה מדבר אתי 
זה  יהודי  הזמן  במשך  אגדה.  ודברי  טעם  דברי 
והיה הולך בסמיכות אלי  ]מקורב[  ‘היימיש’  נהיה 
או  הנכדים  אחד  כאשר  אחת,  ביד  והחזיקני 
היה  זה  יהודי  השני.  בצד  הולך  היה  המשמשים 
סייעתא  צריך  הייתי  עמי  הלך  וכאשר  קצת  צולע 
דשמיא שלא ליפול חלילה, כי לי עצמי אין כ”כ שיווי 
אך  ב”ה,  בסדר  הכל  היה  רגיל  וכשהלכתי  משקל 
כשהוא החל להחזיק אותי, היה מנענע אותי בחזקה 
ובכל פסיעה הייתי מרגיש שעוד פסע פסיעה קטנה 

אנו נופלים יחד על הכביש”. 
מיוחדת:  שעה  באותה  לפניי  ושח  רבנו  “הוסיף 
“כדי שלא לביישו חלילה וחס, לא רמזתי שום דבר 
עם  לרפואתי,  מועילה  שההליכה  שידעתי  ואפילו 
ואל  האש  לכבשן  עצמו  את  שיפיל  מוטב  זאת  כל 
ילבין פני חברו ברבים. ואפילו שיכלו לעשות זאת 
בדרך כבוד, לנסוע עם המכונית לפארק מרוחק 
את  שם  ולעשות  העיר  בקצה  נוח  מקום  או 
ולא  להפסיק את ההליכה  ה’שפאציר’, החלטתי 
סיפרתי את הטעם לאדם בלתי היום, כדי שתדע 

להתנהג בעדינות בנושא שדיברנו”. 

יום הצלתו - ה’ בניסן
בית  ואוהדי  חסידי  חוגגים  רבות  שנים  במשך 
זוטשקא את יום הצלתו של האדמו”ר זי”ע מחבל 
התליה אצל הצורר הנאצי בימי מלחמת העולם 
השניה. בעת סעודת ההודיה נהג הרבי זי”ע לילך 
לבוש בבגדי שבת והיה מספר את סיפור הצלתו 
ברגש רב, אנו מביאים את סיפור גלגול הצלתו 

כפי שכבר פורסם במכתבי העת:
חודש  בשלהי 
תש”ד  אדר 
השואה  בעת 
על  שעברה 
ישראל  כלל 
 , ה פ ו ר י א ב
אלפים  נדדו 
ממקום למקום 
מסתור  לחפש 
הנאצים  מפני 
שמם.  ימח 
רבי  הרה”ק 
אייזיק  יצחק 
מזוטשקא זי”ע הוגלה עם אנשי קהילתו מזוטשקא 
ליעד בלתי נודע, וכך נדד עם בני משפחתו ואנשי 
קהילתו והגיעו לעיירה באלטע, שם קיבלו אותו 
כמה יהודים מפוחדים שאמרו לו שהוא לא צריך 
שום  עושים  לא  לרבנים  כי  במסתור,  להתחבא 
דבר. הרבי קיבל בית שהיה בו מקלט, שהכניסה 
אליו היתה דרך החצר, ובבית היה חור ברצפה 
ממנו יכלו להשתחל למקלט. הרבנית אמרה לרבי 
נצרך  יהיה  והמקלט  יום  שיגיע  חושבת  שהיא 
לשימוש, וע”כ בנו של הרבי, מאיר’ל ]כיום האדמו”ר 
כבר  שהיה  בוויליאמסבורג[,  המתגורר  שליט”א  מקראקאס 
בחור אחרי הבר מצוה, לקח מסור וכמה חתיכות 
הניחו  עליה  ברצפה,  מוסתרת  דלת  ועשה  עץ 
העליונה  בקומה  גר  הרבי  מיטה.  ועליו  שטיח 
ובמקלט החביא יותר משבעים אנשים, והרבנית 
ושתיה לפי כמה שיכלו  מזון  נותנת להם  היתה 
הסתירו  למקלט  החיצונית  הכניסה  את  להשיג. 

ע”י ארגזים וחפצים שונים. 
באחד הימים, היה זה ביום ערב ר”ח ניסן תש”ד, 
נכנסו  תהלים,  ואמר  בבית  הרבי  שישב  בעת 
לבית שני חיילים נאצים וקצין מעליהם. השלשה 
אמרו  כך  אחר  החדרים,  בכל  והסתובבו  נכנסו 
לרבי  ניגשו  הם  בחוץ.  לחכות  והילדים  לרבנית 
ענה  והרבי  עכשיו?  עושה  אתה  מה  ושאלוהו: 
]איך בעט גאט![. ואז אמר  להם שהוא מתפלל לה’ 
לך”,  לעזור  יכול  הוא  מה  נראה  “נו,  הקצין  לו 
ולקח את התהילים וזרקו מהחלון לחצר. לאחר 
אחד  קצה  וקשר  אתו  שהביא  חבל  לקח  מכן 
בימים  הבתים  בגגות  שהיתה  הגדולה  בקורה 
קשר  עשה  השני  ובקצה  לרעפים,  מתחת  ההם 

עם עניבה והשחיל את זה על צווארו של הרבי. 
הרבי ניסה להתנגד, אולם הנאצי הראה לו שהוא 
את  השחיל  שהנאצי  לאחר  ממנו.  יותר  גיבור 
בזלזול,  צווארו של הרבי, אמר לרבי  החבל על 
רגליו  על  קם  הרבי  שלך”.  מה’  תבקש  “עכשיו 
ואמר וידוי במתינות ובהתעוררות גדולה, ובזמן 
שהרבי אמר את הוידוי הסתכל הקצין כל הזמן 
והרבי  מספיק”,  “נו,  אמר:  ואח”כ  מעלה,  כלפי 
ואז הסתכל הנאצי עוד שתיים- שלש  התיישב. 
דקות למעלה ואמר לחיילים להוריד את החבל, 
ואמר: “נו, נשאיר אותו בחיים”. אז הוציא אחד 
החיילים מספריים וביקש מהקצין לגזוז לרבי את 
הזקן והפאות, והקצין בעט בו וזרק אותו לחוץ 

ואמר לו: “אמרתי לא, אז לא!. 
אומר  שהקצין  הילדים  שמעו  לחוץ  כשיצאו 
לחיילים כי פחד שה’ יעניש אותו ולכן לא נגע 
בו לרעה. הרבי אמר לילדים להביא את התהילים 
מהחצר ונישק אותו בדבקות, ואמר לילדים שהוא 
עצמו לא פחד אפילו לרגע מהם. אבל הרבנית כן 
פחדה ולכן לא הרשתה לרבי להשאר בדירה, ועל 
כן ירד כבר באותו יום למקלט והצטרף לשבעים 
האנשים שהתחבאו שם. למחרת הגיעו שוב כמה 
להם  אמרה  והרבנית  הרבי,  את  וחיפשו  חיילים 
שלפני שעה לקחו אותו לעבודה, ומאז הלכו ולא 
שבו עוד. כל זה היה בערב ר”ח ניסן, אבל את 
יום ההצלה קבע הרבי זיע”א ליום ה’ ניסן. ימים 
ספורים לאחר מכן הגיעו הרוסים והנאצים ברחו 
הפסח  לחג  עד  ליהודים.  מעט  הוקל  ואז  משם, 
ימים אח”כ לא הספיקו עדיין להכין  שחל כמה 
הרבה מצות, אבל כבר הגיעו קצת משלוחי מזון 
יין לא הספיקו  אך  והספיקו להכין מעט מצות, 
שבהם  מהמים  כוסות  ארבע  שתו  ולכן  להכין, 
כוסות...  הד’  לזכר  אדמה,  התפוח  את  בישלו 
הצדקנית  הרבנית  חלתה  קצרה  תקופה  לאחר 
שאלו  אמרו  והרופאים  הרבי,  אשת  חנה,  מרת 
התאמצה  כנראה  היא  שלה.  האחרונות  השעות 
מדי קשה בימי המלחמה, הן בלהשיג דברי מאכל 
תלאות  והן משאר  במקלט  אלו שהתחבאו  לכל 
ואמרו  מסביב  עמדו  כולם  כאשר  המלחמה. 
נשמה,  ליציאת  והמתינו  דמעות,  עם  תהלים 
תדאגו  “אל  ואמרה  וחייכה,  פתאום  התעוררה 
מהעולם”...  הולכת  לא  אני  עמכם,  נשארת  אני 
וסיפרה שראתה את עצמה הולכת בעולם העליון, 
לכיוון  לרוץ  והחלה  גדול,  אור  מרחוק  וראתה 
האור, ופתאום הרגישה יד שתופסת אותה בחוזק 
בידה, והסתובבה וראתה את אביה הגאון הצדיק 
רבי נתן דוד הכהן הולנדר זצ”ל אב”ד אמסאנא, 
שנפטר שבע שנים קודם לכן, ]ביום כ’ סיון תרח”ץ[ 
ואמר לה: “חנה’לה, מה את מחפשת פה, תלכי 
בחזרה! אני עוד רוצה שיהיה לי שם אצלך”, ואז 
התעוררה. שנה לאחר מכן ביום המיוחס ב’ סיון 
תש”ה נולד בנה בן הזקונים ה”ה האדמו”ר רבי 
זקנו  שם  על  שנקרא  זצ”ל,  מזוטשקא  דוד  נתן 
אב”ד אמסאנא זצ”ל, והרבנית חנה ע”ה האריכה 

ימים עד ליום ט”ז טבת תשמ”ב. 

בהאי קטירא איתקטר
רבינו נסתלק למקום מחצב הנשמות מתחת כסא 
הכבוד ביום י”ד תמוז תש”ס והוא בן צדי”ק-גימל 
שנים, זקן ושבע ימים, ונטמן עם דמדומי שקיעת 
החמה ב”אוהל” ציון אביו הק’ רבי איתמר זי”ע 
אשר במרומי הר-הזיתים אל מול מקום המקדש, 
עדי יקיצו וירננו שוכני עפר. הותיר אחריו מורשת 
את  המאירים  ורבנים  אדמורי”ם  בנים  מפוארה 

הארץ ויושביה.
בשבח  ולספר  להאריך  יש  וכהנה  כהנה  עוד 
ישראל,  של  ואוהבם  רבם  של  וקדושתו  גדלותו 
ל-100  קרוב  במשך  השפל  עולמנו  את  שהאיר 
שבערה  ד’  וברוח  כפיו  בתבונות  כאשר  שנה, 
בקרבו ובכל עצמותיו, הרבה לפעול ולתקן בקרב 
מחנה ישראל, הן בגדרי הקדושה והצניעות, והן 
בהקמת מפעלי תורה וחסד בכמה מקומות, ועל 

כולם יאמר: זכר צדיק לברכה. 

חותם רבינו בעת כהונתו בזוטשקא 
שע"י טשרנוביץ שהייתה ברומניה 

ואת זה רואים בתוצאות, שמי שחיפש את ההקלות, אינו 

מעצמו  שהקריב  ממי  בניו  בחינוך  הצלחה  כך  כל  רואה 

עבור חינוך הבנים.

לו  אוסף  בנו  את  שראה  אבא  שהיה  מספרים  מחנכים 

פרוטה לפרוטה, שקל לשקל, ואינו קונה לו מאומה בכסף 

את  הבן  שואל  אחד  יום  ולא ממתקים,  צעצועים  לא  זה, 

שהבן  חשב  האבא  לשעה,  מקבל  אתה  כמה  אבא,  אביו, 

רוצה לצאת לעבוד, ומי יודע מה הם פשר השאלות, ואז 

שתי  לי  להלוות  לך  יש  אבא,  שואל,  בנו  את  האב  שומע 

שקלים, שואל אותו האב, לשם מה, והבן אומר לו, תלוה לי 

את הכסף ואז אומר לך, האבא נותן לו, ושוב שואל הבן 

כמה האבא מרוויח לשעה, עונה לו האבא, ארבעים שקלים 

לשעה, אומר לו הבן, אם כן חסר לי עוד שקל אחד, האבא 

כבר לא יכול להתאפק ושואל אותו, למה חסר לך הכסף, 

ואז הוא שומע את בנו עונה לו, אני רוצה שתתן לי שעה 

מזמנך, במקום ללכת לעבודה, ואני אתן לך ארבעים שקל 

לשעה.

הנתיבות שלום אמר על מה שאומרים בסליחות 'עשיקי 

אנן ובחשוכא שרינן', הנה ש' וס' מתחלפים, 'עסיקי אנן', 

אנו עסוקים מדאי, והתוצאה היא, 'ובחשוכא שרינן', שאין 

לנו זמן אפילו לילדים, וגם לעצמינו אין לנו זמן.

תקריב  לאבא,  לרמז  ויקרא,  בפרשת  מתחילים  ולכן 

מעצמך עבור הבנים שלך.

השיר על הקרבנות
שירת  היה  הקרבנות  בשעת  קרבנות,  של  ענין  עוד  ויש 

זה  אין  והשמחה,  השירה  ללא  קרבן,  להקריב  כי  הלוים, 

מצבים  עובר  ישראל  הכלל  הנה  רבותי!  מאומה, 

קשים ביותר, יש בתים שאין נשמע קול שירה, כי 
קשה לשמוח, אבל אין יודעים מה שאפשר לפעול 

על ידי השירה.
קלטת  בבית  שיפעל  כדאי  בבוקר  קם  כשהילד 
ולא רק  וכדומה, שישמעו צלילים,  של מודה אני 
הערות גערות וזירוזים, שהילד ישמע את השמחה, 
וזה מקל על הקרבנות, להתחיל את ההקרבה מתוך שירת 

הלוים, זהו דבר שמועיל מאד לחינוך הבנים.

ובכללות אנו צריכים לחזק את עצמינו בשירה ובזמרה, 

וכך עשיתי בביתי שבקשתי לקנות שלט יפה של "מזמור 

לתודה", ותלינו את זה בבית, ואני ממליץ לכולם לעשות 

כן, שיהיה בבית "מזמור לתודה".

כוחם של תשב"ר
שטפנשט,  מוסדות  בראש  העומד  שליט"א  הרב  ברשות 

שכולו  שליט"א,  ווייס  מנחם  הרב  החשוב  המנהל  ברשות 

והסבים  ההורים  הדגולים,  המחנכים  וברשות  חסד, 

השמחה,  חתני  הם  הלא  חביבים  ואחרונים  והסבתות, 

'בהעלותך את הנרות', שהם 'אל מול פני המנורה', הנרות 

של הקב"ה, שכל אחד רואה את אורם על הפנים, והמחנכים 

מדליקים אותם כדי שתהא שלהבת עולה מאליה.

החתנים החשובים מתחילים את תלמודם בפסוק הראשון 

בפרשת ויקרא, פרשת הקרבנות, ומהו הענין בזה, הנה היה 

אפשר להתחיל ללמוד עם הילדים בפסוקי יציאת מצרים, 

בקלות,  שבא  לימוד  זה  אבל  בראשית,  מעשה  בפסוקי  או 

אבל לימוד קדשים, הרי זה מהמקצועות הקשים בתורה,

 יש כאן אמירה לתלמידים בתחילת לימודם, לימוד שבא 

בקלות, בכך אין די, כי לימוד התורה אין זה דבר קל, וכמו 

יכנס  כן  לברית  שנכנס  'כשם  מילה,  בברית  שאומרים 

לתורה', הנה בשעת הברית מילה יש צערא דינוקא, ובאופן 

לעול  כשור  בתורה,  לעמול  צריכים  לתורה,  נכנסים  זה 

וכחמור למשא, ומשום כן מתחילים את הלימוד עם לימוד 

שאינו קל, עם פסוקי הקרבנות.

זהו   – חנוך  הקרבה,  מחייב   – חנוך  בדבר,  יש  רמז  עוד 

על עצמם  להקל  הורים שמשתדלים  יש  לפעמים  "ויקרא" 

בחינוך הבנים, ולכן שולחים את הבנים במקום קרוב לבית, 
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1 יד גי המ רו פמס  

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" מעקב בדרך "   "א ע פרק    

 : ענייני   תקציר 
דעה זו מביכה את  ור. הו צב החמ עקב המ   , סקה ההפ ומשגר מברק ובו הוא מודיע על  ע  ת ר , חיים שלום נ גש עם חברו אפרים זלמן פ י לא י כדי ש   , חנה עיל לחצים על אל"מ מ' מפקד המ , בנגי' מפ מתהדקת ב חיים שלום  טבעת החנק סבי 

 יע לו על החזרת השידוך.  משפחת הויזמן שרוצה להוד 
במסגרת  ו קשרים חזקים עם מחנות הצבא בכל האזור,  ויש ל   גוש דן מזון שעובד ב פק  מיודעו שמשי גלבוע ס הוא מציע את    הקם תקים עמו" " , רב מיילאך מקיים את המצוה של  רב משה יוסף מתקשה בשל זה בלימודו עם רב מיילאך 

   . את נחיצות המפגש  כשי להדגיש   רו רסטי מאד עבו ד מהלך    כעת שיש  לו  ז  ו מ ר י הוא    , ים זלמן להיפגש עמו אפר לו את הבקשה של    עמו ולהעביר   גש פ בודתו יוכל להי ע 
  'י שונאו של חיים שלום, הלה מחליט את הידיעה לבנג   הוא מעביר ך בזו זמנית  א   , להעביר לו את המסר ף ניאות חייל אחד  , אך לבסו באיתור   תקל בקשיים נ   אך   , לשטיין סגן חיים שלום פינק ברר מיהו  הוא מנסה ל   , שמשי מגיע למחנה 

 כב.  המחיר לא יע הצבא ו להעיף את חיים שלום מ יש לו אובססיה    , רתע מהמחיר אבל בנג'י לא נ   , רות י ש אבל ה להכניס לתמונה את מיסטר איקס מראשי המאפיה של תל אביב איתו הוא מתעסק לאחרונה. הלה מבקש מחיר גבוה  
 . את הקשר שלה עם ארוסה   הרוס אם תפסיק להיות שלוחה ל   , שונטי, בזה היא נותנת לה פתח לעשות פיוס ביניהן   על אביב מידע  לה  שתסגיר    ממנה ת  ע היא תוב   , דס ומתחשבנת איתה את ה   לינור פוגשת 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 
הו  מש   היא עושה , בכך לכל הפחות  שונטי אביב   ו ות חליטה שעדיף למסור קצת פרטים על א ט, היא ה לה פתח מילו   תנה לינור נ הדס חשה ש 

