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  ~1   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 עקב   -   נפלאים 

 
 "והיה עקב תשמעון..." (ז, יב) 

 זקן אחד, חסך לבנו הצעיר סך גדול של אלף זהובים. 
אחד, מכיון   מסוחר  הזקן  ביקש  בשנים,  רך  עדיין  היה  שהילד 

 שיהיה אפוטרופוס על בנו ועל ממונו. 
גידל הסוחר את הילד בביתו, וכאשר הפך לבחור, מצא לו הסוחר 

בחנותו הנכנסות  ,  עבודה  הסחורות  כל  את  רושם  שיהיה 
 והיוצאות, והיה משתכר מעבודה זו למחייתו. 

מ הסוחר  אצל  כי  לבחור,  נודע  זהובים  לימים  אלף  ופקדים 
השייכים לו, על כן, פנה אל מיטיבו וביקש כי יתן לו את הכסף. 

הבחור   אמר  אצלך?  לעבוד  לי  מה  לחיות   –לשם  יכול  אני  והרי 
 בכבוד רב מן הכסף אשר שייך לי?

אני מוכן ומזומן   –השיב הסוחר    –אם ברצונך לקבל את הכסף  
י לך כלל וכלל, לתתו לך, אולם, לו לעצתי תשמע, אין הדבר כדא

עבודתך  את  תפסיק  אם  כי 
לך,   השמור  מהכסף  ותחיה 
לא יעבור זמן רב והוא יכלה, 
מאומה;   ברשותך  ישאר  ולא 
בעבודתך,  המשך  כן,  על 
והתפרנס ממנה כאשר נהגת  
שמור   יהיה  והכסף  היום,  עד 

 לך אצלי בבטחון.
הנמשל   גם  הוא  אמר    –כן 

מדובנא   אצל   –המגיד 
"מופקדת" כביכול   הקב"ה 

הקדושים,   האבות  זכות 
אולם   ויעקב,  יצחק  אברהם, 
זכות   הקב"ה את  לנו  יתן  אם 
אותה   נאכל  הלא  האבות, 
עד  פרוטה"  אחר  "פרוטה 

 שתכלה לגמרי...
הפסוק:  אומר  כך,  משום 
את   תשמעון  עקב  "והיה 

המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם" ובזכות זה יתן לכם  
ושמר ה' אלקיך לך הקב"ה את כל צרכיכם, ואילו זכות האבות "

היא שמורה לכם    –את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך"  
 בשלימות! 

 (וקראת לשבת עונג)
 

 "והיה עקב תשמעון" (ז, יב) 
ה'צמח  סבו, - כאשר  נהג  קטן,  ילד  היה  מליובאוויטש  צדק' 

 הזקן, לבחון אותו.   האדמו"ר
פירוש  מה  שאלו  שלמד,  החומש  על  אותו  כשבחן  אחת,  פעם 

אברהם   על  שנאמר  הפסוק 
שמע   –אבינו   אשר  "עקב 

 אברהם בקולי".
אבינו   "אברהם  הילד:  השיב 
הקב"ה  של  הציווי  את  חש 

 אפילו בעקב רגלו". 

היה הזקן  "זוהי   רבנו  ואמר:  הילד,  מתשובת  מאוד  רצון  שבע 
תשמעון'   עקב  'והיה  בפסוק  צריך   –הכוונה  הרגל  עקב  גם 

ה' רצון  את  ולהימנע ,  להרגיש  מצווה,  לקיים  בשמחה  לרוץ 
 פי רצון ה'". -מללכת לדבר שאינו על

 

החסד  ואת  הברית  את  לך  אלוקיך  ה'  "ושמר 
 אשר נשבע לאבתיך" (ז, יב) 

לשם מה נוספה כאן המלה "לך"? וכי לא די היה שיכתב: "ושמר  
 ה' אלקיך את הברית ואת החסד"?!

באה  "לך"  שהמלה  לבאר,  שמעלות   יש  הקושיה  את  ליישב 
לאבותיך" נשבע  "אשר  ה'   ,המלים  שנשבע  השבועה  הלא 

יהיה  לכאורה  כן  ועל  כלשהו,  בתנאי  כרוכה  היתה  לא  לאבות, 
בכל   לקיימה  מחויב  הקב"ה 
התנה   מדוע  כן,  ואם  מקרה, 
השבועה   קיום  את  ה'  כאן 
את   תשמעון  ב"עקב 
ושמרתם   המשפטים... 

 ועשיתם אותם"?
הקב"ה   אמנם  מחויב  אלא, 

ללא  השבועה  את  לקיים 
שישראל   במקרה  גם  תנאי, 
את   ויעשו  ישמרו  לא 
אינו   הוא  אולם  המשפטים, 
השבועה  את  לקיים  מחויב 
ויוכל   מסוים,  בדור  דווקא 
שירצה,   דור  באיזה  לקיימה 
ש"זכותו"  הרי  שכך,  ומכיון 
את   לקיים  שלא  הקב"ה  של 
ישמור   שלא  בדור  השבועה 
את   ולדחות  מצוותיו,  את 

שבועה לזמן בו יקיימו  קיום ה
 ישראל את התנאי.

לזאת הכוונה בתוספת המלה "לך", שכך ה' פנה לישראל ואמר: 
השבועה  אני את  התנאי, אקים  בקולי ותקיימו את  אם תשמעו 

לך עצמך, לכם הנצבים פה היום, ואולם אם לא תקיימו את  -"לך"
לעם   שבועתי  את  אקיים  דבר  של  שבסופו  פי  על  אף  התנאי, 

לא יהיה זה "לך", לא לכם העומדים פה, כי אם לבני דור  ישראל,  
אחר.

 (כלי יקר)
 

החסד  ואת  הברית  את  לך  אלקיך  ה'  "ושמר 
אשר נשבע לאבתיך" 

 (ז, יב) 
אדם אחד נכנס לחנות בגדים  

 לקנות לעצמו חליפה. 

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

י  ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ "ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ
ר" (ְיֶחְזֵקאל לו, כו) ׂשָ  ָלֶכם ֵלב ּבָ

ר פְ  ַאל ֶאת ַהַרַה"צ ר' ָאׁשֵ ַדְלָיהּו ֶסַגל ׁשָ ַרְיְנד ָהַרב ּגְ
ל "ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב  יִעים ְלַדְרּגָה ׁשֶ יַצד ַמּגִ זצוק"ל ּכֵ

 ָהֶאֶבן". 
ה לֹא ָצִריְך ְלָהִסיר ֶאת ֵלב  ר, ַאּתָ ָאַמר לֹו ר' ָאׁשֵ
יר ַאְפִסּיּוְתָך,  ה ָצִריְך ִלְחיֹות ִאּתֹו, ּוְלַהּכִ ָהֶאֶבן, ַאּתָ

ה לֹא ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ַאף ֶר  ַאּתָ ַגע ֶאָחד ֶנֶגד ׁשֶ
 היצ"ר.

ים לז,  ִהּלִ ׁש ַלֲהִמיתֹו" (ּתְ יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ "צֹוֶפה ָרׁשָ
 ....לב)
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 וסיפורים  ליקוטים  
 עקב   -   נפלאים 

 
המוכר שהכיר את האיש היטב ידע כי אין הוא אדם ישר כל כך. 
הראה הסוחר לאיש חליפות יפות אבל הבליע ואמר: אני אתן לך 

 סחורה יפה ואתה תתן לי את מחירה, כי אני זקוק למעות... 
 הסר דאגה מלבך! –אמר הקונה  –בלי כל ספק אשלם לך 

ח  הקונה  ידויל מדד  על  עומד  החנות  ובעל  שונות  ובליבו   פות 
דאגה, על כן שב ואמר: החליפה הזו יפה מאוד קח אותה ושלם  

 לי את מחירה. 
אני אשלם לך, וכדי להסיר דאגה מלבך   –אמר הקונה    –אל תדאג  

 אני נשבע שאשלם לך!
כאשר שמע המוכר כך דאג כפל כפליים, כי לו היה הקונה מבקש  

ך לשלם מיד, לא היה צריך להישבע שישלם... ואם נשבע על כ
אות וסימן הוא כי אין בדעתו לשלם עכשיו מאומה אלא לקנות 

 בהקפה, משום כך מיהר ונשבע שישלם...
אמר   –כן הוא גם הנמשל  

מדובנא   כאשר   –המגיד 
נשבע  הוא  ברוך  הקדוש 
הקדושים   לאבות 
בניהם   עם  חסד  שיעשה 

מכך    – להבין  ניתן 
שהחסד בוא יבוא לאחר 
זמן רב לדורות אחרונים, 

בא מיד, לשם כי אם היה  
מה יש צורך להישבע על  

 כך?... 
 (וקראת לשבת עונג)

 

תביא  "ולא 
תועבה אל ביתך" 

 (ז, כו) 
בגמרא מסכת סוטה (דף  

מובא יוחנן  '  ,ד:)  א"ר 
כאילו עובד   –גסות הרוח  כל אדם שיש בו    משום ר"ש בן יוחאי

עבודת כוכבים, כתיב הכא (משלי טז): "תועבת ה' כל גבה לב", 
 'וכתיב התם (דברים ז): "ולא תביא תועבה אל ביתך"!

העיר  אל  שמעלקא  רבי  הצדיק  הגיע  כאשר  כי  מספרים 
למלמל  והחל  מיוחד  בחדר  הסתגר  בקודש,  לכהן  ניקלשבורג 

 דר לפאר הדור!לעצמו: ברוך הבא גאון עוזנו! כבוד וה
אל   העזו ונגשו  והתפלאו מאד.  דברי הרבי  החסידים את  שמעו 
הקודש ושאלו: רבי! לשם מה היו התשבחות שחלק לעצמו?!... 

מאד   שמעלקא  –פשוט  רבי  בני   –ענה  לי  יערכו  מעט  עוד  הרי 
העיר קבלת פנים מפוארת, ומן הסתם, כדרכו של עולם, יחלקו 

שאינם   ושבחים  כבוד  לי 
ל ממהר  מגיעים  אני  כן  על  י, 

מאמר   את  לעצמי  ומשנן 
חביב   חברך  כבוד  "יהי  חז"ל: 

כשלך"   הכבוד   –עליך 
יהיה   אחרים  לך  שחולקים 

כשם   לעצמך!...  חולק  שאתה  הכבוד  כמו  בדיוק  בעיניך  חשוב 
 שבזה אין כל טעם, כך זה חסר טעם וריק מתוכן!

 (וקראת לשבת עונג)
 

כל  על  כי  האדם  יחיה  לבדו  הלחם  על  "לא 
 וצא פי ה' יחיה האדם" (ח, ג) מ

על הברכות  –האדם אינו חי מהלחם עצמו, אלא על מוצא פי ה' 
 שמברכים את ה' לפני האכילה ואחריה". 

 מענדל מרימנוב)-(רבי מנחם 
 

 "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי" (ט, ט)  
הקשה ב"ישמח משה" (בראשית 
דף יח): איך שייך להתקיים משך 

 שתייה? ארבעים יום ללא אוכל ו
בכך  התקשו  שחז"ל  מציין  הוא 
רבי  "אמר  פו:):  (ב"מ  וביארו 
אל  לעולם  חנילאי:  בר  תנחום 
ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה 
לחם,  אכל  ולא  למרום  עלה 
מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו 

 לחם".
משה":  ה"ישמח  תוהה  כך  על 
מן  אדם  ישנה  שלא  ויפה  טוב 
תירוץ  זה  אין  אולם  המנהג, 

ה  עבור  שייך מספק  כיצד  שאלה 
זמן  ושתייה  אכילה  ללא  לחיות 

 רב כל כך?!... 
לתירוצו  מפנה  משה"  ה"ישמח 
לאמיתו  יעקב":  ה"עיון  בעל  של 
הגמרא  שאלת  הייתה  דבר  של 
הפוכה בתכלית. אם הצליח משה 
רבינו לשהות במרום ללא אכילה ושתייה משך ארבעים יום, אות 

שלעולם  כדי  עד  ומזוכך  וטהור  קדוש  שגופו  נצרך   הוא  לא 
 לאכילה ושתייה. 

פני  על  שהיה  בעת  משה  אכל  מדוע  כעת:  להבין  יש  כן,  אם 
מן  אדם  ישנה  אל  "לעולם  הגמרא  משיבה  כך  על  האדמה... 
משה  נהג  לאכול,  אנוש  בני  נוהגים  הזה  שבעולם  וכיון  המנהג", 

 רבינו אף הוא כן...  
 (במחשבה תחילה) 

 

לוחת  שני  לך  פסל  אלי  ה'  אמר  ההוא  "בעת 
כראשאבנ נים וים 

ההרה   אלי  ועלה 
עץ"   ארון  לך  ועשית 

 (י, א) 

ין ל ...... "ה עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו (ִקּדּוׁשִ ְוִאְלָמֵלא ַהָקּבָ
 ע"ב)

ַרת ֶאּלֹקּות, ִמּתֹוְך  יַע ִליֵדי ַהּכָ ּגִ ְך ּתַ ַרק ּכָ
ה מּוָכן ְועֹוֵמד ַלֲחֹטא  ַאּתָ לֹונֹוֶתיָך, ִמּתֹוְך ֶזה ׁשֶ ׁשְ ּכִ
ה לֹא  דֹוִלים, ּוְבָכל זֹאת ַאּתָ ֶאת ַהֲחָטִאים ֲהִכי ּגְ

ה זֹאת, ל  עֹוׂשֶ ים ׁשֶ ֻרּבִ ֶזה ֶאת ַרֲחָמיו ַהּמְ ְרֶאה ּבָ ּתִ
"ה.   ַהָקּבָ

ִרי ָאֲחָזה ֶאּלוֹ  ׂשָ " (ִאּיֹוב יט, כו) ֵמַהּגּוף, -ֶזהּו "ִמּבְ ּהַ
ה רֹוֶאה ֶאת ָהֱאלֹוִק  ִאיפֹוָתיו, ַאּתָ ֲאוֹוָתיו ּוׁשְ ים ִמּתַ

לּויֹות  ָהרֹוֶעה אֹוְתָך ֵמעֹוְדָך ְוׁשֹוֵלַח ְלָך ִסּבֹות ּגְ
ְחְטאּו. רֹות ְלַבל ּתֶ  ְוִנְסּתָ

ִליָט"א) יְנָקא ׁשְ ּפִ  (כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמּסְ

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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רבנו   למשה  נאמר  לא  מדוע  מפרש  הקדוש  החיים  האור  רבינו 
ורק  הראשונים,  הלוחות  את  בו  להניח  כדי  עץ  ארון  לעשות 

 בלוחות האחרונים נאמר לו ציווי זה? 
ומיישב ואומר, לפי שבלוחות הראשונים שניתנו לפני חטא העגל  

של קדושה שהעמיד אותם באויר, וכמו שנראה   היה כח רוחני  -
הלוחות'   בשני  'ואתפוש  למעלה  הכתוב  שמתחילה   -מלשון 

והלוחות   בידיו,  הלוחות  את  לתפוש  צריך  היה  לא  רבנו  משה 
נשאו   שהם  וכיון  מידיו,  למעלה  גבוהים  והיו  עצמם  את  העמידו 
את עצמם לא היו צריכים להנתן בשום מקום, ורק לאחר שחטאו 

העגל הוסר מהלוחות כח קדושתם, והוצרך משה רבנו במעשה  
רבנו  משה  נצטווה  האחרונים  בלוחות  רק  זה  ומטעם  לתפשם, 

 לעשות ארון עץ, להניחם בתוכו.
הסבר הדבר הוא: הלוחות הראשונים היו מעשה אלוקים, ועל כן  
איננה  האדם  שנשמת  וכפי  וגשמי,  טבעי  מקום  תפשו  לא  הם 

זה ומטעם  בגופו,  מקום  עצמם    תופסת  את  העמידו  הלוחות 
באויר, לפי שדבר רוחני איננו זקוק להיות מונח במקום מסויים,  
ולפיכך לא היה גם כל צורך להניחם בארון, שכן ארון מיועד רק 

 לחפץ גשמי התופס מקום מוגבל. 
 

מעמך"  שואל  אלוקיך  ה'  מה  ישראל    "ועתה 
(י, יב) 

אלא א בעולמו  לקב"ה  לו  אלעזר: "אין  רבי  משום  יוחנן  רבי  מר 
 יראת שמים בלבד" (שבת לא).  

פניות  בלי  'לבד',  היא  אם  ונמדדת  נערכת  שמים  יראת  גם 
 צדדיות. 

 (המגיד מדובנא)
 

 "את השם אלוקיך תירא" (י, כ)  
 לרבות תלמידי חכמים" (פסחים כב:).  -"את השם אלוקיך תירא  

לשאול  מליובאוויטש,  צדק"  ה"צמח  לפני  הגיעו  אחת  עיר  בני 
 לדעתו לגבי רב פלוני שהיה מועמד לכהן פאר בקהילתם. 

נענה להם ה"צמח צדק" שאותו רב הוא ירא שמים ותלמיד חכם  
לראשם.  עטרה  ולעשותו  לקחתו  ימהרו  אם  יעשו  טוב  מופלג, 

 וכדבריו כן עשו. 
שבני   שמועה  הגיעה  צדק"  ה"צמח  ולאוזני  חלפו  מועטים  ימים 
ה"צמח שלח  כבודו.  את  ומבזים  הרב  חיי  את  ממררים   העיר 

" וקרא להם. בעומדם לפניו ציטט באוזניהם את דברי רבי צדק
לי   ייתן  מי  אמרתי  הארץ  עם  "כשהייתי  מט:)  (פסחים  עקיבא 

רבי, תלמיד חכם ואנשכנו כחמור". "מעודי התקשיתי", נם להם ה
לבית המדרש   ותעלהן יכול היהי ל"מהו 'מי ייתן לי תלמיד חכם'?  

 ". וטול חכמים כאוות נפשליו
המשיך  קלה  הפוגה  לאחר 
גלויה:   בתוכחה  צדק"  ה"צמח 
שהוא  לו  די  לא  הארץ  "עם 

חכם  תלמיד  שכן    ,שונא 
בשנאת עמי ארצות לתלמידי  
הוא   לכן  להדר...  יש  חכמים 

("מי ייתן   נוסע קודם לברר האם פלוני הוא תלמיד חכם אמיתי
לי תלמיד חכם"), רק כאשר הוא מקבל לכך אישור הוא מתאנה 

 לו ויורד לחייו"...
 (במחשבה תחילה) 

 

"ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום 
אשר  הארץ  את  וירשתם  ובאתם  תחזקו  למען 

 אתם עברים שמה לרשתה" (יא, ח)
שהתורה   באומרם  התורה,  מלימוד  שמתרשלים  אנשים  יש 

חו של אדם, ובפרט אם צריכים לעשות מצוות אחרות,  מתשת כו
 הם חוששים שהתורה תתיש כוחם. 

בבני ישראל שאמרו לפני שהלכו לכבוש את  אנשים  היו  גם  כך 
שלמלחמת   משום  התורה,  מעסק  לחדול  שצריך  ישראל,  ארץ 

 הארץ צריך חוזק, והתורה מתשת כוחו של אדם.
ינו, בא לשלול מפרש רבינו האור החיים הקדוש, שהפסוק שלפנ

התורה,  עסק  אל  ירצה  המצוה'  'כל  קדשו:  לשון  וזה  זו,  מטעות 
אומר  וגמר  ביטולה,  על  לאו  ליתן  [תשמרו]  שמירה  לה  וייחד 
להתחזק  וגבורה  כח  לו  נותנת  שאדרבה  פירוש  תחזקו',  'למען 

 במלחמת ה'. 
את   לפרש  הק'  האוה"ח  כתב  כא)  כג,  (במדבר  בלק  בפרשת 

ביש עמל  ראה  'ולא  וזלהפסוק  לומר הראל',  נתכוון  "ק: 
אינם   בתורה,  עסקם  וכל  מצוות,  שעושים  הגם  שהצדיקים 
וכאדם  המרויח,  כאדם  אדרבה  אלא  עמל,  להם  שיש  מרגישים 

 המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה.
 

 ״ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם״ (יא, יג) 
לא נאמר כאן ״בכל מאודכם״, כפי שנאמר בפרשת שמע, שכן 
עליו   חביב  שממונו  אדם  לך  "שיש  נדרש:  מאודך'  'ובכל  על 

יותר מגופו״ האדם  על  חביב  יהיה  שהממון  כזה,  משונה  דבר   ,
שכן  הרבים,  אצל  לא  אבל  בלבד,  יחיד  אצל  ייתכן  זה  מחייו, 

 הרבים אינם חסרי דעה.
 (כלי יקר)

 

"ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך 
ובקומך״ ובשכבך  בדרך  ובלכתך         בביתך 

 (יא, יט) 
לתורה,    התורה הטילה חובה על האבות ללמד את בניהם ולחנכם 

בדרך'   'בלכתך  גם  אלא  בביתך'  'בשבתך  רק  שגם   –לא  לחנכם 
'בלכתך בדרך', כשתלך בדרך כל הארץ, גם אז יתנהגו בניך ברוח 

 החינוך שחנכת אותם. 
 (חתם סופר) 

 

את   אתם  "ולמדתם 
בם   לדבר  בניכם 

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 



 

  ~4   ~  

 וסיפורים  ליקוטים  
 עקב   -   נפלאים 

 
ובשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך  בשבתך 

 ט) י(יא,      ובקומך" 
שהיה אחד  בחכם  היה  קול   מעשה  ושמע  המדבר  בהרי  מהלך 

אחד  אדם  וראה  הקול  הגיע  שמשם  למקום  והלך  אוי,  אומר 
 מצעק. 

שאל אותו מי אתה, אמר לו, יהודי מת אני שזה כמה שנים אני  
 נידון על עבירות גדולות שעשיתי בחיי.

אמר ששמו נשכח, כיוון שהרשעים שוכחים    ,שאל אותי מה שמו
 שמם. 

 א מצפת.שאל אותו לשם עירו ואמר שהו 
 שאל אותו לשם אשתו, ואמר לו.

הלך החכם לצפת ושאל עליו, ואמרו לו שהיה רשע גדול, שלא 
 הניח עבירה שלא עבר, ויש לו בן קטן שהוא גרוע ממנו.

א"ב, ולא את אותיות הלקח החכם את הילד לביתו ולימד אותו  
 נכנסו ללבו כלל. 

להבין,  הבן  שהתחיל  עד  יום  מ'  פעמים  ג'  בתענית  החכם  ישב 
 ונעשה אדם גדול בתורה.

בצהרים   כשמש  מאירים  ופניו  בחלומו  ההוא  הנפטר  הופיע 
 בתקופת תמוז, מזיו השכינה שהיתה שרויה על ראשו.

אשרי  לו:  ואמר  הוא,  מי  אותו  ושאל  גדולה,  חרדה  החכם  חרד 
הזה  הכבוד  כל  לי  שהבאת  עמי  גדולה  טובה  שעשית  חלקך 

ק שהתענית  אני  שיודע  בני,  עם  תורה  כדי שלמדת  תעניות  "כ 
כל  שבאו  כך  כל  חמורים  היו  עוונותי  כי  ללבו,  הדברים  שיכנסו 
שפעמים   יבין,  שלא  מוחו  וסתמו  החבלה  ומלאכי  השדים 
ועכשיו  ללמוד תורה,  לא יוכלו  לאדם שבניו  לו  העוונות גורמים 
כל דבר חדש שלומד בני מקילים מעלי עונש הגיהנם, ובכל פעם 

וברכ קדיש  ואומר  מנין  יותר  שמתכנס  אותי  מוציאים  בקהל  ו 
ושם   עדן,  בגן  שיש  השלישית  הכיתה  עם  אני  ועכשיו  לפנים, 

 החכם הזה היה רבי שמעון הפקולי.
 

"למען ירבו ימיכם" (יא, כא) 
תורה,   לימוד  א.  ימים:  לאריכות  בחז"ל  מצינו  סגולות  שתי 

בו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים". ב.  שנאמר (משלי ט, יא) "כי בי יר
אדם שעובד על מידותיו [כמו שסיפרו חז"ל במסכת חגיגה (ד:) 
שרב ביבי בר אביי ראה ששלוחו של מלאך המוות הביא בטעות 
נשמה אחרת מזו שנצטווה, בגלל שהכניסה עצמה למקום סכנה. 
אלו  של  השנים  עם  עושים  מה  אביי  בר  ביבי  רב  אותו  שאל 

זמנם בגלל שהכניסו עצמם לסכנה, וענה לו מלאך   שנפטרו לפני
 המוות ששנים אלו ניתנות לתלמיד חכם שמעביר על מידותיו].

אמר הגה"ק רבי צבי הירש אשכנזי, 'החכם צבי': ההבדל בין שתי  
תיקון  באמצעות  ימים  לאריכות  לזכות  שכדי  הוא,  הסגולות 
כלשהי   מחלוקת  לידי  כל  קודם  להיקלע  צורך  יש  המידות, 

שמישהו יעליב את האדם, יבזה אותו, יחלוק עליו או ינסה לריב  (
האדם   שישתוק  ידי  ועל  ואם    -איתו,  המידות)  לעבודת  יזכה 

 יעמוד בניסיון יוכל להגיע לאריכות ימים.  
באמצעות   כן  שאין  מה 
הכתוב   אמר  התורה  לימוד 

לבך ייצור  ומצוותי  תשכח  אל  ושנות  כי אורך ימים    "בני, תורתי 
לך"   יוסיפו  ושלום  אחיים  ג,  לאריכות   -ב)  -(משלי  לזכות  ניתן 

 ימים גם בהימנעות מוחלטת ממחלוקת. 
 (במחשבה תחילה) 

 

דרכיו  בכל  ללכת  אלוקיכם  ה'  את  "לאהבה 
 ולדבקה בו" (יא, כב) 

גומל   ואתה  חסדים  גומל  הוא  רחום.  תהא  ואתה  רחום  הוא 
 חסדים (רש"י).

בביתו של הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, נהגו להכין את העוף  
 לשבת כבר ביום רביעי. 

באותה תקופה לא נמכרו העופות ארוזים ומוכנים לאכילה. היה  
 צורך להכין את העוף ולחלקו, וחלקי הפסולת הושלכו לאשפה.

מספר תלמיד מקורב: הבחנתי להפתעתי כי במקרר לצד העוף 
ישנ לשבת,  מדוע המוכן  ביררתי  נכתב "אשפה",  עליה  שקית  ה 

 האשפה מוכנסת למקרר ולא במקומה הראוי.
כלי י תשובתה של הרבנית הפתיעה אותי, וכך אמרה: מכיון שמ

שהשכנים   מדוע  שישי,  ביום  רק  העיריה  ע"י  מפונים  האשפה 
על כן אנו מאכסנים בנתיים    ,יסבלו יומיים מריחות בלתי נעימים 

 ..את האשפה במקרר הביתי.
 (איש לרעהו)

 

דרכיו  בכל  ללכת  אלוקיכם  ה'  את  "לאהבה 
 ולדבקה בו" (יא, כב) 

גומל   ואתה  חסדים  גומל  הוא  רחום.  תהא  ואתה  רחום  הוא 
 חסדים (רש"י).

ת"ח   באברך  משקין"  מעשה  בענין "גילוי  ספר  שהרי (שהדפיס 
צויים  הגר"א והחזו"א הקפידו על גילוי משקין גם בזמננו שלא מ

לקבל הסכמה  ,  )נחשים  מגדולי התורה ורצה  הוא קיבל הסכמה 
זצ"ל שטיינמן  מהגראי"ל  לתת   , גם  סירב  שטיינמן  הרב  אך 

 הסכמה לספר. 
ניסה המחבר להסביר שאינו כותב בספר שחייבים להחמיר על 
כמו  זו  לחומרה  מקום  שיש  להודיע  רק  אלא  מגולה  משקה 

 חומרות אחרות וכו' כדי שיהיו מודעים לזה בעולם. 
בחומרה זו, לא רצה לכתוב    אף שהרב שטיינמן עצמו נזהר  אולם 

 הסכמה. 
סירובו:  סיבת  את  שטיינמן  הרב  הסביר  רבות  הפצרות  לאחר 
חלב  תחמם  האשה  גילוי.  על  בבית  יחמיר  הבעל  אם  יקרה  "מה 

לרגע יוצאת  ולפתע  מגילוי  לשמור  ועומדת  עכשיו   ,לתינוק 
מהתחלה.. ולהתחיל  חדש  חלב  ולהביא  לשפוך  אם  צריכה  לכן   .

הבעל רוצה להחמיר, שיחמיר על עצמו ולא על חשבון האשה...  
 בשום אופן לא אכתוב הסכמה על כזה דבר!" 

 (מתוך מאמר) 

com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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עקבפרשת   

857 

19:02 

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

19:20 

19:23 

20:13 

 בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 כל העולם כולו בזכותו.
 

הגאון רבי חיים פלאג'י כתב בספרו 'תוכחת 
(תוכחות מוסר על סדר חמישה חומשי חיים' 
שאדם שלא פוגם בעיניו, יזכה שלא  תורה)

הסביר: מדובר  הגאוןיכהה מאור עיניו. 
יו במידה כנגד מידה. כמו שהוא שומר על עינ
 מכל וכל, כך משמיים ישמרו על כח ראייתו.

 

בורא עולם רוצה מאיתנו שנילחם. שלא 
נחיה בהפקרות חלילה, אלא עלינו 
להתאמץ עד כמה שרק אפשר כדי לשמור 

 את העיניים.
 

כתוב: "המרצה מעות (ברכות סט.) בגמרא 
אפילו יש  -לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה

לא  -בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו
(משלי יא, שנאמר  ,ינקה מדינה של גהינם

א יִָּנֶקה ָּרע כא) לא ינקה מדינה  -'  'יָד ְליָד 
 ". של גיהנם

 

הרב בן יהוידע מביא בשם המהרש"ל: 
מתוכם  270) חדרים. 850( בגהינם יש תת"ן

קשים מאוד. לכן אמרו שאדם שמעביר מעות 
לא ינקה אפילו מאותם ר"ע  -כדי להסתכל

) חדרים הקשים שבגהינם. יהי רצון 270(
שנזכה לשמור על העיניים שלנו ולעשות את 

 רצון אבינו שבשמיים.

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"אמנחם אב  כ"ב

אנחנו נמצאים בימי הקיץ החמים. היצר הרע 
אורב לנו כיום כל הזמן ומנסה להחטיא אותנו. 
הניסיונות עומדים עלינו לכלותינו יותר מתמיד. 
לכן יש צורך להתחזק בנושא שמירת 

 העיניים.
 

האדמו"ר רבי משה פאלייר מקרובין זיע"א 
פעם התבטא בפני חסידיו ואמר: בפרשה 

 (דברים ז, יב). ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" שלנו נאמר: "וְָהיָה
 ". אות ברית קודשזה ראשי תיבות " ֵעֶקב

 

חסידיו שמעו את הדברים ולא הבינו. הם 
 עקב ילמדנו רבינו, הרי המילהשאלו אותו: "

 פותחת עם האות עי"ן ולא עם האות
נו, האם העליתם ?". רבינו ענה להם: "אל"ף

על דעתכם שאפשר לשמור את הברית בלי 
 לשמור על העיניים?"

 

אין (סוטה ח., סנהדרין מה.) "כבר אמרו בגמרא 
יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות". 
אדם מגיע לעוונות ולחטאים חמורים רק 

 בגלל שלא שמר את עיניו כפי שצריך.
 

כתוב על  (ברכות פ"א ה"ה)בתלמוד ירושלמי 
ַכי ְּתָנה ְבִני ִלְּב ִלי וְֵעיֶני ְּדרָ הפסוק: "

 . (משלי כג, כו) ִּתּצְֹרָנה"
 

אמר הקב"ה: אי יהבת לי ליבך ועיניך אנא ידע 
 -דאת לי. כלומר, אם אדם שומר על עיניו וליבו

 הקב"ה יודע שאתה שייך לו.
 

(מתלמידיו של מרן הגאון הרב אליהו די וידאש 
המקובל האלוקי הרב משה קורדובירו ומח"ס 

ל עיניו מי שישמור ע -כתב  'ראשית חכמה')
מלחטוא, הוא שומר את כל גופו ומקיים את 

ִ ת ְׁשִמירַ  - בֵעֶק ת ָּפָרַׁש           םָהֵעיַני

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:11 

 "וְָהיָה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה"
 (דברים ז, יב)

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

בן דליה אפרת  להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י
 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    
וב"ב    רינה בת סימי    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

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

 

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

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

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

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

 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      

שמואל אימן בן אסתר זרי       אילנה בת רוחמה
 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  בן מאיר ישראל

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

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

יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    נעם 
 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

 רפאל אבידן בן תקווהיצחק בן חנון               
 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 פניני עין חמד

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 אדם הרוצה להכין תה בשבת, כיצד יעשה?

 

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

אדם שרוצה להכין תמצית תה מעלי תה מערב שבת, עליו להרתיח את העלים מבעוד יום או לערות עליהם מים רותחים 
מכלי ראשון ולערבב את העלים בזמן העירוי. וכן הדין לעניין שקיות תה, שבזמן העירוי עליהם בערב שבת, יהפוך את 

 יגיע לכל מקום בשקיות.  השקיות כך שהעירוי
 

מים רותחים מכלי ראשון בערב שבת באופן שבשעת  תמצית תה שהתבשלה בישול גמור מערב שבת, או ֶׁשֵעָרה עליה
העירוי ערבב את העלים או את שקיות התה, ונגמרו מי התמצית בשבת, מותר לערות בשבת מים רותחים מכלי ראשון על 

אם העלים התבשלו בישול גמור מערב שבת ומי התמצית נגמר, דין העלים  הערה:כבר התבשלו. העלים או על שקיות התה, מכיוון ש
כדבר יבש, שאין בישול אחר בישול, ומותר לערות מכלי ראשון בשבת עליהם. אולם אם לא בישל את עלי התה בכלי ראשון אלא רק עירה 

מכלי ראשון בשבת, וכמ"ש ה'פרי מגדים' (סימן רנג א"א ס"ק מא), מכיוון  עליהם רותחים ולא היפך בשעת העירוי, אסור לחזור ולערות עליהם
שהעירוי מערב שבת לא בישל אלא את העלים העליונים, ופעמים שעלי התה התחתונים נהפכים לעליונים, ועתה כשמערה בשבת הוא מבשל 

"ח סימן לא). אולם, אם רק עירה עליהם מכלי ראשון אותם. כך פסק הראש"ל בשו"ת 'יביע אומר' ח"י (סימן כד). כך גם כתב בחי"א (חאו
בע"ש, לא נכון לערות עליהם שוב בשבת, שהרי עירוי מבשל כדי קליפה, ושמא עתה יבשל את הצד האחר. מכ"ש לגבי שקיות תה, שהשקית 

 עצמה היא כדי קליפה, ונמצא שעלי התה שבתוך השקית לא התבשלו כלל מערב שבת.
 

הראש"ל בשו"ת יביע אומר  מקורות:ם על עלי תה מבושלים, אפילו אם יש בהם מיעוט מי תה צוננים. מותר לערות מים רותחי
ח"ז (חאו"ח סימן מב אות ז) כתב וז"ל: אם יש רוטב מעט ורובו יבש, על פי רוב הוי מצטמק ורע לו, שהלחלוחית המועטת מתאדה ומתייבשת. 

ספק אם הלכה כמ"ד שאין בישול אחר בישול בלח. אם אפילו תרצה  -שר לצרף ספק ספיקאלכן ס"ל למרן להתיר במיעוטו רוטב. עכ"ל. עוד אפ
לומר שהלכה כדבריו, שמא הלכה כמ"ד שעירוי דינו ככלי שני, או כמ"ד דאמרינן תתאה גבר אפילו במים צוננים מועטים. הובא בספר 'הליכות 

 "ח סימן נד) שכתב להקל.עולם' ח"ד (פרשת בא הי"ז). ע"ע בשו"ת 'ברכת יהודה' ח"ז (או
 

 משנה ברורה (סימן שיח ס"ק לט), ושער הציון (אותיות נה, נו). מקורות:אסור לערות בשבת מכלי ראשון על עלי תה שלא התבשלו. 
כמו כן אסור לשים עלי תה או שקית תה בכוס ולערות עליה מים רותחים מכיוון שעירוי מבשל כדי קליפה. לכן מי שרוצה 

 מצית תה בשבת, יעֶרה על עלי התה מּכלי שני.הבא להכין ת
 

אותה בכלי, אפילו אם היא הצטננה, מותר להניח אותה בשבת על  תמצית תה, שהתבשלה בישול גמור מערב שבת ונתנו
תבוא עליו הברכה. אבל אם התמצית לא התבשלה בישול גמור  -גבי מיחם, במקום שתגיע בו לחום שהיד סולדת. והמחמיר

ה'בית יוסף' (או"ח סימן שיח) במצטמק ורע לו אין בישול  מקורות:ל הדעות, אסור להניח אותה על גבי מיחם בשבת. מערב שבת, לכ
שבת (ח"א עמוד פג) שכתב, אף כשיש ספק אם  -אחר בישול אף בלח שנצטנן. כך מתבאר מדברי השו"ע (שם ס"ח). ע"ע חזון עובדיה

כה. ע"ש. אולם דעת המשנה ברורה (סימן שיח ס"ק כה, סב) לאסור. ראה עוד בספר הליכות מותר. והמחמיר תבוא עליו הבר -מצטמק ורע לו
 שבת ח"ב (עמוד תכז).

 
 

להלן סיפור מופלא שסיפר הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל על אביו הנדיב רבי יעקב זצ"ל. ניתן ללמוד מסיפור זה עד כמה יש 
לבטוח אך ורק בבורא עולם. אביו הגדול יעץ לעולה אחר במה כדאי לו לעסוק. למרות שבמקרה זה, אם אותו עולה ישמע לו, 
יהיה זה לכאורה 'על חשבונו' ואביו יפגע. אביו ידע בבירור שפחות קונים יגיעו אליו. לא רק זאת אלא אביו ממש 'לחץ' על 

עשה זה הוא הראה שהוא בוטח אך ורק בבורא עולם. הוא ידע בבירור שאת השני שישמע לדעתו ויסכים לעשות זאת. במ
 פרנסתו הוא מקבל רק מה' יתברך ולא חלילה מידי בשר ודם: 

 

לאחר השואה היה מקום לקליטת עולים ליד בית הכנסת. אחד העולים התגורר בחו"ל בעיירה שלנו והיתה לו שם חנות 
א קיבל אותו בחביבות ובשמחה. אבא התעניין במצבו ובמצב בני משפחתו. אחד עורות. כאבא פגש באותו עולה ברחוב, הו

הנושאים, שאבא שאל את אותו עולה, היה לגבי פרנסתו. הוא אמר לאבא שעדיין אינו יודע ממה יתפרנס. אבא הציע לו: 
מתחרה שלך. הרי יש אני לא רוצה להשיג את גבולך ולהיות ה". הוא טען: "תפתח חנות עורות ליד חנות העורות שלי"

אדרבה, היכן שיש יותר ". אבא השיב לו בטוב ליבו: "לך חנות עורות. אם אעשה כן, אגרום שפחות קונים יכנסו אליך
 ".  חנויות, זה יותר טוב. כמו בשוק שאנשים רבים באים לקנות

 

ירות לחנות אבא לא הסתפק בעיצה בלבד, אלא אף הציע לו עזרה ממשית שישלם לו במשך שנה את דמי השכ
הוא לא הסכים לפתוח את החנות, מחשש שיורד בזה לחייו  שיפתח... בהמשך כשירווח לו, יחזיר בתשלומים את הכסף.

(הוא לא  אך אבא לא הירפה ונסע אליו שלוש פעמים באותו יום וממש התחנן בפניו, שיפתח חנות עורות....של אבא. 
 להיות עשיר גדול בס"ד).הסכים. אולם הוא פתח לבסוף חנות מצבות והפך 
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
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. עוד כשהיה ברחם אימו )1865(נולד בחודש אלול ה'תרכ"ה  -הגאון הרב דוד בהר"ן זצ"ל
אביו ידע כי לגדולות נוצר. אביו הירבה בתפילות, תחנונים ואמירת פרקי תהילים. בברית 

ה. כעבור שבועיים מלידתו, אביו חלה במגיפת החולירע נקרא דוד על שם דוד המלך ע"
 עולמו. -שפרצה אז בירושלים. אביו התבקש לבית

 

מצווה דרש חידושים נפלאים -בילדותו למד אצל מלמדים פרטיים ולא בת"ת. בסעודת הבר
במשך כמה שעות. אחד מהנוכחים בסעודה היה הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר. הוא התפעל 

ואמר לו: "אתה תהיה החתן של בתי שרה". עוד באותו ערב ערכו את  מאוד מהדרשה
התנאים. למד בישיבת 'עץ חיים' בשנות בחרותו. עסק בתורה הקדושה יום ולילה עד שנודע 

 לת"ח מופלג.
 

הודיעו מטעם מרן המהרי"ל דיסקין מבריסק זיע"א, כי הוא מתכוון  )1894(בשנת ה'תרנ"ד 
רכים המצויינים בירושלים. רבינו היה אחד מהאברכים שנבחרו, לפתוח ישיבה עבור טובי האב

אולם הוא לא חפץ להחליף את מקום תלמודו. הגאון ר' שמואל סלאנט עמד בראש ישיבת 'עץ 
חיים'. הגאון הפציר בו שיסכים ללמוד בישיבת המהרי"ל דיסקין. כך נוסדה ישיבת 'אהל משה' 

 נו. עם עשרה אברכים מצויינים שבראשם היה רבי
 

שקידתו היתה מופלאה. כל לילה, אחרי תיקון חצות שעשה בדמעות שליש על חורבן הבית, 
היה בא לביה"כ ולומד עד תפילת ערבית ללא הפסקה. בדרך לישיבה ולכל מקום שהלך 
שפתיו היו דובבות תורה. הירבה בתעניות חלום מכיוון שחלומותיו היו מתקיימים. נפטר ביום 

 הזיתים בחלקת הנביאים בירושלים.-שנים. ציונו בהר 79-. חי כ)1946(שבת, כ"ז אב ה'תש"ו 
 

(בת ר' משה ריבלין שהיה מנהיג האשכנזים לאה -מרת מינה אימו:ר' נחום לוי משאדיק.  אביו:
 שנים). 16עקיבא יוסף שלזינגר. התחתן כשהיה כבן  (בת הגאון ר'מרת שרה  אשתו: בירושלים).
  (אחיו למחצה, בנו הגדול של אביו מאשתו הראשונה),זלמן בהר"ן הגאונים ר' שלמה  מרבותיו:

 ר' משה יהושע יהודה לייב דיסקין,  (ה'אמרי בינה'. ראב"ד האשכנזים בירושלים),ר' מאיר אוירבך 
 ר' יצחק ירוחם דיסקין, ר' שמואל סלאנט. 

 

 האריז"ל), למדו ביחד את כתבי  -(ה'לשם שבו ואחלמה'המקובלים ר' שלמה אלישיב  חברותות:
 ר' מרדכי דוד לוין, האריז"ל),  לקבלת אנציקלופדיה (מח"ס 'יד אליהו', מפתחר' אליהו דוד סלוטקי 

 פרנקנטל. -ר' משה שוחט (החלבן משערי חסד),ר' בצלאל גולדשטיין 
יאל ר' אברהם חיים נאה, ר' שלמה זלמן אוירבאך, ר' שריה דבליצקי, ר' שמואל אוירבאך, ר' שלמה יחהגאונים  מתלמידיו:

(נפטר יחיאל  תרצ"ט),-(נרצח במאורעות תרצ"ור' נחום וייספיש הי"ד  (נפטר בחיי אביו),שלמה זלמן וייספיש  מילדיו:פרידמן. 
 רב קהילת הפרושים בירושלים). -(נישאה לר' משה פרידמן מרת חיה יוכבד חיקה  בתו: בצעירותו).

תורנית, בצדקותו ובקדושתו המופלגת. ביחוד בדקדוק המצוות ושמירת ההלכה עד בינו נודע בירושלים של מעלה בהיקף גדלותו וגאונותו הר
כדי מסירות נפש ממש. למרות צניעותו המופלגת שמו יצא לתהילה כשולחן ערוך חי, כעמוד ההוראה וכדמות עילאית הראוי לחיקוי. אישיותו 

". אחד כל הרואה את דוד נזכר בהלכהממליצים אודותיו: "הקורנת השפיעה רבות על דמותם של בני ירושלים המדקדקים בהלכה, שהיו 
 מצאצאיו סיפר את הסיפור המפעים הבא:

 

בשנותיו האחרונות רבי דוד התגורר בשכונת 'שערי חסד', בבית בתו הרבנית חיה יוכבד [חיקה] פרידמן ע"ה. היא התאלמנה בצעירותה 
משכים קום לאמירת 'תיקון חצות'. לאחר מכן עסק בתורה עד כשעה וחצי לפני זמן מבעלה הגאון רבי משה פרידמן זצ"ל. רבינו היה מדי לילה 

 ותיקין. 
 

כשהגיע הזמן צעד לאיטו פסיעה אחר פסיעה לעבר בית הכנסת 'הגר"א' בשכונה. שם למד חברותא עם אחד מתלמידי החכמים החשובים 
תר. היא הקפידה לקום באשמורת הבוקר, להכין עבורו כוס קפה מהביל שבשכונה. בתו, הרבנית פרידמן, נהגה בו כיבוד אב באופן מהודר ביו

 כדי שיחמם בו את ליבו. רבי דוד היה משיב בו את נפשו ומזדרז ללכת לבית הכנסת.
 

באחד הלילות, רבי דוד הגיע לבית הכנסת. דקות אחדות לאחר שהתחיל ללמוד עם החברותא, פנה אליו במפתיע וביקש את מחילתו על כך 
א נאלץ כעת לעצור ולשוב בדחיפות לביתו כי שכח דבר מה... בהתחלה החברותא ניסה לעצור בעדו, מכיוון שידע כי רבינו יאלץ להתאמץ שהו

הכנסת, הציבור כבר עמד להתפלל. למרות שלא -מאוד כדי לחזור לביתו וזה יקח זמן רב. אך רבי דוד היה החלטי בדעתו. כשרבינו שב לבית
 חוק לימודו כמדי יום, ניכרה על פניו ארשת של שביעות רצון.הספיק להשלים את 

 

החברותא שהכיר את הליכותיו של רבי דוד, ידע כי כל מעשיו מונהגים בדקדוק על פי דעת תורה והלכה. הוא הסתקרן מאוד לדעת איזה דבר 
רבינו סירב לספר. רק לאחר הפצרות מרובות,  חשוב היה יכול לגרום לרבי דוד לנטוש אותו כך באמצע הלימוד ולבטל את לימודם הקבוע.

 נענה ואמר: 
 

"ודאי ידוע לך כי כיום אני מתגורר בביתה של בתי האלמנה. היום שכחתי לשטוף את הכוס שבה שתיתי קפה לפני שיצאתי מהבית. חששתי 
רתי על עקבותי לשטוף את הכוס כי עד שאשוב מתפילת שחרית, שארית הקפה תתייבש, והדבר יקשה על בתי לשטוף את הכוס. לכן חז

 כשהשארית עדיין רכה...". 
 

אך בכל זאת, היא "נכון!", רבי דוד אמר, " -החברותא עמד נדהם ותמה: "אינני מבין, הרי זו בתך. היא בוודאי תמחל לך על כך בלב שלם!"
ומחושב מאוד. מכיריו העידו עליו כי מיום מרעיש! הרי כל רגע של ביטול תורה אצל רבי דוד היה נורא. זמנו היה מדוקדק ". אלמנה!

עומדו על דעתו הוא לא ביזבז רגע אחד מזמנו שלא ניצל עד תום. אולם כדי לא להטריח אלמנה בצער כה מועט, שאין ספק שלא היתה 
 (מעובד מתוך 'אוצרותיהם אמלא') מקפידה על כך, הקדיש לזה קרוב לשעה...

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"לזצ "ןְּבָהרָ ד ָדוִ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו –ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   



 

 

  
 

 

המזון׳ כפרויקט אישי. הוא, רעייתו, הילדים הגדולים 
כולם התחילו לברך ברכת המזון בכוונה גדולה  -והקטנים

 מתוך הברכון, בוטחים בבורא עולם הזן והמפרנס...
 

משטרה גדולה,  בעיר דנוור שבקולורדו נמצאת תחנת
במבנה גדול ומרווח מחוץ לעיר. ביום מן הימים, מפקד 

 המשטרה החליט להרחיב את התחנה. 
 

לצורך כך הוא היה צריך לרכוש את חלקת האדמה 
הסמוכה. הוא חשב לתומו, שהשטחים מסביב אינם שווים 
יותר מדי, הם הרי נמצאים מחוץ לעיר, אין שם מגורים או 

 שוממות... חקלאות, רק חלקות אדמה
 

בירור קצר העלה, שהשטח שהוא חושק בו שייך ליהודי 
יורק. הוא ירש מאביו את השטח לפני -המתגורר בניו

כעשרים שנה. באותה התקופה האב רכש את השטח 
בפרוטות ממישהו, שהבטיח לו שעל השטח יבנו עולם 

 ומלואו. 
 

למעשה השטח היה מחוץ לעיר. שטח הררי קשה. כמעט 
וה כלום. הרב ק., בעל השטח, כלל לא הביע בו ולא היה שו

 עניין... 
 

כשהרב ק. הבין, שמשטרת דנוור מתעניינת בשטח שלו, 
חשב: "אם הם התאמצו למצוא אותי: את שמי, כתובתי 

כנראה שהשטח חשוב להם מאוד". הוא  -והטלפון שלי 
התחיל במשא ומתן קשוח מול המשטרה שביקשה לרכוש 

 את השטח... 
 

ומתן מייגע, במהלכו הרב ק. העלה את מחיר  בתום משא
הקרקע, נחתמה העסקה. מפקד המשטרה הסכים לשלם 
כמעט כל הון. הוא הרי לא מממן את העסקה מכיסו 

 הפרטי... 
 

הרב ק. הבין שהמפקד מאוד רוצה את השטח. הוא הצליח 
לגרום לו לשלם בגינו מיליוני דולרים, שעברו בו ביום 

 א התעשר בבת אחת!לחשבונו של הרב ק. הו
 

כל מה שנדרש מהרב ק. היה למהר אל סניף הבנק הקרוב, 
להפריש לבנק כמה עשרות אלפי דולרים מסכום העתק 
שקיבל ולסיים עם המשכנתא שלו אחת ולתמיד. הבית שלו 

 ואין לבנק כל אחיזה בו!  -
 

עד היום, אם תפגשו את אחד מבני משפחת ק., תראו 
וונה עילאית, מתוך ברכון, שהוא מברך ברכת המזון בכ
 אל תתפלאו.  -אומר כל מילה בדקדוק ובדבקות

 

הרי הם ראו בעיניהם את ישועת ה'. כיצד ברכת המזון 
בכוונה הפכה את מצבם הכלכלי מהקצה אל הקצה. כיצד 
אביהם הפך מאדם שהיה חייב לבנק עשרות אלפי דולרים 

ת נאות לבעלים של נכסים רבים. מספרים עליו, שיש לו מניו
 באותו בנק שעד לא מכבר איים ליטול ממנו את ביתו...

ליאל רבינוביץ'. להלן סיפור מופלא, שסיפר הגה"צ רבי גמ
הרב שמע אותו מפי בעל המעשה ומעובד מתוך 'פניני פרשת 
השבוע' של הרה"ג ר' אשר קובלסקי. יש בו כדי ללמדנו, כי 
אדם שמברך ברכת המזון מתוך הסידור מילה במילה, 
מובטח לו שמזונותיו לא יחסרו לו לעולם. להלן הסיפור 

 המופלא:
 

תה של משפחת ק. המכתב, שהגיע באותו יום חורפי לבי
יורק, הנוסח החריף והמאיים, לא הפתיע -פארק שבניו-בבורו

איש. הרב ק. ידע שהוא יקבל את המכתב ביום מן הימים. 
הוא רק לא ידע מתי. הוא לא פרע את תשלומי המשכנתא 
במשך מספר חודשים. הוא העריך כי בעוד זמן קצר הבנק 

 יתחיל לנקוט צעדים נגדו...
 

ח  ברור היטב כי זו התראה אחרונה לפני היה כתוב בניסו
נקיטת הליכים משפטיים, בגין יתרת חוב של המשכנתא. אין 
בכיסו סנט אחד. לא ירחק היום, והבנק ישליך אותו ואת 

 משפחתו מהבית. 
 

הוא ניסה להסתדר איכשהו, אבל הימים חולפים ואין 'אור 
בקצה המנהרה'. תקופה קצרה נוספת חלפה. הגיע מכתב 

ף והפעם היה חתום עליו רשם ההוצאה לפועל. "אם תוך נוס
תשעים יום לא יסולק החוב לבנק במלואו, יהיה עליך לפנות 

 את הבית באופן מיָדי!", נכתב.
 

הרב ק. לא ידע את נפשו. יש לו משפחה ברוכת ילדים ב"ה. 
הוא עשה כל מה שביכולתו, אבל הוא לא הצליח להתמודד 

ו, כשחוב המשכנתא עומד על עם ההוצאות הגדולות. עכשי
עשרות אלפי דולרים, איש גם לא יסכים להלוות לו כסף. האם 
בעוד שלושה חודשים בני משפחתו ימצאו את עצמם ברחוב, 

 ללא קורת גג לראשם?!
 

לאחר מספר לילות ללא שינה, הוא שיתף בדאגתו את אחד 
מחבריו הקרובים. ליבו של החבר התנפץ לרסיסים מכאב. 

כול לעזור לך בכסף. אך אני יכול לעזור לך במשהו "אינני י
אחר, לא פחות חשוב", אמר והוציא את הספר 'משנה ברורה' 

 מהארון...
 

"בהלכות ברכת המזון סימן קפ"ה, ה'משנה ברורה' מביא את 
הזהיר בברכת דברי הב"ח, המצטט את דברי ספר החינוך: ׳

הר לברך המדקדק ייז לא יחסרו מזונותיו כל ימיו. -המזון 
 לכתחילה מתוך הספר ולא בעל פה!׳ 

 

החבר הציע לרב ק.: "לדעתי, תאמץ את זה. אתה ומשפחתך 
תברכו ברכת המזון כראוי, מתוך סידור, באופן מהודר ביותר. 

