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במייל, מידי שבוע.
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19:13 

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

19:31 

19:34 

20:25

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

      רּבּויַהּדִ  ּכֹחַ  - יַמְסעֵ -תַמּטוֹ ת ָּפָרַׁש 

רק אמר פסוק מספר תהילים! זה פה 
 קדוש!

 

שאלו את מרן הרב הצדיק ר' ישראל מאיר 
איך זכה שכל  (ה'חפץ חיים'):הכהן מראדין 

לא מימיי הרב ענה: " ברכותיו מתקיימות?
 ".הוצאתי דבר שקר מפי

 

האדם חייב לדעת שיש בידו אוצר חשוב 
כוח הדבור. זה מה שאנחנו  -ביותר שנקרא

אומרים בתפילה: "ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה 
ְלַבד ַהּנְָׁשָמה  (קהלת ג, יט). ָאיִן ִּכי ַהּכֹל ָהֶבל"

  .ַהְּטהֹוָרה
 

הנשמה שבאדם מופיעה על ידי כוח הדיבור. 
א ּפַֹעל יוצא מהנשמה הטהורה. הוא נֱֶאַצל הו

מכוח השכל שנותן הקב"ה באדם. דבר זה 
אינו מצוי אצל הבהמה, כי ללא שכל אין כוח 

 הדיבור.
 

בוא וראה מהו קדושת הפה: הדבר שסייע 
היה דיבורו להצלת יצחק אבינו מהעקידה 

"אמר רבי יוחנן  (מועד קטן יח.): של אברהם
שהרי אמר אברהם ברית כרותה לשפתיים, 

אל נעריו: "ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור וֲַאנִי 
 וְַהּנַַער נְֵלָכה ַעד ּכֹה וְנְִׁשַּתֲחוֶה וְנָׁשּוָבה ֲאֵליֶכם"

 ואכן חזרו שניהם.. (בראשית כב, ה)

 ה'תשפ"א א' מנחם אב 

אנחנו רואים בפרשה שלנו כמה גדול כוחו של 
קונם עלי לחם הדיבור. כאשר אדם אומר: "

", אסור לו לאכול ממנו. אם אכל מהלחם, זה
הוא לוקה. אם אמר על חפץ מסוים: "הרי זה 

 הוא מוקדש! -הקדש"
 

החתן אומר תחת החופה: "הרי את מקודשת 
לי". מעכשיו היא אשתו ומקודשת לו ואסורה 

 על כל העולם חוץ ממנו! וכן על זה הדרך. 
 

עם כל יהודי צריך להיזהר שיהיה לו פה קדוש. 
לכן נהגו  הוא יכול לפעול הכל! -פה קדוש

ללכת לצדיקים לבקש ברכה, כי לצדיק יש פה 
 קדוש שלומד תורה. 

 

צדיק לא מוציא מפיו מילים מגונות. הוא לא ה
מדבר לשון הרע. כשפה קדוש מתפלל ומבקש 

 הישועה קרובה לבוא. -מהקב"ה
 

מסופר על רבי  (סנהדרין דף נ"ט ע"ב)בגמרא 
שמעון בן חלפתא שהלך בדרך. פגעו בו אריות 
לטורפו. מיד הוא אמר: "ַהְּכִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף 

ירדו לו  (תהילים קד, כא). ל ָאְכָלם"-ּוְלַבֵּקׁש ֵמאֵ 
מהשמיים שני ירכיים של בהמה. אחד מהם 

 אכלו האריות והשני הותירו.
 

רבי שמעון בן חלפתא הביא את הירך 
שנשארה לבית המדרש ושאל: "האם ירך זו 
טהורה או טמאה?". החכמים השיבו לו: אין 
דבר טמא יורד מן השמיים, ומותר הדבר 

 באכילה.
 

חיד"א בספר 'מראית העין' כתב: לא  מרן הרב
כתוב שרבי שמעון עמד בתפילה ובתחנונים 
שה' יציל אותו. אלא מה בסך הכל הוא עשה? 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:22 

ֹ ִאיׁש ִּכי יִּדֹר ֶנֶדר ַלה' אֹו ִהָּׁשַבע "  ...רְׁשֻבָעה ֶלְאס
 (במדבר ל, ג) ה"ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו יֲַעׂשֶ 

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

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
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

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

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

 

 הגון וכשר במהרה זיווג
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   
 יהומיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואל

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 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        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -ל בת חיהיהודית אסתר פראד

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

מסעי-מטותפרשת   פניני עין חמד 

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

20:25 

21:19 

21:16 

21:20 

19:30 20:22 21:16 



 

 

 
 ?האם מותר לערבב תבשיל הנמצא על גבי  פלטה? מה הדין אם הורידו את הקדירה מהפלטה

 

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

אם תבשיל בתוך סיר נמצא על גבי אש, או על גבי פלטה והוא לא מבושל כל צורכו, אסור להגיס [לערבב] את המאכל, כלומר: 
לנענע ולבחוש בכף את התבשיל שבקדירה, מכיוון שעל ידי ההגסה מזרז את בישולו. גם אסור להוציא את התבשיל בכף או 

שו"ע (או"ח סימן שיח סי"ח). במשנה ברורה (שם) בשער הציון (ס"ק קלז) כתב: בהוצאת הכף איסורו הוא רק מדרבנן  מקורות:במצקת. 
 שהוא כעין הגסה, כן משמע בהרב המגיד ובכלבו. עכ"ל.

 

"ע שומקורות:גם אם הוריד את הקדירה מהפלטה, כל שהיא חמה בשיעור של יד סולדת, אסור לבחוש או להוציא ממנה בכף. 
 (שם). ע"ע במשנה ברורה (ס"ק קיג) ובביאור הלכה (ד"ה שנמצא). כשהתבשיל אינו בשיעור יד סולדת לא שייך איסור הגסה.

 

אם תבשיל מבושל כל צורכו, מותר מעיקר הדין להוציא את המאכל בעזרת כף וכדומה, אפילו אם הסיר מונח על פלטה או 
שו"ע שם. משנה ברורה (ס"ק קיג) כתב בדעת מרן שבמבושל כל   מקורות:ך הסיר. אזבסט. אבל אסור לבחוש את המאכל שנמצא בתו

צורכו מותר להוציא בכף. מה שכתב השו"ע "שהעבירן מרותחין" זה כדי לחדש שאפילו זה אסור אם המאכל לא מבושל כל צורכו מכיוון שכל 
זה יהיה מותר. אם הוריד את הקדירה מן  -ין בפלטה חששהטעם לאסור במבושל כל צורכו משום שהוא נראה כמבשל, לדעת הפוסקים, שא

 האש והמאכל התבשל כל צורכו, מותר.
 

הגרי"ח בשו"ת 'רב פעלים' ח"ג (סימן מה). כן פסק  מקורות:יש מבני ספרד שמחמירים בזה, אלא אם כן יש צורך מצווה או חולה. 
בשו"ת 'אור לציון' ח"ב (עמוד רלח) מכיוון שבהגסה יש תוספת בישול בכל אופן כשהתבשיל על האש וכמ"ש הכלבו הובא בב"י (סימן רנג) 

. שוב ראיתי שהרב 'כף החיים' (סימן ובמשנה ברורה (סו"ס שיח). ע"ש. נראה לפי טעם זה, שאם הוא מוציא מלמעלה ולא על ידי ערבוב מותר
להוציא בכף, מ"מ היכא דאפשר בנקל ישפוך  -שיח אות קעז) החמיר טפי וכתב דאף דמנהג העולם להקל בהתבשל כל צורכו ואינו על האש 

 מהקדירה לקערה ולא יוציא בכף.
 

על ידי כף כל עוד הסיר מונח על  לדעת בני אשכנז, אפילו אם התבשיל מבושל כל צורכו, אסור להוציא את המאכל מהסיר
 הפלטה. אם מוריד את הקדירה מהפלטה [ומחזיק אותה בידו], מותר להוציא מן הקדירה כדי צורכו ויחזירה למקומה. 

מכיוון שיש לחוש שמא הבריות יחשבו, שאין הגסה נחשבת כבישול, ויגיסו אף בתבשיל שאינו מבושל כל צורכו. כתב ה'משנה ברורה'  מקורות:
אגרות משה' (או"ח ח"ד סימן עד בישול אות ח) ביאר את 'יחמיר בהגסה ממש. בשו"ת  -אין להחמיר והרוצה להחמיר -(ס"ק קיז) להוציא בכף

שאין כן להוציא בכף, שאין אפילו מעלה להחמיר. והוסיף, שאף הוצאה בכף  כוונתו שלגבי הגסה אין חשש יוהרא למי שרוצה להחמיר, מה
ינה נחשבת הגסה לענין זה, ואין מעלה להחמיר בה. כן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאינו דומה להגסה: הביאו בספר מתחתית הקדירה א

 'שבות יצחק' (פמ"א אות ג). כ"כ הגר"נ קרליץ בספר 'חוט שני' ח"ב (פכ"ט סק"כ).
 

 מים רותחים והם חמים, אף לדעת בני אשכנז מותר להוציא מהם בכף או במצקת, גם כאשר הדּוד עומד על האש. 
שו"ת אבני נזר (חאו"ח סימן נט), ובשו"ת 'אגרות משה' (או"ח ח"ד סימן עד בישול אות כא). כ"כ הגרש"ז אוירבך בספר 'שולחן שלמה'  מקורות:

 ק' ח"ו (סימן כא).(שיח ס"ק סד). ע"ע שו"ת 'מנחת יצח
 

 

היא שכאשר אדם הלך להתייעץ עם 'דעת תורה' והצדיק אמר  (במדבר ל, ג) יֲַעֶׂשה" -אחת הדרשות על הפסוק: "ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו
 –כל הנוטל עצה מן הזקנים לו מה לעשות, למרות שיתכן מאוד שהדברים תמוהים בעיניו, עליו לעשותם כפי שהצדיק אמר. 

' על החזון מעשה אישלהלן סיפור מופלא המעובד מתוך ' אינו נכשל. לאחר מכן יראה, כי הצדיק ראה בעיניו למרחקים.
אי"ש זצ"ל. רבי אליעזר קויפמן סיפר על אביו רבי אברהם: שני ילדיו הקטנים היו רגישים מאוד בגרון והם סבלו באופן תדיר 

ית בגלל חולי. האבא נאלץ לקחת את הילדים לרופאים הרבה פעמים. אחד מאנגינות. הרבה פעמים הם נאלצו להישאר בב
הרופאים הציע להוציא לילדים את השקדים, וכך להיפטר אחת ולתמיד מהסבל. הוא הסביר שללא שקדים, הילדים יחלו 

 הרבה פחות והאבא לא יצטרך להתרוצץ עימם לרופאים. 
 

י, שמחה ואליעזר, סובלים תדיר מאנגינות. הרופא מציע להוציא את רבי אברהם הלך למרן החזון אי"ש ואמר: "שני בנ
כן תעשה את הניתוח ותסיר את השקדים, אולם לבנך  -לשמחההשקדים. מה הרב אומר?". הצדיק חשב קצת ואמר: "

: "זה ". רבי אברהם תמה על התשובה: "וכי בדיני פשרות עסקינן?". מרן החזון אי"ש ענהלא תעשה ניתוח! -השני אליעזר
צריך שקדים וזה לא!". כמובן שהוא שמע לדברי הצדיק ורק לבנו שמחה עשה את הניתוח להסרת השקדים, למרות שלא 

 הבין מדוע. לאחר כשנתיים התפשטה מחלת שיתוק ילדים רח"ל. 
 

גם הבן  כל ילד שסבל מחום, מיד נתקפו בני משפחתו בבהלה ובפחד גדול, שמא חלילה יקבל את המחלה ויישאר משותק.
ראה, אליעזר קיבל חום ואביו רץ איתו לרופא כדי לראות שלא מדובר במחלת השיתוק ל"ע. הרופא בדק את הילד ואמר: "

 ".ראיתי אי־אלו נקודות מהמחלה, אבל ה'שקדים' שלו הצילו אותו. הם חסמו את המחלה!
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בבוקובסק  )1874(י' אייר ה'תרל"ד -נולד ב -האדמו"ר הרב בן ציון הלברשטאם הי"ד
, )1905(א' תמוז ה'תרס"ה -שבגליציה. עוד בילדותו ניכר כי לגדולות נועד. אביו נפטר ב

והחסידים הכתירו את רבינו כאדמו"ר השני מבאבוב. בתקופת מלחמת העולם הראשונה 
הונגרית. לאחר המלחמה שב לפולין והקים מחדש את -היה פליט באימפריה האוסטרו

 בחורים.  300הישיבה בבאבוב, בשם 'ישיבת עץ חיים'. הישיבה מנתה 
 

עתו על הנוער הייתה רבה. יהודים בהמשך הקים עשרות סניפים ברחבי גליציה ופולין. השפ
רבים שהתרחקו מהדת, חזרו בזכותו בתשובה. התייחסותו לחסידים ובפרט לתלמידים 
היתה כאב רחמן. נשא על שכמו את כל דאגותיהם ואת בעיותיהם בעצות ובפעולות בגוף 
ו ובנפש. אם חלו, דרש ברופאים עבורם. אם היה נוגע לסכנת נפשות, שילם אפילו זהב מכיס

 כדי להביא רופאים מומחים יותר. 
 

כשהגיעו בחורים לגיל שידוכים, השתדל בעצמו לבדוק את ההצעה. אם היה מדובר בבחור 
יתום, התאמץ לתת לו את צורכי החתונה ואת שאר ההוצאות. לעיתים עשה בעצמו את 
החתונה. נודע במידת הנדיבות בכל רחבי המדינה וגם מחוץ לגבולותיה. תמך בסתר 

עצמו כדי להציל יהודי מחרפת רעב. הקים את באנשים שנהפך עליהם הגלגל והיה לווה ב
 'אגודת הרבנים של מערב גליציה', לארגון פעולות הדת. 

 

ר' משה אהרון ושלושת  -הרב, בנו ענוותן. גאון. מלומד בניסים. רבים פנו אליו ונושעו.
ד' אב ה'תש"א -ר' יחזקאל הלברשטאם, ר' משה סטמפל ור' שלמה רובין נרצחו ב -חתניו

שנים. בנו, ר' שלמה מילא  67-יהודים בחורשה ליד יאנוב. חי כ 20,000-חד עם עוד כי )1941(
 את מקום אביו באדמו"רות.

 

(בת ר' יהושע רוזנפלד מקמינקה). מרת רבקה הנה  אימו:האדמו"ר ר' שלמה מבאבוב.  אביו:
 בת  -(זיווג שנימרת חיה פראדיל  בת ר' נפתלי הורוביץ), -(זיווג ראשון מרת תרצה  נשותיו:

האדמו"ר ר' שלמה, ר' חיים יהושע הי"ד,  ילדיו:ר' שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט). 
 האדמו"ר יחזקאל דוד מפאקשיווניץ בורו פארק, ר' משה אהרון הי"ד, מרת דבורה לאה 

יחזקאל שרגא הלברשטאם הי"ד ובזיווג שני  (נישאה לר'מרת רבקה ביילא  מהורניסטייפול מילוואקי), (נישאה לר' יעקב ישראל טברסקי
(נישאה מרת ברכה (נישאה לר' משה סטמפל הי"ד ובזיווג שני נישאה לר' יהושע פרישווסר), מרת נחמה גולדה  נישאה לר' חיים פרלמן),
מרת מלכה  (נישאה לר' מרדכי צבי ליפשיץ),מרת גיטשא  (נישאה לר' ישראל דוב ווייץ),מרת שיינדיל רייצא  לר' שלמה רובין הי"ד),

ה ריבון', 'מקדש -בין המפורסמים שבהם: 'י -הלחין למעלה ממאה ניגונים קדושת ציון.• מספריו:(נישאה לר' ישראל יעקובר). 
 אשיב'.מלך' ו'מה 

שקר  יפר החסיד ר' יעקב ֵּביְיְגל ִמְּקָראָקא ז"ל: במשך שנים רבות התפרנסתי מניהול מאפיה גדולה. גוי ָׁשֵכן קינא בהצלחתי. הוא שכר עדיס
ללכת לאנשי הרשות ולספר כי המאפיה מזוהמת ושרצים נמצאו בכיכרות הלחם. הוא גם שיחד את אנשי המשטרה הרשעים, שיכנסו למאפייה 

 אלא גם לשבת במשך מספר שנים בכלא.יעמידו פנים כאילו מצאו שהמקום לא נקי. חששתי מאוד, הייתי עלול לא רק לקפח את פרנסתי, ו
 

בצר לי קמתי ונסעתי לבאבוב. כשהגעתי אל בית הרבי הרה"ק רבי בן ציון האלברשטם הי"ד, ראיתי מחזה מוזר. הרבי בכבודו ובעצמו עמד 
ידו מלאה אבנים קטנות, והוא משליכן אחת אחת מהחלון החוצה. עמדתי והבטתי בתמיהה, עד שהרבי הבחין  סמוך ליד החלון כאשר

בנוכחותי ואמר: "ראה נא מה שאני עושה. זרקתי פרורי חלה יבשה אל היונים, והנה באים ביעף עורבים, עופות טמאים אכזריים, ודוחקים את 
 בר העורבים לגרשם, כדי שהיונים יוכלו להתפרנס במנוחה".רגלי היונים. לכן אני משליך את האבנים לע

 

כששמעתי את הדברים האלו, הזדרזתי וסיפרתי לפניו את הצרה שאליה נקלעתי. הרבי השיב לי מיד: "הלא בזה אני עוסק עתה. מגרש את 
אל תדאג. שכתבתי באריכות, חזר ואמר לי: " הטמאים, המטרידים את מנוחתן של היונים הכשרות". כאשר הגשתי לפניו אחרי כן את ַהְּקוִיְטל

 ". כבר גירשתי את הטמא ולא יוכל להרע  ליונה. כנסת ישראל נמשלה ליונה. סע לביתך לחיים ולשלום, ותבשר לי בשורות טובות
 

ר דינו למאסר. כאשר חזרתי לקראקא, נודע שהשלטונות תפסו את הנוכרי שהלשין עלי בפשע נורא של שותפות עם שודדים רוצחים, ונגז
 המשפט הקשה שהיה צפוי לי התבטל, מכיוון שהעד הראשי כבר לא היה יכול להעיד כנגדי. (היכל באבוב) 

רב החסיד ר' משה דוד שטרום סיפר סיפור מופת, שהוא היה נוכח בו: נוכרי פתח בבאבוב חנות עם כל מיני סחורות. חנויות היהודים ה
בכל בגלילות הוסתו היהודים על ידי הְּכמרים ימ"ש לקנות רק אצל הנוכרי. לא יכלו לעשות דבר כנגדו. הפסידו את כל מחייתם, כי הנוכרים 

 פעם אחת בזמן סעודת מצווה רבינו ביקש עשרה דגי הרינג. לא היה מקום לקנות אותם כי אם אצל אותו נוכרי והביאו אותם משם. 
 

: "הדגים מסריחים. ריח של נפט יוצא מפיהם" והשליכו אותם. מיד לאחר מכן שמעו התחיל רבינו לחתוך את הדגים ולפתע הכריז בקול גדול
את מכבי האש שנסעו לחנות של הנוכרי מכיוון שפרצה שריפה כתוצאה מחבית נפט שנדלקה. כל החנות נשרפה לגמרי, כך שמסחר הנוכרי 

 אבד כליל, ונעשה הרווחה גדולה ליהודים.

ד שהגיעה לשערי מוות והיתה ללא הכרה. המשפחה שמעה שיש סגולה לרפואה על ידי שקורעים את עיר לימנוב היתה כלה, שחלתה עב
התנאים. הם עשו כך. מיד לאחר מכן, הכלה פתחה את פיה ואמרה שתי מילים: "רב, כפרה". הם לא הבינו למה התכוונה, אבל מכיוון ששמעו 

 ה היה באמצע השנה. שאמרה כפרה, לקחו תרנגולת ועשו לה סדר כפרות, למרות שז
 

אחרי כן הוטב מצבה, עד שחזרה לאיתנה בבריאות שלימה. אז סיפרה, שראתה את רבינו (היה זה לאחר פטירתו) שאמר לה, כי סגולה 
לרפואתה שיעשו סדר כפרות. מכיוון שלא יכלה לדבר, אמרה רק שתי מילים, "רב, כפרה", כלומר שהרב ציווה לה לעשות כפרות. אחרי 

 שהתרפאה שבעז"ה, כתבו תנאים חדשים.
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אחד. מי אתה? מהיכן אתה יודע, מי אני? איך יש לך את 
מספר הטלפון שלי? איך בכלל הגעת אלי? ואם ידעת מי 

 לא ִהסכמת לבקשתי להחליף מקומות?!".  אני, מדוע
 

הוא ענה: "הרבנית, אני אענה על כל השאלות שלך. 
תשמעי בבקשה את כל הסיפור, ואז תבינו מדוע נהגתי כפי 

 שנהגתי". 
 

הוא סיפר: "קוראים לי גבי כהן". היא שאלה בפליאה: "אתה 
משתתף קבוע בשיעור של בעלי?". הוא השיב: "כן, זה 

 דוע לא פינית לי את המקום?". אני". "אז מ
 

"רגע, תשמעי אותי בבקשה עד הסוף ואז תביני. אני לא 
אני נוסע במטוס בתקן של איש ביטחון. נוסע לחו״ל. 

המקום שלי קבוע, כי משם אפשר לתצפת טוב יותר על 
 הנוסעים". 

 

"גם כל עובדי המטוס יודעים, שאם חלילה מתעוררת 
איש ביטחון ותפקידו לסייע איזה בעיה, במקום זה יושב 

ולפתור את אותה הבעיה. לכן היה אסור לי להחליף 
 ".איתך מקום

 

היא שמעה את הדברים ואמרה: "לימדת אותי ברגע זה 
שיעור גדול בלדון לכף זכות. בפרט כעת בחודש אלול, 
שידוע מהספרים הקדושים, שאחת הזכויות הגדולות לזכות 

ף זכות. כשם שהאדם דן ביום הדין היא לדון את החבר לכ
 כך דנים אותו לכף זכות". -לכף זכות

 

"אבל רגע אחד. עכשיו אני מתחילה לתפוס שזה אכן אתה. 
אז לא הכרתי אותך כי ישבת בלי כיפה. למה באמת ישבת 
בלי כיפה? אתה הרי אדם דתי, וכי לאיש ביטחון אסור 
לשבת עם כיפה במטוס?". הוא השיב לה: "הרגע אמרת 

 ן לכף זכות. אולי יש לך איזה כף זכות גם לזה?!".שיש לדו
 

"אולי יהיה לך, אבל אני אסביר: האמת היא, שלפני הטיסה 
אני מקבל את רשימת הנוסעים ואת מקומותיהם. ראיתי את 

 . "שמך מופיע בין הנוסעים
 

הבנתי מיד ראיתי גם שהמקום שלך הוא בין שני גברים. "
שהדבר הראשון שתעשי הוא לפנות אלי ולבקש ממני 

 להחליף את המקום". 
 

"אסור לי לעשות כן. גם איני יכול להסביר מדוע, כאשר 
הנוסעים מסביב שומעים את חילופי הדברים. חששתי 
שיצא מזה חילול ה' גדול, שיהודי עם כיפה לא רוצה 

לה להחליף מקום עם הרבנית, למרות שהיא לא יכו
 ".לשבת שם

 

היא הודתה: "גם אני חשבתי לעצמי שעדיף לשבת בלי 
כיפה במטוס, כי זה יהיה חילול ה' גדול שיהודי עם כיפה לא 

כמה חשוב לדון כל אדם לכף מפנה את המקום לרבנית". 
 זכות!

לא נוכל לתאר  -עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות 
ולשער. לעיתים רבות אף כאשר אנחנו רואים לכאורה באופן 

 ,היטב אם נחקור ונדרוש -ברור שאדם עושה מעשה שלילי
יתכן מאוד שנגלה כי ראייתנו הייתה מוטעית. לחינם דנו 

  את אותו אדם לכף חובה.
 

לכן עלינו להיזהר מאוד שלא לשפוט את הזולת בפזיזות לפני 
שנבדוק, נחקור ונדרוש את הדברים לעומקם. כך אירע גם 

 .ווי העמודים'בסיפור המופלא שלפנינו המעובד מתוך '
 

הרבנית לסרי סיפרה, כי לפני זמן מה היה עליה למסור שיחת 
חיזוק בחו"ל. לכן היא הזמינה כרטיס טיסה. היא עלתה על 
המטוס באותו יום. כשהגיעה למקום שלה במטוס, הסתבר 

 שנתנו לה מקום בין שני גברים. 
 

היא חשבה מה אפשר לעשות. היא ראתה גבר גלוי ראש 
מות. היא פנתה אליו באדיבות יושב לבד בספסל של שתי מקו

וביקשה ממנו: "המקום שלי הוא בין שני גברים. אולי אתה 
מסכים בבקשה להחליף איתי את המקום? אני פשוט לא 

 יכולה לשבת שם". 
 

לא תודה. אני מעדיף לשבת במקום אולם הוא ענה לה: "
אם המקום ". היא המשיכה במסע השכנועים ואמרה: "שלי

אני אבקש מאחד מהם. שיתן לך את באמצע לא נוח לך, 
 ".המקום הפינתי, אבל אני פשוט לא יכולה לשבת שם

 

הגבר השיב באדיבות: "תודה, אני מאוד מתחשב בך. אני 
מבין את מצוקתך, אבל אין לי חשק לעבור לשם". היא חשבה 
לעצמה: "אם באמת הוא היה מתחשב בי, הרי שהוא היה 

בין גברים, אבל אני לא  מסכים לבקשתי. הוא הרי יכול לשבת
 יכולה!"..

 

שיח ביניהם. -מטבע הדברים, נוסעים רבים שמעו את הדו
חלק מהנוסעים הזדהו עימה והבינו את המצוקה אליה 
נקלעה. חלק הזדהו עימו. אין מה לעשות. אי אפשר להכריח 

 אדם לוותר על מקומו.
 

בלית ברירה היא המשיכה לחפש פיתרון אחר. לאחר חיפוש 
דק, היא ב"ה מצאה מקום פנוי וישבה שם בסוף המטוס. מדוק

כך הטיסה חלפה בשקט ובשלווה, לאחר המשבר שאליו היא 
 נקלעה בעל כורחה.

 

כשבוע לאחר מכן, היא קיבלה שיחת טלפון ממספר לא 
מזוהה. היא ענתה ומהצד השני היא שמעה: "שלום, אני 

 מדבר עם הרבנית לסרי?"  
 

אני העניין?". ואז היא שמעה: ""כן", היא השיבה, "במה 
הגבר שלא רצה לפנות לך את המקום לפני שבוע במטוס. 

 ". רציתי להתנצל על כך
 

היא הייתה בהלם ושאלות רבות נשאלו באותו רגע. "רגע 

 ֱהוֵה ָּדן ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"       הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל                   מאיר מורד בן שושנה ז"ל        פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל                             ז"ל    יקוטבן  מסעוד       רחמים בן רחל ז"ל                         
  מאירה בת יפה ע"ה      ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל   ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל

אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    ז"ל רפאל בן אסתר       אל ישועה בן סטה מקנין זצ"לר' עולי
"ל צזשאול בן סילביהר'        ע"ה   תופחה בתסעידה              יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    בן אסתראביחי                דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""מסעימסעי""  --  ""מטותמטות""ת ת יויופרשפרשש
  ].ג, ל -מטות  ["כל היוצא מפיו יעשהכלא יחל דברו "

הרי פיו הקדוש נעשה כמו , ה פגם ולא רמז ללשון הרעאדם שמרסן את פיו וכל מילה ומילה אצלו שקולה ומדודה שלא יהיה ב
  :ל"זצ" חפץ חיים"וכך מספרים על רבינו ה, ובכל מילה שיצא מפיו יש בה כח ועוצמה להשפיע, כלי שרת בבית המקדש

, הם חיפשו יהודים שיוכלו להאשימם בתבוסה, ה כשהחלה להסתמן התבוסה של הרוסים במלחמה"היה זה בשנת תרע
                , המשטרה החשאית שלחה בחור יהודי להתיידד עם התלמיד. ת גרמניברדישיבת ראדין למד אז בחור מומצאו כי ב

אז נכנסה המשטרה החשאית לישיבה ועצרה את הבחור . ואותו בחור הניח בתיק של התלמיד שרטוט של המבצר בקובנה
  .באשמת ריגול

-רצה שהעורך" חפץ חיים"ה, ותלמידו רבי אלחנן וסרמן היו עדים"  חייםחפץ"וה, ז בעיר מאריופל"המשפט נערך בשנת תרע
                 , גרוזנברג היה אז בפטרבורג ולא רצה לבוא, ד הטוב ביותר אז היה גרוזנברג"העו .דין הטוב ביותר ייצג את בחור

  .א אותו למשפטנסע אליו והבי" חפץ חיים"ה .הוא הפסד בטוח, כי טען שמשפט מרגלים בעתות מלחמה
            , לא יכל למלא בקשה זו" חפץ חיים"אולם ה, להישבע, שכאמור שימש כעד, "חפץ חיים"מספרים שבית המשפט ביקש מה

  ! שנות מאסר10הסוף היה שגזרו על תלמידו . כי לא נשבע מימיו
  !?" שבועות10שלטון האם הם ישארו ב! ? שנות מאסר10! שוטים'": חפץ חיים"אמר ה, כשיצאו מבית המשפט

                , שיום קודם לכן לא שיער איש שכך יקרה, כך גדולה-והמהפכה היתה הפתעה כל, היה זה כמה שבועות לפני המהפכה
  .והתיק של אותו התלמיד התבטל והוציאוהו לחופשי

אך הדבר גובל בתנאי שישמור , תפה יהודי הרי הוא כחרב מלוטש שיש בכוחו לחולל פלאו, כוחן של ישראל טמון רק בפיהם
ולאחר מכן מדבר דברים , ורכילות, לשון הרע, שקר, אך אדם שפוער פיו לדבר דיבורי סרק, את פיו ולשונו מדברים בטלים

כך לא יעלה על , כי כשם שלא נגיש למלך עוגה על מגש מטונף, דיבור כזה אינו יכול להתקבל, ברכות תפילה ותחנוניםטובים 
ל בגדים שבישל בהם "כעין מה שאמרו חז,  לבורא יתברך דיבורים טובים בפה מטונף בשקר לשון הרע ורכילותהדעת שנעלה

" ככל היוצא מפיו יעשה"ואז , שלא יחלל הדיבור שלו" לא יחל דברו"וזה שאמר הכתוב  .קדירה לרבו אל ימזג בהן כוס לרבו
  .)דבש וחלב (ה וימלא משאלותיו"הקב

  ].נ, לא -מטות [" אצעדה וצמיד"
              , כך גם מתקדש הבית כולו, וככל שמסירות זו גדלה והולכת, ין מסירותם של הבעל והאשה זה לזוענדרגות רבות יש ב

רואים את אביהם ואימם מתמסרים האחד כשהצאצאים . וכך גם ייקל על ההורים לחנך את ילדיהם במידות מוסריות
התרחש בבית ) 'מוסף שבת קדש'שהובא ב(המעשה : בסיפור שלפנינו נלמד על מסירות שכזו !אין לך חינוך טוב מזה, לרעהו

מאז ומתמיד נהגו בבית כנסת זה לתלות לפני תפילת נעילה ביום הכיפורים פרוכת לבנה ועליה . הכנסת הישן בעיירה טרנופול
, כתובת זו קשורה למעשה שהיה. 'יום כיפור המיוחס – יום מימים הוחס': שבה נאמר, רקומה ביהלומים ומרגליותכתובת 

  .שבמשך השנים כמעט ונשכח ואבד מן הלב
בימים הנוראים . ושמו רבי שלום דנקנר, נכבד ועשיר,  התפלל במשך שנים רבות יהודי תלמיד חכםבבית הכנסת בטרנופול

             . במרכז פומבי–ושאר הכיבודים , למכור את העליות לתורה, סיות בעם ישראלכמו ביתר בתי הכנ, ה בבית כנסת זנהגו
ואף שילם עליה , שהתכבד בה תמיד, שלום' לר זו היתה שמורה' פתיחה'. פרט לפתיחת הארון בתפילת נעילה, את הכל מכרו

  .ואיש לא העז להשיג את גבולו, מחיר יקר מאוד
 .זו' פתיחה'ולא היתה לו אפשרות לשלם את הסכום שהוזיל כל שנה מארנקו על , שלום מנכסיו' ם מן הימים ירד רביו, אבל
העבירו הודעה חשאית למתפללי בית , וכשראוהו בצרתו ובדלותו, באים בבית הכנסת הישן של טרונפול היו אנשים חכמיםגה

 הגדול בו היה יכך שלמרות העונ', פתיחה'ם במיוחד לרכישת ההכנסת שלפני תפילת נעילה הם יכריזו הפעם על מחיר זעו
בהודעתם ביקשו הגבאים מהמתפללים שאיש לא יתחרה עם הגביר לשעבר  .שלום לרכוש גם הפעם את הכיבוד' יוכל ר, נתון

ל מחיר פעוט הכריזו הגבאים ע, שנה אחרי שנה. וכך אכן היה .ואף אחד לא יעלה את המחיר, על רכישת הפתיחה שלפני נעילה
  .שלום דנקנר המשיך לרכוש את הכיבוד' ור, של זהוב אחד לפתיחת נעילה

                     . והכריז שהוא קונה את הפתיחה במחיר יותר גבוה ממה שהוכרז בתחילה, קם אדם שהתעשר, ויהי בשנה אחת
               ה לגבאים שלא לקבל את ההצעה אסור היה לכאור, ר בכספי הקדשובשכן כיון שמד, מבוכה השתררה בבית הכנסת

וכך עולה המחיר , וזה מציע יותר, זה מציע כך. והחליטו להמשיך את המכירה, הגבאים התייצעו ביניהם .הגבוהה יותר
מפני שלא יהא באפשרותו לרכוש את הפתיחה , שלום עגמת נפש מרובה' לכולם היה כבר ברור שהשנה תיגרם לר. ומאמיר
לפתע פתאום מבחינים המתפללים בשקית  .קרה משהו בבית הכנסת, משהגיע הסכום לשיעור גבוה מאוד, אולם .ילהשלפני נע

והגבאים הנרעשים פותחים אותה , השקית נוחתת על השלחן. עזרת הנשים לכיוון המקום שבו היו הגבאים...הנזרקת מ
              , שישבה בעזרת הנשים, שלום' היתה זו אשתו של ר .תכשיטים ואבנים יקרות, פנינים, יהלומים... גלים בהמבזהירות ו

והחליטה להשיל מעל עצמה את מחרוזת הפנינים והאבנים האחרונה שנשארה לה , ולא יכלה לראות בעלבונו הצורב של בעלה
 אותו אדם למול מחזה שכזה לא יכול היה לעמוד גם. המתפללים נסערו לנפשם למראה מסירותה של האשה .מימי העושר

  .שלום את זכות הפתיחה' והוא הסכים להעביר לר, שהעלה את המחיר
                     . סכום סמלי' פתיחה'והציעו לה לשלם על ה, צאי היום הקדוש החליטו הגבאים להשיב לאשה את תכשיטיהובמ

כדי לסייע בכך לבעלה לזכות , ואמרה שתרמה את התכשיטים בלב שלם לבית הכנסת, אולם היא סירבה לקבלם בחזרה
                    ', יום כיפור המיוחס –יום מימים הוחס  'בולשלב בה את הכיתו, הוחלט לתפור פרוכת מפוארת, כיון שכך .בפתיחה

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

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

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



מפאת שוויה הרב של הפרוכת הטמינו אותה  .והכיתוב הזה יירקם על ידי היהלומים והפנינים שזרקה האשה מעזרת הנשים
                     , היה זה לפני תפילה נעילה. ורק פעם אחת בשנה הוציאוה משם ותלו אותה בבית הכנסת, מקום סתרהגבאים ב

  ). ברכי נפשי(שלא יאונה לה כל רע , כששני גבאים עומדים ליד ההיכל ושומרים על הפרוכת בשעת התפילה

  .ותהת המבחינוך קובע]. כד, לב[" בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצאנכםם"
התעניין מורינו במשפחתו של . וביקש את ברכתו לברכה והצלחה, ל"מעשה ביהודי שפגש במורינו הגאון רבי יהודה צדקה זצ

              . אחי, טעות בידך: "ואמר, חייך מורינו את חיוכו הטוב והעדין". כללי"והתברר שבניו לומדים בבית ספר , אותו אדם
                 . כיבוד הורים ומידות טובות ונאות, כולל תורה ותפילה, הוא כולל את מורשת הדורות: 'כללי'החינוך שלנו הוא 

חינוך שניתק את עצמו ממורשת הדורות ופנה אל , הוא' פרטי'החינוך ההוא חינוך . הלכות ואגדות, הוא כולל מקרא ומשנה
  ! כך את ילדיורלהפקיד יכול אדם הכיצ: ומיד הרצין והחל להוכיחו באהבה"... רהבים וסטי כזב
  "...תכניות העשרה"עם , שהחינוך שם נאה ויאה, הצטדק הלה וטען

                     . שמקללים שם את אביך: עם חסרון קטן בלבד, אילו היו מציעים לך בית ספר מעולה, אמור נא לי: "שאלו רבינו
  !"חלילה וחס: "נרתע האיש וקרא... "?היית שולח לשם את ילדיך

  !"...?האב הרחמן, ואם מלמדים שם לזלזל באבינו שבשמים: "שאל רבינו
                     . חם שם בקיץ וקר בחורף, שבית הספר החרדי במקום שוכן במבנה רעוע, רק אמר. ולא מצא מילים, נבוך האב

  .יםמבנים מפוארים ומרווח. ואילו בבית הספר האחר ישנם תנאים נפלאים
גדרות צאן נבנה ' :בני גד ובני ראובן ביקשו! טענה זו נדחתה לפני שלושת אלפים ושלוש מאות שנה: "ואמר, שוב חייך רבינו

, הנה כי כן. 'וגדרות לצאנכם, בנו לכם ערים לטפכם': ומשה רבינו תיקן אותם ושינה את הסדר. וערים לטפינו, למקנינו פה
ומשה רבינו אמר להם שבראש ובראשונה יש . בא במקום השני, החינוך, הטף. רווחההגשמיות וה. הם שמו דגש על המקנה
כל ילדיו הקימו משפחות . וכיום הוא רווה נחת בלי סוף, שמע האיש לקול מורינו !"ועל הנוער והטף, לחשוב על חינוך ומהותו
  ).מעיין השבוע (!ברוח היהדות הנאמנה ומורשת האבות, לתפארת בית אבותם

  ].טו, לה -מסעי [" מכה נפש בשגגה"
וביקש לספר את אשר , "ר'סטאז "-א הגיע רופא צעיר בשנות ההתלמדות "שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר "אל מעונו של מו

  . ולבו נוקפו על אשר יצאה תקלה חמורה מתחת ידו, כליות שמייסר אותו נורא-משום שיש לו מוסר, על לבו
. במסגרת תורנות לילה במחלקות פנימיות בבית החולים, עבדתי תחת השגחה של רופא בכיר, ר'מספר הסטאז, באחד הלילות

הבחנתי כי מצב אחד החולים הורע עד , נהוה! לאחר עבודה מותשת של יותר מיממה, הרופא הבכיר יצא למנוחה קצרה
אך מיד לאחר שהתחלתי להסביר לו , ניכר היה כי התעורר משינה עמוקה. ומיהרתי להתקשר אל הרופא הבכיר, למאוד

 תמהר ותתן לו -עתה שמע נא . הוא מטופל אצלי כבר חודש. אני יודע היטב במי מדובר: "קטע את דבריי, באיזה חולה מדובר
שבתי וניסיתי להדגיש בסיום השיחה כי מדובר , על מנת לוודאות שוב כי לא נפלה טעות בזיהוי ".וייטב לו... הבאאת הטיפול 

  ..."חבל על כל רגע! כבר אמרתי לך שאני יודע למי אתה מתכוון: " אך הרופא הפטיר-בחולה פלוני 
לא היתה ברירה אלא להזעיק את . ולהאלא שעד מהרה חלה התדרדרות חמורה במצבו של הח. הזדרזתי ועשיתי כדבריו

  .החולה שבק חיים לכל חי. אך היה זה כבר מאוחר. הרופא הבכיר
ואני הייתי בטוח כי , אוי וי: "אחז את ראשו בבהלה וזעק מרה. חושך בעיניים...ו, מביט בחולה, מגיע הרופא למקום, והנה

  . עד שאיני מצליח לישון בלילות, דולה נפלה עליצער וחרדה ג, ר לספר'ממשיך הסטאז, מאז ...!"מדובר באדם אחר
       " דמאי הוה ליה למיעבד"או שמא נאמר , האם נחשב הוא לגורם למוות בשגגה וצריך כפרה, ר"וביקש לשאול את פי מו

  ? האם צריך כפרה על איבוד הנפש שנגרם מחמת טעותו-ואותה שאלה בנוגע לרופא הבכיר ? ופטור) מה היה לו לעשות(
   . הינה נוגדת מאוד לדעת תורה, יש להדגיש כי ההנהגה להעסיק רופא שעות רבות כל כך, ראשית כל :א"ר שליט"השיב מו

אין למלמד לנעור ): "א"ז ברמ"ה סעיף י"ד סימן רמ"יור(נאמר בשולחן ערוך ) המלמד תלמידים(הרי אפילו על מורה 
כי כל אלו הדברים גורמים שלא יוכל ללמד ... א יתענהוכן ל. שלא יהיה עצל ביום ללמד, בלילה יותר מדאי) להישאר ער(

כי הדבר ימנע , שאסור לרופא להימנע מלישון ולנוח כדי צורכו, מכאן נלמד בכל שכן". ומסלקים אותו... וכל המשנה. היטב
  .וגובל הדבר בסכנת נפשות, ממנו שיקול דעת וטיפול נכון

           , כי הרדים אשה צעירה שהיתה צריכה לעבור ניתוח, ד בנפשושרצה לשלוח י, וכבר הגיעה אלינו שאלה מרופא דגול
 . ל"רח, והביא הדבר לפטירת האשה על שולחן הניתוחים, והרופא פתח את ברז ההרדמה במקום לפתוח את ברז החמצן

והעלימו ממנו את האמת המרה שסיבת , נפטרה, אשת נעוריו, נתבשר שאשתו, בעלה שהגיע כדי להיות נוכח בשעת הניתוח
אל תשיבו לי . לפני רבע שעה נכנסה בריאה ושלימה, השיבו לי את אשתי'הבעל זעק בבכי מר . מוות היתה מחמת טעות רופאה

הוא אינו יוכל לסלוח לעצמו . אך הרופא המרדים מספר לי שחייו יותר אינם חיים. הרופאים השיבו את נפשו של הבעל. 'גוויה
הרופא הפסיק לאכול וביקש למות . ל זאת הוא זה שהמית אשה בדמי חייהאך בכ, אמנם נעשה בשגגה. על גרימת המוות
ועבדתי רצוף , הייתי תורן בבית החולים': והשיב לי? ושאלתיו איך הגיעה תקלה זו לידו, שוחחתי עמו .מתוך צער ויגון

ולים הכריחה אותי אך הנהלת בית הח, סירבתי להמשיך באותו יום בעבודתי כרופא מרדים. וישנתי רק שעתיים, יומיים
. האשמים העיקריים הם אלו שאילצו אותו לעבוד כמרדים בתנאי לחץ קשים. שהחטא לא מוטל רק עליו, אמרתי לו. 'לעבוד

  . והרופא נחשב כהורג נפש כשהוא קרוב לשגגה
מו את הדשן ותר, שם מבואר ששינו בבית המקדש את זמן תרומת הדשן ביום הכפורים, )ב"ע' דף כ(ויעויין במסכת יומא 

ולכן נראה שתורנות זו פסולה . כדי שיוכל לנוח בין עבודה זו לשאר עבודות היום, בגלל חולשת הכהן הגדול, בחצות הלילה
". שאם לא כן הרי זה שופך דמים, ולא יהא שם גדול ממנו, לא יתעסק ברפואה אלא אם כן הוא בקי: "ע"ונאמר בשו. ואסורה
  . בעוד ישנם מתמחים גדולים ממנו, ר שאינו מספיק בקי'ם בידי סטאזאין רשות להפקיד חולי, לפי זה

  :נראה שיש להשיב כדלהלן, ובנוגע לשאלתנו
 .חייב ידי על וחובה זכאי ידי על זכות שמגלגלים משום, תשובה קצת צריך מקום ומכל, ר אינו צריך כפרה'הרופא הסטאז  )א
 מתנה איזה ליתן רצונו ואם. 'ב', ה', ב - ימים שלשה תענהשי נראה, הכפרה לסדר ובנוגע. הרופא הבכיר צריך כפרה  )ב

. 'אור ותורה מצוה נר', 'אדם נשמת' ה נר': הכתוב שם על תורה בלומדי לתמוך גם וצריך. עושה טוב דבר, הנהרג ליתומי
 .ומצבו יכולתו לפי הכל

חראים העיקריים לאסון הם הא, אשר הציבוהו בתפקיד כה אחראי במצב של תשישות, הממונים על הרופא הבכיר  )ג
 .וכפרתם תהיה כאשר יתקנו את המצב. שהתרחש

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

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

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

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ָברוֹ    )ל, ג( לֹא ַיֵחל ּדְ

  )רש"י( יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין כמו לא

דיבור של יהודי הוא קודש ואסור לחללו ולהפוך אותו לחולין, 
ליך לעשות. יהודי חייב לעמוד ע -אם אמרת שתעשה 

ולקיים את הדברים כי 'שארית ישראל  מה שאמר ירואחמ
  .לא ידברו כזב'

*   *   *  

לפני בחור זצ"ל:  ראובן קרלינשטייןסיפר הגה"צ רבי 
וביקש ממנו שיבוא  'חזון איש'המרן הגיע לחתונתו 

   תו.לחתונ

  רב: "אני לא יכול, קשה לי לבוא!".יה'חזון איש' ס

הבחור לא ויתר. עוד פעם התחנן: "אני מבקש מאוד שהרב 
  יבוא לחתונה שלי...".

התנצל ה'חזון איש'. היו לו את הסיבות  -"קשה לי, לא יכול" 
אבל ההוא  שלו, ויכול להיות שלא רצה, הכל יכול להיות.

   ונדנד.שם עמד 

ישב שם אחד התלמידים. הוא ידע שמהבית של ה'חזון איש' 
אמר ל'חזון איש':  א מגרשים אנשים. לכןום אופן לבש

אותו אחד סבר [ 'גיד 'בלי נדר אני אבוא לחתונה'"רב'ה, שהרב י

  .]זה לא חובה לבוא, ובינתיים הבחור ילך מכאן 'בלי נדר'אם אומרים ש

, אני אבוא 'בלי נדר': "אצלי, אם אגיד אמר לו ה'חזון איש'
  ."...'קבלה' גדולה אצלילחתונה. זו 

  .!לא יחל דברו...לי נדר" זה הפקר?! כי "בו

זצ"ל הוציא לאור  ה'חפץ חיים'מרן סיפור נוסף:  ועשמת
ספרים רבים, ולא הוציא את הספר למכירה לרבים, עד 

תו מסייעת בידו בסוף ימיו היתה ב שהגיהו אותו היטב.
 הרבנית זקס -היא התגוררה בירושלים בסוף ימיה [להגיה את הספרים 

  ].טרהנפהיא . לפני כמה שנים הבת של ה'חפץ חיים'

פעם אחת ביקש ממנה ה'חפץ חיים' שתגיה סט 'משנה 
ברורה'. זה היה בחורף. שם, בליטא, בחורף לא היה הרבה 

  שמש, כמעט ולא מצאו את השמש זורחת באמצע החורף.

ותו יום שאביה ביקש ממנה להגיה את ה'משנה והנה בא
ברורה', בדיוק יצאה השמש על הארץ. שמחה גדולה! היא 
רצתה לצאת החוצה, ליהנות מהשמש. לכן בקשה מאבא: 

  "אולי מחר, היום לא!".

וכיון שחשבה שאבא יאמר לה שזה דחוף, הוסיפה ואמרה: 
"אבא, מחר אני מוכנה להגיה אפילו עשרים סטים. מחר, 

  בל לא היום!".א

  "מה קרה? למה היום לא?", התעניין ה'חפץ חיים'.

  "כי יש שמש בחוץ, אני רוצה לשבת, לתפוס שמש בחצר". -

  "בסדר, תלכי לשמש", הסכים ה'חפץ חיים'.

היא יצאה, ישבה בשמש כמה שעות. כאשר שבה לחדרה 
בבית, מצאה על השולחן ערימה של עשרים סטים 'משנה 

  ברורה'.

  .ה ותמהה: "אבא, מה קרה?"באה לאבי

תי היקרה", אמר ה'חפץ חיים' במתק לשונו, "מילה זו "ב
מילה. את הוצאת מהפה שלך 'עשרים סטים'. עשרים סטים 

  ]מתוך 'יחי ראובן'[                 .זה עשרים סטים, לא פחות!"

הגיע בשנת זצ"ל הגראי"ל שטיינמן שיבה ימרן ראש ה
דרך 'לישיבה קטנה תשס"ה להשתתף בכינוס העשור 

כינוס העשור בבקרית ספר, ובדבריו אמר שבעז"ה  'התורה
בשנת אך במלאות עשרים שנה  .הבא יגיע שוב להשתתף

תשע"ה, רבינו זצוק"ל כבר הי' בשנותיו האחרונות ממש, 
שתתף ערכה הישיבה את כינוס ן זצוק"ל יוכל להובכדי שמר

השני בבני ברק. אך ביום הכינוס נחלש רבינו ביותר,  העשור
לצאת, ובוודאי שלא לדבר בכינוס, לכן חשב ולא הי' בכוחו 

היות ולא התחייב להם. אך לפני הכינוס שלא להגיע לכינוס, 
 לרהגר"מ קסשל מודיעין עילית נכנס אליו להתייעצות רבה 

איך שבכינוס העשור אמר שליט"א, וסיפר לרבינו שזוכר הוא 
. שאל ישתתף שוברבינו שבכינוס לקראת שנת העשרים 

אמרתי 'אולי'?", שאני 'אגיע' או  ,אותו רבינו: "איך אמרתי
והגיע חותיו וואמר לו שאמר שיגיע. קם רבינו בשארית כ

די לכמה דקות להשתתף בכינוס, וגם דיבר שם בקצרה כ
  להיכשל חלילה בעוון נדרים.שלא 

*   *   *  



  
 ש וחייב הוא לקיים דבריו, וכמו כן,דיבורו של יהודי הוא קוד

זהר בדיבורו, לשמור אותו באותה מידה צריך יהודי להי
, ועאכו"כ שלא ידבר לא לדבר כשלא צריך לדברבקדושה ש

  דיבורים אסורים.

*   *   *  

קבוצת בחורים  שליט"א: טורקאליעזר סיפר הגאון רבי 
בטיולו היומי, מרן ה'חזון איש' זצ"ל היתה רגילה להתלוות ל

יהודי  עבר שםבאחד הפעמים בלימוד. היו מדברים איתו ו
ט, עם הארץ גמור, והתחיל להקניט אותם. אחד פשו

מהבחורים ניחן בפה שנון, והשיב לאותו טרחן תגובה הגונה 
וחריפה. הוא היה בטוח כי ה'חזון איש' יהנה מהתשובה, 

  אבל ה'חזון איש' אמר לו: "לא ענית טוב!". 

   .ושאל: "אז מה הייתי צריך לענות?"הלה הופתע, 

"בן תורה לא  ,ש' בכובד ראשר!", השיב ה'חזון אי"שום דב
  "....על כל דברחייב לענות 

הגרי"ש כך גם נוכחתי אצל דודי זקני, עמוד ההוראה מרן 
זצ"ל בחג השבועות. בשנים בהן נהג לצעוד רגלית  אלישיב

לפנות בוקר מבית מדרשו בשכונת 'מאה שערים' עד לכותל 
המערבי, כדי להתפלל שם את תפילת המוסף. הוא היה 

  ראש כשקבוצה גדולה של מתפללים מאחוריו. הולך ב

הולכים כך ביחד ברחובה של ש קבוצה כה גדולה של אנשים
עיר היתה בולטת, ומידי פעם כשעברנו סמוך לערבים או 

רחוקים משמירת תורה ומצוות, הם צעקו ליד יהודים ה
לעברנו מילות גנאי, קללות ונאצות. הרב אלישיב הורה לא 

  לא להשיב כלום. להתייחס אליהם כלל ו

הפה של בן תורה הוא כלי יקר שמיועד לעבודה רוחנית, 
  .לימוד תורה ותפילות, לא משתמשים בו לכל צורך שצץ!

והאמת היא שגם כשיש צורך להשתמש בפה בפה צריך 
  לדעת להשתמש בו בצורה נכונה ונקיה. 

ראש כסף גדול נעלם מביתו של מרן  אירע פעם שסכום
, ועלתה ההשערה כי נכנסו זצ"ל יינמןשטהגראי"ל הישיבה 

   ..גזילה. ניתה ונטלו את החפץ בקנייים הביגנב

כששמע ראש הישיבה את ההשערה הזאת, הגיב ואמר כי 
ישהו בא מ -גנבים': "אמור הוא אינו אוהב את המילה '

  תיקן את איש שיחו. -ולקח" 

הוא מאוד הקפיד לא להוציא מהפה שום מילה מגונה או עם 
: "כל דיבור רע שיוצא ומרשלילית. הוא היה רגיל למשמעות 

ה ומי יודע כמ -מהפה מוריד מערך הפה, ומפחית מקדושתו 
   .לימוד תורה אדם מפסיד בגלל זה!"

כשמדברים  כך בדיבורים של מה בכך, מה קורהאם ו
 לוליחזה ממש אז הלא ?! הלכההעפ"י אסורים הדיבורים 

  ., ר"לומטמא את פיו וכוח דיבורש ,דשוהק

 שליט"א, מרבני ישיבת יצחק שרייברהרב הגאון רבי סיפר 
'ארחות תורה', כי בשנתו האחרונה של מרן ראש הישיבה 

זצ"ל, הגיע פרופסור ידוע לבדוק אותו  הגראי"ל שטיינמן
לאחר הבדיקה, כששוחח הרופא עם בעת שלא חש בטוב. 

אחד מבני הבית בנוגע לתוצאות הבדיקה, העיר הפרופסור 
י רופא פלוני שבדק את ראש הישיבה קודם כ -ואמר בביטול 

ינו מבין כלל בעניין רפואי זה, ודחה את חוות דעתו לכן, א
  בהחלטיות.

ראש הישיבה היה שרוי בחולשה גדולה, והיה נראה כי כלל 
אינו שומע את שיחת הרופא והנכד. אולם לפני שיצא 
הפרופסור מהחדר וביקש להיפרד מראש הישיבה, הראה לו 

הנכד והמשמש המסור, הרב הרב שטיינמן פנים זועמות. 
שפירא התפלא ואמר לסבו: "הרופא רוצה ללכת, והוא  דוד

  מעוניין לומר שלום לסבא". 

ישמע לאחרים: יהשיב לו הרב שטיינמן בלחש, באופן שלא 
  "....ני כמה דקות דיברתם פה לשון הרע!"אבל לפ

זצ"ל,  מיכל יהודה ליפקוביץראש הישיבה, מרן הגאון רבי 
ים סיפר את מסר פעם שיחה על שמירת הפה, ובתוך הדבר

ז'ין, הוא נצרך פעם ובילדותו, בעיר מגוריו וואל הסיפור הבא:
לתקן את מנעליו ונכנס לסנדלר המקומי כדי שיתקן את 
הטעון תיקון. הסנדלר נקב במחיר העבודה, ואמר לו כי זה 

  לא תיקון ארוך וכי יחכה בינתיים במקום עד שיסיים.

הודה בעוד מתקדם הסנדלר במלאכתו, ישב רבי מיכל י
והביט סביב. ספרי קודש רבים היו פזורים בין המדפים 
והארונות שבכוך הצר, והיה ברור כי הסנדלר אינו מבטל 
רגע מזמנו, וכי מתי שהוא מחוסר עבודה הוא מיד פותח 

  ספר והוגה בתורה.

בינתיים נכנס למקום יהודי נוסף כשבידו זוג נעליים לתיקון. 
הלה והושיט את "אשמח אם תתקן לי את אלו", אמר 

הנעליים לסנדלר. "אני מגיע עכשיו מסנדלר פלוני לו הבאתי 
את הנעליים לתיקון, אך לא זו בלבד שלא תיקן לי אותן, 

  אלא אף גרם נזק גדול יותר משהיה בתחילה".

אך שמע הסנדלר את הדברים הללו, ודחה בתקיפות את 
קח "אינני לו ,"לא אתקן לך!", הכריז בנחרצותהיד המושטת. 

   "....הרע!עבודות ממספרי לשון 

הוא קם ממקומו ואיים עליו באמצעות פטישו, כדי להרחיקו 
  ]'מתוך 'אוצרותיהם אמלא[                          מהסנדלריה...

ה יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ   )ל, ג( ּכְ

 'לא: רמז בדרך פסוקאת ה שמפרש, א"החיד דברי ידועים
 חוכ את ששומר מי שכל, יעשה' פיומ היוצא ככל דברו יחל

 וכיוצא אסורים מדיבורים ונזהר, יתחלל שלא שלו הדיבור
, יעשה' - מפיו היוצא 'ככל בו שיתקיים זוכה הוא הרי, בזה



  
- שיבקש מה וכל, ולבקשותיו לתפילותיו ישמע ה"שהקב

   .יעשה ה"הקב

*   *   *  

אצל גדולי וצדיקי הדורות, ראו בבירור את הכוח העצום 
שהיה למילותיהם ולדיבוריהם, גם כשנאמרו בהיסח הדעת 

 אליהו מוילנארבינו  'ןגאוה'ידוע הסיפור אודות  מוחלט.
זצ"ל, שהלך פעם שקוע בשרעפיו בבית המדרש של וילנא, 

  וציציות טליתו נתפסו מתחת לרגלו של ילד קטן. 

"מיין קינד", אמר לו הגאון בחיוך, "שתחיה עד מאה ועשרים 
  .אתה מוכן לשחרר את הציצית שלי?" -

ואותו ילד חי עד גיל מאה ועשרים בדיוק, כי אלו היו המילים 
  .!'הגאון'שיצאו מפיו הקדוש של 

 יצחק זילברשטייןבאחת מהקדמות ספריו של הגאון רבי 
ר אודות ברק, הוא מספ-אלחנן בבני-שליט"א, רבה של רמת

זצ"ל,  ישראל אבוחציראהצדיק המפורסם מנתיבות, רבי 
, כי פעם הוא ישב ולמד בשבת קודש, ופתאום ה'בבא סאלי'

נפלה מנורת השמן על הרצפה. הלהבה גרמה לשטיח 
שהיה שם להתחיל לבעור. הביט ה'בבא סאלי' על האש 

לך  ןשבת; אי ר כמשוחח עימה: "כאן בבית שומריםואמ
  .רשות לבעור כאן!", והאש נעצרה במקום!

יד חכם וצדיק מופלג, , תלמה'בבא סאלי' היה קדוש עליון
זהו כוח אלא פשוט  -' מופתבהכרח 'לא הוא  והסיפור הזה

דיבור. כוח שהיה לכל יהודי, אילו רק היינו של הבסיסי 
   .ה שלנו!שומרים כראוי על הפ

זצ"ל, בעל 'משמר  משה מרדכי שולזינגרהגאון רבי  סיפר
"ד זצ"ל, אב מרדכי רוזנבלטהלוי', אודות הגאון הקדוש רבי 

הוא היה ער. ושמינע, המוכר בתוארו רבי ָמאַטֶלע ֹאוְשִמינֶ א
לפני מעט יותר ממאה שנים, ושימש  דוראותו מגדולי 

ברבנויות שונות בליטא, כדיין בעיר קורליץ וכראב"ד בעיר 
סלונים. אך הוכר יותר על שם רבנותו ב'אושמינע' ונודע 

  כבעל מופת גדול. 

מערכות הטבע  בראשית ימיו הצניע את סגולת כוחו לשדד
מע גדולת תורתו יצא למרחוק. אולם ולחולל ישועות, ורק שֵ 

כאשר עורר פעם את בני עירו על תיקון גדול בענייני טהרה 
ולא צייתו לדבריו, יצא מגדרו והראה כוחו בעשיית מופתים. 

  מאז חרדו מאוד מכבודו, והתפרסם כבעל מופת גדול. 

כבודה רבי משה מרדכי סיפר, כי פעם אחת הגיעה משלחת 
מת בליטא, למעונו של רבי ים מעיר מסוישל תלמידי חכמ

מאטלע באושמינע, ושפכו לפניו את צערם אודות מושל 
וע', אשר לו בשם 'ְפֶלעוֶ המחוז בעירם, גוי רשע מרושע 

קשרים הדוקים עם השלטונות, ובשנאתו הגדולה מיצר 
עת הוא העליל להם סבל נורא באופן קבע. כצעדיהם וגורם 

וגזר עליהם גזירת גירוש מהמדינה,  עליהם עלילה מרושעת
  וכל המאמצים להפר את הגזירה עלו בתוהו. 

החליטו רבני העיר וראשי הקהל לשלוח משלחת אל הצדיק 
מאושמינע, לחלות פניו ולהתחנן לפניו להושיעם מהצרה 

ע לבוא מחר ָמאַטלֶ  אמר להם רביהקשה שנחתה עליהם. 
 בלילה בשעה שמסיים מסכת, "אז בזכות התורה זהו עת

  אמר.  -רצון ואוכל לפעול עבורם ישועה" 

הם שבו למחרת בשעה היעודה. רבי מאטלע היה מכונס 
בחדרו עם עוד כעשרה תלמידי חכמים וסיים את המסכת 
שלמד. לאחר הסיום החל לקרוא איתם פרק ראשון 

פסוק אחר  ל מילה לשפת האידיש,לים, ותרגם כשבתהי
 לפסוק הרביעי: "ֹלא ֵכן ָהְרָשִעים ִכי ִאםּ  פסוק. כאשר הגיע

 -  "כי אם כמוץ" " הגביה קולו ואמר:ּרוחַ ּנו ַכֹמץ ֲאֶשר ִּתְדפֶ 
ה להמילה 'מוץ' יש [. תדפנו הרוח""אשר  ,"ועֶפְלעוֶ  "אזוי ווי די

רא אותו רשע שונא ישראל, ותוכן וע', בדיוק כפי שנקתרגום עתיק באידיש 'ְפֲלעוֶ
  . ]ע למרחקיםְפֶלעוֶ הַ התרגום הוא שהרוח תעיף ברגע זה את 

כשסיים את הפרק אמר להם בבטחה: "אתם יכולים לכוון 
  את השעה...", והם נפרדו ממנו לשלום.

כשחזרו לעירם לאחר ימים אחדים כבר הקדימו את פניהם 
בשרו  - גשים ומאושרים: "התדעו מה קרה?"יהודים נר

וע הרשע שיחק עם ידידיו בערבו של יום . "ְפֶלעוֶ באושר
פלוני, ולפתע קיבל דום לב, נפל ומת על המשחק... כן יאבדו 

  כל אויבך השם". 

וחים בתפילה בחדרו היה זה באותם רגעים בהם עמדו השל
ער. כמובן, שעם מותו בוטלה גזירת ֹאוְשִמינֶ ע רבי ָמאַטלֶ 
  הגירוש... 