 של לינור.   המוצדק   הכעס ון  מינ את  שיוריד  

על כמה  רקד  כבר אז    , מעולם לא היה צדיק אבל  הקנאים,  רושלמי ממחנה  בחור י   אביב שונטי לשעבר בי  י ב היא סיפרה לה על הבליין התל א 
  את הכסף הגדול לא , כשהבין ש זה היה הדבר היחיד בו האמין   , רב   מטרתו העיקרית הייתה לצבור ממון   " ניק -כדאי " ה תמיד  הוא הי   , חתונות 
   . ההיא   תקופה ה י מ מול   הוא הכיר את   גדול, ה כסף  את ה שם יעשה  החילוני  מחנה  ל בור  החליט לע   , עני חרדי ה מחנה ה יעשה ב 

רת מהאצ"ל ולח"י שטפטפו להם  ת באותם ימים היו הרבה בחורים ירושלמים שנמשכו על ידי קבוצת חברי מח   , מו גם מולי חיפש את עצ 
  דרכו כדי לחדור בדרך כל שהיא נעזר  ,  היה גם אחד מאלו   לי מו ,  והאנגלים לשחרר את ארץ ישראל מידי הערבים    בראשם כי חייבים לעזור 

יעשו בו שפטים, אביב היה זה  הקנאים ש בני משפחתו ובעיקר מ תגובת  מולי פחד מאד מ ,  גם לטשטש את דמותו , הוא עזר לו  צ"ל מחנה הא ל 
שם  את ה ר אנונימי שקיבל  יצו ות  ך להי ו והפ את עצת   מץ שיעץ לו להפוך את עצמו לרעול פנים חסר זהות, כך לא יוכל איש לזהותו, מולי אי 

ר עם בני גילו כדי שאיש לא יוכל לעלות  התחב נמנע מל   , הוא כמה שנים   לחה יר את דמותו בהצ סת הצליח לה למזלו הטוב    " הרעול " המגוחך  
 . ומאנשי האצ"ל שמר עצמו לא להגיע לידי ידידות   על זהותו 

אלץ  ירה נ סר בר מחו   , בלי זהות שמית   יימו עליו שלא יוכל להתחייל א מפקדיו    , זהותו הוא היה חייב לחשוף את    , לא הייתה לו ברירה   בצה"ל 
 כך נהיה מולי פלד.    , הצמיד לו שם מעוברת   עוזי דהן ו  מפקד   , שמואל אייזנבאך   , שוף את שמו לח 

וותו הרבה  פוחיו, לה לדעת מה קורה לבן טי   יה חשוב לו ה   , הוא ידע לחדור לכל מקום בלי להיחשף   , ם ימים כל אות ב אחריו  עק שונטי  אביב  
  , ידע שלו ה להרחיב את  מעולם לא ניסה    , ה אינטליגנצי ר  ס ח בשל היותו    , דורך במקומו יב  וב, בעוד שהוא אב ט גילה שמולי מצליח יותר מדי  

הרבה  הוא השקיע    , דעת , מולי לעומתו היה תאב  אבל לא נרכשת   טבעית   יה אינטליגנצ לאביב הייתה    , ך המון משאבי שכל ושקדנות דבר שצור 
חל  ת ש לה כך הצליח    , חד מגאוני האסטרטגיה הצבאית א דו  אצל חברו עי ית  בא צ   אסטרטגיה הוא גם למד  בלימודים וידע כמה שפות,  

   . הנכונים מות  למקו 

הבין שכאשר    אביב רת וחכמה וגם בעלת אמצעים,  איתך, הוא ידע עד כמה את מוכש   דוך שעשה י ש הוציא אותו מהכלים כמו ה   כל זה לא 
למרות ההקצנה שלו כאשר    , החילונית רה  חב ב   תלוש די  מו  צ ע ש  ח   ) אביב הוא ( סס מעמדו של מולי בציבור החילוני, בעוד ש ב ת תינשאו י 

רק    שהם בזים לו בתוך לבם הוא ידע    , ח להיקלט בתוך החברה לא הצלי ,  מכובדות   כספיות   יכולות   ל בע פורסם  המה מ שמאלני ואיש בו   נעשה 
תל  תה בת  היי לא  נכשל פעם אחר פעם,  , אך  בטוח את הקן ה בת זוג להקים    למצוא לעצמו את מזלו  , הוא ניסה  פים לו בשל ממונו נ ח מת 

 .  כירו מוכנה לה ה  ת היי ש אביבית שמעריכה את עצמה  

אם יביא  לצלים  צ מ ן ב הוא היה מוכן לרפד את השדכ   , חילונית מכובדת   בחורה   , הכיר דרך שדכני צמרת עשה מאמצי על ל הוא    , לא נואש   אביב 
" (המעמד  סוסייטה י הי " ה זר בעיר   נטע וא  קלטו את הסחורה שלהם, ה לו שידוך הולם. אך לאחר תקופה הבין שהם מתחמקים ממנו, הם  

   . ם חרדים לשעבר ע   ים להתערבב לא מעוניינ הם    ון) י ל הע 

תם היחידה לשבור את  מטר   , קלישאות   ל לעתידם, הכ   דאגו קרבו אליהם והם י דים ית ורים שלהם שהם מאד מעוניינים שהחר כל הסיפ 
   . עה בגדול יעשה חייל ט ה ש חשב ה את הקווים מתוך מ כדי שלא תאיים עליהם, אבל מי שחצ   ה החרדית ר ב הח 

  , לא יקום   הוא חייב לעשות כל מאמץ שהשידוך הזה   " לך לא יהיה גם לי וגם  " יט  הוא החל   את לבו,   י שבר לעומת ההצלחה של מול   י שלו ש הקו 
 ה.  י ה יהיה מה שלא י 

א ידע עד כמה שאין לי  ו , ה עלי התביית  עלייך, מאותו רגע  שלך ויש לי הרבה השפעה  ודת מחקר קטנה הגיע לזה שאני החברה הטובה  בעב 
   . לי עזרה לי   כל פרוטה שנתן   , ני, אבל לא התנגדתי א הבנתי מה הוא רוצה ממ אותי בכסף, ל   נשמה, הוא החל לצ'פר פרוטה על ה 

י,  ב   באמון הרב שנתת   וד לבג   ה לא יכול ו שלי  ו שאת החברה הכי טובה  הסברתי ל   , טריז ביניכם   הכניס ל   , אליו   ע ילה לא רציתי לשמו אם בתח 
בפעם אחת    לפתע הכל פסק   , ותר מרווחים לחיות חיים י כבר התרגלתי    , לתת לי כסף   בפתאומיות סיק  הפ כש   רפה הוא ידע איך ללחוץ, ה   א ל 
   לי התראה. ב 

להרוס    , ד בראשו מ שכל מה שעו   " ה ש ו נמ " ה  בזתי לאות   י לב   בתוך   , ר מחפי   מק בעוני י ה אני לא יכולה להיות גיבורה ול ,  כל שאני קודמת    הבנתי 
דעתי לו שאני  הו   , נכנעתי מכניס   מוד מקצוע רוצה להתקדם לל ו   עוני מ ע, כאשר אני נחנקת  באמצ שר החיים שלי  א כ   החיים, אבל לשני את  

   אעזור לו בכל. 



2 יד גי המ רו פמס  

ון מסוים, היה מי שיידע  הוא עקב כנראה אחרי שניכם וידע שאת נמצאת באיזה משבר   . סחה על פרט שלא פ   הוא הכין תוכנית דקדקנית 
  ה להם איזה קשר עם הדת י ה ל לגדל ילדים שי כ ו הוא לא י גדול מכדי לגשר,    כם י ינ , המרחק ב מהמעשה שעשה   ותו שלמולי יש חרדה א 

   . אתאיסטית אשה  היא    מם כשא 

ת שנוחות  שעושה מצוו   " חצי דתי " רצה לשמור על שרידים ממנה, היה חשוב לו להיות מוגדר    מאד , אבל  מאד ביהדות שלו   קרר מולי הת 
ככל שהתאריך    תים ממנו, לא פחו יהיו    ו ל מעוניין שהילדים ש , הוא היה  וכשרות תפילין  כשבת    , י ת ד וית של  ו ת ת נותנו וות ש מור, בעיקר מצ לש 
 . רה ו עד צעד קדימה ונסוג שני צעדים אח לכן הוא צ   , יד אותו פח ה תקרב זה  ה 

תך הטובה לא היה,  בר פילו לי ח ו מידע שא היה ל   , אביב הכל ידע אותו    הכניס אותך לדיכאון מסוים, את   ולי אמת חותר מ ב   סר הידיעה לאן חו 
   טובה בשביל מלאכת ההרס שלו. תקופה כזו  ש   ידע עליכם, הוא    מידע   שבריר   ל כ   הוא קלט   , ודי ס י מחקר  עלייך  עשה    הוא 

בות  לו טיפת התחש לנית, אין  חו   ורה מפני מולי, להכניס לך בראש שהוא אנוכי בצ   להגביר את הפחדים שלך   , בנישה הזו הייתי אמורה להיכנס 
 חושב רק על עצמו.  ש אמיתי  רודן  התנהג כ יחשוש ל   יותר לא   , שייכת לו שכאילו את כבר  וא יחוש  ת יתמסד וה ברגע שהבי   , ת בזול 

,  מאד   ילה חשבתי שהעבודה תהיה קלה כך נאלצתי לטפטף לך אזהרות חמורות מפני השידוך הזה ולגרום לך לבסוף לעזוב את השידוך, בתח 
  ה שהוא בחר מסעד ות ב ש י כמה פג עמו  גשתי  פ יכך נ , לפ זוב את השידוך בנקל מוכנה לע ה ולא  ך נאמנ תוך לב בדרך הקשה, שאת ב   אבל גיליתי 

וכך לא    איש לא יעקוב אחרינו   , זו אין לתפרנים מקום הוא היה משוכנע שבמסעדה    , בדרכים נוספות איך מביאים את הפירוד תחבל  כדי ל 
 . שלך   תדעי שיש כאלו שבוחשים בקדירה 

  לי   לבגוד באמון שנתת   שים וכך הביא אותי לחוץ במקומות הרגי בל הנבל ההוא ידע ל כזו רעה, א י עושה לך  תי שאנ תאמיני לי שהרבה הצטער 
 . " ק מבכי נשנ " כשקולה    ם קול בוכי ב הדס    ה סיימ 

  לה שאלות שרצתה   ו הי   , תה להמשך השיחה , הן קבעו להיפגש בדיר קמעה   גרמה ללינור להתרכך   , בעיניים   " תנין דמעות  "   ם ע השיחה שנאמרה  
לינור רצתה לנצל זאת  מסויג מחדש,  על חטאה קיבלה אמון    תה , עכשיו שהדס התווד חליט ה ל , לבד היה קשה לה  עם אי מי התייעץ  ל 

 בספיקות בקשר לעתיד.   ב ו באשר מולי מותיר אותה ש   , ש להתייעץ איתה על המשבר החד 

 עליה לטפל בעניין.   תה איך מה דע   , כשישבו לשיחה בחדר סיפרה לינור על הבלגן שיש לה עם מולי ושאלה אותה 

שבה  היא ח   , ומתחשבת קטית  ר ו להיות ק הפעם  עליה    " עצת אחיתופל " לתת  שלא  נזהרה הדס    עם פושרין, הפ ב מי שנכווה ברותחין נזהר  
 ה. י ת ו באיטיות ובקול העלתה את מחשב 

לא    , מאד תמוה  היה  דבר  ה לי    , ת ך את האמ אומר ל   , ת הכל אומרות א יות  פ ת האין סו הדחיו   , דוך י ש שמולי לא שש ושמח ב   נראה באמת י  "ל 
למצוא בת זוג כזו    , פחתו הישנה ודה ממש מנ   ן יציב וג ע בא בלי  ש   יכול אחד איפה    , צריך להיות יותר מאושר ממנו שזכה בכזו זכיה היה  

תו כמות  כנה לקחת או וג שמו בת ז לעצמו  כאן הוא מצא    , חילונית גם לא   , תרצה אותו דתיה לא    , זוג   ימצא לעצמו בת בכלל  מאיפה    . מוצלחת 
  , להיפגש עם משפחתו ממאה שערים   רוצה   ית לא הי הם היו בושים בך וגם את    , ום שאין בו בית יש כאן ממש הקרבה את נכנסת למק   , א שהו 

   . הדדית   כאן הדחיה  

,  סים לוקחת אותו בלי כל היסו את    , להיות מאושר בכזה שידוך   אחד כזה כמה צריך    , יש את הכל ך  ל   , ו טה מיותרת בכיס רו פ אין  הזה  לבחור  
   . משהו מדהים ביותר 

   . שלו היסוסים  ה את בעצמך רואה את    , זה לא קורה אבל    ? היות יותר טוב בשבילו מה יכול ל וב ויפה  הכל ט 

הסיכוי ליישם את    , והוא מפחד מגודל האחריות ל  ו ד ג   י ד השוני מ   , שואין לני יודע שאין כאן בסיס אמיתי    מולי   , נראה לי   ההסבר הפשוט לכך 
ציא  להו לחתום למרות שהצלחת  , לכן הוא לא מזדרז  להלך על חוט מתוח בין שני גורדי שחקים ה  שמנס   ועי צ לא מק   ללוליין   דומה המשימה  

 . יישם" קשה ל   , קל להבטיח   , ממנו כזו הבטחה, אבל איך אומרים 

לו  שאין    רעוע   ה שולל, איך היא יכולה לסמוך על כזה הסכם לי מוליך אות שמו מהמחשבה  היא חששה כל הזמן    , מרוב פחד   ירה ו לינור החו 
 הפנים.   לה את האמת מול   א מציגה ר לא מנסה לסכסכך אל ו דברי הדס אמיתיים, היא כב . הפעם נשמע י כיסו 

 י? ד ד הסכם באופן חד צ האם עלי לנתק את ה   , לינור   אלה ש   ? אז מה עלי לעשות 

ת חייבת  לך, א שיבו  אין לך חשש שיק את יודעת את השעות שהוא נמצא לבד ו   , ד עלייך פשוט לבוא אליו למשר   . זה לא אמרתי לך את    , לא " 
מידה והוא יתחמק תוציאי את  , ב לבן כפי שסיכמת איתו   שחור על גבי   ם הסכם חתו   המשרד בלי לא יוצאת מ מקומו, את  להעמיד אותו על  

שאת חזקה  על השולחן שיראה שהוא לא עושה ממך צחוק. עלייך להראות לו  את הניירות    תזרקי   , לגזרים בפניו   ו ת המסמך הישן ותקרעי או 
 . חייך ימי  כל    אחרת תהי' סמרטוט   , ת ממנו ואינך חושש 

         ינור את השיחה. ל סגרה    . " מת אעשה בא   כך   , את צודקת " 

 *** 
בשעות  שלים  מפגש באחת מחורשות ירו   קבעו הם    , ור בקצה המנהרה , הם ראו בכך את הא כשהגיע אות חיים למשפחת הויזמן שמחו מאד 

יראה  ספים במקום כדי שלא  הוא עשה סידורים נו   , עם רכבו   לבוע בא שבוע אחרי כן למחנה י ג ש שמ   , רחוק מעין אדם   , ות ר ח הלילה המאו 
 . חיים שלום   מיוחד עבור שבא ב 
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הופך עולמות, סיקרן אותו  עד כדי שהוא    , ותר עליו שאפרים זלמן לא מוכן לו ד  מא הייתה לו הרגשה טובה    , מרוגש ביותר חיים שלום היה  
ות  המציא הוא לא העלה ש   אבל   , שערות העלות כל מיני ה ניסה ל   ן, הוא תר עבור אפרים זלמ כאילו קריטי ביו הזה שנראה  מאד מה יש במפגש  

ות שהתרחק כל כך מן  מר ך ל ומשפחת הויזמן רוצים להחזיר את השידו   שינתה את כיוונה ונעה כלפי מעלה ולטלת  ט מ , שה לה על הדמיון עו 
 המחנה החרדי. 