 זה בוודאי יועיל!". -אם ה'חינוך' הבטיח 
 

הרב ק. שמע ושב הביתה בצעדים קלים מהרגיל. הוא כינס 
בפניהם את דברי ה׳חינוך׳. הוא חילק את בני משפחתו וציטט 

להם ברכונים מהודרים. כל המשפחה לקחה את ׳ברכת 

 ןַהָּמזֹות ִּבְרּכַ ת ְזכּו

    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 גרשון בן שלמה יחזקאלחיים משה 
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

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

מסודי בת חביבה ע"ה            ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                
   אסתר בת גולה גאולה ע"ה           ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה
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  ""עקבעקב""פרשת פרשת  
  .פרטית בצל הקורונהשגחה  ה].יב, י[ "ללכת בכל דרכיו"

מה הוא גומל חסדים אף אתה היה גומל חסדים , מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא חנון אף אתה היה חנון
 :).ג"האלשיך הקדוש על פי הגמרא בשבת קל(

                   , שבאמריקה' מונסי'נו התרחש בעיר הסיפור המדהים שלפני: א"ג רבי מנחם שטיין שליט"סיפר הרה
                   , היא זכתה לארבעה ילדים משלה. העושה שליחות עצומה בחייה, אצל אשה צדקת ובעלת חסד

  . שהוריהם אינם מסוגלים לטפל בהם והיא מגדלת אותם בביתה במסירות ובאהבה', ילדי אומנה'ועוד שני 
.  בבית האשה שיחת טלפון ממשרד הרווחההתקבלה, טרם התפרצות נגיף הקורונה בעולם, פ"בחודש טבת תש

הסובלת מבעיות , ישנה תינוקת שנולדה זה עתה: "הפקידה פתחה וביקשה את עזרתה במקרה מיוחד במינו
והוריה אינם מסוגלים לגדלה במצב , לנשום בכוחות עצמה, היא מתקשה לאכול לבד; בריאותיות קשות במיוחד

  ...". עד שהוריה יתאוששואנו מחפשים משפחה שתוכל לגדל אותה. הזה
על התינוקת לעבור סידרת בדיקות בכל , זו משימה לא פשוטה ומורכבת מאוד: "הפקידה ממשרד הרווחה המשיכה

כמובן שתקבלי את כל . ויש לחברה למכשירי הזנה שיעבירו לגופה את המזון במשך כל כמה שעות ביממה, יום
ם ואחיות שיסבירו לך כיצד עובדים עם כל המכשירים ואף ילוו ותעברי הכשרה על ידי צוות רופאי, הציוד הנדרש

  ".אותך בתקופה זו
, להקצות חדר נפרד לתינוקת, בביתה הקטן' בית חולים'אין זה פשוט לפתוח , היה לה קשה מאוד. האשה סירבה

  . הדבר דורש כוחות נפש וגוף עצומים. לטפל בה במשך כל שעות היממה
למרבה הצער עדיין לא : "הפקידה סיפרה. קבלת טלפון נוסף מגורמי הרווחההיא מ, אמנם לאחר כמה ימים

אנו מתחננים שוב , כיון שאנו מכירים את טוב ליבך החם והרחב; נמצאה משפחה שמוכנה לאמץ את הילדה
  ...". שתואילי לקחת את התינוקת

רופאים ואחיות תדרכו אותה כיצד להתנהג ומה . הוכשר בביתה חדר רפואי עם כל המכשור הנצרך .היא מסכימה
', ילדי אומנה'ועוד שלושה , ארבעת ילדיה; כעת משפחתה התרחבה. והם דאגו להגיע לביקורת בכל יום, לעשות

  . השניים הקבועים ועוד תינוקת שהתווספה למשפחה
             , נגיף הקורונה מתחיל להתפשט בעולם, בינתיים. ירות נפש בתינוקתחולפים שלושה חודשים של טיפול במס

  . ומגיע אף למונסי ומכה קשות בקהילות היהודיות
  ! היא חלתה בנגיף הקטלני...מודיעים לה ש, לאחר בדיקה קצרה. האשה חשה שלא בטוב, פ"בערב פסח תש

  . ל"לים ועשרות נפטרים מידי יום רחבינתיים במונסי אלפי חו. מצבה מתחיל להתדרדר למצב בינוני עד קשה
אלא ששם מודיעים לה שבית החולים , היא מובהלת באמבולנס לבית החולים. מצבה של האשה מוסיף ומתדרדר

 קורסת 2020ב הגדולה של "ארה! ורבים ממתינים בתור, כל מכונות ההנשמה תפוסות. אין מקום. בקריסה
  ... ןומתרסקת אל מול נגיף קטנטן שאינו נראה לעי

  ...היא חשה שהקץ הולך וקרב. ומתקשה מאוד מאוד בנשימתה, האשה מוחזרת לביתה במצה קשה
הרי יש לתינוקת מכונת הנשמה שהיא משתמשת בה רק ; היא נזכרת בתינוקת החולה שהיא קיבלה לאימוץ, ואז

ר גורם לה להקלה והדב, האשה מתחברת אל המכונה בשעות שהתינוקת אינה משתמשת בה... שעות בודדות ביום
  !היא מצליחה להבריא לחלוטין, פ"בתחילת חודש אייר תש! מצבה מתחיל להתייצב. אדירה

עכשיו הם . ד"הורי התינוקת התאוששו בס: "הם מודיעים לה. אייר מקבלת האשה טלפון מגורמי הרווחה' ז- ב
  ". מעוניינים לקבל את התינוקת בחזרה

המהול ברגשות געגועים לתינוקת , בכי של הודאה לבורא. צה בבכיפר, שכה נקשרה לתינוקת, האשה ההמומה
ערכו בני המשפחה מסיבת הודייה ומסיבת ' בהר בחוקותי' בשבת .ולמצות גידולה שהצילה את חייה, המיוחדת

: ילדיהאמרה האשה בהתרגשות ל, לאחר הודאה נרגשת לבוראה. פרידה מהתינוקת שהצילה את חיי האמא
לולי הייתי ... ולבסוף התברר שהיא זו שהצילה אותי, טעיתי לחשוב שאני זו שמגדלת ומצילה את התינוקת"

הבה נזכור שכל מה שאדם ... וקרוב לוודאי שלא הייתי בין החיים, לא היה בביתנו מכשיר הנשמה, מאמצת אותה
  .)אחת שאלתי( "! לעצמו הוא עושה- עושה 

  .הוא הנותן לך כח לעשות חייל]. יט, יא ["ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם"
כדי שלבנים , עובדים בפרך. כדי שהבנים יישנו טוב, הם ערים בלילות. לעתיד בניהם, מדרך הטבע, הורים דואגים
  ...יה חסרי דאגהכדי שבניהם יה, דואגים. תהיה רווחה

  !לא היה גבול לכיבוד ההורים. לא היה קץ להכרת תודתם, אילו ידעו הבנים להוקיר זאת
חובת דאגה הן ! הרי אין דבר שאינו כתוב בה. מעוגנת גם בתורה הקדושה, דאגה זו של ההורים לעתיד בניהם

  . אומנותוללמדו, האב חייב ללמד את בנו תורה: והן לעתידם הכלכלי, לעתידם הרוחני

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

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

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



           , "דתם אותם את בניכם לדבר בםמיול: "בפסוק בפרשתנו, בעוד שהחובה ללמדו תורה כתובה בפירוש: אך מעניין הדבר
כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב : "ונסמכת לחובה ללמדו תורה, הרי החובה ללמדו אומנות נלמדת מפסוק בספר קהלת

  !מצוות ולמורשת האבותטפלה היא לחובת החינוך לתורה ול". ללמדו אומנות
מעטים האנשים שהכשרתם המקצועית בנערותם : הבה נתבונן בנו ובמכרינו ונהיה כנים עם עצמנו. התשובה פשוטה ?ומדוע

               , בשנות העמידה, ורוב האנשים המבוססים. לטוב ולרע, החיים חזקים מאיתנו. הביאה להם את פרנסתם בבגרותם
                     , הזדמנויות ניקרו לפניהם, הם יודו שהחיים סחפו אותם.  שהם עתהיאמרו לכם שלא חלמו בנערותם להיות מה

השמר לך פן " :מלבד האמת הצרופה הכתובה בפרשתנו, ינמקו זאת בכל התבטאויות. הכישרון עמד להם, המזל שיחק להם
וכל אשר לך , לךוכסף וזהב ירבה , צאנך ירביוןובקרך ו,  ובתים טובים תבנה וישבת,פן תאכל ושבעת... אלקיך' תשכח את ה

  !"כי הוא הנותן לך כח לעשות חייל, אלקיך' כרת את הז ו–ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה ... ירבה
  ! בראש השנה–ובפרטות . לפני הלידה, באופן כללי. נגזר ממרום!  משמים הוא–כי העושר 

, לידיעותיו התורניות, למידותיו הטובות, ו לדאוג לבניין אישיותו עלי–לעזור לו לבנות את עתידו , אם האב רוצה להועיל לבנו
: זו מטרתנו וזה תפקידנו וייעודינו, כי זה ורק זה בידינו. ולתורתו' להמשך שושלת הזהב של הנאמנות לה. ליראת השמים שלו

  "! חוץ מיראת שמים–הכל בידי שמים "
, "יבורך מפי עליון" .שיצליח בלימודיו, עומד לעלות לחטיבת הבינייםבנו . ביקש ברכה, אב בא עם בנו אל הרב: ומעשה שהיה

אין רצוני ", אמר האב, "רחבה, רצוני שילמד השכלה כללית" ."?ולא מתיבתא תורנית, אבל מדוע חטיבת ביניים", אמר הרב
 ,שנית .רניים מוגברים וגם לימודים תו–במתיבתא לומדים את כל לימודי החול , ראשית: "ענה הרב ואמר... "שיהיה לאברך

אין אלימות ואפילו , אין סמים, אבל במתיבתא אין מתירנות, איני רוצה לדבר בהכללות. והחברה, אין להשוות את האווירה
                     . באו רבים להתברך, כשהייתי באמריקה לביקור.  אגלה לך סוד–לאברך ' חלילה'ואשר לפחדך שיהיה  .לא קללות ונאצות

 משרתים כפקידים –שכל בעלי הדיפלומות וההשכלה הבכירה , והתברר לי. עורכי דין, רואי חשבון, ביניהם כלכלנים בכירים
  "...שאין להם כל השכלה פורמלית, מטעם המיליונרים הכבדים

                     . חסכתי ממך מאומהלא , הכל נתתי לך, בתי היקרה: "לפני החופה, על האם שאמרה לבתה, וידוע הסיפור המרגש
  "...טיפת מזל: אלא רק להתפלל עבורך עליו, ת לךרק דבר אחד לא אוכל לת

  !יתוגמל מן השמים בשפע של מזל, ומי ששולח את בנו לחינוך תורני. בידי שמים הוא, והמזל
שכל העוסק בתורה , בנביאים ומשולש בכתובים) כתוב בשנית(דבר זה כתוב בתורה ושנוי , אמר רבי יהושע בן לוי: זהו שאמרו

למען תשכילו את כל אשר , ועשיתם אותם) התורה(ושמרתם את דברי הברית הזאת "דכתיב , תוב בתורהכ. נכסיו מצליחין לו
 –כל הכתוב בו בו יומם ולילה למען תשמור לעשות כלא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית : "דכתיב, שנוי בנביאים ".ןותעש

              –חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה '  בתורת הכי אם: "דכתיב, משולש בכתובים ".כי אז תצליח את  דרכך ואז תשכיל
  .)מעיין השבוע( "!וכל אשר יעשה יצליח, אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול, והיה כעץ שתול על פלגי מים

  .וגעהמנבית ]. כה, יא[ "פחדכם ומוראכםם"
  .)י"רש(בקרובים ומורא ברחוקים פחד 

יהודי בשם ראובן דר  :פ"לפנינו שאלה מרתקת שהתעוררה בימי תחילת התפשטות נגיף הקורונה בארצנו הקדושה בשנת תש
בעיקר כאשר מידי יום הגיעו ידיעות , האיש ואשתו היו מבוהלים בכל התקופה. בה היה שיא של נדבקי קורונה, בעיר פלונית

  . ולא יצאו כלל ממפתן ביתם, בני הזוג היו נתונים בחרדה ופאניקה תמידית. על שכנים ומכרים שנדבקו בנגיף
, בו יוכלו לעבור את התקופה ברוגע ושלוה, לעזוב את העיר לזמן מה ולנוס למקום רחוקהחליטו שהגיע הזמן , באחד הימים

  . מבלי לחיות תחת דאגה ופחד מחשש ההידבקות
                  . וסיפר שמחפש בדחיפות להימלט מעירו בשל המצב, בעל דירת קיט בעיר הקודש צפת, ראובן התקשר אל שמעון

  . יים סיכמו על שכירות הדירה למשך שבועייםוהשנ, הודיעו שמעון, "הדירה מתפנה מחר בבוקר"
ופתאום החלו להופיע , אך לא ארך הזמן. תחושה של חירות אפפה אותם, בני הזוג נשמו לרווחה עם היכנסם לדירה, ובכן

והתוצאה הותירה אותם מזועזעים , הם ערכו בדיקת קורונה... צינון ושיעול, כאב גרון, חום גבוה: בגופם תסמינים מחשידים
                , היו חולי קורונה, ששוכרי הבית ששהו בדירה לפניהם, מאוחר יותר התברר ! התברר שנדבקו בקורונה-ומבוהלים 

  . אך לא חיטא את כל המשטחים בחומר חיטוי, אומנם ניקה את הדירה, ושמעון המשכיר שלא היה מודע לכך
וכאן המשכיר תבע , רת הקיט ולשוב בחזרה לביתםראובן ואשתו עמדו לעזוב את די: עכשיו מתעורר לפנינו דין תורה מעניין

  .את מלוא תשלום שכירות דירתו
, וסביר להניח שנדבקנו מהחיידקים שנותרו בדירה, נכנסנו מיד אחרי השוכרים הקודמים שלך: "התרעם ראובן וטען כלפיו

שאנו בורחים , נו לך מפורשותוהרי אמר. ואת ידינו דאגנו לחטא בתכיפות, כי נזהרנו מאוד שלא לבוא במגע עם שום אדם
וכי לא שמעת את דברי המומחים שהנגיף יכול להישאר , וכיצד לא דאגת לחטא היטב את הדירה, מעירנו המלאה בקורונה
לפיכך , ולא דרשת שאדאג לחטא את הדירה, לא התנת את השכירות בכך: "כנגדו טוען המשכיר !".?זמן רב על משטחי ברזל

  !". ועליך לשלם את שכרילא תוכל לבטל את המקח 
  ? עם מי הדין

): ו"ב ס"רל' מ סי"ע חו"כפי שנפסק בשו(כלל גדול בידינו בדיני מקח טעות  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
הרי זה אינו , וכל שהסכימו עליו שאינו מום. מחזירים, כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה"

   ".על מנהג המדינה הוא סומך, תםשכל הנושא ונותן ס, אלא אם פירש, מחזיר בו
, הרי שהשכירות חלה, אם באותה עת לא התפרסם ברבים אודות חובת חיטוי הדירות לפני כניסת שוכרים חדשים, וממילא

או להתנות עם [היה עליו לחטא בעצמו את הדירה , ואם רצה השוכר להימנע מהידבקות. בדירה" מום"ואין זה נחשב שקיים 
  .ומשלא עשה כן אינו יכול לעכב את השכר המגיע למשכיר, ]ההמשכיר שיחטא אות

                     , במידה והסיפור התרחש באופן שכבר נקבעה התקנה המחייבת את משכירי דירות הקיט לחטא את דירתם, אומנם
             ,מכל מקום השכירות נחשבת למקח טעות, הגם שהשוכר אינו יכול להוכיח באופן ברור לחלוטין שנדבק כאן בדירהאזי 

. ובעליו הפושע מכניס אחרים לתוכו מבלי לחטאו כנדרש, כי אף אדם לא היה מוכן להיכנס לבית ששהו בו לפניו חולי קורונה
על מנת לכפר על , וי למשכיר לפייס את השוכר בתשלום כספי נאותרא, ואדרבה. ולכן באופן שכזה אין צריך לשלם למשכיר

  ). וגם ביטלו מקיום מצוות ומלימוד התורה(כך שהכניסו לבית עם חיידקים וגרם לו לצער נורא 
ם טרם וא, לא ישלם השוכר את דמי השכירות, אם התפרסמה תקנה המחייבת את המשכיר לחטא את הדירה :לסיכום

  .)אחת שאלתי( שלם ישלם, התפרסמה תקנה שכזו
 ,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 וליקהאליס בת ס 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"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"  לע     
 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: ניינים בהפצת העלוןלמעו



  

 

341



משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

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

45

45 45

3



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

   :  
     
     ,  

 

!      
     '  " :  

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

  ( "  "    )   
 ,         
  "    (  )  "   
     - "     

.          
     ,      
         
      ,    ,

       .     
        
          ,'  
     "   '   ,'  
  "       " " 

. "  ."  '   [  ]  
        
      .   "  
  ,      "   
     .     ,
         
  .    , "    
   "      

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

."  "  "  "   

8:54 : "  8:20 :  8:19 : -  8:17 :  :   7:10  7:17 : -  7:02  :   :     

 

 

"...    "
       : "       

    ,   (   "  )  "   
.      

              
     .        .   

.           .  
      ,        
    .         .   
  .        ,    

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

.   "

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

..."    "
    (   )   "  "

 : "     "       .
 . "           
 .           

.   ,         
           
 .         .
     .       
       .     
        ...     

....         
   " -   - "      "
         
        .    
          .  

."    '  "  " ..."  "
  



     
!  

  '   "  :  
( -  ) "     

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

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

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

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

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

.  

 

 

 
 
 
 
 

..."    "
 ,   - "      "    

    ,       
.      

 "  "  :           
       "  "   
      .      .  
 -     -      

...    "

...    
 "  "    "      

      :"  "   
  .      ,  "  ,   ,
  ,  "       .   

.           ,
       " :     
   ,       ,  " "
         ,    

"...       , "   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

"...  "
   "         

     !    " :   
 [.!      ] "...     

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

."     
 ,   "  :   "      

"...          
"   

       
!    

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

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

!        .
 ,(   "  )           ,
     ,        ,     

."     "
 "  "          (:  ) 
     " : "   ?    '      

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

 

 
 

 
 
.

...  
     

  ) "  '    
 ,    ( "   
   "  '  "  
       

.
    :    
       

?    "   
 " '    :   
   " :    
   ."    
      
      ,

!
    "  :   
   , "    
      ,

..." 



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

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

."    "  "  
    -     -  
       
   .     
   "     

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

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

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

.[     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

...  
 ,         

     ,  "     .   
:    .  

     ...      ,     "
     ...         ."  

.       .     ,  " "  
           ,

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

.   

       
!     

  ( -  )  "     "  :  
( -  ) "'     " :

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

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

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

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

 

 

 "
 
 
 
 '

 
 
 
 

 
 
 

 
 
.

...    
    

 "   '   "  "
       -
      (" ")

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

." "  
   ,      
    -    
       

...  
"  -  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

..."    "
   -  "  "    ,   

  .        "  
.       

  .         ,   
.        ,     

       ,    
    ...         
     .       

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

.      ."  
        ,    
      .    

.          
    ,     ,      

.           
 '  



 -    ,     
  ,      25  .  

!     :   .    
- '    ,       

!     '
     . -     
 ,     ,     -
 ,      .  
   ...        

 .       "   ?
  ? -        
   -   "      

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

...        
* * *

     .      
  .   '! -     ' '!   '

.'   '       
!   

    ,       ?
!      

 .         !  
        ,    

.  -  
          

.         .
* * *

      "   -   "
     !    ,   
 .     -      ,

.   -   
    ,   ,   
   .    "  -  " .
        ,   
  ) ?      .    

(...    
      ?    
         ,
        
         
   ,       .  
  ?    .   -   

      ,     
     ?   .    

...   " "   
    !     ?    

.
    .        
   "       
-      ,     
.     ,     .

* * *
-  .        
      ,       
         .   
 .  ,  ,  ,   ,    

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

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

!?          
     ," "    -

.
 .      -    ' '
   ,        
   -     .  
 ,    ,     .  
      ,    
  .   ?    !    

.     "   
-      , -    
     .     

.     '
        ,   
         

!         

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



כ"א אב תשפ"א | פרשת עקב | גליון 607

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות
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""אאוררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

צריך לתת ליבו 
על טובתו כי מה' 
היתה לו הטובה 
הזאת, ודבר זה 

יעירהו תמיד 
להכיר בוראו 
והשגחתו עליו



סידור משמיים

כשהסידור בידה חלפו כמה דקות, 
ומבלי משים ניתק הסידור הקטן 
מידי הילדה וצנח מטה – אל עבר 

היכל בית הכנסת 



אל תירא מהם 

העכבר שנלכדבוא יבוא ברינה נושא אלומותיו

ששאלההה: 

תשובהה:

2

רק כשתאמר בלבבך 
בכנות, שאינך יכול 
להורישם בדרך הטבע, 
רק אז – כלומר דווקא 
אז, לא תירא מהם, כי 
יושיעך ה'



שינה מתוקה

2

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

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

רבי יהודה פתיה זצ"ל

צדיק גוזר והקב"ה מקיים



 
                                                                                          בס"ד

 

 ברכת המזון בכוונה
 

אפילו  .התורה מחייבת אותנו לזכור את טובות ה' יתברך -וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל 
כמו שנאמר בפסוק  "הזה החילם ידי עשה לי את יש חשש גדול שהאדם יחשוב "כוחי ועוצזאת שהדבר נראה מוכרח, בכל 

 הכל בכוחו?לה ותולה תכחש קב"ה ומהאדם רואה את הברכה שמקבל מהשין איך יתכן הקודם. וצריך להב
כן אומרת לנו . לן, כי היו גבורים ואנשי חילשראל בכניסתם לארץ, נצחו במלחמה את מלכי כנעשעם י הרמב"ןמבאר 

 צריך לזכור שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים, ושם לא היה לנו כוח ולא עוצם יד כלל.התורה ש
שדבר זה צריך להיות קנין במחשבתו של האדם, ורק על ידי שהאדם נותן ללבו את טובות ה', כותב ש הקדו האור החייםו

, כמבואר בהמשך הפסוקים, יכול להינצל מתחבולות היצר הרע שדרכו להשכיח מהאדם את טובות ה' בכל מיני דרכים
 אחרי אלוהים אחרים.  להליכהגיע אפשר להשמשכחת ה' 
להרגשה שהכל מאתו יתברך, מבואר בפסוקים הקודמים שזה על ידי שמברך ברכת המזון בכוונה גדולה הדרך להגיע 

, כי כלולים ו של האדםא יש בה כוח לחולל מהפך בחיי, אלברכת המזון אינה עוד ברכת תודה על המזון שאכלנו ובשמחה.
 התורה וכן בנין ירושלים שממנו השפע והברכה. ,הברית ,ו לנו את המזון, שהם הארץ הטובהבה כל הדברים שהביא

טה, אולם כשהגיע לברכת המזון, בירך בכוונה מופלגת. היה פעם יהודי מבוגר שבכל התנהלותו התנהג בצורה מאוד פשו
אדם שלא כבש סקרנותו, ניגש אליו ושאלו: מהו סוד ההנהגה שלך? סיפר לו אותו יהודי: "הייתי ילד כבן שתיים עשרה 

רים, בחיידר בפולניה, כאשר יום אחד בא לחזק אותנו הגאון ר' מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, וכך הוא אמר לנו: "ילדים יק
האם אתם יודעים איזה אות אינה מופיעה בברכת המזון?", וכאן הוא הקריא מה שכתב ב"באר היטב" (או"ח סימן קפ"ה 
אות א') וז"ל: "מצאתי למה אין אות פ"א סופית (ף) בברכת המזון! לפי שכל מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין שולט בו 

ויין לו ברווח ובכבוד כל ימיו". אמר לנו המהר"ם שפירא זצ"ל שכל ילד יקבל לא חרון אף ולא שצף, ולא קצף, ומזונותיו מצ
עברו שנים ויום אחד מצאתי את  על עצמו בקבלה חזקה לברך ברכת המזון בכוונה. ותרויחו את הבטחת ה"באר היטב".

אותה שיחה נוראה של עצמי בשערי אושוויץ, במסדר הידוע לצד ימין ושמאל... מול הצורר הנאצי ימ"ש, לפתע נזכרתי ב
המהר"ם שפירא, ואמרתי לעצמי, זהו הגיע הזמן של פירעון הצ'ק. וכך מצאתי את עצמי מתפלל לבורא עולם: "רבונו של 
עולם יש לי הבטחה מה"באר היטב" שמי שמברך ברכת המזון בכוונה לא יהא לו צרות, אני מתחנן לפניך ריבונו של עולם 

ך כדי תפלה מורים לי עם האצבע לצד ימין. לאחר מכן הכריזו שכל אחד צריך לומר בפני תציל אותי מכל צרה וצוקה, ותו
הקצין באיזה תחום הוא מבין כדי לשבץ אותו בעבודה, ואני שהייתי בחור ישיבה בלא ידע באיזה מקצוע לא ידעתי מה 

רי פונה אליי ואומר לי: ור מאחלומר, וכך בעמדי בתור נשאתי תפלה נרגשת לבורא העולם. תוך כדי תפלה זה שעמד בתו
תגיד לקצין שאתה טבח ואני עוזר שלך, וכך מצאתי את עצמי כטבח במטבח של אושוויץ, בשעה שהאחרים נמקו ברעב 

 אני הייתי במטבח של אושוויץ עם כל האוכל...
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

דאגו שהילד יתחיל את שנת 
שטחי,  הלימודים בידע מסוים, ולּו

של החומר הנלמד. די בכך 
שתעברו אתו על הדף הראשון 
בגמרא, ותעיינו יחד בספרי 
הלימוד. זה יכול להוסיף לילד 

ויחסו  הרבה ביטחון להתחלה,
לחומר הלימודים יהיה הרבה יותר 

 (הרב חיים ולדר הי"ו).ידידותי. 

 חלוקת המלים באופן אחר
לדוגמא: על הפסוק "והבור ריק אין בו מים  חלוקת המלה לשניים.

 ויש, קרי ביה לאכול וישבוכה), רמזו -וישבו לאכול" (בראשית לז, כד
חלוקת (בני אדם). יש גם אפשרות של  לאכול(נחשים ועקרבים)  בו

. לדוגמא: על הפסוק "מי אפוא הוא הצד המלים באופן אחר מהכתוב
הו" (בראשית כז, לג), ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכ

כתב בתרגום יונתן שעשה מטעמים מבשר כלב. ע"ש. ורמז בבית 
תבוא  מכלב?! טרם" וגו', קרי ביה ְוֹאַכל מכל בטרםנאמן: "ואוכל 

 כבר בירכתי אותו. -ואברכהו 
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

 ,שעומדים לנו בכל דור ודור אחר החרבן עד היום ומפיחין בלבות העם זיקי הגאולה שלא יתייאשו ממנה למידי חכמיםאלמלא הת"
  ".לל העם ח"וכבר ח"ו אבדה התורה ונתבו ,ואלמלא השתדלותם להקמת התורה והפצתה בין גדיי הצאן

 )הנ"("מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק
 

  
 

   

 עקב
 

 עלון מס'
1097 

 

 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
 

 (ז. יב) והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה
אותיות שם הוי"ה ב"ה, לומר שאם תשמעו ותקיימו אפילו את המצוות שאדם דש  והיהנראה לי בס"ד לרמוז 

(שם הוי"ה  ה'בעקביו, אזי שם ה' יהיה בכם. אי נמי אפשר לפרש שאם תקיימו את המצוות הללו, אזי ינהג 
, ואת החסדהרומז למדת הרחמים) עמכם במדת הרחמים והחסד, וכמו שמסיים הפסוק ושמר ה' אלקיך וגו' 

 .(מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל) שהוא מדה כנגד מדה.
 

 ואבדתם מהרה וגו' (יא. יז)
כך העונש "ואבדתם"  נראה שזו מדה כנגד מדה, כמו שחטאתם "ועבדתם" אלהים אחרים (כמ"ש בפסוק הקודם),

לשון נופל על לשון. ומצינו שהקב"ה מעניש מדה כנגד מדה באופן שהלשון של העונש נופל על לשון העבירה,  -
במעשה המובא בשער המצוות (פרשת עקב) שאדם אחד חש בכאבי כתף, ובא לפני רבנו האר"י ז"ל וסיפר לו 

ו כאבים אלו לפי שקרא משניות בין מים אחרונים אודות הכאבים בכתפיו. אמר לו רבנו האר"י ז"ל שבאו ל
לברכת המזון, ועבר על מה שאמרו חז"ל: "תכף" לנטילה ברכה, כי תכ"ף וכת"ף אותן אותיות, לרמוז שמי שאינו 

 (חן בשפתותיך, כת"י). נזהר שלא לדבר בין מים אחרונים לברכת המזון, יהיו לו כאבים בכתף.
 

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 בצרה אנכי עמו

 
 
 

משתף "אתה יודע, אני שונא שאומרים לי 'גם אני'!" 
 .חברואת איש אחד 

 
 .גיב החבר בהזדהות "גם אני"מ"כן" 

* 
ממון לצדקה. יש גם זמנים  תמיד מתאפשר לתתלא 

כמו שבת ומועדי ישראל. אבל  -לתת ממון  אסורבהם 
כולנו יכולים ואף מחויבים לפייס בדברים ולתת את 

עידוד ופרגון, תקוה "נפשנו". הארת פנים, חיוך, 
  פעמים רבות שוים הרבה יותר מאשר ממון.

 
"כל : ע"ב) 'ט(בבא בתרא וכפי דברי הגמרא במסכת 

והמפייסו  ,מתברך בשש ברכות - הנותן פרוטה לעני
הפרוטה  מתברך באחת עשרה ברכות". - בדברים

בלבו של העני  ישארהפיוס אך , תתבזבז תוך זמן קצר
 לאורך זמן.

 
מצוי שבשעה שבא עני לבקש צדקה, בדיוק נמצא 
הנותן במצב רוח לא טוב, וכשנותן צדקה לעני, 
בפנים זועפות נותן לו, והעני מצטמק ורע לו, כי 

 חושב שעליו יזעפו פניו. 
 

זצ"ל בספרו "נחלת אבות"  יוסף משאששרבי  הגאון 
יפה שעל כך הזהיר הכתוב ) מפרש 68(חלק ב' עמ' 

 י) ,טודברים ( "לבבך בתתך לו נתון תתן לו ולא ירע"
אף אם רע לבבך על דבר אחר, מכל מקום "בתתך  -

 לו" תסתיר את הרע ותתן לו בסבר פנים יפות.
 

מאור בספרו "ל "זצ עובדיה יוסףרבנו  מרן  ובזה מפרש
) גם את המשך הציווי ז"דרושים, עמוד קצ" (ישראל
" פתוח תפתח את ידך לאמרעל כן אנכי מצוך שם: "

לו  יאמרלעני, וגם  יפתח ידו שגם), א"י(שם פסוק 
הוא שחוזר בעולם  גלגלשדברי פיוס ונחמה, 
 ומאשפות ירים אביון.

 
עם זאת, יש להדגיש כי לא תמיד זקוק העני להזדהות, 

 מצוקות עברו עליך שגם לו צריך לספרלא תמיד 
כל כך נורא, כאילו סבלו אינו  דומות, ולתת לו הרגשה

 הוא לפעמים גם עלי עברה כוס התרעלה".שכן "
פשוט רוצה שתאזין לו, שתחוש את מצוקתו, וכן, 

 שתדע כי הוא מסכן.
 

 הדבר האחרון שהוא רוצה שתגיד לו זה "גם אני"...
 
 הופיע!!!

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 ח"ב
 

 פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית
 עם פירושם ומקורותיהם יחד עם אוצר מליצות וביטויים לשימוש בכתיבה

 , סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים :הכתיבה סוגי בכל הדרכה כולל החדש הספר
 .ספרים וההדרת לאור ספר בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים, ביוגרפיות

 

 ניתן להשיג בחנויות הספרים
 052-7654216 -לבירורים , הפצה ראשית "אור החיים"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לברכות נהפכוש הקללות

 
 "ויען שמואל"קובץ 

 ). כ"דכמדי שנה, ביום ז"ך בתמוז, יום פקודתו של הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל, גם השנה יצא לאור ספר "ויען שמואל" (חלק 
 את הספר מעטרות תשובותיהם בהלכה של גדולי הדור הקודם נ"ע, וגדולי הדור הנוכחי יבלחט"א.

 03-5703074 ולזרעו לדוד בקרן או בישיבת כסא רחמים להשיג ניתן

 
 

כהנמן בבני ברק, נדמתה  תחנת האוטובוס ברחוב הרב
כפקעת עצבים, באותו מוצאי ראש השנה של שנת תשע"ז. 
למרות שהשעון הורה על השעה אחת וחצי בלילה, 

ק, עמדו "עיה כששים איש, טף ונשים מתושבי ירושלים
והמתינו עד בוש לאוטובוס שיובילם לציון ברנה. לא כך 

 ציפו לפתוח את השנה החדשה...
 

שבוששו  402 כך לקו הם ממתינים כבר למעלה משעתיים
חויה מפוקפקת זו, עמדה להוציאם . פעמי מרכבותיו לבוא

מדעתם. היאוש כמעט שאחז בהם, והם כבר החלו לחשוב 
כי ייאלצו להישאר כל הלילה ברחובה של עיר על טפם 

 ועל עולליהם.
 
נענו, ואף עסקני  לא האוטובוסים לחברת הטלפונים כל

 גברה, והסבלנות העייפות. שיעהציבור קצרה ידם מלהו
הנוסעים קיימו את "תחל שנה וברכותיה", במטר  .פקעה

 "ברכות" שהורעפו על חברת האוטובוסים...
 

 ותעבור הרנה. אוטובוס מתקרב מרחוק נראה ולפתע
 ...בא לבני ציון גואל שמא - בתחנה

 
כל העינים הופנו בדריכות ובתקוה לעבר מספר האוטובוס, 

 נושא את התאכזבו לראות שהאוטובוס, באך משזה התקר
 ...רחובות לעיר וכיוון נסיעתו, 318 המספר

 
כשעצר האוטובוס בתחנה, הבחינו הממתינים כי 

 וקרא, הדלת את פתח מנוסעים. הנהג לגמרי האוטובוס ריק
 ...ואין עולה עונה ואין קול ואין "רחובות",

 
 פנה בתחנה העומדים אחד, שרוצה אדם בק'ו שלו מכיון
 אף אין טובה, לנו תעשה "נהג יקר!: בחצי חיוך הנהג אל

 אותנו לקחת בטובך תואיל אולי, לרחובות אחד שנוסע
... שאר האנשים 402-ל פשוט תחליף מספר לירושלים.

בתחנה התלהבו מהרעיון שעורר בהם ניצוץ של תקוה, 
 הילדים, עלינו רחם אנא" בתחנונים: לפני הנהג והתנפלו
בזכות ... הידים, נצטרך לישון כאן בתחנה על לנו נרדמים
 ...".ומתוקה מבורכת לשנה זה תזכה

 
וכלל לא היה נראה שהוא  תמהות, עינים זוג בהם נעץ הנהג

, זאת לי לעשות אסור, שכיר "אני מתלהב מהרעיון:
 .לפיטורין" עלול לגרום זה! מצטער

 
 הלא שלבסוף קרה עד, ולהתחנן להפציר המשיכו האנשים

 .תעלו...", "טוב: נענה והנהג ייאמן,

 עלו את אנחת הרווחה ניתן היה לשמוע עד ירושלים... הם
 אפס עד ובעמידה בישיבה, האוטובוס את ומילאו בזריזות
את  והחל, 402-ל 318-מ הקו מספר את החליף הנהג. מקום

 .ירושלימה הנסיעה
 

, הנהג מלשבח ולקלס את כל הדרך, לא חדלו הנוסעים
 כולם. למענם עבודתו את שסיכן על, לב מקרב לו והודו

 אמורות ושאינן האמורות הברכות כל את עליו הרעיפו
היו  '...טבא פתקא'ו טובה חתימה גמר לו ואיחלו, בתורה

 שחס עליו שמו ושם אמו להתפלל את ממנו שלקחו גם
 ...ינזק לא ושלום

 
ולקראת סיום , ירושלים לתוככי הגיע האוטובוס, ובכן

 אישי באופן לנהג להודות הנוסעים מן המסלול ניגש אחד
שטח , והברכה התודה מלות לאחר. המיוחדת הנסיעה על

 הרי - מבין איני אחד דבר: "תמיהתו את הנהג בפני הנוסע
 את ששינית שמזהה מכשיר כיום קיים אוטובוס בכל

 הקו את לשנות לא חששת כיצד כן אם, נסיעתך מסלול
 ?!".עבודתך את ולסכן

 
 שלי שהקו, היא האמת: "והמם את הנוסע, הנהג חייך, כאן
התקבלו  הפיקוח שלנו בחדר! 402אלא... , 318 היה לא

 הממתינים רבים אנשים ההיא בתחנה שיש תלונות
 הקבוצה אל יסע הנהגים שאחד ביקש הסדרן. לאוטובוס
, הסכים לא אחד אף. שעות כמה כבר בתחנה שממתינה

 איחור על מהנוסעים שיקבלו והקללות הזעם את צפו כולם
להתחיל את השנה עם  רוצה שכזה, ומי עצבים מורט
 -מקורית ' תחבולה'ב רעיון לנקוט לי עלה ואז ...?קללות

, 318-לפני שהגעתי לתחנה החלפתי את המספר ל
 לא רק, לירושלים אתכם לקחת מקרה בכל היה כשהתכנון

 שכל הרווחתי ואכן... ואהוד אהוב אלא, נזוף נהג בתור
 ...".די בלי על' ברכות'ל נהפכו' קללות'ה
 

 "המתנדב" לברך כל כך את הנהג לאנשים גרם באמת מה
  ?במקום לכעוס עליו

 
כשאדם בטוח שמגיע  ".לי מגיע: "מלים בשתי טמון הסוד

הוא כועס, אך כאשר  -לו משהו, והוא אינו מקבל אותו 
אין מאושר  -הוא יודע שלא מגיע לו ובכל זאת הוא מקבל 

 ממנו.
 

 מאת חנם מתנת זו, לו שיש מה שכל בתחושה כשאדם חי
מאושר מכל  להיות הופך הוא, ולא מגיע לו כלום הבורא
 .ואין בפיו שום תלונות דבר



 
 

  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" 
 

 

לפסוקי התורה  ")אם תשיב(" מים את פסוקי הנביאימפני מה מקד בבוקר, שבתשל בקידוש  שאלה:
 ?")ושמרו("

כתובים  :מעלין בקדש ל דרך: ובתורתך כתוב לאמר וגו'. ואולי עאש השנהכך עושים גם במוסף דר תשובה:
ר"ת  תכנת נאמר תכנת שבת. ל זהוע ,(מזמור לדוד) נביאים (אם תשיב משבת) תורה (ושמרו בני ישראל)

 תתחיל כתובים נביאים תורה.
 

" כמו בערבית זכר למעשה בראשית" מסיימים איןמדוע בתפלת העמידה של שחרית של שבת  שאלה:
 ? ומוסף

 שציין לספר משנת חסידים והובא טעמו בשו"ת סוד ישרים. ן איש חיעיין ב. הקבלה ל פייש טעם ע תשובה:
 

למה שונה קבלת נפש יתירה של יום שבת באמירת "נשמת כל חי" שאין צריך לעמוד בה, משאר  שאלה:
ם, כמו באמירת "בואי כלה שבת מלכתא", ובאמירת קדיש המקומות שמקבלים בהם נר"ן וצריך לעמוד בה

שלפני ברכו, ובאמירת "ופרוש עלינו". ובבוקר ממילא עומדים באמירת "ה' שפתי תפתח", ובאמירת "איה" 
 בקדושה דמוסף?

אולי כיון שקיבל נר"ן דלילה, ועכשיו הוא מקבל נפש דבחינת יום שמדרגתה פחותה מרוח ונשמה, תשובה: 
 הו לעמוד. ועיין כף החיים (סי' נ"ו אות כ"ג), אבל לא נהגו כדבריו.לא הצריכו

 
 הקידוש בשחרית של שבת? לפניוכו'  "עשר קדושות"מה הטעם שאומרים  שאלה:

 להרגיש את הקדושה המיוחדת של יום שבת. תשובה:
 

 ישועות מלכו" ולא 'מגדיל' כמו בימות החול? מגדולמה הטעם שבברכת המזון בשבת אומרים " שאלה:
כי בשמואל ב' כתוב "מגדול" ובתהלים "מגדיל", ומעלת הנביאים עדיפא על הכתובים. לכן תיקנו תשובה: 

 בשבת מגדול כנוסח הנביאים.
 

ובחול  "מגדול"בברכת המזון בשבת אומרים  טעם למהשליט''א שכתב בתשובתו  לכת"רראיתי  שאלה:
 עכ''ד נר''ו. .והנביאים עדיפי מהכתובים ",מגדיל"ובכתובים כתוב  "מגדול"שום שבנביאים כתוב , מ"מגדיל"

כמו שכתוב בתהילים  ,וכו' "שפוך חמתך אל הגויים וכו' ועל ממלכות"בהגדה של פסח אומרים  הריוקשה לי 
 (פרק ע''ט) ולא כמו שכתוב בירמיה (פרק כ''ה)?

 ראאמירת "שפוך" היא מנהג אחרונים ולא נזכרה בגמ ם.לקוח מאבודרה שאמרתי הטעם תשובה:
 שגור בפי העולם מהתהלים. ואפשר עוד מפני שדוד קדם לירמיה. "שפוך חמתך"פסוק  ובראשונים.

 
מה הטעם שמברכים ברכת מעין שלש דוקא אחר חמשה מיני פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל  שאלה:

 (שמעתי שאולי מפני שהם מזינים)?
רק לגבי תמרים נאמר שהם מזינים (בברכות דף יב סע"א). אבל נראה שתקנו כן להודיע שבחה תשובה: 

של ארץ ישראל. ומטעם זה אין מברכין מעין שלש אחר אורז אף על פי שמזין מאד כידוע (עיין אבן עזרא 
 דניאל א' ט"ו).

___________________________________________________________________________________ 
 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת
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ְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתוֹ   (ח,ו)  ָלֶלֶכת ּבִ
 

אודות מעשה מופלא   די בארצות הברית הגיע לבקר בארץ, וסיפרמחנך בתלמוד תורה חר
נערך מבצע לתלמידים, שבסופו הובטח טיול  : של קידוש ה' שנעשה על ידי תלמידיו

הנהלת  . נוף מדהים שמותיר את המתבונן משתומם מיופיו לאתר מיוחד, שבו יש
לאתר, והוריד    התלמידים  התלמוד תורה התחייבה וקיימה. ביום המיועד הגיע אוטובוס

והתלמידים עמדו משתאים ומתפעלים מיפי  , אותם שם. הנוף היה באמת מיוחד במינו
קריאת  ! היא הבריאה הטבעית שברא ה' בעולמו! אין יפה ממנה  הבריאה. כמה מופלאה

 !".  עשית התפעלות פרצה מפיהם: "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה
 

כולנו ביחד את פרק    ר תהלים, ונאמר"הבה נפתח כל אחד ספ באותו רגע אמר להם הרב:
המופלאה, נודה לה' על הים הגדול ורחב    ק"ד 'ברכי נפשי את ה''. כאן, למול הבריאה

הם החלו באמירת הפרק בקול גדול ובהתלהבות עצומה.  ". לנו  הידיים, ועל כל מה שברא
עד שכלל לא הבחינו באוטובוס של  כל כך נלהבים היו,   !קיבלה משמעות חדשה כל מילה

 .גדולה הללו עמדו וצפו בהם בסקרנות   שעצר במקום והוריד את כל נוסעיו. ,תיירים מסין
 . זמן רב הפרק הינו אחד מן הפרקים הארוכים בתהלים, והאמירה נמשכה

 
מה אמרתם כולכם  : "כשסיימו ניגש מדריך התיירים, שהיה גוי אמריקאי, למחנך, ושאלו

השתוממותו  . השיב הרב –הודינו לה' שברא לנו את כל הבריאה המופלאה הזו" "חד?",  בי
לי, שהילדים הקטנים הללו   גברה: "האם אתה רוצה לומרשל המדריך רק הלכה ו

 ?".  יוצאים לטיולים, הם חושבים עליו דבוקים באלוקים עד כדי כך שגם כשהם
יוצאים לטיולים הם   "אתה רוצה לומר לי שגם כשהם -הרב הנהן בראשו, והוא המשיך 

 ".  וודאי?", "שכתוב בתורה שאסור לאכול  לא אוכלים מכל הבא ליד, ושומרים את כל מה
 

לא הוסיפו פה    הוא לא האמין. "אני יכול לבדוק להם את התיקים? איני מאמין שהם
הם עלו ופתחו  .  "נוכל לעלות לאוטובוס ולבדוק ". " ושם מוצרים לא כשרים שמצאו בדרך 

על כל הממתקים שהיו באוטובוס,   תיק אחר תיק. המדריך הנדהם לא ויתר. הוא עבר
הוא השתומם. "אני יודע איך נראים  ! היה דבר לא כשר ונדהם לגלות שכולם כשרים. לא 

איתם כל הזמן. גם כאלו מבני אומות אחרות,   אני מתעסק   אנשים בטיולים...
 כל מיני דברים, בדרך מתירים לעצמם לאכול מכל הבא ליד...   שמקפידים לא לאכול
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ים.  העמ   מעניין מאוד. כעת אני מבין מדוע אומרים שאתם העם הנבחר מכל, מעניין

לא שוכחים אותו אף פעם, וגם   באמת אפשר להבין שבכם בחר ה' מכל העמים, כי אתם
  הוא עצר משטף'". עומדים ומשבחים את ה כשאתם עומדים ונהנים בטיול, אתם

שקראתם מתורגם לאנגלית? אני רוצה    דבריו, ואחר הוסיף: "האם אוכל לקבל את הפרק 
בעצמי, ולספר לכל האנשים שאני מביא לכאן, על ה' אלוקים   לקרא אותו מדי פעם 

ישראל   התפעלותו של הגוי היתה מכך שגם בשעת 'עקב' התקיים בעם".  את הכל שברא
 ('משכני אחריך') .והם היו דבקים בו בלב ונפש ושמרו את בריתו   –'תשמעון'  

 
ְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתוֹ   (ח,ו)  ָלֶלֶכת ּבִ

 
  –אם טובה דרכו או רעה , תכותב: "וההולך בעולמו בלי התבוננו )פרק ב(ה"מסילת ישרים" 

  ".אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו , הנה הוא כסומא ההולך על שפת הנהר
על שפת הנהר, גם   סכנתו גדולה. כמו כן, מי שהולך  –אם ילך באמצע הרחוב סומא, גם  

הדברים יחד: סומא ההולך על שפת   סכנתו גדולה! כשמצטרפים שני –אם אינו סומא 
כמוהו  ". סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו : "הסכנה כפולה ומכופלת –הנהר 

התבוננות, אם טובה דרכו   בדיוק, אומר ה"מסילת ישרים", הוא מי ש"הולך בעולמו בלי 
 ".  או רעה

 
בפעמים הראשונות, כשלמדתי מסילת ישרים,   הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"למספר 

  י הואחשבתי לעצמי: אל מי ה"מסילת ישרים" מדבר כאן? אל מ ,  וראיתי את הדברים 
פונה אל פורקי   פונה ומזהיר אותו לבדוק אם דרכו טובה או רעה? הן בוודאי הוא לא

בהמות, רחמנות עליהם! הם בעלי   העול, שעזבו את דרך התורה והמצוות, וחיים כמו
 ?  אם טובה דרכם או רעה מום, ומה יש לומר להם להתבונן

 
מורה לנו להתבונן על   הוא ה"מסילת ישרים" פונה אלינו, לומדי התורה ושומרי מצוותיה.

התפלאתי: מה הוא רוצה מאיתנו? אנחנו, ברוך ה', הולכים  . דרכנו אם טובה היא או רעה
בה אינה   התורה, מקיימים מצוות. למה יש צד לחשוב שהדרך שאנו הולכים  בדרך 
מוילנא כתב על  שהגאוןזכר צדיק וקדוש לברכה,  מה רבנו משה חיים לוצאטו,? טובה

 ?  רוצה ממני –אחת מיותרת  ספרו "מסילת ישרים" שעד פרק י' אין בו מילה
 

יהודי אנגלי, ששאל את   אקדים מה שסיפר לי כדי להבין מה רוצה מאיתנו ה"מסילת ישרים"
שראל מעיר  האחרונות לא שמענו שיצאו גדולי י ה"חזון איש" זצ"ל, מדוע בעשרות השנים

  שלפנים בישראל היו יוצאים ממנה תלמידי חכמים מובהקים, גדולי , מגוריו באנגליה
שם  , "הצבא האנגלי עורך מידי פעם מצעדים נענה ה"חזון איש" והשיב לו:?  ישראל

עיר, היו נוהגות ללכת   מפגינים הם לראווה את הכוח והעוצמה שלהם. הבנות, באותה 
יש הערכה לחייל גוי, אם יש לה הערכה   לבת ישראלאם לראות את המצעדים האלו. 

 !".  לא יכול להיות שיצא ממנה גדול בישראל –לתורה  למשהו אחר חוץ מאשר
 

שיש עולם הזה ויש   השאלה המרכזית היא, אפוא, את מה מעריך האדם. כולם יודעים
יש  , חשיבות, הוא נותן לכל אחד מהם עולם הבא. השאלה היא: איזו הערכה, איזו 

לפרוזדור, והעולם הבא   שכיל להבין, ולחיות לפי הבנה זו, כי העולם הזה דומה המ 
את עצמו לעולם הבא, עולם הנצח. אדם כזה   לטרקלין, ותפקידו בעולה הזה הוא להכין

  לענייני העולם הזה, עושה אות טפל, ומשתמש בהם רק לצורך  לא מייחס כל חשיבות
 ')('יחי ראובן !השגת המטרה האמיתית: לקנות עולם הבא
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ַמר  ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד  ה'ְוׁשָ  (ז,יב)  ֱאלֶֹהיָך ְלָך ֶאת ַהּבְ

 
(בעל   איסר שפירא זצ"ל לגאון רבי ישראלמנהג היה לו   סיפר הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל:

אירע  .  שחרית עד שגמל חסד לאדם מישראל שו"ת עזרת ישראל) בכל יום, שלא לאכול פת
חסד עם זולתו. ישב    פעם שעבר על רבי ישראל יום שלם ועדיין לא בא מעשה לידו לגמול

איש בא. נצטער אותו צדיק צער   ם מאומה. ירד הערב ועדיין אין כל היום בתענית ולא טע
 . א כשהוא שרוי בתעניתוגדול בהמתינו לשו 

 
לעשות עמו חסד.   והנה בחצות הלילה יצא רבי ישראל אל השוק, שמא יזדמן לו אדם שיוכל 

הנגר שבעירה והודיע לו, כי   ראה גוי אחד עומד ועמו עגלה מלאה קרשים. מיד רץ אל 
הנגר והחל נושא ונותן עם הגוי ונוכח    קרשים עומדת בשוק למכירה. הלך  עגלה מלאה

 .  לראות כי מקח טוב נזדמן לפניו
 

הרבי. אבל דא עקא אין   פנה הנגר לרבי ישראל ואמר לו: אמנם הקב"ה הזמין לי מציאה ע"י 
וות  נענה מיד רבי ישראל: "הריני מוכן להל. אני יכול לזכות בה, שכן אין בידי פרוטה לפורטה

אז הלך רבי ישראל לביתו ואכל  -הנגר את הקרשים. או לך הכסף בחפץ לב". ואכן קנה 
 ן. לבב את לחמ  בשמחה ובטוב 

 
חסד. דוגמא אחת    היה מופלא במעשי  כ"ק האדמו"ר מביאלה (בעל החלקת יהושע)מסופר על 

פעם נכנס לביתו של הרבי ונדהם  : מיני רבות סיפר המשב"ק רבי שמחה עקשטיין ז"ל
הייתה בבית והרבי ניצל את ההזדמנות  הרבנית לא . לראותו עומד במטבח ומבשל תפו"א

 .  הוא הוסיף כמה רבעי עוף מהמקרר שהוכנו לפני כן, והכניס לסיר, להכין ארוחת צהרים
 

ישראל. הילכו   קרא הרבי למשמש ויחדיו יצאו עם הסיר הרותח לכיוון שכונת בית 
ירד הרבי במדריגות לאחת  . ין מוזנח ומיושןיבסימטאות הירושלמיות עד שהגיעו לבנ

פתחה כשהיא נאנחת על כאבה. אך הנה    הדירות ונקש בדלת. אלמנה מבני עדות המזרח 
הצהרים שהביא לה הרבי מביאלה... הרבי נכנס פנימה הניח את   האירו פניה למראה ארוחת 

 "... השולחן ובירך את היתומים במאור פנים שיהיה להם לתאבון  הסיר על
 

בזריזות ובשמחה   "איך הרבי צעד -מש סיפר המש  -המחזה הזה לא ישכח ממני לעולם" 
שראינו אצלו בתקיעת שופר. הוא לא   ובהתלהבות לקיים את מצות החסד באותה התלהבות

לשאתו ברחוב. אלא הוא עצמו מחזיק כשהוא מפזם לעצמו    הסכים שאקח ממנו את הסיר
 ('איש לרעהו')  "לשם יחוד"... "ויהי נועם" וכו' בהתלהבות ובאש קודש" את הנוסח

 
של חסד התלויות בדיבור כגון   מביא (בספרו אהבת חסד ח"ג פ"ח) דוגמאות  החפץ חיים

בחכמה   כמו שאמרו חז"ל (בסוכה מט) על הפסוק "פיה פתחה, בעניני תורה שמלמד לאחרים
של חסד ותורה שאינו מלמד היא תורה   תורה שמלמד היא תורה -ותורת חסד על לשונה"  

 .  שאינה של חסד
 
על חברו כעס מאדם אחר ויכול בדיבורו   וד דוגמא של חסד התלוי בדיבור, כגון אם יש לוע

שלא יבוא רעה על חברו.   מעליו, הוא בכלל חסד, וכן אם יכול בדיבורו לסבב להסיר הכעס
לחברו   למנוע ממנו הפסד או שמסבב בדיבורו שיטיב אדם  וכן אם נותן לחברו עצה טובה

 עהו')('איש לר '.מאת ה  סד ומקבל עבור זה ברכהוכו', כל זה הוא בכלל ח 
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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: 

 רותי, לירון בן פנינה. מורן בת , 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. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   י נשמת:לעילו
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. רה בת מריםדבו ,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 

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

 בן אסתר ז"ל. 
 

ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה י ִמּפְ י ָיֹגְרּתִ  (ט,יט)  ּכִ
 

בבוקר בעגלה  הלברשטאם זצ"ל רבי  -בהיותו אברך צעיר, נסע פעם כ"ק האדמו"ר משינאווא 
.  ירד מהעגלה והלך לבדו לתוך היער הסמוך ובאמצע הדרך ביקש מהעגלון לעצור. הוא

הלך בלאט וראה    עברה שעה ארוכה, והעגלון ביקש לראות מה מעשיו של הרבי ביער. הוא 
כל לשביעות רצונו, פנה  משהושלם ה  .מבין העצים, שהרבי טורח להציב גל נאה של אבנים

העגלון הסקרן התגנב לראות מה פשר מצבור האבנים הזה...    רבי יחזקאל לשוב לעגלה ואילו
 האבנים העליונות וראה ערימה של מטבעות נוצצות.    הוא הסיר את

 
 .חופן מטבעות לכיסו. הוא השיב את האבנים למקומן ומיהר אל העגלה לא חשב הרבה ונטל 

התחיל להתאנח בקול   העגלון בחולשה מוזרה. כל גופו כאב, והוא   כעבור דקות מספר, חש
הודה העגלון שאכן כך עשה. ציוה עליו  .", רם. שאלו הרבי: "כלום שלחת יד בכסף שביער

הם חזרו לאותו מקום והרבי הורה לו: "לך מהרה ותשיב  .  הרבי להסתובב ולשוב על עקבותיו
 .  היסורים נעלמוויוטב לך". עשה כן העגלון ו  את הכסף למקומו 

 
ומניח כספים   חקר העגלון והתברר לו, שהרבי משינאוא נוסע בכל יום באותו מסלול

את הכסף מבלי לדעת מיהו   במקומות קבועים. ומשפחות עניות מהסביבה באות ונוטלות 
הרבי היה שולח להן הודעות אנונימיות, בלי לומר את   .הנותן ומבלי להתבייש בקבלת הנדבה

  .ממתין להם הכסף והן היו נוטלות אותו מבלי לדעת מיהו מיטיבן היכן   שמו, בהן ציין
 

ָבְעּתָ ּובָ  ן ּתֹאַכל ְוׂשָ ְבתָּ ּפֶ ְבֶנה ְוָיׁשָ ים טֹוִבים ּתִ  ברים ח,יב) (ד ּתִ
בלשון  בספר 'בן דוד' מצטט את תמיהתו של רבי יעקב דוויק הכהן זצ"ל מ'ארם צובא' לדקדק

ָבְעתָּ ', וחתם בלשון עבר ' ּתֹאַכל'מדוע פתח בלשון עתיד  הפסוק; ְבֶנה ' פתח  . וכן בהמשך'ְוׂשָ   'ּתִ
ְבתָּ 'בלשון עתיד, וחתם בלשון עבר  , באופן  וכך ביאר זאת רבי יעקב דוויק הכהן זצ"ל'?  ְוָיׁשָ

ישראל, שלא ירבו בהנאות העולם הזה מעבר למה שנצרך   נפלא, כי כוונת התורה להזהיר את 
ָבְעתָּ להם. ולכן אמר הכתוב "  ן ּתֹאַכל ְוׂשָ ", כלומר, תשמר לך שלא תרבה באכילה כאשר כבר  ּפֶ

ְבתָּ ּובָ ם באזהרה "שבעת. וכך ג ְבֶנה ְוָיׁשָ ים טֹוִבים ּתִ ", כלומר, אם יש לך בית וכבר אתה  ּתִ
אחר טוב יותר מהראשון. כי אם ח"ו תמשך אחר   יושב בו, אזי אל תבקש לעצמך בית

אך אם האדם   ).ידדברים ח, (להיך" -ושכחת את ה' א  המותרות, הנך יכול להגיע ל"ורם לבבך
ויכול הוא לעסוק בעניינים אלו, כדי שיהיה    -הכתוב   רעב או שאין לו בית, בזה לא הזהיר
 .יבא להימשך אחר עצת היצר שבע בביתו לעבודת ה', כי בזה לא 



 

 

  
  
  
 

   דבר העורך
  רשמדה  אומר  ".ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקבְוָהָיה  "  :)יב,  ז(פרשה  הפותחת  

א( תשמעון" :)'תנחומא  עקב  הכתוב ,"והיה  שאומר  ָלָּמה " ,זה 
  .)תהלים מט, ו( "ְיסּוֵּבִני  ֲעֵקַבי ִאיָרא ִּביֵמי ָרע ֲעֹון  

בהשה  הקדו  תורהב מצות"תרי  יש    לעשיה   קלות  חלקן  ,ג 
מצוות   .ורותמחוחלקן   אותם  אדם דוקא  בני  שאין  קלות 

  , כלומר,  הןחת עקבי אותן ת  'םימשליכ'אלא ש,  משגיחים בהן
קלות לקייםבעינ  שהן  דוד   ,לפיכך ...יו  מתיירא   (המלך)  היה 

ואומר הדין  עולם:  מיום  של  מצות  ,  ריבונו  מן  מתיירא  איני 
חמורות שהן  שבתורה  מת .החמורות  אני  מן   ? יראיממה 

אם עשיתי אם לא  ,י על אחת מהןשמא עברת  מצות הקלות
שהי מפני  קלהעשיתי  אמרת,  תה  במצווה  :  ואתה  זהיר  הווי 

 ... "ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע" :כך אמרלה כבמצווה חמורה לק
אומרים   יח.(חז"ל  זרה  עבודה  דש : ")מסכת  שאדם  עוונות 

הדין ליום  לו  מסובין  הזה  בעולם  רש ".בעקביו  בכדי  י  "לא 
ביטובב  השתמש זה  לפסוקי  ִּתְׁשְמעּון  : "פירושו  ֵעֶקב  ְוָהָיה 

ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים  משנה להורות   ".ֵאת  במצוות    על  זהירות 
חז אמרו  שהרי  בזלזול  אליהן  מתייחס  אתה  : "ל"שאדם  ואי 

 ".יודע מתן שכרן של מצוות
בוכתו השיריםש'ב  יא(  'יר  ָיַרְדּתִ ":  )ו,  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ל "חז,  "יֶאל 
החשיב  ריםמבא את  זה  הקלותת  ומפסוק  המצוות    בקיום 

  .רמת אגוזים גדולה ומסודרתעל ,בדרך משל
וכולם  נופלת  הערימה  כל  הערימה  מן  מוציאו  שאדם  אגוז 

לקח שהוא  הנמשל  ...יודעים  הוא  מצווה   :כך  אדם  משמיט 
ונופל מתגלגל  הכל  ממצווה   ,אחת  ומתחיל  עומד  הכל 

 "...פשוטה"ו "נהטק" אחת
למה בחרו חכמנו להמשיל זאת  :ולרעזרא אלטששואל הרב  

א ידי  על  אדם   ?!גוזדווקא  אם  ותפוזים  תפוחים  גם  הרי 
נופלת?  אחד  משמיט הערימה  וכל  הפירות  כך:  ץמתר!  בכל 

משהו שלקחת  יודע  ותראה  .אתה  שתפתח  יתכן  באגוזים 
  .אין בו שום דבר ,ריקשהוא 
חז שגם"באו  ללמדנו  ומצו   ל  שמנהגים  לנו  שנראה  הם  ות 

ל אין לזלז ,יש בהם כדי להפיל את כל החבילה  ריקים מתוכן 
 צוה ואפילו הקלה ביותר...בשום מ

שנכנסו  מרגע  אורחיו  את  בוחן  שהיה  מסעדה  בבעל  מעשה 
והנה  למסעדה לאכול.  והתיישבו  שניים  הגיעו  אחד   .יום 
לשלם  בסיום האחד  נדרש  ח 100 הסעודה  ואילו   ברו שקלים 

לשלם זהה  אללש .שקלים 150 נדרש  המחיר  אין  מדוע  תם 
הדבר אותו  אכלנו  לה ?!הרי  ההשיב  בעל  זה  "  :מסעדהם 

כשראיקר  ששילם   הזול    ,כל  חזיר"  אכלואילו  בשר ! "בשר 
השיב בעל  ...נזעק האיש !?"האכלתם אותי בשר חזיר ?חזיר

נ !ראה: "המסעדה לא  למסעדה  ובשל בכניסתך  ידיים  טלת 
שהנך הנחנו  חזיר  כך  וקיבלת  שנטל   ,זאת  לעומת .גוי  חברך 

 ...מנה מהדרין"  ידיים זיהינו כי יהודי הוא ועל כן הוגשה לו
חז"ל   אמרו  זה  פגמסכת  (על  האכילו  " :):יומא  ראשונים  מים 

   ."חזיר ומים אחרונים הרגו את הנפש
שמכאן לאיסור ,  להוביל  יכול  לכאורה,  קלה  במצווה  זלזול 

 .בירה גוררת עבירהחמור וכמו כן ע
ליכא', כלומר בעולם הזה אין    כר בהאי עלמאאמרו חז"ל 'ש

יודעים שנקייםאנו  מצווה  כל  בעבור  שנקבל  השכר    .מהו 
לאחר ו הבא  לעולם  מהו  ,  שנה  120  כשנגיע  נגלה  פתאום 

ר כל מצוה ובמיוחד למצוות שנראו לנו השכר שקיבלנו עבו
 . לקחוישמע החכם ויוסיף  'לא חשובות' בעיננו.

 
 
 
 

 

 

 
   

 .טז)-(ז, יבברכה והצלחה עקב שמירת התורה ומצוותיה   .א
 לבטוח בה'.  חמה עם הגויים, אלאמצוה שלא לפחד ממל  .ב 
 . כו)-(ז, יזממנה  , והאיסור ליהנותהרעבודה ז לאבד מצוה  .ג
ישראל .ד בני  עם  וחסדיו  ה'  במדבר,       השגחת  בלכתם 

 ון. ת ברכת המזּוִמְצוַ בה, ולארץ הט ו להביאםוהבטחת
בכוחו   .ה  הצלחתו  את  האדם  יתלה  שלא  אזהרה 

 . וסיועו שרונותיו, אלא בהשגחת ה'יובכ
תוכח  .ו  חטא  דברי  על  ותפילתו ה  הלוחות  שבירת   העגל, 

(להצל משה  ישראל    תשל  שניות,  הִמְּכָליָ עם  לוחות   ,(
הלוי  הבדלת  אהרן,  לעבודת  יפטירת  על ם  והכפרה  ה' 

 . י, יא) -(ט, ז נו" נחלת"ו - חטא העגל
א  המָ " .ז  ""ֵמִעָּמֹׁשֵאל  ך  קיה׳  וללכת ׳ה  ֶאת   ְלִיְרָאה :   ,

הל שלימות  אותו,  ולאהבה  כל בדרכיו,  ושמירת  ב, 
 .כב)-(י, יבת המצוו

 יב). -(יא, א ישראל  ץרדברי שבח על אסיפור הנסים במדבר, ו  .ח
אזהרה  ו  ",ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמעַ "  -  שמע  קריאת  של  שניה  פרשה  .ט

 .כה)-יג א,(יץ ש הארכיבו הבטחתביקות בה', ודספת על הנו

 
 

 
 

 ים ובארץ גם יחד בשמ
על  דיבר  מבעלז  אהרון  רבי  של  לחייו  האחרונה  בשבת 

ְלַמַען ":  ה של קריאת שמעהפסוק המסיים את הפרשה השני
 ר: וכך אמ ,"ַעל ָהָאֶרץִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים  ... ֵמיֶכםִיְרּבּו יְ 

חייו שנות  ועשרים  מאה  אין    אחרי  כבר  האדם  של 
עליהם  לקיים    באפשרותו ולקבל  טובים  ומעשים  מצוות 

או  מצוות,  לקיים  אחרים  על  משפיע  הוא  אם  אבל  שכר, 
תורה שיהודים לומדים אותם   דברי  אחריו  אז    -שהניח  הרי 

ה פטירתו  אחרי  נגם  האלה  התורה  ודברי  חשבים מצוות 
 זכותו. ל

שהפסוק   מה  תלמדזה  אם  לדבראומר:  בניכם  את  בדברי   ו 
ו  בדהתורה,  ללכת  יוסיפו  'ימי הם  לכם  ייחשבו  התורה,  רך 

בשמ כבר  אתם  שבהם  הימים  הארץ'  השמיים',  'על     -ים, 
 כאילו אתם חיים על הארץ ועוסקים בתורה ובמצוות.

 

 
 

 ל יזהר בכוהל - 
 . ע"כ.בעקביו תשמעוןאם המצות קלות שאדם דש : וברש"י

ממונקאטשמר  וא אלעזר'  שפירא  ביר  ה'מנחת  אלעזר   חיים 
במיוחד   :זצ"ל להיזהר  צריכים  דמשיחא'  'עקבתא  "בימי 

דש  שאדם  הקלות  במצוות  ואפילו  המצוות,  בשמירת 
כי   איבעקביו,  לדעת  אפשרות  לנו  את אין  תקרב  מצווה  זו 

  .ה"לוהגא

 "דבס

 א"פשת  אב  "זי              "לזצ ןילשטי דמו"ר הרב יעקב א לע"נ    מוקדש ןלוהע                  אי"שנה   529ס' עלון מ 

 643  ס'מ עורשין כנעסוק בתו הז  בעלון
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ",ורוציקברינה " שתדרמב

 ל"צז ין אדלשטי   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה רחוב ב  רוןהשברמת סר מנ ורהשיע

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

 . 777  :המת כניס, סיס9779997777

  שבת שלום 

ֵעֶקב 



 

 

לברך   -  
   ברכת המזון בכוונה מהכתב

יונתן  ּוְשֵבִעין  :  ובתרגום  ָאְכִלין  ְּדַאּתּון  ִּבְזַמן  ְזִהיִרין  ְוֶתֱהוֹון 
ַאְר  ֵּפיֵרי  ָּכל  ַעל  ֱאָלָהכֹון  ְיָי  ֳקָדם  ּוְמָבְרִכין  מֹוִדין  ָעא ֲהוֹון 

ְלכֹון ִדיַהב  אוכירוש:  פ.  ְמַׁשְּבָחא  כשאתם  זהירים  לים תהיו 
על  ושב פירועים  הארץכל  (ו  ,ת  מה   תודו) תשבחו  כל  על 

 שהקב"ה נותן לכם.
. וברכת. היינו ברכת המזון וכן נמי "אכלתו" :'בעל הטורים'וב

שאסור  כבר  וברכת  ושבעת  ואכלת  פי'  לפניו  לברך  צריך 
ַלה' ָהָאֶרץ  "בלא ברכה שנאמר    הז הלם  לאדם ליהנות מן העו

ְוָהָאֶרץ ָנַתן "שנאמר    אבל לאחר שבירך הוא משלו  ",ּוְמלֹוָאּה
 ע"כ. . "םִלְבֵני ָאדָ 

 

משריפ להינצל  בדוקה  בכוונה    -  הסגולה  המזון  ברכת  לברך 
ב'משנה  (  מהכתב קפ(  רה'ברוכמבואר  א)סימן  ייזהר   "ח,  שהמדקדק 

  .)הפל  , ולא בעלברך ברכת המזון מתוך הספר
  : נקר)רבי צבי    , מלוקט ע"יורהתהל  (עמונה שלמה" וכך מסופר ב"א
היה  שה איווער זצ"ל, ש רבי מ  חי בהופה שתקבעיר וילנא, ב

 קהילה היהודית.  במגדולי וילנא, אירעו אסונות 
וגרמו לנזקי גוף וממון. כולם   ,שריפות רבות פקדו את העיר

הדין   למידת  הגורם  ה'  אף  חרון  אלא  זה  אין  כי  ידעו 
 ות. להשתולל ברחוב

כ איווער  משה  כל  רבי  את  דחופהבני  ינס  לאסיפה   , העיר 
כשבקהרה  השתרדממה   רבותל  דבריו:  התחיל  משה  י  ירבי 

לאחרונה   עירנו  את  פוקדות  רבות  שריפות  קדוש!  קהל 
וגורמות לאסונות רבים, מהשמיים תובעים מאתנו דבר מה. 

של מעלה! שכל מי שיקבל  ןידת  אני מבטיח ברשות בי   ןכל  ע
 אף   בו חרון   וטשלו לברך ברכת המזון מהכתוב לא יעל עצמ

ת המזון ן קפ"ח שלכן לא כתוב בברכסימהיטב'    (וכדאיתא ב'באר
 ' שולט בו ףהאות  לא  בכוונה  שמברך ברכת המזון  מי  שכל  לפי   ,'

וקצף  סיים את ) אף  אלו  ובמילים  לביתו,  שריפה  תבוא  ולא   ,
 דרשתו הקצרה.  

ל קבלו על עצמם הקהל הרב נדהם מהבטחת הרב, וכל הקה
 ך הכתב.  וונה ומתובכלברך ברכת המזון 

א רק  אחד  היה  השדם  להשמיע  לא  והעז  השגתו:  את  אמין, 
השריפה תיעצר  סידור  מתוך  אברך  שאני  ע"י  והנה    ?!""וכי 

והמנוחה  והשלווה  השריפות  פסקו  יום  מאותו  פלא!  דבר 
 חזרו לגבולן.  

הק וכל  עולמו,  בית  אל  הרב  נפטר  ימים  מספר  הילה לאחר 
עברו להם ימי    בצער וכאב רב, ליוותה אותו בדרכו האחרונה  

   שבעה...ה
אדירה  והנה   שריפה  רבה:  זעקה  בתים נשמעה  בעיר,  פרצה 

אך הפעם האש כלל  ד מהעולם.  רבים עלו באש וממון רב אב 
העיר יהודי  לבתי  התקרבה  מלבד   לא  נשרפו,  גויים  בתי  רק 

אחד יהודי  ק   ,בית  שלא  היהודי  בית  זה  עצמו  היה  על  יבל 
  שת הרב.זון כבקלברך ברכת המ

הע בערהז האש  עדיין  במהיהתקרב  , ה  לברוה  ואיימה  ית  תו 
לכלותו. אשתו הצדקת קראה לו, וזעקה בפניו: מהר ורוץ אל 

ו שמהיום  עצמך  על  ותקבל  זצ"ל,  משה  ר'  של  הלאה קברו 
מ המזון  ברכת  לברך  האש תקפיד  מפחד  הלה  הכתב, 

אץ רץ בכל כוחו לבית העלמין  האימתנית המתקרבת לביתו,  
המזון  רכת  לברך ב  ות כשהוא מקבלבכי טח על הקבר בוהשת

של המ דלתו  אל  שהגיעה  הגדולה  האש  פלא,  והנה  סידור, 
 ]בסוד שיח[                                     .נעצרה וכבתה מאליה

 יני ברכות: נימע 

מזון  אכילת  אחר  לברך  מהתורה  עשה  שנאמר   ,מצוות 
ֶקי'  '. ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱא

העשוי  ורה  תהמ  לחם  אכילת  אחר  אלא  לברך  חייב  אינו 
 .ורה, כוסמין, שיפון, ושבולת שועל)שע טה,י(חמחמשת מיני דגן 

המזמהתורה    לאחר  אלא  ברכה  סופרים   ,וןאין  ומדברי 
כול ואפילו אין דעתו אלא לא   ושותה  אוכלדם שקו  גם  מברך

להריח ריח טוב מברך תחלה  וכן כשבא או לשתות כל שהוא.
מהואח"כ   הנהנה  כל  חכמים:  ואמרו  בלא מריח.  הזה  עולם 
 מעל. -ברכה 

מצוה   על  ברכה  תקנו  כך  הנאה,  על  ברכה  שתקנו  כשם 
שבח  דרך  חכמים  תקנו  אחרות  וברכות  לעשותה.  שבא 

ודרך  ל  והודאה  הבקשה  נמצאו  זכור  תמיד.  מיני בורא  ג' 
 .הרכת הודאמצוות ובהברכת הנאה, ברכת  ברכות:

הברכות  כל  דינוע"י  נתקן    נוסח  ובית  ראוי עזרא  ואין   ,
אחת   על  להוסיף  ולא  וכל לשנותם  ממנה,  לגרוע  ולא  מהן 
חכמים שטבעו  ממטבע  טועה.    -  בברכות  המשנה  אלא  אינו 
 ה.  ינה ברכלכותו אוכל ברכה שאין בה הזכרת ה' ומ

שמבין  לשון  בכל  נאמרות  כע  ,הברכות  שיאמר  ין והוא 
 וציא בפיו.  . וצריך להשמיע לאזנו מה שמחכמיםשתקנו 

לאכי  ראשונה  ברכה  בין  יפסיק  הפסיק    ,להאל  ואם 
 האכילה חוזר ומברך. ןבדברים שאינם מעני

שומעה כולה מפי  אם  ידי חובתו בברכה    לצאתיכול אדם   
ואם ענה אמן   ,ו לא ענה אמןואפיל  ָּבּהת  צאל  מתכוון חברו ו

בר חיוב ברכה   המברךריך שיהא  מברך בעצמו. וצהרי הוא כ
 כמותו.

כתיקונה מפי ישראל כשר אעפ"י שאינו   רכהומע בכל הש 
לצאת   לא    ָּבּהמבקש  ואפילו  אמן,  לענות  אלא  צריך  שמע 

 אלא  ,ה. המברך עצמו אינו עונה אמן אחר ברכתוסוף הברכ

ברכת   ס  'ירושליםבונה  'אחר  שחייב  שהיא  ברכות  לסדר  וף 
מזונו   אחר  לברך  ו'ת  ברכש( מהתורה  תקנוה   המטיב'הטוב  ביבנה 

שעונה המברך אמן גם אחר ברכת   ןויש נוהגי .  )ואינה מהתורה
 של ערבית.  מעשיאת רשהיא סוף סדר ברכות ק ,השכיבנו

צריכה  שאינה  ברכה  שמים   ,המברך  שם  נושא  זה  הרי 
 . ו אמןיענות אחרא ואסור לולשו
אינו מברך אחריו, ויש  (אפילו בשגגה) של איסורדבר  האוכל 

 מברך. ש םאומרי
ראש  סדר  ברכה  הוא:  כך  המזון  , 'הזן'ברכת    -  ונהברכת 

(וצריך לומר בה ארץ ברכה שניה ברכת הארץ  .הרבינו תקנמשה 
יהושע    ,דורים)יחמדה טובה ורחבה. וכן להזכיר ברית ותורה ככתוב בס

בונה    .תקנה דוד)  ירושליםשלישית  בית  מלכות  בה  דוד   (ומזכיר 
תקנוה אלושלמה  וברכות  מהתורה .  ש  ו  שאין   ומריםאיש  (אלא 

הברכ מהתורהחילוק  עניָּכלַ ואם    ,ות  כל  אחת  בברכה  יצא  יל  הללו  נים 
הבית    ,מהתורה בעל  אצל  מלאכה  העושים  בפועלים  שאמרו  וכדרך 

אל סעודתן  לאחר  מברכין  שתי ברכותשמקצרים ואין   שניה ין בוללוכ  ,א 
מלאכה) ביטול  מפני  הארץ,  ברכת  עם  ירושלים  רביעית    .בונה  ברכה 

והמטיב'' תקנוה,  הטוב  ובה ביבנה  ברכה מוסי  .  האורח  ף 
 לבעל הבית. 

מזכודשחאש  ובר  ובטם  ביו,  בשבת  מעניי,  היום י רין  ן 
ירושלים'בברכת   וסיים  'ובנה  שכח  אותה  הברכה.  עושה   ,

כבר ואם  עצמה,  בפני  קצרה  בב  ברכה  רביפתח  עית  רכה 
אש ברר לראש ברכת המזון,  ט שסעודתן חובה חוז"בשבת ויו

ן  ימזכיר מעניחוזר. בחנוכה ופורים  נו  אי  ועדמ הל  חווב  ודשח
 אינו חוזר. - היום בברכת הארץ, שכח להזכיר וסיים הברכה



 

 

שבלב    עבודה  היא  להלביש    -תפילה  זו    -איזו  צריך  האם 
   . אבנט בתפילה

ס"ב)י(ס  ' רוך ע לחן  שו ' ב   נפסק צ"א  אזור  '  לאזור  צריך   (חגורה) : 
התפ אבעת  אבילה,  לו  יש  הערנט  פילו  רואה  לבו   ,וה)ו (שאין 

ה' לקראת  "הכון  אבל  אלוקיך  משום  ב".  מותר שאר  רכות 
שיש   מאחר  חגורה,  בלי  רואה לברך  לבו  ואין  מכנסיים  לו 

אברהם"  והער וה"מגן  בלא כתבוה.  היום  כל  שהולך  מי   :
כתב חגורה, אין צריך לאזור בעת התפילה, וה"משנה ברורה"  

לאגד  סק"ד)  (שם ראוי  זה  במקרה  מם  חגורה  מידת זור 
   .חסידות

בימינו לאזור, ומסתפקים  מקפידים    " כתב: לאאור לציון וב"
להוציא   המכנסיים  כךבחגורת  על  שמקפידים   ,החסידים 

הגוף על  היטב  מהודק  שלנו  שלבוש  צורך  ולכך    ,מפני  אין 
בגדיהם היו כעין חלוק ומרווחים והיה    ן כין  שאה  בחגורה, מ

 .  הדקםצורך ל
נדברווב" חיים"("  אז  ה"חפץ  בו  )על  כשהיה  רק  בין  וכתב:  רשא 

 חגורה.  דים היה חוגרהחסי
 

 

   
 עסקן שמעל בכספי צבור.   'חדושי הרי"ם'פעם פגש ה

כוחו  עליו   צעק  !"רוצח" בכל  רוצח"  ,הרבי  שאתה  לך  !  "דע 
אותו  "   -חסידים  ה  תמהו  ,"ירב" מכנה  הרבי  , 'רוצח'מדוע 

גנב אלא  רוצח  אינו  הוא  הרבי   ?"והלא  בפרשה  '  :השיב 
ק של  "  מע שריאת  הראשונה  ַנְפְׁש  נאמר:  ּוְבָכל  ְלָבְב  ְּבָכל 

ְמֹאֶד בגמּוְבָכל  ודרשו  נמסכת  (  רא",  ְמֹאֶד ":  ד)"ברכות    -"  ְבָכל 
ּוְלָעְבדֹו נאמר: "  מעשריאת  קיה של  כל ממונך. ובפרשה השנב

ַנפְ  ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  לאְׁשכֶ ְּבָכל  מה  מפני  "בכל   ם",  כאן  נאמר 
הרב  -מאודכם"?   פשניה בפרשה  "  : יהשיב  אל ה  התורה  ונה 

ף  "בכל נפשכם", שכן כס  הרבים, וממון הרבים הרי הוא בכלל
לעני לצדקה  מיועד  אל  יםזה  עניים  יבוא   -ו  רעבים,  לא  אם 

אל ח"ו  -  פיהם  מזון  ממון    ,יבואו,  הגוזל  א"כ  נפש.  לפיקוח 
 ]ת לשבת עונגוקרא[                  !רציחה ממש יש בו משוםזה, 

 
 

 

  
 בנס  גלו תלמידי ישיבת מיר והגיעו  במלחמת העולם השניה 

 שמחו שמחה רבה בבני שבשנחאי,    היהודיםלשנחאי שבסין.  
על  להנעים  יכולתם  ככל  וניסו  בגבולם,  שחנו  הישיבה 

שיבה את בני הילת גלותם בסין. ואכן נתנו להם  הבחורים א
 קומות נוספים לדור בהם. הגדול, ומ סתנהכ תיבנין ב

פרים שהצילו עמם היו  חסרון רב הורגש בספרים, ומעט הס
עות נמצא  הבחורים  אחד  בידי  נפש.  למשיב  שלהם  ל ק 

הח הצטערו  ושן""קצות  דפים.  שני  חסרו  בספר  אולם   ,
 ה.  דפים אלן הבחורים על חסרו

חישכ לרבי  הדבר  זצ"ל,נודע  שמואלביץ  והשלים  ים   ישב 
הד  זיכרונומ המלחמה, שני  לאחר  ידו.  בכתב  החסרים  פים 
עם  שכ ידו  כתב  את  רבי השוו  כי  מצאו  שלם,  מקורי  ספר 
 לה במילה ממש!מי ים כתב הדפים החסרים בשלימותחי

 ]וקראת לשבת עונג[ 

 ני מצות מזוזה ימעני  -   
שיקבע    ואתחנן)  רשת(פ  'דהק  הזוהר  לאדם  מצוה  כותב: 

מזוזה לפתחו, כדי שיהיה כל אדם נשמר ע"י הקב"ה כשיוצא 
לביתוכשנכ המונס  וסוד  בפתח   ההשכינ   -זוזה  .  העומדת 

      ".ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם: "ה' מרבית, שנאה
ר רבי חנינא: בא וראה שלא אמ   ):מנחות ל"ג  מסכת (  אר גמב 

ועבדיו   מבפנים  יושב  מלך  ודם,  בשר  מידת  הקב"ה  כמידת 
יושבין    משמרין עבדיו  כן,  אינו  הקב"ה  מידת  מבחוץ,  אותו 

  .מבפנים והוא משמרן מבחוץ
רבי אליעזר בן יעקב אומר: כל    :מ"ג:)מנחות    מסכת(  ראגמב 

חו, ה בפת ומזוז  ציצית בבגדוילין בראשו ובזרועו ושיש לו תפ
רבים מזכירים  לו  יש  שהרי  יחטא,  שלא    ם ה  ,מוחזק 

  המלאכים המצילים אותו מלחטוא.
מה  הרמב"ם  הי"ג)  כותל(פ"ו  להיזהר   מזוזה  אדם  חייב  כתב: 

תמ  במזוזה  הכל  חובת  שהיא  וכל  מפני  שיכנסיד,  ויצא,   עת 
הקב"ה של  שמו  בייחוד  משנתו   יפגע  וייעור  אהבתו,  ויזכור 

אלא    ע שאין שום דבר העומד לעד, וידןשגייתו בהבלי הזמו
בדרכי  והולך  לדעתו  הוא  חוזר  ומיד  העולם,  צור  ידיעת 

   מישרים.
פרשת  מו  רפ"ה)   עהדרה  (יו  בטור  לכתוב  עשה  מצות  בא: 

שמוע   שמע אם  הפתבעם  וולק   והיה  מזוזת  וצריך  על  ח, 
ב"ה, וכל הזהיר בה  יש במזוזה ייחוד הקש להיזהר בה מאוד,  

ויא ימיו  שכיו,  בנ  ימי ריכו  "וכתפי  ִויֵמי  לְ ב:  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ַמַען 
מכלל הן אתה שומע ש  ,יתקצרו  -  ואם אינו זהיר בה  ,ם"ְבֵניכֶ 
 תים. וכן דרשו: בעוון מזוזה בניו ובנותיו של אדם מ ,לאו
א  ירושלמיב  ובאמ  בפאה  פרס) ( ארטבון    :)(פ"א  שלח   מלך 

לח , ש"לדה הנשיא, ואמרגלית חשובה ויקרה מאוד לרבי יהו
הק  לי רבינו  לו  שלח  המרגלית.  כמו  ערך  שווה  דבר  '  כנגדה 

א אחת,  מזוזה  דבר ןארטבו"ל  בתמורה  לך  שלחתי  אני   :
יו עולה על כל ערך, ואתה שלחת לי דבר השווה מטבע וששו 

 קטנה. 
ב  לא" מגיעים  אינם  ורכושי  רכושך  ולא רבי:  למזוזה,  שווים 

שצר דבר  שלחת  שאתה  אלא  לש עוד,  ואני  ויך   שלחתימרו, 
לישו יכול  שהנך  דבר  עליךלך  שומרת  והיא  בשלווה,  וכן    ,ן 

 .(בראשית ל"ה, ג)הוא במדרש רבה 
 

 

   של האנוסים הססמה – 
יהודים של  בחבורה  תורה( מעשה  שומרים  ות)  ומצו  שאינם 

וראו  ,)על פי ההלכהשזה אסור  ( ה בספרדשנכנסו לבקר בכנסי
ה  הגויים  וערבולאת  השתי  של  לכיוון  ועושים   ,(הצלב)  כים 

אלא שאחד מהם גם הוסיף  ,כל מיני תנועות שונות ומשונות
וערב לשתי  ניגש  שהוא  בשעה  מילים  היהודים  ,כמה  ואחד 

לו שאשנתברך בסקרנות מרובה ניגש אליו לאחר מכן בצד ו
שאמרת" המילים  ניסה  ?"מה  הוא  אך  ,להתחמק  בתחילה 

ו  כשהוא בוהחזר  שאני   ינא" :לו  ענה ,פציר  משפט  אומר 
ואבא שלי אמר לי לומר  ,וזה בשפה אחרת ,בעצמי לא מבין

מאביו ,זאת זאת  קיבל  גם  ְתַשְקֶצּנ : "והוא  ְוַתֵעב  ַשֵקץ  ו 
 ".ְתַתֲעֶבּנו ִּכי ֵחֶרם ּהוא

בעברית זה  נדהם  שעמד  היהודי  לו  שאתה תדע  " !אמר  לך 
גוי האם תב ,לא  אבותיך  אבות  ושל  שלך  השורשים  את  דוק 

ספרד מאנוסי  מעמיקה  ן  ואכ .".. היו  בדיקה  אחרי  לו  התברר 
 ] ובחרת בחיים[                   ...שהוא יהודי וחזר לחיק אבותיו



 

 

העיקר  
     הע שקהוא הה

 ב "בארה  כספים  גיוס  למסע  יצא  ל"זצ  פינקל  יבצ  נתן  רבי
 '.  מיר' ישיבת -ישיבתו הקדושה   לטובת
  לפגוש   ההזדמנות  את  ניצלו  אמריקה  ביבשת  רבים  יהודים

 .  ולהתברך להתייעץ, ישראל מגדולי  דאח את
, רהעש   שבע  בןכ  בחור. בנם,  הורים  זוג  עמדו  בין הממתינים

הלימוד   במסגרות  שרד  שלא  כזה  אך,  טוב  ורבחאולי  היה
 את  מצא  ולבסוף  ובכה  הָּבכֹ   ניסה.  השונות בהם שהה עד כה

 . לבית הסמוך כנסתה  בבית זמנו את מעביר עצמו
  צבי   נתן  רבי  של   הזמני  עונומ  את  ההורים  פקדו  להם  בצר

 נתן  רבי  אותם  הפתיע   !"אלי  אותו  תשלחו".  עצה  תלבקש
 על בנם,  חסותו  את  ורשכי הוא פ  וןהתכו  'אלי '  ומרובא.  צבי

,  לא-ו!  בירושלים  מיר  בישיבת  ללמוד  יעבור  הבחורכי  ו
,  צבי  נתן  רבי  עםקודם    אישי  קשר  כל  היה  לא  הללו  להורים

 . הלכת מרחיקת הצעהוהם עמדו נדהמים מן ה
 הבחור  ...צבי  נתן  ירב  הצטנע  "משהו   איתו  לעשות  נשתדל"

 .נפלאות שמועל המתינו  ההוריםו ,מירישיבת ל נכנס
יום אחד   אך ,  ומייאשת  איטית  היתה   של הבחור  והתקדמות

 מוסרי  'ועד'  מוסר  צבי  נתן  רבי  היה   שישי  בימי :  קרה  זה
, 'ועד'ל  להיכנס  חובה  היתה  שלא  כמובן  .בביתומיוחד

  ; נימהפ  נגרר בכלל  הוא  איך  לשחזר  מצליח  לא  ומיודענו
  יו עינ  מול  עצמו   את   מצא  והוא  , פנימה  אותו משך   מישהו 

 .  ישיבהה ראששל  הדולקות
  ועד  באותו .  תורה  אהבתו  שקידה,  תורה  עלדיבר  הרב

  12  במשך   לימוד  על  הקפדה  אודות  שלו  בתוכנית  התמקד
ו של הבחור מה שתפס את לב  אך  !פחות  לא  -  ביממה  שעות

  בשבוע   אלי  שיגש  ימ"יותר מכל, היה סיום דבריו של הרב:  
 יקבל  -  שלו  יותהיומ  הלימוד  עותש  12  של  רשימה  עם  הבא
  !"שקלים אלף

  , לו  שהיה   ממה  יותר  -  כסף  מהבחור  גזלו  בירושלים   החיים
 יותר  בחיי  למדתי  לא  הרי  ,אבל!  מצוין  רעיון  -?  שקלים  אלף'

  !'אחד  לשבוע  רק  זה   אבל.  ןנכו  -  !...רצופה  אחת  משעה
 מה   לכל  לו  שיספיקו   שינה  שעות   צבר  הקרובה   בשבת

 ...  הקרוב  בשבועשיחסיר
 בבית  מקומו  אתהבחור    תפס  'הבוקר  על'  ראשון  ביום

 חברותא  לו  סידרו  ,בקלות  עליו  עבר  דווקאשלב זה  .  המדרש
  .זרם והעסק, נפלא אברך עם

  ' הצדיק'  על   לגלגו  לשעבר  חברים.  קשה  היה   כבר  השני   ביום
  אותו   ועודדו  זקוחי  אותו  שהקיפו  האברכיםאך  ...  החדש
  .מאוד
  היתה   לא  שלו  הנפש.  רהשבי  סף  על  עמד  רכב  השלישי  ביום
עמוק)  שטייגען  של  כמות  לכזו  בנויה אב כ   הגב...  (לימוד 

נקודת הגיע   'א  סדר  סיום  עם.  מעייפות  צרבו   העינייםו  ה 
 שחצי   העובדה   היתה  אותו   שהחזיק  היחיד  הדבראך    ,השבר
 !  מאחוריו כבר שבוע
 רבי  של  לביתו  גלש  מעייפות  גליים כושלותבר.  השישיהיום  
הסמוךצבי  נתן   ישיבה   הראש  אם  יודע  לא  אני'.  לישיבה  , 

 למדתי":  להגיד  חייב  אני  האמת  את  אבל,  לא  או  לי  יאמין
   !"ביומו יום מידי  שעות  עשרה שתים השבוע 

 מלוא  התייצב ,  וורעידותי   מחלתו  את  אסף  צבי  נתן  רבי
 .  אוהב מלב חמה הנשיק  , לחיו על לבחור ונשק  קומתו

  עזב   כולו   נרגש  . במזומן  םשקלי  אלף  לו   הגיש ם  ג  תיכף
  נשק ,  הזו  הלחי  על,  כאן:  מכריו  לכל   וסיפר  ,הבית  את  הבחור

(כאן!  ישיבה  הראש  לי   הזכיר   לא  כלל  הוא  הפלא  למרבה!!! 
 .!)החמה  הנשיקה  לעומת  לשוליים  שהפכו  השקלים  אלף  את

  אך ,  ביממה  שעות  שרה ע  םשתי  ללמוד  המשיך  לא  הבחור
, בלימוד  קיע את כוחותיולהש  השתדל  מאז.  התייצב  בהחלט
 .  ולהתעלות לעלות
ישיבת ב  ללמוד  לעבור   -  חבריו  כרוב  -  החליט  שנתיים   כעבור

 מוכנה  המלצה   הוציא  הוא ,  הקבוע  הנוהל   לפי.  'לייקווד'
 .  הישיבה שרא לבית  עמה וניגש  ,הישיבה ממשרד
, חתימתו  לפני  מילה   ואיז  מוסיף  צבי  נתן   רבי  היה  כלל  בדרך
 ,ישיבה  ראשעם    עקבי  קשר  על  מרש  לא  הזה  הבחור  אך

.  נכון.  להוסיף  מה   הרבה  היה  לא  צבי   נתן  לרבי  ולכאורה
  היתה   לא  זו   אך,  שלו  'רטראסט'ה  היתה   החמה  הנשיקה

 . מיוחד יחס כעת לו  יעניק הישיבה שראש סיבה
  הגאון   לכבוד"  :וכתב  עט  צבי  נתן  רבי  שלף  ,הבחור  להפתעת

 לא...  אצל  יתישרא  עליה  כזו,  א " שליט  קוטלר  מלכיאל  רבי
  ."פינקל  צבי נתן! רב זמן מזה איתיר

 נתן  רבי גם    אך   -  הנשיקה  את  שכח   לא  הבחורכי    מסתבר
 .האחרים  התלמידים  (!)  אלפי  לצד  -  הבחור  את  שכח  לא  צבי
  -  הישיבה  במצטיין  מדובר  שלא  למרות  , כיידע  צבי  נתן  רבי
 ניתן   ,תלמיד  אותו   שהשקיע  האדירה  להשקעה  ביחסש  הרי

  ...!"רב זמן  מזה ראיתי לא עליה  כזו"ש ליוע לומר
המ  שהכיר  -  האברכים  לאחד  הבחור  ניגש  המיוחד  כתבעם 
 ...  דרכו מתחילת אותו

  בהמשך .  לב  וקורע   נרגש  בבכי  ופרץ  המכתב  את  הציג  הבחור
  החינוך   בשדה   פועל  הוא  וכיום  ,טוב  וך שידל  זכה  דרכו
 ] אדברהו האמנתי[                                               .ב"בארה
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 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

 יּוַכל ִמי, ַהְּתִפָּלה ֹּכחַ  (ט, כ) "ַהִהיא ָּבֵעת ַאֲהֹרן ְּבַעד ַּגם "ָוֶאְתַּפֵּלל
 ֶׁשל ַמָּצבֹו ַעל ְלַהְׁשִּפיעַ  ָּבּה ֶׁשֵּיׁש ְוַהְיֹכֶלת, ְּתִפָּלה ֶׁשל ֹּכָחּה ֶלֱאֹמד
 ְויֹוֵדעַ , ַּבְּתִפָּלה ָהָאצּור ַהּכחַֹ  ֶאת ְלַהֲעִרי ֶׁשּיֹוֵדעַ  ִמי ַאְׁשֵרי! ָהָאָדם

 .ּבֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש
 ַהִּמְתּגֹוֵרר ָחָכם ַּתְלִמיד ֵמַאְבֵר ָׁשַמְענּו ַהָּבא ַהַּמֲעֶׂשה ֶאת    

 ִמְתַּפֵּלל ָאָדם ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָוׁשּוב ׁשּוב ִלְלֹמד נּוַכל ּוִמֶּמּנּו, ִּבירּוָחם
ק  ֵאינֹו ִמַּבְלָעֶדי ֶאָחד ַאף: "ְואֹוֵמר ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם ּופֹוֶנה, ִלּבֹו ֵמעֹמֶ
 .ַמָּמׁש ֶׁשל ְוִנְפָלאֹות ִנִּסים ִלְראֹות זֹוֶכה", ַּבֲעִדי ְלַסֵּיעַ  ְמֻסָּגל

 ִׂשְמָחה ְלֶרֶגל ְּבֵארּועַ , ָהַאְבֵר ָלנּו ּכֹוֵתב, ִהְׁשַּתַּתְפִּתי     
 .ִמְׁשַּפְחִּתית

, יֹום ְקַׁשת ִאָּׁשה ַלָּמקֹום ִנְכֶנֶסת, ָהֵארּועַ  ְּבֶאְמַצע, ְוִהֵּנה     
 .ֶּכֶסף ֶלֱאֹסף ּוַמְתִחיָלה

 ַהֵּׁשִני ְלִצּדֹו ָהִאָּׁשה ָּפְנָתה, ַהּנֹוְכִחים ֵּבין ַלֲעברֹ  ֶׁשִּסְּיָמה ְלַאַחר     
 ַהַּמְטְּבעֹות ֶאת ִלְסּפרֹ  ְוֵהֵחָלה ֻׁשְלָחן ְלַיד ָלּה ִהְתַיְּׁשָבה, ָהאּוָלם ֶׁשל

 ָהיּו ְוָעָליו נֹוָסף ֻׁשְלָחן ָהָיה, ֶׁשָּלּה ַלֻּׁשְלָחן ָסמּו. ַעָּתה ֶזה ֶׁשִּקְּבָלה
 .ָהֵארּועַ  ִמְׁשַּתְּתֵפי ֶׁשל ַהֲחִליפֹות ָּכל ֻמָּנחֹות

 טֹוב לאֹ  ֶׁשאּוַלי ְלִהְתַלֵחׁש ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ִמן ַּכָּמה ֵהֵחּלּו ַתעְלפֶ      
. ַהֲחִליפֹות ֻׁשְלַחן ְלַיד ָלֶׁשֶבת זֹו ְלִאָּׁשה ֶׁשְּמַאְפְׁשִרים ַהָּדָבר

 ֶאל ָיָדּה ִלְׁשלחַֹ  ִמְתַּכֶּוֶנת ָהִאָּׁשה אּוַלי ֲחָׁשׁש ֶהֱעלּו ַהִּמְתַלֲחִׁשים
 .נֹוָסִפים ְּכָסִפים ִמָּׁשם ְוִלְגֹנב, ַהְּבָגִדים

 ְּבִׂשְמָחה ִהְׁשַּתֵּתף ֶׁשָעַבר ֶׁשַּבָּׁשבּועַ  ִסֵּפר ַאף ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַאַחד     
 ֶׁשָּקמּו ּוְלַאַחר, ַהּזֹו ָהַאְלמֹוִנית ָהִאָּׁשה ִהִּגיָעה ְלָׁשם ְוַגם, ַאֶחֶרת

 ִמַּבֲעֵלי ֶאָחד ֶׁשל ִמְּבָגָדיו ָזָהב ַטַּבַעת ֶנֶעְלָמה ַלְּסעּוָדה ָיַדִים ִלֹּטל
 .ַהִּׂשְמָחה

 ֵהֵחָּלה, ְוכֹוֵתב ָהַאְבֵר ַמְמִׁשי, ַעָּתה ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ֶׁשּבֹו ָּבֵארּועַ      
 ָהִאָּׁשה ֶאת ְלַסֵּלק ָּדְרׁשּו ְוֵהם, ַהּנֹוְכִחים ֵּבין ְלַפֵעם ְסָעָרה רּוחַ 

 ...ֵמַהְּבָגִדים ַּגם ִלְגֹנב ֶׁשַּתְצִליחַ  ִלְפֵני ִמןַהָּמקֹום

 ֶׁשּבֹוַהָּמקֹום ֶאל ְוִנַּגְׁשִּתי ָאֹנִכי ַקְמִּתי, ָהַאְבֵר ְמַסֵּפר, ְלֵבין ֵּבין     
 .ָּבאּוָלם ַאֶחֶרת ְלִפָּנה ֻּכָּלן ֶאת ְוֶהֱעַבְרִּתי, ַהֲחִליפֹות ֻמָּנחֹות ָהיּו
 ַהֲחָׁשד ִמְּפֵני זֹאת ֶׁשָעִׂשיִתי ֵהִביָנה, זֹאת ִּבְראֹוָתּה, ָהִאָּׁשה     

 ִמָּיד. ְּבֶבִכי ָּפְרָצה ְוַאף, ִנְׁשָמָתּה ִעְמֵקי ַעד ֶנֶעְלָבה, ֶנְגָּדּה ֶׁשִהְתעֹוֵרר
 .ִּבְמִהירּות ָהאּוָלם ֶאת ְוָעְזָבה ָקָמה ִמֵּכן ְלַאַחר

 ִמֶּמָּנה ּוִבַּקְׁשִּתי ַאֲחֶריהָ  ָרַדְפִּתי. ֲאיָֻּמה ָטעּות ֶׁשָעִׂשיִתי ֵהַבְנִּתי     
 .ַהָּמקֹום ֶאת ְוָעְזָבה ִלְבּכֹות ִהְמִׁשיָכה, ִנְרְּגָעה לאֹ  ִהיא ַא, ְסִליָחה

 ְולאֹ , ְּבֵנרֹות ַהּזֹו ָהִאָּׁשה ֶאת ִחַּפְׂשִּתי ּוֵמָאז, ְמֹאד ְנָקַפִני ִלִּבי     
 .ְמָצאִתיהָ 

 ,ָּבְרחֹוב אֹוָתּה ָּפַגְׁשִּתי ָהֵארּועַ  ְלַאַחר ָקָצר ְזַמן, ָהֱאֶמת ְלַמַען     
 ְולאֹ , ָׁשִנים 7 ְּכָבר ָעְברּו ֵמָאז. ֵאֶליהָ  ָלֶגֶׁשת ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ֲאָבל

 .ַאַחת ַּפַעם ְולּו ְּפַגְׁשִּתיהָ 
 ֶאת ְלַסֵּים אּוַכל ֵּכיַצד ָיַדְעִּתי ְולאֹ , ְמֹאד ַעד ִיְּסַרִני ַהְמַצֵער ָהֵארּועַ     

ֶׁשִהיא ְמאדֹ  ֶׁשִּיָּתֵכן ַּגם ְוָיַדְעִּתי, ַהִהיא ָּבִאָּׁשה ֶׁשָּפַגְעִּתי ָיַדְעִּתי. ָהִעְנָין
 .ְסִליָחה ִמֶּמָּנה ְלַבֵּקׁש ְוָעַלי, ִלְגֹנב ִהְתַּכְּוָנה לאֹ  ְּכָלל
 ִּבְבֵני ַהְמֻפְרָסִמים ַהּתֹוָרה ִמְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים ַאַחד ֶאל ִנַּגְׁשִּתי     

 ַהָּיִחיד ֶׁשַהָּדָבר ִלי ָאַמר ָהַרב. ַהִּסּפּור ֶאת ְלָפָניו ְוָׁשַטְחִּתי, ְּבַרק
 הּואָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ּוְלִהְתַחֵּנן ְלִהְתַּפֵּלל הּוא ַלֲעׂשֹות ֶׁשֶאְפָׁשר

 .ּוְמִחיָלה ְסִליָחה ִמֶּמָּנה ְלַבֵּקׁש ְּכֵדי ָהִאָּׁשה ֶאת ִלְמצֹא ִלי ֶׁשַּיֲעֹזר
 ֵמִעְמֵקי, ֲאִמִּתית ִלְהיֹות ְצִריָכה ֶׁשַהְּתִפָּלה ְוִהְדִּגיׁש ָחַזר ָהַרב     

 ."ֶבֱאֶמת ִיְקָרֻאהּו ֲאֶׁשר" ִּבְבִחיַנת ,ַהֵּלב
 ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ֶאל ִנַּגְׁשִּתי, ָהַרב ֶׁשל ִמֵּביתֹו ְּכֶׁשָּיָצאִתי ִמָּיד, ְוָאֵכן     

 ִלְגֹמר ֶׁשְּיַזֵּכִני ִּבְדָמעֹות הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶאל ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ַהָּסמּו
 .טֹוב ַהּיֹוֵתר ַהַּצד ַעל ַהָּפָרָׁשה ֶאת
 ?ִמֵּכן ְלַאַחר ָּקָרה ּוַמה     
ה ָהַרב ִעם ַהִּשיָחה      ֶשר ִהְתַקיְּמָ ֶ  ַעד וָחֵציִ  ֵמֶעֶשר. בַּלַּיְלהָ  בּעְ

 ּוְבַאַחת. ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ִהְתַּפַּלְלִּתי ַּבַּלְיָלה ֶעְׂשֵרה ְלַאַחת ָקרֹוב
... ְלָיִדי חֹוֶלֶפת ַהְמֻדֶּבֶרת ָהִאָּׁשה ְוִהֵּנה. ָלְרחֹוב ָיָצאִתי ַּבַּלְיָלה ֶעְׂשֵרה

 ."ֶאֱעֶנה ַוֲאִני, ִיְקָראּו ֶטֶרם. "ֻּגְזָמא ְללאֹ , ָּכ ָּמׁשמַ 
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 .ְלַהְכִחיׁש ָהָיה ֶאְפָׁשר ִאי ַהְּמִציאּות ֶאת ֲאָבל, ָהמּום ָהִייִתי      
, ֶׁשָּלנּו ַהִּמְׁשַּפְחִּתי ָלֵארּועַ  ֶׁשִהִּגיָעה ַהּיֹום ְקַׁשת ָהִאָּׁשה ִהֵּנה     

 .ְזַמן ַהְרֵּבה ָּכ ָּכל ִלְפֵני

  ְסִליָחה ּוִבַּקְׁשִּתי, ַההּוא ָהֵארּועַ  ֶאת ָלּה ְוִהְזַּכְרִּתי ֵאֶליהָ  ִנַּגְׁשִּתי     
 .ָׁשֵלם ְּבֵלב ּוָמֲחָלה, ַהֹּכל ָזְכָרה ִהיא. ִּבְדָמעֹות

ּה ֵמֲאֶׁשר, ַהִּסּפּור ְלָכל ַאֵחר ֶהְסֵּבר ֵיׁש ַהִאם       ?!ְּתִפָּלה ֶׁשל ּכֹחָ
 )ַנְפִׁשי ָּבְרִכי(

ייתכן , תיירים בתור אליה לבוא לכם יצא ואם, בצפת גר אני
מאלפים  קטעי היסטוריה ומרצה קבוצות מדריך אותי שפגשתם
 .המסתורין אפופות, העתיקות צפת אבני בין הטמונים

לא  העירייה אך, בנייה בתוספת ביתי את מזמן לא הרחבתי     
בקנס  מתחייב שאני חמורה אזהרה ושלחה יפה בעין זאת ראתה

 לי בצר. שבניתי החלק כל על שהוטל הריסה צו מלבד, גבוה
 אמר הלה. מהסבך לצאת כיצד עמו והתייעצתי דין פניתי לעורך

 כמקובל, ותקילין טבין כמובן יעלה וסיועו, לי לעזור שהוא יוכל
 קיוויתי ואני, שלו בניירות משהו רשם הוא. דינים אצל עורכי

 .תועלת שתהיה בכך
על  לו וסיפרתי, עירייה חבר, עסקן פגשתי ימים כמה כעבור     

אסדר  אני. "החבר התפלא?" דין עורך לקחת זה בשביל. "בעייתי
 וגם הקנס את גם לך שיורידו תראה. בעיה שום בלי זה את לך

 את מבטל שאני ואמרתי הדין לעורך פניתי". ההריסה את צו
, בלעדיו להסתדר יכול שאני לו הסברתי. וכל הפניה מכל

 לוותר רצה לא ד"שהעו אלא. ולשלום לחיים וביקשתי להיפרד
 .התיק על
 בלחץ. הלאה איתו והתקדם מהעניין לרדת הסכים לא הוא     

וצו  בוטל הקנס, כצפוי, ואכן, משפט לבית אותי הוביל מצידו הוא
 .הוסר ההריסה

 זה שרצית אתה: לו אמרתי, שכרו את לדרוש ד"העו בא כאשר     
 מבטל את שאני מפורשות לך הודעתי. משפט לבית ללכת

 אך ,עירייה חבר ידי על העניין את לסדר אפשרות לי ויש התביעה
 שלו ואני על עמד ד"העו. לך לשלם חייב איני. לבטלה הסכמת לא
 ומה שיאמרו, תורה לדין עימי לבוא יפה בצורה לו הצעתי. שלי על

 אם אינך. "אופן בשום הסכים לא הוא אך, קודש יהיה הרבנים
 .קיים וגם ד"העו איים", למשפט אותך תובע אני, לי משלם

 .למשפט זומנתי     
 ,הבנייה על האיום קודם? לי היה זה מה: לעצמי חשבתי     

 .בתשובה לחזור עליי. שקלים אלפי ממני דורשים ועכשיו
 

 – שיפור הטעון את מצאתי קלות וביתר, במעשיי פשפשתי     
 !המדרש בית בתוך מדבר איני מהיום. המדרש כבוד בית

 תיירים אני לקבוצות בהדרכתי. קלה החלטה הייתה לא זאת     
ההיסטוריה  על ולשוחח העתיקים המבנים אל להיכנס נוהג

הכנסת  בית כאן. בתוכה והמקופל אבן כל על לספר, המרתקת
וכאן , אלקבץ שלמה רבי פה, יוסף הבית התפלל וכאן, י"האר של
ועל  פינות על להצביע נהגתי. החסידים עדת של הכנסת בית

התיירים  עם מדבר אני! הס - מעתה. אודותיהםולדבר  אריחים
 .קודם שדיברנו מה על מצביע רק ובפנים, בחוץ

, המתוקנת בהנהגתי התחלתי מאז קצרה תקופה אחרי     
 תביעה ארגן הוא. בעצמו בטוח היה ד"העו. זומנתי למשפט

 ד"לעו לשלם עליי הוטל. כמובן, לטובתו נטה והמשפט ,מושלמת
 .המשפט הוצאות בתוספת העירייה מול התיק על את משכורתו

 ...לשלם שעליי הסכום את והקריא השופט עמד שאז אלא     
הגרושים  בשביל? פעוט סכום כזה, "ד"העו נדהם -?!" "מה     

 ."משפט לבית פונה הייתי לא האלה
ד "שהעו התברר. השופט ענה", בתביעה שרשום הסכום "זה     

 מהסכום". בעשירית רק חוייבתי וכך, אחד 0 להוסיף שכח
עליי  נגזר למה לחשוב הוספתי אבל, פנים הארת זו הייתה     

 בקשר נוסף משהו לתקן שעליי אומר הוי. עשירית לשלם
 או ללמוד נוהג אני כי נזכרתי ואכן, התפילה לשתיקה בשעת

, ע"שמו אחרי או התורה בקריאת לגברא גברא תהלים בין לומר
 קדיש", ברכו" פעם לא מפסיד אני ואז, מתחילשהחזן  לפני

, לחוד לימוד וזמן לחוד תפילה זמן, כזה אין דבר מעתה. וכדומה
 של ברכתו את אפסיד שלא באופן את הזמן לנצל דרך אמצא
 .לתורה העולה

שהייתי  כסף סכום קיבלתי שלישי ביום. שני ביום היה זה כל     
פי  היה הזה הסכום. ממנו התייאשתי כבר אך, מזמן לקבל אמור

 .ד"לעו לשלם שהתחייבתי מהסכום עשרה
 ,הגדול השכר לעומת כלום ולא אינם אלו שמטבעות ברור     

בשעת  מלדבר ולשונו פיו ששומר למי, לתאר ואין לשער שאין
 התפילה. 
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 תפקותב יחש תפצ ימכח ילדוגמ דחא, יטאנלג םהרבא יבר
. ושפנל ןוקתה הומ ול ראמיש השקבב י"ראה ינפל אב, ל"ז י"ראה
?!" תורות דבוכל ןוקת ןתאש ינא ימ: "רומאב י"ראה רבס הלחתב

 חוצמב י"ראה לכתסה, רתול םהרבא יבר יםכסה אלשמ םלאו
 ".לזג ןווע לש ץמש ךב שי ךחצמב םושרה יפל" :לו רמאו

. לדוג בצעב יתובל ךלהו יםרבדה עמשמל םהדנ םהרבא יבר     
 תויכבב ץרפו ץראה לע בשי, קש שבלו יודגב תא טשפ אהו
 לזגה ןווע הומ אצמל פשפש במעשיו ומנסהכשהוא מ ,תאורנו
 .דויבש

 .היגראלו היוטל האכלמ יתב יהה םרהבא יבר לש ותלועבב     
 ביח אהו המכ בשחל םשקבו יםלעופה לכ תא דימ ץבק אהו     

 יכ םפסכ תא רפסל יםגהנו םה יןאש, לו נוע םלכ. םהמ דחא לכל
 .ןיעה ןמ ימוסה רבדב אלא הרוש הכרבה יןא

 לובקת םויהמש ,םכמ ינא שקבמ: "םהרבא יבר םהל רמא     
 ינצורב יןא ןכש, הנרוחאה הטרופה דע םכרכש תא בשחל םיכלע
 יתובל ךליש – הז אינתב דמעל ןכמו ינואש ימו, לזג ןוועב לשכהל
 ."םלושל

, רבעש תא ןקתל ידכ: "רמאו יורבדב יךשמה םהרבא יבר     
 ךכ רחאו, הצריש המכ חקי דחא לכו, םיכנפל ףסכ תעכ יםשא
 ."רבעה לע םלש בלב יל לחמי

 תעגל הבא אל םהמ ישאו םהרבא' רל דימ לוחמ יםלעופה     
 יתש המצעל הלטנ תחא השא קר. םיהנפל יחנהש ףסכב
 .תטורופ

 ול רמא. יםרבדה תא לו רפסו ל"ז י"ראה לא םהרבא יבר ךלה     
 ךא, רתיו לדוג רכש הל יעגמו יתחממ תגראו יאה זו השא: "י"ראה
 םלאו. םימשמ ךמע קודקד ןכל, יםלועפה ראשכ רכש הלבק יאה
 ."ךחצמב םושר היהש לזגה ץמש החמנ, תעכ
 

 
 
 רבחש רפסב יםברה תא תוכזל שקב', באיו תקלח'ה לש ודכנ     

 ךלהמבו ,םדוקה רודה ינאוגמ דחא היה' באיו תקלח'ה. לדוגה בוס
 אהוו, הרותה יקלח לכב, תנווש תיושק לוצא רורעותה יםנשה
  לש מוש תאו, השקה תיושק שלושו האמ. בתכה לע ןתאו הלעה

,שלושו האמ הירטימגב" אבק" ,"אתישקד אבק: "ארק סרטנוקה
 ...דיחמב קותזח יותשק שלושו האמ, רמלוכ

ודכנ שקב ,וראל רסטנוקה אציש רחאל ותבר יםנש, רמואכ     
ותישקל רףצלו, שדחמ ראול סרטנוקה תא יאצהול רבחמה לש
. םינשה ךלהמב ןיהלע רומאנש יםנושה יםצרותה תא, ובס לש
םתסוחיתה תא שקבו רודה ילדוג לש םיהתב יןב בבותסה אהו
 יםצרות המכו המכ לוצא רובטצה טא טא, ןכאו, בוס לש תיושקל
 .תיושק המכו המכ לע

יתעמש. "לאוש אבא ןויצ ןב ברה לש ידומלת לא םג יעגה אהו     
 םאה, "ידמלתל רמא", אלפמ יףרחו םצוע ןאוג אהוש, ברה לע
 המכ ץרתיש תנמ לע, תיושקה סרטנקו תא יונפב יגצהל לכות
 "?ןהמ

 קסוע ברה, "רבחמה לש ודכנל רמא", האר. "ססה ידמלתה     
אינפ לו היהיש רבוס יינאו, םתירסמבו יםרעוש תנכהב דאומ דע
', ה תרזעבו, סרטנוקה תא ילצא חנה, "ףוסב רמא", םלאו. ךכל
 "...יונפב וניגצא, יל היהתש הנואשרה תנומדזהב

 יןתמהו, ברה לש ידומלת לצא סרטנוקה תא דכנה יחנה, ןכאו     
יפכמ רהמ יעוגי םהש, בשח אל אהו. יםצרותל הכרוד היפצב
 ...לו המדנש

ןמזה יולא, יתחפשמ לויט לש מווצעב, היה ךכ, היהש השעמו     
ידומלתל ברה הנפ, ברה לש יובקרממ, ידמלת תואו םג ףרטצהל
 "?ךלצא אצמנ' אתישקד אבק' סרטנקו םאה: "לאשו

יםאתמה ןמזה הוז יכו: 'המת ובלבו, ידמלתה יבשה!" ןכ"     
 ילבו יםרפס ילב? לויטב? לולה תרומוחה תיושקב קסעל
. לו הרהו!" לאש. "יותבושחמ תא עטק ברה ךא '?ותרותבח
 .הנואשרה הישקה תא דערו לקוב יארקהל לחה ידמלתהו

 .ץרותה תא תצורהל לחה ברה רשאכ, םיסל יקפסה לא אהו     
 "...בטו ץרות הוז, "ידמלתב קחד", ץרותה תא בתכ"    
 תקלח'ה לש יותיושק לכ תא ברה ץרת, הלק העש ךתוב, ךכו     

 ...זו רחא זוב', באיו
 יולעבל סרטנוקה תא שיגהל םא יכ, רותנ אל םמוהה ידמלתל     

 ...וניספדיש תנמ לע
דע השדוקה הרותב ולכ לכ עקוש היה לאוש אבא ןויצ ןב ברה     

יךשמהל ידכ ןמזה תא לצנמ היה ליטמ היהש ןמזב ולפאש
 גליון משכן שילה)( .הילול םיומ הב תגוהלו הרותב קסעלו

 :ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשי



 
 

  :מחשבהחידת 
לחדר  הוכנסו ,; אברהם יצחק ויעקבשה בחוריםשלו

 אחד.
עוצמים לכם את העיניים ושמים לכם על "אמרו להם: 

מי שרואה כובע אדום על  הראש כובע אדום או ירוק.
מי שמגיע  שירים את היד. -ראשו של אחד משני חבריו 

יש לו על ה צבע כובע , בדרך כל שהיא, איזלמסקנה
 ."דרשיצא מהח -הראש 

פתחו להם את אדומים, ותם כובעים וששלשמו ל
 עיניהם.