ו דאג שלא יתחלל דיבורו, זוכה ש"ככל היוצא אדם שכל ימי
  ]לא'מתוך 'אוצרותיהם אמ[                            .מפיו יעשה!"

ה ֶאת מֹוָצאֵ  ְכּתֹב מֹׁשֶ  יֶהם ְלַמְסֵעיֶהםַוּיִ
י    )לג, בה' (ַעל ּפִ

עיהם ויכתוב משה את מוצאיהם למס'נם אמר ילא לח
מנו באלו יכת עו הולה' ורוח אלא להורות כי פי ,על פי ה'

צאתם כמו שהיה עם אבותינו ב תהגליות והמסעו
לא על 'ו ,ממצרים. וזה חיותנו וקיומנו ועל פיו אנו חיים

  )צרור המור( ו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'הלחם לבד

למרות שהאמונה בהשגחה פרטית היא מיסודות היהדות 
שעליה מחונכים אנו כבר מקטנות, מ"מ מדהים ומרגש 

גה אותנו בחיי היום ה' המנהי כל פעם מחדש את יד לחוש
ם ישאנחנו בידי תיתיהאמהברורה ו יום, ולקבל את ההרגשה
   שען...יטובות ויש לנו על מי לה

*   *   *  

בחודש אלול האחרון הגעתי למצב מספר בעל המעשה: "
ריקים,  כספי קשה מאד. הכל ריק. הארנק ריק, הארונות

חשבון הבנק מרוקן, והמצב עגום ביותר. אין לי שום מושג 



  
את  איך אני מקדם -החודש, ועוד יותר  איך אני גומר את

ההוצאות  החגים הבאים עלינו לטובה. רק מלחשוב על
מאין יבוא "הגדולות המצפות לנו נהיה לי שחור בעיניים. 

  . "עזרי מעם השם"התשובה פשוטה: אבל  ".עזרי?

של שעה  באותו יום היה לי תור לרופא בירושלים, מרחק
נסיעה מביתי. הצטיידתי בספר תהלים, וכל הדרך אמרתי 

בבקשה ובתחינה לבורא העולם, כל יכול,  פרק אחרי פרק
החגים  אשר לו הכסף והזהב והוא אשר נתן לנו את

והמועדים, שישלח ישועה ויפתח את אוצרו הטוב. אמרתי 
תהלים בדמעות, בקריאה נואשת ממש, ובהרגשה חזקה 

לרופא המשכתי  שרק הוא יכול להושיע. גם במרפאה, בתור
שי וחזקו אותי בפרקי התהלים. הם הביאו מרגוע לנפ

  הישועה בוא תבוא.  בבטחון כי

הנסיון הקשה חיכה לי דווקא בערב. אחד מידידיי, עשיר 
לחתונה, וכאן מצאתי את עצמי  גדול, חיתן את בנו. הלכתי

שקל הם  בין שועי ארץ, גבירים אדירים שבשבילם אלפיים
ממש כלום, ובשבילי סכום כזה יכול להוות הצלה של 

, הרי יש לי הזדמנות להביע את לעצמי . חשבתי..ממש
מהם נדבה  מצוקתי בפני כמה מהגבירים פה, ולקבל

הראויה להתכבד. את המחשבה הזאת שאיימה לקנות 
מיהרתי לסלק מיד. לצערי, כבר ניסיתי פעם  שביתה בלבי

לחשוב שהם יכולים  לעורר רחמיהם של בני אדם. זו אשליה
   .!'שוא תשועת אדם'להעניק לך דבר מה. 

לידו, וסביב השולחן ישבו גבירים שלא  רא לי לשבתחברי ק
קצת את הכיס. שוב חשבתי, הן  'לאוורר'היה מזיק להם 

נמצאים פה לידי אנשים שכסף לא נחשב אצלם. למה לא 
הקב"ה  ,'אל תבטחו בנדיבים'לנסות? ושוב אמרתי לעצמי, 

  שאתערב.  בלימגדול, ואם ירצה הוא יתן לי 

יבה. עשרים שנה חלפו מימי היש רבאותו שולחן ישב חב
הוא התרחק מעט, כבר הלימודים.  מאז ישבנו יחד לספסל

אותי, חבר מן  לא נראה ממש כבן ישיבה. הוא שמח לפגוש
  "מה אתה עושה בחיים?" :העבר, ושאל

  "יושב ולומד", אמרתי לו, "עושה שטייגן במיר".

  "ואתה מאמין בזה?" הוא שאל.

כי יש תכלית אחרת? "אתה לא מאמין בזה?" החזרתי לו, "ו
  .בעולם? מה יש לעשות כאן אם לא זה?" וכי יש משהו אחר

שקשה לי, נכון שאני  בפשטות אמרתי זאת, מכל הלב. נכון
 מתמודד בענייני פרנסה, אבל עמוק בפנים אני מהמאושרים

. זה ברור 'יושבי בית המדרשמששמת חלקי 'בתבל! אשריי 
א יעיב על האמת לי מעבר לכל ספק, ושום קושי בעולם ל

  הפשוטה הזאת. 

הוא הביט בי בתדהמה. עד עתה הוא לא חשב שהוא 
י מהלב חלחלו לתוכו. אחר מפסיד משהו. דבריי שיצאו

 "אני רוצה לקחת חלק ,הריקודים הוא ניגש אלי ואמר לי

בלימוד התורה שלך. האם תסכים לעשות אתי הסכם 
  .יששכר וזבולון?"

  "כן", עניתי. 

  .חודש אלפיים שקלים. מקובל עליך?""אתן לך כל  -

   ."מקובל!" -

הקב"ה שלח אותו ברגע הנכון להוציאני ממצוקתי, וכל זה 
בלי שאומר מילה אחת, רק בזכות הבטחון והתפילה. הודו 

  לה' כי טוב!

ההסכם עבד יפה במשך כמה חודשים. בחודשיים 
האחרונים התמיכה שלו לא הגיעה. נזקקתי מאד לכסף, אך 

 י אליו. כי גם הפעם, בחמלת ה' עלי, זכרתי שלאלא פנית
לבטוח בנדיבים. יתכן שקצת יותר מדי סמכתי על ההסכם, 

  לבקש מה' את פרנסתי.  ולכן קבלתי תזכורת

 פתחתי ספר תהילים ואמרתי כמה פרקים בהשתפכות
הנפש. אחרי כמה דקות אני מקבל טלפון מהנדיב. הוא 

כניס לי ארבעת מתנצל על העיכוב בתמיכה, והוא כבר מ
אלפים שקלים על החודשיים האחרונים. שוב זכיתי לקבל 

          .'חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים להשם'חיזוק. 

*   *   *  

בעבר נחשבתי לאיש אמיד, אלא בעל המעשה: " מפי רופיס
ואיבדתי את  שלא לעולם חוסן. בשלב מסוים ירדתי מנכסיי
מצב הקשה, כל רכושי. הדרך היחידה להתמודד עם כל ה

באמונה ובטחון. זה היה מה שהחזיק אותי, גם  היתה חיזוק
כמו אדם טובע שנאחז  רוחנית וגם גשמית. נאחזתי באמונה

  בכפיס עץ הצף במים, עד שהוא מגיע למקום מבטחים.

באותם ימים טרופים ראיתי דברים מופלאים. אספר כאן על 
דיע באחד הימים קיבלתי מכתב מעורך דין, המו אחד מהם:

מסוימת. הנוהל המקובל  שעלי לשלם סכום עצום לחברה
את  שאכן קיבלתי שחייבים להגיב מיד ולהחזיר תשובההוא 

ניסחתי מכתב  הודעה, ושאני עומד לשלם את החוב.ה
  בפקס.  כמקובל, ושלחתי אותו

אחרי כמה דקות אני מקבל טלפון מאביו של אחד החברים 
  .ינו פקס?"בני. הוא שואל, "שלחת אל שבכיתה של

אני אומר שלא, והוא טוען שכן, עד שמתבררת הטעות 
ת המכתב לעורך הדין, טעיתי א המביכה. במקום שאשלח

לא נעים.  היה לי ..והפקס הגיע לביתו של החבר. במספר
לא רציתי שידעו את מצבי, אבל האיש שמעבר לקו הרגיע 

צמו את הבין את המצב, והודיע שהוא לוקח על ע אותי. הוא
אותו חבר הם אמידים ובעלי ל חוב הזה. ידעתי שהוריו שה

   ..ממון, אולם עד אז לא ידעתי את מידת טוב לבם.

שאקבל את הסיוע, ושוב ראיתי  הקב"ה סובב את הטעות כך
  ]מתוך 'השגחה פרטית'[        '.חסד יסובבנוהבוטח בה', 'כי 

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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.052-7620219

. "ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב" 

. "ַוִּיְסעּו ִמִּקְבֹרת ַהַּתֲאָוה ַוַּיֲחנּו ַּבֲחֵצרֹת" 

ּוְלַמֵּטה  ֶּנה.  ְיפ$ ֶּבן  ָּכֵלב  ְיהּוָדה  ְלַמֵּטה  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  "ְוֵאֶּלה 
ֶּבן  ֱאִליָדד  ִבְנָיִמן  ַעִּמיהּוד. ְלַמֵּטה  ֶּבן  ְׁשמּוֵאל  ִׁשְמעֹון  ְּבֵני 

. ִּכְסלֹון. ּוְלַמֵּטה ְבֵני ָדן ָנִׂשיא" 
 

"ֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו 
. ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה" 

. "ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל" 
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ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

ש"ס, טור שו"ע, רמב"ם וכו' 
- במחירים הזולים בארץ 

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882



      

 

   

  

 

  

  

  
 
 
 

   
 

 

 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

, ג, ב) (ְׁשָקִלים ַּבִּמְׁשָנה ָׁשִנינּו (לב, כב) "ּוִמִּיְׂשָרֵאל' ֵמה ְנִקִּים "ִוְהִייֶתם
 ֶׁשֵאין, ַהִּמְקָּדׁש ְּבִלְׁשַּכת ַמִּניִחים ֶׁשָהיּו ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ְּתרּוַמת ְלַגֵּבי

 ֶׁשּלאֹ , ְּבַנֲעַלִים ְולאֹ  ֲחפּוִתים ְּבַׁשְרוּוִלים לאֹ  ִלְׁשָּכה ְלאֹוָתּה ִנְכָנִסים
 .ַהֹּקֶדׁש ִמְּמעֹות ָׁשם ֶׁשִהְטִמין ַיְחְׁשדּוהּו

 ְיֵדי ָלֵצאת ֶׁשָּצִרי ְּכֶדֶר ַהְּבִרּיֹות ְיֵדי ָלֵצאת ָצִרי ֶׁשָאָדם ְלִפי     
 ֵחן ּוְמָצא: "ְואֹוֵמר". ֵאלּוִמִּיְׂשָר ' ֵמה ְנִקִּים ִוְהִייֶתם: "ֶׁשֶּנֱאַמר. ַהָּמקֹום

ים ְּבֵעיֵני טֹוב ְוֵׂשֶכל  .ד), ג ִמְׁשֵלי( "ְוָאָדם ֱאלֹקִ
 ִּבְכִניָסתֹו ִּבְבָגָדיו ְמַפְׁשְּפִׁשים ֶׁשָהיּו, הֹוִסיפּו ּוַבּתֹוֶסְפָּתא     

 ָּכל ִאּתֹו ְמׂשֹוֲחִחים ְוָהיּו, ְמאּוָמה ָנַטל ֶׁשּלאֹ  ַלֹּכל ְוהֹוִכיחּו, ּוִביִציָאתֹו
 הֹוִסיפּו ּוַבְירּוַׁשְלִמי. ְּבִפיו ָמעֹות ֶהְחִּביא ֶׁשּלאֹ  ְלהֹוִכיחַ  ְּכֵדי ָהֵעת
 ְּכֵדי ַעד, ִּבְׂשָערֹו ֶׁשֶהְחִּביא ַיְחְׁשדּוהּו ֶׁשּלאֹ , ִיָּכֵנס לאֹ  ֵׂשָער ְמֻגַּדל ֶׁשַּגם

 !ֵמֲחָׁשד ָנִקי ִלְהיֹות ָהָאָדם ַחָּיב ָּכ
 ֶׁשּלאֹ  ְּכֵדי, ִּבְׁשַנִים ִנְגֵּבית ֶׁשַהְּצָדָקה ָאְמרּו )טו, ד ֵּפָאה( ַּבּתֹוֶסְפָּתא     

 .נֹוֵטל הּוא ֶׁשְּלַעְצמֹו יֹאְמרּו
 .ִמֶּזה ֶזה ּוְלִהְתַנֵּתק ִלְפֹרׁש ַרָּׁשִאים ֵאיָנם ְצָדָקה ַּגָּבֵאי: ְוָאְמרּו     

 ,ַּבֶּדֶר ָמעֹות ָמָצא ַוֲאִפּלּו, לֹו ַחָּיב ֶׁשהּוא ָמעֹות ֲחֵברֹו לֹו ָנַתן ַוֲאִפּלּו
 ."ּוִמִּיְׂשָרֵאל' ֵמה ְנִקִּים ִוְהִייֶתם: "ֶׁשֶּנֱאַמר. ִלְּטָלן ַרַּׁשאי ֵאינֹו
 ְולאֹ  ָלֲעִנִּיים ַמֲאָכִלים ֶׁשָּגבּו ְצָדָקה ֶׁשַּגָּבֵאי, ).יג ְּפָסִחים( ָאְמרּו ְועֹוד     

 ִלְפֵני ַהַּמֲאָכִלים ֶאת ִלְמֹּכר ַוֲעֵליֶהם ֲעִנִּיים ָלֶהם ִהְזַּדְּמנּו
 ַיְחְׁשדּום ֶׁשָּמא, ֵהם ִיְקנּום ְולאֹ  ַלֲאֵחִרים ִיְמְּכרּום ,ֶׁשִּיְתַקְלְקלּו

 ."ּוִמִּיְׂשָרֵאל' ֵמה ְנִקִּים ִוְהִייֶתם: " ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְּבזֹול ֶׁשָּקנּום
 ָׂשׂשֹון ֵמַרִּבי. ֻמְמֶחה מֹוֵהל ָהָיה ל"ָזצָ  ָׁשאּול ַאָּבא ִצּיֹון ֶּבן ָהַרב     
 ַהַּכָּונֹות ֶאת ִלְּמדֹו ל"ָזצָ  חּוִצין ְצָדָקה ְוָחָכם, ָהֻאָּמנּות ֶאת ָלַמד ל"ָזצָ 

 .מֹוַרְׁשּתֹו ְלַהְמִׁשי ְסָמכֹו, ַהִּמיָלה ְּכֵלי ֶאת לֹו ְוהֹוִריׁש ַהְּטִמירֹות
 ְּפָעִמים. ַהִּמְצָוה ֲעבּור ָׂשָכר ִלֹּטל ֶׁשּלאֹ  ַרֵּבנּו ִהְקִּפיד, ְּכמֹוָתם     

 ֲעבּור ֶזה ֶּכֶסף ֵאפֹוא ּתֹוֵרם ֲהֵריִני: "אֹוֵמר ַהִּׂשְמָחה ַּבַעל ָהָיה ַרּבֹות
 ָלַר תִלְזכּו ִויֵהא, ְּתֹבַר: "ְמִׁשיבֹו ְוַרֵּבנּו. ְוִיְמֹסר ַרֵּבנּו ִיְּטלֹו". ַהְיִׁשיָבה

 - "ָיֶדי ְּבמֹו ַלְיִׁשיָבה ִּתְמְסֵרהּו ֲאָבל. ַהִּנּמֹול
 ,ַהַּגַּבאי ַעְצמֹו הּוא ָהָיה ִאם ֶאָּלא. ֶזה ְּבֶכֶסף ָלַגַעת ִהְסִּכים לאֹ      
 ִקְּבלֹו ֶׁשָאז, ֶׁשִּיֵּסד ַהְמֻקָּבִלים ְיִׁשיַבת אֹו ִׁשִּׁשי יֹום ּכֹוֵלל ֲעבּור ְּכגֹון

 .ַהּמֹוָסד ְּכַגַּבאי
 ַאָּבא ִצּיֹון ֶּבן ָהַרב ַרֵּבנּו ֶאת ִהְזִמין ל"ָזצָ  יֹוֵסף ַיֲעֹקב ַרִּבי ַהָּגאֹון     

 ַעל ֵסֶפר ְוִהִּניחַ , ָׂשָכר ְמַקֵּבל ֶׁשֵאינֹו ָיַדע. ְּבנֹו ֶאת ָלמּול ל"ָזצָ  ָׁשאּול
 ְּבַדְעְּת ָעָלה ֶמה: "ְוהֹוִכיחֹו ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ְּפָגׁשֹו ְלָמֳחָרת. ֻׁשְלָחנֹו

 "!ַהִּמיָלה ַעל ָׂשָכר ִלי ָלֵתת
 ִלי ֵיׁש ַא, ָׂשָכר ְמַקֵּבל ֶׁשֵאינֹו ֲאִני יֹוֵדעַ : "ַהֵּבן ֲאִבי לֹו ָאַמר ּוַפַעם     

 ָאְמָנם. סֹוֵפר ַהֲחַתם ְּדָרׁשֹות ִּכְרֵכי ְׁשֵני ִמָּיִדי ְלַקֵּבל ָנא יֹוִאיל. ַהָּצָעה
 ,ַהֲהָנאֹות ִיְתַקְּזזּו. ֲעבּוִרי ְזכּות ַּגם זֹו ִּתְהֶיה ַא, ָּבֶהם ְּבִלּמּודֹו ֵיָהֶנה
 "!ַהָּׂשָכר ִוינֶֻּכה

 .ְוִהְסִּכים, ַּבַהָּצָעה ִעֵּין. ִחֵּי לאֹ  ַרֵּבנּו     
 אֹורּו. ְלִהְתָּבֵר ֱהִביאֹו ְוָאִביו, ְלִמְצוֹות ִהִּגיעַ  ֵּבן אֹותֹו. ָׁשִנים ָעְברּו     
 "!אֹוָתם ַקח, ְסָפִרים ְׁשֵני ֶאְצִלי ְל ֵיׁש. ְל ִחִּכיִתי: "ַרֵּבנּו ֵעיֵני
 ֵהִביא ֶאָחד. ְוִלְׂשֹמחַ  ְלַׂשֵּמחַ  ַהַּתְלִמיִדים ָעלּו, ְּבפּוִרים, ַּפַעם     

ִּתְפַּתח ַאל. "ְׁשָלחֹו ֶׁשָאִחיו ִסֵּפר. ַהִּׂשְמָחה ְלַהְגִּדיל קֹוְנָיאק ַּבְקּבּוק
 "!ִלְבָעָליו ַהְחִזירֹו. "ְּבנֹו ֶאת ָמל ָיִמים ַּכָּמה ִלְפֵני. ַרֵּבנּו הֹוָרה", אֹותֹו

 "!ִנְׁשֵּתהּו ָאנּו, ָהַרב: "ִוְּתרּו לאֹ  ַהַּבחּוִרים
ֵיָרֶאה ֶׁשּלאֹ , ַהְחִזירּו. ָעַלי ּוְׁשִתַּיְתֶכם ַאֶּתם אֹוְרַחי: "ְּבֶׁשּלֹו ְוַרֵּבנּו     

 "!ִמיָלה ִּכְׂשַכר
 ְּבַתֲחַנת ְּפָגׁשֹו ָׁשאּול ַאָּבא ַאְבָרָהם ַרִּבי ַהָּגאֹון ָאִחיו: ְויֹוֵתר     

 ."ַּתְחּבֹוׁשֹות ְלַהְחִליף, ִּגילהֹ  ִלְׁשכּוַנת. "ָׁשַאל?" ְלָאן. "ָהאֹוטֹוּבּוס
 ָׂשָכר ֶזה ֵאין ֲהֵרי? מֹוִנית ְּדֵמי ֶׁשְּיַׁשְּלמּו ְיַבֵּקׁש לאֹ  ַמּדּועַ : "ָׁשַאל     
 :ִּבְפִליָאה ַנֲעָנה ְוַרֵּבנּו?" ְוַהְּנִסיָעה, ַהְּזַמן ֹטַרח ַעל ֶאָּלא ַהִּמיָלה ַעל

 ,ַאְּדַרָּבה - ִמְצָוה זֹו ֲהלאֹ ? ְּפרּוָטה ֵמֶהם ֶׁשֶאַּקח ַהַּדַעת ַעל ֲהַיֲעֶלה"
 ..."!ָּבּה ְלַזּכֹוֵתִני ֶׁשָּבֲחרּו ַעל ָלֶהם ְלַׁשֵּלם ֶׁשָּצִרי הּוא ֲאִני
 .ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ָהָיה ְּבֹקִׁשי, ּוָמִרים ְּדחּוִקים, ָקִׁשים ְזַמִּנים ְוָהיּו     
ָמאַתִים ַרֵּבנּו ֶׁשל ְלָידֹו ִלְתֹחב ְמַנִּסים ֵּכיַצד ָרֲאָתה ָהַרָּבִנית     

  

ִלְהיֹות ְנִקִּיים 
 ֵמֲחָׁשד

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
וקריאת התורה.

העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת
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 חיפה

 ס"דבס"ד

 ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 261266ר: מספר: עלון 

 ַמְסֵעי - ַמּטֹות: ָּפָרַׁשת

ַׁשָּבתְלֻׁשְלָחןַּתְבִלין 1



 !ַאְרָצה ְוׁשֹוֵמט, ְמַוְּתִרים לאֹ . ּוְמָסֵרב ,ִלירֹות 
 !?ִלְזֹרק ֲאָבל. ִניָחא, ְלָסֵרב. ֶאָחד ִעְנָין, ִלְדֹרׁש לאֹ : ָּתְמָהה     
 לאֹ  ִאם, ָּנבֹוא ְּבַמה", ֶׁשָּלנּו ַהָּבא ָהעֹוָלם ִעם ּוָמה: "ְּכֶנְגָּדּה ָּתַמּה     

 ...ִלְׁשָמּה ַאַחת ְּבִמְצָוה
 ַעל ַקִּדיׁש לֹוַמר ָאָדם ָׂשְכרּו. ְׁשֵאָלה ִנְׁשֹאל ַההֹוָרָאה ִמְּגדֹוֵלי ֶאָחד     

 ַקִּדיׁש לֹוַמר ּוִבְּקׁשּוהּו ּוָבאּו, לֹוַמר ִהְתִחיל. ָהֵאֶבל ִּבְׁשַנת ִנְפָטר
 אֹו, ְׁשֵניֶהם ַעל ְלַכֵּון לֹו ֻמָּתר ַהִאם. ַאֵחר ִנְפָטר ַעל ַּתְׁשלּום ְּתמּוַרת
 .ִּבְלַבד ֶאָחד ִנְפָטר ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי ַהַּקִּדיׁש ֶאת ְלַיֵחד ֶׁשָעָליו

ְּבתֹוַרת ַּגם ֶׁשָּבִקי הֹוָרָאה ְלפֹוֵסק ְלַהְפנֹות ֵיׁש ָּכזֹו ְׁשֵאָלה: ָעָנה    

 .ְנָׁשמֹות ְּבִתּקּון ּוֵמִבין ַהַּקִּדיׁש ְּפֻעַּלת ַמה יֹוֵדעַ , ַהִּנְסָּתר
 .ְּבַרֵּבנּו ְונֹוַעץ, ָּבא     
 לֹוְקִחים! ֶּפֶלא: "ִּבְפִליָאה ְוָתַמּה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּבָידֹו ַרֵּבנּו ָאַחז     

 ..."!?ַקִּדיׁש ֲאִמיַרת ֲעבּור ֶּכֶסף
 רֹאׁש, ְּבָרָכה ִיְצָחק ַרִּבי ַהָּגאֹון ַּתְלִמידֹו - ָלַקַחת לאֹ  ֶּכֶסף ַרק ְולאֹ      

ִלְתִפָּלה ְמַכְּנָסם ָהָיה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְזַּכר", ִיְצָחק ֲעֶטֶרת" ְיִׁשיַבת
: ֵלאֹמר ָיֳהָרה ַמְחֶׁשֶבת ָחִליָלה ִּתְתַּגֵּנב ֶׁשּלאֹ  ַמְזִהיר ָהָיה, ַּבֵּלילֹות

' ַלה ִּבְלִּתי" - ְּבֶהְפֵסדֹו ְׂשָכרֹו ְוֵיֵצא, ַהֵּׁשם ַּבֲעבֹוַדת ִמְתַעֶּלה ֲאִני ִהֵּנה
 ְּבַמְלָּכם) (ָיִגילּו"! ְלַבּדֹו

יהודי  של קטן מעשה כל חשוב כמה המלמדנו סיפור לפנינו
יצחק ' ר מספר וכך, האומות בעיני השם לקידוש לגרום שיכול
 :ברק מבני. ב אייזיק

חשובים  מוסדות לטובת ב"לארה שלי השליחויות באחת     
מכיון . למנהטן מברונקס הנוסעת לרכבת עליתי, הקודש בארץ
הנסיעה  במשך. נעמדתי, לשבת מתאים מקום לי היה שלא

מקומות  יש שם אולי, והשלישי השני בקרון וחיפשתי, התעייפתי
 .היה לא שם גם אך, פנויים ישיבה

ורמז  ממקומו קם, מקום מחפש שאני שהבחין אחד גוי, לפתע     
את  ממנו לקחת רציתי שלא האמת. במקומו לשבת יכול שאני לי

שממעשה  רציתי שלא משום, ועייף חלש שהייתי פ"אע, המקום
רצה  לא אופן בשום שהוא מכיון אבל, לאומות זכות ייווצר זה

 .במקומו התיישבתי - שוב שם לשבת
ואמר  חיוך עם אלי ניגש הוא, יושב שאני דקות כחמש לאחר     
 .עניתי, נכון". מקומי את לך פיניתי מדוע, מתפלא אתה בוודאי: "לי

של  מטבעם לא שגם חושב ואני מטבעי זה אין, אכן: "הסביר והוא
מדוע  לך אספר אבל, זר לאדם מקומם את לפנות האדם בני רוב
 ."זאת עשיתי זאת בכל
בוקר  לפנות ארבע בשעה קם אני יום בכל: "סיפר הוא וכך     

 נזהר אני. בערב בשש הביתה חזרה וחוזר, עבודתי לצורך
 כי, יתירה בהקפדה אלו בשעות העבודה להתייצב במקום

, בי תלויים שם העובדים וכל שלם מפעל תלויה אחזקת בעבודתי
 המשכורת אמנם. היום סוף ועד בבוקר מפתיחת הדלתות החל
 שבאם אותי הזהיר שלי הבוס אבל, מאוד מרוצהואני  גבוהה שלי

 היו וכבר. אחרת עבודה לחפש אצטרך - יום אחד אפילו אאחר
 שום ללא סולקו קל איחור ומפני לי בתפקיד שקדמו שניים

 .פשרות
גדול מאוד  לפקק נקלעתי, הביתה בדרכי כשהייתי אחד ערב"     

הגעתי לבית בלילה אחת בשעה ורק, דרכים תאונת עקב בכביש

חמש  בשעה ורק, לישון ועליתי מאוד ועייף מותש כשאני
 .התעוררתי

, העבודה מתחילה שעה רבע בעוד כי, גדולה בבהלה קמתי     
. רבע שעה בתוך לשם להגיע להספיק אפשרות שום לי ואין

 כשאני מוכן לרכב ונכנסתי וכלל כלל להתארגן בלי מביתי יצאתי
 אך ,הרכב את להתניע מנסה אני... ואז, מופרזת במהירות לנסוע

ללא  אך, פעמים מספר שוב להתניעו ניסיתי. נדלק לא הוא
 .נפשי את ידעתי ולא מהרכב גדול בלחץ יצאתי. הצלחה

בית  לעבר מביתו שיוצא היהודי בשכני מבחין אני לפתע"    
 פניו הוא על נסוך וכשחיוך, בידו והתפילין הטלית כשתיק הכנסת

אותי  הרגיע הדבר'. טוב ובוקר שלום' פנים בהארת לי אומר
 ,העגום מצבי את לו וסיפרתי אליו ניגשתי. שלווה בליבי והחדיר

 .כזה למצב עצה איזושהי לו יש אם ושאלתיו
פי  על באמת: ואמר לשמים עיניו את הרים היהודי שכני"    

לעולם  בורא יש אבל, בשלום זה את שתעבור סיכוי אין הטבע
 לרכבת והוא תעלה, לך שיעזור ממנו בקש. דבר ייבצר לא וממנו
 .אותך יושיע

 מתוך אדם שמדבר ששמעתי בחיי הראשונה הפעם זו היתה     
 כזה הדברים עם את אמר שהוא ובפרט, תמימה אמונה כזו

 עולם לחלוטין שבורא אותי שכנע הוא - טוב יהיה שבוודאי ביטחון
 .כזה במצב גם לי לעזור יכול
 ,הדרך כל לדאוג ובמקום, לרכבת ועליתי לבורא התפללתי"     

 כשהגעתי. ליבי את מילאו שכני של והמילים הפנים הארת
 העובדים כל מצד רבות לתלונות ציפיתי עבודתי לפתח מקום

 מה לחשוב התחלתי ואף, וחצי שעה כבר בחוץ הממתינים לי
 יאמן הלא אז אבל, הפיטורין של הבשורה ברגע שאחרי אעשה

 .ארע
. לרווחה פתוחות שהדלתות וראיתי המפעל לחצר נכנסתי"     

 שעובדים פועלים וראיתי פנימה נכנסתי. אותן פתח מי לא הבנתי
 כי שם היו לא לעבודה עמיתי מכל, במקום נורא ביוב שם וריח

וביקש ניגש אלי הוא אותי כשראה מיד. לבדו שהגעתי אם הבוס
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כוחו של 
 מעשה קטן

ת ִסּפּור  ְלַׁשַּבָ



 
  

 תקופה באותה. ח"תש בשנת ירושלים על המצור בימי זה היה
 .תשלום ותמורת במשורה בעיר הבורות מן המים חלקו

, גשמים למי בור היה', אמת שפת' ישיבת, גור ישיבת בחצר גם    
 בפנימית שהתגוררו הבחורים לצרכי המים נשאבו ומתוכו

 .הישיבה
 וידוע מכר שהיה, נכבד יהודי הישיבה בחצר הופיע אחד יום    

 ובעבור בעבורו חנם מים לשאב ובקש הבור אל פנה הוא .כנגיד
 .משפחתו

 המים, אדוני: "לו העיר ,שם ששהה שואה פליט, אחד בחור    
 ."כך גם מצמצמת הכמות. בלבד הישיבה לבחורי מיעדים

 נאמר לא כאלו הבור אל פנה .הדברים מן התעלם הנגיד אולם     
 .מים לו לשאב והחל ,דבר
 ונשכו הנכבד האיש אל זנק הוא. ברוחו עוד עצר לא הפליט     

 .באצבעו
 בית'ה הרבי של לאזניו עד והגיע בישיבה נודע המעשה שמע     

: לצדו שעמד למקרבו ופנה הזדעזע, זאת כששמע. ל"זצ' ישראל
 "?כאן ספרו מה שמעת"

 .האיש אשר", שמעתי"     
 שמעתי אני אך, אחת שמיעה שמעת אתה. "הרבי בטל", אח"     

 לחסך כדי הנה עד רגליו מכתת כמוהו חשוב יהודי אם. שתים
 "...לחם פת עד והגיע, מאום לו שאין משמע, פרוטות כמה
 'נגיד'ה של לביתו לשלח מיד הזדרז הוא. עוד המתין לא הרבי     
 לקחת האיש יסרב אם: "לשליח הורה הוא. מזון מצרכי ובו סל
 ."הבית דלת מאחורי אותו השאר, המשלוח את
 נקלעו ומשפחתו האיש. צדק שהרבי העלה קצר ברור     

 .נפשם את החיה מזון ומשלוח, נורא למחסור
 

פעם חלה מזידיטשוב איזיק יצחק רבי הצדיק של הבכור נכדו

, הצדיק של הבכור בנו, ליפא-סנדר 'ר, אביו. מסכנת במחלה
 .רפתה לא המחלה אך – אביו לפני החולה את הזכיר

 כי, הודעה ובפיו מיחד שליח הצדיק אל בא הימים באחד     
 שעה, מאחרת ליל שעת זו היתה. מות שערי עד הגיע החולה

 רשאי אינו ואיש בחדרו הקדש בעבודת לעסק הרבי נוהג שבה
 !בניו לא אף, העת בזו פנימה להכנס

 לאביהם להודיע ילך מי בדעתם וחככו הצדיק של בניו נאספו     
, אחר נכד אליו לשלח החלט לבסוף. הנכד של החמור מצבו על
 בני ידעו, מדולינא הרבי היה שלימים, צבי -יהודה הילד את

 .הזה הילד את מאוד מחבב אביהם כי, הצדיק
 לחדר המוליכות במדרגות צבי-יהודה הילד טפס פנס כשבידיו     

 .השתעל, לפתח בהגיעו. הצדיק סבו של התבודדותו
: ושאל הדלת את ופתח, ממקומו הצדיק קם השעול לקול     

 "!?נו"
, לך לבשר באתי: "השיב, מרבה בפקחות שהצטין, הקטן הילד     

 לבקש אתה וצריך, והולך משתפר החולה נכדך של שמצבו ,סבא
 "!לגמרי לו שיוטב רחמים

 אל מהר. לחדרו להכנס לילד רמז והוא הצדיק של פניו צהלו     
", הזה התה את. "תה עשבי הכף מלא משם ונטל הארונות אחד
 לחולה ויתנו יבשלו, "הקטן לנכדו העשבים את בהושיטו אמר

 ."היתה כלא תחלף והמחלה, החולה יזיע. לשתות
 שעות ולאחר, החולה של ביתו אל התה עשבי נשלחו, ואכן     

 .כליל החולה נתרפא – לפיו התה משבא אחדות
 אביו חדר אל, ליפא-סנדר' ר, החולה אבי נכנס המחרת ביום     
 .בנו של החלמתו על לו לבשר כדי
 אצל חסידות בהלכות פרק ללמד עליך: "ואמר הצדיק הוכיחו     

 ,צערי על צער לי הוספת אתה בעוד. צבי-יהודה, הקטן נכדי
 לכך והודות, טובה בבשורה נפשי את להחיות זה פעוט השכיל

 (גליון משכן שילה) "!שלמה רפואה לחולה להביא הרוח עלי נחה

 במפעל הביוב התפרץ בערב: 'לי והסביר, סליחתי לשווא את
 בלילה אתמול ולכן, היום לעבוד שייך היה שלא באופן נורא

, בסדר זה". להודיע שכחו כנראה לך רק, להגיע לא הודיעו לכולם
 .לביתי לחזור ופניתי, ואמרתי חייכתי, בעיה אין שום

, כל זאתלווסיפרתיהיהודילשכניניגשתי, הביתהכשהגעתי"
את כוח  לגלות בכדי הזה הדבר כל לי שווה שהיה והוספתי
לא  שלי שהבוס בכך גדול נס כאן שהיה ובפרט, בבורא האמונה

 אילו היה קורה היה מה חשב ולא, מאוחר שהגעתי לכך לב שם
 דברים לכאלו מתייחס כן הוא שבטבעו פ"אע, רגיל זה יום

 .כך מחמת אותי לפטר מסוגל היה ואף ,בחומרה
זו: לו ואמרתי דולר אלף עשרה שמונה סך על ק'צ כתבתי"     

בזכותך  כי, לך לתת רוצה אני זה ואת שלי החודשית המשכורת
של  המיוחדת האומנות על תשלום וזה, מהעבודה מפוטר לא אני

צרה  מכל לצאת שאוכל בטוח אני שעתה, לי שגילית האמונה
 .תבוא שלא

זוהי : 'לי ואמר, ק'הצ את לקבל אופן בשום רצה לא השכן"     
לי  ומיטיב אותי המחייה בוראי שם את לפרסם, כיהודי מצוותי

 ברצונך אם. תשלום שום כך על לקבל חפץ ואינני, עת בכל
 כשיצטרכו ליהודים תיטיב, 'ואמר המשיך הוא', טובה להכיר לי
 .'לעזרתך

' בטחנו בך' (ספר "?מקומי את לך פיניתי מדוע אתה מבין עכשיו"     

 שבת') קבלת' בגיליון הובא, נקר צבי הרב מאת
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 :ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשי



 
 

 חידת הגיון:
בממלכה מסוימת, החליט המלך לחפש לו יועץ חכם 

ומשכיל, ולשם כך פירסם מודעות ענק, שכל חכם 
גשת מוזמן ל -שרואה עצמו מתאים להיות יועץ המלך 

 לארמון לבחינה.
הכניס אותם הגיעו לארמון ארבעה אנשים, והמראיין 

אותם  קשראותם אחד מאחורי השני,  לחדר, העמיד
שלא יוכלו לזוז כלל ואף לא לסובב את צוארם, וכל אחד 

 יכול להסתכל רק קדימה.
שם קיר שחור שהרביעי לא  בין האיש השלישי לרביעי

יוכל לראות, ומי שיכול לראות את האחר זה רק האיש 
השני שיכול לראות את השלישי, והראשון שיכול לראות 

 את השני והשלישי.
ואז הניח כובעים על ראשם של כולם, לשניים מהם שם 
כובע שחור ולשניים האחרים כובע לבן, ואמר שהראשון 

 ה להיות היועץ.יתמנ -שיגלה מהו הצבע שלו 
אין בין האנשים שום תקשורת, אין השפעות חיוניות, 
ובכל זאת לאחר דקה אחד מהם צעק את צבע הכובע 

 שעל ראשו, והתמנה לתפקיד יועץ המלך.
 וכיצד יכל לדעת בוודאות את צבע כובעו? מי מהם צעק?

 

 פתרון לחידה מהעלון הקודם:
 .319הקוד הוא: 

 

 :בלשיםחידת 
שהחלון  וגילהאדון ששון חזר הביתה לאחר העבודה, 

הוא הביט מבעד לחלון וראה את  באחד החדרים מנופץ.
הוא קרה לבנו ושאל כיצד זה  שברי הזכוכית של החלון.

 קרה.
הבן סיפר שהיו ילדים ששיחקו בגינה בכדור, בעטו את 

הילדים נעלמו לפני  הכדור אל החלון ושברו אותו.
 שהספיק לזהותם.

אב החליט לבקש את עזרתו של הבלש לאתר את ה
הבלש שמע את הסיפור  הילדים ששברו את החלון.

מפיו של ששון, הציץ על החלון השבור ועל השברים של 
הזכוכית המנופצת, ואמר: "אין צורך לחםש את הילדים 
. ששברו, נראה לי שהבן שלך הוא זה ששבר את החלון!"

 כיצד הגיע הבלש למסקנה הזו?
 

 מהעלון הקודם: לבלשותפתרון 
לא  -הגנן הוא הגנב, מכיון שמשום שהיה זה יום גשום 

 היה צורך כלל בהשקאת הגינה.

 חייבים. החיים שגרת את לנו לשבש לקורונה לתת אסור"
 "...ונשנות חוזרות בחירות במערכות להמשיך

 
 מפחדים להשמין?

תחושת שתו כוס יין לפני הארוחה, האלכוהול מעביר את 
 הפחד...

 
אני מתלבט אם לסגור מלון באילת, או לחכות שיפתחו את

 מלוניות הקורונה...
 

 אני כל הזמן שוכח לשכוח את המסיכה...
 

הציבור החרדי נותן דוגמא אישית, והחליט מחמת הקורונה
 לא לקיים חתונה בשלושת השבועות האחרונים...

 
זמנית לכדור בעקבות שיפוצים בגיהנום, החום עובר 

 עמכם הסליחה, והמשך יום נעים. הארץ.
 

חוטף מתקשר לקמצן אחד, ואומר לו: "הבן שלך אצלי. אם
 תרצה אותו בחזרה תשלם לי מליון דולר!"

 שואל הקמצן: "אתה נותן לו לאכול?"
 עונה החוטף: "כן".

 שואל הקמצן: "אתה נותן לו לשתות?"
 עונה החוטף: "כן".

 שואל הקמצן: "אתה נותן לו שמיכה כשקר לו?"
 עונה החוטף: "כן".

 שואל הקמצן: "אפשר לשלוח גם את אח שלו?"...
 

 "אתמול בלילה חלמתי שאני מליונר כמו אבא שלי"
 מה, אבא שלך היה מליונר?"-

 "לא, אבל גם לו היה פעם חלום כזה"...-
 
 
 

 רכב של בודק סאונד

 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות
elisha5765@gmail.com 
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עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

הקב"ה בוחן 
לבבות וגולה 

עמוקות, יש פה 
חשבון גדול ודבר 

עמוק מאוד, 
שמכוסה מבני 

אדם והוא הקב"ה 
רואה הכל



מתח ברפת
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הן בכל פעם שאני עושה עסקה 
כזו, מייחל אני בכל לבי כי זו הפעם 
האחרונה, ועד המקרה הבא - נזכה 

לעשות רצונו יתברך



ככל היוצא מפיו - יעשה 

         
         
         
        
         

          
         
         
          

   

         
          
          
        
        
         
       
        

           
    

          
         
        
          
        
          
         
          
        

  

         
         
            
        
         
        
           

     

חובת ההתבוננות במסעות האדם
          
           
            
          

  
           
           
              
           
             
             
           

           
            
          
           
           
            

          
             
          
             
           
          

  
             
            
            
             
            

        

טיסה בשמי הארץ
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אם האדם זוכה לקדש 
את עצמו ואת כח 
הדיבור שלו, מכח זה 
יזכה ל-"מברך שהכל 
נהיה בדברו", הוא יברך - 
והקב"ה יעשה את דברו



הידעתם מה משפיע על בריאות העור?
            
              
               
             
           
               
          
             
            
             

      
         

              
             

   
           
            
             

   
            

      
             
             
            
            
            
            

     
                
               
              

   

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

אהרן הכהן זיע"א
      
     
      
      
      
     
      
      
     
     
      

     

משכין שלום בית מופלא
            
             
             
             
            
           

 

רבים השיב מעוון
              
             
             
             

      

בתחבולות תעשה לך מלחמה
              
               
              
            
              
              
             

        
            
           

             

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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ם ִביִעי ּוְטַהְרּתֶ ְ יֹּום ַהׁשּ ְגֵדיֶכם ּבַ ם ּבִ ְסּתֶ  (לא,כד)  ְוִכּבַ

 
שרמז הכתוב על החלק הרוחני של האדם   :פירש רבנו יוסף חיים זיע"א ב'אדרת אליהו'

ִביִעיכיבוסו? " שצריך לכבסו מכתמי העוונות שטינפוהו, ואימתי יהיה  ְ יֹּום ַהׁשּ כלומר  ", ּבַ
בשבת קודש, שאז האדם פנוי מעסקיו ויש לו פנאי ללמוד תורה ולהביט בתיקון מעשיו  

בעבודת ה', ובפרט אם קובע עיתים ללימוד התורה ברבים, שמתעורר ביתר שאת  
 להתחזק בעבודת ה' ובשמירת התורה והמצוות.  

 
משלי  ר (נקרא רע, שנאמ  -הלן שבעת ימים בלא חלום כל  " ובמסכת ברכות (יד,א) אמרו:

ֵבַע ילין בל יפקד רע"   :ג)יט כ ַבע", ְוׂשָ ֵבַע אלא ׁשֶ  .  אל תקרי ׂשָ
 

הדבר בידי האדם לחלום חלומות, ומדוע יקרא רע   וכי  והקשה הגאון מוילנא זיע"א
 כשאינו חולם? 

 
שהעולם הזה כחלום יעוף, וכהרף עין זה נכנס וזה יוצא, אך האדם שוגה  וביאר: 

בדמיונותיו ושוכח שהוא רק אורח ונדמה בעיניו כי דירתו קבע בעולם הזה, ורודף  
צידה לדרך לעולם הבא בדמות  אחרי הממון ומרבה נכסים, ואינו נותן אל לבו להכין 

 תורה ומעשים טובים. ולכן חובה שיקבע לו עיתים להזכיר בעראיותו בזה בעולם. 
 

והנה במשך ימות השבוע יוכל האדם לטעון שהוא עסוק במלאכתו ואין לו זמן לעסוק  
ולכן יש לו לנצל את שבת קודש לעניין זה. אולם אם גם בשבת  במוסר ולעורר עצמו. 

א מחזיק במוסר ואינו מהביל את ענייני העולם הזה, אזי יעמוד הדבר  קודש אין הו
 לחובתו.  

 
נקרא רע", כלומר שאם כל השבוע וגם   כל הלן שבעת ימים בלא חלום וזהו שאמרו " 

בשבת אינו מתעורר ומזכיר לעצמו שהעולם הזה הוא חלום, הרי שנקרא הוא "רע".  
ומכאן שכל מי שכן לומד וכן מתחזק ברוחניות בשבת קודש נקרא "טוב", ואשריו  

  ('בארה של תורה')ואשרי חלקו. 
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 שמים  בכשרות תפילין

 
 לפני שנים הגיעה אלי אישה ממעלה אדומים, וביקשה  הרב יעקב שמעון: מספר

 מצווה בקרוב, ואין לה -עזרה. היא סיפרה שהיא גרושה, הבן שלה אמור לחגוג בר
 כסף לקנות תפילין. מהמראה של אותה אישה הבנתי שלא בטוח שהיא שומרת 

 בילד דתי. האישה השיבה שלא, ואמרתי שאשתדל מצוות, ולכן שאלתי אם מדובר 
 .לעזור. אבל ציינתי בפניה, שאם הילד לא יניח תפילין, לא אשיג תפילין מהודרות

 
 כמה ימים חזרה אלי אותה אישה, נסערת, ואמרה שהיא חייבת תפילין כעבור

 הלילה התגלה אלי בחלום סבימהודרות. שאלתי אותה על מה ולמה, והיא השיבה: 
 ואמר שלנכד שלו חייבים להשיג תפילין   עליו השלום, שהיה שמש של הבן איש חי,

 מהודרות. הוא ממש צעק עלי, אני עדיין בהלם מהחלום הזה. השבתי לה שאם 
 הסבא היה שמש של הבן איש חי והוא התגלה אליה בחלום, אני מבקש לחשוב על 

 .העניין
 

 והנה נכנס אלי בחור בשם  עברה רבע שעה מאז שאותה אישה יצאה מחדרי,  לא
 , ונתן לי תפילין מהודרות יעקב סופר, שלימים גדל והיה לרב בישיבת ההסדר באילת

 כדי שאתן אותן למי שארצה. נדהמתי מסמיכות המקרים, וכשהרב יעקב סופר ראה 
 את התדהמה שלי, הוא המשיך ואמר: פעם הייתי רחוק מקיום תורה ומצוות, אבל 

 חכם יוסף ציון סופר, היה תלמיד שלבתשובה. הסבא שלי,  זכיתי לחזור ' ה ברוך
 , והוא נשלח על ידו לחזק את הקהילה היהודית בבצרה. החלטתיהבן איש חי

 .להקדיש לכבודו תפילין מהודרות למישהו שיעשה בהן שימוש
 

 .תדהמתי הייתה שלמה. מדובר פה בשני צאצאים של תלמידי הבן איש חי הפעם
 . התקשרתי מיד לאותה אישה וביקשתי שתגיע עם הבן לקחת גם הנותן וגם המקבל

 את התפילין שחיכו לה. ראיתי לפניי ילד עם קוקו ארוך, לא נראה שהנושא מעניין 
 אותו במיוחד.  

 
וביקשתי ממנו שיניח   ,הסברתי לילד על משמעות התפילין ועל העובדה שהן מהודרות

בשבת אניח. הסברתי לו   בתמימות: אוליאותן לפחות פעם בשבוע. הילד השיב לי 
לפחות פעם בשבוע. הוא    ,שבשבת לא מניחים תפילין, אבל שיניח אותן ביום אחר

 .הבטיח לי שיעשה כך
 

 רציתי ללמד את הילד כיצד להניח את התפילין, ראיתי משהו שבגללו נכנסתי  כאשר
 וביקשתי  אליהו זצ"ל מרדכי לרב לספק האם הן באמת מהודרות. שלחתי תלמיד שלי 

 שישאל האם התפילין אכן מהודרות.  
 

ואמר דבר שהדהים אותנו פעם שלישית   בדק את התפילין, צחק  הרב אליהו זצוק"ל
מהודרות. שני שמשי הבן איש חי יושבים   באותו היום: מהשמים הסכימו שהתפילין

זה יש לו נכד שעדיין לא חזר, והם עושים   ,זה יש לו נכד שחזר בתשובהכעת בשמים, 
מהודרות לנכד שעוד לא חזר בתשובה, הכול בכדי   כל מיני השתדלויות להביא תפילין

 ') חלק ז -מתוך הספר החדש "אביהם של ישראל"( .לקרב אותו לאבינו שבשמים
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ָחֶרב  עֹור ָהְרגּו ּבֶ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ  (לא,ח)  ְוֵאת ּבִ

 
 ?  להדגיש מה היה עונשו של בלעם בן בעור מפני מה מצאה התורה הקדושה לנכון

 
 :השיב על כך באמצעות המעשה הבא )חי' בעל ה'בן איש(רבינו הגאון חכם יוסף חיים 

 בשבתות וימים טובים, וגם אז בשעה רק  יהודי עם הארץ שנהג להגיע לבית הכנסת 
ועבר    ,חכמה, אשר ידעה ללמוד ולהתפלל היטב  מאוחרת למדי, נשא לאישה ילידת ספרד

כי מן הראוי   בשבוע הראשון לאחר המעבר הרהר לעצמו  .להתגורר באחת מערי ספרד
   .הכנסת, וכך עשה  שבשבת החגיגית הזו ילך לבית

 
  ספסלי בית הכנסת כדי שכל אחד ישב על  כתובים עלבאותה עיר היו שמות האנשים  

כאשר נכנס   .מספר ספסלים מיוחדים להם  מקומו, ואילו לאורחים יעדו היכל צדדי ובו
מלך" והתיישב  ' הרגע כל הקהל עמד על רגליו ואמר: "ה  האורח לבית הכנסת, באותו

   .לזחיחות דעתו ולתחושה הטובה שלו במקומו, מה שהוסיף
 

לו   שהסביר  ,סימנה לו להסתובב. היה זה הגבאי כו הרגעים ונקישה קלה על גבו אולם, לא אר
דקות ספורות  כי הוא התיישב בטעות במקומו של ראש הקהל, והפנה אותו לספסלי האורחים. 

וכשעבר בין המתפללים על   ,החדש, הגיע לבית הכנסת ראש הקהל  לאחר שהתיישב במקום 
 .האנשיםלמקומו, קמו קלות    מנת להגיע

 
 שאני חשוב יותר בעיניהם, שהרי כאשר אני  האורח שהבחין בכך הרהר לעצמו: "נראה

 אלו שעברתי לידם, איך ייתכן, אפוא", תהה  הגעתי עמד כל הקהל כולו על רגליו, ולא רק 
 ?".  כך לעצמו, "שהושיבו אותי במקום צדדי כל 

 
 בא הביתה סיפר שמר אותן לעצמו, וכש אך מאחר שאיש לא השיב על תמיהותיו

וכשהשיב לה צחקה    ,מתי הגעת?", שאלה מיד האישה הנבונה"  .לאשתו את כל קורותיו
אותו ראש הקהל   הברורה לכך היא שכשהעביר וההוכחהקם לכבודו,   והסבירה לו, שאיש לא

 ליציע האורחים אף אחד לא קם לכבודו. 
  

 ,שהתנבא נכתבה בספר התורהשהנבואה  כיוצא בכך אירע לבלעם הרשע, כאשר ראה
זחה עליו דעתו. הוא הסיק כי ככל הנראה נבואותיו אינן פחותות  כמו נבואותיו של משה רבינו, 

 בדרגתן מאלו של משה רבנו, שהרי אלו וגם אלו כתובות בתורה. 
 

 שהכניסו את דבריך, היא משום שיש בהם  אמרו לו: "כל הסיבה אך כדי שלא יתהלל  
י   :"אף שביקשת- אבל כל מה שנוגע אליך לא התקיים, ועל"". ברכות לעם ישראל ֹמת ַנְפׁשִ ּתָ

ֹמהוּ  ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּכָ סופך למות בחרב, כדי שכל העולם ידע את  " (במדבר כג,י)  מֹות ְיׁשָ
 'פניני עין חמד') -האמת! (הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א  

 
בוּ ֹפה ׁשְ ם ּתֵ ְלָחָמה ְוַאּתֶ ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראוֵּבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאוּ ַלּמִ  (לב,ו) ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

כאשר משה רבינו  , שואלים המפרשים מדוע המתינו בני גד ובני ראובן מלענות, ולא ענו מיד
ר הירדן ודיבר  שרוצים לנחול את נחלתם בעב גד ובני ראובן על הוכיח בלשון קשה את בני

איתם קשות "והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים וכו'" ובני גד ובני ראובן  
האזינו לדבריו ורק לאחר שסיים תוכחתו ענו "עבדיך יעברו את הירדן למלחמה ולא נשוב  

אל בתינו עד התנחל ישראל איש נחלתו", ומדוע לא אמרו זאת מיד למשה רבינו? אלא  
בה עליהם תוכחתו של משה רבינו כי נאמנים פצעי אוהב, והמשיכו  מכאן שהיתה אהו 

 .(ציוני תורה) להקשיב לדבריו עד תומם
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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: 

 פנינה. מורן בת רותי, לירון בן , 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,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 

 
ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם בּו ֹפה ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ׁשְ ם ּתֵ ְלָחָמה ְוַאּתֶ  (לב,ו) ָיֹבאּו ַלּמִ

 צריך להוכיחו.  -אומרת שהרואה בחברו דבר שאינו הגון   )ברכות לא ע"ב(הגמרא 
עוד אלא   צריך לפייסו, ולא -ועוד נאמר שם, שאם לבסוף התברר שחשד בחברו לשווא 

  "רק שפתיה נעות  -כל זאת למדים מעלי וחנה. לאחר שראה את תפילתה  שצריך לברכו. 
  –פייס אותה  הוא חשב אותה לשיכורה. אך לאחר שהתברר לו מיהי,  -וקולה לא ישמע" 

 את שאלתך". "ואלקי ישראל יתן –"ויאמר לכי לשלום", והוסיף ובירך אותה 
 

ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאוּ  "   -כדבר הזה אפשר לפרש גם בפרשתנו: משה חשד בבני ראובן ובני גד 
ְלָחָמה  בוּ"  -בירך אותם  ", לכןַלּמִ ׁשְ ם ּתֵ עשרה שנה יחזרו כולם בריאים   ", שאחרי ארבעַאּתֶ
   ושלמים.

 
 לרבי חייםסיפר לי יהודי שהיה צריך ישועה. אמרו לו: קח עצה טובה, תיכנס 

מה עשה אותו אדם?   , תעורר את חשדו בדבר מסוים, ואז יברך אותך...קנייבסקי שליט"א
בקשתו. תמה ר' חיים: פתק בחול   בחול המועד נכנס לר' חיים שליט"א והושיט לו פתק ובו

לו היהודי: בוודאי, כתבתי לפני חול המועד...    המועד? הלא אין כותבים בחול המועד. אמר
אמר לו ר' חיים: לא   צריך לברכו... -שמי שחושדים בו  והוסיף ואמר: אבל כתוב בגמרא

 (יחי ראובן) והצלחה.  שיהיה ברכה –שדתי, רק שאלתי... אבל עם כל זה ח
 
 

ה יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהיֵֹּצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ  (ל,ג)  לֹא ַיֵחל ּדְ
ה'נודע ("חתנו של הגאון ר' יחזקאל לנדא סג"ל סיפר מרן הרה"ג אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל: 

והוא שימש ברבנות  'רבי יוסף הצדיק'  ובמעשיו, עד שכונה בפי כל   היה גדול בתורתו )ביהודה'
בדברי תורה, אך להפתעתו ר' יוסף   שלח לו מכתבים גדושים הגאון ר' עקיבא אייגרפוזנא. 

 לא השיב עליהם. באחת הפעמים נפגשו יחד, ור' עקיבא אייגר נוכח לראות, כי ר' יוסף 
 מכבד אותו ביותר.  

 
דוע כבודו לא ענה על המכתבים ששלחתי?". השיב ר' יוסף:  לפיכך פנה אליו ושאל: ״מ 

בפוזנא תבין כמה קשה להשיב בכתב למכתבים, מחמת הטירדות בעיר זו".   "כאשר תהיה רב
התמנה לרב בפוזנא... לאחר מכן אמר:    ואכן כפי שאמר, כך היה. הגאון ר' עקיבא אייגר 

יצאה מכיוון"  , נעשיתי רב בפוזנא". מפיו של אותו צדיק שאהיה רב בפוזנא ׁשַ
 )'פניני עין חמד'(
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?שהיהיכן מוזכר בפרשה גבר ונקרא א                      חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 (ל, ג)ככל היצא מפיו יעשה                             
לדיבור האדם יש כח עצום. בבית העלמין
סגולה בפתח תקוה ניצב הקבר העתיק ביותר
הנמצא במקום, מיום י"ט תשרי תרמ"ט. וכל
היה המעשה: בערב יום הכיפורים תרמ"ט
הקצו את חלקת הקרקע לבית העלמין, במנהג
ריהמקובל מדורי דורות, באמירת מזמו

קפות. כשסיימו שאל אחדתהילים והה
הנוכחים בצחוק: "נו, מי יהיה כאן הנפטר

בעיההראשון?" ואחד האנשים השיב: "אין לי 
להיות הראשון"... כעבור עשרה ימים נפטר אותו אדם לבית עולמו והיה
הראשון שנטמן בבית הקברות. רבני העיר החליטו לחרות על קברו את

 ת פינו ולחשב את תנועותינו.הסיפור, כדי שנלמד מכך לקח לנצור א

יהודי הגיע לרבי חיים קניבסקי וסיפור לו שיום אחד הוא הגיע לעבודה
באיחור והמנהל שאל אותו למה איחרת והוא שיקר וענה סבתא שלי
נפטרה, ולמחרת סבתא שלו נפטרה. הוא שאל לרבי חיים קניבסקי

חיים ברית כרותההאם יש מה לחשוש שזה בגלל דבריו? ענה לו רבי 
 לשפתים ובהחלט יתכן שע"פ דבריך קרה מקרה זה.

את הסיפור הבא על הגאון מווילנא שמעתי מאדם ששמע מר'שם. 
"מה חלק לרופאים בבית עושי –שלום: הגאון לא היה נעזר ברופאים 

רצון ה'"... פעם סבל מדלקת אוזניים קשה, מכיון שלא הלך לרופא
סיפרו לו בני ביתו שיש אשה יהודייה שמרפאת באמצעות לחש.
הגאון הסכים שהאשה תבוא לביתו. הוא פנה אליה וביקש לדעת מהו
הלחש, אולי חלילה זה שם טמא. אמרה לו האשה: "הרי זהו מקור

רנסתי היחיד, ואם אגלה את סודי אני עלולה לאבד את מטהפ
לחמי"... אבל כמובן אין לחשוש מהגאון שיעשה שימוש לרעה בלחש
ויגלה אותו ברבים. גילתה האשה לגאון כיצד עובד הלחש: "אני נוטלת

'שהכל נהיה בדברו' ושותה. זה הכל... וזהבידי כוס מים, מברכת 
הריבונו של –לה לך את הלחש הזה?". עובד!". שאל הגאון: "מי גי

עולם!", השיבה האשה. וכך היא סיפרה: "הייתי ילדה יתומה, אבי
נפטר. נשארתי ללא פרנסה. נכנסתי לבית הכנסת, פתחתי את ארון
הקודש ובכיתי לה': 'אין לי פרנסה'. פתאום אני שומעת איזו בת קול

אדם, ותהיה לךשאומרת לי: 'תגידי שהכל נהיה בדברו לרפואת בני 
פרנסה ברווח'. מאז אני עושה כדברי הבת קול, ואכן כך אני מתפרנסת
לא רע כבר שלושים שנה"... שמע הגאון את סיפורה ופרץ בצחוק, ומן
הצחוק התפוצצה המוגלה שבאוזנו. הוא כבר לא היה צריך את הלחש

ק?", ואז הואוזנו... שאלה האשה: "למה הגאון צחכדי לרפא את א
ר: "הייתי שם בביתר: "אני הייתי הבת קול!...". המשיך הגאון וסיפסיפ

ראיתי יהודייה בוכה, לא יכולתי ללמוד. שמעתי שהיא צועקת המדרש
'אין לי פרנסה', ואמרתי: "אם את צריכה פרנסה, תגידי שהכל נהיה
בדברו, זה יעזור לך'. זה מה שיצא לי מהפה באותו רגע כדי להפיס את

לדה". הגאון לא תכנן מראש לומר את הדברים, אבלדעתה של הי
אחרי שהברכה יצאה מפיו הקדוש קיים –"ככל היוצא מפיו יעשה" 

 (הגש"פ יחי ראובן)  הקב"ה את דבריו

 (לא, מא)ויתן משה את מכס תרומת ה' לאלעזר הכהן 
סיפר הגאון רב"צ קוק שליט"א: עשיר גדול נכנס עמי לחדרו של

והחל למרר בבכי באומרו: סכומים גבוהים הגרי"ש אלישיב זצ"ל
ביותר הוזלתי מכיסי למען התורה ולומדיה. ערכתי עם אברכים רבים
הסכמי יששכר וזבולון. ואכן בעבר כל עיסקה שעברה תחת ידי ראתה
ברכה מרובה. אך לאחרונה אני רק מפסיד. השקעות ענק ירדו לטמיון.

ים? גם ילדיך בריאיםהשיב לו הרב אלישיב: האם אתה ואשתך בריא
ב"ה, הרי זה שוה הון עתק! תאר לעצמך כמה כסף היית מסכים
להוציא אם חלילה עין אחת שלך לא הייתה רואה, וכמה בשביל
שאשתך תשמע. וב"ה אצל בני משפחתך הכל למישרין. הרי זה סכום
עתק שמורעף עליך מן השמים. הצדקות שאתה עושה אינן יורדים

כנגד זה עושר רב ועצום. הקב"ה משלם גם בדרך לטמיון. אתה מקבל
 (שואלין ודורשין)זו.  