, כדי למנוע דליפת  טת מוחל   סקרטיות י על ד   י לא בעניינים, הוא שמר ' כולו תקוה שהפעם בנג   , כשהגיעה השעה היעודה יצא חרש מחדרו 
ל  המז ,  ין בנעשה ירות שאין מישהו באזור שמבח בזה שלום הביט כל הזמן    חיים   , תי המחנה יותר. שמשי המתין לו בפא קלושה ב מידע אפילו ה 

 . בחדר האוכל   כלל   נמצאים בדרך ילים  החי שעה זו  ב   , כל או ה   הוא בחר בכוונה את שעת איש לא נראה בכל האזור,    , שיחק לו 

  הישן   נעוצות בכביש היו  יניו  ע   , רוסי עתיק   מארש הוא פיזם לעצמו    , אתה חלקה, שמשי היה במצב רוח טוב הנסיעה נר   , נה הם יצאו מהמח 
  ] סיעה כדי להחליק את הנ [ פת  שהיה מחופה בקצת ז   ומשטח החצץ צר    ותו הי בשל    , סיעה לא הייתה קלה הנ   , נוי עוקבות בערנות אחרי כל שי 

למנוע  אם יכלו  רב  ספק    , אף הם בעלי תאורה מאד נמוכה   , פנס פה ופנס שם   , מאד הייתה דלילה  ורה  התא   , אופן נואש ב   ענון י זקוק היה לר 
  , מהפגישה   תוח , חיים שלום שקוע היה בתוך עצמו, הוא היה מ קביל לא להיתקל ברכב שנוסע בכיוון המ אד  מ   צריכים היו ריכוז גבוה   , ונות תא 

 . אפרים זלמן להנחית עליו   של מושג מה מתכונן לא היה צל  

 . ניגונו באמצע " קטע שמשי את  פני שיש לי זנב מתריע ב וש שישי ש ח לי  יש  אבל    , אתה כנראה לא שם לב חיים שלום  " 

ר  בחד ן  באותו זמ כולם היו    ? ט כל כך בשק   יתי הי   לא ה   , גיש שיצאתי מהמחנה הר   אותו נבל איך    ? שהם שוב עלו עלינו   , מה אתה רוצה לומר לי " 
 עט ביאוש. ים שלום כמ . רטן חי " כוי נגדו ק אז אין לי סי מזי , אם הוא כזה  אוכל ה 

חרב חדה  אפילו  " מדו בימי ילדותי ש , אותי לי י שאני אלמד אותך פרק באמונה? אתה הרי אמור להיות יותר דתי ממנ חיים שלום    מיסטר " 
   . המוות   מול פסע  תש"ח הייתי כ   כמה פעמים במלחמת   ים" מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמ 

נו  לו כפתאים לתוך מלכודת שטמ לו על כך והם נפ פקדים שלנו לא ע מ ה   , טמנו לנו מארב ערמומי ביותר הערבים    , ה אחת אספר לך אנקדוט 
  , ים את הראש היה פחד אדיר להר   , ויר שרקו בא   וגם פגזים ורים  כד ל החיילים  אש תופת ע   הם ירו   , הקיפו את הגדוד שלי מכל הכיוונים הם    , לנו 

מים שמרו עלי  מש   , ם הגדול פצוע חלק   , בחיים בודדים    ממש נותרנו    , גד עיני נהרגו לנ מחברי  גדול  חלק    , כל מי שהרים את הראש נהרג במקום 
   . יצאתי בלא פגע   , לו צלקת אחת תה רואה שאין לי אפי והנה א 

אני מכיר את כל  ב"ה    , טעות מרה   הם ל יש ל אב   , ל ושבים שאני איזה טרף ק ח מהעוקבים ש אל תדאג    , כעת כדי להרגיע אותך אומר לך 
 הפטיר שמשי בזחיחות.   . " שמו לכמה זמן   את   ו א ישכח ל ש   תרגיל   הם אני עומד לסדר ל   , הכבישים 

ממש    מי שלא היה   , זניח ביותר באמצע הדרך סטה לעבר שביל צדדי    , כל הכוחות הוא סחט ממנה את    , נה הזקנה שלו שמשי הפעיל את המכו 
ם את  דמ וא  ה   , את המשאית   וות ש מקום בו יוכל להס ס לחורשה חיפ נכנ , הוא  לחורשה   כביש זה הוביל   , ו אות ס  ספ פ מ   בקי בכביש הזה היה 

השתטח  לחיים שלום ל נעמד ליד אחד העצים העבותים כשהוא מורה  ו   רובה צייד עם כוונת שלף  שמשי    , שאית המ הם ירדו מ   , המכונה שלו 
 שטח. בלוט ב ל לא  כדי  על הארץ  

 *** 
 כזה שמשי? ם מול  י מה עוש 

טר  ס י הר לעדכן את מ הוא מי   , חשאית נה פעולה  לילה יש הבין כי ה , הוא  פתיע בשעות הערב גיע במ י ה כי שמש   ] מהזקיף [ היה מעודכן    י ' בנג 
 .  טלפון של המשרד ה חופשית ל ש היה מהבודדים שהייתה לו גי   י ' בנג   , ם בי שיכין צמד עוק   מועד מבעוד    איקס 

לחלוטין ממה    , זה תעריף שונה למעקב לילי וחד  מי תעריף    יש אתה יודע    , שיכה עבותה בו ישנה ח   בלילה רחש  ית פרת לי שזה  לא סי   , צוציק " 
 . י ' שאל מיסטר איקס בעוקצנות את בנג   ! ? שווה לך עד כדי כך   עדיין האם    , ץ סיכון ומאמ יש הרבה  ,  שסיכמנו 

 . " ת הכסף, מעולם לא אכזבתי אותך זה אתה מקבל א   על   , יק ו ד מ ב ך לבצעה  עלי   , בודה תתערב במערכת השיקולים שלי, אני מזמין אצלך ע   ל א " 

 הוא אפילו לא מתעניין כמה ידרוש.   , ום מחיר לא מפתיע אותו כל כך בטוח בעצמו, ש   י ' ך בנג סקרן לדעת אי מיסטר איקס היה  

ומי, אני צריך להכניס לעסק שני עוקבים  ר י להעיר לך שהמחיר כאן שונה ממחי   ישר דרך" " כאדם    ה המזמין, רק פשוט רציתי את   , "אין בעיה 
  ין לך מני אי לך?  ד שזה כ אתה בטוח  אני לא עובד בחינם,  יח משהו,  ו ר להרו חירים בהתאם, אני גם אמו הם מבקשים ממני מ   , ביותר מיומנים  

חחח אם כך  בשבוע שעבר?    " בנק דיסקונט " זה אתה ששדדת את    , לא נראה, אהה   כורת הצבאית שלך? מהמש   ? פלים ל ו לשלם מחירים מפ 
 ת מוצלח. מ אתה בא 

מה היה    , ם, חשוב לי לדעת לי איך להשיג את התקציב, אתה תתמקד בעבודתך ואל תפספס אות "זה לא העסק שלך, יש לי את הדרכים ש 
עיד  מ , זה  תר אין זמן מיו י  ש אני מאמין שלשמ   , א רק לך זה סיפור מסובך לילה, ל אמצע ה בעסק ועוד ב הכניס את שמשי  ל הצורך הפתאומי    כאן 

 מים שם כל הצדדים". ניין לדעת מה זומ , אני מעו ול שעומד להתחולל משהו גד 

אני אוהב אנשים    , אל הצוות שלי   יתי מצרף אותך הי   , סדיסט חולני ו שאתה נוכל    מלי ל א   , יש לך חושים מחודדים מאד ק,  וד אתה צ   י ' בנג וואלה  " 
הוא    , ספיק פרויקטים על הראש ש לו מ י   , מאד סוק  הוא אדם ע שי  שמ   , קח טיפ אני לו אבל    , עם סדיזם חולני   לא אוהב נוכלים אבל    , חכמים 

אני נכנס    , מעניין עסק נעשה מאד  עכשיו ה   , די ברצינות נכנס כאן לעסק  נראה שהוא    , בלילות כאלו    אות ק ק בהרפת עס ת מ אינו אדם ש 
   . ג'י " הזהיר את בנ כם ו ס כפי ש ל המחיר נשאר  אב   , הסקרנות שביל לספק את  לפעילות גם ב 
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לא היו יותר    , הוא ידע היטב את מסלול הנסיעה מהמחנה   , באמצע הדרך הוא הכניס את צמד העוקבים    , וא אדם מקצועי טר איקס ה מיס 
סיכון, הוא העמיד עוד עוקב אחד בדרך  ח  כריע על הדרך שנראית הכי סבירה, אבל לא לק הוא בחן היטב את המפה וה ,  אפשרויות תי  מש 

 . השניה 

הם לא נצמדו    , ריה בזהירות ח א יצאו    קום אית במ שעברה המש כ   , ך נו מארב באמצע הדר טמ   ם ה ,  הראשונה כפי שצפה נסעה המשאית בדרך  
לחשוד שיש למכונית    סיבה נראית לעין אה היה ששמשי לא הבחין בהם, לא הייתה  , נר יניהם ב   רידו פ שני רכבים שה אחרי  אליה אלא נסעו  

 זה בהצלחה יתירה. את המסע הפשוט ה   הם היו בטוחים שיסיימו   , דמה איזו כוונה רעה. הנסיעה התק ת  השלישי 

למות  ע י ה ה ,  חורשה לה ל כאילו בלעה אותה האדמה. הם לא ידעו שיש במקום דרך צדדית שהובי נעלמה המשאית    , לפתע בלי שהבחינו 
לבדוק את  דרך ו באמצע ה   ם רכב לעצור את    ו חליט ה   משא ומתן קצר לאחר    , ה לעשות מ   ו ע הם לא יד   , ם לחלוטין המסתורית בלבלבה אות 

 תקלה הלא צפויה. על ה ס  ק איך להודיע למיסטר אי   , דרך   לא הייתה להם   , זור. כך בזבזו זמן יקר א ה 

מה יש לעשות    , כה ת דר משאית להמשיך א זר שבדיוק בדרך זו בחרה ה לפתע גילו את הדרך הצדדית שהובילה לחורשה, נראה היה להם מו 
ם כמעט  כשה תה המשאית, הם נכנסו בזהירות לשביל  סט אחר להיכן  לרכב כזה, אבל לא היה להם הסבר    עבירה   אינה   בתוך חורשה שכמעט 

 הם היו חמושים באקדחים מוכנים לכל הפתעה.   , שה ר חו נזהרים לא להקים רעש ב   זוחלים 

כול  י ש   , יש בידי רובה צייד מעולה יורה בכם   למעלה, אם אתם זזים צעד אחד מיותר אני ידיים  "   : בקול קשוח לחלוטין פקודה  לפתע נשמעה  
   . " ברדלס מגודל אפילו    להמית 

לא    אבל חששו לקחת סיכון מיותר, הם   , ציני שני העוקבים לא יכלו לראות מי זה שמאיים אליהם ואם הוא ר   , ה שררה במקום חשיכה עבות 
תר תפוס בשני  הטובים ביו מ רובה צייד  יצא שמשי כש . כעבור דקה  הם הרימו את ידיהם   בחינם, ייהם  מקבלים כסף מיותר כדי לסכן את ח 

 . להתחכם ל ההדק למקרה שינסו  ע מונחת  ידו    י, מכוון ליר דיו כשהוא  י 

 *** 
 ה למולי את ההסכם: לינור מכתיב 

מאד,    ריכוז גבוה   ודות שהצריכו שם כמה נק   , היו ה עליו על ידי מפקדת אג"מ ה שקוע ראשו ורובו בכתיבת תוכנית פעולה שהוטל הי   מולי 
הפחית  נשבה בקלילות ל לאפשר לרוח ש ן כדי ואת החלו לת ץ לפתוח את הד ל א נ ם  כדי לשחרר קצת מהחו  , לתי נסבל החום בחדר היה ב 

 יו. על לחות הכבידה שהעיקה  לייבש את ה רוח נעימה שתעזור  קטן ניסה בכוחותיו הדלים להזרים    ר החדר. מאוור   פרטורת טמ במעט את  

מאד.  טעונה  שהפגישה עומדת להיות    אה את לינור עומדת בפתח החדר בלי הודעה מראש, מולי נחרד מאד, הוא קלט ע הוא רו לפת 
ר  רצונה, בינתיים לא כתב אפילו שורה אחת בהסכם מה יאמ עות  לשבי   סכם לנסח ה   תמימים עברו מהפגישה הלילית בה התחייב ועיים  שב 

 לה על כך? 

, או  את האוירה   ך יה היו מתוחות מאד, היא לא ידעה באלו מילים לבחור, האם תתחיל בשאלת נימוס כדי לרכ לשולחן פנ   לינור התקרבה 
ול לתת לו את ההרגשה שהיא  ריכים לתת לו הרגשה טובה, זה על רובצים על לוח ליבה, מי אומר שצ כל המטענים ש יז את  להיפך היא תת 
   יניה יורות חיצי זעם. פואה במקומה כשע כשלא יכלה להחליט נותרת לעמוד ק   . ל העולה על רוחו כ עמה כ   ה מסכימה שיעש למעשה כנועה ו 

ידע כי למעשה הוא אשם    , הוא . מולי חש מאד במבוכה זעם שהייתה ממטירה הועילה יותר מכל מטחי ה כת  ש ו קה הממ י השת דווקא  
 בסחבת, ועליו לתת לה איזה הסבר מספק. 

שבלעדיהם אין כל ערך לתוכנית, הוא    ים י עד כמה היא סבוכה וחסרים בה פרטים מאד בסיס   , תוכנית עליה הוא שוקד ה את ה ראה ל ה הוא  
שאינו עושה    כדי להראות לה הסכם,  לשבת על נוסח ה הוא בנוכחותה    , אבל עתה מוכן עומד על ראשו ללא רחמים   ה כי הצוות הסביר ל 

 ק רק בעניין שלהם. לעסו   , ל העיסוקים תפנות מכ לה אותו    תביא את יוזמתה ש מאד  שיבח    , מתוך כפיה 

הכתיבה  וקן כפי ש וישב לנסח עמה את הנוסח המת   מכים ס מ   לרגל האירוסין, הוא נטל נייר   מתנה שקיבל  נובע  ה עט  את  מארנקו    שלף הוא  
   . הסכים לכך בלי לנסות לערער על ההחלטה בחרה והוא  גם את תאריך הנישואין    , עמה   התחכם הוא לא ניסה ל   , לו 

ה  ית אך השמחה הי דבר זה היה חשוב לה מאד,    , עליו   תמודדות הצליחה להוכיח את עליונותה של ה ר חשה את עצמה מנצחת, ברגע  לינו 
  דומיננטי   הוא מעדיף שמישהו   , ול יוזמות וחד ליט מולי פ וחר עד כמה  במא   ה לט היא ק   , ביותר   פספסה נקודה חשובה בינה ש רגע ה אחר    , קצרה 
   אותו. ינהל  

, אבל שהיא תהיה  בשווה   תם ו צה להטביע את הח יא המייעצת שרו כשה   , אותה מאד, היא רצתה בעל שמנהל את כל העניינים   כזב גילוי זה א 
חושבת להכניס את הדס    , היא לא מעמיקה   את הדבר הזה להתבוננות   חליטה לקחת תה, היא ה זה הדבר האחרון שרצ   , ת והוא הזנב המנהל 
 . "ל אורי השדכן הראשי היא חייבת להכניס לתמונה אבל את אחיה סא   , לעניין 

  , היא ענתה לה בעניין   , ה אותה באיפוק רב ינור קיבל שיחה, ל תוצאות  מה היו  היא הייתה מעוניינת לדעת    , דס מאוחר בלילה דפקה אצלה ה 
בשירות של  ת  שהיא עובד למרות שהשלימה עמה לא שכחה    , מלינור היה רב   לבטים החדשים שלה. הפחד שלה לשתפה ב   אבל לא רצתה 
 . עב אותו יצור מתו 

 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^^^^^^^ ̂ ̂^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂^ ̂^^ 

 :ן היאיוליהגלת במה לקרש לה ההחדש תהכתוב
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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תודה מראש!!!

  חידה: מהו החג הכי שכוח וזנוח ביהדות...??
וב אותו... דא עקא שאין לי מתי... אין לי יש לי מאמר שתקוע לי בגרון כבר כמה שנים... כל שנה מחדש אני רוצה לכת

תאריך נורמלי מתי לכתוב את זה... אז זהו... הפעם החלטתי שלא מעניין אותי העיתוי... אני פורק סחורה וזהו... פקח יקר: 
 נא להתחשב... 

בחג שכמעט אף אחד מדובר  חג מסוים!!להוי ידוע לך שיש ביהדות שלנו  ובכן: קורא יקר: אני רוצה לגלות לך סוד כמוס:
לא מכיר אותו... חג שכוח ומסתורי... אין כמעט ספר שמדבר על החג הזה... לאף אחד אין זמן בכלל לחשוב על החג 

 הזה... נו... תן ניחוש על איזה חג אני מדבר?? 
  חג  ה ס ו כ ו ת ! ! ! !לא פחות ולא יותר: 

אז זהו שיש כזה חג... והחג הזה מגיע כל שנה מחדש... דא עקא שכל שנה מחדש  שמעת פעם על חג הסוכות??? אה...
(אנחנו לא כמו החג הזה חל באותו תאריך עמוס שאין לנו זמן לנשום ולחשוב על כלום... והתאריך הזה לא הולך להשתנות... 

ותי כל שנה מחדש... אני לא מסוגל לעכל וממילא זה מתסכל א הערבים שהתאריך של הראמאדאן משתנה משנה לשנה... שלא עשנו...)
את העובדה שהחג הכי הכי חשוב והכי מתוק!!! שהוא הפסגה של כל החגים... אנחנו תמיד נוחתים אליו בלי שום הכנה 

רק לחדד את האבסורד: אני בחיים שלי  (הכנה טכנית כן... סוכה וארבעת המינים כן... אבל הכנה פנימית? גארנישט!!!)פנימית?? 
מעתי עשרות שיחות במעלת ימי החנוכה... עשרות שיחות חיזוק בגודל קדושת יום הפורים... ואילו חג הסוכות?? ש

מחודש אלול עד יום הכיפורים אנחנו  ולמה?? מסיבה טכנית פשוטה:אף אחד לא מדבר על החג הזה!!!  אפס!!! כלום!!!
לוקסוס להתעסק עם חג הסוכות... עבודת התשובה עסוקים בתשובה תפילה וצדקה ממילא בימים אלו אין לנו את ה

תופסת את כל הראש וביושר... וממילא... רק במעריב של מוצאי יום כיפור... רק אז אני יכול להרשות לעצמי להתחיל 
לחשוב על חג הסוכות... ואז!!! איפה... יש לנו שבעים ושתים שעות במקרה הטוב להתכונן לסוכה ולולב וארבעת המינים 

החג הכי הכי איתן במצוות... לולב  ותכל'ס... בין כך ובין כך אבדה הנערה...הץ חולצות ולהתכונן לשמונת ימי חג... ולג
וסוכה, וערבה וניסוך המים ושמחת בית השואבה והושענא רבה... ויש כ"כ הרבה מה להתבונן ולהעמיק ולגדול ולהעצים 

ט"ו בשבט שמעתי הרבה יותר שיחות חיזוק והתעוררות מאשר על חג בחג הזה... וכלום!!!! שום כלום!! תאמין לי: על 
 ואם אתה השלמת עם זה... אז זהו שאני עדיין לא!!הסוכות... 

זה אחד מהמריבות הקבועות שלי עם השותף שלי... ידיד נפשי... זה שמוסר את נפשו למען הפצת גיליון זה... כל שנה 
ברת (כמו שאני מוציא לפני כל חג) אבל הוא אומר לי כל פעם מחדש... חבל מחדש לפני חג הסוכות אני רוצה להוציא חו

על המאמץ... זה לא ילך... לאף אחד אין זמן לנשום בימים האלו... אף אחד לא יקרא את זה... אתה מוציא אותה לחינם.. 
לוותר על אחד מג'  והויכוח הזה חוזר על עצמו כל שנה מחדש... ואני מתקשה להשלים עם זה... מבחינתי זה כמו

הרגלים... ולא סתם אלא על הרגל העיקרי ביותר... אני לא מסוגל לבלוע את הגלולה הזו!!! איך יתכן שחג הסוכות יברח 
לנו בין האצבעות?? כאילו שלא ידענו מראש שהוא הולך לחול בתקופה הכי עמוסה בשנה... איך אפשר לוותר על כזה חג 

 מתוק???  
כל שנה מחדש אני רוצה לכתוב איזה מאמר אחד או שתים על חג  תה מבין על מה אני מדבר??אז הנה... עכשיו א

הסוכות... ותכל'ס אין לי מתי... כי מחודש אלול ואילך זהו... אנחנו עסוקים בסליחות ובר"ה ויו"כ (ככה לפחות אמור 
ק על השלחן ככה באמצע השנה... די!! השנה אני דופ-להיות...) אז השנה... כבר מחג הסוכות דאשתקד החלטתי ש

ומתחיל לדבר על חג הסוכות... לא מעניין אותי... כמה שזה יראה מוזר... לא איכפת לי... כי כמה שזה מוזר... זה הרבה 
פחות מוזר מספרים שלימים שיוצאים על מעלת יום ט"ו בשבט ועל ל"ג בעומר ועל שובבי"ם ואילו על חג הסוכות שהוא 

י אין עשירית מזה!!!! זה לא יתכן!!! אז הנה... אני מעדיף להיות מוזר ולדבר על חג הסוכות באמצע יומא דכולהו יומ
 השנה... לפחות זה מה שיהיה.. 