 שלושתם הצביעו.
 כעבור מספר שניות יצא אברהם החוצה.

קנה שיש לו כובע אדום על איך אברהם הגיע למס
 הראש?

 
 חידת חשבון:

 9, 9, 9, 9בספרות  100להגיע למספר איך אפשר 
 ?ות החשבוןע"י כל פעול

 
 
 
 
 

 :לחידת המחשבהפתרון 
, מחכים כמה דקות ואז מכבים אחתמדליקים נורה 

ירים אותה אדליקים עוד נורה ומשאותה. לאחמ"כ מ
 דלוקה. את הנורה השלישית משאירים כבויה.

ומסתכלים: הנורה שדולקת זה המתג ואז נכנסים לחדר, 
תי הנורות הכבויות ע"י נגיעה, השני, ואז בודקים את ש

והקרה של הנורה החמה היא של המתג הראשון, 
 שלישי.ה

 
 :חשבוןלחידת פתרון 

",שרית" לה ולקרוא טבעונית מסעדה לפתוח לי בא
ארוחה לאכול הולך אני" יגידו נפש היפי שכל בשביל רק

 "...בשרית
 

 :ראשון פרסוםב שמש מיכאל
 יוחרגו שתוכים - מקדמים )שמאלה שהולכת( בימינה

 ...היום למעונות סבסוד ויקבלו ליברמן מתוכנית
 

 וכל ,הסגלגל השולחן סביב פעם ישבו הקולה סוגי מנהלי
וכן ,מזג הקריסטל מנהל .שלו הקולה את בכוסו מזג מנהל

 .לכוס מזג קולה הארסי וכן ,גמז הפפסי מנהל
 לראות נדהמו - קולה הקוקה מנהל של תורו כשהגיע
 "?זה מה" אותו: שאלו .קולה בטעם פטל מוזג שהלה

 "...לא ואני פטל ישתו שכולם נעים לא זהלהם: " ענה
 

. מופרזת במהירות נהיגה על שיכור נהג עצר אחד שוטר
 השיב השיכור. "בבקשה רשיונות: "ואמר אליו ניגש שוטר

לפני אותם לי לקח שלך מהחברים אחד, קצת איחרת: "לו
 "...שנה חצי

 
זורק את נעליו, כשחולץ שוןלי שהולך פעם בכל אחד איזה

, דבר שגורם רעש חזק מאוד.השניה את כ''אחו אחת לנע
 פוגש שלו הזקן השכן אחד שיום עד ,לילה בכלעשה  כך
!"אותי מעיר זה פיצוצים שתי לילה כל זה מה" :ואומר אותו

 בלילה אך ,בעדינות מנעליו שיחלוץ והבטיח התנצל הלה
"כלאחמ דומי .הראשונה הנעלאת  זרק וכך ,שהבטיח שכח

ריד את הו ולכן, הבטיח לשמור על השקט שהוא נזכר
 .בעדינות השניההנעל 

 את כבר תזרוק" השכן נשמע צועק:לאחר מספר דקות 
 !"לישון רוצה אני ,השניה הנעל

 רכב של בודק סאונד

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

                                ?ים בפרשה זואילו שני חרקים מוזכר                      חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר  (ז, יד)
עקר פירש"י שאינו מוליד. ויש להבין מה חידש לנו רש"י בפירושו
ומאי קמ"ל? וי"ל דבתורה מצינו לשון עקרה רק אצל נשים כמו
בראשית י"א ל' ותהי שרה עקרה אין לה ולד וכן שם כ"ה כ"א ויעתר

כ"ט ל"א ורחל עקרה וכן יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא וכן שם
שמות כ"ג כ"ו לא תהיה משכלה ועקרה בארצך, וא"כ י"ל דכיון שכאן

, ועודהוא המקום היחיד בתורה שנזכר עקר לכך הוצרך רש"י לפרשו
אמר רבי יהושע בן לוי לא יהיה בך עקר די"ל דהנה איתא בבכורות מ"

שוטו שלפמן התלמידים, ולכן פירש"י דאין מקרא יוצא מידי פשוטו ו
 (דרך שיחה)  .מקרא הוא שאינו מוליד

 )י ,ח( אלקיךואכלת ושבעת וברכת את ה' 
אומרת, המקור לברכה על המזון "לפניה" נלמד )ל"ה.(הגמ' בברכות 

כל שכן"? ואילווחומר, "כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא  בקל
מצאנו להיפך, ש"לפניו" יש מקור מן התורה "כי שם ה' בברכת התורה

ולאחריו נלמד מקל וחומר, הרי שבברכת המזון אקרא הבו גודל",
לאחריו, ולפניה לומדים מקל וחומר, ואילו נאמר בפירוש הברכה

ולאחריה לומדים מקל וחומר. בטעם בברכת התורה נאמר מקור לפניו,
מש"כ הגר"א מוילנא, ההבדל בין ומר רבי אליהו דיסקין עפ"יהדבר א

של העולם הזה, בשאר הנאה אמיתית מדברי תורה לשאר ההנאות
בדמיונו עשרת ההנאות מכניס היצר חשק גדול ומגדיל לו את ההנאה

ורואה שהכל מונים, ורגע אחד אחרי ההנאה כבר מאבד את כל טעמו,
אינו הוא להיפך, לפני לימוד התורההיה דמיון. ואילו בלימוד תורה 

מרגיש חשק ורצון ללמוד, אבל כיון שמרגיל נפשו בלימוד, מרגיש
טעם עד שקשה לו להפסיק. ולפי"ז מובן היטב, באכילה יש ק"ו בהם

צריך לברך כשכבר נוכח לראות שהכל היה דמיון, לפניו שאם לאחריו
שצריך לברך.מרגיש את תאוות האכילה, ודאי  לא כל שכן,כשעדיין

כשעדיין לא מרגיש שום חשק, -לפניו מברך  ואילו בברכת התורה, אם
"טעמו וראו כי -מרגיש את הטעם הטוב  לאחריה לא כל שכן, כשכבר

 (מדשן ביתך) טוב ה'".

ת הברית על שתי ידיואפן וארד מן ההר וגו' ושני לוחו
ם וגו' ואתפוש בשני הלוחות ואשליכםתאוארא והנה חט
 )טז-ט, טו( ימעל שתי יד

ויש לדקדק מדוע מתחילה אמר לוחות הברית ואחר כך אמר הלוחות
ז"ל במדרשבו תרמוז למה שאמרו חברית. ויש לומר דולא אמר 

וכן כתב כאן הבעל הטורים דמשום הכיכשראה העגל פרח הכתב, 
כתיב ואשלכם חסר יו"ד שפרחו יו"ד הדברות ע"ש, לפי זה אמר שפיר
וארד מן ההר ושני לוחות "הברית" על שתי ידי, דאז עדיין היה קודם
החטא לכן קראם לוחות הברית, אמנם אחר כך וארא והנה חטאתם

חות הברית אלא שני לוחותואתפוש בשני הלוחות, דאז לא היו לו
 (גן רוה)  אבנים דפרחו מהן האותיות.

 (ט, כג) ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם
איך זה יובן, שמשה רבינו, האוהב ישראל נז:אשאלו לרבי חיים מצ

הגדול, יקטרג על עמו, עם ה'? השיב רבי חיים: שפיל לסיפא דקרא:
 ת יעקב)(בי  "מיום דעתי אתכם", אמר משה רבינו: ואני אשם בכל זה...

 )בי ,י( מה ה' שאל מעמך כי אם ליראה
אומרת, אמר רבי חנינא: הכל בידי שמים חוץ )ל"ג:(הגמ' בברכות 

שמים, שנאמר "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה". מיראת
זלמן מלצר, מה חידש לנו ר' חנינא, וכי היינו חושבים שואל רבי איסר

שמים לא היתה בידי האדם, היתה נשללת אחרת? והרי אם יראת
לשכר או לעונש? ומתרץ, ששמע מרבי ממנו הבחירה ולא היה מקום

נע ללכת בלילה במקום שומםהנמ איצלה בלאזר, שהמשיל זאת לאדם
נכבד הוא ילך, למרות הפחד. בגלל הפחד, אבל אם יתנו לו סכום כסף

פחד! אבל על ידי האם כשהולך, הפחד נעלם? ודאי שלא! יש לו
כלל מציאות תשלום ילך למרות הפחד. אבל יראת שמים אינה כך, אין

ינהמבח ליראת שמים בלי שהאדם יצור אותה בעצמו, הוא אינו יכול
 מציאותית להיות ירא שמים בלי שיעבוד על כך. וזה בא התנא לחדש

שאין אפשרות שהאדם יהיה ירא שמים אפילו על ידי השפעה -
זוהי מציאות, שיראת שמים היא אך ורק יצירה עצמית משמים, כי

 (מדשן ביתך)   משום מקום אחר. ואינה יכולה לבוא

 (יא, יג) ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
לא נאמר כאן "בכל מאודכם", כפי שנאמר בפרשת שמע, שכן על
'ובכל מאודך' נדרש: "שיש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו", דבר
משונה כזה, שהממון יהיה חביב על האדם יותר מחייו, זה ייתכן אצל

 (כלי יקר) לבד, אבל לא אצל הרבים, שכן הרבים אינם חסרי דעה.יחיד ב

 שעריך (יא, כ)וכתבתם על מזוזות ביתך וב
והנה פרשה ראשונה של קריאת שמע נאמרה בלשון יחיד ואילו פרשה
שניה בלשון רבים, חוץ ממצוות מזוזה שגם בפרשה שניה נאמרה
בלשון יחיד, כדכתיב וכתבָתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ולא
וכתבֶתם, ויש להבין במה שונה מצוות מזוזה ממצוות תפילין שגם

בלשון רבים, כדכתיב וקשרתם אותם לאות על בפרשה שניה נאמרה
ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם, וי"ל דהנה הביאור הלכה בריש סימן
ל"ז הביא מהפמ"ג שמן התורה סגי למצוות תפילין ברגע אחד ביום
שמניחם ויוצא בזה, יוצא איפוא, שבזוג תפילין אחד יכולים לצאת כל

כ י"ל דלהכי נאמרה מצוותישראל שהרי סגי בהנחתם רגע אחד, וא"
תפילין בלשון רבים כי גם לרבים סגי בחד  תפילין, משא"כ במזוזה
שצריכים מזוזה לכל פתח ופתח ולא סגי במזוזה אחת להכי נאמרה

 (דרך שיחה)בלשון יחיד. 
(יא,כב) לאהבה את ה' אלוקיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו 

הוא רחום ואתה תהא רחום. הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים
ל, נהגו להכין אתבביתו של הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ" .(רש"י)

עופות ארוזיםיום רביעי. באותה תקופה לא נמכרו ההעוף לשבת כבר ב
לקו, וחלקי הפסולתומוכנים לאכילה. היה צורך להכין את העוף ולח

עתי כי במקררתהושלכו לאשפה. מספר תלמיד מקורב: הבחנתי להפ
לצד העוף המוכן לשבת, ישנה שקית עליה נכתב "אשפה", ביררתי
מדוע האשפה מוכנסת למקרר ולא במקומה הראוי. תשובתה של
הרבנית הפתיעה אותי, וכך אמרה: מכיון שמיכלי האשפה מפונים ע"י

ם יסבלו יומיים מריחות בלתיישישי, מדוע שהשכנהעיריה רק ביום 
 נעימים, על כן אנו מאכסנים בנתיים את האשפה במקרר הביתי...  

לרעהו)(איש 



 ללמדך        
ברכה מעומק הלב   

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך", ומפס' זה נלמד החיוב של ברכת המזון. כאשר אדם מתארח בביתו של רעהו מחוייב להזכיר (ח', י'): בפרשתנו נאמר 

א יֵבֹוׁש ַּבַעל ַהַּביִת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה וכו', וְיְִהיּו נְָכָסיו ּונְכָ בברכת המזון את ברכת האורח:  א ְּבַמֲעֵׂשי יָָדיו "יְִהי ָרצֹון, ֶׁש ט ָׂשָטן  ֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, וְַאל יְִׁש
א ְּבַמֲעֵׂשי יֵָדינּו"  ינו"?ולכאורה יש לתמוה: הרי זו ברכת האורח לבעל הבית, מדוע כולל האורח את עצמו בברכה זו, ומוסיף: "ויהיו נכסיו ונכסינו", "ולא במעשה יד .וְ

 ך נבין ע"פ המעשה הבא:את התשובה לכ

בית כלא  במלחמת העולם השניה כבשו הגרמנים ימ"ש חלקים גדולים ממרוקו. בעיר בודניב בה כיהן הצדיק רבי ישראל אבוחצירא (ה"בבא סאלי") כרב, שכן

ן הקהילה היהודית והביא להצלתם מבוצר, אליו הביאו הכובשים את המושלים המודחים. ביניהם היה הפחה של מרקש חאג' תהאמי אל גלאוי, שעמד לימי

 של רבים מהם ממוות ומנישואי תערובת. שוביו עינוהו, השפילוהו והתעללו בו עד ליום משפט הראווה קודם העליה לגרדום.

א אותה עת ביום המשפט הריצו את הפחה ברחובות העיר כשהוא כבול באזיקים ומלווה במשמר כבד. כאשר עבר ברחוב היהודים ראה את הבבא סאלי שיצ

 מפתח ביתו. הפחה עצר מהליכתו ופנה לצדיק בשאלה: "חכם היהודים, האם יש לך בנים?"

יודע איזו החיילים שליוו את הפחה עצרו להאזין לשיחה הנרקמת בין אוייב המשטר, הפחה העצור, לבין רב היהודים. הבחין בכך הרב ורעדה אחזה בו. מי  

 לה לצמוח משיחה זו. השליך הרב על ה' את יהבו וענה: "כן, יש לי בן ושמו מאיר". "אם כן, ברכהו!" הורה הפחה.עלילת "שיתוף פעולה עם האוייב" עלו

 הרב, שהיה נרעש מהמעמד רב המתח, מלמל ברכה לבנו. "לא כך מברכים בן" קרא הפחה, "ברכהו מעומק לבך!" 

 אותי בברכתך, שהאלוקים הכל יכול יצילני מידם..."החל הרב מברך את בנו ביתר שאת, ואז הפחה לוחש לו: "ותכלול גם 

לבית  מיד כשסיים הרב לברך את הפחה הובילו אותו החיילים למשפט, והנה להפתעת הכל יצא הפחה זכאי ויצא לחופשי! מיד נשא הפחה את רגליו ומיהר

 זכור נא לבוא אלי לארמוני במרקש או בפאס".הרב. הוא התייצב לפניו ואמר: "יודעני בבירור שבזכות ברכתך נצלתי. כאשר יעבור זעם 

ככלות המלחמה בא הבבא סאלי לארמון הקיץ של הפחה בפאס. לאחר החלפת דברי נימוסין, נסבה השיחה על מאורעות יום המשפט. "דבר אחד נעלה 

  "ביקשת להתברך, ניחא. אך מדוע בקשתני לברך לפני כן את בני?" –מהבנתי" שאל הבבא סאלי 

"ברכה פועלת במרום, כאשר היא נאמרת מעומק הלב. ואיזו ברכה נאמרת בכוונה כה רבה וברגש כה עמוק כברכת אב לבנו? ידעתי, שאם אכלל  ענה הפחה:

 בברכתך לבנך, תחול הברכה גם עלי ותפעל את פעולתה. ואכן כן היה. השתחררתי מיד, והגלגל התהפך עלי לטובה!"

 או את משפחתו, נובעת הברכה מעומק הלב, ובכוחה לפעול ביתר שאת. הרי לנו, כי כאשר האדם מברך את עצמו

 ומכאן תשובה לשאלה בה פתחנו:

 כאשר האורח מברך את בעה"ב, רצו חז"ל שברכתו תהיה מעומק הלב, כי ברכה המגיעה ממעמקי הלב בכוחה לפעול ולהשפיע. משום כך תיקנו שיכלול

 ונכסינו", שמתוך כך יכוון בברכתו ויחפוץ עד מאד בקיומה, וכך יתברך גם בעל הבית.  בברכתו לבעל הבית גם את עצמו: "ויהיו נכסיו
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)( 

  האם ראוי לנסוע לנופש כששוהים כמה משפחות גיסים וגיסות בדירה אחת עם חדרים נפרדים                                      
ל המשפחה המורחבת כולל ההורים הילדים הנשואים ונשותיהם והנכדים המתוקים, אכלנו ארוחות בצוותא, בהיות וכל שנה היינו נוסעים כ :שאלה

צונו יתברך, וזכינו שזה גרם לאיחוד במשפחה, ולקירוב לבבות. בשנה האחרונה עוררו אותנו על עצם ובה, וכמו שרוכמובן השתדלנו שהכל יהיה ברוח ט
צאים בדירה הדבר אם הוא בכלל ראוי, מכמה סיבות: א. מצד אופן האכילה בארוחות בצוותא גיסים וגיסות, וכן היינו בצוותא בתוכניות שונות. ב. אנו נמ

נמצאת בחדר נפרד, אבל מסתובבים בין בנות המשפחה גיסים וגיסות. ג. נסיעות, כשנוסעים לאיזה טיול, נסענו בצוותא יחד בלי  אחת, אמנם כל משפחה
ורה, הפרדה, וכן לפעמים כשעשינו טיולים כגון הליכה במסלול בלי הפרדה, כמובן לא מעורב ממש, אבל לא גברים ונשים לחוד. ברצוננו לדעת דעת ת

 לקיים איחוד המשפחה באופן הראוי והכשר?  אם ואיך ניתן
  ..אין לעשות נופשים מעין אלו, המביאים לידי שחוק וקלות ראש, ואין מוסיפים יראת שמים :תשובה

שים מאד מאד. וכתב הבית צריך אדם להתרחק מהנ(אבה"ע סי' כא ס"א) פש מסוג זה אינו ראוי, וכבר פסק בשו"ע אכן נו :מקורות ונימוקים
שלכן כתב 'מאד מאד', כי נפשו של אדם מחמדתן. וחלק מההרחקות כתב בשו"ע, שאסור לשחוק עמה, ולהקל ראשו כנגדה, (סק"א) שמואל 

יופיה. ובנופשים מעין אלו, שעשויים לקירוב לבבות, הדברים חמורים יותר, כיון שיש ביניהם קורבה, הגדרים נפרצים, ולא ימלט או להביט ב
שלא יכשלו בדברים אלו, או שיבואו לידי שחוק וקלות ראש, או שיכשלו בהסתכלות אסורה, והרי התורה הזהירה 'ולא תתורו אחרי לבבכם 

כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים... יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו, וזו (גיטין צ.) רו חז"ל ואחרי עיניכם'. ואף שאמ
שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה. 'קרוביה', שאמרו חז"ל היינו אחות אביו ואחות אמו, שאין לבו נוקפו, אבל אחות  היא מדת כל אדם,

כבר הזהיר הגאון שתו, או כלתו, הן מהעריות החמורות, ואסורות בריבוי שיחה, ואסור להסתכל בה, וכל שכן שאסור בשחוק וקלות ראש. וא
ם בנות חמיו, שלא להרבות שיחה ע שלא להרבות בשיחה עם נשים אף שהן קרובות בבית, וכל שכן (חוט המשולש דף עז)רבי שלמה אייגר 

דהיינו אחיות אשתו. ואם בכל זאת צריך לשהות בשבת אחת, כמה מבני המשפחה במקום אחד, יש לעשות הכל שיהיה על הצד היותר טוב, 
וח"ו זה לא יביא רפיון ביראת שמים.ובפרט בדורינו דור תהפוכות, אנו צריכים לשמור ביתר שאת על גדרי הקדושה, ובזכות זה יקוים בנו, 

 קדשתם והייתם קדושים', וכל השומר על עצמו יזכה לכתר תורה, ויזכה לזכור היטב תלמודו, ורמז לכך 'ולא תתורו וגו' למען תזכרו'.'והת

 (הגר"י זילברשטיין, קובץ ווי העמודים)

 רי

פש במלון, לפתע נשמעו דפיקות בדלת חדרם, הם פותחים ואז ומשפחה יצאה לנ                      
להם אופס, חשבתי שזה החדר שלי. ישר התקשרה האמא למשטרה ואמרה להם שהגיע  האדם שעמד שם אמר

  ב, אך כיצד ידעה זאת האמא?ונחקר אותו האיש הוא הודה שהוא רצה לגנגנב לחדרם. ולאחר ש
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ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶסד  ְוֶאת  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ְלָך  אלוקיך  ה'  ַמר  ...ְוׁשָ ְמעּון  ׁשְ ּתִ ֵעֶקב  ְוָהָיה 
ע ַלֲאֹבֶתיךָ   ּבַ : יש להבין מדוע צריך השם יתברך לשמור להם חסדי אבות, ִנׁשְ

והרי אם הם בעצמם ישמעו וישמרו את המצוות,אינם זקוקים לזכות אבות, 
על פי משל לאדם    מבאר המגיד מדובנאויכולים לקבל שכר בזכות עצמם?  

זקן אחד שהיה לו בן קטן, וחסך עבורו אלף זהובים. קרא האב לאחד מאוהביו 
אפו להיות  מאוכלי ובקשו  ולהיות  רכושו  על  ולהשגיח  לגדלו  לבנו  טרופוס 

שלחנו. וכן היה, לאחר שהאב נפטר לבית עולמו, לקח אותו ידיד את בנו 
ומינה אותו להיות פקיד בבית מסחרו, ופסק לו שכר קצוב לשנה.לאחר שעברו 
כמה שנים שמע הנער כי יש לו אצל בעל הבית שלו אלף זהובים בירושה 

ו, ואמר בלבו למה לי להתייגע ולסמוך על שלחן אחרים?  שנשארה לו מאבי
ניגש אליו הנער ואמר לו: תן לי את כספי ואתפרנס משלי בלי יגיעה. אמר  
לו בעל הבית: אם רצונך לקחת תוכל לקחת, אבל אם תשמע לעצתי, שמור  
לך את המעות ולא תקח עתה מאומה, כי המעות יתבזבזו לך ותשאר ריק מכל 

יותר שתתייגע באיזה עסק ומזה תאכל ותשבע, וכספך יהיה    וכל, לכן עדיף
הכסף  את  לך  יהיה  העת  ובבוא  היום,  עד  שמור  שהיה  כפי  אצלי  שמור 
להשתמש בו לצרכי נישואין וקניית דירה וכדומה.והנמשל, אבותינו הקדושים 
בניהם   בעד  שמורה  שתהיה  זכותם  את  הוא  ברוך  הקדוש  אצל  הפקידו 

יתן לנו את הירושה מיד, הלא נאכל אותה פרוטה  אחריהם, ואם הוא יתברך 
פרוטה עד אשר תתום זכות אבות, לכן אמר ״והיה עקב תשמעון את המשפטים 
האלה״, ותתייגעו בעבודה, אז יהיה הריוח שלכם ״ושמר ה׳ אלקיך לך את 

   ) לבוש יוסף(.לאבותיך״החסד אשר נשבע  הברית ואת
 

י ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹורִ  ּנִ ה ִמּמֶ ים ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ְלָבְבָך ַרּבִ י ֹתאַמר ּבִ ם: לֹא ִתיָרא  ּכִ יׁשָ
ֵמֶהם כאשר "תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני, איכה אוכל להורישם",  
ולא תסמוך ותבטח בכוחך, אז באמת "לא תירא מהם". כי כאשר תדע בנפשך 
שאין לך שום עצה מבלעדי עזרת ה', בודאי תנצח את אויביך ואין לך לחשוש 

 .(השל״ה) ולהתיירא מהם כלל
 

בֵּ   ְמזּוזֹות  ַעל  ם  ְיֵמיֶכםּוְכַתְבּתָ ִיְרּבּו  ְלַמַען  ָעֶריָך:  ּוִבׁשְ מהרי"ל ה  .יֶתָך 
דיסקין זצ"ל, שהיה מייסד "בית היתומים" הקרוי על שמו עד היום, זימן אליו 
פעם כמה מסופרי הסת"ם שהיו בירושלים, והטיל עליהם לעבור מבית לבית,  

ופת בית ולבדוק את כשרות המזוזות בבתים, ואת שכרם ציוה לתת להם מק
היתומים.מקורביו שאלוהו, מדוע קבע שכרם מקופת בית היתומים, ומה גם  
שהקופה דלה וחסרת אמצעים?השיב להם הרב: נאמר בתורה "וכתבתם על  
מזוזות ביתך ובשעריך", ומיד בפסוק שלאחריו מבטיחה התורה "למען ירבו  

משתלם ימיכם". שכרה של מצוה זו היא איפוא אריכות ימים. ובכן, כדאי ו
לקופת בית היתומים לסייע לקיום מצוה זו, למען יהיו בעלי הבתים מאריכים 

 יתומים במוסדנו ויהיו פחות  ימים,
 

ר   ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם   ִויֵמי   ְיֵמיֶכם   ִיְרּבּו  ְלַמַען ע  ֲאׁשֶ ּבַ  ָלֶהם ָלֵתת  ַלֲאֹבֵתיֶכם'  ה   ִנׁשְ
יֵמי ַמִים  ּכִ ָ ה   האדמו"ר  סיפר :  ָהָאֶרץ  ַעל   ַהׁשּ בעל  :  זי"ע  "אמת  אמרי "מגור 

  מ ''ב(   בגמרא  הרי,  שהקשה"  חיים  חפץ"ה   מפי   שמעתי,  וויען  בעיר  כשהייתי

 שוב  חכם  תלמיד  בנו   ובן  חכם  תלמיד  ובנו  חכם  תלמיד  שהוא  כל:  נאמר.)  פה
  ימושו   לא'  וגו  בריתי   זאת   ואני)  כא-נט  ישעיה(  שנאמר  לעולם   מזרעו  פוסקת  תורה   אין

,  אברהם  בני  אנחנו  והרי    עולם  ועד  מעתה'  ה   אמר  זרעך  זרע  ומפי  זרעך  ומפי  מפיך
 צריכה   היתה  לא  הדין  מן  כן  ואם,  זה  אחר  זה  דורות  שלשה  –  ויעקב  יצחק

  ירמיה'  ר  אמר''  נאמר  שם  בגמרא:  כך  על  ותירץ.לעולם  מאיתנו  להיפסק  התורה
, הדלת  על ''  דופקת''  התורה.''  שלה  אכסניא  על  מחזרת   התורה   ואילך  מכאן

 לה  נותנים,  הדלת  את  לה  פותחים  אם  הדבר  מועיל  כן  על.  להיכנס  מבקשת
, לחוץ  אותה  דוחפים  אם  או  נעולה  הדלת  את  משאירים  אם  אבל.  להיכנס
 ) יהודה  ליקוטי(...ונשארת  נכנסת היא אין שאז בוודאי

 
  

התדפקו ברוב שעות היממה  למן אויערבאך זצ״ל,  על פתחו של רבי שלמה ז
אנשים שונים מכל החוגים, כדי להתייעץ, לבקש, לשאול, כל אחד בענינו.  

קיבל כל אחד במאור פנים כציווי התנא (אבות פ״א ) "הוי  רבי שלמה זלמן  
ת האיש, היה  מקבל כל אדם בסבר פנים יפות", ואף אם היה מסרב לבקש 

פוטרו מלפניו בנועם ובסבר פנים יפות. פעם נכנס עתונאי כדי לבקשו לראיינו  
כששניו נוקשות זו לזו, מפחד הוא לבקש דבר כזה,   סלעתונו... אותו אדם נכנ

 בחיוך.  שלמה זלמן רבי  רצונך ממני?" שאל    ה"מאבל בכל אופן החליט לנסות.
הושיבו רבי שלמה זלמן על השיב העתונאי.  -״רציתי לראיין את כבוד תורתו״  

את   לו  סיפר  להתראיין,  מדרכו  זה  אין  כי  לו  להסביר  והחל  שלידו,  הכסא 
הסיבות שהביאו אותו לנהוג כך, וציין בפניו כי אנשי ירושלים ברחו תמיד  
יקרות  דקות  כעשר  הדבר.  את  עתונאי  לאותו  והסביר  ישב  וכך  מפרסומת. 

את   לבייש  שלא  לצורך  זלמן  שלמה  רבי  אדם.הקדיש  אותו אותו  כשיצא 
להיענות   זלמן  שלמה  רבי  הסכים  האם  בחוץ  הנוכחים  התענינו  עתונאי, 

השיב העתונאי, "אמנם בנקודה זו נחלתי אכזבה, אך כל   -לבקשתו. ״לא״  
 המאמץ היה שווה לי כדי ללמוד כיצד מסרבים במאור פנים, איך עונים ׳לא׳". 

 ) (המאור הגדול
 

בעניני דרך ארץ, היו בשלימות.    - עקיבא איגר זצ”ל מפוזנא    רביהליכותיו של  
לא החטיא את המטרה לחלוק כבוד לכל אדם כפי הראוי לו, וכל נימוסיו עם  
הייחוס  גדולי  כלפי  בנימוס  נהג  הוא  ביותר,  המובחר  הצד  על  היו  אנשים 

עמדה לו שלא לפגוע   והמעלה, ומידת הענוה שהיתה לו לטבע שני, גם היא
אדם.  לכל  שלום  מקדים  והיה  פשוטים,  לאנשים  אפילו  אחרים  פעם  בכבוד 

רבי עקיבא לביקר בעיר פוזנא אחד מהשרים הגדולים מזרע המלוכה, ושלח  
שרוצה לבקרו בהיכלו, ומבקש שיודיע לו זמן פנוי שיוכל לקבלו, השיבו איגר  

כנים לעבודת ה׳  עקיבא, בעצם אין לי זמן פנוי כלל, לפי שעתותי ממוש   ביר
שמבקרי בהיכלי, אני מקבלו בסבר פנים יפות  יומם ולילה, אך אם יש מי 
ומטה לו אוזן קשבת, ומדבר עמו כל הצורך... והוטבה התשובה מאוד בעיני  

 (חוט המשולש) השר. 
 

בכבוד הזולת,   - יהודה צדקה זצ״ל ראש ישיבת פורת יוסף    רבי ירותו של  הז
רואיו. כאשר תלמיד מן הישיבה   יהיה מי שיהיה, צעיר כזקן","הפליאה כל

שואל  ואחר  קימה,  בהידור  אותו  כל מכבד  ראשית  היה  עמו,  לשוחח  ניגש 
 )(וזאת ליהודה .למבוקשו בפנים מסבירות

 

זצ״ל בשבת   רבי אברהם גנחובסקיהיה צריך לפגוש את    , יהודי אחדפעם  
צלצל בשגגה בפעמון,    רבי אברהםדש, וכאשר עמד על מפתן ביתו של  וק

על כן לא פתח   .כאשר יפתח לו את הדלת מיד  ,שיתבייש   רבי אברהםוחשש  
  רבי אברהם ואז פתח לו    ,רק לאחר כעשר דקות שדפק שוב,לו את הדלת  

 ,בצהרים כלל] באומרו לומה  '[אע"פ שלא היה מנהגו ללבוש פיג  ,מה'עם פיג
ושקע בשינה עמוקה, ועל כן מתנצל אם קרה שלא   , שהיום היה עייף במיוחד

 .(אגן הסהר) ובזה הצילו מן הבושה.  . פתח מיד
 

אחד מתלמידיו של ה״סבא״ מסלבודקא, רבי נתן צבי פינקל זצ״ל, סיפר פעם,  
כי זמן קצר אחרי חתונתו הפתיעו רבו בשאלה: ״האם הינך מסייע לאשתך 
בבית בערבי שבתות?״ התלמיד הנרגש, השיב בחיוב והוסיף: ״הרי חכמינו  

״רב ספרא מחריך    ום כבוד שבתז״ל הזהירו לעשות כך ואף נהגו כך בעצמם מש 
רישא, רבא מלח שיבוטא, רב הונא מדליק שרגי, רב פפא גדיל מצלחי פתילתא, רב חסדא פרים  

חייך רבי נתן צבי ואמר: ״צדיק׳ל! וכי משום כבוד סלקא, רבה ורב יוסף מצלחי ציבי״!
שבת לבד, ורק מתוך דברי חז״ל צריך אדם לעזור לאשתו? והלא זו מצות 

רשת מן התורה עזב תעזב עמו; ועל אחת כמה וכמה לאשתו, שיש עשה מפו
כלפיה חובות מיוחדות, ועוד בערב שבת, שהעבודה מרובה והאשה עייפה 
לחברו  אדם  שבין  מצוה  לך  יש  האם  הנרות,  הדלקת  עד  להספיק  וממהרת 

והוסיף עוד הסבא להאריך בזאת כהנה וכהנה, כשהוא מדגיש בזאת גם  גדולה מזו?!״
בדה השגרתית, כי אנשים שמים לב בעיקר למצוות שבין אדם למקום, ומתעלמים  את העו

 (אורחות חסידיך).מן החובות שבין אדם לחבירו

39773  

ַהְּבִרית ֶאת ְלָך אלוקיך ה' ַמר ...ְוׁשָ התדפקו בלמן אויערבאך זצ״ל,  שלמה זעּּון

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

 עקב       



 ז

 
אף על חכמתו ופקחותו של רבי שמואל סלנט זצ"ל   ז"ל:סיפר רבי משה בלוי  

פעם באה ילדה אל רבי שמואל   .אותו  "נצחה "ילדה אחת    ,רבה של ירושלים
אמה [בשאלה    ,בשליחות  המטבח  כשרות  השאלה   ]"תערובות"דיני  בעניני 

הסבר טעונה  שמואל  , היתה  רבי  את  בראותה  והתחילה   ,נתבלבלה  ,הילדה 
לכן אמר לה רבי  ,מכיון שכן רבי שמואל לא יכל לעמוד על מה שקרה  ,לגמגם  
הילדה יצאה  "!שתשלח ילדה גדולה ממך, ואמרי לאמך  ,לכי הביתה" :שמואל
רה תיכף לבית ז והיא ח  ,נתבהרו לה הדברים  ,וטרם ירדה מהמדרגות  ,מהבית

שמואל   שוב  ,רבי  שמואל נכנסת  מדוע באת   :אמר לה  ,כשראה אותה רבי 
  , כן רבי :ענתה לו   .הלא אמרתי לך שתגידי לאמך שתשלח ילדה גדולה ממך ?

                                                 ) (אדרת  שמואל.כבר יותר גדולה כעת ,  הנני

 
אינו יוצא לבדו לשוק, מובא בספר "מנהג ישראל תורה" בשם הטעם שהחתן  

כך   ,פרקי דרבי אליעזר, שהחתן דומה למלך, מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו
 .החתן אינו יוצא לשוק לבדו

 
עין   קודש.  שבת  ביום  בקודש  דרכם  בהליכות  סבא  ישראל  בני  נפלאו  ״מה 

הרוח אוצרותיו  וסגולות  עולם  עם  גנזי  הבודקת  לראות בוחנת,  יכלה  ניים, 
נפלאות במתנה הטובה הנתונה לו מאת הבורא, ושבת שמה. עם כולו, עם עני  
ודל, אשר חייו תלויים לו מנגד, נהפך ערב שבת עם חשיכה לעם מדושני עונג  
גוף ונפש, לעם שכולו אומר שירה וזמרה, שכל עצמותיו תגלנה במזמור שיר 

ימיו, מקטניו עד גדוליו, כל ליום השבת. לעם אשר מחוטב עציו עד נושא מ
איש ואשה, כולם נהפכים בערוב יום השישי לאצילים, לאנשי קודש, לשאננים  

ולא ידאגו דאגת   ובוטחים, לאוכלי מן, אשר לא תכהה רוחם מעל יום עובד 
אך בעיקר מלא כבוד התורה את בית המדרש בכל לילי השבת הארוכים בימי  ...    מחר

ה אשר החליפו כח בשנתם והלכו לבית המדרש. אז עדיין  החורף. חצות לילה יקומו אל
לא היו מנורות הנפט, ולמען יהי אור בבית המדרש כל הלילה עד הבוקר, יערוך השמש  
את הנרות במלאכת מחשבת, שכל נר דולק לפני הידעכו ידליק נר אחד האחוז בו על  

ים היושבים כפופים,  ידי פתיל בד. וכן היו נרות ערוכים על כל השולחנות המוקפים באנש
מפני רבים העומדים צפופים מאחריהם ונעזרים גם הם באור הנרות, וכולם יחד קוראים  
ושונים בהמולה נעימה וקדושה עד שיגיע זמן קריאת שמע של שחרית.תפילת שחרית  
מתפללים בשירה ובזמרה. בכל שבת מיוחדת, דהיינו שבת נחמו, שבת חנוכה, וכל שבת  

, יורד לפני התיבה החזן עם עדת משורריו לנצח בנגינותיו לפני  שמברכין בו החודש 
המוני המתפללים הממלאים את בית הכנסת. הקריאה בספר התורה תארך בימי השבת,  

ועל כן    ׳.ה כי הגבאי מחלק את סדר השבוע לעליות רבות אשר יכבד בהן את באי בית  
יכלו בכל בתי המדרש להתפלל בטרם יתחיל החזן בבית הכנסת את תפילת המוסף, ואז  
יתאסף המון גדול מכל בתי התפילה הקטנים לשמוע אל הרינה והנגינה אשר ישמיע  
המנצח בנגינותיו, ועמדו צפופים להקשיב רוב קשב.אחרי תפילת שחרית ישובו הכל  

יין ויתענגו על רב טוב אשר הכינו ביום השישי,  לבתיהם שמחים וטובי לב, יקדשו על ה 
המה ונשותיהם ובניהם והאורח הנלווה אליהם. אחר ינוחו על משכבם במעט שינה של  
או   בתורה  בית המדרש לעסוק  השבת, וישובו אל  תענוגי  נחשבת בין  צהרים, שהיא 
לפני  תהילים  במזמורי  השבת  מן  ויפרדו  המנחה.  תפילת  ואל  הדרשן,  דרשת    לשמוע 

׳ כי ישלח להם  הערבית של חול, ובזמירות למוצאי שבת יתחזקו בתפילתם ותקוותם ל 
 (מתוך הספר ״מדור לדור״ שי״ל בשנת תרס״א)   את אליהו הנביא ומלך המשיח״. 

 
איך יתכן דבר שבתוך מאכל יהיה אסור, ואם אותו הדבר יהיה בתוך  שאלה: 

 פיו של האדם יהיה מותר? 
דם של אדם ,אם יצא לתוך מאכל כגון על כיכר לחם צריך להסיר    תשובה:

שו״ע יור״ד סימן ס״ו  [את הדם , , ואם הוא בתוך פיו כגון דם שבין השינים מוצצו.
 כרם שלמה) (]סעיף י׳

 

ּבֶֹקר  ...  ּבֶֹקר ּבַ ָבר ָיִעיר ּבַ ָיִעיר    ה' ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף ּדָ
ּמּוִדים:א ּלִ ֹמַע ּכַ נתבונן, נלמד עד כמה גדול כוחה של ההתמדה    םִלי ֹאֶזן ִלׁשְ

שפירא   מהר״ם  הגאון  שמחוללו  זה  רעיון  היומי׳,  'דף  של  העצום  מהרעיון 
חלם עליו כבר בהיותו ילד. לימוד    "יחל ישראל"מלובלין זצ״ל ראש ישיבת  

ם יגרום לשרשרת חוליות בכל העול  של דף אחר דף בכל יום ללא הפסקה
המחברת בין כל יהודי העולם לכל מסכתות הש״ס, חיבור זה הינו החומה  
היה   התחיל...יושב  זה  ישראל.וכך  מעם  ואחד  אחד  כל  על  ביותר  המגינה 
הגמרא   דפי  על  השוקדים  החכמים  בתלמידי  ומביט  המדרש  בבית  הגאון 

דף הגמרא בחיוך ביגיעה רבה ועצומה מידי פעם אחד מן הלומדים הופך את  
משביע רצון ובהנאה גדולה, עוד דף מתוך אותם אלפיים שש מאות שישים 

ם. אכן אין הנאה יי) דפי התלמוד בבלי הצליח הוא לס2666.5ושש וחצי (
אדם העמל לפרנסתו נכנס לבית המדרש מביט בעמלי התורה    גדולה מזו!!!

תי גם אני אוכל היגעים בתלמודם ונאנח, אוי מתי גם יהיה חלקי עימהם? מ
לשבת וללמוד דף גמרא כמו שצריך או אפילו לסיים מסכת? מחשבות אלו 
כפי  בו  ולומד  רש״י  עם  חומש  הוא  נוטל  לא.  ותו  מתוק  כחלום  לו  היו 

מאיר שפירא מלובלין זצ״ל את חשקו של אותו יהודי פשוט. רבי  הבנתו.ראה  
רחוק הדבר   ומנגד רואה שאף אצל התלמידי חכמים המופלגים בעמל התורה

אברך צעיר היה   שיסיימו את כל הש״ס ובמוחו הגאוני מתחיל לבצבץ רעיון. 
הגאון הנ״ל באותה העת, ועל אף רצונו העז ידע את כל הקשיים המרובים 
שיעמדו בדרכו לביצוע רעיונו הגאוני. רעיון שחיכה לביצועו שנים על גבי 

לכהן הגדול שבימיו,  אך רק עתה הגיע לידי ביצוע, אזר עצמו והלך  -שנים 
כל הרעיון. ־  "הלא הוא מרן החפץ חיים זצ״ל, להסיח לו את  כבוד הרב" 

שטח האברך הצעיר את דבריו, "עלה בראשי רעיון כיצד יזכו כל בית ישראל 
אחת". מרן   מפעם  יותר  ואפילו  חייהם  בימי  בבלי  התלמוד  כל  את  לסיים 

עבר האברך הצעיר  החפץ חיים זצ״ל שהיה אז בזקנותו המופלגת רכן אל  
לשמוע מה בפיו."הרעיון הוא פשוט” ־ אמר האברך הצעיר, ”בכל יום מימות 
השגה ילמד אדם דף אחד בלבד, וכך דף יצטרף לדף, עד שכעבור כשבע 
התלמוד   כל  את  לסיים  בקביעות  בלימודו  שיתמיד  אדם  כל  יזכה  שנים 

לפרסם את בבלי".החפץ חיים נהנה מן הרעיון הפשוט והגאוני וחשב כיצד  
מאיר, הנה   בי"ר  -הדבר בכל גלילות ישראל. ולפתע עלה רעיון במוחו ואמר  

של תורה קהל אלפים יבואו והרבה  כינוס גדול לכבודה  עוד מעט עושים 
שם בא לשם ותציע רעיון זה בפני כולם וכך יתפרסם   ומגדולי ישראל יהי

בלב שמח  מאיר שפירא, לרעיון ונפרד    רבי  הדבר”.הסכים האברך הצעיר  
מועד   מבעוד  זצ״ל  חיים  החפץ  הגיע  הגדול  הכנס  חיים.ביום  החפץ  ממרן 
למקום וחיכה לאברך הצעיר שיכנס לאולם. אלפי יהודים ותלמידי חכמים  

ועצומים מופלגים  רבנים  ביניהם  למקום.  נכנס  התכנסו  מספר  דקות  לאחר   .

עמד על רגליו    מאיר שפירא מלובלין לאולם. החפץ חיים בראותו,  ביהאברך הצעיר ר
מלוא קומתו לכבודו של אותו אברך. רחש לחש עלה בקהל מיהו האברך הזה, שהחפץ  
חיים עם כל גאונותו, צדקותו וזקנותו קם לכבודו? בודאי הינו אחד מגדולי הדור או  

מאיר שפירא    רבי מהצדיקים הנסתרים שבדור שחו אחד עם השני.ואכן כאשר הציע  
זצ״ל את רעיונו נכנסו דבריו בלב השומעים בדרך הסלולה שסלל קודם לכן החפץ  
חיים באותה הקימה לכבודו. ומאז ועד עתה, זכו ועוד יזכו עשרות אלפי יהודים, לסיים  

  דורש טוב) (.את התלמוד אשרי העם שככה לו
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  האמת לא ביישנית ולא פחדנית (שו״ת חוט המשולש)   
 מצויה יותר אלא במי שסכל יותר.(רמח"ל)   אין הגאוהה

 אך כל דבריך תדבר בענוה וכבוד.(ר' יהודה החסיד)   ,אל תגביה קולך להשיב עזות 
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הרה"ק  פירש  יב(  )ז.  לאבותיך 
"האורח  בעל  מזלאטשוב 
תשמעון,  עקב  והיה  לחיים" 
במרום,  תהיה  גדולה  שמחה 
של  בסוף  כלומר  'עקב'  באם 
הגואל,  ביאת  קודם  הגלות 
בשעה שתהיה נחוצה מסירות 
נפש לשמור התורה, ובכל זאת 
מן  תרפו  ולא  אתם  'תשמעון' 

התורה. )אורח לחיים(

בכל פסיעה יש להתבונן 
אם היא רצון הבורא

ליב  משה  רבי  הרה"ק  היה 
'והיה  ואומר,  מפרש  מסאסוב 
יב(,  ז,  )דברים  תשמעון'  עקב 
שאדם  פסיעה  בכל  כי  פירש 
פוסע ברגליו, צריך לשמוע - 
לשון הבנה, והתבוננות אם יש 
בפסיעה זאת צורך גבוה, רצון 
השי"ת, ואם לאו לא יפסע, וכך 
בכל מעשיו יתבונן אם יש בהם 
לשם שמים, יעשה ואם לאו אל 

יעשה.
)כ"ק מרן אדמו"ר מבוהוש זי"ע(

ברכת הבנים רק עם 
ברכת הפרנסה

פרי  וברך  וברכך  ואהבך 
בטנך )ז יג( במסורה יש בתורה 
בפסוק  אחד  'וברך'  פעמים  ב' 
ואידך  בטנך",  פרי  "וברך  זה 
באה  בזה  לחמך"  את  "וברך 
"וברך  שברכת  לרמז  המסורה 
פרי בטנך" נחשבת לברכה רק 
לחמך"  את  "וברך  גם  יש  אם 
כלומר באם שנותן השי"ת ביחד 

עם הבנים גם פרנסה ואפשרות איך לגדל את הפרי בטן, אבל בלי 
פרנסה, ברכת פרי בטן אינה ברכה שלמה.

)אור פני משה( 

שלוות הגויים היא שמעלה את זכות בנ”י לשלוה ובריאות
)ז, טז). כידוע היה מרגלא בפומא של  ואכלת את כל העמים 
הרה”ק הרבי ר’ זושא לברך כל בר ישראל בלשון הזה “תהיה בריא 
וחזק כמו גוי”. ופעם ביאר את כוונתו שרצונו לומר שלפעמים 
ליהודי  לו  ראוי  מקום  מכל  לזה,  ראוי  אינו  שמברכו  זה  יהודי 
להיות בריא וחזק, כי הלא הגוי שאינו עושה שום מצוה ממצוות 
התורה והנה הוא בריא אולם כל שכן לאיש ישראל, שמגיע לו להו 
בריא וחזק. והרה”ק ה”דעת משה” מקוזניץ ביאר את דבריו וכתב: 
הנה שיחתן של תלמידי חכמים צריכין לימוד, ובודאי מרומז דבר 
זה בתורה והיכן רמזו הכתוב. ונראה שמרומז בפרשתינו שכתוב 
“ואכלת” שתאכל כל טוב, ושמא חלילה יהיה מקום למדת הדין 
לחלק שאינו הגון וכדאי. לכן גמר אומר, “את כל העמים”, הלא 
ושקטים  יושבים שלוים  אלהיו  איש בשם  ההולכים  העמים  כל 
דשנים ורעננים, מכל שכן שראוי לנו כל טוב, שאנו בני קל חי, 

ואנחנו נלך בשם אלקים חיים ומלך עולם, אמן.
)דעת משה(
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גליון מס' 294גליון 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

שמחה להשי”ת שבני ישראל מעלים את 
עניני הגשמיות

)ז,  האלה  המשפטים  את  תשמעון  עקב  והיה 
יב) מבואר בשם הבעש”ט זל”ה על הפסוק “מה יפית ומה נעמת 
אהבה בתענוגים” )שיר השירים ז, ז( דאם בא לאדם תענוג 
מאיזה דבר שיהיה, מיד יעלה בדעתו ויחשב בעומק 
עצמו  ידבוק  כן  ידי  ועל  זה,  דבר  ברא  מי  ובאמת 
בבורא ית’ שהוא מקור התענוג, ולא בתענוג הגשמי 
הגרוע. וזה “מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים”, 
בעקבות  מההתבוננות  שנובעת  השי”ת  אהבת 
מליסקא  צבי  רבי  הרה”ק  מבאר  ובזה  התענוגים. 
עקב  “והיה  הפסוק  את  תבואה”  פרי  “אך  בעל 
הגופניים שמכונים בשם  תשמעון”, שע”י הדברים 
נאמר  ולכך  ‘עקב’, תשמעון את המשפטים האלה. 
‘והיה’ לשון שמחה, שיש שמחה גדולה לפני הבורא 
ית’ אם הדברים הגשמיים מתעלים, ע”י המחשבות 

הטובות הנ”ל. 
)אך פרי תבואה(

שמחה גדולה לה’ כשגם הנשמות בדרגות 
נחותות ישמעו וישיגו השגות בבוי”ת

והיה עקב תשמעון )ז, יב( מרן הסב"ק מרוז'ין פירש 
דידוע דבכל דור ודור הנשמות הולכות ומתקטנות, 
ויהיו  מאוד,  קטנות  הנשמות  יהיו  האחרון  ובדור 
של  הסוף  הוא  שהרגל  כמו  רגלים,  בחי'  נקראים 
של  רגליו  תת"צ(  תהלים  )ילקוט  עוד  ואיתא  האדם. 
כך  שכל  והיינו  המדרש,  לבית  אותו  מוליכות  דוד 
הפך החומר שלו לצורה, עד שאפילו רגליו של דוד 
ומוחו.  לבו  שכן  ומכל  הבורא,  יראת  מרגישין  היו 
היינו  ברגלין",  רגלין  "דמטי  בזוה"ק  שאמר  וזהו 
שאף הרגלים שהם הסוף של האדם, וגם הנשמות 

הקטנים גם כן ירגישו בעצמם יראת הבורא ית"ש.
היינו  שמחה-  לשון   - "והיה",  הכתוב  כוונת  וזהו 
תשמעון  "עקב  כשיהיה  מזה  תענוג  מקבל  השי"ת 
וגו'", היינו כנ"ל שגם הסוף של האדם דהם הרגלים 
הנקראים עקב, וכמ"ש רגלין ברגלין, גם הם ישמעו 

וישיגו השגות הבורא ית"ש. 
)עירין קדישין השלם(

מהמדרגות הקטנות בעבודת ה' יגיעו 
למדרגות גבוהות

'והיה עקב תשמעון' )דברים ז, יב(. פירש הרה"ק רבי 
'עקב  שמחה.  לשון  הוא  'והיה'  אהרן מסאדיגורה, 
תשמעון את המשפטים'. 'עקב', הוא מדרגה קטנה 
– 'עקבו של אדם'. היינו: אף שתשמרו את המצוות 
במדרגה קטנה, שלא תבינו את טעמי המצוות, אבל 
אם הם יהיו בבחינת שמחה – 'והיה' – כי אזי 'ושמר 
נשבע  ואת החסד, אשר  הברית  את  לך  אלהיך  ה' 
תגיעו  אזי  גדלות,  בחינת  הוא   – אבות  לאבותיך'. 

בעבודת ה' במדרגות גדולות".
)קדושת אהרון(

להתחיל במצוות מהקל אל הכבד
האלה  המשפטים  את  תשמעון  עקב  והיה   
ושמרתם ועשיתם אותם )ז, יב(. וכתב רש”י ז”ל: 
תשמעון”.  בעקביו  דש  שאדם  קלות  המצוות  “אם 
הם  הללו  הקלות  המצוות  דוקא  למה  ולכאורה, 

הרה”ק  וביאר  וכו’.  ועשיתם  ושמרתם  לידי  יביאו 
המפרשים  כתבו  הנה  כי  ישראל מטשרטקוב,  רבי 
תחבולה לעשות מלחמה נגד היצה”ר העומד מנגד 
קטנות  במצוות  להתחיל  המצוות,  לקיים  לבלתי 
אשר לא יתנגד כ”כ להן, וממילא כאשר יעשה אחת 
ויכול  ב(,  ד,  )אבות  מצוה  גוררת  מצוה  תהיה  מהנה 
אז לעמוד לעומתו גם במצוות היותר גדולות אשר 

יקטרג להסית נגדם לבלתי עשותם.

