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 וסיפורים ליקוטים 
 ראה - נפלאים

 

מֹות"  "ּכָאן ּבֹוִנים ְנׁשָ
סֹוף ֵמרֹון, ּבְ ִריִפים ּבְ ִנּיַת ַהּצְ ֵעת ּבְ ָהָיה ֶזה ּבְ

ֵטְיין.  ׁשְ ַחת ּגֹוְלּדְ ּפַ ית ִמׁשְ נֹות התש"ל, ְלַיד ּבֵ  ׁשְ
ּמּוָבן ָהָיה ְמאֹוד ר ְפַרייְנד ּכַ ַהַרַה"צ ר' ָאׁשֵ

 ַאְקִטיִבי. 
ּמָ  ְמַנֵהל ֲעבֹוָדה. הּוא ָנַכח ּבַ ׁש ּכִ ׁש ַמּמָ ּמֵ  קֹום ְוׁשִ

ְמלֹוא ֶאָחד ּבִ חּוִרים ְוַאְבֵרִכים ּכְ ם ּבַ ָעְבדּו ׁשָ
ֶרץ.   ַהּמֶ

ַאג ּגַם ְלֹאֶכל.  ר ּדָ  ַרב ָאׁשֵ
ר ִהְסּתֹוֵבב ם, ר' ָאׁשֵ אִתי ְלׁשָ ֲאִני ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

יצִ  ָידֹו ְקָעָרה ּוְבתֹוָכּה ָטַרף ּבֵ ַטח, ּבְ ֶ ׁשּ יםּבַ
ִעיִרים ָהֲעֵמִלים.  ָנם ֲעבּור ַהּצְ  ְוִהְתּכֹוֵנן ְלַטּגְ

ֶלת ֶבת ֻמּטֶ חּוץ, ַמּגֶ ִהְסּתֹוֵבב ּבַ ׁשֶ י אֹותֹו ּכְ ּתִ ַגׁשְ ּפָ
ים ְונֹוֵתן הֹוָראֹות: ֵתפֹו ְוהּוא ּבֹוֵחן ָמה עֹוׂשִ ַעל ּכְ
ִחים, ר ֶאת ַהּפַ ר, ְלַסּדֵ יַח ַהּקֹוָרה ָיׁשָ "ְלַהּנִ

 ְוַכּדֹוֶמה. 

ָרַאִני  ׁשֶ ָאַלִניּכְ אן?" ׁשְ  ..........."ָמה ִמְתַרֵחׁש ּכָ

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

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "ראה אנוכי נותן" (יא, כו)  
 איתא בבעל הטורים, ממני תראו וכן תעשו.

צריך להבין דבריו אלו, מה יראו ומה יעשו, וגם אין זה הדרך של 
 הענו מכל האדם לומר דברים סתומים אלו לכלל ישראל.

יש להבין עפ"י העובדא המובא ב'תפארת ישראל' (סוף 
ישראל במדבר היה מלך משניות קידושין ועוד), שבזמן שהיו 

אחד ששמע על משה 
רבינו, איזה איש נפלא הוא, 
מלא במעלות טובות 
וחמודות, ושלח צייר אחד 
שילך לצייר את פני משה 

 רבנו.
כאשר חזר הצייר עם 
התמונה, קרא המלך את 
אנשיו הבקיאים בחכמת 
הפרצוף, שיאמרו לו עפ"י 
הציור מה הם רואים על 
פניו, וענו לו שהוא אדם 

ושחת מאוד ואין בו שום מ
 דבר טוב.

המלך בשמעו זאת נתרגז 
מאוד ואמר, או שהחכמים 
אינם יודעים, או שהצייר לא 
עשה מלאכתו נאמנה, 

 והחליט לשלוח צייר אחר.
כאשר חזר השני לאחר זמן 
עם אותו ציור ממש, לא 
נרגע המלך עד שנסע 
בעצמו דרך ארוכה להגיע 
למשה רבנו ולראות מקרוב 

 את האמת.
כאשר הגיע ראה שבאמת 
הציורים נכונים, ושאל את 

 משה רבנו בעצמו על אודות מה שאמרו הבקיאים.
ענה לו משה רבנו, הכל אמת, כי כאשר נולד היה בו כל המדות 

 הרעות, אלא שעבד על עצמו לשפר את כל הליכותיו.
לפי"ז מובן מה שאמר משה כאן לכלל ישראל, שאל יאמר אדם 

ו מצד שנולד בטבעו הרע, אלא יתגבר שחסרונותיו באים ל
 ויעבוד על עצמו לשפר מדותיו, וע"ז אמר 'ממני יראו וכן יעשו'.
 (הגיון ליבי)

 

"ראה אנוכי נותן... את הברכה אשר תשמעו" 
 כז)-(יא, כו

הקשו בספה"ק הרי בסוף 
פרשת עקב כתוב "היום 
לעשותם" ודרשו חז"ל 
היום לעשותם ולמחר 

אי עלמא ליכא, וא"כ כיצד כתוב לקבל שכרם, אבל שכר בה
בפרשת בחוקותי 'אם בחקתי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם 
ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו' שהשכר יבוא בעולם 

 הזה?
יש ליישב דהנה ישראל אמרו קודם מתן תורה 'נעשה ונשמע' 
ובעולם הזה מקבלים שכר על מה שאמרו "ונשמע" אבל שכר 

 זה באמת רק בעולם הבא.העשייה שאמרו "נעשה" 
בזה יש לפרש גם כאן, "ראה 
אנכי נותן לפניכם היום" 
דהיינו שכר בעולם הזה, "את 
הברכה אשר תשמעו" על 
מה שאמרתם 'ונשמע', אבל 
על העשייה באמת תקבלו 
שכר רק בעולם הבא, "וזה 
"ושמר ה' לך" ה' ישמור לך 

 השכר לעולם הבא.
 (שפתי כהן עה"ת)

 

"את הברכה אשר 
תשמעו אל מצות ה' 

 אלקיכם" (יא, כז)
הרה"ק מצאנז זצ"ל ראה 
פעם איך אחד אמר ברכות 
השחר בלחש, ואף אחד לא 

 שמע. 
רמז לו מה שכתוב בתורה. 

את הברכות  -"את הברכה" 
שאנחנו אומרים בכל יום, 

שישמעו  -"אשר תשמעו" 
מן, "אל ושיכולים לענות א

מצות ה' אלקיכם" שייך גם 
 למצוות.

