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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 דברים   -  נפלאים 

 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

רוּ" ּבֵ ר  ּדִ מֹות כ, טו) "ֵהִטיבוּ ֲאׁשֶ  (ׁשְ
נּו  ה ִעּמָ ר ַאּתָ ּבֵ נּו "ּדַ ה ַרּבֵ ָרֵאל ָאְמרּו ְלמֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ן ָנמּות"  נּו ּפֶ ר ֱאלֹוִקים ִעּמָ ָמָעה, ְוַאל ְיַדּבֵ ְוִנׁשְ
נּו "ֵהִטיבּו  ה ַרּבֵ ָתם ְלמֹׁשֶ והרבש"ע עֹוֶנה ְלֻעּמָ

רּו"!  ּבֵ ר  ּדִ  ֲאׁשֶ
ְך ָאנּו ָהִיינּו ֲהִיּתָ  ְך ַיֲעֶנה הקב"ה?! ַהִאם ּכָ ּכָ ֵכן ׁשֶ

מַֹע  ּלֹא רֹוִצים ִלׁשְ עֹוִנים ִאם ָהָיה נֹוַדע ָלנּו ׁשֶ
נּו?!   ֵמִאּתָ

דּוָעה "אֹו  ָמָרא ַהּיְ י ַהּגְ ִליָט"א ַעל ּפִ נּו ׁשְ ֵאר ַרּבֵ ּבֵ
ָאָדם ָצִריְך ִלְקנֹות לֹו  ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא", ׁשֶ

ֵאָביו, ָחֵבר עַ  ְהֶיה לֹו  ֵהיָכן ִלְפרֹק ֶאת ּכְ ּיִ ְמָנת ׁשֶ ל
ֲעבֹוָדתֹו ָהַעְצִמית ְוָהֶאְמָצִעי ְלַהֲעִניק  ְלִהְתַחּזֵק ּבַ
ר ַהֲחֵברּות ִהּנָּה ַהַהְכָנָעה  ּלֹו. ְוַכּמּוָבן ִעּקַ ֶ ִמׁשּ

 ֶלָחֵבר.   
ִטְבֵענּו ָאנּו  בּוָעה ּבְ ּטְ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ּום ַהּגַ ַאְך ִמׁשּ

ל ֶאת ֶהָחֵבר ִלְרצֹונֹוֵתינּו ּוְבֶהְתֵאם נ ֹוֲהִגים ְלַנּצֵ
ּנּו. ים ִמּמֶ ָאנּו ְמַצּפִ  ְלָמה ׁשֶ

כל   אל  משה  דבר  אשר  הדברים  "אלה 
 ישראל" (א, א)

לומר   יא שיש  דלכאורה  התוכחה,  מן  זה  מאי גם  האדם  מר 
מבואר  אמנם  וחלילה,  חס  רשע  אהיה  אם  לחברי  לי  איכפת 

הק'   עליה שבזוהר  שיש  הים,  על  הספינה  כמו  הוא  הזה  העולם 
מזיק  זה  הלא  מקומו,  תחת  הספינה  נוקב  ואחד  אנשים,  כמה 
אל  משה  דבר  אשר  הדברים  אלה  אמר  ולזה  הספינה,  בני  לכל 

 כל ישראל, שתדעו שזה נוגע לכל ישראל. 
 פרי תבואה)(אך 

 

הדברים   "אלה 
אל  משה  דבר  אשר 

 כל ישראל" (א, א)
תוכחות... לפי   דברי  שהן 

 (רש"י)
התרחש   שלפנינו  המעשה 
כתשעים   לפני  בירושלים 
למחות,   יצאו  המונים  שנה. 
נגד   בשבתו,  שבת  מידי 
שנערכו  הכדורגל  משחקי 
שכונת   ליד  במגרש 

 סנהדריה.  
לרוב,   שנסתיימו  מחאות 
מידי   מכות  בספיגת 
הבריטים,  השוטרים 
יהודים   של  ובמאסרם 

 חרדים.
הדמים  מאורעות    אחרי 
לביתו  נזדמנה  בתרפ"ט, 
זצ"ל   זוננפלד  הגרי"ח  של 
והשיחה   אברכים  קבוצת 
הפוקדות   הצרות  על  נסבה 
דם   ועל  ישראל,  עם  את 

שנשפך   זה   בארצנויהודי  ואמר: "כל  מהם  אחד  נענה  הקדושה. 
 בא לנו בעוון משחקי הכדורגל בשבת". 

קם   זוננפלד  כך!    ו מכיסאהרב  דעתי  "אין  בהתרגשות:  ואמר 
מסכים  ישראל   ואיני  על  באה  שהפורענות  כאן  שנאמר  למה 

ככולם   רובם  אלה?  עול  פורקי  הם  מי  שכן  הללו.  הנערים  בשל 
העולם   מלחמת  חיילי  שבזמן   ),הראשונה(משוחררי  ספק  אין 

לחלל  אסורות,  במאכלות  להתגעל  היו  אנוסים  המלחמה 
מתוך   וכך  וכו'  שבתות 
עד  התדרדרו  התפרקות 
אחרי   גם  התחתונה.  לדיוטא 

כששבו שחרור מהצבא,  ם 
רוסיה,  בערי  למשפחותיהם 
בהם   פטלורה'  'פרעות  פרצו 

 נרצחו באכזריות נוראה אנשים נשים וטף...
"עכשיו אני שואל אתכם: מה אתם רוצים מאנשים שעברו את 
כל המאורעות הללו, האם חטאם כבד עד כדי שיש להעניש את 

 כלל ישראל בגללם? אלא בשל מי הרעה הזאת? 
הרב   לא המשיך  אותנו  אנחנו!...  אשמים  והשיב: "אבל  זוננפלד 

השבת.  את  לחלל  אילצו  לא  אותנו  טריפות.  לאכול  הכריחו 
עיה"ק  בירושלים  להתגורר  זכינו  פנינו.  על  נרצחו  לא  הורינו 
אין  ואם  יותר.  הרבה  מאיתנו  תובעים  ולפיכך  חרדית,  בסביבה 

של אנחנו שלמים במעשינו ותמימים בדרכינו, מי יודע אם לא ב
 כך אנו נענשים וכלל ישראל סובל..." 

 )האיש על החומה(
 

הדברים   "אלה 
אל  משה  דבר  אשר 

 כל ישראל" (א, א)
רבי  הרה"ק  על  מסופר 

סלנט של    שמואל  רבה 
שנכנסו   זיע"א,  ירושלים 
ושטחו   העיר  מטובי  אצלו 
רבים   הצעתם,  לפניו 
בחוצות   בשבת  המטיילים 
העיר   לחומות  שמחוץ 
עירוב,   שם  שאין  העתיקה 
הוצאה   באיסור  ונכשלים 
ובית   רבי  נא  יגזור  בשבת, 
מחוץ  לטייל  שאסור  דינו 

 לעיר, והכל ישמעו וייראו.  
שמואל   רבי  להם  השיב 

אנ חושש  למיעוט  ואמר,  י 
ואיני   בקולי,  ישמעו  שלא 
שוגגים   שיהיו  מוטב  גוזר, 

 ואל יהיו מזידים. 
ואמר:   המבקשים  נחרדו 
לעבור   חלילה  יזיד  מי  רבנו, 
דבריו   והלא  האיסור,  על 

 נשמעים על הכל.  
בנחת, שמואל  רבי  להם  אמר  כן,  השם    אמנם  ברוך  דברי 

תמיד,  לא אולם,    נשמעים  שמעולם  מפני  למה?  אתם  יודעים 
הצבור ג שכל  בטוח  הייתי  אם  אלא  הציבור,  על  גזירה  זרתי 

יגזור  נענו המבקשים,  חפצה. א"כ  בלב מלא רצון ונפש  יקבלוה 
נא והכל שומעים ומצייתים לקולו. נס כזה, חזר ואמר להם רבי 
נשמע   הקול  שיהיה  שמואל 
קרה  לא  ישראל,  כל  אל  לכל, 
כל  של  רבם  רבנו  למשה  אלא 

  ישראל, אבל נחנו מה.
 



 

  ~2   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 דברים   -  נפלאים 

 

ר ְפַרְיְנד ָהָיה  נֹוֵהג לֹוַמר "ִמ'ַצאּפְ  טהרה"צ ר' ָאׁשֵ
ער א ְרִביִעית, ָזאל ִליט, אּון ִמ'ּלָאְזט ִאיּבֶ י ּבְ ֶעם ּדִ

ען " (מֹוְצִצים ְלָחֵבר ֶאתֶמען ֶקעֶנען ַוואֶטער ַצאּפְ
ים ַחּיִ ֵאר ּבַ ָ ׁשּ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִאיִרים ְרִביִעית ּכְ ם, ּוַמׁשְ ַהּדָ

מֹו...)  יְך ֵלָהנֹות ִמּדָ  ְוֻיְכלּו ְלַהְמׁשִ
יָנם רּו" ּבֵ ּבֵ ר ּדִ ִרית ִהיא "ֵהיִטיבּו ֲאׁשֶ ָרה ָהִעּקָ ּטָ ַהּמַ

ֶהְחִזיר הקב"ה ִלְבֵני ִיׂשְ  ָרֵאל,ְלֵבין ַעְצָמם, ֶזה ָמה ׁשֶ
ה ַרּבָ ם אֹוִתי, ַאּדְ ַמְעּתֶ ר ׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ֹקׁשִ ם ּבְ ִאם ִנְתַקְלּתֶ
ר ׁשֶ ל ַהּקֶ ֶזה ׁשֶ ֹאֶפן ּכָ ֲארּו ּבְ ָ ׁשּ ה,  ַאל ּתִ ַרּבָ ְוַאּדְ
ִני ְוַהֲעִבירּו ֵ קּו ָהֶאָחד ִעם ַהׁשּ יֵניֶכם,  ֶאּלָא ִהְתַחּזְ ּבֵ

יֵניֶכם, אוֹ  ים ּבֵ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ יבּו ֶאת ַהּדִ ְקׁשִ ּתַ ׁשֶ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה לֹא ֶכם, ְוָאז ּתּוְכלּו ְלַקּבֵ ּבָ ְנִהיג ׁשֶ ַלּמַ

ְמָחה.   ִמּתֹוְך ַלַחץ ּוֶמַתח ֶאּלָא ִמּתֹוְך ְרִגיָעה ְוׂשִ
יְנָקא) -(ְוֵיְדעוּ  ְסּפִ

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 
 כ"א מר חשון תשפ"א -ע"ה  ליבוביץ

 "ויברך אתכם כאשר דבר לכם" (א, יא)
זצוק"ל,   צדקה  יהודה  רבי  הישיבה  ראש  מרן  אל  שבאו  מעשה 
ושאלוהו מפני מה כל הברכות של בן אחותו, הראשון לציון רבי 

 מרדכי אליהו זצ"ל מתקיימות? 
הרב   להם  היה  השיב  כשהרב  סיפור.  לכם  אספר  זצ"ל:  צדקה 
בגיל   צעיר  נהגו   14נער  פעם  ומידי  ולמד  בישיבה  ישב  הוא 

להביא לישיבה רבנים שונים לבחון את התלמידים של הישיבה.  
: מדוע לא מברכים באחת הבחינות נשאלה השאלה לתלמידים 

אחרונים  מים  שלא   ,על  בביתו  מעקה  שמתקין  אדם  ואילו 
 שון התורה, כן צריך לברך ברכה על מצוה זו? הנופל" כל לייפו"

אליהו  מרדכי  והרב  השאלה,  את  לגמור  הספיק  לא  הרב  אותו 
בן   אז  פה   14שהיה  יש  לו:  אמר  וכך  להשיב.  קפץ  כבר  בלבד 

תסתכן   שלא  לעצמך  דואג  אתה  אחרונים  במים  עצום,  חילוק 
דואג   וכשאתה  סדומית,  מהמלח 

שתתקן   פתאום  מה  לעצמך 
ל זו  מפני  מצו  אברכה?  ה, 

לעצמך.   רק  דואג  שאתה 
בעשיית   זאת  לעומת  אבל 
דואג?   אתה  למי  מעקה, 
אם  ייפלו.  שלא  לאחרים, 

לאחרים   דואג  אז    –אתה 
 יש ברכה. 

הרב  זה  על  ואמר  הוסיף 
מרדכי   שהרב  כיון  צדקה: 
כולו   כל  היה  זצ"ל  אליהו 
לו  יש  לכן  לאחרים,  דואג 
שהברכות   לברכותיו,  כח 

 שלו מתקיימות. 
 חן שבת)(עונג לשול

 

לבדי  אשא  "איכה 
ומשאכם  טרחכם 

 וריבכם" (א, יב) 
שהיו   מלמד  ״טרחכם״ 

״ומשאכם״   טרחנין,  ישראל 
 מלמד שהיו אפיקורסין (רש״י) 

מילא מהמילה ״טרחכם״,   שאל הרה״ק רבי נחמן מברסלב זי״ע
מבינים אנו מפירושה המילולי, שהכוונה שהיו טרחנין, אבל מנין  
מהפירוש  הרי  לאפיקורסים,  הכוונה  ש״משאכם״  לרש״י 

   המילולי אינו מובן כן?
ואמר הסביר  האדם, ,  אלא  על  כבד  משא  היא  האפיקורסות 

סבל קשה, ואילו למאמין יש  ו
משא      משענת חזקה ומוצקה

אצלו   שהכל  יותר,  קל  חייו 
ואילו  אומן,  באמונת  מבוסס 
ספקות   טעון  האפיקורס 
כל   עליו  המעיקים  והרהורים 

   ם שמשא החיים קשה עליו ביותר.הזמן וכך גור 
״משאכם"   אפיקורסיןזהו  שמחשבותיו    ,שהיו  לאפיקורס  רק 

  מתרוצצים במוחו יש משא כבד, בבחינת משאכם...
 (פנינים) 

 

וידועים  ונבונים  חכמים  אנשים  לכם  "הבו 
 לשבטיכם" (א, יג) 

זקס  ציון  בן  מנחם  רבי  הרה"ג  של  להגעתו  הראשונה  בתקופה 
זצ"ל לארה"ב (חדב"נ הגרצ"פ פראנק זצ"ל, כיהן כרב בשיקגו), 

רום. התגוררו שם כשלוש מאות משפחות נקלע לעיר קטנה בד
מאוחדות בקהילה אורתודוכסית אחת. כאשר הגיע לשם, מצא 
את העיר כמרקחה. כולם קוצפים וזועמים, שמים ללעג ולקלס 

 את כל אשר בתואר 'רב' יכונה.
ולמה? מה  שהלך על  לאחר 

לעולמו,   המקומי  הרב 
הנידחת   הקהילה  פרסמה 
רב  'דרוש  מודעת 

מו סמך  אורתודוכסי, 
כושר  בעל  להוראה, 
וכו',   ודרשנות'  מנהיגות 
רב  יורקי  ניו  בעיתון 
ומניו   היום  ויהי  תפוצה. 
יורק הגיע מועמד מתאים,  
פנים,   הדרת  ובעל  צעיר 
ומצויד   מרגליות  מפיק  פה 
ראויים.   סמיכה  בכתבי 
המציאה   על  שמחו 
הגדולה שהזדמנה לקהילה  
מיהרו   אחד  ופה  הקטנה, 
ארוך   חוזה  עמו  לסגור 

 . טווח 
החדש  הרב  של  משפחתו 
יורק,   בניו  להתגורר  המשיכה 
שנת  לסוף  שעד  וסוכם 
הלימודים ימשיכו ילדיו ללמוד  

אך עם בוא החופש   -  בניו יורק
כולה   המשפחה  תתאחד  הגדול, 
והקהילה תזכה גם לרבנית. בינתיים התגורר הרב במלון מקומי, 
במסירות   מילא  הוא  הכנסת.  בית  שמש  של  שולחנו  על  וסעד 

 את כל התפקידים הרבניים ולקהילה באה הרווחה.  רבה
בושש   זה  אך  הכנסת  בבית  הרב  להגעת  המתינו  פורים  בליל 
לקבלה  התקשרו  מענה.  ואין  במלון  לחדרו  התקשרו  מלבוא. 
לא   "מה?  לשמוע  והשתוממו 
כל  את  ארז  שהוא  ידעתם 
הלך  הרי  הוא  ונסע?!  חפציו 
 לבקר את המשפחה שלו!"...  

המוז ההתרחשות  רה,  נוכח 
יעלה  מה  להרהר  אחד  החל 
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ְבָעה ב ׁשִ ּיָׁשַ ינֹוב זצוק"ל ׁשֶ י ֵמַאְמׁשִ ר ַעל ָהַרּבִ ְמֻסּפָ
ֶקה. ִתּיַת ַמׁשְ ְ ְך ָיִמים ֵאּלּו ִנְמַנע ִמׁשּ  ל"ע, ּוְבֶמׁשֶ

ּיִָביאּו לֹו חּוף ׁשֶ ֹאֶפן ּדָ ׁש ּבְ ּקֵ ְבָעה ּבִ ִ ְגַמר ַהׁשּ ֶכף ּבִ ּתֵ
 קֹוְנָיאק.

בּוַע ְך ִמּיָד, ַהּלֹא ׁשָ ל ּכָ אי ָמה ּבֹוֵער ּכָ ּבַ ִלְתִמיַהת ַהּגַ
ין עֹוד ְזַמן מּוָעט.  תּו, ִויכֹוִלים ְלַהְמּתִ ֵלם לֹא ׁשָ  ׁשָ

ְבנּו ַעל ֵלם ָיׁשַ בּוַע ׁשָ ינֹוב "ׁשָ י ֵמַאְמׁשִ ָעָנה ָהַרּבִ
ִפיָרה... ִאם ָהי ְבֵרי ּכְ ַמְענּו ֵאין סֹוף ּדִ ה ְוׁשָ ּוָהִרְצּפָ
הּוא ָהַלְך ְגַלל ׁשֶ ְך לֹא ָהָיה ִנְפַטר, אֹו ּבִ ים ּכָ עֹוׂשִ
ִרים ל ִמיֵני ֶהְסּבֵ ם הּוא ִנְפַטר, ְועֹוד ּכָ ְלׁשָ
ר, לֹא ִפיָרה, ָהִעּקָ ְבִחיַנת ּכְ ֵהם ּבִ ים ׁשֶ ִנּיִ ַכְלּתָ ׂשְ
ּזֶהּו ְרצֹון ה', ָלֵכן ַחּיִָבים ַאֲהָבה ׁשֶ ל ּבְ ַנע ּוְלַקּבֵ ְלִהּכָ

ִפיָרה ָהֵאּלּו ע"יִמּיָד  ְבֵרי ַהּכְ ֹטף ֶאת ַהּמַֹח ִמּדִ ִלׁשְ
ֶקה ָחִריף"!    ַמׁשְ

יְנָקא) -(ְוֵיְדעוּ   ְסּפִ

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 

שהגיב  לשכנו,  כך  אודות  לחש  הוא  לרב.  שהלווה  הכסף  בגורל 
שהרחש עד  ספורות  דקות  חלפו  כסף!  הרב  לווה  ממנו   -  שגם 

לווה  מכולם  שכמעט  מסתבר  המתפללים,  כל  את  הקיף  בחש 
   -   -  הרב כסף בסוד, כדי לממן את הדירה שהוא עומד לקנות!...

 והילד איננו!  -
חבריו    הוגשה את  לעדכן  שמיהר  המקומי,  השריף  אצל  תלונה 

אורה ושמחה וששון ויקר.   ההיית העיתונאים, וליהודים כבר לא  
וכל  'גנב',  התואר  מעתה  הוצמד  'רב'  התואר  שאל  שברור  מה 
הגנבים'  'הרבנים  נגד  וקצף  חרון  פיהם  מילאו  הקהילה  בני 

 בהכללה... 
ה הרעים  הרוח  ומשבי  למקום,  הגיע  רק  זקס  בפניו  הרב  יכו 

כל  בפני  לנאום  לו  שייתן  הפרזידנט  בפני  התחנן  בעוצמה... 
בתגובות  להיתקל  עלול  שהוא  אותו  הזהיר  הלה  הקהילה.  חברי 

פי  על  ב'אף  הגיב  הוא  אך  פוגעות, 
כן'! 

השערורייה   לי  "ידועה 
שהתרחשה   המבוזה 

ואמר  -  במקומכם"   -  פתח 
בקשה   אליכם  לי  יש  "אך 

' לצעוק  במקום  רב  אחת: 
'גנב    גנב!' מעתה  נא  צעקו 
עצמי:    רב!' את  ואסביר 

רב,   לבחור  נזקקתם  כאשר 
דר ולא  חקרתם  שתם  לא 

של  עברו  אודות  היטב 
התאמצתם    ,ה'תכשיט' לא 

בהן   הסמיכות  את  לברר 
התהדר, אמיתיות או שמא  

התרשמתם    , מזויפות
היצור,   של  פניו  מהדרת 
של  לשונו  מחלקלקות 
בפח.   ונפלתם  הברנש, 
והכתרתם   גנב  לקחתם 

 אותו לרב!
העובדה  נוכח  "כעת, 
אתם  לרב,  גנב  שהפכתם 

תוסיפו   הכיצד  לגנבים?  הרבנים  כל  את  להפוך  מתיימרים 
הלקח  הרבנים?  כלל  על  רע  שם  להוציא  אשמה,  על  אשמה 
שעליכם ללמוד מהפרשה הוא שרבנים לא מחפשים באמצעות 
הקדושות.  הישיבות  בתוככי  אם  כי  בעיתונות,  'דרושים'  מדור 

לאח מה פונים  מציגים  במדינה,  המפורסמות  מהישיבות  ת 
לאחד   אתכם  יכוונו  כבר  הישיבה  וראשי  הקהילה,  עבור  נדרש 

 מטובי בוגריהם".
רבינו" משה  אמר  אשר   "הוא 

ודרש   - זקס,  הרב  המשיך 
השבוע בפרשת   -  פסוק 

אנ  לכם  חכמים  ש""הבו  ים 
וידוונב לשבטיכונים    , ם"עים 

"חכמים",   אנשים  מספיק  לא 

ב"נב די  לשבטיכולא  "וידעים  גם  צריך  שאותם    -  ם"נים", 
 חכמים, שאותם נבונים גם יהיו ידועים בחזקת כשרותם!...

 

 "אנשים חכמים ונבונים" (א, יג) 
קנייבסקי הגר"ח  מרן  בעת שליט"א  סיפר  פעם  שאירע  ממה   ,

על  והעיד  ניגש,  ישיש  יהודי  אי"ש:  החזון  מרן  עם  בצפת  היותו 
הקד הגאון  את  לראות  שזכה  החזו"א  עצמו  ומרן  הרידב"ז,  וש 

זצ"ל ביקש ממנו לספר לו עובדה אחת מאותו גאון. וכה סיפר: 
מלא מפה   "בשבת של הרידב"ז  הכנסת  היה בית  פה,    אל  שובה 

 במאות תושבי צפת שבאו לשמוע דברי כיבושין.  
להתחיל  הרידב"ז  אמור  היה  שבה  היעודה  השעה  לקראת 

 ים וצפופים. בדרשתו, היו גם כל מבואות בית הכנסת מלא 
לדרש בטליתו  עטוף  הרידב"ז  הגיע  ייכנס "כאשר  שאם  ראה  ה, 

י הראשי,  יאלצו בפתח 
לו  ולפנות  לזוז  רבים  יהודים 
ההמון   כל  וגם  הדרך,  את 
יעמוד   המדרש  בית  בפנים 

 על רגליו. 
המשיך אותו    –"מה עשה?  

הקיף  בדרכו,  וקדוש  גאון 
את בית הכנסת עד שהגיע 
ארון   שמאחורי  הכותל  אל 

חלון  הקו היה  שם  דש, 
לזחול  אפשר  שדרכו 
ששהה   הקהל  כל  פנימה. 
נדהם   הכנסת,  בבית  כבר 
מכפיף   הגאון  את  לראות 
את גופו הקדוש וזוחל דרך  
אל  שהגיע  עד  החלון, 
כל  הכנסת...  בבית  מקומו 
את   להטריח  לא  כדי  זאת 

 הציבור".
שמרן   סיפר  הגר"ח 
זה,   מסיפור  נהנה  החזו"א 
מתוך   היום  כל  עליו  וחזר 

 ה. שמח 
 (מצוות בשמחה) 

 

שפטיכם את  פנים ...  "ואצוה  תכירו  לא 
 יז) - " (א, טז...לא תגורו מפני איש  ...במשפט

מרגליות   זאב  רבי  שישב  בתקופה  מסופר,  משה  שלמי  בספר 
ספר  בעל  זצ"ל,   מחבר 

כסא   על  הצבאות,  מראות 
חיו   בביאליסטוק,  הרבנות 
עשירים   יהודים  שני 
זימל   ר'  בשם  ומפורסמים 
היילפרין,  קופל  ור'  אפשטיין 
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סללו  המלך,  קבלני  היו  הם  רבים.  בעסקים  שותפים  שהיו 
ת משפחות מישראל, והיו בעלי מסילות, בנו גשרים, פרנסו מאו 

 צדקה גדולים.  
פעם אחת היה ביניהם דין ודברים, ובאו לביאליסטוק לפני רבי 

 ינם.  יזאב כדי שידון בענ
רתומה  מרכבה  לחלון  מבעד  השמש  ראה  לעיר,  כשהגיעו 
המפורסמים   העשירים  שני  יוצאים  ומתוכה  אבירים,  לסוסים 

דינו  בבית  ישב  זאב  רבי  הרב.  לבית  בטליתו  ופניהם   , עטוף 
זימל   שר'  הכריז  והשמש  בתורה,  ועוסק  בתפיליו  מוכתר 

 אפשטיין ור' קופל היילפרין באים.  
הרב שלח את שמשו לברר את מטרת בואם, וכשהתברר שבאו 

 להכניסם. הציוולעמוד לדין תורה 
את טליתו   שלשלרבי זאב הזמין את הדיינים לשבת אתו בדין,  

ים לא ברכם בשלום ולא הסתכל על גבי עיניו, וכשנכנסו העשיר 
התובע  בכם  מי  וקופל,  "זימל  לטליתו,  מתחת  וקרא  בפניהם, 
יטען תחילה". נפלה עליהם אימה מפני שלא ציפו לקבלת פנים  

קור  -  כזו כבוד,  הרב  כינוי  בלא  בשמותיהם  להם  שנים  א  כבר 
 שלא קראו להם בצורה כזו. 

"השמ לו  אמר  והרב  בקושי,  זימל  אמר  התובע",  ע "אני 
טענותיך". חלשה דעתו של זימל שאין הרב נוהג בו כבוד, מדבר 
עליו.   להסתכל  מבלי  בטליתו  פניו  מליט  וגם  נוכח,  בלשון  אליו 
בעל  לו "ואתה  ואמר  לקופל  זאב  רבי  פנה  לטעון,  זימל  כשגמר 

 הדין, מה לך יש לטעון כנגדו?"  
טענותיהם,   את  הרב  הדין,  הציוו שמע  מבית  להוציאם  לשמש 

נוש להוציא  והחל  הדיינים  עם  ונותן  משהתברר א  לאמיתו.  דין 
הדין, דין   הציוו   לו  פי  "על  להם,  ואמר  הדין  בעלי  את  להכניס 

 האם מקבלים אתם על עצמכם את הדין?" ,תורה כך הוא דינכם 
כשהשיבו בחיוב, הפשיל רבי זאב את טליתו ואמר להם, "שלום 

זימל  רבי  לשמש  עליכם  וקרא  קופל"  רבי  עליכם  שלום   ה וציוו, 
 לערוך שולחן, ולכבד כיאות את האורחים החשובים.

 (ילקוט מאיש לרעהו)
 

אלי  תקריבון  מכם  יקשה  אשר  "והדבר 
 ושמעתיו" (א, יז)

רבי מרדכי לייב ווינקלר זצ"ל, בעל לבושי מרדכי ואב"ד מאדע, 
 היה מפורסם בענוותנותו, צניעותו וטוב לבו. 

להקשיב הוא   החובה  מוטלת  רוחני  מנהיג  כל  על  אומר,  היה 
בתשומת לב לכל בעיותיו של בן עדתו הפונה אליו ומבקש את  

 עזרתו, ואפילו לאותן בעיות שאין ביכולתו לעזור. 
לשפוך  יכול  שהוא  העובדה  מעצם  מרובה  הקלה  מרגיש  אדם 

 את מר לבו לפני הרב שמאזין לו בתשומת לב. 
רב משה  של  כוונתו  מכם  זאת  יקשה  אשר  'והדבר  במילים  ינו 
ושמעתיו' אלי  את   -  תקריבון  שיפתור  מבטיח  לא  משה 

עצם ההקשבה והשמיעה עוזרת, גם בעייתם, אלא רק שישמע,  
 אם לא תמיד יוכל לעזור.  

 (עולמו של אבא)

לאלוקים  המשפט  כי  איש  מפני  תגורו  "לא 
 הוא..." (א, יז)

רב שנים  בה לפני  קצב  היה  לקבל  ות  שרצה  על כשרותרצליה   ,
רב הגאון  דאתרא  מהמרא  שמכר,  יחיאל הבשר  יצחק  י 

 יעקובוביץ זצ"ל. 
לתת   רצה  לא  ההרב  כראוי    ,הכשר את  מקפיד  אינו  כי  שחשש 

 על כללי הכשרות.
בקולו  שומע  הרב  אין  כי  וכשראה  מאוד,  בו  הפציר  קצב  אותו 

גדול בקול  וצעק  כסא  עליו  ביתו  הרים  לי  בתוך  תתן  לא  "אם   :
 אהרוג אותך"!    תעודת כשרות,

באכילת  אדם  אכשיל  לא  אותי  תהרוג  אם  "גם  הרב:  לו  השיב 
 נבלות וטריפות".

שאינה  ונחרצות  נפש  בשוויון  שהובעה  כזו  תקיפות  מול 
פני לשתי  המקום    ,ם משתמעת  את  לעזוב  קצב  אותו  הוכרח 

 כלעומת שבא.
מבית  פסח  של  שביעי  במוצאי  יעקובוביץ  הרב  כשחזר  פעם 

לחמים הספיקה להוציא כבר  יה מסויימת שיהכנסת, ראה מאפ
הפיתות  את  אפו  בפסח  כבר  כי  לו  ברור  והיה  החוצה,  אפויים 

הו הלחם והלחמים.  את  לזרוק  להם  ואמר  ניגש  כשלא .  א 
את מגשי הלחם וזרק אותם על המדרכה    הסכימו, הרים בעצמו

 ברחוב. 
 לא חת ולא פחד משום אדם אלא רק ממצות בוראו.

 ) מאמר לזכרו(
 

לאלוקים  המשפט  כי  איש  מפני  תגורו  "לא 
 הוא..." (א, יז)

  בין עאת הגאון מטש(טשיבין)  בין  עפעם הזמין מושל העיר טש
שיש   - מאחר  ממנו:  וביקש  זצ"ל  וויידנפלד  בעריש  דוב  רבי 

ל בבשר הוא מבקש שיוסיף חתימתו על מכתב שבו  מחסור גדו
חתמו כבר רבנים שונים להתיר את הניקור של חלק האחוריים 

 בבהמה.
מטש הרב  לו  גדולה. עאמר  שאלה  זוהי  האחוריים,  "ניקור  בין: 
 , ואין ביכולתי להכריע בשאלה גדולה כזו". אני רב בעיר קטנה

ח  "אתה  בקולו:  עליו  והרעים  המושל  הרב התרגז  לא"?  או  ותם 
מצעקעמטש התפעל  לא  המושלו בין  של  ורוגזו  והשיב    ,תיו 

 אותה תשובה כבראשונה.את בנחת ובשלות נפש 
ש ממה  מאוד  חשש  הקהילה  ראש  לנקוט  עמלווהו  המושל  לול 

שעלול  את  וימנע  המצב  את  שיבין  לו  לרמוז  והחל  הרב,  נגד 
 לא הגיב על רמזיו.  ביןעלהתרחש... אולם הרב מטש

לך   "מה  ואמר:  הקהל  ראש  אל  פנה  בכך  שהבחין  המושל 
 מוצאת חן בעיני.  ... עמדתו התקיפה של הרב הזהלהתערב

 הוא אדם אמיתי וישר ועל מה שאינו חפץ לחתום אינו חותם..." 
 )במחיצתם (
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

19:28 

19:31 

20:22 

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

    הֵמַאֲהבָ ה ּתֹוֵכחָ  - םְּדָבִרית ָּפָרַׁש 

אמר  הנמשל הוא: משה רבינו האוהב
לישראל: "ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם 
ִקים ֲאֵחִרים וְִהְׁשַּתֲחוִיֶתם  וְַסְרֶּתם וֲַעַבְדֶּתם ֱא

. יז)-(דברים יא, טז ָלֶהם. וְָחָרה ַאף ה' ָּבֶכם"
אבל בלעם השונא אמר: "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי 

 .(במדבר כד,ה)יֲַעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי יְִׂשָרֵאל" 
 

בלעם שיבח והילל את מעלותיהם הגדולות 
של בני ישראל והמליץ להם: "עשו כל תאוות 
לבבם". לנוכח יראתם מן העונש, בלעם 

א ִאיׁש אֵ   (במדבר כג, יט).ל וִיַכֵּזב" -הרגיעם "

רק את הגויים ה' מעניש. אבל לכם, עם 
יש הנהגה אחרת. אם  -ישראל שאתם בניו 

א גזר רעה, "ַההּוא ָאַמר  א יֲַעֶׂשה וְִדֶּבר וְ וְ
 (במדבר כג, יט). יְִקיֶמּנָה"

 

מובא: אמר רבי יהודה:  (סוטה מז.)בגמרא 
הרי זה ּבּור". הפשט הוא,  -'המהלך לימין רבו

שמי שהולך בדרך לצד ימינו של רבו, הרי זה 
עם הארץ, כי כך התלמיד לא יכול לשרת את 

 רבו ביד ימין שלו. 
 

מגור ביאר: "המהלך לימין ב'חידושי הרי"ם' 
רבו", תלמיד שמחפש לקבל מרבו רק את 

", סופו להיות בור. סופו שלא הימין מקרבת"
יצמח אלא ישאר בור כשדה שלא עיבדו 

תלמיד אמיתי זה אחד שמוכן לקבל אותה. 
מרבו. ותוכחה מוסר

 ה'תשפ"א ' מנחם אב ח

דברי משה רבינו היו קשים ומרים. אף על פי כן 
בני ישראל שמעו וקיבלו אותם מתוך הערכה 

רבינו מתוך אהבת  ואהבה למשה רבינו. משה
לבני ישראל ושמירה על כבודם הזכיר את 

 חטאיהם רק ברמז.
 

התוכחה של משה רבינו נבעה מלב אוהב. 
משאיפה כנה להביא לשינוי ולתיקון של מה 
שאפשר. עם כל זאת, יחד עם דברי הכיבושין, 
היו בדבריו של משה גם דברי סנגוריה ולימוד 

 זכות על עם ישראל.
 

נים' מבעלי התוספות בשם מובא ב'דעת זק
חז"ל: "זה שאמר הכתוב: 'מֹוִכיַח ָאָדם ַאֲחַרי ֵחן 

 . (משלי כח, כג)יְִמָצא ִמַּמֲחִליק ָלׁשֹון' 
 

כלומר, התוכחה של משה רבינו היתה רצויה 
ואהובה ומצאה חן בעיני שומעיה, יותר ממי 

 שדיבר על עם ישראל בלשון חלקלקות.
 

", יותר ְמָצאֵחן יִ פלאי פלאים! המוכיח "
". יותר ממי שמדבר בלשון ִמַּמֲחִליק ָלׁשֹון"

 חלקה ונוחה. 
 

מי האדם אשר החליק לשון לישראל? חז"ל 
מפרשים: "זה בלעם שדיבר להם חלקלקות, 
ואמר: 'ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי יֲַעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי יְִׂשָרֵאל' 

 ".(במדבר כד, ה)
 

משל לבן מלך שיש לו שני שרים, אחד אוהבו 
ואחד שונאו. השר האוהב אומר לו: "בני, 
היזהר שלא תעשה עבירה, שאביך מלך ודיין, 
ואם ישמע, לא יחוס עליך אלא יהרגך". ואילו 
השר השונא אומר לו: "עשה כל תאוות ליבך, 

 כי המלך אביך ואינך ירא מאף דבר". 
 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 איריסולילד אלחנן רפאל בן 
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:20 

 ל"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל יְִׂשָראֵ "
 (דברים א, א)

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

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

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

 שגית בת רותישמואל אימן בן אסתר זרי        
 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       בן רחל ברכהנעם יצחק 

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

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

 

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

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

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

  נעם בן שרה      בת שולמית  טליה עדן אסתר
 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  

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

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

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

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

םידברפרשת   פניני עין חמד 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 מהן הלכות ערב תשעה באב שחל להיות בשבת?

 

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

אולם, למנהג האשכנזים, יש הנוהגים להישאר בשבת חזון עם בגדי  .הספרדים נוהגים ללבוש בשבת חזון בגדי שבת כרגיל
אולם, ישנם מגדולי אשכנז שחלקו על כך, מכיוון שאין להראות סימני אבלות בשבת. כיום המנהג  רמ"א (תקנא,א). מקורות:חול. 

ם בגד אחד מבגדי השבת, הרווח בקרב יוצאי אשכנז ללבוש לכבוד שבת חזון בגדי שבת מכובסים כבכל שבת. יש שאין לובשי
 משנה ברורה (תקנא, ו).  מקורות:כגון עניבה, כדי לבטא את הצער שבתקופה זו. 

 

לפי מנהג אשכנז, מנהגי האבלות על החורבן מתחילים מר"ח אב. שבת חזון יוצאת בתוך ימי האבלות. למנהג הספרדים רוב 
אינה בשבוע שחל בו תשעה באב, ואין בה שום מנהגי מנהגי האבלות נוהגים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. שבת חזון 

רבים מיוצאי אשכנז נוהגים שלא להתגלח בכל שלושת השבועות. גם המקילים להתגלח לפני שבתות שלושת  .אבלות
השבועות, לפני שבת חזון אסור להתגלח. למנהג הספרדים, מותר להתגלח לפני שבת חזון. גם כששבת חזון סמוכה לתשעה 

  .תבוא עליו ברכה -דין מותר לפי מנהג הספרדים להתגלח לפני שבת, והמחמיר שלא להתגלחבאב מצד ה
 

האשכנזים נוהגים לקרוא קצת פסוקים מההפטרה ופסוק אחד מפרשת דברים במנגינת איכה. הספרדים נמנעים מזה, כדי 
ונתו כדי להקל מעליו את הצום. שלא לבטא אבלות בשבת. מותר לאכול ולשתות בשבת כסעודת שלמה בשעתו, אפילו אם כו

 כדי שיהיה לו כוח לצום ואינו צמא, אין לברך על שתיה זו). מים(אם שותה לא יאמר: "נאכל ונשתה, כדי שיהיה לנו כוח לצום". 
 

בסעודה שלישית מותר לאכול בשר ולשתות יין כרגיל. אין להימנע מאכילת מאכלים ֲעֵרִבים. שרים שירי שבת כבכל שבת. 
ברכת המזון לפני השקיעה. אסור להחליף את בגדי השבת לפני צאת הכוכבים, וטוב שיאמר לפני כן 'ברוך המבדיל בין יברך 

 הכנסת בבגדי חול ונעלי גומי.-קודש לחול'. נוהגים לאחר את תפילת ערבית כדי שהציבור יוכל להתארגן בבית ולבוא לבית
 

ל היין. ההבדלה על הכוס נדחית עד לאחר סיום צום תשעה באב ברגע שהשבת יצאה הצום התחיל ואי אפשר להבדיל ע
ואומרים 'אתה חוננתנו'. יש אומרים, שטוב שהנשים יתפללו תפילת ערבית במוצ"ש כדי שיבדילו ב'אתה חוננתנו'. מי שאינה 

 .)משנה ברורה (תקנ"ו, ב מקורות:מתפללת, תאמר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ואז תוכל לעשות מלאכה. 
 

אחרי תפילת העמידה לפני קריאת מגילת 'איכה' מדליקים נר. החזן מברך "בורא מאורי האש" ומכוון להוציא את כולם ידי 
חובה. ברכת הנר אינה תלויה בכוס היין, אלא היא הודאה על בריאת האש, שהתגלתה לאדם במוצאי שבת. מי שהשתהה 

הלילה. בסיום הצום, לפני שאוכלים ושותים, צריך להבדיל על הכוס. מברכים ולא בירך על הנר בתחילת הלילה, יכול לברך כל 
 .שתי ברכות: על הגפן והמבדיל. אין מברכים על הבשמים ועל הנר

 

חולה שצריך לאכול בתשעה באב, לפני שיאכל צריך להבדיל על הכוס. אם יש שם קטן שהגיע לחינוך, עדיף שהקטן שעדיין 
 מ"ל). 40(בערך , ישתה מהיין ולא החולה. אם אין שם קטן, החולה ישתה מהיין כמלוא לוגמיו לא מבין את משמעות החורבן

 עדיף להבדיל על מיץ ענבים שאינו משמח. קטן שאוכל בתענית, לא צריך להבדיל לפני אכילתו.

 
 

 

המשפיע הגה"צ הרב אברהם אלימלך בידרמן סיפר כי גם בעת שאנו נמצאים בתוך ההסתרה, בזמן חורבן הבית, אף על פי 
כן עלינו לדעת, כי בורא עולם משגיח עלינו בכל צעד ושעל. בימי השואה הארורה, לא תקום פעמיים צרה, הנאצים ימ"ש כלאו 

(בת חתנו של שה אחת מנכדי הגה"ק רבי הלל ליכטנשטיין מקולמייא זיע"א ועשו ל"ע ככל העולה על רוחם עם עמך ישראל. אי
הופרדה על ידי הנאצים ממשפחתה. הם שלחו אותה לבד ואת אימה ובעלה למקום אחר, כמו  ר' יצחק אייזיק ליכטנשטיין זצ"ל)

 י המחנה בכל דרך אפשרית.שעשו לרבבות מאחינו בני ישראל. הם הכניסו אותה לאחד המחנות. הנאצים ימ"ש עינו את יושב
 

כשהגיע תשעה באב היה יום שרב. הרשעים הגדילו להרשיע והוציאו את כל יושבי המחנה תחת כיפת השמיים. הרשעים 
ימ"ש ציוו עליהם לשבת על קרקע חצר שהיו בה אבנים היו משוננות ומחודדות, כדי שידקרו ברגליהם. כדי שלא ישמעו את 

לא יכלה לסבול את ההשפלה הנוראה ביום המר והנמהר, וממעמקי הצרחות, הם העמידו נגנים עם כלי זמר שונים. אישה זו 
ליבה זעקה: "אבינו שבשמיים לא למעני עשה, ואף לא למען כבוד עמך בית ישראל, אלא למען כבוד שמך יתברך ויתעלה. 

ראו עננים ". למרבה הפלא, תוך מספר דקות נפתח נא את ארובות השמיים, ויֵֵרד גשם חזק ויָּפסק חילול ה' הנורא הזה
כבדים בשמיים. התחילו לרדת גשמים עזים, אשר הבריחו את הנאצים לתוך המבנים. כל היהודים נשמו לרווחה, כשיכלו 
להיכנס אל תוך הצריף. האישה סיפרה, שממעשה זה שאבו חיזוק במשך כל תקופת המלחמה להאמין כי אבינו מלכנו משגיח 

 ם הגדול והנורא, הקב"ה שומע את שוועת הזועקים אליו.עלינו על כל צעד ושעל. גם בתוך הסתר הפני
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. נו"נ לר' אברהם ברודא )1860(כ"ב שבט ה'תר"כ -נולד ב -הגאון הרב מנחם בראדא זצ"ל
(סבו מצד אימו, הגאון ר' אברהם ראשית חינוכו של רבינו היה על ברכי זקנו  (מח"ס 'אשל אברהם').

ממנו עלה והתעלה במעלות התורה הקדושה. לאחר שנישא עם רעייתו שהייתה  יצחק ווינברגר)
ו בתור נדוניה למסור לו הבטיח לרבינ (ה'בני שלישים' מקאסאן)יתומה, הרה"ק ר' יהוסף רוטנברג 

את כס הרבנות דק"ק טאהש. ואכן כן היה. אחר שהתחתן כשהיה כבן עשרים ושלוש שנים 
 התמנה לשמש כמרא דאתרא בעיר טאהש במקום חותנו. 

 

אחר ששימש כרב ואב"ד בטאהש במשך עשרים שנה, התמנה לשמש כאב"ד ורב העיר 
קאלוב. כשהגיע לקהילתו החדשה בקאלוב הצטרפו אליו חלק מתלמידיו, שלמדו אצלו בישיבה 
בטאהש. הישיבה בקאלוב הלכה וגדלה. למדו שם כמאתיים וחמישים בחורים. רבינו זכה 

אמר רבינו לתלמידיו, שכבר  )1925(בשנת ה'תרפ"ה שיצאו משם תלמידים גדולים ועצומים. 
 עשר אלף תלמידים!-יצאו מהישיבה כשנים

 

בעל הנהגות מופלאות. ענק בתורה ובצדקות, ענוותן ושפל ברך. רדף צדקה וחסד. בכל יום 
השכים ובכה כשעה שלימה על גלות השכינה. זירז את תלמידיו להשכים בבוקר ככל האפשר, 
כדי שילמדו לפני התפילה. דאג לרווחתם הגשמית של תלמידיו. מימן את האוכל שסיפק 

שכר מועט עבור מזונם. מבני העניים לא ביקש כלל. כחצי שעה, לתלמידיו. ביקש מתלמידיו 
 לפני שהסתיים השיעור, היה ְמַצּוֵה, שיֵלכו לאכול. 

 

רבינו בעצמו היה מסתובב בין השולחנות, בשעה שאכלו ודאג, שלא יחסר להם כלום. תמיד 
לוב בערב הקודש. הסתלק לגנזי מרומים בעיר קא-האיר פניו ושאל לשלום תלמידיו. בעל רוח

שנים. מכיוון שהיו חשוכי בנים, הרבנית  78-ושם נקבר. חי כ )1938(שבת קודש ח' אב תרח"צ 
. היא גְדלה (בת ר' מרדכי מדמטש)הכניסה לביתה את קרובת משפחתה הצדקת מרת שרה רחל 

. על פי (בן ר' אלימלך מטאהש)אצלם כבת. כאשר הגיעה לפרקה נישאה לגה"ק ר' אשר לאווי 
 רבינו, ר' אשר לאווי מילא את מקומו בעיר קאלוב. צוואת 

 

(אב"ד קליינווארדיין. ר' אברהם יצחק ווינברגר  (מצד אימו):סבא ר' שלמה זלמן.  (מצד אביו):סבא 
מרת  אשתו:מרת אסתר.  אימו: (אב"ד ברזן מח"ס 'פרי החג').ר' אברהם  אביו:מח"ס 'פני יצחק'). 

נישא בחודש ניסן  -ווי ראש שושלת טאהש הנקרא השרף מטאהש(בת הרה"ק ר' משולם פייש לאמרים 
ר'  (אב"ד קליינווארדיין מח"ס 'פני יצחק'),סבו, ר' אברהם יצחק ווינברגר  מרבותיו:. )1883 -ה'תרמ"ג

(מח"ס 'בית היוצר' אב"ד ר' יואל צבי ראהט  (מח"ס 'ייטב לב' מסיגט),יקותיאל יהודה טייטלבוים 
הגאונים ר' מרדכי גרובר, ר' משולם פייש מטאהש  מתלמידיו:ו המובהק). חוסט. רבינו היה תלמיד
 .באר מנחם• מספריו:(מח"ס 'עבודת עבודה'). 

למידו הרה"ח ר' מרדכי גרובר זצ"ל סיפר: "דרכו בקודש של רבינו היה לחלק פשטידה לכל התלמידים ת
. פעם למקווה, לא נתן לו פשטידהמי שרבינו הכיר עליו, שלא הלך באותו היום לאחר התפילה בשבת. 

אחת איחרתי לקום בבוקר. החלטתי, שמוטב ללכת למקווה ולהתאחר בתפילה מלבוא לתפילה בזמן לפני 
שטבלתי במקווה, וכך עשיתי. הלכתי למקווה. כשנכנסתי לביה"מ הם כבר הגיעו ל'ברוך שאמר'. לאחר 

"הן אמת, שבאת להתפלל, כשהעולם כבר התפילה עמדתי לפני רבינו לקבל פשטידה. אמר לי רבינו: 
 התפללו 'ברוך שאמר'. אעפ"כ כיוון שהיית לפני כן במקווה, תקבל פשטידה!".

 יפר תלמידו מרן רבינו הרה"ק ר' משולם פייש מטאהש (מח"ס 'עבודת עבודה'): ראיתי אצל דוד זקני ס
לפני התפילה התלמידים באו לשתות  הגה"ק רבי מנחם בראדא מקאלוב זצ"ל, שזכיתי להימנות בין תלמידיו: היה נהוג שבשבת קודש בבוקר

תה חם בחדרו. באותה השעה רבינו הביט על פני כל התלמידים שעברו לפניו, והכיר על כל אחד אם טבל במקווה. כאשר הכיר על פני אחד 
ר על פני אחד לא נתן לו לשתות, עד שילך לטבול. כך היה בעת סעודת הבוקר, כאשר חילק קוגל לתלמידי הישיבה. אם הכי -מהם שלא טבל

 פתגמי קודש) –מהם, שלא טבל במקווה, החזיר את ידו ולא רצה לתת לו. (עבודת עבודה 

עשרה שנים מנשואיו ועדיין ר' ישעיה לא התברך -הכנסת. עברו שבע-חד מתושבי העיר קאלוב, ר' ישעיהו פרידמן, שימש כגבאי ביתא
בזש"ק. פעם אחת בליל חג הפסח הטמין את האפיקומן. כשהגיעו לצפון אמר: "רבינו, אני לא מחזיר את האפיקומן עד שרבינו יבטיח לי 

: "וכי אני יכול להבטיח?". אך הוא עמד בשלו, שאינו מחזיר לו עד שישמע הבטחה מפורשת, כי הוא חובק בן. כך שאוושע בזש"ק". הצדיק ענה
 נמשך הדבר זמן רב. כשהשעה היתה חמש עשרה דקות לפני חצות. 

 

ך רבינו התעקש, שאינו הרבנית אמרה לבעלה: "קאלובר רב, תמיד אתה מדקדק לאכול אפיקומן לפני חצות. עכשיו לא תאכל? תבטיח לו!". א
יכול להבטיח. הרבנית אמרה: "אני רוצה לאכול אפיקומן לפני חצות. אם לא תאכל, גם אני לא אוכל". רבינו אמר לה: "הלא את בת הרב 

 מטאהש. תבטיחי לו כדי שנוכל לאכול אפיקומן". אמרה לו: "אני אבטיח, אם אתה תסכים". 
 

". !עשר החודשים לאחר מכן הוא יעשה ברית מילה-בשניםנתך 'בסדר' שאמרת?". רבינו אמר: "אמר לה: "בסדר". חזרה ושאלה: "מה כוו
ממעשה זו. -השנה הבאה היתה שנה מעוברת. נולד לו בן זכר ב אברהם אבינו, וֵתהום כל העיר ז' אדר שני, ובפורים הכניסו אותו בבריתו של

 (שיח זקנים)
 

של הרה"ק ר' יצחק אייזיק טויב מקאליב זיע"א. כמה אנשים נדחפו לחדרו של רבינו (גם הם ביקשו  באותה היום שנולד הבן, חל היומא דהילולא
ישועות) עד שנשברה הדלת. (למרות ששברו את הדלת, לא כעס. מעולם לא כעס רק אדרבה שחק). הם ביקשו ממנו ברכות והבטחות. רבינו 

י אונגאר חושבים, שִאם פעם אחת הפצרתי אצל השי"ת ושמע את תפילתי, שכסדר אני צחק ואמר בענווה: "אינני רבי ואיני יכול להבטיח. חסיד
 יוכל להבטיח. הרי הרבה רבנים באו ליארצייט של רבי אייזיק'ל, לכו אצלם ותפעלו ישועה". (הגדת 'פרדס הצדיקים')
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הצליחו למצוא תרופה. חולים רבים נפטרו בזה אחר זה. 
עם כל זאת, היהודים המשיכו לנהל את חייהם מתוך 
התאמצות יתרה בקיום התורה והמצוות, בתקווה 

 שהקב"ה יחוס וירחם עליהם ויעביר את המֵגפה מהעיר.
 

הרב המשיך בדרשתו, אך אז הופרעה תשומת לב 
מים, שהתחילה להישמע מתוך הבור,  השומעים מהְמיית

 כמי מעיין הבוקעים ועולים מן האדמה. הדבר היה לפלא.
 

הכל המתינו לסיום הדרשה, בתקווה שהצדיק יתייחס אל 
המקרה ויבהיר את פשרו. עם סיום הדרשה הרב פנה 

 בפנים שוחקות אל קהל מאזיניו ואמר: 
 

ה' יתברך עשה לנו נס. הארץ פתחה את פיה והעלתה"
צאו והביאו כל  הכנסת.-את מי המעיין הנובע תחת בית

איש או אישה שנפגעו מהמחלה, או כל מי שזקוקים 
למזור ולרפואה בכל עניין שהוא. מי שישתה ממי המעיין, 

 ".יזכה לרפואה שלימה
 

אך יצאו הדברים מפי קודשו של רבינו ובתוך שעה קלה 
או כל התפרסמו בין כל יהודי העיר. במאמצים רבים הוב

החולים לשתות מן המים. לא עבר זמן רב והתוצאות נראו: 
 החולים הבריאו וחזרו לאיתנם למרבה הפלא!

 

בימים הבאים שקק המקום לא רק בחולים, אלא גם בנשים 
בטן. גם הן שתו ממי המעיין -שלא זכו עד אז להתברך בפרי

 וזכו לראות ישועות באותה שנה.
 

גם בקרב האוכלוסיה דבר מעיין הפלא התפרסם והלך 
יהודית. גם הם באו לשאוב מים ממי המעיין המופלא. -הלא

גם הגויים עצמם סיפרו על הניסים והנפלאות שהמים 
 חוללו.

 

כאשר השלטונות ראו את סגולותיהם הפלאיות של מי 
המעיין, הם החליטו שלא להשאיר אותו ברשותם של 

 היהודים, אלא להשליט סדר משלהם ליד המעיין. 
 

כאשר באו הם שלחו לביה"כ שוטרים ובידם צו מיוחד. 
השוטרים למקום, הם נדהמו לראות כי המעיין יבש ולא 

 נותרו מים בבור!
 

חלפו הימים והבור נותר יבש. פרנסי הקהילה החליטו לתקן 
הכנסת. ואכן כך נעשה. איש לא היה יכול -את רצפת בית

יים. לראות כי במקום הזה היה בור שממנו נבעו מים ח
אולם נס מעיין המרפא, בזכות ה'בן איש חי', הוסיף להכות 

 גלים. הנס נזכר בדברי ימי קהילת בגדד עד היום. 
 

גם מתוך החושך, שאנחנו מצויים בו ניתן לראות את 
האור. אף מתוך החורבן, אנחנו מייחלים לזמן שבורא 
-העולם ירחם עלינו ויגאלנו גאולה עולמית בבניין בית

 ן.המקדש. אמ
 

'צלאת  הכנסת הגדול-הצהריים בעיר בגדד. בית-שבת אחר
-כביר' היה מלא מפה לפה. מסורת קדומה סיפרה, כי בית-אל

ישראל עם -הכנסת נבנה מאבנים, שהביאו הגולים מארץ
 המקדש הראשון.-יהויכין המלך, אחרי חורבן בית

 

אווירת השבת בבגדד בימים ההם הייתה מיוחדת במינה. 
גולת הכותרת היתה הדרשה של רשכב"ג הצדיק חכם רבי 

מדי שבת בשבתו, בשעת  (ה'בן איש חי' זיע"א).חיים -יוסף
הכנסת ושותה בצמא -צהריים, היה כל הציבור מתאסף בבית

 את דבריו המופלאים של רבינו ה'בן איש חי'.
 

רבינו ידע להטעים היטב את דבריו במשלים, סיפורים 
ואגדות, עד שגם הלכות מסובכות ודברי מוסר נכנסו עמוק 

 ללב כל השומעים. 
 

שמעולם לא חזר על אותה דרשה פעמיים! הדרשה מסופר 
נמשכה כשלוש שעות ויותר. לאחר מכן התפללו מנחה והקהל 
ליווה את הרב לביתו. אחר כך חזרו האנשים לביתם כדי 

 לסעוד סעודה שלישית.
 

הכנסת -היתה זו שבת קיצית, ח"י סיון. חום כבד שרר בבית
ר את שהיה מלא באותה השעה מפה לפה. שום דבר לא הפ

הדממה בעת דרשתו של רבינו. גם הילדים שמרו על שקט 
 ולא דיברו ביניהם.

 

הכנסת בזעקות פחד -לפתע אנשים התחילו לברוח מבית
ואימה. רבים אפילו לא ידעו את הסיבה למנוסה המבוהלת. 

הכנסת -בהמשך התברר מה שאירע: הרצפה במרכז בית
 ה.התחילה פתאום לשקוע באיטיות ובור גדול נפער ב

 

הבור נפער קרוב מאוד למקומו של הרב, שעמד ודרש מעל 
הכנסת. נראה היה, כי עוד מעט הבור -הבימה במרכז בית

הכנסת. באופן טבעי היה -יתרחב לכל שטח רצפת בית
 שהדבר הבהיל מאוד את הנוכחים וגרם למנוסה של אנשים.

 

למרות זאת, רבינו שעמד סמוך מאוד למקום הבור, לא הראה 
ן של התרגשות. הוא היה שקוע בדרשתו. עיניו היו כל סימ

 עצומות למחצה וכאילו לא ראה את המתרחש.
 

הכנסת חששו לשלומו של הרב -היהודים שנותרו בבית
הנערץ. הם ניסו להסב את תשומת ליבו למה שקרה. הרב לא 
שעה לאזהרות. הוא המשיך את דרשתו ביתר שאת וביתר 

 התלהבות, וקולו ָגַבר והלך.
 

הכנסת -אחר מספר דקות נרגעו הנוכחים. מרצפות ביתל
הכנסת היה -שקטו וחדלו מלשקוע. הבור הפעור בלב בית

העדות היחידה לאירוע המסעיר שהתרחש במקום. ההקשבה 
 והשקט חזרו להיות כפי שהיו לפני כן.

 

אותה תקופה היתה קשה ליהודי בגדד. ַמֵּגַפת כֹוֵלָרה 
ל"ע. הרופאים לא  פשטה בעיר והפילה חללים רבים

 הֻמְפָלָאה יְׁשּועָ 

    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                יונה ז"ל                         אברהם בן                                                           ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
"ל צזשאול בן סילביהר'        ע"ה   תופחה בתסעידה              יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה



  
  969: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:12 :רבינו תם 20:29: צאת השבת 19:25: הדלקת הנר
  .ןשבת חזו, )ישעיה א(חזון ישעיהו : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""דבריםדברים""פרשת פרשת  
  ..." מיםיה עיני עיני יורדהעל אלה אני בוכ" - חזון שבת 

  ...!על שאין מבינים שזה אסון, ואחת.  על האסון–אחת , אלא ?למה" עיני עיני"שתי בכיות הללו 
; ה"ב, כנסת יש לרוב- הלא ישיבות ובתי? ומה יוסיף בית המקדש?  מה חסר לנו:ומיתממים, ישנם המהלכים בשלווה מעושה

ולבכות על בניין אחד , מ"על הארץ ב" שבעה"ומה לנו להתנהג כיושבי ... גם צבא חזק וארץ פורחת; גם כלכלה מתקדמת
  .על שאלה זו! ועל זה הבכי הראשון ?שנחרב לפני כל כך הרבה זמן
על כך שאנו אדישים ולא ; על זה שאיננו מודעים מספיק לאסון הגדול שקרה לנו. בכי הראשוןהבכי השני הוא על חולשת ה

  .המקדש- תופסים מה איבדנו בחורבן בית
; זהו לעג לרש – בהשוואה לאז –ולראות שמה שיש לנו היום , ק"יכולנו לתאר כאן את המצב הגשמי הוורוד שהיה בזמן ביהמ

...) והשוואה להיום לא כדאי לעשות(גם לתאר את המצב הרוחני הגבוה שהיה בזמן הבית נוכל . אבל לא על זה אנחנו בוכים
                     ל איבדנו"הרבה הרבה יותר מהנ! ק לעם ישראל הוא הרבה הרבה יותר מזה"ביהמ. אבל זו עדיין לא כל האבידה

 ;כדי לקבל ממנו ברכה מקושר לעולם העליון –העולם הזה : "ל מיצה את האסון הזה במשפט אחד"המהר !ק"בחורבן ביהמ
  "!ק בטל הקשר הזה"וכאשר בטל ביהמ

 ספגו מכה גורלית –חי ומדבר , צומח, בדומם, יליארדי הפריטים המצויים בעולםמיליארדי מ :הנה נבהיר מעט את דבריו
  .הקשר שלהם אל השפע מלמעלה ניתק: ק"בעת חורבן ביהמ

כפי שיכול כל מבין , לךועד היום הוא חסר והו! (ירד לרעהולו כ. ק"העולם של היום אינו העולם שהיה לפני חורבן ביהמ
: אך יותר מכולם ספג עם ישראל את המכה האיומה ).'בשלוות האנשים וכו, בכוח בעלי החיים, בטעם המאכלים, לראות

ק "יש ביהמכש ).ק הוא סוף הדרך"שבניין ביהמ, שבהגדה של פסח" דיינו"כפי שרואים בשיר (ק זהו השיא שלו "בניין ביהמ
ק בבניינו היה עדות "ביהמ !וההבדל גורלי מאוד, ק פירושו שהם לא בפסגה"כשאין ביהמ. פירושו שעם ישראל נמצא בפסגה

            ": בל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושליםלא האמינו כל יושבי ת"ש מוסר לנו הנביא. לכל באי העולם ששכינה שורה בישראל
אבל כל העולם ידע בלי . חזקות ממנה נפלוערים , לא בגלל חוזקה. ירושלים לא תיכבשכל גוי בקצה העולם האמין בוודאות ש

              : לעיניהם הבשריות של כל הגויים, עשרה ניסים נעשו בה תדיר. עוררין שירושלים היא מובלעת מיוחדת מכל כדור הארץ
  ?ה אפשר להסביר כאןמ....וכן הלאה ... נחש פוגש אדם ולא מכישו; גשם יורד על אש המזבח ולא מכבה אותה

והעולם מביט עלינו , ירדנו מפני חטאינו. יחודיות שיש לירושלים על פני ארצות אחרותאין רואים את הי. היום איבדנו את זה
  ".ככל העמים בית ישראל"
. וףנשמע היום כטיר, בכל דבר" פסגת העולם"שהיהודים הם ,  ופשוט לכל גוי בתבל שנה ברור1950-ה שהיה לפני יותר ממ

 שנה היה 1950-איש אינו מקבל היום שלפני יותר מ. ואף לא יאמין שפעם אכן היה כך, כזו" מוזרה"איש אינו מכיר בקביעה 
פירושו עם רוחני " עם ישראל"וכי , הינה חלקת אדמה שאינה כפופה לשום טבע" ארץ ישראל"כי , פשוט וטבעי לכל העולם

  ...טבעי שאלוקיו עושה לו כל רצונו-על
... הסיפור על מה שהיה פעם נראה כבלתי מציאותי לגמרי! איזה מרחק נוראי. אביב של היום-ת ניזכר לרגע ברחובות תלכע

  !על זה אנו בוכים
היא הייתה דומה להפליא . התקיימה מדינת החיות, ללא מגע עם העולם הרחב, הרחק מן הישוב האנושי, בתוככי הים הגדול
, אלא שבמקום בני אדם. כיאות למדינה המכבדת את עצמה, שופטים, משטרה, ממשלה, רעם משטר מסוד, לכל מדינה אחרת

  .'חמורים וכד, קופים: ניהלו את המדינה הזאת אזרחים מסוג אחר
מיד עם היוודע הידיעה  .מצאו מקלט באי הקטן, שספינתם נטרפה בים,  בני אדם–וביום בהיר אחד הגיעו אורחים למדינה 

האם יורשו לחזור , האם יורשו להתגורר במדינה .י המשטרה והושמו במעצר כדי לדון בגורלם"יטים ענאסרו הפל, על בואם
להשתלב בחיי , עליהם להישאר באי: ויצא פסק הדין. והאם יוכלו לקיים קשר עם בני המין האנושי, אל מקום מוצאם

  .ר עם קרוביהם ביבשת הרחוקהפעם אחת בחודש יורשו לקיים קש, אולם. לעבוד ולהתפרנס כמו כולם, המדינה
             . וישנו במעונם של כלבים, אכלו יחד עם הפרות, הם עבדו יחד עם החמורים. בי מדינת החיותוכך הפכו האנשים ליוש
כשהגיע המועד שבו הורשו להתקשר , ובכל זאת .בילויים, עבודה, אוכל: הכל היה בשפע, אדרבה. לא היה חסר להם דבר

  ".אנו מושפלים ומדוכאים", אמרו, " אומללים כמונו בעולם כולואין. "בכו ללא הרף, הביתה
, כבר לא ניכר בהם כל זכר למצב הנפשי הקשה, בתום חצי שנה לשהותם באי. עד שנימת דיבורם השתנה, אבל לא ארך הזמן

           ,ן כל טוביש כא. "אף ניסו לשכנע אותם שיצטרפו גם הם אליהם, וכשדיברו עם קרוביהם, שבו היו בשבועות הראשונים
  . אמרו–!" אנו מנהלים כאן חיים ללא דאגות

                , אם בתחילה היו הם אלה שבכו? החדש שמצאו" אושר" שלמים עם ההאם הם? נשים אלה הם אכן מאושריםהאם א
כיוון ששוב לא הרגישו כל , עכשיו. עדיין היו בני אדם, כאשר בכו על גורלם המר, בתחילה. הרי עתה קרוביהם מבכים אותם

  ... עצמם הפכו לבעלי חיהרי הם , נוחות בסביבתם הבהמית-אי
                     , והשכינה שרתה בתוכנו, ק היה קיים"כל עוד שביהמ. שמחתהזוכה ורואה ב –כל המתאבל על ירושלים 

אינו בחוש את יום ר-ויום, ושתתים על אדני התורהחיי הפרט והכלל היו מ, הרי בכל נשימה ונשימה שאפנו אוויר של קדושה
, הפכה הזאתהמ. עברנו לעולם מסוג אחר, וגלינו מארצנו, משחרב הבית. ת עם עם ישראל"הנהגתו והשגחתו הפרטית של השי
  .הוא חד לא פחות מהמעבר ממדינה של בני אדם למדינה של בעלי חיים, "עולם הזה"המעבר מחיים רוחניים לחיים של 
                 , מאושרים, ברגע שאנו מרוצים. מי שבוכה על מצבו, מי שכואב לו? ולא להיפך לבעל חי, מי מסוגל להישרד במצב כזה

. חייבים להשלים, אי אפשר לחיות כך. אי אפשר לבכות ללא הרף, אמת. עלי חיהפכנו לב, הרי הפכנו לאזרחים במדינת החיות

נא לשמור על קדושת העלון    
   .קרוא בשעת התפילהאין ל

 !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 



מי שיכול לבכות לפחות פעם . גם אם אנו נאלצים לחיות ביניהם' בעל חי'אבל לפחות פעם בשנה עלינו להיזכר שעדיין אין אנו 
לא יזכה לשמוח גם כאשר נראה כ, מי שגם לזה אינו מסוגל. נשאר בן אדם במשך כל השנה כולה, אחת בשנה מעומק הלב

  .)ור דניאלא. (תבוא הגאולה

  'על קידוש ה - חזון שבת  
  :א"כותב הרב עזריאל טאובר שליט" פרקי מחשבה"בספר 

ד היה "רבי אלחנן וסרמן הי, כידוע :ב"א מארה"הרב אושרי שליט, מן היחידים שניצלו, את הדברים שמעתי מפי עד ראיה
 ישאר שם הפצירו בו מקורביו כי, ב"בפעם האחרונה ששהה בארה. י עם לטובת הישיבהנוסע מידי פעם לאסוף כספים מנדיב

ניכר היה כי הוא יודע . אלחנן סירב לעזוב את קהילתו ואת צאן מרעיתו בימים קשים הללו' אך ר', ולא ישוב לעירו ברנוביץ
  .באהבה' פשם על קידוש השמסרו נ, וכי חשקה נפשו להיות במחיצת רבי עקיבא וחבריו, לקראת מה הוא הולך

כשכולם מכינים את עצמם בסילודין לרגע ', אלחנן עם תלמידיו את הלכות קידוש ה' באותה תקופה נוראה של השואה למד ר
  .'הקדוש שבו ימסרו את נפשם על קידוש ה

ניח לו לשאת כמה כי י, ש"אלחנן מן החייל הנאצי ימ' ביקש ר, כשהגיע יום פקודה ולקחו את אותם קדושים לגיא ההריגה
  :וכך הוא אמר, בקול רגוע ובוטח, הוא דיבר בנחת. מילות פרידה בפני בני החבורה

עלינו לחזור בתשובה כדי שנהיה קרבן מקובל ומרוצה . כנראה שבשמים בחרו בנו להיות קורבנות הציבור של כלל ישראל"
לא נהרהר אחרי . יגול ופסול הפוסלות את הקרבןנו שום מחשבות פעלינו להיזהר שלא יעלו על לב. לפני אבינו שבשמים

  ."אם הקרבנות שלנו יהיו קרבנות טהורים הם אלו אשר יצילו את אחינו ואחיותינו שבאמריקה. ו"ח, ה"מידותיו של הקב
אותה אש שתאכל ', ובאש אתה עתיד לבנותה, כי אתה באש הצתה':  ערב אנו אומריםבתשעה באב לעת: "אלחנן' שיך רהמ

                     : שהרי עלינו נאמר. כל יהודי הוא לבינה של אש בבניין הבית השלישי. היא האש שתבנה את בית מקדשינו, ינואת גופ
  ..."ונחוש בזכות שיש לנו להיות קרבנות של כלל ישראל, נקבל את הייסורים באהבה. 'כי עליך הורגנו כל היום'

  .דה כחתן ההולך לחופתוכיצחק אבינו שהלך לעקי', וכך הלכו כולם בשמחה למות על קידוש ה
. החורבן וההרס של יהדות אירופה הם אשר הצילו את יהדות כל העולם מטביעה רוחנית ומשואה רוחנית. הוא אשר דיברנו

את החורבן הרוחני , הוא ראה לפניו את ההתבוללות הנוראה. אלחנן היה באמריקה אולם הוא פחד כי תהיה גם שם שואה' ר
  ?...מה יהיה עם יהדות אמריקה: עניין זה הטריד אותו ברגעיו האחרונים. מיםששורר באמריקה של אותם י

כאשר אלפי אלפי בעלי תשובה בורחים מן השקר ושבים לצור , הפריחה והשגשוג הרוחניים שזכינו להם היום בכל העולם
                     , האחרוןעל חורבן יהדות אירופה קם דור . הישגים אלו באים מכוח אותם קדושים מושלכים לאש, צבתםמח

  .דור הגאולה, הדור שיזכה לקבל את פני משיח צדקנו
 הרגע שבו הוא, המקדש-הרגע שבו אחזה האש בבית, ל הקדושים מגלים לנו כי דווקא הרגע הקשה ביותר בתשעה באב"חז

אינו יכול בנין זה  . בנין שאין אחריו חורבן,בית המקדש כדי לבנות על חורבותיו בנין עדי עדה החריב את "הקב .נולד המשיח
 הדורות מראש בחר בנו להיות אקור .לשם כך עלינו לחפור ולהעמיק את היסודות .להיבנות אלא על יסודות איתנים ומוצקים

רק עבד נאמן ומסור בכל  .לא כל אחד זוכה לתפקיד מעין זה .שליחיו הנאמנים כדי לבצע עבורו את העבודה הקשה ביותר
   .חר לתפקיד זהליבו עבד המוכן לעשות הכל עבור מלכו נב

במצוות ובמעשים טובים יש בכוחנו לבנות את , בלימוד תורה, על כן זו העת לאזור כוחות ולבנות את הבניין שנחרב במעשינו
ה בקרוב לבנות בניין "אל יגרע חלקך כדי שנזכה בע, אם כן. לכל אחד יש חלק בבניין שעתיד להיבנות. ק השלישי"בניין ביהמ

  .)אור דניאל(  כך הוא ירד אלינו ממרומים בנוי ומוכן בהדרו וביופיו–ק שנבנה בארץ " ביהמאת אותו בניין, מושלם

  ].הפטרת דברים, ישעיה א[ "תפדה ושביה בצדקהפט משבציון "
 .)ם"מלבי( בין אדם לחברו -והמשפט ,  בין אדם למקום-הצדקה 

שעשה רושם כיהודי , האיש. אליו הגיע לתפילת שחרית של שבת תייר שהינו כהן, המעשה שלפנינו אירע בבית כנסת מסויים
                     ,כשעמד הגבאי למכור את העליות לתורה, לפני קריאת התורה, והנה. היה הכהן היחיד בבית הכנסת, נכבד ואמיד

                    ,להפתעת כל הנוכחים,  הוא הכריז-? מה עשה. כדי להוציא מהתייר תרומה לבית הכנסת, הוא חשב בליבו להתחכם
  ...עלייהה את  יוכלו לרכושש שרק כהניםתוך כדי שהדגי, גם על מכירת עליית כהן

  . וזכה בעלייה, התייר נקב בסכום של אלף שקלים; התכנית של הגבאי הצליחה, ובכן
על ידי תשלום , תוכל להעביר לנו את התשלום בכל אופן שנוח לך: " בנימוסהגבאי פנה אל התייר ואמר לו, במוצאי השבת

  ...". או העברה בנקאית, דולרים, בשקלים
  . תמה התייר לעומתו, !"?על איזה תשלום אתה מדבר"
  !".על האלף שקלים אותם התחייבת לשלם עבור עליית כהן "-

כבר מהרגע הראשון הבחנתי ! ?וכי באמת חשבת שלא שמתי לב שהייתי הכהן היחיד בבית הכנסת: "השיבו התייר בבת צחוק
  ...!".אלא כוונתי היתה להתל בך, ור העלייהומעולם לא התכוונתי באמת לשלם עב, שאתה מנסה לעשוק אותי

  ?עם מי הדין !".לא תוכל להיפטר מהתשלום, לאחר שכבר נדרת לשלם ועלית לתורה"הגבאי המשיך להתעקש וטען 
 ולכן יש להקדים, )'ח, א"ויקרא כ(" וקדשתו"ציוותה התורה ביחס לכהנים  :א" הגאון יצחק זילברשטיין שליטר"מוהשיב 

ומכיון שהגבאי מכר לכהן את העלייה . )'ט-ה"ב קל"משנ(רה כגון לעלות ראשון לתו,  לכל דבר שבקדושהאת הכהנים
               ,"משטה אני בך"ורשאי הכהן לטעון כלפי הגבאי . הרי שמכירת העלייה בטילה ומבוטלת, שלמעשה היתה שייכת לו
דם  שכאשר א).ו"ק(וכפי שמצינו במסכת יבמות , ולא היתה לי כוונה להתחייב באמת,  בך]לתעתע[דהיינו התכוונתי להשטות 

   ".משטה הייתי בך"הדין הוא שאינו חייב לשלם ורשאי לטעון , מתחייב לשלם לחבירו עבור דבר שהלה מחוייב לעשותו
          , שכאמור אז לא חלה התחייבותו, נראה שהדברים אמורים דווקא באופן שכוונת הכהן מתחילה לא היתה לשלם, אולם

                    , ן לתומו בשעת קניית העלייה לשלם את האלף שקלאבל במקרה שחשב הכה. כי מעולם לא התכוון באמת להתחייב
אלא עם , מפני שבאופן שכזה אין לו עסק עם הגבאי, אזי עליו לשלם את הכסף, "משטה אני בך"ולא ידע שיכול לומר 

  !הרי שעליו לקיימו, ר לאלוקי ישראלדר נדהואיל ולמעשה נ, תחייב כסף לצדקהכאשר גמר בליבו לה, כלומר! האלוקים
                   .אכן אינו חייב לשלם עבור העלייה, הכהן שקנה את העלייה השייכת לו שלא על מנת לשלם לבית הכנסת :כוםלסי

  .)אחת שאלתי( אזי חייב מדין נדר לצדקה, אבל במידה וחשב מתחילה להתחייב באמת לשלם את הסכום
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זעקב נוריאל חזני בן מרים וי' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אשר בן רגינה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז אליס בת סוליקה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
 , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ סעיד דוד בן מהין  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"פורה בת רחל זנ צי"לע, ל"נ יעקב בן שפרה ז"לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"בת מיכל ז) רחל(נ רעיה "לע, ל"סתר זנ משה בן א"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: העלוןלמעוניינים בהפצת 
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. "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה" 

 

. "ְוִדי ָזָהב" 
:  

:  

. "ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב ֶּדֶרְך ַהר ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע" 

:

. "ה' ֱאֹלֵקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב" 
   

. "ֹלא ָתגּורּו ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאֹלִקים הּוא" 

ִלי  ִּתֶּתן  ַּבֶּכֶסף  ּוַמִים  ְוָאַכְלִּתי  ַּתְׁשִּבֵרִני  ַּבֶּכֶסף  ְבַאְרֶצָך... אֶֹכל  "ֶאְעְּבָרה 
. ְוָׁשִתיִתי" 

433



 

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

 550

 :

.