--- 
 עד כאן ההקדמה... וכעת אני רוצה לגלות לך: איש בשורה אני:  

לטתי שזהו.. אני הולך לכתוב בהשגחה פרטית מופלאה... דווקא עכשיו גיליתי את המטמון!!! בדיוק עכשיו שכבר הח
השבוע על חג הסוכות ולא מעניין אותי אם זה קשור או לא קשור... אני מתחיל לכתוב ופתאום אני קולט... ש... ש... 
שהנה!! נפלתי בדיוק על התאריך המתאים... פתאום אני קולט שהתאריך המתאים ביותר להתכונן לחג הסוכות הוא לא 

שלושת השבועות שבהם אנחנו מתאבלים על סוכת שלם... על סוכת דוד שנפלה...  מיצרים!!!! ימי בין הפחות ולא יותר 
 זה בדיוק הזמן להתכונן להרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת!! 

תחשוב על זה... ימי בין המיצרים יושבים בדיוק על אותה נקודה של חג הסוכות!!! שניהם... גם שלושת השבועות וגם חג 
ות... שניהם טובלים בהמון המון אהבה וגעגועים והתרפקות על חכו ממתקים וכולו מחמדים זה דודי וזה רעי... כל הסוכ

ההבדל הוא שבבין המיצרים האהבה הזו מתבטאת בצורה של מרירות וחסר... ודווקא שם!! בחסר הזה אנחנו זורעים 
 וש את אותה אהבה והפעם בצלא דמהימנותא... בדמעה את החודש ימים. לאחמ"כ אנחנו זוכים לקצור ברנה ולפג
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 איך להתעורר בציפיה לגאולה...???
כאן יש כלל  ה פתאום יופיע כאן בבנין בית השלישי... כן... פתאום יבא האדון אל ביתו וכשזה יקרה!!! כשהקב"

מה הכלל ברזל?? כמו שכולנו יודעים שכשהדוד מחוץ לארץ מגיע לביקור הוא מביא איתו מתנות.. נכון??  ברזל!!!
מחו"ל והוא יגיע... הוא  (גם ילד כמוני שבמקרה לא היה לו שום דוד שגר בחו"ל... אבל בכל זאת ידעתי שבפוטנציאל אם יום אחד יהיה לי כזה דוד

  יביא איתו מתנות...)

אז להבדיל על אותו משקל: הקב"ה מיד לאחר מתן תורה רומז לעם ישראל "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא 
אליך וברכתיך..." דורשים חז"ל: אמר להם הקב"ה לישראל: כשאבוא אליכם, אני בא טעון ברכות (עיין רבה נשא 

 ... שווה לחכות...י"ב), זה יהיה כדאי

 אגב: מה כתוב כאן במילים אחרות?? 
שתנוח דעתך... אנחנו לא הראשונים שצריך לעורר אותנו ולשכנע אותנו למה כ"כ כדאי שיבנה בית המקדש... הנה... 
אתה רואה שגם אז!!! גם אז בדור דעה היה צריך לשכנע את היהודי הפשוט שכדאי לו לחכות בקוצר רוח להקמת 

. הקב"ה כבר אז שלח קריצה ליהודי הפשוט.. כדאי לך!! שווה לחכות. כשאני ארד מהשמים זה יהיה המשכן..
 משתלם... 

--- 
כן... כמובן שיש רובד הרבה יותר עמוק מזה... אבל אי אפשר לדלג על הנקודה הבסיסית הזו!!! סו"ס בורא עולם הוא 

שטעמת ובעיקר את מה שהיית חולם לטעום בחלומות... בורא כככל העולם... הוא ברא את כל מנעמי העולם... מה 
ובתור בורא עולם ש"מבין" בענייני העולם... הוא אומר לנו: שכדאי לנו לחכות לו... זה יהיה טוב... אני אביא איתי 
הרבה הפתעות... ומהשיקול הבסיסי הזה... כל תינוק ותינוקת אמורים לרצות ולהשתוקק ולחכות שבית המקדש 

 לא רק תינוק ותינוקת... אלא גם אני ואתה...     יבנה!! ו
יש כאלו שמאוד מסתבכים בנושא של ציפיה לגאולה... הוא מתקשר אלי... תבא   וכאן המקום לעשות סדר בראש:

לדבר אצלנו... תמחיש לנו מה חסר לנו היום וכמה יהיה טוב כשהמשיח יגיע... ולמה לצפות לגאולה... למה זה כ"כ 
ה תבא??  עזוב!!! אל תסתבך... לפני שאנחנו מטפסים גבוה... לפני שאנחנו מנסים להתרומם ולרצות חשוב שהגאול

משיח וגאולה ממקום יותר מרומם... עזוב!!! קודם כל תשאר מה שאתה... בגודל טבעי!! ואני שואל אותך: אתה 
ים של העולם אומר לך שכדאי אוהב את עצמך?? אתה אוהב חיים טובים?? אז זהו!! שהבורא של כל הדברים הטוב

לך לחכות לו... הוא מודיע לך שכשהוא יבא... הוא יגיע עם הרבה מתנות... וזה יהיה שווה!!! והנה... תאמין לו שזה 
 כדאי... 

במה הוא כופר??? מה זאת אומרת: אם הרמב"ם אומר: שמי שלא מחכה לגאולה הוא כופר באחד מי"ג עיקרים.. 
 כופר בזה שאלוקים מבין עניין!!!  הוא נקודת הכפירה כאן?

אם בורא עולם מבטיח שכשהוא יבא ויגאל אותנו... זה יהיה כדאי ונחמד וטוב ונעים... ואתה קצת נרתע מזה... אז 
         זו!!! זו נקודת הכפירה!במילים אחרות אתה חושב שבורא עולם לא מספיק מבין בענייני העולם... ו

ה אני מבין את ההסתייגות והחשד... אני באמת לא מבין מספיק בענייני העולם... אם אם אני הייתי אומר לך את ז
אני אגיד לך שכדאי לך לחכות למשיח... כי הולך להיות אוכל טוב... אני די מבין אותך אם תסתייג... כי המושגים שלי 

שם סנוויצים עם חביתה... אני  באוכל זה האולמות האלו של החרדים עם השבע דולר למנה... לך תדע... אולי יחלקו
יש לך עסק עם בורא עולם!!   ובורא עולם זה בורא כל  אז זהו שלא אני אומר את זה!!!מבין את ההסתייגות... 

העולם... שההההכל נהיה בדברו... כשהוא מבטיח לערוך לפניך שולחן... תסמוך עליו שזה הולך להיות יותר עשיר 
 ם שלך...מהתפריט הכי חלומי שראית בחיי

זו נקודת האמונה הבסיסית בציפיה לגאולה!!! תסמוך על בורא עולם שאם הוא מבטיח שזה יהיה טוב... זה הולך 
להיות מפתיע ועוצמתי ונחמד וכיף ועונג בקנה מידה שאתה לא מעלה על דעתך!!!! מי שלא מאמין בזה... הוא 

 כופר!! במה הוא כופר??

א לגמרי בורא עעעעעולם... אז זהו!! שתעזוב... עזוב אותי... אני צו"ל... אני לא הוא חושב שבורא עולם הוא לא... ל
מבין בענייני העולם... אני לא יכול לשכנע אותך כמה כיף יהיה כשהמשיח יבא... כי אני לא מספיק מבין במסעדות 

ות הארץ..." הנוף הכי ולא מספיק טיילתי ברחבי העולם... אבל "הלא ידעת אם לא שמעת אלוקי עולם ה' בורא קצ
חלומי של ההר המושלג הכי גבוה עד המפל הכי עוצמתי ועד הרובע הכי עתיק... על הכל הוא חולש!!! על כל סוגי 
התענוגות... וכל סוגי המאכלים והמנעמים והדחפים... הכל בידו!!! והוא אומר לך שכשהוא מגיע זה יהיה שווה... אז 

 לחכות?? למה צריך להסתבך ולחקור למה יש 

שכחת שאנחנו כעת בעיצומם של חודשי יוני יולי אוגוסט?? בחודשים האלו כולם מחפשים את עצמם ורוצים 
שיהיה נעים ונחמד וכיף... והבורא של כל הכיף הזה מודיע לך באמצע היוני הזה... שתדע לך: שהכרטיס טיסה הכי 

סק עם בורא עולם... תבין שזה בורא עעעעולם... הכל קסום נמצא אצלי... תאמין לו!!!    אל תכפור בזה שיש לך ע
 בידו.. 

 --- 
סליחה על השאלה: בחופש הגדול יש כל מיני אירועי תרבות... כמו הופעות של זמרים או מצגות ומופעי אור קולי 
 של כל מיני מפיקים למיניהם... ועם ישראל צועדים בהמוניהם ומשלמים ממיטב כספם על התענוג הזה!!! ואני

שואל אותך: מאיפה אתה כ"כ בטוח שאתה תהנה בהופעה הזו?? אולי זה יהיה משעמם להחריד...?? הרי אתה 
משלם כבר בכניסה למופע... ואם זה לא יהיה מעניין הרי לא יחזירו לך את הכסף... אז למה לנהג מונית אתה נותן 

 יש לך אימון!!!ה? מה התשובה?? וכאן אתה מוכן לשלם מראש...? מי אמר שזה שווכסף רק בסוף הנסיעה 
ראיתי במודעה שהפקת האירוע היא של___ ואני כבר מכיר אותו... יש לו ביצועים מדהימים... אז אני 

אז הנה!! זה בדיוק  נכון או לא נכון?? היה או לא היה??נותן בו אימון שגם הפעם הוא לא יאכזב... 
לם שהוא אחראי על כל הדחפים ועל כל מילוי האמונה בציפיה לגאולה.. יש לנו עסק מול בורא עו

הסיפוקים שטעמת בחיים שלך... ובעיקר שהיית חולם לטעום... והוא!!! בורא עולם בכבודו ובעצמו אומר 
לך: כדאי לך שיבנה בית המקדש!!! כי הולך להיות פינוקים... זה יהיה שווה... אז תן אימון!!!!  לגברת 

חמישים שקל לכניסה למופע... אפילו שלא יודעים מה הולך להיות  אברהמי מאמינים... מוכנים לשלם
 שם... אז בורא עולם?? תן אימון שזה שווה... תצפה לו!!! 

ניתן לקראת ימי הקיץ הבאים עלינו לטובה 
העוסק בנושא  לקנות את הספר ״וימאן״

 התמודדות בשמירת העיניים והמסתעף. 
 (כי ישמע ה׳ קולי..)כמו כן את הספר ״אהבתי״ 

ימה העוסק בענייני תפילה ופתיחות רגשית בנ
אישית מול אבינו שבשמים עד בא הישועה 

 בע״ה. 
העוסק  את ה׳ אלוקיך)-( ואת הספר ״ואהבת״

בקבלת מלכות ה׳, כיצד לקבל ולשמוח ולגדול 
מתוך הנתונים שה׳ מעמיד בפני כל אחד 

 מאיתנו
 

ובפלא׳: כל זה במוקדי המכירה של גיליון זה. 
0527683095 0548446691     

----------- 

 אודות האסון במיאמי...

ושוב מגיעה שמועה על אסון מפולת בפעם השלישית 
בקיץ הזה... ושוב מדובר באסון שמזעזע את כל העולם 

 וזה נקשר איכשהו לדמויות של יהודים חרדים לדבר ה'... 

צריך להיות עיוור שלא לקשר את זה ל... לועדת חקירה 
האסון הממלכתית שקמה בשבוע האחרון לנסיבות 

 במירון... בורא עולם דופק על השלחן ואומר לנו:

אתם רוצים להבין שאני מדבר איתכם... או שאתם 
 מתעקשים להסיט את הנושא לועדות חקירה...  

שלא תבין לא נכון: צריך להפיק לקחים!! אם יש מהנדס 
שבנה בצורה לא תקנית או מישהו שנהג בחוסר אחריות 

החשבון נפש האישי שלו במירון הוא צריך לעשות את 
ויתכן גם שצריך לעזור לו להגיע למסקנה הזו... אבל מה 
זה קשור אלי?? למה מערבים אותי בזה?? לי יש פה 

 חשבון אחר לגמרי בסיפור

לפני חודש נקלע לעיני אחד מהשבועונים החרדים 
המוכרים.. עברתי עליו ולתדהמתי מה אני רואה?? עיתון 

חיד!! על הכשלים שהיו שלם שמדבר על דבר אחד וי
במירון... ועל הלקחים שצריך להפיק מאסון קרלין... עיתון 
שמשתרע על עשרות עמודים ומגיע לעשרות אלפי בתי 
אב חופשי כיפה... מה הנושא האחד ויחיד שמטריד 
אותו?? מי האשם באסון... ועדת חקירה... ואנחנו נציף את 

 הנושא ולא נוותר...
הרמה... אם אלו הם המסקנות אז אם זו  אני לא מבין: 

 בינינו... מה ההבדל בין יהודי לגוי???
בשביל מה אנחנו יהודים אם לא בשביל שהרבש"ע מדבר 
איתנו... בשביל מה יש לנו ל"ג בעומר וחג השבועות 
ושבעה עשר בתמוז... בשביל שיש לנו איזה מערכת יחסים 

ורים ואם קעם רבש"ע והוא מדבר איתנו... לא נראה לך?? 
שתי אסונות כאלו נוראים והמסקנה היחידה שלך זה לחפש מי 
הפעם אשם... אז הנה... השבוע אתה מסודר בעיתון!!! אתה יכול 
גם השבוע למרוח כמה עשרות עמודים על ועדת חקירה 
במאמי... בדרך לקייט שם אל תשכח להצטייד עם כמה קלסרים 

 של חקירות ונסיבות אירוע... 

 -שהרבש"ע מדבר איתנו!!! ולא להבין את זהן: הגיע הזמן שנבי
אסור ללכת בקרי... אסור לעקוב אחרי ועדות חקירה זה מסוכן!!! 

האלו... אסור אפילו להרהר בהם... חמירא סכנתא... זה לשחק 
בחמת קרי... צריך לדעת שה' מדבר איתנו... גם אם אנחנו לא 

שלחן יודעים מה... אבל לכה"פ להכיר שיש פה דפיקה על ה
מאבינו שבשמים... ה' רוצה שנהיה קצת יותר רציניים... שנבין 
שהעסק רציני... שה' רוצה אותנו קצת יותר מרוממים... ואז ישוב 

 חרון אפו מארצו ומנחלתו...



 

  

איך משתלטים על ערימות ענקיות  
 של יידישקייט??

 ובאמת מישהו עורר את תשומת לבי: שלפני המשך:
יש ד' פרשיות חג הפסח יש הכנה מאוד יסודית... 

מתכוננים לקראת חג  שבמשך יותר מחודש אנחנו
 אח"כ ,אדומה פרה שקלים... אח"כ טהרת הפסח...
של חג  נו... אז איפה הד' פרשיות ...הזה לכם החודש

 הסוכות??? 

 רק ד' פרשיות!!!לחג הפסח יש  מה התשובה???
ז' דנחמתא!!! זה  ז' פרשיות!!!אבל לחג הסוכות יש 

מתחיל עכשיו בג' דפורענותא... כעת אנחנו 
בשבירת כלים... כעת חופרים יסודות... וביסודות 
יש עומק של כאב... יש הרבה דם... אבלות... חסר... 

 ר ניכר אלא מתוך החושך... געגועים... אין האו
ואז!!! בעיצומו של יום תשעה באב... אנחנו זוכים 
להשלים את יציקת היסודות... ומכאן ואילך 
מתחילים לבנות את הבית!!! וכאן מתחיל ז' 
דנחמתא... שבע קומות של בנין... ובסוף הז' 
דנחמתא... מגיע הפיניש... הניקיון הסופי שנקרא 

קים ומישרים את השטח... שבת שובה... אנחנו מנ
מורידים פיגומים... ואמר סולו סולו פנו דרך הרימו 

 מכשול מקרב עמי... 

זאת אומרת: באמת באמת  ואז מגיע חג הסוכות!!!!
ההכנה לחג הסוכות מתחילה בימי בין המיצרים... 

שתדע  כמה שזה נשמע לך וורט יפה וקצת מוזר...ו
 היה כך.. לך שבזמן שביהמ"ק היה קיים זה בודאי

(זה ברור שבזמן בית המקדש חג הסוכות תפס את הראש הרבה 
יותר מיום כיפור... כי סו"ס יום כיפור זו עבודת כה"ג... ואילו 
הקרבנות של חג הסוכות זה המעשר בהמה, והביכורי יין ותמרים 

  )...שלי... וספירת ז' שלי ועליה לרגל שלי

א אנחנו צריכים לקלוט שבסופו של דבר אליב
דאמת היהדות חותרת כל הזמן ליעד אחד!! לקשר 
של נישואין עם ה'... זה כמו בן אדם שיש לו 
משפחה אוהבת... זה לא משנה איפה אתה פוגש 
אותו... אם זה בעבודה... אם זה בקניות... אם זה 
בסידורים... בסופו של דבר הכל חותר למטרה 

ה אחת... יש לי בית והלב שלי שם!!! אני רוצה שיהי
שם הכי טוב... וכל מה שאני עושה בחיים הכל סביב 
זה... פעם זה קניות לבית... פעם זה פרנסה לבית... 
פעם זה סידורים לבית... ופעם זה נקיונות לבית... 
אבל הנושא זה הבית!!! אותו דבר כאן: חג הסוכות 
זה הההבית!!! אנחנו מתאחדים עם אבינו 

ות... אז אין שבשמים... אם זה הנושא של חג הסוכ
משהו שלא חותר לזה... זו הסיבה שאליבא דאמת 
אין  הכנה נקודתית לחג הסוכות... כי הכל חותר 
לשם... בין המיצרים חותר לשם... הסליחות חותרות 

 לשם... ראש השנה ויו"כ חותרים לשם...

ממילא הימים הנוראים בעצמם כמות שהם, הם 
 ההכנה לסוכות!!!