 ה לא חולהלחמ
בסיומה של כל פרשה בחומש, מצוין מספר הפסוקים שבאותה

הוא כמספרפרשה. לצד המספר, מופיעה מילה שערכה בגימטריה 
יםזכור את מספר הפסוקהפסוקים. מילה זו, נועדה לסיע לנו ל

ת ישנם מאה ארבעים וששהשבפרשה. כך, למשל בפרשת בראשי
ככלי המאפשר לזכור אתמשמשת  –פסוקים, והמלה "אמציה" 

בחומש מספרמצוין  –ם בסוף פרשת "מסעי" המספר הזה בקלות. ג
. כמנין שיקל על זכרון המספרהפסוקים: מאה שלושים ושנים פסוקים

 הזה, מופיע שם צמד מילים שמעורר פליאה רבתי: "מחלה חולה".
מתקשים להבין: אנו עומדים ומתבוננים בצמד המילים הזה, וממש

ת יותר, בכדימיוהרשומות מילים אחרות, אופטי האם לא מצאו דורשי
יםיפסוקיה של פרשת מסעי? האם מן הראוי לס להציבן כזכרון למנין

את חומש במדבר, דוקא באותן מילים פסימיות ומצמררות? האם
, אוים במילים "התקף לב"ייכולים היינו לקבל בהבנה, ספר שהיה מסת

וממליץ לקורא לקחת אותן איתו כצידה לדרך? על פניו, חי,ושבץ מ
רק נשנה אתם לאמיתו של דבר, אם כי מדובר בפלא גדול. אולנראה 

תמונה שונה לחלוטין: בפרשת מסעי,נקודת המבט, נראה את ה
ה על בנות צלפחד אשר נשאו לאנשים: ותהיינה מחלהמספרת התור

תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים". ועתה,
ות הצדקניות? אין ספק...יתונתן של האחל נא: כיצד נראתה חנשא

 בוודאי יצאו שם במחול סוחף, "כיצד מרקדין לפני הכלה"... 
לומדים על חתונתה של "מחלה"אנו  –נמצא אפוא, כי בפרשת מסעי 

ובכן, צמד המילים "בת צלפחד, ויכולים לשער כי היו שם "מחולות
"מחלה חולה", המשמש סימן לזכרון מספר הפסוקים בפרשת מסעי,

חולה"" –צלפחד בת  – "מתאר בדיוק את המאורע הזה: "מחלה
םלה" משמשת בלשונומרקדת בשמחת נשואיה, כאשר המילה: "חו

 .קוד"ישל חז"ל לתאור "מחול", כלומר: "ר
מתברר, כי לא זו בלבד שצמד המילים "מחלה חולה" אינו מתבאר
סיטואציה פסימית, אלא שההפך הוא הנכון: הוא מתאר סיטואציה
אופטימית ושמחה מאין כמותה, אשר תאורה מופיע באותה פרשה

 עצמה! 
 חיים בצדה: ךמכאן, עלינו להסיק מסקנה אשר דר

לעתים קרובות אנו פוגשים בחיינו סיטואציות, מאורעות או מקרים,
שנראים במבט ראשון קשים ומרים. "מחלה חולה". אולם במבט שני,
כאשר אנו חודרים מעט יותר לעומק, אנו מגלים בהם דוקא את האור,

 (מתוך ההקדמה לספר "ארגז הכלים" של הרב פנגר)     את האופטימיות ואת התקוה.



 ללמדך        
 המניע משפיע על המעשה!

 (ל"ב, כ"ד) ַּתֲעׂשּו ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדרֹת ְלצֹנֲַאֶכם וְַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם

ב, ואף בני לכאורה יש להבין, מדוע היה על משה לחזור ולהזהיר את בני ראובן וגד כי יעשו ככל היוצא מפיהם? הלא הוא כבר האריך בפירוט התנאי המחיי

 עליהם את התנאי מפורשות והתחייבו למלא אותו!ראובן וגד עצמם כבר קיבלו 

 את התשובה, נבין על פי המעשה הבא:

לטובת עניים  –הצדיק רבי שמואל מקאמינקא, מפורסם היה במעשי הצדקה והחסד להם הקדיש את כל כולו, תוך שהוא מבזבז כל פרוטה שהגיעה לידו 

 להם בשעת דחקם. ודלים, ובשעת הצורך אף אינו מהסס ללוות מעות בכדי לסייע

ניהלו כמה מתלמידיו ומיוצאי חלציו, אשר  –היה זה בעת זקנותו של רבי שמואל, כאשר כבר קשה היה עליו לצאת ולבוא, ואת מרבית מפעליו הכבירים 

 שימשו כגבאי צדקה בשמו ובשליחותו.

שבקה  –תה היחידה, מניבת החלב, ממנה מצאה די פרנסתה בדוחק והנה, באחד הימים הגיעה אל חדרו של רבי שמואל אלמנה בוכיה, וסיפרה בדמעות כי פר

 חיים, וכעת אין לה מושג מהיכן תביא אוכל לפי עולליה הרכים.

מיהר לקרוא אליו את גבאי הצדקה, בפניהם  –לשמע הדברים נחרד רבי שמואל. הוא עודד את האלמנה והבטיח לסייע כמיטב יכולתו, ומיד כאשר עזבה את החדר 

 סיפורה של אותה אלמנה, וביקש כי ימהרו לגייס את הסכום הדרוש בכדי לקנות בעבורה פרה חדשה, משובחת לא פחות מקודמתה. שטח את

עצמה, שכן  אלא שדעתם של גבאי הצדקה, לא היתה נוחה מכך. מתוך היכרות עם המקרה לגופו הם טענו, כי האלמנה אינה כה חסרת אונים כפי שהיא מציגה את

 כום נאה של מעות שיספיקו לכלכלתה ולכלכלת בני ביתה למשך תקופה ארוכה, זאת מלבד העובדה שפרה זו לא היוותה את מקור הכנסתה היחיד. יש בידה ס

פנה אל אחד מצאצאיו, וביקש שילווה אותו אל שוק הבהמות.  –כששמע רבי שמואל את דבריהם, לא התווכח. הוא פטרם לשלום, אולם מיד לאחר שיצאו 

ן, שהמולה של התרגשות השתררה בשוק נוכח ביקורו הנדיר של הצדיק, אשר ביקש לקנות פרה חולבת משובחת, ואף קיבל את מבוקשו על אתר. את מוב

 הסדיר הצדיק בו במקום, ולאחר מכן הורה לשגר את הפרה אל ביתה של אותה אלמנה. –התשלום 

ם של גבאי הצדקה אשר מיהרו להחיש פעמיהם אל ביתו של הצדיק בעודם מביעים השתאותם בפניו: מטבע הדברים, דבר המעשה עשה לו כנפיים, והגיע לאזניה

מדוע החליט בכל זאת לקנות פרה משובחת עבור האלמנה הבלתי נזקקת? ואם לא קיבל את טענתנו, כפי שנראים הדברים על  –"אם קיבל הרבי את טענתנו 

אולם רבי שמואל, ידע  איש מאתנו לא היה מהין להמרות את פיו!". –היה מצווה עלינו לדאוג לאותה אלמנה  מדוע הטריח עצמו אל השוק? הלא אילו –פניהם 

לסמוך עליכם היטב את אשר לפניו, והוא השיב לגבאי הצדקה: "מאחר והבחנתי כי אינכם מתלהבים לקיים מצוה זו, מטעמכם ומנימוקכם, הרי שכבר לא יכולתי 

 שלם כראוי... לפיכך, לא נותרה לי ברירה כי אם לצאת בעצמי אל השוק ולקיים מצוה זו של גמילות חסדים בגופי ממש!".שתעשו את המצוה באופן מו

משפיע השפעה ניכרת על איכות המעשה הנעשה. אם האדם אינו משוכנע מספיק  –ואנו על פי דרכנו למדנו, שהמניע העומד מאחורי מעשיו של האדם 

 הדבר יקבל ביטוי במעשים שנעשים מכוחו של אותו מניע! –ניע אינו בעל ערך מספיק בעיניו בנחיצות המניע, או אם המ

שכן הנה, במדרש מצינו (במד"ר כ"ב, ח'), כי בני ראובן וגד הכריזו בתחילה כי יבנו גדרות צאן למקניהם וערים לטפם, תוך שהם  ומכאן, תשובה לשאלתנו:

הוא תיקן את  –חשיבות רבה יותר למקנה מאשר לטפם ולבני משפחותיהם. לעומת זאת, בתשובתו של משה מקדימים את המקנה לטף, משום שהם ייחסו 

, כלומר, הגישה והעמיד את בני ראובן וגד על סדר העדיפויות הראוי, והבהיר כי בראש ובראשונה עליהם לבנות ערים לטפם, ורק לאחר מכן גדרות לצאנם

 ר את הממון.להציב את הטף בחשיבות רבה יותר מאש

היה המניע הכספי, הממוני, ולשמו הם אכן  –מעתה, חשש משה רבינו, כי המניע שעמד מאחורי נכונותם של בני ראובן וגד להלחם לצידם של בני ישראל 

המניע החדש כבר  –קיבלו על עצמם להלחם. אולם עתה, אחר שהעמידם על סולם הערכים הראוי, והציב את הדאגה לבני המשפחה בראש סולם העדיפויות 

דיפויות לא יפעיל אותם באותה מידה של מחוייבות, והם יתרשלו בקיום התחייבותם. לפיכך, חזר משה כעת והדגיש, כי אף שסולם הערכים השתנה וסדר הע

 עדיין מחוייבים בני ראובן וגד באותה מחוייבות שקיבלו עליהם! –הותאם לו 
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל) "במדבר -"ללמדךמתוך ( 

     לקחת את קרובי משפחתי עמי לנופש ממעשר כספים                 
תם לממן זאת מעצמם. היות וגם אני לא חשבוני, מחמת שאין באפשרועל  –לקראת החופשה, ברצוני לשתף את קרובי משפחתי 'בני תורה', בנופש  :שאלה

השאלה שלי היא, כיון שאני מאוד רוצה  זה צדקה וחסד להוציאם לחופשה. אךיש במשופע בממון, על כן אני רוצה לממן זאת ממעשר כספים, כי לדעתי 
ני בהשתתפותם בחופשתי, שהחופשה שלי עמם יוסיף לי מאוד בחופש שלי, ומשפחתי מאוד חפצה ונהנית מכך, האם מותר לי לממן ממעשר כספים דבר שא

שמותר לאדם ליהנות מהצדקה שנותן, ואם כל הכסף  התשובה היא, ,לגבי ספק שלכם: ת הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"אתשוב מאוד חפץ ונהנה ממנו?
דא שאכן זה גיע לבני תורה, גם אם יש לכם הנאה מכך, הרי זה מותר, כמבואר בשו"ע (יו"ד סי' רנא סי"ב). אלא שלפני שנותנים צדקה עבור נופש, יש לוומ

  צדקה בעבורם לנסוע לנופש, ואולי אתם משוחדים כי אתם רוצים אותם בנופש, ולפעמים לבני תורה חשוב יותר שיהיה להם לחם וחלב בבית.
, ואפשר לתת זאת מכספי צדקה, יש לראות שהנופש יהיה על טהרת הקודש, ולא שהכסף שלכם, ינתן גם לאחר שכבר בררתם שאכן זה חשוב להם מאוד

 (ווי העמודים) לבני תורה כדי להפוך אותם לאחר הנופש שכבר ח"ו לא יהיו... והלוואי שתהיה יציאתם [מהנופש] כביאתם.

יעקב מאיר רבי  הגאונים ואילו. לקבל ממעשר כספים לנופש מותר שליט"א שאם צריכים ורבי אברהם צבי ישראלזוןרבי עמרם פריד  הגאונים וכן הורו
   , שאין לתת ממעשר כספים לצורך נופש.הורוורבי משה שטיין שליט"א שטרן 

 רי

על תחרות הפוכה, הסוס  ראובן ושמעון התווכחו למי ביניהם הסוס המשובח, והחליטו                      
  ?שיגיע אחרון הוא המנצח, וכעת אף אחד לא זז כדי להגיע אחרון. עבר שם אדם והציע רעיון, מה הוא הרעיון

                     היחיד!כל המשפטים מנוגדים זה לזה ולכן רק משפט אחד יכול להיות נכון, ואז כל האחרים יהיו מוטעים. לכן המשפט השישי הוא המשפט הנכון  :התשובה לחידד   .שנלחמו בעצמם (רש"י כז,יז)  תשובה על חידה פר"ש:            
                                                      . לעונים על שתי החידות.2כניסה להגרלה לתושבי פתח תקווה בלבד.  . 1תזכורת: 

        משפחת פרוינדליך לאירוסי הנכד        משפחת צבי כהן לאירוסי הבן               בלקינד להכנס הבן לעול תורה ומצוות משפחת: מרכז העיר                                           
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יָך: ָאֵסף ֶאל ַעּמֶ ְדָיִנים ַאַחר ּתֵ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ מדוע קרויה נקמה    ְנֹקם ִנְקַמת ּבְ
אין זאת אלא בגלל שבעטיים של מדינים חטאו ישראל זו ״נקמת בני ישראל״.

בשטים ונענשו על כך. מכאן שהמחטיא את חברו, לא די שהוא יתן את הדין  
ומדה טובה על שגרם לחברו לחטוא, אלא גם עונשו, שהרי מחמתו לקה הלה.

רצון ה׳, ויפה שעה אחת   מרובה. על אחת כמה וכמה המזכה את חבירו לקיים
בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא, והלה מקבל 
החסד   ידי  על  מזכה רעהו.  של  שכרו  שבעתיים  יגדל  בכך  הרי  נצחי,  שכר 

 הגדול שגמל עם רעהו והנחילו חיי עולם הבא, יזכה אף הוא לחיי נצח. 
 חסמן, אור יהל)  בליי רבי (

 

ְלַמסְ  מֹוָצֵאיֶהם  ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ְכּתֹב  ְלמֹוָצֵאיֶהם:ַויִּ ַמְסֵעיֶהם  ה  ְוֵאּלֶ ה'  י  ּפִ ַעל   ֵעיֶהם 
עיהם״ סמדוע הקדימה התורה תחילה את ״מוצאיהם למשואל המגיד מדובנא ,

בן שאמו מתה ואביו על דרך משל:  ופירש עיהם למוצאיהם״.ס ואחרי כן את ״מ
כאשר התבגר הבן והגיע   רבות ורעות.  ממנה צרות  שניה, סבל  נשא אשה 

ויחסנית. מיהר אביו לגמור    תלמיד חכם לפירקו, נזדמן לו שידוך חשוב עם בת  
את השידוך ושמח שמחה גדולה על שבנו יצא מרשות אשתו הרעה. וזכה 

כאשר יצאו האב ובנו בדרכם להביא השידוך לידי  להשתדך עם בת גדולים.
גמר, שאל הבן את העגלון מדי פעם: כמה פרסאות כבר התרחקנו ממקום 
מגורינו. אולם האב שאל את העגלון: כמה פרסאות התקרבנו למקום מגוריו  
של המחותן. תמה הבן על שאלת האב, המתענין רק במרחק ממקום מגוריו  

: השיב האב לבנואינו מתעניין במרחק שהתרחקו מביתם.  של המחותן וכלל
א אני  את מעלתם  ת  מכיר  ומשתוקק   המחותנים,  אני  ומתגעגע  וחשיבותם, 

נות עוד  כמה  מתעניין  אני  לכן  לראותם,  למקום   רמאד  שנגיע  לפני  לנו 
מגוריהם. אבל אתה הרי אינך מכיר את המחותנים, כל מה שאתה מכיר הוא 

שממנה אתה משתוקק לברוח, לכן אתה מתעניין לדעת רק   הרעהאת אשתי  
משה רבינו אשר ידע והשיג את כך גם ביאור הפסוק.כמה התרחקנו ממנה.

מעלת ארצנו הקדושה והיה כמה ומשתוקק לראותה ולהתענג בזיוה, על כן 
״למסעיהם״. כפרוזדור  רק  בשבילו  ״מוצאיהם״  בני  היו  היינו  ״אלה״,  אולם 

ולהתרחק  לברוח  היה  חפצם  וכל  ישראל  ארץ  במעלת  הכירו  שלא  ישראל, 
והתע  השתעבדו  בה  מצרים  כלנ מארץ  כן  על  היתה   ו.  ״מסעיהם״  תכלית 

 ) טללי אורות- בנאו(המגיד מד להתרחק ממקום יציאתם.״למוצאיהם״,
 

ם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ: הקשרכִּ  רבי  מוסבר ע״י  שבין ה״חנופה״ ל״ארץ״    י ַהּדָ
בספרו ׳׳דרש משה״ כך: כל המלכויות מקפידות על   פיינשטיין זצ״ל  משה  

שפיכות דמים, ובכל חוקי המים נידונים הרוצחים בעונשים חמורים. אף על  
פי כן, ישנו הבדל מהותי בין השקפת התורה על איסור זה, לבין התייחסות 

ואים ברציחה דבר המערער ומקלקל ישובו של משפטי העמים לענין. הגויים ר
עולם, בבחינת: ״אלמלי מוראה איש את רעהו חיים בלעו״ (אבות ג, ב). על  
פי דרך מחשבה מעוותת זו, הם מרשים לעצמם להרוג כל מי שנדמה להם  
העולם.זוהי   את  מתקנים  שבכך  בחושבם  העולם,  ישוב  את  מקלקל  שהוא 

ן גם אין מקפידים כלל על חיי־שעה  הסיבה למלחמות הפורצות בעולם. לכ 
של חולים ולא על חיי אדם זקן, וגם הרופאים בכלל זה. שונה בתכלית מהות 
איסור רציחה עלפי תורתנו הקדושה. איסור התורה הוא מצד חשיבות האדם.  
מידת   ובאותה  להורגו,  אסור  כן  גם  העולם,  לישוב  בו  צורך  שאין  אף  לכן, 

ם החשוב ביותר. גם לגבי שוטה וגם לגבי חומרה שבה נאסר להרוג את האד
מי שלא נותרו לו לחיות אלא שעות מועטות חל האיסור במלא תוקפו, וחייבים 
לחלל שבת עבורו. נמצא שכאשר אחד הורג את חברו מתוך ״השקפה״ שלפי 
דעתו   שכן לפי  כפשוטו,  דעתו הוא מקלקל ישוב העולם הוא מחניף לארץ 

לל האנושות  ולהם אין חפץ בו. וזהו פירוש האדם הוא טפל לארץ דהיינו לכ 
דרך התורה   כדי למלאת רצונם.  שהארץ טפלה   —״חנופה״  לעשות עוול 

עולם   —לאדם   הוא  עצמו  בפני  אדם  וכל  אלוקים,  בצלם  נברא  שהוא 
 לקח טוב) ילקוט .( מלא

יעקב   רביהציפיה לביאת המשיח וגאולת ישראל, היתה בולטת מאוד אצל  
זצ״ל קנייבסקי  קולו   [הסטייפלר]  [ישראל  את  לשמוע  היה  יכול  אחד  כל 

צור ישראל קומה  המתחנן והמרגש קרוב לבכי כשהגיע לפני תפילת י״ח ל״
בעזרת ישראל." בקביעות ממש. במכתבים רבים נהג לסיים: "המצפה לרחמי  

 היה זה המעיללא לבש,    ואותה לו,  הי  מיוחד  מעילשמים ולגאולה שלמה".
בה ביקש להקביל פני משיח. מעיל זה ניתן לו במתנה כמעיל חדש, והחליט 

בו פני משיח! כשבא לנחם אצל משפחת אבלים אחת,   לשמרו בצד להקביל
המתים.  לתחיית  ממש  אנו  קרובים  כי  הרבה,  להצטער  שאין    אמר, 

 ) (תולדות יעקב 
 

דמעות רבות היה מזיל בתפלותיו היתה מן המפורסמות,החפץ חיים    צפייתו של
על דבר המשיח, הרי בכלל מצוה היא לצפות לבואו, הרי חז״ל אומרים שביום  

עה", ואמנם חיבר החפץ חיים בשם זה  הדין יישאל כל יהודי "ציפית לישו 
מיוחד בו הוא מצביע על ערך הציפיה לגאולה למשיח. ו המששמעוקונטרס 

מדבר אודות המשיח, ואימתי לא דיבר בנוגע לזה? נדמה היה כי הנה הנה  
שומעים כבר את פעמי בואו, מדבר היה ברצינות עמוקה שכזו בנעימת בטחון 

לפקפק אף כחוט השערה בהנחה שיש שכזו, עד ששוב לא איפשר למישהו  
אומר   היה  סומא"  "אפילו  ישראל,  גואל  פני  במהרה  לקבל  החפץ להתכונן 

כל חיים   דמשיחא",  בעקבתא  כבר  שרויים  אנו  כי  לראות  מסוגל  הוא  "אף 
עברנו בשחיה  ,הסימנים מעידים על כך כבר, אין זה רחוק כלל, עוד רגע קט  

כב  -על פני ים גועש וסוער   עלינו להיות הגלות, והרינו קרובים  ר לשפתו 
 החפץ חיים חייו ופועלו) (    .מוכנים ומזומנים, "אף על פי שיתמהמה אחכה לו"

 

זכורני בימי נעורי הייתי ילד קטן ונכנסתי בימי  סיפר רבי אליהו לופיאן זצ"ל 
הכנסת הגדול בשעה שתים אחרי    המצרים בין י"ז בתמוז לתשעה באב לבית

ועורכים תיקון   חצות היום, מצאתי בית כנסת מלא אנשים יושבים על הארץ
 לו האנשים, סנדלרים חייטים ונגרים, אנשים פשוטים ידעו חצות. מי היו א

שיש לערוך תיקון חצות ולבכות על חורבן בית מקדשנו בג' השבועות של  
 ) (לב אליהובין המצרים. 

 

 רבי אליהו בער שליט"א. כי רבי נתן ווכטפויגל זצ"ל)  סיפר בנו של המשגיח ( 
וישב פעם היו בתשעה באב באחת מערי קנדה והמשגיח עלה לעלית הגג   

 )(לקט רשימות  כות.היום. קולו נשמע למרחוק בבכיות עצומות שעות ארו  שם כל
 

 

נכנס   המיצרים  בין  ימי  זצ"ל  אברךבתקופת  צוקרמן  מרדכי  רבי  של   לביתו 
שאלו רבי מרדכי: "על מה אתה חושב ובמה אתה   . תלמידו של ה"חפץ חיים

יש הרבה הלכות, לדעת את האסור ואת   ך:האברעסוק בימים אלו?" ענה  
אתה חושב במה  המותר בימים אלו.אמר לו רבי מרדכי בנימה של תוכחה:  

שצריך לדעת את ההלכות על בוריין ולקיימן   ועסוק בימים אלו?! אין ספק 
כתיקונן, אבל אין לשכוח שתכלית כל הלכות האבלות שקבעום חכמים לימים  

מן  אלו   חסר  עיקר  זה,  ובלא  החורבן;  על  הצער  רגש  את  לעורר  נועדה 
את  איבדנו  במועט...  מסתפקים  אנחנו,  שלנו!  החיסרון  "זה  הספר.והוסיף 
הכותל   היום:  לנו  הנשאר  כל  ישראל.  כלל  של  האמיתי  למצב  השאיפות 

פירורים...    -המערבי, קבר רחל, קבר פה וקבר שם; זוהי כל הרוחניות שלנו 
פי ירושלים של פעם? כלפי בית המקדש? צריך לדעת שהיום אין  ומה זה כל

ירושלים, ואין ארץ ישראל, ירושלים זה לא 'ירושלים', ארץ ישראל אינה 'ארץ 
 (יחיד ודורו) ישראל' לעומת מה שהיה צריך להיות".      

 

שך זצ"ל על הרב מפוניבז' זצ"ל אמר: כל ימיו    הרבבהספד אשר נשא מרן  
היה מצפה ומייחל באמונה שלימה לביאת המשיח. רגשי האמונה בערו בו  

ל ישיבת פוניבז', הכין בו  למאוד, עד כי בשעה שרכש את ארון הקודש להיכ 
 ')(לששני כסאות משני צדדיו, ואמר: "אחד למלך המשיח ואחד לאליהו הנביא".
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ַעֶּמיָך: ֶאל ֵּתָאֵסף ַאַחר ַהִּמְדָיִנים ֵמֵאת משיח וגאולת ישראל, היתה בולטת מא ׂשָרֵאל

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן

 מסעי -מטות     



 ז

 
שם בחור ישיבה   המשהו מענין מאד הי  ,סיפרו,בישיבה גדולה אחת בארה"ב  

שותה   ה שבכל לילה לפני שהלך לישון הימוזר,   נוהג לו    יההש   , מתמיד עילוי  
הלכו לשאול    .ולא ידעו מה לעשות,וכמובן שהוא השתכר  ,ארבע כוסות יין  

שיש לבדוק את התפילין הרב  אמר    .עם אותו בחורמה לעשות    ,אחד  לרב
מצא טעות  בודק התפילין  והנה  ,  ואכן נתנו את התפילין שלו לבדיקה  ,שלו

ש   ,גדולה כתוב  היה  במקום  להיות  תזכרו"צריך  היה למען  בתפילין כתוב    " 
  של אותו רב,  "מופתה"כל מי ששמע את הסיפור התפעל מ  ]למען תשכרו[ שלו

שם ש   "ציצית   פרשת"שהרי את    ,שזה לא יתכןשלמד קצת ,הבין  מי    כלאבל  
כל הסיפור הזה  ,וממילא  תפילין  ב  כלללא מכניסים אותה  "  למען תזכרו"כתוב  
 (בזמן הזה).ולא נברא ולא מופת הלא הי

 
הטעם שעל לימוד התורה נאמר שהוא כנגד כולם "כי כל המצות הם מצטרפות 

יצית, אי אפשר לקיים, אלא על ידי לבישת בגד שהוא אל הגשם, כמו מצות צ
גשמי, וכן סוכה ולולב וכהאי גונא כל המצות, לא כן לימוד התורה, שענינו  
תלוי בכח הדיבור שהוא כח פשוט רוחני בלבד, ולכך פעולתו שפועל למעלה 

 ".(שמירת הלשון) נורא עד מאד, ועל כן קדושת תלמוד תורה הוא כנגד כלם
 

לתת לו  גל  יכנסו לביתו של גוי ויאמרו לו שמוסד פלוני זקוק לכסף, הוא מסו
מליון דולר. אבל אם יאמרו לו שיש כאן איזה גוי שזקוק לכסף, הוא יוציא 

דולר ! ... רבע מליון דולר עבור אדם אחד ? ! אין אצלו דבר כזה   5שטר של  
בחור   בהיותי  זכורני  לחלוטין.  שונה  ההתייחסות  יהודים  אצל  זאת,  !לעומת 

אז אברך חשוב מאוד, תלמיד    צעיר, כשהגעתי לראשונה לארץ ישראל, היה
של הרב מבריסק זצ"ל, של"ע קיבל שיתוק. הוא כבר התחיל לחתן  ילדים והיו  
לו חובות גדולים. היה לו לחץ דם גבוה ולפתע הוא נתקף בשבץ. אני זוכר 

ישיבה שלי, בנו של הרב מבריסק זצ"ל,ר' יושע בער,    -שנכנסתי אצל הראש 
לטפל במשפחה, להחזיר חובות", והוספתי ואמרתי לו : "צריכים לאסוף כסף.  

דולר המצב יהיה טוב,רק הקושי הוא מנין להשיג   5000ואמרתי לו שאם ישיגו,
סכום כסף כה גדול.כעבור שלושה חודשים פגשתי אברך אחד שסיפר שנכנס 
לראש ישיבה שלי והתעניין מה נעשה בעניינו של אותו אברך, וראש הישיבה 

ת דולרים, וזה כבר יותר מדי...הידיעה הזאת, שכל  סיפר לו שנאספו כבר רבבו
אדם הוא "עולם מלא" , היא רעיון יהודי צרוף. על המושג הזה שכל אדם הוא  
עולם מלא, יש ליהודים 'פטנט רשום' של מאה אחוז... זה לגמרי שלנו ! אצל 
הגוים יש "עולם", וכל אדם הוא אחוז מסויים מהעולם. כשיש מליון אנשים 

הוא "עולם מלא" זה  ל אדם הוא אחד חלקי מליון. לומר שכל אדם  בעולם, כ 
 (נפש שמשון בעניני אמונה) רעיון יהודי, 

 

המותרים, יהיה יותר חמור    שבישול יחד של שני מאכלים  יתכן  איך  שאלה:
מבישול יחד של שני מאכלים שאחד מהם יש בו איסור ואחד מהם הוא דבר  

 ?המותר

עם חלב של בהמה טהורה נאסר בהנאה ואילו   ,בשר כשראם בישל    תשובה:
בהנאה( מותר  טמאה  בהמה  של  חלב  עם  כשר  בשר  בישל  באכילהאם  )  )לא 

 (דברי חכמים וחידותם) 

 

י ָרֲחקּו ֵמָעָלי   י ָעֶול ּכִ ְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ּבִ   מרן   מעשה שקרה אצלּכֹה ָאַמר ה' ַמה ּמָ
א לפני  נודע  המעשה  זיע״א  חיים  אסיפה החפץ  נקרא  כאשר  שנים  יזה 

ות.  ולהתחזק בשמירת התורה ומצובה  והתכנסות (קאנווענשאן) של בעלי תש 
שקרה אצל החפץ  , אחד מן בעלי דרשנים סיפר בתוך נאומו מעשה ששמע 

חיים בישיבתו בעיר ראדין. היה שם בחור אחד אשר נתפס בעון חילול שבת 
עמו הלכו וסיפרו הדבר   במזיד, השם ישמרנו. כאשר נודע הדבר למטפלים

לרבם בעל החפץ חיים זיע״א, שיורה להם כדת מה לעשות עם בחור ההוא.  
בטוחים היו כי החפץ חיים יזרקנו בחימה גדולה מן הישיבה, ויזהירו שלא 

וה החפץ חיים  יתם צמיהיהין ליתן דריסת רגלו בישיבה ובסביבותיה.אך לת
דבר עמו, הבחור ההוא נכנס  שלא לעשות לו מאומה, אלא שיקראו לו והוא י

ביחידות.   שעה  חצי  כזמן  חיים  החפץ  עם  ושהה  לו,  המיוחד  חדר  לתוך 
הממונים לא ידעו כלל מה דיבר עמו החפץ חיים אך זאת הבחינו אחרי כן 
שלא עברה זמן הרבה ובחור ההוא נהפך לאיש אחר, אשר לא היה ניכר 

את דרשתו, שלמדים  במעשהו כלל למה שהיה מקודם. ובזה סיים בעל הדרשן  
ממעשה זאת מוסר השכל גדול שאסור לרחק שום אדם, רק לכל אחד צריך 
לנהוג במדת התקרבות וזה משפיע ועושה גדולות ונצורות, כמאמר הכתוב 

ימה. כי אילו לא קירבו החפץ חיים, בודאי ח(משלי טו, א) מענה רך ישיב  
ת החפץ חיים עמו היה נהפך לגוי גמור אחרי מעשה כזאת, אך על ידי הנהג

נהפך מן הקצה לקצה ושב בתשובה שלימה, ועוד נתעלה להיות בחור חשוב 
מן המובחרים בישיבה.כאשר סיים בעל הדרשן את דרשתו, עמד איש אחד  

מורי    :" על רגליו וביקש רשות הדיבור, וכאשר ניתן לו, פתח את פיו ואמר
ותדעו כי אני  אגלה לכם עכשיו את חלק הנסתר מן מעשה ההוא,    !ורבותי

על ידי שקירב את   ,הוא אותו התלמיד שהחפץ חיים הפכו לבעל תשובה
לבבי בדרך קירוב וחיזוק.כשמוע הבעל דרשן את דבריו, השתוקק לדעת מה  
דיבר עמו החפץ חיים באותו מחצית שעה, שהפכו מן הקצה אל הקצה, מה  

תאמין  שלא היה בכח של כל המומחים לעשות. היהודי אמר לו תדע כי לא 
מה שאומר לך, מסתמא חושב אתה כי החפץ חיים נתן לי דרשה ארוכה,  
והראה לפני את כל הגיהנם פתוחה תחתי עד שאבדתי את כל שיג וחשק 

כי החפץ חיים לא הוכיח אותי, ולא   ]לעבור עבירה קטן וגדול. לא כן הוא
  דיבר עמי לא משכר גן עדן, ולא מעונש גיהנם. כל דרשתו לא הכילה יותר

וכל   ממילה הדרשה  כל  היה  וזה  פעמים,  הרבה  ושילש  שנה  אשר  אחת 
התוכחה, ותיבה זאת באופן שנאמרה על ידי גאון וקדוש ההוא היא משכה 
אותי והפכה את כל לבי מן הקצה אל הקצה, אותה מילה אחת שחזר עליה  

ת", כן אמר וחזר עליה כאשר מן  בבכל החצי שעה היה תיבת "שבת" "ש 
ונ שפכו  עליה  עיניו  וחזר  המשיך  חיים  והחפץ  דמעות,  נחלי   "שבת"יגרו 

, זה היה די והותר, לראות אותו זקן וצדיק, בוכה כתינוק על חילול "שבת"
שבת של בחור אחד. באותו עת החלטתי בכל עוז לשנות את דרכי, כי זה  
אותי  מענישים  היה  אילו  עושה  שהיה  ממה  יותר  הרבה  לבי  לתוך  חדר 

של   הבכיות  את  ראיתי  כאשר  כי  עלי,  ספק   הצדיקוצועקים  לי  היה  לא 
ל אותו צדיק, ורק אז הרגשתי באמת מה זה נקרא שמירת  באמיתת הכאב ש

במשנתו של הצדיק החפץ חיים זיע״א. וזה היה כח   ,שבת של יהודי פשוט
  (בפיקודיך אשיחה)           .של בכיותיו לשנות אותי מן הקצה אל הקצה

   " "" " 

 "
ל

" " " 

   "" "" 

  " "" 

  .(ר' יהודה החסיד)  לה, שמחת הלב בהשם יתברך  י  שורש התפ   
 המקנא והחמדן: שניהם עיניהם רעה בשל אחרים : ( כתר חוכמה)  

 אל הצדיק אף רחוקים מתקרבים ומן הנבל מתרחקים אלף הקרובים. (דרכי החיים) 
 

ל ל



 "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר"                                         
י: משה רבנו חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה ואחר כך לימד לכל                                                           “   פירש רש         

 ישראל.      
בעיירה אחת היה ראש קהל תקיף אשר משרתו הרמה העבירה אותו על דעתו                                                                
והיה רודף כבוד אם נדמה היה לו כי מי מבני הקהילה אינו חולק לו כבוד כראוי היה                                                                             

 יורד לחייו של אותו האי...                         
השמועה על הנהגותיו של ראש הקהל הגיעה לאוזניו של הצדיק רבי ישראל                                                                 

ין על כן ציווה הרבי על האיש כי יבוא אליו. כאשר בא ראש הקהל לפני הרבי                                                                      ‘ מרוז    
הוכיח אותו הרבי בדברים וכך אמר: בתורה מצינו רק פעם אחת בה חלקו כבוד                                                                     
לנשיא מתי? כאשר משה רבנו לימד את דיני הנדרים חלק כבוד לנשיאים ולמדם                                                                     

 תחילה ורק אחר כך לימד את בני ישראל.                                   
כבוד אחר מדומה אסור הוא בתכלית! ובמיוחד אסור הדבר לראש קהל המשמש                                                                  

 כדוגמה ומופת לבני קהילתו.                           
 

 "ויסעו מקברות התאווה"                       
על הנהגתם של                  -“   סבא משפולי            “   אמר הצדיק רבי אריה לייב ה                               -מתפלא אני           

הבריות: כאשר שיכור משתולל בחוצות העיר שובר והורס כל מה שנקרה בדרכו                                                                    
 עוצרים אותו עד שיתפכח מיינו.                            

גנה המסתובב בלילות בין סמטאותיה של העיר וגונב מכל הבא ליד נתפס                                                                
 באזיקים ומושלך אל בית הסוהר.                              

גזלן המטיל חיתתו על בני העיר פורץ אל הבתים ללא כל מורא ונוטל בכוח הזרוע                                                                         
או באיומים כל דבר ערך מגיעים לו השוטרים ואורבים לו מכל עבר כופתים אותו                                                                        

 ומשליכים אותו אל הצינוק.                        
מתהלך לו רוצח בראש כל חוצות מטייל להנאתו ומפיל חללים                                                      “   סבא   “ והנה אמר ה          

 על ימין ועל שמאל נשמות טובות ותמימות ואיש אינו עוצר בעדו הייתכן הדבר?!                                                                      
 ומי אותו רוצח שפל? שאלו החסידים.                                

 הלוכד ברשת תאוותו רבים וטובים!                                -“ סבא   “ היצר הרע! ענה ה               

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

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

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

  אסתר, שולמית בת איריס 

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

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

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו
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האם עתה שאין צריך ללבוש 

מסיכות אפילו במקום סגור האם 
 צריך לברך על זה שהחיינו

 
הנה נשאלתי האם עתה שאין צריך ללבוש מסיכות 
אפילו במקום סגור האם צריך לברך על זה שהחיינו, 
א  י זילברשטין שליט'' ולענין החיסון הו''ד מרן הגר''
בקונטרס חוסן ישועות (סימן ב)  שיש שמחה על חזרה 
לשגרה, והרבה זקנים ובעלי סיכון יכולים לצאת לביתם, 
שמעיקר הדין הם יכולים לברך ברכת שהחיינו ועדיף 
מהיות טוב יקח פרי חדש ואז יוציא בברכתו גם את 
החיסון. יעו"ש עוד  מה שהביא  שכעי"ז נשאל בחשוקי 
חמד עמ"ס ברכות דף נט ע"ב על אשה שקיבלה גט 
ק שא''א לברך שהליינו,  מבעלה והביאר בשם הגרנ''

 משום שזה לא דבר ממש יעו"ש עוד.
והנה במש"כ הגרי''ז שאין מברכים על גט, אולם י"ל 
דהרי מצינו להרבה פוסקים שכן מברכים ברכת 
שהחיינו על גט, דהנה אף שכדברי הגרנ"ק כן כתב 
להביא בשו"ת אבני דרך ח"ח סימן קפה, יעו"ש עוד 
הרבה מקורות בזה. וכן ראה בספר גם אני אודך 
תשובות הגר"מ גבאי שליט"א מח"ס בית מתתיהו ד"ח, 
בחלק ב' סימן ג' הביא בהא דעת מרן הגר"ח קניבסקי 
שליט"א ששאל למרן הגרח"ק באשה שלא קיבלה גט 
הרבה שנים משום שהבעל סירב ליתן לה גט, אם תברך 
שהחיינו כשתקבל והשיב למה לא, הרי דשייך ברכת 
שהחיינו גם על פורענות כגט, ויעו''ש שהביא הרבה 
פוסקים שכתבו כן וא"כ ה"ה  כאן לפי דעת מרן 
הגרח"ק שליט"א יוכל לברך שהחיינו, על הסרת נזק 
המסיכות שלא היה אפשר לנשום ולהתפלל כראוי. אבל 
אפשר לומר שלפי מה שהורו כמה אחרונים שיש מקום 
לברך שהחיינו על החיסון, א"כ כבר אז יצאו יצא ידי 
חובה, מחמת שע''י זה נגרם שעתה לא צריך מסיכות, 
ואולי מי שלא בירך אז שהחיינו יכול לברך עכשיו, וכ''ז 
כמובן לשיטות שמברכים שהחיינו על גט, אבל כיון 
א לדמותו לגט, וגם כבר בציבור החרדי  ' שאולי א'
הורידו המסיכות לפני הרבה חודשים, וגם עתה אומרים 
שאולי יהיה גל רביעי שיש זן חדש ויש עלייה במספר 
הנדבקים, א''א לברך, ואם רוצה לברך יקח פרי חדש 
ויברך, כדי לצאת ידי ספק של חומר ברכה לבטלה. 
ואולם עתה יש לדון שיכול להיות שיחזרו חזרה את 
עקב  רים  סגו במקומות  המסיכות  עטיית  חובת 
 התפשטות הקורונה, וא''כ לעת עתה אין לברך שהחיינו.

 יוסף אביטבול)‘ (הר

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

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

תשובות

 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 

הכונו! לקראת בין הזמנים יוגרלו פרסים ייחודיים ואטרקציות לקוראי הגיליון | פרטים בקרוב!  



 סיפור לשבת

הסיפור הבא הגיע אל שולחן המערכת והוציא 
 מבין שורותיו מוסר השכל שכדאי להחדיר ללב:

ראשית, ישר כוח ‘. אור השבת’לכבוד מערכת ”
ם  ס ר פ ל י  נ ו צ ר ב  . ם י ק ז ח מ ה ם  י ר ב ד ה ל  ע
באמצעותכם סיפור השגחה נדיר שאירע עימי 

 בשנה האחרונה.
 וכך מתגלגל הסיפור.”
הסיפור שלי התרחש קצת לפני  ”

פורים. אני בתור צלם אירועים, היה לי 
באותו יום  שצלמתי  אירועים  שני 
הקיפול.  זמן  מגיע  הערב  ובסוף 
פלאשים  וד  הצי כל  את  מפרקים 
ומתחלק   . ועוד. חצובות  מטריות 
לשלוש חלקים. תיק למצלמה ועוד 
לזה, ותיק עבור  דברים הקשורים 
החצובות, ומזוודה אחת לפלאשים 

 רקע ועוד. 
ם ”   ל ו א ה מ ם  י א צ ו י ו  נ ח נ א

לאוטובוס עד לבית. כשהגעתי לבית 
אני מגלה שהתיק עם המצלמה ועוד 
בפנים איננו (מדובר  שהיו  דברים 

ש''ח). ניסינו  24000בשווי של לפחות 
לחזור לאולם אולי זה נפל בדרך אולי 
באולם, וגם על האפשרות  נשכח 

 שיתכן והתיק נגנב גם כן חשבנו.
לא ”  נמצא  לא  כבר  למעשה 

באולם ולא בתחנה. שהיה לי גם צד כזה שיתכן 
שנפל לי בדרך, בזמן שעלינו על האוטובוס. היה לי 
עגלה שעליו שמתי תיק החצובה ומעל זה את 
התיק של המצלמה. ובדרך עלייה התגלש לי התיק 
של החצובה ולא שמתי לב לתיק של המצלמה 
שכנראה גם נפלה (דבר שלא הייתי רגיל בו לשים 

 את התיק של המצלמה מעל התיק של החצובות).
מפה לשם עשיתי את הסגולה הראשונה ” 

אמרתי אם אני ימצא את התיק אני יתרום לצדקה 
עד חומש למתן בסתר ממה שהייתי אמור להרוויח 

 באותו יום. 
לתלות ”  בינתיים  התחלתי  לזה  במקביל 

מודעות שם באזור, ומשום מה לא קבלתי אפילו 
טלפון אחד. כמה ימים הלכתי לשם לבדוק אולי 

 מישהו שם מודעה וגם זה לא קרה. 
עד שיום אחד הייתה לי הצעה מצד אחד ”  

המשפחות שאולי אני יבדוק במצלמות אבטחה 
באזור, ולא מצאתי שום מידע בעניין. כשספרתי 
את זה לאחי, בהתחלה הוא חשב אולי לעזור לי 
שאני יכול  להתרים את המשפחה כדי  כספית 

 לפחות להתחיל לשקם את עצמי. 
באחד ”  ראיתי  שבת  במוצאי  משמיים  אך 

העלונים המחולקים בקרית ספר את הסגולה של 
מתיה בן חרש שמועיל לכל דבר. תוכן הסגולה היא 

נרות ולהבטיח לפרסם את  18שמדליקים סך הכל 
הנס. ועל כל נר בנפרד שמדליקים אומרים לזכות 
מתיה בן חרש ואמרים פרק פו ועוברים לנר הבאה 

ואומרים לזכות מתיה בן חרש ופרק פו. וכן הלאה 
נרות דולקים, לאחר מכן אומרים   18-עד שכל ה 

פרק קיט אותיות ק'ר'ע ש'ט'ן ואת הבקשה הרצויה 
 וכך עשיתי. 

קרוביי ומכריי לא התייאשו בעליל ובתענית ” 
שאומרים  לי להגיד את המזמור  אסתר הציעו 
בפורים (למנצח על אילת השחר...) ובפורים כמובן 
התפללתי על זה מכל הלב. כידוע 

 ליום סגולה שהתפילות מתקבלות. 
למחרת אחי אמר לי שיש לו אחיין ” 

מצד אשתו שיש לו קצת קשר אם 
לנסות אולי יש  המשטרה אפשר 
להם מידע. כי אם לא החזירו לך עד 
עכשיו כנראה מי שמצא את זה לקח 

 את זה לעצמו. 
חפץ ”  אמרתי לעצמי אם זה היה 

חשוד אצלנו בארץ ישראל כבר היו 
מפוצצים את זה. ואם זה נגנב אין לי 
ן  כי אי באמת נגנב  שזה  הוכחות 
לעזור  שיכולים  באזור  מצלמות 
י  ת ר ש תק ה ן  כ ה  ש מע ל  . ן י י נ בע
למשטרה (בגדר לא יזיק כי מצדי זה 
היה הסיכוי האחרון שאני יכול לקבל 
את זה בחזרה) רק התחלתי לפרט 

 לו את הסיבה שאני מתקשר.
כאן אוכל להגיד שמעט הופתעתי ” 

כי מיד הוא אמר לי: אתה אולי צלם אמרתי לו כן, 
והוא מצידו אומר לי נדמה לי שיש כזה תיק אצלנו 
מדבר אליו. תתקשר אלי עוד  שאתה  בתחנה 

 . 16:00הפעם אחר הצהריים בשעה 
כשהגיע השעה הוא אמר שאפשר לבוא ” 

לתחנה לקחת את התיק. באתי לתחנה אמרו לי 
בהתחלה איחרתי המחלקת אבדות סגור כעת 
תבוא מחר. אמרתי להם איש פלוני שאחראי על 

 האזור אמר לי שאתם תחכו לי. 
את כל ”  להם  להביא  הייתי צריך  בקיצור 

הפרטים התחיל מתעודת זהות, תעודת חיסון 
ועוד ... ואחרי זה לחכות לאישור כניסה לשטח. 
ואחרי זה שהגעתי למחלקת אבדות היה נשאר לי 
רק להביא פרטים על התיק ומה שהיה בתוכו. 
וכשהכל תואם הסכימו לתת לי את התיק וכמובן 
גם הביאו דף אם הפירוט איך זה הגיע אליהם היה 
כחפץ  הוגדר  בשורה הראשונה החפץ  רשום 

 חשוד . 
בתחילה לא האמנתי למראה עיני, גם שלא ”  

היה חסר בו כלום, ואיזה נס איך לא חשבו לפוצץ 
 אותו? 
ואתם שואלים מהי התשובה לשאלה הכל כך  ”

מסקרנת הזאת, הרי שהתשובה היא: הסגולות 
והתפילות עשו את שלהם. וכמובן מיד אמרתי 
מזמור לתודה. ולמחרת עשיתי סעודת הודיה עם 

 כל האחים.

למחרת אחי ”
אמר לי שיש 
לו אחיין מצד 
אשתו שיש לו 
קצת קשר אם 

המשטרה 
אפשר לנסות 
אולי יש להם 

 “מידע

 והוי גולה למקום תורה

סוף זמן קיץ כמו שאמרנו, ובאנו בין השורות לעסוק 
בכל הנושאים התלויים והמובנים מכך. אחת הבעיות 
העיקריות שאינם מדברות לכולם אלא לחלק זעיר ביותר 
בין חלקי בחורי הישיבות הם הדילמה בסוף זמן, האם 
כדאי לעבור לישיבה לתקופה קצרה של חיזוק, אם כן 
האם זה נכון בשלב הזה, והאם עדיף לעבור לצמיתות 

 ואם כן לאיזה סגנון עדיף לקרוץ ומאיזה סגנון לסלוד.
ראשית כל חשוב לציין: אין חובה בכח לחפש ישיבה 
בזמן שקנית מעמד בחברת השיעור, וכן בזמן שקנית 
קניינים חשובים ואיתנים בלימוד ובהתעלות בכל 
התחומים ובכל הכוחות נפש הטמונים בך. הבעיה 
מתחילה ואולי גם שייכת רק לאלו שהפוטנציאל שלהם 
לא מנוצל היטב באותה ישיבה בהם הם לומדים. בין אם 
זה במעמד החברתי ובין אם זה במעמד הרוחני והבניה 

 העצמית. 
נסביר. בחור לומד בישיבה פלונית ויודע (לא מספיק 
מרגיש) שמסיבה כזו או אחרת אינו מנצל את מיטב 
כוחותיו ויכולותיו בלימוד ובהשקעה בבניה ובקנין 
האישי שלו, או לחילופין הוא נמצא בשיעור ומרגיש 
צדדי במיוחד קשה לו להכנס לחברה או לחילופין 
החברה מקשה עליו להכנס ולהמנות על שורותיה הרי 
שאין מצווה לשרוד בישיבה. בחור צריך להנות בישיבה 
לא להסתדר בישיבה, האסון הגדול ביותר הוא לבזבז 
את הזמן בישיבה הגדולה, שכל רגע ורגע הוא חשוב 
במיוחד לבניה העצמית של הבחור, ובמקום זה הוא 
אומר לעצמו אין לי כח להתרוצץ בין ישיבות אלא 
לשרוד את הקיבוץ וכמובן משם להקים בית נאמן 

 בישראל. אין לך טעות והרס יותר גדול מזה.
יבוא השואל וישאל, אני מפחד לעבור ישיבה מי יודע 
מה יהיה לי שם, אם אסתדר יותר ממקומי הנוכחי, או 
חלילה יוגרע מצבי. בשביל השאלות הללו יש את צוות 
הישיבה חשוב מאוד להתייעץ עמם בכל מהלך כזה או 
אחר לשטוח בפניהם את הטענות ואת הספקות להסביר 
להם שהרצון והשאיפה היא לגדול והבעיה שהסגנון או 
החברה או האווירה וכו' לא מתאימה ולא ממלאת את 
הסיפוק בעבודת הבורא יתברך. וכמובן מניסיון הצוות 
בוודאי שתבוא הצעה כזאת או אחרת שללא ספק הם 
אשר יביאו את מקסימום ניצול הכוחות שאפשר בכדי 
לגדול ולצמוח לתלמיד חכם בישראל עם כל הכלים 

 והברע'ן.
לאיזה ישיבה מומלץ לעבור? ראשית, לאחרונה קמו 
וקמים ישיבות קיבוץ למיניהם שרובם או חלקים מהם 
רוח חכמים אינם נוחה מההתנהלות ומצב הרוחניות 
והיראת שמים בין כותלי הישיבה. ולכן חשוב לתת דגש 
. כן  ישיבה' ולעבור לישיבה שאין בה כלום חוץ מ'
'ישיבה'. לבוא לבדוק לחקור וכמובן לקוות שהיא זאת 
שתתאים לך שלא חלילה יהווה כנקודת הנפילה של בן 
הישיבה שכל מטרתו לגדול ולצמוח בתורה וביראת 

 שמים.
ושוב, בכל שלב של התאמה וספיקות חשוב לשתף 
את צוות הישיבה, או בן משפחה שיודע ויורד לעומק 
העניין ובטוח שתקלה לא תצא מתחת לידי העושים 

 לשם שמים למטרת הגדלת תורה והאדרת.

פורר ללששבבת ס



רבבות ציינו לפני שבועיים את יום ההילולא 
הקדוש ‘  אור החיים ‘ של רבי חיים בן עטר בעל ה 

א, וגם כמות העולים והמתפללים על ציונו “ זיע 
שנה למרות כל הניסיונות  הקדוש היה כבכל 
לעצור ולמנוע את העליה לציון הקדוש, אך הוכח 
שעם ישראל רואה בצדיקים את צינור הישועות 

 הישיר לבורא עולם.
הסיפור הבא סיפר בעל הנס שנכח בציון של 

האור החיים הקדוש, סיפור שצמרר 
עשרות וריגש את כל מי שרק שמע 
אפילו חלקים ממנו. הסיפור המלא 

 מובא לפניכם:
נולד לנו בן, ילד חמוד, באופן ” 

בריא אך נולד עם   שרירים ’ כללי 
‘) גמישות יתר ’ (מה שנקרא  ‘  רפויים 

ישפיע  שזה  ו  לנ אמרו  הרופאים 
ישירות על כל התפתחות פעילות 
הגוף שלו, אכילה, ישיבה, הליכה 
שהכל יהיה איטי במיוחד, והוסיפו 
שזה עלול לפגוע  להפחיד אותנו, 

 במוח ובזיכרון שלו.
ואכן ההתפתחות שלו הייתה ” 

קשה מאוד, ואחרי כל פסיעה שהיה 
הולך היה נופל, וגם לשבת בצורה 
יציבה לא יכל בשום פנים ואופן, וגם 
לעמוד במקום אחד לא יכל יותר מדי, 

 כי לאחר כמה רגעים הוא היה פשוט נופל.
אחרי תקופה, בזמן שכל ילד מתחיל להביע ” 

גם זה לא ‘  אמא ‘, ’ אבא ’ ולדבר מילים ספורות כמו  
זכינו לשמוע, וכשהיה כבר יותר משנה היה אומר 

 רק שברירי מילים.
יש לנו אפשרות כלכלית, ושפכנו ‘  ברוך ה ” 

אלפי שקלים עבור טובי הרופאים והמטפלים 
למיניהם בכמה מקומות בעולם, וסיירנו בכמה 
בתי חולים לסוגיהם, וגם לרבות טיפולים רגשיים, 
וטיפולים דרך המוח ובסגנונות ההם, וכל זה לא 
הועיל בכלום. והמצב נשאר כמות שהוא, ואולי 

 מעט שינוי אך לרעה, לא עלינו.
בינתיים שמענו על רופא גדול בבריסל, ” 

מיוחד למקרים אלו ומטפל ‘  אוסתרופט ’ שהוא  
דרך המוח, העברנו אליו את כל החומר הרפואי 
של הילד, ואחרי שעבר על כל הבדיקות והחוות 
דעת שהיה לנו מהרופאים בארץ, אמר שהוא יכול 
לטפל ובעוד שנה יתחילו לראות תוצאות טובות. 
חששתי מאוד בנפשי, אך מחוסר ברירה, הזמנו 

בתמוז, וכמובן ‘ תור אליו ונקבע לנו תור לתאריך כ
שלמנו על כרטיסי טיסה ומלון במחירים גבוהים 
במיוחד. אבל מה לא עושים בשביל הבריאות של 

 הילדים.
כמה ימים לפני הטיסה, שפכתי את ליבי ” 

לי: הנה בעוד שבוע  לפני אחד מידידיי, ואמר 
ההילולא של האור החיים הקדוש, קום תעלה 
לציון הקדוש ותקבל על עצמך איזה קבלה טובה 

לעילוי נשמתו של הצדיק, ותראה ישועה. ברגע 
הראשון לא היה לי חשק, ובדרך לציון שהייתה 
איטית ומפרכת, היה לי קצת הרהורי חרטה, מדוע 

 אני שורף זמן כל כך יקר.
הגעתי לציון הקדוש בשברון לב, וקיבלתי ” 

על עצמי, שבמשך ארבעת השבועות הקרובים 
אסיים כל שבוע בלי נדר את כל פירוש האור 

ואף קיבלתי על עצמי  -החיים הקדוש על הפרשה
ה  ל ו ג ס ה ת  צ פ ה ן  ע מ ל ל  ו ע פ ל
המיוחדת הזאת ואכן פרסמתי לכל  
מכריי וידידיי שיקחו על עצמם גם 
כן ללמוד את פירוש האור החיים 
סגולה  שזו  התורה  על  הקדוש 
מיוחדת ביותר ומעבר לכך זכות 
גדולה לעסוק בתורתו של הצדיק 

 בעל האור החיים הקדוש.
מכן בשבת ”  והנה יומיים לאחר 

קודש, אני רואה מחזה פלאי לנגד 
עיניי, שבני הולך כמה פסיעות בלי 
לשמוע  ליפול, וגם הייתי המום 
אותו קורא לנו אמנם באיטיות יותר 

 ‘.אמא‘ ’אבא’ -משאר ילדים
במוצאי שבת, יום לפני הטיסה, ” 

ת  צ ע י  פ ל  ע י  ת ע ד ב י  ת ר מ ג
הרופאים שאין צורך כרגע לטוס 
ו  ר מ א ת  ח פ ש מ ך  א  , ל ס י ר ב ל
מקסימום תיסע לנופש בבריסל, כי חבל על דמי 
ביטול הכרטיסים והמלון. ואכן נסענו לבריסל, 
והלכנו ישירות לרופא שהזכרתי, והוא היה המום 
למראי עיניו, והפטיר שאינו מכיר לזה הסבר על פי 

 דרך הרפואה.
מאז ועד היום המצב משתפר והולך, וברוך ” 

, 100%ההליכה והיציבות הגופנית שלו הם  ‘  ה 
לומר  בדיבור עדיין צריך ישועה, אבל אפשר 

 כבר מדבר כשאר הילדים. 90%ש
אני ממשיך בכל הכוח ללמוד כל שבוע את ” 

כל פירוש האור החיים הקדוש על הפרשה ופועל 
הקדושה,  למען הפצת תורתו  רב  ן  בממו אף 
ובעיקר למען הפצת הסגולה היקר הזאת שעזרה 
לי והצילה לי את הבן ומנעה ממנו טיפול רפואי 
כל  ו  ממנ נחסך  וכמובן  ומפרך,  יגע  מי ארוך 
שהיינו צריכים  הטרטור וההוצאות הכספיות 
להוציא עבור להחזירו למוטב ויהיה כאחד האדם 

 ללא כל בעיות רפואיות.
שמכריי באים לשאול אותי על כך שהסגולה ” 

כמעט ולא ניתנת לביצוע, לשבת ולסיים בכל 
שבוע את כל פירוש האור החיים הקדוש זה שעות 
ארוכות שצריך לשבת ולהתנתק מכל העולם 

‘, אור החיים ’ ופשוט להיות סביב דבר אחד ששמו:  
כל  מאשר  עדיף  זה  להם:  אומר  מצידי  י  ואנ
הסיבוכים והסיבובים סביב הבתי חולים וההוצאות 
מצידם  הם  וכמובן  בכך.  הכרוכות  הכספיות 

 מסכימים ומאשרים את העניין. 

 סיפור לשבת

הרופאים 
אמרו לנו שזה 

ישפיע 
ישירות על כל 

התפתחות 
פעילות הגוף 
שלו, אכילה, 

 ישיבה, הליכה 

ידוע שבכח האש   -‘ ילקוט לקח טוב ’ כתב בספר  
‘ לטהר ולהכשיר את הכלי שנבלע בן איסור. אפי 

בליעה שאין מועילה לה הגעלה במים רותחים, ליבון 
 באש מועיל לה.

הלא כה דברי ” גם התורה הקדושה, שנאמר עליה  
יש בכחה להסיר מנפש האדם את ‘“  כאש נאום ה 

כוחות הטומאה הבולעים בה. וזה מה שאמר התנא: 
ו) ממש כמו “ (אבות פ “  ומכשרתו להיות צדיק ” 

 הכשרת כלים.

בהקדמתו לספר ‘  חפץ חיים ‘ רעיון זה, אומר ה 
רמוז גם בפסוקי הפרשה של   -“ ליקוטי הלכות ” 

‘. וגו “  זאת חוקת התורה... ” הגעלת כלים. נאמר כאן  
והדברים צריכים ביאור: הרי פרשת הגעלה היא דבר 

ל  כ ה  . ו ב י י ח מ ל  שהשכ
‘, כבלעו כך פולטו ‘מבינים ש

אם הבליעה אינה חזקה כל 
ע  ע  ל ב נ ש ן  ו ג כ  , ך י “ כ

ה  ל ע ג ה ב י  ד  , ה ח ת ר ה
ברותחין, וכאשר הבליעה 

ע  י האש, יש צורך “ היא 
י האש “ בהכשרה הנעשית ע 

כ נקרא “ דווקא. מדוע א 
 העניין בפסוק בשם חוקה?

על פי האמור יש לומר 
שהתורה באה לרמוז לנו כאן על העניין הנוסף 

 י התורה.“הנעשית ע“ ההגלעה” -שבפרשה זו

התורה דומה למקווה מים המטהר את הטומאה 
הרבה אשמה ‘  המרחפת על נפש האדם מבחוץ, ואפי 

ונטמאו כל אברי נפשו מבפנים ומבחוץ, עליו 
להרבות בעסק התורה שנמשלה לאש, וזה יועיל לו 
להכשיר את נפשו ולפלוט ממנה את כל כוחות 
הטומאה המובלעים בה. וכדאיתא במדרש תנחומא, 
אם חטא האדם ונתחייב מיתה לשמיים מה יעשה 
ויחיה אם למוד לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים. 
ואם דף אחד, ישנה שני דפין. [ברם אין זה אלא 
לאחר ששב מדרכו הרעה שאם לא שב, הרי הוא 
כטובל ושרץ בידו. כמו שלא מועילה הגעלה קודם 

 שהסירו הלכלוך שבעין].

לכן כאשר בא אלעזר הכהן לומר לישראל פרשת 
כלומר, כל “  זאת חוקת התורה ” הגעלה הקדים ואמר  

י התורה, “ הפרשה הזאת רומזת להגעלה הנעשית ע 
שלעיתים מועילה לאדם כמו מקווה, ולעיתים כמו 

י האש. הכל תלוי במידת הדבקות האדם “ הכשר ע 
 בתורה הקדושה.

 

 כי הם חיינו

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, ”
את משה: אך את הזהב ‘ זאת חוקת התורה אשר צווה ה

ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת 
העפרת: כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך 

דמי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו 
כג)-(במדבר לא, כא“ במים  

הרי פרשת 
הגעלה היא דבר 
שהשכל מחייבו. 
הכל מבינים 
שכבלעו כך 
פולטו, אם 
הבליעה אינה 
חזקה כל כך, כגון 
שנבלע על ידי 
הרתחה, די 
 בהגעלה ברותחין

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



בנו של ראש הישיבה הרה"ג ר' גבריאל טולדנו זצ"ל, מספר על הרב שהיה חולה במחלה רח"ל, והגיע 
לבזיונות גדולים בשיעוריו האחרונים שמסר בישיבה, וכשלחץ עליו בנו שילך למומחה שיש אחוזי 
הצלחה גבוהים שניתוחו יתליח, רק סיכון נמוך קיים שהמוח יפגע. הזדעק רה"י ואמר נחרצות: אם 
המוח יפגע לא אוכל ללמוד, ובלי תורה למה לי חיים? לכן העדיף להמשיך לחיות בבזיונות נוראיים 

 ובלבד שעוד יוכל להיות שקוע בלימוד. וכאשר גם זה נמנע ממנו היה בבחינת 'טוב מותי מחיי'. 
 

לאחרונה פורסם סיפור על אחד שאביו ניצול שואה אוהב הכי הרבה את תפילת 'יקום פורקן מן 
שמיא', כששאלתי אותו מה המיוחד דוקא בה? השיב שבשנות הזעם נכנסו הגרמנים לעיירתו בצ'כיה, 
ומאחר והוא נראה כמו ארי, בלונדיני עם עינים כחולות, שאלוהו: יהודי? והשיבם לא, אני יווני. אמר לו 

בבוקר מגיע משלוח מסלוניקי, ואז נבדוק איך   6:00-הקצין אתה נלווה אליי למחנה אושויץ, ומחר ב 
כדור בראש! כל הלילה לא עצם עין רק התפלל.   –אתה מדבר יוונית, אם ימצא ששקרת, אחת דתך  

מוקדם השכם בבוקר הגיע הקצין והביאו לתחנה, בשעה היעודה הגיעה הרכבת מסלוניקי, וחיש מהר 
הורד אחד מנוסעיה וקיבל פקודה, דבר ביוונית עם איש זה! התעשת היהודי הנבחן וצעק לעבר 
הסלוניקי: 'יקום פורקן מן שמיא', היווני [שהתברר שהוא יהודי דובר יוונית]  תפס מיד מה קורה 
והשיבו: 'חינא וחסדא ורחמי', לעומתו מצטט הראשון קטע הבא והשני מתקדם לקטע שאחריו. 
בשמוע הגרמני ימ"ש שפה לא מוכרת שאינה עברית או אידיש, חשב שארמית זו כנראה שייכת 
ליוונית [עכ"פ בסלוניקי], ושחררו. עתה אתה מבין מדוע אבי אוהב מאוד תפילה זו בדווקא, סיים 

 הנהג.
 