וזה יורה לנו רש”י בלשונו הזהב, אשר הכתוב הורה 
לנו הדרך נלך בה ולא נכשל, “והיה עקב תשמעון”, 
ע”י  בעקביו”,  דש  שאדם  קטנות  “מצוות  בתחילה 
בלי  ה’,  מצוות  כל  אותם”,  ועשיתם  “ושמרתם  זה 

מעצור.
)גנזי ישראל(

לחזור בתשובה בעוד מועד
הרה”ק מאפטא פירש עה”פ והיה עקב תשמעון 
את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם )דברים 
יהיה  ממילא  בסוף  הרי  תשמעון,  עקב  והיה  ב(,  ז, 
‘תשמעון’, דהיינו שבני ישראל יהיו חייבים לשמוע, 
ולקיים את התורה והמצוות ולשוב בתשובה, יען כי 
הקב”ה יעשה הכל לבלתי ידח ממנו נידח, כדאיתא 
כדי  קשה  מלך  עליהם  מעמיד  צז:(  )סנהדרין  בגמ’ 
ענין  וזה  בתשובה,  ולהחזירם  ישראל  את  לעורר 
יהיו  שלבסוף  תשמעון,  עקב  והיה  הכתוב  מאמר 
מוכרחין לשמוע, ואם כך מדוע לחכות עוד, דהיינו 
את  שמר  “ואביו  כמו  המתנה  מלשון  “ושמרתם”, 
הדבר”, מדוע תמתינו עוד, אלא “ועשיתם אותם”, 

חזרו מיד בתשובה וייטב לכם.

מצוות ישוב א"י – מצוה קלה שדש בעקביו
והיה עקב תשמעון )דברים ז, יב(, מפרש רש"י, מצוות 
מצדיק  אחד  והקשה  בעקביו,  דש  שאדם  קלות 
הדורות, וכי למה רש"י הלשון "מצוות קלות שאדם 
דש בעקביו", כאילו שבני ישראל דורכין ברגליהם 
על המצוות, האם לא עדיף לנקוט בלשון ונוסח טוב 
ומעודן יותר, ותירץ שבאמת לשון רש"י הוא לישנא 
מסתיימת  עקב  פרשת  הנה  כי  וביאר  דמעליותא, 
כד(,  יא,  )דברים  והפסוק אומר  ישראל,  בירושת ארץ 
יהיה,  לכם  בו  רגלכם  כף  תדרוך  כל המקום אשר 
היא  וזו  ישראל,  ארץ  ישוב  למצות  בזה  והכוונה 
מצוה שאדם דש בעקביו, שע"י הפסיעות שהולכים 
בזה  ישראל,  בארץ  שמתגוררים  עוד  ומה  בא"י 
המצוות  וזהו  ישראל,  ארץ  ישוב  מצות  מקיימים 
קלות שאדם דש בעקביו, מצות ישוב ארץ ישראל, 
שמדבר  הפסוק  על  קיא.(,  )כתובות  חז"ל  אמרו  וכן 
בענין ארץ ישראל, )ישעיה מב, ה( ורוח להולכים בה, 
לו  מובטח  ישראל  בארץ  אמות  ארבע  המהלך  כל 
שהוא בן העולם הבא, ואלו הן המצוות שאדם דש 
בעקביו, המצוה של ישוב ארץ ישראל, ואפילו סתם 

הליכה בארץ ישראל.

שמחה בשמים כשבנ"י מוסרים נפשם לקיום 
המצוות

והיה עקב תשמעון... ושמרתם ועשיתם אתם ושמר 
נשבע  אשר  החסד  ואת  הברית  את  לך  אלקיך  ד' 
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צדיקים וקדושים מופשטים לגמרי מעניני 
אכילה,

ידעון  ולא  ידעת  לא  אשר  המן  את  ויאכלך 
זי”ע  קלויזנבורג  מצאנז  הרה”ק  סיפר  )ח,ג(  אבתיך 
נטל  אחת  שפעם  זי”ע  משה”  ה”ישמח  הרה”ק  על 
ידיו לסעודה, התישב ליד השלחן ושקע במחשבותיו 
הקדושות לזמן מה, לפתע נתעורר ממחשבותיו, ופנה 
למשמש ושאל: מדוע אינכם מביאים מים אחרונים? 
נענה המשמש ואמר: הרבי עדיין לא אכל!. הא, לא 
אכלתי!, אם כן הבא את האוכל והמשיך וסיפר כי 
הרה”ק מרודניק  אביו  אירע אצל  זה  כעין  מעשה 
ברעיוניו  שקע  הסעודה,  בסיום  שפעם  איך  זי”ע, 
מה, כשנתעורר שאל את המשמש,  לזמן  הקדושים 
מדוע אינך מכניס את האוכל? השיב המשמש, הלא 
הרבי כבר סיים לאכול, אמר אאמו”ר מרודניק, אם 
אלו  וקדושים  .צדיקים  אחרונים  מים  הבא  אנא  כן 
היו מופשטים לגמרי מעניני אכילה, ולא הרגישו אם 
המן  את  “ויאכלך  הכתוב  פירוש  וזה  לא.  או  אכלו 
אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך”, כאשר בני ישראל 
אכלו את המן לחם רוחני, היו בבחינה זו, ‘אשר לא 

ידעת’, לא ידעו כלל אם אכלו או לא.
 )שפע חיים(

ה”צדיקים” המתחזים רעבו בעת ירידת במן
ויענך וירעבך ויאכלך את המן )ח, ג). לכאורה קשה 
וירעיבך.  ויענך  היה  לא  הרי  המן  את  האכילם  אם 
וסיפר הגה”צ רבי רפאל זילבר זצ”ל אב”ד פריימאן 
ששמע מאחד מנכדי הרה”ק מגארליץ פירוש בדרך 
המן”  את  ויאכלך  וירעבך  “ויענך  הפסוק  על  צחות 
אין  אך  צדיקים  המתקראים  מאלה  מדבר  דהכתוב 
תוכם כברם, דאמרו חז”ל כי לצדיקים היה יורד המן 
בפתח ביתם, ולרשעים נפל המן רחוק מפתח ביתם 
והוצרכו לילך רחוק ללקט את המן, נמצא לפי זה כי 
ובאמת  ורביים  כצדיקים  המתחזים  מאותם  להרבה 
אינם כן, והמן שלהם נפל רחוק מפתח ביתם, והיו 
בושים לצאת ללקוט את המן, והמתינו עד שכל העם 
“רביים”  הלכו  לביתם,  חזרו  שכולם  ואחר  לקטו, 
אלה ללקוט המן שלהם, וזה פירוש ויענך וירעיבך 
שרעבו עד שיכלו לצאת ללקוט ורק אח”כ ויאכילך 

את המן...
)ארז בלבנון(

מעל הכל היא ההודאה לה’ שהוא אלוקינו
ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלקיך )ח, י )בנוסח 
על  אלקינו  ד’  לך  “נודה  אומרים  אנו  המזון  ברכת 
שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה וכו’ ועל בריתך וכו’ 
“ועל הכל ד’  ועל תורתך”... ואחרי כן אנו אומרים 
אלקינו אנחנו מודים לך”, וביאר הרב הקדוש הרבי 
אנחנו  ההודאה  בברכת  דהנה  ממעז’בוז’,  ברוך 
צריכים להודות לה’ ואנחנו מפרטים על זה ועל זה, 
מסיימים  אנו  בסוף  אולם  ותורה,  ברית,  ארץ,  כמו 
אנחנו  אלקינו  “ד’  ההודאות  מכל  יותר  הכל”  “ועל 
ולא  אלקינו  ד’  שאתה  שזכינו  השי”ת,  לך”  מודים 

תעינו חס ושלום מאלקותו ית”ש. 
)הרה”ק רבי יעקב שמשון משפיטווקא זי”ע(

לשבוע מברכת המזון
ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלקיך על הארץ הטבה 
אשר נתן לך )ח. י( הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע 
היה דורש על פי דרכו את פסוק זה ואמר "ושבעת 
"ואכלת  המוסר  דרך  על  לומר  שאפשר  וברכת" 
ושבעת" אבל לא מן האכילה כי אם מן "וברכת את ד' 
אלקיר" תבוא השביעה שלך, מעצם קדושת האמירה 

של תבות ברכת המזון. 

צדיקים אינם שוכחים מהבורא ית'
אזהרת  יא(  )ח  אלקיך  ד'  את  תשכח  פן  לך  השמר 
התורה "השמר" פירשו חז"ל הוא מצוות "לא תעשה" 
ומה מאד נזהרו צדיקים בלאו זה, לבלי לשכוח אף 
מסופר  יתברך.  מהבורא  דעת  להסיח  לא  ואף  רגע 
אל  פעם  נכנס  זי"ע  מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  כי 
ודואג מאד,  יושב  ומצאו  זי"ע  הקדוש מלובלין  רבו 
בואו  קודם  אשר  ליבו  דאגת  התנצל  ראהו  וכאשר 

נכשל ועבר על הלאו השמר לך פן תשכח בהסיחו 
ואמר  בונם  ר'  הרבי  נענה  מהשי"ת,  מה  זמן  דעתו 
בן  ידוע מאמר חז"ל אם שכח עומר  לו: רבי, הלא 
סאתיים בשדה אינו שכחה כי מחמת חשיבותו יזכר 
בו תיכף, ו"שכוח ולבסוף זכור אינה נחשב שכחה" 
ובטוח אנכי - גמר דבריו - אשר גם אצל הרבי היסח 
הדעת של רגע אינו נחשב לשכחה יען מחמת אהבתו 
אל הבורא יתברך יזכר בו תיכף ויהיה דינו כ"שכוח 
רבו  לו  כחך השיב  וישר  החייתני  זכור"!...  ולבסוף 

הקדוש. 

כשיהיה לבני ישראל שפע והרחבה יוכלו 
לקיים כל העת את ה”שיויתי”

וישבת,  תבנה  טובים  ובתים  ושבעת  תאכל  פן 
וכל  לך  ירבה  וזהב  וכסף  ירביון  וצאנך  ובקרך 
אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את ה’ אלהיך 
מפרעמישלאן  מאיר  רבי  הרה”ק  יב-יד).  )ח,  וגו’ 
זי”ע היה מפרש פסוק זה ע”פ דרכו וכך אמר: אנא 
רבוש”ע, בבקשה ממך, תנסה נא ותבחון בדרך זה את 
ישראל גזור עליהם גזירות טובות. בראשונה תגזור 
על כל אחד מישראל פרנסה בהרחבה, היינו ‘תאכל 
וישבת’,  תבנה  טובים  ‘ובתים  כך  ואחר  ושבעת’. 
כך  ואחר  בה.  לישב  נאה  דירה  אחד  לכל  שתהיה 
תגזור שיהיו לכל אחד בקר וצאן לרוב, וזהו ‘ובקרך 
וצאנך ירביון’. ואח”כ ‘וכסף וזהב ירבה לך’. ואח”כ 
ירבה’, היינו לגדל כל אחד את בניו  ‘וכל אשר לך 
בשובה ונחת, ואז ‘ורם לבבך’, כי אז יהיה לכל אחד 
‘ושכחת  המוחין.  וגדלות  הדעת  הרחבת  מישראל 
את ה’ אלקיך’, מלשון שכיחא מילתא, דהיינו כאשר 
יהיה כל אחד מישראל שכיח  יהיה הרחבת הדעת, 
עם השי”ת דהיינו לקיים בכל רגע ורגע “שויתי ה’ 

לנגדי תמיד”. 
)דברי מאיר(

*
ורם לבבך ושכחת )ח, יד )גם הרה”ק ר’ ליב שרה’ס 
דרש את הפסוק ‘ורם לבבך ושכחת את ה”א’, כאשר 
העשירות תהיה לבני ישראל על ידי זה “ורם לבבך” 
יהיו הם שכיחים  ‘ושכחת’,  ועי”ז  ירומו לבבותיהם, 
ומצויים תמיד אצל השי”ת, מחמת שאין להם שום 
היאך להתקרב  זמן לחשוב  יש להם  דאגת פרנסה, 

להשי”ת. 
)נפלאות חדשות(

גם ביראת שמים אין לומר “כוחי ועוצם ידי 
עשה החיל הזה”

ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל 
הרה"ק מרוז'ין פירש שהכוונה היא גם  יז(.  )ח,  הזה 
יש כמה מדרגות ביראת  כי  יראת שמים,  על עניני 
יטעה  שלא  להשי"ת  להתפלל  האדם  וצריך  שמים, 
לאמר  בלבבו  ויתפאר  יראת שמים  במידה של  ח"ו 
"כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה", כי רק הוא 
בתורה  חיל",  לעשות  כח  לך  הנותן  "הוא  יתברך 

ויראת שמים.
)באר יעקב חיים( 

ג' פירושים "אם שכוח תשכח" ממרן הסב"ק 
מרוז'ין

ג'  יט(.  )ח,  אלהיך  ה'  את  תשכח  שכח  אם  והיה 
פירושים היה מרגליה בפומיא דמרן הסב"ק מרוז'ין 
)ח,  אלהיך  ה'  את  תשכח  שכח  אם  והיה  הפסוק  על 
יט( אופן א': והיה אם שכח תשכח, פירוש שתשכח 

ששכחת את ה' אלהיך וזה כמובן דבר נורא וחמור.
שייכות  הוא  מה  הקשה,  הסב"ק  מרן  הב':  האופן 
לשון  הוא  מקום  בכל  "והיה"  דהרי  לכאן,  השמחה 
שמחה )ב"ר מב, ג(, ולשמחה מה זו עושה )קהלת ב, ב(. 
ופירש, דאם האדם נופל במרה שחורה והוא בעצבות 
ח"ו ותשכח ממנו מדת השמחה, אזי אינו יכול לעבוד 
את ה', כי על ידי המרה שחורה האדם מרחק ומנתק 
בודאי  וממילא  יתברך,  הבורא  מדביקות  עצמו  את 
טז,  )דה"א  במקומו  וחדוה  עוז  כי  ח"ו,  ה'  את  ישכח 
כז(. אבל בהיותו דבוק בשמחה ממילא יזכור גם את 
את  כשתשכח  שכוח",  אם  "והיה  הפירוש  וזהו  ה'. 

ה"והיה" היינו שתאבד מדת השמחה, עי"ז "תשכח 
את ה' אלקיך".

תשכח  כאשר  היינו  שכוח",  אם  "והיה  הג':  האופן 
את ה' אלהיך ויהיה לך עוד מזה שמחה, ולא יהיה 
לך מזה שברון לב ורוח נשברה, על אשר עזבת את 
הבורא ב"ה, אז עבירה גוררת עבירה ו"תשכח את ה' 

אלקיך" מכל וכל.
)עירין קדישין השלם(

אם שוכחים מהשמחה אפשר ח"ו להגיע 
לשכחת הבורא ית'

סיפר מרן ה"אהלי יעקב" מהוסיאטין: שבסאדיגורה 
הסב"ק  מרן  לחיי  האחרונה  בשנה  טובים  בימים 
בטוב  חש  ולא  מאוד  חלש  היה  זצוק"ל,  מרוז'ין 
והחסידים הלכו קדורנית לרגלי חולשתו של הצדיק. 
ואמר-שאל:  בחלון  הופיע  תורה  בשמחת  והנה 
שמחת תורה היום, מדוע אינכם שמחים?. ויענו: איך 
בשלימות  אינו  הרבי  אם  בשמחה,  להיות  אפשרות 
)דברים   – עקב  פרשת  כתיב  להם:  ויאמר  הבריאות. 
ח, יט( 'והיה אם שכוח תשכח את ה' אלקיך', 'והיה' 
- לשון שמחה, 'אם שכוח' את השמחה, ח"ו אפשר 
להגיע לידי 'תשכח את ה' אלקיך' וגו'. ויצו ללכת אל 
בית היין ולשתות על חשבונו, כך וכך, כמובן שהם 
תורה שאלו  אחר שמחת  הועיל.  ללא  אבל  הוסיפו 
אם יוכלו למסור פתקאותיהם, ויאמר להם: לכו אל 
בני רבי שלום יוסף, אני מבטיחכם כי ברכותיו יפעלו 

כברכותי אני.
)רשפי קודש – רוז'ין(

השאלה העיקרית בבי”ד של מעלה האם יש 
לך יראת ה’.

אם  כי  מעמך  שואל  ה”א  מה  ישראל  ועתה 
ליראה )י, יב(. ביאר הרה”ק מאפטא על פי מאחז”ל 
)שבת לא.( בשעה שמכניסין את האדם לדין שואלים 
אותו ואומרים לו נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים 
אי  ממנו  הדרישה  העיקר  הכי  ואפילו  וכו’  לתורה 
אלהיך  ה’  מה  ישראל  “ועתה  וזה  ה’.  יראת  איכא 
לך  שיאמרו  השאלות  שכל  הכוונה  מעמך”,  שואל 
ביום הדין מה שהש”י שואל מעמך הכל היא כי אם 
ליראה ר”ל, אף אם קיימת כל הדברים שישאלו ממך 

עכ”ז השאלה העיקרית תשאר אם יש לך יראת ה’. 
)אוהב ישראל(

בכדי למול ערלת הלב יש לשוב גם על עוונות 
ה"כאילו"

ומלתם את ערלת לבבכם )י, טז(. מתאמריה בשם 
)שבת  חז"ל  מאמר  של  הפירוש  מרן הסב"ק מרוז'ין, 
קלז:( מל ולא פרע כאילו לא מל, דידוע פירוש הפסוק 
כל  דהיינו להסיר את  "ומלתם את ערלת לבבכם", 
המדות הרעות, וזהו "מל", פירוש, אחרי שבן ישראל 
עוסק בטהרת המדות כל הימים ורואה שעדיין "לא 
טובה  מדה  לשום  עדיין  הגיע  שלא  פירוש,  פרע", 
ולא נתגלה אמיתית לבבו בטהרת המדות, אזי ידע 
אשר המעכב הוא על אשר לא עשה תשובה על כל 
עיקרי  על  שרק  וחושב  בחז"ל  הנאמרים  "הכאילו" 

העבירה צריך לעשות תשובה.
)מעשה אבות(

מדוע לא נצטווינו "בכל מאודכם" בפרשה 
שניה של ק"ש

ובכל  לבבכם  בכל  ולעבדו  וגו'  שמע  אם  והיה 
יג(. הקשה האוה"ח הק' למה לא אמר  )יא,  נפשכם 
"ובכל מאדכם" כסדר האמור בפרשת שמע ועיי"ש 
ראשונה  שבפרשה  תירץ,  מריז'ין  ומרן הק'  תירוצו. 
הוא קבלת עול מלכות שמים, ואז שפיר חל החיוב 
"בכל מאדך". אבל בפרשה שניה הוא עול מצוות ולא 
שייך "בכל מאדכם", כי מצוה היא עד שליש במצוה 
)ב"ק ט:(, והמבזבז אל יבזבז יותר מחומש )כתובות סז:(.
)עשר אורות(
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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 לשמיעה ולכאב אזנים 
והיה עקב תשמעון )ז, יב( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

לכאב אזנים
אם יש לו כאב גדול באזנים, יטיף בהם מיץ 
ימעט  האזנים  לו  שכואבים  זמן  וכל  שומים, 

באכילת בשר.
)שבילי אמונה נתיב ד שביל א(

 

להמיות קול באזנים
אם יהיה באזנים המיות קול והוא שמשמעת 
התנועות  ומן  מהמרחץ  יזהר  תמיד,  קול 
החזקות, וירתיח מרה של כבש ושמן זית יקח 

ויטיף בו.
)שבילי אמונה נתיב ד שביל א(

 

אם יכנס דבר לתוך האוזן
אם יכנס איזה בעל חי לתוך האוזן, יכניס שם 
דבר מתוק כמו צוקיר או חלב. ואם הבעל חי 
כגון  מלוחים  בדברים  אותו  ימיתו  חי,  עדיין 
אם  בה.  וכיוצא  מרים  דברים  או  רגלים  מי 
נכנס באזון פרעוש, יכנס שם שער של כלב. 
אם נכנס איזה גרעין וכיוצא בו, יתן בחוטמו 
נחירי  ויסגור  שמריצ"ה,  דהיינו  'ניסוורציל' 

החוטם והפה, ואז יצא הגרעין מן האוזן.
)מפעלות אלקים אות מח-נ(

אם נכנס בתוך אזנו איזה אבן וגרעין וכיוצא, 
או  וכו',  הדבק  דבר  ידי  על  להוציאו  יבקש 
ישים בחוטמו דבר המביא עיטוש ויסגור פיו 

וחוטמו.
)אוצר החיים )צהלון, ויניציאה תמ"ג( החקירה הג' מחלאים 
שבאזנים(

תולעים באוזן
שירתיח  רפואתו  תולעים,  באוזן  יתילדו  אם 
ויטיף בו  על האש חמאה ומלח הרבה יחיד, 

חם כמו שיוכל לסבול.
)שבילי אמונה נתיב הרביעי שביל א'(

הברה באזנים
מין  האוזן  לתוך  יטיף  באזנים,  הברה  לקול 

שמן הנעשה מקליפת אתרוג.
)מפעלות אלקים אות נג-נד(

רפואה לכאב האוזן
לכאב האוזן, רפואה בשם חכם אחד, קח מרה, 
אין נפקא מינה הן מרה מבהמה הן מעוף ודג, 
שוה  הכל  אשה,  וחלב  אדם,  אותו  של  ושתן 

בשוה, ותן באזנו, שיהיה פושרין.
)מפעלות אלקים אות נה(

שמן שקדים
עוד רפואה, להטיף שמן שקדים פושרין באוזן 

הבריא ולא באוזן הכאב.
)מפעלות אלקים אות נו(

לאזנים שאינם שומעים
סיבה,  איזה  מחמת  שומעים  שאינם  לאזנים 
ושומים,  בצלים  ומאכילות  משכרות  יזהר 

ויטיף לתוכם שמן זית חם או חלב כלבתא, או 
יקבל באזניו קיטור גפרית, וכל זה לא ישהה 

זמן רב בתוך האוזן.
)שבילי אמונה נתיב ד שביל א(

בע"ח שנפל באוזן
אם יפול באוזן אחד מבעלי חיים הקטנים כגון 
פושרין  בשמן  האוזן  ימלא  זבוב,  או  פרעוש 

ויריקנו, ואז יצא החי ההוא מת עם השמן.
)שבילי אמונה נתיב ד שביל א(

לרעש באוזן
עס  'דאז  לו  שכמדומה  למי  טובה  רפואה 
רוישט' באוזן ]ששומע קול רעש באזנו[, יקח סאדלע 
חתיכה בעוד שעדיין חמה מבית המטבחיים, 
ויניח באוזן, ויעשה כן ב' או ג' פעמים, ועל 

ידי זה יזוב פלו"ס מהאוזן וישקוט הכאב.
)ספר זר זהב סימן ג אות א(

אדי עדשים רותחים
עדשים  של  הזיעה  האוזן,  לכאב  מועיל  גם 
רותחין, דהיינו שינוח על הקדירה של עדשים 
בצד  ]משפך[  'ליעקע'  שקורין  הכלי  רותחין 
וילך  להאוזן,  קרוב  יהיה  הקצר  וצד  הרחב, 

הזיעה להאוזן וישקיט הכאב.
)זר זהב סימן ג אות א(

כאב אוזן עם חצי הראש
חצי  עם  ר"ל  מאוד  האוזן  כאב  לו  יש  ואם 
מעט  עם  קטנה  בקדירה  שכר  יבשל  הראש, 
ה'ליעקע'  עליו  ינוח  רותח  וכשיהיה  דבש, 
וילך הזיעה להאוזן כנ"ל, ואחר כך ינוח עצמו 

במטה ויזיע.
)זר זהב סימן ג אות א(

סגולות שונות לכאב האוזן
ויותר  מרים,  שקדים  שמן  קח  האוזן,  לחולי 

טוב שמן חרדל, שתטיף חם באוזן.
עוד אחרת, אם יבא לו דבר באזנו, יקח לחם 

חם כמו שיכול לסבול ותנח לפני האוזן.
עוד אחרת, שפוך חומץ חזק בתוך האוזן ויצא 

לחוץ.
עוד אחרת, לחרש שאינו שומע, קח אורטיגאת 
בשומן  שם  אותו  וערב  המוץ  ותסיר  ]סרפד[ 
אווז, ואחר כך תעשה פתילה מבגד פשתן דק, 

וטבול אותה שם, ושים אותה באוזן.
עוד אחרת, לחזק השמע, ירחץ בבוקר באזנו 

באצבע קמיצה, וכן ביד שמאל.
עוד אחרת, לכאב האוזן, קח בצל וצלה אותה, 
באוזן  ותסוך  מרים,  שקדים  שמן  בה  ושים 
דג  ותראה פלאות. עוד אחרת, קח מרה של 

ושים באזנו.
עוד אחרת, לחרש, קח קליפות אגוזים לחים 
ותוציא  המים,  מהם  ועצור  אותם,  וכתוש 
ישמע  ומיד  באזנו,  ויטיף  בגד,  מתוך  אותם 

בדוק ומנוסה.
מהם  ועשה  נמלים  ביצי  קח  אחרת,  עוד 
עם  אותה  ושים  אותם[,  ויסחוט  ]שיכתוש  בלאנביק 

מוך באוזן, ויבריא.
)רפואה וחיים מירושלים דף ה אות א-יד(

לדם ונגע באוזן
אם יקרה נגע באוזן, יטיף שתן אדם, או מרת 

התיש.
דע  כאב,  בלי  פתאום  דם  שיצא  יקרה  ואם 
האוזן  לנקות  וטוב  נדחה,  כי ממותרי הראש 
טוב  ולכן  האוזן,  ויסתום  יקפא  פן  מהדם 
להטיף בו מיץ כרתי מעורב עם מעט חומץ או 

עפצים שחוקים בחומץ לתוך האוזן.
)מראה הילדים מערכת א אות יז(

לכאב האוזן
לכאב האוזן תקח חלב של המינקת בת, ומים 
של ענבים, וחלב של כלבתא, ויביא עדשים, 
ויתן אותם אל תוך כלי וירתיח אותם במים, 

ואחר כך תטיף בתוך האוזן ויתרפא.
)מראה הילדים מערכת כ אות טו(

המיית קול
לכאב אוזן ישים לתוך האוזן חלב של אשה 
עם חלבון ביצה טרופה. אם יש חמימות באוזן 
יקיז דם מהזרוע מצד הכאב. ואם המיית קול 
חם  ויוציא  בתנור  ויאפה  שאור  קח  באוזן 
וישים על אזנו בדוק ב"ה, או קח תפוח ושים 
יפה  שיצלה  עד  האש  על  ושים  שמן  בתוכו 
וקח התפוח ושים על הכאב עם החמימות כמו 

שיכול לסבול.
)בסוף סגולות ישראל מכתב הג"ר יצחק ווייס(

לכבד שמיעה
שמיעה. מי שהוא כבד השמיעה, יטיף באזנו 
עקרבים  בו  שמטגנים  שמן  טיפות  ג'  או  ב' 

)מהגר"ח פלאגי(.

התעוררות בבוקר ללמוד סגולה לחוש השמע.
)סגולות ישראל מערכת ש אות פה(

 

למחלה קרה שבאוזן
ונלקו  למחלה קרה שבאוזן או שבאו משדה 
בחולי זה מחמת רוחות, קח שמן נמלים בלי 
להטיף  כסף  בכף  ולחם  אחר  דבר  תערובות 

באוזן. מכתבי רופא חכם ספרדי.
)מפעלות אלקים אות נז(

 

לצלצול אזנים
אותו  ותקלוף  לבן  בצל  קח  אזנים  לצלצול 
ועשה בו נקב וקח באפטייק קאסטיר משקל 
חלק ששית מן אדום זהב, וגם מעט שמן של 
ואח"כ  בנחת,  באש  וטגן  מתוקים,  שקדים 

סחוט המיץ ושים בתוך אזנים ויועיל מאד.
)מפעלות אלקים אות נח(

 לשמיעה טובה, סגולה שירחץ בבוקר באזנו 
באצבע קמיצה, וכן ביד שמאל, ובאצבע אמה 

ירחץ העין.
)ספר זכירה עולם הזה נג:(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 
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הלכות תפילה
קודם  לעיר  מעיר  לנסוע  מותר  האם  א. 

התפילה בשחרית
תשובה: מזמן עלות השחר שהגיע זמן התפילה אסור 
לפי  אם  בצרכיו,  ואפילו  כעוסק  דהוי  לדרך  לצאת 
התוכנית כשיגיע למחוז חפצו עדיין יספיק להתפלל 
במנין ולא יאחר זמן התפילה אסור לצאת לדרך עד 
לצאת  מקילים  ויש  שמו"ע,  התפלל  שכבר  אחרי 

לדרך לאחר אמירת ברכות השחר.
ובשעת הדחק כשיש חשש להתקע בפקקים וכיו"ב 
אפשר לסמוך ע"ז, וכן במקרה שיש הסעה מאורגנת 
לנסוע  מותר  אחרת  ברירה  לו  ואין  לדרך  שיוצאת 

לפני התפילה.

שהתפלל  לפני  לדרך  ביציאה  הדין  ב.  מה 
מנחה או ערבית

כשהגיע  וערבית  מנחה  תפילת  קודם  גם  תשובה: 
שכבר  אלא  התפילה  לדרך,  לצאת  אסור  זמנם 
עתה  להתפלל  בדעתו  אין  שאם  האחרונים  הקילו 
להתפלל  להדר  כשרוצה  ובפרט  יותר,  מאוחר  אלא 
בבית הכנסת שרגיל בו או במקום שיוכל לכוון יותר 
בתפילה בישוב הדעת מותר לו לצאת לדרך עבור זה.

להתפלל  במיוחד  לנסוע  רוצה  ג.   אם 
או  המערבי  בכותל  כגון  הקדושים  במקומות 

במירון האם יש היתר לזה

 תשובה: מכיוון שכוונתו לנסוע עבור התפילה, הרי 
אין זה נחשב כמתעסק במלאכתו, ולכן פשוט שמותר 

הדבר לכתחילה.

להתפלל  להם  מותר  דרכים  הולכי  ד.  האם 
במקום פתוח

בשדה,  להתפלל  להם  מותר  דרכים  עוברי  תשובה: 
כל  שאין  במקום  צדדי  מקום  לחפש  יש  ולכתחילה 
וכן אם יש  כך עוברים ושבים שיבלבלו את דעתם, 
שם אילנות עדיף להתפלל בין העצים שהוא מקום 

צנוע קצת.

בו  שסלול  ציבורי  בפארק  כשמתפללים  ה. 
שביל הליכה או רכיבה האם אפשר לצרף מנין 

העומד בשני צידי השביל

ואינם  מפסיק  שהשביל  לחשוש  תשובה:  יש 
מצטרפים למנין, לכן יעמדו לפחות עשרה בצד אחד 
והש"ץ עמהם, ואם יש רק מנין מצומצם יזהרו כולם 
זה  בצד  מהם  איזה  יתחלקו  ולא  אחד  בצד  לעמוד 

ואיזה מהם בצד זה.

הרחצה בים
כיסוי הראש  על  צריך להקפיד  ו.   עד כמה 

כשרוחצים בים
תשובה: מעיקר הדין יכולים ללכת על חוף הים בגילוי 
ויוצאים  ונכנסים  ברחצה  שעסוקים  עוד  כל  ראש, 
למים, אמנם אם יושבים לנוח על החוף צריך לחבוש 
כובע, והמדקדקים מקפידים תמיד לכסות את הראש 
שוהים  אם  בפרט  במים  הרחיצה  בשעת  גם  בכובע 

שם זמן רב כדי לא להסיר מורא שמים.

הים  שפת  על  פרקדן  לשכב  מותר  ז.   האם 
כדי להשתזף מהשמש

גמור,  איסור  זה  הרי  לישון  שהולך  תשובה: באופן 
אבל אם אין חשש שירדם ושוכב כך למנוחה אע"פ 

שמצד הדין הרבה פוסקים מתירים, 
פרקדן  לשכב  שלא  הקפידו  מעשה  ואנשי  חסידים 

אפילו שלא בעת השינה.

ח. הרוצה ליטול ידיו בים כיצד יעשה

הם  פסולים  מלוחים  שמימיו  התיכון  תשובה: ים 
ליטול  רוצה  אם  לכן  ספל,  עם  הידים  מהם  ליטול 
ידיו  אם  ואפילו  בים,  בתוך  ידיו  את  יטביל  הידים 
רטובות אין צריך לייבשם תחילה, אלא יטבול ויברך 
"על טבילת ידים" ויכולים לברך המוציא ולאכול את 
כן  אם  אלא  לנגבם  חיוב  ואין  רטובות  בידים  הלחם 

נפשו קצה.

ובים הכינרת שמימיו מתוקים אם טובל בו ידיו לדעת 
ידים ולדעת הרמ"א על  המחבר מברכים על נטילת 

טבילת ידים, והמשנ"ב פסק כדעת המחבר.

שכירות קרקע
ט. כללי ופרטי הלכות שכירות קרקע

קרקע,  מכירת  לקניני  שווים  קרקע  שכירות  קניני 
מ"מ  שטר,  בלא  קונה  אינו  שכסף  במקום  ואפילו 
שאינם  אומרים  ויש  לחוד,  בכסף  לה  סגי  שכירות 

נקנים בקנין סודר )שו"ע ורמ"א סי' קצה ס"ט(.

המשכיר בית לתקופה כיון שכלה הזמן יכול להוציא 
את השוכר מיד ללא הודעה מוקדמת )חו"מ סי' שיב ס"ח(, 
תקופת  בתום  הדירה  את  לעזוב  רשאי  השוכר  וכן 
שידעו  משום  מוקדמת,  הודעה  ללא  השכירות 
עליהם  והיה  להסתיים  עומדת  השכירות  שתקופת 
לברר מראש זה אצל זה לגבי המשך השכירות )סמ"ע 

סי"ג(.

באמצע  הדירה  את  לעזוב  רשאי  השוכר  אין  אך 
תקופת השכירות, ובמידה והשוכר מעוניין כן לעזוב 
השוכר  על  השכירות,  תקופת  באמצע  הדירה  את 
במקומו  שישכור  אחר  לדייר  לדאוג  החובה  מוטלת 
להיות  צריך  החדש  השוכר  מהמשכיר,  הדירה  את 
אדם הגון ובעל משפחה לא יותר ממספר נפשות כמו 
הקודם, ואם בכל זאת אין המשכיר מסכים לאפשר 
מלשלם  הראשון  השוכר  פטור  בדירתו  לגור  לשני 
למשכיר את הנזק שיגרם לו אם כתוצאה מכך הדירה 
תישאר ריקה )עיין חו"מ סי' שי"ב ס"ז וסי' שטז פרטי הדינים בזה(.

פירות  או  פרחים  לקטוף  מותר  י.    האם 
מגינה ציבורית

תשובה: עצים ופרחים ושיחי בושם ושתילים, שנטעו 
על ידי העירייה ברשות הרבים או בגינות ציבוריות 
אינם הפקר, והרשויות מקפידות על קטיפתן, ואסור 
מהרשות  מהאחראי  רשות  קבלת  בלא  מהן  לקטוף 
עליהם  הגדלים  הפירות  את  אמנם  המפקחת, 
לפי  לאילן  מזיק  ולאכול באופן שאינו  מותר לקטוף 
שהרשויות אינן מקפידות עליהן, כי סופם להירקב, 

ופטורים ממעשרות ויש להיזהר מאיסור ערלה.

רוזמרין  הדסים,  כגון  ריחניים  ושיחים  עצים  כמו"כ 
יש  ומתרבים,  שגדלים  וכיו"ב  פשוטים  ופרחים 
להתיר לקטוף באופן ארעי אם עומדים לגוזמם, או 
אם ע"י הקטיפה לא תהיה ניכרת פגיעה ביופי הגינה.

צּויֹות  ֵאלֹות ַהּמְ ׁשְ
ים ַמּנִ ין ַהּזְ ִליֵמי ּבֵ

ֵרׁש  ר ה' ֱאלֶֹהיָך ּדֹ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ִמיד )דברים יא, יב( ֹאָתּה ּתָ

+מ+בא+ר
האמו+++נה

הרב צבי טפר
<=

הגנב שלא גנב
סיפר הבן איש חי זיע''א, מעשה בצורבא 
מרבנן מתמיד עצום שהיה משכים לבוא 
הלך  פעם  לצאת,  ומאחר  הכנסת  לבית 
מפי  תורה  ללמוד  לילה  באישון  כדרכו 
רבו, בדרך הבחין בדלת ביתה של אלמנה 
עשירה שלא הייתה נעולה. באותה שעה 
וימלא  לביתה  שיכנס  יצרו  עליו  פחז 
ללמוד  יוכל  ועי''ז  גדול  ברכוש  כיסיו 
חייו.  ימי  כל  הדעת  ובהרחבת  במנוחה 
יצרו  על  להתגבר  הצליח  לא  ואכן 
את  בקלות  מצא  ולמזלו  לביתה,  ונכנס 
הערך  וחפצי  התכשיטים  שהיו  האוצר 
למלא  ההזדמנות  לו  והיה  בו,  מונחים 
שיבחינו  מבלי  גדול  ברכוש  אסמיו  את 
בו מבואו ועד צאתו. כי הגם שהאלמנה 
אל  להיכנס  חששה  מהרעש  התעוררה 
בית האוצרות מפני החשש שמא ליסטים 
מזויין הוא וירצחנה נפש, לכן הסתגרה 
אינה  כאילו  עצמה  את  ועשתה  בחדרה 
שומעת. אולם בטרם פשט את ידו ליטול 
דממה  לעצמו  הרהר  שלו.  שאינו  דבר 
שהרי  כן,  לעשות  לו  ראוי  אינו  נפשך 
השנה  בתחילת  בשמים  עליו  פסקו  אם 
יגיעו  בוודאי  זה  כסף  סכום  שירוויח 
נגזר  ואם לא  המעות לידו בדרך היתר, 
עלו כך מה יועיל כי ייטול את הכסף הרי 
אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלא 
נימא, וא''כ יהא מוכרח להפסיד את כל 
הרכוש ע''י ייסורים וחלאים רעים ובסוף 
יישאר במצבו הראשון וממילא שב ואל 
הצילה  זו  מחשבה  ואכן  עדיף,  תעשה 
מביתה  תיכף  ויצא  גזל  מעוון  אותו 

והמשיך בדרכו ללמוד תורה.
האלמנה  קמה  מהבית  יצא  כאשר  ויהי 
מה  לבדוק  כדי  ויראה  באימה  ממיטתה 
שלא  ראתה  ולשמחתה  בביתה,  נעשה 
כיוון שהייתה  אך  ברכושה,  לרעה  נגעו 
בטוחה שגנב היה אצלה על כן החליטה 
לבדה  עוד  תשהה  שלא  כדי  להינשא 
ניסא.  מתרחש  יומא  בכל  דלאו  בבית, 
ראש  אל  הלכה  למעשה  וממחשבה 
הישבה ששם לממד ההוא צורבא מרבנן, 
וביקשה ממנו שיבחר עבורה בחור כשר 
בבחור  בחר  הישבה  ראש  ואכן  והגון, 
הזה. ובתוך זמן קצר יצא השידוך מהכוח 
בכל  הבחור  שזכה  ונמצא  הפועל,  אל 
דמה  היתר  בדרך  האלמנה  של  רכושה 

שקנתה אישה קנה בעלה.
רבים  בלבבך  תאמר  ''כי  בפרשה  כתוב 
הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם. 
לא תירא מהם'' וגו'. מבאר רבינו השל''ה 
הק' זי''ע, 'כי' פירושו 'אם', היינו אם אכן 
תאמר בלבבך ותודה על האמת כי 'רבים 
אפשרות  ואין   , ממני'  האלה  הגויים 
אזי  ולהורישם.  לכבשם  הטבע  בדרך 
מובטח לך 'כי לא תירא מהם'. כי כאשר 
תכיר באוזלת ידך. יהי ה' בעזרך. אך אם 
'כוחי ועוצם ידי עשה לי  חלילה תאמר 
את החיל הזה', אזי יש לך לירא ולפחד. 
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באר בשדה- שטפנשט

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב
עומק הבאר 

בענין מצות צריכות כוונה
והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה 
בכל  ולעבדו  אלקיכם  ה'  את  לאהבה  היום  אתכם 

לבבכם ובכל נפשכם
זה ד"לעבדו  מצינו לכמה אחרונים שכתבו דמקרא 
כונה,  צריכות  זה שמצות  ענין  נלמד  לבבכם"  בכל 
"באר  עלון  קוראי  לתועלת  בעזה"י  נכתוב  וע"כ 

בשדה" שטפנשט בענין זה של מצוה צריכות כונה.

א( ג' סיבות בגודל חשיבות ענין זה של מצות 
צר"כ

נושא זה של "מצות צריכות כונה" שנעסוק בו מעט 
כפי אשר תכיל היריעה אשר לפנינו, דומה כי ניתן 
לומר שהוא נושא הכי חשוב ומרכזי בחייו של איש 
סיבות  משלש  והוא  ה',  את  ועובד  הירא  הישראלי 
עיקריות. הא' משום שכל נושא אחר הטעון חיזוק 
שנדבר עליו, הינו נושא אחד מתוך כלל הנושאים 
רצון  לעשות  האדם החפץ  והמצות שעל  והענינים 
הוא  מהם  אחד  כל  ודאי  אשר  בהם,  להתחזק  קונו 
עולם בפני עצמו, כפי שהורונו חכמינו ז"ל הוי זהיר 
במצוה קלה כבחמורה וכו', אבל ענין זה של "כונה 
 )!!!( כל  את  מקיף  אשר  אחד  נושא  הוא  במצות" 
התורה והמצות אשר הם חובתנו בעולמנו. ]כמובן כל 
מצוה ומצוה עם הפרטים והגדרים שלו בענין זה של הכונה, ולא הרי זה 
כהרי זה[, נמצא שבחיזוק בנושא זה של "מצות צריכות 
כונה" הרי שבבת אחת התרוממנו ועלינו דרגה בכל 
היום,  כל  חיים  אנו  סביבה  אשר  שלנו,  ה'  עבודת 
שהרווח  ונמצא  בעוה"ז,  כאן  נמצאים  אנו  ולמענה 
והשכר משיפור וחיזוק בנושא זה הוא עצום ונשגב, 

אשר יכול לשנות לכאו"א את החיים,
קטן  לכאו"א  נוגע  שזה  משום  הוא  השניה  הסיבה 
וצעיר, אין אחד שנושא  כגדול, איש ואשה, מבוגר 
זה לא שייך אליו באופן פרטי, וכמו"כ זה נוגע לכל 
אין  מימות השנה,  יום  ולכל  היממה,  שעה משעות 

רגע בחיינו שאין לו שייכות לנושא זה.

ב( רחמנא ליבא בעי
זה  שבאמת  חשובה,  הכי  ואולי  השלישות  והסיבה 
הזהב  וכלשונו  הלב,  כונת  מאיתנו:  דורש  הקב"ה 
של רבינו הרמח"ל אשר סלל לנו את הדרך הישרה 
אל  מזהיר  שדוד  מה  הוא  ישרים:  מסילת  בספרו 
שלמה בנו כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות 
בעי,  ליבא  ק"ו:( רחמנא  )סנהדרין  ז"ל  וכן אמרו  מבין, 
שיהיו  לבדם  במעשים  הוא  ברוך  לאדון  די  אין  כי 
טהור  יהיה  שהלב  לפניו  העיקר  אלא  מצוה  מעשי 
לכון בה לעבודה אמיתית. והנה הלב הוא המלך לכל 
חלקי הגוף ונוהג בם, ואם הוא אינו מביא עצמו אל 
עבודתו יתברך אין עבודת שאר האיברים כלום, כי 
ומקרא  ילכו,  ללכת  הלב  רוח  יהיה שמה  אשר  אל 
כתוב בפירוש תנה בני לבך לי עכ"ל הטהור )בביאור 
מדת הטהרה, פט"ז(. דברי הרמח"ל אלו צריכים התבוננות 
ושימת לב, לחזור עליהם שוב ושוב, ואין כאן מקום 
להאריך בדבריו, אבל עכ"פ מלותיו הברורות שמבלי 
כלום",  האיברים  שאר  עבודת  "אין  הלב  עבודת 
שלם  יום  יהודי  היתכן?!  אותנו.  לזעזע  אמורות 
וע"ז  והשס"ה,  הרמ"ח  עם  ובמצות  בתורה  יעסוק 
יכול להאמר שאין עבודתו כלום מבלי עבודת הלב.

]כמובן שיש בזה דרגות שונות, ופרטים וגדרים בכל ענין, אבל שייך 
עכ"פ גם כזה מצב[ והוא נורא למתבונן.

ג( גודל השכר תלוי בכונה
ובל נטעה לומר שכל הנכתב עד כה הוא רק למ"ד 
מצות צריכות כונה, ]אף דגם אם כן הוא, הרי הכי קי"ל להלכה 
דמצות צריכות כונה וכדפסק השו"ע )או"ח סי' ס'([ אלא באמת זה 
אף למ"ד מצות א"צ כונה, והוא מב' סיבות, א' שהרי 
יש ענין כונה שהוא לא שייך למח' אם מצות צריכות 
כונה והוא כונת הלב להתבונן במה שהוא אומר כמו 
בקר"ש ותפלה וכו' וכן במצוה שיש בה מעשה שייך 
הנחתן[,  לפני  שאומרים  כמו  טעמים  ד'  בו  שיש  בתפילין  ]כגון  זה 
וזה מלבד הכונה לצאת יד"ח, ובזה לכו"ע לכתחילה 
מצוה לכון ואם לא כיון יצא, מלבד פסוק ראשון של 
קר"ש וברכה ראשונה של שמו"ע כמו שכ' המשנ"ב 
)שם(. ב' ועוד שהרי כתבו הרבה ראשונים דהני מילי 

בדיעבד אבל לכתחי' לכו"ע מצות צריכות כונה, כ"כ 
וכן  מדפה"ר(  ו'  ושם  ואיפסיקא,  ד"ה  א'  )ברכות  יונה  הרבינו 
הריטב"א )בר"ה כ"ח.( ועוד, ויש לציין דלשון המשנ"ב 
כונה,  בעי  לכו"ע  המובחר"  מן  "דלמצוה  הוא  )שם( 
ולא כ' 'לכתחילה'. והביא ע"ז מקור מהגמ' בנדרים 
דאיתא התם ראב"צ אומר עשה דברים לשם פעלם 
מצות  אותי  יראתם  ותהי  ונאמר  לשמן,  בהן  ודבר 
אנשים מלומדה עכ"ד. ותחילת הפסוק הנזכר לעיל 
הוא יען כי נגש העם הזה בי בפיו ובשפתיו כבדוני 
לעשות  צריך  דהמצות  והיינו  ממני",  רחק  "ולבו 
עם הלב, וכמו שהובא לעיל מהמסילת ישרים, ויש 
ראשונים שאף הוסיפו שגם למ"ד מצות א"צ כונה, 
מ"מ שכר לא יהיה לו על מצוה ללא כונה, וכלשון 
הענין  אמיתת  גילו  וכבר  לחיבורו(:  )בהקדמתו  המאירי 
בתוספתא וכו' להודיע על העושה בדרך זה שאינו 
נגמל עליה, ר"ל שאינו מקבל גמול על עשייתה וכו' 
שנא' תכין לבם תקשיב אזנך, ר"ל שלפי כונת הלב 
יהיה השי"ת מטה אזנו ומקשיב תפלתו לגמלו כראוי 

לו וכו' עכ"ל.
וכעי"ז כ' הר"ן )בדרשות, אמצע דרוש ו'(: הנה מבואר כי 
המצות והעבירות העיקר בהן הכונה, וימשך ששנים 
יעשו מעשה אחד השוה, ויגדל שכר האחד מהם על 
האחר לאין חקר, מפני שהאחד יעשה המעשה בלי 
כונה ומסתפק ואומר אם לא יועיל לא יזיק, והאחד 

עושה מעשה בכונה שלימה עכ"ל.

ד( מצוה ללא כונה לא מתייחסת לעושה
ובקובץ הערות )ל"ו, ד'( לרבינו הקדוש ר' אלחנן זיע"א 
כ' אף יותר מזה, דלמ"ד מצות א"צ כונה, היינו רק 
שנעשה התיקון והתועלת מהמצוה, וכאילו נתקיימה 
ציווי  קיים  לא  האדם  מ"מ  אבל  מאליה,  המצוה 
השי"ת, כמו התוקע לשיר שיצא, כיון שדעתו היתה 
לשיר ולא לתקיעה של מצוה, אין המצוה מתייחסת 
ואינו  ולתקוע,  לחזור  צריך  אינו  שמ"מ  אלא  אליו, 
יכול לתקן הדבר, דלא נצטווה לתקוע שוב, נמצא 
שלא  אלא  המצוה,  את  קיים  שהאדם  נחשב  שלא 

נתבטלה עכ"ד ע"ש מש"כ לפי"ז.
קי"ט(  עמ'  )דברים  רש"ז  אור  מס'  גם  מובא  זה  וכיסוד 
אמרנו  וז"ל  זיע"א  מקלם  קדישא  הסבא  למרנא 
דבר חדש, שיכול להיות כי מי שסובר מצוות אינם 
צר"כ, הוא חומרא, כי למ"ד מצצ"כ יש תקנה לחזור 
ולעשות בכונה, ולדידיה אין תקנה בחזרה וכו' עכ"ל. 
]אמנם זה תלוי בנושא אם שייך לעשות מצוה ב"פ, עי' בית הלוי )ח"ב 

סי' מ"ז( ועוד[.

אי"ז  לכו"ע  כונה  ללא  דמצוה  מדבריהם  העולה 
נחשב למעשה מצוה המתייחס אל האדם, אלא דמ"ד 
מצות א"צ כונה, ס"ל דא"צ שהמעשה מצוה יתייחס 

אל האדם כדי שיצא יד"ח.
מו"ר  שחקר  בחקירה  דבריהם  לתלות  יש  ולכאו' 
הגרא"ד שפירא שליט"א מרא דאתרא בשכונת זכרון 
)פסחים  מאיר ורב דק"ק צאנז ב"ב בספרו עלי דשא 
ח"ב(, האם הכונה הוא דין נוסף מהמצוה, אבל עכ"פ 
ולא  כונה  ללא  גם  הוא  מצוה'  'מעשה  מיהת  הא 
שחסר בשלימות המצוה, או שללא כונה אינו כלל 

מעשה מצוה ע"ש אריכות נפלאה בזה.

ה( הנרצה יותר בעבודת ה' הוא חפץ הלב
הלב  עבודת  על  מהמסל"י  לעיל  שהובא  מה  והנה 
מצות  אם  למח'  שייך  אין  באמת  הנה  שבמצות, 
צריכות כונה או לא, דודאי פשוט שגם למ"ד מצות 
רבינו  מש"כ  וכן  בעי.  ליבא  רחמנא  כונה,  א"צ 
הרמח"ל )שם פ"ז( וז"ל ואמנם כבר ידעת שהנרצה יותר 
בעבודת הבורא יתברך שמו הוא חפץ הלב ותשוקת 
הנשמה וכו' הוא ודאי לכו"ע. ]ומה שאמרו חז"ל )תענית ב'.( 
על פסוק זה "ולעבדו בכל לבבכם" איזוהי עבודה שבלב הוי אומר זה 
תפלה, יש לבאר שיש חילוק בין הלב שנצרך לכל המצות ועבודת ה' 
לבין הלב שנצרך בתפלה, שבכל עבודת ה' יש איזה מעשה מסוים כגון 
בשופר המלכת הקב"ה וכו' ומצה זכר ליציאת מצרים וכו' אלא שנצרך 
לצרף בזה עבודת הלב, אבל בתפלה כל כולה היא עבודת הלב, והפה 
אינו אלא לבטאות את מה שבליבו[. אלא צריך לברר במה הם 
נחלקו. וסוגיה זו באמת עמוקה ורחבה מאד, וספרים 
עוד  וכן  לבד,  זה  נושא  על  נכתבו  ונכבדים  טובים 
ספרים האריכו גם בנושא זה, והרוצה למצוא טעם 

בעבודת ה', ולחיות חיי התעלות אמיתית יראה לנכון 
ללמוד סוגיה זו בעיון הנצרך. וכאן לא באנו למטרה 
להקיף סוגיה זו ואף לא מקצתה, אלא ללקט מעט 
נקודות פשוטות שוות לכל נפש בענין זה, לתועלת 

קוראי "באר בשדה" שטפנשט.

ו( מה נאמר ב"לעבדו בכל לבבכם"
לעיכובא  הוא  כונה  דין  אם  באורך  דנו  האחרונים 
מה"ת או מדרבנן, ולהלכה נפסק שהוא מה"ת )ביאוה"ל 
סי' ס'(. אלא דיל"ע היכן מקורו בתורה. ובקרן אורה 
)בפתיחה למס' זבחים( נתקשה שלא מצא המקור בתורה, 
ולכן כ' דהיה נראה דהוא מסברא, דכל שאין מתכוין 
לצאת מתעסק בעלמא הוא ומתעסק לכו"ע לא יצא, 
)או"ח ס"ט( דמסברא אמרי'  וכעי"ז כ' בחסד לאברהם 
שצריך שיעשה המצוה לקיים מצות הבורא. אמנם 
בלבוש כ' דילפי' לה מקרא ע"ז ולא פי' הקרא, ובס' 
דרך פקודיך לבעל הבני יששכר זיע"א )הביאו השד"ח( 
כ' דיש כמה פסוקים בתורה המורים ע"ז ע"ש, ובכלי 
דושמרתם  נלמד מקרא  דהוא  כ'  ג'(  כ"ו,  )בחוקותי  יקר 
ועשיתם אותם. ויש כשכתבו דילפי' לה מדין לשמה 
אחרונים  בכמה  ומצינו  ח"א(.  אזוב  אגודת  )ס'  דקדשים 
שכתבו דהוא נלמד מקרא בפרשתינו "ולעבדו בכל 
מצות  ובס'  סי"ד(  )או"ח  בינה  האמרי  כ"כ  לבבכם" 

הלבבות בשם חי' מהרד"ם )על סה"מ להרמב"ם(.
לבבכם  בכל  דלעבדו  דמקרא  כ'  שהחרדים  אלא 
ילפינן דצריך לעשות המצוה בכונה לכו"ע, גם למ"ד 
המצות  קיצור  משה  מצבת  )בספר  הח"א  וז"ל  אצ"כ.  מצות 
לי  נראה  תעבוד:  אותו  של  עשה  במצות  חרדים(  מס' 
בלא  המצות  מן  מצוה  איזה  העושה  עכ"פ  דלכו"ע 
זה  מקרא  נאמר  לכו"ע  שהרי  זו,  עשה  ביטל  כונה 
על כל המצות, ואף למ"ד מצות אינן צריכות כונה, 
היינו שעכ"פ יוצא ידי המצוה, ומ"מ עבר על עשה זו 
עכ"ל. נמצא דלעיל כתבנו דהעושה מצוה בלא כונה 
הפסיד הקבלת שכר, וכאן בד' החרדים נתבאר הרבה 

יותר מזה דאף ביטל בזה עשה.
בסה"מ,  ברמב"ן  כבר  מבואר  החרדים  דברי  וכעין 
כ'  תעבוד(,  ואותו  עה"פ  ה'  )במצוה  שם  הרמב"ם  עמש"כ 
לבבכם  בכל  ולעבדו  הכתוב  ועיקר  וזל"ק  הרמב"ן 
בכל  ית'  לא-ל  עבודתינו  כל  שתהיה  עשה  מצות 
ובאין  לשמו,  שלימה  רצויה  בכונה  כלומר  לבבנו, 
על  או  כונה,  בלא  המצות  שנעשה  לא  רע,  הרהור 
ה'  את  ואהבת  כענין  תועלת  בהם  יש  אולי  הספק 
אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, שהמצוה 
היא לאהוב את ה' בכל לב ולב ושנסתכן בנפשינו 
לבבכם  בכל  בפסוק  אותנו  שצוה  וכו',  ובממונינו 
יתעלה  אליו  מיוחד  לבבינו  כל  להיות  חדש  בענין 
שתבא  יתכן  פירשתי,  כאשר  המצות  עשיית  בענין 
הרמב"ן.  עכ"ל  מצ"ע  רמ"ח  בחשבון  הזאת  המצוה 
מצות  למ"ד  גם  כן,  הוא  דלכו"ע  דבריו  ומשמעות 
המצות  לעשות  צריך  לכתי'  שעכ"פ  דהיינו  אצ"כ, 
בראשונים  שמפורש  לעיל  וכמש"כ  לבבינו,  בכל 
שלכו"ע לכתחי' מצות צריכות כונה, והם הם דברי 

החרדים שהובא לעיל.
ועי' באמרי בינה משה"ק על דבריו ואכמ"ל בזה.