.

450

.

 

400

 400

50 55

.

.



Daf.Tfilot.orgDaf.Tfilot.org

22

 

1



2

נושעו!כבראלפימ



3

0722-81-85-82



 

077-204-9772
2  1

 2

 3

3

12

4

12:00



     -   
9242402  2   '  - "     '  "
paypal: ahavemet@012.net.il : "  077-7671812 :  02-5671812 :

   :  
     
     ,  

 

    ,   
!  

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

   ,         "  
  .            
     ,  " "      
  - "      " .      
 ,          " -  "

."       "    
 "    "     "    
   ,      ,     
    - "    "      

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

 ,"      "   "   
   ,          

.       ,     
   " :  "   "    ( " )   
      :( -  " ) "   !   
 "       ."    "  

."    
            ,  
 ,   .        ,    .
   ,          

.     

9:02 : "  8:30 :  8:29 : -  8:26 :  :   7:18  7:25 : -  7:10  :   :     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

"...   "
  "       

  .        
   ,      

.   
      ,     
     ," "     

.       "
         ,  
         
          ,

.  
  !  " :      
         -  
           

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

.        

  " "   " :   
      ,   

..." ""  " "

 ,
 

 
 
 

 
 
 

...    
 , "    -    

   ,      
       .  
        

.
    "  :    
     ,    

." 



     
!

   ' "  :  
      

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

.     
      "   
  ( -  )  "    
   ,    "  : "

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

."  
  "    "   "
  '        ,"
 ,   -    - 

!    
     ,   
        ,
       :   ... "

!?    
   "  :     
     (:  )  
     ,[   ]
  ,   ...     
  .       ,
   :     .   
 ?       .  
  .       
    ,      
       ,   

."    
 ,      ,   
  " .       
 " -  "   - "   
     ,    
   .      
   ,     
  ,     .   
 ...      ,  
     .   

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

.        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...   "
    )  "       

            :(
  ,        "   

.          
    .     .     
  , ' " :      ,    
   " .    ,    !  

"...  
       .     
   ?          

!" " :       
            
  "     ..."  "  

."     ,      "
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,

...  
    "    ,"  "  

 "          "
:     ," "  , "  ,  ."

 ,    .         
      .     
   "      ,   

.     
   ,         
         (  -  )
 .    ,    , "  
             

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

.    (  .    
          
 "   "   ,  .        
 "     ,     
    ." "      ,   ."

.      
    ,         
  .         ,
 ,    "        
      " :   ,   

." "       "
"  -  

,

...   
       , "  ' -  "  "

     .       ,
       ,   " :  

"?     "
  .         
       ,    

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

..."         "
 



   -  
    - 
 " "   
 ?   
    
  .   
   ,  ,
    
 "   ,

.   "
 " "    "

 "  "   
 "  "   
 ."     
 "   "  
    
  "   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"

"?    "
 "     "  "    : "       

 "~!    " :           ,  
  "...       !     " :    "  

.       
  " .   "?   " :        

."    " :   .   "?  " .     - "
 , " " :    ,   "?      " :   

..."     ,     ?   " "  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
..

..."  "
      .  "   "      

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

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

.'  "  
      ,   .         ,  

...          .   "  -  

  ,    
    

!     
 ...    " :  

( -  ) "    
 -  "    "  :  "   
 [    : " ]      
     : " ]     '

.(:  ) [    
     ,   
     ,    
    "     
   "  ..."    
 !      ,   

   ..."   "  
          

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

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

.    
    :( )  "  "  
       ,   

!?"    " :  
    - "   -  
 "  "       
      " : "  
 "        

.   

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 !

..."   "
   (  {" ) "        
.           ,  

   ,         
       .    "    
     .    , "    

.    ,      
   "     :      
       ,    

...   
     "   ?   " :   
        ,  !"   

.       

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

..."   "
  ,          

          .   
         ,     

.         
  "     "  "     
    .        
       .      
        ,     
   ,        ,  " :

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

."      
            
  ,     .       .

.          
 



   - '   .      
. "      

    .      ,  
     ,    ,   

.    -  

          
   -  .     ,  
 -  -       
     ,     

.

  ,        
    . -      

...       

     ,     
      ,     
    ,    .   
   .   .      
  "      :  

!"  

  ,  " '       ,
.     

.   

* * *

   ...        
     " "   ?   

?    

   (!)       
   "  :     ,   

."     - 

   .     .    
!     -  

      "?     "
.     ,  

     "    "  "
."

!       ...   

* * *

:   .  

    -       
.         .  

       :    
!!!"  "

...    -       :

  .    ,"  "   
 -       ,   

...?      

  :         
?   

 ...     :      
   .     ...    
   -         

.   

     ,     ,   
         ,

!?  

   " :   ,     
          

"?

"!       " :  

* * *

???   

       " :  
   .     -    .  

."   -  

."      " :   

  " :     ,     
."    

   .   ,    ,  
    ,        

.     ,

...   

 ,          
.     -      

!"   -    "    

?    ?       
ahavemet@012.net.il : "  077-7671812 :  !   











      

 

   

  

 

  

  

  
 
 
 

   
 

 

 העלון לעלוי נשמת:
 אברהםבכור חי בן בטי, 

 יהושע, לאה 'ר בן זושא
 ליפמאן, יום טוב' ר בת

מיכאל בן שרה, 
אלכסנדר בן מרי, 

בת לייב, משה  לודמילה
בן זוהרה, יהודה בן שרה, 

יוסף בן חנה, מנחם 
שלום בן שמחה, חים בן 

 -תמרה בת יעקב , אסתר
 .תנצב"ה

ולהבדיל בין החיים 
העלון לרפואת: למתים,

טוב -משה בן מזל
פורטונה, משה בן מנדל, 

נפתלי בן דבורה, 
צביה בת ה סביטלנ

 –,ברכה, מרי בת חנה
בתוך שאר חולי עמו 

שראל ישראל

 ,ְמֻעְדָּכִנים ִלְהיֹות, ְלִהְתַקֵּדם ׁשֹוֲאִפים ֻּכָּלנּו (ד, א)" ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה"
 ֶאְתמֹול ֶׁשעֹוד, ְלַעְצֵמנּו ְלהֹוִכיחַ  ִהְננּו". ַהָּמָחר ַאְנֵׁשי" ִעם ְלִהָּמנֹות

 !"ַהָּמָחר ַאְנֵׁשי" ִעם ִנְמֵנינּו
ילו ַהֻאְמנםָ ? ַהָּמָחר ַאְנֵׁשי ֵיָראּו ֵּכיַצד     ְטרוֹנִיּותֹ  ַמֲעָרכותֹ  יַפְעִ  ֵאלֶקְ

 סֹוָלִרּיֹות ִּבְמכֹוִנּיֹות ִיְנֲהגּו ַהִאם? ַהֵּטֶלָּפִטית ַהַּמְחָׁשָבה ְּבֹכחַ 
 ִאיׁש ִעם ֶהֵּכרּות ַנֲעֹר ָהָבה? ְלַנֵחׁש ָלנּו ָלָּמה? ַמְחְׁשִבים ֻמְדָרכֹות

 :ְּבִמָּלה ִמָּלה, ִסּפּורֹו ִהֵּנה. ַעְצמֹו ַעל ְלַסֵּפר לֹו ִנֵּתן. ַהָּמָחר
 ,אֹוְמִרים ֵאי. ְמֻרֶחֶקת ְּבִעיר ְלִהְתּגֹוֵרר ָעַבר ֶׁשִּלי טֹוב ָחֵבר"     

ׁש ִלְפֵני ֲאָבל". ַהֵּלב ִמן ָרחֹוק ָהַעִין ִמן ָרחֹוק"  ִמְכָּתב ִהִּגיעַ  ְּכחֹדֶ
 ַּבר"הַ  ַלֲחִגיַגת אֹוָתנּו ְוִהְזִמין ַהְּגדֹוָלה ַהֲחֵברּות ֶאת ֶׁשִהְזִּכיר, ְיִדידּוִתי

 ָרִציִתי ָאז. ֲאחֹוִתי ִחְּתָנה יֹום ְּבאֹותֹו ְּבִדּיּוק ֲאָבל. ְּבנֹו ֶׁשל" ִמְצָוה
 ֻמָּנח ֶׁשּלֹו ַהִּמְכָּתב ֵמָאז. ֶזה ְוָכל, ָרִצינּו ַּכָּמה ְלַסֵּפר, ִמְכָּתב לֹו ִלְׁשלחַֹ 

 .ָעָליו ַלֲענֹות ִלי ָיָצא לאֹ  ַהּיֹום ְוַעד, ֶׁשִּלי ַהְּכִתיָבה ֻׁשְלַחן ַעל
 ַּבָּיד ֵעט לֹוֵקחַ  ַרק ֲאִני. ָּגדֹול ִעְנָין לאֹ  ֶזה, ֶּבֱאֶמת, אֹוֶמֶרת זֹאת     

 ְּכֶׁשֶאְחזרֹ  ּוִמָּיד ֶׁשֵּתֶכף ֶהְחַלְטִּתי. ָּגמּור ְוַהִּמְכָּתב, ַּדּקֹות ַּכָּמה. ְוכֹוֵתב
. ַהִּמְכָּתב ֶאת ִלְכּתבֹ  ֶזה, ֶׁשֶאֱעֶׂשה ָהִראׁשֹון ַהָּדָבר, ֵמָהֲעבֹוָדה
 ַחָּיב ָהִייִתי. ִמָּצְרַפת ֵטֵלפֹון ְוִהִּגיעַ , ָאַכְלִּתי ֵמָהֲעבֹוָדה ְּכֶׁשָחַזְרִּתי

 יֹום ָמָחר, ָמָחר: ֶהְחַלְטִּתי. ֶעֶרב ִלי ְוָהַל ַהֶחְׁשּבֹוִנית ַעל ָלֶׁשֶבת
 .ַהִּמְכָּתב ֶאת ִלְכֹּתב ִמְתַיֵּׁשב ַוֲאִני, ֻמְקָּדם ַלֲעבדֹ  ּגֹוְמִרים, ִׁשִּׁשי
 ָּבִאים. ִׁשִּׁשי ְּביֹום ָהִעְנָיִנים ִמְתַנֲהִלים ֵאי יֹוְדִעים ַאֶּתם ֲאָבל     

 ּוְלַהְׁשִּגיחַ  ַהֵּנרֹות ֶאת ְלָהִכין, ִלְקִניֹּות ָלרּוץ ּוְצִריִכים ַהַּבְיָתה
 ֶׁשל ְּתחּוָׁשה ִלי ָהְיָתה. ַהַּׁשָּבת ִנְכֶנֶסת ּוְכָבר, ִיְתַרֲחצּו ֶׁשַהְיָלִדים

 ֲאִני, ַהַהְבָּדָלה ְלַאַחר ִמָּיד, ַׁשָּבת ֶׁשְּבמֹוָצֵאי ֶהְחַלְטִּתי ֲאָבל, ַאְכָזָבה
 .לֹו ְועֹוֶנה ַּבָּיד ֵעט לֹוֵקחַ 

 ָהַאֲחרֹוָנה ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשּזֹו ִאְׁשִּתי ִלי ִהְזִּכיָרה ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי     
. קֹוַדר רּוחַ  ְּבַמַּצב ְוָחַזְרִּתי ְלַנֵחם ָהָלְכִּתי. ֹּכֵהן ִמְׁשַּפַחת ֶאת ְלַנֵחם

 .ְיִדידּוִתי ִמְכָּתב ִלְכֹּתב ַהְּזַמן ֶזה ֶׁשֵאין ִהְרַּגְׁשִּתי

 לאֹ  .ַּבַּלְיָלה ַהֹּדַאר ֵּתבֹות ֶאת ְמרֹוְקִנים לאֹ  ָּכ ֵּבין, זֹאת ּוִמְּלַבד     
ה ִאם ְּכלּום ִיְקֶרה  ִמּתֹו ַהִּמְכָּתב ֶאת ְוֶאְכֹּתב לְמָחר זֹאת אֶדְחֶ

 יֹום עֹוד ְיַחֶּכה ,ֹחֶדׁש ְמַחֶּכה ְּכָבר ַהִּמְכָּתב ִאם. ַהַּדַעת ְוִיׁשּוב ִׂשְמָחה
 .ֶאָחד
 !"ַהָּמָחר ִאיׁש, "ָלֶכם ֲהֵרי     
 ָלְרִאי ִמַּתַחת, ַהַּמָּדף ַעל ,ִהֵּנה. ַההּוא ַהִּמְכָּתב ַרק לאֹ  ְוֶזה     

יָרתֹו ַּבְּכִניָסה ֶקת ֶּפֶתק ֻמָּנח, ִלְדִ  ַּדְוָקא ָלָּמה. ַּבֹּדַאר ַהֲחִבילֹות ִמַּמְח
 ַּבִּבְנָין ֶׁשָּגר ַלָּׁשֵכן ִנְׁשַלח ַהֶּפֶתק. ָהֵעיַנִים מּול ֶׁשִּיְהיֶה ְּכֵדי? ָּׁשם

 .ְּבָטעּות ְלָכאן ְוִהִּגיעַ , ִמּמּול
ר ְּבֵתַבת אֹותֹו ָלִׂשים ְּכֵדי ִּבְמיָֻחד ָלֶרֶדת ַטַעם ֶׁשֵאין מּוָבן       ַהּדֹאַ

, ָמָחר ָאז. יֹום ָּכל, ָלֲעבֹוָדה ְויֹוְצִאים ֵמַהַּבִית יֹוְרִדים ָּכ ֵּבין ֲהֵרי. ִמּמּול
 .ַהֶּפֶתק ֶאת ִאּתֹו ִיַּקח, ָלֲעבֹוָדה ְּכֶׁשֵּיֵרד

 ִמֵהרָּכל. ָהַאֲחרֹון ָּבֶרַגע ֶּבֱאֶמת ְוָיַרד ַּבַּבִית ִהְתַעֵּכב הּוא ְלָמֳחָרת    
 .אֹותֹו ִיַּקח הּוא ָמָחר, ָּדָבר ֵאין ֲאָבל. ַהֶּפֶתק ֶאת ֶׁשָּׁשַכח ַעד, ָּכ

 ָמָחר ַּגם ֲהֵרי, לאֹ ? ַלְחזרֹ . ַּבַּמְדֵרגֹות ְוִנְזַּכר, ָׁשַכח ַהּיֹום ְלָמֳחַרת     
 ַהַּקְרטֹון ֶאת ְלהֹוִריד ִאְׁשּתֹו ִמֶּמּנּו ִּבְּקָׁשה ְלָמֳחָרת. ָלֲעבֹוָדה ֵיֵל הּוא

 ִעם יֵֵרד הּוא ֶׁשָּמָחר, ֶהְחִליט הּוא ָלֵכן. ָלַאְׁשָּפה ַהְיָרקֹות ֶׁשל ָהֵריק
 ְלַיד, ַהַּמָּדף ַעל ֻמָּנח ֶׁשהּוא טֹוב, ָמה ֲאָבל. ַהָּׁשֵכן ֶאל ַהֶּפֶתק

 חֹוֵזר ְּכֶׁשהּוא, יֹום ְּבָכל ּבֹו ִנְזָּכר הּוא ָּכ. ָלַעִין ּבֹוֵלט ְּבָמקֹום. ַהְּכִניָסה
 .ָהֲעבֹוָדה ִמן

ד כּלָ . ָּכ ָּכל ָעצּוב ָהָיה ֶזה לּוֵלא, ַמְצִחיק ָהָיה ֶזה? ַמְצִחיק       אֶחָ
 ,ָלְרִאי ֶׁשִּמַּתַחת ַהַּמָּדף ַעל לאֹ  ִאם, ַעְצמֹו ֶאת ִלְמצֹא יּוַכל ֵמִאָּתנּו

 ...ַלַּמָּדף ֶׁשֵּמַעל ָּבְרִאי ָאז
 ,טֹוָבה ְּבָׁשָעה ִהְתָאֵרס ַּבְיִׁשיָבה ֶׁשָּלַמד ֶׁשְּבֵעת, ָחֵבר ִלי ִסֵּפר     

 ִּכֵּנסֶאָחד ֶעֶרב. ַּבְיִׁשיָבה ְמֹאָרִסים ֲחֵבִרים ַּכָּמה עֹוד ָהיּו ִעּמֹו ְוַיַחד
 ֶהָחָדׁש ַהֶּפֶרק ִלְקַראת ַהְדָרָכה ֶׁשל ְלִׂשיָחה ַהְיִׁשיָבה רֹאׁש אֹוָתם

 .ְּבִיְׂשָרֵאל ִמְׁשָּפָחה ֲהָקַמת - ְּבַחֵּייֶהם
 הּוא. ְּבָידֹו ּוְגָמָרא - ְלִׂשיָחה ַהְיִׁשיָבה רֹאׁש ִנְכַנס, ְלַהְפָּתָעָתם     

ָהָיהֶזה ְּכִאּלּו, ִמּתֹוָכּה ִלְפֵניֶהם ִלְקרֹא ְוִהְתִחיל ַהְּגָמָרא ֶאת ָּפַתח
 

 ,ַעְכָׁשיו לֹאם ִא 
 ?ֵאָמַתי

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
וקריאת התורה.

העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
א בשלכדאי לקרוא בשלחן שבת. כדאי לקרוא בשלחן שבת.

:  השבתכניסת 
7:18 

:  השבת יציאת
8:30 

 :רבנו תם
9:13 

הזמנים לפי אופק 
 חיפה

 ס"דבס"ד

 ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 262266ר: מספר: עלון 

 ְּדָבִרים: ָּפָרַׁשת

ַׁשָּבתְלֻׁשְלָחןַּתְבִלין 1



" ָהָהר ְּבַתְחִּתית ִהְתַיְּצבּו: "ֶנֱאַמר ּתֹוָרה ְּבַמַּתן: ַּבְיִׁשיָבה ִׁשעּור 
 ֶאת ֲעֵליֶהם הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּכָפה ְמַלֵּמד, ַאְבִּדיִמי ַרִּבי ָאַמר"

 .מּוָטב - ַהּתֹוָרה ֶאת ְמַקְּבִלים ַאֶּתם ִאם: ָלֶהם ְוָאַמר ְּכִגיִגית ָהָהר
 .).פח (ַׁשָּבת" ְקבּוַרְתֶכם ְּתֵהא ָׁשם - ָלאו ְוִאם
 "?מּוָבִנים ַהְּדָבִרים: "ְוָׁשַאל, ַמָּבטֹו ֶאת ָנָׂשא ַהְיִׁשיָבה רֹאׁש    

   ַהְיִׁשיָבה ְורֹאׁש. ְידּוָעה ַהְּגָמָרא. ְּברֹאָׁשם ַהֹּכל ִהְנֲהנּו", ַוַּדאי"     
 "?ַהְּדָבִרים ִנּסּוחַ  ַעל ֻקְׁשָיה ָלֶכם ֵאין: "ִלְׁשֹאל ִהְמִׁשי

 ...חֹוֵתר הּוא ְלָאן, ּוִבְכָלל. ַהַּכָּוָנה ְלָמה?! ֻקְׁשָיה     
 ְּתֵהא ָׁשם ָלאו ְוִאם: 'ָּכאן ֶנֱאַמר ַמּדּועַ : "ָׁשַאל ַהְיִׁשיָבה ְורֹאׁש     

 ָהָהר ַּתַחת", ְקבּוַרְתֶכם ְּתֵהא ָּכאן: "ִלְכֹּתב ָהָיה ָראּוי'. ְקבּוַרְתֶכם
 "!?'ָׁשם: 'ֶנֱאַמר ַמּדּועַ . ֲעֵליֶהם ַהָּכפּוי

 !ַּכֲהָלָכה ְׁשֵאָלה, ָאֵכן. ֵמַצח ִקְּמטּו, ַּגָּבה ֵהִרימּו ַהַּתְלִמיִדים     
, ַאַחת' ְקבּוָרה' ֵיׁש. סֹוד ָלֶכם ֲאַגֶּלה: "ָאַמר ַהְיִׁשיָבה ְורֹאׁש     

 ָּכל ֶׁשל, ַהִּתְקוֹות ָּכל ֶׁשל ְקבּוָרָתן ְמקֹום ֶזהּו'. ָׁשם' :ַהְּקרּוָיה
 ֶאת ְוַאְבִהיר. ָלָאָדם ַהִּנְׁשָקף ַהַּמְזִהיר ֶהָעִתיד ָּכל ֶׁשל, ַהִּצִּפּיֹות

ַמדּוּעַ . חֹוֵלם ְוַהיֶּלד, ַמְסִּביר ַהּמֹוֶרה. ַהֵּסֶפר ְלֵבית הֹוֵלך יֶלד .ַּכָּוָנִתי
 ּואה ָּכֵעת. ּבֹוֵער ֵאינֹו ָּדָבר ֶׁשּׁשּום ָסבּור ֶׁשהּוא ִמּׁשּום? ַמְקִׁשיב ֵאינו

, ֵמָחֵבר ֶהְסֵּבר ִיְׁשַמע, ַהֹחֶמר ַעל ַיֲעֹבר ְּכָבר הּוא ָּכ ַאַחר .ַיְחלםֹ 
 .ַהִּכָּתה ֶאת ַיִּׂשיג ְּכָבר הּוא" ָׁשם"

 .ְּפַנאי לֹו ֵיׁש ִּכי? ַמּדּועַ . ְמַׂשֵחק ְוַהֶּיֶלד, ַּבִית ִׁשעּוֵרי ְלָהִכין ְצִריִכים     

. ָחֵבר ֶׁשל ִמַּמְחֶּבֶרת ַיֲעִתיק הּוא ַהִּׁשעּור ְּתִחַּלת ִלְפֵני ָׁשָעה ֶרַבע
 .ַיְסִּפיק ְּכָבר הּוא "ָׁשם"

 לאֹ . ִלְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ֵּבין יֹוֵדעַ  ֵאינֹו הּוא ֲאָבל, ַלִּמְבָחן ְלִהְתּכֹוֵנן ֵיׁש     
 הּוא" ָׁשם. "ֵיַדע ְּכָבר ַהָּבא ַּבִּמְבָחן ֲאָבל, ִיָּכֵׁשל הּוא ָּכֵעת ,נֹוָרא

 .ַמֲחִצית עֹוד ֵיׁש! ַּפַחד ַאל? ְּגרּוָעה ָהְיָתה ֶׁשִּקֵּבל ַהְּתעּוָדה. ַיְצִליחַ 
 ...ֵהיֵטב ִיְלַמד הּוא" ָׁשם"

 ַהְּקַטָּנה ַּבְיִׁשיָבה, ָהָיה - ֶּׁשָהָיה ַמה? ּתֹוָרה ַּבַּתְלמּוד ִנְכַׁשל הּוא    
" ָׁשם" ֲהֵרי. ַלֲחֻתָּנה ַעד סֹוֵחב הּוא ָּכ. ַהִּׁשעּור ֶׁשל ַהּכֹוָכב ִיְהיֶה הּוא
 !ָחָדׁש ַּדף ִיְפַּתח הּוא
, ְלָפָניו עֹוְמִדים ֶׁשַאֶּתם ַהָּׁשָלב ֶזהּו. "ַהְיִׁשיָבה רֹאׁש ָאַמר", ֵּכן"     
 ָלֶכם ְמַאֵחל ֲאִני. ְּבִלְּבֶכם ַהְמַפֶעֶמת ַהִּתְקָוה ֶאת ְויֹוֵדעַ  ַמִּכיר ֲאִני

 ְלִקיֶתם ִאם ֲאָבל. ִיְתַמְּמׁשּו ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם ֶׁשָּכל, טֹוב ַא ִלִּבי ְּבָכל
 ּוְלעֹוָלם, ִנְרֶאה ָּתִמיד: ָהֹאֶפק ְלַקו ָמׁשּול ֶזה ֲהֵרי -" ָׁשם" ְּבִתְסֹמֶנת

 ...ֻמָּׂשג ֵאינֹו
ְסכּוּל ִמִּתְסכּוּל", ָׁשם"לְ " ָּׁשם"ִמ , ָחִליָלה, ְּתַקְרְטעּו ָאז      , לְתִ

  .ָהַאְׁשָליֹות ֶׁשל ְקבּוָרָתן ְמקֹום הּוא" ָּׁשם"הַ . ְלַאְכָזָבה וֵּמאַכְזָבהָ 
הּוא ּוָפסּוק! ְוַעְכָׁשו ָּכאן ֶאָּלא, ָמָחר ְולאֹ " ָׁשם" לאֹ ? ְוַהַּמְסָקָנה     

 ְוֶאל ַהֻחִּקים ֶאל ְׁשַמע, "ּוִמָּיד ַעְכָׁשו", ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה: "ְּבָפָרָׁשֵתנּו
 )ַמְעָין ַהָּׁשבּועַ (!" ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים

ניתן  ממנו מופלא מעשה לפנינו: א"שליט זילברשטיין י"הגר שח
 לעולם, בוראו עם בתמימות להתהלך המחליט שאדם ללמוד

 לו ויוכיח, ממעל עזרו את ה"הקב לו ישלח תמיד. אינו מפסיד
 את ומצדיקה משתלמת, ובאמת ביושר שהתמימות וההליכה

 .עצמה
שכל  שהעיד, א"שליט בסר פנחס מהרב שמענו הסיפור את     

 .מדויקים הפרטים
 .מסוימת בעיר ספרים חנות של בעליה עם התרחש המעשה     

 .רבות חנויות שהשכירה פלונית לישיבה שייכת היתה זו חנות
 ייעודה את השכירות בחוזה לציין הקפידה הישיבה הנהלת

 זה במקרה שנחתם בחוזה. שהושכרה חנות כל המתוכנן של
 .כתיבה ומכשירי קודש ספרי למכירת שהחנות מיועדת, צויין
היתה  וזו, אחר לאדם הישיבה ידי על הושכרה נוספת חנות     

כפי , השני השוכר עם ההסכם. הראשונה לחנות בצמוד ממוקמת
נקרא , הענין לצורך. בלבד בית כלי מכירת על היה, בחוזה שצויין
 .שמעון - ולשני, ראובן בשם הראשון לשוכר

גם  למכור זכותו את מעולם ניצל לא, הראשון השוכר, ראובן     
במכירתם  והסתפק, בחוזה צויין שהדבר הגם, כתיבה מכשירי

מנצל  אינו שראובן שראה, שמעון, שכנו. בלבד קודש ספרי של
 הכניס, מעשה לעשות החליט, כתיבה מכשירי למכירת זכותו את

 שנת תחילת לפני. נאים ברווחים ומכרם כתיבה מכשירי לחנותו
 מכך והרוויח, מכשירי כתיבה של גדול מלאי קנה הלימודים

 .גדולים כסףסכומי 
 ראה, כתיבה מכשירי למכירת הזכות שמורה היתה לו, ראובן     

 מחה ולא עין בצרות נהג לא הוא. ושתק, נעשה אשר את כל
 בחוזה שנכתב הזה הייעוד את מאתו על שלקח בשמעון

 .שלו השכירות
כסף  לסכומי ונזקק מילדיו כמה השיא שראובן לאחר, והנה     

. ולמוכרם, הכתיבה מכשירי לענף להיכנס בדעתו עלה, גדולים
מכובדים  רווחים לו והיו, דרכו הצליח' וה, גדול מלאי רכש גם הוא

 .ביותר
 קוצף כולו, שמעון אליו נכנס, אחד בהיר לא בבוקר, והנה     

 את למכור הצלחתי לא השנה: "טענה ובפיו, וזעף סר ,וכועס
 בשנים?! "טיעון שמעתם!"... בגללך - שלי מכשירי הכתיבה

מכשירי במכירת רב כסף מרוויח אני, "שמעון הוסיף ,"האחרונות
 להגיע הצלחתי לא, אותם מוכר אתה שגם ועכשיו ,הכתיבה
 - - -נאים!"  להישגים

מכשירי  למכירת שהזכות כך על מילה אף מזכיר אינו הוא     
כל  שהתעסק, ראובן, הטוב לשכנו בעצם נתונה היתה הכתיבה

שלא  בכך נדיר לב רוחב וגילה, הקודש ספרי במכירת רק השנים
הזו הזכות את ונתן, הכתיבה מכשירי בענין זכותו את מימש

 .לעמיתו
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בזכות 
 הויתור

ת ִסּפּור  ְלַׁשַּבָ



 
טענותיו  לשמע. ראובן של הלב רוחב מגיע היכן עד ותשמעו       

כל  על לשלם מוכן שהוא ראובן לו אומר, שמעון של המוזרות
 עצמו על מקבל הוא אלא, זאת רק ולא... לו שנגרמו ההפסדים

 יותר וישר הגון אדם היש... כתיבה מכשירי יותר שלא למכור
 לדין ראובן את תובע הוא... בכך מסתפק אינו אבל שמעון?! מזה

 .התורה מגדולי אצל אחד תורה
מי  עם מיד ומבין, הצדדים שני של הטיעונים את שומע הרב     

למרות , כתיבה מכשירי למכור שהחל על בשמעון וגוער, הצדק
 מאוד התפעל הדיין. ראובן של החנות של ייעודה זה שהיה

 זו התפעלותו את והביע, ראובן של ליבו וטוב מיושרו והגינותו
 .הדין בבית

את  ומחשב בחנותו ראובן יושב, מסוימת תקופה כעבור     
מתברר  והנה, עתה זה שנישא לבנו שרכש דירה בענין חשבונותיו

 רבות רבבות של סך לקבלן לפרוע אמור הוא בבוקר שמחר לו
 !להשיגו אפשרות לו ואין, ברשותו מצוי אינו והכסף, של שקלים

יום  מדי? בצרה נמצא שהוא בשעה, כמותו יהודי עושה מה     
לסעוד  כדי לביתו מגיע, צ"אחה 4:00 בשעה חנותו את נועל הוא
הוא  בו הגדול החוב בגלל, היום. תורה לשיעור והולך ערבית פת

 לפתוח,  2:30 בשעה כבר החנות דלת את לסגור החליט, מצוי
 לו שישלח ת"השי לפני ולהתחנן לבכות ולהתחיל ספר תהלים
, לו המגיע את לקבלן ישלם לא אם כי, אותו ויושיע, עזרו ממעל
 !קנסות לשלם עוד ייאלץ והוא, לבנו תועבר הדירה לא

לצידו  יעמוד ולא, שכזה נאמן בן יעזוב ה"שהקב חשבתם, נו     
. בדלת חזקות דפיקות נשמעות קצר זמן כעבור? צרה ביום

 וממשיך, בתפילה להפסיק לא כדי, לפתוח לא מחליטמיודענו 
 משהדפיקות אבל. מצרתו שיושיענו ה"להקב להתפלל בבכיות

, יותר חזקות להיות הופכות לרגע ומרגע מתגברות והולכות
 .הדלת את לפתוח והחליט משהו אולי קרה ראובן חשש

 :אותו ושואל, ב"ארה כתושב עצמו המציג יהודי עומד בפתח     
משהתשובה . ראובן של המדויק בשמו ונוקב..." הוא שמך "האם
 10 של מיידית לרכישה זקוק שהוא האיש הודיע, חיובית היתה

מאות -ומאות, ם"רמב 10, טורים 10, ע"שו של סטים 10, סים"ש
 .ואחרונים ראשונים, נוספים ספרים של סטים

לו  ושלח, לתפילתו האזין ת"שהשי כבר מבין המופתע ראובן     
 שכיון, ואומר הלז האמריקאי לו מסביר ואז, ממעל עזרו

, חדש מדרש בית חנכה ב"בארה משתייך הוא שהחסידות אליה
סיפר האיש. בדחיפות ל"הנ הספרים שם לכל זקוקים

 דיין עם שאתייעץ מנת על" ישראל אותו לארץ שיגר ר"שהאדמו
 לכתובתו אותו ואשאל, שלנו החסידות אנשי על המקובל, פלוני

פניתי. ל"הנ הספרים את לנו שיספק ,והגון ישר, נאמן סוחר של
 והגון ישר אדם שאין ואמר ,עליך לי המליץ והוא, הדיין אל

 ..."!כמוך
הדיין  הוא הוא המדובר שהדיין ולומר לפרט צורך שאין דומה     

 - - - לשמעון ראובן בין תורה בדין שישב
 ראובן של ליבו ויצא כמעט, עימו שנעשה הגדול הנס נוכח     

 היו לא עדיין שהספרים למרות: מכך יתירה. מרוב התפעמות
, ארנקו את עתה כבר פתח האמריקאי היהודי, מוכנים למסירה

 אם. "במזומן - הספרים לרכישת שיועד הסכום את ושלשל לידיו
 את להחזיק סיבה כל לי אין, הגון אדם שהינך עליך הדיין העיד
 המזומנים

 תודיע, מוכנה תהיה הספרים וכשרשימת, אליך אותם קח. אצלי
 ."לקחתה ואבוא ,לי

לשלם  צריך שהיה החוב כל את כיסה ראובן שקיבל הכסף     
 ...הסיפור הסתיים לא עדיין בכך אבל! יאומן לא. לקבלן

 גשם לרדת החל לפתע, לב וטוב שמח לביתו הולך ראובן     
 מתחת אותה ומוצא, בה להסתתר גג קורת מחפש מיודענו ,חזק

 עולים, שם בעומדו. ומפורסם גדול אברכים כולל לבניינו של
 מחליט הוא. כמותם מאין ערבים, תורה לימוד של באוזניו קולות

 הוא שם והנה, ההיכל תוך אל אותו המוביל, הקול ללכת אחרי
 מלאי ושניהם, בחברותא יחד הלומדים, שני אברכים רואה

 .תורה בדברי מלמלל פוסק אינו ופיהם ,ושמחה התלהבות
 זאת ולמרות, בכולל הצהריים הפסקת בעת היה הדבר     

 הוא. ורנן רון אומרת הוויתם וכל, בלימודם האברכים התמידו שני
 מתענגים הם כיצד ומבחין, יתירה בהם בהתפעלות מביט

 !ישותם כל את הממלאת ,התורה על ושמחים
שמח  אתה ולמה מה על: 'ואומר, לעצמו קורא הוא ולפתע     

 איזותראה? חובך את להחזיר שהצלחת על? כך כל עכשיו
 '!תורה מלימוד כתוצאה אלה לאברכים יש שמחה גדולה

את  מימש זה שמיודענו, מציין, בסר פנחס הרב, המספר     
 ,דבר לכל' כולל אברך' כשהוא חייו את לסיים וזכה, החלטתו
. בתורה עוסקים בנים ובני בנים של קודש זרע אחריו ולהשאיר
 שמתהלך מי שכל ולמדנו. והגינותו יושרו בזכות -? למה וכל זאת
 נפשי) (ברכי .מפסיד אינו לעולם, בתמימות ה"עם הקב
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 חיט, פשוט יהודי הימים באחד נכנס מלכוביץ מרדכי רבי אל
 ועמד כבוד לו חלק הוא מרדכי רבי אותו ראה כאשר והנה. במקצועו
 מה משום, הנוכחים בקרב והשתאות פליאה עורר הדבר.במקומו

 כשיצא, לכבודו ולקום, פשוט לחיט כבוד לחלק לנכון הצדיק מצא
 האיש של זקנו כי ראיתי" השיב מרדכי ורבי, כך על שאלוהו החיט
 "!מאוד עד ומאיר זורח

 . החיט של על קנקנו לתהות והחליטו דבריו לפשר החסידים תמהו    
 

 תוך והנה גדול כוחו במה למצא מנסים כשהם בשיחה עמו נכנסו הם
 חושב אני, בבקר בקומי, יום מדי: "החיט להם אמר, שיחתם כדי

, הרהור לאחר –? הזה בעולם עושה אני טוב מעשה איזה :לעצמי
 מעשים לי אין: ואומר ויגון צער מתמלא אני במעשי וחפוש מחשבה

 אני אוחז ואז –? נפשי את אשמח כן אם במה, אני פשוט איש, טובים
 ופאות זקן מגדל הנני, שכזאת חשובה מצוה לי יש, הנה: וחושב בזקני

 ."בו אני שמקים המצוה על' לה תודה מלא ופי
 לו חלק מה שום על תמהו ולא החיט דברי את החסידים שמעו     

 (גליון משכן שילה). כבוד, מרדכי רבי ,רבם

 :ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשי



 
 

 
חידות:

 
  :מחשבהחידת 
אנשים. חלקם דוברי אמת  18סביב שלחן עגול יושבים 

 וחלקם שקרנים.
כל אחד מהיושבים על יד השלחן טוען שהוא יושב בין 

 איש דובר אמת לבין שקרן.
 כמה אנשים דוברי אמת יושבים על יד השלחן?

 
 

 חידת חשבון:
אילו שלושה ספרות בין אם יוכפלו יחד ובין אם יחוברו 

 תתקבל תוצאה זהה?יחד 
 
 
 
 

 :לחידות מהעלון הקודם פתרונות
 

 :לחידת המחשבהפתרון 
השני צעק את הצבע שלו, מכיון שהשלישי לא צעק את 

 הצבע שלו.
הסבר: מכיון שידוע שיש שני כובעים לבנים ושניים 

הרי  -שחורים, ואם אכן לראשון ולשני היה צבע זהה 
שהוא ודאי הצבע שהשלישי היה צועק את צבע כובעו 

 הנותר.
, הבין השני אך מכיון שהשלישי לא צעק את צבע כובעו

שהכובעים שלו ושל הראשון שונים בצבעם, ולכן 
מתלבט השלישי בקשר לצבעו, ונמצא שאם הצבע של 

 הראשון הוא שחור אז שלו לבן, וכן להיפך.
 
 

 :לחידת בלשותפתרון 
שברי  -אותו  אם אכן הכדור פגע בחלון מבחוץ ושבר 

הזכוכית היו צריכים להתפזר על רצפת החדר ולא 
 בגינה.

מוכח שהחלון  -מכאן ששברי החלון היו מחוץ לחדר 
 נשבר מבפנים.

 ורוב בפסטה מזלג לנעוץ מנסים שאתם זה את מכירים
 ?נופלת הפסטה

 ...פסטה-ת לא מרובה תפסת: ל"חז אמרו זה עלכנראה 
 

 פחית עולה כמה: "המוכר את ושואל לחנות נכנס בחור
 כל למה: "מתפלא הבחור המוכר לו ענה" ₪ 10?" " קולה

 משיב "השרות בשביל 5 -ו הפחית בשביל 5?". " יקר כך
 .המוכר

 ומבקש הדלפק על ₪ 10 מניח הבחור שוב נכנס למחרת
 ₪ 10 -ה את לקח המוכר .קולה פחית מהמוכר

  .₪ 5 לו ומחזיר
 לי אמרתם אתמול" ,בהתפלאות הבחור שואל" ?זה מה"

 לנו אין היום" :המוכר לו עונה" ?₪ 5 היום קרה מה ₪ 10
 "...פחיות
 

 שלא כדי ביתו בתוך יתירה אימה אדם יטיל אל לעולם
 ...בשמחה ממעטים' אב' משנכנס יהיה

 
 נעלי עם הולכים:  הזמנים לבין באב תשעה בין המשותף
 תפילין ומניחים ללמוד אסור, לאוכל מחכים, בית

 ...בצהריים
 

 כל את בו מפקיד אתה ?שלך הבנק על סומך אתה האם"
 העט את לך קושריםלא סומכים עליך ו והם, שלך הכסף

 !"...חוט עם
 

 "?אה, ימין'' אלא ,ימינה תקרי אל
 

 "אמא, למה את בוכה?"
 "אני לא בוכה, נכנס לי החופש הגדול לעין"...-

 רכב של בודק סאונד

 ולקבלת העלון במייל:להנצחות , לתגובות
elisha5765@gmail.com 
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"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר                                          
הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן                                                  

 וחצרת ודי זהב"              
אבק לשון הרע. אמרו חז"ל (ב"ב קסה, א): 'רובן נכשלים                                                        -ראשי תיבות 'אלה'                    

'אלה הדברים'                  -בגזל, ומיעוטן בעריות, והכל באבק לשון הרע'. וזה נרמז כאן בפסוק                                                                 
דהיינו שהוכיחם                    -על הדברים שהם אבק לשון הרע 'דיבר משה אל כל ישראל'                                                         -

 על כך. (מגלה עמוקות)                    
כאשר אדם שומר פיו                     -הוסיף הרה"ק הבית ישראל זי"ע (תשי"ב) על הרמז ב'אלה'                                                    

  -ולשונו מאבק לשון הרע, מתקיים בו 'הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל'                                                                     
 דהיינו שדברי הצדיקים עושים בו רושם ומשפיעים עליו.                                                     

'אל כל ישראל'                   -'אלה הדברים אשר דיבר משה', הדבר העיקרי שדיבר משה היה                                                        
 שתהיה אחדות שרויה ביניהם, שיהיו אומה אחת, כלל ישראל. (הגר"א)                                                              -

 
 

ברש"י: לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן,                                                                        
 לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל.                                                     

כתב בכלי יקר, שמכאן ילמד כל מוכיח שרוצה שיהיו דבריו נשמעים ולא יבעטו                                                                      
בתוכחתו, שעליו להוכיח ברמז ולא בפירוש, וידבר בדרך כללי לכל ישראל, ואלה                                                                        

 שחטאו ירגישו מעצמם שדברי התוכחה נוגעים להם, ויחזרו בתשובה.                                                              
והרה"ק הבית ישראל זי"ע ביאר, כאשר ראה משה שבני ישראל מתעוררים                                                               
לתשובה מאהבה על ידי תוכחתו בתחילת הספר, התחיל להוכיחם בפירוש שהרי                                                                   
השב מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות, וכעת כל עוונותיהם נהפכו לזכויות. (יגדיל                                                                             

 תורה)     
 ילקוט מאיש לרעהו)                 ’ ח לעורך הספר              “ (תשו    

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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 ‘ונשמרתם’בחיוב של 
 בהפקת לקחים מאסונות

 
 

א לא יצא איש  ' הנה איתא בגמ' בשבת דף ס' ע'
בסנדל המסומר, ושאלה הגמ' סנדל המסומר מ''א וכו' 
ר''א בן אלעזר אומר במערה היו יושבין ושמעו קול 
מעל גבי המערה כסבורין היו שבאו עליהם אויבים 
דחקו זה בזה והרגו את זה יותר ממה שהרגו בהן 
אויבים באותה שעה אמרו אל יצא אדם בסנדל 
המסומר. ומבואר מזה דלמדו לתקן תקנות שלא יהיה 

 עוד כאלה אסונות.
והכא נמי אחרי האסון הקשה באתרא קדישא 
'ג בעומר דהאי שתא, שנהרגו בעוונתינו  מירון בל'
הרבים ארבעים וחמשה אנשים, ועוד עשרות נפצעו, 
מחמת דוחס ההמון יש לתקן תקנה שלא יהיו יותר 
מידי אנשים במקום אחד, ושיהיה ריוח בן אחד 
לאחד, ושיהיו סדרנים, וכ''ז מחיוב ונשמרתם מאוד 
ו  פל שנ שאירע  מה  עתה  ש  ' כ' ו כם,  תי לנפשו
הפראענצסי'ם בהיכל בית המדרש של קרלין סטולין 

 בגבעת זאב בירושלים עיה''ק תובב''א, 
והנה בליל שב''ק פ' בהר בחוקתי שמעתי בשיעורו 
א שדואג כבר  ' י זילברשטין שליט' ' של מרן הגר'
שבוע שלם לגבי המדרגות של בית הכנסת שהם 
צרות וצפופות והרי יש בבית הכנסת מאות מתפללים 
ויכול להיות דוחק שאנשים יפלו אחד על השני, אבל 
מאידך הסתפק שהרי אם יצטרך להביא מהנדס הרי 
יצטרך להוריד כמה ארונות ספרים, ולא יודע מה 
ח קניבסקי  ' לעשות, ושאל למרן שר התורה הגר'
שליט"א מה לעשות שהרי יצטרכו מחמת זה להוריד 
כמה ארונות ספרים, ואמר שצריך להתפלל, וזה היה 
תשובתו, אולם זה חידוש לומר כן, שהרי אנחנו 
רואים מדברי הגמ' בשבת דלא מהני רק תפילה, 
ואולם י''ל דשאני שיכולים לתקן שירדו קצת קצת 
ויכולים להזהר, משא''כ האסון בהר מירון שהיה ללא 

 שליטה.
 יוסף אביטבול)‘ (הר

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

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

תשובות

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

alon089945291@gmail.com 
■ ■ ■ 

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

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 כובע יוקרתי 
 ואיכותי מתנת

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 נגן איכותי
 MP3כשר 

 כרטיספר
 ‘אור החיים’בחנות 



 סיפור לשבת

 ‘.אור השבת’לכבוד עורכי הגיליון המיוחד ”
בשורות  לפניכם  שאחשוף  הזה  "הסיפור 
הבאות אירע בשיא התפרצות המגיפה לפני כשנה 
באותה  לפרסמו  חשבתי  ן שלא  ו ו אך כי בדיוק. 
כמה  אחרי  לפרסמו  מחשבה  בי  תקופה עלתה 
חודשים. אבל אז בא בורא עולם ועצר את המגיפה 
והיא אט אט נעלמה מחיינו, וחשבתי לתומי שאולי 

 אין עניין כבר בלפרסם את הסיפור.
ה  נ ו ר ח א ה ה  פ ו ק ת ה  . . . ד ע "
שהמגיפה כנראה הולכת לחזור גם כן 
בגדול, וכמו שרואים שבמקום שאין 
יראת שמים אין סייעתא דשמיא אזי 
זה  ו  בליבי שעכשי גמרתי החלטה 
את  לפרסם  ביותר  הזמן המתאים 
הסיפור בעוד המגיפה עדיין לא הגיעה 
ל  הג ילת  בתח וד  ע אלא  לשיאים, 

 הרביעי. 
ה  נ ש כ י  נ פ ל ק  ו י ד ב ר  ו מ א כ "
בתקופת תשעה באב אובחנתי כחולת 
קרונה, ולאחר בירורים מכאן לשם 

במקום העבודה בה  נודע לי שנדבקתי
עבדתי שהיא גן ילדים העבודה שכה 
פתחה  כך   , אליה" מחוברת  יתי  הי
הקוראת שמבקשת להשאר בעילום 

 שם את מכתבה אלינו. 
חשבת  נ י  אנ סכרת,  לת  חו "כ
את  מסכנת  ה רקע  לת  ח מ לת  בע

וכבר ידוע שהקורונה פחות מזיקה אם  בריאותי. 
בכלל לאנשים בריאים וצעירים, אך מאידך לקצה 
השני לאנשים חולים בסיכון זה יכול להוות עבורם 
מחלה סופנית שיכולה להגיע לכדי מוות, וסבל 

 מתמשך. 
"נכנסתי לבידוד בביתי, סרבתי ללכת למלונית 
ן התורני שלא  ו והצבי בגלל התנאים הרוחניים 
מתאים כלל לאשת חיל. לאחר ארבעה ימים בבידוד 

חלה החמרה במצבי, הדבר אירע באמצע  בבית 
סעודת ליל שבת, אף אחד לא בבית חוץ מבעלי 
שהוא נכנס לבידוד בכדי שלא ידבק כי הוא יצא 
שלילי, ובגלל הזמן שזה קרה, היה לי חשוב שלא 
לא  בכדי  ביום השבת  לבית החולים  להתפנות 
לגרום לחילול שבת ובמיוחד אם אני לא מרגישה 
חמירתא  חיים כמובן. כידוע ' שזה גובל בסכנת 

 סכנתא מאיסורא'.
"במהלך השבת, שהיתי בחדרי ופשוט קראתי 

כולו בדמעות, בבכיות ובתחנונים  התהילים את ספר
והוספתי גם תפילות שאני נוהגת לקרוא מדי יום: 
ביניהן שירת הבריאה. אך ככל שחלף הזמן, מצב 
מבקשת  מצידי  י  ואנ והלך,  התדרדר  בריאותי 
שלא  כך  עלי  שישמור  עולם  מבורא  ומתחננת 
 אצטרך להתפנות לבית החולים במהלך יום השבת. 
גם התקשתי  מנחה,  זמן תפילת  "כשהגיע 
בתפילה. עם צאת השבת, תקפו אותי כאבים חזקים 
להפסיק.  ולא הצלחתי  להקיא  בבטן, התחלתי 
בשעת לילה מאוחרת, יצרתי קשר עם מוקד פיקוד 

העורף ונענתי על ידי המוקדנית שהינה מתמחה 
גם עבדה עבודת  בשירותי רפואה ובאותו הזמן 

שהנחתה אותי לשתות מעט בכל  משמרת במוקד. 
פעם, ושיחת הטלפון עם כל הליווי הרפואי המשיך 

 על הקו עד שעלה הבוקר.
"כשעלה הבוקר, נרדמתי סוף סוף. התעוררתי 
אך הפעם הרגשתי יותר גרוע מהפעם הקודמת, 
רעד  פשוט  גופי  וכל  רגלי  לעמוד על  התקשתי 
רעידות שלא הכרתי מימיי ואולי גם 
לא שמעתי. פשוט הגוף שלי כולו 
לשבת  לעמוד  לת  ו כ י י  ל ב רוטט 
אחת  במילה  להגדיר  אם  ולשכב 

 פשוט 'גיהנום'. 
"בשלב הזה החלטתי לפנות למד"א 
ולהזמין אמבולנס, וכשהגיעו לביתי 
לבדוק את מצב בריאותי, הם זיהו כי 
אני סובלת מאיבוד מלחים והבחינו כי 

לבית  אותי  אישוני מורחבים. הם פינו 
החולים שם החליטו לאשפז אותי 
במידיות, ואכן אושפזתי במחלקת 
הקורונה שהיה בבית החולים 'שערי 

  צדק'.
"האשפוז היה מדכא וכל כך מעצבן 
אבל תמיד האמנתי כי בורא עולם לא 
 , י בת ו ט ב רק  וצה  ר ו י  ת ו א ב  ו ז יע
פרקי  לקרוא  העת  כל  והמשכתי 
ולא  ות  ובכי תפילות  עם  תהילים 

 עצרתי ולו לרגע אחד.
עולם,  לבורא  יתי  "והשבח  הי שלם  שבוע 

מאושפזת במחלקת הקורונה, אך כשם ששמרתי 
על השבת, כך שמרה השבת עלי. הרופאים אמרו לי 
שהם לא מבינים איך במצב שלי הקורונה לא פגעה 
אותו שלב של התקדמות  בריאות שלי הרי עם 
המחלה הריאות שלי אמורות היו להפגע קשות. אך 
כאמור, בהשגחה עליונה הקורונה פגעה במערכת 
להסתבכות  גרם  שלא  מה  בלבד  העיכול שלי 

 מיותרת ומסוכנת במצב בריאותי.
"הודתי לקדוש ברוך הוא במחלקה כל יום, 
אמרתי מזמור לתודה, התפללתי וקראתי תהילים, 
בכוחותי האחרונים הכנסתי לתיק שלי את הסידור 
לפני שנלקחתי מן הבית, לא יכלתי לשכוח את 
גם  רבות  שנים  ישראל  את עם  הדבר שמחזיק 
בגלות וגם בהיותם בארץ אבותיהם, זה הסידור 

החיבור שלנו   -המקשר בינינו לבין אבא שבשמים 
 עם בורא עולם.

ולסיום המכתב שוב חוזרת ההודאה לבורא 
ומוסיפה: "רק  עולם, "על   " איתי הניסים שעשה 

ן עוד מלבדו.  אי כי  בשם  לברך על  צריך  אמונה 
רק  הטובה ועל הרעה, וישתבח השם לעד. צריך 

ולהודות לו כל יום"  להאמין בשם כי הוא חנון ורחום 
היא מסיימת את דבריה במילים הבאות: "לא חייבים 
להיות חולים בכדי להודות. פשוט להודות על כל 

 בוקר שאנו קמים"!

בשלב הזה 
החלטתי לפנות 
למד"א ולהזמין 

אמבולנס, 
וכשהגיעו לביתי 
לבדוק את מצב 

בריאותי, הם זיהו 
כי אני סובלת 

מאיבוד מלחים 
והבחינו כי אישוני 

 מורחבים. 

 זמן ושמו בין הזמנים

בין הזמנים שוב פעם עומד לפתחנו ואיתו באים גם 
הניסיונות ואולי לחלק גדול מהציבור גם סוג נקודת 
ירידה. חשוב להדגיש: בין הזמנים זה לא זמן של ירידה 
רוחנית, ולא זמן של זיגזוג ביראת שמים ובעבודת 

 הבורא.
בן תורה צריך לדעת שבין הזמנים זו נקודת פריחה 
ושגשוג מאין כמוהו מכל הבחינות ומכל ההסתכלויות, 
בין אם זה זמן של התעלות רוחנית ובין אם זה זמן של 
הרבצת תורה והגדלתה. מה שאי אפשר לעשות בתוך 
הזמן אפשר לעשות בבין הזמנים, לשבת לתפוס מסכת 
ולהחליט אני גומר אותה עד סוף בין הזמנים ויום לפני 
תחילת הזמן לעשות סיום מסכת ו'ערב פרידה' מבין 
הזמנים ומהמשפחה ששהית בצילה במשך שלושה 
שבועות ופשוט לצעוד לקראת זמן אלול בכל המרץ 

 ובכל הכוחות.
לא דומה בין הזמנים של חודש אב לבין הזמנים של 
חודש ניסן ותשרי, בין הזמנים של חודש אב זה פשוט 
למלאות דלק נטו לקראת הזמן הקדוש זמן אלול, 
שהוא חודש רק של התעלות בכל המובנים והבחינות 
זה האבן היסוד והמטרה שנמצאת בראש בכל בין 

 הזמנים הקרוב שמתחיל ממש בימים אלה.
וכמובן על הצביון של הבן תורה שכמה חשוב לזעוק 
על הנושא הזה, שבחור ישיבה צריך להתאים את עצמו 
למקום שבו הוא לומד שהרי הוא צריך לייצג את אותו 
המקום לעיני כל ישראל וחלילה וחס אם יצא חילול ה' 
מאותו בין הזמנים שנועד בשביל לקדש את שם 

 שמים, במטרה להחליף כוחות לאלול הקרוב.
וכמו בכל בין הזמנים הקשיים תמיד עולים והיצר 
הרע מאידך גם מטפס לגבהים שאנחנו לא מכרים כלל 
בפרט באמצע הזמן. זהו יצר הרע מיוחד שנועד לבין 
הזמנים ועוזר לבן אדם להרגיש שכל מעשה שהוא 
עושה בין לטוב ובעיקר לרע שירגיש עם זה טוב. הגעת 
לנחל או למסלול ורוח התורה אינה שורה שם אין לך 
מה לחפש באותו המקום, ולא רק זה להודיע גם 
לאחרים שם המקום פסול, ובמיוחד אם אפשר למנוע 
את זה מראש כמובן שזה עדיף. אבל חלילה לחשוב 
שבבין הזמנים לא נמצאים בהיכלי התורה אזי מותר 
הכל. מי שחושב כך הרי שהוא הורס את כל מה שינק 
בכל זמן קיץ ומה שווה בשביל שלושה שבועות למחוק 

 שלושה חודשים, היכן ההיגיון?!!
שבהם  להתריע שוב ושוב על מקומות  וחשוב 
מחללים שבת ברבים ללא בושה כמובן שאל לאדם 
שהוא לגיונו של מלך להתקרב למקום שמזלזלים באביו 
ורומסים את כבודה של שבת קודש, נכון יש ניסיונות 
אבל צריכים להבין שרק אם אנחנו נתגבר עליהם 
ונוקיע את אותם אתרים מחללי השבת הם בוודאי יראו 
את הדעיכה שיהיה להם ושמירת השבת שלהם תבוא 
מאיליה. וכמו שאמר בשעתו מנכ"ל מפעל פינציה 
שהיה ידוע כמחלל שבת: "אם הלקוחות החרדיים 
עושים עלינו חרם, באותם רגעים אנחנו פושטים רגל 
ו  ו בתורתנ נשכח כוחנ המפעל". בל  וסוגרים את 

 ובאחדותינו!!

פור לשבת ס



בימים אלה יוצאים רבבות עמלי התורה לימי 
להרחיב על הסכנות  בין הזמנים. לא צריכים 
האורבות לפתחנו עם היציאה לבין הזמנים אך 
חשוב להדגיש נקודה אחת חשובה שאולי נפרצה 

 בתקופת בין הזמנים. והיא נושא התפילה.
אדם צריך להגיע למסקנה שכל החיבור שלו 
לבורא עולם זה התפילה היא זאת שנותנת לו את 
אמצעי התקשורת בינו לבין בורא עולם, היא זאת 

שמורידה לו את כל השפע משמיים 
 ודואגת שתמיד יהיה לו טוב.

אדם שמרגיש רע בעולם, ולא 
מרגיש את הטוב ברור וודאי שהוא 
שאם  ברור  כך, כי  לא התפלל על 
יתפלל לבורא עולם וישטח בפניו את 
הצרות ויתפלל שיהיה שינויים לטובה 

 הוא יקבל את הכי טוב שבעולם.
חשוב  הזמנים  ן  בי בימי  ולכן 
לאדם לקבוע לעצמו גדרים וסייגים 
בתפילות איזה שעה אני קם בבוקר, 
איזה שעה אני מתפלל מנחה ובאיזה 
שעה מעריב. שהכל יהיה מסודר ולא 
ייווצר מצב שחורגים מזמן קריאת 
שמע או חלילה שקיעה או לעלות 
לנום את שניתנו ללא שחלילה וחס 
לקום  מעריב ואז צריך  התפללנו 

 ולרוץ אחרי המניין בשטיבלך.
על אלה הדברים זעקו וזועקים גדולי ישראל: 
תפילה מהא תהא עליה. התפילה שהיא הקשר 
היחידי בינינו לבין בורא עולם ואם גם את זה לא 

 אז מה כן יקשר בינינו לבין הבורא יתברך.
לכן חשוב מאוד להתחזק בעניין הזה, כבר 

 ט.“מבין הזמנים הבעל
מספר הרב אליעזר (לייזר) רוט את הסיפור 

 המדהים הבא:
בתקופה האחרונה התמודדה משפחת כהן 
בביתר עילית עם מפגע לא נעים במיוחד. ציפורי 
'מיינה' אכזריות וקולניות למדי, החליטו לקנן 
בראש הבניין, והמשפחה סבלה מהן רבות, מדובר 

 במטרד של רעש ובעיקר של לכלוך.
הנדנדה הניצבת במרפסת מתלכלכת שוב 
ושוב, בגדים הנתלים על מתקן הכביסה, צריכים 
לחזור לכביסה חוזרת, האופניים יוצאות מכלל 
שימוש פעם אחר פעם עד שההורים ודואגים 
בני  לכל  מאוד  מציק  והמפגע  אותם,  לנקות 

 המשפחה.
הם ניסו הכל. תלו שקיות ניילון מתנופפות, 
דיסקים נוצצים ומסתובבים ברוח, שמו רשתות 

 ודוקרנים, ואפילו הביאו אנשי מקצוע.
אבל שום דבר לא עזר. ציפורי מיינה כתומי 
המקור ושחורי הנוצות, הם עופות עקשניים מאוד, 

 וקשה מאוד להתגבר עליהם.
בשבוע שעבר, בלי שום הודעה מוקדמת, 
פתאום נעלמו להן הציפורים. הגברת כהן שמה 

לב שהרעש נעלם לו, וגם הילדים לא מבקשים 
 ממנה לנקות להם את הנדנדה ואת האופניים.

היא חיכתה יום ויומיים, וראתה שאכן נעלם 
 לו המפגע לבלי שוב.

היום  של  בערבו  הביתה  בעלה  כששב 
השלישי היא שאלה אותו, אם הוא ניסה איזו שיטה 
חדשה כנגד הציפורים, כי היא רואה שהן נעלמו 
והיא יודעת שהוא הגיע כל פעם עם רעיון חדש 

 איך לגרום להרחקתם.
הרב כהן חייך חיוך צופן סוד וענה 

 בקצרה: "כן ולא".
לא הבנתי, היא שואלת, כן או לא? 
שגרם  חדש  משהו  עשית  האם 

 לציפורים להיעלם?
כשראתה שגדולה התמימה השיב: 
"אומנם עשיתי משהו, אבל זה לא 

 …משהו חדש, אלא ישן מאוד מאוד
"כשראיתי ששום שדבר לא עוזר, 
שהציפורים נשארות למרות כל 
המאמצים וכל השיטות והטריקים 
ט  ע מ כ ר  ב כ  , ן ד ג נ כ י  ת י ס י נ ש

 התייאשתי.
"ביום ראשון בלילה, אחרי שכל 
המרפסת היתה מטונפת בצורה 
מזעזע, עבדנו קשה כדי לנקות 
שכבתי  לישון,  אותה, כשהלכנו 
במיטה שלי וחשבתי להרים ידיים. אני לא מוכן 
להיאבק בציפורים האלו, הן מציקות ומציקות, א 
לא תהיה ברירה, אולי נמכור את הבית וזהו. אני 

 …כבר לא יכול לסבול את המטרד הנורא הזה
"הכל כבר ניסינו, כל הטריקים והשיטות, 

 …ושום דבר לא עזר
לא ניסינו  "ואז הכתה בי המחשבה, רגע, 
הכל. יש עוד משהו אחד שלא עשינו כדי להתפטר 

 מהציפורים. לא התפללנו על כך!!!
"מיד, בעודי שוכב במיטתי, נשאתי תפילה 
מעומק הלב, ואמרתי לקב"ה: "אבא שבשמים חוס 
ורחם עלינו. אתה שלחת אותנו לכאן, הועדת לנו 
את הדירה הזאת, גרמת לנו להשתקע בבית הזה, 
ושילחת בנו את הציפורים הנוראיות האלו. אנא 
ממך, אני מבקש ומתחנן, קח אותן מכאן, תעביר 
שהעברת את הארבה  כמו  אותן למקום אחר 
שכיסה את עין ארץ מצרים. אני כבר לא יכול 

 לסבול את זה, בבקשה!!!
"זהו, סיימתי להתפלל, קראתי קריאת שמע 
שאין  בבוקר קמתי וראיתי  ונרדמתי. למחרת 
ציפורים, לא שומעים אותן, גם בערב כשחזרתי 
הביתה ראיתי שהכל נקי ואין להן כל זכר. הבנתי 
שהתפילה שלי התקבלה, אבל חיכיתי לראות מתי 
ישימו לב גם שאר בני הבית, וכך נלד כולנו שיעור 

 חשוב במיוחד: תפילה תמיד עוזרת!!!".
 

 סיפור לשבת

"ביום ראשון 
בלילה, אחרי שכל 

המרפסת היתה 
מטונפת בצורה 
מזעזע, עבדנו 

קשה כדי לנקות 
אותה, כשהלכנו 
לישון, שכבתי 
במיטה שלי 

וחשבתי להרים 
 “. ידיים

 הורתו ולידתו

–"חלמתי הלילה את הצדיק רבי דוד ומשה זצוק"ל" אמא  
איטו הייתה נרגשת במיוחד כשסיפרה לבעלה על החלום 
המיוחד "הוא בישר לי כי בקרוב אלד בן וביקש שאקרא לו על 

 שמו".

בי"ז בסיוון תר"ץ בכפר תאמסינט הפציע אורו של הצדיק, 
משה' על שם  למשפחת ביטון נולד בן ויקרא שמו בישראל '

 הצדיק שלימים הוא עתיד לפרסם את שמו בכל העולם.

רבי מסעוד היה ידוע בכל אזור מגוריו כבעל חסד וכל אורח 
שהזדמן אל הכפר ולאחר מכן אל ווארזאזת מקום מגוריו ידע כי 

 דלתו של רבי מסעוד פתוחה בפניו ככל שיחפוץ.

לא רק פשוטי העם מצאו את מקומם בביתו של רבי מסעוד, 
גדולי וצדיקי מרוקו היו בני בית אצל רבי מסעוד, הבבא סאלי 
ועוד רבים מבני משפחת אבוחצירא, כשהיו מגיעים לאזור היו 
מתארחים בביתו של רבי מסעוד, שכיבד אותם בכבוד מלכים 

 כיאה לקדושי עליון אלו.

 ארץ ישראל

מייד לאחר נישואיו עלה הרב אל ארץ הקודש ולאחר 
חודשים ספורים הוא קבע את 

 מושבו בעיר באר שבע.

החשיפה לחילוניות השולטת 
תה  י הי פה  תקו באותה  בארץ 
בשיאה והרב היה מסתובב ברחבי 
העיר וזועק מנהמת לבו על השבת 
חומות  ביצור  ועל  המתחללת 
הטהרה והקדושה, "כמה שאתה 
מרוויח בשבת אני אתן לך" היה 
י  לנהג פעם  לא  יב  מתחי הרב 
ום  בי גם  ו  עבד ל  שר" ות  י נ מו

 השבת.

כבר אז החל הקשר המיוחד 
של הרב למצוות המזוזה, והוא היה מממן מכיסו הפרטי מזוזות 

 מהודרות לכאלו שידם לא השיגה לקנות מזוזה לביתם.

לפרנסתו היה הרב עוסק בצורפות בחנות אותה פתח בשם 
ירושלים של זהב', אבל לאחר מספר שנים החל להתפרסם  '
ברחבי העיר כי ברכותיו של 'רבי משה הדתי' (כך היה נקרא 
הרב בגלל חזותו הבולטת עם זקן ארוך ופאות) עושות פירות 
ואנשים החלו להגיע אל החנות מכל קצוות הארץ כדי לקבל 
עצה ותושיה, באותם ימים החל להתגלות הכח העצום לו זכה 
הרב  להביא מזור ותרופה לאנשים הזקוקים לכך דרך סודותיה 

 של המזוזה.

-בעצת מורו ורבו אליו היה קשור בכל נפשו 'סידנא בבא 
שבע ולעלות אל עיר -סאלי' החליט הרב לעזוב את העיר באר 

 הקודש ירושלים.

 ירושלים של מעלה

בשנת תשמ"ה עלו הרב ומשפחתו אל עיר הקודש והמקדש, 
כאן החלה פעילותו של הרב להגיע לממדים אדירים, הרב פתח 
את 'מוסדות דור ודור' יחד עם בנו וממשיך דרכו שיבלט"א הרב 
ן בן טוב שליט"א והחל בפעילות בתחומים רבים  שמעו
שהמשותף לכולם הוא הפצת תורה וקדושה בעם ישראל, 
ביניהם רשת כוללים, ואת מרכז 'שלמותא' להגברת המודעות 

 למען טהרת המשפחה.

מייד לאחר 
נישואיו עלה 
הרב אל ארץ 
הקודש ולאחר 
חודשים ספורים 
הוא קבע את 
מושבו בעיר 
 באר שבע.