מעשה נורא של סופר ידוע שהיה בקשר עם בעל מפעל שולחנות 'ינאי', [שולחן מיוחד לסופרי 
סת"ם], ואחרי שעבר דירה מאזור המרכז לצפון הארץ, הגיע לביקור, וכשמקבלים אותו כולם במאור 
פנים, שואל את המנהל: והיכן הפועל הערבי המסור שלך מחמוד אביב? לוקח אותו המנהל למשרד 
ומוציא תמונה בה מצולם קבר עם כיתוב 'לע"נ מחמוד אביב', והרי ערבי הוא, נזדעק הסופר, ובכלל 
מתי הוא מת? התחיל המנהל לספר לו על כך שארגון החמס לחץ על מחמוד שיהרוג את מנהל 

היהודי העשיר והמצליח, וכשלא עשה זאת אחרי הרבה התראות, הכו אותו קשות, וכשלא  –העבודה 
עזרו המכות, הפשיטו אותו ותלו צמיג גדול מעליו והבעירוהו, כך שנטף הצמיג על גופו החשוף בעינוים 
נוראים. גם זה לא עזר, ואז ירו בברכיו ונתנו לו למות מיסורים ואובדן דם עד צאת נפשו. כ"כ התמסר 
הערבי הזה אלי שהרגשתי מחויבות לפרנס את ב"ב ולקוברו עם מצבה מכובדת. הוסיף לשאול 
הסופר מה לדעת המנהל הזכות ששמרה עליו בחיים? השיב הוא על אתר, אשתו של מחמוד יהודיה, 

 והשתדלתי למול את כל בניו בזמן כדת משה וישראל, כנראה זכות המילה עמדה לי.
 

בישיבת וולוז'ין דאגו להעביר שוחד פעם בשנה לפקיד השליח כדי לבטל גזירת המדינה להכניס 
לימודי חול, ובשנה אחת הודיע השר בעצמו שהוא מגיע לביקורת זו, דילמה אחזה ברבני הישיבה מה 

הגר"ח מבריסק שנכנס ללמד בישיבה ביקש את הכסף …  עושים, אבוי אם יתנו, ואוי ואבוי אם לא  
ואמר שהוא ידאג להעביר בחכמה. לאחר שקבע פגישה עימו, נכנס הגר"ח עטוף במעיל צעיף ומגפים 
אע"פ שהיה זה בעיצומי יומי אוגוסט. לתדהמת השר לרב למה נראה כך, ביאר הגאון שסבתא שלו ז"ל 
נתגלתה בחלום וגילתה אוזנו שמגיע הערב גל כפור עם עננים וגשם חזק ירד. צחק השר ואמר: אלו 
דברי הבל, מתי לאחרונה קרה כדבר הזה? והרב בשלו, היא אף פעם לא הכזיבה בחייה, וגדולים 
צדיקים במיתתם יותר. רצונך להתערב על סכום עצום, הציע הרב? וכך הוה, בערב לאחר שכמובן לא 
ירד גשם העביר הרב לשר את הכסף כשהוא מודיע מיד לישיבה להסדיר עם השר ענין הלימודים, וזה 

 פעל הפלא ופלא. 

 סיפורים מחזקים  
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ע
היאך אלישע קירב עצמו למיתה בשביל 

 מצות הנחת תפילין?
הגמרא במסכת שבת (מט.) מספרת שפעם אחת גזרה מלכות 
רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את 
מוחו והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק, ראהו קסדור אחד רץ 
מפניו ורץ אחריו וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו, 
אמר לו מה זה בידך אמר לו כנפי יונה, פשט את ידו ונמצאו 
כנפי יונה, לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפים. ומבארת 
הגמרא שהטעם שבחר אלישע להשיבו שבידיו כנפי יונה 
דוקא ולא שאר עופות, משום שנמשלה כנסת ישראל ליונה 
שנא' "כנפי יונה נחפה בכסף" מה יונה כנפיה מגינות עליה, אף 

 ישראל מצוות מגינות עליהן.
ומבואר בתוספות (ד"ה נטלם מראשו) שאלישע לא היה 
מחוייב למסור את נפשו על קיום מצות תפילין, שאע"ג 
שבסנהדרין (עד:) אמרו שבשעת גזירת המלכות אפילו על 
מצוה קלה יהרג ואל יעבור כמו ערקתא דמסאנא, כלומר 
שרוך הנעל, שאם דרך הנכרים לקשור כך ודרך ישראל בענין 
אחר, היינו משום שבשינוי ערקתא מתנהג כעכו"ם ודומה 
שמוציא עצמו מכלל ישראל, אבל כאן במה שאין לו תפילין 
בראשו שעה אחת אינו עושה כלום שהרי הרבה מישראל 
שאין להם תפילין כמותו, כלומר בכל שעה. וכן מבואר 
ברמ"א (יו"ד הל' עבודת כוכבים סי' קנ"ז ס"א) שפסק על פי 
הר"ן (פרק במה טומנין) והנמוקי יוסף (פרק בן סורר ומורה) 
שכל החיוב למסור נפשו על המצוות בשעת גזירת המלכות, 
היינו דוקא אם רוצים להעבירו במצות לא תעשה, אבל אם 
גזרו גזירה שלא לקיים מצות עשה אין צריך לקיימו וליהרג. 

 וביטול מצות מצה הוי בשב ואל תעשה. 
ומעתה צ"ע היאך היה אלישע מניח את התפילין ויוצא לשוק 
בשעת גזירת המלכות וסיכן עצמו, והלא אסור לאדם להביא 

 את עצמו לידי סכנה?
 יישוב א'

 בשעת גזירת מלכות רשאי למסור נפשו גם על מצוות עשה
י"ל שכיון שהיה זה בשעת גזירת המלכות מותר היה למסור 
נפשו על קיום המצוות, ואפילו במצות עשה, שלמרות שאינו 
מחוייב למסור נפשו במצות עשה, מכל מקום רשאי, והיה 
שח"ו לא תשתכח מצות תפילין  אלישע עושה כן כדי 
מישראל, וכמו שכתבו התוספות (ד"ה כאלישע), שמצות 
תפילין היתה רפויה וכדי לחזק מצותה מסר נפשו עליה, 
שכאשר ראו הכל שאלישע מוסר נפשו על מצות תפילין 
התחזקו הכל במצותה, שכל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה 

 בשעת גזירת המלכות עדיין היא קיימת בידם (עיין שבת ל.).
 יישוב ב'

 גדול הדור רשאי למסור נפשו על קיום המצוות לסייג וגדר
עי"ל על פי מה שכתב הריטב"א בחי' לכתובות (יט.) שודאי 
כל מה שאמרו חכמים יעבור ואל יהרג דאין לו ליהרג 
ומתחייב בנפשו אם נהרג, מכל מקום אם היה גדול הדור 
ועושה כך לצורך סייג הדור, כמו עובדא דחנניה מישאל 
ועזריה שהשליכו עצמן לכבשן האש בזה לא נאמר מתחייב 
בנפשו, והרי זה רשאי למסור נפשו. ורבינו צדוק הכהן 
מלובלין ז"ל בספרו אוצר המלך (על הרמב"ם יסוד"ה פ"ה ה"ד) 
הביא כמה ראיות לדבר שאדם גדול מותר לו להחמיר על 
עצמו, ושכן כתב הכסף משנה (שם) בשם הנימוקי יוסף שאף 
הרמב"ם מודה שאדם גדול וחסיד וירא שמים רשאי לקדש 
השם. ולפי"ז מיושב מעשה זה של אלישע שמסר נפשו על 
מצות תפילין, כי גם אם לא אירע הדבר בשעת גזירת מלכות 
ממש, מכל מקום כיון שהיה גדול הדור ומסר נפשו לסייג וגדר 

 הדבר מותר.
 יישוב ג'

בטוח היה בנס לפי שדקדק בתפילין בקדושה וטהרה כמלאכי 
 השרת

עי"ל שהיה אלישע בטוח בעצמו שיעשה לו נס לפי שהיה 
מקפיד ומדקדק לקיים מצות התפילין בגוף נקי, וכן נראה 
מדברי רבינו תם בספר הישר (סימן תרע"ה) על דברי הגמרא 
שתפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים, שכתב "כלומר 
אם האדם רוצה שיעשה לו נס כמו שנעשה לאלישע, צריך 
להיות לו גוף נקי כאלישע בעל כנפים". והיינו שהמקיים מצות 
תפילין כהלכתה ובדקדוק וניקיון וטהרת הלב גדול מובטח לו 
שיעשה לו נס, וזה הטעם שנעשה לאלישע הנס. ולכן יש 
לומר שיודע היה אלישע רז זה, והיה סמוך ובטוח שיעשה לו 
נס כאמור, ויש להוסיף שכן משמע בגמרא במה שביארו 
שבדווקא השיב אלישע לאותו קסדור שהיו בידיו כנפי יונה, 

 מפני שסומך היה שהמצוות מגינות על ישראל ככנפי יונה.
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בזוכ בפרסים!!זוכים בכל שבוע 
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 לחידה השבועית
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 שלוחה
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 אור התורה בלעדי לקו 

 הקו מתעדכן תמיד!
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                                                                                          בס"ד

 

 בנים בארץ ישראל
 

בפרשתנו מסופר שבני גד ובני ראובן ביקשו לקבל את עבר הירדן, אך משה רבנו לא נתן להם לסיים את 
תניאון את לב בני ישראל מעבור את הארץ", ודימה אותם למרגלים דיבורם, ותקף אותם בחריפות רבה "ולמה 

הרי ידוע שמשה רבנו כעס בשלשה מקומות יש לשאול ו ."והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים"
 ונענש, ואילו כאן לא נחשבה תגובתו לכעס. והדבר אומר דרשני.

ללכת לפניהם לצאת למלחמה יחד עם ישראל ולהחלץ חושים ומה גם שבתשובתם למשה, הם היו מוכנים 
אם כן היו להיפך  .מה שמשה רבנו לא ביקש מהםולהשאר עם ישראל עד שיזכו לירושה וישיבה בארץ ישראל, 

 ?הקשים שאמר כלפיהם מהמרגלים שפחדו להיכנס לארץ, ובכל זאת משה לא חזר בו מדברי התוכחה
"לב חכם לימינו" זה משה רבנו "ולב כסיל  -במדרש נאמר על הפסוק "לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו" 

בבו את ממונם יותר מן הנפשות, יבני ראובן שעשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, שחלשמאלו" אלו בני גד ו
שהקדימו מקניהם לטפם. יסוד הדבר הוא, מה חשוב יותר לאדם: ילדיו וחינוכם לתורה, או הכסף והעושר, ובזאת 

היה  הם נכשלו, ולכן נאמר עליהם "נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך", כי אצלם הדבר החשוב
"בשמאלה עושר וכבוד", והיו מוכנים לוותר על ישיבה בא"י כדי לטפל במקנה שלהם, וכנגדם  מרשנא ,השמאל

ומשה רבנו שכל כך  משה רבנו שהיה "לב חכם לימינו" והוכיחם כי העיקר זה הבנים שיזכו להיות בארץ הקודש.
 הקפיד עליהם שהם מוותרים כל כך בקלות על כל זה. ,ערג להיכנס לארץ

פנה לרב מבריסק ותינה את צרתו כי הוא נשוי עשרים  ,שהגיע מחו"ל לכנסיה הגדולה בארץ ישראלאחד  רב
תישאר בארץ ותיוושע, כי ארץ ישראל אינה נכנסת בחשבון השנים שהיו "שנה ולא זכה לילדים. אמר לו הרב 

עם בא  ,חוץ לארץ. לפני שעזבשוב לגדולות . אולם לאותו רב היו סיבות "כמו שאמר ה' לאברהם אבינו ,קודם
 הרב חזר על קשייו להישאר בארץ, .להישאר בארץ ר הרב ואמר לולקבל ברכת פרידה מהרב בריסק. חזרעייתו 

  וכעבור שנה נולד להם בן. ,אביב-התיישבו בתל .אשתו ששמעה זאת אמרה לו שאינה חוזרתאולם 
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

 עצה לזכרון,
תוך כדי 
הלימוד 
להזכיר 

לעצמו מדי 
פעם שכדאי 

פרט לזכור 
אם שו ,זה

 וישאלו אות
זכור יעל זה, 

כך לענות 
(על פי  .וכך

 .האפודי)

 מלעיל ומלרע
זוהי דרך נדירה ביותר, שמצאתי בה רק שני חידושים, האחד: הגמרא בכתובות (דף ס"א 
ע"א) מביאה שרב הונא למד שאשה עולה עם בעלה ואינה יורדת, מהפסוק "והיא בעולת 

בעלייתו של בעל ולא בירידתו של בעל. בהקדמת "ארים נסי" גטין  -בעל" (בראשית כ, ג) 
, שהמלה "בעולת" מניגון הפסוקישיבה שליט"א ברמז יפה ) חיזק זאת מרן ראש ה17(עמ' 

דינה להיות מלרע ובאה מלעיל מדין נסוג אחור, שמפני המלה שאחריה "בעל" שהיא 
מלעיל באה גם "בעולת" מלעיל (שלא תהיינה שתי נגינות סמוכות כנודע). ואילו כמה 

שת" מלעיל כדינה, פסוקים לאחר מכן: "ועתה השב אשת האיש" (בראשית כ, ז), תיבת "א
ולא נעשתה מלרע בגלל תיבת "האיש" שאחריה. והרי לפניך שעולה עמו ואינה יורדת. 
והוא כפתור ופרח. והשני: בפסוק "עורי עורי (שניהם מלרע) דבורה, עורי עורי (שניהם 

מלעיל) דברי שיר" (שופטים ה, יג). ורמז בספר "לחם לפי הטף" (מערכת ה' אות י"ז): עורי 
 -מלמעלה (מלעיל)  -מלמטה (מלרע), להכין עצמך לנבואה, ואז "עורי עורי  -דבורה עורי 

 דברי שיר". בבחינת "אתערותא דלתתא עביד אתערותא דלעילא".
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

ידי שנחזק ידי לומדי התורה ונתמוך בהם בפרנסתם בריוח ולא בצמצום שיוכלו לשבת על התורה ויגדלו לנו  על"
ולה שלמה בזה נזכה לגא ,םדורות של תלמידי חכמים רבנים ודיינים שינהיגו את הקהל וירביצו תורה בתלמידי

 )ז("מגיד חדשות" ח"ט עמ' קמ" ".בקרוב בביאת משיח צדקנו
 

  
 

   

 מסעי-מטות
 

 עלון מס'
1094 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 

 פנינים ופרפראות
 

הטעם שדיבר ישירות אל העם ולא ביקש  -(לא. ג) וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא 
מראשי המטות שיבחרו אנשים למלחמה כמו שביקש מיהושע במלחמת עמלק בחר לנו אנשים, אפשר לומר 
בס"ד מכיון שנשיא שבט שמעון נהרג בחטאו, לכן בכדי שלא יתביישו בני שבט שמעון כשישמעו את משה 
מדבר אל שאר הנשיאים ולא אליהם, לכן פנה ישירות אל העם. ועיין לבעל הטורים ז"ל שפירש מה שיצא פינחס 

 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). למלחמה עם מדין ולא הנשיאים על פי הטעם הנ"ל.
 

 נחס בן אלעזר הכהן לצבא (לא. ו)יאותם ואת פ אלף למטה לצבא וישלח אותם משה
ת יוסף אבי אמו שנאמר דבר אחר שהלך לנקום נקמ מה הלך פנחס ולא הלך אלעזר וכו' פירש רש"י: מפני

שהמדנים קנוהו מן הישמעאלים, כתב רש"י בפרשת וישב (ל"ז כ"ח) "והמדנים מכרו אותו". ע"כ. יש לשאול הרי 
ויש לומר שהנקמה היתה על שמכרוהו  ?כ"כ רשעים שהרי קנו עבד מאדונים אינםהמדנים ואם כן לכאורה 

(מכת"י הגאון  .]ק לשון רש"י שכתב "והמדנים מכרו אותו"וכן מדויע סריס פרעה שר הטבחים [שפוטיפר הרל
 רבי יצחק חן זצ"ל).

 
 (לב. טז) גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו

כתב רש"י: חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם וכו' אמר להם משה לא כן, עשו העיקר עיקר והטפל 
אם אולם  ?)חולין צ"א ע"אממונם יותר מגופם ( ולכאורה הרי הם נהגו כמו הצדיקים שחביב עליהם טפל. עכ"ל.

על פכים  גופושהטריח (שעליו דיברה הגמרא הנ"ל) " ולא מחייהם, וכמו יעקב מגופםאמרו "יותר חז"ל  נדייק
ובאמת במדרש  קטנים, אבל ודאי שלא היה מסכן את חייו עבור פכים קטנים. ואילו כאן מדובר על סיכון חיים.

 (חן בשפתותיך, כת"י). ".הנפשותשחיבבו את ממונם יותר מן רבה הלשון "
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 שערהחוט  מולהר גבוה 
 
 
 
 

מספרת הגמרא על אשר  )ע"א במסכת סוכה (נ"ב
לעתיד  דרש רבי יהודה,: "יתרחש בביאת המשיח

א מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני ולב
הצדיקים ובפני הרשעים: צדיקים נדמה להם כהר 

בוכין  הללו .גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה
היאך יכולנו 'צדיקים בוכין ואומרים  - והללו בוכין

היאך ', ורשעים בוכין ואומרים 'לכבוש הר גבוה כזה
 '.לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה

 
שואלים המפרשים, הלא יצר הרע אחד הוא, וכיצד 
יתכן שיש לו שתי צורות, ועוד כאלה קיצוניות עם 

ים אותו הצדיקים הבדל כה תהומי בין האופן בו רוא
כהר גבוה ונורא, לבין האופן בו הוא מתגלה לעיני  -

 דק כחוט השערה? -הרשעים 
 

ודמיון היצר הוא בעצם בלון נפוח של דמיון, אלא, 
מעצם טבעו נדמה לכל אחד כפי איך שהיה מדמה 

כל הגדול וכיון ש" ומעריך אותו בעת נסיונותיו..
הערים יקים היצר לצד -" יצרו גדול הימנו -מחברו 

בכל זאת ו ,הר גבוהכ עוד ועוד קשיים ונסיונות
. כאשר הקב"ה שוחטו לעמוד בכךלהתגבר והצליחו 

בפניהם, הם נזכרים באותם נסיונות קשים, ובוכים 
. "...כזהאך יכולנו לכבוש הר גבוה הי"בכי של אושר 

ואילו לרשעים, לא נזקק היצר להערים הרים וגבעות, 
להפילם  ון קל ודק כחוט השערה כדידי היה לו בנסי

 היו  אותם,   מפתה   היה    כאשר  מיד  שחת.  לבאר 

לו ונופלים ברשתו. כאשר הקב"ה שוחטו נשמעים 
בפניהם, הם נזכרים איך בנקל יכלו להסירו מעליהם, 
כאשר יסיר אדם חוט מעל בגדו, ובוכים באכזבה 

 ."היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה"
* 

 ,אדם עומד ליד דוכן הגרלהנאה משלו על כך: משל 
 ! ולמזלו הטוב מספרו עלה בגורל

 
ניגש אליו האחראי ומצביע לו על שתי חבילות 

באיזו חבילה  :המונחות בארון. הוא שואל את הזוכה
היא אריזה גדולה עטופה בנייר  חבילה אחת תבחר?

החבילה השניה היא , ולעומתה צבעוני מבריק וזוהר
אפילו נראית קצת  ,וטה, אפורה ומקומטתמעטפה פש

  דוחה.
 

זמן רב להחליט, כל הצופים דוחקים  לא נותרלמגריל 
הזוכה מעוניין בחבילה  -נפל  הפורבו שיבחר כבר, 

  הגדולה והנוצצת, היא קוסמת יותר.
 

  אך הוא הפסיד...
 

ואילו החבילה  ,צ'ק שמן הפשוטה הכילההמעטפה 
סך הכל חבילת סוכריות ב והנוצצת הכילההגדולה 

 ושוקולד... 
 

 ..., זהב הוא!נוצץלא כל ה
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 אל תען כסיל

 
 

 זה לא צחוק!  
ביום הראשון של מלחמת ששת הימים, נכנס גרמני אנטישמי למסעדה גרמנית וקורא באושר: "איזה 

 יופי! שמעתי שהישראלים כבשו את ירושלים!".
  

 השלישי הוא משתולל משמחה: "הישראלים כבשו גם את הגולן!".  ביום
 

אבל ביום הרביעי הוא נכנס למסעדה בפנים עגומות ואומר בשפל קול: "נודע לי שהישראלים הם 
 יהודים"...

 

   צחוק צחוק אבל... 
 

 האנטישמיות היא שנאה עיוורת ללא שום הגיון. 
 

(בעל פרי מגדים), זצ"ל  רבי יוסף תאומיםםהגאון 
 זצ"ל, דניאל יפה בימדרשו של הגביר ר הסתופף בבית

 לימודו על לשקוד שיוכל כדי בכבוד מפרנסו שהיה
דוד פרידלנדר  חתנו של אותו גביר היה .הדעת שובבי

 הרהיב פעם .מראשי המשכילים (הסכלים) בברלין
 יוסף רבי עוז והחציף פניו לשאול את הגאון הלה

: בתורה לכתוב משה צריך היה מה מפני" :תאומים
 יש ללמוד מה", עשיו בן לאליפז פילגש תההי ותמנע"
  ".?כךמ
 

הוא וכל  שאפיקורוס יוסף ביר הכיר שאלתו מסגנון
 חכמינו שלימדונו ןוכיו. ולהכעיס לקנטרכוונתו 

 על כי, ישראל לאפיקורוס להשיב שאין לברכה כרונםז
התחמק ואמר שאין לו , יותר עוד לכפור יבוא כן ידי

 תשובה על שאלתו.
 

 יפה דניאל' ר חותנו אל בתרועות צהלה רשע אותו הלך
 את ומחזיק ונךמכלה את ממ אתה אלשו" :לו ואמר

 אחד פסוק על שאלה , הנה שאלתיותאומים יוסף ביר
 ..."ונותר בלא מענה, שבמקרא

 
 תאומים יוסף רבי, שכן להאמין לחתנו דניאל רבי מאן
 .סיני ועוקר הריםתלמיד חכם מובהק, כ נודע

 
 לך ,לי מאמין אינך אם, אדרבא" :ואמר ענה חתנונ

 ".אותו לשאול בעצמך אתה ונסה
 

 ,ות הראשונה שפגש הגביר ברבי יוסף תאומיםבהזדמנ
 את לשאול בא כי לי סיפר חתני דוד" :אמרפנה אליו ו

לא מצא  וכבודו, על פסוק במקרא שאלה כבודו
 לו מספק אני כן מנת על וכי? תכןהי... תשובה להשיבו

  ...".פרנסתו

 ,בחיוך יוסף רבי השיב, "דניאל רבי דעתך תנוח"
 שאתה בשבוע דינרים חמשה כדי תורה בי יש עדיין"

 ששאלני זו שאלה על לך אשיב ועתה! לי מעניק
 .חתנך

 
 שהיה חזקיהו בן מנשה שאל כברזו  שאלהלמעשה, "

 ודרש שישב בשעה, כהלכה שלא בתורה פנים מגלה
סנהדרין  יין(ע הקדושה נותורת נגד דופי של אגדות

של חתנך  דבריו מתוך הבנתימכיון שו, )ע"ב ט"צ
 לא כן על", השמים מן תורהש" בכך אהו שמפקפק
לפי  ןהעני את אסביר לך אבל, דבר השיבותיו

בידינו וקבלה מסורת :המבואר בסנהדרין שם
 :שכתוב וכמו, יתהה מלכים בת, תמנע אותהש
: כלומר, אלוף היה ולוטן ,"תמנע לוטן ואחות"

 היה אדיר. )כתר בלי מלכות פירושו אלוף כל(! מלך
אבינו אברהם של בזרעו בקולהד להתגייר חפצה

 ולא, ה"ע ויעקב יצחק אברהם אצל היא באה .ה"ע
 פסול שמץ שהיה מפני, עמנו לחיק לקבלה רצו
ו וגייר יהלכה אצל אליפז בן עש. משפחתה חוסבי

 כי ), והיתה לפילגש לאליפז,...אותה (גיור רפורמי
גבירה ולא, זו לאומה שפחה שאהיה מוטב' :אמרה
, לדחותה לאבותינו היה שלא ניומפ .'אחרת לאומה

 ולכן. ישראל את ומצער שציער עמלק ממנה יצא
 את לאליפז ותלד ...פילגש תההי ותמנע' :נאמר
 לקרב שעלינו חשוב לקח למדים זה ומפסוק. 'עמלק

 .השכינה כנפי תחת להסתופף הבאים את
 
 שלא אלא, חתנך ששאל לשאלה התשובה זוהי"

 שאין ל"ז יםחכמ שאמרו מפני להשיבו יכולתי
 יכפור שודאי כיון, ישראל אפיקורוס לשאלת להשיב
 שחטאתי לי צר" :בצער ואמר דניאל רבי נאנח ".יותר
 ".במחשבה כבודו נגד



 
 

  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" 
 

 

  לחוש כך?האם זה בסדר  .פנימיתבסוג של גאוה  , אני מתמלאכאשר אני מסיים מסכת שאלה:
נגד הרשעים הכופרים. ועם זה לדעת שיש גאונים בדורנו  ,טוב לשמוח בתורה ולהתגאות בהתשובה: 

 פעם! 202שסיימו את כל הש"ס 
 

 ?שבחים מופלגים כותב על עצמוצ"ל רבי נחמן מברסלב זהעובדה ש איך ניתן להסביר את שאלה:
מ"ה ע"ב) שאמר רשב"י ראיתי בני עליה והם מועטין וכו' אם שנים הם  נמצא כזה בגמ' בסוכה (דף תשובה:

אני ובני הם. ובב"ר (פרשה ל"ה) מסיים: ואם חד הוא אנא הוא. וכן הוא בזוהר ח"א (דף רנ"ה סע"א). ע"ש. 
 חייב לחשוב כן שלא יפול ברוחו. ואכמ"ל. ,ובפרט כשחכם נרדף מכמה כסילים

 
אז למה הוא מעניש מי  ,אלוקים הוא טוב מוחלט :אני אדם מאמין, אך יש לי שאלה שמפריעה לי שאלה:

 חלל שבת?מש
. הקב"ה אינו במעשי בראשיתמי שמחלל שבת הוא אינו מאמין באלקים ובודאי שאינו מאמין  תשובה:

מתחשבים הרבה אם בשמים  -מעניש. העונש בא מאליו כמו מי שמושיט ידו לאש שהיא נכוית. ובכל זאת 
 המעשה נעשה בשוגג או מחוסר ידיעה או בגלל החינוך שקיבל וכדומה.

 
 ?אם מיץ ענבים נאסר בשתיה כיין מר"ח אבה שאלה:

גם יין הרבה מתירים (וכן מנהג ירושלים וג'רבא עיין בכה"ח ובברית כהונה), לא רק מיץ ענבים,  תשובה:
 שרו. ולי עלמאם לניסוך לכואפשר שיין מגיתו ומיץ ענבים שאינם ראויי

 
האם בתשעת הימים מותר לסנדק לאכול בשר בביתו, אחרי שובו מהברית מילה או לפני לכתו שאלה: 

 לברית, משום שכל אותו היום יום טוב שלו הוא, וכן האם מותר לבני ביתו לאכול יחד אתו? 
אם שולחים לו לביתו אסור  לא התירו בברית מילה בתשעת הימים רק בסעודה שעושים שם, אבל תשובה:

לאכול, כמ"ש הרב כף החיים (סימן תקנ"א אות ק"ס) בשם האחרונים ע"ש. וכל שכן כשאוכל בביתו על 
 סמך שהיה סנדק, הוא ואשתו ובניו, שאסור לעשות כן.

 
 ?בתשעת הימים עוף לאכוללו חולה שאסר עליו הרופא לאכול דגים וביצים, האם מותר  שאלה:

ופעם שאלתי את מר אבא זצ"ל על חולה באולקוס ל"א  רופא. ל פילאכול בשר עוף ע לו מותר תשובה:
 שהיה צריך לאכול בשר צלי בכל יום, ואמר לי שיאכל ירקות, כי הם מבריאים יותר מבשר.

 
 דגים?מותר לי לאכול האם בתשעת הימים  ,בשרמ יותראני אוהב דגים  שאלה:

 .מותר תשובה:
 

 או הסימנים לסוגיות המופיעים בתלמוד?מתחת יד מי יצשאלה: 
הם סימנים קדמונים מתקופת הגאונים. ופעם הובא בב"ב (דף מ"ו סע"ב) עמלק סימן. והעיר על זה  תשובה:

הגאון יעב"ץ שהרי כתוב תמחה את זכר עמלק? ואני תירצתי בס"ד דדוקא מתחת השמים תמחה, אבל 
 התורה היא מעל השמים...
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 לרפואת דורון בן שרה הי"ו



 "מתוך ההפיכה"  

 פרק ע"ב "הצעה מאד מביכה" 

 תקציר ענייני: 

ידוך, בכך יחזור חיים  המו"צ הגאון רב וועלוועל מינצברג מודיע למשפחת הויזמן שחיים שלום הוא השידוך משמים של בתם צארטיל ועל כן עליהם לפעול להחזיר את הש 
, כי הם מוכנים להשיב את השידוך בלי  שלום בתשובה וכל החלומות שלו להיות מראשי הצבא יפוגו מאליהם. הם מתכוננים לספר לו בפגישה הקבועה שלו עם אפרים זלמן 

 שום תנאים. 

בכך נגד מטרות הצבא,  התוכניות נתקלת בקושי רב, חיים שלום ננזף קשות על ידי מפקד המחנה בשל פגישותיו עם גיסו לשעבר אפרים זלמן, הוא מטיח בו אשמה שפועל  
חיים שלום דוחה את טענותיו, הוא מסביר לו שאין לו קרובים מדרגה ראשונה והוא היחיד    הוא רומז לו שהוא חוזר בתשובה מה שעלול להשפיע בעתיד על אופי המחנה. 

כב שברשותו לצורך  שנותר לו ועל פי זכויותיו מותר לו להיפגש אחת לשבועיים, המפקד שמוסת על ידי בנג'י לא מתרשם ומודיע בנחרצות שאין לו רשות להשתמש בר 
 ת לעת עתה ושולח טלגרמה לאפרים זלמן על כך. הפגישות. חיים שלום מפסיק את הפגישו 

ו שמשי גלבוע ספק  משפחת הויזמן נלחצת מאד, אין להם דרך להציע את השידוך, רב משה יוסף מספר לחברותא שלו רב מיילאך פישמן, הלה מוצא פתרון דרך ידיד של 
 הידיעה שאפרים זלמן רוצה להעביר לו ידיעה מאד חשובה ועליו להגיע לפגישה עם שמשי.   מזון באזור דן, יש לו גישה למחנות הצבא הוא יפגש עם חיים שלום ויעביר לו את 

    הנסיעה נתקלת במעקב שטומן בנגי' שמשתמש באנשי מיסטר שמשי, אבל שמשי עולה על המעקב ומתכונן לכך בהתאם.  

 הפתק המסתורי: 

את המסמך, על פניה נחה הבעה סטואית (שלווה כביכול אדישה)    לאחר שכביכול הוסדרו העניינים, מולי חתם כפי רצון לינור ונתן לה 
 נראה היה לו שהיא לכל הפחות מרוצה מההסכם החדש ( אך זה לא היה בדיוק כך) אצל מולי העניינים לא רגועים. 

נור עשתה  אחרי השיחה הטעונה במשרד, ישב מולי לעשות שוב חושבים, במחשבה שניה הבין מולי שטעה מאד בהסכמתו החפוזה, לי 
דברים שלא מקובלים עליו בכלל, היא שברה את כל ההסכם שנארג בעמל רב, היא לא תבנה יחידת דיור בו תנהל את החיים שלה בסתר  

 כפי שסוכם, היא אמנם התחייבה לו שהבית יתנהל כפי שהוא רוצה, אבל הכל הטעיה, היא לא הבהירה, איך יראה הבית בשבת. 

חול, הוא יקדש על היין לאחר מיכן יאכלו יחד את סעודת השבת, אבל  - שבת, יהיה רח"ל שולחן שבת אם היא לא תחביא את עצמה ב 
לאחר שהסעודה נגמרת, היא תפרוש לצד ותתנהג כפי שהיא, יהיו חילולי שבת לעין כל באין מפריע, היא תדליק חשמל ותכבה וכו' לעיניו  

את המטבח כי תתן לו לבשל, אבל היא תכניס לבית מאכלי טריפה מבושלים  ולעיני הילדים, השבת תיהפך ליום חול, אולי לא תטריף  
 שתזמין, מניין לו שהיא לא תאכיל את הילדים? איך אפשר לשמור בית כשכשר וטרף משמשים בערבוביה?! 

ריר וקיים,  למה הסכים לכתב הכניעה הזה? איפה היה שכלו באותם רגעים, היה עליו לומר שלא מנסחים את ההסכם מחדש, כי הכל ש 
 רק קובעים זמן לחתונה. 

אם קודם לכן היה המצב לא קל, בשל כך נמנע כל הזמן לקבוע תאריך לנישואין, עכשיו החמיר המצב שבעתיים ועל כתב כניעה מחפיר  
 כל כך חתם בדעה צלולה?! 

ן מהמצב, אבל ידע שהפעם אין  הוא הראה לה כעת, עד כמה שאין לו דעה משלו אלא נע כשבשבת ברוח, רוחו הייתה מדוכאת לחלוטי 
 לו פתח מילוט איך להפר את ההסכם, הנחמה היחידה שיש, יש לו שנה וחצי לעכל את תוצאות מעשיו. 

הוא שב לחדרו כשראשו כואב עליו מאד, עד עכשיו חש שסוגר "כלוב הזהב" עוד לא ננעל עליו סופית, ההסכם לא קבע תאריך ולמעשה  
פייס רציני, באותם ימים חש כציפור דרור שנהנה מכל העולמות, יש לו פת בסלו, הוא יכול להתחתן עם  הכל ריחף באויר, זה נתן לו ס 

לינור באיזה זמן שירצה, זה נתן לו את התחושה שהוא לא בודד בעולם, יש לו מקום שיוכל להיות בו. ומהצד השני, הוא לא קבע לזה  
 זמן. 

כתיב את מה שרצתה היא סגרה אותו עם הסכם גרוע מאד עם שעון מתקתק  אבל היום הכל השתנה, ברגע של חולשה נתן לה לה 
 בעוצמה כפצצה הרסנית שמתכוננת להרוס את כל העיר. 

הוא פחד מקביעת הזמן פחד אימים, הוא הבין שתהיינה לו ההתמודדויות יום יומיות בצידה של אתאיסטית (כופרת) גמורה, כל עוד הם  
ת דעותיה, היא זורמת על קו אוניברסלי ומחפשת את המאחד על פני המפריד, לכן אין כל חיכוכים  לא נשואים רשמית מצניעה לינור א 

 ביניהם והקשר הוא מועיל. 

אבל כל זה נכון אצל מאורסים (חילוניים) כאשר שני הצדדים שומרים על הבסיס, משתדלים שלא יעשו שטויות. אבל ברגע שחיים בבית  
צגות, מרגע זה המשחק האמיתי הוא, ללכת בין הטיפות, לעגל פינות, בזה צריכים הרבה חכמה, האם  יחד, כל אחד חושף את עצמו בלי ה 

 יש לו כוח כל היום לעגל פינות? 

 עכשיו הגיע הסוף למשחקים, כעת נסגר העניין כששעון החול מתקתק בעוז. 

ם ומייסרים אותו על קלות ראשו, כמה הבטחות  כל אותו לילה פחד לסגור את אשמורות עיניו, שלא לראות את הוריו באים אליו בחלו 
נתן להם באותם זמנים שבס"ד הוא לא ינשא לכופרת, אלא יקים את ביתו עם בת ישראל כשרה ששומרת על המסגרת היהודית, אך  

 עתה הפר את ההבטחה באופן מוחלט. 

פתעתו הרבה לא היו לו כל חלומות וסיוטים,  אבל כמה אפשר לא לישון? גופו נאבק עם העייפות הרבה שתקפה אותו, לבסוף נרדם, לה 
הייתה זו שינה של אדם רגיל משוחרר מלחצים, בבקר קם עם מצב רוח יותר משופר, לכל הפחות לא היו לו חלומות זוועתיים שהרסו  

 את שלוות נפשו. 



ת נפשו שבה אליו, הוא  הוא שב לשולחן העבודה כדי לסדר את המסמכים האחרונים שהוזנחו בשל הלחצים שלו, הפעם חש ששלוו 
 ערך את התוכנית האחרונה בצורה יוצאת מגדר הרגיל, הכל זרם חלק, מה שהרים את מצב רוחו יותר ויותר. 

 פתק מגולגל וקטן נמצא על השולחן, הוא פתח את הפתק בסקרנות רבה תוכנו הקפיץ אותו. 

 בקר טוב לך חמוד. 

כל הכבוד לך, אתה לא נמושה, היית במסעדה וראית את העבודה של אותו נבל שונטי אביב (אמנם התחפשת יפה, אבל מה לעשות  
 שאותי לא הפתעת, ידעתי שתתחפש וגם שערתי פלוס מינוס למה תוכל להתחפש). 

ך תקופה ארוכה ורוצה להרוס את כל עתידך  עכשיו שאתה יודע בדיוק מיהו אותו אויב מר שלך, האם תשתוק לו? בן אדם יורד לחייך מש 
ואתה תעמוד מהצד?! נראה לך שהוא לא ימשיך במהלכיו? אם כך טעית, הוא לא יכול לסבול את זה שעשית שידוך כל כך מוצלח, הוכחת  

הוא זה שפתח    בזה שנקלטת בחברה החילונית בצורה הכי מוצלחת, בעוד שהוא עומד מאחור, עבורו במיוחד, זוהי סטירת לחי מצלצלת, 
לך את כל הדלתות לאצ"ל, משם הגעת לצה"ל, בכך נתן לך את כל היכולות להיכנס בדלת הקדמית לחיים החילוניים. ואילו הוא נותר  

 מאחור! 

כמה שהוא מנסה להיקלט בחברה החילונית "נעבאך" (כמה אומלל הוא) לא הולך לו, אתה למדת השכלה ויודע כמה שפות זרות בצורה  
לו הוא בקושי יודע עברית שהיא שפת המולדת, גם עכשיו הוא עושה טעויות גסות ומחליף בין יחיד לרבים פועל פיעל ונפעל, עבר  טובה ואי 

הווה ועתיד, זכר ונקבה וכו' אין לו יכול דיבור שוטפת, הוא לא מעט מגמגם כי אינו מוצא את המילה הנכונה, רק שפת האידיש היחידה בה  
וזרת לו בתל אביב "בירת השמאלץ" (השומן) החברה הצברית רוצה לדבר רק בעברית והמשכילים מדברים אנגלית  הוא שולט, אך אינה ע 

 וצרפתית, הם רוצים אדם ששולט בעברית ובאנגלית שמתמצא בכל תחומי ההשכלה. 

מודע לכך שהיא מנסה  ובכן לדעתי המבינה, עליך לעשות מעשה שיראה לו שאתה לא אפס, עליך ללכת ולהודיע לפעילה הדס שאתה  
לסכסך בינך ללינור, הדס לא תעז יותר להראות את הפרצוף שלה אצל לינור, ברגע שהוצאת את שחקן המשנה מהמשחק, אין לאותו אביב  
 שונטי חיילים נוספים כדי להשתמש נגדך, כך תרוויח שקט, לינור תראה שאתה אמיץ לב ולא חתיכת סמרטוט, זה יקנה לך נקודות אצלה. 

 חיוך רחב) - בה רבה, אחד ממעריצך הנסתרים. (אייקון  באה 

מולי היה מופתע מהתעוזה של האלמוני ומחיבתו היתירה אליו, סקרנותו בערה בו לדעת מיהו, אבל כנראה שיקשה עליו לחשוף אותו,  
 בינתיים הוא הותיר לו הוראות, עליו לחשוב עליהן, האם הן טובות עבורו. 

 מזה, הוא יתקן את הרושם העגום שעשה, שהוא איזה ילד שמתחמק מנטילת אחריות. בלילה חשב שרק טובה תצא לו  

למחרת עשה בירור על אותה הדס היכן היא מתגוררת, בשעת לילה מאוחרת הגיע אל דירתה, הוא נקש בדלת מספר פעמים, הדס יצאה,  
אותו בעדינות כשהיא רומזת לו שאסור    כשראתה את מולי קפאה על מקומה מרוב בהלה. לאחר רגע התאוששה, היא ניסתה לנער 

 לחייל בשעות כאלו להימצא במקום. 

אבל מולי היה חסר נימוס לחלוטין, הוא הודיע לה חד משמעית שידועים לו כל מעשיה ושהיא נשכרה על ידי אביב שונטי לחבל בשידוך  
 ר. הוא בא להודיע לה בזה ובבא שהיא תשלם יקר מאד אם תנסה ליצור שוב קשר עם לינו 

 עליה להפנים שהשידוך עם לינור זו עובדה מוגמרת וחבל על כל ההשקעה. 

הדס הייתה שרויה בחלחלה עצומה, היא הבינה שלינור סיפרה לו על החלק שלה בניסיונותיו של אביב שונטי לפרק את הקשר שלהם,  
ה ומספרת את הכל למולי, מעתה באמת טיפשי  אי אפשר לסמוך יותר על לינור, היא מבטיחה לסלוח לה ולא לגלות, אבל בפועל היא רצ 

 לחלוטין יותר להתעסק עם אביב, היא תודיע לו חד משמעית שהיא לא הולכת יותר לסכן את עצמה בעבור כל הון שבעולם. 

 היא טרקה את הדלת בפרצופו בלי לבקש סליחה, אבל מולי ידע שאת מה שרצה השיג, הדס יותר לא תתקרב לאותו אביב. 

 וח לו, הוא יראה בכך ללינור שהוא לא איזה סמרטוט, אין לו פחד להתעמת עם אביב שונטי והדס. לאחר זה רו 

 *** 

שני העוקבים היו מופתעים כשגילו ששמשי כלל לא הגיע אליהם חזיתית, בשקט נע כחתול כשהוא מנצל את חשכת הלילה, הוא הגיח  
 בחוזקה את השני עד שרחפו עצמותיו.   מאחוריהם כשרובהו נתקע בגבו של אחד מהם, בידו השניה חיבק 

העוקבים כמעט ולא ראו מאומה, שמשי השתדל לא להיחשף אליהם, הוא עמד מאחוריהם ולא נתן להם להביט לצדדים, גם אם היה  
  עומד מולם לא היו יכולים לראותו בבירור, החשיכה בחורשה הייתה די סמיכה וכמעט לא ניתן היה לראות ממרחק של מטר, אבל ממה 
שהספיקו לחוש הבינו שמולם עומד אדם בעל כוחות איתנים שיכול לחסלם בקלי קלות, הם רעדו מרוב פחד, בליבם כעסו לא מעט על  
מיסטר איקס שלא אמר להם אחרי מי הם אמורים לעקוב, הם הבינו שזו היא משימה די פשוטה שלא תארך זמן רב, אם היו יודעים  

כם מאד, לא היו לוקחים את המשימה בקלי קלות, הם היו דורשים עליה כפול ומכופל, הם גם לא  שמדובר בענק מן הנפילים שגם מתחו 
 היו נכנסים לכזו מלכודת בקלות. 

שמשי שעמד מאחוריהם תחקר אותם מי שלחם, הללו נעלו את פיהם, למרות ששמשי קיפל את ידיהם עד שהעצמות השמיעו קול  
התחננו שיניח להם לנפשם, אבל לא היו מוכנים לנדב בדל מידע, הפחד שלהם ממיסטר  פקיקה חזק (קנאקים) הם זעקו מרוב כאב ו 

 איקס היה גדול יותר, הם ידעו שלאחר זמן יצטרכו להיפגש עם הבוס והוא לא יתן להם הנחות. 



ם בשבילו כל מה  אין ספור סיפורים עברו מפה לאוזן מה עושה מיסטר איקס למי שלא הולך בתלם, יש לו כמה חיילים נאמנים שעושי 
 שידרוש, איש לא העז לצאת מולו חזיתית, ואם היה אחד כזה נעלם בלי להותיר עקיבות. 

כשראה שמשי שהם לא משתפים פעולה, קשר אותם היטב לאחד העצים במקום שיתגלו למחרת, הוא הרחיק את האחד מהשני כדי  
 ד עליו. שלא ינסו להשתחרר לבד, הוא כיסה את עיניהם כדי שלא יוכלו להעי 

 *** 

 מה האינטרסים שלך בעניין? 

לאחר שנטרל אותם יצא לדרכו, הפעם ידע שהדרך נקיה, אך הוא לא לקח סיכוני יתר, הוא נסע בדרכים מסביב כדי להטעות את האויב  
ציפו אותו,  האפשרי, הם הגיעו בשעת לילה מאוחרת לפאתי ירושלים מקום המפגש. הפעם חיים שלום נתן דרור ללשונו, שאלות רבות ה 

 סקרן היה לדעת מה חלקו של אותו שמשי בעניין, ההתגייסות שלו הייתה מעבר לרגיל, בפרט בציבור החילוני. 

שמשי נעתר לבקשו, הוא סיפר לו על רב מיילאך פישמן אותו הכיר בשנת תש"ז כששהה בירושלים בגין מחלה קשה שכרסמה בעצמותיו,  
הוא שהה בבית חולים "הדסה" תקופה ארוכה לצורך הטיפולים התכופים, כמעט בודד, בני משפחתו התגוררו בגליל העליון ולא הייתה  

ירושלים, לא היו לו בירושלים שום קרובי משפחה מדרגה קרובה, לפתע גילה שיש יהודי חסידי שמתעניין  להם גישה נוחה לבית החולים ב 
בו, היה זה רב מיילאך שהיווה בשבילו מלאך, אחד ממעשי החסד הרבים של רב מיילאך היה לבקר חולים בפרט בודדים, מרגע שנודע לו  

 הטיפול הטוב ביותר, עד להחלמתו המלאה. שהוא אדם בודד פרס חסותו עליו, הוא דאג שיקבל את  

קשר זה התחזק לאחר שחרורו מהצבא, לאחר שהקים את ביתו ברמת גן, החל לעבוד בתפקיד ספק מזון הוא עבד עם כמה חברות  
שייצרו מזון והוא היה המשווק מטעמם, כשהתחיל את צעדיו הראשונים בתחום היה מצבו לא פשוט, הוא היה חייב להשקיע סכומי  

סף רציניים בעסק, כספים שלא היו לו, הוא נטל הלוואות מכל מיני גורמים, ביניהם היו גם גורמים מהשוק האפור, בכך עשה את טעות  כ 
חייו, תוך תקופה קצרה נקלע לתסבוכת רצינית, בגין הריביות הקשות שאכלו את כל הונו, הוא כמעט נואש ממצבו, היה ברור לו שהוא  

 והחרפות שיהיו לו מהחברה, הוא גם יגיע לחרפת רעב.   יפשוט רגל, אוי לבושות 

בדיוק ברגעים הקשים הללו נכנס רב מיילאך ששמר איתו קשר רציף, כך נודע לו על מצבו הכספי העגום, רב מיילאך התגייס לעזרתו  
ו כן נתן לו הרבה טיפים לחיים,  כאילו הוא אחיו ממש, הוא ניהל אותו בתבונה, כשהוא מלווה לו סכומי כסף ניכרים בתשלומים נוחים, כמ 

 לאחר זמן ממושך הצליח להעמידו על הרגליים, מאז הוא אסיר תודות לאותו יהודי נפלא. 

כששמע מר' מיילאך שבן משפחה קרוב לו נקלע בצבא לצרה צרורה, עד כדי סכנה מוחשית. בני המשפחה מנסים לסייע לו אך אין להם  
להיכנס להרפתקה, למרות שלא ידע עד כמה הסכנה בזה גדולה, הוא לא ידע שמדובר באדם אפל  דרך איך לעזור לו לצאת מהסבך, נעתר  

ביותר שמערב את אנשי העולם התחתון במלחמה, אבל גם עתה לאחר שהבין שנכנס לעימות עם המאפיה אין לו חרטה על המעשה  
 שעשה. 

בכל רחבי תל אביב יצא לו להיתקל לא אחת במאפיה התל    הוא יודע פחות או יותר מי עומד שם בראש המאפיה, כסוכן מזון שנוסע 
אביבית, שמץ ידיעה יש לו על אותו מיסטר איקס ששומר כביכול על פרופיל נמוך בשל "מכובדותו" המשטרה נלאה להניח עליו את ידה,  

 הוא חמק כצלופח מכל תקרית, שמשי הצליח בעזרת כמה חברים לעלות על עקבותיו הנסתרים. 

פחד הגדול שהיה לעוקבים מהבוס שלהם הבין שהם שלוחים של אותו שטן ששולט על חלקים נכבדים של ענף המזון,  כשראה את ה 
 ישנם רבים שמשלמים לו "פרוטקשן" (דמי חסות) כדי לנשום. 

לעשות  "אחרי מה שראיתי כעת, דעתי איתנה כי עליך לעשות כל שביכולתך לצאת מהמחנה הזה, אם חפץ חיים אתה, אם אינך יכול  
בעניין, עצתי שתעזוב את הצבא לחלוטין, שרתת בכבוד את הצבא יותר משלוש שנים, מבחינת הצבא אינך חייב עוד רק שירות מילואים,  
לא שווה להשקיע שם יום נוסף, לא נראה לי ששונאך יתן לך לטפס בדרגות הצבא, יש לך עסק עם איזה רשע מרושע שהחליט למנוע  

 צבא, אין לי הסבר אחר מה עומד מאחורי כל התחבולות שלו. ממך בכל מחיר להתקדם ב 

אין לי מושג למה הגיע במלחמתו בך עד כדי לערב את העולם התחתון בעניין, זה באמת משהו חולני מאד, אבל אין דרך להילחם עם  
ד כדי להשתמש במאפיה  מקרה פסיכוטי, במלחמה "עליך להיות חכם" ולא להסתכן בחינם, אדם שמוכן להשקיע כסף רב במלחמה (ע 

שזה נתח כספי רב) מלמד אותנו שיש לך עסק עם שונא מסוכן ביותר שיש לו אנשים וכסף, אתה לבדך לא תוכל להילחם בו, לכן אם  
 אתה שומע לעצה של אדם שחפץ בטובתך, פרוש מהמקום לפני שהמצב יהיה מסוכן שבעתיים". 

במילים פשוטות שיפסיק לחלום על דרגה בכירה בצבא, ישנם כאלו שיערימו  חיים שלום קיבל בתדהמה את דבריו, שמשי אומר לו  
מכשולים ולא יניחו לו להגיע לדרגה בכירה מסרן, הוא עוד חולם על דרגת אלוף ומעלה, גם לאנשים עם מזל, רבה הדרך להשיג דרגות  

"רמטכ"ל" שפיץ חלומותיו, כדי להגיע לכך    בכירות, גם דרגת סא"ל נחשבת דרגה מאד מכובדת ולא קלה להשגה, מי מדבר על תפקיד 
צריכים חברים טובים בכל מקום, בעיקר צריכים את הכרטיס האדום וחברות במפא"י מדורי דורות, יש לו אמנם הרבה חברים בפיקוד  

 הגבוה, אבל יש לו שונא מסוכן שמוכן להקריב הרבה בשביל לסלק אותו. שאלת המיליון, מי יגבר על מי. 

את המסקנות הנכונות, נכנס בלבו של חיים שלום ארס כעכנאי על אותו בנג'י, עליו לעשות את הכל בשביל להתפטר    במקום להסיק 
 מחלאת האדם, חייבים למצוא דרך איך להגות אותו מהמסילה, לא יתכן שיעמוד לו לשטן בכל מקום. 

חוכם ומקדים אותו תמיד בכמה צעדים, אבל הרגש  אבל הוא לא טיפש, הוא יודע היטב שזה לא פשוט להתחיל עם בנג'י, הוא חכם מ 
והתסכול עם ניפוץ החלומות הרבים שטווה משך שנים היו קשים לו מנשוא. הוא הצטנף במקומו כאוב מאד מהמילים האמיתיות  

ת כל חייו  שמנסות להעמיד אותו על המקום. קשה לו להפנים שהמלחמה עם בנג'י היא אבודה, איך יוכל לגבור על פסיכופט שמשקיע א 
 בשביל לגרש אותו מהצבא. 



כשהגיעו לחורשה שהייתה בפאתי ירושלים הייתה השעה מאוחרת מאד, הוא לא ידע כמה זמן יוכל להיות עם אפרים זלמן ומתי יחזור  
ואין מי  למחנה, הוא זכר את ההצקות האין סופיות של אל"מ מ. ומצבו נעכר, החיים מאד לא קלים. הוא נלחם להיות קצין בכיר בצבא  

 שיעריך את מה שהוא עושה. 

הוא ראה את אפרים זלמן שלא במיטבו, הוא היה טרוט עיניים מחוסר שינה, היו לו בחינות קשות ביותר כדי לקבל את משרת המו"צ  
מטעם העדה החרדית בצורה רשמית. למרות שליטתו החזקה בכל החלקים שנבחן, עדיין היו היסוסים רבים להפקיד בידו משרה כה  

 אחראית, בשל גילו הצעיר, הם הכבידו עליו כדי שיפרוש מעצמו, אך אפרים זלמן לא היה מוכן לסגת. 

נוסף על כך, הדאגה הרבה לחיים שלום הייתה צרובה בכל גופו, הוא ידע שזו לא משימה פשוטה להוציא את חיים שלום מהצבא, הוא  
 כל החלומות שלו תקופה כה ארוכה.   צריך הרבה רחמי שמים כדי שיאות לשמוע על הצעה שסותרת את 

אפרים זלמן בשל השעה המאוחרת לא יכול היה להרחיב את הדיבור, הוא התחיל עם כמה שאלות נימוסיות שנגעו למצבו האישי, לאחר  
 כל הרדיפות וההצקות שהוא עובר בתקופה האחרונה. 

חיים שלום שטח לפניו את כל הקשיים שהוא עובר לאחרונה, מעת שמפקד המחנה אל"מ מ' נכנס לתמונה. ניכר היה, שהוא מוסת על  
ידי איזה גוף שמעוניין להסיט אותו מהמחנה. אין לו ספק שהכוונה היא לבנג'י המושחת שמפעיל עליו את הלחצים כדי שלא יוכל לצאת  

ולא מחביא את מעשיו, הוא בטוח בעצמו ומבין שהוא לא מסוגל להשיב לו מלמה כנגד, בשל בדידותו.  ולהיפגש, באחרונה הוא כמעט  
הוא לא מסתיר את איבתו ואת כוונתו שחיים שלום יעזוב את הצבא לחלוטין, אבל הוא לא מתכונן לשחק לידיים שלו, הוא יאבק על  

 כך עד טיפת דמו האחרונה. 

לפני חיים שלום, על מה ולמה הוא נאבק על חלום כה רחוק, מה זה נותן לו עד כדי להפסיד את    אפרים זלמן הביע את תמיהתו הכנה 
כל החיים שלו, האם לא עדיף להתחיל חיים חדשים בהם אין מתח, הוא נכון לעזור לו בכל מה שצריך שיצליח בחיים, הוא סיים את  

 לו להציע לו כנגד החיים המדומים. דבריו שהוא בטוח שיסכים לעזוב את הכל, אם ישמע היטב מה שיש  

 חיים שלום הסתקרן מאד, לשמוע מה יש בפיו של אפרים זלמן להציע לו. 

"תדע לך שהמו"צ שליט"א סיפר לנו כי קיבל אות מהשמים שצארטיל היא השידוך שלך, ארבעים יום קודם יצירת הוולד, אביך ז"ל התגלה  
ל מתחיל היצירה, הוא ביקש מהמו"צ שיעשו כל מאמץ שהשידוך הזה יצא לפועל,  לפניו, הוא סיפר לו שאתה הוא השידוך של צארטי 

 זוהי הסיבה האמיתית שמביאה את צארטיל שאינה מוכנה לשמוע שידוך אחר לאחר שהשידוך שלכם התבטל. 

, אם הייתה מעוניינת  אין ספור שידוכים הגיעו אלינו עם בחורים מצוינים שהיו מוכנים לקחת אותה עם הפגם שלה, בשל המיוחדות שלה 
לשמוע שידוך הייתה יכולה להיות נשואה מזה שנים רבות. אבל משמים מנעו ממנה את הרצון להתחתן, כדי שהשידוך יחזור. אין ספור  
תפילות היא התפללה עליך, שתשוב אלינו. גם כשידעה שהתרחקת התפללה שתשמור על כל המצוות כפי שיהודי חייב בהם משום  

 עליהם. שהבורא ציווה  

חיים שלום היה נרעש, הוא לא האמין שאביו יהפוך עולמות אחרי כל כך הרבה שנים שהוא בעולם העליון, הוא אמנם ידע שאביו אינו  
מרוצה ממצבו, הוא התגלה בפניו לא אחת והזהירו על קלות ראשו, אבל הוא לא חשב שעד כדי כך יגיעו הדברים, להתגלות בפני המו"צ?  

שייכות בחייו עמו?! אבל ההפתעה העיקרית הייתה, עצם ההיענות של משפחת הויזמן הקנאית לשידוך, אחרי כל מה    מאימתי הייתה לו 
 שהיה, מבקשים הם ממנו לשאת את צארטיל, למרות מצבו הרוחני הירוד. 

ד, כבר שנים שהתנתקתי  "אפרים זלמן איהר זיינט נישט ערנסט" (אתם לא רציניים) אתם הרי יודעים שכיום אני במצב רוחני חלש מא 
 מהעבר, אתם לא מצפים שאשוב בתשובה עוד היום, אז על מה אתם מדברים?! 

"חיים שלום יש לך טעות, אנחנו לא מבקשים ממך כלום, רק מקיימים את רצון אביך ז"ל שבא להודיע לנו משמים שאתה הזיווג הנכון  
וד שהמו"צ עצמו הכריע כן להלכה, מרגע זה הרצונות שלנו בטלים  שלה, אנחנו לא יכולים להתעלם מאותות ומופתים משמים, מה ע 

 ומבוטלים. 

אנחנו רוצים שתעשה מעשה, תודיע לנו שאתה מסכים להחזיר את השידוך, כל משפחתנו חתומה על מסמך רשמי בו אני מיופה כוחם  
  נאותה, כעת הכל נתון בידך בלבד!"  להציע לך את השידוך, ניתן לך זמן כדי להתארגן באופן ממשי שתוכל לשאת אותה בצורה  

"קשה לי להאמין לשמע אוזניי, אתם יודעים שאני לא מתכונן כרגע להשתחרר מהצבא, איך אשא את צארטיל ואגור בירושלים, אם  
 המחנה שלי בתל אביב". 

ין שאת מה שאתה עושה  אני לא מבין את הקושיא הגדולה שלך, יש כיום את מחנה "שנלר" בירושלים, תבקש העברה לשם, אני מאמ 
בתל אביב תוכל לעשות בירושלים, בשבילך זה טוב מאד, כך תיפטר לחלוטין מאותו פגע רע שכל הזמן חותר תחתיך, כך תפסת שתי  

 ציפורים ביד אחת. 

יב, היא תמצא  עוד יותר נאמר לך, אם אתה דווקא מעוניין להיות בתל אביב "עיר חמדתך" אין לנו התנגדות, צארטיל תעבור איתך לתל אב 
את עצמה גם שם, עדיין מתגוררים שם הרבה זוגות שקרובים לרוחה, כל מה שאנו מבקשים ממך זה להחזיר את הגלגל ולחדש את  

        השידוך ובעזרת ה' נארגן את מה שביכולתנו לבנות את הבית שכל כך הרבה שנים הוזנח.  
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גליון מס' 291גליון 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

כשרבינו הש”ך מדבר 
בלימוד העולם נעצר

ַיֶעשה.  מפיו  ַהיֵֹצא  ְכָכל 
רבי  הגאון  סיפר  ג(  )ל, 
וויידנפעלד  בעריש  דוב 
טשעבין:  גאב”ד  זצוק”ל 
הגיע  זצ”ל  הש”ך  רבינו 
ודרש  לקאליש  פעם 
רבינו  בביהמ”ד.  דרשה 
נכח  זצ”ל  אברהם  המגן 
לאחר  הדרשה.  בעת 
הדרשה הלך המגן אברהם 
לאכסניית הש”ך ופלפל עם 
ובבקיאות  בחריפות  הש”ך 
והיו  הש”ס  מכמני  בכל 
ושמחים  מאירים  הדברים 
והנה  מסיני.  כנתינתן 
העמוק  פלפולם  באמצע 
הבית  אנשי  באו  בתורה, 
להש”ך  והודיעו  בבהלה 
בעליית  מסוכן  חולה  שיש 
הבית הנוטה למות ברגעים 
שהש”ך  ומכיון  הקרובים, 
מיד  לצאת  עליו  כהן, 
למת[  להטמא  ]שלא  מהבית 
של  בעיצומה  שהיה  הש”ך 
הפשיל  דאורייתא,  ריתחא 
שרוולו ונתן בכל עוז דפיקה 
על השלחן ואמר “איך הייס 
להמתין(  מצוה  )אני  ווארטן” 
נתקיים  הנוכחים  לתדהמת 
לעיניהם “ככל היוצא מפיו 
עם  הש”ך  שיחת  יעשה”. 
והחולה  נמשכה.  המג”א 
משסיימו  לחיות...  הוסיף 
הש”ך  יצא  אך  ויהי  לדבר, 
החולה  נפטר  הבית  מפתח 

בעליה. 