 

 תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך..." "לא 
(יב, יז)

 לית לך רשו (תרגום אונקלוס)
בפסוק זה מחדדת לנו התורה תובנה עמוקה בשמיעה לקול ה' 

 ואת השליטה העצמית הנדרשת מהאדם.
היה אחד שנודע ברבים בעיסוקו התמידי בתורת המוסר, ת"ח 

ו מופלג שינק תורתו מגדולי דורות הקודמים מהם שאב כוחותי
להתבונן בכל מעשה, לעיין בכל דבר ולא להניח אף לפעולה 
אחת להיעשות מאליה עד הפך 
 לאדון על יצרו ומשל בגופו ורוחו.  
לימים הפך אב רוחני להמון 
תלמידים אילפם וחינכם וכיום 
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 ראה - נפלאים

 

ָראּו ֵעיַני, "ַהֲחֵבִרים ּבֹוִנים ְצִריף".  ָעִניִתי לֹו ֶאת ָמה ׁשֶ
אן  הּו ַאֵחר, ּכָ ֶ ר ָקַטע אֹוִתי. "לֹא! ֲאִני רֹוֶאה ַמׁשּ ר' ָאׁשֵ

מֹות!".  ּבֹוִנים ְנׁשָ
ַהֲחֵבִרים ִנְבנִ  ן ׁשֶ ּוֵ י הּוא ִהְתּכַ ֵחֶלק ָהרּוָחִני ָהִאיׁשִ ים ּבַ

ּלֶָהם, ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה.  ׁשֶ
יִרית  ֲעׂשִ ִריף ּבַ י ָהִייִתי ִלְבנֹות ֶאת ַהּצְ "לּו ָרִציִתי ָיֹכְלּתִ

ִחיר.   ַהּמְ
ְרִטי ָרִגיל ִעם  ָלן ְסַטְנּדַ ָהִייִתי ָצִריְך ַרק ְלָהִביא ַקּבְ

ים.   ּפֹוֲעִלים ִמְקצֹוִעּיִ
ר"  ֶזה ָעָלה ִלי י ֶעׂשֶ ׁש ּפִ בּועֹות  -ַמּמָ ה ׁשָ ּמָ ּלָה ִלי ּכַ ּגִ

 ְמֻאָחר יֹוֵתר ֶאת ִסְתֵרי ְלָבבֹו.  
ל ַהֲחֵבִרים ַעל ְיֵדי  מֹות ׁשֶ ׁשָ הּוא ָרָצה ִלְבנֹות ֶאת ַהּנְ

ִנּיָה.  ַהּבְ
ָמה ַעל ְיֵדי  ׁשָ ִתּקּון ַהּנְ ֲעסּוָקה ְוִאם ּבְ ן ּתַ ַמּתַ ִאם ּבְ

 .ַהּפֹוֲעלֹות ַהּלָלוּ 
ּתלמידיו) מּפי אׁשר (ר'

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 

 הם מזכירים שמו ברטט ובסילודין. 
 זכה לתשעים שנות עבודת השם. 

בערוב ימיו נתון היה בתשישות עזה עד שלעיתים התכנס בתוך 
עצמו, וסובביו לא הצליחו לשכנעו כי עתה עת לעשות פעולה 
פלונית או אלמונית, בהגיע עת נטילת סמי מרפא אשר בכוחם 
להיטיב עימו סרב בתוקף, ניסו בני הבית למצוא מסילות לליבו 

 ה אין.  הגדול של האיש הגדול אשר אזלו כוחותיו ועצ
הסבירו הרופאים, המחלה בה לקה פוגעת בזיכרון, ביכולת 
החשיבה, ביכולת השיפוט, שינויים בתפיסה והתנהגות, 

התדרדרות היכולת 
השכלית והרגשית ועוד, 
לא עלינו, עד שנמצא 
הפתרון הפשוט 

 והגאוני.  
אחד ממקורביו ביקש 
מבני המשפחה כי יינתן 
לו ללחוש דבר מה 

יטלו באוזניו, הם ב
בקשתו מכל וכל, הרבה 
שוחחו עימו רבים ניסו 
להשפיעו ומאום לא 
הועיל, ביקש שוב עד 
שנענה לא לפני 
שהבטיח כי ילחש 
משפטים מספר ותו 

 לא. 
ניגש המקורב ולחש 
באוזנו כי האח המטפל 
בו והאחראי על שמירת 
בריאותו אינו מוכן 
ללכת לביתו עד יסכים 
הרב ליטול התרופות 

נה השעה הנדרשות, וה
מתאחרת, חפץ האח לשוב אל ביתו ואל חיק משפחתו אך 

 נמנע עד שיטול הרב תרופותיו.  
והנה מה שלא עשו ימי שכנוע ואנרגיה רבים עשו משפטים 
בודדים האלו, בו ברגע לבשו פניו של הרב ארשת רחומה, 
הזדקף בכיסאו כבריא וצלול ויודע את אשר לפניו והביע 

. הסכמתו לנטילת התרופות
ישיש חולה שאיבד יכולותיו כולן אבל לא יכלו לכבוד הזולת 
עליו עמל כל חייו. וגם כשהוא לכאורה נשלט לגמרי הוא שולט 

 על קנייניו.  
  (מן המים משיתיהו)

"ונתן לך רחמים 
      ורחמך והרבך" 

 (יג, יח)

סיפר רבי אהרן בקשט זצ״ל מתלמידי הגה״צ רבי יצחק באר 
זמין אותי רבי יצחק לסעוד על זצ״ל על רבו: "יום אחד ה
 שולחנו את ארוחת הצהרים. 

היה זה בעת אשר שכבה הרבנית חולה על מטתה, כשבמקומה 
 משמשת מבשלת עניה מבנות קובנא.