 צדיק המזוזות

פור לשבת לשבס פו ס



מספר הרב אליעזר כהן זכיתי לשמוע מפי בעל המעשה, מה שייעץ רבינו הגאון הגרש''ז אוירבאך ז''ל 
לאחד אשר מטבעו היה לו חוש לארגן אירגונים לכל מיני מטרות, ויום אחד בא להתייעץ עם הגרש''ז 

 ז''ל אם כדאי לארגן מחאה בענין אחד שהיה עומד על הפרק אבל כרוך בה מחלוקת וקנאות. 
וזאת היתה תשובתו: דע לך שאינו כדאי להתערב כלל בשום מחלוקת יהיה מה שלא יהיה. והבה 
נתבונן במה שמצינו לפעמים מחלוקת בין גדולי עולם, שלפעמים גם התלמידים התערבו ואמרו 
דברים נגד הצד השני. לדוגמא, מה שהיתה בקהילות אה''ו מחלוקת בין מורינו הרב יעקב עמדין ז''ל 
ומורינו הגר''י אייבשיץ ז''ל, שידוע שהתערבו בזה התלמידים מאד מאד. אבל מה יצא מכל זה לבסוף? 
מה שיצא מכל זה הוא ששני הצדיקים עכשיו לומדים יחד חברותא בגן עדן, והתלמידים האלו שדברו 
נגדם נמצאים בגהינום, זהו מה שיצא מכל זה. לכן אינו כדאי להתערב במחלוקת. עכת''ד הקדושים. 
ואמר לי הנ''ל, שכבר עברו מאז עד היום הרבה שנים, והיה לו הרבה הזדמנויות לארגן ארגונים על דא 
ועל הא, אבל מגודל הפחד שלא יכשל בעון המחלוקת לא עשה שום מעשה, עד כדי כך השפיעו עליו 

 דברי הגרש''ז ז''ל. 
 

 פעם הרב בית הלוי הגיע לעיר פלונית ותלמידו בא לבקרו וללוות אותו. 
"מה אתה עושה פה היום?". התלמיד ענה "יש לי חנות סוכר וב"ה היא מצליחה   -הרב שאל אותו  

"אמרתי לרב יש  -מאד". לאחר מכן שוב הרב שואל אותו "מה אתה עושה פה היום?". והתלמיד משיב 
"מה אתה עושה פה היום?". התלמיד שאל  -לי חנות סוכר משגשגת". ואז הרב שאל בפעם השלישית 

את הרב: "למה הרב שואל אותי שלוש פעמים אותו הדבר?". ענה לו הרב "חז"ל אמרו "הכל בידי 
החנות וההצלחה זה הקב"ה קובע, ואילו תורה ומצוות   -שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג ע"ב)  

 ומעשים טובים ויראת שמים אלו הם דברים שאתה עושה!". 
 

מעשה שהיו רבנים יחד עם הגאון הצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל ושם דיברו לגבי מחריבי הדת 
של אותם הימים. ותוך כדי התלהבות, אחד הרבנים התבטא בחריפות על יהודי אחד רשע, "הלוואי 
ויאבד זכרו!" "חלילה!" נזעק ר' יוסף חיים, "אסור לומר כך על יהודי! רק על עמלק נצטווינו לאבד את 

 זכרו!" 
 

בן איש חי מביא מעשה במלך שהיה לו שר יהודי ופעם אחת נסעו שניהם ביחד במרכבה. בדרך הם 
עברו ליד מקום של גוי ששונא את היהודים שראה את השר היהודי החל לשיר שירי גנאי על היהודים 
ובמיוחד על השר היהודי,ששמע זאת המלך ציוה את שרו היהודי: "הענש את הגוי בכך שתכרות לו 

 את הלשון..." 
אחר שהמלך הלך, ניגש היהודי בסבר פנים יפות לגוי והביא לו מתנות יקרות וחשובות בקביעות, עד 
שלבסוף הגוי הפך לאוהב של היהודים. בהזדמנות נוספת שוב עברו המלך והשר ליד הגוי, ושוב הגוי 

 שר... 
"אמרתי לך לכרות לו את הלשון למה לא הקשבת לי?" ענה לו   -המלך שמע זאת וכעס על היהודי 

"אדוני המלך הקשב למה שהוא שר, הוא שר הפעם שירי שבח על היהודים החלפתי לו את  -היהודי
 הלשן ללשון שמדברת טוב ?" 

 
מסופר על רבי אהרן הגדול מקרלין ששמע מלמד ב"חיידר" מסביר לתלמידיו את הפסוק "ויען לבן 
ובתואל" וקרא את דברי רש"י הקדוש בקול רך: "רשע היה, וקפץ להשיב לדברי אביו". העיר לו, שיש 
לאומר בהתפעלות, בשפתיים דולקות ובהבעת סלידה ושאט נפש מחוצפתו של לבן: "רשע היה! 

 וקפץ להשיב לדברי אביו!".
 

 סיפורים מחזקים  
 

 054-8460007 -לרכישת ספרי עורך המדור

ל
היאך הכניס אביי את רב אחא בר יעקב 

 לסכנה?
במסכת קידושין (כט:) מסופר שבעירו של אביי היה מזיק 
גדול שהיה רגיל לשהות בבהמ"ד שבו למדו תלמידיו של 
אביי. כוחו של אותו מזיק היה גדול עד כדי כך שכאשר היו 
נכנסים שני תלמידים ואפילו ביום היו ניזוקים ממנו. כאשר 
נודע לאביי שרב אחא בר יעקב עושה את דרכו לעירו ללמוד 
תורה מפיו, הורה לבני עירו שאף אחד לא יארח את רב אחא 
בביתו, ובעל כרחו יצטרך ללון בבית המדרש ואפשר שייעשה 
לו נס ויהרוג את המזיק. כשהגיע רב אחא בר יעקב לעירם אף 
אחד לא נתן לו ללון בביתו והוכרח לעלות לבית המדרש, ואז 
לפתע נגלה לפניו אותו המזיק ונדמה לו כתנין בעל שבעה 
ראשים. מיד נעמד רב אחא בר יעקב בתפילה חרישית שיהרג 
אותו מזיק, ובכל כריעה שכרע בתפילתו, נשר ראש אחד 
מהמזיק, עד שנשרו כל ראשיו ומת. למחרת פנה רב אחא 
לתלמידי אביי ואמר להם, לולא שהתרחש לי נס סיכנתם 

 אותי, שהרי אותו המזיק היה עלול להזיקני.
והשאלה היאך ועל מה סמך אביי שהכניס את רב אחא בר 

 יעקב לסכנה?
 

 יישוב א'
 לסכן עצמו בעד הצלת הרבים

לכאו' יש לומר דכיון שאביי הכניס את רב אחא בר יעקב 
לסכנה בעבור הצלת הרבים, מותר היה הדבר דבעלמא מותר 
להביא עצמו לידי סכנה בעד הצלת הרבים, כמו שכתב בשדי 
חמד (כללים, מע' נ' כלל מ"ה) בשם הבכור שור (דף קי' ע"א) 
שאע"פ שאסור ליחיד לבקש מהשי"ת שיעשה לו נס שלא 
כדרך העולם, כגון שתלד אשתו לשמונה חודשים ויחיה הולד, 
יש לחלק בין יחיד לציבור, ובין נס שהוא דרך הטבע לנס 
שאינו דרך הטבע, והביאו בספר פתח הדביר (ח"ב סי' ר"ל 
אות ב'). וכן כתב להדיא בשד"ח בפאת השדה (מע' א' אות 
י"ח) שכדי להציל רבים שלא יינזקו מותר לסמוך על הנס, 
והביא ראיה מרבי חנינא בן דוסא בברכות (לג.) שסמך על 

 הנס והניח עקבו בחורו של ערוד להציל את הרבים.
 

 ישוב ב'
 אביי היה סמוך ובטוח בכח תורתו של רב אחא בר יעקב

המקנה (שם) מתרץ שאביי היה בטוח בזכות תורתו של רב 
אחא בר יעקב שלא יהא ניזוק כדאמרינן בברכות (ה.)  כל 
הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין הימנו, וכל העוסק בתורה 
ייסורין בדילין ממנו. וביאר שיש שני בחינות הצלה האחד יש 
לו כח להגביר על שונאו ולהורגו, והשני גדול ממנו שמתהפך 
האויב לאוהב ואינו מתגרה בו כלל, כמו שמצינו גבי יעקב 
דכתיב "ויירא ויצר לו" ופירש רש"י ז"ל שמא יהרוג את 
אחרים, ואח"כ נהפך לו לאוהב שנשקו בכל ליבו. והיה אביי 
מסתפק אם יגדל זכותו של רב אחא בר יעקב כל כך שייהפך 
לאוהב לו ולא יראה אליו כלל, או שמא יתראה אליו ואז 

 בודאי היה בטוח שיהרגנו. 
 

 יישוב ג'
 לסכן עצמו בשביל מצות ת"ת דרבים

עי"ל על פי מה שחידש בחי' אהבת איתן (כתובות עז:) שיש 
חילוק בין מי שמסכן עצמו על ד"ת לצורך יחיד לבין ת"ת 
דרבים, דאע"ג דבעלמא קי"ל אין סומכין על הנס, היינו ביחיד 
אבל בצורך רבים סומכים, ומתרץ בזה מה שמצינו בכתובות 
(עז:) שריב"ל סיכן עצמו לישב עם חולי בעלי ראתן ועסק 
עמהם בתורה, אף שהדבר היה כרוך בסכנה ממשית של מוות 
עקב הידבקות באותם חולים, דשאני לימוד תורה דרבים, 
וביאר שגם מה שאמרו חז"ל גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות 
(מגילה טז:) דהיינו ת"ת דרבים, ומה שאמרו בב"ק (סא.) 
שהמוסר עצמו למות על דברי תורה אין אומרים הלכה בשמו, 
התם לא היה רק צורך ממון שדוד רצה לדעת האם מותר 
לשרוף גדישים דפלשתים, ולא דמי לעובדא דריב"ל שהיה 
צורך ת"ת דרבים, ועוד דאמרינן במגילה (טז:) גדול ת"ת 
מהצלת נפשות, ונראה דהיינו ת"ת דרבים דגבי מרדכי קאי 
שהיה מלמד לאחרים. ולפי"ז יש ליישב מה שמצינו לאביי 
שהכניס את רב אחא בר יעקב לסכנה, שאע"פ שבעלמא אין 
סומכין על הנס ואסור להכניס עצמו לסכנה, שאני ת"ת דרבים 
והריגת אותו המזיק שקבע מושבו בבית המדרש היה צורך 

 ת"ת דרבים.

 

  
 לז''ל
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 אמנות התוכחה
 

רש"י מבאר שהיה משה רבנו צריך לומר דברי תוכחות ומנה  -אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל 
ברמז מפני כבודם של ישראל. ע"כ.  כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום. לפיכך סתם את הדברים והזכירן

והקשה בשפתי חכמים, הרי בהמשך הפרשה הזכיר משה בפירוש ובפירוט את כל התוכחות ושאר הדברים 
 שהכעיסו, אם כן, מה הענין להזכיר בתחילת הפרשה את התוכחות ברמז, אם בהמשך הוא מפרטן?

 
 ח ואת צורתה של התוכחה המתקבלת על הלב.את דמותו של המוכיאלא, בפרשה זו מבואר ענין גדול המלמדנו 

לא יקבלה עדיף לה שלא הוא אם שכן בקבלתה על ידי המוכח,  כי אםמטרתה של תוכחה אינה בעצם אמירתה 
מלמדנו משה רבנו שגם אם צריכים להעיר על דבר מסוים, יש להימנע מפניה בצורה ישירה ומביכה,  ֵתאמר.

 ים כדי לשמור על כבודו של כל אדם מישראל.ובמקום זאת לפתוח ברמז ולהיכנס בדבר
 

וביותר צריך להשתדל בעת התוכחה, לרכך את הדברים בדברי עידוד, בתחילת התוכחה ובסופה. כפי שנהג 
משה רבנו שהקדים ואמר לבני ישראל לפני התוכחה: "ראה נתת לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ וגו' ה' 

כוכבי השמים לרוב". ואף בירך אותם "ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלוקיכם הרבה אתכם והנכם היום כ
" וגו'. ורק לאחר מכן מפרט את הדברים הטעונים תיקון. בדרך זו ויברך אתכם כאשר דיבר לכם אלף פעמים

הבינו בני ישראל שתוכחתו של משה רבנו יוצאת מלב אוהב המוסר נפשו למענם וחפץ בטובתם, ודברים 
 ן הלב, דרכם שנכנסים אל הלב.היוצאים מ

 
ובזה מבוארים דברי הרמב"ם בשמונה פרקים שכתב כי משה רבנו נתפס על מה שאמר לבני ישראל "שמעו נא 
המורים", בגלל שהיה בדבריו ממדת הכעס. וכבר תמהו עליו הראשונים, הרי משה רבנו חזר ואמר בספר דברים 

על כך? אלא ההבדל הוא "ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם", נוסח שנראה קשה יותר, והקב"ה שיבחו 
העיתוי בו נאמרת התוכחה. כאשר הדברים נאמרים בשעת מעשה, הדבר מתקבל ככעס, אבל בספר דברים 

 שהקדים להם דברי שבח וריצוי וכנ"ל, כאן נראה שהדברים באים מתוך מקום של אהבה. 
 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

תתרגל  שמחים,ל כדי להפוך את חייך
לאמן את שרירי הפה בכל עת לחייך, 
חיוך הכי רחב שאתה יכול. לא משנה 
מה מצב הרוח שלך כרגע. בעיקר 
התרגל להלבין שינים לכל יהודי. 

נמשכות הלבבות.  -ואחרי הפעולות 
גם פעילות ספורטיבית משפרת את 

 מצב הרוח. (הרב נח פלאי הי"ו).

 שינוי פיסוק
מהטעמים והפשט, באופן שמתקבלת פיסוק הפסוק בשונה 

משמעות אחרת. ומצינו אפילו שדורשים את הפסוק יחד עם 
מלה או מלים מתחילת הפסוק הבא, כאילו הפסוק הבא הוא 

המשך המשפט. וכמו שעשה הרב בעל הטורים בפרשת מסעי 
(לג, ג), שכתב וז"ל: "יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל 

ערב רב שהם מצרים, יצאו ביד לומר שגם  -מצרים. ומצרים" 
 רמה לעיני שאר מצרים. עכ"ל.

 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

ל ילדיהן ולא שע"י הרחמנות שלהן בעוה"ז שלא יעמיסו ע ',ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן'המליצו על הפסוק "
וכל שכן אם מחפים עליהם מלהגיד לאב מה שעשה הילד שלא  ,יוכיחו אותם ללכת בדרך טובה שמא תחלש דעתם

 ".גורמים לילדיהם להתבשל בגיהנם ,ועי"ז מתחנך הילד שלא בדרך טובה ,כהוגן שלא יכנו ויענישנו
 )"ח("מגיד חדשות" ח"ט עמ' קל
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 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
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 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

מדוע לא הזכיר להם משה מה שאמרו המרגלים "אפס כי עז העם  תמוה - ויקחו בידם מפרי הארץ וגו' (ו. כה)
וגו' עמלק יושב" וגו', ומה ראה צורך להזכיר את מה שלקחו מפרי הארץ? ונראה לומר בס"ד שאדרבא היא 

את הפירות המשונים  ראוהנותנת, שעיקר מה שגרם לבני ישראל להאמין לדבריהם הרעים של המרגלים היה כי 
 .(מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל) ינו למה שאמרו שכשם שפריה משונה כך אנשיה משונים.שהביאו, ואז האמ

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 צער השכינה –הצער האמיתי 
 
 
 
 

היה  ,כיון שמת משה": )יד ,לא(דברים מובא בספרי 
יהושע בוכה וצועק ומתאבל עליו ימים רבים, עד 
שאמר הקב"ה ליהושע: עד מתי אתה מתאבל והולך? 

 ,שמיום שמת !וכי לך לבדך הוא מת? והלא לי מת
 ויקרא ה' אלוקים': )ישעיה כב, יב(ֵאֶבל לפני, שנאמר 

  ."'צבאות לבכי ולמספד
 

זצ"ל יצחק מאיו רפאל רבי וביאר בנו של הגאון 
, בהספדו על מר "שרשי הים"בעל  איזמיר) (מחכמי

כאשר , כי ), עמ' ר"ד"דרכי הים"הובא בספר (אביו 
אדם גדול נפטר, יש הבוכים ומספידים על אבידת 

השכינה  צערעצמם, ויש בוכים ומצטערים על 
  .בפטירת הצדיק

 
הבוחן , ידע הקב"ה על משה והנה יהושע שבכה

 שאבד ממנו ,על אבידת עצמויותר שהוא בוכה לבות 
פתור כל ספיקותיו, ימצא מי שימורו ורבו ושוב לא 

הלא גם לי  ?ולכן אמר לו הקב"ה: וכי לך לבדך מת
יקום לי עם מרעים,  מת! כי גלה כבוד מישראל, מי

מי יתייצב לי עם פועלי און, וזה צער השמים, וגם 
והיה לך לבכות ביתר שאת השכינה בוכה ומתאבלת, 

 .צער השכינה על
* 

מדרש ספר "ב לזצ" דאירבי שמואל די אוז אוןהג
פירש  על מסכת אבות (פרק ג' משנה ב') "שמואל
את דברי המשנה "הוי מתפלל הריטב"א בשם 

הוי מתפלל בשלומה של " –בשלומה של מלכות" 
 ,לפי שעל פיה אנו חיים ,המלכות של מעלה מדת

ועמנו היא בצרה... ובהתפלל  ,לה צר נוובכל צרותי
יהי שלום לנו. ולכן אמר  - האדם בעבור שלומה

הרמב"ם ויש שהביאו כן בשם  של מלכות". בשלומה
את א) שאם משתף בצרתו ע"ט ס"עדף (ילקוט סופר 

אחלצהו  -עמו אנכי בצרה "צער השכינה, עליו נאמר 
 .שיזכה להיוושע מצרתו )טו ,תהלים צא( "ואכבדהו

 
על הפסוק באיכה (ב, יט)  כתב "לחם דמעהספרו "בו
 ֶנֶפׁש ַעל ַּכַּפִי ֵאָליו ְׂשִאי ה' ְּפֵני ֹנַכח ִלֵּב ַכַּמִים ִׁשְפִכי"

עדיפויות כשאדם הסדר את שבא ללמדנו , "עֹוָלַלִי
בתחילה ישפוך לבו ויתפלל שמתפלל על עניניו, 

דהיינו על צרכי שמים, על הגאולה  - "נוכח פני ה'"
 שאי אליו כפיך"כ "ורק אח ,לאקמא שכינתא מעפרא

 צרכי הגוף. - "על נפש עולליך
 

 "פלא יועץזצ"ל בספרו " רבי אליעזר פאפוהגאון 
בעת שאדם  כי רבנו האר"ימביא בשם  )"ציפוי"(ערך 

כי לישועתך "אומר בתפלת שמונה עשרה את המלים 
שהוא חפץ להיגאל , יכוון "כל היוםוציפינו קיוינו 

 את כבוד השכינה להגדילצרותיו האישיות, כדי מ
כשילד סובל ממצוקה, גם  שכן .שלא תהיה בצער

אביו סובל עמו. כשאנו שרויים בכאב אישי, גם לאבא 
ולכן . "לו צר -בכל צרתם "שבשמים זה כואב, 

 אומרים "לישועתך! קוינו וציפינו".
 

(סוף פרשת  "ינה של תורהימע" בספר על פי זה הביא
 ,החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץבשם שמות) 
יבקש בעיקר על צער אדם מתפלל בעת צרה, שכאשר 
, שאם מכוין רק על צערו, יש מקום לקטרג השכינה

עליו, אבל אם מכוין שהשכינה מצטערת בצערו של 
מוכרחים כל  ,)ע"א ו"אדם מישראל (סנהדרין מ
 המקטרגים לסתום את פיהם.
* 

 וצער גלות על הדורות בכל ישראל חכמי של כאבם
 שטחי במגוון ביטוי לידי ובא מוחשי היה, השכינה
כל כך היה צער השכינה עומד לנגד עיניהם,  החיים.

 עד שכל דבר היה מזכיר להם את כאב שכינת עוזנו. 
 

זצ"ל  אברהם הררי רפול רביכך מסופר על הגאון 
שבאחד הימים ביקש מנכדו לקחתו לביקור בגן 
החיות. כשהגיעו למקום, ביקש רבי אברהם לראות 
את הפילים והקופים, ובירך עליהם "ברוך משנה 

 הבריות".
 

אחר כך ביקש לראות את האריה. הביט רבי אברהם 
מה, ולפתע פרץ בבכי לתדהמת הנכד. -באריה זמן

הוא מלך החיות כשנרגע, הסביר: "ראה את האריה ש
 איך כלוא הוא בתוך מצודה". סתם ולא פירש.

 
התפלא הנכד ונצר את המחזה בלבו. לאחר שנים, 
הזדמן לנכד לקרוא בזוהר הקדוש, שהשכינה הקדושה 
נמצאת בגלות כאריה הכבול במצודה. או אז הבין את 
פשר הבכיה של זקנו הצדיק, שהצטער על צער 

 סוגרו.השכינה הכבולה כביכול, כאריה ב
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 !השכינה גלות על, אוי

 

 
 / מכתבים למערכת (ר"ת עלון פניני הפרשה) מגילה עפ"ה

 

 שליט"א מיכאל סגרוןרבי המשגיח מכתב מאת הגאון 

 

 שובוכט"ס, רבי עובדיה חן שליט"א ונבוןלכבוד ידידי חביבי החה"ש  בס"ד

שנה כ"ב התשפ"א במדור "נקודת חן" על ספר "מגדולי ישראל" של מו"ר ועט"ר  1092ראיתי מאמרו בעלון פניני הפרשה מס' 
הגר"מ מאזוז שליט"א. וסיים שם שדומה שאין לו חבר בתחום ספרי התולדות (אולי ספר "אישית ושיטות" של הרב לוין). 

 לל המוסגר. עכ"ל כו

אבל באמת המתבונן רואה שאין לו חבר ולא דומה לדומה. בספריו של הרב זוין מנתח הוא אישים ושיטות של רבנים מפורסמים 
יותר או פחות, אבל הספרים עצמם אינם שגורים בפי העם שלא למד בהם הרבה להכיר סגנונם ושיטתם לכן הוצרך הרב זוין 

ספרים לא רואה חידוש בדבריו, ולרוב מביא הוא דוגמאות בלבד. משא"כ מו"ר נר"ו עסק לכתוב זאת בספריו. המכיר את  ה
ברבנים מפורסמים מאוד שכל בית ישראל עוסק בהם יומם ולילה וספריהם שגורים על לשונם, כמו רש"י והרמב"ם. ואף על פי 

  כן מוצא בהם סגנונות לימוד וכללים מעניינים שרוב הקוראים לא שמו לב אליהם.

מלבד זאת, מכניס הוא בכל מאמר מבט חדש לדברים, שפעמים רבות הוא עצמו חידוש לכל דבר שראוי להתפרסם בספר 
חידושים. וגם כשכותב דבר ידוע, בדרך כלל מביא לו תוספת חדשה של מקור מפליא או הסבר או סתירה או ראיה וכיו"ב, דבר 

ות חדשות ומעניינות הנובעות מדיוק או סתירה או מהתבוננות כמו חידוש שאינו נמצא כלל בספר אישים ושיטות. מראה הוא זוי
 ממש אלא שהם מגלים על סגנון המחבר. 

כל דברי אלו על מאמרי מו"ר נר"ו שכתב על הראשונים ועל גדולי האחרונים (מלבד חכמי ג'רבא וכיו"ב שכתב תולדותם 
 יא חידוש על המפרשים מוסיף לו נופך משלו.בלבד). כיו"ב ראה בעלוני "בית נאמן" שכמעט בכל פעם שמב

מו"ר נר"ו רגיל לספר על רבו של אביו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל שבחידושיו לתורה, כאשר מביא חידושים יפים 
אל, שמצא בספרים, מקפיד להוסיף עליהם נופך משלו. וגם מו"ר נר"ו נוהג כן בעלוני בית נאמן. אבל במאמריו על גדולי ישר

 החידושים שכותב הם יוצרים את המאמר. 

 אסיים בברכה רבה והמשך במאמריך הנחמדים בעלון זה ובכתר מלוכה. 

 מיכאל סגרון

 

 רבי חיים שאול דוויק הכהןןצערו של הגאון המקובל 
זצ"ל המכונה השד"ה על גלות השכינה ועיכוב 
הגאולה, היה מוחשי ביותר. בהגיעו לברכת "המחזיר 
שכינתו לציון", ממרר היה בבכי על גלות השכינה 
ומזיל כנחל דמעה, עד שהיו מוצאים את המרצפות 
במקום עומדו לחות מדמעותיו. ופעם אף נתעלף ממש 

 יון".מרוב התרגשות באמירת "המחזיר שכינתו לצ
 

מנהג היה לו לילך תדיר לשפוך שיח לפני קונו מול 
שריד בית מקדשנו הכותל המערבי. באשר היה סגי 

ערגתו לעבודת  נהור, היה מתלווה אליו אחד מנכדיו.
הקרבנות ולשירת הלויים היתה כה עמוקה, עד שבכל 
פעם שהיה הולך דרך רחוב הגיא ומגיע אל מול 

פורץ בבכי מר. באותם הכניסה להר הבית, היה נעצר ו
רגעים היו שפתיו מלחשות בכיסופין את המלים 
מתפלת המוספין: "...ואין אנחנו יכולים לעלות 

 וליראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתך...".
 

בלבושו הדור   נכבד,  ערבי  שייח'    במקום   עבר פעם 

ומצנפת ירוקה על ראשו. מראהו של החכם היהודי 
עומד ומתייפח, עשה שהיה כמראה מלאך האלוקים 

עליו רושם כביר. המתין עד שנרגע הרב מבכיו, ותהה 
בפניו: "על מה שפך כבודו דמעות כמים?". השיבו 
השד"ה: "עמדתי להתפלל לאלוקי אברהם אבי, 
שיגאל את בניו מגלותם בארצות נוצריות תחת יד 

 עריצים".
 

נכנסו הדברים אל לבו של הערבי, ועל אתר תחב ידו 
לזרועו של הרב והציע: "בוא ואכניסך אל הר מתחת 

 הבית, מקום שבו עמד בית מקדשכם!".
 

אותו זמן היה הר הבית נתון תחת שליטתם המוחלטת 
שלא ידע על  –של המוסלמים, והצעתו של השייח' 

נחשבה  –האיסור ההלכתי של כניסה להר הבית 
אולם הרב נזדעזע וסירב בכל תוקף.  לנדיבה ביותר.

ידו מתמיכתו של הערבי וקרא: "אכנס להר מיד שמט 
הבית, רק כאשר מי שהוציאנו מהיכלו ישאני בידיו 

 ויכניסני פנימה יחד עם כל אחי בני ישראל!".



 

  אור המאיר 
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 )שעתיד בע"ה לראות אורח"ג (מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 אני חולה ופטור מצום, האם אני מברך על הבשמים במוצאי שבת שחל בו ט' באב? שאלה:
 אין מברכים על בשמים בליל ט"ב. כמו שיסד המקונן: וחלילה לעגומים, להריח עצי בשמים וכו'.תשובה: 

 
שנה שחל תשעה באב במוצאי שבת, האם מותר לרחוץ הכלים משיירי האוכל, ואף שלכאורה ב שאלה:

 ?אינה רחיצה של הנאה ף סוףסו ,רוחץ ביני וביני את ידיו
 עד כמה שאפשר.יזהר שלא יגע בידיו במים  תשובה:

 
כמנהג להניח תפלין בשחרית ולהתפלל עמם (תשעה באב, ב יהודי צפון אפריקהמנהג  האם שאלה:
ת ישראל, ואז הולכים לבי , והיה כי יביאך ושמעׁש ּדֵ קַ פרשת קוראים  ,או שמניחים בצנעה בבית ),ירושלים
 ?םובמנחה מניחי ,ללא תפלין הכנסת

מניחים בצנעה בבית ומתפללים כל התפלה, ואח"כ הולכים לביהכ"נ לשמוע קינות ואיכה ואיוב.  תשובה:
כך נהג אמה"ג זצ"ל (והיה מהדר להתפלל בבית בהנץ, כי י"א שתפלה בהנץ עדיפא על תפלה בצבור). וכן 

'רבא וכמ"ש בספר ברית כהונה (מערכת התי"ו אות י"א). [ועיין באור תורה אב נהגו יחידי סגולה בג
 התשע"א סימן קמ"ח אות ז'].

 
האם בתשעה באב מותר לומר אחר השיעור לפני הקדיש פסקת רבי חנניא בן עקשיא וכו',  שאלה:

 שלכאורה נחשב כסדר היום כמו הקדיש?
אחרי איוב בט' באב, ואח"כ קדיש על ישראל. ויש אומרים תמיד אמרנו פסקת ר' חנניא בן עקשיא  תשובה:

 הקטע סוף אדם למות וכו' מהגמ' ברכות (דף י"ז ע"א).
 

 פרק שירה בתשעה באב? קרואהאם מותר ל שאלה:
 רק במוצאי ט' באב. תשובה:

 
בכל שנה בקינת "ציון הלא תשאלי", כת"ר שליט"א קורא עד סוף הקינה כולל "ישנה ויחלוף כליל"  שאלה:

 וכו' שהוא נחמה. ולכאורה מה זה שונה משאר הקינות שנהוג לדלג קטעי הנחמה?
אינני יכול לדלג על הבתים האחרונים. ובאמת אינם נחמה אלא הבטחה שלבסוף יהיה טוב, שאם  :תשובה

ת. כמו לא כן מה טעם לבכות על חלב שנשפך. ועוד שבסוף כל הקינות אפשר לומר כמה מלים טובו
לא לבסוף: "עד ישיבנו ֶאל גבולנו, תגלה ותראה מלכותו עלינו". ו שאומרים בשעה שמוציאין ספר תורה

 פקפק בזה אדם מעולם.
 

 תשעה באב?ב התפלההאם מותר לומר "פתח אליהו" לפני  שאלה:
אם רגילים לומר בכל יום פתח אליהו לפני מנחה, נחשב כחלק מסדר התפלה, וכמו איזהו מקומן  תשובה:

 בשחרית.
 

מוד הלכות אבלות, האם בכלל ההיתר גם הלכות ביקור בתשעה באב או באבלות שמותר ללשאלה: 
 חולים?

 הם התחלה של הלכות אבלות (ביו"ד סימן של"ה).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
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות

על מה צריך לבכות

1953

2000
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""אאוררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

"הרי לך סימנא" - 
האם אתם יודעים 
מה הסימן שאנחנו 

עדיין בגלות, 
"שראשי נמלא 
טל" - שהקב"ה 
אין לו קורת גג 

והטל חודר פנימה



קינות של יראת שמים

לא הייתי צריך לברר עליו אצל ראש 
הישיבה, לא אצל המשגיח וגם לא אצל 
חברים. מי שמסוגל לבכות בשברון לב 
שלוש שעות על חורבן בית המקדש – 

ירא שמים מופלג הוא



אמרתי עולם חסד ייבנה

הכסף שנתקע במכונהשובו אלי ואשובה אליכם

ששאלההה: 

תשובהה:

2

מה שאתם צריכים 
לטרוח עליו, הוא 
משאכם וריבכם, 
כלומר לתקן את כל 
ענייני המשא ומתן 
והמחלוקת ביניכם



הכותל המערבי

488
30

2 4

14

8 7 15

1000
150

17

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

הרב יצחק בלאזר זצ"ל
114

 16

תורה וענווה במקום אחד

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

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

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931
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ֶכם  ַמִים ָלֹרבְוִהּנְ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ  (א,י) ַהיֹּום ּכְ
ֶכםוהביא בעל הטורים שמצינו ב'מסורה' פעמיים תיבת '  '. ְוִהּנְ

ֶכם  " –בפסוק זה  א.  ַמִים ָלֹרבַהיֹּום  ְוִהּנְ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ  ".  ּכְ
ֶכםב. " ִררּות ִלּבוֹ   ְוִהּנְ  ." (ירמיהו טז,יב)ֹהְלִכים ִאיׁש ַאֲחֵרי ׁשְ

 
 הרמז בדבר, שגם מי שכבר הלך אחרי שרירות : ומבאר 'השפתי צדיק' (אות טז)

כי כל זמן שאדם חי, פתוחים לפניו    לבו רח"ל עדיין בכוחו לשוב להאיר ככוכבי השמים,
במה שהוסיף משה    שיוכל להיות נקי ומאיר ככוכב. ובזה נותן טעם לשבח  שערי תשובה

 שלכאורה תיבת 'היום' אין בה צורך, אלא הכוונה על  לומר והנכם היום ככוכבי השמים, 
חז"ל   שאמרו  כט(דרך  ברש"י  מאפיל   ) יב,  הובא  היום  להם    'מה  אמר  כאן  ואף  ומאיר', 

 הינכם כמו 'היום' שהוא מאפיל הרי בכוחכם ובידכם  משה רבינו ע"ה, שאף אם
 (באר הפרשה) . לחזור ולהאיר כבראשונה

 
ארָ  ין ּפָ  ן (א,א) ּבֵ

ר הברון  ערך  במעונוופעם  שהייתה  'שמחה'  ה  לכבוד  'קידוש'  הוזמנו  ,  טשילד  הקידוש  אל 
דאז מאורי וגדולי הדור  בראשות  מבני ישראל  הגדול לא  ,  הרבה  לאולם  ויהי בהיכנסם 

בהם  מצא לקדש  וגביעים  יין  רק  הערוכים  השולחנות  על  יקדשו,    –ו  כיצד  ידעו  ולא 
'מזונו  מבלי  יקדשו  כיצד  קא.)  (פסחים  סעודה'  במקום  אלא  קידוש  'אין  על   ת'שהרי 

חיים   רבי  הגדול  הגאון  ישב  ולידו  ותפארתו  הודו  במלוא  הברון  הופיע  והנה  השולחן... 
ולאחמ"כ בירך   קידש על היין בברכת בפה"ג,  הגביע בידו  את  עוזר זצוק"ל, נטל הברון 
'בורא מיני מזונות' על הגביע ואכלו. ונתברר לכל כי הגביע הוא בעצמו 'בר אכילה' והוא  

לצאת   כדי  הגרח"ע  ה'מזונות'  את  הברון  כיבד  לאחמ"כ  סעודה,  במקום  קידוש  ידי 
שיקדש על היין, הגרח"ע מילא את ה 'כוס' נטלו בידו והחל מתעמק במחשבותיו למשך  
זמן, עד שפתח וקידש עליו, ובירך בורא מיני מזונות על הכוס ואכלו... משיצא שאלוהו  

 לא קידש מיד... מקורביו, ילמדנו רבינו, במה התעמק כשהחזיק בגביע בידו ו 
והרי את הפת  ,  ענה הגרח"ע, נתעוררתי לחשוב כיצד אחזיק מזונות בידי ואקדש על יין 

יש לכסות 'שלא יראה הפת בושתו' (עיי' או"ח רעא ט) ואף אם ב'מזונות' רבו המנהגים,  
מ "מ כשהנני אוחזם בידי וודאי יש לחשוש שלא יראו בושתם, שוב חזרתי לחשוב, אם  

יתבי אקדש  ר לא  הבארון  אמרתי  ,  טשילד ויש  כן  בושתו    -על  ה'מזונות'  שיראה  מוטב 
 .(קובץ ישורון שנת תרע"ב) רוטשילדולא 
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 (מתוך העלון 'פחד דוד') םלומדי –לפני שמוכיחים 

 
שאותן מזכיר משה היא "ודי זהב" מעשה העגל. "אמר משה לפני   אחת מן התוכחות

הקדוש ברוך הוא: בשביל כסף וזהב שהשפעת לישראל עד שאמרו די, גרם להם  
נמצא, שתמצית דברי התוכחה שאמר   ) ילקוט שמעוני רמז תשצז(לעשות את העגל" 

הגיעו    משה לעם ישראל היא, שכביכול אינם אשמים כל כך, היה להם זהב רב ולכן
 !  לעשיית העגל

 
", אולם בד בבד שמרו על כבודם  הוכח תוכיח"גדולי רבותינו שמרו מאד על קיום מצוות 

יומא  (וכך אמרו רבותינו ז"ל .  של מקבלי התוכחה, ודאגו שגם אחרים לא ישפילו אותם
"בית מקדש שני מפני מה חרב? מפני שהיו שונאים זה לזה". הייתה ביניהם   ):ט, ב

היו מוכנים לוותר זה לזה. הם לא השכילו להבין, כי האדם שמוותר ומוחל    שנאה ולא
 !הוא עצמו המרוויח הגדול –לרעהו 

 
, מגדולי מחזירי התשובה בדורנו וראש ישיבת 'אור  הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א

החיים', מי שאמון הרבה על מצות התוכחה כהלכתה, מאיר את עינינו בספרו 'משכני  
אחריך' על כמה מנקודות האור שיש במצות התוכחה, והוא מקדים ומדגיש כי העיתוי  

ראשית עלינו לדעת כי לא כל עת וכל שעה  . לתוכחה גם הוא צריך להיבחר בקפידה
אין מרצין לאדם בשעת כעסו". לפעמים  : "שנינו )ד, יח (כשרה לתוכחה. בפרקי אבות 

 '...  להם, אני אלך איתם עד הסוףאדם מצהיר הצהרות מתלהמות: 'אני לא אתן 
 

: 'מה אתה עושה?!' אך צריך לדעת ש"כעס בחיק  ואנשים מסביב מנסים לעצור אותו
אסור להוכיחו באותה עת, והדברים שיאמרו אז לא יועילו   ).קהלת ז, ט(כסילים ינוח" 

 ,ללבו של הכועס. צריך לתת לו זמן להירגע כלל. שום תוכחות שבעולם אינן נכנסות
גם אז,  . תות כוס קפה ועוגה, ואחרי שהוא שבע ודשן אפשר להתחיל לדבר איתולש

הכל  ?  צריכים לפעול בחכמה, לדבר איתו על נושאים שונים: איך הילד בתלמוד תורה
כמה ילדים מסתובבים ברחובות, ואותך זכה ה'  , בסדר איתו? איזה חסד עשה ה' עמך

ברך. ודרך אגב להכניס: 'לגבי מה שהיה  ביהלומים כאלו. כנראה שאתה חביב לפני ה' ית 
 .אתמול, אני חושב שמסכן פלוני. אני יודע שאתה בטוח שהוא אשם, אבל'... וכן הלאה

 .שכן אז לא יועיל דבר ,בחכמה ובתבונה. רק לא בשעה שהוא כועס
 

ולא בכדי לא הוכיח משה רבנו את ישראל כל  ,  אמירת התוכחה היא אחד הדברים הקשים
שהיו במדבר. לפעמים אנו נחרדים לראות אנשים עושים מעשים  ארבעים שנה 

מומלץ לדבר איתם ולנסות להבין מה   ,מסוימים, אבל לפני שמוכיחים אותם קשות 
 .הביאם למעשים כאלו. לפעמים התוצאות מפתיעות ובלתי צפויות לחלוטין

 
טבריה.  שהיתי בשבת בבית הורי שב  - בבחרותי, מספר הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א

כשיצאתי בשבת בבוקר מן התפילה בבית כנסת, הבחנתי באחד האנשים שהתפלל  
אתנו עומד ומשקה את גינתו. הזדעזעתי. יהודי שהתפלל בבית כנסת משקה את הגינה  

 !  שלו ביום השבת
 

!",  "שוטה שבעולם! מגיע לך סקילה! אתה משקה גינה ביום השבת  יכולתי לצעוק עליו:
עברתי לידו ואמרתי לו: "שבת שלום! שמחתי לראותך   !וחלילה! לא כך מוכיחים אך חס 

 הוא חייך והחזיר לי ברכת שבת שלום.   ,!"בבית הכנסת
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"אתה יודע, ישנה הלכה בעניין השקיה בשבת... זה דומה לאדם   ואני המשכתי בעדינות:
הוא מיד אמר: "חס וחלילה. אני יודע שאסור לזרוע, אני רק משקה... ".  שזורע בשבת 

בחום הזה, ארבעים מעלות, הם עלולים להתייבש... אני לא עושה כלום,  , מסכנים הפרחים
ת כזו, שהוציאה אותי מדעתי... הוא  הוא דיבר בתמימו"... שלא ימותו   רק משקה אותם קצת, 

למהדרין. הרי הוא הולך לבית כנסת, עושה קידוש ואוכל חמין,   היה בטוח שהוא שומר שבת
 ...ורק קצת משקה שלא ימותו הפרחים

 
"אתה רוצה שהפרחים יחיו ואתה תמות? מה קרה לך? אתה הרי ממית את   אמרתי לו:

להסביר יותר. נכנסתי והתחלתי לדבר אתו.    היהודי הזמין אותי להיכנס לביתו,!".  עצמך
התברר שהוא כלל לא ידע שאסור להשקות. "תאמין לי שלא ידעתי!", הוא התנצל, "אני  

 "...  שומר שבת ולא מדליק אפילו חשמל. לא ידעתי שיש איסור כזה
 

בסופו של דבר הוא הבין שזה אסור, אבל הכל   למדנו את ההלכות הללו, והוא כל כך הודה לי.
היה מתוך נעימות, ולא בצורה שהייתה גורמת לו להגיב: "אתה לא תאמר לי מה לעשות"...  

באופן   ם'ואיך הגעתי לזה? על ידי שתחילה פניתי אליו וברכתי אותו בברכת 'שבת שלו 
כשיודעים איך לדבר אל אותם יהודים רחוקים, ומדברים אליהם מתוך אהבה וכבוד  . מכובד

שיש הרבה דרכים לתוכחות, אבל אצלנו התוכחות בדרך הזו   זוכים לקרבם. אין ספק, –
מתקבלות ומצליחות יותר, משום שהיהודים שאנחנו מתעסקים איתם אינם יהודים כופרים,  
אלא יהודים שיש להם אמונה רדומה בלב, שרק צריך להעיר אותה. "אם תעירו ואם תעוררו  

 ). שיר השירים ב,ז(את האהבה" 
 

 (עלון 'אפריון שלמה' תשפ"א)  להעיר או להאיר
 

 ...יום אחד אחד התנאים העיר לאונקלוס הגר, והוא נפגע בא מסופר שמדרש מזעזע... יש 
זהו. מסיים המדרש ואומר: אלמלא  . הלך אונקלוס אצל ר' יהושע, וריצה אותו ר' יהושע

ה כתוב  אתם מבינים מ . יהושע עם אנוקלוס הגר, היה חוזר לסורו 'אריכות אפיים שהאריך ר
אונקלוס הגר, שאנחנו קוראים כל שבוע את התרגום שהוא כתב לנו על התורה, עמד  ?! פה

 ... ולמה? כי הוא נעלב מאיזו הערה... לזרוק את הכיפה שלו כמו צלחת מעופפת
 

אתה נותן הערה לבן אדם, ואתה לא יודע איזה קונטיינרים הוא סוחב על הגב שלו, אתה לא  
לעומת  .  צריך לשקול מאה פעמים לפני שאתה נותן ביקורת לשני... ל יודע מה הוא עובר בכל 

יש אדם שכל משבריך וגליך עליו עברו,  ? זאת, אתה יודע כמה שווה מילה אחת טובה שלך 
 !  ופרגון אחד שלך יכול ממש להחיות אותו ולהעלות אותו ממצולות היאוש... תפרגן

 
אבי האדמו"ר ר' דוד היה  . ד קטן, בן ששהייתי יל  סיפר האדמו"ר ר' יעקב יוסף מסקווירה:

סופר סת"ם, הייתי יושב שעות מולו ומתבונן איך הוא כותב גוילים על גבי גוילים של ספר  
הכלי של הדיו סיקרן אותי במיוחד... כל פעם שהייתי מקרב את היד, אבא היה  ... תורה

תורה, ויצא   פעם אחת, אבא סיים גויל שלם של ספר. מרחיק את היד שלי מקסת הדיו
 החוצה קצת להחליף אויר. 

 
לפני שהוא יצא הוא שם את הקסת של הדיו  ...  אני הייתי ילד שובב, ואבא הכיר אותי היטב

למעלה על מדף גבוה. שמתי כסא על יד השולחן שעליו היה מונח הגויל, ועוד כסא אחד על  
השולחן, והנה הכלי    ומהשולחן לכסא שעל, על השולחן  השולחן... זינקתי על הכסא, מהכסא

אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל כנראה שהיתה איזו רעידת אדמה  ! של הדיו בידיים שלי
התגלגלתי עם הקסת של הדיו על  ... בסולם ריכטר... הכסא לא היה יציב 5קטנה אולי 

 ...הרצפה, נחבלתי, וכל הבגדים שלי הפכו להיות שחורים משחור... אבל זה לא היה העניין
בלאגן שלם ופחדתי פחד  ... יל הוצף בדיו, והיה נראה לי שזה הים השחור, רק חסר דגיםהגו

 .  נורא... התחבאתי מתחת השולחן
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

 עזיזה. 
 

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 

  
עברו עשר דקות, ואבא נכנס לחדר... הוא היה בהלם ולא היה מסוגל לזוז. עברו מספר  

הוא קרא לי לצאת מתחת לשולחן והזמין אותי לשבת  .  ואבא התיישב על יד השולחןשניות, 
יענקל'ה בני בני, המעשה  : "על הברכיים שלו. התיישבתי על הברכיים שלו וכך הוא אמר לי

אבל אני רואה בך כח עצום, כח עצום של עקשנות  .  שעשית הוא חמור מאוד ולא בסדר
גדול תהיה, ועמנו ירווה ממך הרבה נחת!". הוא   והתמדה להגיע למטרה! מובטחני שאדם

סיים האדמו"ר: עברתי את השואה, איבדתי   .הוריד אותי מהברכיים והוציא אותי החוצה
 . אבל המשפט הזה נתן לי את הכח לשרוד ולהקים את סקווירה, משפחה וקהילה

 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ה ֶאל ּכָ ר ֹמׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ  (א,א)  ֵאּלֶ

ז"ל ביארו ש"דברים" היינו דברים קשים, שהתחיל משה להוכיח את ישראל בדברים  ח
גם  . בירכם –קשים ולהזכיר להם את מה שחטאו לה' יתברך, אך לאחר הדברים הקשים 

אצל יעקב אבינו מצאנו שבתחילה הוכיח את בניו בדברים קשים, אך לאחר מכן בירך את  
 כולם. ולכאורה יש להבין, מדוע היו מקדימים תוכחה לברכה?  

 
שהטעם הוא כדי שלא יקטרג  : בספר "ילקוט הרועיםומבאר הגאון רבי יחיא עומיסי זצ"ל 

ברכים הוא מגיע לקטרג עליהם,  השטן על הברכות. כאשר השטן יודע שבני ישראל מת
וכיוון ששמע את הקטרוג יוצא מפי משה רבינו עזב את ישראל והלך לו, בחושבו שלא  

כיוון שהלך השטן, פתח משה ובירך את ישראל, בלי שיקטרג עליהם  .  יברכם משה עוד
 ם') שולחן מלכי(' !  עוד

 
זמן מה ממלא מקום  בשנת תשכ"ב שימשתי ל: סיפר המגיד המפורסם רבי אריה שכטר זצ"ל

  האדמו"ר מסקווירא זצוק"ל של אחד ממגידי השיעורים בישיבת סקווירא בארצות הברית. 
הורה לי לבחון את התלמידים והזהיר אותי קודם מעשה: "את האמת בנוגע לידיעותיו של  
כל בחור תציין לעצמך בדף נפרד, אבל כל בחור כלפי עצמו צריך לחוש בסיום המבחן כי  

 ,יב לאשר נשאל! אסור שבחור ייפול ברוחו חלילה, אלא אדרבה, ירגיש שהצליחהיטיב להש
ומתוך כך ימשיך לשקוד על תלמודו ביתר שאת וביתר עוז". האדמו"ר מסקווירא בעצמו לא  

אמר מוסר אף פעם לשום אדם! אף על פי כן, כל מי שהסתובב לידו ידע היטב מה רוצה  
 )אריה שאג (. ממנו האדמו"ר גם בלי שדיבר עימו



 

 

     
  
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  משכורתו   את  לו  לשלם  רצה  ששלמה  פעם  בכל  .המלך
 ולקבל   ,השלמ  אצל  הכסף  את  לחסוך  הלה  העדיף,  תהחודשי

 . עבודתו שנות בסוף במרוכז שכרו כל את
  ביקש ,  שלמה  אצל  לעבוד  כשסיים,  שנים  שבע  לאחר

 שנות   שבע  עבור  לו   המגיע  הכסף  את  בלקל  שבמקום
 . העופות שיחת את שלמה ילמדו,  העבודה
  הרעיון   על  לוותר  לו  כדאי  ,שלטובתו  לשכנעו  ניסה  שלמה
 הלה   אך,  הזאת  השפה   את  יידע  אם  יתחרט  עוד  י כו,  הזה
 ולימדו  עופות  כמה  ליד   שלמה  העמידו   .בדעתו  איתן  נשאר
 שמח  ,לעירו  בש  והלה,  פניהם  והבעות  צפצופיהםאת  להבין
'לב  וטוב  ממנו  עשיר  אין...  לו  ישווה  ומי  לו  ידמה  מי. 

  באמתחתו   ימו ע  הביא  מה  עירו  בני  כששאלוהו  '!בעולם
 היחיד  האדם  שהוא  להם  גילה,  ודהבע  שנות  שבע  לאחר 
. עופות  של  שיחתם  המבין   ,המלך  משלמה  חוץ,  בעולם
 של  המייתה,  תרנגול  של  קרקורו  על  להם"  פירש"  כהוכחה

"עקא  דא  .היה  כן  פירש   וכאשר  -  ה יונ "  ְׁשָחִקים  ּוְבַגֲאָותוֹ , 
 החלו   אנשים.  ריותהב  על  להתגאות  החל  הוא  ,)כו,  לג  דברים(

 של  שיחתם  להם  שיגלה   כדי  מכספם  זילולהו   לפתחו  נוהרים
 החל  הוא,  ברך  ושפל  עניו  להישאר  במקום.  והעופות  החיות

 ִמַּדְרֵּכי  דרכיו  ּוְבהּגָ   ֵּכן  ֵמָאֶרץ  ָׁשַמִים  ְוִכְגֹבּהַ   ,להתגאות
  מכל  אליו  שהגיעו   -  מאנשים  שקיבל  הרב  בכסף...  הבריות
,  מפואר  בית  לעצמו  ורכש  מופלג  עשירל  הפך  -  תבל  קצוות

 .מקרקר  תרנגול  שמע  הוא  אחד  יום  .ועוד  רפתות,  םלילו
  לכל  שתגרום,  לבוא  העומדת  מגיפה  על  בישר  התרנגול

 את למכור מיהר ,ההשיח את שהבין, והוא. למות התרנגולים
 אכן   קצר  זמן   וכעבור ,  גבוה  בסכום  שברשותו   הלולים  כל

 .תומ  התרנגולים וכל מגיפה פרצה

 
 
 
 

 

 

 
   דבר העורך המשך  
  היא ו ,  לפרוץ  שעומדת  מגיפה  על  מהם  שמע  ,אחרת  בפעם
 הפרות   כל  את  לשחוט  מיהר  שוב. והבקר הצאן  כל  את  תכלה

  וכך ,  גבוה  ירחמב  בשרם  את  ולמכור  ,מועד  מבעוד  והכבשים
  שביתו   המבשר  עורב  שמע  אחרת  בפעם  .כספו  את  הציל
  -  האסון  יתרחש  בטרם  למוכרו  מיהר   ושוב   ,להתמוטט  עומד
, רב  זמן  זה   בבית  לגור  הספיק  לא  באשר,  הקונה  היה  מסכן
"בליבו   חשב,  בגאוותו,  והאיש...  התמוטט  אשר  עד  כל  את: 
 את  ישלמדת  בכך  אהל...  ממני  למנוע  המלך  שלמה  רצה   זה

 כל  את  ומכרתי,  כספי  כל  את  הצלתי  והעופות  החיות  שיחת
  הוא  אחד  יום  הוהנ"!  עצומים  ברווחים   מועד  בעוד  רכושי
  . האיש   של   הקרוב   מותו   על   התריע   הפעם ו ,  העורב  את  שומע
  .בעצתו לשאול ,המלך שלמה אל ענסו מיהר ,אחזו  נוראי פחד
"לו  רואמ  המלך  שלמה  נענה  תשיח  שידיעת   לך  אמרתי  הן: 

  ידיעה !  אותה  שלמדת  כך  על  תתחרט  ועוד ,  לך  תזיק   העופות 
  והנה !  אותך  להשפיל  רצה   ה"והקב,  להתגאותך  ל  גרמה  זו 

 ניסה   הוא.  תחילה   בנפשות   פוגע   שאינו   ה " הקב   של   דרכו 
  תשוב ,  הרמז  את  שתבין  ציפה.  בתרנגולים  אותך  לבדוק

 את  הבנת  שלא  משראה.  בענווה  להתנהג  ותתחיל  בתשובה
  אחרת   פגיעה  דרך  לך"  להסביר"  ושוב  ב וש  ניסה,  הרמז

  במעשיך   תפשפש ,  סוף   כל   סוף   ,שאולי   ציפה   א הו .  בממונך
  -  ה " הקב   -  שהוא ,  לפתחך   שהתגלגלו   האירועים   מתוך   ותלמד 
  בדיוק   התנהגת,  אתה  אבל  ... משהו   ממך   רוצה !  אליך   מדבר 
, ולהתגאות  להוסיף  כדי  לך  שניתנה  בהבנה  השתמשת  !הפוך
, הרווחת ,ממונך את הצלת יוחדותמה ידיעותיך  שבזכות ולומר

 "!בנפשות לפגוע אלא ה"לקב נותר אל... התעצמת
אדומהו פרה  על  ע"ה  אמר  הנה,  המלך   בהתייחסו  שלמה 

כג(  אליה ז,  ֶאְחָּכָמה "  :)קהלת  ָאַמְרִּתי  ַבָחְכָמה  ִנִּסיִתי  ֹזה  ָּכל 
ִמֶּמִּני ְרחֹוָקה    -  "רחוקה   והיא " :  אמרו  רמז  ובדרך  ."ְוִהיא 

 . 341=  " אדומה  פרה " יהטרבגימ
ג')(הקב"ה    אמר  כך   ועל חקת  ָחַקְקִּתי,  :  תנחומא   ְּגֵזָרהֻחָּקה 

ְּגֵזָרִתי ַעל  ַלֲעֹבר  ַרַּׁשאי  ַאָּתה  ְוֵאין  משה    -  ְּל דהיינו,    .ָּגַזְרִּתי, 
   עמה ולאחרים היא חוקה.טאני מגלה 

 
 

   
 תטהר סדר  ,  טאת'שית 'מי חע  אופן  -  "פרה אדומה"מצות   . א

ש באדם  מתנטמא  מת   המת  דיני  טומאת  וטומאת 
 . (יט) אהל המת)ולים  כ   ,םאד  שמטמא(

יבה מי מרנסיון  עם ישראל מגיע למדבר צין. מיתת מרים,   . ב 
הסלע  - מן  מים  משההוצאת  של  ועונשם  שלא   ,  ואהרן 

 . יג)-(כ, א נס לארץ ישראל להיכ
 , ומלך לאכים)לח משו(  מאדום לעבור דרך ארצו  בקשמשה מ . ג

 .כא)-(כ, יד הלכו מסביב לאדום ישראל בניאדום סירב, ו
 כט).-(כ, כב יום 30 אהרן  את בנ"י ויבכו ההר, רהֹ ב ֹרןהא תירפט . ד
בנד  ער  מלך  -  ָחְרָמה . ה  התלחם  ישראל  ונדרו  ישראל,  פללו 

 .ג)-(כא, אוה' נתן אותם בידי ישראל את השלל לה',   ושיתנ
תלונות בני ישראל על הלחם והמים,   -  "רַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָההָ " . ו 

ל תפילה  נושא  משה  נחשים,  בעם  שולח  ה' יווי  צ ו  ה'.ה' 
 . ט)-(כא, ד ומי שהביט בו נרפא, ְנַחׁש ְנֹחֶׁשתלעשות 

 טז). -(כא, י חלי ארנוןראל והנס בניש מסעי בני . ז 
 כ). -(כא, יז הבאר שירת -" ז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאלָא" . ח
בידי   ,הבשן  מלך  עוגאת  ו  ריהאמו  מלך  ה' נותן את סיחון . ט

 לה).-כא, כא( עם ישראל
 .ֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחוֹ ָאב ֵמעֵ וֹ מ  ֹותְּבַעְרב בני ישראל חונים . י 

 "דבס

 א "פתש  ד' תמוז         ] זתמו ט"ו[  'החייםאור  '  - לזצ" חיים בן עטר  רבי לע"נן העלוזכות        אי"שנה   523' סעלון מ 

  שבת שלום 

 637  מס' ורע שיכן נעסוק בתו זה  בעלון
 הגאון  רמו"של   ויסודמ ",ורויקצ"ברינה  שתבמדר

 זצ"ל אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה ברחוב רון  ברמת השסר מהשיעור נ

   .19:00עה  בש ב' וםי
 ישה:מספר הפג ,בזום גם ברור מועשיעה

 . 777  :, סיסמת כניסה9779997777
ת    ֻחּקַ



 

 

 
  מתקיימין   תורה   דברי  אין  :):סג  ברכותמסכת  (  רבותינו  אומרים

 .עליה   עצמו   שממית   במי   אלא  
,  מתלמידיו  אחד  ממנו  ששמע   כפי,  לספר"  יםחי  חפץ"ה  נהג
 באדם  מעשה :  ינובה   ד"אב,  קוסווסקי  אבא   אברהם   רבי 

.  ובעסקי  מאוד  והצליח  חנויות  פתח  ,גדול  עשיר  שנעשה
' מעשים  לעשות '  שעליו   ,החלטה  בליבו   גמלה  הימים  באחד
"? לעסקים  באשר  יהיה   מה"  .שלו   הבא  העולם   עבור  גם

  המצבה   על   ותדפקי   רות ב ק ה   לבית   לכי "  .אשתו  אותו  שאלה
'  ה  ברוך  הלא"  תהתה  "?מדבר  אתה  מה  על"  .לה  ענה",  שלי
, קבור  הייתי  אם  אבל,  נכון  -  "!פה  ונמצא  וקיים  חי  אתה
  ברצונך   ומה .  לא  -?  העסק  את  שאפתח  היה   שייך  האם
,  הזה  לעסק   יכנסו  שהם  ברצוני.  ילדים  לנו  יש   -?  כעת  שיהיה
 .  בתורה ורק אך  אעסוק ואילך מעתה ואני

 תקופת  וביקשו  אביהם  דברי  לשמע  נבהלו,  הוזעקו  הילדים
 . המקצוע רזי את ללמוד שיוכלו  כדי, חפיפה

  שאעשה   צורך  אין  גם"  ,אביהם  סירב  -"  חפיפה  צריך  לא"
 כפי   בדיוק  ,בעצמכם  תסתדרו.  ביניכם  מסודרת  חלוקה
 "!האמת בעולם כעת  הייתי   אילו עושים שהייתם
  וישב ,  מוקדמת  הודעה   םוש   בלי,  הכל  את  עזב   הוא,  ובאמת
  ס "הש   סיום   לעשות   הספיק   הוא .  ולילה  יומם  בתורה   ועסק

 ,הגדול  עושרו   בשל   לכבוד  זכה   לכן   קודם  גם!  ערוך   ושולחן 
 .חכם   תלמיד   ו היות ב  אותו מכבדות הבריות  היו תכע אולם
 לא  בתחילה.  לעניינים  ונכנסו  ילדיו   באו ?  כספו  עם   היה   ומה
 והחלו  ,טובים  ם שיאנ  עם  התייעצו  ךכ  אחר  מאומה  ידעו

  החשוב   הערך  כי  הבנים  ראו  כאשר,  הימים  ברבות  .להצליח
  הם   גם  באו,  הקדושה  התורה  הוא  אביהם  בעיני  ביותר

 המסחר  רזי   כל  את  שידע  אבינו  הנה :  םבאומר,  בעקבותיו
  האדם   של   האמיתי   שערכו   שידע   משום   עזבו  ,בו  והצליח

 !בתורה   גדלותו   שיעור   הוא 
" חיים  חפץ"ה:  קוסווסקי   אבא  אברהם  רבי  צדיק ה   הוסיף
  הוא   ,נהג  עצמו   הוא   כך   אבל,  אחרים  על  הסיפור  את  סיפר
 כדי   בתור  ועומדים  באים  היו  ואנשים   ,מכולת  חנות  פתח
  ,כשהיה.  מופלג  ביושר  נהג  הוא...  הזו  במכולת  לקנות  תלזכו

 לקחתו   ושוכח,  מלוח  דג  קונה  הלקוחות  אחד,  לדוגמא
 מוצא ,  ראדין  בתי  לכ  על  מחזר"  חיים  ץחפ"ה  היה ,  הביתה

  חלילה   להיכשל  שלא  כדי,  הדג  את  לו  ומביא  השוכח  את
 עובדת   היתה   אשתו   .הקונים  שם  התרבו  לחינם  לא.  בגזל

 .החשבונות עם  לה עוזר היה" יםיח חפץ"וה, בחנות
  לה   ואמר,  זאת  לעשות   יכול  שאינו  החליט  אחד  שיום  עד

  עושה   היתה  מה  .כבר  הזה  בעולם  אינו  כאילו  שתחשוב
 אותו לשאול כדי הקברות לבית  באה היתה וכי ? כזה הקרבמ
, בעצמה  תעשה  -  לעשות  שביכולתה  מה?!...  החשבונות  על
 .החנות את יסגרו הם, להסתדר  מסוגלת אינה ואם

  ספריו   את  וכתב  ישב  והוא  ,נסגרה  החנות  דבר  של  בסופו
 . מהם יחשהרוו  הפרוטות מן היתה פרנסתו. ולילה יומם
ָימּות ";  ונינפלש  בפסוק  הכוונה   זאת ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  ֹזאת 
  הוא ,  הקברות   בבית  נמצא   שהוא   אדם   יחשוב   כאשר   ".ְּבֹאֶהל
 . בתורה   ולעסוק   לשבת   , הזה   ם ולהע   ענייני   כל  את   לזנוח   יוכל 

 
 

 ?ד תורההאם כל אחד מסוגל ללמו
  שהוא  רצתה  אשתו רחל  הרבנית.  הארץ  עם  היה   עקיבא  יבר

 לא  פשוט  שזה  וראה  ותלנס  הלך  הוא  אבל,  תורה  ילמד
 מים  וראה,  החוצה  יצא  הוא!  מצליח  לא  הוא...  הולך

. בעצמו  וחומר  קל  דרש.  חור  ועושים...  אבן  על  שמטפטפים
  ב לנק  מצליחים ,  טיפה  ועוד   טיפה  עוד  שמטפטפים  מים  אם
 בסוף,  יום  ועוד  יום  עוד  אלמד  אני  אם  גם  אז,  הסלע  את
 !באעקי רבי  נהיה כך  !ללב לי יחדרו התורה דברי
 הסלע  שעל  ראה  עקיבא  ביר:  סלנטר  ישראל  ביר  אומר

 .  ההשני אחרי אחת טיפות טיפות מטפטפות

  היא ?  לעלס  משהו  לעשות  הצליחה,  הראשונה  הטיפה  האם
 !משמעות לה  אין פשוט ,הבמאומ לסלע הזיזה לא

  אז ,  כלום  לעשות   הצליחה  לא  הראשונה   והטיפה  ומאחר
 .ראשונה טיפה  של ן די לה יש , ההשני  הטיפה  כשבאה  עכשיו
 גם   אז ,  כלום  לעשות  הצליחה  לא  ה השני  הטיפה  וגם  ומאחר
  טיפה  של   דין   לה   גם,  עכשיו  שתבוא   השלישית   לטיפה
  איך ,  ראשונה  הטיפ   של  דין   יש   הטיפות  לכל  אם  אז  !הראשונ

 לא  אני .  משהו  עשתה  הראשונה שהטיפה   מוכרח  !?חור  נהיה 
  היה   אבל.  ..במיקרוסקופ  נמדד  לא  אפילו   וזה,  כלום  רואה
 לי   קשה:  אומרים  בחורים  היום  !ודאי  זה,  משהו  כאן

  כזה   דבר  אין:  עקיבא  'ר  להם  אומר!  לי  הולך  לא...  בלימוד
  שיבה בי  שלך  היום  שכל  חושב  אתה  אם  גם!  !!הולך  לא

 ...עליך  משפיע   שזה  לך  דע,  כלום  עושה  לא  ושאתה,  מבוזבז
 לא  אפילו   זה,  לאט  הולך  אמנם  זה ,  נכון  !פועל  פה  משהו

  אתה ...  ישפיע  שזה  תחכה  אל.  זז  זה  אבל...  זוחל  ראקנ
 יותר  עוד  עומק  כאן  יש  אבל!  יגיע  זה  ובסוף,  בתורה  תעמול
 מאה?  עקיבא'  ר  של   באבן  חור  עשו   טיפות   כמה  ...מזה  גדול
 ...מיליון אפילו נגיד בואו? אלף מאות שלוש? אלף
  בשני   אז .  מיליון  חצי  נגיד?  מלא  מים  בדלי  יש   טיפות  כמה
 הדליים   שני   את  יקחנ  !טיפות  מיליון  לנו  יש ,  מים  של  יםדלי

 !טיפות מיליון... הסלע על אותם ותשפוך 
... עליו  שיש   האבק  את  ה ינק  בקושי  זה ?  חור  בסלע  יעשה   זה 
 או ההתמדה!  העקביות  זו  הכמות לא זו כי ?מהל

  זה   מועט  בזמן  הרבה  שלהספיק  חושב   אתה:  עקיבא'  ר  אומר
 !אל  ממש?! בחיים ההצלחה סוד
 לא  בכלל  וזה.  עקבי  ולהיות  להתמיד  זה ,  ההצלחה  סוד  כל

  להיות   יכולה  וזו,  ליום  דף  להיות  יכול  זה,  הכמות  מה  משנה
 !תצליח - תמידת אם. ביום אגמר של  שורה
 !התמדה  - ההצלחה זו ... עובדיה  הרב זה, אלישיב הרב  זה

 
 

 ריכוז יכול להיות בלימוד התורה עד כמה 
  יש   תורה  ביטול  לעוון  שבנוסף  ')ט  ףד(  'המלך   עבד'  בספר  כתב
  ושקוע   מרוכז  כולו  ושיהיה,  ראהוי  באימה  ללמוד  מצוה  עוד
 סוחר  כמו,  שמסביבו  לדברים  לב  שימת  בלי,  בלימוד  כולו

  שקוע   והוא,  לקנות  מסביבו  עומדים  שהכל  השוק   בשעת
 .ש"ע. במסחרו כולו

, ל"זצ   ה עטי  עזרא  רבנו   הגאון  הישיבה   ראש   על  ומסופר
  אחוז   עדיין  היה  בדרך  בלכתו  גם  בלימוד  וזוכיר  בשמרו

 בעת  גם  ברחוב  צועד  והיה,  הסוגיות  בלימוד  שרעפים
 הדרכים   בצידי   ללכת  כליש לכך  לבו   שם ולא,  העזים  הגשמים
 .  הדרך בצידי העתיקה  בעיר שהיו  הגגות תחת
  ן העוי  הכפר  לכיוון   בטעות  הלך  ריכוזו  שמרוב  פעם  ואירע

  אותו   והחזיר  ממכריו  דחא  וראה  האחרון  וברגע,  סילוואן
 את   ועובר  לביתו   שהולך   ראוהו  פעמים  וכמה.  ביתו  לכיוון 
  ביתו   את  שעבר  לב  שם  וכאשר,  מעלה  לכיוון  וממשיך  הבית
 ועוקף   ממשיך   היה   ושוב ,  לביתו  להגיע   לאחוריו   חוזר   היה 
 .בתורה  ריכוזו מרוב ביתו את
  , יועיסוק  כל  את  אדם  יסיים  הלימוד  שקודם,  טובה  עצה  ולכן
 לא   הלימוד  שבאמצע  כדי,  תסנ הכת  בבי  לצרכיו  ילך  ףוא

 .כדבעי  בריכוז ללמוד ויוכל, והפסקה הפרעה  שום לו  תהיה
 כמה  אליו  נכנסו  אחת  שפעם ,  א"החזו  הגאון   על  ומסופר
 אליו  שניגש  עד,  לכך  לב  שם  לא  האדיר  ריכוזו  ומכח,  נערים

 הרים   אז   ורק,  הגיעו  שהתלמידים  א"לחזו  ואמר  מסויים  רב
 יםמסו  רב  הגיע  ופעם.  ובירכם  עמהם  ודיבר,  מהספר  יועינ
  הגאון  ממקורבי  אחד,  ימתמסו  שאלה   לשאול  ורצה  ,א"לחזו
, שאלה  הרב  את  לשאול  רוצה  פלוני  בשר  לו  אמר,  א"החזו
 כרגע  ולאחר,  הסכמה  לאות  בראשו  הנהן   א"החזו  הגאון
  שקוע   הרב  והיה,  השאלה  את  לשאול  הרב  של  לחדרו  נכנסו

. מחדש  להפריעו  צריך  והיה ,  בנוכחותם  בל  םש  ולא  בלימודו
  על   ר "אאמו  מרן   אצל  יום  בכל  כמעט  נוראי  אלו   ומעשים
 ]כא'  עמ  שבועות - יוסף ילקוט[  .מופלא באופן , בלימוד השקיעות



 

 

 הגלעדי יפתח בת של הגלגול
שנקרא זו   בהפטרה   שיפתחמסופר    )ז,  יא  שופטים(  בשבת 

 את  לעזוב  ונאלץ  ,יואב  מנחלת  אחיו  ידי  על  נושל  הגלעדי
 .  דלעהג ארץ

 מלך  נחש  מול  למלחמה  עדגל  אנשי  נקלעו  כאשר  לימים
  שיהיה   לפניו  והתחייבו  יפתח  של  עזרתו  את  ביקשו,  עמון

 כל  את  הזעיק   הגלעדי  יפתח.  היה   וכך ,  ישראל  עם   על  השופט
  בני   מול  לקרב  יצא  ומשם',  מצפה'  הנקרא  למקום  ישראל
 .פטלשו והיה ישראל את שהושיע  עד עמון
  יפתח של נדרו
, במלחמה  ינצח  אםש  נדר  יפתח  עמון   בני  מול  הקרב  במהלך

  יהיה ,  לביתו  בשובו  ביתו  מפתח  שיצא  הראשון  הדבר  אזי
 שיפתח  מבואר  )יא  יםפטשו('  לועז  מעם  ילקוט'ב.  'לה  קרבן

 פעם  שבכל,  בביתו  שהיתה)  ילהא  נקבת(  הלילא  התכוון 
 את   רהגדי  לא  אך,  לקראתו  יוצאת  היתה  לביתו   שב   שהיה
  היוצא   כל'  כללית  בלשון  נדר  אלא   רשתמפו  בצורה  נדרו

  '. ביתי מפתח
 יצאה   לביתו   יפתח  חזר  כאשר  המלחמה  של  בסיומהוהנה,  
 ששמחת  עד  נורא  היה  יפתח  של  וצערו,  בתו  לקראתו
 זאת  מתאר  הנביא  וכך,  עצום  לכאב  התהפכה  הניצחון

ֹּיאֶמר ֶאת ְּבָגָדיו וַ ְקַרע  ּיִ ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה וַ "  :)לה,  יא  שופטים (
ִפי    ֲאָהּה ָּפִציִתי  ְוָאֹנִכי  ְּבֹעְכָרי  ָהִייְת  ְוַאְּת  ִהְכַרְעִּתִני  ַהְכֵרַע  ִּבִּתי 
א אּוַכל ָלׁשּוב' ה ֶאל  ". ְו
 של  בתו  כיצד  לתאר  מאריך  )ה  אות  בחוקתי  תנחומא(  רשהמד
  היה   יפתח  אך,  מלשוחטה  אביה  את  להניא  השתדלה  יפתח
 .בדיבורו לעמוד הוא בייוח,  הפרה בר איננו שנדרו סבור

 יפתח בת בקשת
  מאביה   ביקשה  ,בדעתו  איתן  שאביה   יפתח  בת  כשהבינה
 מכל  להתבודד  ועליה,  להינשא  תוכל   שלא  צערה   את  לבכות