ז( הברכה על המצוה – משום כונה
חז"ל  שאמרו  זה  וטעם  וז"ל  ז':(  )פסחים  הריטב"א  כ' 
שיתקדש  כדי  לעשייתן,  עובר  המצות  על  לברך 
תחילה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני 
הריטב"א  בדברי  מבואר  עכ"ל,  וכו'  השי"ת  מצות 
לענין  שייך  המצוה  שלפני  שהברכה  נפלא  דבר 
הכונה של המצוה, ]ע"ש עוד פי' בריטב"א[, ובס' "תורת 
המצוה" )להגר"א רובינפעל שליט"א( כ' דלפמשנ"ת בדברי 
מצות  לכתחי'  דלכו"ע  עצמו[  הריטב"א  ]וכן  הראשונים 
צר"כ, אשה"ט דברי הריטב"א, וכדברי הריטב"א אלו 
חלקים,  ג'  מצוה  בכל  שיש  )ביומא(  השלה"ק  גם  כ' 
אי"צ  ברכה  וכשיש  וכו',  ומחשבה  דיבור  מעשה 
אמירה, דהברכה עצמה היא האמירה. וכעי"ז בנוב"י 
)יו"ד צ"ב( כ' כנ"ל והוסיף וז"ל וכל דבר שאין ברכה 
לפניה אני נוהג לומר בפי הנני עושה דבר זה לקיים 

מצות בוראי עכ"ל.
הראויה  בכונה  השי"ת  מצוות  לקיים  שנזכה  ויה"ר 

והנכונה לעשות נחת רוח לבוראנו.
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<<
מצבת קברו של רבי 
חיים בכור ביז'יראנו 

באיסטנבול שבטורקיה

רב הקהילה הספרדית בבוקרשט
שלושים ושתים שנים עמד רבי חיים בכור ביז’יראנו בראש הקהילה הספרדית בבוקרשט בירת רומניה, וממקום פעילותו בבית הכנסת 
‘קהל גראנדה’ בבוקרסט החל משנת תרל”ח והוא כבן 51, אולם השפעת המשכילים לא פסחה על קהילתו אשר נפלה שדודה לרגליהם, 
ובית מדרשו ‘קהל גראנדה’  שנבנה ביוזמתו הכניס עוגב רח”ל להיכל בית הכנסת, ושלומי אמוני ישראל הדירו רגליהם מבית המדרש 
הזה, הרב ביזיראנו היה איש מלומד יודע שפות וחובב היסטוריה עד שהמלכה אליזבטה שהעריכה את חכמתו כי רבה, וכיודע שפות 
רבות )למעלה משבע שפות( הייתה מזמינה אותו להיות אורח אירועים רשמיים בבית המלכות ברומניה. בית המלוכה העניק לרבי חיים את 
‘אות אביר המלכות’ תואר האצולה הגבוה ביותר מטעם המלכה, וכל זמן היותו רב ברומניה גדל כבודו בעיני העמים והשרים. בשנת 
של  הדמדומים  ימי  אלו  היו  אפנדי,  נחום  חיים  הרב  של  כסאו  על  טורקיה  ליהודי  הראשי  והרב  באשי  החכם  כמ”מ  שהתמנה  תר”פ 
הקיסרות העותומאנית, כאשר האימפריה הטורקית הורדה מגדלותה, אולם פעילות של ‘החכם באשי’ הרב הראשי דאז הייתה עניפה 
ומרובה, בין תפקידיו הרבניים היה גם תפקידו לקשר בין היהודים לממלכה, ואף תפקידים מדיניים רבים מילא רבי חיים, כותבי הקורות 

וכתבי הגותו המגוונים יעידו על פעליו הרבים למען ייצג בגאון את דת ישראל ובני קהילתו לעיני העמים.   

חכמי 
רומניה
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מתולדותיו
ביג'אראנו  בכור  חיים  רבי  הגאון 
לאביו  תרט"ז  בשנת  נולד  זצ”ל 
בעיר  זצ"ל  ביג'אראנו  משה  רבי 
מקור  בבולגריה,  אשר  )אסקי-סטארה-זגורה 

במחוז  בקסטיליה  'בכר'  בעיר  הוא  המשפחה 

עשה  ילדותו  ימי  את  סלמנקה(. 

בתלמוד תורה המקומי, בבית חיו 
חיי דחק ועניות ועם זאת לא עזב 
נערותו  בימי  כבר  התורה.  את 
כשרונות  בשל  ונתפרסם  נודע 
בתורה  גדלותו  ומלבד  המבורכים, 
היה גם בקי בשפות וחכמות וכדו'. 
בישיבתו  למד  תלמודו  עיקר  את 
של רבו רבי זכריה הלוי מסלוניקי, 
ועוד בחיי רבו בהייתו רק בגיל י"ז 
נתמנה למלאות את מקומו בהגדת 
הישיבה.  תלמידי  לפני  שעורים 
במהירות  הספיק  החד  במוחו 

ובמדעים  בשפות  גם  להשתלם 
כראש  שימש  התר"מ  בשנת  אחרים. 
מלחמת  בשנות  ברושצוק,  הקהילה 
קרים בין רוסיה וטורקיה, לאחר אסון 
כבד שפקד את משפחתו כאשר אמו 
הסבל  כדי  ותוך  תותח  מפגז  נהרגה 
בבולגריה  היהודי  הציבורי  הכלל 
והתיישב  לרומניה  מושבו  העתיק 
בבוקרשט הבירה, שם שימש שלושים 
ושתים שנה כרב הקהילה הספרדית, 
ונצורות  גדולות  פעל  אף  בבוקרשט 
וניהל  ישראל  ילדי  חינוך  למען 
הקהילה  של  לבנים  הספר  בית  את 
היהודית הספרדית ביד רמה, כשהוא 

מנחיל לבני הנוער מתורתו וחכמתו.
בקרב  נתפרסם  אף  השנים  במשך 
כביר  וידען  מופלג  כחכם  הגויים 
וכן הידיעה על  בכל חכמות העולם, 
בקיאותו הרבה בשפות שונות הביאה 
בית  עם  רצופים  לקשרים  אותו 
המלוכה הרומנית שנעזרו בידיעותיו 
מכתבים  ופענוח  תרגום  לצורך 
בשפות שונות שהגיעו לבית המלוכה, 
ולרגל הוקרתו עם בית המלוכה קבל 
את התואר "אביר הכתר" ובכך נוצר 
בפניו ערוץ תקשורת מצויין עם בית 
ולסייע  לעזור  ניצל  אותו  המלוכה 
את  רומניה.  ברחבי  היהודים  לאחיו 
כשלושים  ברומניה  שעשה  שנותיו 
כשנותיו  מגדיר  היה  במספר  ושניים 

הטובות והפוריות ביותר.
בכהונת ה"חכם באשי" 
של טורקיה - הממלכה 

העותמאנית
שמעו המפורסם הכה גלים אף מחוץ 

הכרזת  עם  תרס"ט  ובשנת  רומניה  לגבולות 
הקונסטיטוציה בטורקיה נבחר ל'חכם באשי' 
של אנדריאנופולי ועבר להתגורר שם, ומכאן 
נבחר  הוא  שנתיים  וכעבור  הימים  ארכו  לא 
אחרי  זאת  טורקיה,  של  באשי'  כ'חכם  לכהן 
אפנדי  נחום  רבי  באשי”  ה”חכם  פטירתו של 
זצ”ל, והעתיק את מושב מגוריו לאינסטנבול-
קושטא. כשבתפקיד זה הוא נושא עד פטירתו 

בכ' אב תר"צ.
כתבת הערכה בתקופת כהונתו כ”חכם באשי” 
קושטא  תושב  כתבן  ע”י  נכתב  בטורקיה 
“...ידיעותיו  התקופה:  של  במכתבי-העת 

במדרגה  אותו  מעמידות  והמרובות  הרחבות 
רמה, וכל מי שמדבר אתו אך פעם אחת בא 
חכם  תלמיד  עומד  לפניהם  כי  הכרה  לידי 

ומלומד ממדריגה ראשונה.
עוד מהרגע הראשון שעלה על כסא הרבנות 
לרכוש  ידע  שבטורקיה  בקושטא  הראשית 
הממשלתיים,  החוגים  כל  מצד  רבה  אהדה 
הצלולה.  ולדעתו  הרחבה  לבינתו  הודות 
הרה”ג רבי חיים ביג’ארנו הוכיח באותות את 
הגדולה,  התמסרותו  ואת  בהנהגה  ידיעותיו 
עגום מצא את עדתינו  באיזה מצב  נא  נזכור 
ואיזה מרץ וחריצות הראה בכדי להשקיט את 

ובזהירות  בחכמה  ולנהל  הרוחות 
רבה את אנייתו המטורפת בגלי ים 

סוערים.
כל  וגלוי.  אמיתי  אדם  הוא 
עדתו,  לאשר  נתונות  עשתנותיו 
לקדמתה ולהתפתחותה. דלות בני 
והוא  לבבו  עמקי  עד  נגעת  עדתו 
ידו על מנת  עשה לכל אשר לאל 

להקל אותה.
ענותנותו ביחוד היא למופת, ערך 
הרבנים גדל מאוד מהיום שהרה”ג 
הרבנות  כסא  על  יושב  ביז’ראנו 

בתוגרמה.
במדיניות  מעט  אך  מתעניין  הוא 
הוגה  הוא  הפנויות  ובשעותיו 
להגיד  אפשר  ובמדע.  בחכמה 
את  הממלא  אמיתי  רב  שהוא 

תפקידו באמת ובתמים.
עתה  זה  עונד  שהוא  הכבוד  אות 
הוא תגמול על כל עבודותיו הפוריות 
גאון  עדתו  בני  לב  כל  נמלא  ולכן 
לשמוע הבשורה הזאת. אנו מאחלים 

לו חיים ארוכים במשרתו.”
*

בהם  בטורקיה  זמנים  גם  היו  אמנם 
הוא לא ליקק דבש במשרתו כי הימים 
היו ימי תהפוכות מלחמות הבלקן היו 
בעיצומן, וכל מעשיו נתבקרו בזכוכית 
כמו”כ  שונים.  מתנגדים  ע”י  מגדלת 
איסור  בהלכות  בכתב  מו”מ  לו  היה 
של  רבה  קולון  יוסף  רבי  עם  והיתר 
השווה  לעמק  באו  לא  והם  פאדובה 
הר”י  לבין  בינו  כואב  פולמוס  ונוצר 

קולון שתקף אותו קשות. 

“וכבוד גדול עשו לו במותו”
חיים  רבי  באשי”  ה”חכם  כאמור 
כ’  ביום  נלב”ע  זצ”ל  ביז’יראנו  בכור 
שלושה  אחריו  הותיר  תר”צ.  באב 
בהלווייתו  בנות.  וחמשה  בנים 
מעשרת  למעלה  חלק  נטלו  הענקית 
לו  עשו  גדול  וכבוד  איש.  אלפים 
ארנאווטקוי  בביה”ח  ונטמן  במותו. 

Arnavutköy באיסטנבול.
ידיעה  פורסמה  התקופה  בעיתונות 
חיים  רבי  של  והלוויתו  פטירתו  על 

בכור זצ”ל: 
הלוויתו של החכם באשי בקושטא

“בהלויתו של החכם באשי חיים 
ביאז’ארנו זצ”ל אפנדי ]תואר תורכי 

שמשמעותו - אדון[ בקושטא, השתתפו 

למעלה מעשרת אלפים איש. באו 
באי-כח של הקונסולים לארצותיהם, 

השליח של האפיפיור, המופתי התורכי, 
הפטאריאך היווני, ומשלחות הקהילות 

היהודיות בטורקיה, החנויות היהודית היו 
סגורות לאות אבל.

ופלוסוף,  בלשן  גדול,  מלומד  היה  המנוח 
ידע 20 שפות על בוריין, היה חבר סופר של 
האקדמיה המדעית בגרמניה, ספרד ופורטגאל 
המכון להיסטוריה בברלין והחברה הגאוגרפית 

בפאריס. בן 85 היה בפטירתו”. 

הכותב הגדול
רבי חיים בכור זצ"ל שלח ידו בכתובים בכל 
פרסם  כמו"כ  והשקפה  התורה  מקצועות 
מאמרים רבים בכתבי עת בשלל שפות. כמו"כ 

רבי חיים ביזיראנו עם גלימת החכם באשי כרב ראשי בטורקיה

רבי חיים ביזראנו רב הקהילה הספרדית בבוקרשט רומניה 
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מצויה הסכמתו בראש הספר "שואל ומשיב". 
וקסתו מוטלת בעוד רבים מספרי השו"ת של 

גדולי התקופה.
חיבוריו שנשארו בכתב יד. א, 'ארשת החיים' 
דין  פסקי   - מחיים'  'תשובה  ב,  דרושים.   -
 - בירושלים'  'חיים  ג,  וכו'.  עגונות  בענייני 
תלמוד  על  ומועד  זרעים  סדר  על  ביאורים 
ירושלמי. ד, אמונת אומן' - ספר פילוסופיה. 
ה, 'חיים עד העולם' - ליקוטי אמרים נבחרים 
שפירסם בכתבי עת בשפות שונות. ו, 'אוסף 
תולדות  'תרגום  ז,  פולקלור'.  לעניני  עשיר 
כמו"כ  ותחינות.  ופיוטים  שירים  ח,  הטבע'. 
פרסם חיבורים בשפה הרומנית ובעקבותיהם 
פרסם  וכן  ממשלתיים.  כבוד  לעיטורי  זכה 
"החבצלת"  "המגיד"  העת  בכתבי  מאמרים 

"המאסף" "המצפה". 

הקהילה הספרדית ברומניה
זרקור ואלומת אור  זו אנו מפנים  בהזדמנות 
על חיי הקהילה הספרדית ברומניה, בה כיהן 
כרב ראשי במשך  ביאז’ארנו  בכור  חיים  רבי 
בזה  מגישים  ואנו  שנה.  משלושים  למעלה 
הספרדית  הקהילה  אודות  דברים  תמצית 
התקופה  בספרות  בכתובים  שנמצאה  כפי 

ובארכיון מכונינו.
גם  שנקראה  בבוקארשט  הספרדית  הקהילה 
בשנת  הוקמה  בבוקארשט  ספרדים  כולל 
ברגאט  הותיקות  הקהילות  בין  והיתה   1730
טקס  נערך  שנה  של  באיחור   1931 בשנת 
חברי  וכל  להקמתה  200 שנה  במלאת  חגיגי 
הזה,  החשוב  המאורע  את  חגגו  הקהילה 
ספרדים  מיהודים  מורכבת  היתה  הקהילה 
שהשתקעו במקום החל מהמאה הט"ז וביחוד 

מערים  ומוצאם  הי"ט,  מהמאה 
העותמאנית  האימפריה  של  שונות 
ששלטה אז בוואלאכיה ובמולדאביה 
איזמיר  אדריאנופול,  קושטא,  כגון 
רוסה,  וארנה,  ניקופול,  )טורקיה(, 

)יוון(  סאלוניקי  )בולגריה(  שומאן 
בלגראד )סאראייבו( יוגוסלביה, דמשק, 
שמוצאם  ספרדים  וכן  ירושלים, 
הם  ומאמסטרדם,  מהמבורג  מוינה, 
ולאחר  באו תחילה כסוחרים בגפם 
את  הביאו  להתבסס  כשהחלו  מכן 
במקום.  והשתקעו  משפחותיהם 
עיתון הלבנון  נתנאל מארקוס כתב 
כאשר  עליהם,  מסר  בבוקארשט 
היא  כי  הקשיבו  רואמניא  שמע 
סחר גויים עזבו משכנות הטורקייא 
וארצות סערבייען ובולגאריען ואיוו 
למושב  וואלאכיה(  )נסיכות  הוואלאכיי 

למו.
שיתפו  הי"ט  המאה  בתחילת 
הספרדית  הקהילות  שתי  פעולה 
עלמין  בית  היו  ולהן  והאשכנזית 
הדת  מוסדות  משותפים.  וגאבילה 
כנסת  בית  כגון  והצדקה  החסד 
חברא קדישא ומוסדות סעד היו לכל 
 1832 בשנת  נפרד,  באופן  קהילה 
החליטה הממשלה הרומנית לבחור 
שניים  נציגים  ארבעה  של  בועדה 
ושניים  הספרדית  העדה  מטעם 
מטעם העדה האשכנזית, שתפקידה 
לפקח על גביית המסים. בשנת 1864 
לשתף  הספרדית  הקהילה  הפסיקה 
האשכנזית  הקהילה  עם  פעולה 
שהיו  התדירות  המריבות  בגלל 

שטח  על  נפרד  עלמין  בית  והקימה  בתוכה 
היהודי  הנדבן  ידי  על  זו  למטרה  שהוקדש 

הספרדי העשיר הילל מנוח.
הקהילה  הנהגת  ע"י  נבחר  הראשי  הרב 
שנים,  חמש  עד  שנה  של  נסיון  לתקופת 
החוזה חודש אך ורק לאחר קבלת המלצותיהן 
בהתאם  הקהילה.  מחלקות  כל  של  הטובות 
הקהילה  של  הראשי  לרבה  היו  לתקנותיה 
רבים  ופדגוגיים  סוציאליים  דתיים  תפקידים 
המנהגים,  את  ולטפח  לשמור  כדלקמן, 
המיוחדים  והנעימות  המנגינות  המסורות, 
הספרדית  בלשונות  לדרוש  הספרדית  לעדה 
הקהילה  של  בתיה"כ  בשני  והרומנית 
בשבתות המיוחדות בחגים ובמועדים ובימים 
מילה  ברית  של  בטקסים  לנאום  הנוראים 
ליטול חלק בהתאם  וקידושין  חופה  אירוסין 
של  ובחגיגות  בטקסים  ההנהגה  להחלטות 
ולאמר  הקהילתיים  הסעד  ומוסדות  בתיה"ס 
בתיה"ס  על  כמפקח  לשמש  ברכה  דברי 
הקהילתיים, ולפקח ביחוד על הוראת הלשון 
המסורת  שמירת  ועל  הדת  היהדות  העברית 
היהודית, כמו כן היה עליו למלא את התפקיד 
של רב צבאי ובתוקף זה ליטול חלק בטקסי 
לצבא  העדה  בני  המגויסים  של  השבעתם 
הרומני, לדאוג לצרכיהם הדתיים של החיילים 
לעודד  הגורל  ומוכי  חולים  לבקר  והאסירים 
מתן סעד לעניים, ולהספיד נפטרים חשובים 
מחלקות  בישיבות  להשתתף  לווייה,  בטקסי 
בתיה"כ החינוך הסעד ומועצת נציגי הקהילה 
חזנים  מזמרים  הקודש,  כלי  כל  על  להשגיח 
הקהילה  חברי  את  ולייצג  ומוהלים  שוחטים 
תמורת  דתיים  בענינים  השלטונות  בפני 

גבוהה  משכורת  הראשי  הרב  קיבל  עבודתו 
דירה למגורים וחופש שנתי של שבועות בין 
חג השבועות לט' באב, או בין ט' באב לראש 
כיהנו  הראשונה  העולם  מלחמת  עד  השנה, 
אליעזר  רבי  מלבד  מפורסמים,  רבנים  בה 
תיקן  שכאמור  יועץ",  ה"פלא  בעל  פאפו 
הקדושה,  החברה  תקנות  את   1819 בשנת 
המאה  באמצע  כיהן  וונטורה,  אברהם  והרב 
הי"ט החכם רבי משה יצחק אלמולי, שכונה 
בשנת  חברים  עם  יחד  חתם  אשר  קונורטה, 
החברה  של  חדשה  תקנה  טופס  על  תרל"ח 
הקדושה ללוויה ולרחיצה בבוקארשט, בשנת 
ישראל  אליהו  מרדכי  רבי  החכם  כיהן   1872
בצרות',  'עזרה  החברה  הקמת  למען  שפעל 
סיניור.  בן  יוסף  רבי  החכם   1882 ובשנת 
במשך 32 שנים בין השנים 1878-1910 כיהן 
ס"ט  ביז'ראנו  בכור  משה  חיים  רבי  החכם 
ומילא  מרוסציוק  בא  הוא  וחזן  מטיף  כרב 
תפקיד נוסף כמנהל ביה"ס הקהילתי לבנים, 
זה  ובזכות  רבות  שמיות  בלשונות  בקי  היה 
האקדמיה  של  כחבר   1905 בשנת  נתמנה 
הספרדית ממדריד. הואיל ונבחר כחכם באשי 
משרתו  את  עזב  אדריאנופולי,  וילאיית  של 
1910. בשנת 1920 נבחר כחכם באשי  בשנת 
של טורקיה יחד איתו כיהן החכם רבי מתתיה 
אבראהם צורמאני ס"ט כראב"ד וכחזן בק"ק 
שלום, וחתם את שמו בסיון תרס"א יחד עם 
הרב בזראנו. הוא בא מסומלה בולגריה וכיהן 

במקום כ17 שנים ונפטר שם.

נוסח מצבתו של רבי חיים 
בכור ביזראנו בבית העלמין 

באיסטנבול טורקיה
בד"ה

חמדת ישורון אהה נחטפה
חית רוחי ספה עפה

יוריד דמעות צאן מרעיתו
יזעקו מרה רעיתו ומשפחתו

ירד שוחה רועה נאמן
יועץ חכם ונטע נאמן
מי כמוהו מנהיג כביר

מגור ימצאהו ההיום והאביר
*

פה גנוז נצר מגזע ישישים
עטרת תפארת הרבנים הקד'
הלא הוא הרב הגדול ואמיץ

לבו בין חכמי לב ראש על עדת
ישראל בתוגרמה כמהר"ר

חיים ביכ]ז[יראנו
זלה"ה נפטר כ' אב

התר"ץ לב"ע תנצבה והשלום

תמונת המצבה מקרוב
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במאמר מחקרי על התקופה הקדומה של היהודים הספרדים ברומניה אנו מגלים אודותם עוד ועוד 
פרטים מענינים במחקרו של ד”ר מאיר בן אברהם הלוי – בוקרשט:

לתולדות היהודים הספרדים ברומניה
יהודי  של  חשובים  היותר  המוצאים  אחד 
לארצות  שבאו  ספרד,  מגולי  הוא  רומניה 
עוד   - ובולגריה  סרביה   - השכנות  הבלקן 
בראשית גלותם. גם היום נמצאים עדיין אי אלו 
למשל  הארץ,  של  בדרומה  ספרדים  ישובים 
בערים: בזרג’יק, קלרסי, קונסטנצה, קריובה, 
טמשור,  סיליסטרה,  פלואסטי,  ג’יורג’יו, 
בעיר  וביחוד  סברין  טורנו  מגורלי,  טורנהו 
הבירה בוקרשט, שלקהלתה ישנם הרבה נכסי 
יפים, שני בתי ספר  ניידי, שני היכלים  דלא 
עממיים, בית עלמין מיוחד, ומספר אוכלוסיה 
הוא כששת אלפים נפש )3/4 מכל הספרדים 

הקהלות  מן  שבארץ(. 

רוח  כל  אפס  כבר  הללו 
חיים תרבותיים ומדיניים 
שהן  וכמעט  עצמיים, 
ברובם  לגמרי  בטלות 
אחיהם  של  המכריע 
האשכנזים, שרבים מהם 
כן  כמו  ספק  בלי  הם 
מגזע ספרד. אולם בעבר, 
בפרט במאות הי”ז, הי”ח 
וגם במאה שעברה, פרחו 
הנגב  במדינות  רק  לא 
ובנט,  ולכיה  דוברוג’ה, 
כי אם גם בטרנסילוניה, 
ובסרביה  מולדווה 
ספרדיים  ישובים   -
רעננים, קהלות שהיה הן 
חלק בחיי ישראל ובדברי 
אע”פ  ברומניה,  ימיו 
שמספר נפשותיהן בכלל 
לא עלה מעולם לשמונת 
הוא  כאשר  נפש  אלפים 

בהוה.

בשאר  כמו  ברומניה, 
חיו  הבלקן,  ארצות 
התקופה  מן  יהודים 
בכל  עתיקה,  היותר 
שבאירופה  הארצות 
 - מזרחית  הדרומית 
נמצאו   - בכלל  ורומניה 
לרוב  יהודיות  כתבות 
רומא.  שלטון  מימי 
הלא  אלו,  ראיות  מלבד 
ידועה עדותו של ידידיה 
שבמאה  האלכסנדרוני 
סה”נ,  לפני  הראשונה 
אף  יהודים  נמצאים  היו 
של  הרחוקים  במקומות 
השחור(.  )הים  הפונטוס 
בארצות  היהודי  הישוב 
נפסק  שלא  כמעט  הללו 
אע”פ  הזמן,  במשך 
על  אמיתיות  שתעודות 
דבר זה לא נשארו לנו כי 
אם מאחרית ימי הבינים, 
כבוש  התפשט  עת 
האי  בחצי  הטורקים 

מצאו  תוגרמה  שלטון  תחת  אמנם,  הבלקני. 
הנוצרים,  רדיפות  מכל  מנוח  אבותינו  להם 
הונגריה  מלך  לודויג  מגלות  ומקלט  מפלט 
ופורטוגל  ספרד  ומגלות  הי”ד(  המאה  )חצי 

בשנות 1492-1496.
רבים מגולי ספרד התישבו בערי בולגריה אשר 
ניקופולי  על חוף הדאנוי, למשל, סליסטרה, 
וב’דין. מן הערים האלו היו עוברים את הנהר 
שאר  עם  יחד  ולכיה  ארץ  את  לסור  בכדי 
סוחרים יהודים מערי טורקיה ובולגריה. ואת 
הספרדים  מציאות  ע”ד  הראשונות  התעודות 
במדינות רומניה אנו מוצאים בשו”ת מרן רבי 

יוסף קארו בעל השו”ע שהיה רב בניקופולי 
ורבי שמואל די מודינה משלוניק.

באחת  וגם  יוסף”  ה”בית  של  בתשובתו 
סוחר  אודות  על  ידובר  מהרשד”ם  מתשובות 
שלמה  אחיו  שלחו  אשר  וידאל,  משה  בשם 
“במחוז  חובותיו  את  לגבות  מסליסטרה  בנבשת 
בור  תוך  מושלך  הרוג  נמצא  ולסו  ב’לאחיאה”, 
מכפר  גוי  נפש  רצחו  “כי  בבוקרישטי  מים  של 
10000 לבנים.  דרידוב, שהיה לו אצלו חוב של 
שמואל  יהודים:  שלשה  הכירו  החלל  גוף  את 

אישטרילני, אברהם שאלינאש וחביב אמאטו. 
שתי התשובות האלה הן משנות 1552-1559

של  אחרת  בתשובה 
שאלה  באה  מהרשד”ם 
אודות  על  מבוקרשט 
שנהרג  יהודי  משרת 
בידי יהודה ויוסף רופוס 
איזה  גנב מהם  על אשר 
סכום, גם תשובה זו היא 
ובה  הט”ז,  המאה  מחצי 
כעשרים  קוראים  אנו 
ובלי  ספרדים,  שמות 
גם  שם  אז  היו  ספק 
זמן,  ובאותו  אחרים. 
הספרדים  התישבו 
בנט,  בירת  בטמשור 
שנכבשה בידי הטורקים.

שבין  הכספיים  היחסים 
מולדווה  ונסיכי  השולטן 
וולכיה, שלרוב היו קונים 
בקושטא,  כסאם  את 
אל  רבים  יהודים  הביאו 
בתור  האלה  הארצות 
בעלי  בין  ברבית.  מלוים 
דון  גם  היה  הללו  החוב 
שהשולטן  נשיא,  יוסף 
את  לו  לתת  רצה  שלים 
מלבד  ולכיה.  נסיכות 
יהודי  התענינו  הכסף, 
בשאר  גם  טורקיה 
דון  ולמשל  “סחורות”. 
לו  קנה  נשיא,  יוסף 
של  הכנסתם  זכות  את 
למולדווה.  כפתור  יינות 
הזאת  הכלכלית  בתנועה 
רבים  ספרדים  השתתפו 
מהם  אחדים  ושמות 
בתעודות  לנו  נשארו 
הרומנית  האקדמיה 

בבוקרשט.

הקהילה 
הספרדית ביאסי

ספרדית  קהלה  אולם 
אין  בראשה  רב  עם 
בארצות  מוצאים  אנו 
במאה  אם  כי  הרומנים 
שע”ח  בשנת  הי”ז. 
שלמה  יוסף  רבי  בקר 

בית הכנסת הספרדי 'קהל גראנדה' בבוקרסט המכונה גם 'קהל קדוש גדול' בשכונת וואקארשט ברחוב נגרו וודה 12, הבנין 
נהרס ואינו קיים כיום, בעולם היהודי הספרדי היו עוד בתי כנסת שנודעו בשם "קהל גראנדה" כמו בית הכנסת יוחנן בן זכאי 

בירושלים, ובית הכנסת קהל גראנדה באי רודוס

בית הכנסת 'הספרדי הקטן' בבוקרשט, נהרס בשנת תשמ"ה )85( במסגרת התכנון מחדש של העיר בוקרסט על ידי הרודן 
צ'אוצ'שקו
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 - יאסי  את  מקנדריה  דילמידיגו 
באיש  “פגע  ושם   - מולדווה  בירת 
אלהים קדוש הרופא כה”ר שלמה ן’ 
ארואי, שהוא היה עסוק בח”ח יותר 
בה,  ספרים  וחבר  שנה  מארבעים 
ובהיותו זקן כבן שמונים שנה נסע 
בו  ופגע  תוב”ב,  לירושלים  ללכת 
ודבר עמו וכשראה שלא הניח דבר 
שלא חקר בו, ושעם היותו פלוסוף 
עכ”ז  ראשד,  בן  בספרי  ובקי  גדול 
הנסתר,  חכמת  ומפאר  משבח  היה 
רושם  זו  חכמה  לעשות  התחילה 
אחרת  ורוח  יש”ר  מהר”ר  כשכל 

היתה אתו”...
כה מעיד אחד מתלמידי דילמידיגו 
ששמע  אשכנזי  שמואל  החביבים, 
ההיא  בעת  ואם  רבו  מפי  הדברים 
ארואי,  כאבן  גדול  אדם  ביאסי  חי 
נכבדה.  קהלה  שם  שהיתה  בודאי 
מכל מקום, לא האריכה ימים קהלת 
נטמעה  היא  ביאסי.  הספרדים 
כולה בתוך שטף האשכנזים פליטי 
להם  שבקשו  ופולין,  אוקרינה, 
מפני  ומולדווה  בבסרביה  מקלט 
גזרות חמלניצקי בשנות ת”ח ות”ט. 
הכלל  מן  כיוצאים  לפעמים,  ורק 
עוד אפשר למצא שם מאז ספרדים 
הנסיך  רופא  כהן,  כמו:  בודדים 
בן  טימוש  של  )חותנו  הזאב  וסילי 
אשר  קוניאן  כר”י  או  חמלניצקי(, 

בבית  הזה  היום  עד  קימת  מצבתו 
הקברות הישן ביאסי:

המומחה  הרופא  הנבון  החכם  פ”נ 
קוניאן הספרדי שנפטר  יוסף  כמוהר”ר 
ביום החמשי ארבע ימים לחודש חשוון 

תצ”ג לפ”ק תנצב”ה
*

במאה הי”ז והי”ח, לא נשארו ישובי 
ספרדים במדינת מולדווה כי אם בערי 
הגבול הדרומי גלץ ופוקשן, ואף שם 
היו חיים רק כיחידים ובלי השפעה כל 
שהיא על הסביבה היהודית. כנגד זה, 
מעבר להרי הקרפטים, כטרנסילבניה 
ובנט ובפרט במרכזי המסחר טמשור 
ואלבא יוליא )קארלסבורג( היה מצב 
רצון.  משביע  הספרדיות  הקהלות 
לופיז  משה  יסד  הראשונה  בעיר 
מובן  במלא  עדה  אגילר  די  פיריידו 
1718 כשנגזרה חובת  המלה, ובשנת 

גלות על היהודים הגין עליה ויוכל.
הקהלה  רב  היה  ההיא  בתקופה 
הספרדית בטמשוור רבי יעקב משה 
מבילגרודי. אז נבנה גם בית התפלה 
תק”כ.  היהודים  ברחוב  הישן  שלה 
הבירה  עיר  שהיתה  יוליא,  באלבא 
בטרנסילוניה, עמד בראש הקהלה - 
שמתחילה הטביעו הספרדים חותמם 
ב”ר  אברהם  רבי  התורני   - עליה 
יצחק רוסו )מת בשנת 1738(, שהיה 

גם דיין העדה אך לא רב.
תולדות הקהלה הזאת אפשר לדעת ע”פ 
ואשר  לפליטה  שנשאר  החשוב  פנקסה 
אייר  י”ג  א’  ביום  עדין.  נתפרסם  לא 
“שאר  עם  עם”  “ראשי  בהתאסף  תקח”י, 
והאשכנזים,  הספרדים  העדה”,  קרואי 
הנראה  לפי  יוחנן,  רבי  הרב  נתקבל שם 
אשכנזי. אכן, גם שם בטל הישוב הספרדי 

ברוב האשכנזים, אשר מספרם גדל 
מיום אל יום, ורק בתעודות וכתבות 
עוד יכולים למצא את זכר הקהלה 

הראשונה. 
נפגשים  הנזכרות  המאות  במשך 
דוברוג’ה  בבסרביה,  הספרדים 
בנמלים  כיחידים.  לרוב  אבל  וולכיה, 
הבסרבאים קיליה ואקרמן הם מתוכים 
את מסחר אוקרינה ופולין עם טורקיה, 
עוד בשנת 1571 נזכר אחד בשם חיים 
היו  סליסטרה  סוחרי  מקושטא.  כהן 
עוברים את הדארנו בכדי לסחור את 
ולכיה. מן המדינה הזאת הוציא בפרט 
אמנם  התפתחה  ההיא  בעיר  מלח. 
לה  עלתה  הימים  שברוב  עד  הקהלה 
לקבל רב כרבי אליעזר פאפו, בעה”מ 
טוב  לשם  שזכה  יועץ”  “פלא  ספר 
פונסיקה,  הספרדי  הספרדים.  בקרב 
של  רופאו  היה  אנוסים,  ממשפחת 
מברוקורדטו  ניקולי  היוני  הנסיך 
פעם   ,1711-1730 בשנות  שמלך 
אחת במולדווה ושתי פעמים בולכיה. 
הספרדים  האחרונה,  הזאת  במדינה 
בראשית  אם  כי  מתראים  אינם 
המאה שעברה, אע”פ שהיו להם עוד 
מקודם אי אלו עדות מיוחדות, בערים 
בראילה, ג’רג’ו, בוקרשט וקריובה. לפי 
עדותו של סולצר לא היו אז הספרדים 
האשכנזים,  כאחיהם  באמת  תושבים 
כי אם היו באים הנה מטורקיה לרגלי 

מסחרם על מנת לחזור.
בעיר הבירה נוסחה “חברה קדושה 
ולאחר  תקע”א  בשנת  רחיצה”  של 
שבע שנים קנו גבריאל כהן ומרדכי 
אלשיך מקום לשם בנין בית תפלה. 
הנסיך  בתעודת  להם  הורשה  הדבר 
קרג’ה מיום 7 ליוני 1818. כשהחליטה 
שהיהודים   1832 בשנת  הממשלה, 
על  לפקח  מנהיגים  בארבעה  יבחרו 
נאמר בפירוש ששנים מהם  המסים, 
באשי”  ה”חכם  אך  ספרדים,  יהיו 
היה תמיד אשכנזי, בימים ההם היה 
בבוקרשט מספר האשכנזים גדול פי 
ארבע או חמש מאותו של הספרדים 
היה  אז  משפחות..  לשמונים  שעלה 
ואף  אחד,  עלמין  בית  העדות  לשתי 
החיים היו אז יותר מקורבים מעתה.

*
יהיו  שלא  גרם  הספרדים  של  מזלם 
מהלך  על  במעט  אף  משפיעים 
היהודים  של  היפה  התפתחותם 
אע”פ  הי”ט,  במאה  הרומנים 
מועטות,  היו  לא  לכך  שזכיותיהם 
כבר,  לא  זה  ככולם  רובם  באו  הם 
שום  ובלי  פרנסה  מבקשי  כמהגרים 
קושטא,  טורקיה  מערי  השכלה, 
תרבות  של  מסורת  אזמיר.  שלוניק, 
כי  להם,  היתה  לא  רומנית  יהודית 
התבוללו  מקודם  שהיו  הספרדים 
בימי  בואם.  לפני  עוד  האשכנזים  בין 
היו   1848 משנת  הלאומית  המהפכה 
אמנם ספרדים אחדים שהצטיינו לטובת 
היהדות. די להזכיר את דויג’יון בלי, את 
שלמה  הנדיב  את  כן,  ואחרי  מנוח,  הלל 
רק  היה  כאלה  יחידים  מרץ  אבל  חלפן. 
לשעה, ופעולתם לא נתחזקה ע”י הבאים 

אחריהם. 

מראה פנימי של בית הכנסת הספרדי 'קהל גרנדה' לקהילת ספרד בבוקרסט

מראה בית הכנסת לאחר שנבזז ונשרף על ידי הלגיונרים והאספסוף במהלך מרד הלגיונרים 
ופרעות בוקרסט בכ"ב טבת תש"א )21 לינואר 1941(

ברכות ותשו”ח
להרב מנדי חיטריק שליט”א רב הקהילה האשכנזית באיסטנבול על המצאת 
תמונה ברורה ממצבת רבי חיים ביז’יראנו, להג”ר יצחק ישעיה וויס שליט”א 
בעריש  להרב  מופלאה,  בדייקנות  המצבה  פיענוח  על  אחיעזר  נוה  ראב”ד 
גלר  יעקב  להד”ר  מהתקופה,  מרתקים  עת  מכתבי  לנו  וייס שליט”א שמצא 
תולדות  את  חקרו  אשר  חוקריה  וגדולי  העדה  זקני  טרקטין  ברוך  ולמר 
היהודים הספרדיים בבוקרסט, ועולה על כולנה הארכיון של מכונינו תורת 
הניחו  ובקעה  איכזב,  לא  הפעם  גם  אשר  רומניה,  לחכמי   - שטפנשט  אמת 
לנו להתגדר בה, עם מקורות נאמנים ותמונות מקוריות אשר לא נאספו ולא 
נחקרו עד עתה ביד מקצועית ומחקרית, כמו שזכינו עתה לחשוף ולעשות 
עובדי  כל  את  ולהלל  להודות  לעצמינו  נרשה  מספרות’,  ‘מצבות  במדורינו 

וחוקרי המכון, איש איש בשמו הטוב יבורך - כה לחי.  



ליומא דהילולא של כ"ק מרנ הרבי בעל 
העטרת ישראל מ�אדיגורה הרה"ק רבי 
כ"ק מרנ הרבי  בנ  זצוק"ל  ישראל משה 
בעל העקבי אבירימ הרה"ק רבי אברהמ 
יעקב זצוק"ל, נלב"ע ביומ כ"א אב תש"פ

שליט"א  רוטנברג  דוד  ר'  מהרה"ח  שמענו 
מרדכי  כנ�ת  בישיבת  רוחני  משגיח 
�אדיגורה �יפור ש�יפר הרבי בעל העטרת 

ישראל בעצמו.
אביו כ"ק מרנ בעל העקבי אבירימ זצוק"ל 
היו לו בהתחלה רק שתי בנות, ולא היה לו 
אותו ה�בתא, האמא  יומ אחד שאלה  בנ. 
הוא  אמ  זצוק"ל  מרדכי  הכנ�ת  הרבי  של 
לו  אמרה  ענה.  הוא  "בודאי",  בנ.  רוצה 
שנהרג  אח  לי  היה  תנאי.  לי  "יש  ה�בתא: 
בשואה, הרה"ק ר' משה'ניו, אמ תבטיח לי 
שתקרא את שמו של הרכ הנימול משה על 
שמ אחי הקדוש אני נותנת לכ בנ"...  הבטיח 
לה הרבי העקבי אבירימ, ולאחר שנה נולד 

לו בנ.
לפני קריאת השמ הוא �יפר זאת לאביו הק' 
בעל הכנ�ת מרדכי. אמר לו אביו: "הרי דודי 
הרה"ק רבי משה'ניו נרצח בגיל מאוד צעיר, 
ואיכ אפשר שתקרא את בנכ רק על שמו". 
ולכנ ציוה להו�יפ את השמ ישראל, וקראו 
לו 'ישראל משה'. משה על שמ רבי משה'ניו, 
וישראל על שמ זקנו ה�"ק מרוז'ינ ועל שמ 

זקנו הרה"ק רבי ישראל מ�אדיגורה.
עברו שנימ והילד גדל באותמ תכונות כמו 
דומה  היה  גמ  הוא  משה'ניו.  הק' רבי  דודו 
במראהו לרבי משה'ניו. הכל היה אותו דבר. 

אותה מהות.
לא  בה�תרה,  נוהגימ  הרעבי'�  היו  ברוז'ינ 
אחד  שאפ  ככ  בלימוד.  כוחמ  את  הראו 
חוצ  לא,  או  ללמוד  יודעימ  ידע אמ המ  לא 
בתורה.  כוחמ  את  שהראו  רעבי'�  משלשה 
האחד היה רבי משהניו ששימש כראש ישיבת 
יעקב,  האהלי  הרבי  היה  השני  לובלינ.  חכמי 
שהיה ידוע כגאונ מופלג. והשלישי היה הרבי 

העטרת ישראל.
בתקופה שהרבי למד הוראה, הייתי פעמ בליל 
שבת בביתו של הרבי, אני אכלתי בחדר צדדי, 
בינ  להיכנ�.  לי  קראו  הזימונ  ברכת  ולקראת 
אמירת שיר המעלות לזימונ, הוא חזר ביחד עמ 
אביו הק' על הטור בית יו�פ והשלחנ ערוכ, עמדתי 
בצד וראיתי איכ שהוא חוזר. הרבי העטרת ישראל 
עמד  והוא  ערוכ,  ושלחנ  יו�פ  בית  טור  ביד  החזיק 
וקרא במהירות �ימנ אחרי �ימנ. לאביו הק' העקבי 
אבירימ לא היה שומ �פר ביד, והוא רק האזינ לו, ומדי 
פעמ הוא תיקנ אותו. ת�תכל פה ופה, זה לא ככה. ככ היה 

ה�דר לימוד...

השבוע נלמד בדפ היומי (דפ כ"ז ע"ב): "חייב אדמ להקביל פני 
רבו ברגל".

פעמ כשמרנ קדוש ה' הרבי הקדוש רבי אהרנ מבעלזא זצוק"ל 
זצוק"ל  מבאיאנ  משה'ניו  רבי  הרה"ק  הגיע  בקראקא,  שהה 
לבקרו. דירתו של הרבי מבעלזא היתה בקומה הרביעית, אליה 
לעלות  ה�כימ  לא  זצ"ל  משה'ניו  רבי  כשהגיע  במעלית.  עלו 
ככ,  דווקא לעלות ברגל. כשתמהו הגבאימ על  ורצה  במעלית 
אמר להמ הרבי: "צומ בעלזער רב וויל איכ ארויפ גיינ צו פי�" 
[-לרבי מבעלזא אני רוצה לעלות ברגל]. ובדרכ צחות הו�יפ: 

הרי הגמרא אומרת "חייב אדמ להקביל פני רבו 
ברגל", כלומר ברגל ולא במעלית...

נפתלי  רבי  הרה"ק  אצל  גמ  היה  כזה  �יפור 
היה  תלמידיו  מגדולי  אחד  זצוק"ל.  מרופשיצ 
מזאלינ.  הרב  משה  יו�פ  רבי  הצדיק  הגאונ 
היה  מרופשיצ  הרה"ק  אל  לבוא  רוצה  כשהיה 
הולכ ברגל מהעיירה שלו לרופשיצ. פעמ שמע 
"מדוע  אותו:  ושאל  מרופשיצ  הרה"ק  זאת 
אתה הולכ ברגל? אמ אינ לכ כ�פ לשלמ לעגלה 
לו רבי  ענה  הכ�פ".  לכ את  אני אתנ  ו�ו�ימ, 
אדמ  "חייב  אומרת  הגמרא  "הרי  משה:  יו�פ 

להקביל פני רבו ברגל", לא בעגלה...

למדנו בדפ היומי (יומא דפ פ"ה ע"ב) את דברי המשנה: 
"אמר רבי עקיבא, אשריכמ ישראל, לפני מי אתמ מטהרינ ומי 
מימ  עליכמ  וזרקתי  שנאמר  אביכמ שבשמימ,  אתכמ,  מטהר 
טהורימ וטהרתמ, ואומר מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר 

את הטמאימ אפ הקדוש ברוכ הוא מטהר את ישראל".
את דברי רבי עקיבא אלה היה כ"ק מרנ הרבי הלב שמחה מגור 
זצוק"ל מ�ביר, שלחשוב מהקדוש ברוכ הוא מטהר כמו מקוה...

והרבי זצוק"ל היה מביא על זה את לשונ הרמב"מ (ב�ופ הלכות 
טהור  שטבל  כיונ  לטהר  לבו  שהמכוינ  מקוואות): "כשמ 
ואפ על פי שלא נתחדש בגופו דבר, ככ המכוינ לבו לטהר 
ודעות  האונ  מחשבות  שהנ  הנפשות,  מטומאות  נפשו 
הרעות, כיונ שה�כימ בלבו לפרוש מאותנ העצות והביא 
נפשו במי הדעת טהור, והרי הוא אומר וזרקתי עליכמ 
מימ טהורימ וטהרתמ מכל טומאותיכמ ומכל גלוליכמ 
עונ  חטא  מכל  הרבימ  ברחמיו  השמ  אתכמ.  אטהר 

ואשמה יטהרנו, אמנ".
רמב"מ'�  מ�יבה זו היה הרבי מכנה זאת בדרכ צחות: "דער 

מקוה" [המקוה של הרמב"מ]...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ה תמוז, יומא דפ פ"ה)

שצריכ  "מפני  ע"א):  תחילת  פ"ח  דפ  (יומא  למדנו  היומי  בדפ 
לומר הבדלה בחוננ הדעת".

אבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי קובל�קי זצ"ל היה אומר וורט 
יקר בשמ אדמור"י �וכוטשוב, הרה"ק מרנ האבני נזר זצוק"ל 

והרה"ק מרנ השמ משמואל זצוק"ל.
בתחילת שמונה עשרה, הבקשה הראשונה שאנחנו מבקשימ 
היא על דעת, בה אנו אומרימ 'אתה חוננ לאדמ דעת'. 'אתה 
חוננ' הוא מלשונ חנינה, מלשונ מתנת חנמ. אנחנו אומרימ 
לקב"ה, אנחנו איננו ראויימ לזכות לדרגת הדעת, מי אנחנו 
תחונ  לככ,  ראויימ  אנו  אינ  אמ  אפ  אולמ  לדעת?  שנזכה 

אותנו בדעת.
ומכיונ שהזכרנו את הרבי השמ משמואל זצוק"ל, יש קטע קטנ 

אכ עוצמתי מאוד ב�פר הקדוש שמ משמואל.
ע"ב):  קיח  (דפ  שבת  במ�כת  אומרת  הגמרא 
"אמר רב יהודה אמר רב, כל המענג את השבת 
נותנינ לו משאלות לבו, שנאמר והתענג על ה' 
נבוא  אמ  כלל,  בדרכ  לבכ".  משאלות  לכ  ויתנ 
ונאמר לאדמ, נותנימ לכ משאלות לבכ, על מה 
הוא חושב? דירה חדשה, רהיטימ יפימ, מכונית 
יקרה, מתחילימ לחשוב על גשמיות. אומר השמ 
משמואל בפרשת פנח� (שנת תר"ע): "בגמרא 
לו  נותנינ  השבת  את  המענג  כל  שבת 
משאלות לבו, הפירוש אצלי שנותנינ דעת 

ללב האדמ לידע מה ישאל".
לו  נותנימ  זה  מה  משמואל,  השמ  לנו  אומר 
משאלות ליבו? מה הפ�גה הכי גדולה? שהאדמ 

יהיה לו דעת לדעת מה לשאול!
רעיונ כזה אנו מוצאימ במדרש תנחומא פרשת 
ויקרא. המדרש אומר שמ: "רבי תנחומא אומר. 
יש זהב ורוב פנינימ וכלי יקר שפתי דעת, מתלא 
אומר [-המשל אומר], דעת ח�רת - מאי קנית. דעת קנית - 

מאי ח�רת". אמ יש לנו דעת, יש לנו הכל.
אז לומדי הדפ היומי שיש להמ דעת ללמוד עוד מ�כתא ועוד 
מ�כתא ועוד מ�כתא, זה הדבר הכי גדול שאדמ יכול לאחל 

לעצמו.
היומ אנו עומדימ ל�יימ ב�ייעתא דשמיא את מ�כת יומא. 
בעת �יומ מ�כתא, זה הזמנ לחשוב על הצאצאימ, שלא תמוש 
התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו. בימימ האחרונימ אני 
שומע מכמה וכמה אנשימ שהמ עושימ �יומ מ�כתא ביחד 
עמ האשה והילדימ. המ דואגימ שהאשה והילדימ ישתתפו 
גמ המ ב�יומ, ועל ידי זה המ מחדירימ בילדימ אהבת תורה 

ויראת שמימ.
אז שיהיה לכולנו בהצלחה עמ �יומ מ�כת יומא, ושיהיה 

בהצלחה גדולה עמ תחילת מ�כת �וכה.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ח תמוז, יומא דפ פ"ח)

בפתיחה של אתמול [הובא בגליונ זה במדור 'מיני 
מתיקה'] הזכרנו את דברי הגמרא בעירובינ (דפ 

להוציא את  צריכ  נ"ד ע"א), שהלומד תורה 

שנותנינ 
דעת ללב 
האדמ 

לידע מה 
ישאל



אברהמ  רבי  הרבימ  מזכה  הגאונ  הרב  לכבוד 
ישעיהו קובל�קי שליט"א בעל הגליונ הנפלא 
הדפ  'מתיקות  הוא  כנ  וכשמו  והמלא מתיקות 

היומי'.
ראיתי בגליונכמ פר' קורח (גליונ 70) במדור מיני 
מתיקה שכתבתמ שבפרשת הלויימ יתכנ שיהיה 
לאדמ חלישות הדעת למה אינו לוי. ורציתי לציינ 
הפ�וק על  בהעלותכ  בפר'  עזרא  האבנ   לדברי 

לי  "והיו   
הלויימ 
- זו 

מעלה גדולה", עד כאנ לשונו. ומ�ופר שהחפצ 
עזרא האלו  על דברי האבנ  זצוק"ל אמר  חיימ 
שלא נתכוינ לפרש בזה את הפ�וק אלא קנאת 
�ופרימ בערה בו, לומר הלוואי ואזכה אני גמ כנ 

להיות כמותמ קשור ומחובר להקב"ה.
כמו כנ יש לציינ שבפרשת בהעלותכ כשנבחרו 
חמש  שמ  נזכרו  הקודש,  לעבודת  הלויימ 
ח,  (במדבר  אחד  בפ�וק  ישראל"  "בני  פעמימ 
פעמימ  חמש  נזכרו  שלככ  רש"י  ופירש  יט), 
לוי  קדושת  ב�פה"ק  וביאר  חיבתנ.  להודיע 
הטעמ למה הראה הקב"ה חיבתנ של ישראל 
דווקא שמ, "שמא תאמר ח� ושלומ כיונ שבחר 
בלויימ אינ אהבתו על ישראל, לזה כתב ישראל 
זה, להודיע חיבתנ של  חמשה פעמימ בפ�וק 
ישראל כמו ללויימ, ומה שבחר בלויימ הוא רק 

לכפר על בני ישראל".
בכבוד רב ובהערכה רבה, יצחק בוימ, בני ברק

כשחיתנ מרנ בעל הבית הלוי מברי�ק זצוק"ל את בנו הגאונ רבי חיימ, הגיעו 
לחתונה גמ גויימ מנכבדי העיר ברי�ק, אשר העריכו מאוד את רב העיר בעל 
הבית הלוי. והנה לפתע הגיעה ידיעה שהכומר של העיירה עומד להגיע לחתונה 
וברצונו לברכ את החתנ והכלה. כששמע זאת החתנ נחרד מאוד, וניגש לשאול 
את אביו מה לעשות. אמר לו הבית הלוי: "אינ לכ מה לפחד, גמ בתורה אנו 
מוצאימ שיש חשיבות מ�ויימת לברכה של גוי. התורה אומרת בפרשת עקב 
(ז, יד) "ברוכ תהיה מכל העמימ", כלומר שתתברכ מכל העמימ, שהגוימ יברכו 

אותכ"... שמע זאת הגר"ח ונחה דעתו.

דברי התורה בפה ואז המ יתקיימו בו, והגמרא מביאה על 
זה את הפ�וק "כי חיימ המ למוצאיהמ ולכל בשרו מרפא", 

אל תקרי למוצאיהמ אלא למוציאיהמ בפה.
על מאמר זה יש וורט יקר מאת הגאונ הצדיק רבי צבי 
הדבר  בעל  ווייצענ  קהילת  אב"ד  זצוק"ל  מייזליש  הירש 
צבי, שפ�ק שאלות הלכתיות תוכ כדי התופת של השואה 

האיומה והנוראה.
התלמידימ  מפי  היוצא  שהריר  המדרש  בשמ  ידוע 
הנרדמימ על ה�פר באמצע הלימוד, הקב"ה משמר אותו 
ולעתיד לבוא יעשה ממנו טל של תחיית המתימ, וע"י זה 

יקומו המתימ לעתיד לבוא.
אומר הגה"צ רבי צבי הירש הנ"ל, שזה דווקא במי שמוציא 
את דברי התורה בפה, אבל אמ ח�ר לו הלימוד בפה אינ 
הקב"ה עושה מהריר שלו את הטל של תחיה. וזה הכוונה 

"כי חיימ המ למוצאיהמ", שדברי התורה המ טל של חיימ 
למוציאיהמ בפה.

חשבתי בלבי כמה מתאימ להו�יפ על ככ את דברי הירושלמי שכל אחד 
צריכ לשננ אותו בעל פה (מ�כת פאה פ"א ה"א): "רבי ברכיה ורבי חייא דכפר דחומינ, חד 
אמר אפילו כל העולמ כולו אינו שוה לדבר אחד של תורה, וחד אמר אפילו כל מצותיה 

של תורה איננ שוות לדבר אחד מנ התורה", כל המצוות, תפלינ, �וכה, לולב וכו', איננ שוות 
למילה אחת "אמר אביי"!

(מתוכ הפתיחה לשיעור, ב' אב, �וכה דפ ד')

השבוע נלמד בדפ היומי (במשנה בדפ כה ע"א) ששלוחי מצוה פטורינ מנ ה�וכה, וכנ בהמשכ (בדפ כו ע"א) שעוברי דרכימ פטורימ מנ ה�וכה. ורצינו לשאול האמ מי 
שנו�ע לרבו לחג ה�וכות פטור מאכילה ב�וכה?

תשובה שנתקבלה מאת הרה"ג רבי חיימ אהרנ בלייער שליט"א מו"צ ורב חדר הוראה בשכונת מנחת יצחק
כבוד מערכת 'מתיקות הדפ היומי' אשר עומד בראשו הרה"ג רבי אברהמ ישעיהו קובל�קי שליט"א

נפ�ק בשו"ע (�י' תר"מ �"ח) הולכי דרכימ ביומ פטורימ מנ ה�וכה ביומ וחייבימ בלילה, הולכימ בלילה, פטורימ בלילה וחייבימ ביומ, הולכימ ביומ ובלילה, פטורימ 
ביומ ובלילה. ומבואר עוד שבזמנ הליכתמ אינמ צריכימ לחזר אחר �וכה, ומ"מ אמ נזדמנה לפניהמ חייבימ, ובחנייתמ צריכימ לחזר אחריה, ומ"מ אמ אינ �וכה אינ 
צריכינ לבנותה מחדש אפ בחנייתמ (רמ"א ומ"ב שמ).  וטעמ הפטור בזה מבואר בראשונימ שנלמד מ"תשבו כעינ תדורו", שכשמ שכל השנה אינ אדמ נמנע מלצאת 

מביתו לדרכ, ככ ב�וכות אינ צריכ להימנע מלצאת מ�וכתו לדרכ.
עוד נפ�ק בשו"ע (שמ �"ז) שהולכי דרכימ לדבר מצוה פטורימ מנ ה�וכה אפ בזמנ חנייתמ, שהעו�ק במצוה פטור מנ המצוה, ורש"י על המשנה (דפ כ"ה ע"א) נותנ 
דוגמא, כגונ אדמ שהולכ לקבל פני רבו בחג. והטעמ שפטורימ אפ בחנייתמ משומ שטרודימ ודואגימ במחשבת המצוה ותיקוניה (רש"י שמ דפ כ"ו ע"א ד"ה הולכימ).