--- 

כעת אני רוצה להיתפס על נקודה  ואתה יודע מה...
עצם זה  זה גופא!!תשמע משפט...  קצת צדדית... 

זה... זה עצמו תופעת  ן שארך לי כל כך הרבה להבי
 !!!!בית המקדש חורבןשל   ה ר י ש י לוואי 

  שמעת את המשפט האחרון?? הבנת מה אני מתכוין?? 

הרי מה קרה בחורבן בית  :את דברי אני אסביר
התפרק... במילים אחרות:  נחרב.. ביתהמקדש... ה

התפרק... בזמן שבית המקדש היה קיים היה  המבנה
מול  ועומד המבנה של היידישקייט היה ברור מבנה!!!

קשר להעיניים.. כולם  הבינו לאן עבודת ה' חותרת... 
הנישואין והחדר יחוד בין קודשא בריך הוא 

ן עם ישראל... לא היה בלג -כנסת ישראל -לשכינתא
 ודרכים בעבודת ה' בראש... לא היה מבוך של כבישים

 שהכל נוסע ודולק להגיע... היה מסלול ברור צריך לאן
  ...וחותר לקרבת ה'

ת המקדש עצמו בתוך בי אני רוצה שתבין:לדוגמא:  
ופירמידות ששימשו בד  היו כמה וכמה ממלכות

 בבית דין הגדול של ע" ! מצד אחד היה אתבבד!!
היו ממוקמים  הם הנשיא ואב"ד והםזקנים שמעלי

והם היו מערכת  בתוך העזרהבלשכת הגזית שהיא 
ל מאות סנהדרי קטנה של כ"ג ע שלטונית שחולשת

ואלפי בתי דינים של ג' שמפוזרים בכל תפוצות 
חצי מטר מלשכת הגזית...  -עכשיו .ישראל ובגולה..

ממלכה  כהן גדול זומה יש??? לשכה של כהן גדול... 
הוא הדרג העליון  כהן גדולגמרי לגמרי... האחרת ל

אמרכלים  תיו יש היררכיה שלימה של שררותתחשמ
וגזברים ומשמרות כהונה ולויה... עכשיו!!! שתי מטר 

יש שער!!!  שכה של כהן גדול ומלשכת הגזית...מהל
שממנו  שאתה יודע מה יש בשער הזה?? זה השער

צמוד  ההי כן... הארמון של מלך ישראל נכנס המלך!!
שלו.. מהיררכיה קיר של בית המקדש... ולמלך יש ל

ומערכת האכיפה  המדיני את כל האוצרות והניהול
בתוך העזרה הזו יש שלוש  אתה קולט?? משלו.. 

ותחומי שיפוט שלא קשורים ולא נוגעים  הגמוניות
זה לא רק זה... יש פה גם שלוש סוגים !! ואחד בשני

שלוש כתרים  שונים של עבודת ה'... בקיצור:
שמשמשים במקום אחד... כתר תורה כתר כהונה 
וכתר מלכות... ושכחתי להזכיר את הנביא... שהוא גם 
קיבל את הנבואה שלו בעיצומה של שירת הלויים ויש 
לו את המעמד שלו שכולם מחויבים ב"אליו 
תשמעון..." וזה ארבעה סוגי עובדי ה' שונים בתכלית 

היה ביניהם . ובכל זאת השוני והקיצוניות שאכמ"ל..
מה??? סביב הקורת  סביב !!!תיאום מלא וקשר עין

יעד האחד ה גג אחת שאיחדה את כולם!!! סביב
משותף והוא: בית המקדש!!! יחוד קודשא ה ויחיד

כל מי שהגיע לבית המקדש ה!!! בריך הוא ושכנתי
פגש את כל חלקי עבודת ה' והוא היה מחויב לכולם 

(זקני בית דין ים למקום אחד... והוא ידע שכולם חותר
משועבדים לכהן גדול, והכהן גדול משועבד למלך... והמלך 

... וגם הנביא משועבד לנביא, והנביא משועבד לתלמיד חכם
 ...)סחור סחור וכן הלאה וכן הלאה למלך... והמלך לתלמיד חכם,

מה קרה באותו אבל ברגע שבית המקדש נחרב... 
המבנה של  התפרק... הבית נחרב... הבית רגע??

כל היהדות התפזרה  ...והתפזר היידישקייט התפרק
אתה  פריטים לא קשורים... של מלא מלא לאוסף

שיושב  נכנס לבית מדרש, אתה פוגש תלמיד חכם
... אתה עובר את הכביש, אתה בלשכת הגזית ולומד

פתאום נכנס לחצר חסידות שההנהגה של הרבי זה 
ד אוכל שיריים של החמש חלות (חסימהסוג של כהן גדול... 

... זה בשביל לעצבן את לחם הפנים שהכה"ג אוכל ברשות גבוה

ואז אתה עובר לרחוב השלישי... אתה פוגש  )הליטוואק
קהילת קודש שההנהגה שלהם בנויה על קבלת 

מלכות... לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו...  
ל... והוא כהן גדובחינת  חסיד של אם אני נהייתי ואז

והוא נשאר נאמן  נהיה המשתוקק של בחינת מלך...
שתי מפלגות שונות!! לכל  נהיה פהאז  לתלמיד חכם

וזה נראה כאילו  אחד יש עבודת ה' אחרת לגמרי...
אני עובר קצת יותר יש לי רגעים ש( ...שום קשר בינינו אין

ואני צובט  השני לבית מדרש אחד בית מדרשמידי במהירות מ
י... רגע... אתה בטוח שזה אותה דת...?? אני במקרה יודע את עצמ

!!! זה בין וזה שכן, אבל אני מבין את מי שטועה לחשוב שלא...)
 הייתר אחת הבעיות העיקריות שלנו בשנאת חינם...

ואיבוד קשר עין טוטאלי בין  חוסר תיאוםנהיה 
 כל חייו שמי שגדל ...השונים חלקי עבודת ה'

לא לדעת על קיומו של עבודת עלול  בלשכת הגזית
לשכת ה' בבחינת כהן גדול... ומי שגדל בחממה של 

לא  ועל טהרת קודש של הליגער כהן גדול... פרהדרין
(שאכמ"ל  מלכות... ש עבודת ה' מסוג שלמודע שי

אחד בטוח שהיהדות נמצאת רק  מה זה) וממילא כל
זה נובע??  כל מאיפהאצלו... ובסופו של דבר 

כולל היה ש מהפירוק של המבנה !!!"קמחורבן ביהמ
מחורבנה של !! ומאחד את כל חלקי היהדות

עיר שחוברה לה ?? היא הייתה ירושלים... שמה
עיר שחיברה את כל הקצוות של עבודת ה'  יחדיו!!

... שחותרת ליעד אחד ועשתה מהם יציקה אחת
חלקי  וכל כל המבנה התפרק המקדש.חרב וברגע ש

אבל סליחה... גלשתי !!! תלחתיכו היהדות התפזרו
 מהנושא... נחזור לעניינינו:

--- 

ספר משלו!!! יש פסח... ויש  היום לכל חג יש
ויש חג השבועות... יש ראש  ...פורים... יש יום כיפור

... לגמרי ויש סוכות... וכל חג זה סיפור אחר ...השנה
חוברת על ימי בין  ממילא אם אדון אז נדברו הוציאו

וראים הוא כשמתקרבים ימים הנ המיצרים.. הרי
דא  על ימים הנוראים... תדברשוב מוציא חוברת שמ

עקא שאז פתאום מגיע חג הסוכות... ואז אני נזכר 
אז על חג הסוכות...  גם שאוי... צריך להוציא חוברת

שזה שכל חג הוא נהפך  שאנחנו צריכים להבין זהו!!!
... זה לא אמור להיות ככה ...פרטני לכשעצמו לנושא

מפירוק היא תוצאה  בין חג לחג ההפרטה הזו
היתה עבודת ה'  פעם היה פה מבנה אחד!!!מסוים... 

 כל.. פסח שבועות וסוכות וחנוכה ופורים.ו אחת
ליעד אחד של יחוד קודשא  וביחד חתר המועדים

אמנם לכל מועד היה את  ...בריך הוא ושכנתיה
בל הקומה שלו במבנה ואת הזוית היחודית שלו... א

הכנה העדיין הכל היה חותר לאותו מקום... ממילא 
לימים הנוראים זה משהו שהלך ביחד עם ההכנה 

זה לא היה שני קרשים שצמודים  לחג הסוכות...
לדוגמא אצל (ניתן לראות את זה  אחד לשני בלי קשר...

... שהיה לו שיחות על כל חג.. אבל בסופו זיע"א פינקוסהגרש"ד 
תו מקום... הכל הוביל למהלך אחד של דבר הכל חתר לאו

 בעבודת ה'...)

זמן  לי ומתלונן ש... שאין פה עומד גופא שאני זהאז 
 על אלה גופא אני בוכיה!!!להתכונן לחג הסוכות... 

של בית  מזה בעצמו זועק החורבן והפירוק
שכל חג נמצא אצלי במגירה  עצמו ... זההמקדש

עין  ואני לא מצליח למצא את הקשר אחרת לגמרי
 קרה לחתיכות ביניהם... זה עצמו זועק איזה פירוק

בחורבן בית המקדש... תראה איך שכל המבנה 
התפרק וכל היהדות נהפכה להיות חלקיקי לגו שכל 

 ה אחרת... ותסלח לי.. אתה יודעאחד נמצא במגיר
בחג  בחג השבועות!!! איפה זה הכי בוטה?? 
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 שזה החג של התורה... במילים השבועות כולם
בשבועות אחרות זה חג ששייך למגירה של תורה... 

מוציאים את התורה מהמגירה... חוגגים סביבה... 
שרים שירים של תורה... ואז נגמר חג השבועות... 
מחזירים את התורה למגירה... ואז מגיע ימי בין 

 ואז מוציאים את בית המקדשהמיצרים 
מחזירים את  ט"ב מהמגירה... ואז במוצאי

ואז  ר מהר למגירה ורצים לנופש... המקדש מה
מגיע חודש אלול... וכעת מוציאים את אימת הדין 
מהמגירה... וכשככה זה נראה... אז מה הפלא 
שאני מסויט מחודש אלול?? איך לא... בחודש 

שברגע שאני רק פותח אלול אני פותח מגירה... 
 פלצות ופחד ואימת הדין... כזו עלי אותה... קופצת

יבה לרצות לפתוח את המגירה ן לי סת נו... אז
מה הפלא שכשמגיע ימי בין המיצרים אין לי  הזו??

מגירה של אבלות... תן לי ה את כוחות נפש לפתוח
אבל  סיבה אחת למה לא לדלג על המגירה הזו... 

יש פה  אם הייתי מבין שיש פה מבנה אחד!!!!
והקן שהיונה  של דבקות בה' מתוקה סוגיה אחת

שלה באהבה ובשמחה וזה כל  בונה לבן זוג
רק בימי בין המיצרים זה מתבטא בנהמה  הנושא...

של היונה שהקן שלה נהרס והודס והיא מנהמת 
ומתגעגעת ומשתוקקת לשוב להתאחד עם בן 

ובחודש אלול אנחנו כבר מתחילים לנקות  זוגה...
ץ ולהכשיר ולשפ ולאסוף את הזרדים את הבית
... כמו שיש נקיונות (כןלקראת החתונה...  את עצמנו

 לפסח... ככה יש נקיונות לסוכות... הנקיונות של חג הסוכות זה

וביום כיפור  הימים הנוראים...) התשובה של אימת הדין
עוד אנחנו עושים את הפיניש האחרון... והנה 

ארבעה ימים אנחנו כבר בונים את הקן מפסולת 
ים אז בין המיצר אם ככה הייתי ניגש!!!... גורן ויקר

לא היה מתחיל ונגמר אצלי באבלות מדכאת... וגם 
יה מצטייר אצלי כפלצות שלא חודש אלול לא ה

אותי לשום מקום... והכי הכי: לא הייתי  לוקחת
בוכה שאין לי זמן להתכונן לחג הסוכות... כי אני 

הכנות... כעת!!! כעת ממזמן בעיצומם של ה כבר
של חנו נמצאים בשלב בימי בין המיצרים... אנ

שלב המרירי שאנחנו מתגעגעים השידוכים... ב
ורוצים שאבא שבשמים יחזיר את השידוך... ואז 
במוצאי תשעה באב אנחנו מקבלים תשובה 

 ם את ההכנות לחתונה...חיובית... ומתחילי
הולכים למדריך כלות שיסביר ומפיקים לקחים!!! 

(מספיק לנו על איזה טעויות אסור לנו לחזור.. 
ק פעם ופעמיים... בפעם השלישית זה לא השידוך התפר

וכל הזמן אנחנו חותרים לקראת חג  )...יקרה
הסוכות... וכעת זה מתחיל!!!! כעת בימים אלו 

ובונים אותו בצורה אנחנו בונים את חג הסוכות... 
  יסודית!!!

--- 

הרבה... תכל'ס.. מה למעשה...  דברתי יותר מידי 
ופו של בס נסכם את זה במסקנה אחת מעשית: 

מבנה מסוים אמור לבנות לעצמו  דבר כל עובד ה'
בעבודת ה'!!! איזה ציר מסוים שסביבו כל היהדות 

היא  לא משנה מה תהיה המסקנה... מסתובבת!!!
גם יכולה להשתנות מידי פעם... וכמובן שמסתמא 

הגר"א אומר שהכל מסתובב (זה גם שנוי במחלוקת... 
יחוד ה'... ועל דרך ל רסביב תורה והרמח"ל אומר שהכל חות

... כל בעצמם וגם ההגדרות האלו החסידות זה דבקות בה'...
וממילא  אחרת.. אישית מזוית ומבין אותם אחד מאיתנו תופס

 )מותר לך לבנות עולם רוחני משלך... זה לא משנה כ"כ...
ציר  לך איזשהו העיקר שבסופו של דבר יהיה

 אחיד!!! קו ברור לאן העסק חותר!!!  

אוסף של פרטים לא קשורים...  יהדות לא תהיהשה
יש מקום (כמובן שואתה חוטף מכל הבא ליד... 

... ניגש ככה ליהדות כןשיהודי פשוט ביהדות לאותו 
מצוות  מלאיםעל זה נאמר: אפילו ריקנים שבך 

יש לו מלא מלא מצוות בערמות... אחד על כרימון... 
מי  .. אבלבלי שום קשר... צריך לדעת שזה קיים. השני

שניגש לעבודת ה' בדרך של עבודה יסודית ורצינית... 
ואני יכול להגיד לך על ) זה לא אידיאליש אתה מבין

שכשהצלחתי ליצור איזה מהלך עקבי בעבודת  עצמי...
מהלך של דבקות!!! ב היתה תקופה שהייתי ה'... אז

הציר המרכזי של היהדות היה דבקות... כל מצוה וכל 
... איפה הוא ביהדות הייתי ממקם אותוד וכל פרט מוע

ממוקם בדבקות בה'... אח"כ היה תקופה שלמדתי 
רמח"ל ואז הכל נכנס לקטגוריה של יחוד ה'... איזה 
יחוד נעשה בכיבוד הורים ואיזה יחוד נעשה בלימוד 
התורה ובאותה מידה איזה יחוד נעשה בסוכה 

ת מצליח לבנו כ"כ ובמצה... וכמובן שרוב הזמן אני לא
 ממילא זה נראה בהתאם... זה נהיהמשהו מסודר... ו

ערימה... אני מתחיל את היום בתפילה...  איזה כמו
אח"כ אני מערים על זה לימוד... ואח"כ אני מערים על 

 והערימה הולכת וטופחת וכעת זה זיכוי הרבים...
הצטרפו לי גם אבלות על החורבן וגם הכנה  בימים אלו

מצליח להערים את  כ"כ אלשנת השמיטה... ואני ל
שניהם ביחד... כי הערימה נהיית מידי גבוהה ואז הכל 

 לכן מומלץ לי בחום... אם אני טיפ טיפה מתפרק...
ות בעניין שנת השמיטה ובמקביל אשקיע פנימי

באבלות על החורבן אני פתאום אשקיע בפנימיות על 
בשנת ש אל תשכח סו"ס... אמצא קשר ביניהם
ון חצות... כנראה שיש קשר תיקשמיטה לא אומרים 

הדוק ביניהם... וברגע שאני אמצא קשר ביניהם... זה 
לצרף  כבר לא יהיה שתי ערמות אלא ערימה אחת... 

אותם לקובץ אחד וכן על זה הדרך... הגיע הזמן שנבין 
שיש בחינה של תלמיד חכם ובחינה של כהן גדול ויש 

ל וזה לא איזה ערימה ש משהו שמקשר ביניהם...
מושגים שמגישים מועמדות לנשיאות ובא נראה מי 

צריך לעשות צירוף קבצים... יש לכל  בקיצור: ינצח..
אחד מאיתנו את התפקיד לבנות את הפאזל מאפס... 

בחזרה את המבנה של היהדות!!!!  לאחות ולבנות
לאחות את הרסיסים ולקח אחד אל אחד והיו 

... לםהכל חותר להושענא סוכת שעת שלאחדים... לד
  הושענא עלית שבטים הושענא...

 אגב... לסיום: בסוף כתיבת המאמר לפתע נזכרתי...
שאנחנו עומדים כעת לקראת סיום מסכת יומא... 

אז היכונו היכונו... ואנחנו בפתחה של מסכת סוכה.. 
בשבוע הבא נעשה סקירה מקיפה אודות מסכת 

ובהשגחה פרטית זה ממש עניינא דיומא... סוכה... 
חנו נתחיל מיד בתשעת הימים להתכונן לקראת אנ

 הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת... 

--- 

 עכשיו!!! למען ההגינות אני מוכרח לסייג את דברי...
עד כה הצגתי את הדברים שכשבית המקדש היה 

היה ברור!!! כל חלקי של היידישקייט קיים המבנה 
תיאום עבודת ה' התאחדו תחת קורת גג אחת והיה 

... ואילו עכשיו שבית המקדש נחרב כולם וקשר עין בין
כל המבנה של עבודת ה' התפרק והתפזר לאוסף של 

לא נכון ממש ממש  ותכל'ס זה פריטים לא קשורים... 
 גופא כי... כי אל תשכח שבית המקדש לומר את זה!!!