  ציינה   בבקשתה.  נדרו  את  שיקיים  עד  חודשיים  במשך  דםא
 .איתה יחד ויבכו עמה יהיו  חברותיה שגם יפתח בת

 הנדר  הרי,  חברותיה  םג  שיבכו  מדוע ,  ' שמשון   רע ז ' ה   שואל
  שכוונתה   מסתבר  לא  וגם,  עליהן  ולא  יפתח  בת  על   רק  חל

  שמלשון   משום,  אליה  אהבתן  מגודל  צערה  על  שיבכו  לומר
 .ולחברותיה לה משותף  יהיה בכישה מעמש הפסוק
 מבררים   שחכמים  מצינו  נדרים  שבדיני '  שמשון  זרע'ה  ומבאר
 יפתח   ת ב  כששמעה  זה   לפי.  ).נ   מאק  בבא(  הנודר  דעת  מהי

 שלא   הדבר  שברור  למרות,  נדרו  את  לקיים  רוצה  שאביה
 כאשר   לקראתו  יוצאת  שהיתה   לאליה  אלא  לבתו  התכוון 

 גבי  על  להקריבו   שראוי  אחר  לדבר  או,  לביתו  שב  היה 
  כוונת   אחר  ושבועות  בנדרים  הולכים  שאין  הבינה,  המזבח
 אם  ולכן  ,ייםהשפת  מוצא  אחר  רק   אלא  הדעת  ואומדן   הלב
 הצעת  לקבל  נשבעת  אני'  תאמר  ישראל  בת  שבו  מקרה  יהיה
 את  לקיים  מחויבת  תהיה',  כעת  לי  שיציע  מי  לכל  שידוך
  פירשה   שלא  כיון   ין שח  מוכה  לה   יציעו  אם  אף  נדרה

  ואין,  להם  להינשא  חפצה  שהיא  האנשים  הם  מי  בדיבורה
 בת  עם   המעשה  כך   משום.  דעתה  אומדן  אחר  בזה  הולכים
 בת  אמרה  ולכן,  ישראל  ותנב  כל  על   להשפיע  היה   יכול  יפתח
 על  בוכה  והיא  מאחר,  לבכות  צריכות  חברותיה  שגם  יפתח
  שלא ,  זה  נדר  של  ההשלכות  על  בוכות   והן   אביה   של  נדרו
 .השפתיים   מוצא   אחר   אלא   הדעת   אומדן   אחר   ים הולכ 
 של  בגורלה  עלה   מה  הראשונים  ונחלקו   יפתח  בת  של  סופה
, )כט,  כז  אויקר(  ן"והרמב,  תנחומא  שהמדר  לדעת  ,יפתח  בת

  היה   לא  שהדבר  כמובן,  בתו  את  ושחט  בנדרו  עמד  יפתח
 .  כך על ונענש, זאת בירר לא יפתח  אך' ה לרצון
', דוד  מצודת'ה  וכן,  ברבנאלאה,  ג"הרלב,  ק"הרד  לדעת  אך

 שנפטרה  עד  התבודדה  היא   אך  בתו  את  הרג  לא  יפתח
  על   והיה   הדין  פי  על   איננו  זה   דבר  שאף,  ותעניות  מצומות
 פטור  היה  ממון  שאף  ויתכן,  בממון  נדרו  את  ותלפד  יפתח
 אפשר  שאי  דבר  על  חל  לא  שהנדר  משום,  בעבורה  מלתת
  זכתה   לא  יפתח  בת ,  השיטות  לכ  לפי   מקום   מכל.  בו  לנדור

 .ושארית זכר  אחריה ולהשאיר להינשא

 סיפור - איתות מאמא –
  א "שליט  קליגר  משה  ג"הרה  סיפר  אהב  היםהמד  המעשה  את

"עלית  ביתר'  מהעיר  קודש   בשבת,  שבועות  כשלושה  לפני': 
.  וקשה   כואבת  בבשורה   התבשרנו  ,פ"התש  עלותךבה  פרשת
  כשההלוויה ,  ליוצרה  נשמתה  את השיבה  -  אלה,  היקרה  אמנו

,  השבעה  תחילת  עם,  ראשון  ביום.  שבת  במוצאי   התקיימה 
 כשהתעוררתי  ואז ,  םייהצהר  מנוחת   את  לנוח  עליתי

 עם  התעוררתי   .נעימה  לא  הפתעה  לי  חיכתה  ,מהמנוחה
 את   לתאר  אפשרות  לי  אין.  ונוראים  איומים  שיניים  כאבי
 עומד  ראשי  כי  שהרגשתי  כדי  עד ,  אותי  שפקד  העז  הכאב

 כאבי  שום  לי  היה  לא  כן  לפני  כי,  שתבינו  רק  .'להתפוצץ'
 נאנק  עודי ב  , ואז  .בעיניי  ולפלא  לחידה  היה   זה   ודבר,  שיניים
 אמי,  מיטתי  על  שנחתי  בזמן   כי   נזכרתי ,  קשים  מכאבים
  איך ,  משה ":  ממש  לוהל  במילים  לי  ואמרה  אליי  התגלתה

 "! השיניים   רופא   אצל   חוב   יש   ולי ,  רגוע   ישון ל   הולך   אתה 
  אולי   יודע   מי   -  והזדעזעתי   בחלום  אמי  של  בדבריה  נזכרתי
  מהחדר   מיד  יצאתי.  בשיניים  תופת  כאבי  עם  קמתי  זה  בגלל

. אמי  של  השיניים  רופא  של  הטלפון  מספר  את  וחיפשתי
 .שנפטרה ילפנ חולים בבית  אמי שכבה חודשים ארבעה
 על  אתי  דיברה  היא  הפטירה  של  שבועב  כי,  נזכר  אני  כעת

 כמו  ממש - לצדקה  שנחלקם וביקשה בבית שמונחים כספים
 שאקח  חתמה  היא  ולבסוף,  להיפטר  שהולכת  שידעה  נבואה

 לרופא  החוב  את  אשלם  ובהם  ₪  200  -  לוהל  מכספים
 יאמ,  ואחיותיי  אחיי  מכל  -  'האסימון  לי  נפל'  שיועכ  .שיניים
  פקדה   היא  עליי  כי,  לשבעה  ן הראשו  ביום   אליי   דוקא  הגיעה 
  פלא  אין  וממילא  ,שיניים  לרופא  החוב  את  לשלם  וציותה
 לטפל  עליי  כי  הבנתי.  עזים  כה  שיניים  כאבי  עם   קמתי  מדוע
 ואף ,  אמי  של  נפשה  למנוחת  להביא  מנת  על,  ידומ  תכף  בזה
  והביאו   פתאום  שנוצרו  השיניים  כאבי  ירגעו  בכךש  אולי
 רופא  של  למשרדו  יהתקשרת  .עצומים  ראש  כאבי  עימם

 כי   לפקיד  הסברתי  .עליונה  בדחיפות  אותו  וביקשתי  השיניים
 שמדובר   הרופא  וכששמע ,  כמוהו  מאין  חירום   מקרה  פה  יש

 . הטיפול באמצע פציינט בעז הוא, חירום במקרה
 המטופלת,  אמה  אל  בנה,  קליגר  משה  מדבר,  ר"ד  לך  שלום"

 ממך  ניא  ומבקש   ,האחרונה  בשבת  נפטרה  אמי ,  לצערנו  .שלך
 לאמי  קיים  אם  שלך  ברשימות  לבדוק  לשון  ובכל  בדחיפות

  עקב   דיחוי  סובל  ולא  ,דולמא  עד  לנו  חשוב  הדבר.  אצלךב  חו
 על  ששמע   הרופא  .הצמובע  בכבודה,  הנפטרת  של  בקשתה

"ואמר  לדבר  במיוחד  התפנה,  כך   היתה   אמך  כי,  לך  דע: 
  ..".ןבזמ תמיד ושילמה ודרתמס
  השיב   הוא,  שלו  שימותהר  פנקס  את  שפתח  שלאחר  אלא
 ".בלבד  ₪   מאתיים   של  קטן חוב פה יש, כן": ואמר
, הפטירה  לפני  אמי  ממני  שביקשה   כמו  בדיוק!  מדהים  פשוט

 .דקות כמה לפנישהיה  בחלום  נהממ ששמעתי איך ובדיוק 
, תשלוםב  האיחור  על  לאמי  למחול  תוכל  אם,  ממך  אנא  ר"ד"

  ר"והד  ,לב  בכל  ביקשתי ",  החוב  את  לך   שולח ניא  ומיד  ותיכף
 מיד  .כך  על   מקפיד  ואינו   שלם  בלב  מוחל  שהוא  אמר  כמובן

',  ישראל  בית'  בשכונת  בישיבה  הלומד,  לבני  התקשרתי
ת לבי  סמוך   מתהממוק,  למרפאה וילך  ₪ 200 שישיג וביקשתי

, ושליםביר  הנביא  שמואל  ברחוב,  דושינסקי  של  רשדהמ
 .שולם כבר החוב  שעה רבע לאחר. החוב את מיד וישלם

  כי   בני   לי  כשהודיע   מיד  -  כעת  קרה   גדול  היותר  הפלא  אך
  התופת   כאבי   לי   נעלמו   -  היטיב  הקשיבו,  שולם  החוב

 הכאבים   כל,  99%  -ב  ולא  90%  -ב  לא  ! לחלוטין   בשיניים 
 לרגע  מנוחה  לי  נתנו  ולא  ראשי  את  שזיעזעו   הנוראיים
 ברגע  כי   משמיים  כאות  זאת  ראיתי   !!!י -ר -מ -לג   נעלמו

, לה  שהבטחתי  כפי   ,עליה  שרבץ  מהחוב  נחת  לאמי  שגרמתי
 .  והקפדתה צערה את ממני הסירה היא מיד



 

 

 השתיקה והמחילהכח 
  היקר   הכלי  הוא  האדם  של  הפה,  זצ"ל  מקוצק  הרבי  מסביר
 מן  האדם  ניכר  ובו  הבורא  לו  ק שהעני,  לאדם  שיש   ביותר
 יקר  בכלי  להשתמש  אחד  כל  חייב  ,ולכן  )מדבר-חי(  הבהמה

ָפתּוחַ  ":  נאמר  וכך  רבה  בזהירות  זה ְּכִלי    -  הפה   היינו   -  "ְוֹכל 
ָצמִ "ש ּפָ ֵאין  ָעָליו יד    אלא ,  וסגר  כיסוי   ללא  כלומר  -  "ִתיל 

 דברים  המרבה   וכל,  הוא  טמא,  וריק   הבל  לדברי  פתוח  תמיד
כח(  נאמר  שליובמ.  חטא  מביא ַמֲחִריׁש"  :)יז,  ֱאִויל  ָחָכם   -  ַּגם 
 ."ָנבֹון - ֹאֵטם ְׂשָפָתיו ,ֵיָחֵׁשב
  של   בביתו   היה   זה   :א"שליט  בידרמן   אלימך   רבי   צ"הגה  סיפר
,  אורח  לכל  לרווחה  ביתו  את  פתח  אשר.  חסד  עלוב  קרי  איש
 שונים  אורחים  שולחנו   על  סעדו   תמיד,  ונזקק  חולה

 סוגי   כל  חמה  פינה  מצאו  באהלו  ,מגוונים  ממקומות
, ובודד  גלמוד  אדם  נמנה,  הקבועים  אורחיו  על  .אנשיםה

 .בשבתו שבת מדי שולחנו על סועד היה אשר
. בית  לבן  ךהפ  ברשכ  האורח  נפגע  הסעודה  בעת,  אחת  שבת
  זועק   החל  והוא,  טעמו  לפי  לכבודו  מספיק  היה   לא  משהו
 גם   מתפרץ  -  היתר  ובין ,  בכבודו  האיומה  הפגיעה  על   וצועק
 ובהבנה  באהבה  קיבל,  המארח  שתק  בתחילה.  הבית  בעל  על
 ולא  הדבר  ישכח  דקות  מספר  בעוד  כי  וחשב ,  ההפרעה  את

, וערס  ריםודב  דין  התפתח...  נרגע  לא  הלה  אך,  עוד  ייזכר
 את  ועזב   האורח  קם  -  ובעיצומה ,  פרצה  ממששל  מריבה
 אף,  שנשכח  כמעט  יןיהענ  ...יותר  הבית  אל  שב  ולא,  הסעודה
 באמת  שהיה,  המארח  של  בלבו  מציקה  פינה  תפס  שעדיין

  של   למצב  הגיע  כיצד  הדבר  לו  חרהו,  טוב  לב  בעל  יהודי 
 כך   ,יעשה  מה  אך.  המסכן  אורחו  לפיכ  והשפלה   מריבה
 ...ברירה בידו נותרה לא הלא, עצמו את קהצדי
  עושה   יהודי   כל  בהם   ימים,  הגיעו  תשובה   ימי  עשרת   ימי

. האחרונה  בשנה   עליו  עבר  מה  לבו  ריבחד  ובודק  נפש  חשבון
:  לבעלה  ופנתה ,  המעשה  בסיפור  נזכרה   הבית  בעלשל   אשתו
 של  סליחתו   את  תבקש,  הכיפורים  יום   לקראת,  עכשיו  אולי

, לוותר  עדיף  אולי  אך,  איתך  קשהצד  נכון?  שנפגע  האורח
 .  לשמוע סירב בתחילה ?ואחווה  שלום עמו  ליצור ולשוב

, תקופה  במשך  פה  שנהנה  זה  אורחו,  הבית  בעל  כאן  אני  הן"
 ממנו  אבקש  שאני.  להשתיקו  הנלוזה   בהתנהגותו  הכריחני
 כדי הזה   לטיעון   חיכתה   תו ירעי  אך.  בתדהמה  שאל  ?!"סליחה
 ,בשידוכים  בת  לנו  יש  ארוכה  תקופה  כבר  הן":  ולטעון   לשוב
 שמחת   את  מלחוג  בעדנו  המעכב  הוא  זהעניין  שמא

  מחלוקת ה  אולי  אבל  -  נואת  שהצדק   נכון  הרי?  אירוסיה
 לפרוץ  מהשמחה  המונעת  היא  הזר  האורח  עם  הקטנה
'האורח  אחר  לחפש  והחליט,  השתכנע  ישהא"?  ולביתנ  מי . 
 רהחמו  רחהאו  עם  המחלוקת  אולי,  ושוב  שוב  הרהר',  יודע
 שמים  שערי  אולי...  שמחתי  את  המעכבת  שהיא  עד,  כך  כל

 כל  אעשה... ניממ שנפגע  יהודי מסתובב כי רק, בפנייסגורים
 ובזכות,  ההדורים  את  עמו  ליישב,  האורח  את  לאתר  מאמץ

 אל  השמחה   את  ולהביא  שמים  שערי  לי  לפתוח  אזכה   זה
 .באומץ החליט '!ביתי
 גילה,  ארוך  ושחיפ  חרלא,  קלה  הייתה  לא  שהמשימה  אלא
  מאמץ  אחרי  רק,  ל"חוב  להתגורר  עבר   שהאורח  הבית  בעל
 של  קולו  את  האורח  כששמע,  קשר   עמו  לייצור  הצליח  רב

 לפני   רגע ,  המומה  שתיקה  השתררה,  לקו  מעבר  -  המארח
 מגדולתו  נפעם  האורח.  עזים  התרגשות  ביטויי   מפיו   שפרצו

, וסליחת  את  ולבקש  לאתרו  כך  כל  שהתאמץ  המארח  של

  גמר '   חולייבא  הסתיימה  והשיחה,  אתר   על  לו  מחל  -  ובןוכמ
 .שמחה לערוך יזכה מאוד ושבקרוב' טובה חתימה
  הישועה   את  פועל  והאחווה  השלום  של  קסמו  סוד,  לפעמים
 . בולט כה  ובאופן ,מיידית
  הצעה   הציע  אשר,  שדכן  התקשר  כיפור  יום  במוצאי  כבר

 בעל  לש  לבתו   בדיוק  שממתין  ייחודי  חתן,  מעלות  כלילת
  שתו  והצדדים  ,הצלחת נשברה  הסוכות  חג  ערב   בליל...  הבית

 להודות   איך   יודע  אינו  המאושר   שהאב תוך,  בשמחה.  'לחיים'
העולםל   הישועה   על,  בחלקו  שנפל  הרב  האושר  על  בורא 

 ... ממחלוקת הבריחה  בזכות המוכחת המיידית
 שמחת   הנערכ,  החג  לאחר,  עדיין  תם  לא  סיפורנו  אך

, ועוד,  שכנים,  מכרים,  משפחה  בני ,  בהשתתפות  האירוסין
  המרגשות   הברכות  בין,  השמחה  של  בעיצומה ,  והנה

 ...במיוחד מפתיע אורח הופיע,  העשירות לטעימות
 ל"בחו  שהה   שבועיים   לפני  שאך,  גלמוד  אורח  אותו   זה   היה 

 כאן  הוא  גם  -  ופלא  הפלא,  והנה,  בו  הפגיעה  על  סלח  ומשם
 ...מחוש שש, ומרקד רגשנ, בשמחה
 האורח  אמר  ואז,  בידידות  ידיים  לחצו  רחוהאו  האב

  אתה":  השלום   של  כוחו  היכן  עד  נוסף  טפח  וחשף,  המפתיע
 שמיד  קרה   וכיצד,  ל"מחו  הנה  הגעתי  מדוע  מתפלא  בטח
 להשתתף   הספקתי  ועוד  בזריזות  לכאן  באתי  החג  אחרי

 הנני "  ,בהתרגשות  והכריז  האורח  המשיך,  "ובכן...  בשמחתך
 אני  גם  ,ארוכות  בדידות  ותשנ  לאחר,  טובה  שבשעה  לבשר

 "! ישראל מארץ כלה עם אמש התארסתי
 יד  את  ולחץ  ושב,  בהתרגשות  המחותן  הכריז  -"!  טוב  מזל"

 ,המשותפת  המחילה  בזכות!  דשמיא  בסייעתא,  זכינו"  .אורחו
  חדשים   בחיים  והתחלנו  העבר  פגיעות  את  שמחקנו  בזכות
  ..."!עת ותהבא שמחות  לערוך זכינו  - ואהבה  בשלום

  והפגיעות  המחלוקת   את  וקלמח  ההחלטה  איך,  דוגמא  נהה
. וברורה  גלויה   לישועה  הביאה,  חדש  דף  ולפתח  הישנות 
 פתחו  השלום  וטיפוח  המחלוקת  מחיקת  כיצד  לראות  מדהים
 .בישועה מהם אחד  כל וזכו, שמים  שערי עבורם
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שלא יהיו לכם בנים 
גרועים ממני...

ככם  עליכם  ה'  יוסף 
יא(. פעם  )א,  פעמים  אלף 
כשישב הרה"ק החוזה מלובלין 
ותלמידיו  זי"ע בראש השולחן 
והחל  פתח  סביבו,  יושבים 
להוכיח את עצמו על עוונותיו 
והחל מבזה את עצמו בבזיונות, 
עד שנלאו התלמידים לשמוע 
יצאו  והם  הקשים  דבריו  את 
מהשולחן.  להם  ונשמטו 
כך  מלובלין  החוזה  כשראה 
יושיעכם  ה'  להם:  ואמר  חזר 
גרועים  בנים  לכם  יהיו  שלא 
וחזרו  ונתפייסו  ממני... 
הרה"ק רבי  לשולחן.  לשבת 
שכך  אייגר הסביר  לייב'לה 
נהג גם משה רבינו. בתחילה 
ישראל  בני  את  הוכיח  הוא 
מול  בערבה,  קשות:” במדבר, 
סוף, בין פארן ובין תופל ולבן 
וחצרות ודי זהב". וכפי שפירש 
רש"י שם שכולם דברי תוכחה 
שנתעצבו  שראה  וכיוון  הם, 
להם:  ואמר  חזר  ישראל  בני 
אלף  ככם  עליכם  ה'  "יוסף 
כפי  כמותכם,  היינו  פעמים", 

מצבכם, ובזה נתפייסו.

 

ה' הוא אין סוף ולכן גם 
לברכותיו אין סוף וגבול

דבר  כאשר  אתכם  ויברך 
ברש"י:  ומפרש  יא(  לכם, )א. 

אמר להם משה ד' אלקי אבותיכם יוסף וגו' אלף פעמים ברכה 
ובאר הרה"ק  יברך אתכם כאשר דבר לכם,  זו משלי, אבל הוא 
רבי ברוך ממעז'בוז' דהכונה בזה כי כל מצות התורה, יען קבלנו 
אותן ע"י משה שהיה בעל גבול, לפיכך גם להן יש גבול, לא כן 
במתן תורה הדיברות "אנכי" ו"לא יהיה לך" ששמענו מפי הגבורה 
יסודן  יען  סוף,  לה  אין  ויראה"  "אהבה  גם  לכן  סוף  אין  שהוא 
מן "אנכי" ו"לא יהיה לך", והיות אשר כל הברכות הנה ממקור 
התורה לכן בצדק אמר משה "זו משלי", היינו יען שמעתם כל 
גבול, אבל  יש  גבול לפיכך גם לברכותי  ואני בעל  התורה מפי 
הבורא יתברך "יברך אתכם כאשר דבר לכם" כי דבור של "אנכי" 
כן  סוף,  אין  וכמו שהוא  הגבורה שמעתם,  מפי  לך"  יהיה  ו"לא 

ברכותיו הנה בלי גבול.

)בוצינא דנהורא(

המתקת הדינים כנגד "דיבורים קשים"

מפרש הרה"ק  יא(  לכם )א.  דבר  כאשר  אתכם  עה"פ ויברך 
מלובלין דהכוונה היא "כאשר דבר לכם" דהינו דיבור הוא לשון 
כי  דהיינו  הדינים,  בהמתקת  אותם  ברך  רבינו  שמשה  קשה, 
כפי  אותם  יברך  ועושר, שהשי"ת  פרנסה  בא  הדינים  בהמתקת 

אשר 'דבר' להם, כך ימתיק הדים וישפיע לכם רוב טובה
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פרשת דברים 
ה'תשפ"א

גליון מס' 292גליון 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

להזהר בכבודן של ישראל
הדברים  אלה  עה"פ  ברש"י  א(  הדברים )א.  אלה 
כותב שמשה רבינו הזכיר בתוכחתו את המקומות 
שהכעיסו "והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל". 
כידוע צדיקי הדורות לא היו שבעי רצון מהמגידים 
במדה  ישראל  חטאי  לפרט  נהגו  אשר  והדרשנים 
סנגורן  מברדיטשוב  על הרה"ק  וכמסופר  מרובה, 
ומוכיח  דורש  המגידים  א'  את  ישראל, שמע  של 
כשהוא מונה ומפרט חטאיהם של ישראל, וכאשר 
ידיו  את  רב  הבארדיטשובער  הגביה  לדרוש  גמר 
הקדושות כלפי מעלה ואמר: רבש"ע אל תפן אל 
קטרוגו של הבעל-דרשן, האם לא צרותיו גרמו 
לו לדבר כזאת?, הרי בתו בגרה וצריך להשיאה 
וכסף אין, אם כך אבינו שבשמים, תן לו איפוא 
בניך  חטאי  לפרוט  יחדל  ואז  לו  הנצרך  הסכום 

רחומיך.

איך אומרים מוסר להמון העם
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 
ב(.   - א  וגו' )א,  סוף  מול  בערבה  במדבר  וגו' 
משה  שאמר  תוכחה  דברי  הן  שאלה  ופירש"י 
לבני ישראל, ואמר מרן הסב"ק מרוז'ין זי"ע, הנה, 
כשמבקשים לדבר דברי תוכחה אל "כל ישראל", 
אל המון העם, אי אפשר להגיד להם דברי תורה 
ללבם,  תיכנס  לא  זו  תוכחה  מופשטים,  ומוסר 
אלא צריכים לעטוף הדברים בלבוש מתאים, על 
ידי סיפורים ומעשיות, דברי משל ומליצה. ולכן 
כשבא משה לומר מוסר אל "כל ישראל" גם אל 
המון העם, הלביש את הדברים במשלים, במדבר 

בערבה מול סוף וגו'.

)לקט יושר(

קורח רצה לבטל האחדות
הרי"מ אמר  בעל החידושי  הרה"ק  א(  וחצרות )א. 
"חצרות"  לבאר הטעם שנקרא מחלוקת של קרח 
כי ידוע מחז"ל ששלמה המלך תיקן ערובי חצרות 
אשר אחד מהטעמים הוא למען עשות אחדות בין 
כמה משפחות הדרים בחצרות הרבה, וקרח רצה 
בין  העירוב  את  לבטל  רצה  הוא  האחדות  לבטל 
מחלוקת  להרבות  דהיינו  "בהצותו"  דכתיב  העם, 

בין משפחות וכתות שונות.
)חדושי הרי"ם(

ממון הרבה ומעט יראת שמים...
מרוז'ין  על הרה”ק  א( מסופר  )א,  זהב  ודי 
זי”ע שפעם אחת עמדו לפניו שורה אנשים שבקשו 
רוז'ינאי  להתברך. אחד מהעומדים לא היה חסיד 
אלא שבדרכו עבר מרוז'ין ונכנס דרך אגב לבקש 
מניח  החסידים  אחד  וראה  עמד  האיש  ברכה. 
לך  'יהיה  אותו  מברך  והרבי  הרבי,  לפני  קוויטל 
ממון רב ומעט יראת שמים'. האיש שמח אולי גם 
הוא יקבל ברכה כזאת, שיהיה לו הרבה כסף ולא 
יהיה מצומצם מחמת יראת השם, ויחיה משוחרר 
הוא  שגם  ביקש  הרבי,  לפני  הלה  כשניגש  וכו'. 
הרה”ק  הקודם...  לאיש  שבירך  כמו  ברכה  רוצה 
'היימישער'  הוא  הזה  ואמר האיש  נתחייך  מרוז'ין 
הרבה,  לך  יהיה  כסף  מבין מה שהתכוונתי.  והוא 
היינו ענייני פרנסה, כל מה שיש לך יהיה בעיניך 
שמים"  יראת  "ומעט  בזה,  ויסתפק  מאד.  כהרבה 

התכוונתי שכמה שיהיה לו יראת שמים, יבין שזה 
להם  שנדמה  האנשים  כדרך  שלא  מעט,  עדיין 
לאיש:  ואמר  סיים  יראה. הרוז'ינער  לו  יש  שכבר 

'האם אתם גם רוצים ברכה כזאת?.

)הגרמ"י רייזמן(

 משה רבינו עשה את התורה לבאר נובע
הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר. )א, 
ה( הקשה הרה"ק רבי מנחם מענדל זי"ע מרימינוב, 
הלא משה רבינו ע"ה שנה לנו את משנה התורה 
בספר דברים. ואם כן היה צריך לומר 'הואיל משה 

וכן  'באר',  ומהו הלשון  הזאת',  לחזור את התורה 
מהו 'לאמר'. ותירץ, כי התורה נתנה במתנה לכל 
ישראל, וכל אחד מישראל יכול לחדש בה דבר אם 
)מגילה  שוקד על דלתותיה תמיד, כמו שאמרו ז"ל 
יט:( שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי 
סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדש. וזהו לשון 
ממעיינות  הנובעת  שהבאר  כמו  פירוש,  'באר', 
תמיד, וכל מה ששואבין יותר היא נובעת ביותר, 
כך עשה משה רבינו ע"ה את התורה הקדושה כמו 
יוכל  רבה  דבשקידה  הלומ  אחד  וכל  נובע,  באר 
לדלות מים חיים ונוזלים הקרים ממעינותיה. וזהו: 
'לאמר' שהלומד בתורה יכול לאמור לאחרים מה 
שחידש גם הוא, ויהנו כולם מאורו ויתענגו מטובו.

 )מבשר טוב(

 משה הוכיח את ישראל ברמיזה
ביאר  ה(  התורה, )א.  את  באר  משה  הואיל 
הרה"ק רבי קלונימוס בעל ה"מאור ושמש" שמילים 
אלו הם נתינת טעם מדוע אמר משה תוכחתו ברמז, 
ולא בפירוש. כי אז "הואיל משה באר את התורה" 
ולפי שאמרו חז"ל פירושו של "באר את התורה" 
הוא בשבעים לשון, וזה הוא כבוד עבור בני ישראל 
שלא ישמעו העמים איך מפרט להם משה החטאים 

שלהם.

)מאור ושמש(

ולירושלים עירך ברחמים תשוב

שנת  את  סיימו  שטפנשט  אמת  תורת  ת"ת  תלמידי 
ורגש  הסטוריה  ובסיורי  בתפילה  התשפ"א  הלימודים 
בירושלים שבין החומות. בסיום יום מלא וגדוש הגיעו 
לשריד בית מקדשינו הכותל המערבי, לתפילת תיקון 
חצות לקונן ולבכות על חורבן הבית ובתקווה לבניינו 
המסיים  המחזור  תלמידי  בתמונה  בימינו.  במהרה 
נושא  שליט"א.  והמנהל  המחנכים  המלמדים  עם  יחד 
דברים הגה"צ רבי נחום הכהן שליט"א ידיד נאמן לת"ת 

ולמוסדות שטפנשט
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2 באר בשדה- שטפנשט

 כל המשפטים יהיו בעינך כחדשים
ר"ש  ובאר הגה"ק  יז(.  )א,  במשפט  פנים  תכירו  לא 
של  פנים  יכיר  שלא  שטפנשט,  אב"ד  תאומים 
שלא  דין,  איזה  לפניך  יבא  כאשר  דהיינו  משפט, 
יאמר הדיין כבר היה לפני משפט כזה וכן פסקתי 
ע"פ אמיתות דין התורה, ואם כך אפסוק גם עתה כן 
בלא דרישה ובלא ביקור וחיקור הדין, לא תעשה כן, 
אלא תעיין בכל פעם מחדש, בחקירות ודרישות, כי 
המשפט ישתנה ע"פ מעשה כל דהו. וזהו דין אמת 
לאמיתו שבכל עת נשתנה אמיתת הדין לפני הדיין 

והוא קולע אל השערה.

)אור התורה(

 להשתתף בצער השכינה
והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו" 
מנחם  להרה"ק רבי  מנחם"  "שארית  יז( בספר  )א, 
משה  דברי  את  רמז  בדרך  ביאר  מווישווא,  מנדל 
"והדבר אשר  והאלפים, כך  רבינו על שרי המאות 
והוא מתפלל  ליהודי צרה  יש  יקשה מכם", כאשר 
לקב"ה, העצה לקבלת התפילה היא "תקריבון אלי", 
יתפלל  שבשמים,  אביו  צרת  על  כאבו  את  שיכוון 
יגרום  זה  דבר  בגלות.  הנמצאת  השכינה  צער  על 

שמובטח לו "ושמעתיו", הקב"ה יקבל תפילתו.

 פגם בני ישראל הגיע עד משה
הוטב  אם  להבין  יש  כג(  הדבר )א.  בעיני  וייטב 
דבריהם בעיני משה, היינו דבר שליחת המרגלים, 
למה הזכיר זאת בתוכחה, אלא שמשה התכוון לאמר 
פגם  גם  שגרם  החטא שלכם  גדול  כמה  ראו  להם 
בנפשי, כי לולא זאת איך היה אפשר שדבר זה ימצא 
חן בעיני, מאחר שהיה נגד רצון ד' אבל הפגם שלכם 
נגע גם בי, בהיותי מנהיגכם אין איפוא חטא יותר 

גדול מזה.

)שפת אמת(

 באור "דברו חכמים בלשון הבאי"
ברש"י  כח(  בשמים )א.  ובצורות  גדולות  ערים 
לשון  דהיינו  הבאי,  לשון  הכתובים  דברו  אומר 
הנוסח  מצינו  בעצמם  בחז"ל  כי  אף  והנה  גוזמא, 
אנו  זאת  בכל  הבאי"  לשון  חכמים  "דברו  הזה 
לגלות את  יכלו  לא  אז בשעתו  רק  מאמינים אשר 
האמת  אבל  כך,  לומר  הכרחו  לכן  דבריהם  עומק 
מאמריהם,  בכל  לוטות  עמוקות  כוונות  אשר  הוא 

ה"צמח  בין האדמו"ר  שיחה  אודות  מסופר  וכן 
השר  רוסי  אנטישמי  שר  צדק" מליובאביטש לבין 
חז"ל  בדברי  הנמצאות  הגוזמאות  על  בלעג  שדבר 
יוכני"  "בר  ביצת  של  המאמר  את  הבליט  וביחוד 
אשר טיבעה בנפלה לארץ ששים כרכים )בכורות נ"ז 
ע"ב( ועל לעגו זה השיב לו האדמו"ר: אדוני, הלא 
ליהודים  נאסר להם  ידוע לך אשר בעת האחרונה 
ברוסיה לדור בערך חמשים וויארסט סמוך לגבולי 
הארץ, ובאופן זה בודאי ועוד יותר מן ששים ערים 
מוכרחים המה לעזוב וכעת תאר בנפשך לו חפצתי 
למשל אנכי לכתוב זאת לזכרון לדורות וירא אנכי 
אצלי  כותב  הייתי  לכך  אי  המדינית  הביקורת  את 
אשר היה במדינתנו שר אחד גדול אשר טפת דיו 
שנפלה מן קולמוסו טבעה שש מאות ערים, אנשי 
דורי בקראם זאת יבינו זאת היטב אבל כעבור מאות 
זו  רשימתי  את  העתים  קוראי  יקראו  כאשר  שנים 
מכתיבתי  ילעגו  בודאי  תשכח  שהגזירה  לאחר 
אודות  גם  הוא  וכן  ושטות,  בדברי הבאי  ויחשדוני 
בשעה  שלנו  בהתלמוד  הנמצאים  המאמרים  שאר 
על  אחד  כל  הבין  שלהם  להדור  ונמסרו  שנכתבו 
איזה דבר מרמזים אבל כעת אתר עבור אלפים שנה 
נראים לנו דבריהם משונים אבל באמת כל דבריהם 
אמיתיים ורק אז בשעת הכתיבה הכרחו לומר אשר 
דברו חכמים דברי הבאי מחמת פחד של המדינה בה 

ישבו אשר עליה נרמזו דבריהם.

זהירות מופלגת מפירוד הלבבות.
"אחינו  רבנו  משה  אמר  מרגלים  על מעשה  הנה 
התיבה  של  והטעם  כח(  )א.  לבבנו",  את  המסו 
"המסו  התיבות  ועל  קטנה,  תלישא  הוא  "אחינו" 
על  ואמר  ואזלא,  קדמא  הם  הטעמים  לבבנו"  את 
לשונו  במתק  מקארלין ופירש  אהרן"  כך ה"בית 
שצריך  ואחוה  באהבה  מדובר  כאשר  "אחינו", 
להיות בין חברים, אם ישנה חלילה תלישא קטנה, 
אז  חלילה,  קל  פירוד  שמתחיל  קטן  קרע  דהיינו 
להביא  עלול  זה  ואזלא",  קדמא  לבבנו  את  "המסו 
לפירוד הלבבות קשה, וע"ז צריך להזהר מאוד אם 
יש  קטנה",  "תלישא  רק  אפילו  קל  פירוד  מתחיל 
מיד להשתוות וליישב ההדורים לבקש סליחה אחד 

מהשני בכדי לקרב מיד הלבבות בחזרה.

 טעם למה קורין פר' דברים בימים אלו
כי ה' אלקיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך 
ז(. הנה הפרשה  )ב,  הזה וגו'  הגדול  המדבר  את 
הזאת קריאתה תמיד בט' ימים שאחר ר"ח אב עד ט' 

בו. ומרמז הפרשה בכמה ענינים להזכיר את אשר 
עברנו ממקום למקום וה' אלקינו היה עמנו, להורות 
עד  אב  ומר"ח  המצרים  בין  עוברים  שכשאנו  הגם 
ונחלתו. וכמו שהוליכנו  עמו  את  ה'  יטוש  לא  בו  ט' 
במדבר בארץ לא עבר איש וה' הולך לפניהם וגו', 
וגיא  מדבר  כן  גם  נקראים  אשר  הללו  בימים  כן 
אלך  כי  ד( גם  כג,  )תהלים  הפסוק  צלמות. וכמ"ש פי' 
בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, ונמצא כתוב 
כי שם של  בכתבי הקודש מהר"ש מאוסטראפאלי 
את"ה הוא המגין, עי"ש, פירוש הענין כי אתה, הוא 
שם החסד, כמו אתה כהן לעולם )תהלים קי,ד( וכמ"ש 
לקרא  זוכים  שאנו  מה  החסד  עיקר  כי  נ"ע  רבותי 

לבוראינו הגדול והנורא בלשון אתה

)עבודת ישראל(

 שלא לצור ולא יהיה צורך להלחם
אחת  יט(. פעם  בם )ב,  תתגר  ואל  תצרם  אל 
עם הרה"ק  החלון  אצל  מרוז'ין בביתו  עמד הרה"ק 
נגד  אחת  אשה  זצ"ל, ועברה  מסאווראן  משה  רבי 
כבורח  מהחלון  וקפץ  הנ"ל  הרה"ק  ונרתע  החלון, 
וחרד  ירא  להיות  בקודש  כדרכו  החרב,  מפני 
זע  ולא  קם  מרוז'ין לא  ואילו הרה"ק  בהתפעלות, 
אל  כתיב  הנה  מסאווראן,  ואמר להרב  ממקומו. 
תצורם ואל תתגר בם מלחמה, דהיינו מלחמת היצר 
הדברים  בעיניך  יהיה  שלא  רצ"ל  שם(,  בתרגום  )עי' 
הגשמיים כצורה ודמות, וממילא שאין צריך לערוך 
מלחמת היצר לשום חמדה מהם. והשיב לו הרה"ק 
מסאווראן ז"ל, איני ירא מהדבר הגשמי רק מהגמ' 

אסור להסתכל וכו' )עי' שבת סד:(.

)עירין קדישין השלם(

משה הוא גואל ראשון וגואל אחרון
והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו. 
ע"ד  לרמז  כי נראה  מרודמסק  הרה"ק  יז( אמר  )א, 
ירמיה  שהלך  כד(  פתיחתא  )איכ"ר  במדרש  שאמרו 
שם  להשתטח  האבות  קברי  על  החורבן  בשעת 
המוציא  שהוא  ע"ה  רבינו  למשה  שילך  לו  ואמרו 
אותם ממצרים והוא יעמוד בפרץ לבקש ולהתחנן 
על רוע הגזירה. וזה נרמז כאן, 'והדבר אשר יקשה 
מכם', ר"ל כאשר יקשה מכם ומכוחכם שלא תוכלו 
עוד לסבול עול הגלות ר"ל, 'תקריבון אלי שמעתיו', 

תבואו אלי ואשמע רצונכם להתפלל בעדכם.

)תפארת שלמה(

שבת חזון- תשעה באב
בני ישראל יפסיקו המריבות והמחלוקות 

ומשה רבינו ידאג לגאולה

)א,  וריבכם.  איכה אשא לבדי טרחכם משאכם 
יב( כתב הרה"ק מדז'יקוב: נראה "על דרך שפירשו 
בספרים: 'האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם 
צוה  שיעקב  היינו  א(,  מט,  )בראשית  הימים'  באחרית 
אותם, אשר עליהם מוטל רק לראות שיהיה ביניהם 
אחדות בלב אחד כאיש אחד באסיפה אגודה אחת, 
ועל זה נקראים בשם 'כנסת ישראל', ואז אני אמשיך 
לכם הגאולה העתידה, אשר העיקר תלוי באחדות 
על  רק  ירושלים  נחרבה  לא  כי  ישראל,  ואהבת 
שנאת חנם )יומא ט:(. וזהו: 'איכה אשא לבדי', היינו 
אשר משה רבינו ע"ה אמר להם: מה שתלוי בעסק 
החורבן והגאולה, אנכי לבדי אשא – זאת עלי לתקן 
האי 'איכה' ולהביא הגאולה, ועליכם אינו מוטל רק 
וזהו:  שבכם,  חנם  ושנאת  והמחלוקת  הריב  לתקן 
והמשא  הטרחא  היינו  וריבכם',  ומשאכם  'טרחכם 
חנם.  והשנאת  הריב  רק  הוא  עליכם,  שמוטל  מה 

)אמרי נועם(

המתקת הפטרת חזון בפי הבארדיטשובער 
רב

בנים  מרעים  זרע  עון  כבד  עם  חטא  גוי  הוי 
משחיתים עזבו את ד' נאצו את קדוש ישראל 
חזון"( בפרשת  "שבת  )הפטרה  ד(.  )א,  אחור  נזרו 
כי  ה"תוכחה" הכתובה בפרשת בחוקותי, ובפרשת 
תבא, מרומזים בה, כידוע, ברכות לעם ישראל, כמו 
כן בפסוק זה מרמז על שבחים של ישראל. המלה 
"חוטא" יכולה להתפרש גם בלשון טהרה, כדכתיב 
בפסוק בפר' חוקת: "הוא יתחטא בו ביום השלישי 
וביום השביעי יטהר". הפסוק אומר "הוי גוי חוטא" 
עם ישראל מתחטא מחטאיו "עם כבד עון" הריהו 
מרעים"  "זרע  עבירה,  על  לעבור  להם  שקשה  עם 
זרע ישראל הם דביקים בקונם המלה "מרעים" היא 
מלשון "רעות" ידידות. הפסוק ממשיך: "בנים” בני 
ישראל, "משחיתים עזבו את ד'" הם משחיתים את 
בעלי העבירה, אלו שעזבו את ד', "נאצו את קדוש 
ויוצא  כלשהו  חטא  דבר  לידם  בא  ואם  ישראל" 
שמכעיסים חלילה את בוראם, "נזורו אחור” נסוגים 
חטאיהם  על  תשובה  עושים  לאחריהם,  מיד 

ומתחרטים ושבים מיד אל דרכי השם יתברך.

)קדושת לוי(

רוממות קדושת השבת נמשכת גם בימי 
החורבן

ואמר  חזון.  בשבת  תמיד  נקראת  דברים  פרשת 
שבפסוק ה'  מראדומסק  שלמה"  ה"תפארת  הרה"ק 
ָבָהר  ֶשֶבת  ָלֶכם  ַרב  ֵלאמֹר  ְבחֵֹרב  ֵאֵלינו  ִדבר  ֱאלקינו 
ַהֶזה. )א, ו( מרמזת לנו התורה כי ה' אלהינו דבר אלינו 
'בחורב' אף שבהמ"ק הוא חרב בעוה"ר אעפ"כ 'רב 
לכם שבת' הוא שבת. כי האמנם כל המועדים הם 
והזמנים  ישראל  יו"ט )מקדש  )בתפילת  הזמנים כמ"ש  לפי 
אין  הזה  ובזמן  הקרבנות  והבאת  הרגל  עליית  מצות  לנו  והיה 
לנו דבר אלא שבת, שהיא קביעא וקיימא גם בזמה"ז. וז"ש ז"ל (
שבת י, ב( מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. 

ר"ל אף שבהמ"ק נגנז אך השבת קיים לעולם. 

)תפארת שלמה(

האור הגדול שבשבת חזון

הטעם שנקרא השבת שלפני תשעה באב "שבת 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  חזון” הסביר הרה"ק 
זי"ע, מדוע נקרא שבת זו' שבת חזון', כי 'חזון' הוא 
ואחד  אחד  לכל  מראים  זו  בשבת  'מחזה'  מלשון 
מישראל את בית המקדש השלישי מרחוק!..., משל 
מה הד'בר דומה, לאב שהכין לבנו בגד יקר, והבן 
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ואף  שני,  מלבוש  לבנו  האב  הכין  קרעו. 
אותו קרע הבן. עשה האב בגד שלישי, אך 
לא נתנו לבנו. הוא שומר את הבגד אצלו 
ורק "לפרקים רחוקים ידועים" הוא מראה 
לבן את הבגד, באומרו, שאם יתנהג כראוי 
יש  כאשר  חזון,  שבת  זו  בשבת  יקבלו, 
חושך גדול, אז האור מאיר ביותר! בשבת 
ואומר  גדול  באור  לנו  מאיר  הקב"ה  זו 
לנו: "ראו ותחזו את הבגד היקר שתפרתי 

עבורכם”

 מתנת השבת אין בה דינא דבר 
מצרא

הנהיג  מויזניץ  ישראל'  שה'אהבת  מסופר 
בשבת חזון את כל השבת בשמחה גדולה 
באו  השבת  לאחר  וצהלה.  בריקודין  וגם 
אותם  ושאל  העיר,  של  הלומדים  אליו 
על  אומרים  אתם  'מה  ישראל,  האהבת 
אמרו  חזון?'  בשבת  שלנו  הריקודים 
הלומדים, לדעתנו זה היה יתר מן המידה. 
)שבת  אומרים  חז"ל  הצדיק,  להם  אמר 
מתנה  מתנה,  נקראת  קודש  י:( שהשבת 
טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואמרו 
דבר  דינא  אין  שבמתנה  קח(  דף  )ב"מ  בגמ' 
רוצה לתת מתנה לחברו  מצרא. אם אחד 
אע"פ  כן  כמו  למצרן.  לתתו  מחויב  אינו 
שאנו בימי בין המצרים, אך בשבת קודש 
שהיא מתנה אין בה דינא דבר מצרא ואינה 

נכללת בימי בין המצרים.

אליהו הנביא מנחם את המגיד הק'

סיפר הגה"צ רבי דודיא אורטינבורג זצ"ל 
שהרה"ק המגיד  לדוד”,  ה"תהילה  בעל 
בנו  עם  פעם  הגיע  מזלאטשוב זיע"א 
המגיד  מראדוויל אל  יצחק  הרה"ק רבי 
באב. בתשעה  זיע"א  ממעזריטש  הקדוש 
לאחר חצות היום שלח המגיד מזלאטשוב 
המגיד  את  לשאול  יצחק  רבי  בנו  את 
ממעזריטש אם יוכל לבוא אליו לקבל את 
פניו. הלך רבי יצחק אל המגיד ממעזריטש 
וחזר מיד אל אביו המגיד מזלאטשוב ואמר 
עתה  לבוא  ניתן  לא  לו  הנראה  שכפי  לו 
להתראות בפני המגיד שחולה הוא וכי הוא 
שוכב במיטתו שעל ידה מונחת קערה והוא 
מוריד דמעות כמים שיורדות כנחל אל תוך 
ומתאבל  מיטתו  יד  על  המונחת  הקערה 
הוא על חורבן בית המקדש. כשמוע המגיד 
מזלאטשוב את דברי בנו רבי יצחק נזף בו 
כיצד  ראית  לא  זאת  "ואת  אליו:  באומרו 
בכל  ומנחמו  ידו  על  יושב  הנביא  אליהו 

העת?!”

אם היו מתפללים היו מונעים החורבן

על השאלה על התמיהה מדוע באמת לא 
חשש רבי זכריה בן אבקולס לסכנה הגדולה 
וצוה שלא להקריב את קרבנו של הקיסר, 
נפש  פיקוח  מפני  העומד  דבר  אין  והרי 
ומה עוד שנשרף בית המקדש ועמו נטבחו 
הרה"ק  אמר  אלא  ישראל.  אלפי  רבבות 
בעל ה"מאור עיניים" זי"ע מוכרחים לומר 
שרבי זכריה ראה ברוח קדשו שכבר נגזרה 
חישב  כן  על  להחרב,  הבית  ועתיד  גזירה 
בעצמ ומדוע יקריבו לחינם 'בעל מום' הרי 
לא יועיל הדבר במאומה למנוע את חורבן 
הבית, שאף אם יקריבוהו יסבב הקב"ה את 
החורבן על ידי דבר אחר. ומה שלא גילה 
את טעמו לכהני ה', זה היה לרוב ענוותנותו 
בריש  להודיע  רצה  זכריה, שלא  רבי  של 
גלי שזכה לראות ברוח הקודש, לכך סתם 
הוא  זו גרם  פירש. אמנם בענוותנותו  ולא 
מגלה  היה  אם  הבית, כי  לחורבן  בעצמו 

שכבר נגזרה גזירת חורבן על בית המקדש, 
היו בני ישראל מרבים בתפילה ובתשובה, 
ומונעים את החורבן  עולמות  קורעים  והיו 
בתפילתם, אך מאחר שלא ידעו לא התפללו 

ונחרב הבית!...

תשעה באב - תענית בניקל

מלעלוב זי"ע  מנדל  רבי אלעזר  הרה"ק 
במוצאי  המערבי  לכותל  לבא  נוהג  היה 
להיות  רוצה  שהוא  ואמר  באב,  תשעה 
פגש  פעם  מהמתאבלים,  ולא  מהמנחמים 
בכותל המערבי את אחד מהצדיקים ושאלו 
מה  שהשיב  לאחר  התענית'.  היה  'איך 
התענית  היתה  'ואיך  אותו  שהשיב, שאל 
אצלכם'? אמר לו רבי אלעזר מנדל שאצלו 
היתה התענית קלה מאוד, שהרי אמרו בגמ' 
)יומא סז.( שמי שיש לו 'פת בסלו' בנקל לו 

להתענות, והרי בתשעה באב בכל רגע יש 
צדקנו  יבא משיח  דהיינו שאם  בסלו,  פת 
קל  לו  היה  לכן  התענית.  יפסיקו  תיכף 
להתענות כל הלילה וכל היום, שבכל רגע 
היה בטוח שהנה הנה הולכים כבר לאכול 

סעודה גדולה, סעודת הגאולה.

בת"ב יש להרבות אהבת חינם

המדרש  בבית  באב,  תשעה  בליל  זה  היה 
הגדול בקוזמיר. כל בני הקהילה היו ישובים 
ובראשם  החורבן,  על  מקוננים  הארץ  על 
הרבי - הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע.
הקהילה  מבני  באחד  הרבי  הבחין  לפתע 
לנסח  עזרתו  את  ומבקש  לידידו,  פונה 
באופן  זקוק  הוא  לו  דחוף,  מכתב  עבורו 
בהול ממש...הלה הופתע. 'תשעה באב?!?!' 
- הביט בידידו בתמיהה. 'בדיוק עכשיו?! - 
הרי לעת הזו אנו מקוננים על צער החורבן, 
עכשיו  איכה.  ובמגילת  בקינות  שקועים 
בוער לך מכתב כזה או אחר?! לא הגיוני!' - 
קבע, וסירב בעקשנות לקום ממקומו בבית 
המדרש ולסור עמו לחדר צדדי כדי לכתוב 
את המכתב... הרבי הבחין בדו שיח שנוצר 
ביניהם, קם ממקומו וניגש ליהודי שסירב. 
'מה מטרת הקינות והאבלות?' - שאל הרבי 
והשיב מיד, הרי הכל נועד כדי לקרב את 
יכול  שאתה  מה  בדיוק  זה  הגאולה. והלא 
להרבות  לזולתך,  לסייע   - עכשיו  לעשות 
זו  חברך.  למען  חינם, לפעול  אהבת 
התכלית של הקינות, הכיצד תעלה בדעתך 
לסרב לבקשה, הכיצד תוותר על הזדמנות 

פז כזו לקרב את הגאולה?!'.

הדמיון לאשה היולדת

ועריה כמו אשה בצריה )קינות  ציון  אלי 
יצחק  לוי  רבי  באב(. אמר הרה״ק  לתשעה 

מברדיטשוב זי״ע - לא בכדי דימו את עם 
אשה  אמנם  כי  בציריה״,  כ״אשה  ישראל 
בציריה סובלת, אבל יש לה הרגשה שעוד 
ומיד תנוח עם  מעט תשתחרר מסבלותיה 
הרך הנולד. כך אנו בטוחים אפילו בזמנים 
של  השמחה  לנו  תהיה  שבמהרה  הקשים 

הגאולה המלאה והשלמה...”

+מ+בא+ר
האמו+++נה
הרב צבי טפר
<=

אנחה גוררת אנחה והודאה גוררת הודאה
כתוב בפרשתן: ''ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם''. 
'ברית אברהם' משה רבינו מוכיח את בני  ביאר בספר 
ישראל על שלא הבינו כי הנהגת ה' שנראתה בעיניהם 
כמידת הדין, לא הייתה אלא הנהגה של רחמים גדולים. 
אינכם  הזה  'ובדבר  רבינו:  משה  להם  שאמר  וזה 
מאמינים', כלומר שלא השכלתם להבין ולהאמין בהשם 
בשם  הנאמרת  הרחמים  במידת  הקב''ה  הנהגת  שהיא 
הוי''ה, וסברתם כי זו הנהגת 'אלוקיכם' שהיא מידת הדין 

הנאמרת בשם אלוקים.

מספרים על אחת מבנותיו של הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין 
באוזני  להתלונן  והגיעה  מסוים,  מקושי  שסבלה  זי''ע, 
לה  והורה  מרוז'ין  הרה''ק  נענה  מזלה.  רוע  על  אביה 
לבל תוציא עוד אנחה מפיה ''וויל איין קרעכץ ברענגט 
נאך א קרעכץ )אנחה גוררת אנחה(. ''און א דאנק ברענגט 
נאך א דאנק'' )והודאה גוררת הודאה(, וע''י שתקבל הכל 

באהבה זוכה לנס יגון ואנחה.

אחד  בעשיר  שהיה,  מעשה  ע''פ  הדברים  לה  והסביר 
השמים  מן  עליו  נגזר  אחד  יום  טוב.  כל  לו  שהיה 
התחיל  יום  מאותו  ואכן  רח''ל.  הגלגל  עליו  שיתהפך 
מזלו לשקוע ובכל אשר שלח ידו הפסיד. הלה לא קיבל 
על  להתרעם  והתחיל  באהבה  שמים  גזירת  עצמו  על 
וכי  אמרו,  העליון  בעולם  דבריו  משנשמעו  מזלו.  רוע 
טוב  כל  לו  יש  ורכושו  עשרו  זולת  והלא  רע,  נרא  זה 
ואיך מתלונן שחלקו רק רע כל היום. לכן פסקו עליו 
שיוסיפו לו עוד רעות כדי שיבין מה זה 'רע' באמת. מיד 
הביאו עליו נגעים רח''ל. וממילא התרחקו אנשים מעליו 
כי חששו פן ידבקו במחלה הרעה. והוצרך לשבת בדד 
מחוץ למחנה כשהוא אינו יכול לקבץ עוד נדבות בפתחי 
להתמרמר  לו  גרם  וזה  נפשו.  את  להחיות  כדי  נדיבים 
עוד על מצבו הדחוק ולהתרעם על מידותיו של הקב''ה 
שהרע עמו כ''כ. ויהי כאשר שמעו את תלונותיו בשמים 
פסקו להוסיף לו עוד צרות על צרותיו כדי שידע באמת 
מהו רע. לא עבר זמן רב והוא לקה בנגעים על לשונו 

שהקשו עליו את אכילתו.

לאחר זמן עלה בליבו לחפש את החלק הטוב שנשאר 
מצבו  שאין  הכרה  לידי  הגיע  התבוננות  ולאחר  לו. 
גרוע כ''כ שהרי בלעה''ר הוא ובני ביתו חיים וקיימים. 
והתחיל להלל ולהודות להקב''ה על כל נשימה ונשימה, 
זה  וכי  אמרו  מעלה,  של  בי''ד  לפני  דבריו  ומשהגיעו 
נקרא 'טוב' הרי לוקה הוא בצרעת בלשונו, ואכן לאחר 
כמה ימים נעלמה הצרעת מלשונו. הוא שמח מאד והודה 
'טוב'  שמצבו  בשמים  כן  וכששמעו  חסדיו.  על  להשם 
עליו  גזרו  ומיד  מהו,  אמיתי  טוב  שיראה  עליו  פסקו 

שיתרפא לגמרי ואף יחזור לעשירותו כבתחילה.

ובזאת סיים הרה''ק מרוז'ין ואמר לבתו, שאנחותיו גרמו 
להוסיף עוד צרות וייסורים. ואילו מה שקיבל על עצמו 
שיתבטלו  עד  הייסורים  את  דחה  באהבה  שמים  גזירת 
לכן צריך תמיד לחפש את החלק הטוב שיש לאדם  כליל. 
להודות על כך לבורא כל עולמים. ועי''ז זוכה לצאת מאפילה 

לאור גדול.



4 באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב עומק הבאר 
בגדרי האבילות והנחמה בצום תשעה באב

א( האם שייך נחמה בכל ת"ב
להזכיר  צריך  באב  בתשעה  וז"ל  תקנ"ז(  )סי'  הטור  כ' 
מעין המאורע, מאי היא נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון 
ואומר אותה בבונה ירושלים לפי שהיא מעניינה, וכ' 
א"א הרא"ש ז"ל כל ימי תמהתי למה אין אומרים אותו 
אלא בתפלת המנחה, כיון דקאמרינן יחיד בת"ב צריך 
להזכיר מעין המאורע, מסתמא בכל תפלותיו קאמר 
אח"כ  ע"ש  וכו',  דר"ח  ומנחה  שחרית  ערבית  כמו 
שהביא ב' מנהגים אם אומרים נחם בכל התפלות או 

רק במנחה.
ובב"ח ביאר האי מנהגא שלא לומר נחם אלא במנחה, 
שלא  בידם  קבלה  היתה  דהקדמונים  לפענ"ד  וז"ל 
נחם  לומר  שתקנו  לפי  והוא  במנחה  אלא  תיקנוה 
להתפלל על הנחמה א"כ בערבית ושחרית שהוא כמי 
שמתו מוטל לפניו ואינו בנחמה אין לומר אותו אלא 
במנחה עכ"ל. וכ"כ הב"י בשם תשו' הריטב"א. ולכאו' 
יש להעיר דהרי הטור שם כ' להדיא "דאנן כל יומא 
דת"ב מצלינן על נחמה ובעינן רחמים על הא מילתא" 
עכ"ל, ומשמע בדברי הטור דבכל הת"ב שייך נחמה, 
וא"כ מה יענה הב"ח על טענה זו של הטור. ועוד יש 
להעיר קצת שבקריאת התורה בת"ב בבוקר קוראים 
שלא  יראה  והמעיין  וגו',  בנים  ובני  בנים  תוליד  כי 
נאמר בפרשה זו אלא ד' פסוקי עונש, ואח"כ קורין י"ב 
פסוקי נחמה, ובקשתם משם את ה"א וגו' ושבת עד 
ה' וגו' אתה הראת לדעת וגו', ומשמע דבכל ת"ב שייך 
כבר הענין של נחמה. אלא דבאמת בהא גופא שקורין 
הוא דהקורא  דינא  דהרי  צ"ב  נחמה בקריה"ת  פסוק 
בירמיה בת"ב מדלג פסוקי נחמה ]אמנם בטור הביא מנהג 
א"כ  ולמה  לדלג[,  נפסק  תקנ"ד(  )סי'  בשו"ע  אבל  מדלגים,  שלא 
יש  וזה  וגו' שרובה תנחומין,  כי תוליד  קורין פרשת 
ליישב קצת דשאני קריה"ת שקורין בציבור והוא חלק 
מסדר היום, אמנם הא גופא טעמא בעי מדוע תקנו כן 
ודעת אמר  תורה  ישיבת  וולפסון שליט"א משגיח  הגר"מ  ]והנה  וי"ל 
בשם אביו זצ"ל לבאר מה שקורין בת"ב דוקא בפרשת כי תוליד בנים 
הוא משום שכידוע כשקוראים בתורה איזה פרשה מתעורר ההשפעות 
של אותו הענין שבפרשה, ואם היו קוראים בת"ב פרשה אחרת אז כשהיו 
ולא  ת"ב,  של  הענין  שוב  מתעורר  היה  הפרשיות  בסדר  אליה  מגיעים 
רצו זה לכן תקנו לקרוא כי תוליד בנים וגו' שהוא בפר' ואתחנן שתמיד 
חל ת"ב בפר' ואתחנן, עכ"ד הנפלאים[. וכן צב"ק שהרי המג"א 
)תקנ"ט, ה'( הביא שנוהגין לברך ברוך דיין האמת קודם 
שקורא בתורה בת"ב ע"ש ]ובמשנ"ב לא הביא זה[. וצ"ב וכי 
על פסוקי הנחמה שייך לומר ברוך דיין האמת, ובס' 
אהל משה )להגרמ"י שינרמאן שליט"א, על עניני המקדש והגלות( 
תירץ דאדרבא היא הנותנת כיון דאי"ז זמן של נחמה, 
אלא כבשעה שמתו מוטל לפניו, א"כ התנחומין אינם 
)שלח  בילקו"ש  כמבואר  ניאוץ.  שהם  לגריעותא  אלא 
רמז תשמ"ג עה"פ עד אנה ינאצוני( ואל תנחמהו בשעה שמתו 
לבבל  ישראל  כשגלו  י"ח(  ד',  באבות  )כדתנן  לפניו  מוטל 
מלאכים  בקשו  ולמספד,  לבכי  וגו'  ה'  ויקרא  כתיב 
לנחמו, א"ל אל תאיצו לנחמני, אין אלו נחומין, ניאוצין 
הן לפני ע"כ. וכיון שנחמה בשעה שמתו מוטל לפניו 
גם פסוקי נחמה  ניאוץ, לכן תקנו חז"ל לקרוא  ה"ה 
בת"ב, להוסיף בצער המתאבל על ירושלים ע"י נחמה 
בשעה שמתו מוטל לפניו עכ"ד, אכן ביאור זה נראה 
הנחמה  פסוקי  את  שיקחו  מסתבר  דלא  קצת,  דוחק 
של התורה, וישתמשו אתם לבחינת ניאוץ כדי להוסיף 
צער ]ועוד קשה דמדוע לא נימא נחם ג"כ מטעם זה[, ועוד דבת"ב 
לא  זה  הרי  נחמה  אבל  החורבן,  על  להצטער  צריך 
מוסיף צער אלא הוא גם ניאוץ, כמבואר בלשון חז"ל, 
ולא מצינו לכאו' ענין כזה, והרי גם בצער על החורבן 
והגלות הוא מצוה, וגם לה יש גדרים כמו כל מצוה. 
ולעיקר הקו' ממה שהקורא בירמיה צריך לדלג פסוקי 
נחמה תירץ לי מו"ר הגר"ד פיינשטיין שליט"א דבעצם 
הרי ת"ב אסור בת"ת וכל ההיתר ללמוד הוא בדברים 
של צער, אבל במה שאין צער שוב הדר דינא דאסור 
כ'  להגר"י טשזנר שליט"א  נחמה  ובס' שערי  בת"ת. 
לתרץ דאחר העיון נראה דבאמת אין בפסוקים שקורין 
בתורה בת"ב פסוקי נחמה, ואין שם הבטחה על חזרה 
מהגלות ובניית ביהמ"ק, אלא מסופר שם על גדלות 
הקב"ה ועל הטובות שעשה לעמ"י, ונראה שאלו הם 
פסוקי מוסר להוכיח את עמ"י על מה שחטאו לפני 
]ע"ש  טובות  הרבה  כ"כ  עמהם  שעשה  הגדול  המלך 

שהביא פלוגתא אם מותר ללמוד מוסר שיש בו דברי תורה בת"ב[.

ב( סעודה המפסקת כמתו מוטל לפניו
והנה בעיקר מש"כ הב"ח דבת"ב עד מנחה זה חשיב 
כמי שמתו מוטל לפניו, משא"כ במנחה יש להרחיב 
הדיבור קצת, הנה קודם הביאור בדבריו הוא שכיון 

בגמ'  כדאיתא  בציון,  האש  הציתו  המנחה  שבשעת 
את  בו  הציתו  לחשכה  סמוך  שבתשיעי  כ"ט.(  )תענית 
האור, וכל זמן שביהמ"ק היה עדיין קיים, אבל במצב 
נורא מאד שאפשר להגדירו כמתו מוטל לפניו, כיון 
אחר  אבל  שם.  בגמ'  כדאיתא  בו  קלקלו  שהגויים 
נסתלק  כבר  כאילו  נחשב  ביהמ"ק  שהתחיל להשרף 
שעה  זה  וע"כ  לפניו,  כמוטל  ואינו  המת,  ונקבר 

שמתאים בו נחמה.
ר'  )ל'.( איתא כך היה מנהגו של  והנה בגמ' בתענית 
יהודה ברבי אילעאי ערב ת"ב מביאין לו פת חריבה 
במלח ויושב בין תנור לכיריים וכו' ודומה כמי שמתו 
מוטל לפניו ע"כ. ומבואר דבשעת סעודה המפסקת יש 
)תקנ"ב,  בחינה של "כמתו מוטל לפניו", והנה הרמ"א 
וכ'  מנעליו,  לחלוץ  א"צ  המפסקת  דבסעודה  כ'  ז'( 
הביאור הגר"א, דאי"צ עדיין לנהוג דיני ת"ב, והביא 
מהתרוה"ד דסעודה זו במקום אנינות ע"פ הגמ' הנ"ל 
שריבר"א דומה כמי שמתו מוטל לפניו. ות"ב במקום 
אבילות, ובשעת אנינות אינו נוהג דיני אבילות, ודוקא 
לרחוץ ולסוך אסור בסעודה המפסקת לדעת הרמב"ן, 
להנאת  כרוחץ  ונראה  לאחר שעה,  הנאה  דהוא  כיון 
בשעת  נוהגים  אינם  אבילות  דיני  שאר  אבל  ת"ב. 
ריז"ה  בחי'  ועי'  כאונן,  דהוא  כיון  המפסקת  סעודה 
)הל' תעניות( מה שביאר בדברי הרמב"ן, ומבואר בדברי 
הגר"א דבשעת סעודה המפסקת נחשב כמו אנינות, 

שמתו מוטל לפניו, ולכך אין נוהג דיני אבילות.
והנה נח' ר' יהודה ורבנן במתני' אם יש חיוב כפית 
המטה, ובירושלמי אמרו מ"ט דרבנן שאין דין כפית 
והיינו  לפניו,  מוטל  שמתו  כמי  שעשו  משום  המטה 
דלכך אין נוהג אז דיני אבילות, כיון דהוא כמו באנינות 
וכנ"ל, וכ' בחידושי רי"ז הלוי )הל' תעניות( וזל"ק והרי על 
ת"ב עצמו ליכא למימר דדינו כמי שמתו מוטל לפניו 
דא"כ כל דיני אבילות לא ינהגו עכ"ל, ע"ש שהאריך 
בזה. והנה נפסק בשו"ע שאונן אסור באכילות בשר 
אבילות  בשעת  אבל  דגמ',  מדינא  והוא  יין,  ושתית 
מותר לאכול בשר ולשתות יין, ולפ"ד הגרי"ז שסעודה 
המפסקת הוא בגדר אנינות, א"כ אסור מדינא לאכול 
בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, והוא דינא דגמ', 
וכן איתא בגמ' בתענית להדיא לגבי סעודה המפסקת, 
אמנם איסור אכילת בשר ושתיית יין בשאר כל תשעת 
ולא מדינא, כמש"כ הגר"א  הימים הוא רק ממנהגא, 
דבכה"ג  כיון  מותר,  מצוה  במקום  ולכך  ס"ט(  )תקנ"א 
היינו  שותין,  אין  שבהבדלה  ומה  בביהגר"א,  ]כמש"כ  קיבלו  לא 
יש  עצמו  באב  בתשעה  אבל  לתינוק[,  לתת  שאפשר  משום 
הוא  יין  ולשתות  בשר  לאכול  האיסור  אם  להסתפק 
מדינא או ממנהגא, ]ונפ"מ לחולה האוכל בת"ב שחל במוצש"ק 
)כהאי שתא( וצריך להבדיל על הכוס קודם לכן[, וע"ז היתה דעת 
אסור  אינו  עצמו  )בספרו שם( שת"ב  הגרי"ז  של  קדשו 
אלא ממנהגא וכמו שאר ט' הימים, ולא כמו סעודה 
המפסקת, ולכן היה מורה ובא הגרי"ז לחולה האוכל 
בת"ב שיבדיל על הכוס של יין, וישתה אותו כמו כל 
עלייהו  קיבלו  לא  מצוה  של  דשתיה  כיון  מוצש"ק, 
וכנ"ל ]א.ה. כנר' איירי במקום דלא אפשר ליתן לקטן[, כך הביא 
שכן  שם  והביא  ואילך(  תקכ"א  )עמ'  הגרי"ז  רבנו  בפניני 
ולענין  א'(  )תקנ"ו,  יוסף שהובא בשע"ת  בברכי  מבואר 
מעשה אם להבדיל על יין או על חמר מדינה, נח' בזה 
רבותינו, )הו' בדרשו במילואים עמ' 18( ע"ש. והגריש"א זצ"ל 
כ' דבאו"ז מבואר שלא כדברי הגרי"ז, אלא אף בת"ב 
נחשב כמתו מוטל לפניו, ולכך כ' שלא להבדיל על יין. 
והנה לכאו' מדברי הב"ח הנ"ל ג"כ עולה שגם בת"ב 
זה נחשב כמתו מוטל לפניו, ושלא כדברי הגרי"ז, אלא 
דיש ליישב דכונת הב"ח רק כלפי הא דלא שייך עדיין 
נחמה וצ"ע ]והעירו דעכ"פ מן המנחה ולמעלה גם לדברי הב"ח יהיה 
מותר[. אמנם באמת הרי דברי הב"ח באו ליישב המנהג 
שברמ"א, אמנם דעת השו"ע ורוה"פ דכן אומרים נחם 

בכל התפילות, ומזה מבואר לכאו' כן כדברי הגרי"ז.
והנה הגרי"ז הרי טען דאם זה חשיב כמתו מוטל לפניו 
שאונן  דינא  הכי  דהרי  אבילות,  דיני  ינהג  לא  א"כ 
אינו אבל ]ע"ש שהביא בזה פלוגתא בין הרמב"ם להרמב"ן[, אלא 
דלכאו' י"ל דלעולם חשיב כמתו מוטל לפניו, אבל רק 
לחומרא כמו לאסור בשר ויין מדינא, אבל לא לקולא 

לפטור מדיני אבילות.
ממה  הגרי"ז  כדעת  הוכיח  שם  הגרי"ז  רבנו  ובפניני 
שמצינו בשו"ע )תקנ"ט, ז'( שאם יש ברית בת"ב, היולדת 
שותה מהכוס, ומוכח דאין איסור מיוחד של שתיית יין 
)ועי'  בת"ב, וכמו בסעודה המפסקת, דא"כ מי התירו, 
שו"ע הלכות מילה יו"ד רס"ה ד' ובנ"כ שם( עוד ציין שם לד' תוס' 

)מו"ק כ"ג: ד"ה ואינו אוכל( שכ' דנראה דכמו דמותר בערב 
ת"ב בשר שאינו כשלמים, ויין מגתו ה"נ שרי לאונן. 
המפסקת  סעודה  בין  התוס'  דהשוו  משמע  ולכאו' 
ולא  'נראה'  רק  כתבו  מדוע  א"כ  דיל"ע  אלא  לאונן. 
הוכחה גמורה. עוד ציין בתוס' )תענית ל': והעתיקו הרמ"א 
תקנ"ה, ב'( כ' וחייב אדם לצער ולמעט בכבודו ובהנאותיו 
שאם היה רגיל לשכב על שני כרים לא ישכב כ"א על 
אחד ע"כ. ובביהגר"א כ' דלמדו זאת מהא דבסעודה 
המפסקת אמרו למעט, ולכאו' כיון דסעודה המפסקת 
ע"ש  משם,  ללמוד  מהכ"ת  כאנינות,  דחשיב  חמירא 
שתירץ דרשב"ג שהוא מקור הדין שימעט בכבודו וכו', 
הוא לא ס"ל שזה גדר של אנינות. ]עוד יתכן דענין זה למעט 

בכבודו וכו' לא שייך לענין אנינות, וא"כ אין משום זה טעם לחלק[.