)ְבצילו חמדתי(

המקיים דבריו ושומרן מתקיימים דבריו 
ככפל  נראה  לכאורה  ג)  )ל,  ַיעשה.  ַהיֵֹצא מפיו  ככל  רֹו  ְדָבְ ל  ַיּחֵ לא 
איתא  דהנה  ונראה  מפיו.  היוצא  ככל  יעשה  ודאי  דברו  יחל  לא  שאם  הלשון, 
בכתובות )דף עז: ( דבשעה שנשבע רבי יהושע בן לוי שלא יצא מגן 
עדן, אמר הקב”ה שיפשפשו במעשיו, דאם קיבל התרה על איזו 
שבועה בימיו, יתירו לו גם את זאת, ואם לאו לא, ומצאו שלא 
התיר שבועה מימיו, ונתקיימה אז שבועתו שלא יצא מג”ע. וזה 
שאמר הכתוב, דאם איש זה לא יחל דברו, שלא ישאל על דברו 
אז ככל היוצא  יקיים את שבועתו תמיד,  יעבור עליו אלא  ולא 

מפיו ולא יתבטל שום דבר מדבריו.
)עבודת ישראל(

כי  ישראל...ואשה  בני  אל  המטות  ראשי  אל  משה  וידבר 
תדור נדר ...בנעוריה בבית אביה )ל. ב,ד( מפרשתינו ניתן ללמוד 
מדוע דבר משה דווקא אל ראשי המטות, אלא כדי להעיר אזנם, 
ובתו,  מעשי אשתי  על  להסתכל  והבעל  האב  כמו שחייב  אשר 
ולהפר ולהתיר נדריהן, כן מוטלת החובה על ראשי העם להסתכל 
ינהגו כשורה,  ולגעור בהם באם שלא  ולהזהיר  על מעשי העם 
ובאם שלא מוחים אז תלוי הקולר בראשם, כמו האב והבעל באם 
הקולר  יתלה  ונשותיהם,  בנותיהם  נדרי  יתירו  ולא  יפירו  שלא 
בצווארם, כפי אשר דרשו חז"ל על הפסוק "ואשימם בראשיכם" 
זו  מכאן שאשמת העם תלויה בראשי העם, וזה מרומז בפרשה 

בדבריו "אל ראשי המטות" דיני הפרת והתרת נדרים.
 )לקוטי בתר ליקוטי(

מעלת הנביא שמתנבא ב”זה הדבר אשר צוה ה’” 
וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה 
הדבר אשר צוה ד’. )ל, ב( ברש”י זה הדבר, מוסיף משה על 
כל הנביאים, שהם התנבאו בכה, ומשה התנבא גם ב”זה”, 
הכונה, כי ישנם צדיקים, אשר נצרך אמונה, להאמין בהם, 
אשר דיבוריהם המה, כפי רצון השם, וזה הוא הענין, “כה” 
אמר ד’. אבל ישנם סוג של צדיקים, אשר בשעה, שנשמע 
הדיבור שלהם, מרגיש השומע, אשר פי ד’ דובר בו, וזה הוא 
הענין, “זה הדבר אשר צוה ד’”, ומסוג זה היתה נביאתו של 
משה, כי באמת, שכינה מתוך גרונו, וכל מי ששמעם, הבין 

והיה בטוח אשר “זה” הוא דבר ד’. 
)נועם אלימלך(

על מנהיגי ישראל להטות עצמם כלפי העם
ל. )ל, ְב( משה  י ַהמטות, לְבני יְשָרּאֵ ה אל ָראּשֵ ַוְיַדבר מֹׁשֶ
ישראל...  לבני  המטות  ישראל:  בני  לראשי  ציוה  רבנו 
היינו שצרכים להטות את עצמם לבני ישראל, וזה הדבר 

אשר ציוה ה’... להיות נכנע לפני כל אחד ואחד מישראל.
)הרה״ק רבי אהרן ז״ל מטשערנאביל(

שכינה מדברת מתוך גרונו
"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה 
הדבר אשר צוה ה' )ל, ב(, מסופר על הרה"ק האדמוה"ז 
מסאדיגורה זי"ע כאשר התיישב על כסא ההנהגה לאחר 
יוסף  שלום  רבינו  אדמו"ר  הבכור  אחיו  של  הסתלקותו 
מרוז'ין בעל ה"רשפי קודש" ויהי כאשר פתח את פי קדשו 
אצל  כי  וסיפר  פתח  ברבים  תורה  דברי  לומר  לראשונה 
זקנו המגיד הגדול ממעזריטש כאשר החל לראשונה לומר 
הבעש"ט  "תורה" בפני החבריא קדישא לאחר הסתלקות 
הק' נפלו לו שתי שיניו מרוב פחד הבורא. כי עשה חשבון 
ולכן  לשכינה  מדור  פיו  את  לעשות  צריך  שהוא  לעצמו 
האדמוה"ז  מרן  ע"ז  וסייים  הפחד.  מגודל  שיניו  לו  נפלו 
מסאדיגורה, לכאורה קשה ואינו ניתן להבנה איך יכול אדם 
עילאה  בכוונה  שוזרים  היו  הק'  רבותינו  ]כידוע  אני"  "אומר  לומר 
בדברי תורתם את הביטוי "אומר אני" - זאג איך[ אלא כאשר יודעים 
זה בבחינת  פיו מדור לשכינה הרי  שעומדים לעשות את 
שאומרת  היא  השכינה  ואז  גרונו"  מתוך  מדברת  "שכינה 
 , אני  "אומר   : "תורה"  לומר  התחיל  ומיד  אני",  "אומר 
"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר 
צדיק  היינו  משה  משה,  וידבר  ב(,  ל,  )במדבר  ה'  צוה  אשר 
הדורות,  שבכל  לצדיקים  היינו  המטות,  ראשי  אל  הדור, 
לבני ישראל לאמר, כשצריך לומר דברי תורה לבני ישראל 
ואומרים "אומר אני" ]זאג איך[, איך יתכן לומר "אומר אני" 
אלא כשיודעים ש"זה הדבר אשר צוה ה'", היינו שהשכינה 
שאומרת  זאת  היט  הק'  השכינה  אזי  גרונו  מתוך  מדברת 

"אומר אני".

הצדיק פועל בפי קדשו
יעקב  האביר  מרן  דרש  ג(,  )ל.  לה'  נדר  ידור  כי  איש 
מסאדיגורה זי"ע היינו אשר כל איש יעשה מן הגוף שלו 
בית מדור לה', משכן עבור הבורא ב"ה, או "השבע שבועה 
לאסור איסר על נפשו" ושיהיה זהיר מכל דבר איסור ובזה 
יכול כל אחד מישראל להגיע לידי זה להיות בכח ש"לא 
יחל דברו" שהקב"ה לא ימיר את דבריו "ככל היוצא מפיו 
יעזור  לפעול.  יוכל  מהקב"ה  שיבקש  מה  כל  כי  יעשה" 
כל מה שאנו חפצים  ישראל  השי"ת שנוכל לפעול עבור 

ושתבוא שנה טובה.
)אביר יעקב - סאדיגורה(

להזהר מאוד בקדושת הדיבור
מרן אדמה"ז מסאדיגורה ביאר את דברי הפסוק: "לאסור 
"לאסור  כל אדם המקבל על עצמו  ג(  )ל.  נפשו"  אסר על 

אסר על נפשו" היינו מלשון "אוסרי" לגפן עירה )בראשית מט, 
יא( דהיינו "לקשר" עצמו אל השי"ת על ידי דיבורו בתורה 
ותפלה כראוי, צריך לראות ש"לא יחל דברו", דהיינו שלא 
זה  כי  ח"ו,  ופניות  זרות  במחשבות  חולין  דיבורו  יעשה 
לעומת זה עשה אלקים, וכאשר אינו מקדש עצמו בדיבורו, 
בלתי לה' לבדו, אזי עלול ח"ו להתקשר עי"ז בהסט"א, וזהו 
נעשה  בהסט"א,  דיבורו  ע"י שמקשר  כי  דברו",  יחל  "לא 

גרוע יותר מבהמה, שאין לה דיבור כלל. 
)אמת ליעקב מטות תרי"ד(

המקיים דבריו ושומרן מתקיימים דבריו 
לכאורה  ג)  )ל,  ַיעשה.  מפיו  ַהיֵֹצא  ככל  רֹו  ְדָבְ ל  ַיּחֵ לא 
מפיו.  היוצא  ככל  יעשה  ודאי  דברו  יחל  לא  שאם  הלשון,  ככפל  נראה 
עז:  )דף  המגיד רבי ישראל מקאזניץ דהנה איתא בכתובות  ומבאר הרה”ק 
יצא מגן עדן,  לוי שלא  בן  יהושע  ( דבשעה שנשבע רבי 
אמר הקב”ה שיפשפשו במעשיו, דאם קיבל התרה על איזו 
שבועה בימיו, יתירו לו גם את זאת, ואם לאו לא, ומצאו 
שלא התיר שבועה מימיו, ונתקיימה אז שבועתו שלא יצא 
מג”ע. וזה שאמר הכתוב, דאם איש זה לא יחל דברו, שלא 
יקיים את שבועתו  עליו אלא  יעבור  ולא  דברו  ישאל על 

תמיד, אז ככל היוצא מפיו ולא יתבטל שום דבר מדבריו.
)עבודת ישראל(

וידבר משה אל ראשי המטות אל בני ישראל...ואשה 
מפרשתינו  ב,ד(  )ל.  בבית אביה  ...בנעוריה  נדר  כי תדור 
ניתן ללמוד מדוע דבר משה דווקא אל ראשי המטות, אלא 
כדי להעיר אזנם, אשר כמו שחייב האב והבעל להסתכל 
על מעשי אשתי ובתו, ולהפר ולהתיר נדריהן, כן מוטלת 
החובה על ראשי העם להסתכל על מעשי העם ולהזהיר 
ובאם שלא מוחים  ינהגו כשורה,  ולגעור בהם באם שלא 
אז תלוי הקולר בראשם, כמו האב והבעל באם שלא יפירו 
ולא יתירו נדרי בנותיהם ונשותיהם כאשר דרשו חז"ל על 
תלויה  העם  שאשמת  מכאן  בראשיכם"  "ואשימם  הפסוק 
ראשי  "אל  בדבריו  זו  בפרשה  מרומז  וזה  העם,  בראשי 

המטות" דיני הפרת והתרת נדרים.
)לקוטי בתר ליקוטי(

אשרינו מה טוב חלקנו 
בהילולא דצדיקיא

שרשרת אירועי ההילולא דצדיקיא דהרה"ק רבינו 
משטפנשט זיע"א התשפ"א ברחבי הארץ הסתיימו 
בהצלחה מרובה בס"ד, כתבה נרחבת תבוא בהמשך.

ירושלים  שליט"א  מסקולען  אדמו"ר  כ"ק  בתמונה: 
שנערכה  בסעודה  ההילולא  לכבוד  המרכזי  במשא 
בהיכל בית מדרשינו בבני  ברק, נראים הגה"ח רבי 
יואל טוביאס שליט"א אבד"ק שכון ו' בב"ב, והרה"צ 
רבי נפתלי כהן שליט"א יו"ר ועד חסידי שטפנשט 

שזכה להתברך מידו הטהורה של בעל ההילולא



2 באר בשדה- שטפנשט

בין המצרים
אין כל פלא שבימים אלו אדם פורש 

ומונע עצמו מכל תענוגי עולם הזה,
איש  נדרים,  פותחת בפרשת  פר' מטות 
כי ידר נדר לה' או השבע שבועה לאסור 
וברש"י מפרש  ג(,  ל,  )במדבר  נפשו  על  אסר 
לאסור איסר, לאסור את המותר, בבחי' "קדש 
כי  רואה  האדם  שכאשר  לך",  במותר  עצמך 
הוא נמשך אחר תאוות העוה"ז עליו להפריש 
כמובא  הפרישות,  מידת  את  ולסגל  עצמו 
שערי  משבעים  לפרוש  שצריך  יראה  בספרי 
של  אחד  שער  לידי  יבוא  שלא  כדי  היתר 
או  נדר  שידור  התוה"ק  קובעת  ולכן  איסור, 
להשבע שבועה לאסר איסר על נפשו, היינו 

לאסור את המותר.
פרשת  גם  ישנה  במדבר  ספר  בריש  והנה 
נשוא שמדברת בעניני נדרים ושם מובא מובא 
פר נזיר "איש אשה כי יפליא לדור נדר נזיר 
כלשון  שם  ולשון  ב(,  ו,  )במדבר  לה'  להזיר 
הזה איש כי יפליא. וכידועים דברי רבנו 
אברהם איבן עזרא הידועים מה שכותב 
שלמעשה  יפליא"  כי  "איש  הלשון  על 
זהו לשון פלא ומהו הפלא כי הלא רוב 
העולם הולכים אחר תאוות גופם, והנה 
זה פלא אשר איש אחד מיוחד עובד ה' 
שם מעצור בפיו ואינו הולך אחר תאותיו 
עצמו  על  מקבל  אלא  ליבו  ושגיונות 
נזירות, וזהו הפלא שהוא עוצר עצמו מן 
היין ושאר תענוגי עולם ומקבל על עצמו 
נזירות ופרישות והוא פורש, וזהו איש כי 

יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'.
והנה בפרשתינו פר' מטות לא מופיעים 
שפר'  מכיוון  יפליא",  כי  "איש  המילים 
מטות חלה תמיד בשבועות שקורים בין 
שקועים  ממילא  שבנ"י  ימים  המצרים" 
באבלות על החורבן, וכואבים את הגלות 
בבין  ומתאבלים  קץ,  בלי  המתמשכת 
ועל  המקדש  בית  חורבן  על  המצרים 
גלות ישראל ועל גלות השכינה, שכינתא 
ובכאבם  בצרה  יחד  משתתפת  בגלותא, 
פלא  כל  אין  וממילא  צר,  לו  ובצרתם 
שבימים אלו אדם פורש ומונע עצמו מכל 
תענוגי עולם הזה, ואולי לכן בפרשתינו 
יפליא-פלא, דאיתא  מופיע התיבות  לא 
בחז"ל )ב"ב ס:(, מיום שחרב בית המקדש 
דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לאכול 
בשר ושלא לשתות יין ושלא לישא אשה, 
אלא אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם 
כן רוב הציבור יכולין לעמוד בה, אולם 
יחידים, השרידים אשר ה' קורא, חסידים 
אלו המתחסדים עם קונם, ראוי שיגבילו 
לך"  במותר  עצמך  "בקדש  עצמן  את 
ולפרוש מעניני עולם הזה ותאוות הגוף, 

כל חד וחד לפום דרגא דיליה.
)כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א(

ו’מפני’ חטאינו גלינו מארצנו )תפילת יום טוב(
כי  זי”ע  מרוז’ין  ישראל  רבי  מרן  אמר   
הרה”ק הסבא משפאלע זי”ע, ברצותו לעורר 
רחמים בדברים כלפי שמיא לפני השי”ת, היה 
אומר: “רבש”ע! וכי בגלל נצחון מועט שיש לך 
במריבה עם בני ישראל, יסבלו כל-כך מאורך 
את  מפרש  משפאלע  הסב”ק  והיה  הגלות?”. 
דבריו ואומר: ישנו וויכוח בין הקב”ה לבין בנ”י, 
)איכה  ונשובה’  ‘השיבנו ה’ אליך  שהם אומרים 
‘שובו אלי ואשובה אליכם’  והוא אומר  ה, כא(, 
)מלאכי ג, ז(. ועל זה היה שואל את הקב”ה למה 
שישראל  עד  וממתין  הגאולה  את  מעכב  הוא 
יעשו תשובה. ואחז הרה”ק זי”ע בזקנו הקדוש 

ואמר: “הנני נשבע לך בדיקנא שלי שישראל 
לא יעשו תשובה לפני הגאולה...”.

זי”ע מילא את דבריו הק’ ואמר:  מרן מרוז’ין 
גם אני אומר כן, רק זאת אני מבטיח לך, שאם 
תשובה,  יעשו  בוודאי  המשיח  מלך  יבוא 
אנו  כאשר  צודקת.  טענה  להם  יש  שהרי 
גלינו  חטאינו  “ומפני  בתפילתנו  צועקים 
מארצנו”, ‘מפני’ הוא לשון ‘קודם’- טרם, ר”ל 
‘טרם’ שחטאנו לפניך כבר נגזר עלינו לסבול 
גלות הזה, היינו בברית בין הבתרים נגזר כבר 
על הד’ גלויות. אם כן, מידת הדין נותנת שגם 
אתה צריך להתנהג עכשיו כך, שתגאלם לפני 
תשובה  שנעשה  סמך  על  תשובה  שיעשו 

לאחר שתגאלנו” )כנסת ישראל(.

עצבות יתירה אינה רצויה
סיפר הרה"ק רבי פנחס בן הרה"ק רבי 
רבי  הרה"ק  של  בנו  מאוסטילא,  יוסף 
מרדכי מנשכיז, כי פעם אחת נודע לאביו 
הקדוש רבי יוסף כי הרבי מלובלין זצ"ל 
עתיד לעבור בעירו אוסטילא ולהינפש 
אצלו.  יתאכסן  רצה שרבינו  והוא  שם, 
מספר  ביתו  את  להכין  טרח  יוסף  רבי 
ימים טרם בואו של רבינו. בהכירו את 
בשוכבו  שלפעמים  רבינו,  של  מנהגו 
"עס  צועק  היה  אחרים  של  מיטה  על 
שטעכט מיר" )זה דוקר לי(, קרא רבי יוסף 
לחרש עצים ירא-שמים מרבים וציווהו 
להתקין מיטה חדשה במיוחדת בשביל 
שיטהר  אלא  עוד  ולא  מלובלין,  הרבי 
אותה  ויעשה  המלאכה  קודם  עצמו 
עשה  החרש  ואכן,  המחשבה.  בטהרת 
לב  ושברון  מתוך שפלות  מלאכתו  את 
לחדר  הוכנסה  המיטה  רבה.  והכנעה 
מיוחד לצד כסא שלחן ומנורה, שהוכנו 

אף הם עבור רבינו. 
רבינו  כשהגיע  ימים  מספר  כעבור 
מלובלין לאוסטילה, יצא רבי יוסף יצא 
לקראתו וביקשו שיתאכסן אצלו, ורבינו 
נענה לו לשמחתו הרבה. הוא הראה לו 
את המיטה החדשה שהכין עבורו וסיפר 
אולם  שמים.  ירא  איש  ע"י  שנעשתה 
להפתעתו המרובה, ברגע בו עלה רבינו 
על המיטה החדשה, התחיל לזעוק בקול: 
"געוואלד! עס שטעכט מיך". רבי יוסף 
מרוב  אולם  דעתו,  וחלשה  מאד  נבהל 
רצונו שרבינו ינוח מעמל הדרך הרהיב 
לו את מיטתו שלו, אם  בנפשו להציע 
כי חשש שמא גם מיטה זו 'תדקור' את 
רבינו. והנה, אך עלה רבינו על מיטתו 
של רבי יוסף עצמו, ניכרה עליו שביעות 
רצונו באומרו: "טוב מאד, הרי זה מחיה 
מהרגש  שנהנים  האיברים  בכל  אותי 
הקדושה והטהרה של מיטה זו". הגה"ק 
ופנה  כך,  נתמלא שמחה על  יוסף  רבי 
אל רבינו ושאלו: "ילמדנו רבינו, מדוע 
המיוחדת  המיטה  על  לנוח  רצה  לא 
שעשיתי עבורו, והלא עשאה איש ירא 
רבינו".  בשביל  מיוחדת  בכוונה  שמים 
אמנם  וחלילה!  "חס  רבינו:  לו  השיב 
שלאגט  'עס  אבל  מאד,  כשרה  המיטה 
מיר פון איהר א מרה שחורה' ]מרגיש אני 
בימי  שנעשתה  מחמת  שחורה[,  מרה  ממנה 

הידועים,  ימים  בתשעה  בין-המצרים 
אך  ירא-שמים,  הוא  אמנם  הזה  והנגר 
בעת מלאכתו היה אפוף ושקוע כל כולו 

בעצבות על חורבן ביהמ"ק...". 

+מ+בא+ר
האמו+++נה
הרב צבי טפר
<=

כשמכתבו של הרבי מקוצק לא היה 
שווה אלא זהוב אחד

מעשה בעני מרוד שהיה זקוק לסכום כסף גדול לחתן את 
בנותיו, ניגש להרה''ק מקוצק זיע''א, וקיבל ממנו מכתב 
הן  עליו,  טוב  וליבו  העני  הלך  רוטנברג.  לגביר  המלצה 
ידוע ומפורסם היה שרוטנברג חסיד גדול הוא, ודברי הרבי 
מקוצק קודש הם לו, ומכתב מהרבי יקר בעיניו מכל. ולו 
באמתחתו יש מכתב כזה, אין ספק שכל בעיותיו נפתרו, 

וכבר ראה בעיני רוחו את החתונה שיערוך לבנותיו.
הגיע לארמונו של הגביר. השוער שבשער שאל לרצונו, 
ומששמע שמכתב הרבי מקוצק בציקלונו, רץ מיד לבשר 
מר  ואכן  כזה.  מכתב  בעיניו  חביב  כמה  ביודעו  לאדונו 
רוטנברג יצא בכבודו ובעצמו לקבל את פני העני, והכניסו 
בכבוד גדול ללשכתו, וקיבל מידיו את המכתב, אותו קרא 
להכין  רוטנברג  הורה  בינתיים  ממש.  של  בהתרגשות 
ימי  ובמשך  ביותר,  המפואר  האורחים  חדר  את  עבורו 
שהותו אירח אותו בכבוד מלכים. והעני דעתו זחה עליו. 
הנה המכתב פועל את פעולתו, אין ספק שבא סוף וקץ 

לכל צרותיו.
דרך  לו  איחל  ללשכתו,  רוטנברג  לו  קרא  השלישי  ביום 
צליחה והעניק לו... זהוב אחד לצרכי החתונה. העני היה 
נראה כאילו בלע את הלשון, הוא הביט במטבע העלוב 
שהנה  בטוח  היה  הוא  מאמין.  כלא  הגביר  של  ובפניו 
מקבל הוא עשרת אלפים זהובים לפחות. ועתה חוזר הוא 

לבראשית, לעוני לדכדוך ולדאגה לבנותיו.
הלך  כתפו.  על  הדל  ושקו  רוטנברג  של  מארמונו  יצא 
והתמרמר עד שהגיע ליער. כאן בהיותו לבד, באין איש 
בסביבה, התפרץ התסכול והבכי יצא מגרונו בקול גדול. 
אי  עולם,  של  ריבונו  ואמר:  להקב''ה  ופנה  העני  נעמד 
אפשר לסמוך על אף אחד, לא על המכתב של הרבי. ולא 

על הגביר. פונה אני אליך רק אתה יכול להושיעני!.
תוך כדי שהוא שופך את ליבו שומע הוא את שעטות סוסים 
וגלגלי עגלות, לידו נעצרת כרכרה מפוארת ואחריה עגלה 
עמוסה. מהכרכרה ניבטות פניו של מר רוטנברג שקורא 
שולף  רוטנברג  ומר  עולה  הוא  לידו.  ולשבת  לעלות  לו 
את ארנקו מכיסו ומוציא מתוכו אלפי רובלים רבים ונותן 
לו ואומר, זה בשביל ההוצאות הרבות שיהיו לך לקראת 
חתונות בנותיך, מאחורי יש עגלה עמוסה כל טוב עבור 
אצלך  העגלה  את  להשאיר  תוכל  וגם  הצעירים.  הזוגות 

ולהתפרנס ממנה כעגלון...
נרעש כולו שאל העני אם החלטת לתת לי מדוע שלחת 
הגביר.  רוטנברג  לו  ענה  בתחילה?.  מביתך  ריקם  אותי 
כשהסתובבת בביתי זחוח ראיתי שאתה כה בטוח בעצמך. 
יש לך בכיס אחד מכתב מהרבי מקוצק ובכיס השני יש לך 
את רוטנברג. מה צריך עוד? ואת הקב''ה שכחת. החלטתי 
אותך  יושיעו  המכתב  ולא  רוטנברג  שלא  לך  להזכיר 
ליער  הגעת  שבינתיים  חישבתי  ריקם.  אותך  ושילחתי 
אותך.  להושיע  יכול  הקב''ה  שרק  למסקנה  כבר  והגעת 

עכשיו אני יכול לתת לך בשליחותו מה שאתה צריך.
ָגד  ְוִלְבֵני  ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ָהָיה  ַרב  ''ּוִמְקֶנה  כתוב בפרשתינו: 
ְוִהֵנּה  ִגְּלָעד  ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַיְעֵזר  ֶאֶרץ  ֶאת  ַוִיְּראּו  ְמאֹד  ָעצּום 
בריעה  משה  אליקים  רבי  ופירש  ִמְקֶנה'',  ְמקֹום  ַהָמּקֹום 
שזה  המקום  שמחה,  לשון  הוא  'והנה'  זיע''א,  מקוז'ניץ 
המקום ב''ה שהוא מקומו של עולם. שהקב''ה שמח כאשר 
– 'מקום מקנה', שהאדם קונה בליבו 'מקום' דהיינו אמונה 

שלימה בו יתברך.
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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 נדרים 
איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה )ל, ג(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם.
)קהלת ה, ד(

 עונש עוון נדרים
נדרים מתה אשה של אדם,  נתן אומר בעון  תניא רבי 
שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך, 
רבי אומר בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים, שנאמר 
לפני  תאמר  ואל  בשרך  את  לחטיא  פיך  את  תתן  אל 
המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל 
את מעשה ידיך, איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר 

בניו ובנותיו של אדם.
)שבת לב, ב(

 נודרין בצבור ואין משלמין
נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר. בעבור 
ואין משלמין, שמים נעצרים מלהוריד  שנודרין בצבור 
טל ומטר. למה איש מתהלל במתת שקר. אמר הקב"ה, 
נוח לו לאדם שלא לידור, מלידור ואינו משלם. דכתיב 

)קהלת ה, ד( טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם.

)מדרש משלי פרשה כה(

 המשהה נדרו מגיע לידי ג' עברות חמורות
אמר ר' שמואל בר נחמני כל מי שהוא נודר ומשהה את 
עריות  וגלוי  אלילים  עבודת  לידי  בא  סוף שהוא  נדרו 
ושפיכות דמים, לידי עבודת אלילים ממי את למד מיעקב 
אבינו על ידי שנדר ואחר את נדרו בא לידי ע"א שנאמר 
'ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי 
הנכר', לידי גלוי עריות מנין 'ותצא דינה בת לאה', לידי 
שפיכות דמים מנין 'ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים'.
רבנן אמרי כל מי שהוא נודר ומשהה את נדרו סוף שהוא 
קובר את אשתו שנאמר ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל. 
אמר רבי שמואל בר יצחק כל מי שהוא נודר ומשהה 
את נדרו גורם מיתה לעצמו שנאמר וכי תחדל לנדור לא 
יהיה בך חטא, וכתיב הנפש החוטאת היא תמות, אל תתן 

את פיך לחטיא את בשרך.
)ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקעא(

 נדר כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו
הרי  מעשיו  ולתקן  דעותיו  לכונן  כדי  נדרים  שנדר  מי 
זה זריז ומשובח, כיצד, כגון מי שהיה זולל ואסר עליו 
ואסר  ביין  שוגה  שהיה  מי  או  שתים,  או  שנה  הבשר 
היין על עצמו זמן מרובה, או אסר השכרות לעולם, וכן 
עצמו  על  ואסר  להון  ונבהל  שלמונים  רודף  שהיה  מי 
המתנות או הניית אנשי מדינה זו, וכן מי שהיה מתגאה 
ביופיו ונדר בנזיר, וכיוצא בנדרים אלו כולן דרך עבודה 
לשם הם ובנדרים אלו וכיוצא בהן אמרו חכמים נדרים 

סייג לפרישות.
)רמב"ם הלכות נדרים פרק יג הכ"ג(

 להרבות בנדרי איסור
איסור  בנדרי  אדם  ירבה  לא  )לשם(  עבודה  ואע"פ שהן 
ולא ירגיל עצמו בהם אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש 

מהן בלא נדר.
)רמב"ם הלכות נדרים פרק יג הכ"ד(

שיעלה  כדי  הכפורים  ביום  צדקות   לידור 
זכרונם לחיים טובים

ומה שנהגו לידור צדקות ושמן למאור ביום הכיפורים, 
וספרי  חיים  וספרי  הדין  יום  ידי שהוא  דעל  לומר  יש 
ולפיכך  דמי,  צרה  כשעת  יתברך  לפניו  פתוחים  מתים 
נודרין כדי שיעלה זכרונם לטובה ולחיים טובים, וליתן 

לאלתר אי אפשר. מכל מקום חייבים ליתן למחרת.
)שיטמ"ק נדרים י, א(

 
סמיכות פרשת מסעי לפרשת נדרים

אדם  שיסיע  לרמוז  מסעי  לפרשת  נדרים  פרשת  סמך 
ואם  כדכתיב  נדר,  בלי  הדברים  ויקיים  מלנדור  עצמו 
תחדל לנדור לא יהיה בך חטא, כאופן שכל מה שיכול 

אדם למעט בדבורו ימעט.
)שבט מוסר פמ"א(

 בהתאסף ראשי עם ידרו נדרים לחזק ידים 
רפות

מכשול  שהנדר  לפי  נדר,  שום  מלידור  לימנע  מצוה 
לאדם פן יחל דברו או פן יאחר לשלמו, שנאמר )דברים 
כג, כג( וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא, ודרשו רז"ל 
ונותן מבלי  הא אם תדור יהיה בך חטא, והצדיק חונן 
שידור, זולתי בעת צרה דכתיב וידר יעקב נדר לאמר, וכן 
בהתאסף ראשי עם ידרו נדרים לחזק ידים רפות, רבינו 

יונה )ש"ג או' עד(. ולאו הבא מכלל עשה עשה.
)ספר חרדים פרק יב אות נח(

 לנדור בשביל החולים
וידר יעקב נדר לאמר. מהו לאמר. לאמר לדורות שיהיו 
נודרין בעת צרתם, דאע"ג דכתיב טוב אשר לא תדור. 
בעת צרה מיהא יכול לידור ולשלם נדרו לאחר זמן, וכן 
ישראל  וידר  ישראל בעת צרתם שנאמר  מצינו שנדרו 
וכן  בידי,  הזה  העם  אם  תתן  נתן  אם  ויאמר  לה'  נדר 
מצינו בדוד מלך ישראל שנדר בעת צרה שנאמר עולות 
מחים אעלה לך וכו', ומכאן סמכו לנדור בשביל החולים.
)בעלי התוספות בראשית כח, כ(

ולא  לקיים  שיוכל  נדר  לידור  צרה   בעת 
יתחרט

מי ששרוי בצער, אל ימהר ואל יקפוץ בנדר, אלא יחשוב 
נדר  איזה  תחילה  יחשוב  לכך  יתחרט,  שמא  תחילה 
ויאמר  ילך לחכם  וכשיוכל לקיימו  יתחרט,  יקבל שלא 
מה שטוב בעיניך אקבל עלי, והחכם יתן לו עצה הגונה 
שידור נדר שיוכל לקיים, ונדר הגון לפי הצרה, דכתיב 
)קהלת ה ד( טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. ואם 
נודר בעת צרה, לא ידור כדרכי האמורי, אם חולי מעיים 
שלא יאכל בני מעיים, או אם חולה ממיחוש ראש שלא 
לאכול מראש בהמה עד פלוני חי, )פי' עד שיבריא מחליו( 
חפצי  דרך  ויעשה  בהקב"ה  יבטח  אלא  בטחון.  זה  אין 
שמים, כדרך שעשה יעקב אבינו וכל אשר תתן לי עשר 
אעשרנו לך )בראשית כח, כב(. ומעין הצרה, יחשוב כי שמא 

לכך הובא בצרה שיחשוב נדר מדה במדה.
)ספר חסידים סימן תג(

הנודר לעשות מצוה באמירתו יברא מלאך 
שיתקיים  עד  הוייתו  תגמר  לא  אבל  אחד 

גמר המצוה
ודע שכל מי שידור לקיים מצוה או לעסוק ודע בתורה 
כך שעות ביום וכיוצא, אין ראוי להתיר לו נדרו אלא אם 
יראה לבית דין שהוא אונס גדול, ואם התירו לו ולא היה 
בדבר אונס גדול, מן השמים אינם מתירים לו. וזה דקדקו 
ז"ל באמרם נדר גדול נדר לאלהי ישראל, שיאמר הקדוש 
ברוך הוא מה מצאת בי עול כי רחקת מעלי, והוא כמשל 
שביום  אדוני  ראשך  חי  ודם  בשר  למלך  האומר  אדם 
פלוני אביא לך דורון כך וכך שאם לא יביאהו יתחייב 
ראשו למלך אם לא שידע המלך שהיה אנוס. וענין עסק 
המלך  מלכי  למלך  דורון  ממש  הוא  מצוה  או  התורה 
בכבוד  מקל  נדרו  והמתיר  והמקל  הוא,  ברוך  הקדוש 
מלכו של עולם, ואינו כמתיר נדרי עצמו שאוכל או שלא 
אוכל שהוא מצוה שישאל על נדרו מאחר שאין בדבר 
מצוה. ושמעתי מפי מורי ע"ה ענין נאות גם כן בענין נדרים, 
אמר שהנודר לעשות מצוה הנה באמירתו יברא מלאך אחד 
המצוה, שנודע  גמר  שיתקיים  עד  הוייתו  תגמר  לא  אבל 
שהעושה מצוה אחת קנה לו סניגור אחד והנודר ואינו 
משלם נדרו נמצא המלאך ההוא תלוי ועומד וצער הוא 

לו עד שיגמר מעשה המצוה ההיא.
)ראשית חכמה שער הקדושה פי"ד(

 קיום נדרים סגולה שתפלתו תהיה נשמעת 
ובקשתו תעשה

הרוצה שתפילתו תהיה נשמעת ובקשתו תעשה, ישתדל 
להשלים נדריו, כדכתיב )תהלים נ, יד( זבח לאלהים תודה 
ושלם לעליון נדריך וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני, 
וכן כתוב בספר איוב )כג, כו( תעתיר אליו וישמעך ונדריך 
תשלם ותגזר אומר ויקם. ונדרים אלו בודאי שהם נדרי 
לעליון  ושלם  אומרו  והיינו  לקיימם,  שמצוה  שמים 

העולם  מענייני  למטה  שהם  הרשות  בדברי  כי  נדריך, 
אינו צודק מלת לעליון נדריך. והנה מדה כנגד מדה כי 
בתפלה הוא שואל בדיבור שיעשה לו הקדוש ברוך הוא 
כך וכך אומר לו תקיים אתה במעשה מה שנדרת גם אני 
אעשה ואקיים שאילת פיך התלוי בדיבור, וכבר נודע מה 
שאמרו בזוהר כמה פעמים אתערותא לתתא אתערותא 

לעילא שלעולם צריך להקדים התעוררות תחתון.
)ראשית חכמה שער הקדושה פי"ד(

 על ידי הנדר מתגבר עליו היצר ורודף אחריו 
להכשילו

נדרים סיג לפרישות. ודאי כן הוא, אבל לאנשים בינונים 
טוב אשר לא תדור )קהלת ה, ד(, כי על ידי הנדר אז מתגבר 

עליו היצר ורודף אחריו להכשילו ח"ו.
)עבודת ישראל פרקי אבות פ"ג(

 להמנע מנדר הוא גם עושה טוב ולא רק סר 
מרע

טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. )קהלת ה'( וקשה 
ואינו  הנודר  והלא  טוב  לשון  לומר  ע"ז  שייך  האיך 
גמור שהוא עובר על עבירה חמורה  מקיים הוא רשע 
ומי שאינו נודר כל עיקר בוודאי בזה אינו עושה כלל 
מי  בוודאי  כי  כך,  הוא  רע. ואמר אדמו"ר זי"ע שהפשט 
שנודר לש"ש בעת צרה כמו שנדר יעקב אבינו או כמו 
שהי'  נדר  ישראל  וידר  הכ'  כמו שאמר  ישראל  שנדרו 
כוונתם ולבם נכון לשמים, בוודאי זו הוא עבודה יקרה 
וחביבה מאוד ורצוי' לפני המקום ב"ה וב"ש, כי מיחד 
כוונתו הטובה ומעשי' לשמו הקדוש ב"ה, והיה עולה על 
דעת לומר שמי שאינו במדריגה הזו ושומר פיו ולשונו 
ואינו רוצה לנדור לפי שעולה מורא על ראשו שמא לא 
יוכל לקיים הנדר ויתפס בעוון חמור ושומר מצרת נפשו 
ע"ב(,  לב  )שבת  ובניו מתים חלילה  נדרים אשתו  שבעוון 
אינו  אבל  מרע  סור  שהוא  בכלל  רק  הוא  כזה  והאיש 
לא  אשר  טוב  הכתוב  אמר  ע"כ  טוב,  ועשה  של  בגדר 
תדור ר"ל שזה שאינו נודר כל עיקר הוא מחמת שירא 
לנפשו שלא ילכד ח"ו בעון נדרים, משתדור ולא תשלם 
ר"ל שכך תמיד במחשבתו שמא ידור ולא ישלם נדרו, 
טוב  הוא עושה  ג"כ  בזה  נודר  ונמצא אשר מה שאינו 
שאשרי אדם מפחד תמיד ואשרי איש ירא את ד', וזהו 
ג"כ בכלל עושה טוב, כי רחמנא ליבא בעי, ובמה שירא 
לגשת אל הקודש פנימה ובזה הוא עובד את ד' כמו כהן 

העובד כיון שכוונתו לש"ש, ודו"ק היטב.
)שיח שרפי קודש, סוכות מהצה"ק רמ"מ מווארקי(

 ביאור ענין נדר בעת צרה
והנראה בזה כי חז"ל אמרו כאן )בראשית רבה ע', א'( ללמד 
לדורות הבאים שיהיו נודרין בעת צרה וכו', ולהבין ענין 
הנדר בעת צרה נראה כי הנה בעת הצרה על האדם אז 
צריך האדם ליפחד מאוד מאוד ממדת דינו של הקב"ה, 
כי הלא השטן מקטרג בשעת הסכנה וכו', ואמנם הנה 
כן  ועל  למעלה,  דין  אין  למטה  דין  יש  אם  ז"ל  אמרו 
כמו  סגופים  מיני  עצמו  על  ומקבל  אז  האדם  כשנודר 
או  תעניות,  בלי  במקצת  אכילתו  מניעת  או  התעניות, 
הוא  הנה  גופו  בחלישת  אף  ותפילה  בתורה  להרבות 
הגבורות  ויורדין  בשמחה,  בעצמו  דין  עליו  מקבל 
והדינים מלמעלה אל שורש האדם הזה, כי מיד שמקבל 
כמאמר  עשאם,  כאילו  הם  הרי  הסגופים  בחינת  עליו 
כי מן היום הראשון אשר נתת את  יב(  י,  )דניאל  הכתוב 
לבך להבין ולהתענות וגו'. כי הקב"ה בוחן לבות הוא ומיד 
כשיודע שזה יקיים כל מה שמקבל עליו עתה, מעלה עליו 
ראשו  על  הגבורות  בחינות  כל  ויורדים  עשאם  כבר  כאילו 
רחמים  למעלה  ונשאר  עליו,  שקיבל  הזה  הדבר  על  למטה 
גמורים חיים ושלום וחסדים טובים, ואז האיש ההוא יוושע 
מכל צרותיו ונמתקין כל הדינים מעליו כי אם יש דין למטה 

אין דין למעלה.
)באר מים חיים פרשת ויצא(
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מיעוט שמחה
)סי' תקנ"א ס"א( משנכנס אב ממעטין  א. כתב השו"ע 
ולדעת  כלל]א[,  שמחים  שאין  והיינו  בשמחה, 
בפעולות  רק  למעט  היא  הכוונה  ראשונים  הרבה 
להימנע  שצריך  שכן  וכל  לשמחה]ב[,  המעוררות 
בשמחה  אך  בדיחותא]ג[,  מדברי  אלו  בימים 
הממוצעת  במידה  להיות  האדם  שצריך  התמידית 
)כמבואר ברמב"ם פ"א מהל' דעות ה"ד( יש לשמוח בימים אלו 
ועבודת  במצוות  ובפרט  השנה,  ימות  שאר  כבכל 

ה']ד[.
דין עם גוי

יש  המזל]ה[ ולכן  רוע  בהם  יש  אלו  ב. ימים 
להשתמט מלדון בתביעה משפטית עם גוי )תענית כט, 
ב שו"ע שם(, משעת המולד של ר"ח אב )פמ"ג א"א סק"ב( 
עד  ישתמט  לו  אפשר  ואם  באב,  עשירי  אחר  עד 

אחר ט"ו באב, וי"א עד ר"ח אלול]ו[.
משא ומתן

ג.   ממעטין במשא ומתן, י"א שממעטין רק בקניית 
וזהב, או בגדים  דברים של שמחה כגון כלי כסף 
למעט  צריך  אין  מו"מ  ובסתם  לחתונה,  וכלים 
הזאת  בעת  למעט  צריך  מו"מ  דבכל  וי"א  כלל, 
ובנו"כ(,  ב'  סעיף  )שו"ע  פרנסתו  כדי  אלא  יעסוק  ולא 
גדולות  בהנחות  מכירה  אלו  בימים  נזדמן  ואם 
)פמ"ג  שמחה  של  דברים  אפילו  לקנות  מותר  )יריד( 
א"א סק"ז(, ובזמנינו נהגו להקל במסחר משום דהכל 

נחשב כעת לצורך פרנסה )ב"ח בשם 
מהרש"ל(]ז[.

בניה ושיפוץ
ד.  ממעטין בבנין של שמחה כגון 
בית חתנות לבנו או בנין של ציור 
לצבוע  אין  שם(, ולכן  )שו"ע  וכיור 
אין  וכן  אלו,  לסייד  בימים  או 
להרווחה  חדשה  בניה  להתחיל 
שאינה הכרחית )מג"א סק"ז בשם הר"ן(, 
הוספת  כגון  הכרחית  בניה  אבל 
חדר מגורים בדירה צפופה יש מקילים בזה]ח[, ואם 
לבנות  מותר  בקבלנות  ר"ח  קודם  גוי  קבלן  שכר 
ולצבוע הכל אף בתשעה באב עצמו, עצמו דנכרי 
אדעתא דנפשיה עביד, ומ"מ אם יכול לפייסו בדבר 
מועט שימתין עד אחר ט"ב תע"ב, )מג"א בשם מהרי"ל, 
ב"ח וא"ר(, ולצורך מצוה מותר הכל )רמ"א(, כגון, בנין 
דרבים  מצוה  דהוי  ומקוה  ישיבה,  ת"ת,  ביהכ"נ, 

)מג"א סק"ז(.

אכילת בשר
ועד  מר"ח  בשר  אוכלים  שאין  הוא  ה. המנהג 
אלא  שמחה  שאין  לפי  ט'(]ט[,  סעיף  )רמ"א  התענית 
בבשר )כל בו(, ומפני ביטול קרבנות התמיד )רא"ש(,  
והמנהג שלא לאכול בין בשר של בהמה ובין של 
עוף )שו"ע ס"י(, ונהגו להחמיר גם בתבשיל של בשר 
)שעה"צ סקס"ח(, חולה  )מג"א סקכ"ט( שיש בו טעם בשר 
ויולדת הצריכים להתחזק מותרים בבשר עוף, ואם 
אפשר טוב להם להימנע מז' אב )מג"א סי' תקנד סק"ט(, 
להתאבל  בכדי  הגדיל  שלא  בריא  קטן  שגם  י"א 
על ירושלים אסור בבשר]י[, ויש מקילין]יא[, וקטני 

קטנים לכו"ע מותרין]יב[.
שתיית יין

ו.   המנהג הוא שאין שותים יין מר"ח ועד התענית 
אין  וכן  ס"י(  )שו"ע  אסור  ענבים  מיץ  גם  שם(,  )שו"ע 
לשתות משקה בטעם ענבים שמעורב בו מיץ פרי 
טעה  סקי"א(,  שע"ת  )ע"פ  שהכל  שברכתו  אפילו  ממש 

ובירך על יין, ונזכר קודם ששתה, יכול לטעום מעט 
שלא תהיה ברכתו לבטלה )שד"ח אס"ד ביהמ"צ סי' א' אות ה' 
ופאת השדה ביהמ"צ סי' א' אות ד'(, דיני חולה יולדת וקטנים 

כמבואר לעיל לענין בשר.
בשר ויין בסעודת מצוה

הבדלה  יין  לשתות  מותר  )ס"י(  המחבר  ז.   לדעת 
וברכת המזון, וכתב הרמ"א: שנוהגין להחמיר שלא 
לשתות יין בברכת המזון ולא בהבדלה, אלא נותנים 
לשתות  בעצמו  מותר  תינוק,  וכשאין  לתינוק, 
בברכהמ"ז  להחמיר  הספרדים  ומנהג  הבדלה, 
)כפה"ח  המחבר  כדעת  בהבדלה  ולהקל  כהרמ"א, 
וחסידים  והרבה אשכנזים  ז'(,  סקנ"ב בשם היפה ללב אות 

שנוהגים ג"כ לשתות בעצמם כוס ההבדלה,
וסיום  הבן  ופדיון  מילה  כגון  מצוה,  ח. בסעודות 
השייכים  כל  יין  ושותין  בשר  אוכלים  מסכת, 
)רמ"א(,  להוסיף  שלא  לצמצם,  יש  אבל  לסעודה, 
מסכת  בסיום  הסעודה  בעל  של  ובניו  ואשתו 

מותרים גם בבשר ויין )משנ"ב סקע"ה בשם חיי"א(.
רחיצה

בצונן,  אפילו  תענוג  של  רחיצה  רוחצים  ט. אין 
מראש חודש ואילך, וכשחל ר"ח בערב שבת מותר 
לכבוד  כמו שרוחץ תמיד  בחמין  הגוף  כל  לרחוץ 
שבת )ט"ז בשם הב"ח(, אך בערב שבת חזון אסור לרחוץ 
כי אם ראשו ופניו ידיו ורגליו]יג[ בצונן )רמ"א סט"ז(, 
ויש מקילים בחפיפת הראש בחמין למי שרגיל בכך 
כל שבת )רמ"א(, אבל לא עם סבון )מג"א סקמ"א(, ואם 

מזיע הרבה מותר אף עם סבון]יד[.
כיבוס

ואפי'  כלל  ומגבות  מצעים  בגדים  לכבס  י.   אין 
אינו רוצה ללובשם, וכן אין ללבוש בגד מכובס, או 
להשתמש במגבות ידים ומצעים מכובסים )שו"ע ס"ג(, 
האיסור  בכלל  וגרביים  פנימיים  בגדים  שגם  י"א 
בגדים  ר"ח  קודם  להכין  ויש  סקצ"א(,  תקנ"א  סי'  )כה"ח 

מגבות ומצעים שיוכלו להחליף בעת הצורך.

דלשון  גשמים  תענית  לענין  ב(  ה,  )מגילה  התוס'  ]א[ וכתבו 

ממעטין רוצה לומר שלא יהו ששים כלל, ואין לפרש ממעטין 
אבל ששים קצת דאם כן היה לו לפרש השיעור מה הוא קורא 
ממעט, והובא בב"י ומג"א גם לענין ממעטין דחודש אב, וע"ש 
התוס'  אמנם  אב,  משנכנס  לגבי  גם  דה"ה  ומחצה"ש,  בפמ"ג 
וס"ל דאפילו לקנות צרכי חופה  ע"ז  א( חולקים  )מג,  ביבמות 
דהוא שמחה גם כן שרי מראש חודש אב והלאה, והא דקאמר 
בשאר  לנהוג  שדרכו  ממה  שימעט  הוא  ומתן,  במשא  ממעטין 
הימים, וכתב היש"ש דהתוס' דיבמות עיקר, נגד התוס' דמגילה, 
שכן יש קבלה, שהתוספות של המסכתות גדולות הן תוס' של 

ר"א מטו"ך, ועיין שעה"צ סי' תקנא סק"א.
]ב[ עיין היטב ספר האורה לרש"י )ח"א סימן סד(, ר"ן )תענית דף 

ט ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה מתני'(, ארחות חיים )הל' ט"ב סימן א'(, 
כלבו )הל' ת"ב סימן סב(, הריבב"ן )תענית כט, ב(, ספר האשכול 

־)ת"ב סימן כה(, הר"י מלוניל )תענית שם(, ועוד ראשונים, שמ
דיוק לשונם משמע דהמיעוט הוא בעשיית הדברים המשמחים 
המבוארים בגמ' )יבמות מג, א( שהעם ממעטין בעסקיהם מלישא 
ומליתן מלבנות ולנטוע ולא כונסין, ואין עושין סעודת אירוסין, 
וכן המנהג שלא לאכול בשר ולשתות יין מר"ח )ראה ספר שו"ע 

המדות ס"ב ס"ח שהאריך בזה(.
]ג[ בבה"ג איתא )הל' ת"ב ותעניות( מריש ירחא דאב נמי מיתבעי 

לשנויי בבדיחותא, ובמחזור ויטרי )הל' ת"ב( איתא הגי' ואפילו 
מריש ירחא 'לא מיתבעי' ליה לשנויי בבדיחותא, ועיי"ש בהע' 
תיבת  בפירוש  תלוי  בנוסחאות  שההבדל  גולדשמידט  מהדו' 

־'לשנויי' דלנוסח המחז"ו 'לא מיתבעי' הוא במשמעות חוזר ושו
־נה היינו שאין לו להרבות בבדיחותא, ואילו לנוסח הבה"ג 'מי

תבעי' הוא במשמעות שינוי כלומר עליו לשנות משמחתו שרגיל 
בה, ובסדר ר"ע גאון הנוסח מתבעי ליה לשנויי ולא לאבדוחי 

נפשיה, כדתנן משנכנס אב ממעטין בשמחה.
]ד[ עיין בייטב פנים )יפה לעינים אות י"ח( בשם הרה"ק מלובלין 

זי"ע שאמר לבעל הישמח משה 'תאמינו לנו כי אנחנו אומרים 
־תיקון חצות בבכיה והספד ועם כל זה הכל בשמחה', וכך למ

דנו רבינו הקדוש ר"ר שמעלקא מניקלשבורג, ע"ד משל למלך 
שנשבה למרחקים ועמד לפוש אצל אחד מאוהביו וכראותו את 
המלך בשביה הלך ובכה מאין הפוגות ועם כל זה שמח כי המלך 
הוא מתאכסן אצלו והנמשל מובן כי השכינה עמנו, עיי"ש כל 

העובדא.
]ה[ בתענית )כט, ב( שנינו בר ישראל דאית ליה דינא בהדי גוי 

־לישתמיט מיניה באב דריע מזליה, ולימצי ליה נפשיה באדר דב
־ריא מזליה, וכתב שם הריטב"א וז"ל ואף על גב שאין מזל ליש

ראל )שבת קנו, א(, הני מילי בשאר ימים אבל בשני חדשים אלו 
יש מזל שכן נגזר עלינו מן השמים, ואפשר עוד דמזל לאו דוקא 
אלא על הגזירה קרי מזל בלשון בני אדם, ע"כ, ובשו"ת חתם 
הרמב"ם  השמיט  טעמא  מהאי  דבאמת  כתב  קס(  )סימן  סופר 
דין זה דקיי"ל אין מזל לישראל, עיין שם, ועיין במהרש"א ח"א 
וחובה ליום חובה  זכאי  זכות ליום  תענית שם שתי' דמגלגלין 
כדאמר לעיל מיניה בגמ', ובטור ברקת למוהר"ח כהן כתב וז"ל, 

על  באו  אשר  הרעים  הדברים  כל  על  מורה  הוא  הזה  החודש 
ישראל, אמנם ישראל היו בטוחים בחודש זה להיות כי זה הוא 
במזל אריה, והוא מורה על הצלחה שלהם לפי שישראל קרואים 
'אריה', ובית המקדש נקרא 'אריה' כמו שאמר הכתוב )ישעי' כט, 
א( 'הוי אריאל', אשר על כן למלאות דבר ה' כפי הטבע העלה 
עליהם נבוכדנצר שחיק מחיק הנקרא 'אריה' שנאמר )ירמי' ד, ז( 
'עלה אריה מסובכו', הלא זה כוונת חז"ל במאמר )שמו"ר כט, ט( 
ישראל נקראים אריה ובית המקדש נקרא אריה, נבוכדנצר נקרא 
אריה, כלומר שהקב"ה כל דרכיו אע"ג שהם בהשגחה לא יחסר 
לעשות אותם כפי הטבע, ולכן שלט נבוכדנצר הנקרא אריה על 
'גור אריה יהודה', ושרף בית המקדש  מלכות בית דוד הנקרא 
הנקרא אריה, וזה שאמר הכתוב: "הוי" על שני דברים הנקרא 
"אריאל אריאל", והם לא התבוננו כי בלאו הכי זה החודש מורה 
על הרעות שבאו עליהם, שלכן נקרא 'אב', כלומר שמורה ענין 
י( מפני מה לא נברא העולם  )א,  קללה, כך אמרו חז"ל בב"ר 
באות אלף, לפי שהוא לשון קללה ר"ל ארור, ולמה נברא באות 
ב' שהוא לשון ברכה, ולכן נקרא חודש זה 'אב', ר"ל כי הנה היה 
וגלינו  מקדשינו  בית  נחרב  בו  ישראל,  לכל  וארורה  קללה  בו 
מארצנו, אמנם האחרית לטובה וברכה כמו שאמר הכתוב )זכרי' 
ח, יט( "צום החמישי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה", ולכן 

־משנכנס אב ממעטין בשמחה, שהנה כך הוא כל מעשה התחתו
נים, כך נעשה למעלה כנ"ל, ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי 
עכו"ם לישתמיט מיניה, דריע מזליה של ישראל מאותה שעה 
אשר שלט נבוכדנצר הרשע על מזל אריה כנזכר, מאז איתרע 
מזליה דבר ישראל, ולכן אין ראוי לישראל לדחוק את השעה, 

שהרי נאמר )איכה ב, ג( "השיב אחור ימינו מפני אויב".
יח ח"ב( כתב  ירוחם )אדם נתיב  ]ו[ המג"א )סק"ב( בשם רבינו 

שישתמט עד ר"ח אלול, וכ"מ בגמ', והקרבן נתנאל )תענית פ"ד 
אות ה'( כתב עליו ואני אומר אדרבא מלישנא דגמ' משמע עד 

־לאחר ט"ב בלחוד דהא רב פפא אמר הלכך דקתני ממעטין בש
מחה לשטמיט מיניה ואיסורא דאין משמחין אינו נוהג אלא עד 
לאחר ט"ב, וז"ל הזוהר )ח"ב עח, ב( עשו נטיל ברזא דיליה תרין 
ירחין תמו"ז א"ב ואיהו לא אשתכח ואתאביד דהא אלו"ל לאו 
דיליה הוא ואפילו א"ב ט' יום אינון דיליה ולא יתיר ואתאביד 
ולא אשתכח, ע"כ, מש"ה לשתמיט מיניה דעכו"ם עד ט"ב דרזא 
דעשו ולא צריך יותר, עכ"ל, ולדבריו כבר בעשירי באב יכולים 
לדון, והובא בשעה"צ )סק"ב(, ועיין בבא"ח )ש"א דברים ס"א( 
שהביא הדעות בזה שי"א עד ר"ח אלול, וי"א עד ט"ב דהיינו עד 
אחר עשרה באב וזו הסברה היא עיקר, דאין צריך להשתמיט עד 
ר"ח אלול אלא רק עד אחר עשרה באב, ובפרט כי בט"ו באב 
צריך לעשות שמחה מפני שיש עלוי לשכינה כמ"ש בזוה"ק )ח"ב 
קלה, א(, וכיון שעלה חודש זה ביום ט"ו לא ירד דמעלין בקודש.
]ז[ וכתב השעה"צ )סקי"ג( דמדברי המגן אברהם משמע דאף על 
פי כן במשא ומתן של שמחה יש לימנע, וכן העתיק החיי אדם, 
להקל,  המנהג  בזה  דאף  רבה משמע  ואליה  הט"ז  אבל מדברי 

דשמא לא יוכל להכין אחר כך, וטוב להחמיר.
]ח[ שו"ת מקדש ישראל סי' מ"ד, ושו"ת ויברך דוד ח"א סי' ס"ז, 

וכן הובא בספר קרא עלי מועד )פ"ג הע' ג'( בשם הגר"נ קרליץ, 

דזה נחשב לצורך דירה ולא להרווחה בעלמא, ועי' שם הערה י' 
בשם הגר"ח קייניבסקי שהניח צ"ע בזה, וראה בארחות רבינו 
ח"ב עמ' קכ"ט הביא שהחזו"א לא התיר לאחותו אשת הקה"י 

שגרו בדירה צרה וקטנה, לחפש דירה יותר מרווחת בביהמ"צ.
]ט[ המחבר בשו"ע שם הביא בזה ג' מנהגים המבוארים בטוב"י, 

דיש נוהגים כן רק בשבוע שחל בו ת"ב, ויש שמוסיפין מראש 
מי"ז  שמוסיפין  ויש  שמחה(,  מיעוט  )מפני  התענית  עד  חודש 
בתמוז )מפני שבו בוטל התמיד(, והרמ"א כתב דמצניעים מראש 
חודש ואילך הסכין של שחיטה, שאין שוחטים כ"א לצורך מצוה 
כגון לחולה או שבת או מילה או פדיון הבן וכיוצא בו, והיינו 
מהרש"ו  כתב  ג(  )פט,  ובשעה"כ  האמצעית,  כדיעה  שהכריע 

־בהגה"ה שראה לאביו שלא היה אוכל בשר ושותה יין מי"ז בת
מוז עד מוצאי ט"ב ועד בכלל )כשלא היה נדחה(, ואפי' בר"ח 

אב אבל לא בשבתות.
]י[ משנ"ב שם סק"ע כדעת הדגול מרבבה סעי' ט וא"ר סקכ"ד.

סעי'  קל"ג  )כלל  חיי"א  י'(,  )סעי'  מקו"ח  ל"א(,  )ס"ק  ]יא[ מג"א 

ט"ז(, ובשו"ת דברי יציב או"ח ח"ב סי' רל"ו, האריך בזה וכתב 
לו על מה לסמוך,  יש  גם בשר בהמה,  ליתן לקטנים  דהמיקל 
דמידי דצער ועינוי לקטן ליכא חינוך, ומכ"ש בקטן שאינו יודע 
כלל מהחורבן כתינוקות קטנים, ומכ"ש בבשר עוף יש להקל, 
ופוק חזי מאי עמא דבר, ושו"ת אור לציון )ח"א סי' ל"ח( היקל 
)ח"ו  הלוי  שבט  ובשו"ת  לחינוך,  שהגיע  בקטן  גם  לספרדים 
סוס"י ע"ב( כתב לענין סיום בתשעת הימים להתיר לאכול בשר 

־גם הנשים וילדים בסביבה דאין דעתו נוחה להקל, ביותר כי מז
לזלים במנהג קדום זה, וחשש חולשה ופקו"נ אין כאן כי אפשר 
ובריא להיות נזון גם במאכלים אינם בשרים, ולמה לנו להקל 

במה שאין צורך, ואם יש צורך באמת גם בלא"ה אפשר להקל.
]יב[ שו"ת מקדש ישראל )עמ' נ"ו אות ר'(, שו"ת רבבות אפרים 

 )310 הע'  )פכ"ג  ישראל  נחמת  בספר  וכתב  שע"א(,  סי'  )ח"א 
דלכאורה זה נכלל בדברי הרמ"א שם שאין שוחטים כ"א לצורך 
מצוה כגון לחולה, ועי' במ"ב שם ס"ק ס"א שכתב אפי' חולה 

קצת, ובודאי קטן בגיל זה כחולה שאין בו סכנה דמי.
'ידיו'  ואולי  כתב  ט"ז(  סעי'  )בוטשאטש שם  אברהם  ]יג[ באשל 

היינו כולם עד חיבורם להגוף, ועיי' בשו"ת שרגא המאיר )ח"ז 
'הברך',  עד  ורגליו  'המרפק',  עד  היינו  שידיו  ב'(  אות  צ"ג  סי' 
ובספר קרא עלי מועד )עמ' כ"ב הערה ד'( מביא בשם הגרנ"ק 

שליט"א ש'פניו' הוא מהמצח עד הסנטר.
וכ"כ  הלבוש,  בשם  המג"א  כדברי  הביא  צ"ו(  )ס"ק  ]יד[ המ"ב 

־הקשו"ע )סי' קכ"ב סעי' י"ג(, וחיי"א )כלל קל"ג סעי' י"ט( שא
אם  שאל  אשר  לוי"ג,  שקורין  ואפר  ומים  בבורית  לרחוץ  סור 
מותר לאנשים העובדים כל השבוע ומזיעין הרבה לרחוץ עצמם 
בזייף בע"ש חזון, ובשו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קכ"ז( נשאל לגבי 
אנשים העובדים כל השבוע ומזיעין הרבה, והשיב דדבר פשוט 
שמותר אם זה להעביר הזוהמא וזיעה פעמים קשה להעביר רק 
עם בורית, דלא אסר הרמ"א אלא רחיצה של תענוג, ואע"פ שיש 
מותר,  בע"ש  רחיצה  של  מצוה  במקום  מ"מ  דתענוג  פס"ר  גם 

עיי"ש. 

ִמים ַעת ַהּיָ ׁשְ ִהְלכֹות ּוִמְנָהֵגי ּתִ
ָצִרים )איכה א, ג(  ין ַהּמְ יגּוָה ּבֵ ל ֹרְדֶפיָה ִהּשִׂ ּכָ

על שפת הבאר
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<<
מצבת הגה"ח רבי 
אברהם יוסף חנוך 
קליינמן זצ"ל בבית 

העלמין בטבריה

>>
מצבת אביו הגה"ח 

שמואל זאב קליינמן 
זצ"ל על מצבתו נכתב: 
"אדיר בתורה והוראה 
לרבים", "עלה למרום 
עת שימח חתן וכלה 

ח' אלול תשי"ד, העלו 
עצמותיו לארה"ק י"ז 
תמוז תשמ"ו" ונטמן 

בעיה"ק טבריה

דמותו האצילית רבת ההוד של הגה”ח רבי אברהם 
יוסף חנוך קליינמן זצ”ל שהיה משרידי הרבנים של 
הדור הישן וממעמידי הדת על תילה בשנות הזעם 
ומכיריו.  רואיו  כל  בלב  נחקקה  בארה”ק  ואח”כ 
מומחה  ושו”ב  כרב  ארוכות  שנים  במשך  שימש 
בקהילות פלויעשט ברומניה, סטשעד, סעקעלהיד, 
התגורר  ימיו  שבערוב  עד  אתא.  כפר  גדעון,  כפר 

בבני ברק. 

רבי אברהם יוסף חנוך קליינמן היה תלמיד ה’עצי 
ובעל  מסאטמאר,  יואל”  וה”דברי  מסיגעט,  חיים’ 

אמרי יהודה מסעקעלהיד.

רבי אברהם יוסף נולד בעיירה אורשיווע שברומניה 
זאב  שמואל  רבי  הגה”צ  לאביו  תרע”א,  בשנת 

קליינמאן זצ”ל, רב ומו”צ דוואראהל ברומניה, מגזע 
מסואליוע  יצחק”  ה”דברי  בעל  הגה”ק  של  היחס 
זי”ע. כבר בגיל צעיר ניכרו בו מידותיו התרומיות, 
לאות  והיה  ויר”ש.  בתורה  וגדולתו  וכשרונותיו 
ולמופת, כשלמד בישיבתו של ה”עצי חיים” בסיגעט 
בחר בו לחברותא לבנו הגה”ק רבי זלמן לייב זי”ע, 
הגה”ק  של  בישיבתו  ללמוד  עבר  תקופה  כעבור 
מסאטמאר בקראלי, גם שם בלט בכשרונותיו והיה 
יו”ד, וחומש  נבחן בקביעות אצל רבו: ש”ס, שו”ע 
דורש  שהיה  רבו,  את  הפליאו  כשידיעותיו  רש”י, 
ממנו  ללמוד  המבוגרים  ואף  התלמידים  משאר 

ומהתמדתו וידיעותיו.

אצל רבו הגה”ק מסעקעלהיד 
הרמה  בישיבה  ללמוד  פנה  קראלי  מישיבת 
רוזנער  יהודה  רבי  הגה”ק  בראשות  דסעקעלהיד 
ע”י  נתמנה  לישיבה  בהגיעו  כבר  הי”ד,  זצוק”ל 
נתבקש  וכן  הצעירים,  הבחורים  עם  ללמוד  הרבי 
יהודה”  “אמרי  חידושיו  ספרי  את  להגיה  ידו  על 
על הש”ס, ברבות הימים אף הסמיכו להוראה על 
עוד  כי  לו  אומר  כשרבו  לימים.  צעיר  היותו  אף 
תראה שתצטרך את זה ה”היתר הוראה” בכך צפה 
בעיני רוחו כי לימים ישמש על מקומו כרב שארית 

הפליטה בסעקעלהיד וכמנהיג העדה בארה”ק. 