בשעה שהיתה המבשלת אמורה להגיש את האוכל לשולחן, 
נשמע לפתע קולה של הרבנית מחדר משכבה: "האם כבר 

המרק? את בשר העוף? הגשת את הדגים? האם כבר נתת את 
אחר כל שאלה ושאלה נענתה המבשלת בחיוב... כשבאמת לא 
הגישה לפניהם אלא רק 
לחם ומרק, בעוד את 
הדגים והבשר נטלה 

 לעצמה ולמשפחתה...
נדהמתי לראות את רבי 
יצחק, ששמע את כל 

שיח בין הרבנית -הדו
למבשלת, אשר לא זו 
בלבד שישב כמחריש 
ולא הגיב מאומה, כדי 

לבייש את  שלא
המבשלת העניה, אלא 
עוד ראיתי את השמחה 
והעונג שפשטו על פניו, 
על ההזדמנות 
שנתגלגלה לפתחו 
להדבק במדותיו של 
מקום, לרחם ולהטיב 
לעניה אומללה זו ולבני 
משפחתה אשר ודאי 
ישושו על התבשילים 
וישביעו את נפשם 

 הרעבה...
  (ר׳ איצל׳ה)

 

 , יח)(יג     "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" 
מסופר על הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ״ל שאת שיירי 

 מאכלו היה משליך לחתולים שהסתובבו בחצרו. 
פעם בשעה ששוחח רבי שמואל עם תלמידיו במורד הרחוב 
היוצא מהישיבה, ראו שני חתולים שהתקוטטו, והנה רבי 

 שמואל ניגש להפריד ביניהם...
"כתוב במדרש  כשחזר וראה שהבחורים תמהים, אמר להם:

ב): "ואף משה לא בחנו הקב״ה אלא בצאן... -(שמות רבה ב
אמר הקב״ה יש לך רחמים 
לנהוג צאנו של בשר ודם, כך 
חייך אתה תרעה צאני 
ישראל"... והפטיר רבי 
שמואל: ״תארו לכם, כל מה 
שמשה רבינו עליו השלום 
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י הוּא ֵמֵאׁש ַוֲאִני י ֵמַהיֵֶּצר ָהָרע ּכִ י יָגְרּתִ "לוֵּלא ּכִ
ּפוּר) ִפּלַת יֹום ּכִ ר ָוָדם ְולא אוַּכל לו.." (ּתְ ׂשָ  ּבָ

 
אֹוְמִרים ִלְפֵני ר ַעל ֶזה ׁשֶ ֲאלּו ֶאת  ר' ָאׁשֵ ׁשָ
תֹות ּבָ ל ׁשַ ִני ְלַקּבֵ ת ֹקֶדׁש "ְוַזּכֵ ּבָ ֵליל ׁשַ ּדּוׁש ּבְ ַהּקִ
ר ְוָכבֹוד ּוִמּתֹוְך ְמָחה ּוִמּתֹוְך עֹׁשֶ ִמּתֹוְך רֹב ׂשִ
ָנה "ִמעּוט ֲעוֹונֹות", ֲהֵרי ּוָ ִמעּוט ֲעוֹונֹות" ָמה ַהּכַ

ָלל...?יֹוֵתר טֹוב ְללֹ  א ֲעוֹונֹות ּכְ
יַע ְלַדְרּגָה ּיַּגִ ֹאף ְלָכְך ׁשֶ ְוָעָנה, ָהָאָדם ָצִריְך ִלׁשְ
ל ּלֹו ָיִביאּו אֹותֹו ְלַדְרּגָה ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ זֹו, ׁשֶ ּכָ
ֵאיֶנּנּו יר ַאְפִסּיּותֹו ׁשֶ ּיַּכִ ְפלּות ׁשֶ ִהְתַמֲעטּות ְוׁשִ

ַעְצמֹו,  ָיכֹול ַלֲעמֹד ּבְ
 ִ יֹוֵתר ְלָאָדם, ָלֵכן הּואְוזֹוִהי ַהׂשּ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ַהּגְ

ּיֵַדע ֶאת יַע ְלִמעּוט ֲעוֹונֹות, ׁשֶ ּיַּגִ ִמְתַחּנֵן ַלה' ׁשֶ
ִמעּוטֹו ֹנַכח 'ִאי ְיָכְלּתֹו ַלֲעמֹד ֶנֶגד ַהּיֵֶצר'
ִסיתֹו ַלֲחטֹא ְוֵעיָניו ְנׂשּואֹות ַרק ְלָאִביו ַהּמְ

ֹוֵלַח לֹו ִסבּ  ַמִים ַהׁשּ ָ ׁשּ ּבַ ילֹו ֵמֲעוֹונֹות.ׁשֶ  ֹות ְלַהּצִ

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

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 

זכה להנהיג את כלל ישראל, הכל בזכות שריחם על בעלי 
 חיים"!

 רחמיו על כל מעשיו" (תהלים קמה, ט)"ו
 (ראש הישיבה)

 

 "ושמחת אתה וביתך" (יד, כו)
ידועה אמרתו של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע: 
"שמחה אינה מצוה ועצבות אינה עבירה. אבל יש בכוחה של 

 –שמחה לרומם את האדם לדרגות הנעלות ביותר, ולאידך 
עצבות יכולה לגרום לאדם 

 להתדרדרות עמוקה".
ברצוני לספר סיפור נפלא 

לות הנפש של ידיד מגד
נפשי רעי כאח לי, הרה"צ 
רבי זלמן בריזל זצ"ל, שהיה 
עובד ה' באמת, כל חייו היו 

 קודש לה'. 
בצעירותו תקפה אותו 
מחלת השחפת הנוראה 
רח"ל, מחלה שפגעה קשה 

 בתפקוד הריאות. 
בימים ההם טרם הומצאה 
האנטיביוטיקה הידועה כיום 
כתרופת פלא לשחפת, ומי 

מחלה זו שתקפה אותו 
רח"ל היה אומלל ולוקה 
בכפליים: בנוסף לסבל 
והייסורים שהסבה מחלה 
זו, היה על החולה להיות 
בבידוד מוחלט, מנותק 
 מאנשים, מחשש הידבקות.

מצבו הקשה של רבי זלמן 
 נגע לחבריו ומוקיריו. 

זכור לטוב אחד המיוחד 
שבחבורה, הרה"ח רבי 
יצחק מנשה הכהן רוזנפלד 

ודתו בקודש כשו"ב דמתא היה משתדל זצ"ל, שלרגל עב
להביא מידי יום ביומו לביתו של רבי זלמן כבדים צלויים, 

 הידועים כתרופה בדוקה למחלה.
עברה תקופה ארוכה, רבי זלמן שכב בביתו קודח מחום ונמצא 
בבידוד מוחלט. הדבר כאב לי מאוד, רבי זלמן היה תמיד הסמל 

השמים נגזר עליו  והדוגמא למסירות למען הזולת, והנה מן
 –ייסורי הגוף והנפש כאחד 

 ואנו מחרישים? 
גמלה בלבי החלטה להכנס 
לחדרו של רבי זלמן לעודדו 
ולחזקו, נכנסתי לבית 

 ונעמדתי על מפתן החדר הפנימי. 
כשראיתי את פניו המצומקות, חיוור וחלוש, פרצה צעקה 

ט וואס מאכ –מליבי וקראתי בקול: "רבי זלמן!.. רבי זלמן!! 
 איר", איך אתם מרגישים?