עוד כ' שם דהנה תוס' )במו"ק שם( כ' דהטעם דאונן אסור 
בבשר ויין הוא משום שיש לו להיות טרוד בקבורת 
מתו ולא ימשך אחר דברים אחרים כגון אכילת בשר 
ושתיית יין ע"כ, ואם נרצה ליישב דברי התרוה"ד שכ' 
דגם בסעודה המפסקת אסור בבשר ויין כאונן עם דברי 
התוס' הנ"ל, נצטרך לומר דגם בערב ת"ב אסרו בשר 
ויין כדי שלא יסיח דעתו מהאבילות של החורבן, והנה 
גם בטור כ' )בסי' תקנ"ב( דהטעם דאסרו יין הוא משום 
שאם ישתה ישכח הצער, ומצוה שיזכור חורבן הבית 
הנ"ל  הטור  בדברי  באמת  אמנם  ע"כ,  עליו  ויצטער 
משמע דלא כהתרוה"ד שבסעודה המפסקת הוי כאונן, 
שהרי הטור שם נתקשה מדוע אסור ביין, ובהג' ברוך 
טעם שם כ' די"ל דהוא משום אנינות וכהתרוה"ד ע"ש, 
ועי' בס' עטה אור להגר"ע  אכן בטור לא נראה כך, 
טולידאנו שליט"א מש"כ בדברי הגרי"ז, ובשם הגר"ה 
כמתו  של  שהגדר  לבאר  מהלך  שמעתי  זצ"ל  זקס 
מוטל לפניו הוא לת"ח, ולכן הם גם אסורים במלאכה, 

משא"כ שאר כל אדם, וצריך לברר זה.

ג( בענין אמירת נחם במנחה ובברהמ"ז
נחם במנחה,  בו בענין אמירת  נחזור לענין שפתחנו 
נחם  יאמר  בת"ב  שאכל  דמי  כ'  )תקנ"ז(  ברמ"א  והנה 
בברהמ"ז, ובביאור הגר"א הקשה ע"ז, דהא קיימא לן 
דימים שאין בהם מוסף אין בהם אזכרה, וא"כ מדוע 
מהגר"א  מובא  וראיתי  בברהמ"ז.  נחם  מזכיר  בת"ב 
אבלי פוסוולער )באר אברהם ליקוטי נסכא דר' אבא סי"ז( דמה 
מעין  אזכרה  משום  אי"ז  בברהמ"ז,  נחם  שאומרים 
דאיתא  וכמו  אבלים  ברכת  משום  אלא  המאורע, 
בברכה  מוסיפין  דיש  שע"ט(  )יו"ד  אבילות  בהלכות 
ע"כ.  ירושלים  אבלי  את  אלוקינו  ה'  נחם  שלישית 
ובדברי יציב )או"ח ב' רמ"ד( כ' טעם אחר לאמרו שבזה 
חולי  מחמת  רק  ואוכל  מתאבל,  שהוא  לכל  מראה 
אלא  נחם  אומרים  דאין  כיון  צ"ע  והנה באמת  ע"ש. 
במנחה ולא בערבית ושחרית א"כ מדוע בברהמ"ז כן 
אומרים, ועי' במחצית השקל שביאר בזה ע"פ דברי 
המגן אברהם דכיון דרוב הפוסקים ס"ל דיש לאמרה 
גם בערבית ובשחרית וכן פסק השו"ע, אלא שהרמ"א 
כ' שלא לאומרו רק במנחה, והרא"ש תמה ע"ז והב"י 
והב"ח נתנו טעם ליישב המנהג, אבל בברהמ"ז שאין 
מנהג יש לעשות כדעת רוב הפוסקים שראוי לאומרה 

כל היום.
נחם  אומרים  במנחה  שרק  בטעם  כ'  הרמ"א  והנה 
משום שאז הציתו אש במקדש, ולכן אז מתפללין על 
הנחמה, והנה כעי"ז מצינו עוד כמה דברים שמקילים 
מחצות היום, ובמשנ"ב )תקנ"ה, ג'( כ' לגבי מה שבמנחה 
עונך  תם  משום  שהוא  ביאר  שהגר"א  טו"ת  מניחין 
וגו' במה ששפך הקב"ה חמתו בעצים ואבנים, ובשם 
סדה"י כ' שהוא כדי להראות נחמה באבלנו בו ביום, 
ובס' אהל משה הנ"ל כ' די"ל דדוקא באותו זמן שהוא 
שיא החורבן עלולים אנו ליפול מחמת האבילות לתוך 
באבלנו.  נחמה  אנו  מראים  אז  דוקא  כן  על  יאוש, 
ובאופן עמוק כ' לבאר שבאותה שעה שנשרף ההיכל 
ונפלה בתולת ישראל לקרקעית התהום נפילה שבדרך 
הטבע אין ממנה תקומה, ]שעליה נאמר "נפלה לא תוסיף קום" 
ישראל"  בתולת  "קום  חז"ל  דרשו  אז  על  דוקא  ח"ו[ 
ע"ש  לגאולה,  היסוד  והועמד  צמח  שעה  שבאותה 
שביאר זה באריכות נפלאה. ובשפתי חיים ביאר בזה 
אף  בעשירי  ולא  בתשיעי  הצום  שקבעו  רבנן  דהנה 
דעיקר השריפה היה בעשירי הוא משום דס"ל שעיקר 
ולכך  האש,  את  שהציתו  בשעה  היה  והכאב  הצער 
לאחר חצות שכבר התחיל להשרף עבר עיקר הצער 
)סי' תקנ"ט( כ'  יוסף  ואפשר להתחיל להתנחם. ובברכי 
בשם מהרח"ו דאומרים אז נחם משום שאז נולד משיח 

ויש לנו נחמה לגאולה.
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות תשעה באב 
 איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם )דברים א י"ב(, 

 כתב באשל אברהם להגה"ק מבוטשעטש )או"ח סימן קל"ח(  דיש לקרוא
הפסוק בניגון של מגילת איכה כיון שפסוק זה נראה ונשמע כמו תוכחה

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

סכנה לשחוק בתשעה באב
בשם הרב, בתשעה באב לשחוק איין לאך טיען הוא 
סכנת נפשות, כי כשאדם במקום המלך אזי הוא נשמר, 

משא"כ כשנתרחק הוא בלי שמירה.
)אמרי פנחס תשעה באב(

 

כשיושבין על הארץ יכולים לפעול אצל 
הש"י מה שצריכים

בשם הרב, במקום שה' יתברך שורה, שם כל המלאכים 
הזה  במקום  ג"כ  כשאדם  לכך  והממונים,  והעולמות 
הוא נשמר בשמירה מעולה, משא"כ בהיפך ח"ו נשאר 
בלא שמירה והוא מסוכן, ולכך בט' באב כשיושבין על 
כיון  שצריכים,  מה  הש"י  אצל  לפעול  יכולים  הארץ 
שהש"י שורה ג"כ בבחינה זו. וסיפר נ"י שהיה חשכות 
מאכלים  אכלו  ולא  הנ"ל  בימים  הרב  בבית  גדולה 
טובים ולא ציוה ללמוד עם הבנים גמרא בט' ימים של 

אב, ומכש"כ בט"ב עצמו היה החשכות מאד.
)אמרי פנחס תשעה באב(

 

שהוא  באב  בט'  לתקן  אדם  שיוכל  מה 
בשפלות, אינו יכול לתקן בשמחת תורה

כמשל לאחד שפיזר אבנים טובות אל האשפה וטנופת 
ולנקותם מן הטנופת, בודאי  וצוה לבנו ללקט אותם 
יותר שבנו לוקט ומנקה אותם בודאי יותר מקבל שכר 
מהם. ויוכל אדם להבין שבעולם הזה מחמת שפלותו, 
יוכל אדם להשיג מעלות גדולות. ובודאי כך יש ימים 
אדם  יוכל  המצרים,  בין  דהיינו  שפלים,  שהם  בשנה 
טובות  אבנים  ויותר  ניצוצות  יותר  להעלות  יותר 
שיוכל  ומה  ולהעלותם,  בהם  ללקט  יוכל  ומרגליות 
אדם לתקן בט' באב שהוא בשפלות, אינו יכול לתקן 

בשמחת תורה.
)עבודת ישראל אבות פ"ג מ"א(

 

כפרת עונות בתשעה באב
יכולין לישון הרבה וכשעומדין  אחר תשעה באב אין 
מפי  שמעתי  כי  וכו',  חדשה  כבריה  נעשה  בבוקר 
הרב ז"ל שתשעה באב מכפר עוונות מחמת שנעשים 
נשברים ונדכאים מאוד, על כן אחריו קצת הרגשה כמו 

אחרי יום כיפור ועומדין בהשכמה.
)אמרי פנחס תשעה באב אות תד(

 

תשעה באב נגד גיד הנשה
על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, נודע כי 
בסוד עש"ן שהוא עולם שנה נפש, בכל אחד יש קומה 
קומה  מעין  גידים  ושס"ה  איברים  מרמ"ח  שלימה 
יצירה  לספר  בפירושו  הראב"ד  שכתב  כמו  שלהם, 
כולו שתיבת  סיני עשן  והר  י"ח(  י"ט,  )שמות  על פסוק 
עש"ן מרמז על עולם שנה נפש, כי כמו שיש בנפש 
בעולם,  יש  כן  גידים  ושס"ה  איברים  מרמ"ח  קומה 
כמו שמצינו שנקרא הארץ בשם איברים, טבור הארץ, 
מיוחדים  הימים  בשנה  וכן  הארץ,  ערות  הארץ,  ופי 
ויום  פרטי,  גיד  בחינת  הוא  ימים  משס"ה  אחד  שכל 
ט' באב הוא בחינת גיד הנשה מן קומת השנה, שהוא 
כן  ועל  הקליפות,  אחיזת  ששם  אחוריים  בבחינת 
ובשניה,  בראשונה  הבית  שנחרב  שליטתן,  זמן  הוא 
ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר, עבור שהוא יום שליטתן 
ואחיזתן שניתן להם אותו יום להיות להם אחיזה גם 
כן בקומת השנה, וכמו יום הכיפורים שהוא יום עליון 
וקדוש בקדושת מעלה על כל השנה שהוא חיות של 
ביומא  כן  שעל  לקדושה,  שבכולן  ומובחר  השנה  כל 
דכיפורי שטן אין לו רשות לאסטוני כמו שאמרו רז"ל, 
הוא  באב  תשעה  כי  אלקים  עשה  זה  לעומת  זה  את 

יתירה  אחיזה  להן  להיות  אחרא  בסטרא  מובחר  יום 
מקים  שאירע. וזהו  מה  בו  אירע  כן  שעל  זה  ביום 
רמיזת תשעה באב בתורה בפסוק זה 'על כן לא 
יאכלו בני ישראל א"ת' ראשי תיבות תשעה אב, 
שאז לא יאכלו בני ישראל, אלא יתנו כח על ידי 
אכילתן לסטרא אחרא, וכמו שאמרו האוכל בט' 
באב כאילו אוכל גיד הנשה, שבאמת הוא בחינת 

גיד הנשה כאמור.
)מאור עינים - פרשת וישלח(

 

שלא לדבר כלל עם בני אדם
דאיתא  ואמר  נחמן  ב"ר  משה  ר'  בשם  מפיו  שמעתי 
מטחול  וליצנותא  קדרותא  מט:(  כא.  )תיקון  בתקונין 
כמו  מטחול  ג"כ  באה  עצבות  הוא  קדרותא  אתנייהו, 
ליצנות. וסיפר שראה אדם אחד שאמרו עליו שהוא לץ 
גדול והכירו שהוא עצבני ומתהלך במרה שחורה מאד. 
זה  אדם  בני  כשמדברים  באב  שבט'  תדע  אמר  ועוד 
עם זה בכל דבר מתערב שחוק, ודוקא מתערב שחוק 
נזהר שלא  אני  לכן  הטחול,  שולט  אז  כי  ווערטלעך, 

לדבר כלל בט' באב עם בני אדם.
)אמרי פנחס תשעה באב(

 

נתינת צדקה בתשעה באב
ביום תשעה באב יש להרבות בצדקה לעניים ולתלמידי 
חכמים, שהרי בסתם יום תענית יש לתת צדקה, כמו 
ערוך  בשולחן  מרן  ופסקו  לה,  דף  בסנהדרין  שכתוב 
יורה דעה סימן רנו, דכל תענית שמלינים הצדקה הוי 
כשופך דמים, וכל שכן בצום התענית הזה שהוא לילה 
ויום, וגם כי הגלות היה בעבור שגזלו מתנות עניים, 
מעוני,  יהודה  גלתה  הפסוק  על  במדרש  כמו שכתוב 
לכן כדי לתקן עון זה יש לנו להרבות בצדקה, ועיין מה 
יעוין שם, ומה  שכתב בספר מורה באצבע אות רלא 
ירושלים  דאין  לברכה,  זכרונם  רבותינו  אמרו  כי  גם 
נפדית אלא בצדקה, וגדולה צדקה שמקרבת הגאולה, 
ולכן יש לנו להרבות בצדקה כהיום הזה, וכן נהגו עם 
לעניים  צדקה  להרבות  המקומות,  בכל  ישראל  בני 
סגולה  והוא  באב,  תשעה  ביום  חכמים  ולתלמידי 

נפלאה לכפר עונות, וגם לקרב הגאולה.
)מועד לכל חי סימן י אות סח(

 

העתידה  בשמחה  המלך  לב  לשמח  יש 
שבו יולד מנחם ויגאלנו במהרה

ועיקר הענין להתחזק ולאמץ את לבבו בעתים הללו 
חלילה,  ה'  מעבוד  ההתרשלות  ברשת  יפול  לבלתי 
הגם  עין,  למראה  חושך  שהוא  באב  בתשעה  ואפילו 
שיש לבכות במר נפש על כל אשר מצאתנו ביום ההוא, 
מכל מקום יש לשמח לב המלך בשמחה העתידה שבו 
יולד מנחם ויגאלנו במהרה וישמח ה' במעשיו והיתה 

לו המלוכה כימי קדם.
והנה הצדיק איש אלהים מוה' יעקב יצחק אמר פירוש 
באב  תשעה  לעקור  רבי  ביקש  ע"ב(  ה  )מגילה  הגמרא 
ידחי עי"ש. פירוש  ואידחי  ואמר הואיל  שחל בשבת, 
ולגלות  ועיקר  כלל  באב  תשעה  צרת  לעקור  שרצה 
הקץ על ידי שחל בשבת יום הקדוש, והואיל ואידחי 
ידחי לגמרי. ולכן לא הודו לו חכמים, כי אין לדחוק 

את הקץ עכ"ל.
ונוסף עוד על דבריו, כי ביקש רבי לעקור תשעה באב, 
השי"ת.  מלכות  גודל  ולהראות  עיקר  לעשותו  דהיינו 
דהיינו הגם שצר לנו עד מאד אנו מתחזקים ומתאמצים 
אנו  המרובים  רחמיו  ועל  במלכותו  בשבת  ושמחים 
בטוחים שישוב נדחינו במהרה, וזה הענין הוא עיקר 
לב  וטובי  שמחים  שאנו  מאשר  לפניו  תענוג  ויותר 
בימים הנגלים ונראים לטובה. ולכן מהתעוררות עיקר 
ותענוג זה היה בכוחו לדחות את תשעה באב ולעקרו 

ולגלות את הקץ. ואמר הואיל ואידחי ידחי ולא הודו 
ל"א  בבחינת  לו  הודו  שהחכמים  פירוש  חכמים,  לו 
שהוא בחינת אי"ן בבתי גואי. אבל עדיין לא היה בכחם 
לשלשל השמחה לבתי בראי ולגלות הקץ עד שיושיענו 
והשמחה  אי"ן  בחינת  לגלות  הצדיקים  כח  ויגדיל  ה' 

הגנוזה ואז ישמח ה' עמנו אמן.
)עבודת ישראל פרשת מסעי(

 

תשעה באב נגד שמיני עצרת וע"כ נולדה 
נשמת משיח בתשעה באב

ידוע מספרים אשר אלו הכ"ב ימים של בין המצרים 
יש  זה  נגד  בכלל,  ועד  באב  תשעה  עד  בתמוז  מי"ז 
לנו כ"ב יום מר"ה עד שמיני עצרת ועד בכלל. נמצא 
הם  ימים  השמונה  אותן  אב,  חודש  ראש  אחר  אשר 
נגד ימי השמחה, שהוא חג הסוכות זמן שמחתנו. וזהו 
)תענית כו ע"ב(, היינו,  "משנכנס אב ממעטין בשמחה" 
שממעטין הימים של יגון ועצבות על ידי המשכות כח 
זמן שמחתנו שהוא חג הסוכות. ועל כן מצאו בתשעה 
היחוד  שהוא  פנים  כנגד  פנים  הכרובים  את  באב 
הגמור, יען כי תשעה באב הוא נגד שמיני עצרת שאז 
הוא יחוד היותר מובחר. ועיקר היחוד בשמיני עצרת 
הוא בתפלת מוסף עת תפלת הגשם. וידוע אשר זמן 
אחת  שעה  שהוא  שעות,  שבע  עד  הוא  מוסף  תפלת 
אחר חצות היום, על כן נולדה נשמת משיח בתשעה 
באב אחר חצות, שהוא בכח התעוררות היחוד הקדוש 

והגדול של שמיני עצרת הנעשה בעת תפלת הגשם.
)אמרי נועם ראש חודש אב(

 

סעודה  לאכול  שבת  בכל  שרגיל  מי 
שלישית עם חברים אין לו למנוע בשבת 

זה שחל בו ערב ט' באב
בגמרא )תענית כ"ט ע"ב( ט' באב שחל להיות בשבת וכן 
ערב ט' באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה ומעלה 
על שלחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. ויש להבין 
למה זכרו דוקא כסעודת שלמה בשעתו ולא כסעודת 
אברהם אבינו ע"ה, ובגמרא )ב"מ פ"ו ע"ב( אמרו למימרא 
והכתיב  מדשלמה  עדיפא  אבינו  דאברהם  דסעודתא 
ויהי לחם שלמה וכו', התם ג' תורי לתלתא גברא הכא 
לכל ישראל ויהודה שנאמר יהודה וישראל רבים וגו'. 
יש סמך שמי שרגיל בכל שבת לאכול  ונראה שמזה 
בשבת  למנוע  לו  שאין  חברים  עם  שלישית  סעודה 
וכדעת  כן  גם  באב,  ט'  ערב  או  באב  ט'  בו  זה שחל 
הבכור שור שחלק על המגן אברהם )סי' תקנ"ב ס"ק י"ד( 
במה שכתב שלא ישב בסעודת חבירים וכתב הבכור 
שור דלא דמי למה שכתב הרוקח שישב בדאבון נפש 
שרגיל  מי  כן  שאין  מה  בלב  שבצנעא  דברים  דהוי 
זה  בשבת  ומונע  חברים  עם  שלישית  סעודה  לאכול 
הוי אבילות דפרהסיא ואסור והביא ראיה על זה עיין 
שם ומה שמזכיר בגמרא הנ"ל אפילו כסעודת שלמה 
ויהודה  ישראל  לכל  )ב"מ שם( שהיה  בגמרא  שמבואר 
לאכול  זה ממה שרגיל  לשנות בשבת  יש סמך שאין 

בחברים בכל שבת בסעודה שלישית.
)פרי צדיק פרשת דברים אות יז(

 

מסוגל לביאת המשיח
ביותר  הזמן  מסוגל  באב  שבתשעה  ממקובלים  ידוע 
לביאת המשיח, ובזה יש לפרש ההלכה שאסור במשא 
ובמתן, כדי לקבוע האמונה שאין צורך במשא ובמתן 

שהרי יש לצפות לביאת המשיח תיכף.
)אמונת עתך חודש אב(
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6 באר בשדה- שטפנשט

לימוד תורה
באב  תשעה  בערב  ללמוד  שלא  א.     נהגו 
המותרים  בדברים  אם  כי  ואילך,  מחצות 
בתשעה באב   ולכן אם חל בשבת אין אומרים 

פרקי אבות, וי"א שמותר כל השבת .

טיול
ב. אסור לטייל בערב ת"ב, לשם תענוג, משום 
וקלות  שחוק  לידי  יבא  שלא  וכדי  שמחה, 
היום  מחצות  הטיול  שאיסור  י"א  והיתול,  

ואילך, וי"א שלא יטייל כל היום.

 – שלישית  סעודה 
המפסקת

יין  ושותה  בשר  ג.  אוכל 
על  ומעלה  שלישית,  בסעודה 
שלמה  כסעודת  אפילו  שלחנו 
לו  ישב  ומ"מ   , מלכותו   בעת 
בדאבת נפש שלא ינהג בשמחה, 
ולכן לא ישב בסעודת חברים, 
לסעוד  שבת  בכל  שרגיל  ומי 
עמהם  ישב  ומיודעיו,  חבריו  עם  ג'  סעודה 
גם בשבת זה שלא יהא אבילות בפרהסיא   , 
ברכת  נחשב  ואין   , המזון   בברכת  ומזמנים 
עדיין  ומותר  התענית,  כקבלת  בשבת  המזון 
להמשיך באכילה, ואין צריך להתנות בפירוש 
התענית  עליו  מקבל  שאינו  בלב  או  בפה 
בחול,  כשחל  לעשות  שנכון  כמו  ביה"ש,  עד 
דמכיון שאסור להראות עינוי בשבת מסתמא 
וצריך   , תענית    לשם  להפסיק  נתכוון  לא 
להפסיק באכילה קודם שקיעת החמה   ונכון 
להודיע זה להמון שלא יטעו לאכול עד הלילה 

כשאר שבת.

תכשירים להקלת הצום
הלוי  השבט  הפוסקים,  גדולי  הוראת  ד. 
והגרי"ש אלישיב, שהרוצה לקחת בשבת קודם 
הצום תכשיר או ויטמינים להקלה בזמן הצום 
או  מאכל  לתוך  השבת  קודם  ויערבם  יפררם 

משקה, ויאכלם או ישתם בשבת .

איסור הכנה
ה. אין להכין את הקינות ומגילת איכה לצורך 
וכן  ביום,  קצת  בהם  לומד  א"כ  אלא  הלילה 
אין להכין ספסלים וכסאות נמוכים קודם צאת 

השבת.

זמן תחילת העינויים והאבלות
ו.  מיד אחר השקיעה חלים כל העינויים, חוץ 
מנעילת הסנדל, שמשום כבוד השבת שאסור 
בו שום סימן אבלות   אין לחלצם עד שיאמר 
הש"ץ ברכו, מלבד הש"ץ שחולץ קודם ברכו   
בימינו  שנהוג  שבת  בגדי  שאר  הדין  והוא   ,
ללבוש בשבת חזון , וכן אין לישב על הקרקע, 

מפני כבוד השבת.

]1[ כ"כ הט"ז וז"ל, הרבה יש לי לתמוה בזה דאם אין איסור באכילת 

בשר ויין ואדרבא חוב עליו לאכול בשר בשביל כבוד שבת, כמ"ש 
אבילות,  משום  ילמוד  שלא  עליו  נחמיר  ולמה  תקנ"ב,  ססי'  הטור 
בפרט מי שיש לו שיעור שרגיל בכך בעת ההיא, ותו תימא לי דהא 
קורין בתורה במנחה ואפי' בט"ב במידי דשייך ליומיה, כגון פרשת 
ולמה  יום  בכל  לאומרם  דרגילים  כיון  דקרבנות  ומשניות  התמיד 
ישתנה משניות ופרקים השייכים לאותו שבת. וא"כ בלאו כבוד שבת 
הוה ליה למימר פרקים. ומצאתי כתוב בשם רש"ל שלמד אחר חצות 
בכל ערב תשע' באב והתיר לאחרים ללמוד. והמנהג שלנו שכ' רמ"א 
ע"פ מנהגים צריך עיון ונראה דהלומד בשבת אחר חצות לא הפסיד 
תענית(  עמ"ס  )בחידושים  שור  הבכור  ובעל  עכ"ל,  כנלע"ד,  שכרו 
השיב על דברי הט"ז וז"ל, נראה לענ"ד דלק"מ דמשמע בשבת דף 
סג ע"ב ]עיין סב, ב מידי דאית ביה תענוג ולית ביה שמחה יעו"ש[ 
דעונג ושמחה לאו חדא מילתא הוא ועונג לחוד ושמחה לחוד ולכן 
אסור  וגו'  בדשן  ותתענג  כדכתיב  עונג  דהוי  דפשוט  בשר  אכילת 
למנוע בשבת דכתיב וקראת לשבת עונג אבל לימוד תורה דשמחה 
הוא דמקרי כמ"ש משמחי לב ולא מצינו בשום מקום דמקרי עונג ולא 
נצטוינו בשבת על השמחה, גם לא נצטוינו ללמוד תורה בשבת רק 
משום דהוא יום פנוי ואדרבא מבואר בסימן ר"צ דהת"ח ימשכו יותר 
בלימודם  מתענגים  הם  דהרי  רמ"א  דלשון  ואע"ג  ושתיה,  באכילה 
ואפילו  אסור  עונג  בלא  דהוא שמחה  וכיון  לישנא  הוא שגרת  וכו' 

בשבת, עכ"ל יעו"ש.

בטילה  התורה  הרי  בשוק,  לטייל  אדם  ילך  ולא  כתב  ]2[ המהרי"ל 

מתוך שכתוב בה פקודי ה' ישרים משמחי לב )תהלים יט, ט(, ומי 
טיול  לגבי  בו  ובכל  עכ"ל,  בטיולים,  עצמו  לשמוח  אז  ראשו  יקל 
בת"ב, כתב, ולא ילך לטייל בשוק כדי שלא יבא לידי שחוק והיתול, 
ובאורחות חיים הוסיף, והרי תורה בטילה שנקראת משמחי לב ומי 
יקל ראשו בשמחות אלא יעסוק כל אדם במילי דעגמא וכו', וטעם 
זה הובא בשו"ע )סי' תקנ"ד סכ"א(, והנפק"מ דלדעת המהרי"ל עצם 
הטיול הוא שמחה ותענוג שאסור, ולכן אסור לטייל אפי' יחידי, אמנם 
לדברי הכלבו והארחות חיים כדי שלא יבא לידי שחוק, יכול לטייל 

בינו לבין עצמו.

זי"ע   הביא מהרה"ק מראפשיץ  )אות שמ"ח(  נפתלי  ]3[ בספר אהל 

שאם היה חל יו"ט אחר שבת ביום א' לא היה מאריך  בס"ג של שבת 
והיה אומר 'שבת שבת, הנך אורח הגון ונכבד,  יש עוד אורח הגון 
וחשוב ממך, שאיננו בא רק ג' פעמים בשנה יו"ט', ובדברים הללו 
נטל את הכוס של ברהמ"ז וברך, ואם חל להיות תשעה באב מוצש"ק 
אז האריך מאוד בסעודה שלישית בניגונים ובזמירות ואמר 'שבת הוא 
אורח יקר ונכבד נעכב אותו מעט אצלינו, ואתה ת"ב תוכל להמתין 
והלואי ולא היית בא, אינך נמנה אצלי מן האורחים, המתן שם ואנו 
נתעלס עם שבת המלכה ונזמר לכבודה זמירות, ע"כ, וכן נהגו עוד 
הרבה צדיקים להתעכב בזמירות שבת בס"ג של הפסקה עיין בנטעי 

גבריאל )פצ"א הע' ד'(.

בספר  יעו"ש  אמנם  סק"ז,  ושעה"צ  עולם  בפתחי  להלכה  ]4[ והובא 

החיים שבסוף דבריו מביא דחיה לזה מלשון רש"י עירובין )מא, א 
ד"ה מבעו"י( 'שצריך לאכול מבעוד יום, ומקבל תענית עליו משגמר 
לאכול, ואף על פי שהוא שבת' עכ"ל, ומשמע דמותר לקבל תענית 
דהפסיק  דהיכא  לפרש  דאין  ארש"י  דפליג  בתוס'  ועיי"ש  בשבת, 
סעודתו דהוי כמו קבלת תענית בשבת, דהא לא מצי קביל תענית 

בשבת עליה, עיי"ש )ועיין בתוס' הרא"ש שהשמיט זאת(, וע"ע ברש"י 
תענית,  לשום  קצת  בו  להתענות  שאסור  דשבת  שאני,  ד"ה  שם 
והביאוהו הפוסקים להלכה )עיין מג"א סי' רפ"ח סק"א(, והיה נראה 
לומר דאפילו אם קיבל עליו תענית בפירוש לא חל, דהוצאת לשון 
)סי' רטו ס"ג(,  ביו"ד  קבלת תענית לחוד לא מהני לשבת כמבואר 
ואפילו תענית לשעות עבירה היא כמבואר במג"א )שם סק"ו(, אמנם 
לא  דמסתמא  שכתבו  והמשנ"ב  שם  החיים  בספר  הגרש"ק  מלשון 
בפירוש חל  עליו  קיבל  נתכוון להפסיק לשם תענית, משמע שאם 
וממה שכתב  בזה,  ס"ח( שנסתפק  הע'  )פנ"ו  ועיין שש"כ  התענית, 
הרא"ש בשם הבה"ג )תענית פ"ד סי' מ'( דאין להבדיל בשבת מבעו"י 
כיון דאילו מבדיל קבליה לט' באב עליה ואיתסר ליה בשתיה, ונתבאר 
במג"א )סי' רצט סק"ט הביאהו הגרע"א בגליון כאן סי' תקנ"ג( משמע 
להדיא דיתכן קבלת תענית בשבת, וילע"ע אמאי מועיל קבלת תענית 

בשבת שאינו בלשון נדר וצ"ע.

]5[ בדין זה ישנם שני חששות עיקריים א' איסור רפואה בשבת וגזירת 

שחיקת סממנים, וב' איסור הכנה משבת לחול, ועוד דנו האחרונים 
וראוי בכלל לפעול תחבולות למנוע את הרגשת התענית  נכון  אם 
)במידה ואכן תכשירים אלו מועילים( ואכהמל"ב, והנה בדין תרופה 
שאינה לרפואת חולי אלא להוסיף למזגו של האדם, דנו הפוסקים 
מכיון שלא  דילמא  או  אסור,  רפואה  בדרך  נעשה  מכיון שהוא  אם 
לקחת  אוסרים  יש  עליו,  גזרו  ולא  רפואה  נחשב  אינו  לרפאות  בא 
ויטמינים בשבת אפילו לאדם בריא וחזק בטבעו, מאחר והוא עשוי 
)ח"ד  )רפואה אות ל"ח(, ומשנה הלכות  לרפואה עיין בברית עולם 
סי' נ"א( ומנחת שלמה )ח"ב סל"ד אות ל"ז(, והדבר מבואר לפמש"כ 
מותר  בריאים  מאכל  שאינם  ומשקים  דאוכלים  סל"ז(  )שם  השו"ע 
לאכול  לבריא  שמותר  שם  הב"י  ודעת  מיחוש,  שום  לו  שאין  למי 
ולשתות דברים המיוחדים לרפואה, ואף אם הוא בכוונה לחזק מזגו, 
אמנם המג"א )סי' שכח סקמ"ג( דייק מדברי הטור שכתב ושותה אותו 
לרעבו לצמאו מותר, משמע דאם עושה לרפואה אסור, אע"פ שהוא 
בריא, והביא כמה ראיות לזה, ועיין בחמד משה )סימן שכח ס"ק יד(, 
ומנורה הטהורה )סימן שכח קנ"מ ס"ק מב(, ואגלי טל )מלאכת טוחן 
ס"ק מז(, שדחו ראיות המג"א, אמנם לדינא נקטו הפוסקים כהמג"א, 
וכן  )סמ"ג(  בשועה"ר  וכ"כ  בלבוש,  שכ"כ  והביא  ופמ"ג  בא"ר  עיין 
הובא במשנ"ב )סקק"כ( שבעושה לרפואה לחזק מזגו אסור אפילו 
בבריא גמור, עיי"ש, ונמצא לדבריהם שאסור לבריא לקחת ויטמינים, 
האיסור  המג"א  לדעת  שאפילו  כתב  נ"ד(  סימן  )ח"ג  באג"מ  אמנם 
רק בבריא החלש בטבעו, וע"י הרפואות עושה עושה חיזוק לגופו, 
יותר,  והרפואות עושות אותו חזק  וחזק בטבעו  אבל כשהוא בריא 
נ'(  סימן  )חי"ד  צי"א  וכ"כ בשו"ת  בזה,  עיי"ש שהאריך  איסור,  אין 
לבריא  להתיר  אחרונים  ועוד  ל"ג(  סימן  )ח"א  משה  באר  ובשו"ת 
שי"ב  שי"א  סי'  )שכ"ח  שבת  נשמת  בספר  ועיין  ויטמינים,  לקיחת 
שי"ג( שדן באריכות, ועיין קובץ קול התורה )חוברת ס"א עמ' נ"ט( 
תשובת הגרפ"א פאלק שהאריך בענין לקיחת טיפות צום קל ומסיק, 
משום  או  רפואה,  משום  רעבון  או  צמאון  של  רגש  במניעת  שאין 
ששמירה ממצב שלילי אינה בכלל רפואה, או משום שלשנות הגוף 
מדרכו הטבעי והתקין אינו בכלל רפואה, וכל שאינו בכלל רפואה גם 
לקיחת תרופות מותרת, ואין לאסור טיפות צום קל מטעם רפואה, 
דבריו,  על  להשגות  שהשיב  מה  רח"צ,  עמ'  ס"ד  חוברת  שם  וע"ע 
לקחת  שמותר  פשוט  בויטמינים  המקילים  לדעת  למעשה  ולהלכה 
תכשירים להקלת הצום, ולדעת המחמירים יש עצה לקחתה באופן 

שאינה ניכר, כמבואר בגמ' שבת )קח, ב( ובשו"ע )שם סכ"א( דשורה 
אדם קילורין בערב שבת ונותן ע"ג העין, שאינו נראה אלא כרוחץ, 
ועיין בשולחן שלמה )רפואה ח"ב עמ' קע"ד( שעירוב זה הוא באופן 
ולכן צריך לפררה היטב  ניכרת כלל בתוך האוכל  שהתרופה אינה 
ולערבה במאכל באופן שלא תהיה ניכרת אבל לא מהני לטמון גלולה 
שלימה בתוך מאכל דזה חשיב שעדיין התרופה ניכרת, עכ"ד, והטעם 
שאין בזה משום איסור הכנה משבת לחול, ידוע דעת המהרש"ג )ח"א 
סי' ס"א, ובשאר מקומות בספרו( שכשעושה בשבת דבר שלא יוכל 
עוד לעשותו בחול, אינו כמחליף זמנו של חול בזמנו של שבת ומותר, 
ובאורחות שבת כתב )פכ"ב הע' רפ"ד( שהתרופה פועלת פעולתה 
בגופו כבר בשבת, ועוד שאין לקיחתה ניכרת כלל אלא נראה כאוכל, 

וע"ע שו"ת מגדנות אליהו )ח"ב סי' קלד( וקובץ קול התורה )שם(. 

יש הסוברים  ]6[ ובזמנינו שמתפללים ערבית לאחר צאת הכוכבים, 

שצריך לחלוץ את הנעליים קודם שבאים לבית הכנסת, עיין בשש"כ 
זצ"ל,  אויערבך  הגרש"ז  בשם  השולחן  זה  ובס'  קע"ט(,  הע'  )פכ"ח 
ובשו"ת דברי ישראל )וועלץ( ובמועדים וזמנים )ח"ז סי' רנ"ו(, ובשו"ת 
רבבות אפרים )ח"ג סי' שנ"ו(, אמנם בשו"ת שלמת חיים )או"ח סי' 
ש"כ( כתב וז"ל, דמעיקרא כך קיבלו תענית תשעה באב כשחל בשבת, 
שעכ"פ לענין נעילת הסנדל כל עוד שלא אמרו ברכו אינם חולצים 
שגם  שבפרהסיא,  דבר  דהוי  משום  שבת,  תוספת  קדושת  מחמת 
אבלים אינם מדקדקים לחלוץ תיכף בספק חשכה במוצ"ש, או בע"ש 
להמתין עד שיהיה לילה ודאי, והמנהג פשוט להיתר בע"ש בזה, והוא 
משום קדושת תוספת שבת לענין דבר שבפרהסיא, עכ"ל, ועיין לקמן 
מנהגו בהחלפת השטריימל, וכ"כ בספר טהרת המים )בשיורי טהרה 
מערכת ט' אות כ"ג( דכוונת הרמ"א שאף משתחשך אין לחייב לחלוץ 
מנעלים רק לאחר אמירת ברכו, עיי"ש, ועוד האריכו האחרונים דהלא 
מדינא דשו"ע )סי' רצ"ג(, מאחרין להתפלל ערבית במוצ"ש להוסיף 
מחול על הקודש, ואיך יתכן להעמיד דברי הרמ"א בדין של דיעבד 

דמיירי שהתפללו ערבית מבעו"י.

ט"ב  דכשחל  ב(  י,  ט"ב  )ערבית  חיים  עץ  תכלאל  בסידור  ]7[ כ"כ 

במוצש"ק אין פושטין בגדי שבת מבעוד יום, וכ"כ השד"ח )פאה"ש 
מער' ביה"מ ס"ב אות י"ח( וז"ל, וכן נהגתי בעצמי שלא לעשות שום 
ערבית,  ואתפלל  שתחשך  עד  וכיוצא  שבת  בגדי  בפשיטות  שינוי 
על  הוא  הקפידא  דעיקר  כתב  ע"ז(  סי'  ריש  )ח"ז  שבה"ל  ובשו"ת 
המנעלים שהם סימן אבילות ממש, משא"כ חילוף בגדים, ובשו"ת 
עמק התשובה )ח"א סי' צ'( כתב דמבואר מדברי הרמ"א לפי פשוטו, 
דמותר וצריך לנעול מנעליו עד אחר ברכו, אף על גב שהוא כבר 
קודם  אפילו  להחליפן  לשרי  אפשר  חול  בגדי  לענין  אך  לילה, 
הוי  בגדי שבת, א"כ  ברכו, איברא כהיום שנוהגין שלובשין בשבת 
הוי  כן שוב  ואם  הוי כמו אבילות,  חול  כמו שקבלנו עלינו שבגדי 
סקווירא,  מנהג  וכן  ברכו,  קודם  להחליפן  שאין  הנעלים  כמו  דינם 
ובספר ט"ב שח"ב )פ"ז הע' י"א( הביא שכן נהג החזו"א, ובהנהגות 
ופסקים להגרי"ח זוננפלד )ט"ב אות י"א( כתב היה בא לבית הכנסת 
עם שטריימל ולאחר ברכו החליף המגבעת, ובשו"ת שרגא המאיר 
ח"ד סי' כ"ג הביא מנהג אבותיו שאחר ברכו החליפו רק המנעלים 
כשחזרו  רק  החליפו  לא  בגדים  ושאר  עליון  בגד  אך  והשטריימל, 
היה  שהסטייפלער  קמ"ד(,  עמ'  )ח"ב  רבנו  באורחות  וכ"כ  לביתם, 
חולץ מנעליו לאחר ברכו, אבל הבגדים השאיר עליו עד שחזר לביתו. 

יֹום ִראׁשֹון ָחל ּבְ ָאב ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ ּתִ
ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד )איכה א, טו(

על שפת הבאר
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באר בשדה- שטפנשט

¨ מבארם של חסידים §
זכרונות ותולדות מחייו המאלפים של 

הגה"ח ר' יונה צלר זצ"ל
 מגדולי מעתיקי השמועה בחצרות בית רוז'ין, 
מקורבו ויד ימינו של הרה"ק מסקולען זצוק"ל

ממייסדי וחבר 'ועד חסידי שטפנשט'
נסתלק ט' באב תש"ס

מאת בנו הרה"ח שמואל צלר שליט"א

בוטשאטש  בעיר  נולד  זצ"ל  צלר  יונה  רבי  הגה"ח 
לאביו הרה"ג ר' יוסף צלר ז"ל שהיה מנכבדי חסידי 
טשארטקוב בעירו וגדול בתורה וחסידות, בצעירותו 
כבר נודע ר' יונה כעילוי ומתמיד גדול ובהיותו בגיל 
עשר שנים עשה סיום על מסכת מכות בקלויז של 
ותושבי  זקני  של  בהשתתפותם  טשארטקוב  חסידי 
העיר, ממש סמוך לחגיגת הבר מצווה אחרי שכבר 
עקב  מעירם  לברוח  מוכרחים  היו  הסעודה  הוכנה 
פרוץ המלחמה העולמית, כשתקופה ארוכה נחבאו 
הנרות,  לאור  למדו  שם  לאדמה  מתחת  בבונקר 
בתקופה זו נהרג אביו ר' יוסף הי"ד ע"י הנאצים, יחד 
זצ"ל ברחו  ישעיה משה  ר'  ואחיו הצעיר  אימו  עם 
לעיירת פאטיק ]מקום מגוריו של הסב"ק מרוז'ין זיע"א[ משם 
המשיכו בדרך לא דרך עד שבאו לחוף מבטחים בעיר 
טשרנוביץ, שם פגשו לראשונה את הרה"ק מסקולען 
גידל  והוא  לידו  מיוחדת  דירה  להם  שסידר  זיע"א 
וחינך את ר' יונה ואחיו ולקחם תחת חסותו הגדולה.
סיפר כ"ק האדמו"ר מבוהוש ששאל את ר' יונה מה 
לו שלמדו  ואמר  לאדמה  בבונקר מתחת  למדו שם 
ר' ישעיה  גיטין עם הר"ן ישר והפוך, ואחיו  מסכת 
משה ז"ל סיפר שר' יונה הדריכם כיצד לדעת מתי 
מבאר  שהוא  שלמד  הטור  עפ"י  ויו"ט  שבת  מגיע 

כיצד מחשבים את החדשים.
לארה"ק  משפחתו  עם  עלה  תש"ו,  שני  בפסח 
כשבידם מכתב מהרה"ק מסקולען לרבו כבו"ק מרן 
אדמו"ר ה"כנסת מרדכי" מסאדיגורה זיע"א, שציוום 
לחסות בצל כנפיו. אמו קבעה את משכנה בירושלים 
והוא החל בתקופה זו ללמוד בישיבת פוניבז' שהיתה 
שצמחו  ישראל  גדולי  של  לצידם  ימיה  בראשית 
משיעור זה, הגאון רבי יעקב אידלשטיין זצ"ל ועוד 
מגדולי ישראל שיבלחט"א, בעודו בחור בשנת תש"ח 
כבר לקחו הרב מפוניבז' זצ"ל להיות מחנך ומשגיח 
בבתי אבות פוניבז'. והחל את עבודתו בקודש במוסד 
חשוב זה שנמשכה עשרות בשנים עד אחרית ימיו 
בדרך  ויר"ש  לתורה  ישראל  ילדי  וגידל  חינך  בהם 
האחרון,  יומו  עד  בקשר  עמו  נשארו  ורובם  אבות, 
ואמרו שחייבים לו את כל חייהם שזכו בגלל מסירותו 
והשקעתו הרבה בחינוכם להקים בית נאמן בישראל.
ששמע  מפוניבז'  הרב  סיפר  אירוסיו  שמחת  בעת 
הזעם  בשנות  יונה  ר'  עם  ששהה  קיסטרן  מד"ר 
שלימה,  שנה  בהמות  רפת  מתחת  שהיה  במחבוא 
יונה החל כבר מאחרי החגים  ר'  יוסף אביו של  ר' 
חנוכה,  נרות  הדלקת  לצורך  ותפו"א  שמן  לשמור 
והרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים, א"כ לא 
זה  וכמה  בתורה,  מאירים  בנים  לכאלו  זכה  לחינם 
הרומזים  החנוכה  בימי  נערכו  שהאירוסין  מתאים 
לכך, ר' יונה נשא לאשה את הרבנית מרת סימה ע"ה 
שגם גדלה אצל רבו הרה"ק מסקולען זצוק"ל והוא 
זה ששידך אותם ועמד מאחרי הקמת בית חשוב זה, 
ואף שלח לר' יונה כמה מכתבים טרם נישואיו של 
במזל  נישואיו  יום  לקראת  והתעוררות  הכנה  דברי 

טוב.
פוניבז'.  ישיבת  ראשי  השתתפו  נישואיו  בשמחת 

והגרא"מ שך זצ"ל עבר בהיכל הישיבה בין הבחורים 
במעמד  זו,  חשובה  בחתונה  שישתתפו  ושלחם 
ר'  שהחתן  זצ"ל  רוזובסקי  הגר"ש  הבחין  החופה 
ידידו הגר"ד  ושאל את  מיני דפים  קורא מכל  יונה 
פוברסקי זצ"ל מה זה, וענהו שהם פתקאות של כל 
מיני הזכרות לישועה, שהרי חתן מוחלין כל עוונותיו 

ויכול לפעול הרבה.

קשריו עם צדיקי בית רוז'ין
הרה"ק  הוא  בחייו  לראות  הראשון שזכה  האדמו"ר 
ר' נחום מרדכי מטשורטקוב זיע"א שבילדותו לקחו 
בעיירתם  לביקור  שהגיע  בעת  פניו  להקביל  אביו 
חסידי  של  רבים  מאות  התגוררו  שם  בוטשאטש 

טשארטקוב.
בעת שהותו בצילו של הרה"ק מסקולען בבוקרסט 
מפאשקאן  הצדיקים  של  בצילם  להסתופף  זכה 
מסקולען.  רבו  עם  יחד  הלך  לשם  זיע"א  ומבוהוש 
וסיפר רבות איך שבליל הסדר תש"ו הלך עם הרה"ק 
מסקולען לתחילת הסדר בפאשקאן. ואז הראה להם 
הרבי את השטריימל של הסב"ק מרוז'ין זיע"א שהיה 
אצלו בירושה, והחווה על המקום שספוג בו הזיעה 

של רביה"ק מרוז'ין זיע"א.
הרה"ק  של  בצילו  גם  להסתופף  זכה  בבוקרסט 
מסקווירא זצוק"ל והתיידד שם עם יבדלחט"א כ"ק 
האדמו"ר מסקווירא שליט"א שמרבה לדבר בשבחו 

של ר' יונה בכל הזדמנות.
בצילו  להסתופף  זכה  בארה"ק  ימיו  בראשית 
של הסב"ק ר' ישראל מהוסיאטין זיע"א ולא פעם 
לקח עימו כמה מידידיו מפוניבז' להסתופף בצילו, 
כיצד  ביניהם  דנו  בדרך  מידידיו שפעם  אחד  סיפר 
ניתן לשמור העיניים בדרך לת"א, הציע ר' יונה שכל 
אחד יחזיק בגרטל של חברו וילכו עם עינים למטה.

זצ"ל  משה  ישעיה  ר'  אחיו  עם  יונה  ר'  נכנס  פעם 
וכדי  כנהוג,  ופדיון  קויטעל  עם  מהוסיאטין  לסב"ק 
כמה  המעות  את  ספר  הסב"ק  חיבה  להם  להראות 
בב"ב  שהה  הסב"ק  של  האחרונה  בשנתו  פעמים, 
בכל הימים טובים מסליחות ועד מוצאי שמח"ת שם 
זכה ר' יונה לחסות בצילו בכל התפילות והשולחנות 
שנשארו אצלו לזכרון נצח, ואף השאיר אחריו ברכה 
הרבה זכרונות וספורים מהרה"ק מהוסיאטין זיע"א.

התקשרותו לרבו הרה"ק הכנסת מרדכי מסאדיגורה 
זיע"א היתה עמוקה ורבות בשנים מעת הגיעו ארצה 
בשנת תש"ו ועד אחריו ימיו בכ"ט ניסן תשל"ט היה 
ולהתייעץ  קויטלעך  עם  להכנס  והרבה  אליו  קשור 
על כל צעד ושעל, וישנם בכתובים אמ"ק מתקופת 
על  והעלם  בצילו  להסתופף  שזכה  תש"ז  החגים 
הכתב, פעמים רבות התבקש מרבו מסקולען להכנס 
ולהתייעץ עם הכנסת מרדכי על ענינים חשובים ואף 
ביקש שיראה את כתב ידו לרבי. מטעם הכמוס עמו 
ושזה יהיה זכות בשבילו. זכור לכל השבת המרוממת 
בה הגיע הרה"ק מסקולען לשבות בצילו של הכנסת 

מרדכי בת"א, ר' יונה שהה בצילם כל השב"ק.
יעקב  התבטלותו וקשרו האדוק עם הרה"ק האביר 

מסאדיגורה זיע"א א"א לתאר ולקצר במילים בודדות, 
ובפרט בשנים שרבו הכנסת מרדכי התגורר בארה"ב, 
נתלווה  ואף  זה  רבו  אצל  ולבוא  להכנס  הרבה 
עריכת  בכל  בצילו  וחסה  שונים,  לאירועים  אליו 
השולחנות הטהורים ובכל מועד והזדמנות בעוד רבו 
זה גם מרעיף עליו אותות אהבה ושיתף אותו בעניני 

 הרוח החיה בהקמת
ועד לחסידי שטפנשט

מפורסמת וידועה התמסרותו של ר' יונה להנצחת 
צדיקי בית שטפנשט שפעל רבות להנצחת שמם 
הטהור בהקמת מוסדות לזכרם ועמד בראש "ועד 
חסידי שטפנשט" יחד עם הרב שמואל שור זצ"ל 
ה'עקבי אבירים'  כבו"ק מרן  ושליחו של  כנציגו 
בהקמת  לסייע  עליו  ציווה  אשר  מסאדיגורה 
מוסדות שטפנשט ומפעל ההנצחה לכבוד צדיקי 
שטפנשט ולא פעם היה מצטט את הרבי העקיב 
אבירים שאמר לו "צריך לעזור לרב סלמון כי הוא 
היה הראשון שהבין את הצורך להנציח את זכר 
שכרו",  שיטול  הוא  ובדין  משטפנשט  הצדיקים 
יחד עם עוד חשובי וזקני חסידי שטפנשט, ואף 
ערך פעמים רבות את אסיפות הוועד במעונו, או 
במשרדי מוסדות חסד לאברהם שעמדו בראשותו, 
כמו גם השתתפותו הנמרצת בכינוסי הועד בבית 
רבות  וממריץ  מעודד  ומאז  היה  סלמון,  הרב 
שליט"א  סלומון  יעקב  אברהם  ר'  הרה"ג  את 
רב קהל שטפנשט להרבות פעלים בהרמת קרן 
יצויין  התורה והחסידות של מוסדות שטפנשט. 
כי כמעט מדי יום בלכתו בצהרי היום ממשרדי 
חסד לאברהם ברחוב שפת אמת לתפילת המנחה 
עובר  היה   12 מהרש"ל  ברחוב  התימנים  בכולל 
ועוקב  נכנס  והיה  שטפנשט  של  הכנסת  בבית 
של  ההתפתחות  את  לראות  כסדרן  תמידין 
ואף היה מתישב עם פרחי החסידים  המוסודת, 
להשקותם מבארו הנובע באר בחסידות ותורתם 

של ראשונים.

הגה"ח רבי יונה צלר זצ"ל לצד הגה"צ רבי שמואל שור זצ"ל 
ויבלחט"א הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א אבד"ק שכון ו' 
בב"ב בכינוס היסוד של 'ועד חסידי שטפנשט' ההתכנסות 
הראשונה נערכה בבית המייסד הרה"ג אברהם יעקב סלמון 

שליט"א - כ"ט ניסן תשנ"ו 
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וענינים  מיני שליחויות  והפרט בכל  הכלל 
שנגעו לצרכי השעה, והיה רוצה לשמוע את 
דעתו של ר' יונה בכל מיני דברים וענינים 

חשובים.
חיבה מיוחדת היתה לר' יונה אצל הרה"ק 
מבוהוש זיע"א שגם בצילו הרבה להסתופף 
ונכנס אליו שנים רבות בכל ר"ח והוא כיבדו 
 ' לה'  'וערבה  הניגון  לזמר  מצוא  עת  בכל 
של  בצילו  וכן  מסקולען,  הרה"ק  שחיבר 
האדמו"ר הרה"ק ר' שלמה חיים מסאדיגורה 
ישנם כמה  ואף  יתירה,  זכה לקרבה  זיע"א 
הכסף  על  יונה  לר'  ששלח  תודה  מכתבי 
שר' יונה אסף מנדיבים ושלח לר' שלמהני'ו 
עבור פעילותו החשובה נגד המסיון להצלת 

ילדי ישראל.
צדיקי  של  בצילם  להסתופף  זכה  כמו"כ 
זיע"א  ליפציג  מבאיאן  הרה"ק  באיאן,  בית 
של  ביקוריו  בעת  וכן  בת"א,  שהתגורר 
זיע"א  מבאיאן  שלמה  מרדכי  ר'  הרה"ק 
בארה"ק ניצל ר' יונה את ההזדמנות ונסע 
בשבתות  בעיקר  הטהור  בצילו  להסתופף 

שערך בכמה מקומות.
עם  יונה  ר'  נהג  מיוחדת  והתבטלות  קשר 
רבו כבו"ק מרן אדמו"ר בעל העקבי אבירים 
עמד  בצעירותו  שעוד  זיע"א  מסאדיגורה 
לימינו בהקמת המוסדות הקדושים. ואח"כ 
עם  נכנס  ר"ח  בכל  רבו  בפני  כתלמיד 
הלך  האחרונה  שנתו  עד  וכמעט  קויטעל 
לעריכת  לת"א  רגלית  החגים  של  אחה"צ 
השולחן של נעילת החג ביו"ט למרות גילו 
היוודע  בעת  נרגש  זה  חזק  קשר  המבוגר. 
זה,  לרבו  יונה בפתאומיות  ר'  פטירתו של 
ביכה הרבי את האבדה הגדולה זמן רב ללא 

הפוגה.

 בראשות מוסדות "חסד לאברהם" 

סקולען
בהיותו מקורב ביותר ויד ימינו של הרה"ק 
מסקולען זיע"א, מינהו כאיש על ביתו בכל 
שהקים  לאברהם"  "חסד  מוסדות  עניני 
בארה"ק לחינוך ילדי ישראל בקדושה בדרך 
התורה והיראה, היה משוחח עימו בטלפון 
למאות  מכתבים  לו  ושולח  רבות  שעות 
שליחויות  וכן  אלו,  ענינים  בכל  ואלפים 
רוז'ין  בית  ולצדיקי  ישראל  לגדולי  רבות 
נהפך  כך  אלו.  מוסדות  בכל  שיסיעוהו 
'חסד  תורניים  מוסדות  רשת  של  למנהל 
נוסע  והיה  חסותו,  לאברהם' שעמדו תחת 
ממקום למקום לבדוק שהכל מתנהל בדרך 
והעידו  כראוי.  ישראל  ילדי  לחנך  הישר 
התפעלותם  את  המוסדות  וראשי  מנהלי 

כל פעם מחדש, בעת שביקר ר' יונה במוסדות היו 
את  ולקבל  ידו  את  לנשק  מעצמם  הילדים  ניגשים 
ובזכותו  מופלאה,  וכדמות  עצומה  בהערכה  ברכתו 

זכו וגדלו לתפארת בית ישראל.
פעמים רבות ביקר הרה"ק מסקולען בארה"ק למסע 
שר'  וכמובן  הק',  ובמוסדותיו  הארץ  בערי  חיזוק 
בכל  וסייעו  עצומה  במסירות  אליו  התלווה  יונה 
שמירת  ולהרבות  הקדושה  גדולות  להרחיב  פעליו 
תקופות  בכל  בביתו  לארחו  זכה  בארה"ק,  שבת 
ישראל שבאו  וגדולי  ועד לחכמים  היה  וביתו  אלו, 
לבקר את הרה"ק מסקולען, למרות שלא נהג לאכול 
יונה  ר'  בשר שלא משחיטתו המיוחדת, בביתו של 
התנהג כבביתו ואכל מכל מה שהוגש לפניו באומרו 

שעליהם אפשר לסמוך.
עד  בשנים  עשרות  שימש  זה  מיוחד  בתפקיד 
אחרית ימיו, ובקשר מיוחד ובלתי ניתק זה המשיך 
שליט"א  מסקולען  אדמו"ר  כבו"ק  יבדלחט"א  עם 
מכתבים  לפניו  לשלוח  והרבה  מידו.  ידו  זזה  שלא 
וקויטלעך לעצה וברכה והיו בקשר רצוף בכל עניני 

המוסדות וחינוך ילדי ישראל בדרך המלך.

מנהל רוחני בתי אבות פוניבז'
בתפקידו כמנהל רוחני ומשפיע בבתי אבות פוניבז' 
ע"י  שהתמנה  בעת  צעיר  בגיל  לעיל  כאמור  החל 

הרב מפוניבז' זצ"ל שם 
גדולים  כוחות  השקיע 
וצמיחתם  לחינוכם 
החמד  פרחי  של 
פליטים  בעיקר  שהיו 
יתומים  או  מהשואה 
לחנכם  דאג  וכדומה, 
וירא"ש  ולגדלם לתורה 
החסידים  את  טהורה. 
לקחת  נהג  שביניהם 
בצילם  לחסות  עימו 
האדמורי"ם  גדולי  של 
רוז'ין,  בית  צדיקי  דאז 
זיע"א,  מבעלז  הרה"ק 
מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי 
ה'בית  הרה"ק  זיע"א, 
מגור  ישראל' 
ברבות  זיע"א, 
זוכרים  השנים 
תלמידים  אותם 
אלו  נסיעות  את 
כטל  לצדיקים 
החינוך  ואת  תחיה 
להם  שנתן  הגדול 
לתפארת,  לגדול 
שהרב  נפלא  דבר 
הקציב  מפוניבז' 
מיוחד  כסף  לו 
הוצאות  למימון 
ואף  אלו  נסיעות 
קיצוצים  בעת 
הדחק  מפני  שהיו 
לקצץ  הרשה  לא 

מכספים אלו.
בחצה"ק  ידוע 
שר'  בעת  בעלזא 
מגיע  היה  יונה 
מבתי  תלמידיו  עם 
הרה"ק  אבות, 
מבעלזא  מהר"א 
שולח  היה  זיע"א 
באמרו:  שיריים  לו 
יונה  ר'  עבור  "זה 
ר  ע ש ט א ש ט ו ב
בעת  והילדים", 
לרה"ק  שנכנס 
יעקב  האביר 
זיע"א  מסאדיגורה 
התלמידים  עם 
שבוע  ברכת  לקבל 
להרה"ק מבעלזא,  אף  עימם  לו שהולך  סיפר  טוב, 
נהנה הרבי באומרו: "טוב שידעו הילדים צדיקים מה 

הם".
מים  לקחת  זיע"א  מבוהוש  האדמו"ר  היה  רגיל 
שלנו בסמוך לבתי אבות פוניבז' ור' יונה היה הולך 
מברכם  היה  והרבי  התלמידים,  עם  פניו  להקביל 

ואומר מדברות קדשו.
פעמים רבות התייעץ ר' יונה בעניני הלכה עם הגאון 
ה'חזון איש' זצוק"ל בכל מיני ענינים הנוגעים לבתי 
אבות, ואף קיבל ממנו היתר ללכת למקווה בשבת 
לאלו שרגילים לכך מבית אבותם וכן כהנה וכהנה, 
שנים  בכל  אצלו  מיוחדת  לקרבה  שזכה  ממה  חוץ 

אלו.
הענפות  פעולתיו  בכל  מלהאריך  היריעה  קצרה 
עד  רוחני,  כמנהל  שם  ששימש  השנים  בעשרות 
אחרית ימיו נהג לבוא לשם בשבתות ולומר שיחות 
והיה  שב"ק,  זמירות  עמם  ולשורר  לילדים,  חינוך 
דואג שיכנסו ללמוד בישיבות קדושות, שומר עמם 
על קשר במכתבים וטלפונים, שימש להם כאב רחום 
כדי שיגדלו לאילנא רברבא. לא נשכח מזכרונם של 
אותם תלמידים דאז איך שבכל מוצאי שב"ק לאחר 
קוביית  תלמיד  לכל  מחלק  יונה  ר'  היה  הבדלה 
שוקולד ומספר להם סיפורי צדיקים, הטעם המתוק 
יתומים  לב  שבורי  לאותם  להם  עמד  הזה  והנפלא 

וגלמודים לא רק לכל השבוע אלא לכל חייהם.
פעמים מספר לקח עימו את הילדים לעריכת השולחן 
לו  שהראה  זיע"א,  ישראל'  ה'בית  מגור  הרבי  אצל 
חיבה יתירה, פעם אף ראה הרבי בחור שקורא מכתב 
ששלח אליו ר' יונה ומאוד נהנה מזה וביקש מאתו 

בחור שיראה לו כל פעם שמקבל מכתב כזה.

מגדולי מעתיקי השמועה בחצרות בית רוז'ין
מפורסמת לכל הוא ישיבת החסידים בשטיבעל של 
חסידי רוז'ין ברחוב חפץ חיים בב"ב, שר' יונה היה 
ממיסדיו והרוח החיה שבו, תענוג היה המחזה עת 
שישבו מסביבו החסידים זקנים וצעירים בכל שב"ק 
מפיו  דרעוין לשמוע  וברעווא  רבא,  הקידושא  בעת 
אמרות קודש וסיפורים מגדולי החסידות וצדיקי בית 
ר'  מדבר  היה  חן  ובענוות  מיוחד  כשבניחוח  רוז'ין 
יונה בעיניים עצומות וללא הפסקה, שופע ללא הרף 
החסידים  מזקני  ששמע  מה  נדלה  הבלתי  מזכרונו 

ומגדולי הצדיקים מדורות עברו.
תקופה ארוכה אף היה מגיע במסירות נפש לשבת 
רוז'ין  גדולה  בישיבה  הבחורים  עם  שב"ק  בליל 
סאדיגורה כבקשתו של רבו הרה"ק העקבי אבירים 
הבחורים  היו  ימיו  ובאחרית  זיע"א  מסאדיגורה 
לביתו  באים  הגדול  לקחו  לשמוע  היו  שחפצים 
והנהגותיהם  הצדיקים  מאמרות  ולהתחמם  לשמוע 
בקודש. כשר' יונה לא גומר מלהודות להם שבזכותם 
לא נרדם ח"ו בליל שב"ק לפני חצות כפי שציווה 

הסב"ק מרוז'ין.
רבים,  יד  כתבי  בס"ד  ברכה  יונה השאיר אחריו  ר' 
החסידים  וזקני  הצדיקים.  מגדולי  ששמע  ממה 
עלי  בקצרה  אותם  והעלה  מתורתם  והקשה  שדלה 
גליון, לא רק שהיה מעלה אותם על הכתב אלא היה 
בבחינת כתבם על לוח ליבך, תמיד היה חוזר עליהם 
בע"פ, בכל הזדמנות, ועל פי זה חי והתנהג את חייו 
והנהגותיו בקודש. ועוד חזון למועד להוציאם לאור 
ולהפיצם בישראל למען יזכו הכלל להתבסם מאורו 

הגדול.

קשריו עם גדולי ישראל
בבחרותו בעת שהותו בבוקרסט זכה לקשר מיוחד 
רולר  מרדכי  חיים  ר'  המפורסם  הגדול  הגאון  עם 
זצ"ל בעל שו"ת 'באר חיים מרדכי' שסייע לו בעריכת 
אותו  שהגיע  בעת  שלו.  השו"ת  לספרי  המפתחות 
גאון לארה"ק כשראה את ר' יונה אמר: "רואים עליך 

שאוירא דארץ ישראל מחכים".
האדמו"ר מסטריקוב  עם  יונה  לר'  היה  אמיץ  קשר 
זצוק"ל כשמדי שבת בשבתו היו נפגשים ומשוחחים 
בד"ת וחסידות בשב"ק בבוקר לאחר התפילה ובקושי 
רב היו נפרדים לאחר זמן רב שר' יונה מלווהו לכיון 

ביתו.
כאמור לעיל זכה לקרבה מיוחדת אצל הרב מפוניבז' 
ישראל  ילדי  בחינוך  עליו  ידיו  את  שסמך  זצוק"ל 
במוסד הקדוש שהקים - בתי אבות והעניק לו את 
כל הדרוש לו לצורך זה, ואף הרבה להתעניין אצלו 
שהרבה  רוז'ין,  בית  צדיקי  רבותיו  של  שלומם  על 

לבקר בהיכלם ולהוועץ עמם.
ישיבת  ראשי  עד  לו  יהיו  אמיצים  קשרים  כמו"כ 
פוניבז' הגר"ד פוברסקי, הגר"ש רוזובסקי, הגרא"מ 
ר'  הגה"צ  המפורסם  המשגיח  עם  ובמיוחד  שך 

יחזקאל לעוינשטיין זצ"ל.

זכרו לא ימוש
ר' יונה נלקח מעמנו בפתאומיות ביום המר והנמהר 
ט' באב תש"ס ונטמן בבית העלמין נחלת יצחק סמוך 
לציון רבותה"ק משטפנשט וסאדיגורה נבג"מ, זכרו 
הטהור לא ימוש מקרב כל תלמידיו ומוקיריו שמסר 
את  ולהלל  מלספר  גומרים  לא  אלו  למענם,  נפשו 
מעשיו הכבירים למענם, וכחסיד מן קמאי זכה לדלות 
ולהשקות מתורת רבוה"ק רועי החסידות וצדיקי בית 
רוז'ין לדורותיהם. זכרו לא ימוש מזרעו - משפחתו 
בתורה  גדולים  צאצאים  להקים  שזכה  החשובה 
שמואל  רבי  הרה"ח  בנו  ה'.  ברך  זרע  והחסידות 
צלר שליט"א מזכה את קוראי גליונינו פעמים רבות 
קודש  אבותיו  וזכרונות  אוצרות  הגדול,  מאוצרו 
בפרסום ראשון וייחודי, להחיות עם רב, מכאן נברכו 
בברכת הרבים - זכות רבוה"ק יגן עליו, יגדיל תורה 

ויאדיר, אכיה"ר.

עם רבו ומגדלו הרה"ק הנועם אליעזר מסקולען 
זצ"ל

רבי יונה צלר זצ"ל עם רבו העקבי אבירים 
מסאדיגורה זצ"ל בתפילה ביום ההילולא 

של הרה"ק משטפנשט בבית העלמין 
נחלת יצחק

רבי יונה צלר מבקר בכפרים ועיירות בשליחות 
'חסד לאברהם' ללמד טועים בינה
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?היכן מצינו בפרשה שלושה שמות שונים לאותו מקום באותו פסוק                      חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 רגע החורבן הוא הפתח לנחמה
ית אלוקינו, ישנםבאבילות שלקראת הרגע הנורא של שריפת ב

שלבים. ככל שאנו מתקרבים לאותה שעה של חורבן הבית מתעצמת
(כל אחד כפיהאבילות. בי"ז בתמוז מתחילים באיסור נישואין ותספורת 

ממעטים בשמחה, אין אוכלים בשר, לא שותים יין –משנכנס אב  מנהגו)
אבלותבשבוע שחל בו תשעה באב, דיני ה (כל אחד כפי מנהגו)ולא מכבסים 

יותר חמורים. ערב תשעה באב, סעודה המפסקת הרי היא כמי שמתו
בתשעה באב עצמו (סדר רב עמרם גאון ועוד).מוטל לפניו כמובא בגאונים 

נוהגים בכל דיני האבילות: חמשת העינויים, יושבים על הארץ, אין
הכול לקראת הרגע הנורא של שריפת בית –מניחים תפילין וכו' 

חצות היום של תשעה באב אז –ה מגיע אותו רגע נורא אלוקינו. והנ
קמים – נפקעת האבילות במידת מההיה זמן השריפה. ואז משום מה 

מהארץ, מתעטפים בטלית, מניחים תפילין ומחזירים את הפרוכת
והלא כל האבילות הייתה לקראת הרגע הנורא, פלא!למקומה. 

?! הביאור הפשוטוכשהרגע הנורא הזה מגיע, אנו ממעטים באבילות
מפני שאז שפך (איכה רבה ד,יד)בזה מובא בראשונים על פי המדרש 

הקב"ה את חמתו על עצים ואבנים, ולא כילה את חמתו בעם ישראל.
ם הדבר, כי בתשעה באב לאחראך ישנה עוד קבלה של קדמונים בטע

וכי זהו הזמן הראוי ללידתו של –ולד המשיח. וגם זה דבר פלא חצות נ
אולם רואים אנו יח, אל מול להבות האש של בית המקדש?!המש

שככל שהאבילות גדולה יותר, גם הסיבה לנחמה גדולה יותר.בבירור, 
לא חג הפסח על מעלותיו הנשגבות, ולא חג השבועות זמן מתן תורתנו
ולא כל זמן מעלה אחר הוא הזמן ללידתו של המשיח. רק הזמן של

כאן הוא הפתח לנחמה. –בן הגדול פסגת האבילות, הרגע של החור
לנחמה. וכמו שאמרו חז"ל –האבילות היא הסיבה והפתח לשמחה 

ה ורואה בשמחתה". אומנם"כל המתאבל על ירושלים זוכ (תענית ל:)
ביאור, מדוע וכיצד מהווה האבילות סיבה לנחמה? אלא הדבר צריך

,אפשר להסביר כדלהלן: האבילות בתשעה באב, הישיבה על הארץ
היא החוט הדק המקשר את חיינו אל בית המקדש בתפארתו. מי
שאינו מתאבל על בית המקדש הרי הוא מנותק כליל ממנו. אין לו שום
קשר אליו ואין שום סיבה שיחזור אליו. הצער והיגון על החורבן
והשאיפה לבית המקדש, מקשרים אותנו לבית המקדש ונותנים לנו

סיבה לחזרתו של בית המקדש במהרה.שייכות אליו, וקשר זה הוא ה
אנו -ככל שהאבל גדול יותר, השאיפה יותר גדולה, והקשר יותר אמיץ

לבית המקדש. כשמגיע אותו רגע נורא, בשעה שפרצו שייכים יותר
שהםהלהבות ושרפו את בית אלוקינו, הצער והיגון כל כך עצומים, 

חזק זה, הינוקשר  – מקשרים אותנו בקשר חזק ביותר אל בית המקדש
גלות ונחמה, הובא בגליון משכן שילה) –(שיחות הרב פינקוס  הזמן הראוי ביותר ללידתו של המשיח.

 (א, א) אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל
אלה הדברים, כדבורים, מה הדבורה הזאת דבשה מתוק ועקצה מר, כך

ש" שהיהשואל ה"בן איש חי", מהו ה"דבו). -(דבר"ר אהן דברי תורה 
בתוכחת משה, ומהו ה"עוקץ" שהיה להם בתוכחות אלו? ומבואר על
פי משל, למלך אחד היה פרדס מרהיב עין, וכדי לשמור עליו, הציב את
כלבו בשער. באחד הימים עמד המלך בחלון ארמונו, ולתדהמתו הוא

רואה את אחד מאוהביו מתגנב לפרדס וקוטף פרי. לא עבר זמן רב עד
ת האיש, התנפל עליו, קרע את בגדיו ובנס הצליחשהכלב קלט א

להימלט. אחרי זמן מה, נכנס האוהב לבקר את המלך, המלך לא רצה
להוכיחו ישירות בפניו, כי לא רצה לביישו, מה עשה המלך, אמר
לאוהבו, כמה חצוף הוא הכלב שהעיז להתנפל עליך ולקרוע את בגדיך.

פו פניו והתבייש להסתכלהבין האיש שהמלך תפס אותו בקלקלתו, וח
בפני המלך. כך משה רבנו, ביקש להוכיח את ישראל, וחשב, אם אומר
להם ראו מה חטאתם במקום פלוני ומה עשיתם במקום פלוני, הרי הם
מתביישים. מה עשה, הזכיר להם ברמז, הזכיר להם את הטובות
שעשה איתם הקב"ה, כשבדרך אגב הוא מוכיח אותם. וכך אמר להם,

זכיתם אמנם לקבל מן, אבל יש בזה גם רמז לדיבור –דבר" "במ
שדיברו כלפי מעלה כשלא היה להם אוכל "זכרנו את הדגה אשר נאכל

אחרי שכבשתם את סיחון, ישבתם בשיטים וזכיתם –וכו'. "בערבה" 
לעושר, אבל העושר הביא אתכם לחטוא עם בנות מואב. וא"כ, בדבור

 (מדשן ביתך)  של משה היה גם דבש וגם עוקץ.