הרה”ק  לרבו  ודבוק  קשור  היה  בחסידות  מתנהג 

חכמי 
רומניה
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בימי עברה וזעם
מסירות נפשו לקבורת הרה”ק מפלויישט הי”ד

שיער  ומסמר  מטלטל  סיפור  מסופר  הזעם  בשנות  הרפתקאותיו  כל  בין 
שפורסם באחד מכתבי העת, אודות מסירות נפשו של רבי אברהם חנוך יוסף 
שזכה להבאתו לקבורתו של הרה”ק רבי דוד מפלוישט זי”ע הי”ד נכדו של 
האדמו”ר הזקן רבי יצחק )הראשון( מבאהוש זיע”א ואחיו של כ”ק אדמו”ר רבי 
נורא משני האחים הקדושים  סיפור  זיע”א כשברקע  )השני( מבאהוש  יצחק 

הרה”ק בעל העצי חיים זי”ע מסיגיעט ואחיו הרה”ק הדברי יואל זי”ע.
הסיפור מובא בספר חידושי אביו ‘הוד שמואל’ כתבי הרה”צ רבי שמואל זאב 
‘מאמר מרדכי’ מאת אחיו הקדוש מוה”ר  קונטרס  זצ”ל שם מביא  קליינמן 

מרדכי קליינמאן – מאמר חלומות הרב מרדכי אות יב-יג(.
בעת  ראמעניא,  במדינת  השני’  המלחמה  פרוץ  טרם  הזעם,  ימי  בתחילת 
שבמדינות אחרות כבר שררה המלחמה הנוראה במלוא תוקפה, מלך בעת 
ששילשלו  הרב  השוחד  והודות  ראמעניא,  במדינת  אנטונסקו  השר  ההיא 
במדינת  דמים  והשפיכת  הרציחות  שלטו  לא  עדיין  ראמעניא  יהודי  לכיסו 
ראמעניא. אך בכל זאת כבר רחפה אז באויר רוח האנטיסמיטזי”ם, חלק ניכר 

מאנשי המדינה נשלחו למחנות העבודה.
מדינת  ממשלת  כי  בראמעניא,  האלו  טרופים  בימים  נרגשה  זאת  גם  עוד 
בגבול  ללחום  ארצם  דרך  לעבור  ימ”ש  להגרמנים  רשות  נתנו  ראמעניא 
והפילו  ועיר שעברו הגרמנים עשו שמות בארץ  עיר  ובכל  רוסלאנד,  ארץ 
חיתתם על יושביה, וגם הוציאו אז הדייטש”ן צו איסור לכל תושבי המדינה 
לבל יסובבו בשווקים וברחובות, ובאם המצא תמצא מאן דהוא שעבר על 
פקודתם, אחת דתו להמית רח”ל. ואכן בזמנים האלו בל נראה ובל נמצא אף 

אחד מתושבי מדינת ראמעניא מחוץ לביתו.
בפרשת וישב תש”א קבלתי מכתב מאחי אברהם יוסף חנוך נ”י בעו”ה ממצב 
השעבוד גלויות וההריגות שפגעו בעו”ה באחב”י בעיר פלאייעשט וכתב שם 
פחדו וצערו שמחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, ובעו”ה בין ההרוגים היה 
ג”כ הרבי מפלאייעשט שהיה נכד הה”צ מבוהוש. וע”ז חלמתי שהנני עומד 
תוך הפרוזדור מן מרן העצי חיים זצ”ל מסיגייט, והמתנתי על הגבאי שיכתוב 
לי פתקא, ובתוך כך פתח העצי חיים זצוקללה”ה את הדלת וקרא אותי בחדרו 
ואמרתי  שאלתי,  מה  בזה”ל  בקדש  כדרכו  שוחקות  בפנים  ושאלני  פנימה 
כי אני מצטער עבור אחי שבעו”ה הוא בין שיני האריות ולא יוכל להמלט, 
וקראתי לפניו את מכתבו שהיה כתוב בלשון הגר אונגאריש, והעתקתיו על 
יידיש, וכאשר סיפרתי את מה שקרה עם הרבי דשם, השיבני בזה”ל יוסף 
העניכין האב איך אוף דעם קאפף, דיין שוואגער חיימען האב איך אויך אין 
זין גיהאט מיט זיין זין שמחה שיצאו אז מן בית האסורין בבוקרעסט, וכמה 
סכנת מות עברו עליהם, אבער דעם רבין האב איך ניכט גיקענט, ע”ז אמרתי 
שאני הכרתיו שהוא הי’ עם אבותיו, ע”ז רמז והגביה בכתפו שכבר נתאחר 

הדבר בעו”ה.
אחיו המעתיק ]מביא תוספת להנ”ל מדברי רבי אברהם יוסף קליינמן אחי המעתיק[ המאורע 
היה אחרי זמן כמה שבועות שהחזיקו הנאצים כמה יהודים במעצר על לא 

אותם פתאום,  לרצוח  והחליטו  דבר, 
יום בא הבשורה לא טובה כי נמצאו 
יד  יהודים נרצחין על אם הדרך, על 
גשר אחד נהרג יוסף בן יהודה אבראם, 
מרגליות,  הישיש  נמצא  העיר  בסוף 
]רבי  הה”ק  הרוג  נמצא  העיר  ובפרבר 
דוד[ - פלוישטי הי”ד. אחיו של אבראם 
אלי  בא  יענקו אבראם  הגדול  הנדבן 
פחד  מרוב  לקבורה,  להכניסם  לילך 
ואז פתח  וחרדה התעקשתי מלצאת, 
נפשו  מוסר  כבעה”ב  הוא  וצעק,  פיו 
כמו”צ  ואני  ישראל  לקבר  להביאם 
שיום  מפני  רציתי  שלא  ]והטעם  מתעקש 
לפני זה הביאו לקבר ישראל קצין גדול בעיירה 
ע”י גבול רוסי’ וחבריו עשו לו במרמה קבורת 
סביב  הסתובבו  הלוי’  את  שגמרו  ואחר  כבוד, 
היהודים  על  ויורו  החיילים,  כל  הקברות  בית 
שנהרגו כולם כשש מאות איש הי”ד[ ראיתי 
הוא  שילך  וייעצתיו  דבריו,  שצדקו 

בעצמו מקודם ויראה בדרך אם לא נמצאים לגיונרים השומרים על היהודים, 
ואני אחריו, ובאם יראה יחזור הוא עם האוטו ואדע כי אינם נמצאים עם כמה 
אנשים עשינו בפ”ע הלוי’ לחמשה עשר נהרגים הי”ד[ בערב כבואי הביתה 
ופתרונו,  הנרצח  ראיתי האדמו”ר  והנה  ע”י השולחן  נרדמתי  ומסוגר  סגור 
כי עכשיו הגיע הזמן עלי ובא לקחת אותי, כרגע בא אלי ההצה”ק רבי זלמן 
לייב מסיגוט והכה על כתפי באמרו יוסף העניך האב ניכט מורא עס איזט 
שוין דערנאך, מרוב התרגשות כתבתי תיכף לאחי הקדוש זצ”ל שילך לבקש 
עבורנו להצה”ק מו”ר מהרי”ט לסאטמאר וע”ז קבלתי התשובה שלא יכולים 
ללכת לסטמר )כנראה מטעם הגזירה שיהודים לא ילכו ממקום למקום( בחזירתי אחרי 
המלחמה וביתו ריקן ועשבים בביתו חורבן ממש חקרתי על חפציו ואמרו לי 
כי חלק מספריו נמצאים ברפת של ההרוג דב פלעגיר, וכן מצאתי שם חלק 
מספריו הק’ ובתוכם כתבי יד שלו שהנני מעתיקם, וגם את שער החלומות[, 
וחלושה  קטנה  בדירה  חונה  שאני  אמרתי  בקשתך,  מה  עוד  שאלני  שוב 
וגרועה, השיבני שאדור בעזה”ש בדירה רחבה וכבר ראיתי א”ע כאילו אני 
בבית ועלי’ וחדרים רחבים וגדולים, והייתי בע”ב גדול בעל נכסים, שאלני 
עוד מה בקשתך אמרתי שעוד אבוא אצלו ואשאל המותר, ויותר לא שאלתי, 

אז פתחתי עיני ואיקץ זי”ע ועכ”י להוושע בכל מיני ישועות אס”ו.

העלאת קברו של הרה”ק מפלויעשט לארה”ק
כאמור כעבור כ”ח שנים העלו את קברו ארצה, אודות המאמצים והפעילות 
להביאו לארץ הקודש סיפר לנו נכדו הדיין אב”ד אשקלון הג”ר דוד לבנון 
החיים  בית  את  להרוס  כששמענו שעומדים  הבאים:  הדברים  את  שליט”א 
ששם נטמן זקיני הרה”ק הי”ד, השתדל אבי ]רבי ישראל לבנון ז”ל יו”ר המועצ”ד 
והיה  ישראל, בפלויעשט היה אהל על קברו,  חיפה[ הרבה להעלותו לארץ 
חשש שמא יקרה איזה דבר, ומשום כן, אמי ]בתו תחי’ של הרה”ק מפלויעשט[ וגם 
אחיו הרה”ק מבוהוש-תל אביב ז”ל היו בדעה שיש להעלות את ארונו לארץ 
תקופה  באותה  בענין,  טיפל  רומניה,  של  הכולל  הרב  רוזן,  והרב  ישראל, 
מדובר  והיה  משטפנשט,  הרה”ק  של  ארונו  את  להעלות  גם  המדובר  היה 
שיעלו את שני הארונות הק’ באותו היום, אבל ההשגחה העליונה סובבה 
שמשום איזה עיכוב לא הצליחו להעלות את שני הארונות יחדיו ובעוד שאת 
רבינו השטפנשטער העלו חצי שנה קודם )ג’ חשון תשכ”ט(, כך יצא שאת ארונו 
של זקני ז”ל העלו בנפרד ]באוטו מטוס העלו גם את ארונו של האדמו”ר הרה”ק רד”מ 

מקרעטשניף שנסתלק יום קודם ברומניה[.

ואמר אז הדוד הרה”ק מבוהוש שהיה זה בהשגחה מן השמים, לפי שזקני 
הרה”ק לא זכה שיטמנוהו בתחילה בכבוד הראוי לו בהלוויה לפי כבודו, שכן 
הרה”ק נהרג על קידוש ה’ בפלויעשט ורק אחד השתתף בקבורתו, השוחט 
מפלויעשט, ואני עוד הכרתיו, הוא היה איש חסיד ומקורב לזקני, וכשנהרג 
זקני מסר את נפשו ויצא אל היער והביאו לקבורה ]כאמור לעיל שהיה זה השו”ב 
הרה”צ ר’ אברהם יוסף חנוך העניך קליינמן זצ”ל שהתגורר בערוב ימיו בב”ב[, אבל אז לא 
קברוהו בכבוד הראוי לו, וכאשר העלו את ארונו לארץ ישראל עשו לכבודו 

הלוויה חשובה וראויה.
ונראה  הרה”ק מפלויעשט נטמן בבית העלמין נחלת יצחק גבעתיים סמוך 

לשמאלו של הרה”ק משטפנשט.
בשיחה שערך כותב השורות עם הרב 
קליינמן זצ”ל ימים מקדם לא זכורים 
לי פרטים רבים, אולם זאת זכור אזכור 
את התיאר המרגש שתיאר בפני הרב 
נערכה  עת  דהילולא  ביומא  קליינמן 
מסיבת חלוקת פרסים להנצחת זכרו 
ע”י חתנו יחידו הרב לבנון ז”ל, אודות 
לקבור  לו  שהיתה  נפש  המסירות 
כפי  מפלויעשט,  הרה”ק  הנרצח  את 
מוות  כמעט  זה  לעיל, שהיה  שתואר 
תיאר  קליינמן  הרב  למלווים,  וודאי 
להרה”ק,  לבדו  שערך  ההלויה  את 
דרך,  כברת  כתפיו  על  שסחבו  ואיך 
עד שהביאו מהרחוב בו ירו בו למוות 
עד למקום קבורתו זיע”א הי”ד, ארץ 

אל תכסי דמו. משמאל לימין: הרה"ק רבי דוד מפלויעשט זצ"ל עם דודו הרה"ק רבי מנחם מנדל מבוהוש זצ"ל 
והרה"ק רבי יצחק מבוהוש זצ"ל בעיר הנופש דארנא וואטרא

חיים”  ה”אמרי  לבנו  מויז’ניץ,  ישראל”  ה”אהבת 
והאדמו”ר מווישעווא זי”ע.

בק"ק פלויישט ברומניה
בראשות  פלויישט  אל  קליינמן  משפחת  של  בואה 
ראש המשפחה הגאון החסיד רבי אברהם יוסף חנוך 
קליינמן זצ"ל, היה סיפור של מסירות נפש, בבחינת 

"זרעא  הספר  מחבר  חכמים.  דברי  בקול  לשמוע 
חיא", היה תלמיד מובהק של הגאון רבי יהודה סג"ל 
זיע"א ראש ישיבת סעקעלהיד. רבו הגדול  ראזנער 
ציווה עליו ללמוד הלכות שרק מורי הוראות נשאלים 
בהן, באמרו לו כי יום יגיע, יבואו בעיר וישאלוהו, 
"תדע לענות". ניבא וכנראה ידע מה ניבא, כי לאחר 
המלחמה, קראו שרידי החרב לתלמיד, למלא מקום 
רבו בעירו סעקעלהיד. אולם עוד לפני כן כהן בק"ק 

פלויישט כרב ושו"ב, היה זה באחד מן הימים, הגיע 
לביקור  זי"ע  מויז'ניץ  ישראל"  ה"אהבת  האדמו"ר 
לשם,  חנוך  יוסף  אברהם  רבי  נסע  פלויישט.  בעיר 
הרבי,  אל  בהיכנסו  מיד  הצדיק.  רבו  פני  להקביל 
פלויישטער  טוב  "מזל  דאנפין:  בנהירו  אליו  קרא 
יצא  ראי"ח  פלויישט!(  דמתא  השוחט  טוב  )"מזל  שוחט!" 
ובמילה,  בשחיטה  מומחה  היה  אמנם  הוא  נדהם. 
כמו גם בהוראה ובדיינות, אך מה לו ולעיר פלויישט 
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ובכלל, תוך כדי שיחה ניסה להתחמק באמרו, כי הוא 
מגיע מסאטמאר, והנה הוא חבוש במגבעת הקטיפה 
ואיך  סאטמאר  בנוסח  התי-תורא  ורחבת  הנמוכה 
את  שיגר  הרבי  בפלויישט?  ויז'ניץ  חסידי  יקבלוהו 
בנו, אדמו"ר ה"אמרי חיים" זי"ע, להביא לו מגבעת 
חדר  את  בצאתו  לראי"ח.  העניק  אותה  ויז'ניצאית, 
הרבי, אמר לו ה"אמרי חיים" בחיוך, כי אין המגבעת 
המגבעת  את  יחבוש  לסאטמאר  בהגיעו  לעיכובא... 
לו את המגבעת  יאמץ  כאן  ואילו  הנהוגה במקומם 
חנוך  יוסף  אברהם  ר'  סיפר  לימים,  הוויז'ניצאית... 
כי בשנות הזעם ירו בו, ונעשה חור במגבעת. אמר 
מי  הנמוך,  הכובע  לי  היה  "אם  בסילודין  ראי"ח 
יודע, שמא כבר לא הייתי כאן..." ראי"ח קיבל ללא 
את  הביא  רבו,  הוראת  את  נפש  ובמסירות  הרהור 
ביתו וילדיו לפלויישט והשתקע בעיר, שם עמד על 
משמר כשרות הבשר כהוראת רבו, והקרין על בני 
מתא מהליכותיו. מסירות נפש והצלה. מאת ה' היתה 
הקודם,  מגוריהם  ממקום  כי  ממוות.  להצילם  זאת 
שלחו הנאצים ימ"ש את כל היהודים להריגה. ואילו 
והיהודים  מקומיים  פרעות  היו  אמנם  ברומניה, 
נהנו  פלויישט  יהודי  אך  כפיה,  לעבודות  נשלחו 

משלווה יחסית. 

לאחר המלחמה הארורה בהם עבר הרבה טילטולים 
נותר  פרך,  עבודת  ומחנות  כלא  בבתי  שהה  בהם 
לפליטה מותש ושבור, אולם מאת ה’ היתה זאת שזכה 
לפגוש את זוגתו עם ילדיו הקטנים, והוא התעורר 
הכלא  מבית  שחרורו  על  מעניין  סיפור  לחיים, 
היה מספר: לאחר שישב מספר שנים בבית הכלא 
בבאקוי מונה מפקד חדש לבית הכלא אותו מפקד 
הכיר את האדמו”ר מוישעווא והעריצו, וכשראה את 
אברהם חנוך אמר לו “אתה בשבילי רבינער הגר... 
אתה מכיר את רבינער הגר ואתה דומה לו לכן אתה 
כרב  להתמנות  נתבקש  תקופה  כעבור  משוחרר...” 
ומו”צ ע”י בני קהילת סעקעלהיד שנשארו שרידים 

לפליטה מהחורבן הנורא וללא רב ומנהיג.

בארץ חמדת אבות - כפר 
גדעון

ישראל.  לארץ  מכבר  היו  נשואות  המשפחה  עיני 
במחנה  ושוכנו  הקודש  לארץ  עלו  תש"י  בשנת 
כן,  אחרי  חודש  בחיפה.  הגובלת  בעתלית  העולים 
קיבל רבי אברהם יוסף חנוך הזמנה מאת מתיישבי 
כפר גדעון, ובראשם הרה”צ רבי יעקב משה קרמר 
דמתא,  כרב  לשמש  גדעון”  מכפר  “המקובל  זצ”ל 
שוחט ומו"צ. כאן נתגלה עוצם גדולתו כרב ופוסק, 
בכפר גדעון מצא כר נרחב לפעילות והקים תלמוד 
תורה על טהרת הקודש. במשך כל שנותיו שימש 
שימש  טובים  וימים  ובשבתות  מומחה,  כמוהל 
כשליח ציבור נאמן לשולחיו וכיבד את ה’ מגרונו. 
דירתו  את  כשהעתיק  האחרונות  בשנים  גם  וכך 
בביהמ”ד  ותלמודו  תפילותיו  את  קבע  ברק  לבני 
מאקאווא, היה יורד לפני התיבה בטוב טעם ודעת.

הגעתו  עם  גדעון”  ב”כפר  שהתחולל  מה  על 
להתיישב שם מסופר במאמר זכרון על בנו רבי דוד 

ז”ל תחת הכותרת “כהררים התלויים בשערה”:

על פי חוק חינוך חובה, היה על ההורים לשלוח את 
למקום  הקרוב  הדתי  הספר  בבית  ללמוד  ילדיהם 
מגוריהם, המוסד הדתי הקרוב ביותר היה ביה”ס של 

ה”הפועל המזרחי” בעפולה. 

בין  ההבדלים  אתה  הכירו  טרם  בארץ  כחודשים 
עם  הספר  בבית  הופיעו  הילדים  החינוך  מערכות 
מיהרה  המורה  צדעיהם...  על  המסולסלות  הפיאות 
שאינה  בלשון  לו  והבהירה  האבא...  את  להזמין 
מתנהלים  לא  בארץ  פה  כי  פנים  לשני  משתמעת 
...והוא חייב מחר בבוקר לגזוז את פיאותיהם  ככה 
הפיאות  כי   ... שפלות  ברוב  כשטענה  ילדיו...  של 

מביאים...כינים. 

רבי אברהם יוסף חנוך נחרד והחליט: הוא לא ישלח 

ילדיו למקום כזה! מאז השאיר אותם בנתיים בבית 
ולמד עמהם בעצמו, עברו ימים אחדים ומישהו דאג 
להלשין לשלטונות על ה”עולה החדש” החרדי שאינו 
לביתו  הגיע  שוטר  הספר.  לבית  ילדיו  את  שולח 
והוליך אותו למעצר בכלא חיפה, בציבור החרדים 
קם קול צעקה ומקץ כמה ימים הוא שוחרר לאחר 
השתדלות הנציג האגודאי ר’ שלמה יעקב גרוס ז”ל. 

מיד עם שחרורו הקים רבי אברהם יוסף חנוך תלמוד 
תורה בכפר גדעון אשר סונף לתלמוד תורה שכבר 

מאושר ע”י השלטונות, לענין חוק חינוך חובה.

כך במסירות נפש מבין סורגי הכלא הוקם התלמוד 
“הררים  בבחינת  זה  והיה  גדעון  כפר  של  תורה 
ילדי הרב  פיאותיהם של  התלוים בשערה” שערות 
קלינמאן הוקם התלמוד תורה, מסופר כי לימים שלח 
פריינד  הגרמ”א  בירושלים  החרדית  “העדה  גאב”ד 

אל הגרא”ח קליינמאן ובקשת תוכנית וסדר לימוד כי 
ברצונו ליישם אותם בתלמוד תורה שלו בירושלים.

כתליו  מבין  תורה  התלמוד  הוציא  השנים  בהמשך 
ילדים שהקימו משפחות מפוארות מלבד ילדיו של 
הרב קליינמן להם צאצאים תלמידי חכמים ומרביצי 

תורה ספוגים ביראת ה’. 

בשנת תשכ”א נקרא ע”י קהילת היראים בכפר אתא 
לשמש כשו”ב מומחה שהיה ידוע במומחיותו בעניני 
שחיטה טריפות, ובכפר אתא התקרב מאוד להגה”ק 
ממאקאווא זי”ע שחיבבו וקירבו עד מאוד והיה נהנה 
לשוחח עמת בד”ת ובפרט בעיניני יורה דעה שחיטה 

וכו’.

בעי”ת בני ברק
בשנת תשמ”א עבר להתגורר בעיר התורה בני ברק 
נתעתר כמנהיג ומורה דרכם של קהילת סעקעלהיד 
בבני ברק, והיה מוסר שם שעורים בקביעות. כמו”כ 
היה נוהג תדיר להשכים קום ולעורר השחר, בימים 

ההם היה נוהג כל יום לסיים את ספר התהילים. 

בשנת תשמ”ג, הו”ל ספר ‘הוד שמואל’ מכת”י אביו 
שטרנבוך  אלעזר  הרה”ח  )בן  קליינמן  זאב  שמואל  רבי 
מבאי  שהיה  וואראהל,  ס.  ומו”ץ  שו”ב  מפאסיקע( 

ממונקאטש  תשובה  דרכי  בעל  הגה”ק  של  ביתם 
זי”ע,  מסוואליווא  שלום  דברי  בעל  והרה”צ  זי”ע 
והה”צ מהאלמין מהר”א קליין זי”ע, והה”צ מוהר”י 
בנט זצ”ל מוואראל זי”ע. בנו מעיד עליו בהסכמתו 
שלא ידע בשכבו ובקומו אף פעם בלילות, ואך ביום 
אחר חצות חטפו שינה ואף לא שעה תמימה. את 
מחצי  ויותר  ועוני,  הדחק  מתוך  תורה  לימד  בניו 
בת  פערל  מרת  את  נשא  להם.  חילק  משכורתו 
שהיתה  מניגרעשט,  גרינפלד  שמואל  ר’  הרה”ח 
לעזרתו כל ימי חיותו, ושמחה בעטרה שעטרה לו 
כימים, שימש כשו”ב  לילות  שיוכל לעסוק בתורה 

בבאפע-סאניסלו, באראד, מוינשטי

ובתוכו קונטרס מאמר מרדכי, מאחיו ר’ מרדכי הי”ד 
שו”ב ומו”צ אמבאד )ע”י סאטמאר( שהיה חתנו של ר’ 

מנחם קליין הי”ד שו”ב בטשוטשא.

בסופו קונטרס חידושיו בשם ‘זרעא חי”א’ חידושים 
על התורה ודרשות והספדים. הספר כולל הסכמות 
יעקב  ר’  ומהגאון  החרדית,  העדה  של  מהבד”ץ 

שמרי’ סג”ל דייטש אב”ד חוג חתם סופר פ”ת.

רבי אברהם יוסף חנוך נסתלק בשיבה טובה בשנת 
הפ”ז לחייו, בעש”ק כ”ג תמוז סמוך לכניסת השבת 
והלוויתו התקיימה בבני ברק במוצש”ק, נטמן לאחר 

חצות הלילה בבית החיים הישן בעיר טבריה.

וזה נוסח מצבתו: 

פ”נ
אבינו, זקנינו, עטרת תפארת ראשינו

בקולו כיבד את ה' בתפילותיו
רועה נאמן היה לעדתו

הו"ל ס' רבו האמרי יהודה מסעקלהיד זי"ע
מוהל מומחה לילדי ישראל

ידיו עסקו באמונה במלאכת השו"ב
וצדיקים הקפידו לאכול מזבחו

סמכוהו להוראה רבו וגדולי הדור
פיזר נתן לאביונים

חינך תשב"ר לתוי"ש
נפשו מסר לתורה ולמצוות

ובעוד ליל השכים לעבודת הבורא
כל הילוכו ע"פ דרך רבותיו
בית ועד לחכמים היה ביתו

נתן מחכמתו לתלמידיו שומעי לקחו
שם שמים קידש בהליכותיו

מאיר פנים לכל אדם
וכל ימיו נהג בפשטות ובענוה

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
לא מש מאהלה של תורה

זך ונקי עלה למרום
את יסוריו קיבל באהבה

במרום ימליץ טוב בעדינו
הרה"ח רבי

אברהם יוסף חנוך )העניך( זצ"ל
בן הגה"ח שמואל זאב זצ"ל

קליינמאן
־רבותיו רבותיו הגה"צ מרן העצי חיים מסיגעט, מרן מסאט

מר, ומרן מסעקלהיד זצלה"ה
שימש כשו"ב ש"ץ ומו"צ בק"ק פלויעשט, סילאדטשה, 

סעקלהיד )רומניה( ובאה"ק בכפר גדעון, טבריא, קרית אתא.
נלב"ע בשיבה טובה בן פז שנים

ערש"ק פ' פנחס כ"ג תמוז ה'תשנ"ח
תנצב"ה

מלמד תלמידים בכפר גדעון

רבי אברהם יוסף חנוך קליינמן זצ"ל עם מחותנו רבי ישראל 
וינברגר זצ"ל מראשי היהדות החרדית בבאר שבע ושניהם 
מסעקלהיד, משפחת וינברגר נמנית על בוני העיר וממייסדי 

מגורי היהודים הראשונים שהגיעו לסעקלהיד ומבוני בית המדרש 
והישיבה בסעקלהיד
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שיחה שערכנו בל”ג בעומר תשע”ה עם הרב פינחס זילברמן זצ”ל
בהיות רבי פנחס נצר לזקני חסידי וש”ב של הצדיק משטפנשט שמר רבי פנחס קשר חם עם מוסדות שטפנשט ותדיר היה מתענין בפעילות ההנצחה של המוסדות ברחבי הארץ, ובמיוחד 
בעיה”ק צפת, שם היה קיים בית מדרש לחסידי שטפנשט, בשיחה שערכנו עמו אודות זכרונותיו על בית שטפנשט, סיפר גילויים רבים, להלן חלק מאותה שיחה שערכנו עמו בערב ל”ג בעומר 

תשע”ה. 
הרב סלמון: אנו רוצים לשמוע מעט על הקשר של משפחת 
זילברמן לצפת, הקשר של משפחת זילברמן לרשב”י, והקשר 

של משפחת זילברמן לשטפנשט.
הרב זילברמן: אני האחרון מהדור הישן של משפחת זילברמן 
שבעיה”ק צפת. אבי היה הרב ר’ מרדכי דוב זילברמן ע”ה. 

היה לנו קשר לשטפנשט.
מקובל  זילברמן,  משפחת  אבי  מצד  בצפת  שישי  דור  אני 
לארץ  שעלה  הראשון  שלי,  רבה  הסבא  של  הסבא  אצלינו 
ישראל, הוא התיישב בצפת, שם משפחתם היה דרברמדיקר 
אין  אבל  לזילברמן.  המשפחה  שם  החליפו  והם  ]רחמני[, 

מקובל אצלינו שיש לנו קשר לברדיטשוב.
הקשר שלנו לשטפנשט, שכן ר’ מרדכי זילברמן – דרברמדיקר 
שהגיע ראשון לארץ ישראל, הרבנית שלו היתה גיסתו של 

הרה”ק ר’ מנחם נחום אדמו”ר הראשון משטפנשט.
הסבא שלי ר’ אברהם לייב נולד בצפת, והוא נסע לשטפנשט, 
לאחר נישואיו הוא ישב שנה בשטפנשט, והוא גם ביקר אצל 
האדמו”ר ר’ ישראל מטשורטקוב בווינא. ר’ אברהם לייב היה 
מקושר להרה”ק משטפנשט, ויש אגרת המלצה שכתב אליו 

הרה”ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט.
אצל  חודש  ראש  בסעודת  היה  זקני  פלא,  מעשה  בזה  ויש 
הרה”ק משטפנשט, ואכלו שמה מרק, לאחר מכן הביאו עוף, 

בשעת אכילת העוף התעורר אצל 
הרבנית שאלה על כשרות העוף, 
ר’  להרה”ק  השאלה  את  והפנו 
הרה”ק,  ואמר  מתתיהו,  אברהם 
הנה יושב כאן רבה של צפת, הוא 
יפסוק על השאלה. כאשר הגיעה 
יהיה  שמא  חשש  לזקני  השאלה 
אז  שכן  העוף,  את  להטריף  צריך 
היה  שלא  מרק  שאכלו  יתברר 
הקהל  וכל  שהרבי  וייצא  כשר, 
שאלה,  עליו  שיש  מרק  אכלו 
הראו לו השאלה, וענה שיש פרי 
מגדים שמכשיר את העוף, שאלו 
הרבי, האם אין חולקים על הפרי 
וענה  פוסקים,  וכיצד  מגדים?, 
שאינו יודע שיש חולקים על הפרי 

מגדים.
וסיפר שהנה אצל הרבי בשטפנשט 
היה ספריה גדולה, ואמר לו הרבי 
שיש שמה הרבה ספרים, והוא ידע 
מקומו,  הוא  היכן  וספר  ספר  כל 
ושלח את השמש שיביא את ספר 

הלבוש, וצוה על הרב שיעיין בדברי הלבוש, אם הוא חולק 
על הפרי מגדים, והוציא את הלבוש וראה שגם הוא פוסק 
כשיטת הפרי מגדים, ואין שום חולק בדבר, לאחר מכן צוה 
להוציא עוד ספר ועוד ספר, ובכל הספרים לא מצאו חולקים 
על שיטת הפרי מגדים. לאחר מכן נענה הרבי ואמר, אכן הרי 
זה כשר, אבל את הבשר לא יאכלו, ושיאמרו לרבנית לזרוק 

את כל הבשר.
וכל מה שביררו באריכות היה כדי שידע שלא נכשלו חלילה 
הבשר  של  הכשרות  שנתברר  ולאחר  אסור,  בשר  באכילת 

חשש משום בשר שהורה בו חכם, ולא אכלו את הבשר.

כך סיפר הסבא שלי, וראיתי הדבר בכתב יד אחד.
בצפת היה קלויז דחסידי שטפנשט, בחצר ליד הקלויז של 
טשרנוביל, אבל אני לא זוכר את בית הכנסת פעיל הוא נחרב 

ונסגר בימים עברו.
התפלל  שהוא  שלו  בזכרונות  כותב  הרידב”ז  סלמון:  הרב 

בשטפנשט.
הרב זילברמן: אכן התפללו בו רבים מנכבדי צפת, וגם זקני 
‘קלויז  כנסת  בבית  מושבו  וקבע  התפלל  צפת  של  רבה 

שטפנשט’ בעיה”ק צפת העתיקה.
ההדלקה  את  מדליקים  היו  צפת  רבני  זקינכם  סלמון:  הרב 

בל”ג בעומר במירון בשליחות האדמורי”ם מבאיאן.
היתה  לפי שההדלקה  להדלקה,  הרב זילברמן: הקשר שלנו 
שייכת לבויאן, לאחר הסתלקותו של הרבי הראשון מסדיגורא 
זי”ע, שכן הרה”ק מרוז’ין קנה את זכות ההדלקה מהספרדים, 
ולפי שלא היה בארץ ישראל, היה ממנה שליח, ולאחר מכן 
זה עבר לרבי הראשון מסדיגורא, וממנו זה עבר לבנו הפחד 
יצחק, כי היה הגדול מהאחים, ולאחר הסתלקותו של הפחד 
יצחק עברה זכות ההדלקה לבנו הרה”ק מבאיאן טשרנוביץ, 
והוא היה ממנה את הסבא ר’ אברהם לייב זילברמן הרב של 

צפת לשליח להדליק את ההדלקה.

בארץ  הרה”ק  ביקר  וכאשר 
למברג  מבאיאן  הרה”ק  כשביקר  וכן  תרפ”ז,  בשנת  ישראל 
בארץ ישראל בשנת תרצ”ג, הדליקו הם בעצמם את ההדלקה.

הדליק פעם אחת את ההדלקה,  מלייפציג  הרה”ק  כן  וכמו 
אבל בכל שנה לא נסע למירון עקב חולשתו, והיה ממנה את 

הסבא ר’ אברהם לייב שידליק את ההדלקה.
הרה”ק  אצל  לבאיאן,  נסע  אבי  בשטפנשט,  היה  הסבא 

מבאיאן למברג.

זמן ההדלקה: כתוב שלפני הסתלקותו של  על מעלתו של 
הרשב”י הוא גילה הרבה סודות התורה, שביום ההסתלקות 
נגלו לו סודות התורה, וכאשר גילה הסודות אמרו בזוהר הק’ 
שירדה אש מן השמים ולא היה יכול איש להתקרב אליו, וכל 
התלמידים עמוד מבחוץ ושמעו דבריו, ולפי שתורת הרשב”י 
ההדלקה,  מדליקים  כן  משום  האש,  מתוך  זה  ביום  נתגלה 

שהרי התורה נמשלה לאש.
גדולה  סגולה  היא  שההדלקה  אומרים  היו  סלמון:  הרב 

לשמירה.
דוד  ר’  הרה”ק  הראשון  מטשורטקוב  הרבי  זילברמן:  הרב 
משה קבע להדליק את נר התמיד בציון הרשב”י, שדולק עד 
היום, ואמר בנו הרה”ק ר’ ישראל ששיירי השמן הוא סגולה 
לבריאות ופרנסה ועוד הרבה ענינים. אני לא שמעתי בצפת 
שמשתמש  מי  שיש  שמעתי  אבל  זו,  בסגולה  שהשתמשו 
בסגולה זו, ואיני יודע כל כך מהו המקור, צריכים לברר אצל 

חסידי טשורטקוב שבירושלים.
לסיום השיחה, תחת ההשראה של יום ל”ג בעומר, ואוירת החג 

ששרה אז בצפת ובגליל כולו, ביקש רבי פנחס לברך את העולים 
לציון התנא במירון ולברך את העוסקים בהנצחת זכר הרה”ק 

משטפנשט. 
נוסח הברכה לעולים לציון הרשב”י: אני מברך את כל העולים 
הרשב”י  ציון  עבור  העושים  וכל 
ימלא  שהקב”ה  מבורכים,  שיהיו 
אמן  לטובה  ליבם  משאלות  כל 

סלה.
עבור  העושים  עבור  הברכה  נוסח 
מברך  אני  משפנשט:  הצדיק 
מחדש  להקים  שתצליחו  אתכם 
את בית הכנסת על שם האדמו”ר 
משטפנשט בעיה”ק צפת, ושיהיו 
בו מתפללים, ושילמדו ויתפללו, 
כל  פעיל  הכנסת  בית  שיהיה 
למען  שעושה  מי  וכל  היום. 
משאלות  בכל  יבורך  שטפנשט 
מה  בכל  ומזוני  חיי  בבני  לבו 
לו  שחסר  מה  וכל  צריך  שהוא 
בזכות  חסרונו,  ימלא  שהקב”ה 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא 
השוכנים  הצדיקים  וכל  יוחאי 
רבני  אבותי  ובזכות  בצפת,  כאן 
ושארי  ותלמידיו  חסידיו  צפת 
משטפנשט  הצדיק  של  בשרו 
בכל  העוסקים  כל  יבורכו 

הברכות.
מברך  אני  במירון:  תמיד  הנר  של  השמן  על  התפילה  נוסח 
לחלוק  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  שבאים  אלו  כל  את 
אותם  ולכל  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  האלוקי  לתנא  כבוד 
נר  בהוצאת  ומשתתפים  השמן  את  ומדליקים  שנותנים 
ועטרת ראשינו האדמו”ר הראשון  התמיד שתיקן מורינו 

מטשורטקוב, שיתברכו כולם בבני חיי ומזוני.
ייש”כ להרב משה חריטן שליט”א אוֵצר הארכיון ‘תורת אמת שטפנשט’ שהקליט 

ושימר את הראיון המיוחד והנדיר שערכנו עם רבי פנחס ז”ל בביתו שבצפת. 

רבי פנחס זילברמן ז"ל בסיפורי הוד על צפת ושטפנשט להרב 
אברהם יעקב סלמון

רבי פנחס זילברמן ז"ל - למנוחות
הכנסת  בית  גבאי 
זקני  ומשרידי  האר”י 
היה  האותנטיים  צפת 
זצ”ל,  זילברמן  פנחס  רבי 
טוב  בשם  לעולמו  שהלך 
תשפ”א  תמוז  י”ג  חמישי  ביום 
זרע  אחריו  שהותיר  ללא   ,90 בגיל 
י”ד  שישי  בצפת בליל  נערכה  הלוויתו  קיימא.  של 
הקדוש.  החיים  האור  הילולת  יום  תשפ”א   תמוז 
עם פטירתו של הישיש רבי פנחס זילברמן זצ”ל, הגבאי 
הוותיק של בית הכנסת האר”י בעיר העתיקה בצפת, 
בה שימש כחזן ובעל קורא מזה עשרות שנים נעקרה 

מנופה של צפת הודה והדרה. 

המנוח ז”ל, היה בנו של הרה”ח ר’ מרדכי דב זילברמן 
ז”ל, שכונה ‘בערל צפת’ער’, מסר את נפשו על שימור 
המקומות הקדושים בגליל ונפטר ע”י הכשת נחש ליד 

כורזים בשעת עבודת הקודש. 
בבחרותו למד בישיבת לומז’ה בפתח תקווה, שם ישב 
יחד עם גדולי הדור והגה בתורה והוא נודע כתלמיד 
חכם עצום וידען מופלג. בין היתר למד שם למד עם 

הגר”ח קנייבסקי שליט”א.
לרבני  נצר  בצפת,  חמישי  דור  זילברמן,  פנחס  ר’ 
העיר, שימש סגן גזבר חבל הגליל בסוכנות היהודית, 
האר”י  ע”ש  הגדול  המדרש  בית  כגבאי  שימש  בנוסף 
שנה  מ-50  למעלה  המדרש  בבית  קורא  ובעל  בצפת 
צפת”,  “מנהגי  הקונטרס  את  חיבר  ברציפות. הוא 

המפורסמים.  צפת  במנהגי  המסורת  את  המשיך  שם 
בבית הכנסת כיבד את ה’ מגרונו והיה מוסר שיעורים 
ושמר על המקום.  ומתמסר בכל מאודו לבית הכנסת 
עבר  הוא  האגן,  את  ושבר  בשלג  החליק  עשור  לפני 
בעבודת  המשיך  מאז  החלים,  שמים  ובחסדי  ניתוח 
להילולת  חשוון  בג’  מגיע  היה  שנה  כמידי  הקודש, 
ידי  על  המאורגנת  זיע”א  מרוז’ין  ישראל  רבי  הרה”ק 
דברים  נושא  והיה  לייב סלמון שליט”א  הרה”ח משה 

לזכרו. 
היות שהמנוח לא השאיר אחריו זש”ק, הציבור נקרא 
ללמוד לעילוי נשמתו של רבי פנחס בן רבי מרדכי דב. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

רבי פנחס זילברמן ז"ל מצביע בערגה על תמונת אביו רבי 
מרדכי דב זילברמן )בערל צפת'ער ה'מוכתר' מטעם התורכים 

והאנגלים למקומות הקדושים בארץ ישראל( לצד תמונת 
הצדיק משטפנשט שהייתה תלויה תדיר בסלון ביתו.

זקן חסידי 
שטפנשט 

ומאחרוני זקני 
צפת

דור הולך

מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א
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כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

אבי ]הרה”ק רבי מנחם נחום משטפנשט[ 
שרוצה  מי  אמר:  זי”ע, 
לזכות לשבת שמחה שידבר 
בליל שישי מזקני הגדול רבי 
זי”ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א

הגליון לחיזוק הסגולה לשמחת השבת: להזכיר בכל ליל שישי את זכות רבינו שלום מפראהבישט

ליל שישי

"דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן 
ארצה כנען. והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס 

שמה רצח מכה נפש בשגגה". )במדבר לה, י-יא(
ובמדרש תנחומא )מסעי יא(: זה שאמר הכתוב, )תהלים כה ח( 
'טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך', 'זכור רחמיך ה' וחסדיך 
כי מעולם המה' )שם פסוק ו(. אמר דוד, רבונו של עולם, אלולי 
רחמיך שקדמו לאדם הראשון, לא היה לו עמידה, שאמרת ליה 
'כי ביום אכלך ממנו מות תמות', ולא עשית לו  )בראשית ב יח( 
וחיה תשע מאות ושלשים שנה,  כן, אלא הוצאת אותו מגן עדן 
ואחר כך מת. ומה עשית לו, גרשת אותו מגן עדן, שנאמר )שם 
מיתה  שהביא  על  נתגרש,  ולמה  האדם".  את  "ויגרש  כד(  פסוק 
וגרשתו,  עליו  שרחמת  אלא  מיד,  למות  צריך  והיה  הדורות.  על 
מקלט.  בערי  ויושב  ממקומו  שגולה  בשגגה,  חברו  הרוצח  כדרך 
לכך נאמר "זכור רחמיך ה' וחסדיך" וגו'. כיון שעמד משה, אמר 
'והקריתם לכם ערים', אמר משה, רבונו  להם הקדוש ברוך הוא 
של עולם, זה שהורג נפש בשגגה בדרום או בצפון, מנין יהיה יודע 
היכן ערי מקלט שיהא בורח לשם. אמר לו )דברים יט ג( 'תכין לך 
הדרך', תכין להם את הדרך שלא יהיו טועים וימצא אותו הגואל 

ויהרגהו, 'ולו אין משפט מות' )שם פסוק ו(. אמר לו: היאך. אמר 
לו: העמד להם איטליסיות מכונות לערי מקלט, שיהא יודע לילך 
לשם, שנאמר 'תכין לך הדרך', ובכל איטליס רשם לך הדרך לערי 
מקלט. לפיכך אמר דוד, )תהלים כה ח( 'טוב וישר ה' על כן יורה 
וינצלו.  שיברחו  ודרך  שביל  עשה  לרצחנין  ואם  בדרך',  חטאים 

לצדיקים על אחת כמה וכמה, ידרך ענוים במשפט.
הענין  זי״ע  שלום  הר'  הק'  אביו  בשם  מרוזין  הרה״ק  מרן  אמר 
כ  ב,  )מלכים  לו  ואמר  יחזקיהו המלך  ישעיה הנביא אצל  כשבא 
וצא')2(.  נבואתך  'כלה  י.(  )ברכות  חז״ל  ואמרו  לביתך")1(,  "צו  א( 
ולהבין זה, כשבא נביא ה׳ ואמר לו על פי נבואה כנ״ל, השיב לו 
לו על צוארו  שהוא מקובל מאבי אבי׳, אפילו חרב חדה מונחת 
ובחינת  'אבא'  בחינת  יש  דהנה  הרחמים,  מן  עצמו  יתייאש  אל 
ימין ושמאל, רק ב'אבי אבא' הוא  'אבי אבא'. ובבחינת אבא יש 
כולו רחמים גמורים. לזה אמר לו יחזקיהו 'אתה אומר לי הנבואה 
הנמשכת מבחינת 'אבא', ואני מקובל מבחינה גבוהה בחינת 'אבי 
אבא'. לכן אפילו חרב חדה מונחת על צוארו אל יתייאש עצמו מן 

הרחמים, ששם רחמים גמורים .)3(                             כרם ישראל )דף כב(

שלמות שלום  - השלמות וציונים 

תורת שלום 
מתורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

בין המצרים שתי בחינות של רחמים

בימי בין המצרים מתחילה ההכנה לימים טובים

אליו  ויבא  למות  חזקיהו  חלה  ההם  "בימים   )1(
ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' צו 

לביתך כי מת אתה ולא תחיה".
כך  וצא,  נבואתך  כלה  אמוץ  בן  לו:  אמר   )2(
מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת 

על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.
יצחק  רבי  להרה"ק  המים  בארת  )3(בספר 
משפטים,  פר'  ראי  לחי  )באר  זי"ע  מבענדר 
וזה  ושינויים,  הוספות  עם  זה  כעין  כתב  מהדו"ג( 
מקאלינבלאט  ז"ל  הרר"נ  מש"ב  שמעתי  לשונו: 
בשם  שאמר  מרוזין  מרן  ש"ב  קודש  מפה  ששמע 
אביו הק' רבי שלום ז"ל על מה שאמרו ז"ל שבא 
לביתך'  'צו  לו  ואמר  המלך  לחזקיה  הנביא  ישעיה 
וכו' אמר לו 'כלה נבואתך וצא' כך מקובלני מבית 
של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  אפילו  אבא  אבי 
אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. ולכאורה זה פלא, 
הקדוש  מפי  נבואה  לו  ואמר  אליו  בא  הנביא  אם 
ברוך הוא, הוא משיב לו שיש לו קבלה מאבי אבא 
וכו'. אך דיש בחינה הנקראת אבא, ושם עדיין יש 
התחלקות ימין ושמאל, אבל למעלה שהוא בחינת 

אבי אבא, שם לית שמאל כלל רק רחמים גמורים, 
אפילו  כאלו  וברחמים  משם,  וממשיך  מקבל  ואני 
ימנע  אל  אמר  ולזה  להפוך,  יכולים  וכו'  חדה  חרב 

עצמו מן הרחמים.
ב  )קהלת  שכתוב  מה  שזה  מרוזין,  הרה"ק  ואמר 
יד( "החכם עיניו בראשו' כי בשאר איברים יש ימין 
וכדומה,  ידים  ב'  אזנים,  ב'  עינים,  ב'  כגון  ושמאל, 
מהראש  להמשיך  רואה  כן  על  אחד,  הוא  והראש 

שאין בו שמאל.
]מפאשקאן[  לייב  משה  רבי  הרה"צ  נכדו  ומפי 
שליט"א שמעתי עוד בשמו, שאמר על מה שאמרו 
רז"ל )שבת קד.( 'מנצפ"ך צופים אמרום', מנצפ"ך 
בגימטריה פ"ר שהם דינים, צופים הן הנביאים כפי 
שצפו וראו בנבואה שהוא בנצח והוד כן ניבאו, אבל 
חכם עדיף מנביא )בבא בתרא יב.(, כי החכם עיניו 

בראשו. עכ"ל ס' באר לחי ראי.
מרן  בקדשו  שדיבר  מה  אחר  באופן  עוד  וראה 
היו  וכה  מח:(  קדישין  )עירין  זי"ע  מרוזין  הס"ק 
דבריו: "בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו 
ישעיהו בו אמוץ הנביא ויאמר כה אמר ה׳ צבאות 

'אמר  בגמרא  ואיתא  וגו׳",  אתה  מת  כי  לביתך  צו 
ליה בן אמוץ כלה נבואתך וצא, כך מקובלנו מבית 
של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  אפילו  אבא  אבי 
אדם אל ימנע את עצמו מן הרחמים', פירש רש״י 
אבי אבא - דוד. והקשה ]הרה"ק מרוזין זי"ע[ למה 
היו  חזקיהו  עד  מדוד  הלא  אבא,  אבי  לדוד  קרא 
מנביא'  עדיך  'חכם  בגמרא  ואיתא  דורות.  כמה 
הוא  ברוך  הקדוש  אין  בגמרא  איתא  הלא  והקשה 
נמצא  ועשיר,  גבור  חכם  על  אלא  שכינתו  משרה 
שכל נביא חכם הוא. ואיך אפשר לומר שחכם עדיך 
מנביא הלא הנביא הוא חכם גם כן. ואמר שכל נביא 
אמר נבואתו לפי מראות נביאתו, ולא אמר נביאתו 
אבל  יותר.  ולא  הנבואה  במראות  שראה  מה  רק 
חכם בחכמה עילאה יכול להמתיק הדינים בשורשן 
שכתב  כמו  הרחמים  למדת  הדין  ממדת  ולהפך 
כך  וצא,  נבואתך  'כלה  חזקיהו  שאמר  וזה  לעיל. 
מקובלנו מבית אבי אבא' כי אבא היא חכמה ואבי 
אבא היא חכמה עילאה. ואוכל בהחכמה להמתיק 
על  מונחת  חדה  חרב  ואפילו  בשורשן,  הדינים 

צווארו וכו'.
המשך בעמ׳ 2 <<
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הרבי  מרנ  של  דהילולא  ליומא 
מבאבוב  [השני]  מהר"ש  הקדוש 
בנ  שלמה  רבי  הרה"ק  זצוק"ל, 
נלב"ע  זצוק"ל,  ציונ  בנ  הרה"ק רבי 

ביומ א' אב תש"�.
מטלטל,  מצמרר,  
יפור  כאנ  נ
פר 
ציינווירט  יעקב  רבי  הרה"ח  ש
יפר 
שבארה"ב.  פארק  מבורו  שליט"א 
לא  איבד  זצוק"ל  מבאבוב  הרבי  מרנ 
לרבי  בשואה.  ובת  בנ  אשה,  עליכמ 
היתה תוכנית איכ להציל את הרבנית 
בזמנ  גדול  לע
קנ  פנה  הרבי  והילדימ. 
על  גדול  כ
פ  
כומ  לו  נתנ  המלחמה, 
מנת שיבריח אותמ מהגטו ולאחר מכנ 
לא   - שקרה  מה  הגבול.  את  יעבירמ 
פחות ולא יותר - הע
קנ הזה השתמש 
עמ הכ
פ לצרכיו האישיימ להציל את 
המשפחה שלו. מדובר על ע
קנ בנש"ק 
ולא  חשובה.  מאוד  ממשפחה  חשוב, 
עליכמ האשה והילדימ של הרבי נשארו 

בגטו עד ה
ופ המר.
מבאבוב  הרבי  מרנ  שנימ,  עברו 
והקימ  הברית,  לארצות  היגר  שניצל 
של  והח
ד  התורה  ממלכת  את  שמ 
הרבי  ישב  אחד,  יומ  באבוב.  ח
ידי 
וערכ טיש  בבית מדרשו בבורו פארק, 
לפתע  חודש.  ראש  
עודת  לכבוד 
נפתחת הדלת ואותו ע
קנ נכנ
 לבית 
מרחוק,  אותו  זיהה  הרבי  המדרש. 
ו
ימנ לו להתקרב. הרבי הושיב אותו, 
לידו  לשבת  מלכימ,  כבוד  אותו  וכיבד 
היו  קדושימ.  של  לבננ  כראוי  במזרח, 
שמ כמה ח
ידימ שידעו מי זה האדמ 
ומה ההי
טוריה שלו, והמ רתחו וקצפו 
מכע
. איכ הוא בכלל מעיז להכנ
 פה 
להיות  יכול  איכ  באבוב?!  כנ
ת  לבית 

דבר כזה?!
מחשובי  מישהו  ניגש  הטיש,  אחרי 
מי  יודע  "הרבי  לרבי:  ופנה  הח
ידימ, 
זה?". "בוודאי אני יודע", ענה הרבי. שאל 
אותו,  לכבד  מ
וגל  הרבי  "איכ  המקורב: 

לקרב אותו, להושיב אותו במזרח?".
ענה  מהמלחמה",  בשלומ  שיצאתי  "אחרי 
הרבי בשלוה ובמאור פנימ, "החלטתי שאני 
מוחק את כל הצער, העגמת נפש, והטענות 
יותר  לי  ואינ  הקשה,  התקופה  מכל  לי  שהיו 
שומ טענות על אפ יהודי. וממילא אינ לי שומ 

בעיה לכבד יהודי זה כבוד מלכימ"...
דרגות  לאיזה  הצצה  מקבלימ  אנו  זה  מ
יפור 
במידות  להגיע,  תמותה  בנ  אדמ  יכול  גבוהות 
טובות ובבינ אדמ לחבירו, אמ הוא עובד עמ עצמו. 


יפור שמחייב את כל אחד ואחד מאיתנו.

בר  שמואל  רבי  "אמר  ע"ב):  ע"ב  דפ  (יומא  היומי  בדפ  למדנו 
נחמני, רבי יונתנ רמי, כתיב פקודי ה' ישרימ משמחי לב, 

וכתיב אמרת ה' צרופה, זכה משמחתו, לא זכה צורפתו".
הרבי הקדוש מרנ שר התורה בעל ה'אבני נזר' מ
וכטשוב זצוק"ל 
כותב בהקדמה ל
פרו 'אגלי טל': "ומדי דברי בו זכור אזכור מה 
ששמעתי קצת בני אדמ טועינ מדרכ השכל בענינ לימוד תורתנו 
ומתענג  ושמח  חידושימ  ומחדש  הלומד  כי  ואמרו  הקדושה, 
זה לימוד התורה כל ככ לשמה כמו אמ היה לומד  בלימודו אינ 
בפשיטות שאינ לו מהלימוד שומ תענוג והוא רק לשמ מצוה, אבל 

הלומד ומתענג בלימודו הרי מתערב בלימודו גמ 
הנאת עצמו, ובאמת זה טעות מפור
מ, ואדרבה 
כי זה היא עיקר מצות לימוד התורה להיות 
שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה 
מדברי  נהנה  שהוא  ומאחר  בדמו,  נבלעינ 

תורה הוא נעשה דבוק לתורה".
חשבתי שיש להביא א
מכתא לדבריו הקדושימ 
שיש  הקשה  יונתנ  רבי  הנ"ל.  הגמרא  מדברי 

תירה בינ שני פ
וקימ, בפ
וק אחד אומר דוד 
המלכ [בתהלימ] "פקודי ה' ישרימ משמחי לב", 
התורה משמחת  נעימה,  אומרת שהתורה  זאת 

את האדמ. ובפ
וק אחר [גמ הוא בתהלימ] נאמר 
מיי
רת,  התורה  אומרת  זאת  צרופה",  ה'  "אמרת 

שורפת באש כמו שצורפימ את המתכת. אז יש פה לכאורה 
אומרת  בתורה?   האלה  ההפכימ  שני  מתקיימימ  איכ  
תירה. 
ולומד תורה לשמה, הרי היא משמחת אותו, אבל  זכה  הגמרא, 
אמ לא זכה, תורתו מנקה ומצרפת אותו ע"י י
ורימ בעולמ הזה 

ובגיהנומ.
עכ"פ ראינו כאנ את הלשונ "זכה - משמחתו"! והיא ראיה ברורה 
התורה  לימוד  שעיקר  בהקדמה  כותב  נזר'  ה'אבני  שהרבי  למה 
היא "להיות שש ושמח ומתענג בלימודו". מי שזוכה ללמוד תורה 
לשמה, מגיע למדריגה של "זכה - משמחתו", שהתורה הקדושה 

משמחת אותו "להיות שש ושמח ומתענג בלימודו".
לשער  (בהקדמה  כותב  זצוק"ל  ויטאל  חיימ  רבי  הקדוש  רבינו 
ההקדמות), שכל אלה הטוענימ שהמ לומדימ תורה לשמה, התנא 
תורה  באמת  לומד  היה  האדמ  אמ  שהרי  מכחישמ,  מאיר  רבי 
לשמה הוא היה זוכה לכל הדברימ שמנה רבי מאיר במ
כת אבות: 

"כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברימ הרבה" וכו'.
יהי רצונ שיהיה לנו 
ייעתא דשמיא שנזכה ללמוד תורה לשמה, 
ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  משמחתו",   - ל"זכה  ונזכה 

לשמה, ומתוכ שמחה, אמנ.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, י"ב תמוז, יומא דפ ע"ב)

שמחה והתרגשות בעמ ישראל.
השבוע בערב שבת קודש פר' מטות מ
עי התחילו רבבות לומדי 
הדפ היומי את מ
כת 
וכה מתוכ התרוממות ושמחה. יומ לפני 
זה 
יימנו ללמוד בעזר הבורא יתברכ את מ
כת יומא, ולמחרת 
התחלנו את מ
כת 
וכה מתוכ תפילה לבורא עולמ שנזכה ל
יימ 

מ
כת זו ושאר מ
כתות הש"
 מתוכ נחת והרחבת הדעת באינ 
מח
ור כל.

אינו  מאתנו  מי  
וכה,  מ
כת  בלימוד  בו  יש  מיוחדות  
גולות 
מתמודד עמ קשיימ למיניהמ? מי מאתנו אינו רוצה 
גולה מיוחדת 
להינצל מכל מיני צרות? מרנ המהר"מ מלובלינ כותב לנו רצפט 
[-מרשמ] איכ להינצל מכל הקשיימ, וככ הוא כותב ב
ופ חידושיו 
�וכה,  מ�כת  �ליקא  יתברכ  למ
כת 
וכה: "בעזרת הא-ל 

והוא יצילנו מכל צרה וצוקה, ומכל בהלה ומבוכה".
ומרנ הרבי הקדוש מטאהש זצוק"ל מביא ב
פרו הקדוש "עבודת 
עבודה", שזקנו הרה"ק רבי אלימלכ מטאהש זצוק"ל הראה לו פעמ 
מכל  ניצל  �וכה  מ�כת  הלומד  מאמר חז"ל: "כל 

צרה וצוקה".
ב
פרו  זצוק"ל  ממונקאטש  הרה"ק  מביא  זה  כעינ 
בשמ  ומקובל  שמעתי  "הנה  תורה":  "דברי  הקדוש 
בכל  ללמוד  מ�וגל  כי  ז"ל,  אשכנז  וצדיקי  גאוני 
יומ מ�כת �וכה ועל ידי זה יפלו ְוִיָּכְנעּו אויביו 
וינצל מהמ שלא יוכלו להרע לו", והוא מביא על 
"ַּתְ
ִּתיֵרמ  (לא, כא)  זה רמז בלשונ הפ
וק בתהלימ 
ְּבֵ
ֶתר ָּפֶניָכ ֵמֻרְכֵ
י ִאיש ִּתְצְּפֵנמ ְּבֻ
ָּכה ֵמִריב ְלשֹנֹות". 
יש  ה
וכה  כי  ל
וכה,  רומז  ש'ֵ
ֶתר'  מ
ביר  והוא 
ואמ  
ככ,  עמ  דפנות  מארבע  לכתחילה  לבנותה 
תחשב 4 פעמימ 'דופנ' ותו
יפ לזה '
ככ', תקבל 660 
בדיוק כמנינ '
תר'. וזה הכוונה שכשיש פחד 'מרכ
י 
איש' ["מחבורי רשעימ המתקשרימ יחד להרע להמ" 
(רש"י)] אפשר לה
תתר ב'
תר' דהיינו ב
וכה, וכנ אמ הוא ירא 
הגויימ, אפשר לה
תתר  עמו  יריבו  דהיינו שלא  לשונות',  'מריב 

ב
וכה.
והוא מו
יפ שמ רמז נו
פ ל
גולת לימוד מ
כת 
וכה, כי 
וכ"ה 

ראשי תיבות ו'יאמר ה' �'לחתי כ'דברכ.
נציינ עוד את דבריו של מרנ הרבי ה"שמ משמואל" זצוק"ל [
וכות 
בכל איש  הוא  כנ  ישראל,  בכלל  "...וכמו שהוא למעלה  תרע"ב]: 
והעצה  ולאבדו,  להממו  חיצונימ  כוחות  אחריו  שרודפימ  פרטי, 
היעוצה לזה היא להטמינ עצמו בתורה ובעיונ הלכה במ�כת 
�וכה, שכמו ש
וכה היא המגינה בעשיה ובפועל, כנ מ
כת 
וכה 

היא המגינה ברוחניות".
בגליונ 40 [פרשת וירא] הבאנו מאמר ארוכ על חשיבות 'עולמ 
הבא מ
כתא' [שצדיקי הדורות היו אומרימ שכדאי לכל אחד 
עד  ושוב  שוב  יחזור  שעליה  מיוחדת  מ
כת  לעצמו  לקחת 
חיימ  "דרכי  
פר  בשמ  הבאנו  ושמ  פה].  בעל  אותה  שידע 
זצוק"ל  ממונקאטש  אלעזר  המנחת  הרה"ק  שמרנ  ושלומ" 
ויש  
וכה.  מ
כת  כל  על  התפילה  לפני  יומ  כל  חוזר  היה 
להו
יפ שב
פר עבודת עבודה הנ"ל מביא שזקינו הרה"ק 
רבי אלימלכ מטאהש לקח לעצמו את מ
כת 
וכה ל'עולמ 
ימות  בכל  הרבה  זו  מ
כת  ללמוד  "ונהג  מ
כתא,  הבא 

השנה בעיונ רב".
ל
יומ נביא את דבריו המרטיטימ של ה
פר "
גולת 
ישראל" (מערכת י'): "הלומד מ
כת 
וכה ואומר [אחרי 

הלימוד] קדיש דרבננ, לא ִיְגֶלה ממקומו, ולא יקרה לו 
שומ מקרה אמ איש אלימ וחמ
נ ואכזר כל אותו 

החודש".

להיות 
שש ושמח 
ומתענג 
בלימודו



כבוד הדרת גאונו שליט"א, בעל ה'מתיקות' המופלאה!
לפר'   68 (עלונ  הגליונ  את  לקרוא  מאד  התרגשתי 
בהעלותכ, על אביכ הצדיק רבי שמואל צבי קובל
קי זצ"ל) 
כמו בכל שבוע, "ְוהּוא ֶפִלאי" (שופטימ יג, יח) - כאשר 
הצטמררתי  בפרט,  לפניכמ.  אחת  לא  התפעלתי 
התרגשתי  והמלבב.  המלהיב  אליכמ,  הנפלא  ממכתבו 
טפח  בקושי  המגלה  הנדיר,  המכתב  למקרא  מאוד 
מאישיותו ומאבהיותו, ומכ
ה טפחימ הרבה. 'איש כי 
יפליא' (ע"פ במדבר ו, ב), פלא גדול, היה אביכמ הגה"צ 

זצ"ל - נפלאות עשה, בעצמו, ובחינוכ בניו.  מיד צצו ועלו 
לנגד עיני פ
וקימ ידועימ המבטאימ דאגה של אב לבנ, 
ובכמה מהמ מצאתי רמז לשמו של אביהמ הצדיק זצ"ל.