רבי זלמן סובב את ראשו בכבדות, וסימן בידו שאתקרב אליו. 
ניגשתי והתקרבתי עד למטתו, בתוך ליבי חשבתי: מי יודע? 
אולי הוא רוצה לומר לי דברי צוואה ופרידה, לפי איך שהיה 

 מצבו היה כלאחר יאוש.  –נראה 
ישי זעק: "רבי והנה... רבי זלמן הגביה ראשו במקצת ובקול חר

ישראל... נאר בשמחה"! רק 
 בשמחה!

 (לב ישראל)
 

"נתון תתן לו ולא 
ירע לבבך בתתך לו" 

 (טו, ו) 
מפרש רש״י: "נתון תתן לו, 

 אפילו מאה פעמים". 
אם תיתן מאה פעמים 
ותרגיל את עצמך לתת 
ולתת, ממילא "לא ירע לבבך 
בתתך לו", לא תצטער על 
נדיבות ליבך, כי ההרגל 

 טבע.נעשה 
 (עיטורי תורה)

 

"לא תאמץ לבבך 
ולא תקפוץ את ידך 
  מאחיך האביון" 

 (טו, ז)
דרכו בקודש של הגאון רבי 
יצחק אלחנן ספקטור זצ״ל 
(רבה של קובנה), כשהיה 
צריך לבקש מאת עשיר מעשירי קובנה תרומה בשביל העניים, 

 היה טורח והולך בעצמו לביתו.
למה יטרח רבינו לבוא אלי, : פעם שאל אותו אחד מן העשירים
 מזמינו לבוא לביתו?הרי ברצון הייתי בא אליו, אילו היה 

השיב לו רבי יצחק אלחנן: ״כשאני בא אליך לבקש טובה 
בשביל אחד העניים, רוצה אני שתעשה את הטובה בשלימות״! 
אבל אם הייתי מזמין אותך 
לביתי, היית בוודאי חושב כי 

ית לי בעצם בואך, כבר עש
 חצי טובה״...

 (בדידי הוי עובדא)
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 "ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון" (טו, ז)
היה  -ראשי תיבות של "ל'א ת'קפוץ י'דך מ'אחיך ה'אביון" 

הן אותיות "תהלים". ללמדנו  -אומר הרה"ק מהר"י מרוזין זצ"ל 
שבאמירת תהלים בלבד, אין אדם יוצא ידי חובתו, אלא צריכים 

 להיות אומר ועושה לקיים "פתוח תפתח את ידך לו" בפועל. 
 (על התורה)

 

מחסורו אשר  "פתוח תפתח את ידך לו... די
 יחסר לו" (טו, ח) 

מצוות צדקה נועדה למלא את מחסורו של העני, ולא את 
 חסרונו של העשיר, המבקש להרבות לו כבוד ולזכות במצוות.

 (כתב סופר)
 

 "די מחסורו אשר יחסר לו" (טו, ח)
שהוא צריך להשפיל  -די לעני בעצם העובדה "אשר יחסר לו" 

 את עצמו ולומר שחסר לו.
 יצחק־זליג מסוקולוב)(רבי 

 

 "פתוח תפתח את ידך" (טו, ח)
"אל תגזול דל כי דל הוא" (משלי כב,כב). אינך רוצה לתת 
צדקה? אל תיתן. אבל אל תגזול מן העני את דלותו: אל תאמר 

 שאינו ראוי לצדקה.
 (רבי זאב מסטריקוב)

 

"ורעה עינך באחיך האביון... והיה בך חטא" 
 (טו, ט) 

אצל המעלים עינו מן הצדקה "והיה בך  מדוע נאמר דווקא
 חטא"? 

שכן מצוות צדקה מכפרת על חטאי האדם, כפי שנאמר (דניאל 
ד) "וחטאך בצדקה פרוק", אך מי שאינו נותן צדקה נשארים 

 בידו כל חטאיו.
 (ליקוטי תורה)

 

"השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל 
 לאמר" (טו, ט)

מלחמת העולם הראשונה, כאשר ה׳חפץ חיים' התגורר בימי 
בעיר סמילוביץ', הורע מצבם של העניים. ה׳חפץ חיים׳ נשא 
דברים לפני התושבים וביקשם לתרום בעין יפה. כשנוכח 
שדבריו מתקבלים באדישות, קרא: "אחים יקרים, מה אענה 
כשאקרא לעולם האמת וישאלו אותי אם תושבי סמילוביץ׳ 

ם? אם אומר שתמכו, זה יהיה שקר; ואם אומר שלא תמכו בעניי
תמכו, זה יהיה לשון הרע, וכי אתם רוצים להכשילני בשקר או 

 בלשון הרע?!"

באמרו זאת פרץ בבכי מעומק ליבו. הדבר פתח את לב 
התושבים ומיד החלו להרים את תרומותיהם. אמר ה׳חפץ 

ין יפה, חיים׳: "עכשיו אוכל לומר שיהודי סמילוביץ׳ תורמים בע
 בלי להוציא דבר שקר מפי".

 

"ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא 
 עליך אל ה' והיה בך חטא" (טו, ט)

'רעה עינך  ק ר"ש מניקלשבורג, אם תלך בדרך שלאמר הרה"
באחיך' ותבדוק כל עני האם אכן זקוק הוא לצדקה 'ולא תתן 
לו', הרי ש'וקרא עליך אל ה'' יבדקו אותך גם בשמים ויפשפשו 

 במעשיך 'והיה בך חטא' ימצאו אצלך חטאים ותיענש.
 

"כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל 
 מעשיך ובכל משלח ידך" (טו, י)

מה שאתה נותן לעני נתון לו כבר מן השמים, ואתה אינך אלא 
 שליח. 

כמו־כן אם יש באפשרותך לעזור לחברך, העזרה שאתה מגיש 
 עזור לו.לו באה מן השמים, אלא שנתגלגלה זכות על ידך ל

 (הפלאה)
 

 "נתון תתן לו" (טו, י)
 אפילו מאה פעמים (רש"י)

מובא ב"אוצרות התורה", פעם ישב האדמו"ר רבי מנחם מנדל 
 מנוב זצ"ל עם תלמידיו ועסק בתורה.מרי

נכנס לפתע עני לבוש בלואי סחבות וכל כולו מעורר חמלה, 
הוציא רבי מנחם מנדל דינר זהב מכיסו ונתנו לעני ששמח על 

 המתנה ההגונה שקיבל והלך לדרכו. 
כאשר הלך אותו עני, חשב רבי מנחם מנדל לעצמו, הרי מה 

רחמי עליו ולא לשם שנתתי לו את הדינר היה מתוך שנכמרו 
 מצות הצדקה כפי שציוונו השי"ת, שלח מיד לקרוא לעני.