 (א,יא) ה' אלקי אבותיכם יסף עליכם ככם אלף פעמים
רש"י ביאר, שבני ישראל התרעמו על שמשה בירכם ב'אלף פעמים':
"אתה נותן קצבה לברכותינו?! כבר הבטיח הקב"ה את אברהם 'אשר
אם יוכל איש למנות'!", ענה להם משה: "זו משלי היא, אבל הוא 'יברך

–". וצריך להבין, מדוע משה בירכם 'משלו' אתכם כאשר דיבר לכם'
"אלף פעמים" לא פחות ולא יותר? וביאר ה'פנים יפות': דהנה, מצינו
פעמיים שהקב"ה הבטיח למשה להגדיל ולהעצים אותו: א. בחטא

ב. לאחר חטא המרגלים (שמות לב,י) "ואעשה אותך לגוי גדול" –העגל 
.(במדבר יד,יב)ום ממנו" "ואעשה אותך לגוי גדול ועצ –והמתלוננים 

ואע"פ ששני ההבטחות הללו לא היו אמורות להתקיים, מאחר
והקב"ה לבסוף לא השמיד וכילה את ישראל בעבור הבטחות אלו,

–מ"מ "כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה לטובה אפילו על תנאי 
. ומאחר ו"מדה טובה מרובה על מידת פורענות(ברכות ז.) אינו חוזר בו"

והיו שתי דיבורים של הקב"ה לטובה (רש"י שמות לד,ז) חמש מאות" פי
, לכן משה גדל והתעצם מישראל באלף פעמים. ולכן]בעגל ובמרגלים[

משה מברך כאן את ישראל "משלו" דוקא באלף פעמים, כי במספר זה
 (מתוקים מדבש) בדיוק הוא גדול ועצום מעם ישראל!

ר גם אתה לא תבאגם בי התאנף ה' בגללכם ויקצוף לאמ
 (א, לז) שם

מדובר כאן על חטא המרגלים ומשה אומר שבגלל חטא המרגלים
הקב"ה לא העלה אף אותו (משה) לארץ ישראל. וקשה הא הטעם
שמשה לא עלה לארץ הוא בגלל מי מריבה ולא מטעם המרגלים? וי"ל,
אומר החת"ס, דהנה מצינו ביומא שהמזכה את הרבים לא יהיה

והנה א"כ בלי חטא –יאמרו הוא בגהינם ותלמידיו בג"ע  בגיהנם, שלא
המרגלים משה היה עולה לארץ ישראל למרות חטא מי מריבה כי יש
את הטעם שלא יהיו הם באר"י והוא לא כי הוא רבם, אבל אחרי חטא
המרגלים שנענשו כולם שלא יכנסו לאר"י, אז ממילא ניתן להענישו על

לכן משה אמר שבגלל המרגלים גם הואמי מריבה שגם הוא לא יכנס, ו
 לא נכנס.



 ללמדך        
!הגוי מעריך את היהודי כשמקיים את מצוות התורה   

ז)-(א,ו כניו וגו' ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת"."ה' אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל ש

 לכאורה יש להבין: לשם מה הוצרך הקב"ה לומר לעם ישראל: "רב לכם שבת בהר הזה", וכי היה עולה על דעתם להישאר לשבת בהר סיני?!

 את התשובה לכך נוכל להבין באמצעות המעשה הבא:

נים מאחינו בית ישראל כבר נטבחו על קידוש השם. באחד המחנות עמדה קבוצת יהודים גדולה ניצבת תחת קני הרובים היה זה בשנות השואה האיומות. מיליו

ל. אותה שעה של קציני אס אס צעירים. מצב רוחם היה רע. כולם ידעו את אשר מצפה להם, ריח המוות עמד באוויר. בין האנשים היה גם הרבי מפיטסבורג זצ"

 עפיו, כשלפתע נישא קולו ברמה.הוא עמד, שקוע בשר

החל היתה זו שעת הדמדומים של בין יום השישי לליל שבת קודש הממשמשת ובאה. הרבי, כמו שוהה היה בבית מדרשו מתחת למנורות הנחושת הנוצצות, 

ם הצעירים. הללו שמימיהם לא ראו כזה פרץ מזמר בקול ובדבקות "לכו נרננה", לנגד עיניהם המשתאות של היהודים הדוויים, אל מול קני רוביהם של הרוצחי

 של קדושה, הביטו בתמהון ברבי המתפלל בדבקות, ולא ידעו את נפשם. 

ק. חלק והרבי ממשיך בתפילתו. עיניו עצומות, וכולו אחוז שרעפים. משהגיע ל"לכה דודי" גבר קולו והוא החל לשורר אותו בניגון הפיטסבורגאי הותי

 חרים לא. הפחד שיתק אותם, אבל האווירה היתה שלא מעלמא הדין.מהיהודים הצטרפו, רבים א

 ואז ניגש המפקד, ראש הכנופיה הנאצית, פניו קשוחות ודרגות תלויות לו על כתפיו, וסימן לרבי: "בוא הנה!"

ברבי שפסע מעדנות לכיוון המפקד,  לכולם היה ברור משמעותה של הפקודה. המפקד צמא הדם בודאי לא יבליג על חוצפה יהודית שכזו. הכל הביטו בחרדה

 ללא מורא וללא פחד. בליבם הם נפרדו מהרבי הקדוש, מן הסתם עוד זמן קצר יפגשוהו מן העבר השני בעולם שכולו טוב.

מאמין בו גם  את קולו הרועם של המפקד הנאצי לא ניתן היה לפספס: "אתם רואים את האיש הזה", פנה לחייליו, "זהו אדם קדוש המאמין באלוקיו! הוא

 כשחייו עלולים להינטל בעקבות כך. בו אל תגעו! באיש כה מאמין אין לכם רשות לגעת!" סיים את פקודתו, ושחרר את הרבי לחדרו. 

 זכה הרבי מפיטסבורג לשרוד את אימי השואה. לימים הוא עלה לארץ הקודש, והתיישב באשדוד שם בנה את חצרו. 

נאתם לזרע ישראל יונקים הם משדי אמם, כאשר רואים יהודי מקפיד על אמונתו וקיום מצוות תורתו, מתמלאים הם אליו הרי לנו, כי גם גויים אשר את ש

 ומכאן תשובה לשאלתנו: בהערכה עצומה.

עולם, לא יבינו אלו את עם ישראל היו סבורים שאת מצוות התורה יש לקיים על ההר בו נצטוו עליהם, הר סיני, שהרי מייד כאשר ירדו מההר ויפגשו באומות ה

 השתדלותנו והתעקשותנו לקיום המצוות. וכי מה לו לגוי ולמצוות התורה? האם יכול הוא להבין את אשר רואות עיניו?!

ר כנגד מחשבה זו דיבר אלינו הקב"ה בחורב: "רב לכם שבת בהר הזה". את מצוות התורה לא די לקיים כאן בהר סיני, בהיותכם רחוקים מהעמים אש

תפקידכם הוא לקיים את המצוות לעיני שכניכם הגויים, ואין לכם לחשוש שיזלזלו  –יבותיכם. בדיוק להיפך. "פנו וסעו ולכם, ובואו הר האמורי ואל שכניו" סב

 בכם בעקבות זאת, שהרי הדבר יוביל להערכה גדולה והבנה בגדלותו של עם ישראל.
 פרוינדליך זצ"ל)מאוצרותיו של הרב מרדכי ( 

    הכסף שנתקע במכונה                 
מעשה בשני בחורים, יעקב ואפרים, שנסעו באוטובוס לקברות צדיקים בצפון. במהלך הנסיעה, עשה נהג האוטובוס עצירת בינים. אפרים ירד  :שאלה

ר למטה, עשה עמי חסד, וקנה נא עבורי פחית קולה ממכונת לרכוש עבורו דבר מאכל, ויעקב שנשאר באוטובוס, קרא לו מהחלון ובקש: "אם אתה כב
מכונה. מחיר הפחית היה חמשה שקלים, ומאחר ובארנקו של אפרים היה רק מטבע של ל לך". אפרים הסכים בשמחה, וניגש המשקאות, כשתחזור אשלם

המטבע נתקע במכונה! הפחית לא יצאה, וגם לא  –? עשרה שקלים, הוא שלשל למכונה את המטבע, והמתין ליציאת הפחית והעודף. ומה קרה עכשיו
ל יעקב והודיעו בצער: "המטבע של העשרה שקלים שהכנסתי נתקע, והמכונה כאות הקלות של אפרים. אפרים חזר אהמטבע, גם לאחר כל הלחיצות והה

"העשרה  –תמה אפרים כנגדו  –"המטבע שלי?!" לא פלטה את הפחית". יעקב נענה ואמר: "מן השמים ימלאו חסרונך, צר לי על אבדן המטבע שלך". 
"הפחית שבקשתי לא עולה עשר אלא חמש. אך גם  –השיב יעקב  –שקלים אבדו לך, הרי הוצאתי אותם על פי בקשתך ועליך לשלמם לי". "ראשית כל" 

ם יעקב פטור לגמרי מתשלום, או שמא צריך לשלם מה הדין במקרה זה; הא –חמש איני חייב, כי בפועל לא קיבלתי את הפחית..." באים הנערים ושואלים 
: כשיעקב ביקש מאפרים: "תקנה בשבילי תשובהחמשה שקלים כדמי פחית, או אולי חיב לפצות את אפרים בכל הפסדו, ולשלם עשרה שקלים?... 

(על פי ס את המטבע למכונה על פיו של יעקב פחית", למעשה הוא הורה לאפרים להכניס עבורו מטבע למכונה, ולהביא לו את הפחית. נמצא, שאפרים הכני

(חו"מ יד, ה , וכבר ברגע הכנסת המטבע למכונה, חלה התחיבותו של יעקב להשיב את המטבע לאפרים. ודומה הדבר לדין הבא המובא בשולחן ערוך הוראתו)

, ואני אבוא אחריך", ושמעון אכן הוציא הוצאות והלך ראובן אמר לחברו שמעון: "הבה ונלך לדון בבית דין פלוני בעיר אחרת, לך תחלה אתהברמ"א): 
פיו,  לשם, אלא שראובן עצמו לא בא, וכעת תובע שמעון את הוצאות הנסיעה, שהדין בזה הוא, שכיון שסמך שמעון על דברי ראובן, והוציא הוצאות על

הואיל  –ו של יעקב, ולכן צריך יעקב לשלם לו. וכמה ישלם? אפרים הוציא את ההוצאה על פי –חייב ראובן לשלם לו הוצאותיו. והוא הדין לעניננו 
ממילא (עקרונית אפרים יכול היה לפרוט את המטבע לשני מטבעות של חמש), ב יולמשה השליחות היתה על פחית בשוי חמשה שקלים, ועל יותר מכך יעקב לא התחי

: יעקב ישלם לאפרים לסכוםולכן ישלם לאפרים חמשה שקלים בלבד. אי אפשר להוציא מיעקב סכום רב יותר מאשר שלח את אפרים לקנות עבורו, 
במקרה דנן לא התקיימה שלא חייב לשלם לו כלום. משום ש השיברועי מושקוביץ שליט"א ואילו הגאון רבי  .)3(הגר"י זילברשטיין, אחת שאלתי חמשה שקלים.  

והראיה שהרי אם לא היה מגיע בפועל ודאי שאין כלפיו שום  ,ו שאכן יצא והגיעולכן אין עליו כל תביעה. בשונה מדין מוציא הוצאות על פי ,השליחות
כונה.מה בעלאין לקונה להלין אלא רק על ולכן ת מה שלמעשה לא התבצע ילהכניס מטבע למכונה אלא לקנות פחכמו כן הכא ההוראה לא היתה  תביעה.

 רי

אנשים עמדו מאחרי איש  2אנשים עמדו מלפני איש אחד.  2קבוצת אנשים הלכו לטיול.                       
 אחד. ואיש אחד עמד באמצע. כמה אנשים יצאו לטיול?

 . לעונים על שתי החידות.2. כניסה להגרלה לתושבי פתח תקווה בלבד.  1תזכורת:                    . חליף סוסיםלה :התשובה לחידד   .ושמע אישה והחריש לה, זה הולך על הבעל  פר"ש:תשובה על חידה 
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ולכן אין עליו כל תב,השליחות
כמו כן הכא ההוראה לאתביעה.

רריריירירירי

                  
 חידה שבועית      

חידה על ושמע אישה והחר פר"ש:תשובה
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יבותיכם. בדיוק להיפך. "פנו וססב

בכם בעקבות זאת, שהרי הדבר יו

מעשה בשני בחורים, יע:שאלה
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ֲעָרָבה מֹול אֵ  ר ּבָ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהיַּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ה ֶאל ּכָ ר ֹמׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ּלֶ
אָרן ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהב:״לפי שהן דברי תוכחות ומנה   ין ּפָ סּוף ּבֵ

הדב  את  סתם  לפיכך  בהן,  המקום  לפני  שהכעיסו  המקומות  כל  רים  כאן 
לכאורה, מה ענין כבודם של  , רש"י)והזכירם ברמז,מפני כבודן של ישראל״. (

ישראל לכאן. הלא כך הדין נותן בכל תוכחה, שיהא המוכיח שוקל דבריו לפי 
דת הבנתם. שאם בלשון קצרה לא תהיה התוכחה מובנת, יש לו לפרוט ימ

אין   כך  ובין  כך  בין  הרי  מובנת,  היא  קל  ברמז  ואם  ולהבהירם,  החטאים 
להאריך. ומדוע תלה זאת בכבודם של ישראל.ברם, טבע העולם הוא, שכל  
כדי  קל  ברמז  ודי  מזכרונו,  מש  אינו  אדם  של  בחייו  ומכריע  חשוב  מאורע 

אודותיו. מה שאין כן כאשר המאורע הוא שולי ופעוט, נדחק הוא   להעיר לו
מזכרונו, ורק בסיפור פרטים רבים מהענין יוכל להזכר במה מדובר. עבור דור  
המדבר, דור דעה, כל חטא שחטאו היה להם למאורע נורא ואיום, ועמד לנגד  

ן, ומבחיל, עד שהיה די באיזכור קל של מקום הכשלו  תעיניהם כזכרון מבעי
ומיד הבינו למה הכוונה.זהו שאמר רש״י ״לפיכך סתם הדברים והזכירם ברמז,  
מפני כבודן של ישראל״, כי אם היה נזקק לפרט להם החטא על מנת שיבינו  
התוכחה, היה זה בזיון להם, כאילו שהחטא נחשב אצלם אך לדבר פעוט, 

דברים  ה   אמירתשאינו תופש מקום בזכרונם. אבל עתה שבאמת הספיק עבורם  
ברמז בלבד, הרי זה לכבודם של ישראל, שיודעים להעריך חומרת המעשים 

 )   בשם רבי יוסף ליב ננדיק  "פנינים משולחן גבוה"(.הנזכרים
 

יֶכם: ָראׁשֵ ּבְ יֵמם  ַוֲאׂשִ ְבֵטיֶכם  ְלׁשִ ִויֻדִעים  ּוְנֹבִנים  ֲחָכִמים  ים  ֲאָנׁשִ ָלֶכם   רבי ָהבּו 
 תכונתם את המחיש   ל"זצ "יחזקאל חזון" בעל ,סלוצק ד"אב ,אברמסקי יחזקאל

 בדרך ,העם משאר יותר הרבה לראות ומטיבים למרחק הצופים ישראל גדולי של
  ,מסויימת מנקודה מטר מאה של במרחק העומד אדם לעצמינו נתאר :זו

 ואינו  ראיה קצר שהוא משיב הלה ?הנקודה את רואה אתה האם אותו ושואלים
 טובה שראייתו  אדם מביאים כך אחר .מטר משלושים גדול יותר למרחקרואה
 עוד מביאים כך .בלבד  מטר ארבעים של לטווח מוגבלת ראייתו גם אך ,יותר
 תשעים או משמונים  יותר לראות מצליח אינו מהם  אחד ואף ,אדם בני  המוני
  ממנו המרוחקת בנקודה להבחין שבכוחו ,ויחיד אחד אדם מגיע לבסוף    .מטר
 לראות  לעולם יצליחו לא כן לפני כוחם את שניסו המונים אותם כל .מטרים מאה
 מגיע אינו ראייתם  כח סוף סוף שכן ,יחד יתאגדו אם אפילו ההיא הנקודה את

 .הדור גדולי של ראייתם לכח באשר הדברים פני הם  כך .מטר מאה של למרחק
 ומביע ,כנגדם העומד ,הדור גדול דברי את  לסתור יוכלו  לא  אדם בני המוני
 סכנה מהווה שלדעתו מסויים דבר על יצביע הוא אם .מדעתם   השונה דעה

  רואים איננו" :באומרם ,יביעו שהם מנוגדת לדעה משקל  כל יהיה לא  ,רוחנית
  .קצרה העם פשוטי של ראייתם ואילו ,למרחוק ומביט  צופה הוא כי ."סכנה כל

 בהם)  שיש  (חיים
 

ם ֶצֶדקָוֲאצַ  ַפְטּתֶ ין ֲאֵחיֶכם ּוׁשְ ֹמַע ּבֵ ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ׁשָ ה ֶאת ׁשְֹפֵטיֶכם ּבָ רבי    .ּוֶ
 : אחד מבני ביתו  ל ידיענשאל    ,ביום היותו בר מצוהזי"ע  יהונתן אייבשיץ  

ורק היצר    ,מכיון שעד היום יום מלאות לך י"ג שנה לא היה בך היצר הטוב
עליך להשפיע  ביקש  הרע    ,הרע  היצר  אליך  בא  כאשר  נוהג  היית  כיצד 

ר היה בא יצר הרע  כאש   :השיב הנער החכם  . במה היית דוחה אותו  ,לפתותך
 "ושפטתם צדק  ...   " שמוע"כתוב בתורה  , כך הייתי עונה לו    , ומנסה לשדלני

הרי זו אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל   (סנהדרין ז.)ועל כך אומרים חז"ל  
ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין    ,דין קודם שיבוא בעל דין חבירו

דחיתיו    ,הנער כמנצחהתלהב  ,בהלכה מפורשת זו  ,קודם שיבוא בעל דין חבירו  
הרע  יצרי  לו  ,את  אמרתי  שידוליך  ,שתוק  : וכך  את  מיד  לפי   , והפסק  שכן 

ואף לי אסור לשמוע את טענותיך לפני  ,ההלכה אסור לך להשמיע את דבריך  
רק כאשר יהיה אף הוא נוכח ,הלא הוא היצר הטוב    ,בוא בעל הדין השני

 .(טללי אורות) ואשפוט עם מי משניכם הצדק ,במשפט תוכל להשמיע דבריך

של רבי יעקב מוצפי זצ״ל על חורבן בית המקדש וגלות  בכיותיו ואנחותיו 
השכינה. תסמר שערות הראש בעלותינו על זכרוננו כיצד ערך סדר "תיקון 

לב,   חצות" על יד הכותל המערבי ובבית הכנסת, בבכי רב ואנחות קורעות
וכל המשתתפים התעוררו עד דכדוכה של נפש ממש, ובאו מתוך כך להבין 

כל המתאבל על ירושלים זוכה "תענית ל׳:)  (ולדעת פירוש דברי חכמינו ז״ל  
כי ראינו שהיה כל כולו נשבר ונתרוצץ כאילו עכשיו נחרב    "ורואה בבנינה
 ) רי עלה מבבלא(.הבית על פניו

 

פעם אחת, בליל תשעה באב, לאחר שגמרו תפלת ערבית וקריאת איכה, יצא 
רבי אליהו לופיאן, בעל ה״לב אליהו״ זצ״ל מבית המדרש, ויצאו התלמידים  

וישב על לה חשבו שהולך הוא לביתו, לפתע סטה מדרכו והלך  יאחריו. בתח
ר, כי היה אותו אבן אחת, וסברו הרואים שרוצה לפוש קמעה או לשאוף אוי

אליהו זמן מה, ואח״כ החל לדבר, ואמר שיחה   בי יום חם ביותר. כך ישב לו ר
הח עניני  על  והאבנים  ושלמה  הקרקע  על  סביבותיו  ישבו  והתלמידים  רבן. 

שמסביב, ודיבר כך שעה ארוכה כשאור קלוש מאיר את המקום, והרושם אצל 
 )לב אליהו (.רבןו נן על החהתלמידים היה כאילו יושב לפניהם ירמיהו הנביא ומקו

 

עוד היום זוכר אני את רושם הנסיעה  צבי הירש מאשינסקי ממונסי:  ר'סיפר  
מ״ספרינג   תש״ו,  באב  תשעה  ערב  שנים,  יובל  לפני  וואלי"   -שלי 

יהודה   יקותיאל  רבי  של  קדשו  במחיצת  להיות  כדי  ל״ויליאמסבורג", 
קלויזנבורג, זצ״ל, ביום התענית, ולראותו מקונן   -  צאנזהלברשטאם, אב״ד  

על החורבן וגלות השכינה... כל הדיותות והקולמוסין לא יספיקו בכדי לתאר 
את המעמד המזעזע, כשהרבי זי״ע אמר ברבים את ה״קינות" בקול מרוסק 
ובשברון לב נורא, ועיניו יורדות פלגי מים, וכל גופו שח עדי עפר ומפרכס 

מרוב צער ויגון... לא ראיתי מימי אדם מתאבל כל כך על חורבן    כמו בעווית
מקונן  כשהוא  הנביא  ירמיהו  את  לפני  אני  שרואה  דימיתי  המקדש...  בית 

בליל תשעה באב, כשנכנס ר׳ יקותיאל יהודה לבית המדרש, אפשר  "איכה"!
היה לקרוא מגוילי פניו, עטופי היגון, את מלוא העומס על שבר החורבן וצער  

פעמים באמירת ה״קינות", היה משתרע על הארץ בכל מלוא שכינתא בגלותא.
קומתו, מעולל בעפר קרנו, מתייפח בבכי מר וגונח מלבו, כאדם שחרב עליו 
כל עולמו. גם כשהזקין ושב, אפילו כשהגיע כבר לגבורות, וחולשתו הגופנית  

ר כה להבליג ביום זה על המכאוב האיום של הגלות עליו, לא עצ התגברה 
לים במגילת יסח אחד מן המסתופפים בצלו: כשיצאו מפיו המוצרות ישראל.

"אני הגבר ראה עני בשבט עברתו", היה דומה עלי, מבלי להגזים, כאילו איכה  
לסיום  כשהתקרב  זאת,  לעומת  לפנינו.  ומקונן  ניצב  עצמו  הנביא  ירמיהו 

" והגיד בנעימה מבטיחה את פסוקי הנחמה, הרגיש כל הקהל סביבו ה״קינות
הרגשה חיה, כאילו המלים קורמות עכשיו עור וגידים, והנה הנה בית המקדש 

 ) לפיד האש(.של אש יורד לעיניהם מן השמים
 

ה מתלמידי  אחד  שהיה  המבורגר   נובומסטר  משה  סופר"רבי  זיע"א    "חתם 
סקרן  הייתי  בחדרו,  סופר  החתם  התבודד  באב  תשעה  בערב  פעם  מספר: 
מאוד לדעת את סיבת התבודדותו, כי הלוא ידעתי שבערב תשעה באב אחר  

ר הלכה ולא בחיבור תשובות לשואלים, העזתי  הצהרים אינו עוסק לא בדב
לעיני, איש  שנגלה  המחזה  נורא  ומה  המנעול,  חור  דרך  והצצתי  ברבי  פני 
כוס אשר  האלוקים יושב ומקונן על חורבן הבית, על ידו מונח ספר ובידו 
לתוכה הזיל דמעותיו עד שנתמלאה, ובשעה שישב לאכול סעודה המפסקת 

ְדָמעֹות  לגם מכוס הדמעות, לקיים מה   ֵקמֹו ּבִ ׁשְ ְמָעה ַוּתַ ם ֶלֶחם ּדִ שנאמר ֶהֱאַכְלּתָ
ִליׁש::(  זכרון למשה)     ׁשָ

 

של   תלמידו  סופר"גם  לירושלים ה"חתם  לימים  שעלה  דייטש  שמעון  ,רבי 
המפסקת  הסעודה  בשעת  באב  תשעה  בערב  פעם  מצאוהו  רבו.  בהסכמת 

 והשיב:ו.?" שאלוהו חבריהענין  השהוא טובל את פתו בכוסית של דמעות. "מ
 ) (ירושלים של מעלה . "כך נהג מורי ורבי החתם סופר" 

39553  

ַּב ְרֵּדן ּיַּ ַה ְּבֵֵעֶבר ָרֵאל ִיׂשְ ָּכל ֶאל ה ֹמׁשֶ ִּדֶּבר של רבי יעקב מוצפי זצ״ל על חורבן בשר

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן

 דברים      



 ז

 
זצ"ל יגן  ניסים  בכאב  ,רבי  מתבטא  יום    ,היה  מהו  מתבוננים  שלא  אלה  על 

פעמים ואני נמצא בבית הכנסת ביום ט' באב "  ,וכך היה אומר:"תשעה באב"
יושבים מובטלים ללא  ש אנשים ששם ישנם , " מושב זקנים"ואני מרגיש כמו ב,

 .(דורש טוב)  "ושואלים מתי יגיע האוכל,עם נעלי בית ,מעש 

 
 

כפיים בשחרית בתשעה באב , כיון שאין שאילת   שאין הכוהנים נושאין  טעם
 ) "דגול מרבבה"   (,שלום בתשעה באב ואיך יאמר "וישם לך שלום

 
 

ידוע ומפורסם היה לכל אומות העולם שכלל ישראל הם, ורק הם, בניו של 
בורא העולם ־ הם עמו וצאן מרעיתו. לכן "לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי 
תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים" [איכה ד, יב], כי כשם שבדורנו לא 

גדולה המעצמה ה  -יעלה על הדעת שמדינה קטנה בעולם תכבוש את אמריקה  
בעולם, כך באותו דור לא ניתן היה להעלות על הדעת כי אומה כלשהי תצליח 
להכניע את האומה הישראלית, מאחר ובאותה תקופה כלל ישראל היו בדרגה  

לתארה שאין  אחד    (.מרוממת  שם  לומר  כח  היה  יהודי  כל  ביד  לדוגמא;  אחד  פרט  ונציין 
משמותיו של הקב״ה, להוריד מלאך אש ולנצח את האויב [מטעם זה בשעת החורבן מבואר בחז״ל 

  לאכים, כי בלא שכשבקש הקב״ה להגלות את בניו ע״י נבוכדנאצר היה עליו להחליף את שמות המ

בקושיה מופלאה זו, בעצם, פותח   )מול כל יהודי] ,נבוכדנאצר היה נחשב כקליפת השום    זה,
ישראל: "איכה ישבה -ירמיה את המגילה המקוננת על חורבן ירושלים והכלל

רבתי בגויים שרתי במדינות היתה למס".    יר רבתי עם היתה כאלמנהבדד הע
שאלתו של ירמיה, שאין עליה תשובה, היא: כיצד יתכן שהעיר הגדולה מכל  
ערי מדינות העולם, אשר כל יושבי תבל היו מתבטלים בפניה, נעשתה בזויה 

 ש רועל ירושלים זה דבר קשה, אין לנו כל השגה מה פילהתאבל        ...ושפלה
, לעיוור מלידה יש יותר השגה בצבעים ממה שלנו יש השגה איזה  "ירושלים"

אושר היה לנו כשהיה לנו את ירושלים. אין לנו מושג מה פירוש ששואבים 
של    רוח להרגשה  אותנו  לקשר  יכול  באב  תשעה  יום  תנא.  זה  מה  הקודש, 

איזה  "המתאבל על ירושלים".נתבונן בקינות, נבכה על שבר עם ישראל, נראה  
יסורים נוראים עברנו, נראה מה המושג של עשר שנים בסיביר, חמש שנים 
במחנות בפולניה, נחשוב על הרוגי ביתר, אין לנו מושג איזה נהרות דם היו  
שם כפי שמתארים לנו חז״ל. כך אולי נוכל קצת להבין, נבין מה קורה כאשר 

, לפי זה נקבל יש ריחוק מה׳, כאשר יש ביטול תורה, כאשר ישנה שנאת חנם
אולי קצת השגה איזו מעלה היתה לירושלים, איזו מעלה יש לקירבה לבורא 
עולמים.ישנה מליצה שאומרת שביום כפור למי יש זמן לאכול ובתשעה באב 
מי יכול לאכול. המליצה הזו היא רק חצי אמת, כי אם נבין טוב את המשמעות  

לאכול. תשעה באב זהו  של תשעה באב, נגיד גם על תשעה באב: למי יש זמן  
. אס נעשה את העבודה הזאת כמו שצריך, נצעק את הצעקה "עבודה"יום מלא  

כמו שצריך, לא רק נסתכל מתי ייגמר הצום, לא נסתכל על החיים של היום  
אלא נתגעגע לחיים של פעם, אזי, כבר בחצות היום נוכל לקום, נוכל ללבוש 

קשר עם בורא עולם, כי יש לנו את התפילין, נוכל להתנחם, כי יש לנו כבר  
 ) זצ"ל (רבי שמשון פינקוס  בקרוב לבנין בית המקדש  תקוה שנזכה

 

ואדם    ,הומקיים מצ  ,שאדם אחד לובש אותו  ,בגד אחד  יתכן  איך  שאלה:
 ?עובר עבירה את  אותו בגדשילבש  אחר

 

כהונהבגד  תשובה: לזר  ,י  כהן  , אסור  מצוה,ללובשם    ,שאינו  זה  .  ולכהן 
 ) קובץ חידו"ת (

 

ִמינּו: בספר ״מרביצי   ...לּוֵלי ה'   ְסֹדם ָהִיינּו ַלֲעֹמָרה ּדָ ְמָעט ּכִ ִריד ּכִ הֹוִתיר ָלנּו ׂשָ
בעל   על  מסופר  ומוסר״  הלוי״  תורה  סולובייציק   רבי  ׳׳בית  דוב  יוסף 

הרבנות   כסא  על  דוב  יוסף  רבי  ישב  שנים  לעשר  העיר זצ״ל:קרוב    של 
עזב את העיר  "סלוצק" כסא הרבנות "סלוצק". בשנת תרל״ד בערך  , ואת 

כשהוא משתכן דרך עראי בוורשא בירת פולין. על נסיבות עקירתו מסלוצק 
של   רבה  הרב״  ״בית  בחוג  שהדברבידוע  סירובו ריסק,  מרוב  נתגלגלו  ים 

אחד   היה:  כך  שהיה  פנים.מעשה  להם  ולשאת  העשירים  בפני  להתרפס 
הנגידים בעיר, רחוק מתורה, שמלאו לבנו שלוש עשרה שנה, ערך לכבוד  
המאורע חגיגת פאר, והזמין אליה קרואים הרבה. כדי להוסיף יוקרה ביקש 

וחדת שתביאו להשתתף במאורע, ושכר למענו כרכרה מי  העירגם את הרב  
אל הטרקלין. כשבא הגביר עם הכרכרה לקחת את הרב, התענין רבי יוסף 
דב ושאל כבדרך אגב: ״מה דרשה יאמר חתן הבר מצוה ? נבוך הגביר ומשך 
כתפיו: ״הלא יודע רבי, הזמנים השתנו, הילדים של היום לא דורשים״. ורבי 

הב שאין  ״חגיגה  בהחלטיות:  תיכף  ומודיע  מקשיב  דב  דורש יוסף  ר־מצוה 
אחד   יהודי  נכח  מעמד  אלך!״באותו  לא  לצים.  מושב  היא  תורה,  בדברי 

, עני בן טובים, שחגג גם כן באותו יום את חגיגת ה׳׳בר "סלוצק"מתושבי  
מצוה״ של בנו. האיש בא לקבל ברכה ותו לא. איש כמוהו לא ימצא עוז 

שישא בנפשו להטריח את הרב שיבוא לסעודת מצוה שעורך בביתו, מי הוא  
את עיניו לגדולה כזאתי אולם, בשומעו את חילופי הדברים שעברו עכשיו 
בין הרב לעשיר מלאו לבו להתקרב עד לכסאו של רבי יוסף דב ויען בקול 
מבויש: ״שמא יואיל רבנו להשתתף בבר מצוה של ילדי, שהוא לומד תורה,  

״אליך וישמיע גם פלפול לכבוד היום״. מיד צהלו פניו של רבי יוסף דב:  
אבוא, אל בנך אשר לומד תורה״, ותוך כדי דיבור התרומם מכסאו ולבש את 
מעילו העליון לילך אל שמחת העני.פני העשיר חפו. הוא התכונן לנחול כבוד  
בעיני חבריו הקרואים, והנה צפוי לו בזיון גדול. הוא הפציר ברבי יוסף דב: 

חנות כיד המלך, ״הלא אין אדם טורח בסעודה ומפסידה, הנה ערכתי שול
וכל המסובין יושבים ומצפים לבואו של הרב, מה אגיד להם?״ אך כל דבריו  
היו לשוא. רבי יוסף דב היה נחוש בהחלטתו: ״לא אלך לשמחת בר מצוה 

לך אל בית העני.העשיר שב לאחוזת מרעיו וסיפר להם את הבלא דרשה!״ ו
ממעמד נחות   כל אשר קרהו, כי הכלימו הרב, וכי נתן עילה לאדם פשוט

הנגידים   חמת  בערה  בקלונו.  "להתכבד  עד    "סלוצקשל  דב  יוסף  ברבי 
להשחית עד שזממו להינקם בו בדרך מקורית, על ידי שהעבירו בעיר קול 

על בעל   בעונשיםאזהרה שלא יהין אף איש להשכיר לו בית דירה, ואיימו  
מיד  הדירה לפנותו  שיכריחנו  עכשיו,  עד  בו  לאו  שהתגורר  ואם    ירדו   —, 

לחייו.מתוך שהיתה אימתם מוטלת על רוב האוכלוסיה, יצאה מזימתם לפועל. בעל  
בא והודיע לרבי יוסף דב בקול רועד כשהוא מבקש את סליחתו אלף פעמים    הדירה

כי אנוס הוא להוציאו מהדירה, והרב הבין למצבו. ״אין בך אשם. הס עלולים להכרית  
אח דירה  אחרי  לחפש  כשיצא  אמר.  לחמך״  פת  דב  את  יוסף  לרבי  נתחוור  רת 

אין בו האומץ להמרות פיהם,    "סלוצק " שהמתנכלים הפליגו במעשיהם, אף יהודי ב
גוי מבטן    -וסופו להשאר ללא קורת גג לראשו. בנתיים נודע הדבר למושל המחוז  

ומלידה, שהעריץ את הרב והתרגש למשמע השערוריה, ומיהר לשלוח להודיע לרבי  
ה חנם אין כסף בת עשרה חדרים. הרב שפט בדעתו  יוסף דב שמעמיד לרשותו דיר

  , הזדרז לצאת מהעיר  - שמצב כזה גובל בחילול השם, ואחר שהודה למושל על נדיבותו  
  (ילקוט לקח טוב)      ה לצמיתות..בז עו

   " "" " 

 "" " " 

   "" "" 

  "
ק

 "" 

  החוכמה לנשמה ,כמאכל לגוף ( אבן עזרא)   
 מי שאינו נשמר מן הרכילות, לא יזהר בהסתרת סוד.(רבינו יונה)  

 תזכור את בוראך בשלוותך. תמצאנו בעת צרתך.(דרכי החיים) אם  
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תודה מראש!!!

  הבית השלישי כבר כמעט כמעט בנוי... אז למה לא לשמוח??
לאלפיים שנה בגלות... ועשינו משהו בגלות!!! עם ישראל לא נרדם בשמירה... כלל ישראל העמיד דורות  אנחנו כבר קרוב

שלימים של תנאים ואמוראים ותורה שבעל פה... ותחשוב שכל בית יהודי שנבנה בקדושה ובטהרה זה בניה של עוד אחת 
ן בונים את הבית השלישי... בכל מסירות נפש למען מחרבות ירושלים... בקיצור: מיום שנחרב הבית השני... אנחנו כל הזמ

 היהדות... בכל שמירת עיניים... בכל דף גמ'... בכל בית יהודי שנבנה.. ואנחנו כבר בונים אותו אלפיים שנה!!!
בשמים לתפארה... ואם אם ככה... מסתמא אנחנו כבר ממש בסוף סוף הבניה... הבית השלישי כבר מסתמא כבר מזדקר 

נכון לעת כתיבת שורות אלו המקדש עדיין לא ירד מהשמים כנראה שחסר פינישים ממש ממש קטנים... אולי הכליא עורב 
שם בגג ההיכל... אולי כמה חורים קטנים בבנין... אבל הבית השלישי כבר מתנוסס בשמים לתפארה!!!! אם ככה: מישהו 

 שאל אותי בזהירות:
קא בימים אלו... היינו אמורים להתמלאות בעידוד ושמחה?? כי דווקא מהסיבה שאנחנו מתאבלים ועוסקים לכאורה דוו 

כעת בבית המקדש!!! היא היא!! זה הזמן להסתכל בסיפוק על התקדמות הבניה שכבר מאחורנו... להסתכל בעיני רוחנו על 
וטו מסירת מפתחות... אוטוטו מקבלים טופס שבע הבנין שכבר נבנה... ולשמוח שהנה... אנחנו קרובים מתמיד... אוט

 עשרה... 
 מה אתה אומר על השאלה הזו?? השאלה הזו תפסה אותי... כי יש בזה משהו מאוד נכון... 

סו"ס כלל ישראל עשה משהו באלפיים שנה... בנינו... ומסתמא זה באמת בנוי... אז נכון שעדיין לא... אבל כמו שצריך 
 ... למה לא להסתכל בסיפוק על בית כמעט בנוי??להסתכל חצי כוס מלאה

 אז מה התשובה?? לא יודע... ישפטו הקוראים... אבל אני אגיד לך רעיון מעניין שעלה לי... 
אין הכי נמי!!! באמת ככל שנוקפים השנים... יש סיבה להתמלאות בסיפוק ובעידוד על הבית שהולך ונבנה כל הזמן... 

דול...   לך תשאל פועל בנין מתי יותר קשה לו לעבוד... האם בשלב הראשוני של היציקת בטון של אבל!!!! כאן מגיע האבל הג
הבנין... או כשהשלד של העשר קומות כבר עומד על תילו... פשוט וברור שכשהשלד כבר עומד על תילו זה הרבה הרבה יותר 

 קשה!!! 
מה הראשונה... ולשם צריך כעת לסחוב מאתיים בלוקים... אם אנחנו אוחזים כעת בסה"כ בקו ולמה?? מסיבה פשוטה מאוד:

בלוקים מכאן ועד  200מדרגות... אבל תחשוב שאנחנו כבר אוחזים בקומה העשירית... וצריך כעת להעלות  9נו... זה בסה"כ 
ה מסתכל כמובן שיש פה יאוש ותקווה שמשמשים בעירבוביא... כי מצד אחד כשאת זה יאוש מוחלט!!! הקומה העשירית... 

על הבנין המתנוסס לתפארה... זה זריקת מרץ... הנה... אנחנו כבר קרובים לסוף... עוד שניה גומרים... זה מאוד מעודד... אבל 
כשאתה מסתכל כעת אחד על אחד... כשאתה עומד כעת מול העשרים בלוקים ולחשוב שצריך לטפס איתם תשעים 

 מדרגות זה קקקשה!! זה אוי אוי אוי....
כשמגיעים לתשעה באב וחושבים על הבית השלישי שכבר מזדקר לגבהים ואוטוטו  שזו ההגדרה של המצב שלנו כיום... יתכן

 ותגלה ותראה מלכותו עלינו... זה בהחלט עושה הרגשה טובה... וזו באמת סיבה להיות קצת פחות אבלים מפעם...
ככה תר מתקדמת... דווקא ככל שאנחנו מתקרבים לפיניש... דווקא ככל שהבניה יו אבל אבל אבל!!! יש גם צד שני למטבע...

אנחנו כעת עומדים פה למטה עם בלוקים ולך תעלה אותם עד למעלה מעלה... מי... מי יעלה בהר ה'   העבודה יותר קשה!!!
ית המקדש פעם האבלות היתה על בעיקר על ב באמת יותר נקודתית מפעם!!!!הגבוה הזה... מי יצליח... האבלות היום היא 

שהיה ואיננו!!!! ואילו היום האבלות היא פחות על בית המקדש... כי בית המקדש נו... הוא כבר בנוי... הוא באישורים 
הסופיים... האבלות שלנו בעיקר מתמקדת כאן!!! למטה!!! אני עם המריצה ועם הבלוקים...  על התפילה שלי שנראית כמו 

' ולהגיע עד למעלה... האבלות מתמקדת בעיקר בתשתפכנה אבני קודש בראש כל בלוק... ועל הקושי שלנו לעלות בהר ה
... נדרש מהם להפגין נאמנות לקב"ה בקנה מידה של טיפוס עד גגו 2021חוצות... ולחשוב שהאבנים האלו שנזרקים בדור 

. והקב"ה נותן בו אימון ברמה של של היכל... כן... כל צעיר בימינו... הוא אבן קודש שמתגלגל בבין הזמנים בראש כל חוצות..
יוסף הצדיק לטפס עד הפסגה הכי גבוהה... וכל זה בלי מנוף!! בלי עזרה מבחוץ... לבד לבד... זה!! זה עיקר האבלות שלנו!!! 
באחד על אחד... מול שורת הבלוקים האחרונה שצריכה להגיע עד שם למעלה... ואני נאנח ואומר: מי יעלני את כל המדרגות 

... (זה כבר מיועד למי שגר בעיר עם מדרגות...) כן... זה כמו בסוף צום... מתי יותר קשה בתחילת צום או בסוף צום?? האלו
זה בעיקר יאוש... יש עוד המון שעות עד סוף הצום... אבל בשעה האחרונה של הצום זה מצד אחד מעודד... אבל  תלוי!!! בתחילת הצום

נו... אז איך באמת??? איך נגיע עד הגובה הזה??  זה בדרך כלל הולך ביחד!!! זה תוקף התענית... דווקא עכשיו זה השעה הכי קשה...
 בשלמא באתר בניה יש מנוף... אבל בבית המקדש כידוע אסור שיכנס כלי ברזל??

תבנית בקדושה... ונערה ששומרת על קדושת ישראל... הרי זה שבחור ששומר על עצמו  אז איש בשורה אני: הגמ' בפסחים אומרת בפירוש
מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה היכל בימיהם... נו... ואיך?? אז יש מחלוקת במדרש: רבי יהודה סובר: שמי ששמר על קדושת  היכל!!!

ובר: שמאתיים אמה, וראב"ש ישראל עתיד להיות גבוה מאה אמה שנאמר: ואולך אתכם קוממיות (מלשון קומה מאה) אבל רשב"י ס
אמה... בקיצור: יש מחלוקת באיזה גובה המנוף יהיה... אבל הצד השווה שבהם שזה יהיה מנוף אנושי!!! מי  300חולק על אביו: ואומר 

עם העיניים למעלה ולא לצנוח צניחה חופשית עם הרדידות של דורנו... הוא בעצמו יתרומם ויתרומם  שיעשה הכל להישאר מרומם
 יתרומם למעלה למעלה... אל דאגה... ותגביה קרננו למעלה!!!ו
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 זה יקרה ברגע!!! וזה יכול לקרות כל רגע!!!!
יש מעשה בגמ' גיטין (נז) על מרתא בת בייתוס שהייתה עשירה מופלגת וכשהתחיל הרעב בירושלים היא שלחה 

וחיפש ולא מצא, חזר אליה ואמר: פת נקיה אין, אבל פת  את העבד לקנות פת נקיה... הוא חיפש פת נקיה... חיפש
קיבר עדיין יש... טוב... אז תחזור לשוק ותביא פת קיבר... עד שהוא הגיע לשוק... זהו!! אזל!!! אין כבר פת קיבר... 

ק ותביא שוב הוא חזר אליה... פת קיבר כבר אין... אבל קמח שעורים עדיין יש... ראיתי שיש... נו... אז תחזור לשו
קמח שעורים... שוב הוא חזר לשוק... ועד שהוא הגיע זהו... גם זה נגמר... ואז הלכה מרתא בת בייתוס בעצמה 
לראות אולי בכל זאת היא תמצא משהו לאכול... ולא מצאה... וכאן יש מדרש שמוסיף שהיא הוציאה את כל הכסף 

 ות בזה אז מה יש לי מכסף וזהב ונפלה ומתה....והזהב שלה וזרקה ברחובות ואמרה: אם קמח שעורים א"א לקנ

איזה עבד שלעפער וחסר תושיה... בקשתי ממך  כשקראתי את המעשה לראשונה... תנחש מה עמד לי על הלשון...???
לבד שאם אין פת נקיה מביאים פת להביא לחם הבייתה... אז ביקשתי פת נקיה ואין... אז תהיה יצירתי ותבין 

 קיבר... ואם אין פת קיבר אז מביאים מה שיש... למה אתה חוזר אלי כל פעם מחדש ואדהכי והכי השוק התרוקן??

חז"ל רוצים להמחיש עד כמה  אבל לא!! שמעתי ביאור בעניין הזה שלא לחינם חז"ל מביאים את התיאור הזה....
ו עבד שהלך לקנות פת נקיה ו... ולא מצא... הוא לא האמין לעצמו... מה... אין המצב היה הזוי ובלתי נתפס!!! אות

לחם?? ו... ועוד למי?? לעשירה של ירושלים שמוכנה לשלם על זה כל הון שבעולם??? כשהוא חזר למרתא.. כל 
ר והמציאות הדרך רעד מפחד שהיא לא תפטר אותו... השתגעת?? מה... אין לחם?? לא יכול להיות... ואז הוא חז

טפחה על פניהם שזה מה יש!!! ואז הוא שוב חזר לשוק ולא האמין למראה עיניו... מה... כבר אין פת קיבר?? מה... 
רק לחם שעורים?? לא יכול להיות... בקיצור: כל שלב נוסף בהיקף של המיצר והצוקה שהיה בירושלים היה כ"כ 

גדול ולהבין לאן הולכים פני הדברים... עד שלא ראו את זה בלתי נתפס ולא יאמן... שאי אפשר היה לפתוח ראש 
 בעיניים... 

אם היו אומרים לי את הוורט הזה לפני שנה וחצי לא הייתי מבין את זה... אבל אחרי  אתה מבין את הוורט הזה???
בפורים הקורונה אני מבין את זה מצוין... אתה זוכר שחזרנו הבייתה ואמרנו: המשטרה לא מרשה לעשות טישים 

יותר מחמש מאות אנשים?? זוכר איך שגיחכנו על זה? ואחרי שלושה ימים מה קרה?? פתאום הודיעו שאסור 
לעשות חתונות יותר מעשרה אנשים... מישהו האמין לעצמו שכזה דבר יכול לקרות...?? זוכר שחזרנו הבייתה ואמרנו 

ואחרי שבוע הבתי כנסיות נסגרו ושוב לא האמנו...  שבבית הכנסת מותר רק עשרים מתפללים... וכולנו לא האמנו...
ולא חלף שבועיים ומצאנו את עצמנו מתפללים במרפסות... בעל קורא בקומה השניה, כהן בקומה רביעית, לוי 
בפרגולה של הקומת כניסה וכו'... כל שלב נוסף בהתפתחות של הקורונה זה היה בלתי נתפס... חודש לפני כן אף 

א את עצמנו בכזו מציאות הזויה!!! אם ככה, אני כבר מבין גם את העבד של מרתא בת אחד לא חלם שנמצ
בייתוס... העשירה של ירושלים בסה"כ רוצה פת נקיה... מה כבר יכול להיות??? לא ביקשתי ארבע מאות ביצים 

אמרתי לאשתי: אין ביצים לפסח... אני בסה"כ רוצה שלוש ביצים לחביתה... ו.. ואין!!! זוכר את זה??? חזרתי הבייתה ו
מדיום... אז תלך תביא לארג'... עד שחזרתי להביא לארג' נגמרו גם הביצים שמא'ל... נו... זה היה שלעפעריות 

עומדת העשירה של   אז זהו!!!! זה מה שקרה בירושלים!!!!מצידי?? לא!! פשוט לא האמנו שזה יכול לקרות... 
יא לוקחת את כל הכסף והזהב שלה ומשליכה ברחובות ואומרת: אם ירושלים שיש לה כסף וזהב כמו מים... וה

בחצי מיליון דולר!!!! אני לא יכולה לקנות קמח שעורים... אז מה יש לי מזה...  עד כאן אגדות החורבן במסכת גיטין 
 שאנחנו נלמד בתשעה באב... 

 כעת כלפי מה הדברים אמורים??

למרתא ואמר לה: לא השגתי לה פת נקיה... באותו הלם אתה תרוץ  ובאותו הלם שהעבד חזר מידה טובה מרובה!!!
הבייתה ותגיד לאשתך בדמעות... מצאתי אותו... את הבן האובד שלנו... מצאתי אותו בבית מדרש יושב ולומד בכזו 

ר... מתיקות וחשק... לא הייתי מסוגל להפריע לו... באותו הלם שהעבד חזר בידיים ריקות ואמר: לא מצאתי פת קיב
באותו הלם אתה תמצא את עצמך נשאב לבית המדרש ומסוגל ללמוד שבע שעות בלי הפסקה... אתה תהיה בהלם 
איך לפתע תמצא את עצמך שומר פיקודיו וחוקיו יתברך בלי עצב ומתפלל בכיסופים נוראים את התפילה שפעם 

'והלכו אלייך שחוח כל מענייך, והשתחוו  היה לך כ"כ קשה להתרכז בה... אנחנו לא נאמין למראה עינינו לראות איך
על כפות רגלייך כל מנאציך..." אנחנו נפגוש כל מיני פרצופים מוכרים בימים אלו שמחרפים ומגדפים אותנו "אשר 
אמרו לנפשך שחי ונעבורה ותשימי כארץ גווך וכחוץ לעוברים", ולפתע האנשים האלו ישאו אותנו... על צד תנשאו 

 ... כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנוכי אנחמכם.ועל ברכיים תשעשעו

 אבל יש לזה כבר תקדים...  כן!!!זה הזוי??  לא!!האם זה הגיוני?  זה יקרה ויקרה!!!

 במידת פורענות כבר ראינו שהמיליארדרית הגדולה לא הצליחה לקנות קמח שעורים... 

שאתה יושב ולומד בכולל שווה יותר אז מידה טובה מרובה... ופתאום!!!! פתאום יתברר שמלא קומץ שעורים 
מעשרת אלפים כיכר כסף שלהם... ההפתעה הזו כבר היתה בכיוון של הפורענות!!! ואנחנו הולכים לפגוש אותה 

 במידה טובה מרובה... 

אני זוכר שבתחילת הקורונה... הלכתי לי ברחוב סואן בחיפה... ואני רואה מלא אנשים הולכים ברחוב... כולם עם 
!! פתאום צבטתי את עצמי... רגע... זה נכון?? הרי עד לפני חודש רק הרופא שיניים שלי הלך עם המסכה מסכות!

הזו... ולא חלף חודש ימים וככככולם הולכים עם זה בלי שום הו"א... אמרתי לעצמי: על אותו משקל!!! אני כעת 
. ויום אחד בהיר יבא משיח ובבת אחת היחיד שמהלך כעת ברחוב עם כיפה וציצית... חוץ ממני כולם חילונים..

 -מלאה הארץ דעה את ה'!!! וכככולם יעשו אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם... תנסה לדמיין את העיר תל אביב
יהודים חרדים לדבר ה'... תאר לעצמך איך יראה השטיבלאך של תל אביב... וזה יקרה ביום אחד!!! כמו  450.000

חד על הפה... ככה הכיפה והציצית ושמירת שבת ודקדוק הלכה ויראת שמים ביום המסיכה שנמרחה לנו ביום א
לא נותר לנו אלא להתפלל מעומק לב על אחינו התועים שיזכו לשוב יום  בהיר אחד כולם ירוצו לדרוש את ה'... 

חנו לנצל כל יום אחד לפני!!! שה' ישלח להם הרהורי תשובה... שיוכלו לתפוס את הרכבת ברגע האחרון... ושנזכה אנ
נוסף שאנחנו יכולים להפגין נאמנות לה' גם כשלא רואים... שנזכה להבין ש'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף' 

 שנבין את זה לפני שכולם ישליכו את כספם וירוצו לביהמ"ד...

לקראת ימי הקיץ הבאים עלינו לטובה 

 ניתן לקנות את הספר ״וימאן״
העוסק בנושא התמודדות בשמירת 

 העיניים והמסתעף. 
(כי ישמע ה׳ כמו כן את הספר ״אהבתי״ 

העוסק בענייני תפילה ופתיחות  קולי..)
רגשית בנימה אישית מול אבינו 
 שבשמים עד בא הישועה בע״ה. 

 את ה׳ אלוקיך)-( ואת הספר ״ואהבת״
העוסק בקבלת מלכות ה׳, כיצד לקבל 

ולשמוח ולגדול מתוך הנתונים שה׳ 
 מעמיד בפני כל אחד מאיתנו

 

מוקדי המכירה של גיליון זה. כל זה ב
    0548446691 0527683095ובפלא׳: 

----------- 

 הודעה: 

בימי בין הזמנים ניתן יהיה לקנות ספרים 
אלו במוקדי מסוימים של קיט בצפון, 

כטבריה או צפת,  פרטים מדויקים יותר 
   יבואו בגיליונות הבאים.

----- 

כאן המקום להודות מעומק לב לכל 
המפיצים בשיעור ג' ישיבה קטנה על 
מסירותם ויעילותם, ובהזדמנות זו: נבקש 
מכל אלו שמחליפים אותם שיצרו קשר, 
(כמו כן בישיבות גדולות, אם יש שינויים, נא 

 לעדכן, בתודה מראש)

נות זו נברך אותם יחד עם כל בהזדמ
העולים לישיבות גדולות שיזכו לעלות 
ולהתעלות בתורה, כל אחד בישיבה שאליה 
הלך... יערב ה' דברי תורתו בפיכם... יקשור 
אתכם בחבלים של אהבה לסטנדר... יהי 
רצון שתצליחו להירדם בלילות, וכמובן 
תמשיכו לקום בבוקר בשעות המוקדמות, 

ותות טובות, ולא תבהלו תצליחו למצא חבר
מסדר של שלוש שעות... יתן ה' את חן 
הישיבה בעיניכם ולא תחשבו שהדשא של 

 השני ירוק יותר... 

ואני מוכרח לומר שאתם חייבים הכרת 
הטוב אישית למקום ביריעה שנשאר 
מיותר... שלא היה לי במה למלאות אותו... 
וברגע של מחשבה החלטתי למלאות אותו 

אני ככככל הלב... תקשיב!!! בברכות עם כ
כעת חושב לאמץ את הרעיון הזה!!! איך לא 

  חשבתי על זה.

פעם כשהיה לי מקום פנוי... הייתי מתחיל 
(כן... יש לתקוף משם ולדבר נגד כל העולם... 

אבל פתאום אני מגלה שאפשר  הרבה כאלו..)
 באותה מידה לברך... אה...?? 

אני  ואם יש עוד קצת מקום ביריעה... אז
מוסיף ומברך ברכת הדיוט... שכל מעוכבי 
הזיווגים ימצאו במהרה את זיווגם בבין 
הזמנים הזה!!! ושנזכה בתשעה באב הזה 
לראות בנחמת ציון ובירושלים מי אלה כעב 
תעופינה וכיונים אל ארובותיהם.... שה' יציל 
את כולנו מכל מיני מפגעים רוחניים בבין 

נו ובנפשנו הזמנים ונחזור בריאים בגופ
 לקראת א' אלול דערב שנת השמיטה... 

 בין הזמנים כשר ורגוע... 



 

  

אחת שתים שלוש דג מלוח.... ו...  
 ונודות נפוחים...

אחת מאגדות החורבן המזעזעות שכולנו מכירים... 
זה כבר מובא ברש"י בחומש פרשת וירא... 
שכשישמעאל היה צמא למים וצעק לה' וה' שמע 
 את תפילתו... (עיין פתיחתא דאיכה רבה פ"ד)

כהונה בקעו בחיילותיו של שמונים אלפים פרחי ״

נבוכדנאצר ובידן מגיני זהב, היו מוליכין אותם אצל 
ערביים, היו ישראל אומרים לשוביהם, בבקשה מכם, 
הוליכונו אצל בני דודנו ישמעאל וירחמו עלינו, שנא׳ 
ארחות ׳דדנים׳, ואלו יוצאים לקראתם ומביאין להם 
בשר ודג מלוח ונודות נפוחים, כסבורים ישראל 

לאים מים, וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו, הרוח שמ
כן... הישמעאלים הרשעים רצו  נכנס בגופו ומת״

להתנכל לפרחי כהונה... הם חיכו שהם יהיו צמאים 
מאוד לאחר דרך ארוכה... ואז הם הוסיפו לתת להם 
דג מלוח כדי שהם יהיו עוד יותר צמאים... ואז הם 

ה פתחו את נתנו להם נודות נפוחים... ופרחי כהונ
הפה בצמאון צחיחים... לפתע יצא מהנוד אויר ורוח  

פרחי  שמונים אלףונכנס בתוך מעיו ומת... וכך מתו 
 כהונה!!! שים לב: שמונים אלף מתו מזה!! 

מאז ומעולם לא הצלחתי להבין את המעשה הזה... 
טכנית... איך אפשר לרמאות שמונים אלף אנשים 

על השני והבינו ביחד?? איך הם לא הסתכלו אחד 
את העוקץ?? מילא אם זה היה כמו חיסון קורונה 
שרק אחרי שלוש שבועות זה מתחיל להשפיע... אני 

איש שולל... אבל  80.000מבין שהצליחו להוליך 
אנחנו מדברים פה על נודות אויר שהכהנים 
פותחים את הפה בזה אחר זה ותוך רגע הם מגלים 

למא המאה את התרמית וכרסם נבקעת... אז בש
כהנים ראשונים... לא ידעו... חשבו שזה מים... 
התברר שזה אויר ומתו... אבל השמונים אלף 
הבאים אחריהם...  הם הרי הסתכלו ימינה 
ושמאלה... הם רואים שהחברים שלהם לא מגיבים 
'יפה', הם שומעים את השמע ישראל שלהם... 
בקיצור: זועק מהמעשה הזה שיש פה (בין הייתר) 

 ד קצת יותר עמוק... רוב

שמעתי ביאור עמוק בנושא הזה... שנוגע לנו 
  אישית בימים אלו:

לאחר חטא אדם הראשון  אבל לפני כן רקע קצר:
 עורכתוב: ויעש ה' אלוקים לאדם ואשתו כתנות 

וילבישם... והמדרש אומר: שבס"ת של רבי מאיר 
" ולא אורהיה כתוב רמז שצריך לכתוב "כתנות 

ה"ק מסביר: שקודם החטא היה זה והזו עור!!!!
ולאחר חטא אדם הראשון האור הזה  אור...כתנות 

התגשם ונהיה חומרי וגס ונהפך מכתנות אור 
  עור!!!!לכתנות 

הרי מה  בא נתרגם את זה למילים פשוטות ועדכניות
ביותר  ההשתקפות החיצוניתזה עור???  העור הוא 

של האדם!!! כשאתה מסתכל על בן אדם... מה 
 העור שלו!!דבר הראשון שמשתקף מול עיניך??? ה

ולכן אם תשים לב: מי שכל כולו רדידות ושטחיות 
וחסר לו פנימיות.. אוטומטית זה מתבטא בזה 
שהוא עסוק רק בחזות החיצונית... במה שמשתקף 
מע"ג העור!!!  וזה גופא האסון שקרה לאחר חטא 
אדם הראשון... כל זמן שאדם הראשון לא חטא.. 

תוכן פנימי ועמוק... תפוח עקבו של אדם  היה
הראשון היה מכהה גלגל חמה... כשהיית מסתכל על 
אדם הראשון לא ראית רק את ההשתקפות 
החיצונית של העור... יכולת לראות מיד את האור 
העצום שבוקע מנשמתו... אבל מאז חטא אדם 
הראשון... העולם צנח בבת אחת לחומריות גסה... 

של האדם כוסתה בשכבה עבה  והנשמה האלוקית
של עור!!!! וממילא היום... כשאתה רואה בן אדם... 
מה אתה רואה מול העיניים?? את ההשתקפות שלו! 
את העור שלו!! את החזות החיצונית שלו... איך הוא 
נראה... נראה טוב או לא?? מרשים או לא?? וכאן 
אנחנו צריכים כבר לעשות עם עצמנו עבודה פנימית 

שאל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו... ו...  להבין
ולדאבוננו הרב יש הרבה אנשים שנתקעו בקנקן!! 
נעצרו בחזות החיצונית... בחלק השטחי והחיצוני 
ונשארו שם... מול המראה... מול התמונות... מול 

 הרובד החיצוני   

שהעור זה בסה"כ אבל לא!!! בחור יקר: מתי תבין...  
זה בסה"כ  האור...כתנות של מסיכה... זה בסה"כ ה

בגד שמכסה את האור.. אבל מבפנים יש אור גדול!!! 
שאם לא תשקיע בו ולא תעצים אותו ולא תשקיע 
בו... אתה עלול להישאר כל החיים תקוע מול 

 המסיכה של העור... 

וגם את של הנשמה  גם את האורתבין שבתוך תוכך 
 י!!!והמפתחות בידיים שלשל הנפש הבהמית...  העור

אני אקבע! אני אחליט ובידי הבחירה האם להעצים 
את האור של הנשמה שתבקע את השכבה של העור.. 
או להשקיע ולטפח את העור שיחשיך יותר ויותר את 

 אור הנשמה 

כן... יש עור ויש אור!!! ושניהם לא כ"כ הולכים ביחד... 
ככל שעסוקים בעור ככה מדחיקים ומחשיכים את 

לים ומתרוממים מהמעטפת האור. וככל שמתע
החיצונית של העור... ככה פותחים פתח לכתנות אור 

(ושוב: אני מקווה שאתה מבין לבד שיבקעו מאיתנו... 
שכשאני מדבר על טיפוח והשקעה בעור... אין הכוונה למראה 
חיצוני גרידא... הכוונה היא למשמעות היותר פנימית של זה... 

. ברובד השטחי והנגלה לעין של למילוי סיפוקים בנושא החיצוני..
 הנפש שלנו...)

--- 

על הישמעאלים נאמר: אשר  כעת נחזור לעניינינו:
בשר חמורים בשרם!!!! זאת אומרת: הישמעאלי הוא 

במיטבו... כל כולו נוד נפוח אבל בכלום!!  עורהכתנות 
אין שום דבר מבפנים..  אין לו שום פנימיות 

אה ישמעאלי... אתה מבפנים!!! כן... כלפי חוץ אם תר
תראה צלם אלוקים בדיוק כמו יהודי... אתה רואה 
מולך אייניקל של אברהם אבינו... יתכן אפילו שיש לו 
תוי פנים שמזכירים את אברהם אבינו... אבל אל 

אבל בתוך העור הזה יש רק  העור!!!תתלהב... זה רק 
אויר... רוח... אין שם בפנים כלום... זה רק המעטפת 

 ית של העור!!! החיצונ

הם אלו שמייצגים  לעומת זאת פרחי כהונה??? 
לכבוד ולתפארת... פרחי  אור!!ולובשים את הכתנות 

כהונה היו סמל ודוגמא לכתנות אור!!!! אצל משרתי 
ה' יש הקפדה על חזות חיצונית של כבוד ותפארת... 
אבל זה לא נגמר בכתנות עור!!! יש פה כתנות אור 

 די...של פנימיות של יהו

כן...  הנביא מקונן: "בני ציון היקרים המסולאים 
מהוללים והנערכים כפז הרואה אותם אומר ראו הבפז" 

רש"י שם) היה שם יופי... ( תוארם של אלו כמראית פז
היתה שם חזות חיצונית נפלאה... אבל זה לא 

זה התחיל התחיל ונגמר בכתנות עור... אדרבה... 
לאותם פרחי כהונה היה עומק  מכתנות אור!!!!

ופנימיות של תוכן יהודי...  ואור הנשמה של בן מלך 
 מלכי המלכים בקע מהכתנות אור... 

לדאבוננו הרב... כשגרמו העוונות ולא זכינו  אבל!!!
כשאיבדנו את הכתנות  אור...לייקר את הכתנות 

ואז מי  העור...אור... עם מה נשארנו?? רק עם 
אותם ישמעאלים אשר בשר הגיע?? כאן הגיעו 

חמורים בשרם... אותם ישמעאלים שאצלם יש רק 
כתנות עור!!!! אותם ישמעאלים הגיעו עם העור 
שהם מייצגים!!! עם נודות נפוחים באויר... בכלום!!! 
והפרחי כהונה חשבו לתומם שיש שם משהו... 
(בטח... לא היה להם רקע מוקדם עם כתנות עור... רק עם כתנות 

הם לא העלו על דעתם שיכול להיות נוד נפוח באויר... הם  אור...
גדלו על פנימיות... הם גדלו על תפיסה שכתנור עור אמורים 

ואז נבקעה כריסם וגילו שאין שם  להיות מלאים באור...)
 כלום מבפנים... שם נבקעה כרסם!!!

---  

 ? כלפי מה הדברים אמורים??

מסתובבים  (ולאו דווקא)אוי אוי כמה פרחי כהונה 
בינינו... שצמאים!!!! צמאים!! צמאים לאור... 
צמאים לאור ופנימיות שתוציא אותם ממעטפת 
החיצוניות והחומריות שמאפיינת את הדור שלנו... 
והם מחפשים את עצמם... מחפשים תוכן בחיים... 

 מחפשים אור בחיים... 

דא עקא שאנחנו נמצאים עמוק עמוק בגלות 
השטחי והרדוד מקבל את ישמעאל... וישמעאל 

פנינו... ואומר: צעיר יקר: אתה צמא?? אתה צמא 
לתוכן בבין הזמנים?? אתה רוצה תעסוקה? 

בבקשה... יש לי... יש לי הרבה מה להציע לך...  
וישמעאל מגיע בנדיבות לב... כן... ישמעאל מאז 

גי'גה  16ומעולם היה נדיב... הוא מגיע לך עם אונקי 
יים... מפוצץ בתכני בילוי... מפוצץ בסרטים חרד

ועומד אותו צעיר צמא... ורואה מול עיניו נוד 
מנופח!!! אוה... איזה נדיבות לב... ואותו צעיר פותח 
את הפה בצמאון צחיחים... וישמעאל מלעיט אותו 

כתנות עור!! לא אור!!!! בנוד עור מלא ברוח... ---ב
 ח.. בתכנים חלולים וריקים מכל תוכן... נוד מלא ברו

ושם!!! שם נטמן!!! שם נעלמו לנו שמונים אלף פרחי 
 כהונה!!!

אותם שמונים אלף פרחי כהונה שפעם לבשו כתנות 
אור... פעם הם ידעו לחיות פנימיות... ידעו להעריך 
פנימיות... הם ידעו שמעבר לעור יש אור!!! אותם 
בני ציון המסולאים בפז... ידעו והבינו שכמה 

ומגנה את הפז ביופיה... היא שהחיצוניות מושכת 
עדיין רק השכבה החיצונית ושטחית שמסתתר 
מאחוריה המון המון אור!!! שאת האור הזה אנחנו 
רוצים לגלות...  אבל ברגע שנחרב בית המקדש... 
החיצוניות והשטחיות השתלטה על העולם... 
פתאום מגיע לך ישמעאל שאצלו הכל מתחיל ונגמר 

... והוא מגיע עם הנודות בעור השטחי והנגלה לעין
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הנפוחים שלו שמלאים ברוח... הוא מגיע לאותם 
פרחי כהונה עם נוד נפוח וככה הוא מפיל אותם 
אחד אחרי השני... ככה הם מאבדים את הכתנות 
אור שלהם... והם נשארים רק עם הכתנות עור... 

 עור נפוח מלא בריקנות...

--- 

ל מזכירים שתי קבוצות של  אם תשים לב: חז""
 שמונים אלף פרחי כהונה!

פעם אחת המספר הזה מוזכר בייחס לנבוזארדן 
ששחט שמונים אלף פרחי כהונה על דם זכריה 

ואז!!! פעם שניה זה מוזכר  (עיין פתיחתא דאיכא רבה)
בייחס לבני דודים הערביים שהשקו אותם נודות 

 נפוחים.

 ונה האלו???מה ההבדל בין  שתי סוגי הפרחי כה

כאן רמוז ההבדל בין שתי סוגי הגלויות שאנחנו 
 מכירים:

השמונים אלף פרחי כהונה שנבוזארדן הרג... זה 
הדור הקודם שלפנינו. זה הסבות והסבתות שלנו 
שנעקדו ונשחטו ונשרפו על קידוש ה'... בכל דור 
היה את הנבוזארדן התורן שבכח הזרוע ניסה 

הודי... זה האויב למנוע ולהצר את דרכו של הי
המוכר!! הישיר!! שלא מסתיר את כוונותיו.. כולנו 
יודעים להיזהר ממנו... לפחות רוצים להימלט 
ממנו... אבל אז!!! אחרי שכבר סיימנו עם 
נבוזארדן... אותם שמונים אלף הנותרים שב"ה 
ניצלו מחרבו האכזרית של האויב... כעת כבר לא 

יב מסוג אחר משתקפת להם סכנה... כעת מגיע או
והרבה יותר מסוכן!!!! כאן מגיע הבן דוד הנחמד... 
הגיס הנחמד... הדודה שהגיעה ורצתה לשעשע 
את הילדים... והביאה איתה נודות נפוחים מלאים 
ברוח... ברוח הדור שלנו שמלא בריקנות ורוח... 

 וכאן הסכנה הגדולה של דורנו...

כאן השמונים אלף פרחי כהונה ששרדו את ידו 
האכזרית של נבוזארדן... הם עלולים ליפול 
שדודים בידי הבני דודים הנחמדים עם הנודות 

כמובן אם לא נתפוס את עצמנו  --הנפוחים...
 בעוד מועד!!!

--- 

 אתה יודע מה זה הדג מלוח של דורנו???

זה אני חושב שהדג מלוח המצמיא של דורנו... 
 הקושי למצא תעסוקה!!

כשנמצאים בבין הזמנים או  כן... מה שנכון נכון...
בחוסר שגרה... יש קושי למצא תעסוקה... יש 

(אנחנו כבר עתירי ניסיון קושי להעביר את הזמן... 
בנושא זה מהתקופה של הקורונה... אני רק מריח את בין 
הזמנים ברקע... עולה לי הקורונה לראש והאדים של המסכה 

זה וכשמתחיל להיות משעמם...  למשקפיים...)
מאוד מעצבן להיות משועמם... ואני  סכל!!!מת

בפרט!!! כשמדובר אומר את זה מניסיון... 
ואם הם שובבים אז בכלל...  במשפחה עם ילדים...

ילדים משועממים זה חבית נפץ... הם פשוט 
עומדים לך על הראש... ובשלב מסוים זה כבר על 
גבול המצוקה!! אתה פשוט צמא ותר ומחפש 

ני יכול להעסיק אותם מתחת הריצפה איך א

לכה"פ בחצי שעה הקרובה... כדי שיהיה לי 
ששששקט... לענ"ד הצורך הזה הוא הדג מלוח של 
גלות ישמעאל בדורנו... אתה זוכר שכשהיינו ילדים 
היה משחק שנקרא: אחד שתים שלוש דג מלוח?? 
היום אני מבין מזה... אחד בצהרים עם הילדים... 

בצהרים... ודי!!!! אתה שתים בצהרים איתם... שלוש 
כבר מרגיש דג מלוח... כעת אתה נחוש למצא להם 
איזה תעסוקה לילדים כדי שיתנו לך לחיות... וכאן 

האונקי המנופח ואתה רק צריך  -מגיע הנוד הנפוח
לחבר את זה למחשב והילדים יושבים מולו בפה 

זה ניסיון מאוד פעור... ויש לך שקט לשעתיים ויותר!!! 
 !!!מאוד קשה!

ומי שמבין על מה אני מדבר... מצליח גם להבין איך 
שמונים אלף פרחי כהונה נפלו בזה... עד לפני כמה 
זמן... כשהייתי רואה ילד חרדי מהבית הכי טוב יושב 
מול סרט חרדי מטטטופש!!! הייתי מזדעזע... הייתי 
מתפלא על ההורים שלו... לא מתאים לכם... להלעיט 

וד נפוח מלא ברוח... מה קרה את הילד שלכם בכזה נ
בעת כתיבת שורות אלו שהילד  אבל כעת!!!לכם?? 

(אגב: שלי רוקד לי על הראש ואני לא מצליח להתרכז... 