ִריִתי  ְבּ ָבֶניָכ  ְמרּו  ִיְש; "ִאמ  יב):  קלב,  (תהלימ  נאמר  עליו 
א ָלְכ".  בּו ְלִכֵ�ּ ֵדי ַעד ֵיְש% ֵניֶהמ ְעַ מ ְבּ ֵדמ, ַגּ ְוֵעדִֹתי זֹו ַאַלְמּ
ֵש(ה  אשריכמ, כי השכלתמ להעלות עלי גליונ את "ַמְעַ
ת ָחְכָמה  ִחַלּ ָתְקּפֹו" (א
תר י, ב) של אביכמ זצ"ל, כי "ְתּ
י ֶאת  (משלי ט, י).  "ִכּ יָנה"  ִבּ ימ  ְקדִֹש% ְוַדַעת  ִיְרַאת ה' 
ִיְרֶצה" (שמ ג, יב).  נ  ֵבּ ֶאת  ר ֶיֶאַהב ה' יֹוִכיַח, ּוְכָאב  ַאֶש;
יק, יולד [קרי: ְויֹוֵלד]  ִבי ַצִדּ יל ָיִגיל] ְאַ "גול יגול [קרי: ִגּ

ָחָכמ וישמח [קרי: ִיְש@ַמח] ּבֹו" (שמ כג, כד).
ופלאי פלאות, שכל אחד מנ הכתובימ הנ"ל 
בגימטריא  עולה  בלבד]  שמודגש  [מה 
תתר"א (1001) - כמנינ 'שמואל צבי 

בנ בנימינ קובל�קי', בדיוק.
בכפל הערכה, תודה וברכה

אלנתנ אלוני

התאוה. רמז בפ
וק  בקברות  ויחנו  �יני  מהר  וי�עו 
פראנק  פ
ח  צבי  רבי  הגאונ  ירשלימ  של  רבה  אמר  זה 
נופל  הוא  הרי  התורה  מלימוד  שמתרחק  מי  כי  זצוק"ל, 
לתאוות שונות. וזה הרמז, וי
עו מהר 
יני - אמ נו
עימ 
בקברות  ויחנו  
יני,  בהר  שניתנה  מהתורה  ומתרחקימ 
ויורדימ לשאול. אכ מי שרוצה  התאוה, מגיעימ לתאוות 
להתגבר על התאוות ולחיות חיימ אמיתיימ, עליו להיות 

דבוק בתורה הקדושה, אשר עצ חיימ היא למחזיקימ בה.

בפרשת השבוע (פרשת בלק) למדנו שהקב"ה 
אומר לבלעמ הרשע: "ֹלא ָתאֹר ֶאת ָהָעמ ִּכי 
ָברּוְכ הּוא", מ
ביר רש"י שכשראה בלעמ 
עמ  את  לקלל  לו  מרשה  לא  שהקב"ה 
אמר  אותמ,  לברכ  לפחות  ביקש  ישראל 
לו הקב"ה: "אינמ צריכינ לברכתכ, כי ברוכ 
מדובשיכ  לא  לצרעה  אומרימ  משל  הוא, 

ולא מעוקציכ".
ורבי  ממורי  יפה  
יפור  ככ  על  שמעתי 
המגיד הנודע רבי מרדכי דרוק זצוק"ל, וככ 

הוא 
יפר:
הנשיא  פעמ  נפגש  המדינה,  קומ  בימי 
דישראל  דארעא  מרא  רבינו  עמ  הראשונ 

זצוק"ל.  זוננפלד  חיימ  יו
פ  רבי  הגאונ 
החינוכ  את   
להכני הנשיא  הציע  בשיחתמ 

הוא  ובתמורה  החינוכ,  משרד  שליטת  תחת  החרדי 
הציע 
ל תקציבימ לחינוכ החרדי. ענה לו מרנ: אתה יודע בודאי מה אומרימ לדבורה, "לא 

מדובשכ ולא מעוקצכ"...
הגיב הלה ושאל: "למה באמת אומרימ ככ? וכי לא עדיפ לקבל עקיצה ולקחת את הדבש?!".

ענה לו מרנ בחכמתו: "בא וא
ביר לכ. מאיפה לוקחת הדבורה את הדבש? הרי זה לא שלה, 

היא לוקחת אותו מהפרחימ ומעבירה לאדמ, אבל העוקצ הוא שלה בעצמה. אחד כזה 
שמציע דבש של אחרימ ועוקצ הוא נותנ משל עצמו, אומרימ לו לא מדובשכ ולא מעוקצכ. 
גמ אתמ מציעימ את הכ
פ שא
פתמ מארצות הגולה ע"י ה
וכנות היהודית, אכ את העוקצ 

- את השליטה על החינוכ הטהור שלנו, את זה תביאו מעצמכמ, לככ אינ אנו מ
כימימ"...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, י"ג תמוז, יומא דפ ע"ג)

השבוע נלמד בדפ היומי (דפ ח' ע"ב) ש
וכת גויימ כשרה, והוא שעשאה לשמ צל. ורצינו לשאול: א', ב
וכות גדולות [כגונ של מו
דות או של אדמורי"מ וכדו'] האמ 
מותר לכתחילה לתת לגויימ ל
ככ את ה
וכה? ב', אב שרוצה לחנכ את בנו למצוות האמ מותר לו לתת לילד קטנ לפני הבר מצוה ל
ככ את ה
וכה?

תשובת הגאונ הגדול רבי משה בראנד�דארפער שליט"א גאב"ד "היכל הוראה" בארה"ק
אל כבוד מעלת העו
ק בזיכוי הרבימ ושמועותיו מבדרות בבי מדרשא בכל אתר ואתר בגליונות "מתיקות הדפ היומי" ועוד, הוא ניהו הרה"ג רבי אברהמ ישעיהו 

קובל�קי שליט"א
אודות השאלה, הנה מעיקרא דדינא נראה דמותר ליתנ לגוי ל
ככ את ה
וכה כפשטות הגמרא, וכנ נפ
קה ההלכה בשו"ע (או"ח 
י' תרל"ה 
"א) ד
וכת גנב"כ [גויימ, 
נשימ, בהמה, כותימ] כשרה. אכ מצינו שיטת ר"ת (המובא בתו
פות גיטינ מה, ב ד"ה כל) וז"ל: "כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה - מכאנ אומר ר"ת דאינ אשה אוגדת 
לולב ועושה ציצית כיונ דלא מיפקדה". אמנמ התו
' עצממ חלקו עליו מהא דאמריננ כאנ ד
וכת גנב"כ כשרה, ודוקא ב
"ת ותפילינ ומזוזות דכתיב וקשרתמ 

וכתבתמ דרשיננ הכי אבל לא ב
וכה.
אולמ להלכה נהגו הפו
קימ להורות כדברי ר"ת, אחר שהביאו המג"א להלכה (או"ח 
י' יד 
ק"ג), וכנ הובא בשו"ת לב חיימ (ח"ב 
י' רט) הביאו השדי חמד (מערכת 


וכה 
י' ב אות ג), שאינ רשאימ לעשות מצוה על ידי מי שאינו בר חיובא במצוה זו.
והעולה להלכה למעשה, נראה דלא יניח לא לגוי ולא לקטנ להניח ה
ככ, ואמ הניחו, צריכימ לנענע ה
ככ כדי שלא יהיה תעשה ולא מנ העשוי. והגמ שהפו
קימ 
לא חששו לדעת רבינו תמ אלא לכתחילה, אולמ למעשה הנני נוהג להורות דאפילו בדיעבד יש לחוש לשיטת ר"ת ולפ
ול 
וכה שעשאה גוי או קטנ. ועובדא ידענא 
שכנ הורה אאמו"ר מרנ הקנה בשמ זצוק"ל, שנשאל ביומ טוב ראשונ על 
וכת אחד מגדולי האדמורי"מ פעיה"ק ש
ככו אותה על ידי גוי ו
מכו שאחר ככ ינענעו 
אותה להכשירה ועתה נזכרו שלא נענעו ה
ככ, והורה להמ שה
וכה פ
ולה. וכנ הוה עובדא ב
וכה אחרת ש
ככו אותה על ידי קטנימ, והורה שהיא פ
ולה וצריכימ 

לנענע ה
ככ להכשירה.

פעמ הגיע יהודי אחד לא
ופ כ
פ בישיבתו של מרנ ראש ישיבת באר יעקב הגאונ 
הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל. כשמרנ הבחינ בו, פנה אליו בהארת פנימ מיוחדת 

ואמר לו "שלומ עליכמ" לבבי, כאילו הוא אחד מאורחיו המכובדימ. אותו יהודי התפלא מאוד ואמר: 
"הרי אני יהודי פשוט, אני לא גדול הדור". אולמ רבינו לא נבהל: "אתה יהודי פשוט?! איכ אתה אומר 

ככ? אתה יודע שאתה בנו של מלכ, בנו של הקב"ה?!... ולא נח רבינו עד שקמ לכבודו של "בנ המלכ".

 אנחנו אומרימ בתפילה בבוקר בברכות השחר "אלו דברימ שאדמ אוכל פירותיהמ בעולמ הזה והקרנ קיימת לו לעולמ הבא... והבאת שלומ בינ 
אדמ לחבירו ובינ איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולמ". חשבתי לומר בחמלת ה' עלי וב
ייעתא דשמיא, "ותלמוד תורה" - כדי לזכות להבינ 
את התורה הקדושה, לחיות את התורה, לחדש בתורה, ההכנה לזה היא על ידי "הבאת שלומ בינ אדמ לחבירו ובינ איש לאשתו".
וככ מובא ב
פר '
דר היומ' (בברכות השחר ד"ה 'והבאת שלומ'): "לקרב לב ישראל להיות אחד, והוא עיקר גדול שהעולמ עומד עליו, ויש בו תועלות 
רבות, בפרט בינ איש לאשתו, וכשיש קטטה כביכול נתבטלה מחשבת הבורא יתברכ, אשר לא לתוהו בראה לשבת יצרה, וע"י השלומ משלימ כוונת 

הבורא".
בוקר אחד הגיע רבה של טבריה הגאונ רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל למנינ ותיקינ, ובבית הכנ
ת הוא רואה אברכ שאינו גר בטבריה מ
תובב הלוכ 
ושוב ללא מצב רוח, כולו מדוכא. הרב וורנר הבינ מיד שמשהו לא ב
דר אצלו, וכנראה האברכ מ
ובכ בבעיות של שלומ-בית, ופשוט ברח מהבית. 

נו, לאנ אפשר לברוח? או לטבריה, או למירונ...
אחרי התפילה מזמינ אותו הרב וורנר אליו הביתה. האברכ הולכ יחד עמ הרב והמ נכנ
ימ הביתה. והנה הוא רואה את הרבנית יושבת בראש 
השולחנ, והרב וורנר מברכ אותה בבוקר טוב, ומגיש לה כו
 קפה. לאחר מכנ הוא מבקש מהרבנית ללכת ליטול ידיימ, והוא מגיש לה באדיבות 

אורחת בוקר: לחמ, גבינה, וירקות...
האברכ מ
תכל, נדהמ כולו, ואינו יכול להרגע: הזה רבה של טבריה?! האמ ככ צריכה לנהוג הרבנית?! אכ כמובנ מפני כבודו של הרב וורנר הוא לא 
דיבר מילה. אחרי ארוחת הבוקר בה השתתפ גמ האברכ, הרב וורנר נתנ לו כ
פ ונפרד ממנו לשלומ. האברכ חזר לביתו לירושלימ, ומאותו בוקר, 

השלומ-בית בביתו חזר למ
לולו... "והבאת שלומ בינ אדמ לחברו".
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תודה מראש!!!

  די... אני מחכה לבין הזמנים... אני חחייב  ל ה ת פ ר ק !!!

האמת היא שבתור בחור כמעט ולא יצא לי להתפרק בבין הזמנים. כי עד שהגיע בין  מתפרקים!!כן... להתפרק! בבין הזמנים 
השאלה איך??  מתפרקים...תכל'ס... בבין הזמנים   (בגדר "אע"פ שנתפרקו בחול ניטלין בשבת")הזמנים הייתי כבר מפורק ממילא... 

 איך מתפרקים נכון??
 להתפרקות הזו...  אז לקראת סיום מסכת יומא בדף היומי מצאתי מקור נפלא

משמע שהבדים צריכים להיות  לא יסורו ממנו"הגמ' ביומא מביאה סתירה: מצד אחד כתוב: "בטבעות הארון יהיו הבדים 
את הבדים בטבעות" משמע שהם תחובים בצורה  "והבאתתקועים בטבעות בחוזק באופן שלא יוכלו לזוז!!! ומצד שני כתוב: 

  מתפרקים ואין נשמטים!!!!.. שואלת הגמ': הכיצד??? עונה הגמ': משוחררת שהם יכולים לבא ולחזור.
הם לא תקועים מידי חזק בטבעות... יש להם שם מרחב... הם יכולים  משוחררים...אתה שומע?? הנה ההגדרה... בדי הארון 

שבשתי הקצוות שלהם הם  (יש שם טכניקהלנוע קדימה אחורה... אבל!!! הם מובנים שם בצורה שהם לא יכולים להתנתק לגמרי... 
  עבים באופן שלא יכולים להשתחרר החוצה...)

 מתפרקים ואין נשמטים...כאן כתוב במילה אחת המינון והתנאים כיצד להתפרק בבין הזמנים: 
אם יש לפניך סוג של  לא נשמט!!!מתי אתה יכול להרשות לעצמך להתפרק??? רק אחרי שוידאת סופית שאתה בכל מצב 

כאן  ככה אין לך רשות להתפרק!!!בה חשש הכי קטן שההתפרקות הזו עלולה לגרום לך להישמט לגמרי...  התפרקות שיש
אתה צריך לתפוס את העסק חזק לידיים!!! תבין: כל הסיבה שאנחנו יכולים לאפשר לשני בדי הארון את המירווח הזה... 

ראש באופן מובנה שלהישמט הם לא יכולים... רק אז לנוע בצורה משוחררת בתוך הטבעות... זה רק אחרי שהינדסנו אותם מ
 אנחנו רגועים... ואפשר לשחרר אחיזה... רק עכשיו אפשר שהם יתפרקו...

חשוב להתפרק... חשוב שיהיה מרווח נשימה... אם אתה תופס את עצמך בגרון עם כל הכח זה לא בריא... זה לא טוב... זה 
(כי מי שמבין במטוריקה עות הארון אנחנו בכוונה מאפשרים לבדים לנוע בחפשיות... הרבה יותר שברירי ולא יחזיק מעמד... בטב

ות שיש גסה... ככל ששני חלקים תקועים אחד בשני יותר מידי בחוזק... זה רק גורם שכל חיכוך הכי קטן ביניהם עלול לשבור אותם לגמרי מחוסר גמיש
  ביניהם ודו"ק)

קשור את עצמך בטבעות ולא יסורו ללא פשרות... לא!! צריך בבין הזמנים להתחכם זה לא חכמה להדק חגורות!! לא חכמה ל
בכל מאמץ לפתוח מרחבים נקיים... מבוקרים... לאפשר מרווח נשימה ומרחב תנועה שם. אבל!!! בתנאי אחד: מתפרקים 

 ל... לנשמטים... זה לא!!!!  ואין נשמטים... אם אתה פותח מרחב תנועה ש... שיש פה פירצה מסוכנת ש... שזה עלול להגיע
שים לב: בטבעות הארון לא אפשרנו את התנועה... רק אחרי שהתחכמנו ודאגנו לטכניקה שבכל מצב לא נשמטים... זה כלל 

 ברזל!! קודם תיצור מסגרת... קודם תוודא שיש מעקה... שאין שם סכנת תהום... ואז אתה יכול לשחרר אחיזה... 
--- 

ל ברזל הזה איתך לבין הזמנים!!!! תדע לך שהדוגמא מארון ברית ה' היא הרבה מעבר למשל ונמשל... בחור יקר: קח את הכל
ארון ברית ה' זה... זה אתה בעצמך!!! אם תשים לב: בכל כלי המשכן היו בדים בשביל לישא אותם וכשהגיעו לבית עולמים 

כבר אין בדים... והכלי היחיד בבית המקדש שנשאר עם אז זהו... הגענו אל המנוחה ואל הנחלה... במזבח ובמנורה ובשלחן 
בדים כאילו עוד שניה לוקחים אותו מכאן.. זה ארון ברית ה'!!! הארון הזה מונח באותו מקום כבר ארבע מאות שנה וזה לא 

ז הנה!!! סתירה שהבדים לא זזים ממנו!!! הארון כל הזמן נמצא בעמדת הזנקה... כאילו עוד שניה לוקחים אותו מקום... א
זה אתה... אתה בחור בן עליה... נמצא בבית המדרש... שתול בבית ה'... ישבת ולמדת בהתמדה כל זמן קיץ...  -הארון הזה

זכאה חולקך... אבל!!! תמיד צריך שהבדים יהיו מוכנים בעמדת הזנקה... כי אוטוטו יוצאים לבין הזמנים... וצריך להיערך כבר 
לכן גם בתוך קודש הקדשים צריך שהטקטיקה של הבדים תהיה מוכנה תמיד לעת הצורך...  עכשיו איך מתפרקים נכון...

 שתמיד תזכור שיש חוץ... וצריך להתכונן בפנים לקראת היציאה לחוץ... לא לחכות ליציאה בחוץ... להיערך כבר עכשיו!!!
הרבה יותר מסובך מאשר פסח כשר ושמח...  בינינו... צריך להתפלל על בין הזמנים... תאמין לי שבין הזמנים כשר ושמח זה

כי בפסח אפשר למכור את החמץ לגוי... אבל בבין הזמנים השאור שבעיסה נכרך אחריך לכל מקום... הוא מקדם את פנינו 
בכל מקום... בערב פסח לכל הפחות יש טקס רשמי של "הוא מחזר עליו לשורפו.." בודקים את החמץ... שורפים אותו... 

ותו... מסמנים אותו באופן מאוד ממוקד... ואילו לפיתויים ולסכנות שיש בבין הזמנים, לזה אנחנו מגיעים ממלכדים א
  ומומלץ לא להירדם בשמירה!!!קצת... קצת פחות דרוכים... 

 מתפרקים ואין נשמטים... להיזהר מאוד מאוד לא להגיע למצב של הישמטות... תמיד לאחוז בארון ברית ה'... תמיד לשמור
קשר עין עם עסק התורה... כן... לקבוע עיתים לתורה... זו חובה של כל יהודי באשר הוא... ו... ובבין הזמנים החובה הזו לא 

 פוסחת גם על בחור ישיבה... 

---- 

 בגיליון זה... 3-4בעמוד מעניין לעניין באותו עניין... 
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 למה אבא שלי לא 'הסכים לי' לקנות ב'הכל בשקל'???
(אתה זוכר את המטוס הזה השבוע הייתי בחנות הכל בשקל... ונזכרתי בנוסטלגיות!!! ראיתי שם מטוס מנייר... 

שכשהייתי ילד... מאוד אהבתי מטוס מנייר... אבל הייתי אני זוכר  שמחברים את השתי כנפיים ומעיפים אותו??)
 שקל אחד בודד!!!  כעת בהלם לראות שהמטוס הזה עולה בסה"כ 

פשוט נזכרתי שכל כמה ימים הייתי מבקש מאבא שלי שאני רוצה לקנות מטוס... ולפעמים הוא היה מסכים  
י רואה שזה עולה בסה"כ שקל... פתאום אני ועכשיו שאנ שאין כסף!!!ובדרך כלל הוא לא הסכים... הוא אמר לי 

 עסק משקל??חושב לעצמי: מה... אבא שלי עשה 
תוך כדי שאני חושב  למה לאבא שלי לא היה שקל לתת לי... תוך כדי אני נזכר בכמה נחיתות מוצלחות  

לץ להיות שעשיתי בכיתה היישר לכיוונו של הרבה בשעות אחה"צ... נו... עכשיו אתה מבין למה אבא שלי נא
קמצן על שקל?? אבא שלי מצידו היה נותן לי בשמחה... אבל כנראה ש... שהוא ידע שזה לא כדאי... הוא ידע 

 שאי אפשר לתת לי... המטוס יגיע רחוק מידי. 
רחמנות על אבא שלי... כואב לי הלב עליו... תחשוב איזה כאב לב היה לאבא  פתאום תפסה אותי הרגשה!!!

המאוכזבות על זה שהוא נאלץ להשיב פני ריקם פעם אחר פעם... הבנת מה אמרתי??  שלי לראות את פני
כי כשאבא שלי לא הסכים לי לקנות מטוס... כי הוא טען שאין כסף!! נו...  שתבין: על עצמי אני לא כ"כ מרחם...

ה היא דווקא על קבלתי את זה בהבנה...  מה אפשר לעשות... אם אין כסף אז אין כסף...  אבל הרחמנות הגדול
היה לו הרבה יותר משקל בכיס... והשקל הזה בכלל לא דגדג לו... בכיף!!!  היה לו כסף בכיס...אבא שלי שהרי 

בכיף הוא היה נותן לי לקנות כדי שאני אהיה מבסוט... והוא בכל זאת נאלץ לקפוץ את ידיו פעם אחר פעם כי 
 הוא ידע שזה לא בריא לתת לי... אסור לתת לי...

היום אני כמובן פוגש את זה כאבא מול הילד שלי... אני עובר עם הילד שלי ליד מכונה של חטיפים... ואני כעת 
במצב רוח מרומם... והוא בדיוק מבקש שאני אקנה לו איזה ממתק... מה איכפת לי... למה לא לתת לו... בכיף... 

ה הסיפור???  הרי רק עכשיו יצאתי מחנות בסה"כ מה הוא רוצה??? איזה ופל מצופה שעולה שקל... נו... ז
שקל... והזאטוט הזה בסה"כ מבקש כזו בקשה צנועה... ופל  80מכולת... קניה שגרתית של אמצע שבוע שעולה 

שעולה שקל.. ואז אני נופל במלכודת!! וקונה לו... וזה עניין של חצי שעה עד שאני מקבל את זה בחזרה 
שאני מבקש?? אז הנה... עברנו כעת ליד הקיוסק... והוא כבר יודע ש'מקבלים'  בפרצוף... אה... אני מקבל כל מה

ואז הוא מבקש ואני אומר לא... ואז מתחילה  (בטח... אני לימדתי אותו... אני בעצמי קניתי לו...)שם שלוקים 
ה... וככה זה ההצגה... רקיעות ברגלים... והנה!!! כעת אני משלם את הופל המצופה... פלוס השלוק מפעם שעבר

לאורך כל הדרך!! הילד שלי מחנך אותי לחנך אותו!!! ועם הזמן למדתי להתגבר... להבליג... אפילו שאני מפרגן 
לו ופל מצופה... בכיף... אבל אני מתאפק!! לא קונה!! לא מפנק!! כי אני יודע שזה לא חינוכי ולא בריא לילד... 

 לא יודע להעריך.. כי זה עושה אותו מסכן ולא מחונך.. מפונק ו
זה בסדר!!! הילד שלי כבר התרגל... הוא כבר קלט שכשעוברים ליד המכונה של הממתקים לא תמיד מקבלים 
ופל... ולא תמיד מקבלים שלוק... הוא התרגל לזה... אבל אני?? אני עדיין לא התרגלתי... אני כל פעם מחדש... 

... למה לא.. שיהיה לו טעים... שיתענג... שיהנה... כולא כשאני עובר ליד המכונה של הממתקים מתחשק לי לתת
 שקל... אבל לא!!! אין לי רשות!! אסור לי לתת לו!!! זה לא יעשה לו טוב... זה יעשה אותו מפונק...

לא רק על פתאום קלטתי: שילד שמתבגר יום אחד ונהיה מבוגר... יום אחד הוא צריך לפייס את ההורים שלו... 
אליהם לא יפה... יש משהו עוד יותר עמוק שהוא צריך לפייס אותם... על כל הפעמים  שהוא התנהג זה

שההורים רצו להעניק... רצו לפנק... ועקרונית היה להם את האפשרות... אבל הוא לא איפשר להם... הם ידעו 
 שאם ישמן ישורון מיד ויבעט... אם כסף וזהב הרבית להם... אוטומטית וזהב עשו לבעל... 

ק על זה לבד... אני מבין שצריך לפייס את אבא שלי על זה... אני צריך לפייס את אבא שלי על מאות ור
 מטוסים מנייר שביקשתי ממנו והוא נאלץ להשיב פני ריקם... רחמנות עליו...

--- 
ההרגש הזה הוא עמוק מאוד!!! ומבחינה מסוימת זו הההנקודה של האבלות על החורבן... אסור לנו 
לשכוח שאבא שבשמים הוא כל יכול... מלא כל הארץ כבודו... ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין... כל 

שקל..  5000בעיה הכי קטנה שחסרה לך... הקב"ה בצי'ק אחד יכול לתת לך... כל אברך שצריך הלוואה של 
ולתת לו... זה הרבה שקל  5000תחשוב רגע על הרבש"ע... הרי רצון יראיו יעשה... בשביל הרבש"ע להוציא 

הרבה יותר קל מהשקל שאבא שלי לא הוציא לי בשביל המטוס!!! (זו הרי דוגמא חיוורת) ואם ה' החליט 
שקל...  5000מסיבות מסוימות שלא! תחשוב איזה צער יש לאבא שבשמים לראות את בנו מתמקמק עם 

ו את זה.. תחשוב מה זה כשבשביל הרבש"ע זה ככככלום לשדד את כל הבריאה כולה בשביל להביא ל
בשביל הרבש"ע לעמוד מידי יום ביומו מול רבבות בנים שלו שיש להם משאלות לב והוא יתברך כ"כ 

 בקלות להושיע אותם... אין מעצור לה' להושיע... 
תחשוב כמה צער יש לאבא שבשמים לראות את פניהם המכורכמות והמאוכזבות של עוד בן שממתין 

מתינה לשידוך... ועוד יהודי שמשווע לנחת... ועוד חולה שרוצה להתרפאות... והכל לילדים... ועוד בת שמ
בידיים של אבא שבשמים... ובין רגע הוא יכול להושיע... ומכל מיני סיבות נעלמות גזרה חכמתו יתברך 

! כל שכעת עדיין לא!!! הימים האלו... ימי בין המיצרים זה הזמן להשתתף בצער של אבא!!! לא של הילד!!
השנה אני עסוק בצער האישי שלי... אוף... למה אבא לא מרשה לי לקנות את המטוס... אבל בימים אלו... 
נדרש מאיתנו להמריא עם המטוס הזה ולהצטער בצער ההרבה יותר עמוק ומשמעותי של אבא שנאלץ 

"כ משתוקק להיטיב... להגיד שוב לא ושוב לא... והוא כ"כ יכול... דרך הטוב כ"כ להיטיב... הוא יתברך כ
ושכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי... הנה לך היבט אמנם מרומם אבל מאוד מורגש ומובן של צער 

 השכינה!!! זה צער הרבה יותר גדול ומשמעותי מהצער שלנו!!! 
: ומאוד מאוד חשוב לדעת את זה... הנפש החיים אומר שחנה בתפילתה... התפללה על הרבש"ע... היא אמרה

רבש"ע: לא איכפת לי שאין לי ידיים... איכפת לי ממך!!! כואב לי עליך יתברך... במה כאב יש לך יתברך לראות 
אותי שאני לא מקבלת את משאלת ליבי...  פעם היה נראה לי שהתפילה של חנה זו... זו מדרגה מאוד 

ל!!! שהוא יכול בשניה אחת להופיע מופשטת... אבל אם נחשוב על זה... אם ננסה לדמיין איזה צער יש לכל יכו
ולשפוך עלינו שטפון של ישועה... כמה צער יש לו יתברך בכל רגע נוסף שזה לא קורה... תחשוב על זה!!! 
אנחנו מסוגלים להיכנס לזה... אבל יום אחד הצער הזה יפסק... יום אחד: זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו 

 הרה....כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו במ

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 

הנתונים שה׳ ולשמוח ולגדול מתוך 
 מעמיד בפני כל אחד מאיתנו

 

כל זה במוקדי המכירה של גיליון זה. 
    0548446691 0527683095ובפלא׳: 

----------- 

 הודעה: 

היה לקנות ספרים בימי בין הזמנים ניתן י
אלו במוקדי מסוימים של קיט בצפון, 

יקים יותר כטבריה או צפת,  פרטים מדו
   יבואו בגיליונות הבאים.

--- 

לפנינו שני מועדים!!! מועד  הבהרה קצרה:
אחד: הלא הוא תשעה באב שעליו נאמר: 
קרא עלי מועד... והמועד השני שמגיע מיד 

ועד!!! אחריו זה בין הזמנים... שהוא גם מ
יותר ממה שהוא מועד בשוא... הוא בעיקר 
מועד בשורוק... זו תקופה מועדת... שצריך 
להיערך לקראתה בכובד ראש כדי שלא 

לשבור  --יהיה מצב של קרא עלי מועד
בחורי... ולכן צריך לדעת שיש לפנינו שני 
מועדים!!! שלשניהם צריך להתכונן בכובד 

 ראש!!!

גיה בפ"ע... לא וכמובן... שכל מועד הוא סו
קרב זה אל זה כל הלילה... וכאן מגיע 
הקונפליקט שמסתמא אני לא היחיד 

על מה יותר חשוב שמתמודד איתו... 
  להתמקד?? על מה יותר חשוב לדבר???

האם על המועד של תשעה באב... או על 
והאמת היא מועד של בין הזמנים? )-(תם וה

המועד של בין הזמנים  שלמרבה האבסורד...
דוחה את המועד של תשעה באב... כי... כי 
לפעמים ההתמודדויות של בין הזמנים 

(ואני נוגעים בדברים שהנשמה תלויה בהם... 
מכיר רבנים חשובים שבט' באב מדברים הדרכות 
פרקטיקיות כיצד להישמר ממפגעים רוחניים 

אבל בודאי  שאורבים לפתחנו בימי בין הזמנים...)
 עדיף...שאם אפשר לקיים שניהם 

ולכן המנהג שלי עכ"פ... להקדים בשבוע 
הזה ולכתוב על ענייני בין הזמנים!!! ובשבוע 
הבא... שזה כבר בתוקף תשעת הימים... 
סמוך ונראה ליום חורבן בין המקדש... אז 
להקדיש את הגיליון לאבלות על החורבן..  
אז הנה... גיליון זה בעיקרו מדבר על בין 

י לא כ"כ חושש הזמנים!!  לבנתיים אנ
שיהיה מישהו שחלילה עלול להתבלבל 
מחמתי ויחשוב שבין הזמנים הוקדם 

 בשבוע... זה בסדר... איתם אני מסתדר... 



 

  

  מה ההבדל בין ישיבוחר  
 ?רווק חרדי...--לל

אליך בחור יקר... לקראת בין הזמנים הממשמש 
 ובא... כמה מילים:

כל פעם שבן ... .. עד לפני לא הרבה שניםפעם.
יצא לבין הזמנים היו אומרים לו: אל תשכח  ישיבה

בטיול..  שאתה בחור ישיבה... גם כשאתה בנופש...
תזכור שאתה  תמידדגם כשאתה יושב בבית... 

תזכור את המעמד שלך כבן ישיבה  ישיבוחר!!!
 לגיונו של מלך...מתזכור שאתה מרומם... 

 שהגישה משום מה... בזמן האחרון אני חושב
זדעזע (אפשר לחלוק עלי... אני מבין את מי שיהשתנתה... 

חושב שעדיף  אדרבה... אני חלוק עלי בחריפות)וי
אתה  ור יקר:בחלהשאיר את הישיבוחר בישיבה... 

עוד מעט יוצא לבין הזמנים?? תעשה טובה... 
בין  אדרבה... תשאיר את הישיבוחר בישיבה...

ד מול עצמך הזמנים זו הזדמנות בשבילך לעמו
שנקראת  קופת חוליםהכרטיס  בגודל טבעי בלי

 בישיבה...  עזוב... תשאיר את הישיבוחרישיבוחר... 

צורם!!! זה  כן... אני יודע שברגע הראשון זה נשמע
עזוב אותך...  -נשמע מאוד לא טוב... זה נשמע כמו

מה  יע בין הזמנים.. עכשיו אפשר לחגוג... לעשותהג
 היה בן ישיבה בישיבתך ואדם בצאתך...שרוצים... 

 לכיוון ההפוך יןואני מתכו חלילה!!! אבל לא!!!
 בדיוק!!

בבין הזמנים בחור  אני אתן לך דוגמא: פגשתי
בבוקר. שאלתי  11.00אך בשעה בשטיבל מתפללש

 אותו כמו חבר: מה קרה? עכשיו מתפללים?

תנחש מה הוא ענה לי?? תקשיב... ככה זה 
מה  ישיבוחרים בבין הזמנים... מתפללים מאוחר...

  מכיר את התשובה הזו??? אתה לא יודע...

אתה סתם מוציא  אמרתי לו: סליחה... אני מוחה...
מה על למה אתה מפיל את האש דיבה...

, תגיד שאתה עם עצמך הישיבוחרים?? תהיה כנה
שייך לשכבה הסוציו אקונומי נמוך... של אנשים 
שיש להם רמת תפקוד נמוכה שלא יודעים לתפקד 

ולכן בין  לא יודעים לנהל אורח חיים תקין... בבית...
(כן... תדע לך: ... בבוקר קמים מאוחר גם הם הייתר

מתפללים כל  בין הייתר קר...בבו 11.00שבמנין שלך... בשעה 
מתפקדים בבית.. הם קמים  כ"כ מיני אנשים בעלי משפחה שלא

 יכין להם סנוויציםאין מי שמאוחר ואין מי שילביש את הילדים ו
ציאלית ובשביל זה יש עובדת סו ואין מי שיקח אותם למוסדות...

ויש ארגונים שנרתמים לסייע למשפחה  ויש ביטוח לאומי וכו'

אז  )שאבא שלהם רק עכשיו משפשף את העיניים...הנזקקת 
תהיה כנה ותגיד שאתה פה הדפוק.. מה אשמים 

ה אתה לא למ מה התשובה? נו.. עולם הישיבות???
 מוכן להודות שאתה קצת. קצת דפוק?

סובל  אתה לא באמתדפוק!!  כי אתה לא באמתכי... 
 מחוסר תפקוד!! 

ל'ס נו... אם אתה לא באמת דפוק... אז למה תכ
ע דפוק?? אם אתה אחד שכן יוד !!! כןאתה כן

 אתה לא מתפקד? לתפקד...  אז למה תכל'ס.

את  אתה בעצמך עניתאז הנה!!! הנה התשובה... 

  התשובה:

יש לך תואר  בישיבהשיבוחרים"!!! היות ו"ככה זה י
לא אם  !!!אז יש לך על מי ליפולשל בחור ישיבה... 

אתה תפיל  מתחשק לך לקום בבוקר... מקסימום
את זה על עולם הישיבות... מה... אתה לא יודע... 

ישיבוחרים... קמים מאוחר... זאת הככה זה 
הקושי שלך לקום בבוקר נובע מ חלק אומרת:

כרטיס קופת חולים שקוראים  זה שיש לךעצם מ
ל מי ליפול... יש לך את ע לה בחור ישיבה שיש לך

בל לו א ...מי לדפוק את הכרטיס של הדפיקות שלך
די..  את השם ישיבוחר... עליךיצוייר שאני אשיל מ

  ..סתם רווק. אתה כבר לא ישיבוחר... מהיום אתה

תתבייש  מאוד מאוד אתה ? ! ? בתור רווק בתור רווק
לקום מאוחר!!! כי רווק שקם מאוחר... הוא סתם 

 !!!אז הנההוא סתם בן אדם שלא מתפקד..  מפגר...
ן לכה"פ בבי ש בין הזמנים!!בשביל זה י על זה באתי!!!

הזה  הזמנים... תשיל מעליך את האמצעי מיגון
צמך בגודל שקוראים לו בחור ישיבה... תעמוד מול ע

ם אתה עצמך!!! ואטבעי: תבין שאתה אישיות מצד 
 ... שקמת אחרי כולם המפגר קם מאוחר... אתה פה

אני רוצה שתבין: השחפץ הזה שנקרא ישיבוחר... 
לא בשביל ד בשביל להגן עליך... השחפץ הזה נוע

זה נועד לתת לך מעמד מכובד... כדי שזה  להזיק לך!!!
אבל יש לזה גם יעזור לך להתמודד מול פגעי הרחוב... 

התואר ישיבוחר מכניס אותך לתוך  צד שני למטבע!!
ולא עושה  איזה פס יצור.. שאם אתה לא מתפקד

... זה לא הדפקט שלך... אלא זה כלום עם עצמך
 עולם הישיבות... ושל הציבור החרדי... כל הדפקט של 

למה יש  זו אחת הסיבות העיקריות כעת תבין: אגב::
לנו דחף מאוד חזק לדבר על הבעיות של הציבור 
החרדי... אם תשים לב: כשמדברים על ירידת הדורות 

היהדות החרדית בעשור  ועל המצב הקשה של
שוט מאוד: ... למה?? פהאחרון העיניים שלנו נדלקות

לכל אחד מאיתנו יש רגעים שהוא מרגיש דפקט!!! 
הדפקט שייך אתה מצליח לשכנע את עצמך שברגע ש

... אז הכללי של החרדים והישיבוחרים לפס יצור
וחבל!!!! אם תתן לעצמך יופי... זה לא דפקט שלי...  

 זה יפסקדפקט שאתה קם מאוחר בבוקר...  להרגיש
יש גבול ם מכובד... אתה בסה"כ בן אד !!מאוד מהר

להרגיש דפוק... אתה אפילו לא כמה אתה מסוגל 
כמה אתה מכבד את עצמך... יש לך כבוד  מדמיין

ההרגשה  עצמי ואתה לא תתן לעצמך להרגיש דפוק...
כל הזמן  הזו תקפיץ אותך מהמיטה... אבל אם תהיה

 עולם הישיבות עסוק בלהרגיע את עצמך שככה זה
אתה פשוט יורה לעצמך ם.. וככה זה החרדים של היו

אתה אח"כ לא מבין למה אתה לא מצליח  ברגלים!!!
לקום בבוקר... בטח שלא תצליח.. תראה לי בן אדם 

כדי לשמור על כבודם  רק שמוכן להיתלש מהמיטה...
ולטהר את שמם של הישיבוחרים שהחלטנו שיש 

 -כעת כשאני עייף להם בעיה שהם קמים מאוחר...
אם עולם  !!!!א שלי... אבלמעניין את סבתזה 

רק ... וולפרוח ולדהור קדימה שגשגימשיך ל הישיבות
מפגר שנשאר במיטה ו האחרון רווקהאני נשארתי 

 לקום בבוקר, לעשות אחרי כולם... וכולם הספיקו
ואני רק עכשיו התעוררתי...  ...ולהרויח כסף קופה

כשתרגיש ככה... זה יהיה הבוקר האחרון שתקום 
  תבדוק את זה... מעת???שמאוחר!!! 

לכן אני ממליץ... שלכל הפחות בבין הזמנים תן 
לעצמך מידי פעם את הצ'אנס לעמוד מול עצמך 

  אני רווק חרדי!!!בגודל טבעי... 

ש... שצריך להוכיח  גלמוד... רווק זה בן אדם בודד...
את עצמו... כי סו"ס הוא רווק... ואם הוא רוצה יום 

 פחה... בשביל זה הואאחד להתחתן ולהקים מש
 להוכיח את עצמו... נמצא כעת בתקופת הרצה כדי

צריך להביא קבלות הוא  להוכיח את חריצותו...
שהוא בן אדם שיודע לקחת אחריות על  בידיים

והיות ואתה לא סתם ... ועושה משהו עם עצמו עצמו
רווק... אלא רווק חרדי!!! אתה צריך לעמוד מול 

עד כמה אני חרד לדבר המראה ולשאול את עצמך: 
 במה זה מתבטא??? ה'???

עכשיו כמובן!!! כמובן שביום יום התואר בחור 
ישיבה מאוד חשוב לנו... ביום יום זה מאוד שומר 
עלינו ואנחנו חייבים את המעמד הזה וזה גאוותנו... 
אבל היא גופא!!! אנחנו רוצים שהמעמד הזה יועיל 

ל זה צריך לנו ולא ירדים אותנו בשמירה... בשבי
 לפעמים לאפס הגדרות... 

--- 

 יש פה נקודה קצת יותר עמוקה:עכשיו... מעבר לזה, 

... ייצג שם תואר מסויםכשבן אדם מתרגל ל
אוטומטית הוא נהיה הדובר שלו!!! ואם הוא לא 
מרענן את המשמעות הפנימית שלו... היא עלולה 
להתרוקן מכל תוכן... והוא נשאר בתוכה רק בשביל 

 מתוך הנגמ"ש לירות

כשהייתי באחד הקעמפים  אני אתן לך דוגמא:
בישיבה... הגיע מישהו לעשות תכנית לבחורים... 

מד בחוד החנית מול פרצות ומדובר באיש שע
 לפרט כדי לא לא רוצהאני -(מסוימות ביהדות שאכמ"ל 

ודיבר נגד כל מיני  לקעמפ הוא הגיע לחשוף את זהותו)
יני דקויות שמנוגדים רבנים נוכלים... ונגד כל מ

כדי שהוא תוך  ותוך כדי!!!!להשקפתנו וכו' וכו'... 
!! ללא כחל ושרק הצרופה ההשקפה מחדד לנו את

תוך כדי הוא נתן לנו לראות כל מיני מצגות וקטעי 
לרוח  סרטים של דברים ממש ממש לא מתאימים

מהצד ומשפשף את העיניים  ...  ואני עומדהיהדות
רוממות ות בן אדם שול להי!!! איך יכולא קולט

גד רבנים מדבר נתוך כדי שהוא ההשקפה בגרונו ו
תוך כדי  ם שיש להם סטיה קלה בהשקפה...בינחש

הוא מראה לנו סרטי אימה ודברים שלא ראוים 
פה ומצפצף!!! כולם בעליל... ו... ואין פוצה 

!! אף אחד לא מעלה לדבריו מרותקים שותקים!!!
ובאמת למה תקין...   לא... על דעתו שמשהו פה לא
  אף אחד לא קם ומחה??

יש לנו כעת שעת אם כי סו"ס אנחנו ישיבוחרים... ו
של מעצב  במשבצת שממוקמת איכות עם אישיות

 של הישיבוחרים... אז זו התורה!!! והדעה שקפהה
הנס שלי שאני לא לגמרי  זה מה שיש!!  עכשיו:

ואף רציתי להיות ישיבוחר כזה כבד...  ישיבוחר...
פעם לא הצלחתי לגמרי... אף פעם לא הצלחתי 
להיכנס לגמרי לצ'לונט... תמיד נשארתי כזה בחור 

לראש  הרווק החרדיפתאום עלה לי אז וחרדי כזה... 
... אדוני... השתגעת?? תסגור עליו והתחלתי לצעוק
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וכו'... ואז  לנו את הסרט הזה מיד... זה לא מתאים
ע... לא מתאים : מה אתה מפריליכולם התנפלו ע

בבושת פנים...  לך?? צא החוצה... יצאתי בגפי
ולהטיל  אני מתחיל לתהותוכמובן שתוך כדי 

... רגע אולי באמת אני לא מבין... אולי יש ספק
קפה שלרוב חשיבותם מותר שששדברים בהש

(הנס שלי לראות גם סרטים שיש בהם נשים וכו'... 
רש את איש היה שאחרי חצי שעה הראש ישיבה הגיע וגי

אחרת  ... הוא וההשקפה שלו ביחד...מהמקום ההשקפה הזה
  ... נס!!)עד היום הייתי מסופק

 ישיבוחר... לא הייתי מסוגל נטו אם הייתי נטו
להגיע למסקנה הזו ובודאי שלא למחות ככה מול 
כולם... ולא באשמתי... כי הנה... כולם יושבים... 

לנכון שזה  רואה כולם רואים... והישיבוחר הראשי
  בסדר... אז מי אני...

 כלפי מה הדברים אמורים????תכל'ס:  

: יש אצלנו כל מיני שלא תגיד שלא אמרו לך
דברים ש... ש... שככה זה!! מה פירוש ככה זה?? 

אצל הישיבוחרים...  ככה זהאצל החרדים...  ככה זה
חושב שזה בעיה!!! מי  באמת אני לאבינינו... ו

מאוד  זה אומר שזה משהו אמר שהכינוי 'חרדים'
רק ישיבוחר זה סוג של הכשר??? דתי? ממתי 

  הרווק החרדי... מה?? כאן אתה צריך ללמוד להיות
או לחילופין היהודי הגלותי... שלא מכיר 

מסתכל  ססמאות... ולא מקבל מקדמות... רק
 בישרות במבט חודר של יראת שמים נטו ומבין

... תאיםה מתאים לרוח היהדות או לא מהאם ז
ובשביל זה צריך לפעמים להוציא את הראש 
מהכרטיס רב קו שנקרא ישיבוחר ולהכניס בו 

 קצת תוכן פנימי... 

מממלא הייתי פעם במסלול קייקים... היו שם 
מ' בברכות דף סב. היא אז מה?? לכן הג חרדים.

וכי אם כל הקעמפים של כל הישיבות  לא נכונה?
צה"ר נשאר הולכים לשם... לכן מה?? לכן הי

 באוטובוס לישון עם הנהג?

 יהודי!!פה אסור להיות חרדי!!! פה צריך להיות 

רווק פה אסור להיות ישיבוחר... פה צריך להיות 
 שחרד לדבר ה'!!! 

--- 

נבואה מאוד תמוהה:  יש בתחילת נביא ירמיה
לא יאמרו והיה.. בימים ההמה נאום ה', (פ"ג) "

ולא יזכרו בו  עוד ארון ברית ה' ולא יעלה על לב
ולא יפקודו ולא יעשה עוד... ולא ילכו עוד אחרי  

אתה קולט מה כתוב  שרירות ליבם הרע...
פה??? כתוב כאן נבואת נחמה, שלעתיד לבא עם 
ישראל יהיו צדיקים גמורים... ובמה זה יתבטא?? 
שהם יותר לא יזכירו את ארון ברית ה'... לא יעלה 

 על דל שפתיים... את המושג הזה על לב... לא יעלו
וזהו... ברגע שהם יפסיקו להזכיר את ארון ברית 
ה' הם גם כבר לא ילכו יותר אחרי שרירות ליבם 

להזכיר את ארון ב רבונו של עולם: מה רע הרע...
הרי ארון ברית ה' זה הערך הכי קדוש  ברית ה'??

והכי נעלה ביהדות... אז למה לא להזכיר אותו?? 
ו שיותר ארון ברית ה' לא איזה מין נבואת נחמה ז

 יעלה על לב?

אז  זו שאלה שזועקת עד לב השמים!!!! ???אה...
המלבי"ם במקום מבאר בפשטות: שכשיהודי יודע 

יש לו את כל הסיבות  היהדות מחכה לו בתוך ארון!!!ש
שתחכה בארון... אבל  להשאיר אותה בארון...שבעולם 

ברגע שיהודי מבין שהיהדות כבר לא מחכה לו 
שנס פת... אין לו ברירה... הוא מבין שהוא חייב לבכס

 עצמו...מתניים ולהתחיל להיות יהודי מצד 

הו הנביא ידע ששורש החטא ונקודת החולשה ירמי
שכולם יודעים שהתורה  של כלל ישראל נובע מזה

ואם ככה אני יכול לעשות מה שאני  בארון...נמצאת 
יבא רוצה... ולכן ירמיהו מתנבא ואומר: עוד מעט 

המלך יאשיהו הצדיק והוא יגנוז את הארון... וברגע 
מהפכה חיובית  משהו טוב... תהיה שהארון יגנז... יהיה

בעם ישראל... וזה מה שאכן קרה.. יום אחד יאשיהו 
מגיע ללויים ואומר להם: זהו... גונזים את הארון... 
"אין לכם משא בכתף, עתה עבדו את ה' אלוקיהם 

 ואת עמו ישראל", 

ה רבותי: נגמרו התירוצים!!! עד היום הי ה פירוש???מ
ם בכספת... כל גוי לכם תורה בארון... היא חיכתה לכ

 ם?? היהודי היה מצביעיהודי במה אתםשהגיע ושאל 
 פרטים בארון...  על הארון... לו

אז זהו!!! שמהיום נגמר התירוץ... התורה יותר לא 
כם ה לכם בכספת.. ומכאן ואילך לא יהיה למחכ

רצון ה' באמת.. כי  תתחילו לעשותברירה... אתם 
לכם מה להציע... ירמיהו הנביא רואה  אחרת לא יהיה

בזה נבואת תקווה ונחמה... סו"ס לא יגידו ארון ברית 
עתה עבדו ה'... סו"ס לא ישאירו את היהדות בארון... 

 את ה' אלוקיכם!! עתה!!!!

בין גלות שנים  11שלב של  שהיה ובאמת מעניין לציין:
צדקיהו, כלומר: היה שלב שחלק מכלל  יהויכין לגלות

והיו כאלו שנשארו  ישראל כבר גלו לבבל בגלות יכניה,
בארץ ישראל עם בית המקדש והכל... ואלו שנשארו 

(כך משמע  בא"י היו לועגים לאלו שגלו עם יהויכין...
אם ה' היגלה אתכם סימן שאתם  בנביא יחזקאל)

זרק אתכם מירושלים ומהמקדש  חוטאים... ולכן ה'
שההיפך  למעשה מה התברר? ואותנו לא... ותכל'ס...

דווקא אלו שגלו עם יהויכין נשארו נאמנים  הגמור!!!
(מה שנקרא בגמ' לה'... החרש והמסגר... מרדכי היהודי... 

והם העמידו תורה באותה שעה...  דלכון אמרי דלהון היא)
ונענשו  זבו את ה'ואילו דווקא גלות צדקיהו חטאו וע

פשוט  יכול להיות?? זה איך... בעונשים הכי קשים
מאוד: מי שגלה לבבל... זהו! כבר אין לו בית המקדש... 

הוא זרוי בין  לא מחכה לו בכספת... כבר עבודת ה'
לא נותר לו אלא לשנס מתניים ולדרוש ו מכעיסיו...

... ולכן דווקא ולהצדיק את היהדות שלו את ה' לבד
אם  הלא הוא יחזקאל!!! בן אדםמח אותו שם צו

היה שהוא  יחזקאל היה נשאר בירושלים לא בטוח
שבו... כי היה לו את בית  הנשגב הבן אדםמגלה את 

המקדש... היה לו את כל עבודת ה' שמורה בכספת... 
כשאתה עומד על נהר כבר בידיים  אבל כשאין???

ול כאן עומד הבן אדם מ כאן אין ברירה!!!ריקות... 
וצריך לעבוד מול עצמו... מול רגליו שמוצבות  עצמו

ארצה עד שראשו מגיע השמיימה... ואז דווקא אותו 
אלו  להשגה של מעשה מרכבה...  יחזקאל זוכה להגיע

שנשארו בירושלים סמוך לבית המקדש, לא זכו 
... למה??? כי של יחזקאל הנביא להשיג את ההשגות
  בכספת... יש להם בית מקדש..

---- 

בתוך הקופת  על אותו משקל: כשאתה שתול
חולים שנקראת חרדי... ישיבוחר... או שאתה 
שתול בתוך איזה מגזר או קהילה מסוימת... יש לך 

 לך בשקט מחכהשקט תעשייתי... היהדות שלך 
המגזר או  מסורטט של בתוך איזשהו ארון

אין חשש שיהדות פתאום תברח לי בין ... הקהילה
לי את המסגרת שאני שט בתוכה... האצבעות... יש 

 בשביל לשרוד את היהדות זה וזה דבר נפלא!!!
הההלו... בן אדם... איפה אתה פה  אבל אידיאלי...

בסיפור הזה??? בשביל זה יש לנו מידי פעם בין 
הזמנים... שבתקופה הזו בריא לנו לגנוז את 

שמור... אבל  אמנם הארון... להחביא אותו במקום
 עת תעמוד מול עצמך בגודל טבעי!! כ לא בשטח!!!

ותשאל את עצמך: מי אני ומה שמי??? ואל תגיד לי 
 ישיבוחר... 

לא יאמרו עוד ארון ברית ה'... אל תשלח אותי 
לכספת... אל תזרוק לי ססמאות... תענה לי מי 

 אתה!!! תחדד לעצמך מי אתה!!!

ירמיהו הנביא רואה בזה יום בשורה!!! תחשוב 
זה... ארון ברית ה' שכבר שלוש  נוראי איזה יום

 מאות שנה שוכן כבוד בקודש הקדשים... הכרובים
היא  עדות . וכשפניהם איש אל אחיופורשי כנפיים.

הארון  שנה 300וכבר  לבאי עולם שחיבתו אלינו...
ופתאום מגיע יאשיה וללא אומר  לא זז ממקומו!!!

מהיום הכהן גדול  ...וגונז אותו לוקח ודברים פשוט
ו"כ כבר לא יזה בין הבדים אלא על האבן השתיה בי

שנשארה מיותמת... אתה יודע איזה צעד נוראי 
? זו הכספת הכי יקרה בבית המקדש... אבל זה?

לא!!! ירמיהו מעודד את זה... תפסיקו כבר לשלוח 
אותי לכספת... תפסיקו להגיד לי פרטים אצל ארון 
ברית ה'... תתחילו להכניס את ארון ברית ה' 

 תתחילו למלאות את ההגדרות מבפנים... פנימה... 

--- 

וזה השיעורי בית של בין הזמנים!!!! בבין 
הזמנים כל המעטפת זזה לצד... ופתאום אתה 
מוצא את עצמך בגודל טבעי מול מה שאתה!! 
פתאום מגיעים כל מיני התמודדויות כאלו 
סתמיות של התנהגות... כל מיני סיטואציות 

דם עולה לך לראש ועוד בבית שהמעצבנות 
רגע אתה מתפרץ... והההלו... שים לב: אם 
אתה מתפרץ עכשיו... אתה סתם רווק עצבן... 
פה אתה לא ישיבוחר שעושה הפגנה בחדר 
אוכל ומקנא את קנאתם של הישיבוחרים... 
אתם סתם רווק חרדי עצבני... תטפל בו!!! 
ברווק הזה... אם אתה מעביר את כל היום בלי 

 22ספר... אתה סתם בן אדם בן לפתוח 
שהחיים לא האירו לו פנים... תתמודד מול 
זה!!! אל תבהל... זה בסה"כ יתן לך כח 

 להתמלאות מבפנים... 

ככה תוכל לחזור לישיבה כמו בחור ישיבה 
אמיתי... אבל לא שזה נשאר בכספת... אתה 
תעמוד מאחורי התואר הזה... אתה תיצוק בו 

 .. הטענה נעימה...   תוכן שיצדיק את עצמו.
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 רחמן הנקדש יתברך ויתעלה על כוס יין מלא כברכת ה'....הה

גברת אבייתר היתה עגומה... אנחנו בעיצומם של ימי הבציר... ועדיין אף אחד לא נקש אצלנו בדלת לתת לנו תרומה... בעלה הצדיק 
בקנאות לא מוכן ללכת לכרם כדי לבקש שיתנו לו תרומת ענבים... הוא מאוד מאוד חושש יושב בבית המדרש ולומד!!! הוא 

מהאיסור לסייע בבית הגרנות... הוא אפילו לא מוכן לבזות את הכהונה ולעמוד כמו קבצן כדי לקבל תרומה ולכן הוא הולך לבית 
חני אתה אוכל... זה לא פשוט!! כמעט כל הכהנים כן המדרש מתוך אמונה תמימה ש"אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל..." על שול

הולכים לבית הגרנות... סו"ס האיסור הוא רק לסייע או לתת קצת כסף מהצד כדי לקבל בתרומה, אבל להגיע לגורן בשביל להיות 
פני ה' ונושאת בשטח... את זה כולם עושים!!! אבל ר' אביתר גם את זה לא מוכן לעשות והוא הלך ללמוד ואמא עודנה עומדת ל

עיניה לשמים בתפילה: אנא ה'... תזמין לנו גם השנה יהודי שיתן לנו את תרומת היין שלו... אני פשוט יודעת שאם לא יהיה לנו יין 
לקידוש היום... ר' אביתר לא יוותר... הוא ילך ביום ששי ויפשוט נבלתא בשוקא וימשכן את הכובע שלו העיקר כדי שיהיה לו יין 

יום... וחוץ מזה אני יודעת ש'חמרא וריחני פיקחין', ושתיית יין במידה נכונה לתלמיד חכם זה דבר מאוד בריא לפתיחת לקידוש ה
לב בתורה...  גברת אבייתר מציצה מהחלון ורואה עוד כהן חוזר עם חביות של יין מהגורן ועוד אחד... כל כהן חוזר מסודר עם 

"לכו לחמי בלחמי  -לפתע היא נזכרה בבעלה והתמלאה באושר... בעלי הלך לבית המדרש קנקנים וחצבים של יין לכל השנה... ואז
 ושתו ביין מסכתי." אין לך יין יותר אמיתי וסועד את הלב מזה...

--- 
בשעות הערב המאוחרות נקישות הססניות בדלת... ר' אבייתר ניגש לדלת... ר' קלמן השכן... שלום עליכם... מה קרה?? אתה לא 

טוב... אל תשאל ר' אבייתר... קרה לי היום עגמת נפש גדולה... הייתי היום בגת... סיימתי לדרוך את הענבים, כל היין נשפך  נראה
לתוך העוקה... והנה... הגיע הזמן להפריש תרומה!!! נו... מה הבעיה... לוקחים חבית של יין מורידים אותה לתוך הבור... ממלאים 

מילאתי  (יש דין שהפרשת התרומה תיעשה מתוך הטבל, כמו שאת החלה מפרישים מתוך העיסה)זה יהיה מן המוקף... הבור כדי ש בתוךךאותה יין 
מידה יפה... ו... והתחלתי להעלות אותה מהבור... אני מעלה מעלה ומעלה... ופתאום  -את החבית באומד של אחד מארבעים

... אוי אוי אוי...  כל הבור כולו נהיה מדומע!!!! כל היין שנמצא בתוך בום!!!! החבית התפקעה ונשברה והתגלגלה ישר לתוך הבור
ותכל'ס... המשיך ר' קלמן: לא  (סו"ס נתתי תרומה אחד מארבעים... ואילו אחד ממאה זה כבר מדומע...)הבור נהיה חולין ותרומה מעורבבים... 

בידיים... זה לא הפשלה הראשונה שלי... רק לפני תקופה נעים לי מאשתי... היא תמיד מזהירה אותי שאני שלמזל ויש לי חורים 
קצרה סיפקתי לחכמים כמה שאלות מאתגרות בהלכה של זה בא בחביתו של יין וזה בדבש... אל תשאל...  בקיצור: מספיק לי 

הסיפור הזה מהבית... ואני רוצה לסיים את  -שהחבית לא עלתה בשלום מן הבור... לא חסר לי שגם אני לא אחזור בשלום בית
ר' אבייתר ואשתו... על המכובדות שלהם!! על  -בשקט... ובדיוק אשתי זרקה לי שבוע שעבר שהיא מתפעלת מהשכנים שלנו

הכהונה האמיתית שמוקרנת מאישיותם... והיא הציעה לי לתרום לכם חלק מכובד של יין למען תחזקו בתורת ה'... אני שכחתי מזה 
מדומע... ובלאו הכי אני צריך למכור את זה לכהן בדמים מועטים... נזכרתי בזה... אז תעשה טובה... לגמרי... אבל כעת שהכל נהיה 

(כמובן שצריך בא נסיים את זה ככה בקצרה... קח את כל הבור הזה כמות שהוא... אתה כמובן צריך לאכול אותו על טהרת תרומה, 

פר לאשתי שאת הבור החלטתי לתת לך במתנה... ולא דברנו... לא נפגשנו... אל אני אס להפריש מזה מעשר ראשון ממקום אחר ומעשר שני...)
 תגלה לאף אחד... 

נתקיימה בר' אבייתר ברכת ה' 'וציויתי את ברכתי לכם בשנה הששית', יש לו כעת מרתף שלם של יין לכה"פ לשנתיים קדימה... 
ם צריך לבדוק חמץ בשתי שורות על פני כל המרתף או בשתי בפסח הקרוב ר' אבייתר יצטרך להכריע בין בית שמאי לבית הלל הא

שורות החיצונות שהם העליונות... גדולה לגימה שמקרבת את הלב... ור' קלמן ור' אבייתר קבעו חברותא לאורך שנת השמיטה על 
 כוס יין מלא כברכת ה'... 

מידי חצות לילה הם היו מתעוררים ונפגשים תחת  לאורך שנת השמיטה הספיקו ר' קלמן ור' אבייתר לעשות כמה וכמה סיומים...
לגפן שמודלית וגדלה ע"ג פרגולה... עוד שבועיים וחצי נפגוש את הגפן הזו במסכת סוכה, 'הידלה עליה את הגפן... וסיכך על גבה... האם  -(דלית הכוונההדלית 

לפעמים זה לא ה'שקיות אוכל' שאנחנו תולים בסוכה עם כמה צימוקים זכר לז' זה תעשה ולא מן העשוי... אגב: נוי סוכה של 'פרכילי ענבים' שהגמ' מזכירה 
של כתף ונטף... המינים... הכוונה היא לגפן מקורית שחג הסוכות זה עדיין עונת הבציר שלה והוא קוצץ אותה כעת ועכשיו כמות שהיא עם האשכולות העסיסיים 

ובן כאן מתעוררים השאלות של פסל מרובה על האוכל שמקבל טומאה... פרטים במסכת סוכה דף יג.) והוא תולה אותם ככה בתור סכך... פלוס נוי!!!! וכמ

ומתיישבים לעסוק בתורה בעמל ויגיעה... מיותר לציין: ששדה שמושבתת בשנת השמיטה היא קדושה בקדושת שבת הארץ.. ויש 
 בהירות מיוחדת בעסק התורה בשדה זו, והתפילה בה מתקבלת במיוחד...

עכ"פ לקראת אחד הסיומים המשותפים... ר' קלמן לפתע הזמין את ר' אבייתר ובני ביתו לזבח תודה פתאומי  
(מי שמזמין בירושלים!!! ר' קלמן הזמין את כל השטיבל לירושלים... אף אחד לא שאל שאלות מיותרות..  כולם מגיעים... 

, יוקר מלשון כבד, היקריםים... רק שלא יתחרט, אמנם המדרש אומר: שבני ציון לזבח תודה לירושלים הוא תמיד נכנס לדלת פתוחה... כולם רצ
שהם היו אנשים כבדים, שאדם לא היה מגיע לסעודה אא"כ היו מזמינים אותו פעמיים וכל המעשה דבר קמצא התחיל מזה, אבל כנראה שזה 

ר' חצקל שחט ג' כבשי תודה...  רץ... רק תזמין... אנחנו רצים...)היה רק בבני ציון, אלו שהתגוררו בציון, אבל אנחנו שרחוקים ממשוש כל הא
חלות חמץ ענקיות!!!! (כל אחת עשרון) ועוד תשעים חלות... שלושים רקיקין, שלושים  30ומאה עשרים חלות תודה... 

ה כרמים נוספים (מעוד כמרבוכה, ושלושים חלות מצות, הגיע עויילם גדול, ר' קלמן התיז שם חבית של יין של כרם רבעי 

ואז כשכולם הטיבו ליבם ב'אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין', אז ר' קלמן   שיש לר' קלמן... מה חשבת... שזו הגת היחידה שלו)
 ביקש את רשות הדיבור... וכולם היו מסוקרנים... מה קרה?? איזה נס אירע לר' קלמן שהוא הבהיל את כולנו לכאן... 

פשטות... שזכיתי להכיר לראשונה את השכן שלי ר' אבייתר... ומאז זכיתי ללמוד איתו כמה וכמה ור' קלמן נעמד וסיפר ב
מסכתות... ואני מרגיש שינוי בכל המשמעות של החיים שלי... ואז ר' קלמן קיבל אומץ... כעת הוא הרגיש מספיק בטוח בשביל 

י רוצה לספר לכם איך בכלל נוצר הקשר שלי עם ר' לגלות את הסוד שעד כה נשמר... הוא לפתע דפק על השלחן ואמר: אנ
אבייתר... הכל התחיל עם חבית יין שלא עלתה בשלום מן הבור... לטובתי נשברה קנקני... הכל היה שווה בשביל לזכות למלאות 

עמדה בעזרת גרונם של תלמידי חכמים יין.. שזה יותר חשוב ונעלה מהנסכים שהקרבתי היום מע"ג המזבח... אשתו של ר' קלמן 
נשים ושמעה בפעם הראשונה את הסיפור... דמעות של אושר זלגו מעיניה... עכשיו אני מבינה למה יש לבעלי חורים בידיים... 