כשבית גם  נחרב על שנאת חינם... זאת אומרת:
בתוככי הבית   בר אזעמד על מכונו!!! כ המקדש

בין חלקי עבודת ה'  משווע היה חוסר תיאום בעצמו

 שזה גופא מה שגרם לחורבן בית המקדש...
(ואכמ"ל... מי שיודע... רוב המריבות שהיו שם היה סביב 

כך שלהגיד  החיכוכים בין הכהונה לחכמים ובין המלך לנביא)
שחורבן בית המקדש גרם שהמבנה של 

 לא נכון!!!  . זהידיישקייט התפרק..ה

המבנה של הידישקייט  זה מתחיל בדיוק הפוך!!!
רסם ישכ ... וזה מהבית המקדש בתוככי התפרק
והפך אותו לבית חרוב  בית המקדששל  במבנה

ולמה כ"כ חשוב  החרבת קמח טחון טחנת...
 להדגיש את זה??? 

דווקא בייחס לפרט הזה אנחנו לא צריכים לחכות  כי
דש יבנה... כי דווקא זה לא קשור ולקוות מתי בית המק

לבית המקדש!! זה קשור אלינו, אנחנו אלה פה כולנו 
חיים... זה תלוי בהחלטה שלנו כעת ועכשיו... האם אנחנו 
מוכנים לגשת לעבודת ה' בצורה יסודית.. או בצורה 
חובבנית שכל אחד הולך לבר ובוחר את הערך שהכי 

ה לכל מרגש אותו ונכנס יחד איתו למגירה ויור
   הכיוונים...

אתה יכול לראות  כלפי מה הדברים אמורים???
כל מיני יהודים יושבים בליל תשעה באב 

ותוך  וממררים בבכי על חורבן בית המקדש... 
בכי על זה שרק אבא הם ממררים ב !!!!כדי

ני ומתי כולם יבינו תורה מסישלהם קיבל 
ואף אחד אחר לא...  שרק הם צודקים
בתשעה  את אותו יהודי מתחשק לי לתפוס

באב ולהרים אותו מהריצפה... ולהגיד לו: 
אדוני היקר... תפסיק עם הדמעות תנין שלך... 
 אתה בוכה על חורבן בית המקדש ותוך כדי

ח פטיש וממשיך להחריב אותו אתה לוק הבכי
... תפסיק להתאבל... תפסיק לקונן... במו ידיך

 קום על שתי רגליך האחוריות ותחליט שאתה
יוצא מהמגירה ומוכן לקבל את שאר חלקי 

תפסיק להמשיך להחריב את בית עבודת ה'... 
המקדש!!! תפסיק לפרק את המבנה של 
עבודת ה'... מותר לנו לגדול ולדעת שיש כהן 
גדול ויש סנהדרין, יש נביא ויש מלך... ואם יש 
לך כזה ראש קטן ביהדות שאתה לא מוכן 

דת ה'... אז לקבל כמה פירמידות שונות בעבו
תגיד בפה מלא שאתה לא רוצה שבית 

עיר שחוברה ל אתה לא מצפההמקדש יבנה... 
נא לא לשכוח.. חוץ מלהתאבל על  לה יחדיו...

בית המקדש... יש לנו גם הרבה עבודה 
מעשית בלטפל בשנאת חינם שעדיין מרקדת 
לנו בתוך הלב... להפשיל שרוולים... פתאום 

 יבא האדון...
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 למה בתקופה האחרונה התנועה יחסית דלילה בירושלים עיה"ק....

קופה האחרונה ישנה היערכות שיא בירושלים... יש כוננות לקראת עומס חריג של יהודים שהולכים להגיע לכאן... והפעם לשם בת
 שינוי לא מדובר באורחים אלא באנשים שהולכים להשתקע כאן לתקופה ממושכת...

הם מכתתים את רגליהם ועולים כן... קרבה שנת השבע שנת השמיטה... וישנם הרבה הרבה יהודים יקרים שלפני כל רגל 
לירושלים במסירות נפש... ואז מגיע הרגע הקשה של הפרידה... ובדמעות רותחות הם נפרדים וחוזרים הבייתה... ולמה?? למה 
חוזרים הבייתה?? כי השדה מחכה... אם זה במוצאי פסח התבואה בקמותיה ממתינה להיקצר ולהיעשות גורן... אם זה במוצאי 

בור מחכה לחרישה וזריעה להשקאה והשקעה... והפסולת גורן ויקב ממתין בקוצר רוח להיכנס לאוצר לפני הגשם סוכות השדה 
 הראשון... תמיד יש משהו שנושף בעורף וקורע אותי מבית המקדש ומכריח אותי לחזור הבייתה..

יע הזמן להגשים חלום... שש שנים אני אבל כעת... סו"ס קרבה שנת השבע שנת השמיטה... וזהו!!! באה שבת באה מנוחה... הג
מהלך בשדה וכל הזמן שר שירי ציון... כל הזמן אני חולם על הרגע שבו אעלה לירושלים... אני כל הזמן לעבר הרימון שביכר 

ול להישאר והתאנה שביכרה וזה נותן לי זריקת מרץ... שהנה... אנחנו מתקדמים לכיוון הנכון... אני כל הזמן חולם מי יתן והייתי יכ
שם!!! שם בירושלים... לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו... והנה זה מגיע... בעוד קצת יותר מחודשיים מתקדשת עלינו שנת 

 השמיטה... 
ואם השדה לא מחכה לי... אז כמובן מאליו שרגלי מוליכות אותי היישר לירושלים ואין סיכוי שאני אצא משם בשנה הקרובה... זה 

הקרובה אנחנו הולכים לגור בירושלים... דא עקא!!! שאל תשכח שחוץ ממנו יש רבבות אלפי ישראל שגם להם  ברור לי שבשנה
יש שדות... גם להם יש כרמים ופרדסים... וכולם משביתים את השדות שלהם... וכולם היו רוצים לעלות להשתקע בירושלים עיר 

 הקודש בשנה הקרובה... 
חדרים שלימים נפתחים בירושלים לשנה!!! מאות רבות של כיתות חדשות נפתחות לשנה תמימה... אז כן!!! ישנה היערכות שיא.. 

שם יפגש יענקי הבן של יורם ממטע הזיתים בנטופה, עם שלוימי הבן של חצקל ממטע התמרים ביקתאל שבנחלת יהודה על 
בחג הקציר האחרון עם יוחנן מעמק חפר... כי שמוליק מעבר הירדן כבר הספיק להתחבר  (הסמוכה לאל עריש...)גבול ארץ אדום 

 להורים של שניהם יש שדה השותפין בעמון ומואב שבה הם מתכננים להמשיך לעבוד בשביעית כדי להחזיק ידי עניים... 
ואיך באמת ישכנו את כולם?? איך באמת ימצא מקום לכ"כ הרבה משפחות שרוצות להשתקע בירושלים לשנה אחת בלבד?? 

לך להשפיע על תנודות הכלכלה והמחירים בירושלים?? מוקדם לדבר... אבל זה לא כ"כ משנה... כל השאלות הטכניות ואיך זה הו
האלו הם לא פונקציה לתשוקה ורצון הלב... שזו העובדה!! וזה מה שיהיה... איך בדיוק? ירחם המרחם... בסוף הסכמנו להתפשר 

ונראה לירושלים... אבל אבא התעקש שזה יהיה בתוך עשרה פרסאות!!! אני  ולשכור דירה לא ממש ממש בירושלים... אלא סמוך
לא מוותר... לא על גביני כרוז שיעיר אותנו כל בוקר בקולו האדיר עמדו כהנים לעבודתכם ולויים לשירתכם וישראל למעמדכם!!! 

ו להתכונן לתפילת שחרית.. ואני גם לא אני לא מוותר על הקול הענוג של ציר דלתות ההיכל שנפתח מידי עלות השחר שיזכיר לנ
מוותר על הקול החזק של המגרפה שיזכיר לאלו שעדיין נשארו במיטה ש... שזמן ק"ש מתחיל לנשוף בעורף... ואם עדיין מויישי 
. הישיבוחר שלנו ימשיך לישון אז הוא יאלץ להתעטש כמה פעמים מריח  הקטורת יחד עם העיזים ואז הוא כבר יתעורר סופית..

אז אמנם בשנה הקרובה אנחנו לא נגור ממש ממש בירושלים... אבל אנחנו כן גרים בנחלת בנימין סמוך לעיר התמרים יריחו... 
אנחנו רואים מידי יום ששי תכונה של משמרות כהונה שמתחלפות שם... כידוע: מידי שבוע עולה משמרת כהונה לירושלים... 

לים וחצי משמרה מתמקמת ביריחו עם כל המשפחה... ואלו שנשארים ביריחו... והם מתפצלים... חצי משמרה עולה לירוש
(סו"ס מדובר בכמה אלפי כהנים שהשאירו משפחות לשבוע ימים בלי לחם וחלב ומים... אז מישהו התפקיד שלהם זה לספק מים ומזון לאחיהם.. 

   הונה...)צריך להיות הביביסיטר במקומם ולדאוג למוצרי יסוד לכל אלפי משפחות הכ
--- 

אבל!!! למרבה האבסורד הדבר שהכי הכי מורגש כעת בירושלים... זה דווקא התנועה היחסית דלילה מכל שנה בתקופה הזו... 
דווקא כעת יש פחות יהודים שמגיעים לירושלים מכל שנה... אפילו יורם שלנו שתמיד מחפש תירוצים להגיע לירושלים בשביל 

ם בלשכת הגזית... גם הוא בחודשיים האלו לא נצפה בירושלים... נו... תנחש למה??? וציויתי את להתעדכן בחידושים העדכניי
ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלוש השנים!!! הנקלה בעיניך... השנה עונת הקציר לא נגמרת... יורם עדיין נמצא 

יאומן... כל שנה מיד אחרי חג עצרת יש איזה שבוע שבועיים  שם בגורן והוא עדיין לא סיים לדוש ולזרות את התבואה... זה לא
שנמצאים בגורן... מה שנקרא "ויבא לשכב בקצה הערימה.." וזהו!! מפרישים תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי וחוזרים הבייתה 

רגנים לקראת עלייה עם התבואה ומכניסים לאוצר... את התבן שמים באסם... את הקש וגבבא במחסן של הציבי... וזהו... מתא
לירושלים לביכורי חיטה... וחוזרים מהר לקראת עונת הבציר של הענבים... אבל השנה?? אנחנו כבר אוחזים באמצע חודש תמוז 
ויורם עדיין לא סיים עם התבואה... עוד שבועיים מתחילה עונת הבציר ויורם עדיין לא שב הבייתה במכנשתא דבי דרי... יורם 

שלוש מחסנים של תבואה לקיים מה שכתוב: "ועשת את התבואה לשלוש שנים..." השנה ככל הנראה יתקיים נאלץ לשכור עוד 
בנו מקרא שכתוב: "והשיג לכם דיש את בציר..." יורם כבר פוזל לכיוון הכרם הסמוך... והוא לא מאמין למראה עיניו... איזה ברכה 

(שכולנו הלקט שכחה ופאה... ועוד שבוע אחד מבורך של חמסין ושרב כבד... ה' שלח בכרי זה... העניים עדיין לא סיימו לאסוף את 

וזהו... העניים כבר מוזמנים למנה השניה... של פרט ועוללות...  כ"כ מתלוננים... ופעם יהודי היה שמח על כל שרב נוסף שמקרב את בישול הפירות)
געגע לבית המקדש... אני נמצא על קוצים... אני רוצה כבר להגיע עם יורם.. אנא אני בא... אני מת -שיהיה להם לבריאות... אבל אני

ביכורי החיטה... אבל ככל הנראה השנה אנחנו נעלה על ביכורי החיטה יחד!!! יחד עם ביכורי ענבים... לקיים מקרא שכתוב: והשיג 
ואז!!! אז כבר ינוחו יגיעי כח... זה מה לכם דיש את בציר... אמנם בציר לא ישיג את זרע... כי עד הזרע כבר תחול שנת השמיטה 

שנותן ליורם כוחות בימים אלו... אפילו שעומס העבודה הוא פי שלוש... אבל יורם יודע מה המשמעות של העומס הזה... 
המשמעות היא שיש פה יבול לשלוש שנים קדימה!!! המשמעות היא שנכון שכעת אני מתעכב מלהגיע לירושלים ואני צובר 

צום בייחס לנייעס העדכני שמתחדש מידי יום בלשכת הגזית... אבל חכה חכה... כשאסיים כאן אנחנו נעלה להרי יהודה פיגור וצמ
 ונתמקם שם שנה תמימה!! ואז אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו...

של מעשר ראשון שיספיקו להם לתקופה ממושכת קדימה.. ואל תשכח את  גם הלויים ב"ה יצאו בידיים מלאות עם כמויות   
מעשר שני!!! שגם הוא הצטבר לקרוב למאה אלף שקל ש... שאנחנו נצטרך להיכנס לכוננות כדי להספיק לבער אותו עוד לפני 

 פסח של מוצאי שביעית שעד אז צריך להתוודות בערתי הקודש מן הבית... 
ת לשדה הקדושה... השדה הזו שזיכתה אותנו לפרנס כ"כ הרבה משפחות של שבט הלוי... שזיכתה אותו יורם נושא עיניים אוהבו

 לכ"כ הרבה מצוות התלויות בארץ... אבל כעת בואו ונצא לקראת שבת מלכתא...
 

5 
 בקרוב ממשש

    שתי הארות קצרות::
טוב שאני לומד דף היומי... מצאתי גמ' מעניינת 
שמעולם לא שמעתי עליה... (יומא עא.) הגמ' 

שכשרבנן היו נפטרים אחד מהשני אומרת: 
בפומבדיתא, היו מברכים אחד את השני: "מחיה 
חיים יתן לך חיים ארוכים טובים ומתוקנים" 
ורש"י במקום אומר: "שהיה אחד נוטל רשות 
מחבירו לשוב לביתו..." שים לב: לא מדברים פה 
על תלמיד שנוטל רשות מרבו לשוב לביתו!! זה 

שנה ברורה מזכיר את אני יודע שיש... אפילו המ
זה (בסימן ק"י) והלוואי ונאמץ את זה... אבל כאן 
זה לא תלמיד ורב... אלא שני חברים!!! כשאחד 
הולך.. הוא לא פתאום נעלם... הוא נוטל רשות 
מחבירו לשוב לביתו.. אתה שומע?? יש פה הנהגה 
של דרך ארץ!!! האמת היא שזה תמיד הפריע לי 

הייתי נוהג... אבל  בישיבה... אני בעצמי ככה
 הרגשתי שזה לא לעניין ולא מצאתי לזה מילים... 

יום אחד קמתי עם כריזה אני נוסע... נוסע 
הבייתה.. נוסע לחיזוק... תוך עשר דקות מכניס 
את כל הדברים לתיק... והופ! בורח... אדוני: יש לך 
חברי חדר... יש לך חבר שאתה באמצע נושא 

יה בן אדם... תודיע לו איתו... מה אתה נעלם?? תה
אני הולך... אל תדאג... מה שרבנן היו נוטלים 
רשות אחד מהשני אין הכוונה שהם היו מבקשים 

(אתה בטח כבר מתחיל להיכנס ללחץ אולי חבר שלך רשות... 
ליטול רשות הכוונה היא לכבד!!!  לא יתן לך רשות...)

היינו פה ביחד... ואני רוצה כעת לצאת.. אז אני 
בצורה מכובדת... ויש כאן ברכה... ברכה  נפרד

מאוד יפה... אני שוקל לאמץ אותה... מחיה חיים 
יתן לך חיים ארוכים טובים ומתוקנים... אני לא 
מוותר על כזו ברכה... עכשיו!!! ליטול ברכה 
מהרבנים זה עוד נושא... זה עוד יותר חשוב... רק 
מה הבעיה?? עד כדי כך אין לך קשר עם הרבנים 

אם תגיע לרב ליטול רשות אתה מפחד שהוא ש
יסתכל עליך כאילו נפלת מהירח... אז היא היא!!! 
אולי זה גופא המטרה... מותר שיהיה לך קשר עם 
רב לכה"פ ברמה כזו שכשאתה הולך מהישיבה... 
זה יהיה מן הראוי שתלך אליו ותטול ממנו רשות... 
הנה לך רמת קשר מינימלית שמתבקשת בין 

ב... תחשוב על זה... אז בבין הזמנים תלמיד לר
הקרוב אל תטול רשות... כי אין לך ממי... אבל כבר 
בתחילת זמן אלול הקרוב אתה מסמן לעצמך רב 
מסוים בישיבה שאתה מעוניין ליצור איתו קשר... 
קשר ברמה שכזו!! שאם תצא מהישיבה אתה 
תרגיש צורך לעדכן אותו ולהיפטר ממנו לשלום... 

 ג כמה נחוץ הקשר הזה...אין לך מוש
---- 

יש לי ידיד שהוא כהן וכעת  עוד מילה אחת::
לקראת בין הזמנים הוא מתעסק בכל מיני 
כבישים ואתרים שאסור לכהנים להיכנס שם מפני 
אוהל הטומאה... והוא טוען שבחורים יוצאים 

הזמנים וחסר להם במודעות בעניין... לטייל בבין 
והוא ביקש ממני שאעורר על זה... אז הנה... אני 
מעורר על כך!!! פרחי כהונה יקרים: בשביל מה 
אתם כהנים ואני לא?? בשביל מה אני צריך לתת 

 לכם תרומה??
בשביל שאתם משרתי ה' ואתם יודעים שיש 
דברים שלאחרים מותר ולכם לא!! אז בבקשה... 

כהן יקר: אם הכבשה שלך ברחה לבית  בחור
הקברות... תקרא לי... אני אוציא אותה משם... 
אבל אתה??? אל תכנס בשום פנים ואופן!!! אז 
זהו!! שעל אותו משקל, יש כל מיני כבישים שיש 

 בהם חשש של טומאת מת... ולכן נא להיזהר... 
אני לא חזק בפרטי הטכניים... סו"ס לצערי אני לא 

עכ"פ: יש קו אולי בסוף יתברר שכן... הלוואי...) (כהן... 
שאפשר להתקשר לשם ולברר באופן נקודתי כל 

 008-3132020מיני פרטים ומקומות... למיניהם...:  
תשמור על עצמך!!! הכהונה שלך יקרה לנו!! 

 שמור לנו על הכהן שבך... 
 



“ 

 

 המעין הקסום בדרך אליך... קצת סבלנות....
השבוע בדף היומי אנחנו פוגשים את אותו נחל קסום ומדהים שכולנו עורגים אליו כאיל תערוג על 
אפיקי מים... כולנו כוספים ומשתוקקים מתי נזכה לשכשך את רגלנו בו...  מדובר בנחל שיצא 

כל החולים... לפקוד את כל העקרות... לסדר את הראש של מקודש הקדשים שעתיד לרפאות את 
 כל המתוסבכים... ולהוציא את עם ישראל מכל הצרות והיסורים...