כאשר שמע העני כי האדמו"ר ביקש להחזירו נבהל ונחרד שמא 
התחרט האדמו"ר על מה שנתן, שמא טעות היתה בידו והתכוון 

 ליתן רק דינר של כסף.  
כשהגיע העני הוציא רבי מנחם מכיסו דינר זהב נוסף ונתנו לעני 

 שם מצות צדקה.ל
כמובן שמח העני מאד, הוא אזר עוז ושאל את הרבי אם כך היה 
ברצונו לתת שני דינרי זהב, מדוע לא נתנם מתחילה ולא היה 

 גורם ל"בהלת שווא"? 
השיב האדמו"ר, למדתי מהפסוק בפרשת ראה שכך עלי 
לעשות "נתון תתן לו" מדוע כפלה התורה לשון נתינתו, אלא 

לעני בפעם הראשונה מתוך רחמנות עליו ללמדנו שאם נתן 
לחזור ולתת נתינה נוספת לשם מצוה לתת באופן "שלא ירע 

מצב של העני לבבך בתתך לו" כלומר לא מתוך צער הלב על ה
 אלא לשם מצות הצדקה.

 



 

 

 

 

 

ראהפרשת   
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18:56 

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

19:14 

19:17 

20:07

 וכתיבה וחתימה טובה בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 ה'תשפ"אמנחם אב  טכ"

            לֱאלּו חֶֹדׁש - הְראֵ ת ָּפָרַׁש 

ויות בשמיים לעשות הרבה עבורך. צריך זכ
 רבות כדי לזכות לישועה. 

 

לעולם יבקש אדם לכן חז"ל אומרים לנו: "
צריך לבקש מהקב"ה  -"רחמים שלא יחלה

בזמן שהכל בסדר, בזמן שהכל כשורה. אל 
תחכה לזמנים של 'לא בסדר'. שם כבר 

 הרבה יותר קשה לשנות.
 

אנחנו עומדים בפתחו של חודש אלול, חודש 
לעמוד  כעת הזמןשל רחמים וסליחות. 

שהשנה הבאה  ולבקש מאת בורא עולם
תעבור עלינו בעז"ה לטובה. שנצליח 
בחינוך הילדים שלנו. שנזכה לשלום בית 
אמיתי. שנבין אחד את השני. שכולם ישארו 
בריאים ובורא עולם יתמיד את בריאותם. 
שחס וחלילה לא יהיו תאונות דרכים 

 ואסונות כאלה ואחרים. 
 

ושה מתוך שנזכה לעסוק בתורה הקד
הרחבת הדעת. שנזכה לחדש חידושי תורה 
אמיתיים. שהפרנסה תהיה בשפע ובקלות. 
שנזכה לעזור ולסייע לזולת. לגמול מעשים 

 טובים עם הסובבים אותנו.
 

בחודש זה עלינו להשתדל יותר בתפילות 
ולימוד התורה. יהי רצון שה' יתברך ימלא את 
כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. לכתיבה 

חתימה טובה. נזכה לביאת משיח צדקנו ו
 במהרה בימינו, אמן.

מכיוון שאנחנו קרובים מאוד לחודש אלול, 
ראיתי לנכון לכתוב נקודה קצרה במעלת 

 הימים הנוראים:
 

מובא: "אמר רב יצחק בריה  (שבת לב.)בגמרא 
לעולם יבקש אדם רחמים שלא דרב יהודה: 

הבא זכות  אומרים לו: -יחלה, שאם יחלה
 ".ונפטר

 

ם לימדו אותנו שיש שני סוגים חז"ל הקדושי
של תפילות: אחת שהיא קלה להתקבל 

 והשניה שהיא קשה להתקבל. 
 

כשאדם בריא  ההבדל ביניהם הוא העיתוי.
ועומד ומבקש בתפילה: "ריבונו של עולם, 
תשאיר אותי בריא! ריבונו של עולם, זכה אותי 
לא לדעת מה זה בדיקות, מה זה צילומים 

כזאת קלה להתקבל תפילה בבית הרפואה". 
 ועוברת את המחסום בקלות.

 

הסיבה היא שסוף סוף אותו אדם לא מבקש 
לחולל שינויים, הוא לא ביקש "דברים 

הוא רק מבקש לשמור את המצב בשמיים". 
 הקיים.

 

אך אם חס ושלום אדם חלה וזקוק לטיפול של 
הרפואה הוא -רופאים. עכשיו כשהוא בבית

שברא והיה נזכר לעמוד ולהתפלל לפני מי 
 העולם: 

 

מה לי  ריבונו של עולם, תוציא אותי מכאן."
ולבדיקות האלו?! ריבונו של עולם, אני רוצה 
את מה שהיה אתמול, תחזיר אותי למצב בו 

 " הייתי אתמול!
 

חז"ל אומרים שבמצב כזה זה יותר מורכב. 
כדי לשנות את ההווה בשבילך, צריכים 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:05 

 (שיר השירים ו, ג) י"ֲאִני ְלדֹוִדי וְדֹוִדי לִ "

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

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

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

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

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

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 רז דוד בן לאה וב"ב       עמית בן אהרון וב"ב

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    

  רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה 
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 פניני עין חמד

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

20:08 

20:59 

20:56 

20:59 

19:14 20:06 20:56 



 

 

 
 ?עלות השחר לפני אמירת הסליחותאמירת סליחות? האם מותר לאכול קודם מהו העניין של 

 

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

חודש אלול הוא חודש התשובה. אנחנו מתקרבים לקראת סיום השנה. יש לערוך חשבון נפש, למשמש ולפשפש במעשינו. 
 -ולתקן את מעשינו. גם במצוות שאנחנו מקיימים, יש לבחון, כיצד אנחנו עושים אותם  -צריך לראות במה אנחנו חסרים 

 והאם יש לבצע בהם 'מקצה שיפורים'.