 עכשיו אני מבינה שהכל לטובה... הכל היה שווה ולו לראות אותו יושב ועוסק בתורה... 
ז!! לא בגורן ולא בגת... עד שר' אבייתר לא מופיע... זה ר' קלמן כבר סיכם עם ר' אבייתר... שבשנה השמינית אני לא ז

בסיידר ר' אבייתר... אל תחשוש מ"מסייע בבית הגרנות..." אני מודיע לך מראש שאני נותן לך את התרומה... אני 
בסה"כ צריך אותך בשביל החפ"ק ההלכתי הצמוד שאני זקוק למורה הוראה בשטח... הרי אם רק היית שם בשעת 

 ת מדריך אותו לעשות תנאי "על מנת שתעלה בשלום מן הבור", ודו"ק. מעשה היי

5 
 בקרוב ממש

 התנערי מעפר קומי...
בימים אלו אנחנו שרויים באבלות על כמידי שנה 

חורבן בית המקדש... אבל!!! בשנה זו יש 
איזשהו הרגשה קצת אחרת... (אולי אסור להגיד 
את זה...) סוף סוף מה נעשה שאת העובדות 
א"א להכחיש... ואנחנו לקראת שנת שמיטה!!! 
ושנת שמיטה זה שנת שבתון לארץ!!! בשנה הזו 

. כי... כי בשנת לא אומרים תיקון חצות כי..
שמיטה יש יחוד מיוחד שיש בחינה מסוימת של 
עוז וחדווה לפניו יתברך גם אם ביהמ"ק עדיין לא 

עכשיו: אתה מבין לבד שהמשפטים האלו נבנה. 
לא בשביל שנקל ראש באבלות על  נכונים!!!

החורבן... אבל המשפטים האלו כן נכונים, 
 בעיקר בשביל לקבל פרופורציות באיזו תקופה

 מכוננת אנחנו נמצאים...
כלומר: לו יצוייר שחז"ל היו אומרים שהשנה לא 
צריך לצום בתשעה באב!!! למה?? היות ושנה 
הבאה יש שנת שמיטה... אז יש תקווה טובה 
בשמים... אם ככה היה... נכון שהיית מתייחס 
לשנת שמיטה קצת אחרת?? היית לכל הפחות 

בה יודע ששנת שמיטה לפנינו?? לכה"פ הקי
הלא רעבה שלך היית  מרגישה את זה ומזכירה 

 לך שמשהו נשגב עומד לפנינו?? 
שצריך לדעת באופן כללי שאכשר דרא  אז זהו!!!

וכלל ישראל משקיע המון המון כיסופים וערגה 
והכנה לדרישת ציון... ומה שנכון נכון!! אין עניין 
לעשות איקס על וי... וזו בהחלט הרגשה הרבה 

.. רק לשבר את האוזן: ראיתי פעם יותר מעודדת.
מכתב שכתב מרן הח"ח לקראת בין הזמנים, 
הח"ח ביקש בקשה צנועה מבחורי הישיבות... 
היות וברשימות של ועד הישיבות היו אז 

בחורים, הח"ח עשה חשבון שאם  8000רשומים 
כל בחור ילמד משנה אחת בסדר קדשים, אנחנו 

שנקרא  נוכל לסיים ביחד את סדר קדשים... מה
סדר קדשים המחולק...  הח"ח שדחף עם כל 
הכח שילמדו סדר קדשים והלכות עבודה 

בחורים לומדים  8000-התרגש מעצם העובדה ש
משנה בקדשים... מה תגיד על הדור האחרון 
שלנו... שרבבות אלפי ישראל סיימו השבוע 
מסכת יומא... ויש מאות כוללי קדשים, ויוצאים 

ת והמחשות ומה לא... ספרים והדרכות והדגמו
 סביב ההכנה לקראת עבודת הקרבנות...

 מה נעשה שזה פירמה בלעדית של הדור שלנו!!!
זה משהו שרוחש בדור שלנו... ואנחנו זוכים לגור 
בארץ ישראל... מה שאבותנו לא זכו, ואנחנו 
זוכים עוד חודשיים שוב לשנת השמיטה, ואנחנו 

להשבית  נזכה לשמור שמיטה, ואפילו נזכה אי"ה
 את רוב קרקעות א"י שנעבדות ע"י יהודים...

מהנתונים העובדתיים האלו אי אפשר 
  להתכחש!!!

אז להתאבל על חורבן בית המקדש אנחנו 
נתאבל... אבל אדרבה... נתאבל בייתר שאת... 
אם פעם היינו מתאבלים בקול נוגה, איטי... אז 
עכשיו נתאבל עוד יותר... מתוך בעירה פנימית... 

נו... כי מחכים אנחנו -ם כמיהה והשתוקקות שע
לך... יש כאלו שדי... נמאס להם... כל שנה 
מחדש להתאבל שוב על חורבן ביהמ"ק... 
אדרבה... פעם הטענה הזו הייתה נכונה, עוד שנה 
ועוד שנה להתאבל... אבל בשנים האלו העסק 
דוהר קדימה... אנחנו קרובים מתמיד... והפעם 

דרב.ה... קח את ימי בין אנחנו בעסק!!! א
המיצרים האלו כמדגם ותבין שאם שנת 
השמיטה בפתח... אז יש פה כבר תקווה... אנחנו 
כבר לא יושבים על אותה ריצפה שישבנו 
אלפיים שנה... אנחנו יושבים על ריצפה 

 שאוטוטו שובתת...
להזדרז להתאבל!!!! רגע לפני שפתאום יבא 

 ה אמן!!האדון אשר אתם מבקשים... בזו השנ



“ 

 

 סוכה שהיא גבוהה למעלה למעלה למעלה....
בשבוע זה, רבבות אלפי ישראל משגרים לאבינו שבשמים מתנה שהכי הכי מתאימה לאוירת 
הימים... מסכת יומא על פ' דפיה!!! פ' דפים של העוסק בתורת הקרבנות כאילו הקריב סדר 

ומעלה עליו הכתוב כאילו נבנה בית המקדש מימיו... נאכל בשר ונשתה יין גם אם זה יצא קרבנות 
בתשעת הימים... כי בסיום של מסכת יומא זה לא סעודת מצווה אלא ביהמ"ק בעצמו מתנוסס 
לתפארה...  אבל כמנהגנו בקודש.. נתמקד עם הפנים קדימה. בהפשלת שרוולים לקראת המסכת 

 מסכת סוכה!!!הבאה 
ידוע, לכל מסכת יש את היחודיות שלה... אבל אני מוכרח לומר בנימה אישית שבייחס למסכת כ

סוכה אני ממש משוחד... מסכת סוכה היא המסכת פרטית שלי!!! עקרונית כל מי שניגש לארון 
לקחת מסכת סוכה אמור לבקש ממני רשות :) האמת שהנקודה הראשונית של המתיקות של 

הגעגועים וההתרפקות שלנו לחג המתוק הזה... ולכן תן לרגש הטהור  מסכת סוכה נובעת מעצם
לשחק כאן... אני הייתי ממליץ לבני הבית להצטרף לחגיגה ולהחליט שבבין הזמנים הזה משקיעים 
בריענון הקישוטים של חג הסוכות... כל ילד יקבל קישוט משלו לעשות... (יש היום ערכות 

 טים, בסוף פרק הסוכה!! הלא הוא י"ח באב.. מסודרות) ומועד סיום מבצע הקישו
--- 

אבל לפני הכל... היות והעיניים שלנו כבר פוזלות לדאצ'ה... אז תדע לך שמסכת סוכה היא מסכת 
ירוקה... מסכת שכולה טובלת בצמחיה עשירה... יש בה ריח משכר של הטבע הקסום... החל 

 של סוכה זה בדיוק הלומד'ס של צימר!!!! הלומד'ס מהסכך וכלה בד' המינים ובמילה אחת אומר: 
(אם תצליח להגדיר לי מה ההגדרה של צימר... מה חסר בתנאים של הבית שלך לקבל חלוית הרגשה של צימר? כשתצליח 

בגדרי סוכה דירת עראי... פרטים נוספים בעשרים דפים  הנה לך שיעור כללילפצח ולמצא את ההגדרה המדויקת.. 
 ) הראשונים של המסכת..

  כך שהעיתוי שלה הוא מצוין!!! זו מסכת שהכי מתאימה לדאצ'ה...  
תכל'ס, במסכת סוכה יש בסה"כ חמישים וחמש דפים!! וזה לא הרבה... ואל תשכח שמראש חודש 

כך שהסיום של מסכת סוכה זה ארבעה ימים לפני  ששים ימים!!אב ועד ראש השנה יש בסה"כ 
... להגיע לר"ה עם סוכה בידיים זו הרגשה אחרת לגמרי!!! ראש השנה!!! לכן החכם עיניו בראשו

כן... כל שנה אתה אומר בסליחות (עכ"פ אשכנז) ראה עמידתנו דלים וריקים והשנה, אם אתה 
 מגיע עם סוכה בידים זה כבר לא דלים ורשים. 

 אני מבטיח לך שזה להגיע לשנת התשפ"ב בנקודת פתיחה אחרת לגמרי 
--- 

דפים  20רה ראשונית מלמעלה: המסכת מתחלקת לארבעה חלקים: א. ובכן: נתחיל בסקי
הלכות ד' המינים דפים  13ג.  ישיבת סוכה. מצותדפים  10ב.  עשיית סוכה,הראשונים דיני 

זו  ערבה, ניסוך המים ושמחת בית השואבה,דפים בענייני ביהמ"ק בסוכות,  14ד.  ונטילתם
 לק הראשון.. מצות סוכה!!! הסקירה הכללית מלמעלה, וכעת נתחיל עם הח

 ובכן: בכ"ט אב מתחילים מסכת סוכה... וכעת דיני עשיית סוכה!!! 
בגדול מסכת סוכה היא לא מסכת קשה... אבל אם בכל זאת יש דפים  כאן חשוב להדגיש:

העשרים דפים הראשונים... סו"ס אנו ניגשים כעת  זה הדפים האלו!!!שדורשים ריכוז ורצינות 
ת דוד הנופלת... שעליה אנחנו מתאבלים בימים אלו... ודי... מספיק פעמים היא לבנות את סוכ

 נפלה... והגיע הזמן לבנות אותה טוב... והפעם ביסודיות ובצורה יציבה יותר... 
קדימה... מפשילים שרוולים... כעת שים לב: המשימה מתחלקת לשני חלקים:  בתשעת הימים 

של הסוכה!!!!  שים לב:  הדפנות.. שעיקר הנושא הוא דפים הראשונים 8-אנחנו מתמקדים ב
אנחנו עדיין לא מדברים על הסכך... אנחנו שלב אחד לפני הסכך... עדיין לא מאוחר... נא להזדרז... 

(ברגע שהגענו לסכך, זה כבר מתחיל להיות שאלה כל זמן שלא הגענו לסכך... ניתן עדיין להצטרף ל'סדנא...' 

אם בימים הראשונים של  ... אבל גם אז יש פתרונות של חוטט בגדיש.. אל תתייאש..)של תעשה ולא מן העשוי
(שענני כבוד היו מסכת סוכה היית מידי עסוק בכביסות של ערב ר"ח אב או נסעת לקבר אהרן הכהן 

ולא הספקת להתחיל מסכת סוכה. אז לאורך השבוע של תשעת הימים אפשר לקפוץ על  בזכותו)
הגיע ה' באב!! אתה רוצה לנסוע לציון של האר"י סוכה... כעת שים לב: העגלה של דפנות ה

(תתפלא אתה לא עולה לרכב לפני שאתה מצטייד במסכת סוכה ולומד עד דף ז'...  הקדוש???
לשמוע... אבל בדרך מירושלים לצפת.. תוכל להספיק ללמוד מדף ב' ועד ו'... אם מצאת זמן לנסוע לצפת בימים שקטב 

נו... הגעת לדף ז.   ... אז בבקשה... לכה"פ בנסיעה תלמד או תאזין לחמש דפים האלו... עשינו עסק??)מרירי שולט
לסוגיה של שתים כהלכתן... כעת!!! כעת תיגש לציון של האר"י הקדוש... ואח"כ תפתח שער 
 הכוונות דרוש חג הסוכות שער ד'... ותהגה בתורתו של בעל ההילולא.. כתוב שם סודות נוראים
בעניין "סוכה העשויה כמבוי, וסוכת גנב"ך ורקב"ש... ופנימיות שתים כהלכתן ושלישית אפילו 

של זה!!! ואם ככה  בתורת הנגלהטפח... אם לא תבין אל תקח ללב... כי אנחנו כעת בדיוק אוחזים 
נגלה אין לי תכנית של (אם ככה יש סיכוי שיום אחד אני אגיע גם לזה... אבל אם גם בתורת האנחנו בכיוון הנכון... 

עכשיו בחזור מצפת... אל תשכח להיכנס למירון... סו"ס רבי שמעון  לימוד... אז בשביל מה באת לכאן??)
כהלכתן ורביעית אפילו טפח.. אל תשכח לשנן בציון הקדוש את ד'  שלושחולק וסובר שסוכה 

 הטעמים בפלוגתא דר"ש ורבנן... 
אנחנו מרימים את העיניים נחנו עוברים לשלב ב' בבניה!!! הגיע שבת חזון!!! ח' באב... כעת א

שזה אומר דבר  הסכך...לשמים בציפיה דרוכה... ו... ומתחילים בהיערכות מוקדמת לקראת בניית 
(סו"ס ירושלים של מעלה צריכה להיות ראשון לבדוק שאין משהו שמפסיק בין הסכך לכיפת השמים... 

תוך כדי  ועם זה אנחנו מגיעים לתשעה באב!!!! תחת עצם השמים)מכוונת כנגד ירושלים של מעלה... 
שעינינו נשואות לשמים... נמשיך להביט השמיימה... מי יודע... אולי נזכה לראות את ביהמ"ק יורד 

ואנחנו מיד ממשיכים הגיע מוצאי תשעה באב באש מהשמים ואני אהיה לה חומת אש סביב... 
ובכן: מדף י"א ואילך לאורך  ה תמיד בונים במוצאי צום... לא מחכים למחרת..)(כן... סוכבבניה אינסטנסיבית... 

כאן פוגשים סוגיה  הסכך!!!!כל השבוע הראשון של ביה"ז אנחנו מקדישים אותו לבנות את 
מתוקה של תעשה ולא מן העשוי... ואז בדף י"ג י"ד יש טעימה קטנה של סדר טהרות... (לא 

מדף ט"ו ואילך יש ששה דפים  וכאן אני חייב להיות כנה!!!תקרה,  להיבהל...) ואז מגיע גזירת 
שהם דפים יחסית קשים... זה לא קשה כמו שזה מושגים שמזכירים לנו קצת את המושגים של 

 מסכת עירובין... 
הזמנים שאז כולנו מוכרחים כי זה יוצא בדיוק בתחילת בין  ולמה חשוב לי להדגיש את זה???

לצאת לגלות הנופש... ולכן אני מכין אותך מראש: שאם בדיוק נפלת על דף כזה מסובך בסוף 
מסלול... כשאתה עייף... והראש שלך לא במקום ולא הצלחת להתרכז והרגשת כמו דיקט... נא לא 

דת החולשה להסיק מסקנות שזהו.. זה לא בשבילי!! קח בחשבון שכאן עלול להיווצר נקו
(שים לב: פה, במקרה הזה, המשבר לא נובע ממשהו באמת קשה, כמו החזי והמשבר של מסכת סוכה... 

לכן אני  לאצטרופי של בין הזמנים... השילוב של בין הזמנים עם פי תקרה יורד וסותם זה לא כ"כ מוצלח...)
את  שים לב: עכשיו,במסכת סוכה...   היחידיםמודיע לך מראש שאלו הם הדפים הקשים 

אבל יש צד שני זה אמרתי בשביל אותו אחד ששם עלול להיות המשבר שלו!!!! 
אם אתה חברמן אמיתי... אדרבה... קח דווקא את הדפים האלו ותסתער  למטבע...

עליהם!! תחליט שאתה משקיע דווקא בהם... כי בדפים אלו יש מושגים הלכתיים הכי 
שינוי אנשים לא כ"כ בקיאים בהלכות האלו...  מעשיים ופרקטיים בחג הסוכות... שלשם

 (פסל היוצא ואויר ג' וכו')

--- 
הגענו לדף כ"א... מתחילים פרק חדש... פרק  כעת אזעקת הרגעה!זהו!!! הגיע י"ט באב... 

הישן!!!! אמנם אנחנו ממשיכים לדבר על סוכה האהובה עלינו.. אבל כעת זה כבר לא 
מדובר בסוגיות מעניינות ומרתקות  בת סוכה!!ישיהסוכה!!! אלא על מצות  עשיית

מכאן ואילך שבת מברכים אלול!!!! ובעיקר מעשיות... והנה... הגיע שבת פרשת עקב... 
בשבוע הזה... בהשגחה פרטית, השבוע האחרון של בין הזמנים זה דפים הכי קלים 

 ומעניינים במסכת סוכה.. העוסק במצוה.. מצטער וכו' 
 סוף סוף נגמר בין הזמנים...  ענו לחוף מבטחים...והנה!!! סוף סוף הג

בין הזמנים זו תקופה מלחיצה.. תמיד בתחילת ביה"ז אני בלחץ לך תדע באיזה מצב רוחני 
אם אקבל ע"ע להעביר  אז הנה!!!!אני אמצא את עצמי בער"ח אלול... (למבינים בלבד) 

... זה בסדר... אני רגוע... את בין הזמנים של אב בקשר עין יומיומי עם צילא דמהימנותא
אמצעי  ולו בשבילשמע בקולי... תאמץ את מסכת סוכה ותחבק אותה  מומלץ בחום!!!!

מיגון של בין הזמנים... ואכן בערב ראש חודש אב... ניתן לצאת מהמקלטים... יוצאים 
 מצילא דמהימנותא... סיימנו את הלכות סוכה, 

 גזול!!!! וכעת אנחנו מתחילים פרק ג', פרק לולב ה
דפים, שבעה דפים הראשונים מדברים  13פרק לולב הגזול, זה פרק שיש בו בסה"כ 

 דיני נטילת לולב...ועוד ששה דפים מדברים על  על לולב, הדס, ערבה, אתרוג...בפרטות 
בקיצור: כעת אסור להפסיד אפילו יום אחד!!!! הפסדת יום אחד... חסר לך אחד מד' 

 המינים... 
בת מחר חודש.. כעת יש לנו עשרה ימים הראשונים של חודש אלול... בשביל ובכן: ליל ש

(כמובן שיש שם לפגוש מקרוב את הד' מינים המתוקים שאוטוטו נפגוש אותם מקרוב... 
גם שני דפים מאוד יסודיים בדיני סחורה בפירות שביעית, מומלץ בחום ללמוד את זה בעיון, חבל... 

  לו במשך השנה.. אל תוותר על המקור שלהם)אתה עוד תפגוש את ההלכות הא
--- 

וכעת אנחנו מגיעים לפרק לולב וערבה... מכאן ואילך הכל נהיה חגיגי  ירוק ומלבלב... המון 
רגש וכיסופים לבית המקדש... אני חושב שיש משהו מיוחד במינו דווקא בדפים האלו 

חר בש"ס את של סוף מסכת בסוכה, שיש בהם משהו שממחיש יותר מכל מקום א
הרגשות קודש והאושר והמשוש כל הארץ שהיה בביהמ"ק ובפרט בימי החג... ואגב: 
למעשה זה פסוק מפורש בפרק מ"ב בתהילם: אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, כי אעבור 

הכוונה היא לחג הסוכות... בסך אדדם עד בית אלוקים בקול רנה ותודה המון חוגג...  בסךך
שהרגלים היו מדדות מעל הריצפה בקול רנה ותודה המון חוגג.. שחג הסוכות היה הההחג 

בקיצור: במקום לדבר כ"כ הרבה... תלמד את השני פרקים האחרונים של מסכת סוכה, 
 ותבין לבד... 

---- 

ואני רוצה לסיים עם סיפור: שנה אחת הגעתי בליל ראש השנה להתפלל בבית כנסת 
צורך לתאר את האוירה המחשמלת שיש בכניסת היום הקדוש... אחות אחד... אין 

קטנה... הכל צחור... דמעות בעיניים.. ואז לפני מעריב נתנו לת"ח אחד לדבר בעניינא 
דיומא...  אני עוצם את העיניים בכובד ראש ומקשיב... והנה... מה הוא מדבר? על נחלקה 

תוס' והר"נ... ואני מחכה כבר לנמשל.. התיומת!!!! היא הסביר את השיטות של רש"י ו
(שככה ביום הדין... לכל אחד יש את התיומת שלו והנה היא נחלקת ע"י הבינוניים שתלוים ועומדים... לא יודע... 

אבל לא... הוא סיכם בהתלהבות את השיטות וכו' וזהו... הוא סיים...  משהו בסגנון...)
רבש"ע:   !! אין לך מושג איך התעצבנתי!!!הייתי המום!!! התעצבנתי עליו!!ומעריב... 

איזה מין ניתוק זה? ליל ראש השנה... אימת הדין... מלכויות, שופרות, כבני מרון.. תגיד 
משהו... קצת דברי התעוררות... כלום!!!! נחלקה התיומת...? ! ? לא מצאת משהו 

 אחר?? יש לציין שאותו ת"ח הצליח להכשיל בכעס על תחילת השנה
רה תקופה... והספקתי קצת להכיר מקרוב את אותו ת"ח וגיליתי שבאמת התורה אבל עב

זה כל החיים שלו... הוא באמת כל השנה עסוק בדופן עקומה, ובנפרצו עליו... אם ככה אני 
מבין אותו, מי שכל השנה עסוק בנקטם ראשו נפרצו עליו... כזה אחד יכול להגיע למעריב 

נחלקה התיומת שלו זה לא שטיקל תורה של קבלת של ר"ה עם נחלקה התיומת...  ה
(עכשיו: זה לא ממילא עם זה הוא גם יכול להגיע לראש השנה...  זה דרך חיים!!!שבת... 

כשהבנתי את זה... הכעס   סתירה שבשבילי זה לא קשור בעליל... נא... אל תעשה לי את זה פעם הבאה)
מתי גם אני אזכה להגיע לר"ה עם שלי בבת אחת התחלף לקנאה צורבת!! אמרתי לעצמי: 

נחלקה התיומת... שאני אהיה במשך כל השנה כ"כ מונח ושתול בעסק התורה... שאני 
 אגיע לראש השנה עם נחלקה התיומת... 

שאם כעת!! בראש חודש אב, אם תקבל על עצמך עול  אז זהו!!! שאני רוצה להגיד לך:
תחליט שלא עובר עלי יום אחד בבין תורה!!!! ובאופן נחוש  ועקבי ובלתי מתפשר אתה 

הזמנים בלי דף היומי במסכת סוכה... אם ככה תעשה בחמישים וחמש יום הקרובים... אני 
אומר לך שאתה יכול להגיע לר"ה רגוע עם מסכת סוכה ביד ולפני מעריב תוכל למסור 
לי שטיקל תורה בנחלקה התיומת... למה?? כי את זה עשיתי ביולי אוגוסט... מי שביו

אוגוסט לא פתח ספר... מי שבחופש הגדול התפרק לגמרי... הוא צריך להגיע לליל ראש 
השנה במצב של זוחלים ורועדים מיום בואך... אבל מי שביולי אוגוסט היה עסוק בגזירת 

 תקרה... אז בראש השנה הוא יכול להתעסק עם ח' על ח' מצומצמות ונסר ופסל וכו'  
בטוחה זו!! אני ממליץ לך בחום להגיע עם סוכה לר"ה... ולא ואין לך מושג איזו תחושה 

 סתם עם סוכה... אלא סוכה שלמדת אותה בעיצומם של ימי בין הזמנים!!!
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כניסה מיידית למבחנים במלגה 
מלאה ≠ ללא תקופת המתנה
 
כפל מלגות לנבחנים ≠ 
ב‘דף היומי‘ וב‘דף היומי בהלכה‘ 

כ¢ט תמוז
מתחילים מסכת סוכה ב‘דף היומי בבלי‘

דß אב 
מתחילים הלכות סוכה ב‘דף היומי בהלכה‘

 ∫ßכפליים לסוכהß כל הפרטים על
הזכאים∫

מי שיעבור בהצלחה ©בציון עובר® שני מבחנים ראשונים של∫ 

מסכת סוכה∫ 
מבחן מסπ ß± ≠ מקוצר ©π± דפי גמרא®¨ שיערך ביום שישי 

כ¢א באב עש¢ק פרשת עקב
ומבחן מסß ∞≥ ≠ רגיל¨ ©∞≤ דף® שיערך ביום שישי י¢ט באלול 

עש¢ק פרשת כי תבוא

ומבחני ’דף היומי בהלכה‘∫
מבחן מסß ∑∑ ≠ מסימן תרכ¢ה עד סימן תר¢ל ©≤± עמודי משנ¢ב®

ומבחן מסß ∏∑  ≠ ©רגיל®
ואף  בבלי‘¨  היומי  ב‘דף  המלגות  למסלול  מיד  להיכנס  זכאי 

Æיקבל מלגה על שני המבחנים הללו

Æכלל הנבחנים זכאים מגיל ישיבה גדולה

המלגות∫
בשני מבחנים אלו בלבד תנתן מלגה גם על מבחן ’הדף היומי 
בבלי‘ וגם על מבחן ’הדף היומי בהלכה‘ ©גובה המלגה יחסית 

Æ®למבחן מקוצר
לאחר קבלה לתכנית המלגות ב‘דף היומי בבלי‘¨ יחזרו כללי 
’דרשו‘ הרגילים לגבי מלגה על מבחן מקביל על ’הדף היומי 

 Æ‘בהלכה

מסלולים∫
בשני מבחני קבלה אלו¨ יתקיימו כרגיל שני מסלולים

מסלול אß ≠ גמרא רש¢י
ßגמרא רש¢י ותוס ≠ ßמסלול ב

Æ‘גובה המלגה בהתאם למסלול הנבחר ועפ¢י כללי ’דרשו

רישום∫
באים  המעוניינים¨   Æßדרשוß במשרדי  להירשם  צורך  אין 
שישי  בליל  הנערכים  המבחן¨  מקומות  בכל  מבחן  ועורכים 

Æבדף היומי בהלכה וביום שישי גם בדף היומי בבלי
על  רק  להבחן  ניתן  שישי¨  בליל  המבחן  במקומות  כאמור¨ 

 Æ‘הדף היומי בהלכה’

∞≤≠μ∂∞π∞∞∞ ∫מוקד דרשו
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הרה¢קמגדלו של הרה¢ק רבינו שלום מפראהבישט מעת שהתייתם מאביו הרה¢ק המלאך זיע¢א בי¢ב תשרי תקל¢ז והוא כבן ∏  מאביו שהתייתם מעת מפראהבישט שלום רבינו הרה¢ק של מגדלו
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צוללת   נתגלתה  נתניהו  של  בג'קוזי  בלעדי! 
ובתוכה מגרסת מסמכים וחמגשית עם שאריות  

 ....המשטרה פתחה בחקירה של פתיתים.

גדולי ישראל הודיעו שבגלל התפרצות הקורונה,  
שבועות אם   3הוחלט לאסור קיום חתונות למשך  

זה לא יעזור, יכריזו על יום צום שלאחריו יסגרו  
לעוד   והישיבות  תורה  התלמודי  כל   3את 

 שבועות... 

בשלב זה יש בארץ יותר חולי קורונה מאומתים  
 ...ממצביעי ימינה מרומים.

שבנט רץ בשלוש לפנות בוקר  מישהו אמר לי 
עם פיג'מה ברחוב וצעק 'איפה בורלה' 'איפה  

 ...(מנכ"ל פייזר) בורלה.'

הליצן הרפורמי שעומד בראש וועדת החוקה של 
איחוד   שימנע  חוק  צריך  למה  מבין  לא  הכנסת 
ישראל.  ערביי  לבין  הפלשתינים  בין  משפחות 

זק רפורמי  הרי אין בעייה לגייר את כולם בגיור ב
 ....ואז לקלוט אותם במסגרת חוק השבות

התודה והברכה
 ר' מאיר עבוד. 
 ר' יעקב לוי. 

 הבחורים: 
 טוב.- משה סימן

 יוסף נקי. 
 גרשון גרינפלד. 

על כל הטריחה המרובה 
למען הגיליון שיהיה הכי 

 טוב שיש. 

כמו כן תודה רבה לכל 
(על השולחים בדיחות 

שהיא בעניני דיומא)   ההפוליטיק 
וגם על כל דבר שהוא  

 בעניני דיומא

 תודה רבה 
נשמח לקבל כל מיני  נ.ב. 

 והערות והארותרעיונות 
 על הגליון במייל: 

a0503210@gmail.com 

מסעי -מטותפרשת:  אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא בבבבבבבבבבבבבססססססססססססייייייייייייייייייייייעעעעעעעעעעעעעתתתתתתתתתתתאאאאאאאאאאאא דדדדדדדדדדדדדדיייייייייייששששששששששששששממממממממממממממיייייייייייאאאאאאאבסייעתא דישמיא פספספספספספספפספספספספספספרררררררררררר גליון מספר: יייייייי ממממממממממממממסססססססססססססססעעעעעעעעעעעעעע----------מממממממממממממטטטטטטטטטטטטוווווווותתתתתתתתתתתתפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפרררררררררשששששששששששששתתתתתתתתתת::::::::::::::  מממממממממממממ 7גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגללליליייליליליליליליליווןוןןןוןוןוןןוןוןון תתתתתתתתתתתתששפשפששפשפששפשפשפשפשפשפשפ""א"""""""א"אכט' תמוז תשפ"א  77777777777777777:::::::::: זזוזזוזוזוזוזוזוזוז תתמתמתמתמתתתמתמתמתמתמתמתמ אאאאאאאאאאאאא ככככככככככככככטכטכטכטכטכטכטכטכטכט''''''''''



 

 

 

  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

 נשלח ע"י אחד מהקוראים 

זו -חיוך  חיוך ושתיקה אלו שני דברים הכי יפים שהקב"ה נתן לבני אדם.
 .......זו הדרך למנוע אותן.-שתיקה הדרך לפתור בעיות.

על   מכירים את זה שאתם מנסים לנעוץ מזלג בפסטה ורוב הפסטה נופלת.
 .....פסטה.-תפסת מרובה לא ת   זה אמרו חז"ל:

שני ישראלים קבלו קיסמים כדי לאכול את הפסטה שהוגשה להם במסעדה 
ניסו מספר פעמים.  איטלקית.  קראו    אך הפסטה החלקה התחמקה.  הם 

נעץ את הקיסם בפסטה והיא    המלצר נגש ברוב פאר.  לצר שיעזור להם.למ 
אחרי שהפסטה התעייפה היא    חכם בלילה.  אמרו לו הישראלים:  נתפסה. 

 .....נכנעה ואיפשרה לקיסם להינעץ בה.

למה דוקא לתימנים מותר לאכול בשר   שאלתי תימני חרדי בחנות פלאפל:
אך כך לא רק שמותר    יוקר.הבשר עולה ב  בתשעת הימים:?ענה לי מישהו:
כי אם הוא מצטער באכילת בשר בתשעת    לתימני לאכול בשר אלא זו חובה.

 ...אז אין אין איסור.. עקב מחירו הגבוה, הימים,

 =רשע. 570נפתלי=

 סיטרא אחרא.-סא-61בנט=

 בנט באתב"ש=שטן.

  ניתן לשלוח את החומר

 שלכםהמצחיק 

 למייל: 
a0503210@gmail.com 

 בערב. שני עד ליום  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אל תקרי ימינה אלא ''ימין, אה?''

עכשיו אנחנו בשלשת השבועות עדיין מותר להתקלח  
 אל תחמירו בבקשה............. 

 הורים יקרים: 
שימו לב לפי תחילת החגיגות של החופש הגדול.  

תעזבו את כל מה שאתם עושים גשו לתיק בית הספר  
 של הילדים ותוציאו את האוכל  

 אתם תודו לי על זה בעוד חודשיים......

תגלית מרעישה בעולם הארכיאולוגיה: הארכיאולוגים  
שחשפו את שרידי סולם יעקב, ממשיכים לעורר סערה 

לאחר שגילו באוסטרליה שרידי פרה  בעולם האקדמיה 
באחת   מדובר  המדענים  הערכת  פי  שעל  אנורקטית 

   .....פרעהמשבע הפרות הרזות מחלום 

חובש כיפונת קטנטונת בא להרשים את הרב בשאלה  
מורכבת: האם מותר לאכול נקניק פרווה בן יומו חם עם  
גבינה בשבוע שחל בו תשעת הימים? הרב "מתפעל"  

הלמדנית   פת  מהשאלה  על  למרוח  כמו  זה  ומשיב: 
הבאה בכיסנין חציל בטעם כבד בסכין חלבית ששחטו  
בה דג בן דג  נו, ומה הדין? ממשיך ה"למדן" להתפלפל. 
עונה הרב: אם זה לא פסיק רישא אז בדיעבד אפשר 
בו   שאין  בשינוי  תעשה  ואל  בשב  לכתחילה  להחמיר 

 ממש. 

את   מיד  לכבות  ודרשו  שוטרים  באו  ב -12בלילה 
 רמקולים. אמרנו להם מה הבעייה, זה ווקאלי.ה

התודה והברכה
 ר' מאיר עבוד. 
 ר' יעקב לוי. 

 הבחורים: 
 טוב.- משה סימן

 יוסף נקי. 
 גרשון גרינפלד. 

על כל הטריחה המרובה 
למען הגיליון שיהיה הכי 

 טוב שיש. 

כמו כן תודה רבה לכל 
(על השולחים בדיחות 

)  שהיא בעניני דיומא ההפוליטיק 
וגם על כל דבר שהוא  

 בעניני דיומא

 תודה רבה 
נ.ב. נשמח לקבל כל מיני  
 רעיונות והערות והארות

 על הגליון במייל: 

a0503210@gmail.com 

מסעי ב. -פרשת: מטות אאאאאאאאאאאאאא בבבבבבבבבבבבבבסססססססססססססייייייייייייייייייעעעעעעעעעעעעתתתתתתתתתתתתתאאאאאאאאאאאאא דדדדדדדדדייייייייייששששששששששששממממממממממממיייייייאאאאאאאאבסייעתא דישמיא  אאאאאאאאאאאאכככככככככככככככטטטטטטטטטטטטטט'''''''' תתתתתתתתתתתתתתממממממממממממווווווווווזזזזזזזזזזז תתתתתתתתתתתתתתששששששששששששפפפפפפפפפפפפ""""""""""""כט' תמוז תשפ"א888888888888888888888:::::::::::: 8גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגלללללללללללללליייייייייווווווווןןןןןןןן מממממממממממסססססססססססספפפפפפפפפפפפפרררררררררררררגליון מספר:  בבבבבבבבבבבבב.......... מממממממממממממממססססססססססססעעעעעעעעעעעיייייייייייי בבבבבבבבבבב---------פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפרררררררררררררררששששששששששששתתתתתתתתתתתתת:::::::::: מממממממממממממטטטטטטטטטטטטווווווווותתתתתתתתתתתת



 

 

 

 

 ל הי"והמאמר הבא אמר ח"כ משה אבוטבו
 בכנסת (...) ודברי אמת אמר. 

 ,ביבי בכאפיה = אומנות
 .בנט בכאפיה = הסתה
 ,עיתונאי ימני = שופר

 .עיתונאי שמאל = דעה אמיצה
 ,דגלי אשף = חופש ביטוי 

 .דגלי ישראל = שיסוי והתגרות
 ,ביבי בוגד = חופש ביטוי

 .בנט בוגד = הסתה 
 ,ביקורת נגד יהודים = חופש ביטוי 

 .ביקורת נגד ערבים = גזענות
 ,מצעד גאווה = חובה

 .מצעד הדגלים = אנשים משיחיים
 ,גנץ מקים ממשלה עם ביבי = בוגד

 .בנט מקים ממשלה עם רעמ = אסור להשתמש במילה בוגד
כספי   ממשלת ימין עם משרדים רבים בראשות נתניהו = זה ביזבוז

הציבור, וממשלה מנופחת ממשלת שמאל עם קצת בנט וסער ועשרות  
  .שרים ומשרדים = זה שירות לציבור

חוק נורווגי בממשלה הקודמת בראשות נתניהו = זה שחיתות ציבורית  
ממדרגה ראשונה, חוק נורווגי בממשלת השנאה עם נורווגי מלא מלא 

 .ומורחב = זה עידוד תעסוקה
לביתו של הגאון הרב קנייבסקי בקשר לקורונה = כאשר ביבי מטלפן 

זה כניעה לחרדים ולמנהיגם, אך כאשר הקואליציה ממתינה 
לתשובותיהם של מועצת האשורה של המפלגות הערביות = זה כיבוד  

.דעות נוספות ומנהיגות אחראית
כאשר מתקצבים מוסדות חינוך בתי ספר ישיבות לציבור התורני 

אך כאשר נותנים לציבור הערבי למעלה  והחרדי = זוהי סחטנות,
 .מחמישים מיליארד וגם דמי כיס = זה תיקצוב שיוויוני

 זה חזק מאוד 



 

 

 

 

סומך על הבנק שלך, אתה מפקיד בו את כל הכסף שלך, והם, האם אתה  )  1(
 ..... הם קושרים לך את העט עם חוט!!  [הם ממש לא סומכים עליך]

מדען אחד רצה לבדוק אם עכביש יכול לקפוץ גם בלי רגליים. הוא הוריד )  2(
לעכביש את כל הרגליים ואמר לו: "קפוץ!" העכביש לא קפץ. המדען אמר לו 
שוב "קפוץ!" העכביש לא קפץ. אז המדען רשם במסקנות: עכביש בלי רגליים  

 .... לא שומע. 
הנמלה רצה כמו משוגעת דרך היער ונפגשת פנים מול פנים עם האריה )  3(

מה את רצה ככה? לא שמעת? התרחשה תאונה איומה, התנגש    -ששואל אותה:  
 .... דם!להם   בסדר ומה לך עם זה? אני רצה לתרום -פיל בהיפופוטם! 

איזה תמים שאל איזה חכם שהוא נגד המדינה שאל את החכם מה הזיקוקים  )  4(
יודע,  'לא  של העצמאות עושים? החכם שלא רצה להתווכח: ענה בחוכמתו 

 אבל מה שבטוח שזה  עושה הרבה רעש ואורות גדולים בשמים.... 
האישה:   בעל מגיע הביתה מהעבודה ושואל את אשתו: "מה הכנת לאכול?")  5(

"אישה: "כן... הכנתי את זה   "כלום" בעל: "מה?.. גם אתמול אמרת לי  כלום.
 "..... ליומיים. 

 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

פּו ֶאְתֶכם      וכו'  ַוּיֵֵצא ָהֱאמִֹרי   ְרּדְ   (א', מד')  ִלְקַראְתֶכם ַוּיִ
זו דרכו של היצר הרע, שבתחילה הוא בא לקראתך ומראה לך פנים שוחקות, ומציע לך 
פתויים, ומבטיח לך שאם תלך בדרך הרעה חייך יהיו "יפים ומאושרים", וכאשר נתפתית 
לשטן, הוא כבר רודף אותך, כמו הדבורים שאת הדבש הוא כבר נתן לך, ועכשיו הוא עובר 

 לעוקץ. 
ישמע לחכם   יפתוך ולכן החכם  אם  "בני  י)  א,  (משלי  ע"ה שאומר  באדם, שלמה המלך 

חטאים אל תאבה". ואיך מנצחים את היצר הרע? אומר דוד המלך ע"ה בתהלים (קיח, יב) 
" זו התורה, שעל ידה, שם ה'"סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם ה' כי אמילם", "
   האדם מל וחותך את היצרים הרעים שלו (עיין קידושין ל:).

 הדבר תורה לעילוי נשמת:
 ע"ה  טורן בת רחים וזוהרה.   , ר' יוסף פנחס בן שרה אמינן זצ"ל 

אתכםכו' וירדפו לקלקראתכם

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 

ממימיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 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:
סנהדריה, סנהדריה המורחבת, 

,  80אילן, גוש -רמת אשכול, בר 
הנביא,  עזרת תורה, שמואל  

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 אברהם, 

 מוסררה, והסביבה.
בברכה: שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו

‡˙‡

האמרי וכצא וכאמֹרי ה מד')םֹצ (א' מם ד(א'

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל
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 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡
 

 ‰עלון  בחסו˙

        בנוי לכל שנת ה'תשפ"מ
את העלונים שייצאו בעזרת  *רוצה לקבל לבית

ולשלם רק על עלות  בהשם בשנת תשפ"
41-49-323-058 -להתקשר עוד היום  המשלוח

 ₪ לחודש. ₪6 לחודש. למנויים ישנים  7עלות המנוי 
 במתנה. 2הראשונים מקבלים את חוברת מס'  10שימו לב! 

 המקומות מוגבל.מספר 
סנהדריה, סנהדריה המורחבת, רמת  ירושלים בלבד בשכונות:

, עזרת תורה, שמואל הנביא, ארזי הבירה מעלות 80אילן, גוש -אשכול, בר
דפנה, בוכרים, גאולה, מקור ברוך, קרית צאנז, בעלזא, בית ישראל, מאה 

גני גאולה, שערים, נוה צבי, סרוצקין, רוממה, שיכון חב"ד, מנחת יצחק, 
 והסביבה.  מוסררה, מתחם שנלר, זכרון משה, כרם אברהם,

וסי אחד, מאד שנא את רוסיה, וכל בוקר כשהיה קם דבר ראשון היה מקלל את רוסיה, עד שיום אחד נהיה צרוד. ר)  6(
כשהתוכי היה רואה אותו  החליט אותו בחור לקנות תוכי מדבר, הוא לימד אותו את כל הקללות האפשריות, וכל בוקר  

ק.ג.ב. פרצו לבניין, הוא בינתיים הכניס את התוכי למקפיא  -יום אחד הלשינו עליו. שוטרי ה .היה מתחיל לקלל את רוסיה
וסגר עליו. אחרי שהשוטרים הלכו הוא הוציא את התוכי כשכולו קפוא. אחרי החייאה חזר התוכי לחיים, רק שהפעם 

התוכי: "חכה חכה, נראה  ??  לו הבחור: "אתה לא מתבייש?! איך אתה מעז לברך אותםאומר    .התחיל לברך את רוסיה
 ......... אותך אחרי שתחזור מסיביר

אצל הגויים הכורדים איש אחד מזמין שניצל ולאחר כמה דקות המלצר מביא לו את השניצל. הוא רואה שכתוב על )  7(
 . . ניצלים אז הוא דופק עם הנעל שלו...לשף שלנו נאבד הפטיש לש -מלצר, מה זה? -.  44השניצל 

שדרן רדיו התקשר לבעל שסובל מאשתו, שדרן רדיו: "שלום  לך, אנחנו בשידור, תוכל להגיד לי במילה אחת איך  )  8(
 ... .בעל: "אשתי לידי". החיי  הנישואין שלך?  הבעל: "נפלאים!" שדרן רדיו: ובשתי מילים?  

.'2נפסיק את השמחה ניתן לקנות את חוברת הבדיחות 'לא 
   .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 
   5803804-02טלפון:  , 1קומה  30רחוב: האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין  Aגבעה  עילית:ביתר 

 בשעות הערב.לתאם מראש 

השכרת אופניים  
חשמליים ורגילות.  

   קורקינט חשמלי.
 אצלינו יש גם תיקונים, 

0527-625-454

  הטשולנ'ט הביתי  

בכל ליל שישי מתקימת מכירה של  
השולנ'ט הביתי בר"ח שלמה מוסאיוף 

 בערב  20:00בירושלים מהשעה: 
 ₪0548-437-050.  22מנת טשולנ'ט 

 

מבצע כיבוד הורים יוצא לדרך!
כל ילד ששולח למערכת העלון פתק מההורים

+ חתימה. שעשה מעשה טוב בבית. או שעזר  
 ושמע בקול ההורים. ולאחים ולאחיות בתוך הבית.

 נכנס להגרלה
 זוכים. 20. 2. חוברת הבדיחות חלק 1 

 זוכים. 3. מנוי לכל ה'תשפ"ב. 2
 זוכים. 15. כל העלונים שיצאו עד עכשיו. 3

  ניתן לשלוח למערכת ברחוב:
 ירושלים ולהשים בת.ד.  9דוד  רחובות הבוכרים

 ע"ש לא נפסיק את השמחה. 
  .ההגרלה ביום ראשון י"ד באלול

 .חוברות ביום שלישי יח' אב 10על ה + הגרל
 יל כלל. להצלחת: אלעזר בן רחל.יאין לשלוח במ

 כך יש יותר פתקים בהגרלה.שימו לב: ככל שיש יותר פתקים 

 התודה והברכה:
 היקר דידנו לי

 ר' מאיר עבוד הי"ו
בדה על תרומתו הנכ

 למערכת העלון.



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 במקום שמעשים לא יכולים  לתת לו תקווה  ב כמה חשוב               
 לעזור, מילים יכולות להועיל הרבה. כי בכוחן של מילים טובות                                 

 ומילים יכולות להחיות ולהמית.  לחולל נפלאות.
...באו עוד צפרדעים והסתכלו  וכמה צפרדעים שיחקו להם ליד באר מאד עמוקה כמה לא ניזהרו 

'אין סיכוי!' הצטרפה השנייה.אבל הן לא התכוונו  'הלך עליהם!' קראה הראשונה.עליהם מלמעלה 
לוותר, הן המשיכו לנסות, בקרומי רגליהן הן ניסו לקפץ על פני הבוץ, לנתר למעלה, להתפס בזיז 

פרדעים מנסות לטפס על צעקו כולן במקהלה כשראו את הצ . כלשהוא.
ושוב ניסו הצפרדעים מלמטה לנתר ולקפץ, אתם תמותו פה קירות הבור. 'אין לכן שום סיכוי!'.

להחלץ בכל כוחן, אבל קולותיהן של החברות מלמעלה החלישו אותן. 'לא תצליחו!' קרקרו העליונות, 
אבל  ותן אל החידלון.ושתיים כבר מתו, הן צנחו, ושקעו בקרקעית הבור, נותנות לבוץ לסחוף א

 השלישית המשיכה, היא לא חדלה לנתר. 
 

."את גם תמותי למה  צעקות הייאוש של חברותיה רק הגבירו את קפיצותיה והיא המשיכה עוד ועוד.
. אחד הניתורים העלה אותה גבוה, אל הזיז העליון שבבור, ומשם את קופצת "?

 יך עשית את זה?!' שאלו כולן במקהלה. היא ניתרה החוצה לתדהמת חברותיה.'א
'באמת', ענתה הצפרדע המותשת, 'באמת שאם לא העידוד שלכן, לא הייתי  'אנחנו בהלם!'.

וחשבה שאלו  'תה חרשתיהיא הי מצליחה!''איזה עידוד?! אמרנו לך שלא תצליחי, שאין סיכוי!'
 קריאות עידוד.

 

 )העורך(או עידוד הכל אפשרי,  ד אדם לא צריך להיות חרש כדי להצליח, על יד 

מופת רבים  סיפורי
מתהלכים סביב דמותו של חכם 

זצ"ל  אברהם הכהןרבי 
בימי שלטון המנדט בארץ הוטל 

עוצר על הישוב היהודי 
בירושלים, כל מי שיצא מפתח 

 י ביתו היה שרוי 
 

חכם אברהם הכהן לא נרתע 
מהעוצר ויצא פעמים רבות 

לשם טבילה במקווה וכד' פעם 
חכם אברהם אם  אמרו לו

הבריטים יראו אותך יפגעו בך 
 לרעה מה יהיה" 

 ענה להם 
"" "

אמרו לו סוף סוף אתה הולך 
עם מקל וודאי ישמעו את 

נקישות המקל וישמעו אותך 
ענה חכם אברהם 
 בבטחה אוזנים...

 משכונת התקוה בתל  אביב סיפר: באחת ההזדמנויות   אליהו יום טוב
קשנו ממנו שיבוא לביתו של  רב השכונה, זצ"ל היה בתל אביב, בי משה בן טובהרב 

שכונת התקווה, הרב טראב. אשתו של הרב טראב סבלה מאוד מכאבי ראש חזקים, הרב 
 . טראבהסכים להגיע ונכנסנו אל ביתו של הרב 

 

הרב בדק  את המזוזות, הראה לאשתו של הרב טראב שורה מסויימת במזוזה ואמר לה: " 
מכאן ואילך אין כאבי ראש .  רותר כאן  במקום החיבור אני מתקן וי

 וכך היה הרב תיקן והרבנית מאותו יום הרגישה טוב.

 בשמיעה בלבד 
 של דברי חכמה ומוסר, 

 , 
 

וחייב האדם לעורר עצמו להחיות את 
פנימיותו "שהאני" יהיה ער לחכמה 
 ששמע ואזי יקלטו הדברים ויועילו.

זצוק"ל  אלעזר אבוחציראאחיות היו לו, האדמו"ר רבי  שבע
שנולדו לפניו. ועוד שבעה מקרים שבהם לא עלה הריונה של הרבנית 

 אבוחצירא מאיריפה. לאחר כל מסכת התלאות, זכה רבי  -ע"ה 
זר זצ"ל ונולד לו הגדול שבין חמשת בניו, הלא הוא רבי אלע זצ"ל

 הבשורה הגדולה על הולדת הבן הייתה גדולה. 
 

היה זה חצות לילה, כאשר הקיצו את כל בני העיר ובתשואות בשרו 
 להם, כי בן נולד לצדיק. התושבים עלו על הגגות, 

 פצחו במחולות, כרכרו ופזזו ללא הפוגה. 
בשעת הברית, קרא עליו הסבא .אף אחד לא נותר שרוע על משכבו

 קאת הפסוק זצ"ל  י'סאל ה'בבא
 כשהוא מדגיש כי ראשי התיבות של 'אלעזר' 

הם מילות הפסוק האמור. יש כמובן בהתבטאות מאלפת זו, ללמד על 
 .יקרתו ושורש נשמתו של הרך הנולדערך 

אין  כי תשובה
משמעותה רק אמצעי 
למחילת עוונות, אלא 
פירושה של תשובה 

, מצות 
מצוה זו התשובה, וכח 

 עולה על כולנה. 
 

כל מצוה שהיא יש לה 
סגולה מסוימת, וסגולת 

היא  
שונה לגמרי, כי מצוה 

זו היא מצותו של 
השי"ת שהרי תשובה 

נבראת עוד לפני 
בריאת העולם, נמצא 

שהוא מצותו של 
ה הקב"ה 

שייכות כלל  
בהאי מצוה.

 תן האדם עת וזמן ילא י אם
בכל יום  

ויום, אין אני רואה כ"כ את עבודתו 
בשלמות כפי האמת, ובפרט מי שרבים 
זוכים ממנו צריך להיות תמיד קרוב 

 לדברי עמל ביראה. 
 

שגם רבים יזכו ממנו דברי חכמה ואמת 
כי הוא מרוצה לד' יתברך, כי  

זאת צריך להיות המבוקש של האדם, 
 יניו ית'.אם עבודתו הוא נושא חן בע

רפאל ברוך  רבילגאון  פרויס
זצ"ל על צעיר אחד שאינו  טולדנו

והולך בדרך התורה. הבין כי אם ישכנעו
שיכנס לישיבה ויהיה בן  

רפאל ברוך  רביורה. מיד החליט ת
 לנסוע אליו ולשכנעו, 

 

ואכן יצא לנסיעה ארוכה שנמשכה 
שעות רבות. ישב הרב זמן רב ושוחח 
עם אותו צעיר, כשהוא מגלה כלפיו 

אהבה רבה. בסופו של דבר שב הבחור 
 בתשובה שלמה והפך להיות 

. 

אם אתה רוצה להדבק 
  באהבת חברך,

 הוי נושא ונותן בטובתו.

ירא שמיים אמיתי הוא זה 
שאינו יכול לישון בלילות 

 ה: מדאגה:
בלו של יהודי כדי להקל על ס

 מדוכא בייסורים.

עיקר השמירה מהעבירה 
 היא רק לעשות את

 

 .אצל האדם  

 כל הברכות והישועות        תחי׳     העלון לברכת והצלחת          

 
 

פ״אתשה מנחם אב א׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:19 20:24 19:33 ם-י

 21:16 20:21 19:31ת״א

 21:20 20:24 19:34חיפה

 21:16 20:21 19:30ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "שמעו דבר"



 

אחד אוסף צדקה מקבל חצי ש"ח עוד ש"ח מסתכל  עני
ש"ח מה זה?  50ש"ח  20ש"ח  10לצד רואה עני שמקבל 

הוא גר צדק לכן תורמים לו למחרת מתחיל ליצעוק גר צדק
ש"ח  50ש"ח  20ש"ח  10עזרה ,מתחילים ליתרום לו 

ש"ח מה 200ש"ח  100שמח מסתכל רואה עני אחר מקבל 
לו יחוס. למחרת הוא חוזר קורה כאן ?עונים לו זה יש 

  ומתחיל לצעוק

יושן בלילה וחולם  אחד
שהוא אוכל מר שמלו קם 

 בבוקר רואה
.... 

**** 
קמצן כותב על  מה.

? חבילת סוכר ? מלח ?
 

**** 
אוכל קניבל שהוא  מה

? בדיאט ?
 

במדינת וואלחיא ושם היה אצלם  הבעש"טאחת היה  פעם
יין קרוש שנוטף מן הענבים, וכשמערבין בכוס שתים או שלוש 

 טיפין קטנים אי אפשר לשתות מפני חזקו. 
 

אמר וכיבד בעל הבית את הבעש"ט בכוס קטן מיין. וכשטעמו 
. השיב בעל הבית כי , הבעש"ט: הלא יינך טוב, 

 סכנה הוא לשתות כוס גדול. 
 

ויאמר הבעש"ט אין אני מתיירא מזה. ונתנו לו כוס גדול ושתה 
את כולו, והסתכלו כולם בו שנעשו פניו אדומים, וכל שערותיו 
עמדו כמו אש ממש, ונתבהלו כולם. אבל הבעש"ט העביר ידיו 

והפיג יינו כרגע. ותמהו מאוד על זה. ואמר כי ידוע שיין  על פניו
ו קשה פחד מפיגו, וכאשר התבונן בגדולתו יתברך, נפל עליו 

 מגדולתו ית' והפיג את היין מכל וכל. 
, זצ"ל מלצר זלמן איסר רבי
 דרך לביתו הולך היה השיעור בסיום

 מסוימת בתקופה והנה, יהודה מחנה שוק
 דרכו את ועשה זה ממנהגו שינה

 לפשר תלמידיו שאלו, 
 אבל, הרב התחמק בתחילה. השינוי

 הוא תורה זה ששינוי הבינו התלמידים
 שנענה עד הרפו ולא צריכים הם וללמוד
 האחרונה בפעם ואמר זלמן איסר רבי

 פירות הדוכנים על ראיתי בשוק שהייתי
 נוצצים אבטיחים, ביותר עסיסיים קיץ

 ביופיים מהודרים ואגסים באדמומיות
 לאדם שאסור, הגמרא לדברי וחששתי
 עומדת שהיא חברו בשדה לעבור
 החלטתי ולכן, ה בקומתה

 . הליכתי מסלול את לשנות
 ידע ההוא המופלא הגאון את שהכיר מי

 רחוק" הרע עין" המושג היה כמה עד
 זאת ולמרות, ממערב מזרח כרחוק ממנו

 דברי את לקיים כדי  שעשה מה עשה
 .כפשוטם הגמרא

זזזזזוזררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ח

ללמוד בחברותא עם  ישראל גרוסמן רביהשנים זכה  במהלך
זי"ע, בבית הכנסת הירושלמי  שלומק'ה מזוועהיל רביהאדמו"ר הקדוש 

פנה אלי האדמו"ר בדרך  –ישראל  רביסיפר  –"ליבל'ה שול" בוקר אחד 
אגב והציע שנלמד בחרותא. תיכף קבענו את מועדי הלימוד והתחלנו ללמוד 

שב לפניי הואוהבנתי מיד שהאיש שיו . בקביעות. 
קודש קודשים. בוקר אחד כשהתיישבנו ללמוד אחרי שחרית. במרכז בית 

הכנסת התהלך לו הלוך ושוב אברך הדור פנים כשהטלית מונחת על כתפו. 
שלמה הביט  רבישלמה ושל האברך.  רביבשלב מסוים נפגשו מבטיהם של 

?' האברך אליו במבט מבהיל וצעק לעברו: 'יונגרמן איפה היית אתמול בלילה
 מרוב בהלה שמט את הטלית וברח, 

ם אני קמתי וברחתי אחריו. אמרתי לעצמי: מבהיל ללמוד עם 
ישראל איפה  רבישלומק'ה ואמר:  רבי. לאחר כמה ימים פגשני 

 ברחת, לא התכוונתי אליך...

"הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה'". והרי מפסוקים אלו  שדוד ראה בשמעי בן 
. ודוד האמין בלב שלם כי אין רעה ף,בא לקלל ולגדף,גרא,האיש ש

באה על האדם אם לא שמשמים כך רצו. (יש לציין כי שמעי אינו יוצא נקי 
מעונש,כי גם אם נגזר כל דוד צער וכאב,עדיין הבחירה בידו אם הוא יהיה האדם 

את שיביא את הצער הזה על ראשו של דוד.ולכן בטרם מותו מצווה המלך דוד 
שלמה בנו להיפרע משמעי בן גרא). וכך אנו מוצאים עוד בפסוקים על השגחת ה' 

על כל המרחש עם האדם:"מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ". ובוודאי מה 
והם ומעבידים אותם בפרך, םשאנחנו רואים שהמצרים 

ב"ה לאברהם בעצם שליחיו של הקב"ה,שהרי כבר בברית בין הבתרים אמר הק
 "ועבדום וענו אותם". 

וגם משה שואל את ה' "למה הרעות לעם הזה"? כי למרות שפרעה הוא זה 
שהכביד את ידו,והוא זה שהגביר את לחץ העבודה על בני ישראל,מבין משה 

ומלמד גם אותנו שפרעה הוא רק השליח ויד ה' היא המסובבת את כל המעשים. 
שעושה את רצון ה',וממילא כל מה שקורה לו וכמובן,שיש להביל בין אדם צדיק 

הוא בהשגחה פרטית ומיוחדת,לבין אדם רשע שאינו מאמין בה',ולכן הוא נתון 
 ,והמקרים הרעים פוגעים בו בקלות יתירה.

  ישראל אהבת
 

 יסוד גדול בתורה. 
אך אין לצאת ידי חובה 
במחשבה גרידא אלא 
בהרגה פנימית הנוגעת 

 על ממש. עד הלב ובפו
 

לשום  
גמול ונאמן בעל הגמול 

 לשלם שכרך

יתן לאדם כח נ
 התשובה 

 שחנו הבורא 
 מתחילת היווצרו

אם תראה באילו  -אויבך פוחדים  להבין ממה תוכל

 .םעל מנת להפחיד אחרי ם אמצעים

הפשוטים  תיקח את הדברים אל
 .ם בחיים

   ת צורת דיבורו של האדם מלמדת
 שמדבר בלשון נקיהכ

 גלוי וסתום
נקוט כלל בידך: מי שיש לו באמת מה 

להגיד משתדל להגידו. "יותר ממה 
הפרה רוצה  –שהעגל רוצה לינוק 

להניק." ומי שמנסח דבריו בלשון 
 סתומה, סימן שאין לו מה להגיד. 

 

לכן יבחר בסגנון מעורפל זה, כדי לנסות 
 במליצותיו... 

 
האנושות 

אינה 
נחלקת 

למאושרים 
  ולאומללים

 
כי אם 

ודעים ילמ
ושאינם 

ודעים ימ

 

, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמתלעילוי
  ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי ,לולו בת שמחה, טיפחהבן שוןש

 , אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה כרמלה בת סעידה,
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ר ה ַוְיַדּבֵ י ֶאל מֹׁשֶ ּטֹות ָראׁשֵ ָרֵאל ִלְבֵני ַהּמַ   ֵלאֹמר ִיׂשְ
ָבר ֶזה ר ַהּדָ ה ֲאׁשֶ  ).ב, ל במדבר(' ה ִצּוָ

 

 " וידבר" בלשון זאת ואמר, תחילה המטות ראשי אל דיבר 
  קשה בלשון ודרהנ עם לדבר המטות ראשי שצריכים ללמדך, קשה לשון שהיא

 .נזהר ולא שנדר כך על ולהוכיחו
 שלמה אמר וכבר), ב"ע לב בשבת' יעוי( מאוד קשה הנודר של שעונשו מפני 
ר טֹוב, בחכמתו המלך ּדֹור ִתּדֹר לֹא ֲאׁשֶ ּתִ ֶ ם ְולֹא ִמׁשּ ּלֵ  אם אפילו), ד, ה קהלת( ְתׁשַ
 בנדרו לעמוד ייבח נדר כבר שאם אלא, ידור שלא יותר עדיף, נדרו את יקיים
ָברוֹ  ַיֵחל לֹא, התורה ציווי את לקיים כדי, ולקיימו ָכל ּדְ יו ַהּיֵֹצא ּכְ ֽה ִמּפִ ֲעׂשֶ ֽ  במדבר( יַ

ָפֶתיךָ  מֹוָצא). ג, ל מֹר ׂשְ ׁשְ יתָ  ּתִ ר ְוָעׂשִ ֲאׁשֶ ֽ  בזה צריך אך). כד, כג דברים( ָנַדְרתָּ  ּכַ
 .ועצומה רבה זהירות

 אליו ניגשה השיעור ולאחר, בארץ הערים דבאח שיעור שמסר הרבנים אחד סיפר
 והחלה בהם הצליחה ולא בשידוכים מאוד שהתעכבה וחמש שלושים כבת בחורה
 בענייני נשבעה או נדרה פעם האם הרב .תו.ברכתו את וביקשה בפניו לבכות

 בחור עם לפגישה יצאה היא שבעבר אמרה לזכור שהתאמצה ולאחר, שידוכים
 להוריה בחורה אותה ואמרה, להמשיך רצה לא הבחור פגישות מספר ולאחר, אחד

 ..יותר להתחתן רוצה לא היא להיפגש להמשיך ירצה לא הוא שאם
ר נֹוַדע ָאֵכן, הרב לה  ָבֽ  , לעצמך הזקת את), יד, ב שמות( ַהּדָ

 לך נסובו תתחתני שלא שנדרת בגלל), א"ע ג כתובות( אנפשיה דאפסיד הוא איהו
 התרת לה שעשו חכמים תלמידי שלושה לפני הרב קחהל. הללו המניעות כל

 .הנישואין בברית באה קצרה תקופה ולאחר, נדרים
, הנדרים ענייני בכל ועצומה רבה זהירות להיזהר השכל מוסר נלמד 
 מרוויח לא הוא באמת ולבסוף ירוויח לא שהוא עצמו על אומר האדם לפעמים
 ה"שהקב זוכה פיו ששומר אדם, שני דומצ, שלו הדיבור בגלל וזאת, עני ונהיה
ָברוֹ  ַיֵחל לֹא, דבריו את מקיים ָכל - ּדְ יו ַהּיֵֹצא ּכְ ֽה ִמּפִ ֲעׂשֶ ֽ  סיפורים שמצינו כפי, יַ

 .בעניין ישראל מגדולי רבים

 .אמן, ישראל בגאולת בקרוב ונראה, פינו את ולקדש לשמור שנזכה 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז בן הדסה צביה
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