 מה זה הנחל הזה?? מה מסתתר מאחורי הנחל הזה??? 
"והיה ביום העניין הוא כך: כשהנביא יואל מזכיר את הנחל המדובר... הוא מוסיף משפט אחד: 

ומעין מבית ה' יצא -ס והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים וההוא יטפו ההרים עסי
אומר הזוהר הקדוש: כאן במשפט הזה הנביא רומז לנו שאחד   והשקה את נחל השיטים"!

מה זה נחל מהפלאים והישועות שהנחל הזה יביא איתו... שהוא ישקה את נחל השיטים!!!! 
  השיטים??

שאנחנו מכירים אותו בדורנו מקרוב... אבל הוא נחל עתיק יומין... נחל השיטים זה נחל עצוב ומר 
אנחנו פוגשים אותו לראשונה בפרשת השבוע... ומאז הוא מלווה אותנו עד עצם היום הזה... 
מדובר בנחל של ניסיונות... נחל שנובע ממנו כל הדחפים השליליים... והנחל הזה פתאום שוטף 

ר בן עליה ופתאום הוא מרגיש שהוא נסחף... פתאום הגיעה ושוטף כמו נחל... מסתובב לו צעי
נחשול של אותו נחל ומציף אותו בכל מיני דחפים זרים... והוא מרגיש ש... שעוד שניה אני נסחף... 
הצילו... עוד שניה אני נמחץ באיזה סלע או טובע במחוזות שלא הייתי רוצה להגיע אליהם... כן... 

שו את הנחל הזה... זה היה כש"וישב ישראל בשיטים" ואז הנחל הפעם הראשונה שעם ישראל פג
התחיל לשצוף ולקצוף ויצמד ישראל לפעור... ומאז ועד היום עדיין לא סיימנו עם הנחל הזה!! הוא 
תמיד מאיים ב"נסתחפה שדהו.." הוא תמיד מאיים לעלות על גדותיו... ולא לחינם משה רבינו 

ם שהפעור הזה מתחיל לעלות על גדותיו... משה רבינו ביקש להיקבר מול פעור!!! שכל פע
בקדושתו מופיע מולו ומשקיט אותו... אבל עדיין... לנחל הזה יש כח מסוים לפעול... וטוב לדעת 

 לקרא לו בשם!!! ובעיקר!!! בעיקר לדעת שהוא קיים!!!! 
כנראה שזה לא  יש כאלו שלא מודעים לקיומו... אז זהו!! שאם משה רבינו רצה להיקבר מולו...

משחק ילדים ולא כדאי לנסות אותו...!! ומאידך יש כאלו שלא גומרים להתמודד מולו... והוא כל 
 הזמן מאיים עליהם... 

  אז זהו!!! שזה אחת מהבשורות הטובות שהולכות לקרות...
מעין מבית ה' יצא והישקה את נחל השיטים... יום יבא והמעין של הטהרה -להוי ידוע לך ש

דושה יצא מבית קדשי קדשים ויטהר את נחל השיטים... שים לב: הוא לא ייבש אותו!! והק
 (מים זה המין מאכל ומשקה היחיד שיש לו טהרה ע"י השקה וחיבור)אדרבה... הוא ישיק אותו ויטהר אותו!!! 

ובבת אחת הנחל הזה יהפוך להיות נחל שכל כולו כיסופים של קדושה... כל הדחפים הפסולים 
בו יתהפכו בבת אחת לדחפים אדירים של קרבת אלוקים... וכל מי שהנחל הזה איתגר אותו  שהיו

וניסה לסחוף אותו... והוא נעמד מולו במאבקי עוז... הוא עתיד לקבל זכיינות באותו נחל והפעם 
מול הנחל הזה נאבקת...  הוא יקבל את זה ביושר!!!הדחפים יהיו עם כל העוצמה לקדושה וטהרה... 

הדחפים הפסולים שלו התמודדת ודחפת נגד הזרם לכיוון קודש הקדשים... אז הנה... כעת  מול
הנחל הזה יופיע בקדושה ובטהרה וכעת הוא בעצמו יוביל אותך וישא אותך עם כל הכח לעבודת 
ה'... יטביע אותו בים של קרבת אלוקים... כן... אותו נחל שניסה להצמיד אותך לפעור... הוא הוא 

 מיד אותך לקרבת אלוקים שאתה כ"כ מבכה למה אתה לא זוכה בזה...כעת יצ
--- 

כן... בחור יקר... אתה כ"כ כאוב... למה יש לי דחפים כאלו שליליים?? למה הדחפים שלי הם  
בדיוק לכיוון ההפוך?? במקום שהדחף שלי יהיה לקירבת ה'... ושבתי בבית ה' כל ימי חיי... אז 

 מן השיטים ומטריף את דעתי ומאיים על הרוחניות שלי...  בדיוק הפוך... הנחל יוצא
(באופן כללי ימי בין המיצרים זה הזמן ללמוד את תפתח רגע נביא יחזקאל פרק מ"ז  אז אני אגלה לך סוד...

ה'  תקרא את זה בעיון... ושים לב מה כתוב לאורך הפסוקים שם? הפרקים האחרונים של יחזקאל...)
מקודש הקדשים... בהתחלה המעין הזה ממש לא  יוצאן איך שהוא מראה ליחזקאל את המעי

נראה מרשים... מדובר זרם פצפון של מים... כקרני החגבים... והוא מגיע בקושי עד כף הרגל... נו... 
הלאה... אחרי אלף אמה זה נהיה טיפ טיפה יותר עמוק... הוא כבר מגיע עד הברכיים... נו.. 

להיקרא מסלול רטוב וגם זה בקושי... אחרי אלף אמה נוספים... נו... כעת בסייידר... זה אולי מתחיל 
זה כבר מגיע עד המתנים... אוהו... כעת זה כבר בריכה... אבל עדיין... בסיידר... בסה"כ בריכת מים... 
זה עדיין לא אטרקציה מי יודע מה... זה לא נקרא שרואים פה משהו מעניין... לא נוף... לא צמחיה... 

פה המעין מתחבר ונפגש עם... עם מי???  ופה!!!!קצת מים... ואז מתקדמים עוד אלף אמה  רק
 עם נחל השיטים... 

לפתע בבת אחת... המעין מקבל זרם אדיר... כי גאו המים מי שחו... אי  וכאן מתחילה התפנית!!!
 אפשר אפילו לשחות... מפלים אדירים... 

  ית בן אדם??ויאמר אלי: הרא ופה מתחילה ההפתעה!!!

הקב"ה שואל את יחזקאל: ראית...? ראית את כל מה שהראיתי לך עד כה??? אתה זוכר מה 
שראית?? כעת אומר הקב"ה ליחזקאל: כעת אנחנו חוזרים אחורה!! בדרך שממנה הגענו!! שים 

אל ויחזקבאותו דרך שממנו הוא הגיע... לב: ה' לא עושה ליחזקאל מסלול סיבובי... ה' מחזיר אותו 
 מתחיל לחזור אחורה... ואז הוא מסתכל ולא מאמין... 

בשובני!! והנה על שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה... ועל הנחל יעלה על שפתו מזה 
. אני לא מבין... כשהלכתי פה '..ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתום פריו וכו''

אני רק חוזר בחזרה אני רואה שצמחו פה  בהלוך... לא היה כלום... היה קצת מים וזהו... והנה...
אילנות מרפא ומים של ישועות... מה קרה??? איך קרתה התפנית הזו?? איך יכול להיות שבדרך 

 הלוך לא היה כלום? ופתאום בחזור הכל התמלא פה בכזה יופי והדר וישועות?? 
 נו... באמת מה קרה? מה ה' רצה להראות ליחזקאל בנבואה הזו???

יד מעין לצאת מקודש הקדשים... ומהמעין הזה תבא ברכה וישועה ורפואה לכל העולם... כן... עת
וכולם יבינו באופן הכי טבעי שהכח הסגולי של המעין הזה נובע מזה שהוא יוצא מקודש 

כולם יראו במו עיניהם איך שמקור הנביעה של הנחל מתחיל  את זה כולם יבינו!!הקדשים... 
אני כעת מראה לך שאליבא דאמת הכח האמיתי  ומר הקב"ה ליחזקאל:אבל אמקודש הקדשים!!! 

של הנחל הזה נזקף למחוז אחר לגמרי לגמרי!!! הוא נזקף למפגש וההתחבות שלו עם נחל 

 השיטים... 
כל זמן שהמעין הזה רק יוצא מקודש הקדשים... הוא עדיין לא מיוחד... הוא עדיין לא 

לא היו בו אילנות מרפא ושום בדבר... ורק  מרשים וכל זמן שראית אותו בשלב הזה
ברגע!!! ברגע שהוא הגיע לנחל השיטים... שם!!! שם בנחל השיטים הוא פוגש את אותו 
בחור צעיר שמתמודד מול הדחפים של נחל השטים... ועל נהרות נחל השיטים ישבנו... 

יושב על גם בכינו בזכרנו את קודש הקדשים... יושב בחור שכמעט מיואש מעצמו... 
נהרות נחל השיטים ובוכה... בזכרנו את ציון!!! הוא נזכר בבית מדרש האהוב... בדחפים 
הקדושים שהיו לו ועדיין יש לו... וכל כולו מורט שערות ראשו... מה אני עושה כאן?? איך 
זה קורה לי?? איך כל פעם מחדש מגיע הנחל הארור הזה וסוחף אותי לדחפים 

היות קודש הקדשים... אני רוצה להיות בחור קדוש... לשבת כל שליליים?? אני רוצה ל
היום בקודש הקדשים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו... אותו בחור נעמד בכעס 
ובהתקוממות.. נושך את אצבעותיו בתסכול וכמעט נשבע... אם אשכחך ירושלים תשכח 

אותו... הוא לא יצליח  ימיני!! לא יעזור כלום... כמה שנחל השיטים ישצוף אותי ויסחוף
להשכיח ממני את ציון... את השערים המצוינים בהלכה... את ד' אמות של תורה... את 
המשתגעים ומתלהטים אחריה... אני לא אתן לנחל השיטים לשבור את רוחי... לא מעניין 
אותי כמה פעמים כבר נפלתי... אני לא סופר כשלונות... זה לא מעניין אותי... אני תמיד 

 אזכור שהמקום שלי זה קודש הקדשים!!! זה רצוף אהבה שלי.
 אותו בחור לא מעלה על דעתו מה קורה באותו רגע!!!!

אתה לא יודע שברגעים אלו.. בשניות אלו שאתה סחוף ודווי ומרוסק ובוהה למרגלות נחל 
 והוא כבר בדרך אליך...השיטים... הרי ברגעים אלו ממש מעין יוצא מבית קדשי הקדשים 

המעין הזה בשלב זה די אכזב... בשלב זה הזרימה שלו מאוד חלשה... הוא מגיע בקושי 
וככל שהוא מתקרב אליך  אבל הוא כבר בדרך לכיוון שלך...עד הקרסוליים או עד הברכיים 

הזרימה שלו הולכת ומתעצמת!! והנה הוא הולך ומתקרב... ועוד רגע הוא מגיע לכתובת 
ה שהוא נושק לנחל השיטים הוא בבת אחת נפגש עם המיית הנכונה... ובשניה!!! בשני

באותו רגע נעשה הלב האדירה שלך ועם התשוקה העצומה שלך לקודש הקדשים... 
  צונאמי!!!!

בבת אחת המעין הפצפון הזה נהפך להיות מפל אדיר של ערגה וכיסופים לה' שמתקבלים 
יצא מבית קדשי קדשים אצל אבינו שבשמים כאישים וניחוחים... בבת אחת המעין ש

מקבל כח סגולי עצום ונפלא... שמי שחוזר כעת אחורה... פתאום הוא רואה עצים 
מלבלבים... מי ששותה מהמעין הזה מתרפא, והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה... וכמובן... 
אף אחד לא מעלה על דעתו מאיפה נובעת הכח הפלאי של הנחל הזה... כולם מבינים 

הלא הוא יחזקאל...  -וצא מקודש הקדשים... אבל רק אתה והבן אדםבפשטות שהוא י
רק שניכם יודעים... שאליבא דאמת הנחל הזה קיבל את כל העוצמה שלו, רק ברגע 
שהוא הגיע לנחל השיטים! אתה ישבת פה בנחל השיטים וכל היום ביכית וכספת 

ומה מתברר?? והשתוקקת למעין הקדוש... לקדושה הנוראה שיש בקודש הקדשים... 
שנכון!!! הושענא קודש הקדשים... הושענא רצוף אהבה... אבל איפה??? איפה התבשל 
הרצוף אהבה הזה? איפה נוצרה אהבת ה' הזו?? אי שם בהתמודדות שלך מול נחל 
השיטים... בגעגועים שלך לאבא שבשמים... בכמיהה וברצון שלך להתקדש ולהיטהר... 

ידיים כל פעם מחדש ולא להתייאש... זה!!! זה מה העקשנות שלך לתפוס את עצמך ל
 שהעצים והגביר את המעין הזה של קודש הקדשים...

--- 
זה כ"כ אבסורד... יושב לו בחור מוקף בניסיונות... ומנסה לדמיין את הכאיל תערוג על 
אפיקי מים כן נפשי אליך אלוקים... צמאה נפשי לאלוקים לקל חי מתי!!!! מתי אבא 

אלוקים... ואותו בחור לא מעלה על דעתו שלמייעשה זה קורה כאן  ואראה פני
ועכשיו!!! כאן... בערגה הזו... בצמאון צחיחים הזה שאתה ניצב כמו איל שתוקע את 
הקרניים באדמה ומתחנן למים... כאן!!!! בזה עצמו אתה מייצר את האפיקי מים... 

לא רק האיל תוקע את הקרנים כן... לא רק לאיל יש קרנים... גם לך יוצא קרנים... 
באדמה... גם אתה תוקע את הראש בקיר בתסכול ושואל את עצמך: מתי?? מתי 
אבא ואראה פני אלוקים? מתי אני אהיה קדוש וטהור?? מתי ה' ישמח בי ויחפוץ 
בי?? ואתה לא מעלה על דעתך שלה' יש כעת נחת רוח מעצם הערגה הזו... מעצם 

יש שכר לפעולתך... התסכול הזה והכאב הזה הוא בגדר  הכאב לב הזה... אל דאגה...
תהום אל תהום קורא לכל צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו... הכאב הזה שמבעבע 
מלמטה... מעורר את המעין שנמצא שם למעלה להתחיל לעשות את דרכו לכיוונך... 

ים... ויום אחד הם יפגשו!!! המעין של קודש הקדשים עם הנחל היוצא מן השיט
הנחל הזה שלפעמים מציף אותך בניסיונות ובכל משבריך וגליך עלי עברו... וכשהם 
יפגשו אתה לפתע תגלה מה עשית בכל התגברות ובכל מאבק... אתה תלמד להעריך 
כל שבריר שניה של אחיזה בשארית הכוחות בשיניים... אז תלמד ששום שבריר 

ם אח"כ היתה נפילה..) וכעת!!!! כל זמן שניה של התגברות לא נעלם מעיני ה'... (גם א
שהמעין היוצא מבית ה'... כל זמן שהוא עדיין לא נפגש עם נחל השיטים... כל יום 
נוסף כזה... כל רגע נוסף שעדיין זה לא קרה... יש לנו עוד חלון הזדמנות להמשיך 

לדעת להמליך את ה' גם שם!!! על נהרות נחל השיטים... גם מתוך ניסיונות... צריך 
שיום אחד הניסיון הזה יגמר!!! יום אחד המעין היוצא מבית ה' יטהר את נחל 
השיטים.. ולמרות שזו תהיה בשורה טובה... אבל עדיין... סו"ס כבר לא תהיה 
הזדמנות נוספת... יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ... ביום שהניסיונות 

אמי הזה של הנאמנות שכעת יש לך יפסקו... כבר לא תהיה הזדמנות ליצור את הצונ
אותו בשפע ואתה יושב על השיבר שמפעיל את המפל הגדול ביותר של קרבת 
אלוקים... אז אנחנו אמנם מחכים בכיליון עיניים למעין היוצא מבית קדשי 
הקדשים... מחכים שהוא ינקה את העולם מכל הניסיונות שיש לנו... אבל במקביל!! 

לא קורה... צריך לדעת שה' נותן לנו עוד הזדמנות להפגין לו כל יום נוסף שזה עדיין 
 נאמנות ולבעבע ולרחוש ולכסוף ולהפעיל מלמטה את קודש הקדשים...
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מים בפתח הבית הבודד 'יכול להיות שהוא כאן', לחש איש מכונית  בוהקת עצרה בחריקת בל                    
 'חסל אותו!' נשמעה פקודה ברורה באוזניה,  למיקרופון קטן שהוצמד לדש בגדו. 

האיש השחור הושיט את ידו לנרתיק העור שבחגורת מכנסיו ונכנס לתוך  'האיש הזה לא יכול לחיות יותר. הוא ראה יותר מדיי!'.
הקטן, מתבונן מסביב ורואה את הבית הבודד בית איש קטן ומבוהל רץ במעלה הגבעה, הוא מתקרב ל לפני כן...עתיים הבית. ש
לעצמו,  מקווה למצוא שם לוכד את עיניו. 'האיש שלא שיקר מעולם'  הוא בוודאי אדם הגון, חושב האיש  ה. שבקצה. 

'אני מחפש מחסה... הם  מחסה. איש צנום בעל עיניים טובות ומשקפיים עגולות פותח לו את הדלת ושואל למבוקשו בחיוך נעים.
  האיש זז הצידה מפנה את חלל הבית ומאפשר לאיש להיכנס 'ברוך הבא בצל קורתי'. רודפים אחריי...'

 

'תגיד, באמת לא שיקרת אף  יש בבהלה, 'הם רודפים אחריי, אני חייב להתחבא אצלך'.' לוחש האאנשים רעים'הסתבכתי עם 
. 'נשבעתי לעצמי  שלא אשקר לעולם.  - 'לעולם גם לא תשקר?' - 'אף פעם!' - פעם?'  השלט המוזר שבחוץ מטריד אותו. 

 ם,  בלעדיה אין לחיים משמעות'., היא אור החיי: על השבועה.' הוא שתק רגע ואז הוסיף:  
 האיש ממהר להסתתר בתוך ארון הבגדים,   חריקת מכונית נשמעת ודקה אחר כך מישהו דופק בדלת...