בורא עולם יושב על כיסא דין בראש השנה וגוזר איזה שנה תבוא עלינו. כל התפילות וסדרי התשובה של חודש אלול באים 
הוא עדיין יכול לבטל את גזירה על ידי עשיית תשובה בקלות.  –תרופה למכה. עד שלא נגזרה גזירה על האדם  כדי להקדים

קשה יותר לבטלה. לכן אנחנו מתחזקים גם באמונה ובתורה, בתפילה ובמתן צדקה בחודש אלול,  -לאחר שנגזרה גזירה 
 ר עלינו שנה טובה ומבורכת.ומתוך כך אנחנו באים לפני הקב"ה לדין. יהי רצון שהקב"ה יגזו

שו"ע  מקורות:. (למעט ראש חודש אלול, שבת ור"ה)מנהג הספרדים לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים 
 או"ח תקפ"א, א. 

השנה, בתנאי שיש לפחות ארבעה ימים של אמירת סליחות לפני -מנהג האשכנזים לומר סליחות מיום ראשון שלפני ראש
השנה, מתחילים לומר סליחות במוצאי שבת לפני כן. מתחילת -השנה. אם אין ארבעה ימים ממוצאי שבת עד ראש-אשר

כן מוסיפים את המזמור: "ְלָדוִד ה' אֹוִרי -חודש אלול תוקעים בשופר לאחר התפילה, מכיוון שהשופר מעורר לתשובה. כמו
 (תהילים כז, א). וְיְִׁשִעי"

 הזמן הטוב ביותר לומר  סליחות הוא באשמורת הבוקר. שעה זו היא עת רצון לפני התפילה עם הנץ החמה. 

תיקון חצות קודם לסליחות ולתלמוד תורה. לכן, אם לאדם לא נותר זמן לומר גם תיקון חצות וגם סליחות, יקדים לומר תיקון 
 חצות, אפילו אם יפסיד בכך אמירת סליחות.

ת צריכה להיות בכוונה, בנחת ובמתינות. יש לכוון במיוחד באמירת שלוש עשרה מידות. אותם הרגילים לומר אמירת סליחו
סליחות במהירות רבה ובחופזה, לא נוהגים כהוגן. הם צריכים לומר בנחת ובכוונה. אדם שקם באשמורת הבוקר לפני עלות 

סליחות, מעיקר הדין מותר. המחמיר לא לטעום דבר מאכל השחר לאמירת סליחות ורוצה לטעום מיני מזונות לפני אמירת ה
 אפילו לפני עלות השחר, כדי לחוש לדברי הזוהר הקדוש, תבוא עליו ברכה.

אחרי שעלה השחר, אסור מן הדין לטעום כל דבר מאכל, מכיוון שאסור לאכול לפני תפילת שחרית. אבל לשתות תה או קפה 
שעלה עמוד השחר. מותר לשתות קפה עם מעט חלב, רק יאמר לפני כן את ברכות מותר אפילו לאחר  -אפילו עם סוכר

השחר. אפילו אדם, שלא טועם כלום וקם לאמירת סליחות, לדעת מרן עליו לברך את ברכות התורה קודם לכן. לדעת הרמ"א 
 ת התורה לפני הסליחות.מן הדין מותר לקרוא פסוקי תחנונים בלי ברכות התורה. מכל מקום המנהג הוא להקדים את ברכו

 
 

 

בבית חינוך לבנות היתה קבוצה גדולה של בנות שכולן ב"ה התחתנו. אולם אף אחת מהן לא זכתה להיפקד בזרע של קיימא. 
פעם אחת כולן נפגשו יחד. הן שוחחו ביניהן וניסו להבין מה יכולה להיות הסיבה שמתוך כיתה שלימה אף אחת לא זכתה 

 בר קיימא. -לזרע

אחת הבנות לפתע נזכרה במקרה שהיה בבית הספר: הבנות הלשינו על אחת המורות בפני המנהלת שאינה רצויה ויש 
לפטר אותה ולהביא אחרת במקומה. אחרי שכל הקבוצה פנתה למנהלת, היא פיטרה את אותה המורה מבית הספר. הן 

 שהרי לכולן היה יד בדבר. הגיעו למסקנה שזו הסיבה לסבל שלהן ועליהן ללכת לבקש את מחילתה, 

הן פנו לאותה מורה שפוטרה וביקשו ממנה את סליחתה. היא אמרה להן שהיא נפגעה קשות מכך שאיבדה את פרנסתה. 
היא סיפרה כי בעקבות כך גם ערכה ירד בעיני בעלה שהחשיבה כבלתי מוצלחת. היתה לה הקפדה גדולה עליהן. הן ביקשו 

וכן נתנו לה סכום הגון. לאחר מכן, אותה מורה הסכימה למחול להן בלב שלם. כל הבנות את מחילתה וניסו לפייס אותה 
 נפקדו בזרע של קיימא לאחר זמן קצר.

 
 
 

 

 א'ֵחֶלק  - ְסִליחֹות -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 הּוְמִחילָ ה ְּפִגיעָ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

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

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

 
PnineEH@gmail.com 

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

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



 

 

נולד בעיירה אוסטרולנקה שבפולין. מצעירותו שם דגש על  -הגאון הרב יעקב אריה ניימן זצ"ל
ענייני מוסר ועבודת ה'. למד בישיבת לומז'ה במשך שלוש עשרה שנים. כשלמד בישיבה יסד 'ועד' 
מיוחד של קבוצת תלמידים לשם התבוננות מוסרית והתעלות בעבודת ה' וביראת שמיים. בשנת 

עבר ללידא. הוא הקים שם ביוזמת הגאונים מרן ה'חפץ חיים' ומרן הרב חיים  )1923(ה'תרפ"ג 
. עמד לצידו הגאון (ע"ש ספרו של רבי ישראל מסלנט)עוזר גרודזנסקי ישיבה קטנה בשם 'אור ישראל' 

עשרה שנים ושימש -עמד בראשות הישיבה במשך שתים(נספה בשואה). ר' מרדכי שמוקלר הי"ד 
 נהל האחראי על אחזקת הישיבה. גם כמשגיח וכמ

 

היה מקורב מאוד למרן ה'חפץ חיים'. כאשר הגיע לביתו בראדין, מרן ה'חפץ חיים' היה מסדר 
עלה לארץ והתיישב בפתח תקווה. בתחילת ) 1935(בעצמו את סידורי האירוח. בשנת ה'תרצ"ה 

אל'. הישיבה שכנה יסד עם הגאון ר' שלמה קרובקה ישיבה בשם 'אור ישר) 1943(שנת ה'תש"ד 
הונחה אבן פינה למבנה ) 1949(בהתחלה זמנית בבתי כנסת שונים בעיר. בשנת ה'תש"ט 

הישיבה. עם השנים הישיבה הפכה לאחד ממוסדות התורה המרכזיים בישוב החדש. בין בוגריה 
תוח נמנים עשרות ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור בולטים. נודע ביחסו האבהי לתלמידיו. נהג לפ

הקים את הישיבה הגדולה  )1982(את שיחותיו בישיבה במילים: "ָּבנָי היקרים". בשנת ה'תשמ"ב 
תקווה. לאחר -. ציונו בבית העלמין סגולה בפתח)1983(א' אלול ה'תשמ"ג -'אור ישראל'. נפטר ב

 פטירתו נקרא הרחוב שבו שוכנת הישיבה על שמו.
 