זה  אם אני בטעות כותב לא לעניין... תדע לך שזה "באשמתו...")
עניין של שעה שעתיים עד שיוצאים לי קרניים ואני 

הילד שלי כבר יודע  לתי...(עם המצלמה כבר נפלא עומד בזה... 
איך לדפדף במצלמה ואיך לפתוח את ההסרטות... מישהו לימד 

כי כשהוא עם המצלמה יש לי  אני!!!אותי את זה... תנחש מי?? 
שקט... אז הנה... זה המוצץ שמצאתי לו באחד מרגעי השבירה 

אז זהו!!! שילד שרואה סרט חרדי במשך  בקורונה...)
לד שכרסו נבקעת...כרסו שעתיים תמימות!!! זה י

שהייתה שאמורה להתמלא בכתנות אור... נהפכת 
להיות שטחית ורדודה ומתמלאת כתנות עור...  ושוב: 
תרשה לי לעצבן אותך בפעם השניה באותו חודש: את 
לימודי הליב"ה שהממשלה שלנו תרצה לאכוף אותנו 
בכח הזרוע או תקציבית... ממנה עוד ננצל... מי שהציל 

נבוזארדן יציל אותנו מליברמן... אבל מי יציל אותנו מ
את הילד שלי מהבן דוד שהילד שלי ביקר אצלו והיה 
שם ממממזה מעניין... והילדים היו שם מממזה 
בשקט... ושיבואו כל יום מצידי... הם לא מפריעים... 
בטח שלא מפריעים... הילד יושבים שם בפה פעור... 

!! קיום התוהו ומה מכניסים להם לתוך הפה?? רוח!
האפס והעדר... תוך שעתיים הצליחו לפוצץ לו את 
הבטן בתוכן כ"כ זול וטפשי וחסר ערך... ועכשיו לך 
תסביר לו למה בבית שלנו לא מסכימים להראות לו 

 את זה... לך תספק לו אלטרנטיבה...

אנחנו צריכים לקום על שתי רגלינו האחוריות ולהבין 
 שבנפשנו הדבר!!! 

לנו עסק עם אויב לכל דבר... דא עקא  להבין שיש
שהוא נחמד... זה גם לא משהו אסור... זה בסה"כ 

 אויר ורוח!!! מה יכול להיות רע ברוח???

הישמעאלים לא באו בחרב... הם בסה"כ הגיעו עם 
נודות נפוחים ברוח.. מה אפשר כבר לעולל עם רוח??? 
אז הנה!!!! שמונים אלף פרחי כהונה מצאו את מותם 

וח הזו... כשמלעיטים ילד יהודי בריקנות וברוח... בר
אל תתפלא אם אחר כך אין לו שום משיכה 

 ליידישקייט... 

אבל בעצם עזוב... עזוב את הילדים שלנו... מה נפלתי 
עליהם... בא נדבר על עצמנו... גם אנחנו מתמודדים 
מול הנודות הנפוחים האלו... מול הריקנות הזו של 

ול הכתנות עור... היום הכל חזותי... גלות ישמעאל... מ

הכל עובד עם תמונות... הכל צבע... הכל עובד עם 
השתקפות חיצונית... ואנחנו צריכים להחזיק חזק 
ולהיאחז בשארית כוחינו בפנימיות!! בעומק!! 
לזכור שיש משהו מעבר לרמקולים ולהגברה 
ולמלא מלא אנשים... ופרסומת... וענק... וגדול... 

וסעים... ועקשען... ותמונות בעיתון... וכולם נ
הההלו... לזכור שיש רובד פנימי מעבר להשתקפות 
החיצונית!!! להבין שיש כתנות אור!!! ואת האור 
הזה צריך לגלות.. הוא לא שטחי... הוא לא משתקף 
חיצונית כמו עור... אי אפשר לגלות את האור הזה 

!! ככה בדרך אגב... שמעתי פעם הגדרה עוצמתית!!
יהודי אחד ניגש לר' משה שפירא זצ"ל ברחוב... 
ושאל אותו: הרב יכול להגיד לי במילה אחת מה 

ענה לו ר' משה מיניה הבעיה של הדור שלנו??? 
הבעיה של הדור שלנו... שבן אדם תופס אותי וביה: 

באמצע הרחוב ורוצה שאני אגיד לו במילה אחת 
ל הדור מה הבעיה של הדור... אדוני!!! זה הבעיה ש

שלנו!! שרוצים אור... ורוצים שהוא ישתקף במראה 
 כמו עור... 

ברחוב אתה יכול לראות מודעות על מצי'נג... 
ברחוב אפשר לראות פרסומת על נסיעה לחוף 

 שרתון (או לחילופין מחאה נגד החוף הזה) 

אבל אם אתה מחפש משמעות... אם אתה רוצה 
יך להתחבר לפנימיות זה לא עובד ככה... צר

להשקיע!!! בזמן האחרון יש משהו חדש... 
מבקשים ממני לדבר בקו... אבל לדבר רק שש 

 דקות!! לא יותר!!!

תדבר על החורבן... תסביר מה איבדנו... תפרט... 
תתן לנו כלים איך להתעורר בכמיהה לגאולה... וכל 

 זה בשש דקות!!! 

סליחה... תחליטו מה אתם רוצים... בשבע 
מצגת מאוד מרגשת...  דקות אפשר לראות

אפשר לראות חילוני גמור שהדביק זקן 
והלביש בגדי כהונה והוא מדגים לך נוסטלגית 
איך נראה כה"ג... כאלו כתנות עור אפשר 
לפגוש בשבע דקות... אבל אם אתה רוצה 
אור?? אתה רוצה להבין ולהתחבר מה זה אורו 
של עולם ולקבל כלים להתרומם ולחכות לאור 

ן תאור?? כאן צריך נכונות חדש על ציו
להשקיע!!! תחליט אם אתה מעוניין או לא 
מעוניין... בפרסומת של היהדות כתוב: 

היהדות זה משהו רציני  לרציניים בלבד!!!
שצריך לקבל החלטה אם יש לך נכונות 
להשקיע... אם אתה מגיע בחובבנות ורוצה 

ולהעמיק ולהגיע לכל הרובדים ולכל להתחבר 
ת ספורות... אז בסייידר... יש כל העומקים בדקו

מיני הבזקים... אני מדבר שש דקות... יש גם אז 
נדברו שאפשר לקרא בהמתנה לתספורת... אבל 
אל תחשוב לרגע שזה יכניס אותך לרובד עמוק... 
זה טעימה... זה שטיקל... אבל אם רוצים אור...??? 
כאן צריך נכונות.... נתאבל על הנודות הנפוחים 

מולעטים בהם בדור זה... נישא תפילה לה' שאנחנו 
שיציל אותנו מהרוח הזו שהיא לא זו שתזיז את 
המפרשים שלנו... שלא תבקע כרסנו ברוח הזו... 
שנזכה במהרה לאור חדש על ציון תאיר ונזכה 

 כולנו במהרה לאורו...
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 המחק הריחני של חני... וקורס עיצוב מתנות של שושי.. (משוחזר)   
(כמו הקופות צדקה של חסדי נעמי שנמצאות שם אצל הקופאיות בבית שלנו יש קופה קדושה!!!! קופה שעשויה מפלסטיק שקוף... 

לדים תורם כל מיני פריטים יקרים זו הקופה של ההקדש!!!! קופה שבה כל אחד מהי  מהסופר... שאפשר לראות מבחוץ את האגורות)
לבדק הבית של בית המקדש!!!!! זו הקופה הכי אהובה בבית שלנו... כל הבית שותפים בקופה הזו... כל כמה ימים מגיע אחד 
מהילדים ותורם איזה פריט לבית המקדש... כולנו עוקבים אחרי הקופה הזו איך היא הולכת ומתמלאת מיום ליום... וכולם 

לא בגלל שהוא לא אוהב אותה... אלא אבא טוען: שהוא  אבל!!! האמת היא שאבא לא ככככזה אוהב את הקופה הזו....שמחים... 
מפחד ממנה!!!! יותר ממה שהקופה הזו אהובה היא מסוכנת... כי... כי טעות קטנה ועוברים על איסור מעילה וחייבים קרבן...  

הלת... מה יש??? הייתה הגרלה וזכיתי בארבעה מחקים ריחניים מיוחדים.. חני בת השש חזרה מהפעילות של אתנחתא צו ובכן::
עם לבבות כזה ועם ריח ריחני במיוחד... חני מיד שמה אותם במגירה שלה... ברוב חשיבות... אפילו כששושי ביקשה ממנה 

פנים ואופן!!! כי... מה... את לא שתפתח לרגע את האריזה... רק בשביל להריח... איזה סוג של מחק זה... חני לא הסכימה בשום 
 אבל!!!! משום מה....מבינה... אני שומרת את זה לתחילת הלימודים!!! רק כשאמא תקנה לי ילקוט וקלמר... רק אז אני אפתח... 

אחד מתוך ארבע... היא אחזה  והוציאה מחק אחד!!!אחרי חצי שעה... התכנית פתאום השתנתה... חני לפתע פתחה את האריזה 
המחק חזק חזק בשתי ידיה הקטנות... ורצה מהר מהר לאמא... ולחשה לה באוזן.... אמא!!! אני רוצה... אני רוצה לשים מחק את 

אחד בתוך הקופה של ההקדש!!! אני רוצה לתרום מחק אחד לבית המקדש... אמא הסכימה... העיניים של חני נצצו... ו... ואחד 
מאותו רגע כל מי שהגיע הבייתה יכל לראות את המחק הריחני של חני מבצבץ בין כל  שתים שלוש... הכנסתי אותה לקופה!!!! 

החפצים והפריטים שכבר נמצאים בתוך הקופה... מחכים להזדמנות הראשונה שמישהו יעלה לירושלים ויכנס ללשכת בדק 
 הבית... ויתרום את כל התכולה ללשכת האוצר של בדק הבית... 

---- 

נים... כל המשפחה שלנו עולה מידי שנה לירושלים לנופש... מה יש?? למה דווקא ירושלים?? אז דבר ראשון: ואכן!!!!! בבין הזמ
לא צריך להסביר למה... אבל יש עוד כמה סיבות: דבר ראשון: שושי!!! שושי בת הארבע עשרה... בחודש וחצי האחרונים זכתה 

!!!! והיא למדה טוב והיא ממש מתמקצעת בעיצובי הביכורים... להתקבל לקורס מטעם לשכת המקדש לעיצובי מתנות ביכורים
 וכעת!!!!! זו העונה של הבאת הביכורים..

 ממילא בתקופה הזו שושי צריכה להיות באזור ירושלים.. זו כבר סיבה לכל המשפחה לעלות יחד איתה... 
 עושים את דרכם לירושלים  ואכן בימים אלו עולים המוני חקלאים שסיימו זה עתה את עונת הבציר ו.. והם 

מביאי הביכורים בעצמם... הם לא מעצבים את הביכורים... גם בגלל שהם מגיעים מרחוק... ו... ומי שיודע אין טעם  עכשיו ככה:
ברוב המקרים עד  וחוץ מזה:לעצב זר פרחים במטולה כשמחכה לו שבוע נסיעה עד ירושלים... עד שנגיע הכל יתפרק... 

שמביאי הביכורים מגיעים לירושלים... הענבים שלהם כבר מספיקים להיות צימוקים... והם כבר נראים פחות טוב... אמנם 
הצימוקים האלו הם עיקר הביכורים!!! אבל עדיין מבחינה איסטתית הם נראים פחות טוב... ו... והיות ואנחנו רוצים שיהיה 

או טוב גם באופן חיצוני... לכן!!!! בשביל זה הוקם חניון ענק מחוץ לירושלים... אי שם בעיצומם של עיטור לביכורים... שהם יר
העליות... בתחנת דלק שם... מתמקם לו חניון ענק של עשרות דוכני עיצוב ביכורים!!!!!! וממתינות שם מאות מעצבות 

תאנים ותמרים טריים שנקטפו היום מהעץ בתור ציוד ביכורים... בנתיים הגיע לשם משאית ורוקנה שם משטחים של ענבים ו
למלאכת העיצוב... עברה עוד חצי שעה... והנה מופיעה משלחת של יהודים ירושלמים שיצאו במיוחד מירושלים בשביל לקבל 

ואז... לפתע את פני מביאי הביכורים... וכעת כולם עומדים ממתינים בכליון עיניים... מסתכלים עם משקפת לקו האופק...  ו... 
ואז העסק מישהו זיהה ממרחק.. שיירה של יהודים מתקרבים אט אט מתוך שירה וזמרה... קול רחוק של חליל מכה לפניהם... 

אוטוטו הם מגיעים לכאן... ומלאכת העיצוב צריכה להתחיל... ואז הם הגיעו... הם חונים... נחים... שותים משהו...  נכנס להיכון!!!!
בלים אותם באהבה... ובכבוד... חיבוקים... ריגושים... דמעות... והרבה הרבה געגועים ל... ל... לבית המקדש אנשי ירושלים מק

 ש... שאם אנשי ירושלים יצאו לקראתנו... כנראה שהוא קרוב מתמיד... 
ת ברטט של כעת כל אחד מהחקלאים מגיש את הביכורים שלו לאחת ממעצבות הביכורים... ואכן מעצבות הביכורים נוטלו

קדושה את הביכורים... (כמובן לאחר נטילת ידים... מתוך טהרת תרומה...) והם כעת ניגשים למלאכת הקודש של עיצוב 
הביכורים לפני שהם יעלו על שולחן מלך מלכי המלכים... ו... ומעצבות הביכורים עושות זירים מדהימים ביפים... באמצע הזר 

ם!!! הענבים המקוריות שהם הובאו במסירות נפש אי שם מהגליל או מהנגב... ומסביב ניצבים להם הביכורים האורגינליי
לביכורים המקוריים.. הם מעטרות אותם באשכולות ענבים עסיסיות... ותאנים יפהפיות... ותמרים... ורימונים... וכעת נחזור 

היא מתעוררת כל בוקר מוקדם מוקדם... עם למשפחה שלנו: זכינו ושושי שלנו היא אחת ממעצבות הביכורים... בחרדת קודש 
אור השמש היא יוצאת יחד עם חברותיה לשליחות הקודש... אל מחוץ לירושלים... להמתין למביאי הביכורים... ואנחנו במקביל 

ות עומדים ומחכים בירושלים עצמה... עד שהגיע התור שלנו לחזות בתהלוכה של מביאי הביכורים... כן... אנחנו יודעים לזה
 בדיוק איזה זר שושי עיצבה... אנחנו מכירים את הסגנון שלה

--- 

אבל חוץ מזה!!! יש עוד משהו בירושלים בבין הזמנים... לקראת שנת הלימודים יש מכירה של מכשירי כתיבה מטעם לשכת המקדש... לא 
חני ושושי וציפי שגם הם אוהבות את בית המקדש... פחות ולא יותר!!! ולמה? כי לא רק חני תרמה מחק ריחני לבית המקדש... יש עוד הרבה 

וציפי תרמה את הקלמר היפה שלה... ומלכי תרמה את הילקוט שלה... ו... ובלשכת המקדש מקבלים כל תרומה!!!! לא מזלזלים בשום 
בדל בין מחק ריחני לבין מליון תרומה!!! (זה לא כמו קופת השכונה... שיש אצלם הבדל בין חצי שקל לחצי מיליון שקל... בבית המקדש אין ה

דולר... ברגע שהם הוקדשו לבדק הבית... על שניהם חופפת קדושת דמים... ומי שמועל בהם עבר בדיוק על אותו איסור מעילה!! וחייב אותו 
ק הבית הרבה מכשירי קרבן מעילה!!!! לא פחות ולא יותר... יש מה להאריך בביאור עניין זה... בהזדמנות...) במשך השנה הצטבר בלשכת בד

כתיבה.. זהו!! כעת... לקראת שנת הלימודים הגיע הזמן למכור את זה... הגענו לדוכן המכירות... אל תשאלו!!! זה נראה כמו חנות תכשיטים 
כרת תבא.. יוקרתית... כמו ששם אתה עומד מול ארון זכוכית שקוף עם אזעקה ואתה לא יכול לגעת בכל תכשיט... אתה יכול רק להצביע והמו

תוציא ותתן... ככה כאן!!! כל המוצרים שנמכרים כאן הם נמכרים בקפידה כמו תכשיטים הכי יקרים... אפילו המחק של חני שבחנות שווה 
שקל... אבל כאן הוא עומד מאחורי הזכוכית השקופה... ולמה?? כי... כי ברגע שחני הקדישה את המחק הזה... הוא נהפך ממחק ששווה 

להקדש ששווה פרוטה!!! והקדש ששווה פרוטה זה לא צחוק... יש לך פה עסק עם מעילה... אם חלילה מישהי תגיע ו... ותרצה לקנות פרוטה... 
עליו...  מחק ו... ועפרון וסרגל... ו.. וכשהיא תבא לשלם... יהיה שמה איזה טעות בחשבון... ו... ויצא שהעפרון לא עבר בבר קוד... היא לא שילמה

ש הפסיד אולי חצי שקל!!! אבל מי שישתמש בעפרון הזה הוא לא יפסיד חצי שקל... אלא יצטרך להביא אשם מעילות בשווי שני אז ההקד
סלעים לאשם... אז אתה מבין למה המכירה הזו נעשית בקפידה... עכשיו אתה מבין למה אבא לא כ"כ אוהב את זה... זה מפחיד!!! מפחיד 

 לקלת את השורה... מידי... אבל עדיין.. אהבה מק
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 בקרוב ממש

 ...בין הזמנים ם הגלמודים שלמסר נחוץ לימי
ובא שעם ישראל השאירו בחיים בפרשה שלנו מ

אומה שלימה רק בשביל הפרידה הטובה שתצא 
 אני לא מבין:מהם, הלא היא רות המואביה... 

 מיליונים ע"ג מיליונים של מואבים מסתובבים בעולם 
והכל בשביל רות מואביה  ם לחלוטין... י ר ת ו י מ

אחת...??? בשביל מה צריך אומה שלימה בשביל 
משפחות שגלוי וידוע  3או  2איר זה??? אפשר להש

לפניו ית' שמהם עתידה לצאת אותה רות 
 המואביה???

 יותר עמוק:  אלא שמעתי מחכם אחד שטמון פה משהו
מואב מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים שישראל  

הורגים את כל העמים שלצידם.. את סיחון... עוג... 
מדין... ובכ"ז אותם את משאירים בחיים.. המואבים 

יגשו בזהירות לישראל ושאלו: תסבירו לנו... במה נ
זכינו?? במה הופלינו לטובה שאתם לא נוגעים בנו 

 יש אחד!!! אחד בלבד!!!לרעה?? עונים להם ישראל: 
מהעם שלכם... שעתיד לבחור בה' ולעשות נחת רוח 
לפניו יתברך... ובשבילו!!!! בשבילו שווה לבורא 

חזרו למואב המואבים עולם להחיות את כולכם.. 
תראו מה שזה.. אצל  נרעשים ומליאי התפעלות...

אלוקי ישראל מואבית אחת צדיקה מצדיקה קיומו 
של עם שלם... המסר הזה היה כ"כ אדיר!!! כ"כ 
עוצמתי!!! שהמסר הזה נחרת עמוק במולדת של 
העם המואבי!!! זה נהיה חלק בלתי נפרד מספרי 

הנלמד ההסטוריה שלהם! חלק בלתי נפרד מהחומר 
למבחנים בבגרות!!! כל ילד מואבי ידע לספר שנכון... 
אמנם כאן בתוך מואב אני בורג קטן...  אבל בספר 
הסטוריה למדנו... שאצל אלוקי ישראל... מספיק 
מואבי אחד שיעשה רצון ה'... וה' ישמור לו כאלו 
אמונים... עד כדי שכל העם המואבי ינצל ממוות רק 

בתורשה מדור לדור... עד  המסר הזה עברבשבילו... 
שהגיעה אותה פרידה... אותה רות... וגם היא שמעה 
את זה כמו כולם בשיעור תו"י... גם היא נבחנה על זה 
בבגרות כמו כולם... אבל היא לשם שינוי נעצרה 
שם!!!! והיא לחשה לעצמה... רגע רגע... אם זה 
באמת ככה... אם בורא עולם כזה נאמן... והוא 

מעשה של מואביה אחת ויחידה... אז אני  מחשיב כ"כ
 מעוניינת להיות אותה מואבית אחת ויחידה!! 

 אתה מבין את העומק שטמון בביאור הזה???
עצם המסר האדיר הזה... זה גופא  זה!!!! זה גופא!!! 

מה שנתן לרות את כל הכח והעוצמה והעקשנות 
להידבק ביהדות בכל מחיר שבעולם!! כי אם בורא 

שומר אמונים למי שעושה את רצונו  עולם ככה
בעוצמה שכזו שהוא מחיה אומה שלימה בשבילו, אז 

באשר תלכי -גם אני מוכנה לשמור אמונים בעוצמה ש
אלך ובאשת תמותי אמות... כי המוות יפריד ביני 

זאת אומרת: זה לא שעקרונית כל המואביים  ובינך...
יש איזה שמיותרים לחלוטין רק מסיבה ביולוגית 

 ישהי שצריכה לצאת מהם, מ
אף אחד לא מיותר... ולמה לא?? כי  לא!! חלילה!!!!

כל אחד מהמיליונים שנשארו הוא נצרך, והכרחי, 
בשביל ללחוש לאותה אחת ויחידה עד כמה הקב"ה 
מחשיב מעשה של כל יחיד ויחיד... עד כדי כך שזה 
-מצדיק קיומם של מיליונים ע"ג מיליונים! בשביל זה

יליונים של בני אדם!!!! את המסר הזה צריך מ --
אנחנו צריכים לקחת אלינו... עמוק עמוק לתוך 
העצמות... זה לא רק שהקב"ה מוכן להשאיר 
מיליונים בחיים בשביל להחיות פרידה אחת, אלא 
יתירה מזו, הקב"ה מוכן להחיות מיליונים כדי 
שמישהו אחד יקלוט שהוא לבדו שווה מיליונים!!! 

את זה?? אם לא שהקב"ה באמת יברא  איך הוא יבין
בשבילו... מיליונים... שכל המיליונים האלו חיים רק 

 עמוק עמוק.. חשוב חשוב
זה מסר שכדאי שילווה אותנו בבין הזמנים... כשנהיה 

 לבד...
 



“ 

 

  התרומה התקבלה במערכת....  ....תודהה

היה זה שש שנים לפני החורבן... כלפי חוץ הכל היה נראה בסדר...  שגרה... אבל בשמים באותה 
!!! וה' מתגלה ליחזקאל יחרב בית המקדשאת בגלות ונחתם סופית גזר דינם של ישראל לצ שעה

בות שעם ישראל עושים בבית הנביא אי שם בבבל... ואומר לו: אני רוצה להראות לך את התוע
 !!!לפתע ואז המקדש מול פני בלי שום בושה... 

יחזקאל מוצא  ...תבא אותי ירושליימהוישלח תבנית יד ויקחני בציצית ראשי ותשא אותי רוח... ו
את עצמו בתוך בית המקדש.. ואז ה' לוקח את יחזקאל לטיול בתוך בית המקדש... ה' מצביע 

ן צפון לפתח שער הפנימית... יחזקאל מביט וחשכו עיניו!! הוא רואה ליחזקאל... תסתכל לכיוו
ה אתה מה הם עושים ויאמר אלי: הרוא. עבודה זרה ניצבת בכניסה בריש גלי!!! בלי שום בושה..

ה' מראה ליחזקאל חור קטן בקיר.  ואז ,ועוד תשוב ותראה תועבות גדולות מאלה תועבות גדולות,
נכנס פנימה... ומה הוא רואה לנגד עיניו יחזקאל קודח ור... ה' אומר ליחזקאל: תקדח בקי

 הנדהמות???
ושבעים איש מזקני ישראל וכל גילולי בית ישראל..  אראה והנה כל תבנית רמש ובהמהואבוא ו
בלי והלם וזעזוע!!! שבעים זקני ישראל עומדים כאן בבית המקדש... ואיש מקטרתו בידו"עומדים 

כל אחד בבית שלו... נו... אבל כאן???  מילא היו עושים את זהה זרה... שום בושה ומקטרים לעבוד
 שבעים אנשים ביחד... בלי שום בושה???

כאלו דברים בתוך בית המקדש??? וכאן!!! לא מתביישים לעשות  הםיחזקאל הנביא מזועזע: איך 
אשר זקני ויאמר אלי: הראית בן אדם "... ומשנה את כל התמונה מגיע הפסוק הבא כאן לפתע

הופ!!! פתאום משהו פה משתנה בנתונים... ה' אומר   איש בחדרי משכיתו!!!! ישראל עושים
בתוך בית המקדש... אותם שבעים זקנים שראית  שנעשה כעת י לךראיתהליחזקאל הנביא: מה ש

בהיכל!!! הם  למייעשה הם לא באמת עושים את זה אותם עובדים עבודה זרה בתוך ההיכל...
אני לא  אם ככה ... איש בחדרי משכיתו... איפה שאף אחד לא רואה...וזה כל אחד לבד עושים את

האם בבית המקדש או איש בחדרי משכיתו?? מצד מבין: תכל'ס... איפה הם עושים את זה?? 
ד שני: פתאום בית המקדש ללא כל בושה... ומצתוככי אחד ה' מראה ליחזקאל שזה קורה ונעשה ב

עושה בשקט... בחדרי  לא באמת נעשה בבית המקדש אלא כל אחד א!!! זהה' אומר ליחזקאל של
 משכיתו... מה קורה פה???

 אז הנה!!! כאן כתוב היסוד הגדול שנוגע לכל אחד מאיתנו:
בית המקדש עצמו הוא בסה"כ לוח בקרה!!! הוא פרוז'קטור רב עצמה שמופעל... על ידי מי??? על 

של  שמזרים אנרגיה .. כל בית יהודי זה מקור קדושהיהודי. ידי ששים ריבא מצברים... כל לב של
... כל תפילה... כל לימוד תורה... כל עמידה קדושה לבית המקדש... כל מעשה שיהודי עושה

הנתונים מיד מתקבלים ונחרתים ... לטוב ולמוטב ישירות לבית המקדש זה מיד משוגרבניסיונות... 
  בלוח הבקרה!!!!

ובאותה  ובד עבודה זרה בחדרי חדרים... זה משוגר ישירות לבית המקדש...ממילא כל יהודי שע 
מידה אם דניאל איש חמודות עומד כעת בקצה השני של העולם ומתפלל זה גם משוגר ישירות 

  לבית המקדש...
אם ה' רוצה להראות ליחזקאל מה יהודי עושה בחדרי משכיתו... ה' לא לוקח את יחזקאל לתוך 

התצלום  ומראה לו... הנה... לפניך לבית המקדש לא!!! ה' לוקח את יחזקאל: .בית של יהודי..
בשניות אלו משוגר כאן לבית המקדש  .. הנה... תראה...בבקרה הלוייני שמתקבל בשניות אלו

ואם בעוד  שבעים איש מזקני ישראל שהם עובדים עבודה זרה... כל אחד בקצה אחר של העולם...
באיזה ישיבת בין הזמנים ה' פתאום יראה ליחזקאל דמות של בני  חמש דקות ישמע קול תורה

 עליה יושבים ולומדים בלשכת הגזית... כל הנתונים נאספים לבקרה הראשית במקדש...
--- 

 קל לנו להמחיש את זה... היום מאוד קל להבין את זה...ש יש לציין:
ראות מי תורם כעת בקצה לכל מצי'נג יש מערכת סקירה מיוחדת שכל רגע אתה יכול ל היום 

שקל  2000 ואיפה אנחנו אוחזים בדרך ליעד... הנה... כעת מופיע שהגיע העולם לטובת המוסדות
שקל  4000אחרי שלוש דקות  אלף ממודיעין עילית... 12.000... ושניה אח"כ ונכנס למערכת מציריך

של  חשבון בנק כמו הואבית המקדש  על אותו משקל:לאותו חשבון בנק...  מאשדוד... והכל מגיע
אתה  !! ואתה יכול להכניס לו מזומנים מאיפה שאתה נמצא... ובאותה מידהקוב"ה וכנסת ישראל

זה אפשר לעשות מכל פינה ולהכניס אותו לאוברדרף... וגם את  יכול להוציא ממני את כל ההכנסות
 בעולם...

הסיפור האמיתי זה אבל כלומר: בית המקדש עצמו הוא בסה"כ המערכת שאליה הכל נאסף!!! 
ים את המערכת הזו מפעילהמתנדבים ויהודי עובדי ה' שאיכפת להם כבוד שמים והם  צוות

  ודואגים לה ומזרימים לה קדושה וטהרה וחיבור תמידי בין קוב"ה לכנסת ישראל...
שיש את המערכת הטכנולוגית המשוכללת שאליה נאספים כל  כן... זה בדיוק כמו המצי'נג...

נים והעיניים נשואות אליה... אבל תכל'ס... מי מפעיל את כל המערכת הזו??? מי מכניס הנתו
 זה החפ"ק ואלפילתוכה את המזומנים?? מי מזרים לתוכה מאות אלפי שקלים בכל שעה??? 

מתקשרים לכל הקרובים שלהם ולכל העולם שמתרוצצים בכל תפוצות ישראל ו המתנדבים
 )...איםבריתהיו ומטרידים אותם... (ש

ממילא אם אתה כעת בבין הזמנים נמצא באיזה חור... ושם אתה עומד בניסיונות בשמירת עיניים 
וקובע עיתים לתורה וממליך את ה'... אתה מזרים כעת נתונים מעודדים למערכת הבקרה של בית 
המקדש... ובאותה מידה מי שלא עושה רצון ה'... מכניס אקרים וסייבר למערכת ומשבש את 

 שר בין הקב"ה לכנסת ישראל...הק
 --- 

 משהו וירטואלי!!! גם אליבא דאמת בית המקדש זהש צריך לדעת קצת מפחיד לומר את זה.. אבל
זה לא מפריע לקדושת שאע"פ שבית המקדש נחרב ושועלים ישמעאלים מקרקרים בהיכלו... (והראיה הפשוטה ביותר: 

הקדשים חייב מיתה בידי שמים בדיוק כמו שבית המקדש ום קודש בית המקדש להישאר בעינה ויהודי שנכנס כעת למק

בדיוק כמו שהיום כולנו מבינים שאם עשינו מצ'ינג ונכנס   )היה קיים ומישהו שנכנס בביאה ריקנית...
מהסכום לא הגיע באופן ממשי  99%-ה הההמון כסף!! כולם מבינים ששלושים מיליון שקל... שז

דרך  עשה העברה כמעט הכל נעשה בצורה וירטואלית... אחד זהב...דינרי  םשקים מלאי בצורה של
לבנק... אז בכלל... כמעט וכשמעבירים מבנק  ... וזה הפקיד לחשבון... וזה בויזה... וזה בצ'ק...הבנק

לבנק  מתעופפים של שטרות ... זה לא שבנק פאג"י מעביר ערימהבלומד'ס הכל נעשה
שהכל נעשה כמעט  כן!!!! למרות למרותום... הכל נעשה במספרי רק מה?? הפועלים..

אף  בכל זאת ...שאתה לא רואה שום דבר מוחשי מול העיניים לגמרי בצורה וירטואלית
  כולם יודעים שהוירטואלי הזה הוא אמיתי אמיתי!! לגמרי לגמרי!! אחד לא מזלזל בזה!!!

אז עד כאן נכון???  דולר) (אין שום הבדל בין שטר ירוק של מאה דולר.. להעברה לחשבון של מאה
  להבדיל על אותו משקל:

  בית המקדש המכני, אמנם נחרב... אבל בית המקדש הוירטואלי נשאר!!!
המקום ש"היו עיני וליבי שם כל הימים..." אנחנו ממשיכים  בעינו מקום המקדש נשאר
סטופ נון המצוות והמעשים טובים שלנו ממשיכים להיות משוגרים להתפלל לכיוונו... ו

לבית המקדש... הם ממשיכים לעלות עד ירושלים של מעלה ומשם הם משובצים לכתר 
  יתנו לך ה' אלוקינו... 

פעם!!! בזמן שבית המקדש היה קיים... היה אפשר למשש ש מה בכל זאת ההבדל?? אז
את זה... היה אפשר לחוש את השיגור הזה באופן מוחשי... בית המקדש היה כמו 

אם בחור צעיר לפי השיגור שלנו...  כל רגע נתון משתנה צמה שלו היתהפרוז'קטור שהעו
נמצא כעת בחדרי משכיתו... ואיפה שאף אחד לא יודע הוא מתמודד כעת עם ניסיונות 
קשים ועומד בהם בגבורה... זה משוגר באותו רגע לבית המקדש!!! ופתאום בבית 

פתאומי היו מתחילים לשורר  המקדש יש ברק של קרבת אלוקים עצומה... הלויים באופן
להם... הם רק  הבא והם אפילו לא היו יודעים מאיפה ההארה השמימית הזוברוח הקודש 

בין קודשא בריך הוא  הנאמנות הבינו שכנראה "נכנס" שם איזה תרומה רצינית בייחסי
עצמו (רק בחג הסוכות היה תופסים את 'הגנב...' כשאותו צעיר היה לפתע מוצא את  ושכנתיה...

קולטים שהוא 'אשם' בהבזקי  מפזז ומכרכר עם החסידים ואנשי מעשה אז כולם היו פתאום
ככה זה היה בזמן  )בקיץ האחרון... שהוא שיגר לבית המקדש הבלתי הקונבנציונליות ההשפעות

  אבל נשאר!!!! זה נשאר וירטואלי... לדאבוננו הרב אבל כיום שבית המקדש היה קיים!!!
יר ממשיך להתמודד שם בחדרי משכיתך... וההתגברות שלך ממשיכה אתה הבחור הצע

 ה זה נשאר וירטואלי!! בשמים לא!!!להיות משוגרת באותה מידה לבית המקדש... רק פ
זה רשום עם כל הפרטים... הקב"ה מידי חצות לילה נכנס לגן עדן להשתעשע עם  בשמים

 לקראת היעד האחרונהשם הוא מראה להם איך התקדמנו ביממה נשמות הצדיקים ו
זה מטפס יפה... ומי יודע... מי יודע איזו דריכות יש  ...ואנחנו כל הזמן מתקדמים ליעד

 כעת בשמים... מי יודע אם אנחנו לא נושקים ליעד... 
(ואגב: חשוב לציין: במצי'נג כשמגיעים ליעד, עושים יעד חדש... אבל פה לא!! זהו!! ברגע שיגיע היעד... פתאום 

   אדון... בא יבא לא יאחר..)יבא ה
--- 

אמרתי לך כעת יסוד מאוד מאוד  אם שמת לב: הרי אני רוצה שתבין: אנחנו דור מיוחס...
והבנת את זה מאוד בקלות  איך שכל המעשים שלנו משוגרים לבית המקדש...  חשוב...

 רקאבל תחשוב...  !! באמצעות דוגמא ממצי'נג כי הצלחתי להמחיש לך את זה בקלות
שתבין: לפני חמש שנים בלבד לא יכולתי להביא לך את הדוגמא הזו... עדיין לא היכרנו 
את המושג הזה... אבל עדיין הייתי יכול לומר לך שזה עובד בצורה חשמלית... כמו טלפון 

שהוא לומד נביא יחזקאל... ורגע אחד כתוב  וכדו'... תחשוב על יהודי מלפני מאה שנה...
מה אנשים עושים בתוך המקדש... ואחרי רגע ה' אומר לו שהם שה' מראה ליחזקאל 

בכלל עושים את זה בבית... איש בחדרי משכיתו... לך תסביר ליהודי מלפני מאה שנה איך 
לך תסביר שבית המקדש ממשיך לתפקד בצורה וירטואלית... מצידו זה מושג  זה עובד... 

כלים טכנולוגיים...  כל מיני סד ונתן לנוה' עשה איתנו חאילו כיום, לגמרי לגמרי מופשט!! ו
 לא!!! לא רק!!   להעמיד אותנו בניסיונות??? וכי זה נועד רק בשביל בשביל מה??

לתת לנו אמת  (כפי שאמר הח"ח) כל המיכשור הטכנולוגי המשוכלל הזה נועד בין הייתר
מה כל בין שמידה וכלים להבין שהדברים נעשים בצורה הרבה יותר פנימית ורוחנית... שנ

 ו... ותבין את זה!!!!שאנחנו עושים לא נאבד... הוא משוגר... הוא מגיע למקום מסוים... 
מפגעי הטכנולוגיה... אם כבר היא כאן... לא יזיק לנו  ולבנסרק חבל ש חבל... חבל עלינו... 

 חכמה ומוסר... ו הרבה הרבה לקח לקחת ממנו
 עצימת עין הכי קטנה בשמירת עינייםוכל ... שאתה לומד תאר לעצמך שכל דף גמ'

פלוס תעודת זהות...  תאריך מדויק.. עם מדד קושי... שעה מדויקת...משוגרת לשמים... 
בצירוף כרטיס ויזה לזיכוי של מתן שכר... תחשוב שזה דופק ודופק ודופק... ואתה לא 

יך הלאה את רואה כלום... ולא יודע כלום... בדיוק כמו מי שתורם בטלפון למצי'נג וממש
 החיים... 

ואתה כבר שכחת ממזמן את הניסיון הקשה שהיה לך לפני חודשיים כי מאז עוד היו  
עשרים התמודדויות נוספות... אבל לבית המקדש זה שוגר... זה רשום!!! ואם אלטער 
זיידע שלך בגן עדן ירצה לראות מה מתקדם עם בית המקדש... ה' יקח אותו בציצית 

ויראה לו את הנין שלו  ויכניס אותו לכרטיס הפרטי שלך בשעתו... ראשו כמו יחזקאל
נמצא בתוך קודש הקדשים ומקריב קטורת לה'... וסבא שלך ישאל: מה זה?? איך הנכד 

לו: הראית בן אדם... זה מה שהנכד שלך עשה בחדרי  ע יענהוהרבש" שלי הגיע לכאן??
לו על הראש... ואף אחד לא  משכיתו... הוא היה בחדר לבד לבד!!! אף אחד לא עמד

... והוא החליט להתגבר לא קל ... והיה לו פיתוילעשות ככל העולה על רוחו הפריע לו
 שכזה משוגר היישר לקודש הקדשים!!!  יסיון עם אופי מסוגלמענו יתברך... אז הנה!! נ

 במה מדובר... אבל לשמים זה בכלל אתה תצטרך לאמץ הרבה את הזכרון בשביל להיזכר
בביתי ובחומותי יד ושם  ושם זה נחקק שוגר... לבית המקדש הוירטואלי זה נשלח ברכ

 ...שם עולם אשר לא יכרתטוב... 
וכמו שבמצי'נג יש את שמות התורמים!! ויש את הכרטיס של המתרים!! כמו שאפשר 
לראות אם אני תרמתי... ככה אפשר לראות כמה המתרים שלי הצליח להתרים... כן... 

תאמץ לתת מעצמך לאחרים... לזכות את הרבים... לחזק נשברים... לתת כח כשאתה מ
לנשברי לב... יש כרטיס מתרים... נזקפים לך המון המון זכויות ותרומות שאתה בכלל לא 
מודע להם... הכל רשות!!!! וכל מעשיך בספר נכתבים... ובמהרה ממש אור חדש יפציע 

 ו...על ציון ונזכה כולנו להיות שותפים באור
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 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
" טות חסרת מובן התלב "   ג " ע פרק    

 : ענייני   תקציר 
ים  הלה אוסר עליו להיפגש עם גיסו לשעבר אפר אל"מ מ.    מחנה ה   מנהל   שמסתבך מאד עם   של חיים שלום אנו חווים את הסיבוך  לימקס (שיא)  ור כעת נמצא בק הסיפ 
ן החברותא של רב  מ מי שנכנס בתמונה הוא שמשי גלבוע ספק מזון במרכז וידיד של רב מיילאך פיש ו את השידוך עם צארטיל.  יה להציע ל ר את האופצ סוג דבר זה  ,  זלמן 

להעביר    פגישה אלא יש לו מסר חשוב ביותר   זו לא סתם   , להיפגש עמו   ן הוא מאתר את חיים שלום ומוסר לו על הרצון של אפרים זלמ   , יזמן אביה של צארטיל משה יוסף הו 
 .  בוע שלאחר מיכן להגיע עמו בש   לו. הוא מציע לחיים שלום 

בגיוס אנשי מאפיה בראשות    היריב הקשה של חיים שלום שרוצה להביא לגירושו של חיים שלום מהצבא. הוא לא בוחל   י ' בנג   , פגישה אלא שיש מי שמעוניין לטרפד את ה 
חד  ל הפ בש אבל הם שותקים    , הוא מנסה לדובב אותם   , כפתאים הם נופלים במארב שלו    , מארב   ומן לה והוא ט אנשי המאפיה  ל  שמשי עולה על המעקב ש מיסטר איקס.  

 יוצא לדרך.  ו להם מראש המאפיה. שמשי כובל אותם היטב  יש  ש דול  הג 
חיים שלום נמצא  נאים. אלא ש ציב שום ת הוא לא מ   , כפי בקשת המו"צ צארטיל  זור אל  לח זלמן מציע לו  אפרים    , סמוכה לירושלים חיים שלום פוגש את אפרים זלמן בחורשה  

         ווה ביחד איתו את הדילמה הקשה שלו. נח יכול לקבל את ההצעה. בפרק הזה    הוא מתלבט מאד אם הוא   , ה רצינית בדילמ 
 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂^^ 

אדם שאינו מוציא שקר  ום כששמע את ההצעה שנזרקה בכזו רצינות מפי אפרים זלמן,  ל את חיים ש שאחז    הלם ה קשה לתאר את  
 ת.  לא היה מציע זא   , ך למהל   גיבוי מושלם קבל  מ , אם לא היה  ולים ומדודים הפה וכל דבריו שק מ 

מתנים  לא  ,  נות ת ש ם ממנו לה שי בק לא מ   ! הוא אפסי   , והמחיר על כך   . אין בעולם   , מת כזו הצעה מושל   ? ר להגיב לדברים מה הוא אמו 
  משפחה ה   שם לתת לה את    , מנו , כל שמבקשים מ תתגורר בתל אביב   מוכנים שצארטיל   הם   , שחרור מהצבא לא    , רה בתשובה ז בח זאת  
 מאושר,   ץ ו ך לקפ לכאורה הוא צרי   ר הזה? ב ד כ הנשמע    ! ותו לא   , ן שטיי ל פינק גב'    , שלו 

  , ומבוטלים   טלים לאפרים זלמן, כל הדיבורים שאמר לו עד עתה הם ב ברים  הד ת  להוריד א ע איך  הוא לא יוד   , ה לו להסכים לכך ש אבל ק 
השידוך, אבל הוא חש פחד איום  את  דחות  ק ל וד אין לו טיעון אחד צ   , חות כזה שידוך אבל לא בשביל לד (בשבילו)  צבא זו טענה נכונה  

הוא האדם    , , אבל עתה לגודל האסון לם בעו   ביותר הוא היה האדם המאושר    , כך אם בימים ההם היו נוהגים  לה במפתיע,  מההצעה שנפ 
ההצעה הזו מלחיצה כעת בצורה  תנתה ו ות שלו הש כל המציא   , הוא לא חיים שלום של פעם   , טין ו סיבות השתנו לחל הנ האומלל ביותר,  

   אי אפשר לשער. ש 

  אין יום שהיא   , ות עליון חסיד חת מ א כ   , ת ג' פעמים ביום לל תפ , היא מ נית ח רו יתה  י שכל מהותה והוו   , אשה תר התרגל לבית פנטי ביו זה ל 
  יתר ו   חלכאים ני  י עם כל מ   היא מחלקת יתר היום    את   , , יש לה שיעורי תנ"ך וכמעט שאינה שייכת למציאות החולית לא גומרת תהילים 

מי שאמור להינשא לה צריך להיות אחד מגדולי    , בשר שתהיה עליו שאלה קלה פסול   , טבח צריך להיות בשיא הכשרות המ   , עשיות חסד 
   . אל ישר 

שב  " את ה הוא מסוגל ללמוד שעה ביום    " פרווה איד " ילו  אפשר לקרותו אפ   אי   , לחלוטין   ר אח ם  בן אד כיום  חיים שלום הוא    , לעומתה 
  , פילות את כל הת תפלל בכוונה  , כמו לה שים לפתוח גמרא ומפר   , ם לתורה אבל לקבוע עיתי   , הוא מבין את זה ממש בעומק   " שמעתתא 

  אחרים   בשקר, הוא צריך חיים יחיה  סכים לכך  אם י כיום הוא לא מסוגל לזה,    , זה נחלת העבר תהילים בכוונה, כל  לומר פרקי  
 . כיום   שהוא   מות כ ל אימים  שמת 

קלוט את  את עצמו לחיים אחרים? האם אפרים זלמן י   כין ת הוא מ מ שבא   לו מה יאמר    , ה פ ה זה מ את  מסוגל להוציא    הוא לא אבל  
   . צי זהב והוא מסרב לקבלה גולת שמטילה בי מעניקים לו תרנ את זה ש יוכל להבין  האם    המסר? 

ום  אפרים זלמן יהיה המ   , ל לקלוט ו כ י שהוא  מה  זה  אבל    , מאד לו בחירה עקומה  , יש  כנפיים מרוטת  חיגרת ו קא תרנגולת  הוא רוצה דוו 
   . לשמוע את הסירוב 

אחרי כל כך    , וב הביתה אופציה לש   נותנים לו   , הרי משמים מחזרים עליו   אולי בכל זאת עליו לקבל את ההצעה ולא לומר לא,   ... ל אב 
קשה להאמין שיוכל    , ה רודף אותו עד חורמ   י ' ג , בנ ער ך הרבה צ לו כל כ   שגורמים   פז שבוי בחלומות    , א נמצא בכף הקלע שהו   ים הרבה שנ 

מהלב,    י רחוק מהעין רחוק כ   , כוח להפריע לו   י ' א יהיה לבנג ם ל ש   " שנלר " מחנה  פציה לעבור ל ו א כעת  להתקדם, נותנים לו  ו  ה כז בצור 
 כן. מילה  ענות את ה ל למרות הכל יש משהו שמפריע ולא נותן לו את הכוח  

     . צוי בדילמה שחיים שלום מ בחין עד כמה  למן לה פרים ז קשה לא   כה י ש בח   , נוגס את שפתיו   , כך עומד הוא נבוך זמן ממושך 

   : בנוסח ה  הוא ציפה לקריאת הפתע   , חיים שלום הלבטים של  את    מרגיש פרים זלמן  א   , אבל גם בלי לראות 

   שמע אוזניי. מ אני לא מאמין ל   גלייבען צו וואס מיינע אויערן הערין" נישט    קעהן   "איך 

   . חנוקה מרוב הפתעה   יזו קריאת שמחה או לכל הפחות א 

גוט און  איז  "אלעס    : גם בלי להוציא את המילים   , שמביעה את הכל   ה ומעיקה כ ושותק שתיקה ארו ולו חיים שלום  תחת זאת עומד מ 
   . אני לא מסוגל להסכים" הכל טוב ויפה אבל    -ך קען נישט צושטימען ער אי ב א ה   , פיין 
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לשמע    יצא בריקודים   ים שלום י ח הוא היה בטוח ש   , מה שהיה פשוט וברור גד כל  כנ   הכל ,  א יודע את נפשו מרוב צער ל פרים זלמן  א 
  בלי שום הכל נפתח מחדש  פתע  ל כש ה  עת   , ברתי הח המשפחתי ו , אחרי שנים רבות של צער כשהוא בורח מעצמו בגלל הנידוי  רה הבשו 

  תו בים פינ ה ס וי ראש, כאילו טבע אבל וחפ כ   , ה' ישמור היה צריך לפצוח בשיר ולרקוד עד כלות הכוחות, תחת זאת הוא נראה    , התניות 
 ! ר? ך יתכן הדב ל. אי הגדו 

לו סוד גדול שרובץ על  עשות יש  אבל מה ל   , לחלוטין הוא יודע שאפרים זלמן מסתכל עליו כמטורף    , ט אומלל ב מ חיים שלום מביט בו ב 
  ד לסו מן  פרים זל הוא יכול להכניס את א אם    שהוא מתבלט   רב   ז נפרדו, כבר זמן סיפר לו את כל שרשרת החיים שעבר מא , הוא לא  הלב 

למה להחביא את עצמו אחרי    , האמת על עברו   פשו שהוא לא מגלה לו את כל נ עמים הוא חש שהוא עושה שקר ב ו, הרבה פ הגדול של 
   . לצאת מהקופסא ט  י שהחל 

   . על כן נושאיה מועטים"   , מאד האמת כבדה היא  " רו יודעי המשל  לא לחינם אמ   , אבל אין לו את האומץ לומר לו את האמת הערומה 

העולם    , ת דו סו היה מגלה את כל ה אדם ואם  מחות נסתרות בלב  הרבה גו שלא מתחפשים או מתחבאים,    נשים בעולם הא מעטים הם  
רק יודע כל התעלומות יוכל    , זולתם   ן סווים מעי מ רבה  ה   , עד כמה שרק יכול, אבל חלק מסוים   , דמותו ייפה את  , כל אחד מ היה מזדעזע 

   . את הכל   הם לי להעיד ע 

כל    עם   , ארטיל שבשלם הוא אינו יכול להינשא לצ   כמה סודות מור, אבל גם בתחום שלו יש  ג ה ת הצדיק  ו משחק א חיים שלום שאינ גם  
אולי    , בו להתארס עם צארטיל עליו לספר את האמת   וחקים ד ך עתה ש יו לחשוף את כל האמת, א על   בו   דחה את הרגע עד עתה    . הכאב 

 יט סופית מה הוא רוצה. החל קל עליו ל כך י 

 מר חיים שלום לאפרים זלמן. א ות  ך הגל לאחר שתיקה ארוכה כאור 

  רביעי וע הבא ביום  בשב ,  מספר ימים   וב ההחלטה לא קלה עלי, כרגע אני לא יכול להסביר את עצמי, תן לי לחש   , אומר לך את האמת " 
היינו    זמן רב לא   ר כב   " רדס כץ פ " ב , על הדרך ניפגש  י הצבא לאחד מאלופ   אני אמור להעביר מסמכים חשובים   , גבעתיים יש לי נסיעה ל 

שלא  תת את המענה הנכון ו שכל הנכון ל קב"ה יחונן אותו ב ה ש   " ם שלום בן אסתר חיי " ל  ך תשובה ברורה. תתפלל ע אני אתן ל   ם, ש 
 . " ועה כל כך הרבה אטעה כפי שאני ט 

 . לוונטית כנראה לא ר הגאונית  זלמן קיבל את דברי חיים שלום, אבל בלבו פנימה הבין שההצעה    רים פ א 

כדי לחסום את הדרך    סים מחנות הסטרא אחרא מגוי   כל ש ה  כנרא ,  ים וחד יים המי ילו אחרי הג   מסתבך   יך הכל הוא לא הצליח להבין א 
   . של חיים שלום לבית 

               ות היגון. היה שוקע בתהומ   , היה יודע את כל האמת   ם א 

 *** 

 ו העוקבים? נעלמ   להיכן 
כל    , לא רגיל לה, מאז שהוא מכיר את עצמו א  הו ה ש ופע , ת לו יום שלם ואין לו שרביב מידע מאירועי אמש   עובר   , בנג'י במתח רב 

שלו, אין לו    " ב האכילס עק " שלום הוא  רק חיים    , רי יצ ו כמו שעון שו   , כנית ו פי הת הכל עבד ל   , משימה שנטל על עצמו הייתה מושלמת 
 . תו עד עתה ו הסבר איך הלה שרד א 

את זה ראה עד עתה בלי כל  ,  בתחום שלו   ץ פ כל אחד הוא ס   , בעלי וותק ים  מקצועני ם  אנשי לו  לח  שמיסטר איקס ש   היה בטוח הוא  
לם הקצונה ואם לא יקרו  בסו   גיע רחוק ה ל   וצה א ר הו   , אבל עם כל העזרה שלו עדיין חיים שלום לא מתייאש מהתוכניות שלו   , ספק 

מכל  הוא התקדם יותר מהר  ,  כולל הרמטכ"ל   , לופים בכירים להתחבב על כמה א הוא הצליח    , ס מעלה יטפ לא  אין סיבה שהוא    , ניסים 
היה חיים    , ך דר על ה מדו  ע ו ה ש מעצורים מסוימים  , אלמלי  כיר אצל אף אחד שה   לא היה מה ש   , ותו בכל מיני דברים א פרים  ' מצ   , ים האחר 

   . ] פה שרק יכול ת אי שידע לתקוע מקלו   י ' בנג חלק מהמעצורים אחראי לכך  [   וף ל ם סגן א שלום כיו 

ף לסלקו  א לו    ר תאפש י צור את קידומו ואם  י נשלט לע ת ל א חש צורך ב הו   של חיים שלום מטריפה את דעתו, קלה    ת דמו כל התק 
ם של ממש על כל  איו   בזה אה  ט את בטחונו, הוא ר לא במע ערערה  ת חיים שלום  לטוב גלבוע  שמשי    משורות הצבא. התגייסות 

 ת שלו. ו התוכני 

ל הפעם  , אב ב העיקו   לברר מה העלה כדי  איקס  טר  ס מי ן דחוף ל ו פ הוא הרים טל ,  לבוא לתוצאות אך הן בוששו    ת ו הוא חיכה בדריכ 
 ניכר היה עליו שהוא נבוך בעצמו.   , בתירוצים לא מקצועיים מיסטר איקס דחה אותו  

ים  הסבר   שאם לא יקבל חות רבה  י ש בק   איקס   ר סט למי הוא הודיע    , ק הוא שכח עם מי יש לו עס   , חקים הרקיע ש   י ' נג ב   של   ן אפו חרו 
 . צע מושלם ק על מב משלם ר , הוא  אפילו אגורה שחוקה לו  לא ישלם  הוא    , תים למה שקורה נאו 

מרים את קולו עלי, יש לי אמות מידה    ון ילד מיסטר איקס פגוע כולו, אני לא אוהב ש   שאג   " ? ך עסק אתה יודע עם מי יש ל פעוט  ה   י ' בנג " 
צועים בשדה הקרב.  שאיר פ אני לא מ   , שאתה דואג, אצלנו זו משפחה תר מ ים יותר ממך, אני דואג לאנשי הרבה יו עשרות מונ מוסריות  

ע  אבקש ממך כרג   , שיגים ט דל ה ועיס לדבר אלי כאל איזה ביצ   ך העזה של ה את  אבל אני לא אוהב    , ש את הכסף לבק   אליך י  לא צלצלת 
   . " ותת לך ד שא ע אלי טלפון    תרים   ל א   , ת עד הטפחו   אני אברר את הנושא מהמסד   , להניח לי 
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ציא לאור  עשרות פעולות הו   , בעניין שנה הוא    כבר עשרים   , ר הזה לא אירע לו מעולם כדב   , במצב רוח רע מאד היה  מיסטר איקס  
הוא שלח את טובי אנשיו והם נעלמו    , ר שיניו וף נחלץ מהם בעו לבס   ך ון א מלבד שני מקרים שהסתבכו ברגע האחר   , מרובה   בהצלחה 
דעת לאן  יקוב כדי ל ולפגוע בשמשי, כל מה שביקש לעשות ע , הוא לא ביקש מהם להסתכן  דבר הזה לא אירע לו כבר שנים כ   , מהאופק 

 ד עתה עם שבריר מידע? מהמחנה בשעת לילה מאוחרת. למה הם לא שבו ע שלום ומה הסיבה שערבו אותו כדי להוציאו    יע חיים מג 

ה ולא מצאו זכר לרכב של  הם עברו מריש ועד כל   , לול שהיה ידוע להם פי המס ם מטובי אנשיו לערוך בירור, הם נסעו ל ני ש הוא שלח  
 . אויר ולא הותירו סימן מזהה אחד אנשיו כאילו התאיידו ב   , בר כזה עוד לא אירע לו ד   , איקס   סטר י . העניין החל להדאיג את מ בים ק העו 

יצא כנגדם במאבק חזיתי הם  את האמת שאם שמשי  מחשבה מציקה במוחו, הוא ידע    עלתה  משי חיסל אותם בדרך?  יתכן שש   האם 
הם ביצעו בהצלחה  שרות מעקבים  , ע הוא היה בטוח שסיטואציה כזו לא תתרחש כין אותם לאפשרות כזו,  ים, הוא לא ה מחוסל 
 כך?   מעקב, איך הצליח שמשי לעלות על תחת    הוא לא העלה על דעתו ש   יקטים י אוב איש מה   , מרובה 

ותר  האפשרות הי .  בלי סיבה ששמשי מסוגל להרוג    חשב לרגע עדיין אין הדבר מצדיק הוצאה להורג, הוא לא    , עליהם אך גם אם עלה  
שם ניתן לעשות ככל העולה על הרוח, במדינה מסודרת    , ם תל אביב היא לא המזרח הרחוק כיו אבל  הוא לקח אותם בשבי,  נראית ש 

     וקטנה אי אפשר להחביא אנשים בלי שאיש לא יחוש בדבר. 

 *** 

 מה אכן אירע? 
הוא שכח שהחורשה הזו היא ממש    אבל הפעם טעה מאד,   הוא לא חשב להתעלל באותם אנשי מאפיה,   היה אדם רע, שי לא  שמ 

ישה לשום כביש וממילא אין מי  ג לה    אין   , נידח שביל הגישה אליה    , יעה במפת הדרכים היא לא מופ   , אין בה מטיילים ו ט  ע כמ   , שכוחה 
 . מענה צעקות מהחורשה לא תש כך ש   , גם החורשה לא הייתה ממש קרובה לכביש   , סע דרכה שי 

כבלים  מה   חרר ת ש כדי לה   איש לרעהו   לעזור   יוכלו לא ש   רב זה מזה בריחוק  קשרו  נ הם   , רה מקצועית מאד בצו שני העוקבים נקשרו  
כל האמצעים להשתחרר מהכבלים, אבל הם גילו ששמשי הוא  הם ניסו את    , יר האו   זג , כל יום המחרת היו מופקרים לפגעי מ החזקים 

   . ם ורל עתה הם מופקרים לג   , הוא לא נתן להם שבריר סיכוי לצאת מהסבך   , צועי יותר מדי מק 

ד  ע   רה חמורה בצו   פוגעים בעצמם   יו בכך ה כי    שרות זו, פ א ב מש  ת ש אבל הם חששו לה לשווע לעזרה,    , רה להם שנות יחידה  הברירה ה 
 .  ל להשתמש בשירותם לא יוכ   ) טר ביותר (אף הזו ם סינדיקט פשע  שו   , כדי שריפה לחלוטין 

כל הידע עליהם    , הקשר שלהם עם המאפיה דלו להצניע את  עד עתה השת   , ושעים לא זוטרים פ   , ביותר   ד מכוב היו בעלי עבר פלילי    הם 
מאפיה)    השם ית  טלק (באי   " הפשע התל אביבי   סינדיקט " ם  אבל שייכות ע   , ם מעט את העיניים ו שניתן היה לעצ ים  היה על כל מיני פשע 

ומים בתל  תח נהלה מלחמת חורמה במאפיה שהשתלטה על חיי המסחר ועוד  , עוד מזמן המשטרה המנדטורית הת ור אחר זה סיפ 
   . אביב 

את עצמו  וא ידע להסתיר  ה   , דם מחוכם מאד היה א   ) השייכות שלו למאפיה   האמיתי מכובד מדי ומוסתר בשל מו  ש ( מיסטר איקס  
כך כמעט ולא קרתה    , קטה ומאד יעילה ים לעבוד בצורה ש אותו לכל מיני פשעים שהתרחשו, גם אנשיו היו מונח   היה לקשור וקשה  
   בידי המשטרה.   לא נפל   יה י איש מחברי הכנופ   , תקלה 

   . ועליהם לקבל החלטה לגבי המשך חייהם הם לא ברשות עצמם    , אבל הפעם הסיפור שונה 

לזעוק    , חיים   לת י מצ שניה לא נעימה אבל  ה   , לא לפגוע בקבוצה העיקר  פת רעב  בחר ביסורים ו למות    , אחת   פניהם: עמדו ב   שתי ברירות 
   . אבל יצילו את חייהם   מכובדת,   הם יישבו בכלא תקופה די   , בור המאפיה ע   בעבודה עלה עליהם שהיו  המשטרה ת סתכן ש ולה לעזרה  

, הוא לא לחוץ לסגור את  ת ברזל סבלנו ב   ומצויד פיל  של  זיכרון  ל  בע   הוא , מיסטר איקס  מה יעשו כשישתחררו   גדולה ה   אבל השאלה 
 . עדיף לא להכירו אז   , זר וקשה כל ספק, הוא אדם אכ בכך אין להם    , בהם ינקום  ו ימתין להם    הוא   , החשבונות במידי 

כמעט  משך  ב הרעב הציק להם מאד,    , זרועותיהם מהכבלים שכמעט שיתקו את  ם מתייסרים  תוך שה   , עברו התלבטויות קשות כך  
איזו בדיה שתשקיט  לו  דו  יב ם  ה   , ח פשוט שלא מתמצא יותר בעניינים יבוא לעזרם מקוים שאיזה אזר   , יהם ות שפת יומיים חשקו את  

 . ק בקולי קולות לעזרה עזרה בוששת לבוא, החלו לצעו ה ש כשראו  , אבל  ת סקרנותו א 

אך כשראה שהם כבולים בצורה יותר מדי    , רם ש לעז וח   נואשות קריאות ה זור ששמע את ה בא   ובב ת ס טייל שה למזלם הטוב היה איזה  
ם  ה   ם שלנו. שי הצלה כדי לטפל בצדיקי עוד שני אנ ע עם שני שוטרים ו שעות עברו עד שהגי   , מבחוץ   רח להזעיק עזרה הוכ   , חזקה 

           להתאוששות המלאה. לטיפול בבית חולים עד    ברו ע ו ה 

קירה  על צוות הח   , איש מכור סיפורי מעשיות שלא שכנעו  ניסו ל   ם חורי הב   , ובאו לאחד מנקודות המשטרה לשם תשאול ה לאחר מיכן  
נאלצו הבחורים    קל והגזר לאחר עבודת מחקר מאומצת בעזרת המ   , קלט את התמונה וא  ה   , מבריק בשם גיא פלג משטרה  קצין  מנה  נ 

, הם היו  וך מתו איזה    הם עצמם אינם מכירים אותו רק נשכרים על ידי  , כי נשלחו על ידי אדם שמכונה בשם מיסטר איקס  להודות 
וכך סידר אותם    ב להם ו ר הזו כדי לא הוא נכנס לחורשה  גלבוע אלא שהלה הערים עליהם    משי ם בשם ש אמורים לעקוב אחרי אד 

 בכך. תביישים  מם מ בצורה שהם עצ 
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האנשים, הם  הוא כמובן הכחיש כל קשר ושייכות עם זוג    , כך דלפה הידיעה כי המאפיה הייתה מעורבת, מיסטר איקס נקרא לחקירה 
מימים  ראיות חותכות שהוא איש חוק למופת  ואי אפשר לסמוך על עדותם, הוא הביא  שמקומם באיזה מוסד סגור  נראים חסרי דעת  

 ילים.  בפל   עסק נו מת ואי ימימה  

רט שלא אירע כלום,  בפ   , ע היא לא יכולה הייתה לקשור את מיסטר איקס לאירו   , המשטרה את ידיה לאחר חקירה ממושכת הרימה  
ת  הפסידו א אך  ,  פגע בלי  הללו    יומיים השתחררו לאחר    , עונשם ו על  עצמם שכבר בא   איש לא נפגע, אם יש מי שנפגע אלו הפושעים 

 . ק עם נמושות , מיסטר איקס לא מתעס ם ת ד מקום עבו 

   בצע שלא יצא לאור: רעה על מ סטר איקס תובע מפ מי 
סוכנים    במבצע השקיע  הודיע לו בקור רוח ש הוא    , 'י ג נ מב   50%  החליט לבקש יקשו את משכורתם, מיסטר איקס  ב לא    ללו למרות שה 

הסכום    , שי מבצע בסיכון גבוה מאד צריך לשלם על העסקה של אנ בנג'י    , גם בנגי' ידע מול מי מתעסקים   , י גבוה סיכון היה מד ה   , יומנים מ 
   . בו במקום   י ' היה אמור לרושש את בנג   , לירה   אלפיים   , ביקש ש 

אבל היה    , צות נמר מאה לירה היה מוחה  ממנו רק  קש  גם אם היה מב   , טר איקס ל חוצפתו של מיס לא היה קץ להפתעתו של בנגי' ע 
ום  הסכ   , המבצע יוצא לידי פועל גם אם היה    , דרוש ן לו זכות ל אי   , אבל סכום כפי שביקש כדי לשמור על קשר   בחריקת שיניים לו  משלם  

   רים. השגות של גדולי המאפיונ הזה הוא מעל ומעבר ל 

   . אגורה שחוקה   ו ל י אפ   ם אינו מתכונן לשל כי הפעם    , ישות ראות תעוזה ולהודיע לו בנח הוא החליט לה 

  אנשיו יש לו מידע כי  הוא הוסיף לו ש ,  גם הפעם יצליח   , תה שירתה אותו בהצלחה ועד ע   ו בחיים תכונה זו עזרה ל   , עזות מצח   אין כמו 
 ש. ר, הודיע ביוב לא על כך דוב במיוחד,    מת כ ח מתו ייתה  שלא ה   כודת מל ה תאים לידי  פ נפלו כ 

  יה לו איתו ה שי המיסטר   הודיע  " לא מתחייב שבכך סגרתי נושא ותר,  אני לא עובד איתך י   , לי את הכסף בזמן   אם אתה לא משלם " 
     . חשבון יותר רציני 

תף  ם ישמחו לש עניים ביותר, ה עוד כמה מקצו בי  התל אבי יח ביותר, הוא רמז לו כי יש בשוק  הוא חצוב מחומר קש   , בנגי' לא מצמץ 
 ס, הוא יקח מהם גם דמי חסות ואין לו חשש מתגובה שלו. ק איתו פעולה כדי לדחוק את רגלי מיסטר אי 

ניותיו לעתיד,  הוא לא רוצה להודיע את תוכ   , צליח בתחום שלו יותר הכלל הוא שמי שמדבר פחות מ את שפתיו,    ק מיסטר איקס חש 
 דרכים איך להענישו. הוא ימצא כבר את ה   , ממנו   להתחמק   צליח י   י ' אין לו פחד שבנג 

   שו רושם על זולתם. כששני הצדדים אינם יודעים אם דבריהם ע   , תית הטלפון נטרק בנקישה מתכ 

 *** 

כי    , היא פחדה ממולי מאד, הוא שלחה לו הודעה , הפעם לא ששה להיפגש גש במסעדה הדס קיבלה הזמנה דחופה מאביב שונטי למפ 
תרת על כל  , היא מוו עזור לו ואין לה עניין יותר ל   קשה ממולי ולינור זה לו כי נכוותה  עולה, היא רמ עמו פ   ף ת לא מתכוננת יותר לש   היא 

וחה לו שהסיכויים לכך קלושים, הקשר נראה בר  דיו שניים, היא  סך בין ה סכ ת ל תה הוא חופשי לקחת מישהי אחר התגמולים, מע 
 צאות. קיימא, וחבל על כל ההו 

הוא נזכר בימים עברו  , השנאה אליו גברה והלכה,  מין שהמזל ישחק לטובת מולי , הוא לא הא ב קיבל את דבריה בהפתעה גמורה אבי 
פחתו או חבריו ויקימו זעקות, אלמלי ההדרכה  בני מש פחד מכל תנועה קטנה שמא יגלו אותו  מולי נזקק לעזרתו בכל פרט, מולי  ש כ 

להסתיר את עצמו, לבסוף מולי    ים רבים כדי הצעדים הבאים, כמה השקיע בו ונתן לו טיפ   שלו לא היה מקבל את תעוזתו לעשות את 
   . הוכיח את עצמו הוא נכנס למחנה החילוני בצורה טבעית, הוא בנה את עצמו 

הוא יכול    , אלוף תחפושות היה אדם חכם והיה  א לא הצליח לשנות את תדמיתו, למרות ש הו   , מער ל א ' לעומתו אביב שונטי נותר אותו צ 
וני שירשים אותו, כך נותר קרח מכאן  ין לו מה למכור למחנה החיל א   , בגרוש אין לו השכלה    אבל   , הכל טוב ויפה   , לפנס מתחת    סתתר לה 

 ומכאן.  

ם לכך שיאלץ לברוח  מזלו הטוב, הוא יגרו ם למולי להפסיד את  איך לגרו   , החליט לחשב מסלול חדש הקנאה אכלה את לבו, הוא  
 ליט מלחמה כשעורו על בשרו.  מהמחנה שלו כמו פ 

                   יעה לו בתוכניות. ס המטופשת שרק הפר להד לזה הוא לא צריך    , עדים הבאים הצ החל לתכנן את    נאלי י הקרימ ראשו  

 ̂ ̂ ̂^ ̂^ ̂^^ ̂ ̂ ̂ ^^^^^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^^ ̂^ ̂ ^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ̂^ ̂^^ ̂ ^ ̂^ ̂ ^^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂ ̂ ̂^ ̂ ̂ ^ ̂ ̂ ^ ̂^ ̂^^ 

 :ן היאיוליהגלת במה לקרש לה ההחדש תהכתוב
http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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 לשבת קודש ותשעה באב תמצית הלכות הנחוצות  

 ה "זצקללה" הלוי-השבט"  מרנא פסקי  פי על
   עילית  מודיעין  –  ברכפלד   אחוזת" שבט הלוי" בביהמ"ד   שנאמרים

   א" שליט מרמורשטיין  אליהו  אלטר הרב י "ע
 המהודרים  המינים ס"ומח  יעקב  ישועות כולל  ראש

בחמין בלי סבון, וחפיפת הראש    בני אשכנז לרחוץ פניו ידיו ורגליומנהג  מנהג עדות המזרח, להתרחץ כבכל ערש"ק.    :רחיצה לכבוד שבת קודש .א
 . בכל ערש"ק  כךכיון שרגיל ובימינו מותר כך לכל הדעות 

 שבט הלוי).  מים קריםבלו לרחוץ על גופו  מותר    ,הזוהמא בעש"קאת  להעביר    התרחץ בכל גופוהעוסק במלאכתו כל השבוע ומזיע הרבה, ורוצה ל .ב

 . (קכז' סי ח"ח
 . (לוי  מבית) 1מותר לטעום מעט כפי הצורך ,לצורך הבישולודש של שבת קאם יש צורך בטעימת תבשילי הבשר  .ג
, כגון כובע  אנשים שרק מחליפים בגדיםוכן  מותרים גם בשבת זו.   ל וקפטן"ימיכגון שטר בגדי שבת, הנוהגים להחליף מלבושים שונים בכל שבת, . ד

 (סק"ו תקנא משנה ברורה). כדרכם מותרים להחליף וחליפה, אף שאינו ניכר כל כך,
 . (לוי מבית) .ללבוש את בגדי השבת שבתערב הבגדים תהיה, בזמן שרגיל בכל  החלפת . ה
 2)גליונות שבט הלוי(מנהגו של רבינו השבט הלוי שהחליף את כל בגדיו לכבוד שבת קודש, מלבד המכנסיים.  . ו
 ( כ ק"ס משנה ברורה סי' תקנא) . לגזוז ציפורנים לכבוד שבתמותר  .ז

 . (לוי מבית) .לכבוד שבת לצחצח נעלים מותר  .ח
 . ס"ק לג( )משנה ברורה סי' תקנאלהחליף מצעי המיטה. נהגו לאסור .ט

 בשבת זו.   גםקר לתוספת טהרה, מותרים והנוהגים לטבול במקווה כל שבת בב .א
- )עליה. ואם יש חתן בשבת אופריף  סעי' ט(סי' עט   )מג"א סי' רפב ס"ק יד קיצור שו"ע  והמנהג שהרב קורא ההפטרה  .)ס' תכח ח'(  מפטירים חזון ישעיהו .ב

 זת ברכפלד( ו)הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א מרא דאתרא דאחנהגו לתת את המפטיר לחתן.  תורה(ל
ואם יש בשבת זו ברית מילה בבית הכנסת, הציבור יאמרוהו, אולם בעלי ברית   )משנה ברורה סי' רפב ס"ק טז סי' תקנד סק"ל(אומרים אב הרחמים.   .ג

 )הגר"ש דביליצקי זצ"ל( יאמרוהו.  לא
שהשבת  ודגים וכל מטעמים. ]אלו הנוהגים לאכול מאכלי חלב בסעודה שלישית, יתנו דעתם    -  בשר  סעודת שבת בבוקר אוכלים כבכל שבת . ד

 מתי מסיימים את אכילת הבשר, כדי להמתין בין בשר לחלב כדין[.  מתחילים סעודה שלישית מוקדם, ולכן נצרכת שימת לב 
והט"ז מפקפק מאוד על מניעת הלימוד בשבת, ומסיים    .אין אומרים פרקי אבותש  כתב  (ב  עיף' תקנג סיס)הרמ"א    לאחר חצות היום:  מוד תורהלי . ה

 .3דיש לסמוך על זה כתב המשנה ברורה והלומד בשבת אחר חצות לא הפסיד, ש
 , ומ"מ הלומד לא הפסיד שכרו.  )מבית לוי(וכן פסק השבט הלוי זצ"ל  החמיר ללמוד רק הדברים המותרים בתשעה באב. ישאן החזו . ו
 4שיעור קבוע: בשו"ת דברי יציב כתב שאם יש שיעור קבוע לא יבטלו אותו אלא יעסקו בשיעור בדברים המותרים, דלא ליחזי כאבילות בפרהסיא, .ז

שלא ילמדו משתתפיו כלום  אך הגרי"ש אלישיב פסק שיש לבטלו כפי שהורה הרמ"א לבטל פרקי אבות ברבים, אך אם זה יגרום לביטול תורה  
 מותר ללמד. 