 

האיש בשחור לא מסתיר את מטרת בואו, ידו על ההדק: 'נכנס אליך מישהו בשעה  הוא עוצר את נשימתו, שלא יגלו אותו.
היסוס קל,  'הוא עדיין כאן?' 'כן, נכנס'. השבועה שלו מנחה אותו. אמת ורק אמת. אבל ת האחרונה?' בעל הבית 

כמה דקות אחר כך, המכונית השחורה יוצאת לדרכה ובתא המטען שלה גופתו של איש קטן  והאמת מכריעה שוב: 'עדיין כאן!'
 .אנשים רעיםשהסתבך עם 

 

ך עליון, שאותו העמיד מעל לכל הערכים האחרים. ה'אמת'.  שתלה על ביתו את השלט המוזר היה עיקרון, היה לו ער האיש
כשהסגיר את האיש. הסיבה לכך היא כי גם הערכים הנעלים ביותר, אם הם לא עומדים במקום נואבל ברור לנו

 )העורך( .שיש ערכים גבוהים מהם, יכולים להוביל לעיוותים קשים ם,הראוי להם, 

 בילילדים היה הפלא ופלא. סיפר רזצ"ל  מנשה מנחםשל הרב  יחסו
ים, פתחו בבית הכנסת השתובבו כמה ילד אברהם מוצא מקרה שהיה עד לו:

את החלון ומספר ספרי קודש נפלו על הרצפה. כשנכנסו, גער בהם הגבאי 
רבנו היה  .", צדקה. רבנו הפסיק ואמר במתק לשונו: "די, 

, היה 12מעביר שיעור בכל שבת בביהכ"נ והילד אברהם מוצא שהיה אז כבן 
אין  חשש אברהם שמא בכל שבת מביתו לשיעור ואף בדרכו חזרה. 

 דעתו של רבנו נוחה מכך ולא רצה "לכפות" עצמו. 
שאני מלווהו?" החזיר לו  רבבפעם הראשונה פנה ושאל: " האם מפריע ל

הרב שאלה: "האם יוסיף לך או לא יוסיף לך?" ענה הילד בתום לבבו: "יוסיף 
. ו וכך זכה לילך עימו  א!"ולי." אמר לו רבנו: "אם כן, אז ב

לא פסק מדברי תורה אף בדרך, והיה הולך ומסביר לנער הצמא  מובן שרבנו
 , כמתאים לגילו.,את מהלך השיעור, 

 בנואימו של הגאון ר הבחינה
, ראש זצ"ל יהודה צדקה

ישבית "פורת יוסף" זצ"ל, כי 
מלמדו של בנה נוטה אחר דעות 
לי חינוכיות זרות, ואינו מציית לגדו

ה ישראל. נטלה את בנה 
 . 

 

אחר החלה לחפש תלמוד תורה 
אחר, אך איש לא הסכים לקבלו 
באמצע השנה.מה עשתה האם 

הצדקנית? שכרה בעבורו מלמד 
ד פרטי בכסף רב, ובלבד 

.עד סוף ימיו הכיר הרב 
טובה לאימו על שהתאמצה להניק 

 לו חינוך טהור!

 זצ״ל          זכותו תגן עלינו   רבי       צאנזהעלון לעילוי נשמת:        אדמו״ר מ

תורה וגם הוא שיש בו שכל שהיא ה מי
הכל מתפארים בו,  ב טוב 

כמ"ש (יומא פ"ו.) "אשרי אדם שלימדו 
 תורה"... אבל מדרך של הבוגדים 

 

אם יש בהם קצת תורה, הם הולכים 
ומשתררים בתורתם. שכל  

 חן ודרך בוגדים איתן". ןייתטוב 

אין נותנים  -כלל חשוב
  לאדם שום דבר
 

  -ל מה רבה ועצומה זכותו של
 ואפילו אם הוא נער צעיר!

ובקשהו  א שבא  לגר
 -"למדני התורה כולה על רגל אחת"

דעלך סאני לחברך לא השיבו הלל: "מה 
 ותעביד". ומדוע לא השיבו 

זו  -שהיה אומר, "'ואהבת לרעך כמוך'
כל התורה כולה"? כי מדרגה שכזו, גוי 

 אינו מסוגל להבין...

 חיים סנואנילימודו שם רבנו  בדרך
את הדגש על כך שלימודו יהיה לשמה.,  זצ"ל

תגדל ח"ו, הוא ולא על מנת להתרברב או לה
ושאף להבין את התורה  דסלד 

לאמיתותה. ביטוי לכך אנו מוצאים בעמדתו 
הנכנעת, עת פתח בתפילה ותחנונים לפני 
בורא העולם, שיחוס וירחם עליו ויזכהו 
לאמיתה של תורה ולחדש בה חידושים 

אמיתיים, ובמיוחד שלא יפול ברשת הגאווה. 
 

"ויהי רצון מלפני  וכך נמצא כתוב בכתב ידו:
ה' אלוקי שתצילני מכל מכשול ומכל תקלה, 

 ל וזכני אבי להבין ולהשכיל 
וגם לחדש חידושים בכל ספרי תורות (תורה 
שבכתב ותורה שבע"פ) ותצילני מכל שררות 

 וגאות אכי"ר."

 קבוצת שוורים חרשה בשדה.    גאווה בלי סיבה
והנה עלתה מן הביצה צפרדע ירוקה. עמדה הצפרדע ואמרה:" בוקר טוב, אם רוצים אתם 

 בביצה.  ןעצה טובה, דעו לכם, כי אין 
אם מישהו מכם חולה או חלש, תרופה יש בידי לכל המחלות. כל פצע או מכה ארפא ברגע 

קודם את עצמך... כה רזה  יע השור ואמר:" אם כן רבה חכמתך, אולי אחד" שמ
 וחלושה את..." שמעה הצפרדע ושבה אל הביצה בבושה ובכלימה...

 צ"לז יצחק מסקווירה רבי
הסב פעם אחת על שולחנו של אחיו, 

 יוחנן מרחמיסטריווקהרבי 
. רבי יוחנן הגיש לפניו יין, זצ"ל

ישראל". -באמרו: "זה יין מארץ
למרבה הפתעתו סירב רבי יצחק 
לשתות מהיין.שאל רבי יוחנן את 

 . ו אחיו 
 

השיב רבי יצחק: "בטוח אני שיין 
ישראל הוא משובח ביותר, -מארץ

אני איני מבין בטיבם של יינות,  אבל
חן בעיניי, -וייתכן שהיין לא ימצא

ונמצאתי מוציא דיבה על הארץ ועל 
פירותיה".נענה רבי יוחנן: "ידעתי 
שאחי יצחק נושא בקרבו אוצר של 
, אך לא ידעתי עד 

 היכן היא מגעת".
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  הפטרה
 "ירמיהו דברי"



 

ר בבית בא לבק עשיר
משוגעים אמרו להם להיות 
בשקט ואחד מהם יגיש לו 
פרח . וכך היה פיתאום 
משוגע אחד שואל את 
העשיר אני ניראה לך 

משוגע ? לא אתה ניראה 
 לי נורמלי . 

תדע לך שאנחנו נורמלים 
ואתה המשוגעים . אתה 
צודק עונה לו העשיר, 

את מכירה את הנאשם , גברת  האם
שוורצבוים ? שאל עורך הדין . בטח ענתה 

הזקנה ," אני מכירה אותו מאז שהיה 
ות צרות פיק לעשפספוס . אף פעם לא הס

..." רגע , רגע .תמיד שיקר , גנב רימה
הפסיק אותה העורך דין אל תעני על 

שאלות שלא שאלו אותך כי אינך מכירה 
 את התובע שלנו ... 

 ? !"אני לא מכירה את יוסף התובע
בטח שאני מכירה אותו . הרי סילקו אותו 

. לפני שנה הוא לווה  8מבית הספר בגיל 
שותף שלו , ומאז הם מאה אלף דולר מה

 מסוכסכים כי הוא מכחיש ..." 
 בית המשפט צעק השופט ," חמש דקות
מז הפסקה ".הוא רץ ללשכתו כשהוא מר

לעורך הדין לבוא אחריו ." אני מזהיר 
אותך ", אמר השופט , חסר לך שתשאל 

 האותה 

בכל מכמני התורה, זצ"ל האדמו"ר מלעלובנפלא היה בקי
מלא ספרא אשר כל רז לא אניס  בקיאותו הייתה מדהימה בהיקפה. צנא

 משה מרדכי ביליה, ומעשה נפלא היה אצל זקנו הגדול הרבי הקדוש ר
מלעלוב זי"ע בשחר נעוריו, בעת שביקש לבחון אחד מבני משפחתו ושאלו 

 , מראיה מקומו של מאמר 
שלא ידע הלה להשיב כהלכה, נענה הרה"ק ואמר, אם היו שואלים את זה 

שלי בוודאי היה יודע להשיב, ומדי דברו  הורה לקרוא לפניו  את יענקל
 את רבינו ושאלו למקורו של המאמר, 

, ומשראה את הומיד ענה על אתר ואמר הלא הוא משנה 
קורת רוחו של זקנו הגדול מבקיאותו חשש ליוהרה ונענה כמצטדק הלא 

 ראיתי זאת עתה באומרי סדר מעמדות...

של  ובעניןזצ"ל: החזון איש רבנו
חיזוק המוסר, אשר זאת היא עיקר 

מטרתי אשר אני רואה לעיקר עבודת 
 י אשר בלי   ,האדם כעת

הנה החושך "והטמטום" הולך ומתגבר 
 בכל עת ובכל שעה, 

ונאבדו כל ההרגשים שבאדם, ואדם בלי 
הרגש  הוא כמת, ואין לו במה להשיב 

חוק הוא מהכרת האמת ור 
 וכ"ש מלידע את עצמו.

לא זצ"ל  אברום פיש הרב
הרבה לשוחח אודות ימי נעוריו 

בפרט על אותה תקופה נוראה בזמן 
אמנם פעם שחה הרבנית  ,"השואה''

עליה השלום בפני המקורבים בזמן 
מלחמת העולם השניה עת אשר 

שמם לעיירה  חיימהגיעו הנאצים 
 התגוררנו  בה

לבית משפחת  
 פיש וציוו על הנמצאים שם 

לעמוד כששפניהם אל הקיר אותם 
רשעים ירו בהם ללא רחם ווידאו 

 ,את הריגתם
 

 ברם משהתקרבו הללו אל הנער 
רבי אברום פיש מערכת החשמל 

קרסה והבית כולו החשיך 
אותו צדיק דרך החלון וברח  

טרף הללו.  מעיניהם ששל חיות ה

זצ"ל דבוק בבוראו, וענג רב היה לראותו, האיך מדבר עם אביו  הרב שךהיה מרן  תדיר
שבשמים כדבר בן אל אביו, בכל יום היה מדליק נרות לכבוד צדיקים כאשר פיו היה ממלמל ומתפלל 

פי אשר נשמע רבות מפיו במתיקות בזה הלשון: "בורא עולם קום על צערן של ישראל בחן נפלא, וכ
מרן הרב שך זצ"ל כר"מ בישיבת קלעצק, בראשותו  בשעתו כיהן מכסא דין ושב על כסא רחמים".

שימש שם כמשגיח. בצוק העיתים  זצ"ל יחזקאל רביזצ"ל, ו אהרון קוטלר רבישל מרן הגאון 
ין, שם עמק שומם בנין הישיבה, לאחר סגירת הישיבה אהרון להעביר את ישיבתו לוולוז' רבישקל 

אהרון את מרן לשוחח על כך עם ראשי הישיבה דשם. הרעיון לא יצא  רביע"י השלטונות. שלח 
 הלבסוף אל הפועל, ומרן שב לקלעצק. היה זה בערב שבת סמוך לשקיעת החמה 

צ"ל אשר נהג להשמיע שיחת מוסר בליל להכין עצמו לשבת. תיכף זירז צעדיו לביתו של המשגיח ז
בעיצומה, כשראהו המשגיח זצ"ל  רשבת, בביתו. כשנכנס מרן זצ"ל אל הבית, הייתה השיחה כב

לייזר (כך כינה את  רביאמר: "עבד אברהם אנוכי". תמה מרן ותמהו הנוכחים. נענה המשגיח ואמר: "
ה. אספר לכם מה היה שם. הוא הגיע מרן זצ"ל) הגיע, הוא הגיע ממילוי שליחות מטעם ראש הישיב

לאותו מקום ואמר: באתי לברר אם יש מקום להעביר לכאן את ישיבת קלעצק. שאלו: אתם ראש 
, אמר: לא. שאלו: אתם המשגיח? השיב: לא. שאלו: אם כן, מה ןהישיבה? וכיון 

 ני...תפקידכם? ואמר:אני ר"מ בישיבה אומר שיעור לבחורים וראש הישיבה שלח

 יום הוא הולדתה יום
  ל של

 

  יחשוב האדם שבו
 משנות עבר זמן כמה
יו חייו

  ויברר בהן לעשות
 זמנו את יותר וינצל

 .בעתיד

, כך זצ"ל צבי הרוש החסיד רבי
קראו לו עוד בצעירותו בלומדו בישיבה 

ב"מארקש" וזאת בעקבות פרישותו 
 והיבדלותו מענייני העוה"ז. 

 

להחל  17כבר בהיותו בחור בן
, בימי שני וחמישי בימי חודש 

שני וחמישי של ימי אלול עד יוהכ"פ, בימי 
השובבי"ם, ערב ראש חודש וכל יום שישי, 

לו ואעפ"כ לימוד תורתו ועבודת ה' שלו 
, אלא עד רבא ככל שסיגף עצמו 
 עלה ונתעלה בקדושה ובלימוד התורה.

התפילה היא כלימוד המוסר, וכשם  כי
. ב שמוסר מטרתו לקרב 

כן היא מטרת התפלה לקבוע בלב האדם יסוד 
בעולם, וכל מה שאדם  יןזה שאין 

 מקבל בעולמו הוא רק מגזירת הבורא ית"ש.

 חובה על האדם
 

במאורעות הזמן 

 דבר היה  לכל
זצ"ל משה זאב כץ  ביר

קם במהירות ומקבל כאב 
ראש. שאלו פעם נכדו: הרי 

אתה יכול לקום בניחותא, ענה 
את הגוף  ה"אני רוצה 

שאני בעל הבית ולא הוא", כי 
הגוף הוא בסך הכל מכונית, 
  

 

על האכילה היו לו שלשה 
דברים להמליץ: לחשוב לפני 
אכילה ושתיה: מי ברא את 
האוכל, מה מברכים ולמי 

מברכים. והיה דורש 
 להתאפק.

לצאת פעם מבית  כשעמדתי"
, והבחנתי זצ"ל שמחה זיסל ביר

כי מונחת בצד שקית אשפה מלאה, 
לקחתי אותה עימי בכדי לרוקנה בפח 

 האשפה שלמטה. 
ת אך בעומדי על פתח הבית 

ע"ה במעשי, ומיד עיכבה  
אותי מלעשות כן באומרה: "אני 

ש מחונכת מהבית שיש 
ואין זה מכבודו של בן תורה  

 להוריד את האשפה מן הבית"..."

 

 העברה על המידות
 וכמו אליהו הוא פנחס שהרי, יתירה ימים לאריכות זכה 

 הוא פנחס: לשונו וזה) א"תשע רמז, פנחס פרשת ריש שמעוני( בילקוט שמובא
, הזה בעולם וביני ישראל בין שלום נתת אתה, הוא ברוך הקדוש לו אמר, אליהו
 ָאֹנִכי ִהּנֵה" שנאמר בני לבין יבינ שלום ליתן שעתיד הוא אתה לבא לעתיד אף

ה ֵאת ָלֶכם ׁשֵֹלחַ  ִביא ֵאִלּיָ יב' וכו ַהּנָ ִנים ַעל ָאבֹות ֵלב ְוֵהׁשִ ִנים ְוֵלב ּבָ  ֲאבֹוָתם ַעל ּבָ
 ).כד-כג, ג מלאכי(

 

, שהכלימוהו בשעה ושתק מידותיו על שהעביר מפני זאת לכל פנחס וזכה
 ראיתם, ואומרים אותו מבזין שבטיםה שהיו) א"ע מג סוטה( ל"חז בדברי וכדמצינו

 !מישראל נשיא יהרוג כוכבים לעבודת עגלים אמו אבי שפיטם בן, זה פוטי בן
 

  וקיבל זכה ולכן, המידות על והעביר שתק! דבר השיב לא, פנחס להם ענה 
 וכמו, במגיפה שנספו מישראל איש אלף וארבע עשרים של שנים אותם כל את

ה ְוֵישׁ  הפסוק על) ב"ע ד חגיגה( רבותינו שדרשו לֹא ִנְסּפֶ ט ּבְ ּפָ ), כג, יג משלי( ִמׁשְ
 ואת, להיפטר וזמנו עתו שהגיע קודם העולם מן אדם לוקח המוות שמלאך פעמים
. מידותיו על שמעביר חכם לתלמיד במתנה נותנים לחיות צריך שהיה שנים אותם
 .במגיפה הנספים לש שנים אותם לכל זכה, ושתק מידותיו על העביר שפנחס וכיון

 

 ולא שאמר מילים כמה בגלל, כביכול, להיפך מצינו רבינו משה אצל 
ְמעוּ ), הגבוהה דרגתו כפי( מספיק מידותיו על הבליג ), ז, כ במדבר( ַהּמִֹרים ָנא ׁשִ
 לתת מוכנים היו מישראל ריבוא שישים שודאי אף על לארץ נכנס ולא נענש
 שהשיב בגלל אך, לארץ עמהם שיכנס כדי שלהם והשנים מהימים רבינו למשה

 . אלו שנים לקבל יכל לא, המידות על בהעברה והחסיר תשובה
ֲעָרה ּוְסִביָביו   סביביו עם מדקדק הוא ברוך שהקדוש מלמד, ְמֹאד ִנׂשְ

 ).ב"ע א"קכ יבמות( השערה כחוט
 

  מידותינו את לעבד אנו צריכים כמה עד למדנו דברים של ומכללם
 .לשכרם קץ שאין, מידותיהם על עביריםמהמ ולהיות

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

בןדהאןיוסף, והבבתדינה,חורשידבתשרה, רימהבןניסים:נשמתלעילוי
אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה

 פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן
 , פנחס בן

,קלרה בן רפאל,  שמחה ןב יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל
 , מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב

 , סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום
  , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב רןמ

 הגאוה גורמת
 שינאת חינם!

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז בן הדסה צביה

 

 אבישלוםן זיווג הגו
 בן אורה
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