הגאונים ר' יחיאל  מרבותיו:(בת הרה"ג ר' משה גרודזינסקי). מרת מרים  אשתו:ר' אברהם.  אביו:
הגאונים ר' מרדכי צוקרמן, ר' ראובן יוסף גרשונוביץ,  מתלמידיו:מרדכי גורדון, ר' משה רוזנשטיין. 

 -דרכי מוסר• מספריו:(נישאה לרה"ג ר' יוסף רוזובסקי). מרת אסתר  בתו:ר' יחיאל מיכל שטרן. 
 על הש"ס. -פרי יעקב•מאמרי מוסר 

גאון רבי יחיאל מיכל שטרן (רבה של שכונת 'עזרת תורה' בירושלים) סיפר סיפור מאלף על תוכחה שפעלה ה
מתקופת לימודיו בפתח תקווה בישיבת 'אור ישראל' בראשותו של רבי  את פעולתה. סיפור זה הוא

תקווה ולהתרים שם את הציבור לטובת -ניימן זצ"ל: לרב ניימן היה מנהג קבוע ללכת בכל יום למנחה וערבית בבית הכנסת הגדול בפתחיעקב 
הישיבה. כל יום היה לוקח איתו בחור אחד מבני הישיבה, כדי שיראו כמה קשה להשיג את הכסף, וידעו לייקר את ממון הישיבה. באחד 

 ת אליו. כשסיימנו לאסוף כסף התחלנו לצעוד חזרה לישיבה. הימים הגיע תורי להתלוו
 

כך גודל יצרו. הבנתי מיד  -בדרך הבחנתי בחבר שלי. מדובר בחבר שישן איתי באותו חדר בפנימיה. בחור בעל כישרון חזק, אך כגודל כישוריו 
כשהתקרבנו … יר לי סימן מרחוק, כאומר 'לא אכפת לי'שהוא מתכוון לעשות שטויות. ניסיתי לסמן לו שיברח, כי הרב ניימן פה. אך הוא החז

 הרב ניימן פנה אליו ושאל: "לאן אתה הולך?" 
 

הבחור השיב בלי להניד עפעף ונקב במחוז חפצו, מקום שהוא 'בל יראה' בשביל יהודי שומר תורה ומצוות. הרב ניימן הביט בו ממושכות 
". הבחור החציף ואחרי זה תלך -אגיד לאמא שלך? תחזור לישיבה, קח סוודר  כן, אבל למה בלי סוודר? אם אתה תתקרר, מהואמר: "

 ".…אם אחזור לישיבה לקחת סוודר, אני אאחרפניו ואמר: "
 

". לבחור לא נותרה ברירה. הוא אני יודע שיש גם הצגה שניה. תחזור ותקח סוודר ואחר כך תלךהרב ניימן התקרב אליו ולחש לו באוזן: "
הבחור, כאמור, היה בעל … והלך איתנו לישיבה. הייתי משוכנע שבדרך הרב 'ירביץ' בו מוסר, אך לא. הרב דיבר איתו בלימודהסתובב חזרה 

 כישרון גדול והשיחה התנהלה באופן הטוב ביותר.
 

מיד התפרצתי:  ". הבחור הלך לקחת סוודר. ברגע שהבחור יצא מטווח ראייתי,לך לחדר, קח סוודר ותלךכשהגענו לישיבה הרב אמר: "
כמה שנים אתה כבר ראש "הרב, למה עושים כך? איך מרשים לו ללכת? במקום שהרב יתן לו סטירה ויעצור אותו". הרב שאל אותי: "

 ".ישיבה?! דע לך שאני כבר יותר מארבעים שנה ראש ישיבה. האמן לי שאני יודע מה אני עושה
 

רק כעת הוא קלט איזה שטות עשה. "שטרן, קום", הוא טלטל אותי משנתי. "תגיד, מה עשרה בלילה חברי חזר לחדר. -הלכתי לישון. בשתים
תאכל את מה אעשה? הסתבכתי לגמרי. אני משוגע לחלוטין, מה עשיתי?!". "מה אתה רוצה ממני? למה אתה מעיר אותי?", השבתי לו, "

 וחזרתי לישון."… שבישלת
 

עוד מעט יבואו. אוי … בבוקר אחרי התפילה, הרב ניימן ניגש למשגיח לדבר איתו. חברי התחיל לרעוד ולחש לי: "תסתכל, הם מדברים עלי
הלכנו לאכול ארוחת בוקר, נכנסנו לבית המדרש והתחלנו … ואבוי, מי יודע מה הם יעשו לי!". השיחה הסתיימה ואף אחד לא ניגש לדבר איתו

 ללמוד. 
 

ע ה'סדר' חברי שמע מאחור את צעדיו של הרב ניימן. הוא נתן לי מכה בצלעות ואמר: "אתה שומע את הצעדים הללו? זה הסוף שלי, באמצ
" והמשיך לדבר איתו בלימוד, בלי שום מילה על מה שהיה. כשהלך, הבחור נו, מה חידשת?הרב ניימן ניגש אליו ישירות: "…". הנה זה בא

מכינים לי? הם בטח מחכים, שרבי יוסף רוזובסקי יגיע". הרב יוסף הגיע. השיעור התנהל כרגיל ושום מילה לא  אמר לי: "מי יודע מה הם
 נאמרה על מה שהיה.