  )הגרי"ש אלישיב זצ"ל, דרשו(במסגרת אבות ובנים אפשר לקיים כרגיל.  לימוד .ח
 . )רמ"א סי' תקנב סעיף יב( בתפילת מנחה אין אומרים צדקתך. .ט
  .5)ע"פ מג"א סי' רצ בשם ספר חסידים(  לא יאמר אדם שאוכל או שותה כדי שלמחר יהיה לו כח לצום. .י

 
 . הצריכה ברכה יברך ברכה ולענין(. לוי מבית. )שמחה משום האסורה טעימה בכלל זה דאין  1
 א"הגר שהנהיג כפי הממוצע בדרך נוהג והוא, שבת כבוד בזה היה לא זו בשבת חול בגדי ללבוש מקודם שנהגו שמה ביאר( הלוי שבט גליונות) רבינו 2

 (.  תקנא' סי עיין)
עד סמוך לבין השמשות. ח"ח חייו ופעלו ,  אחר  יום  כבכל   ללמוד,  חיים  חפץ   הוראת  פ"ע  ראדין  בישיבת  נהגו.  בזה  שהאריך  הלכה  ביאור  ועיין  3

שמי קשה לו ויש חשש שמחמת זה נתבטל מלימודו, יכול לסמוך על המקילים וילמד במקום     )שו"ת ח"ג פכ"ח(ח"ג ע' תתמח. והוראת האור לציון  
. וכן )נטעי גבריאל פ' צב הערה ד(הוראת האדמו"ר מויזניץ זצ"ל בעל "תורת מרדכי" לבני הישיבה ללמוד כרגיל, וכן נהג בעצמו.  ושלבו חפץ.  

 נהג הרי"י פישר זצ"ל  בעל אבן ישראל ללמוד כרגיל. 
בלימוד בתשעה אב שני איסורים: א. איסור ללמוד תורה מלבד דברים הרעים ודיני אבלות. ועוד משום שאף דברים הרעים אין ללמוד ברבים   יש  4

אלא במקום שאינו יכול ללמוד בלי שיעור. וכתב הכתב סופר )או"ח סוף סי' קא( שבערב תשעה באב אין איסור ללמוד ברבים, והאיסור הוא רק 
 ם המותרים.ללמוד דברי

 . א "שליט יוסף המשנת בעל כ"וכ, בינה אמרי ת"שו ובעל החרדית העדה צ"הבד חבר ל"זצ פרנקל נפתלי רבי צ"וכך כתבו לי הגה 5

 
מודיעין  

 עילית 
 חיפה  ב"ב  ירושלים 

 12:46 12:47 12:45 12:46 חצות היום 

שקיעת  
 19:47 19:46 19:50 19:48 החמה 

 20:30 20:29 20:26 20:27 צאת השבת 

 20:19 20:17 20:15 20:15 גמר הצום 

 



 

 

ועדיף לערב   במאכל או במשקה, ומותר לקחתם בשבת.  ום כדי שיוכלו לצום, יערבתלקיחת תכשירים בשבת, אנשים חלושי מזג שרוצים לקח .יא
לוקח אותם כדי שיוכל לצום. ומי שיודע שביתו או בניו ובנותיו חלשים וצריכים לכך, וצריך ופשוט שאסור לומר שהוא    .6)מבית לוי( מערב שבת.  

 לזרזם ולשדלם בענין, יזהר לומר בפירוש. 
 .7ויכול לזמר זמירות כדרכו כבכל שבת   ,יאכל בביתואכילת סעודת שלישית,  . יב
על הכוס, ואם סיום ברכת המזון קודם השקיעה ישתה הכוס. ואם מזמן אחר השקיעה או גמר ברכת המזון אחר שקיעת החמה, לא ישתה    זמןמ . יג

 . זצ"ל בספרו ט' באב שחל ביום א' ע' קכד( )הרה"ג צ. כהןהכוס. 
שאם התחילו  ,שלא יטעו שהוא כשאר שבתר וצריך להיזה ,אפילו בשבת ',משקיעת החמה' – מבעוד יוםורחיצה  צריך להפסיק מאכילה ושתיה . יד

 . (כד ק" משנה ברורה סי' תקנב ס) .שאפשר לאכול גם אחר השקיעה ,מבעוד יום
. ואם לא נטל קודם השקיעה רשאי ליטול לאחר מכן, אפילו אחר צאת 8)הגר"ש דבליצקי זצ"ל(לכתחילה יש ליטול מים אחרונים קודם השקיעה.   . טו

 . )הרה"ג צ. כהן זצ"ל ט' באב שחל ביום א' ע' קכד(הכוכבים. 
)משנה ברורה סי' תקנג שער .  9מותר להמשיך לאכול ואין צריך להתנות  עוד שהות לאכול או לשתות,לו  אם מברך ברכת המזון קודם השקיעה, ויש   .טז

 . הציון סק"ז(
   .עד זמן יציאת השבת, מלבד אם משתמש בו בשבת אבבשעה אסור להכין שום דבר לצורך ליל ת  .יז

 . 11 )רמ"א סי' תקנג סעיף ב' וראה שערי תשובה )סק"ה(. 10אין לטייל בשבת זו אחר חצות   .יח
 חליצת המנעלים ראה לקמן.משקיעת החמה נאסר לאכול ולשתות ולרחוץ, היות ובמניעת דברים אלו אין ניכר שנוהג אבלות בשבת. אבל  . יט
 . )שש"כ פ' סב הערה פח. ק"ו מנעילת הסנדל עי"ש. ועיין דברי הגר"ש דבליצקי הערה נא זצ"ל(לשבת על כסא רגיל מותר עד צאת השבת.   .כ

לאבילות   .א ממש  סימן  המנעלים  ברכו.לכך  חליצת  אמירת  קודם  שחולץ  מהחזן  חוץ  'ברכו',  אמירת  לאחר  הרמ"א  תקנ"ד(  )רמאכתב  בזמננו   ב' 
ו את בגדי השבת  יפויחל יחלצו המנעלים,  האנשים והנשים יאמרו 'ברוך המבדיל בין קודש לחול',  השבת,  צאת  ב  שמאחרים קצת זמן תפילת מעריב

הימין קודם לשמאל, . ]יש מדקדקים לחלוץ את נעל  הערה קפ"ט. ובשו"ת שלמת חיים ח"א סי' פו(  )שמירת שבת כהלכתה פרק כח סעיף פה   לבגדי יום חול.
 12מפני שהוא צורך מצוה[ 

בבגדי חול ומנעלים בזמן בין השמשות של רבינו תם,   ,תניוזצקללה"ה נהג לבוא לבית המדרש בזכרון מאיר בשנים קדמווי  הלט  רבינו מרן השב .ב
 ולאחר ברכו של מוצאי שבת חלץ מנעליו, ובזה קיים מנהג בני אשכנז ללכת בגדי חול בשבת. 

בכל הדברים דאורייתא ודרבנן, לא ינהג שום מנהגי אבילות עד זמן יציאת אחר שקיעת החמה.    45או כדעת חזו"א    םתבינו  הנוהג לפי שיטת ר .ג
   )חוט שני להגרנ"ק זצ"ל ח"ב ע' שכז(ם או כדעת חזו"א. מפני שעדייין אצלו תוספת שבת תבינו השבת לר

 ראב"ד העדה חרדית  רבי משה שטרנבוך שליט"א  אוןהגדעת    יפורים, או עכ"פ רק בדאורייתא,הכום  שבת וילגבי  רק    םתבינו  ר  יטתשלפי  הנוהג   . ד

ומפני שבבית הרבה פעמים הולכים בלי מנעלים או   )כשיטת הגאונים(  .הרגיל של צאת השבת  בזמן  מנעליםלענין חליצת ה  )מועדים וזמנים ח"ז ס' רנו(
  בנעלי בית אין ניכר אבילות.

 )משנה ברורה תקנג ס"ק ו'(וכשחולץ, יזהר שלא יגע בהם כדי שלא יצטרך ליטול ידים. . ה

 )רמ"א סי' תקנט סעיף ב; משנ"ב סי' רצג סק"א( . תהילים קודם תפילת ערבית של מוצש"ק, אין מזמרים במוצאי שבת זו הנוהגים לזמר מזמורי .א
כוס  דהרי עתיד לחזור להבדיל על ה ,שכח לומר אתה חוננתנו אינו חוזר .כל מוצאי שבתכבבתפילת מעריב של מוצאי שבת אומרים אתה חוננתנו  .ב

וכן צריך להזהיר את הנשים שאינם   .לפני שעושה מלאכה  ברוך המבדיל בין קודש לחולאך יזהר לומר    ,(שו"ע סי' רצד סעיף ג)במוצאי התענית.  
 . )משנה ברורה סי' תקנו סק"ב( מתפללות מעריב לומר ברוך המבדיל.

 . (שו"ע סי' תקנו סעיף א). מברכים על הבשמים במוצאי שבת זואין  .ג
הנשים יברכו    בורא מאורי האש, ואם שכח ולא בירך יברך בליל מוצאי שבת בלבד.  ב' נרות מחוברים כאבוקהקודם אמירת מגילת איכה, יברכו על   . ד

 . (לוי מבית) .13בבית לעצמם לבד ברכת מאורי האש
 עד למחרת  כליםאת ה  שטוףלך אין  אלאחר זמן יציאת השבת ואמירת ברכת ברוך המבדיל.  השלחן שאכלו בשבת, מיד  מ  הכלים  פנותלמותר   . ה

 )הגר"ש דבילצקי זצ"ל( . מכל מקום מותר לשים בתוכם מים.ישראל( מבית לוי, אבן). 14לאחר חצות 
 .)כך שמעתי(. 15מרנא הגר"ח קנייבסקי שליט"א שקיפול הטלית אינו מלאכה  . ואמר)מבית לוי(קיפול הטלית במוצאי שבת מותר.   . ו

 
 ס' קלג שמותר ליטול בשבת תוספת לחיזוק כדי שיוכל לצום ופושט החששות עי"ש  ועיין בשו"ת מגדנות אליהו ח"ב 6

 .  פשטיה  נהרא ונהרא. א "כהמג פסק  השבט הלוי ומרן. בפרהסיא  כאבילות התיר שאם מבטלו הוי שור והבכור, אסר א"המג: עם  ברוב לאכול .7
, הרה"ק בעל מנחת אלעזר זצ"ל היה יושב בסעודה שלישית כבכל שבת  )אות תרע(עיין דרכי חיים ושלום  לזמר זמירות אחר שקיעת החמה:    8

 יהושע" זצ"ל מביאלא, ועוד.  -ע' נה(, וכן נהג בעל "חלקתוכן כתוב במנהגי ספינקא )פ' כה . וראה הטעם
 ' צ סי" שעה)  .אם חל ט' באב בשבת או באחד בשבת אין צריך להתנות, כיון דאסור להראות עינוי בשבת מסתמא לא נתכוון להפסיק לשם תענית  9

 (.פתחי עולםבשם תקנג ס"ק ז 
 - וכתבתי ע"פ הוראת הגאון רבי י. זיכרמן שליט"א רב אחוזת נשאר בצ"ע.  ולפני חצות  עיין פרי מגדים )משב"ז סק"ב( האם מותר לטייל בשחרית    10

 ושו"ר ראיתי ב' מטה משה ס' תשי"ח דמשמע אחר חצות.  ברכפלד
  היום   ועוד,  וחזקות  גדולות  צרות  לאבותינו  שנעשו   ביום  ישראל  בת  או  ישראל  בר   שום  לב   על  יעלה  היאך(  תתעא)  הקדמון  אומץ  יוסף'  בס  כתב  11

 .בגלות עמנו הולכת ושכינה ה"בעו הזה המר הגלות הצרות את סובלים אנחנו
הכיפורים, יחלוץ ימין קודם,   יום  ובערב  כפיו,  הנושא  בכהן  והוא הדין  תחילה.  שמאל  כלומר להיפך מהסדר הרגיל )שו"ע סי' ב סעיף ה( שחליצת  12

 (.ו")פט  שלמה הליכות עיין. שהוא מצוה 
 אשה  אמנם  ל."זצ  אויערבך  הגרש"ז  כ" וכ,  הנשים  את  להוציא  בבית  הלכה )סי' רצז ד"ה לא( שאינה חייבת בברכת הנר, לכך בעלה יברךביאור    ועיין  13

 ומרנא הגר"ח קנייבסקי שליט"א. , הלוי השבט דעת  וכן( ב-א מז' סי ב"ח  מ"חו) משה אגרות עיין,  לברך רשאית לברך שרוצה
)ד"ה רש"י    סעיף כב( שמותר להדיח כלים דאין בהם משום מלאכה, ויש לחלק ע"פ הגמרא )סוכה כה.( וביאוראע"פ שלאבל רח"ל נפסק )סי' שפ    14

והיינו שיש הנהגת מנהגי   אינו חייב להצטער.  -שהוא חייב לנהוג אבילות של נעילה רחיצה וסיכה להראות כבוד מתו    ע"פשא'  (טירדא דרשות
יש דין כל יום של מיצר ודואג לעשות תיקון חצות, וט' באב אסור להסיח דעתו כל היום מאבילות    אבילות, משא"כ אבילות של חורבן בית המקדש

 .של חורבן, ולכן גם שטיפת כלים אף שאינו מלאכה יש בזה היסח הדעת. )שמעתי מהרה"ג יוסף חנון שליט"א(
ק מהר"א והרה". כב( עיף ס תקנד' סי)  א" הרמ שכתב כמו שהוי,  בזה אין הטלית  וקיפול, שהוי שבה שיש מלאכה נאסר  בתשעה באב דבריו וביאור 15

 קיפל הטלית לאחר חצות היום. )לוח דבר בעתו(. מבלעזא זיע"א



 

 

 . )הליכות ומנהגי בין המצרים פ"ז הל' מו(קריאת שמע שעל המיטה אומר כרגיל.  .ז
  לו   שדחוק  ולכן מי   שמקילים,  מאחרונים  ויש  לנדותו.  ראוי  היה  בט' באב  שמעשן  שמי  שכתב  עד  מאד  והחמיר  לעשן,  שאסור  כתב המשנה ברורה .ח

 ומשנה ברורה תקנה ס"ק ח'()רמ"א ביתו.  בתוך בצנעא חצות אחר להקל יש ביותר, בו שמורגל
שכן ס"ל להגר"א   )סק"א(בשנה זו אסור לכו"ע. וביום התענית דעת הט"ז לאסור. וכתב השע"צ    -להריח בשמים נחלקו הפוסקים, בליל ט' באב    .ט

 . (הגאון הגדול רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א)לאסור. והרחת טאב"ק אם מקל על צומו מותר. 

ת . היוצא מבי( משנה ברורה שם סק"כ) .עשה צרכיויעל נטילת ידים לאחר ש  ויברך .(סעיף י שו"ע סי' תקנד) שחרית עד קשרי אצבעותיו. ידייםנטילת  .א
כל ימות השנה ליטול ידיו   . הנוהג)שו"ע סי' תריג סעיף ג(וכן הנוגע במקומות המכוסים ששם הוא מקום זיעה.  יטול ידיו עד קשרי אצבעותיו. אהכס

 )ביה"ל תקנ"ד ד"ה סיכה( ג"פ לאחר שיוצא מבית הכסא, מותר גם בתשעה באב. מותר לשים תכשיר נגד זיעה. 
. )שו"ע סי' תקנה סעיף א(פילת מנחה. ולובשים טלית קטן בלא ברכה.נוהגים שלא מתעטפים בטלית ולא מניחים תפילין בתפילת שחרית אלא בת .ב

והורה הגרש"ז אויערבאך זצ"ל להקפיד לישון עם טלית קטן   )סידור יעב"ץ, משנה ברורה סי' תקנה סק"ב(ואם פשטו בלילה י"א שצריך לברך עליו. 
 .16 (34)הליכות שלמה תפילה פ"ג הערה קר. ולהמשיך ללובשו ביום, וזירז כן לבני ביתו, כדי שלא לבוא לחיוב ברכה בב

ברכה הנאמרת בכל יום על  שדנו בזה הפוסקים כיון שהיא    ברכת שעשה לי כל צרכי  מלבד  ,ברכות השחר הנותן לשכוי וכו' אומרים כבכל יום .ג
והסכימו הרבה אחרונים שיכול לברך ברכת    (לא  צ"ושהע  ,לא  ק"תקנ"ד ס)כתב המשנה ברורה  ו  .ים במנעליםנועלאין    אבבשעה  בתומנעלי האדם,  

כשנועלים במוצאי תשעה באב  מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי    והגר"אהנוהגים על פי האריז"ל  .  )מבית לוי(והמנהג לברך.    . שעשה לי כל צרכי
 .17את המנעלים

 משנה ברורה סי' תקנט )מ"מ אם מחמת כן יגמרו התפילה והקינות זמן הרבה קודם חצות אין להשכים    ,בתשעה באב משכימים קצת לבית הכנסת . ד

 . מעשריאת . וגם המאחרים יקפידו על זמן ק(טז ק"ס
 .)מבית לוי(המנהג שאין מחזיקים את הציציות בברוך שאמר ובקריאת שמע.  . ה
בתשעה באב את התיבות "ומצפים לישועה", אע"פ שאר ימות השנה לא אמר, בברכת את צמח שבשמ"ע הוסיף  בעל השבט הלוי  רבינו זיע"א   . ו

 .בשאר ימות השנה(זו )ס' הליכות שבט הלוי שהביא באריכות בשם אחרונים על הוספה ומיועד להזכיר צפייתנו לישועה קרובה.  מחמת שהזמן ראוי
. כתב הרמ"א שנהגו ללכת לבית "ע סי' תקנט סעיף ה. ועי"ש במש"ב()שובשעת אמירת הקינות אסור לשוחח עם חברו, דאין להפסיק מן האבילות.   .ז

 .  )סי' תקנט סעיף י(הקברות לאחר שיוצאים מבית הכנסת. 
 . )מבית לוי, שו"ת להורות נתן ח"ב סי' לז(טוב. -. אך מותר לאחל מזל (מא  ק"ס סי' תקנד משנה ברורה). אבבשעה אין שואלים שאילת שלום בת  .ח
נשיאת    כהן הנוטל ידיו קודם  .18( כא  ק"ס  משנה ברורה סי' תקנד)  דהוי כמקבל פני השכינה.  יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו,ליש  קודם תפילת מנחה   .ט

 )תריג מ"ב ס"ק ז'.( כפים נוטל ידיו כרגיל עד הפרק.
ואם שכח גם שם אומר אחרי   .19אם שכח לומר נחם אומר קודם "ותחזינה", ואינו חותם בברכה   .בתפילת מנחה אומרים נחם בברכת בונה ירושלים .י

 .)אשי ישראל מד, נ(. קודם יהיו לרצון. שכח לומר גם שם אינו חוזר י נצורקאל
 . (סעיף א ומשנה ברורה סק"ה תקנז' שו"ע סי)שאינו מתענה, אומר נחם בתפילת מנחה.  אףחולה  .יא
)כף החיים סי' תקנד ס"ק החושש שמא ישכח עד הלילה דברי תורה שנתחדשו לו בדברים המותרים ללמוד בתשעה באב, יכתוב רק ראשי דברים.   . יב

 .20קי(
)משנה ברורה סי'  כלה שלא עברו שלשים יום מנישואיה מותרת לרחוץ פניה במים, או לסוך בשמן או משחה ]אם יש יובש[ שלא תתגנה על בעלה.   . יג

 . ס"ק כט( תקנד
 . )נטעי גבריאל פע"ג ס"ה בשם בעל "אגרות משה"(נהגו שלא להתאפר וכדומה וכן שלא לענוד תכשיטים.  . יד

, אשה תשתהוה  להוציאם.  בעל או איש אחראו שאר נשים שאינן מתענות לכתחילה יבדיל ה  21ו מעוברות . יולדת אולעצמ  יבדילחולה    :הבדלה .א
 . (קכט' סי ח"ח שבט הלוי)וגם המבדיל יוצא בזה ידי חובת הבדלה. 

. )משנה ברורה סי' תקנא ס"ק ע(חולה שאינו רוצה לשתות, יתנו לקטן שהגיע לחינוך ברכה, ואינו בגיל חינוך להתאבל על ירושלים, לשתות רוב כוס.  .ב
 ]כל תינוק לפי חכמתו, ובערך בין שש לתשע[. 

סי' רצו ס"ק לה; שו"ת שבט הלוי ח"ז סי' עז אות   )עיין משנה ברורה.  22אשה שאין מי שיוציא אותה בהבדלה, תעשה הבדלה בעצמה, ותשתה את הכוס  .ג

 . ד(
סדר הבדלה: חולה המבדיל במוצאי שבת, יאמר רק ברכת הגפן, ברכת מאורי האש, וברכת הבדלה. ולא יאמר את הפסוקים של 'הנה אל ישועתי  . ד

 . )פתחי תשובה יו"ד סי' שעו ב; שמירת שבת כהלכתה פרק סב סעיף מו( וכו''. 
 

 לישון תמיד עם טלית קטן.  האריז"לעיין מג"א )סי' כא סק"ב( בשם כתבי  16
 כן מובא בסידור בעל התניא, וכן כתב בדינים והנהגות בשם הגר"א ובשם החזו"א.  17
  טרם   ב"לב  אמר  אחרונה  בשנה  ואף.  מאוד  נשגב  רצון  עת  ערב  לעת  זו  שתפילה  באב,שעה  ת  של  מנחה  תפילת  לפני  התבטא  פעמים  ההרב  18

 (. ג אות אב תמוז' מ) יששכר בבני ועיין. (הלוי שבט גליונות)  .מיוחד רצון עת תפילת עכשיו להתפלל הולכים  כי התפילה
 . יצא תפילה בשומע אמר אם ובדיעבד 19
 משום שיש שמחה בכתיבת חידושי תורה, ועוד שביום אחד אין חשש שמא ישכח.  ב"בת  ללמוד  המותרים  בדברים  אף  אוסר(  כ  ק"ס)  בשערי תשובה  20
ויבררו מה צריכה רק שתיה בלבד או אוכל. עין שו"ת חת"ס או"ח ס' קנז ושו"ת מהר"ם    מעוברות או מנקת אם צריכה לצום ישאל למורה הוראה.  21

ושו"ת דבר יוסף להגה"צ ר' ועין שו"ת לב העברי או"ח קעד בענין צומות הנשים.     (שליט"א  הגאון הגדול רבי י. מ. שטרןמ)שמעתי  ט.  שיק ס' רפ
  מ"ז.ס' יוסף דוב פישר זצ"ל 

 באב'  ט  דכשחל  ן"הרמב   כדעת  ושמא,  בהבדלה  חייבות  אינן  נשים  שמא   מספק ספיקא,  הבדלה  בלא  לאכול  לאשה  להקל  אפשר  הצורך  בעת  מ"מ  22
ח"ד  ס' נד לדודי הגאון רבי א.א. רובנשטיין זצ"ל בענין הבדלה בת"ב  מגדנות אליהועין בשו"ת  (. לוי מבית' ס. )כלל הבדלה חיוב אין שבת במוצאי

 לאישה שצריכה לאכול. 
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 .(לוי )מביתבמקום שא"א יעשו על יין. . ו24או על חמר מדינה  23יץ ענבים יעשו ההבדלה על מ . ה
)שו"ע סי' רצט סעיף א; וכך נקטו שו"ת שבט הלוי ח"ח קכט, והגרי"ש חולה שאינו צריך לאכול רק לשתות מים בלבד, אין צריך להבדיל בשביל שתית מים.   . ו

 . אלישיב זצ"ל(
. אם אינו צם עד מנחה אינו אומר עננו, ז, וסק"י(  )משנה ברורה סי' תקסב ס"קבעל ברית או חולה הצם עד אחרי מנחה אומר עננו בשמונה עשרה.    .ז

 . )משנה ברורה סי' תקסב ס"ק ו; שעה"צ סק"ו(מ"מ אם מדלג התיבות "צום תעניתנו" יכול לומר. 
בביתו אחר כך  אם מתפלל בבית הכנסת יתפלל בלא תפילין, ו  ביתו ביחידות, יתפלל עם תפילין.  חולה יניח תפילין קודם האכילה. אם מתפלל תוך  .ח

  .25. אף אם מניח תפילין לאחר זמן קריאת שמע, יחזור ויקרא קריאת שמע עם התפילין  בתפילין מעשריאת יקרא ק
 .(אות ב סי' קלג  ט"ח שבט הלוי) שלא לפרוש מן הציבור. , אף שכבר הניחם בשחרית.במנחה יכול להתפלל עם התפילין .ט
)ס' ט"ב שחל ביום א' עמוד . וכן יטלו מים אחרונים.  )כף החיים סי' תקנד סקנ"ג(.  26חולה או יולדת שאינם מתענים, ואוכלים פת יטלו ידיהם עד הפרק  .י

 . קפג(
 .)שו"ע סי' תקנז(בברכת המזון לפני בונה ירושלים יאמר נחם, ויש שאמרו ב'הרחמן' ובלא חתימה. ואם שכח אין מחזירין אותו.  .יא

ולמעשה לא ראינו נוהגים 'בספר מבית לוי כתב מרן בכת"י  .  דעת מהרי"ל דיסקין זצ"ל קטן שהגיע לחינוך צריך להבדיל על הכוס קודם אכילתו .א
שקטנים אוכלים ושותים ללא הבדלה, ובמוצאי תשעה באב שומעים   (מה  סעיף  סב   פרק )השמירת שבת כהלכתה    וכ"כ  .'כן, שקטן מבדיל לעצמו

 . 27הבדלה ויוצאים ידי חובה

. וכתב שם, וכך קבלתי להתפלל במוצאי תענית מעריב )שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' עב(מקדימים להתפלל ערבית קצת קודם חצי שעה לאחר השקיעה.   .א
 .29, וכך אני נוהג בבית מדרשי28מוקדם יותר 

  :הבדלה במוצאי התענית .ב
ו סי' ע  "ח  )משנה ברורה סי' תקנו סק"ג; ועיין שבט הלוי.  ואין צריך לתת לתינוק  אומר ברכת הגפן וברכת הבדלה בלבד, ושותה היין בעצמו  :סדר הבדלה .ג

 .(אות ט
איש שעשה הבדלה לאשתו או לחולה בצום ויצא ידי חובת הבדלה, ויש בביתו בחור או קטנים שמוצא אותם ידי חובה עושה להם הבדלה במוצאי  . ד

   .)משנה ברורה סי' רצו סק"ל(הצום 
 שנעלו מנעלים.   לאחר לא לברך בבקר שעשה לי כל צרכי, יברכו עכשיושואלו שנהגו   ,נועלים מנעלים קודם קידוש לבנה :קידוש לבנה . ה
)רמ"א סי' תכו סעיף ב, משנה ברורה ס"ק ויטעם קודם קידוש הלבנה, ואם ימנע מחמת הטעימה מלקדש הלבנה בציבור, יכול לקדש אף כשלא טעם.  . ו

 יא; שער הציון סק"ט( 
 . (מבית לוי). אחר קידוש לבנה כרגיל המנהג לרקוד .ז

 . לוי(  מבית) אם רוצה יכולה להבדיל לעצמה.ואישה שבעלה מתעכב מלבוא לביתו ואינה יכולה להמתין, יכולה לשתות מים בלבד קודם הבדלה,  .ח
. וכן לברך )שו"ע סי' תקנח(אבלות במוצאי הצום: אכילת בשר ויין במוצאי התענית אסור, עד למחר בחצות היום. וכן לרחוץ במרחץ ולהסתפר. .ט

 )ס' י( . ודעת הגר"ח פאלאג'י )שו"ת אור לציון ח"ג פכ"ט תשו' כו(. ומנהג בני ספרד להימנע רק מבשר ויין. )מבית לוי(ולשמוע מוזיקה.  30ינוברכת שהחי
 להימנע אף מרחיצה ותספורת עד חצות היום. 

 

ב"ם; )רמואח"כ להפקירו כדי לקיים מצות שמיטה ינטע עד י"ד אב, לפי שיש איסור לנטוע עץ מ"ד יום קודם השמיטה.  31מאכל הרוצה לנטוע עץ  .י

. אולם 32. ולכן לכתחילה יש לנטוע קודם יום ט"ז אב. וכיון שהשנה ט"ו אב חל בשבת יש לנטוע עד יום שישי חכמת אדם שערי צדק פט"ו הכ"ב(
 . הלכות ארץ ישראל ס' ג' הכ"ב ס"ק צג, ובשער הציון ס"ק קמא( אמרי יעקב). 33בדיעבד אפשר לנטוע גם ביום ט"ז אב עד מעט לפני השקיעה 

 
 משום מנהג כדכתב המחבר נהגו לאסור. דהוי יין מגתו שאינו חשוב, ואין בו משום שמחה. )משנה ברורה סי' תקנב סק"ז(. ואין נאסר רק  23
 חלתה  שהרבנית  בשנים  נהג  ל"זצ  פישר  ודעת השבט הלוי שמיצים טבעיים וכן תה וקפה להלכה למעשה אין להחשיבם לחמר מדינה. אבל הגרי"י  24

.  הכוס  שתתה  והרבנית,  לוגמיו  מלוא  לשתות  שלא תוכל  חם  כ"כ  יהיה  שלא  לשתיה,  וראוי  מעט  שנצטנן  אחרי,  שחור   קפה  על  הבדלה  לה  עושה  היה
 (.ישראל אבן)

 ד'   רבותינו שנקטו כשערי תשובה שקראו  מנהג(, וע"פ  ה  ק"ס  תקנה)סי'    ברורהה  משנה   כפסק  דלא(  לוי  וכן במבית  קלג  ט"ח)  שבט הלוי  ת"שו    25
 באב משום שהוא דרך תפילה. )מבית לוי(.' בט פרשיות עם הנחת התפילין

סי' קלט( לענין יום הכיפורים שפסק שיטול ידיו עד הפרק. ועיין שמירת שבת כהלכתה )פרק לט סעיף לג( בשם הגרש"ז בשו"ת שבט הלוי )ח"ח    26
 אויערבך זצ"ל. 

  דעת את    לצרף  ויש  . עיין באריכות מבית לוי )עמ' תקו(. בשמירת שבת כהלכתה ביאר שדומה לקידוש, שמותר להאכיל קטן הצריך קודם קידוש.27
 . באב  בתשעה הבדלה  חיוב שאין( קיז' ס א"ח ) א" והרשב ן"הרמב

,  במוצאי התענית יש מדקדקים ליטול הידיים ג"פ. ואם מתפלל תפילת ערבית לאחר סיום הצום יטול ידיו קודם תפילת ערבית. )בן איש חי אות כח  28
  ואם לא בירך ברכת שעשה לי כל צורכי, יברך מתי שנועל מנעלים. )כאיל תערוג(וכן נהג בעל אילת השחר. לוח א"י(. 

 .יותר עוד להקל יש ממש שבחלשים בתשובה שם עיין 29
 ומי שמחמיר על עצמו בכל הדברים הנזכרים כל יום העשירי הרי זה משובח. קיצור שו"ע )סי' קכד סעיף כ(. וכתב  30
 לענין אילן סרק עיין באמרי יעקב פר' ג' אות צ"ב   31

 קודם חצות דהוי ערב שבת כדכתב השו"ע ס' רנא.  32
ככולו,    33 בכך מקצת היום  יעקב שם הביא מחלוקת אחרונים האם אומרים  שליט"א באמרי  מאיר שטרן  הגדול רבי יעקב  הגאון  הורה  ולהלכה 

 , אך בדיעבד ניתן להקל. לכתחילה להחמיר
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שני כורדים עלו לאוטובוס קומתיים. אחד עלה לקומה למעלה. והשני נשאר למטה. אחרי חצי שעה 
מתקשר הכורדי שלמטה לכורדי שלמעלה ומספר לו "שהוא הגיע לצומת שילת" הכורדי שלמעלה אומר  

 לו: "אני לא יודע מה איתך אבל אצלנו עדיין הנהג לא הגיע............" 
שנה???" המורה: "למה?" התלמיד: "כי אז לא הייתי צריך    3,000י לפני  תלמיד: "חבל שאני לא ח

 ללמוד כל כך הרבה היסטוריה........." 
טעויות" אבי: "תודה    5המורה: "אבי, הדקדוק שלך השתפר מאוד בתקופה האחרונה מצאתי שם רק  

 המורה" המורה: "טוב, עכשיו אני מתחיל את השורה השניה............ 
יש שב נותנים  מדוע  אז  יוצא לדרך ארוכה  והחתן  יש שתירצו שהיות  ימים?  ע ברכות במשך שבעה 

 שבעה ימים שישמע רק מחמאות ומכאן שיתמודד לבד!.............
בלשכת הגיוס שאלו את המתייצבים האם מישהו נפל (חלל) במשפחה? אחד ענה "כן אני נפלתי פעם  

 ת אפים........." נופל בכל יום בנפיל יבאופניים" השני אמר "אנ

 ...  כבד את אביך ואת אמך וכו'  
רבינו האר"י זיע"א אומר שמפתחות ההצלחה והבריאות והפרנסה וכל שאר הדברים הטובים של האדם נמצאים אצל אביו, וככל 

יט"א אמר  שהאדם מכבד את הוריו יותר כך הוא יהיה מוצלח ומבורך הרבה יותר, וההיפך גם כן ההיפך, ורבי דוד אבוחצירא של
 לאחד מהרבנים שתשעים אחוז מהאנשים שבאים אליו עם צרות, זה בגלל חוסר כיבוד אב ואם. 

במשפחה מאחד המושבים בגליל שאביהם נפטר לבית עולמו, וישבו שבעה כל האחים ואחיות שהיו שמונה ביחד, ובתום   ומעשה
השבעה ידעו שהאם שהיא מבוגרת לא יכולה להסתדר לבד והיא חייבת להיות ליד אחד מבניה "היקרים", ולכן פנו כמקובל לבן  

ו, ולפחות בתור התחלה? אבל הסירוב מיהר לבוא שזה לא מסתדר לו.  הבכור, ושאלו אותו אם הוא מסכים שהאמא תשהה בבית
ופנו לבא בתור, ולבאה בתור, אבל אף אחד לא הסכים לקיים את מה שנאמר (ישעיה א, ב) "בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו  

הוא לא יסכים, מי יודע  בי". ונשאר בן הזקונים שהתחתן רק לפני כמה חודשים, ושאלו אותו, והוא קרש ההצלה האחרון, ואם  
אם האמא לא תתמוטט להם מול העיניים. אבל התשובה המפתיעה לא איחרה לבוא, והבן הסכים בחפץ לב, אלא שאמר שהוא  

 כמובן צריך לשאול את אשתו. והאשה אכן אמרה: בשמחה ובששון, זו זכות בשבילי.  
פה היא קיבלה, ונהגו בה כ'מלכה'. והבן שלה מספר שעד  והם אכן קיימו את דבריהם, והביאו אותה לביתם, ואת החדר הכי י

לאותו היום מצבו הכלכלי היה גרוע מאוד ושום עבודה בנגריה לא היתה כמעט, למעט מדף פה וארון שם, ומהרגע שאמו נכנסה  
לביתו הברכה לא הפסיקה, ופתאום העבודות נעשו בשפע גדול, וכיום הוא מיליונר.  

כיבו„ ‰וריםוו‡רט על 
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כורדי אחד יושב וקורא עיתון. עובר שם איש ומגלה שהוא קורא את העיתון הפוך.  
"למה אתה קורא את העיתון הפוך?" שואל האיש. "אין לי ברירה" השיב הכורדי  

 "ככה מכרו לי אותו............." 
₪" ענה לו    10 "בחור נכנס לחנות ושואל את המוכר: "כמה עולה פחית קולה?"

בשביל השרות"    5-בשביל הפחית ו  5פלא: "למה כל כך יקר?". "המוכר הבחור מת
נכנס שוב הבחור מניח   ומבקש מהמוכר   10משיב המוכר. למחרת  ₪ על הדלפק 

ה את  לקח  המוכר  קולה  לו    10-פחית  ומחזיר  הבחור    ₪5  שואל  זה"  "מה   ₪
₪" עונה לו המוכר "היום   ₪5 מה קרה היום    10בהתפלאות "אתמול אמרתם לי  

 ו פחיות............... אין לנ 
יהודי מיליונר אחד הגיע להתייעץ עם הרב שלו: "רבי, נקלעתי לצרה" פתח ואמר: 
"אבי נפטר אתמול, ואילו אני חייב לטוס מחר על הבוקר לחו"ל, יש לי שם עסקים,  

  ,אחרת אני פושט רגל! על כן שכרתי יהודי צדיק ושילמתי לו שישב שבעה במקומי
אם כך הסתדרת אז למה באת אליי"  " "יגיד קדיש במקומי כל יוםיגדל זקן במקומי ו

 שאל הרב. "תגיד?" שואל היהודי "הרב חושב שאני צריך ללכת לנחם אותו?........" 
 .העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית'

 )580646396(ע"ר 

יש להתבונן, מדוע עם ישראל קדושים, העם הנבון והחכם, מתאבלים קרוב לאלפים  
בן ביהמ"ק, ולכאורה מה יעזור הבכי והאבל על דברים שהיו וחלפו, האם  שנה על חר 

 לא טוב יותר שננסה לשכוח את העבר הכואב, ולהיות עם הפנים לקראת העתיד. 
שאלה גדולה זו שאל כבר אחד מגדולי חכמי אומות העולם, כמו שהביא בספר "לב  

רמ"א על הפילוסוף  מספר "תורת העולה" לה  (סוף ח"א שביבי לב עמ' קנה)  אליהו" 
אפלטון, שחי בתקופת חורבן ביהמ"ק הראשון, בעוברו ליד "הר הבית", על חורבות  
אתה   "ע"מ  מרה.  ובוכה  יושב  ע"ה  הנביא  ירמיהו  את  ראה  וירושלים,  ביהמ"ק 
בוכה?!" שאל אפלטון הרשע. השיב ירמיהו הנביא ע"ה, "על הבית הקדוש אשר היה  

שאלות יש לי לשאול אותך. האחת, "כיצד נאה  לשריפת אש". אמר לו אפלטון שתי 
לחכם כמוך לבכות על עצים ואבנים. ושאלה שניה, כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על  
העבר, שאין ראוי לאדם חכם לבכות על חלב שנשפך, שמה יועיל הבכי לתקן את  
העבר, והרי ביהמ"ק נשרף ואיננו. ענה לו ירמיהו, אכן אתה פילוסוף גדול, אמור נא  
לי בבקשה כהוגה דעות, האם יש לך שאלות וחקירות בפילוסופיה, שטרם הצלחת  

 3המשך עמוד             לפתור אותם? "ודאי", ענה אפלטון הרשע, 

 בי‡ור ענין ‰‡בילו˙ על ‰חורבן

ירו˘לים "‰םמו"ˆ ורב בי˙ ‰מ„ר˘ "מ„ר˘ ‡בר

ל

מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

עיתו וקורא יושב אחד

ממי

 בר ‰עורך„

למה לא קנינו בזמן? 
זה היה המילים שאנשים רצו  
לקנות את חוברת הבדיחות  
בחודש תמוז אשתקד אבל  
 כבר אזלו חוברות הבדיחות. 

יש לכם הזדמנות.  
נשאר כמות מצומצמת מאוד 

. 2של חוברת הבדיחות חלק 
 ניתן לקבלו עד הבית  

₪ בלבד   10במחיר של 
 משלוחים חינם בירושלים בלבד 

 058-323-49-41בפלאפון: 
שעות החוברת אצלך.  72תוך 

   משלוחים בשכונות:
המורחבת,  סנהדריה, סנהדריה

,  80אילן, גוש -רמת אשכול, בר 
עזרת תורה, שמואל הנביא, ארזי  
הבירה, מעלות דפנה, בוכרים,  

גאולה, בית ישראל, מאה שערים,  
נוה צבי, מקור ברוך, קרית צאנז,  
בעלזא, סרוצקין, רוממה, שיכון  
חב"ד, מנחת יצחק, גני גאולה,  
מתחם שנלר, זכרון משה, כרם  

 יבה. אברהם, מוסררה, והסב

 בברכה: שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו
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 אבלול א חודש
א עד שבא אחד ב לולא  אב זה ת"ר - שצריך להתכונן לאלול כבר בחודש אב והראיה ש טוענים קבוע המשגיחים

להנות מהחופש שיש באב תן עכשיו אלולבלול א ת אב זה"ר - הבחורים הלמדנים ואמר ש

 חודש מנחם אב
לומר   להם  מספיק  ולכן  מר''ח,  אבילות  בהלכות  מחמירים  וספרדים  אשכנזים  (ר''ה).  בו  שחל  משבוע  רק  סליחות 

 שמתחילים מנהגי אבילות משבוע שחל בו, צריכים לומר על זה סליחות מר''ח. 
אבל יש דבר שלכו''ע מחמירים בו כבר מר''ח אב, והוא איסור בתלמוד תורה. ויש מהדרים להחמיר מי''ז בתמוז. וזאת 

 נן לזה.מכיון שאי אפשר להפסיק ביום אחד אלא צריך להתכו
 ומאידך יש דבר שלכו''ע מקילים אפילו בשבוע שחל בו, והוא אכילת בשר, אם אוכלים אבר אבר, ובצונן!.

 לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו כדי שלא יהיה משנכנס 'אב' ממעטים בשמחה.
 ר להצטער לגמרי. אבל עדיין יש לזכור ש'משנכנס אב ממעטים בשמחה' מבואר שקצת שמחה עדיין צריך, ואסו

ויש הוכחה מפורשת שמותר גם להתבדח אפילו משנכנס אב כי כתוב 'האומר לחבירו למחר אני נותן לך מנה, למחר  
אומר לו משטה הייתי בך' ולכאורה צריך להוסיף במה דברים אמורים בשאר השנה, אבל באלול ובין המצרים אסור 

 מותר להתבדח. להתבדח אז איך יטען לו משטה הייתי? מוכח שתמיד
אמנם על זה נאמר שלשה דברים צריך להיזהר מהם בעונתם: שור בימי ניסן, ליטוואק בתשעת הימים, ובעל מוסר  

 באלול.
אלא שיש להקשות עליהם בשלמא כל השנה הם מצוברחים כי כולם שמחים, אבל עכשיו שסוף סוף נפסק כמותם 

 הלא הם צריכים לשמוח?  -וכולם עצובים 
 יש לאחל לכל האנשים עם הפרצוף תשעה באב:  אבל לשיטתם 

 תהנו !!!  -זה השבוע שלכם 
 בין הזמנים

 .בצהריים תפילין ומניחים  ללמוד אסור מחכים לאוכל, בית, נעלי עם הולכים: הזמנים  לבין באב תשעה ביןהמשותף
 כדור (צרורות   ומתיזה ברגליה מבעטת ק בהמה"בב שכתוב כמו בהמה  מעשה עושים  אחד מצד  הזמנים  בבין  בחורים 

 מנגל). (בשר"  לו השרת צולים מלאכי "והיו: הראשון אדם על שכתוב כמו מלאכים  עושים מעשה שני רגל) ומצד
 ביתך" יושבי כתוב: "אשרי שני מצד אבל  דרך"תמימי   "אשרי  :שנאמר מה לקיים  לטיולים לנסוע ראוי אחד מצד
 אבל ארוך  יותר פרק  דרך" והראיה שזה תמימי  ... "לקיים עדיף ולכאורה "  הלך לא  אשר  כתוב: "אשרי האיש  וכן

 תמימי דרך"  ואילו "אשרי  פי"  ד' ידבר  "תהילת  -ב מסתיים  ביתך" "אשרי יושבי  הסוף  לפי להיות צריכה ההכרעה
 ..."אובד כשה "תעיתי -ב מסתיים
 עשר רק  זה כ"וא חודש  בהפרש מכה וכל עשר מכות  רק  היה  הרי וקשה  )עדויות(חודש   עשר שנים  המצריים משפט

 . ע"כ .הזמנים בין חודשיים  צריך לימודחודשי 10כל  שעל מפה המקור אלא ,חודשים

.4מבצע כיבוד הורים: עוד פרטים בעמוד 
 

 

משפחת שהרבני. משה בת רביטל. אסתר הודיה בת רביטל. שר השמחה: מאיר בן משפחת לוי. 
   מרגלית. אלעזר בן רחל.

 כל השותפים להמשך השמחה בעם ישראל.
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ושטח לפני ירמיהו הנביא ע"ה כמה וכמה מתהיותיו וספקותיו. במקום ענה לו ירמיהו תשובות מקיפות על כל אותן בעיות סבוכות  
שאפלטון התחבט בהן כבר שנים רבות. נדהם אפלטון מעומק הבנתו וידיעותיו של ירמיהו הנביא, והוא פנה אליו בהשתאות: "מהיכן  

ענה לו ירמיהו: את החכמה הזאת, ועוד הרבה יותר מכך, שאבתי מן העצים והאבנים שעל חורבנם    שאבת את החכמה המופלאה הזאת?!" 
מדוע בוכה אני על העבר,    - אני מקונן. לא עצים ואבנים אבדו לנו, כי אם מקור חכמה וקרבת אלוקים מופלאה. אולם לשאלתך השניה  

 , ואילו אתה לא תבין לעולם תשובה על כך. לא אענה לך, כי רק יהודי יכול להבין את התשובה על שאלה זו 
ומה באמת התשובה לשאלה השניה, ההסבר הוא, כי משמעות האבילות שלנו על ביהמ"ק היא לא סתם בכיה על העבר שאיננו, אלא  

נג  תיקון לשורש החסרון, ושיבה אל המקור, החורבן בא מחמת חורבן בלב, שהלב טעה אחר יצרו והעדיף תאוות מדומות, חלף העו 
האמיתי לאין שיעור של קרבת השי"ת ואור פניו יתברך, וכאן בשעת האבילות על החורבן, אנחנו עוצרים את שטף החיים, להתבונן  
כמה רע ומר מי שעוזב את השי"ת, כמה הבל הבלים הם כל הנאות העוה"ז, שהכל דמיון מפותח, שבין רגע פורח ואיננו, ואז אנחנו  

אבינו שבשמים, לכן הבכי שלנו איננו רגש ללא תכלית, אלא בכייה של השתוקקות וצפייה, געגועים    מחזקים את הקשר בינינו לבין 
לאבינו שבשמים. ואם יש מחסומים החוסמים אותנו מלהתקרב אליו, ע"י העלאת זכרונות יפים מהנועם שהיה לנו באמת בזמן ששרתה  

ה  את  למצוא  הלב,  את  מעוררים  אנחנו  בתוכינו,  הקדושה  וכמו  השכינה  השי"ת,  את  רוצים  אנחנו  שבאמת  ולהחליט  הנכון,  כיוון 
"ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך". וכאשר אנו מתעוררים להתעצם במוטל   (דברים ד)  שכתוב 

 עלינו, כדי לשוב לאור פניו של השי"ת, בתשובה בתורה ובמעשים טובים, נזכה לזה באמת. 
על העדר גילוי השכינה בביהמ"ק, זוהי בחינת אין מקבלים תנחומים על החיים כשיודעים שהאבד הוא בחיים, לפי שחורבן    ולפ"ז בכייתנו 

ביהמ"ק זהו לא דבר שחרב ומת ואינו, שאז מקבלים תנחומין על המתים, אלא זהו דבר שאבד והינו חי וקיים, ויודעים אנו בקיומו, ויכול  
 הרי שאין שייך תנחומים על אבידה שכזו. להמצא ולחזור בכל רגע ורגע,  

אך האמת היא אף יתרה מזו, שרז"ל הקדושים גילו לנו, כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לא אמרו "יזכה" ויראה,  
ת האמת  אלא "זוכה" ורואה לשון הווה, שתיכף ומיד הוא זוכה בזה, שכאשר לבו נטהר מבקשת הבלי עולם הזה המתעתעים, ומבין א 

 הברור, שאין טוב ונעים ואושר אמיתי כמו קירבת ה', הוא כבר עתה זוכה לקירבת השי"ת. 
ביהמ"ק הוא מקור השראת השכינה לעולם כולו, וממנו ירד לכל העולם שפע רוחני ושפע גשמי, וגם הגויים נהנו מן השפע הזה, כפי  

יהמ"ק נותן להם, היו מקיפים אותו שומרים כדי לשומרו! ועם ישראל על  שאמר רבי יהושע בן לוי, אילו אומות העולם היו יודעים מה ב 
אחת כמה וכמה. ביהמ"ק היה חיבור ישיר בין עם ישראל לקב"ה, ובחורבנו בטלה מאתנו קרבת אלוקים זו. מצבנו ללא ביהמ"ק הרוחני  

(ברכות   ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים" ירוד מאד ביחס למצבנו בבניינו, כפי שאמרו חז"ל "מיום שנחרב ביהמ"ק, נפסקה חומת  
ממנו"  לב:).  עצה  ניטלה  מארצנו,  וגלינו  ביהמ"ק  שנחרב  יב:).  "מיום  והדעות   (מגילה  עצה,  אלופי  נגדעו  ביהמ"ק  שנחרב  "מיום 

 . (זהר רות פח:)  משובשות, והלב אינו קיים על בוריו, והולך אחר מראית העין" 
ם שאין שייך להם כל תחליף בכל הנאות עוה"ז. וע"ז היה דווה לבנו, על אלה חשכו עיננו, איה  וע"י חורבן ביהמ"ק הפסדנו חיים אמיתיי 

שמחת הלב בטהרה התמידית, של חיים ללא חטא, כאשר קורבן התמיד של הבוקר מכפר על העבירות של הלילה, וקורבן התמיד של  
עם ישראל בהמוניו אל ביהמ"ק? איה   בשנה, בשעה שעלה בין הערביים מכפר על העוונות של היום?! איה ההתרגשות שלוש פעמים  

רוה"ק  שאבנו  ומשם  הפסקה,  ללא  ולילה  יום  בריקוד  השואבה,  בית  שמחת  עם  בשנה,  ימים  שבעת  גבול  ללא  כפי   השמחה  איש 
הבאת    המעשרות לביהמ"ק, וכמ"ש גדולה  הבאת  ביהמ"ק שהיה נורא על כל סביביו, ומשרה יראת ה' על הבא במחיצתו. איה  .מדתו 

הימים  ה' אלוקיך כל  ליראה את  יראת שמים, שנאמר, למען תלמד  לידי  כי מציון ) .מעשר שמביאה  איה   .(עיין תוס' ב"ב כא. ד"ה 
המאושר עלי אדמות בהרגשת הכפרה והטהרה של יוהכ"פ. איה היר"ש שזכינו לה כשהיו כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל   היום 

שנו, נפשנו העדינה החצובה מתחת כסא הכבוד, לחזור לאותם ימים של שפע רוחני. לא שפע גשמי הוא  במעמדם?! במסתרים תבכה נפ 
זה שימלא את החלל החסר. גם אם נצליח לספק לעצמנו בגלותנו עושר וכבוד רווחה ועצמאות, זה לא ימלא את הדבר שבאמת זקוקה  

 !  הזה ותאוותיו, לשוב להתענג על ה' ולחיות ברמה רוחנית אחרת לו הנפש היהודית. רוצים אנו להתנער מן השקיעה בהבלי העולם  
יה"ר שנזכה במהרה לראות בבנין בית השלישי כהנים בעבודתם לויים בדוכנם ישראל במעמדם. 

 '. 2ניתן לקנות את חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה 
 .  25דירה   2קומה 82רחוב: ועד ארבעה ארצות  ברמות פולין: ירושלים:

 . 16:00-  14:00בין השעות ק"ב {ליד דואר ישראל}.   9רחוב: רחובות הבוכרים (דוד)  מרכז העיר:
 לתאם מראש. .  0527133917. פלאפון: 5קסמא -ר' חיים אחרק. רחוב: ר' יוסי בן  אלעד:

 לתאם מראש.  0548426869. פלאפון:  56ר' אהוד גוזלן. רחוב: ריב"ל   בית שמש:
  5662240-02טלפון:  52/4רחוב: החוזה מלובלין  Bגבעה   ביתר עילית:

 בלילה.  22:00 - 21:00בין השעות: לתאם מראש 
 . בשעות הערבלתאם מראש  02-5803804, טלפון: 1קומה  30רחוב: האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין  Aגבעה 

 מ˘ך ‰- בי‡ור ענין ‰‡בילו˙ על ‰חורבן

מו"ˆ ורב בי˙ ‰מ„ר˘ "מ„ר˘ ‡בר‰ם" ירו˘לים



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

  ....ככל שמשקיעים יותר, כך אוהבים יותר, כך קשורים יותר. וזה נכון לכל דבר בחיים                                         
 יצמח מפונק שלא יעשה כלום בחיים שלו.  משההכסף של האבא, והחום והפינוק של האימא, גרמו ש                                          

לקח את העניין ברצינות, וכבר למחרת  משהת כלום בחיים שלו!'.אבא של , 'הבנאדם לא ידע לעשו'ואם לא תעשה עם זה עכשיו משהו
לך תתאמץ, תחפש לך עבודה כמו כולם, תרוויח כמה . לי החוצה: 'אתה לא חוזר הביתה בלימשה שלח את 

הכול מגיע על מגש של  תתרגל שלא לך עבודה,  'תתאמץ!  תגלה אחריות! צא וחפש  'מה בדיוק אעשה?! אבא!' שקלים ותחזור!'
'קח את אלו', אמרה האם, והושיטה  לקח את התיק, העמיס אותו על כתפו בחוסר רצון מופגן ויצא החוצה. אמו יצאה אחריו. משהכסף!'.

  בערב תחזור הביתה תביא לאבא את הכסף. תגיד לו שהרווחת אותו בעבודה!'. שטרות כסף מגוהצים, לו כמה 
 

, לקח את הכסף והשליך אותו משהאבא את הכסף. 'הנה, הרווחתי אבא, עשיתי כמו שרצית'. האבא הסתכל על חזר בערב, הושיט ל משה
, למחרת שוב חזר הדבר על עצמו 'תלך מחר שוב. ותתאמץ על הכסף'. אמר האבא ולא נימק. .ה משהלתוך האח הבוערת. 

 !' 'תלך לעבוד! תפסיק לבלות!'  נותר אדיש. משהלאח, ו חוזר בערב הביתה, אבא משליך את הכסףמשה אמא נותנת כסף, 
 הבין שאבא שלו יודע משהו שהוא לא יודע.  משהגם בערב השני.

 

 הוא הבין שאין לו ברירה והוא חייב להתאמץ ולהרוויח בעצמו. והוא עשה את זה. הוא יצא, חיפש התאמץ ומצא עבודה, 
כשהשטרות בידו. 'הרווחתי!' הוא אמר, וידיו רועדות. אבא שוב תפס את השטרות בכוונה הוא חזר הביתה  הזיע, עבד קשה והרוויח.

 ! כל הכבוד בן! עבדת והרווחת!'.. , 'בבקשה אבא, לא! אל תזרוק!'.משהלהשליך אותם לאח. 'לא!' קפץ 
 'פשוט מאוד', אמר האב,  - יו?'.. 'איך ידעת אתמול שהכסף אינו שלי, שלא עבדתי עלמשה'איך ידעת? אבא', שאל 

 'ראיתי שלא אכפת לך, שהוא לא יקר לך מספיק, הבנתי שלא עבדת בשבילו'.
 

 )העורך( ,וחביבה עליו עד מאד. ה לא מוכן לימכור אותה  ,לקיים מצווה ועוד מתוך נסיונות וצער ,אדם שזוכה

זצ"ל לירושלים החל  מנחם מנשה חכם כשהגיעע 
שיעסוק בה, כדי להחיות את נפשות בני  לתור אחר מלאכה

ביקש ביתו, ועבור תשלום שכירות על הדירה בה התגורר, 
בשטיבלאך של שכונת "בית  ת ומצא את 

ישראל" שהיה סמוך לביתו. שטיבלאך זה כלל חצר גדולה 
חדר שימש ובתוכה מבנה בן כמה חדרים שפתחם לחצר, וכל 

 כמקום תפילה בפני עצמו.
 

שמשון  ביבאחד מבתי החצר גר הגאון הקדוש המפורסם ר
רב  -זצ"ל 'הגאון מטעפליק'המכונה  אהרון פולנסקי

 השכונה. 
לשכירות הדירה  ט השכר היה מועט 

 ולמצרכים בסיסיים כלחם, סוכר, ורק בחודש תשרי 
היה להם עופות לערב כיפור ולחג הסוכות, מה"כפרות" 

 שקיבלו מאנשי השכונה.

 מקובל הגיע לישיבתו של הפעם  תורה בטהרהה
זיע"א, אדם שעסק בתורת הקבלה באוניברסיטה ר"ל.  מרדכי שרעבי  הרב

 

 רב ולא הבין מאומה. הקשיב לשיעורו של ה
 את השיעור.  ענכנס אל הרב וביקש שיסביר לו מדוע 

 קבלה באוניברסיטה. הביר לו הרב שאין כל ערך ללימוד  הס
, ל הבל הוא. כשנוכח אותו אדם שבזבז את ימיו על  -לימוד זה

 פרץ בבכי מר וביקש מהרב שידריך אותו ללמוד תורה בטהרה.

ית בחייו התורניים המרכז הנקודהה
 ראטה אליהו הרבחינוכיים של 

ת חסד. , היתה לעסוק בתורזצ"ל
ביאורה, ללמוד עם אלו  "תורת חסד" 

 הזקוקים לעזרתו. 
 

בחורים ואברכים  ו כל ימיו
לעסוק בחסד זה לשאלת אחד 

הבחורים לטיב החברותא שעליו 
לבחור לעצמו, האם לבחור במי 
גתו, שיוכל ללמד אותו, או מישהו בדר

 ביפרס לפניו ר -או פחות ממנו?
שלו, עליו  ת אליהו את 

 אמון היה כל ימיו."
 עדיף לך לעשות חסד בלימוד.

הורתה: "כי כל שאור וכל  התורהה
 דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'."

, בעל "אמרי האדמו"ר מגוראמר 
אמת" זצ"ל, למרות שהדבש מתוק מאין 

  ,כמוהו, 
 ת הכרה חושית מאשר לקיים את מצוות התורה...

 יותר על האדם מהכרה שכלית!

-אברהםאחד נכנס אל רבי  גבירר
זצ"ל,בנימין מפרסבורג-שמואל

ל כיצד חייו. כשנשא-וסיפר לו על אורח
הוא נוהג באשר למתן צדקה, השיב 

שתפקידו  ק שהוא מעסיק 
לקבל את פני מבקשי הצדקה ולתת להם 

-שמואל-תרומה נאה.אמר לו רבי אברהם
בנימין: "עיקר גדול במצוות צדקה הוא 

 , קלקבל את הנזקק 
 לקרבו ולעודדו. 

י בעצם נתינת הצדקה, אלא חשוב לא ד
הבית עצמו, -ידי בעל-לשהיא תיעשה ע

בכבוד ובאהבה."זהו שנאמר בתורה 'את 
את העני  – –העני עמך' 

 שיהיה עמך, פנים אל פנים".

שאלו את 
החכם: מפני 
מה חכמת 
  מחבריך?

 

אמר: מפני 

, 
 

יותר ממה 
 שהוציאו 
 הם ביין.

 

שהיה אומן  למרותת
במלאכת השחיטה 

 והמילה רבי
זצ"ל  אברהם יפת

 מהםתליהנולא רצה 
על  

המצווה שעשה ואף 
ת על שחיטת בהמו
 גסות שיש בזה 
 טירחה מרובה.

וביום פטירתו ראינו 
אשה שבאה לביתו 

רבי  
יפת מי יתן לי בשר 

להאכיל את בני ביתי 
והתברר שאת הבשר 
 שקיבל אחרי השחיטה

לקשיי  
 יום ולנזקקים.

 

 ו  אמןבימנ במהרה  המקדש  בית  שיבנה  רצון  יהי  

 
 

פ״אתשה מנחם אב ׳חשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:16 20:21 19:30 ם-י

 21:13 20:19 19:28ת״א

 21:17 20:22 19:31חיפה

 21:13 20:19 19:28ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "חזון ישעיהו"

 

אדם מקיים  כאשר
מצווה הוא משפיע 

ה טובה על השפע
 כולו

 



 

ֵחנוּ  ּמְ ימֹות ׂשַ יָתנוּ  ּכִ נֹות ִעּנִ  ), טו, צ תהילים( ָרָעה ָרִאינוּ  ׁשְ
  הטובות לגודל, החודשים לכל אב להיות שעתיד אב לחודש 

 .בו להיות שעתידים
 שלום ורודף שלום אוהב, השלום עמוד, ר נפטר אב חודש 

 ).ב"מי א"פ אבות( לתורה מקרבןו הבריות את אוהב
ְבּכוּ " נאמר הכהן אהרון  ים ַאֲהרֹן ֶאת ַוּיִ לֹׁשִ ית ּכֹל יֹום ׁשְ ָרֵאל ּבֵ , כ במדבר" (ִיׂשְ
 בכו שכולם) שלום אוהב ה"ד ב"י פרק נתן דרבי אבות( רבותינו ודרשו) כט

 ישראל עם לכלל שהועיל מפני וזאת, וטף נשים אנשים, אהרון של בפטירתו
 אלא ברכה מחזיר כלי ה"הקב מצא לא, העיקר שזהו, והאחווה השלום כנתבהש

 להחזקת ישראל עם של הכלי היה הכהן אהרון). ב"מי ג"פ עוקצין( השלום
, לאשתו איש בין, ליהודי יהודי בין שהיו המחיצות את להסיר הצליח הוא, השלום

 .לחברו אדם ובין לשכנו שכן בין
 מדמיון הנובעות מחיצות אלו פעמים הרבה, אדם בני בין שנוצרות מחיצות 

 תיזהר ,וכך כך לעשות התכוון הוא, כך שעשה פלוני את תראה, "האדם שמדמיין
 אלא רעה כוונה שום בליבו הייתה שלא להיות יכול דאמת ואליבא", ממנו
 האדם בני בין מפרידות אלו מחיצות במציאות אולם, להועיל רצה להיפך אדרבה

 .ויום יום בכל להסירן דואג היה הכהן ואהרון
 אב משנכנס שמיד ללמדנו, אהרון של פטירתו תאריך את התורה הזכירה 
 כך ידי ועל. חברנו ובהצלחות במעלות ולשמוח, השלום ולאהוב לרדוף לב ניתן

 .נפשנו ופדות בגאולתנו זה בחודש השמחה שיתרבה נזכה
 שבשמים לאביהם שראלי בין ברזל חומת נפסקה המקדש בית שחרב 

 המפרידות המחיצות את להסיר היא עלינו המוטלת העבודה), ב"ע לב ברכות(
 מידה כנגד במידה וכך, ורעות שלום ואחווה באהבה להרבות, בינינו והמבדילות

 בגאולה לראות ונזכה, בוראנו לבין בינינו המפסיקה הנוראה המחיצה תוסר
 .אמן, במהרה השלימה

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 שני  קשישים ישבו על ספסל בגן הציבורי ופטפטו בנחת:
 תמול ? נו יעקב איך הייתה פגישת המחזור א

 

 מה אני אגיד לך, הזיכרון שלי נחלש כל כך לא
 זכרתי שהיו איתנו כל כך 

רואה ו לוהולך לחבר ש אחדד
זהירות כלב -חדש בחוץ שלט

 בחצר
 ..מפוחד כולו נכנס רועד

  ?איזה כלב יצא לי עכשיו
 

 הוא רואה כלב קטנטן פתאום 
אומר לחבר שלו:למה שמתם 

 ?את השלט הזה
 ?החבר עונה:מה השתגעת

 ע אתה יודע 
? 

ה', אבל אצל אברהם -האמינו ב רביםם
אבינו הייתה זו אמונה ללא סייג

רבי  המהפכה הקומוניסטית מסר  בימיי
 מליובאוויטש יצחק שניאורסון-יוסף

את נפשו כדי לקיים ישיבות זצ"ל 
מצד  . תורה. -ותלמודי

השלטונות, היה קשה מאוד להחזיק את 
המוסדות. אחד המנהלים פנה ליהודי 

קשו לסייע עשיר, תושב רוסטוב, ובי
בהחזקת הישיבה.האיש אמר שהוא מוכן 
לעזור לישיבה בתנאי שתינתן לו הבטחה 

כי ייוולד לו בן, שכן כבר עברו כמה שנים 
 מאז נישואיו ועדיין אין לו ילדים. 

 

המנהל קיבל את הכסף והעניק לו את 
ההבטחה.שנה חלפה, ועוד שנה, והאיש 

לא נושע. הוא החל לבוא אל המנהל 
 . הבתביעה 

 

כנס המנהל אל הרבי וסיפר כי יבצר לו נ
האיש אינו מניח לו. אמר הרבי: "לך 

עכשיו לאיש ואמור לו בשמי כי בשנה 
 הבאה ייוולד לו בן. 

אבל להבא אל תבטיח הבטחות שאינך 
, יכול לעמוד בהן". וכך היה, 

 נולד לאיש בן, בשעה טובה. 

זיע"א  טוב-שם-הבעל רבינו  אחת שבת פעםם
-נסהבית היה פר-הבית, ובעל-אצל בעל קודש -בקהילת

הכנסת -הבית לבית-חודש. ובשבת במנחה הלך בעל
-לשמוע הדרשה מדרשן אחד אורח, והמתין עליו הבעל

הכנסת. ובתוך -טוב בסעודה שלישית שיבוא מבית-שם
-שם-, ורגז הבעלןכך שמע שהדרשן 

הבית, וגילה הגבאי -טוב ואמר לגבאי שילך ויקרא לבעל
 ל הדרשן. טוב ע-שם-לכמה אנשים שרגז הבעל

 

ולם נשמטים אחד אחד, ופסק באוראה הדרשן ש
טוב ונתן לו -שם-מלדרוש. וביום מחר בא הדרשן להבעל

שלום. ושאל אותו מי הוא, ואמר: אני הדרשן, מפני מה 
וטוב ממקומו -שם-רגזתם עלי? קפץ הבעל

ואמר: אתה תדבר רע על בר ישראל?! תדע שבר  
ם ליומא דשוקא, ולעת ערב שנוגה לו ישראל הולך כל יו

מתחרד ואומר: אוי לי שאעבור זמן מנחה! והולך לבית 
 אחד ומתפלל מנחה, ואינו יודע מה שמדבר, 

 מזה.  יואפילו הכי 

 זצ"ל אליעזר מביאליסטוקשרבי  לאחרר
 ל עוני ומחסור, התאלמן מאשתו, סב

 אדם. -אך לא רצה לקבל עזרה מבני
. מה ט אחד מעשירי החסידים החליט 

המדרש, הכין -עשה? הוא ידע שרבי אליעזר יושב בבית
המדרש.הכינו לרבי אליעזר -אפוא סעודה והביאה לבית

מנה נאה והגישוה לו. נטל רבי אליעזר את המנה 
 רו. והניחה בצד, עד שיגמור את שיעו

 

כשסיים ללמוד, ניגש למקום שהניח שם את המנה, 
וחיסל הכול.חייך רבי אליעזר:  א ומצא 

"אם הקב"ה אינו רוצה להשביע את אליעזר, גם 
 ליבו של גביר אינה מועילה"...-נדיבות

ברורה שום דבר לא יכול להניא אותנו  כשהאמת
 התורה, ה אחת.לסובב את הראש הצידה,אף לא במעל

מתארת מצב מדהים: איש בעל יכולות מדהימות מגיע 
ומוכיח באותות ובמופתים שיש ממש בעבודת אלילים 

סדרי בראשית ודבריו מתקיימים אהוא 
 אחד לאחד.

ובני ישראל עתידים לעמוד מול האיש הזה ולשאול את 
עצמם איך להתייחס אליו? האם האותות והמופתים אכן 

חים שיש ממש בעבודת האלילים? האם יזנחו את מוכי
האמת. את תורת משה ואלהי ישראל וילכו אחרי נביאי 

  הם לא יסובבו את הראש. השקר?! לא!
 

שלהם,לאחוז  םעליהם להיות בטוחים 
באמונתם במלוא העוצמה ולדעת ש"אין עוד מלבדו", 
ומתוך ידיעה ברורה זו הם מתמודדים עם כל אחיזת 

ה אינה  יניים שהיא.והיכולת המדהימה שלו,ע
כי מי שהאמת  .מדובר בניסיון,בעבודה במבחן,

אינו מסב את ראשו.זו כוחה של האמת.ברורה לו,

 נכנס יהודי  זצ"ל מאפטה 'אוהב ישראל'הצדיק בעל  אל
ודם, -שנראה מכובד, וסיפר שכל חייו הקפיד שלא להזדקק למתנת בשר

קנה, יש לו שתי בנות והקב"ה עזר לו להתפרנס מעסקיו. כעת, בגיל ז
שהגיעו לפרקן, ואין בידו להשיאן. הוא מבקש מהצדיק לברכו שהקב"ה 

 .  ": "אמר הרב ימציא לו את הכסף מעסקיו.
 

 אתה רוצה להתנהג נגד רצון הבורא. ידוע לך, שיש בעולם 
הזה נשמות שאין להן שום זכות מלבד העובדה שלפעמים הן עושות 

ר ומסייעות לו בשעת דוחקו. הקב"ה, ברצונו טובה ליהודי כש
, כדי ן שהנשמות האלה יבואו לידי תיקונן, מזמן להן 

שיסייעו לו וישיגו את התיקון הדרוש. ואילו אתה מסרב לעשות זאת. 
 הנני מצווה עליך לנסוע בעיירות ישראל ולזכות יהודים 

 במצוות הכנסת כלה".

על  המעבירר"
", ו"הדן את חברו מידותיו

מי גדול  –לכף זכות" 
ממי? לכאורה, זה המעביר 

על מידותיו, שהרי הוא 
. ב חייב 

אולם לא כן הדבר, שהרי 
המעביר על מידותיו, 

מעשה יפה עשה, בסלחו 
ו רע, אך למי שעולל ל

חברו שפגע בו נשאר 
 . בעבירה

 
לעומת זאת, כשאתה דן 

 , ך את חברך 
תה לא רק הרי שא

מתעלה, אלא גם מעלה את 
 חברך עמך 

 למדרגה גבוהה יותר...
 

היה כמתלמד ומשמיע  בשיעור
לעצמו את דבריו" סיפר הגאון 

  משה רוזנשטיין ביהצדיק ר
המשגיח דלמאז'ה: בעת שמסר זצ"ל 
את זצ"ל  שמעון שקאפ ביר

שיעוריו, ניכר היה שלא היתה 
 ע מגמתו להשמיע 

ץ להטעים דבריו כדי שיעלו ולהתאמ
לרצון לפני התלמידים. כל עת 

השיעור היה נראה כמתלמד ומשמיע 
לעצמו את דבריו לראות ולהיווכח 

 הנכונים הם אם לא, 
 

, קשואל ומסתפק 
ונכון בכל רגע בלי קושי לחזור 
 מדבריו, אם יעמידוהו על האמת.

 , טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :מתנש לעילוי
 . שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי ,לולו בת שמחה
 , מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס
, סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן היהוד חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז בן הדסה צביה

 

 אבישלוםזיווג הגון 
 אורהבן 

 
 
 



E. 
Ka

ha
na

g @gmail.com
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