וכפשוטו הרי מי שנו�ע לאדמו"ר לחג הרי הוא נ�יעה שמקיימ בו מצות קבלת פני רבו, אמנמ יש לדונ האמ אכנ ככ הוא הדבר, וכנ האמ הוא נפטר כל זמנ שהייתו 
אצל האדמו"ר.

הנה רבו מובהק של אדמ הוא מי שקנה רוב חכמתו ממנו, ועליו נאמר עיקר החיוב של קבלת פני רבו ברגל, מ"מ בזמנינו גמ אדמו"ר של ח�ידות שאדמ משתייכ בו 
נחשב לרבו מובהק לכמה דינימ אע"פ שלא קנה רוב חכמתו ממנו באופנ אישי. ככ שמעתי ממו"ר כ"ק מרנ  גאב"ד ירושלימ שליט"א.

ולכנ, כשהוא בדרכ בנ�יעה לקבל פני רבו ברגל, כגונ כשהוא נו�ע בחול המועד למקומ שרבו נמצא, בנ�יעה עצמה הרי הוא פטור מנ ה�וכה אפ בחנייתו. אמנמ 
לאחר שהגיע למקומ רבו וכבר קיבל פניו, הרי הוא כבר קיימ המצוה ואינ עליו דינ של הולכ לדבר מצוה, ובפרט לפי הטעמ של קבלת פני רבו שהוא משומ חיוב כבוד 
רבו (רש"י חגיגה דפ ג' ע"א ד"ה להקביל, רמב"מ פ"ה ת"ת), וכבר חלק לו כבוד. אולמ לפי כמה טעמימ בקבלת פני רבו, כדי ללמוד ממעשיו הנשגבימ, או לקבל כביכול 
הארת פני השכינה (יערות דבש ח"א דרוש י"ב), הרי כל הזמנ ששוהה אצל רבו הרי הוא מקבל ממנו יותר וממשיכ לקיימ המצוה של קבלת פני רבו, וא"כ הרי הוא אז 

עדיינ פטור מנ ה�וכה.
ובאופנ שאפשר לקיימ שניהמ וקיומ המצוה אינו מפריע לו מלקיימ המצוה שטרוד עליו, ה�כמת הפו�קימ שצריכ לקיימ שניהמ כשהוא בלי טירחא, כמבואר ברמ"א 
(�י' ל"ח �"ח) ומ"ב (�י' תר"מ �קל"ח), ולכנ בדרכ כלל יכול לקיימ אכילה ב�וכה בלי טירחא הרבה, ומחויב לעשות כנ. אפשר להאריכ בנושא הרבה, אלא שאינ עתותי 

בידי והזמנ מועט והמלאכה מרובה.
הקב"ה יעזורכמ להמשיכ להגדיל תורה ולהאדירה ושילכו מחיל אל חיל להרביצ תורה המתוקימ כדבש לצמאימ לדבר ה'.

כתב ב�פר אגרא דפרקא (אות כט) שהבעש"ט הקדוש זי"ע אמר על 
הרה"ק רבי יצחק מדרוהוביטש זצוק"ל [אביו של המגיד מזלוטשוב זי"ע] שכשהוא 

נולד הוא קיבל נשמה קטנה ושפלה "אשר כמעט אינ בדור נשמה קטנת הערכ כמוה", 
והוא בעבודתו הקדושה הגביה את נשמתו עד שהגיע למדריגת התנא הקדוש רשב"י. ובזה 

הוא מ�ביר איכ אמרו חז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ה) שחייב אדמ לומר מתי יגיעו מעשי 
למעשי אבותי אברהמ יצחק ויעקב, כי באמת כל אדמ מ�וגל להגביה את נשמתו עד אינ �ופ.

בשבת קודש שבת פרשת מטות-מ�עי, האיר לי בורא עולמ וורט בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא. התורה הקדושה אומרת 
בתחילת פרשת מטות: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה". מפרש רש"י הק': "לא יחל דברו - כמו לא יחלל דברו לא יעשה 

דבריו חולינ".
הרה"ק רבי יחיאל האדמו"ר הזקנ מאלכ�נדר זצוק"ל ה�ביר: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה", מי שהוא בבחינת 'לא יחל 

דברו', הוא שומר את הפה ואינו מוציא מפיו דיבור של חולינ, אזי ככל היוצא מפיו יעשה, מה שהוא יוציא מפיו יתקיימ.
אמ ככ, אמ זוהי הדרגה שאליה מגיע מי שאינו מוציא מפיו דיבור של חולינ, בבחינת �ור מרע, הרי למדנו כמה פעמימ בש"� שמדה 
טובה מרובה על מדת פורעניות 500 פעמימ, אז מהי דרגתו של מי שמדבר בפיו דיבורימ של קודש, מי שמוציא מפיו דברי תורה...
על זה אומרת הגמרא במ�כת עירובינ (דפ נ"ד ע"א): "אמר ליה שמואל לרב יהודה, שיננא [-שנונ וחריפ], פתח פומכ קרי 
[-פתח את הפה ותקרא את מה שכתוב במקרא], פתח פומכ תני [-שנה את המשניות ואת הברייתות, תלמד בקול], כי היכי 
דתתקיימ ביכ [התורה שאתה לומד תתקיימ בכ] ותוריכ חיי [ותאריכ ימימ], שנאמר כי חיימ המ למוצאיהמ ולכל בשרו 

מרפא, אל תקרי למוצאיהמ אלא למוציאיהמ בפה".
בהמשכ ב�וכה (דפ ל"ט ע"א) נלמד את לשונ הגמרא "משה שפיר קאמרת". אולי אפשר להגיד בדרכ רמז, מתי זה 'שפיר'? כשזה 

'קאמרת', כלומר כשלומדימ את התורה הקדושה, לא רק במחשבה, לא רק בשמיעה, אלא בדיבור, מוציאימ את זה בפה...
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כוונת הדברים שידברו מהשולחנות 
והספסלים שלו

  
               

  

ביאור הדברים שזקני הרה"ק הרבי 
ר' שלום מפראהבישט זיע"א 

היה בבחינת
 המתקת הדינים

הרמז בדברי הסב"ק מרוז'ין 
שאמר: "אבי הרה"ק הרבי 

ר' שלום מפראהבישט 
אמר: 

מבניי ידעו מי אני"

השמחה בחג הסוכות מקורה הוא 
בכפרת יום הכיפורים



1 יד גי המ ר ופ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
י פרגר צייד מושלם" יונט "   ה " ע פרק    

 : "ב ח   ד סו ה פיצוח  
יח  ך הצל כ   , ו ודמת של דמות הק ך שהוא מטשטש את ה תו   , לאפרים זלמן שחי תחת זהות בדויה עתה  לה  ג מ הוא    , כל הפגישות ב טמון בקרבו  שלום מספר לאפרים זלמן את הסוד שהיה    חיים 
   . קודמת איש לא ידע על זהותו ה   , שנים שמונה  משך    ת עצמו ביא א להח 

ן  הציע לה ול צבאיות מסובכות  הוא גם התלהב מהיכולת הגבוהה שלו לנתח מערכות    ) ם בכל מיני שטחי   גבוהה ת  שכלי   הבנה (   ת הקוגניטיביו בצבא הכיר את מפקדו אורי הר מלך שהתלהב מיכולותיו  
חיילת קישור  הוא משלב אותה כ   , לפני כן   תחת חסותו   גדלה שהייתה יתומה מאב ואם ו לינור  את אחותו הצעירה  לו  מחליט להציע  להב ממנו עד ש א כל כך מת מדהים, הו   לתור א כישרון  וך  ת   רונות ת פ 

בין    סכימו להתארס למרות השוני המופלג שניים י עושה כל מהלך כדי שה וא  אורי לא שוקט לרגע ובמשך שנים ה   , מקצועי בלבד   קשר כך נוצר    , קדים מעליו למפ שעורך מולי  ניות  כ ו שמעבירה את הת 
  מנוע מהילדים להיחשף לעולם המרוחק של לינור ם מסכמים איך ל ה לחיות כפי הבנתו, בהתחלה    לו   פריע מ הם עושים הסכם בו כל אחד מכבד את זולתו ואינו    , , כדי לגשר על הפערים תפיסות חייהם 

   . ונים ינים הם שיוכלו לחיות בשני עולמות ש כך מדמי 
אביב שונטי הוא יונטי פרגר שבתחילה עשה את    י יד ב על ידי שלט רחוק  כשהיא מופעלת  נגדו  ה של חברתה הדס מויאל שפועלת  סת בשל הה   , של לינור וצא חן בעיניה  אך ההסכם הזה לבסוף אינו מ 

ובכך הוא מבטח    ים אשה משכילה במיוחד בעלת נכס יותר מדי מצליח עד שהוא מתארס עם  לעולם החילוני ולהטמעת זהותו, אך כשנוכח שחיים שלום    ) מולי ( כל המאמצים להכניס את חיים שלום  
בו,    מאס ל שתמזער את דמותו של מולי (חיים שלום) כדי שת ום את חברתה הטובה הדס מויא ת ר כדי לבטל את השידוך הוא מצליח ל   . ם בו ומנסה לסכסך בין השני קנאות  הוא מתחיל ל   , את כל עתידו 

כך תתנהג בבית בלי שתחביא את    , שייכות לדת   כל בלי    , אם יוכל לקבלה כמות שהיא חילונית מוחלטת   , ה להעמידו במבחן עצמו ואינו דואג לה כלל ומציע   דים שמולי חושב רק על היא זורעת בה פח 
ור תובעת לשנות  לינ לבסוף  לגל כאשר  ג הסיפור מת   , את ההזמנה   לבחום עתה בשעת מעשה איך יקבל   פה כשמזמינה אותו למסעדת טרי ילה לעשות  ד ה ומג ת עצ את    ת לינור מקבל   הילדים. עצמה מ 

 שואין.  ני פות עד ל ס ע וחותם על ההסכם שמקציב שנה וחצי נו מולי (חיים שלום) נכנ את כל ההבנה הראשונית  היא מעקרת    , את נוסח ההסכם 
 . שייגרם עקב הקשר   מהדת   י בריחוק ש ו ק או להינשא עם לינור עם כל ה מנו שנות אור,  ארטיל שרחוקה מ להתארס מחדש עם צ ל להתכחש להסכם ו כ ו י האם    , עתה הוא עומד בפלונטר רציני 

         עד לדקה התשעים. נוראות  לעבור קשיים ומכשולים ורדיפות    טרך חיים שלום עוד יצ   , העלילה מסתעפת לכיוונים חדשים 
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

 : י פרגר ובה שהוטלה על יונט החש   המשימה 
, הוא ידע שאין לו את היכולת להסביר את צעדו התמוה  אמרו בכאב לב קרעו את לבו של חיים שלום הקשות שנ המילים  

את    נדסו ות הוא צעד תמוה, אפרים זלמן לא יודע כמה שנים לקחו עד שה לעשות ברית עם אחת שממש לא שייכת ליהד 
בטוח היה שמולי (חיים שלום) יקבל את  ר ש לינו הר מלך אחיה של  רי  הצעה של או תנגדו ל השידוך התמוה, שני הצדדים ה 
יני לחיים  ות הקלושה הזו אבן נגף רצ הוא לא שיער שגם הדתי ושה שלו אבן מכשול,  יות הקל הרעיון ברצון, הוא לא ראה בדת 

דדים לעשות הסכם שיגשר  צ ם ניאותו שני ה הרבים שנמשכו שני אחר הלחצים  את חייה, ל   כננה נטולי סממן דת כפי שלינור ת 
עם כל הקשיים והפחדים שיש לו  אשתו לעתיד,    והוא כבר התרגל שזו תהיה   כוח ההרגל עשה את שלו כשולים,  על כל המ 

פטר  ר להת ההסכם הזה ולזורק אותו לפח כאילו זה דבר פעוט שאפש לקחת את כל  מעצם הנישואין אבל גם קשה לו מאד  
לרעיון מסוים קשה להיפטר ממנו במחי יד אחת. החיים הם לא דבר של מה בכך שניתן לעשות בו שינויים  תרגלים  מ ש ממנו. כ 

אל  ל אפרים זלמן כבר לא יחזור  דברי התוכחה ש פתאומיים, זה מעיד על חוסר יציבות ודעה קלושה. אבל גם הוא יודע שאחרי  
חודרות  ל מקום, אפרים זלמן לא חידש לו כלום, אבל הוא חידד לו אותם. המילים הללו  כ ל פו אותו  שגרת החיים, המילים ירד 

     זה? . איך הוא יבין את הצעד ה ד גדול, איך ירד מאיגרא רמה לבירא עמיקתא תו בסימן שאלה אח לעומק התודעה ומציבות או 

הוא לא יוכל  ,  רחוק   ה ד כ צע יקלוט איך עשה  , הוא ידע שלא  דידו וגיסו לשעבר י   כלפי   לא היה מסוגל להישיר מבט חיים שלום  
לו    אין ש   כמה ימים ל   צטרך י את הכל  , כדי להסביר לו  ם יהדות לכרות ברית עם אחת שאין לה שום דבר ע   זו כ   יישב לו תמיהה ל 

   . כיל את הצעד של השני אז הוא לא יוכל להבין אותו הוא לא עבר את המשברים שלו אחד כזה לא יוכל לה   גם   אותם 

לו על  הוא חייב לספר    , וריחוק   תם ימי נידוי באו   עבר עליו מה    , לתת לו רקע כל שהוא   עליו   , לום אי אפשר בלא כ פטור  אבל  
ר את  תי ס ה ל   על הדרך הגאונית ר לו  הוא גם יספ   , י החברה לחצ מ   להגן על עצמו כדי    , קט שנ   ועל הפעולות   עבר המשברים ש 

   . מציאותו אפילו שלא הרחיק נדוד   ת א תיר  להס   בכך הצליח   , אנונימי   ם ש ו   קלילה   תחפושת עם  מציאותו  
באופן זה נעשה לו קל    , שלישי   עצמו בגוף ל  מדבר ע שהוא  כ   , חייו בלשון נסתר מסכת  החל חיים שלום לספר את    בקול חרישי 

בלי לחוש את עצמו בוש ונכלם על שהוא מתערטל בפני    , חווה בתקופה ההיא   הקשים אותם   עלילות חייו יותר לספר את  
   . ללא כחל וסרק לשותיו  ג את חו חברו ומצי 

יה לו יכולת  בלי שתה   , הוכה שוק על ירך מכל הכיוונים ש אומלל  ירושלמי  בחור  חיים שלום  וכך החל לפרט את עלילות חייו של  
  , ו אות נידתה  הישנה שלו    החברה   , ליש משנות חייו ש כמעט    , לאחר שהיה מאורס שש שנים מיוחד  הוא עזב שידוך    , להתאושש 

אפרים זלמן בגלל שמשפחתו אחזה שהוא    , לו היה  הטוב ביותר ש   הוא איבד גם את החבר   , ן הציוני בשל הפזילה שלו לכיוו 
   . מקלקל אותו 

שקיבל את סטירת הלחי המצלצלת    רגע קיבל ב   , ש את עצמו מחדש ולחפ   היקר לו ת כל  לנטוש א ית  פ הסו ההחלטה  את  
מלאות התחנונים לסיים את    נו ומבקשותיו הם התעלמו ממ   , כשהם התייחסו לכל הפניות שלו כאל אויר   מחותן ממשפחת ה 

   . שמתמשכת שנים כה רבות   אגה ס ה 

לו  ריך אותו ואת כל הגאונות האדירה ש איש לא מע חש כעס אימים על כל העולם,  לאחר שראה שכל מאמציו עלו בתוהו 
  כך   העידו על   , קים ס ו פ ה   עם כולו  ש"ס  את ה עות שלו חובקות  הידי ,  בהם חונן   רים נדי לכישרונות ה   רע ן בירושלים אח ו אי   , בתורה 

   . בעולם   ת כל הישיבות הקיימו להתחרות עם כל גדולי הלמדנים ב היה  הוא יכול    , ם כל גדולי ירושלי 
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תהיה לו אי פעם   דע אם מי יו   . איבד  רצופות  את השידוך שחיכה לו שש שנים  אפילו  , כלום ו  דווקא הוא אין ל  , גודל הפלא ל 
   ? להשתדך איתו ה  רצ ת שת ראויה לו  ש אחרת    חת תהיה א   אם , ה תקומה 

על הפזילה שלו  קודם לכן  כבר קיבל כתם    כי   , אבל אצלו הפגם גדול יותר ,  דים ד צ שני ה על    ' שם רע ' כשעוזבים שידוך יוצא  
אחרי שש    עזיבת השידוך נותנת יד ל אם היא    , מיוחדת במינה מפורסמת לכל כ שלו ש כלה  ה   מצד כאשר זה מקבל חיזוק    , החוצה 
   ידוך. עד שנאלצה לעזוב את הש   , היה לה איזה חתן רקוב    דע י יו , מ ה מאורסת לו שהיית   שנים 

אפילו    , י יוצא מהכלל בל   , אבל הם מתחתנים להם בזה אחר זה   , בינונים מ   עט כולם הם לא יותר מ כ   , הוא מסתכל על כל חבריו 
דומה    . לב   בתום   ה ואילו הוא נותר שנים עגון, איש לא סולח לו על טעות קטנה שעש   , ריע מפ   אין ב נו  התחת   שבהם   הזיבורית 

אבל הוא לא חש עצמו כבשר מבשרה של החברה    , בשלומו בחטיפה אמנם היו כאלו שהיו דורשים    , שאין איש מצטער בצערו 
   . החרדית 

נות  ל בסב ידע כמעט כל צעד שלו והמתין    הוא   , ו במסתרים אחרי   ב עק היה אחד ש   , עניין איש לא  א  שהו לומר  אבל אין זה נכון  
   ה ה בסבלנות פלד מה אכזרית שעוקבת אחרי טרפ נו כ 

הוא לא פסח על איש, כל מי שרק נדמה שיכול    , דור העתיד וס את כל  להר   , ל במטרה אחת הרשע שפע היה זה נחצ'ה ברמן  
זבז  אבל הוא לא ב ,  לוטין לח   הוא רוצה אותו שמם ונטוש   , ו מעולם הישיבות עולם התורה דאג להוציא זוק  י לח במשהו  לתרום  
אבל כל מי שהייתה לו איזו מעידה קלה    , כנגדם ו סיכוי  ידע שאין ל הוא    , לו שחזקים מדי ניסה להילחם כנגד א   א ל הוא    , כוחות 

   . נו מ רשם ביו 

,  כנגדו   אין כל סיכוי זה ש ומי  טוב  מי יכול להוות טרף    , ושלמי יר עוקבים שדיווחה לו על כל בחור  שלימה של  לו רשת    ה ית לזה הי 
יו  אותו רגע התביית על מ   , שכדאי להשקיע בו כוחות   אלי פוטנצי מד  ום הוא מוע המחקר שעשה גילתה שחיים של   ת עבוד 

הברסלבאית שעמלה  (החבורה    ארי ו קוביץ  ש נחמן נתן הר אריאל אטיאס  בראשונה ניסה דרך    , מעולם התורה להוציאו לחלוטין  
  , שהעסיק אותם זמן רב עם תוצאות כל כך עלובות בכך  אך לאחר זמן הבין שטעה    ) ל " לאצ תקופה קשות כדי להביא אותו  

   . במצודתו   ניצוד כן  שא   ה לא היה בטוח כלל ' נחצ   , ח ציינו אותו כטרף בטו   הללו למרות ש 

זה  לא ל ,  צ'ה נח   של   ו דעת הטריף את    זה   יחס עם תנועת האצ"ל.    מאופק מלמעלה   קשר מאד   על חיים שלום  באותם ימים שמר  
אותו למנהיג הציונים,    די ולהפוך העולם החר נהיג  מ שעתיד להיות  מי  ל הגדול שלו היה לקחת את הגאון הירוש החלום    , ציפה 

   . דיקות את ההשקעה הרבה צ ולא מ   , אבל התוצאות דלות מאד   , עמל ויזע הרבה    השקיע כך    מתוקה מזו, על   תר אין נקמה יו 

רת מטבע הגונה. הוא  ו תמ  , יונטי פרגר שמוכן למכור את כל ערכיו  " המשת"פ החרדי " זה יש לו את   בשביל  , נואש   נחצ'ה לא 
   . יים שלום הממורמר לאחר עזיבת השידוך התקרב אל ח יך את יונטי ל הדר 

ר  יות יכולת מדהימה ב   הייתה לו   , נות בצורה מעולה ביותר, הוא היה אדם בעל אלף זהויות וד על שתי החתו יונטי פרגר ידע לרק 
טשטש את  ל יך  כל פעם היה לו רעיון מעניין א   , כולל הוריו   בצורה שאיש לא יכיר אותו להתחפש  שונות הוא ידע    ללבוש דמויות 

  לו כשהיה  , כונת מאה שערים ש מ   רחוקה ה בה היית , החור מאד   קטנה שהשיג במחיר מוזל  חורבה   זה הייתה לו לצורך  זהותו  
   . התאם רתו ב ערב ומשנה את צו ה   שעות היה בא לשם ב   צורך 

היה  ש נחצ'ה    היחיד שחשד בו היה קבוצה השניה,  חברותו ב על  בין שתי הקבוצות כשאיש לא יודע    ובב ת ס היה לה   ך יכול כ 
  ר שמסתובב אצל ג ר יונטי פ עצם  ב הוא הצליח לעלות ששמחה מאניש סגל הוא    , ערמומי בצורה מיוחדת וקשה היה לעבוד עליו 

  , לא התנער ממנו לעבוד על שני הצדדים  ה  ס שמנ   "פ ת שאולי הוא מש   למרות החשדות הכבדות שהיו לו   , רב לייבל ווערקער 
את הכלל  יים בו  הוא ק   , אמון בו בלי להקרין את חוסר ה   בו בזהירות   תמש ש ה   א הו   ידע להפיק ממנו גם טובות הנאה,   הוא 

 . " כבדהו וחשדהו " 

  , אם תצליח במשימה   , רבות   מטבעות יך  על   רתי פיז כעת הגיע הרגע שבשבילו  יונטלה  "   דחיפות. כשהגיע הרגע הנכון קרא לו ב 
אבל אני מוכן לסלוח לך על כל    , י לו היית ראו ולא אתבע אותך להשיב לי חלק מהכסף שבאמת לא    צדקת את עבודתך ה 

   . לא אומר לך בדיוק מה כוונתי   , ובחיוך מרושע הוסיף לו רבות  ה התרמיות  

שיהיה עצם    את חיים שלום אל האצ"ל ני רוצה שתביא  א   , תי בך מה שהשקע   ל כ אני שולח אותך למבצע מיוחד שיצדיק את  
  , הוא סך הכל ביקר תוצאות משביעות רצון ל   א הביא ה ל עד עת בו  י  שהשקעת   מה כל    , . כרגע הוא לא שם מעצמה בשר מבשרה 

וצה  אני ר כנראה שהוא פוחד מהסביבה החרדית שתוקיע אותו על כך.    כלית הוא לא עשה כלום, ת   , פעם אחת ודיבר פה ושם 
יו ולהתאימו  ניתן להכות על מאד  כעת הברזל חם  כי    , יותר מהאחרים   תצליח אם תשאל למה אני חושב ש   , שתביא אותו לשם 

 שלנו. למטרות  

אני  יתחיל בעצמו לגייס בחורים לאצ"ל,  נים? ברגע ש דע אם הוא בפ , איך א תוך מפקדת האצ"ל שחיים שלום יהיה ב ה  אני רוצ 
  מיים הוא עזר פע   , על כך   קבלות יש    , מדהים   גאון צבאי   דיסנביץ עידו  בשם  יש אחד    , וא יתביית על מטרה שמינה מאד ה רוצה ש 

,  הם איימו להחרימו   מהחרדים שלו  פחד  ההצלחה הייתה יוצאת מגדר הרגיל, אבל הוא הפסיק בגלל ה ימת  ללח"י במשימה מסו 
 אותו לשם.   גייס י ש לום הוא זה  לחזור, החלום שלי הוא שחיים ש   תה עד ע   לשכנע אותו איש לא הצליח  
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  צליח כי הוא לך סיכוי לה   כעת יש   , אליו בסכומים שלא חלמת עליהם, עליך להתחבר    אדאג לצ'פר אותך   ליח במשימה צ אם ת 
ינת  היה מעוני ן קשבת שת מחפש אוז שהוא    אני בטוח   , לנטוש את הכל ורוצה  החרדי    כועס על כל העולם הוא    , מאד   ב כאו 

  רונות ת פ תרמוז לו שיש לך הרבה יכולות ו   , לך מטרה   שיש   ן ליו בעורמה בלי שיבחי רב א תק ה עליך ל   לשמוע את כל מצוקותיו, 
אתה פשוט דואג לו בשל ליבך    שלוח שלי, אתה  צל של חשד ש   ך ת זאת בצורה שלא תטיל עלי לכל הצרות שלו, תראה לעשו 

   . " הרגיש לצרות הזולת 

     בניק? או שב   ) מאד   נטי פ ( פרומאק  ' א   , שלוימי קליין מי אתה  
ו  יה שלו ז החושים החייתים    , אצל נחצ'ה ילו  ש ב ידע שהקדיח את ת הוא    , רבה ברצינות  של נחצ'ה    משימה יונטי לקח את ה 

   . שלו   תקציב ד את כל מקורות ה עלול הוא לאב   , אם לא יעשה את המוטל עליו כפי שצריך   , צ'ה כבר יודע בדיוק מי הוא שנח 

 ) המכה (  רשמייסדער  -רלאזא  חיים  , שני הקנאים לשלוח לו את  אג  ד מי אם לא הוא    , היטב ל שלו  פ הכיר את המטו הוא  
חיים  צבע ל קצת  תנו  שי   ת סקנדלים עשו ל   כדי לחיים שלום  שנשלחו להרביץ    )המרביץ(  לעגערש  דער-ץחוביספ  וגדליה 

מהציונים    להרחיקו ש  ביק רק ש ( במחנה  שרצה את חיים שלום  ווערקער  רב לייבל    צונו של ד לר בניגו מו)  ע (לט   המשועממים 
   . החל חלק הריחוק ך  ובכ הוא הפסיק לתת בו את מבטחו    , אד פועל על דעת עצמו כעס מ כשראה רב לייבל שיונטי    ) הדתיים 

  , מובטל פתע  ל נעשה  ,  קידים חלקם מסוכנים מאד תפ ימינו של רב לייבל כשהוא נשלח לכל מיני    ד עד לאותו רגע י   יונטי שהיה 
היה צריך לתאם עם    , זה לא היה קל מעתה   , בני החבורה שנודעו כמסורים לו ביותר שלושה מ ב   להשתמש החל    ל ייב רב ל 

   . שלושה אנשים במקום אדם אחד 

(מאכל התענוגות של    " ון טאמטע ברויט מיט שירעס א " על  רק  הוא לא יכול לחיות    " דמי כיס " ב רציני  מחסור    ונטי י חש    ע ת לפ 
  ]אברכים חשובים [ שיחיו  לדי  יום י עד ה   , וקמצוץ מלח בזוק עליו   ה עגבניי לחם שחור טבול בשמן ורוטב של    , ירושלים   בני 

  י הסיגרים שאזל ריך לחדש את מלא הוא היה צ   , ה נפלה ברגע הנכון עה של נחצ' ההצ   מומלץ עם כל הלב)   , מתענגים עליו 
 . שלים העניה אי אפשר לבנות על כך אבל בירו   לשני)   ות עול ש (   ם" איה -קאסט " יות על סיגריות  לאחרונה, עתה נאלץ לח 

הוא    , מהכסף מראש   הוא ביקש חלק   , כדרכו   פל ל סכום מפו התנה זאת עם  הוא    , ות יותר ת משופר יונטי הבטיח להביא תוצאו 
 חשובים לתחפושת המיוחדת שיעשה.   רים ז רך לכמה אבי צ נ 

בו היה    " שערי חסד " הגר"א ב   התחיל להתפלל בבית הכנסת הוא    , שלוימי קליין בשם    , תמים וישר דרך פרוש    ר ו בח ל   ך הפ יונטי  
ר שכונות  (אזו   " השטעטאלאך " שהוא בא מ ת  ובעדינו   ה וו נ בע מסתקרן הסביר  מי ש   י א אם היה    , גיל חיים שלום להתפלל ר 

רגילים לבקר בשערי  בפרט שלא היו    , בקלות   ן בה טמע  י ואפשר לה יש שם כמה וכמה שכונות    משערי חסד   חרדיות לא הרחק 
   . דבריו   סתם ולא פירש   , כי מתפללים שם כמונים מעות   , את חן בעיניו צ ו ד מ בשערי חס התפילה      ) חסד 

לא היה במצב רוח  מן  ז ותו  בא חיים שלום  ,  שיחה   עמו  ח מרחוק וחיכה להזדמנות בו יוכל לפתו  ם שלום י חי  ב אחרי ק הוא ע 
ממא"ש  יונטי פרגר  יכול היה לקשר בין    לא   , ת שראה אותו פעמים רבות למרו   , קים יותר מדי די בפרט לא צ   , כיר עוד אנשים ה ל 

   . ת לא בפנים ולא בהתנהגו   , ערי ז מ יה קשר  ה לא    רומטער (האדוק) ארפ הפ   שלוימי קליין ל   , עליז ה הסוער ו קל הדעת  הבחור  

   . שיחה ב   עם חיים שלום תוח  לפ   , המתאים   עד שמצא את הרגע   , ברנש ל ו  שבועיים תמימים לקח 
  , פיפה כולו כ   עשה שלוש פסיעות   ריו ו כשפסע לאח   ה, לפניו והתפלל בכוונה עצומ עמד  הוא נ   , בשיא התמימות הוא עשה זאת  

וכמעט  יו  שעמד מאחור   חיים שלום ב   בעוצמה התנגש    " ה שלום עוש " תוך כדי ה   , אמה   כדי ל   ה דוד מ הייתה  תיו  פסיעו ל אחת מ כ 
יכול  ש   צדיק" (פרא)    וילדער " מה   מאד , חיים שלום נחרד  על הארץ   ו של היקרה    לין תפי ה ית  ק ש את    הפיל הוא    , הפילו ארצה 

כלוך  גב את הל נ מ ו   ה נשק אות תוך שהוא מ   , שחוללה תפילין  שקית ה הוא הרים את    , בקדושה ובטהרה את הזולת  להמית  
 . כלפי חוסר הזהירות שלו הנשגב  ל  ' ק הצדי   בפני יע את כעסו  הב הוא    , ההתנהגות   ל צורת ע   כעס וחמה כולו    , בה   ו שדבק והאבק  

 ". מלחמה כשמתכננים    כזה עושה שלום עושים רק   . קריג ' כין א מאכט מעהן נאר ווען מטראכט מא   " עושה שלום " אזא  האט  " 

ים נדמה לו  עמ הוא כל כך מרוכז בתפילה שלו לפ   , עה בחוסר שימת לב מאד על התקלה שאיר התנצל  (יונטי)    שלוימי קליין 
   ם. ל לזכור שבעצם עוד לא התנתק מהעו לו  עומק עיון התפילה קשה  ב   , והבורא עולם   שהוא לבדו בבית המדרש רק הוא 

גלגל איתו שיחה על דא  החל ל הוא    , את חיים שלום ט  ע במ בכך הרגיע    , ה כ מהחנות הסמו   וטעים לאות פיוס קנה לו בייגלה חם  
   ?! ליא איש שיחה להפ הוא  לפתע הצדיק הזה    , י ומ א ת הפ תמה על השינוי  על הא, חיים שלום  ו 

, הוא כבר נכווה  כיר מ   אינו ש ף אחד  התקרב לא הפצע המריר שבלבו לא נתן לו ל   השיחה בקצרה,   סגור את ילה רצה ל בתח 
   . ת ות צבעונית מבלבל רוצה קשר עם אישי לא כ"ש שאינו    , גמת נפש ו מכמה שניצלו את תמימותו וגרמו לו רק לצער וע 

שיחה ועוד  למשוך אותו ל   ות ק הצליח בדברי חלקל כך  אפילו שאינם רוצים,    לדובב אנשים ך  אי רמומי ידע  הע   שלוימי אבל  
אפילו אם היה לו מה לומר, מפעם לפעם קנה לו דבר מאכל    , מיד קטע את השיחה    , דבר ל   צה לא ר כש   , יתו הוא זרם א   , שיחה 
כל פרוטה שיצאה מכיסו עשתה לו    , יה קמצן גדול ה בעו  ט ב (למרות ש   רתית ביותר בסיגר מתנה יוק עמים אף כיבדו  פ   , פינוק 

 שלום. לחיים    שלוימי בין    כך נטווה קשר חם   ) אבל ההחלטה שעליו להצליח גברה על הכל   , צלקת בלב 



4 יד גי המ ר ופ מסס

קופה קצרה  ום, תוך ת ל חיים של הוא רצה לקנות את אמונו המלא ש   , הוא לא מיהר לאף מקום   , דל ו ג הלך עקב בצעד א שלוימי  
א פוחד  הוא רוצה לעזוב את ירושלים רק שהו   , הוא מחפש את עצמו מחדש ש   ידע גם    א חיים שלום, הו ידע את צפונות לבו של  

 על מי להישען.  יה לו  י שיה בל   מאד לעשות צעד כה דרסטי 

   . " חוקים ולא להתגלגל במקומות ר   יש לי דרך איך תוכל להיות בעיר   , י לכך אתה לא בנו   , לעזוב את העיר   ל א "   : הציע לו ימי  ו ל ש 

בלי כל    , רוצה לטעום קצת חיים אחרים שלי ו ותר בחברה  אני מתקשה לחיות י   ? ביר לי איך עושים את הקונץ הזה "אולי תס 
 ת בירושלים?" אז איך אעשה זא   , הלחץ של הקנאים 

ך תוכל לחיות מחוץ  כ   , ויר פשוט תהיה א   , זהות עלומה ב תחיה    , "אני עומד לבנות לך דמות חדשה שאתה עצמך לא תכיר 
 . " ך אות   צו ילחי כך לא    , דע עליך דבר י איש לא  מסגרת  ל 

 ם. תבע חיים שלו   לפני שאני ממשיך איתך את השיחה?   , מספר שאלות   על לי  ענות  ל ל אולי תוכ " 

   לוימי יונטי בחביבות מעושה. השיב ש   . " כול אתה י " 

על איזה    חושב   ) והל (בית הכנסת רואה אותך בש מי ש   " ן ו י ל ע   חסיד " מש בדרגת  מ )  פרומער (אדוק עושה רושם של בחור    תה א " 
ר  אפיונ עם כאלו תוכניות שמתאימות לאיזה מ   , את עורך לנגד עיני   הפכת   איך   ז א   , נראה לי עד עתה כך זה    " למד ווניק צעיר " 

 תהה בפניו חיים שלום.   . " לא מתמחה בהם ,  סליחה על הביטוי   ) פרחח (   " שבבניק "   ילו שאפ   , צעיר 

  נגדיר פלל בכוונה, אז  אוהב להת אבל    , י ידיעות בכל מיני תחומים ויש ל   אני אדם עליז ושמח   ) ? קרה מה  של    נג סל (ביטוי    נו שוין " 
את הדמות של בחור חרד  כפי שאתה רגיל לתרגם    , הידיעה   התמים בה'   , אני לא עומד בסטנדרט של   , כפל דמויות שיש לי  זאת  
 . משוואה האיומה שלוימי מה   נעלב" "   ? רח"ל או מאפיונר    נהפכתי אצלך לשבבניק   אז בשביל זה   , ה'   ר לדב 

 . א במעט את הצרבת של הפצע ל את חברתו שהשקיטה  הוא גם רצה    , ם בתמימותו בלע את התשובה שלו   ים חי 

פתע משנה דמות  של הנדיר  העילוי    פינקלשטיין חיים שלום    בלי שירגישו שאני   , איך אוכל לחיות בירושלים   , עכשיו תסביר לי " 
 ?" יתי עד עתה י מענטש (אדם שונה) ממה שה   נעדער 'א ורוצה להיות אנ 

   ענהו שלוימי בתקיפות.   . " רבות   אל שאלות ש ת לא    , אם תקשיב לי   ) דולד (עליך להתאזר בסבלנות גע   אב ה " 

אדם שחי    , ה ש תדמית חד עתה  תהיה לך מ   תשתף פעולה אם    , פנס ל מתחת    הסתתר ל אפשר    לדה וסבלנות פ כמה  עם מעט ח " 
   " כלום   ך עלי דע  י לא י חוץ ממך  איש    " אה ואינו נראה רו " בבחינת    , צללים ב 

שלי  , מי לא מכיר את הדמות  היטב   רושלים מכירים אותי הרי חצי מי   , לום חיים ש בפניו  תמה    ? עצמי כל להסתיר את  איך או " 
 . וכו'   ים ולאחר מיכן בצד השני של העיר כשערי חסד מאה שער   שהייתה מאד בולטת בכל רחבי 

   . כולו חיוך שלוימי  יבו  הש   " הפנים מכוסה    -רעול ה "   מאסקירטער" דער  " שמך בישראל  יהיה  מהיום    , אל דאגה   , זארג זיך נישט " 

 . שלוימי (המשוגע)  שוגינער  ע חיים שלום מדבריו של אותו מ   גיחך   " ? מלי ר ו הסבר נ תן לי  אולי ת " 

  , וכל לזהות אותך איש לא י   , הפליא שיכסו את פניך ל   ללבוש מסכות לצורך זה עליך    , להיות נעלם אחד גדול אתה הולך מעתה  " 
חמם  כי זה מ   , נעים   יהיה לך בקיץ אולי לא    , תיחנק   ך שלא כ   , מספיקים ו לך פתחי אויר  הי י   , נשימה קשיי  אתה לא הולך לסבול מ 

  סתיר ת היא    , ות להחביא את עצמך ל ק ב דרכה  שתוכל  תחפושת  ה ו  ז   , זה מה שיעזור לך בחיים שלך    העניין אך לצורך    , את העור 
, כשיש  ר כך יותר טוב מה שפחות לדב   ? למה אתה רעול   , לאיש הסבר  צריך לתת    ינך א   , המזהים שלך מעיני הבריות   חלקים את ה 

   . ולא יכול לתבוע ממך הסברים למעשים המשונים שלך   מסכה ממילא איש לא מזהה אותך ך  ל 

דר  ת ס ך כמה כדי לראות שאתה מ ל   בהתחלה אתן   , לי מגבלה ב   ג מסכות שלא תסריח, אפשר להשי כדי    , מסכה   חליף כל יום ת 
  נית מהו י דמות ת   הפכת להיות ש מכך  אל תתרגש  כן ניתן להשיגם בזול,  הי   , לך כמה כתובות   אתן בהמשך    , עם הזהות החדשה 

, יש צדיק נסתר בלי תחפושת  אתה רק רוצה להיות נסתר מותר לך   ? עשית איזה מעשה רע   ? ת ממישהו גנב   ? מה קרה   , תר ביו 
   . תשובה אדם    ב לאף י לא חי אתה    , את האנשים   תפסיק לספור   , ת ויש נסתר עם תחפוש 

  אבל   , זו   הם לא רגילים לתופעה   , בהתחלה אנשים יתלחשו   , יקח זמן   , חושש שיעלו על עקבותיך   ם כל אלו שאתה ע אל תדבר  
   . נטול זהות ני  מהו י ת   ם ד א ושלים  שיש ביר   הם יקלטו   , אליך יתרגל  העולם  אני מבטיח לך ש   , אם תהיה חזק תעבור את זה בשלום 

בשים  יותר משלו בש בגדים בקיץ  ל ש לע  קה' מנש את    או   " מריקה אפקא אין א ל " מי לא זוכר את    , ושלים יש בלי סוף משוגעים ביר 
יחד    כו שהל מהוני  י הת ג  הזו   ע ל א ורויז   ע ל א פייפ או    , היום לחתן ה עד  שמחכ   ) (העלמה הנצחית   רה דיא פריילע ו ש   יש את   , בחורף 

ע האט מיר  "מיין מאמ   ) 35בת  בהיותה  ( לכולם בהתרגשות    מספרת ש אלע  ז יי ר   יש גם את   , לקבץ נדבות ואיש לא ידע מאין באו 
יהיה עוד  אז    . ר ועוד איך תד ס הוא ה   ? איתם   סתדר האם העולם לא ה   , קנתה לי סרפן חדש   אמא   " פאן ע ר א ערע ס ניי ' געקויפט א 

 .   יך לנדוד ר נתיים אתה לא צ בי ש   בזה הרווח שלך    ? מה אכפת לך   , ששמו יהיה הרעול נוסף  משוגע אחד  

 http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid :הכתובת החדשה להרשמה לקבלת הגי ליון היא
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{ אז נדברו }
   523גליון מספר:   תשפ"א | עקבפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,התפוצה במייל

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

 

ניתן  לקבל את הגיליון   
בשירות פקס באמצעות 

 שיחת טלפון:

לפעול לפי ההוראות (ניתן 
 )המפורטות שם..

 

להשתתפות בהוצאות  
 הגליון:
 : בבנק

  705284חשבון 
 בנק פאג"י 

   187סניף 
 

 :באשראי
 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-
 

 : בטלפון  
 (מענה ממוחשב)

0799-654321 
 

 בדואר:
, 15רח' גאולה  -פולק

 חיפה
 

תודה מראש!!!

 מה רע בראש היהודי הקומבינטור...??
כבכל שנה פרשת השבוע בשבוע זה היא פרשת עקב!!!! ופרשת עקב מתחילה במילים: והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה", 
ומשום מה לא שמים לב... אבל זו פרשה מיוחדת שמדברת על זהירות בדיני ממונות... והיה עקב תשמעון... את מה?? את 
המשפטים האלה!! ובאמת החפץ חיים ממליץ לכל מי שצריך ישועה... שאחד מהדברים שמסוגלים לישועה כללית זה לעשות 

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה... תראה אח"כ מה כתוב... איזה רשימה של  -בדק הבית בדיני ממונות... למה?? כי 
כו'... לא יהיה בך עקר ועקרה... והסיר ה' ממך כל חולי.. וכל זה עקב תשמעון ברכות... וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך תירושך ו

את המשפטים דייקא ושמרתם ועשיתם אותם!!! זהירות וישרות בדיני ממונות!!! אגב: משום מה כולם יודעים לצטט שהפסוקים 
ל אסור לשכוח שעיקר הקרא קאי על האלו הולכים על מצוות שאדם דש בעקביו... וזה נכון!! זה באמת הדרש של חז"ל... אב

משפטים!! על דיני ממונות בפרט!! שהם הדוגמא הכי הכי בולטת לדברים שאדם דש בעקביו... לכל אחד מאיתנו יש כך וכך 
דברים או חפצים שלא שייכים לו... (שיש בזה חשש לא תעשוק) יש הרבה מאיתנו שיש להם חובות קטנים או גדולים שצריך 

  לסגור אותם...
 ואל תשכח שאנחנו לקראת חודש אלול... וזה הזמן!!! פרשת עקב!! לא לחכות לכי תצא...

--- 
 בתחילת הקינות של תשעה באב (שחרית)... צדה עיני על משפט קצר של ר' אלעזר הקליר: 

 אודיע בבצעי ומעלי!!! אתה יודע מה כתוב כאן???--אורח משפטי גונבי עלי
ו להם גונבי עלי... היה זה כשגזרה המלכות שהיהודים לא יעלו לרגל ולא יעלו לביכורים... אבל היו יהודים צדיקים מאוד שקרא

הראש היהודי לא שוקט על שמריו... וכשהמדינה לא נותנת ליהודי להיכנס לבית מדרש... אני לא צריך לספר לך... יהודי לומד 
ומסוכנות איך לגנוב את המחסומים... הם היו עושים את עצמם  לעשות קומבינות... ואכן גונבי עלי היה להם קומבינות מיוחדות

כאילו הם בדרך לייבש תאנים... הם היו לוקחים אותם סולמות... אל תשאל... בקיצור: הם עשו קומבינה מושלמת כפי שראש יהודי 
 יודע לעשות... וכך הם הצליחו לעלות לירושלים ולהקריב ביכורים...

אורח משפטי גונבי עלי לא הסתיים שם!!! ברגע שיהודי חי כל הזמן במצב שהוא צריך לעשות -... שעד כאן הכל טוב!!! דא עקא
 קומבינות... לאט לאט הוא מתרגל להיות קומבינטור... 

גונבי עלי... אצלם באמת הקומבינות התחילו ונגמרו שם.. מול מלכות הרשעה... אבל אני? אני כבר  -אז אמנם אותם צדיקים
ין!!! אני למדתי מהם להיות קומבינטור גם במקומות אחרים... זה נהיה צורת הגישה שלי בכל דבר... אני כבר תלמיד מצטי

קומבינטור גם במכולת וגם בעיריה וגם איפה שאין לי היתר לעשות קומבינות... מי שיש לו ראש של קומבינות זה הולך אחריו 
ומעלי... פתאום אתה רואה אותי עושה קומבינות גם מול יהודים שאסור לי  אודיע בבצעי ---לכל מקום!!! אורח משפטי גונבי עלי

 לקמבן אותם... ואז נשאלת השאלה בחלל העולם:

 יהודי יקר... איך אתה מרשה לעצמך להיות כזה לא ישר בדיני ממונות??? מה התשובה??

מתרגל להשיג כל דבר בערמומיות ובדרך  אודיע בבצעי ומעלי!! ברגע שאתה נמצא בגלות... ואתה -אורח משפטי גונבי עלי
 עוקפת... זה עלול להשפיע גם למחוזות הלא נכונים!!!

וזה סיכון שאנחנו כל הזמן צריכים לזכור אותו!!! לדוגמא: עברה עלינו תקופה של קורונה... היו לנו טענות מוצדקות מול 
ומבינות איך להיכנס בדרך האחורית ואיך לקמבן את המשטרה וכו' על זה שסוגרים לנו את בית הכנסת... עשינו כל מיני ק

המשטרה... הרבה בדיחות נאמרו סביב הנושא הזה... כל המודעות התמימות עם העוקץ שרק מי שמבין מבין... אבל!!!! צריך לדעת 
. גם אם כעת שלכל הבדיחות האלו יש מחיר... מי שמתרגל לעשות כל הזמן קומבינות... וכל הזמן לדבר אחד בפה ואחד בלב..

לגופו של עניין הוא עושה את זה במקום הנכון... הוא עלול להתרגל להיות אדם לא ישר!!! הוא מתרגל להיות קומבינטור... ברגע 
שאדם מתרגל ללכת בעקמומיות... יש את כל הסיבות שהוא ימשיך לעשות את זה גם בקהילה... ובעבודה... מול יהודים יראים 

אות אותם... ואשר על כן: היות ואנחנו חיים במדינה ציונית ואנחנו נגד המדינה!! אנחנו לא ממלכתיים!!! ושלימים שאסור לו לרמ
לא רבתי... אנחנו מתייחסים לחוקי המדינה נטו כמחסום שצריך לדעת איך לדלג עליו... צריך לדעת שאנחנו משלמים על זה 

 מחיר!!! מחיר של חוסר ישרות כללית!!! 

ה מקמבן בכל מיני מקומות שמצווה לקמבן... צריך לדעת שעל הדרך אני משלם מחיר של חוסר ישרות... נו... כלומר: גם אם את
אז תכל'ס... מה אתה רוצה שאני אעשה?? שאני אלך כצאן לטבח אחרי כל הגחמות של המדינה?? לא!! אז מה כן?? שום דבר.. אני 

שלא באשמתנו!!! היד שלנו קלה על ההדק -יכים לקחת בחשבון שבסה"כ רוצה למקד אותך מול החולשה שלנו!!! אנחנו צר
 בנושא של חוסר ישרות!!! וצריך להיות עירניים בנושא של ישרות בדיני ממונות... 

 יש כאלו שלא מבינים למה צריך לדעת על ישרות בדיני ממונות... מה כבר יכול להיות?? 
ת... למה?? כי אנחנו אנטי ממסדיים!! אנטי ממסדיות יש לה מחיר של חוסר אז זהו!!! שאנחנו בקבוצת סיכון מוגברת לחוסר ישרו

ישרות!!! לא בטוח שאפשר לתקן את זה... אבל כן אפשר להגביר עירנות.. לכולנו ברור שלגנוב את דעתה של מלכות הרשעה כדי 
 מול החברים שלי...  לעלות לביכורים זו מצוה הכי גדולה... אבל אסור שהמצוה הזו תתנקם אח"כ בבצעי ומעלי

 זו נקודה למחשבה שצריך לזכור אותה מידי פעם... לכה"פ פעם בשנה בפרשת עקב...
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אודות המאבק הלוחמני והקיצוני נגד  
 ה....

השבוע אני רוצה לפתוח נושא שנקרא לא פחות 
אתם בטח שמעתם עליו...  הרב קובי לוי!!ולא יותר: 

מדובר בעיתונאי שיודע לנצל את השופר שלו 
 מאוד חשובים... ובמקום להישאר עוד  לדברים

עיתונאי... הוא החליט למסור את נפשו על המאבק 
 י הטכנולוגיה... נגד פגע

... עיתונאי עצם הדבר לכשעצמו... הוא מודל לחיקוי
שבמקום להישאר עיתונאי וכתב עת... עושה 
שימוש כ"כ חשוב עם השופר שלו ומקדש מאבק 

איך  זה מודל לחיקוי ...על ציפור נפשה של היהדות
בעיתון... ולעשות ממנו  אפשר לקחת עוד איזה טור
כמה עיתונאים ואנשים  מכרה זהב... לא יזיק לעוד

 בעלי השפעה ללמוד ממנו... אבל זה נושא בפ"ע...

אני כעת רוצה להתמקד בגישה של הרב קובי לוי 
 למאבק באינטרנט!!!

מהגישה של  תיסתייג... קצת האני במושכל ראשון
הוא מאוד ש זה לא סוד הרב קובי לוי בנושא הזה...

ותר קיצוני... מאוד אגרסיבי... מאוד מפחיד... י
נן עם אפילו מחשב מסו .. הכל אסור...מידי.

סיפורים מסמרי ב נטפרי.... הכל אסור והכל מלווה
שיער על הסבתא שחזרה בשאלה ועל האמא עם 

 התשע ילדים... ובום בום בום!!! אש וגפרית... 

ודווקא אני ואתה החרדים... שאנחנו הראשונים 
שאמורים להזדהות עם חומרת הדברים... דווקא 

יש מזה... ובאמת חנו קצת נרתעים מהעליהום אנ
: מה אתה אומר על הרבה שניגשים אלי ושואלים

הרבה  ל הרב קובי לוי?? הרי אתה גםהגישה ש
 ואתה מודע לחומרת הדברים מדבר נגד האינטרנט

כן מזדהה עם הרב  לפחות וכו' וכו'... האם אתה
קובי לוי??? וקשה לי לענות כן... כי למרות הערכה 

ולה שיש לי למסרים המאוד חשובים ולתוצאות הגד
... החיוביות שלהם בהטמעה המסרים האלו בציבור

סו"ס גם לי קשה עם ההתלהמות והקיצוניות 
 שמוגשת בסגנון הזה... 

 אבל!!! כאן מגיע האבל הגדול... 

הרב קובי לוי הוא לא הקיצוני הראשון... קיצוניות 
ש כל מיני זה משהו די מוכר  ביהדות החרדית... י

פלגים קיצוניים ואנשים קיצונים בשלל נושאים 
ת... ואם תשים לב: יש מגמה מאוד ברורה ביהדו

ש לו גישה קיצונית כל מי שיש לאורך כל הדרך:
יזה נושא... ... לא משנה באומתלהמת ביידישקייט

או  בשמירת שבת אם זה בצניעות, או בציונות, או
ל כל מי ... המכנה המשותף שבשמירת העיניים

שההשפעה שלו שהגישה שלו קיצונית ומתלהמת... 
יש קצת אנשים שהקיצוניות היא  מאוד קטנה!!!

אנשים ב שפה שמדברת אליהם... ובדרך כלל מדובר
לא לגמרי מן הישוב... כי סו"ס האנשים הנורמליים 

יש את  וממוצעים... לכל מסר הם אנשים ממוזגים
כמים בנחת ... ודברי חואת הטון שלו המקום שלו

ארך לי זמן להבין את זה... אני רק יכול יש לציין... (נשמעים... 
להגיד שבחורים לא לגמרי מבינים את זה... בתור בחור לא 
הבנתי למה הרבנים לא דופקים קצת יותר חזק על השלחן?? 

ולמה הם לא  יעיםולמה הם לא מביאים סיפורים קצת יותר מזו

ארך לי זמן להבין שבן אדם  ק..מגביהים את הקול שלהם יותר חז
 נורמלי רוצה לשמוע טון נורמלי וסיפורים נורמליים)

 ואילו כאן??? בגישה הכ"כ קיצונית של הרב קובי לוי
בנושא של פגעי הטכנולוגיה... יש את כל הסיבות 
שבעולם שההשפעה שלו תהיה מאוד מאוד 

מדבר קיצוני מינורית... כי... כי הוא קיצוני... ומי ש
ו... ... שפעה שלו לא מצליחה להגיע לרובד הכלליהה

ההשפעה של הרב קובי   ולשם שינוי שמתי לב שלא!!!
מאוד נורמליים...  לוי מאוד חזקה... ועל אנשים מאוד

אגרסיבית וקיצונית  כן.. למרות שהגישה שלו כ"כ
בלתי מתפשרת... אני מכיר הרבה אנשים מתלהמת וו

 ל הרצפה שרוכשיםמאוד איכותיים עם שתי רגלים ע
את הספרים שלו בנושא... ומוכנים לתרום  בקנאות

זה כבר עורר ופה לצורך העניין...  ולהתמסר ולהתרים
 את החשד שלי!!!! 

ואז יום אחד קלטתי את הסיפור... קלטתי את זה 
צת בדרך הקשה וכמדומני שחשוב לפתוח את זה ק

החרדים  -הסיבה שאני ואתה ובכן: כנושא...
זה הזדהות עם הגישה של הרב קובי לוי... מתקשים ל

ולמה   בגלל שהרב קובי לוי מדבר כמו חיה פצועה!!!!!
כי יש!!! יש הרבה חיות  הוא מדבר כמו חיה פצועה?

 פצועות!!! יש הרבה מקרים באמת מאוד קשים
... וכשאתה נחשף למקרה קשה בנפילות באינטרנט

חיה  אתה מתחיל לדבר כמוואתה חווה אותו מקרוב... 
דא עקא!!! שמי שעומד כעת מבחוץ ולא  פצועה...

חווה את הכאב ואפילו לא עשירית ממנו... הוא לא 
מבין מה פרצת עליך פרץ... אתה רוצה לדבר נגד פגעי 

אחד  ... תדבר כמו בן אדם... תסבירהטכנולוגיה
שתים שלוש... ושלום!! למה אתה משתולל?? למה 

תה נופל עלי על למה א מה עשיתי לך?? אתה צועק??
הבוקר ומתחיל להלך עלי אימים עם צעקות 

 ואיומים?? 

וזו הסיבה שלשם שינוי!!! דווקא בנושא של פגעי 
הטכנולוגיה... יש המון המון אנשים מאוד נורמליים 

ואתה יודע שמזדהים לגמרי לגמרי עם הקיצוניות הזו 
 כזה כי גם הם חיות פצועות... כל אחד למה???
שהוא מכיר אותו  הקרוב ללבו... האישי והסיפור
ין... מי שקרוב הגיס... הדוד... האחיאם זה  מקרוב...

הדברים אמורים... הוא מבין  אל החלל ויודע עד היכן
ולכן הוא מזדהה  היטב את השפה של החיה הפצועה

תחום  בכלש (וזו הסיבה  לגמרי עם הגישה המתלהמת!!!
... הציבור הנורמלי לא םומתלה שידבר באופן קיצוני מי ...ביהדות

ו הרב יש הרבה חיות פצועות... ויש ישתף פעולה... ופה!!! פה לצערנ
קרובה עם מקרה  מידי היכרות להם יותר מידי הרבה אנשים שיש

של הרב  מזדהים לגמרי עם נאומי הגיוואלד וממילא הם מהשטח
  )קובי לוי...

 ואיפה קרתה ההתפכחות שלי???

אלי... אני כבר כמה שנים זה הגיע  הנה... השבוע
טובות מדבר נגד האינטרנט... וגם אני מדבר אש 

בעיקר וגפרית... אבל עדיין... אצלי הלוחמנות מגיעה 
אני פשוט יודע מה יקרה לי אם  מדימיון מפותח!!!

אני אשאר לילה אחד מול אינטרנט פתוח... אני 
כמה מתחשק לי באופן פשוט מכיר את עצמי ויודע 

'ללא מפריע', ומההיכרות  כעת ועכשיו אישי לגלוש
האישית עם עצמי... מהמקום הזה אני יודע כמה 
שהאינטרנט מסוכן ומשם מגיע המאבק שלי!!! אבל 

חריגים...  י באופן אישי לא כ"כ פגשתי מקריםאנ
חברים מאוד זה הגיע... חבר טוב!!! היינו  השבוע והנה

 לפרטים... אבל הוא כתב קרובים... בלי להיכנס
בהלכות__ מאוד ברמה... היית חולם  חיבור מקיף

לכתוב ברמה שהוא כתב... לשון עט סופרים... עם 
היקף של סוגיות... ראש גדול... בקיצור: כליל 

עליו שביום אחד בהיר  המעלות... ופתאום שמעתי
 הוא עזב כל זיק של יהדות ונהיה לא משנה מה...

להאמין אני עדיין מתקשה  על אינטרנט!!ועל מה?? 
כפי... כפי שעד היום לא האמנתי לכל  לסיפור הזה...

הסיפורים של הרב קובי לוי... בינינו... לא האמנתי 
ואני עדיין מתקשה להאמין... בדיוק הראש כולל... 
ובדיוק האמא לחמש עשרה ילדים... דווקא הם חזרו 
בשאלה בגלל האינטרנט... זה נשמע סיפורים יותר 

בינינו... זו מחשבה מוכרת שאני מידי "עסיסיים..." 
עד היום מתקשה להאמין לסיפורי הזוועה 

 שמספרים...

אבל הסיפור הטרי והעדכני שקרוב אלי... הוא גם 
חלום רע שאני מקווה שאתעורר בבוקר ואגלה שזה 
 היה חלום... אני מתקשה להאמין שזה קרה... ואני

י... מדובר באחד מבין את מי שלא יאמין ל לגמרי
גדולי  כל של התכתבויות בלימוד עם ה לו קשרשהי

הרבנים מכל קצוות הקשת... כולם התפעלו ממנו 
 ויום אחד ...חו את המשנת קב ונקי שלוושיב

 !!!!למרגלות האינטרנט התרסק הכל וטראח!!!

כנס לנעליים שלי... אני אדון אז נסה להיעכשיו: ת
נדברו... מהלך כבר שבוע ימים מזועזע עד עמקי 

י מחבר קרוב שחייו הרוחניים המלבלבים נשמת
נגדעו באחת בגלל האינטרנט... תכנס לראש שלי... 
ותנסה לחשוב מה אמור להיות התגובה הטבעית 

הרבה נגד  אני כותב שלי... הרי בלאו הכי
האינטרנט... אז איך אני אמור כעת לדבר...?? אני 
אמור כעת שוב לכתוב מאמר נגד האינטרנט... אבל 

כי  כמו הרב קובי לוי... בר כמו חיה פצועה...הפעם לד
פצוע... אני פצוע מהאינטרנט... הוא לקח  באמת אני

לי חבר מאוד נאמן... לקח לכלל ישראל תלמיד חכם 
 חשוב... 

 כעת אני אכתוב מאמר מאוד חריף וקיצוני נו... אם
(ושוב: אני מבין אותך אותי?? נגד האינטרנט... לא תבין 

ר שלי הוא עוד המצאה ככה עסיסית כיצד שהסיפו אם תטען
לחזק עוד יהודים נגד האינטרנט... אני לא יכול להתווכח איתך... 
כי עד לפני שבוע ככה חשבתי גם על כל הסיפורים של הרב קובי 
לוי... אבל לו יצוייר שהסיפור שלי נכון ולצערי הוא נכון!!! האם 

צוני ואני אתה תבין אותי למה אני אכתוב מאמר לוחמני וקי

לא  דווקא אז לא!!! אז החלטתי )אדבר כמו חיה פצועה??
החלטתי שבמקום לדבר  לדבר כמו חיה פצועה... 

אנצל את המאמר הזה כדי  כמו חיה פצועה... אני
 מי שמדבר כמו חיה פצועה...  להסביר איך לקרא את

  בא נעשה סדר בנושא:ובכן: 

מתחיל  אין הכי נמי!!! גם ברגעים אלו שאני מצידי
כעת לדבר כמו חיה פצועה ולהתחיל לדבר אש 

ולא להחזיק  ית ולהזהיר את כולם מהוייז...וגפר
אפילו מייל כשר בבית וכו' וכו'... בינינו לבין עצמנו... 
אני לא צודק!! ולמה לא?? כי נכון... נכון שהשבוע 
נחשפתי למקרה מאוד קשה... ונכון שהתגובה 

פצועה... אבל זה  הטבעית שלי זה לדבר כמו חיה
עדיין לא אומר שזה נכון!!! סו"ס מדובר במקרה 
חריג ואף אחד לא צריך לסבול שבדיוק השבוע הגיע 

 תורי להיחשף לסיפור המזעזע הזה... 
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אבל תכל'ס... קרה כזה סיפור מזעזע... ועל כל 
סיפור כזה מזעזע... הרב קובי לוי מרים עוד יותר 

ות בעוד ווליום... את הטון... ומגביר את הקיצוני
ויורה מהנגמ"ש עוד יותר חזק... נו.. ואני צריך 
עכשיו לקבל את הקיצוניות הזו?? אתה יודע מה 

 התשובה??

אתה החרדי... הנורמלי...  אין הכי נמי!!! לא!!!!
הקלאסי... שלא הרבצת לאף אחד... אתה חי 
בעולם יפה... אתה לא חייב להיכנס לאוירת נכאים 

שהרב קובי לוי מכניס אותך... ולמסכת הפחדים 
תקשיב לנימה  אבל לפחות תדע שזה קיים!!!!
  המאיימת ותדע שיש דברים בגו...

חבר שואל אותי: מה... באמת  הבנת מה אמרתי????
הרב קובי לוי צודק בגישה הקיצונית שלו שאסור 
לי להכניס מחשב הבייתה... לא מייל... אפילו הכי 

 אני אענה לךחסום... כלום כלום כלום??? ש
 בכנות?? תשובה

סו"ס ההכרח לא יגונה... יש הרבה הרבה  לא!!!!
יהודים יראים ושלימים שצריכים מחשב בבית... 
ומותר להם להחזיק מייל באופנים המותרים 

 ועם יד על הדופק..) ל דבר מתוך יעוץ והכוונה של רב(כמובן שכ
אבל הייתי ממליץ לך במקביל!!!! במקביל לקנות 

ים של הרב קובי לוי ולקרא אותם את הספר
כן!!!  למרות שקשה לך עם הקיצוניות שלו... 

יחד  באותו יום שתקנה מחשב עם חיבור למייל... 
תקנה את כל הספרים של קובי לוי  עם המחשב

אבל נגד הצעד הזה שעשית...  אש וגפרית שמדבר
נגד  הרי הוא גופא כותב כ"כ איך זה הולך ביחד???
 מה התשובה???י?? המהלך הזה שעשית

לך מותר להחזיק מחשב בבית כי שאלת רב וזה 
שיש המון  מותר לך לדעת במקביל מותר!!!! אבל

תדע  המון חיות פצועות מהצעד הזה שעשית...
הבנת מה אני שזה קיים!!! תדע שזה לא פשוט... 

 מתכוין???

יש בנושא הזה סוג של חוסר תקשורת... יש כאלו 
להכניס מחשב עם מייל שלא מבינים מה הבעיה ב

הבייתה... ויש כאלו קיצוניים עד לב השמים והכל 
האמת היא  ומה תכל'ס האמת???אסור... 

הכניס מותר כי... כי צריך!!!! לבאמצע... שלפעמים 
אבל תדע שיש כאלו שאיבדו שם את עולמם... 
תדע שהסגנון המתלהם של הרב קובי לוי הוא לא 

ת הזו... יש הרבה סתם מתלהם... יש רקע לקיצוניו
הרבה אנשים מאוד נורמליים שמזדהים עם 
הקיצוניות הזו כי הם קרובים אל החלל... 
כשתפנים שהרב קובי לוי לא מדבר באויר... 
כשתקלוט שיש פה סכנה אמיתית ויש פה מקום 
לקיצוניות... כעת אתה יכול להכניס את זה 

שחכמים  זה בדיוק כמו אשה עגונההבייתה... 
רו לה שהיא יכולה להינשא ע"פ עד אחד הקלו ואמ

שהעיד שבעלה מת... אבל יש לזה מחיר!!! שאם 
שבעלה חי יש רשימה ארוכה של ח"ו יתברר 

מה היא מפסידה... היא יוצאת מופסדת  סנקציות
 מכל הכיוונים... 

אשה נבוכה ולא מבינה: תכל'ס...  אותה עומדת
מה חז"ל רוצים ממני?? מצד אחד הם מעודדים 

י לצאת מכבלי העגינות ושאני אתחתן... ומצד אות
במידה  ני הם מפילים עלי כ"כ הרבה איומיםש

אז מה חז"ל תכל'ס רוצים שאני  ויתברר שבעלי חי... 
 אעשה... שאני כן אתחתן או לא???

זה הולך ביחד!! חז"ל רוצים להתיר  מה התשובה???
. אבל הם לא מוכנים שזה לאותה אשה להתחתן..

! אי אפשר שהיד תהיה קלה על ההדק... !!יהיה חפיפ
לכן חז"ל אומרים לה: כן... תתחתני... אבל רק אחרי 

אם יתברר  שאת לוקחת בחשבון שרע ומר יהיה גורלך
 שהוא חי... 

מצד אחד יש אופנים שמותר  הבנת?? זה הולך ביחד!!!
להחזיק מחשב עם מייל... ויש!!! אי אפשר להתכחש 

תהיה ילד גדול ותעמוד מול לצורך הזה... אבל במקביל 
הסכנות ואל תתכחש להם!!! תעמוד מול כל 

 לבטלוהסיפורים המסמרי שיער ואל תנסה להתכחש 
ולומר זה לא נכון... תסכים להודות שזה נכון!!  אותם

ואדרבה... תבין שזה מסוכן... ורק אחרי שתפנים שיש 
 לים... כעת אתה יכול להכניס את הגחלים האלופה גח

זו הגישה הנכונה  ....וללכת עליהם בזהירותהבייתה 
 בנושא הזה!!!

זה לא שחור לבן... זה לא שאלה: האם קובי לוי צודק 
 או לא צודק??

הוא צודק בשביל לתת לך את אמת המידה לאן זה 
 יכול להתגלגל!!! 

וכן!!! כל מי שנכווה ברותחים... עומד מאחורי הגישה 
.. ולא נותר לי של הרב קובי לוי לגמרי לגמרי לגמרי.

אלא לאחל לך שלעולם לא תהיה במתרס הזה... וזה 
 ולגמרי... יקרה רק אם תתן לו את זכות הדיבור

--- 
וכעת במילה אחת... אני רוצה לסגור עוד פינה 
שהתבהרה לי בשבוע האחרון... כפי שהזכרתי מקודם, 
אחת הסיבות שגרמו לי עד כה לא כ"כ להאמין 

ל הרב קובי לוי זה... זה לסיפורים המסמרי שיער ש
הראש כולל הזה... והראש ישיבה הזה שנפלו 

 באינטרנט... זה קצת נשמע הזוי... 
רה?? בדיוק המוצלחים הכי גדולים... דווקא להם זה קו

... זה נשמע שמישהו זה... זה נשמע יותר מידי מעושה
פה רצה לטלטל את הציבור בכל מחיר והחליט 

על שמאל  ותכל'ס... אני להמציא סיפורים על ימין ו
 של החלל עומד כעת מול הסיפור הטרי והאישי

(ומול עוד כמה סיפורים נקודתיים שאני מכיר הקרוב אלי... 
מקרוב באברכים מאוד מרוממים שב"ה לא ירדו מהדרך אבל 
מתמודדים בקושי ובגבורה בלתי נתפסת לאחר כמה נפילות שבהם 

דברים בגו!!! ואני פתאום מגלה שיש  נחשפו ואכמ"ל)
כן... דווקא המוצלח הזה... שחיבר את הספרים הכ"כ 

זה קרה!!! אני פתאום מחבר טובים האלו... דווקא לו 
 דווקא הראש כולל הזה והראש קצוות ומגלה שכן.

יתכן שלמרבה  ישיבה הזה והתלמיד חכם הזה.
 האבסורד הם בקבוצת סיכון יותר גדולה...

 תי את הנקודה:חשבתי על זה... ומאוד מהר קלט

!!! סו"ס יש הרבה גם בשביל להתאבד צריך אומץ
להתאבד אבל הם לא מספיק  אנשים שהיו רוצים

 בשביל לקבל כזו החלטה...  בעלי אומץ

אתה יכול לראות שני אנשים!!  הבנת מה אמרתי???
אחד אברך כזה חלש כזה... נמושה כזה... עושה מה 

חרדי כי כולם שכולם עושים... כי כולם עושים... הוא 
חרדים... אחד כזה אני מאוד חושש עליו שאם הוא 
יום אחד יחשף לאינטרנט כל האישיות שלו תמחק... 

כי האישיות שלו בלאו הכי חלשה מאוד... אבל!!! 
לעומת זאת... לפעמים אתה רואה אברך ברמה... 
שיש לו חוט שדרה!!! הוא חי את האמת האמיתית 

וא עושה... לא שלו והוא עומד מאחורי מה שה
מעניין אותו מה החברה אומרת... הוא עושה מה 
שצריך כי צריך... אני מאוד נמשך לסוג הזה של 
האברכים... אני גאה לומר שאלו הם החברים 
שלי... אני אוהב כאלו שיש להם חוט שדרה... אברך 
כזה... אם הוא יחשף פעם לאינטרנט... לכאורה אני 

ישיות הרבה יותר פחות מפחד עליו... כי הוא א
 חזקה ויציבה... 

צד שני  !! לכה"פ גםאז זהו שלא בדיוק!!! יש גם
 למטבע!!! 

דווקא הנמושה הזה... זה שעושה מה שכולם 
עושים... דווקא הוא... אם יקרה לו נפילה 
באינטרנט... יתכן שהוא לא יעיז לשבור את 
הכלים... כי הוא לא מספיק עוצמתי לעמוד 

ו לטוב ולמוטב!!! ואילו מאחורי הצעדים של
דווקא החבר שלי... שהייתי חבר שלו בגלל 
העוצמה הרוחנית הכנה שלו... הרי ברגע 
שקרתה לו נפילה רוחנית והוא מצא את עצמו 
בשאול תחתית... כאן העוצמה שלו עמדה לו 
לרועץ והוא פשוט שבר שמאלה בלי 

דווקא האישיות  אתה קולט??להתבלבל!!! 
לה להיות בקבוצת סיכון החזקה... היא עלו

היותר גדולה!!! אם חבר שלי הזה לא היה 
עוצמתי כ"כ... הוא לא היה שובר את הכלים... 
הוא היה נופל בחדרי חדרים ואח"כ הוא היה 
מתקשר אלי ושואל איך אפשר לצאת מזה... 
סו"ס אני לא יכול לשבור את הכלים... אין לי 
אומץ לשבור שמאלה... ואילו דווקא בגלל 
שהוא כזה עוצמה... שתמיד היה מוביל 
בעבודת ה'... הרי ברגע שזה הגיע לנפילה... אז 
יש לו את העוצמה לשבור שמאלה עד הסוף 
בלי לראות ממטר.... זו הסיבה שדווקא הראש 

הזה ודווקא הראש ישיבה הזה... יש עליהם  כולל
יותר סיפורים מכולם... כי דווקא העוצמה החיובית 

קרה הזה להתפוצץ להם בפנים.. שלהם עלולה במ
המסר הזה בשבילי ובשביל עוד כמה חברים שלי 

כן... דווקא אני ואתה שחושבים  הוא קריטי...
שאנחנו אישיות יותר חזקה מכולם... כי יש לנו 
איזה אמת פנימית שאנחנו הולכים איתה עד 
הסוף.... דווקא אתה שלא מתבייש לעמוד מאחורי 

בוש מפני המלעיגים העקרונות שלך ואתה לא 
עליך בעבודת ה'... ומהמקום הזה יש לך תחושה 
מרגיעה שיש לך חוסן פנימי בנושא של פגעי 
הטכנולוגיה... אז זהו!!! שהשבוע התחדש לי 
שיתכן שזה גם בדיוק ההיפך!!! גם בשביל 
להתאבד צריך אומץ!!! ולך יש אומץ יותר מחברים 

וא אמנם שלך... אם חבר שלך יפול באינטרנט... ה
יחליק יותר מהר... כי הוא חלש... אבל הוא לא יעיז 
לשבור את הכלים... ואילו חבר שלי בגלל העוצמה 

עכ"פ החיזוק  שלו לא פחד לשבור את הכלים... 
שבמאמר הזה מוקדש לזכותו של ידידי הבלתי 
נשכח... יהי רצון שהחיזוק שיצא מגיליון זה יציף 

ם ואני מחכה אותו בהרהורי תשובה בלתי נשלטי
  )...(המשיח לו... לא מוותר עליו... בכל יום שיבא
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 תופעת הטיפולים הרגשיים וההנחיות בדורנו....
יש הבטחה מיוחדת בזכריה (י"ב) שבאחרית הימים כלל ישראל יתקנו את החטא 

אש ולקבל את האמת הזה!! עם ישראל יגיעו לתובנה הזו שכדאי להרכין את הר
'והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש  ממי שאמרה, נבואה מפורשת בנביא זכריה,

מחזיונו בהנבאותו ולא ילבשו אדרת שער למען כחש, ואמר לא נביא אנוכי, איש  
עובד אדמה אנוכי, כי אדם הקנני מנעורי,    ואמר אליו: מה המכות האלה בין ידיך?  

  אהבי',,ואמר: אשר הוכיתי בית ממ
אתה שם לב מה כתוב כאן? לאורך כל הדורות... מאז ומעולם היו את הנוכלים 
האלו שלובשים 'אדרת שער...' בזמנם זה היה נקרא 'נביא שקר...' ועד לפני כמה 
שנים זה היה באבות למיניהם... ובזמננו זה מתבטא בכל מיני דרכי קיצור או 

מתחת לשטיח ולהבטיח לך  שיטות קלות איך לטייח את הבעיות האמיתיות
ישועות אם רק תתרום לפה ולשם ואם רק תשתף פעולה עם פלוני אלמוני... 
וזהו... הישועה כבר בדרך אליך...  אז זהו!! שזכריה הנביא מבטיח לנו, שדווקא 
בדור האחרון, יהיה תהליך של התפכחות וכנות, ופתאום עם ישראל מעצמו 

יבושו הנביאים איש מחזיונו ולא ילבשו 'ו... יפסיקו לרכוש את הסחורה הזולה הז
הציבור כבר לא ירוץ בהמוניו אחרי אנשים שמלטפים אדרת שער למען כחש...'

 יום יבא ועם ישראל יתחילו לחפש כנות!!!!אותם... זה יפסיק להיות פופולרי.. 
יחפשו לשמוע את האמת מפי שאמרה!!! ופתאום אתה תראה בן אדם שמסוגל 

'לא נביא אנוכי, איש עובד אדמה אנוכי, כי אדם הקנני ולהכריז: לעמוד בכנות
כן... הכנות הזו כבר תהיה יותר שיווקית!! האמת כמות שהיא בלי  מנעורי',

 משחקים!! ולא זו בלבד... ממשיך זכריה הנביא ומתאר:   
אתה תראה  ואמר אליו: מה המכות האלה בין ידיך? ואמר: אשר הוכיתי בית מאהבי',

די שפתאום עושה שינוי חיובי ומהותי בחיים... הוא פתאום נהיה יותר אנושי... יהו
 יותר טוב בבית... ואתה תשאל אותו: מה קרה? מאיפה זה 'בא לך'? 

והוא יענה לך: הלכתי לטפל בעצמי!! הלכתי למישהו שנתן לי על הראש... נתן לי 
אני הקשבתי לו 'מכות' והסביר לי אחד שתים שלוש, במה אני לא בסדר... ו

בהכנעה ואמרתי לו תודה רבה.. ועוד שילמתי לו על זה כסף ועכשיו אני מבצע 
 את השינוי הזה בפועל...  

 זו נבואה שתהיה באחרית הימים...

---  
תסלח לי... יש לי תחושה עמומה שבתקופה האחרונה הנבואה הזו מתחילה 
להתממש מול עינינו הבשריות... ישנה תופעה מאוד מעניינת ומפתיעה 
שמתרחשת מול עינינו בשנים האחרונות ממש... ואנחנו אפילו לא שמים לב עד 
כמה התופעה הזו היא לא מובנת מאליה... יש יותר מידי הרבה אנשים שהולכים 

(אם זה טיפול לטפל בעצמם!!! ועזוב... לא משנה כעת לאיזה טיפול הם הולכים, 
רגשי, אם זה הנחיית הורים... אני לא נכנס כעת לגופו של עניין האם הטיפול הזה הוא נכון או לא 

אני כעת לא מדבר על עצם הטיפול!! אני מדבר כעת  נכון... לא זה הנושא שלי כעת...)
עצם הנכונות הזו שכ"כ הרבה אנשים מביעים רצון  המטופל בעצמו...בעיקר על 

אתה קולט איזו הפתעה טמונה בגישה הזו?  יש פה  לטפל בעצמם...ונכונות 
אני צריך לבצע -לפנינו בן אדם שמוכן להודות בפה מלא בטעות... הוא מבין ש

שינוי!!! ואני מעוניין ללכת למישהו ולשבת מולו בהכנעה, שיכה על קדקודי ויגיד 
א אתווכח איתו לי במה אני טועה... ולא רק שאני לא אתעצבן עליו ולא רק של

אלא אני  לא רק שלא!!ולא רק שלא אוכיח לו באותות ובמופתים שהצדק איתי... 
מוכן להקשיב אליו בפה פעור... באתי לכאן במיוחד בשביל שיגיד לי מה לא נכון... 

תחשוב על זה!!! זו ואני גם מוכן לשלם על זה טבין ותקילין בתום הפגישה...  
זו תופעה שמנוגדת לטבע הנורמלי של  מידה!! תופעה חדשה ומפתיעה בכל קנה

כי בן אדם נורמלי באופן טבעי לא מסוגל להיכנע עד  פעם זה לא היה...בן אדם... 
(אני לא מדבר פה על הצדיקים המופלגים שהיו כדי כך... תיגש לבן אדם מבוגר נורמלי 

שלא אוחזים במדגות שוכרים מוכיחים שילקו אותם על חטאיהם, אני מדבר על אנשים נורמליים 

לך לבן אדם בן ששים ותנסה להציע לו שילך  מופלגות של חשבון נפש ועבודת המוסר)
לטיפול רגשי... שילך ליעוץ... שילך לאיזה הנחיה או הכוונה... הוא יזרוק אותך מכל 

שאני אלך למישהו שיגיד לי ברוב חוצפתו שאני טועה,  השתגעת????המדרגות... 
כי זו תפיסה של  ותסלח לי... הוא צודק!!ו על ה'תענוג' הזה... ושאני עוד אשלם ל

(כמובן שבמדרגות גבוהות בעבודת ה' מצינו ענווה בן אנוש נורמלי, זה אפילו לא גאווה... 

מותר  ושפלות ברך והתבטלות לאמת מפי שאמרה, אבל אנו כעת מדברים על אנשים עממיים...)
להכריח אותי לחשוב אחרת... אתה יכול לי להבין שאני צודק... ואם אתה רוצה 

להגיע כמו שודד או כמו בוס שהוא בעל המאה והדעה ולהכריח אותי בכח לחשוב 
כמוך... אבל שאני מצידי אביע נכונות לשנות את הראש... ואני אסכים להגיע אליך 

 בהכנעה ועוד לשלם לך על זה טבין ותקילין? תשכח מזה...
  תאוצה...והיום זה קורה!!! וזה צובר 

היום אתה יכול לראות בני אדם אחד אחרי השני שמבצע שינויים מפתיעים 
'אלה המכות אשר בחיים... ואתה שואל אותו מאיפה זה 'בא לך' והוא עונה לך: 

הלכתי למישהו שיטפל בי... הוא נתן לי על הראש... סידר לי  הוכיתי בית מאהבי...'
אני אוהב את זה!! השקעתי בזה... את הראש... אמר לי איפה אני תקוע אבל 

 שילמתי על זה... היה או לא היה?? זה מתרחש מול עינינו או לא?
חבל שלעת עתה הטיפולים הרגשיים וכדו' הם אלו שגנבו  רק מה? חבל....

את הבמה... חבל שכל מיני שיטות חדישות והנחיות למיניהם... דווקא להם 
(זה לא תת לנו על הראש... נתנו את המנדט ואת הרשות להלקות בנו ול

אתה מבין לבד   סתירה שיתכן שגם הם דברים טובים ויש להם מה להועיל...)
שכשזכריה הנביא התנבא על זה... ככל הנראה הוא התכוין בעיקר למשהו 
'קצת אחר', הוא התכוין שיום יבא, וכלל ישראל יבינו שהצדיק הזה, שנוזף 

ם... כשהוא היה פותח את פיו בנו, ומוכיח אותנו במילי דשמיא, שפע
בתוכחה היינו שונאים אותו ו"מכים אותו על הלחי..." הרי יום יבא ואנחנו 
נרדוף אחריו ונתחנן לפניו תלקה אותנו... תצעק עלינו... אנחנו מבינים 
שאתה עושה לנו את הטובה הכי גדולה בעולם... אנחנו נבין שהמרה שהוא 

אהיב אותי על אבי שבשמים ומגיע לו זורק בנו היא 'בית מאהבי', הוא מ
 על זה כל הכבוד... 

אנחנו כבר יודעים ללכת  ויש לנו את זה!! אנחנו כבר אוחזים שם... 
למטפלים שיתנו לנו על הראש בחינוך ילדים ויגידו לנו שלא מספיק 
נכנענו לגחמות שלהם... אנחנו כבר מרכינים את הראש לכל מיני שיטות 

כפטריות אחרי הגשם שמסבירות לנו שטעינו חדשות למיניהם שצצו 
   בגישה ויש לנו נכונות לקבל (וזה נכון...) 

למקום הנכון ביותר!!  לכה"פ גםאז בבקשה... הגיע הזמן שניקח את זה 
לתת את הבמה לאותו עובד ה' שלא מוותר לנו, ולא מוכן להרפות 

ריה מבטיח מלהוכיח אותנו... כמה שלא נחמד לנו לשמוע את זה... אבל זכ
לנו שדור האחרון יבינו עניין... לדור האחרון יהיה כזו נכונות להשתנות 
שהוא יהיה מוכן לקרא למוכיח ולמשפיע או למגיד שיגיד לנו בפרצוף את 
כל האמת המרה כמות שהיא ללא כחל וללא שרק, ואנחנו לא נזרוק אותו 

 להשתנות...  בטיט של חצר המטרה, אנחנו נגיד לו ישר כח, ונביע נכונות
  המהפכה הזו כבר מתרחשת!!!ואני יכול להגיד לך מזוית של כותב גיליון.. 

כמעט כל שבוע (אני לא מגזים) יוצא לי לפגוש מישהו מבוגר ששואל 
אותי: תגיד לי: לא הורגים אותך?? לא אוכלים אותך בלי מלח?? אתה 

האמת המרה  בועט בבטן הרכה... ללא רחם... יורה אש וגפרית... אומר את
 כמות שהיא בלי רמזים ולא יוצאים נגדך...? לא רוצים להרוג אותך??? 

ואני עונה: לא!! לא הורגים אותי ולא בולעים אותי!! ואני יכול להעיד בפה 
מלא... שאדרבה... דווקא כשאני כותב את הדברים הכי חריפים... אני 

ך כלל (בדרלפעמים מחמאות חמות דווקא מאנשים שאליהם פניתי, 
ההתקפות מגיעות ממי שלא פניתי אליו, אם דברתי לבחורים, אז האברכים נזעקים 
להגנתם, ואם דברתי לחסידים, אז הליטאים מנסים להגן עליהם... אבל דווקא שדיברתי 

ואני לא היחיד שמרגיש ככה... ככה  איתו אומר ריכטיק, נכון, ונגמר הסיפור)
ור.. תמיד יש את המבוגרים התחושה בקרב כל מי שמדבר היום בציב

שהם!!! הם בהלם... מה... לא הרגו אותך? לא!!! לא הרגו אותי... כנראה 
שמשהו קרה... פעם היו הורגים... פעם אם נגשת לבן אדם ואמרת לו את 
האמת הכואבת הוא רצה לבלוע אותך... ואילו היום?? היום אתה אומר את 

נכונות כנה להשתנות...  האמת והלב פתוח לשמוע... והאנשים מביעים
(כמובן שיש לזה גם את הצד השני של המטבע, את ההיבט השלילי של הלב הפתוח 
היום... שאם פעם הכל היה הרבה יותר עקרוני... ואם המרצה בערכים צודק בהוכחות שלו, 
אז החילוני הבין שהוא מוכרח לבצע פרסה ולחזור בתשובה, ולכן הוא קם על שתי רגליו 

 ואילו היום הכל קליל...כמו תרנגולת לפני שחיטה כדי להוכיח שהכל פה טעות,   האחוריות
הכל בזרימות... אתה יכול להיות צודק עד מחר ואני יכול להישאר מה שאני... האמת 

יש כאלו שלא יכעסו על האמת שנאמרת והשקר יכולים לשמש בעירבוביא ומהמקום הזה 
כי היא לא בהכרח מחייבת אותם לבצע שינוי מהותי... נכון!!! אבל עדיין... עדיין האזניים גם 

היום  יותר פתוחות... בקיצור: יש לזה מעלות וחסרונות, ואני כעת מתמקד במעלות...)
כנראה שהתחילה להתממש נבואתו של זכריה, שיהודי מקבל על הראש 

 ומר 'אלה המכות אשר הוכיתי בית מאהבי...'וא
אז אנא ונא... בא ניקח את זה לכתובת הנכונה והמדויקת.. לא נישאר רק 
בטיפולים הרגשיים ובקורסים של העצמה אישית והנחיית הורים... נא 
ניקח את זה הלאה... ניקח את זה לאותו רב שהתפקיד שלו להאהיב 

. תכה בנו... תנזוף בנו... תתבע מאיתנו... אותנו על ה'... ולתת לו את המקל..
אנחנו רוצים לעשות דין למטה לפני שיגיע יום הדין מלמעלה!! אין לך 
הכנה ליום הדין יותר גדולה מלעשות דין למטה ולהזמין אותו בפה מלא!!! 

--- 
שוב שים לב: המחמאה הזו היא דווקא לא למוכיחים ולמגידים... זו 

די שלנו... שכנראה אט אט מתחיל להתגשם בנו מחמאה בעיקר לדור היחו
נבואתו של יחזקאל, 'והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב 
בשר', הנכונות הזו לשמוע תוכחה ולבצע שינויים, זו תופעה שאנחנו 
צריכים להעצים אותה יותר ויותר... דברים אלו שנאמרו כאן, מטרתם 

כבר רוחשת, ובעיקר לקחת בעיקר להמשיך את המהפכה השקטה הזו ש
אותה למקום הנכון, לקחת את הנכונות הזו לעבודת ה'... הרי אין לך 
הכשרת כלי יותר גדול מזה לשפע אינסוף של ברכה וישועה שתורעף 

 עלינו מהשמים בזכות זה..
---

4 



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

במעלליו יתנכר נער. בימי חלדו, בעודו רך בשנים,  כבר
 אלעזר אבוחציראהאדמו"ר המקובל הרה"צ רבי 

זצוק"ל כבר כינתה אותו הסביבה 'בבא' (אבא) בגין פרישותו 
אם ניתן  המופלגת וזהירותו הקפדנית . בשמירת העיניים.

לעשות אנלוגיה, בין גדולי ישראל, הרי שכידוע בדור הקודם, 
זצ"ל שהמאפיין  חיים' ה'חפץאחד מענקי הדור היה רבינו 

 רת הלשון. הייחודי שלו היה בהקפדתו על שמי
 

לפיכך גם נקרא על שם ספרו זה, ולא על שם יתר 
אפשר לומר וניתן להעיד ללא ספק, כי גדול הדור  ספריו.

, א בדורנו בתחום שמירה אחרת, הלא היא 
 "היה רבי אלעזר המיוחד שבו. לא מצאנו כדוגמתו בימינו".
שה, לצד גדולתו התורנית, צדקותו המרוממת, ואישיותו הקדו

 על ידו.  
 .רוח הקודש שנצנצה בבית מדרשו הייתה למופת

זצ"ל ארבעה אנשים בכדי לקבל את  סאלם יעקבהגיעו אל רבי  פעם
בשום  יברכתו. לשלושה מהם נענה וברכם, ואילו את הרביעי 

אופן הלה לחצו שוב ושוב, ולבסוף בירכו בליית ברירה. ולאחר מכן ביקש הלה 
 הסכים בשום אופן. שיברך את אמו החולה, ולא 

 

הלה הפציר בו שוב ושוב אך הוא זעק: לא ולא! הלה פנה למארי ואמר: לפחות 
" היתה התשובה.  "תאמר לי מדוע אינך רוצה לברכה? "

 מיד מדוע אף אותו לא רצה לברך. ןהלה הבי

 ירא ה' מנעוריו
ריו משחר נעו עוד

התבלט הגה"צ רבי 
זצ"ל בין חבריו  שבתי

בתלמוד תורה 
, י הירושלמי 

צניעותו יחד עם גדולתו 
בתורה הפליאו את כל 

תה ימכיריו, התמדתו הי
 ללא הפוגות, 

 

ואף כאשר כל חבריו 
יצאו לשחק כדרכם של 

, נערים, 
 ושוקד באהלה  

 של תורה, 
 

והיה מסוגל בימי חייו 
תורה במשך לעסוק ב

 שמונה עשרה שעות 
 ללא הפוגה.

 מוסד חשוב שח לרב למנה
 שלמה שרעביביהמקובל ר

על גירעונות גדולים בתפעול זצ"ל 
: כי אחד הרב המוסד  השיבו

 ' מעובדיו 'הנאמנים' 
בענייני קדושה והוא זה אשר לוקח 

 רבות מכספי המוסד 
 

המנהל ההמום עקב ביסודיות ואכן 
גילה לתדהמתו כי אחד העובדים 

זה דוקא הוא ר אשר 
 אשר נגוע בכל אשר אמר הרב. 

  אני רוצה לשמוע את השקר הטוב ביותר!' הכריז המלך והעביר את ההודעה בכל רחבי הממלכה.                   
והתחרו  הגיעו המונים. שקרנים מפורסמים, רמאים עם תעודות, בדאים מומחים, כולם עמדו בתור                                       

 'את זה כבר שמעתי!' אמר המלך לראשון.  .ת ביניהם מי יצליח לספר את 
 

'אפילו לשקר, אתם  'תמציא כבר משהו מרענן, לשם שינוי!' כעס המלך על השלישי. 'גם זה סיפור מוכר!' פסל המלך את השני.
  פורים לא השביע את רצונו.לא מצליחים!' התרעם המלך בסופו של יום ארוך, כאשר אף אחד מהסי

'נמאס לי לשמוע שטויות!' הכריז המלך בבוקרו של היום השני, 'שמישהו יבוא לכאן סוף סוף ויספר לי שקר רציני, משהו 
הוא שמע את ההכרזה של המלך,  'מה אתה עושה כאן?'   ע ואז הגיע  מחוכם, עסיסי, משהו שאפשר ליהנות ממנו!'

את החכם משכבר הימים 'דבר חשוב לי אליך אדוני המלך', אמר החכם  'לפני שלושים שנה, כשאביך, התפלא המלך שהכיר 
המלך הקודם עליו השלום והמנוחה, היה בחיים, נקלעה הממלכה לקשיים כלכליים, בארמון המלוכה שרר מחסור קשה, והמלך 

  ו, באתי לתבוע את החוב!'.. ועכשי.בא אליי לבקש שאלווה לו כסף. 
 

הושיט החכם את שקו ופנה אל המלך:  'השתגעת?! נפלת על הראש?! נראה לך שאבא שלי היה בא לבקש הלוואה?! אתה שקרן!'
'בכל מקרה תצטרך למלאות את השק הזה בדינרי זהב. שהרי אם דיברתי אמת, חובה עליך לפרוע את החוב. ואם שקר בפי הרי 

,הורה למשרתיו למלאות את שקו של החכם בדינרי זהב. 'אולי תגיד לי מה אתה מתכונן לעשות  שהבטחת. זכיתי בפרס הגדול
כנראה  'השתגעת?! חשבתי שאתה איש חכם?!' צעק המלך. - !' אמר החכם.- -בזהב?' התעניין המלך. 

רי זהב, ואילו את האמת אין מי שיעריך, אז כנראה שאני חי במדינה של משוגעים. אם תמורת השקר אפשר לקבל שק מלא דינ
 שמשהו פה משובש באמת.. טוב לי להיות אביון אמיתי מאשר שקרן עשיר!'

 

 )העורך( , אף אם לא תביא לו כל תועלת, פשוט משום שאמת היא.ת,איש האמת, אוהב את האמת, 

 הגרוע שבמצב 
-של ביטול תורה
 כאשר הדבר 
 כבר לא מכאיב

צריך  יהודי
להיות מוכן ללכת 
בבוץ עד צוואר 

כדי לעזור ליהודי 
אחר. רצונך 
להרים אדם 

השקוע בבוץ, 

 
לתוך הבוץ 

ולמשכו משם, 
שכן אין מושכים 

 מלמעלה.

הזוג -שבני מודים שמן הראוי הכל
יעניקו שבחים זה לזה; כמו כן ברור 

שמעות בו מילות הערכה, שבבית שנ
הזוג -. במשפחה שבני 

מחמיאים בה זה לזה, הילדים גדלים 
העולם  בריאים ברוחם והם יראו את

 . םהסובב אותם 
 
הזוג ישבח, אין -אולם, כדי שבן

יעשה זאת,  להסתפק בציפיה שסוף סוף
או להחליט שאם אינו מבין שזו חובתו 

 ת תשומת לבוהבסיסית, אני לא אסב א
 .לשבח ש לכך, אלא יש 

  קל לך לעשות
 עשרה בעלי תשובה 

 

  מאשר לעקור
 מידה רעה אחת מלבך...

זצ"ל  יצחק מברדיצ'ב-לוי רבי
שאל את החזן המקומי מדוע קולו צרוד. 

השיב לו החזן שהצרידות באה 
 . 

 

יצחק: מי שמתפלל לפני -אמר לו רבי לוי
 התיבה קולו נצרד, 

אין  ל ל אך מי שמתפל
 קולו נצרד...

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב הרב       זצ״ל        ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 

 
 

פ״אתשה מנחם אב ׳כבשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:06 20:12 19:22 ם-י

 21:03 20:10 19:20ת״א

 21:106 20:13 19:23חיפה

 21:03 20:10 19:20ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "ותאמר ציון"



 

משוגעים החליטו  שני
להתחפש לבניין. אחד עלה על 
השני, וככה עמדו. לפתע בא 

  קדימהשוטר ואמר להם: "
 ". זרחבר'ה, להתפ

 
ענה לו אחד המשוגעים: 

 "אנחנו בניין, ובניין לא זז!".
פעמים, עד  3ככה עשו 

יף שהשוטר התרגז והחט
סטירה למשוגע שעמד למטה. 

צועק המשוגע מלמעלה: 

של ההורה מראה שההורה כלל  כעסו
מית לא מונח בעבודת השם ובעבודה העצ

היו לו עבודות  שלו על מידותיו. כי אם
כאלה, היה מבין שכפי שלו יש יצר הרע 

 ,והוא נכשל פעמים רבות בכל יום
, מתפלל ומקבל ל ובמקביל 

לשפר להבא את עצמו, כך הוא הדבר 
הוא גם צריך להתנהג עם  לגבי ילדו, וכך

כמו עם עצמו. ללמד את הילד את  –הילד 
לא להרגיל  בהחלטהעבודה העצמית ו

 אותו (ואת עצמו) לרדיפה עצמית. 
 

זאת, משום שעיקר החינוך הוא לימוד 
עם הכישלונות שלו,  ד הילד

להראות לו שהדרך להתמודד עם מצבים 
ולא ברדיפה עצמית,  כאלה היא בסבלנות

ולא 'להרוג' לו את הנפש. ואז, אט אט, 
 שסיפר לי פעם הילד יתגבר ויצליח, כמו

אבא אחד על בנו שלא רצה לקום לבית 
 הספר באופן קבוע, עד שהחליט ללכת

אתו בדרך של חיבה, אהבה וסבלנות, וכל 
 ם יום בבוקר היה מעיר אותו עם 

חיבוקים ונשיקות, עד שהילד  ,
 ...התחיל לרוץ לבית הספר

ה, אחר פלישת נגלובוק, רוסיה הלב גיטו
י הגרמנים גם אם לא יכלו לשמר את השבת כפ

שנאלצו  -שהיו רגילים, השתדלו היהודים הדתיים
- -לעבוד במפעלים למען הגרמנים

בחילול השבת. בשום אופן לא רצו  
 להתנתק מתחושת קדושת השבת 

ותמיד חיפשו אפשרויות להתפלל את תפילת 
השבת או החג. לאחר פלישת הגרמנים לעיר 
גלובוק, הועסקו מספר יהודים בבית מלאכה 

, מי סידור בכיסו .למברשות. 
 ומי תהילים, או ספר קדוש אחר. 

 

הם אף ארגנו תפילה בציבור ולימוד תורה 
בצוותא. במשך כל יום השבת היו לבושים 

בסינרי עבודה ולא עשו מאומה. היו מקדימים 
 , , להגיע למפעל, 

ואף קראו בספר תורה שהגניבו לשם בדרך לא 
והסתירוהו במקום בטוח. אפילו במנחמה  דרך

 קראו בספר תורה זה.

שכב על ערש דווי בירושלים, נקבע זצ"ל  נתן צבי בישר בעת
שתמיד ישבו על יד מיטתו שני תלמידים כדי לטפל בו. באחד מלילי 
השבתות סיפר לו אחד התלמידים התורנים שישבו על ידו באותה 

, שבמלון שהם התאכסנו בו התאספו בו מניין אנשים כדי שעה
 להתפלל תפילת ערבית בציבור. 

ואמר לו ללכת,  א נתן צבי הבין שהוא  ביר
ובאותו זמן הציע גם לחברו שיצטרף אליו. התלמיד השני הבין 

שכוונתו היא לנסותו בלבד ולא עזב את המקום. לאחר שהראשון 
רים עליו ר' נתן את קולו בנזיפות חמורות, היאך שוב מתפילה, ה

הוא עוזב חולה והולך להתפלל, והרי הרמב"ם פוסק: "כל המבקר  
את החולה כאילו נטל חלק מחליו והקל מעליו, וכל שאינו מבקר 

כאילו שופך דמים", ואם כן איפוא, האם תפילה זו למצווה תחשב? 
 .ו הרי אין זו 

פעם אחת ראיתי בחלום שאני הולך  טוב-שם-הבעל סיפר
בשדה, וראיתי בחלום מרחוק כמו ערפל. והלכתי עד מקום הערפל. נפנה 

ה וגם על הדרך, ובצד השני הערפל לצד אחד והיה השמש מאיר בצד ז
היה הערפל, והיה המקום כמו מסדרון ארוך, והלכתי עד שהגעתי לסוף 

הבקעה. ואצלי היה עבד כנעני כמה שנים והלך ממני, וראיתי אותו הולך 
מאוד של עצים על כתפיו. וכשראה אותי השליך העצים  

ייתי שומר שבת, מעלתו ה-מעליו, ונפל לרגלי ואמר: כשהייתי עבד לרום
וכשהלכתי מכם עבדתי אצל מוכסן אחד ועבד עמי בשבת, וצווה עלי 

לילך ליער להביא עצים בשבת, ועכשו שנינו מתים, וצריך אני להביא 
  עצים ביום השבת לגיהנום עד שיהיה די בשביל המוכסן לכל ימי השבוע.

 

מעלתו מקום -כן בקשתי מכם שתמתינו עד שאשוב, ואראה לרום-על
מעלתו חשוב -מעלתו מהם שיפטרו אותי מן הדין, כי רום-יבקש רוםש

מאוד בזה העולם, ועכשיו אין ביכולתי מפני הממונים ההולכים אחרי. 
ולך עמי תכף  , , אמר לו: אם אני חשוב בזה העולם

-שם-והראה לי את המקום. הלך עמו והראה לו היכל אחד. ונכנס הבעל
דו ופטרו אותו מן הדין. וכשהמלצתי עבור הנוכרי טוב לתוכו, והמליץ בע

אומרים למשל על  חז"ל
התפילה:"תפילה בלי 

וף בלי נשמה". אדם כוונה,כג
עומד ומתפלל מתנועע 

בדביקות,וקורא את הסידור 
הוא לא  א' ועד ת',-כולו מ

  מחסיר אפילו מילה אחת.
 אבל הראש שלו במקום אחר,

בכל  א הוא 
  רחבי העולם,

 והפה שלו ממלמל וממלמל,
כשצריך ומתיישב  

כשלא צריך אבל הכול חלול, 
מתוכם הן רק המילים ריקות 

  מילים בלי נשמה,

" זצ"ל נהג להתפלל חזון אישה"
מידי יום מנחה גדולה בשעה 

מסויימת.מעשה ונתקשו לכנס מניין לבית 
 הכנסת שבביתו לשעה האמורה. 

רק רבע שעה לאחר השעה הקבועה 
 למניין,  

 

אלא שאז צצה בעיה חדשה, אחד הנוכחים 
ון איש", "הזמנתי אדם שאל את ה"חז

לביתי לשעת הצהריים, ועקב איחור 
התפילה, אותו אדם ימתין עלי, מה עלי 
לעשות?""אין כאן שאלה כלל", השיב 
ה"חזון איש", "יבוטל המניין על ידך, 

!"ואכן כך היה, תומדיבור האמת 
 אותו יום... 

אל תאמץ לך דמיון 
שאנשים מעריכים 

 אותך, ולא תתאכזב...

גאווה שאינו -יש בעל
מתגאה, אינו מדבר 

 במעלות עצמו. 
ג הוא אף מתנהג

 כטבע הענווה. , 
אך בינו לבין עצמו הוא 

מגזים במעלות עצמו, יקר 
 הוא מאוד 

בעיני עצמו ומצטער שאין 
 מכבדים אותו כראוי.

 במעט מקרים האדם צודק. 
 במעט מן המעט 

 על כך. מוכן להודותהוא 

 

ְמָחה ׂשִ  ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ
יֶתם אֹ  ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ  ָתם ... ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ

פותחת בלשון "והיה", ואין והיה אלא לשון של שמחה (מגילה י  
ח את  ּכַ ׁשְ ֹכַח ּתִ ע"ב, ויקרא רבה יא, ז), וגם בהמשך הפרשה נאמר ְוָהָיה ִאם ׁשָ

 ה' אלוקיך (דברים ח, יט).
קשה, איך אפשר לומר לשון שמחה בפסוק זה, וכי יש שמחה  

 ברך ואת מצוותיו?ששוכחים חלילה את ה' ית
ְמעּון"  ׁשְ כל תכלית עבודת האדם בחייו זה  -אלא הביאור הוא, "ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ

ְמָחה ּבֹאּו  ׂשִ לעבוד את ה' יתברך ולשמור מצוותיו בשמחה, ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ
ְרָנָנה (תהילים ק, ב). ולכן פותחת הפרשה בלשון שמחה, "והיה עקב  ְלָפָניו ּבִ

שאם רוצים אנו לשמור ולקיים את כל משפטי התורה  תשמעון", ללמדנו
לשון  –ביציבות ולאורך זמן, צריכים אנו לדאוג שהם יהיו מתוך "והיה" 

שמחה.
 העיד בפני תלמידו רבי חיים ויטאל זיע"א,  

שכל מה שזכה לקרבת אלוקים גדולה מאוד ולגילוי סודות התורה, שאפילו 
 א ניתן רשות לגלות, זה  מפני שהתאמץ לקיים לאמוראים ותנאים ל

 את כל מצוות ה' מתוך שמחה.
 

שמתאמץ לעשות את המצוה מתוך שמחה ה' יתברך השרה עליו את  
שכנתו, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה (שבת לה ע"ב), רק כך אפשר 
לזכות לדברים גדולים, בהשתדלות לקיים כל מצוה ומצוה מתוך שמחה 

ח", הביאור הוא  .גדולה ּכַ ׁשְ ֹכַח ּתִ ומה שנאמר בהמשך הפרשה "ְוָהָיה ִאם ׁשָ
שכל הקללות האמורות בתורה הם דוקא לאדם ששוכח את ה' מתוך שמחה 
ואושר, אך אדם שמתנחם על מעשיו וחוזר בתשובה שלימה, הקב"ה מקבלו 

 בחום ואהבה ומכניסו תחת כנפי השכינה
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

המלאך  אומר שיש מקום  אנשים הגיעו לגן עדן. שלושה
 רק לאיש אחד. בעל הסיפור העצוב ביותר ייכנס!!! 

וחיפשתי בבית וראיתי  שיש לי גנב בבית הראשון:"חשבתי
שבמרפסת איש ניתלה לי על המעקה!... קפצתי לו על 

האצבעות, קפצתי וקפצתי...לא נפל!. הלכתי להביא פטיש, 
חים למטה...אז דפקתי לו על האצבעות עד שנפל. למזלו היו שי

 27לקחתי את המקרר, וזרקתי עליו. השני:"אני גר בקומה 
והשקיתי את העציצים שלי, לפתע המעקה נפל ונפלתי גם, עד 

ונאחזתי במעקה. פתאום, משוגע קופץ לי על  12-לקומה ה
 האצבעות, אבל לא נפלתי. למזלי הוא הלך אך חזר עם פטיש 

 נפלתי... ביד, ודפק לי על האצבעות עד שנשברו ו

 , אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
  כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה, חנינה ןב אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון

 , שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה
 , רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל

 , סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים
  , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל

יה'גרגובןיוסףעובדיההרבמרן

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 יהרפאל ארז בן הדסה צב

 

 אבישלוםזיווג הגון 
 בן אורה
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AlHamuzoin@gmail.com

פ"א  אות  אין  למה  (ף) בברכת המזון לפי שכל "מצאתי  ומזונותיו שולט בו לא חרון אף ולא שצף ולא מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין סופית  אגף  ולא  אנף  ולא  מצויין לו ברווח ובכבוד על ימיו".קצף, 
ספר הרוקח סימן של�ז)המזון סימן קפ"ה אות א' - (�באר היטב" או"ח הלכות ברכת 

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.
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ץץיץיץיץיץיץ אמראמראמראמראמראמראמרארראמראמראראדאשדאשדאדאשדאשדאש קצחצחקחקצחקצחקצחקצחקצחקצחקצחק זי זיזי זיזיזי זיזי"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע"ע י י' י' יייי' ררןןן ררן רן רן רן ררן ר בר בן בב בר ב בר עבע בע בעבע ככככשכככשכשככשכרשכר י יי ייי ברב רב רב רב -- לעעלעעלעעלעעלעלעעלעעלעדנידניקק וומוומווומוומוומוו זייזיזי זי"ע"ע יר יוסוסוסףוסוסףוסף רבערבערערערבערבער ב ב בב" ב" ב"ר יר ישראשראשראללל דוב  יי יי רב רב רברבי --- שששששששאשסאשסאשסאשא זא זא זי"עי"ע מבארדישטוב  שרהרהרה שן בק בק בק בןןןן שן יצחיצחיצחיצחק בק בק לי ללי לויוי רררברברברברבי
ממטמטאמטאמטאהשששששששששהשהש עעעעעעעעע�עע�ע�ע�ע�ע�ע ז זי זיזי צירלירלירללירל צן צן צן בי בי בן כרדרדכרדכרדכרדכרדכרדכייי בי ממי מי מי מי מי מי מר רבב רבר רב רב רב רב רב בןן בןבן בןבן בן בן שששששייששיישייישיישיישיישיישייש וווששושששולשולשולשולשולשולשולםם פפפם פפם פם פם פם פ ממי מי מ מי מי מי ממ בברבבררבבברבברברבר רברב רברב רב רב רב רב - ""- "- "- """- "- ייייםייםייםיים חפ'חפפ'חפ'חפץץץ חץץ חץ ח הההל הל הל ה עע בע ז ז זב זיי"עי"עי"ע ההריה זא בר בןן ר' א מאי ישראלאל רר- ר- ר- רבבבבי "י""""זי"זי"זי"זי"""ע מע מע מע מבבבבבבבברברסברברסברסברסברסברסלבבבבבבבבבבבבלבלבלב אאגאאאאגגאגאגגא פפפייפיייפייפפייפיי בןבבןבןבןבןבן ששמ שמ שמשמ שמשמ שמחחהחחהחהחהחהחה בן בןבןבן רברבברברבבברבברבררבררררברברב ני ני נחמחמןחמןחמן

ללל����ל��לצ�לצצ�ל�ל�לצ�ל�לצ�לצ�לצ�לצ�לצ�לצ�ל זב זב זב זב ז זזבבב זבב זזזזזזזזזזזזזזזב זב א זאאאזא זאא זאאאאזא זאזאזאזא זא זא זא מרר מרר מר מר מר מר מר מנחנחנחחנחחנחנחםנחםנחםנחםנחםנחם מררר מר מררר מר בב�ב�ב�ב�ב�ב�ר מלממלמלמלממממהלמלללמהללמלמהלמלמלמהלמהלמה שררר שר שר שר ששששש ששר שר שר ששרר ששר שר עזעיעזיעזיעזיעזיעזר ששר אללאלאאלאאאל אללאל אלאל אל אל אל רביירביררבירבירבירבי --------- מע מע מע מע מששששאץששששששששששאשאץשששאץאץשששאץאשאץאץשאץששששאץשאשאאאץץאץשאץשאץשאץ מע מע מע מע מע זי"זי"זי"זי"ע מע מממממממממע יוסיוסיוסיוסיוסיוס ממף מף מף משהשהשהשהשה ייכיי מרדמרד ששלום ב"ר"ר רירריר ר-- רבביבי עערעעעעערעערערערערעערעערעסססיטסססיטסססססססיטסיסיסיטסיטסיטסיט עערערעררעררעע מממק מממקמ מקממקמממ מקקמק מקמק מק מק מקקמקערערררעררעעערעערעערערעע עעי�עעי�עי�עי�עי�ע זה זה זה ז זה זה זה זה משמש מש משמש מש משההההה ה זהה רר�רבבבבב�רב�רב�רב�ר רררבב�ר�ר�ר�ררב�ר�רב�רבבבב �עעעעעעעעעעעישעשעישישעישעישעישעיייייי�י�י�י �ררררררררר�ררר�ר�ר�ר�ר�ר�ר�ר�ר רהרהר הרהרהרהרהר הרהרבבבבביביביביבייבי
לללללצ"לצ"לצ"לצ"לצ"ל לצ זההה זה זה זה זה זה זצ זה אאלאלאלאלאלאלפייפיפייפייפייפייפייהה צחצחחציצחיצחיצחיצחיצחק ו וק וק וקק וק וק וק וק ושששששששששרשששששרששררשררררשששרששרשרשרהשרהשרה ארפארפארפרפארפארפארפארפארפארפא בבלללללללל בל בל בל בל בן ררן רן רן רן רביביביביביבי ר שישרשרישרישרישראלללאלאלאלאלאלאל םםיםיםיםיםים קקקבקבקקקקקעקבעקקקקקקקקעקעקעעקעעקבעקבעקבעעעקבקקעקבעקבעקב חיח חי חיח חיחי חי ייי רבירברברבירבירבירבי

יהודי יקר
השבוע בפרשה אנו לומדים על 

המצות עשה דאורייתא 
 "ְוָאַכְלָּת ְוָש)ָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת"

לנטול ידיים ל"המוציא" (ולא להתפטר עם 'מזונות') ולברך 
"ברכת המזון" בכוונה המלאה להודות להשי"ת על כל מה שהוא 

נותן לנו, ובאותו הזמן גם לפעול כל הבקשות ברוחניות ובגשמיות 
בבריאות ופרנסה וכל הענינים הנזכרים בברכת המזון.

ה"נועם אלימלך" זי"ע אומר, כאשר יהודים מבקשים מהקב"ה 
על פרנסה, אז הקב"ה עונה להם: "ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן 

ַהָש0ָּמִים", אני תמיד מוכן להשפיע לכם פרנסה, רק דבר אחד אני 
מבקש מכם: "ָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַּבר יֹום ְבּיֹומֹו", שתצאו בכל יום 
ויום ולהודות לי על מה שאני נותן לכם, ועל זה אשפיע לכם כל 

ההשפעות טובות!

גליון
נ"ח
אלול
תשפ"א



E. 
Ka

ha
na

g @gmail.com


	שטפנשט
	_GoBack
	_GoBack
	m_4197616698027962861__Hlk483744284
	m_4197616698027962861__Hlk483744201
	m_4197616698027962861__Hlk483744231
	_GoBack