 

 אחרי הצהריים אותו בחור קרא לי ואמר: "שטרן, אני לא מסוגל יותר. אני מרגיש שאני 'עומד להתפוצץ'. אני מוכרח לבקש סליחה מהרב ניימן.
ד איתי, אולי נכנס אליו ביחד?". נכנסנו יחד לרב. חברי פרץ בבכי. הרב ניימן אמר: "בני יקירי, אבא שלך עובד במע"צ בסלילת אתה היית ביח

 . "כבישים. הוא עובד ב'חמסינים' הגדולים ביותר בקושי רב
 

ין לך רחמים על אבא?! בפרט שאתה הוא מקבל חמש לירות בסוף החודש. מתוך זה הוא משלם לי לירה, כדי שאני אחנך ואחזיק אותך. א"
". הבחור לא היה אמור לי, אין בליבך רחמים?!… הילד הבכור מתוך תשעה ילדים בבית. ברור שאם אתה תתקלקל חלילה, כולם ילכו אחריך

 זקוק ליותר מכך כדי לחולל מהפך בעצמו. (מעובד מתוך 'להתעדן באהבתך')

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ַניְיָמן זצ"לַהָּגאֹון ָהַרב יֲַעקֹב ַאְריֵה  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  



 

 

  
 

 

הוא השמיע מילות גנאי חמורות מאוד כנגד האב"ד "
הנוכחים היו המומים לשמוע את דבריו. חלק  וזלזל בו.

-מהם גם ניגשו אליו וביקשו להרגיע אותו ולהוציאו מבית
 הדין".

 

"הוא סירב להירגע והמשיך לגדף את האב"ד. רק אחרי 
לרטון הדין כשהוא ממשיך -דקות ארוכות הוא יצא מבית

 כנגד הגאון הגדול הרב שלמה שמשון קרליץ זצ"ל".
 

"מספר ימים לאחר מכן חלה. הוא הסתבך בחוליו עד 
עכשיו. הוא מרותק למיטת חוליו כבר במשך שנים רבות ויד 

 הרופאים קצרה מלהושיע".
 

"מיד כששמעתי את הדברים הייתי מזועזע. הרי מובא 
ה תלמידי כל המבזבגמרא: 'אמר רב יהודה אמר רב: '

 . אין לו רפואה למכתו' -חכמים
 

לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי הרמב"ם כתב: '
זה המבזה  -אפיקורס'. מהמשנה אף למדנו 'חכמים

 ואין לו ל"ע חלק לעולם הבא!'.". תלמידי חכמים'
 

"חומרת העוון של ביזוי תלמידי חכמים היא עצומה. גם 
ורה אם ביזו אותו לאותו חכם אסור למחול על כבוד הת

 -בפרסיה. כל מי ששומע ביזיון תלמידי חכמים ולא מוחה
 עתיד לתת את הדין על כך!". 

 

"צריך לאסוף עשרה אנשים ולגשת במהירות לציונו של 
הצדיק הרב שלמה שמשון קרליץ זצוק"ל ולבקש עבור 

 מיודענו מחילה, סליחה וכפרה על הביזיונות".
 

בית העלמין פוניבז' בבני "אספנו עשרה אנשים ונסענו ל
ברק. התחלנו לומר תהילים ולאחר מכן השתטחנו על הציון 
של הגאון. ביקשנו בדמעות ובבכיות כי ימחל לאותו יהודי 
שעובר צער ויסורים נוראיים וקשים. סיימנו את בקשת 

 המחילה ופנינו חזרה כל אחד למעונו". 
 

למרבה הפלא, כבר למחרת הורגש שיפור עצום אצל "
מיודענו שחולה כבר שנים רבות. מצבו הגופני השתפר 
מיום ליום. לאחר מספר שבועות בודדים בלבד הוא קם 

 ".ממיטת חוליו שבה היה נתון במשך מספר שנים!
 

הרופאים היו המומים. הם הגדירו את מיודענו כ'נס "
רפואי'. זה מקרה חסר תקדים ברפואה, שגוף לאחר 

 " ת עצמו'.שנים של דעיכה הצליח 'לרפא א
 

בס"ד מצבו השתפר מאוד וכיום הוא חזר ללמוד "
הרב מנחם סיים את הסיפור וחתם את דבריו: ". בכולל

אני מספר את הסיפור המזעזע הזה ברבים, בכל "
הזדמנות, כדי שיזהרו בדיבור ובמיוחד שלא יפגעו 
חלילה בכבוד תלמידי חכמים, שעונשו חמור ביותר 

 ".בעולם הזה ובבא!

סליחות החל מראש כידוע, הספרדים מתחילים באמירת 
חודש אלול. אולם בנוסף לאמירת סליחות עלינו לעשות 

 חשבון נפש ולראות האם חלילה לא פגענו בזולת.

הפגיעה בבין אדם לחבירו היא קשה ביותר. יתכן שהאדם 
סובל חלילה מבעיה כלשהי בגלל שפגע ביהודי אחר. לכן 
 עלינו למשמש ולפשפש במעשינו, לעשות חשבון נפש וכמובן

 לבקש מהשני סליחה אם חלילה פגענו בו.

לפנינו מעשה מופלא ביותר שסיפר מגיד המישרים, הרב 
מנחם שטיין שליט"א, על עניין זה: "כבר שנים רבות שאני 
ומשפחתי זוכים לטפל ולעזור ליהודי יקר הסובל מבעיות 

 רבות בגופו ל"ע". 

ם. "הוא סובל צער קשה וייסורים נוראיים וקשים במשך שני
הוא מרותק למיטה במשך חודשים שלמים ועובר טיפולים לא 
קלים. הרופאים שטיפלו בו הגדירו את מצבו כאחד הזקוק 

 לנס רפואי מכיוון שאין בידי הרפואה יכולת לעזור לו".

"באחד הימים, כששהיתי ליד מיטתו של אותו יהודי, אברך 
חמנו נכנס לבקר את החולה. לאחר שיצאנו מחדרו, דיברנו ורי

 על אותו יהודי. אותו אברך סיפר לפי תומו":

"דעו לכם כי אני מכיר היטב את החולה כבר שנים רבות. אני 
ראיתי כי מצבו הרפואי התחיל מיד לאחר דין תורה שהיה לו 
בענייני ממון בבית הדין בפתח תקווה. הוא חלה מספר ימים 
 ספורים לאחר מכן. מאז חלה הידרדרות רפואית במצבו עד

 עכשיו".

"נדרכתי כששמעתי את הדברים האלו. מכיוון שחששתי שאכן 
מצבו הבריאותי קשור לאותו דין תורה, שאלתי: 'תוכל 

 בבקשה לספר לי מה היה?'."

"האברך סיפר: 'לפני מספר שנים פרץ ויכוח בין החולה לבין 
אחד ממכיריו על סכום כסף מסוים. מכיוון שלא הצליחו להגיע 

-הם החליטו לפנות לבית דין הרבני בפתחלעמק השווה 
הדין יפסוק -תקווה. הם יציגו שם את טענותיהם ובית

 בעניינם"

הדין. האב"ד ששימש אז היה הגאון הרב -"הם ניגשו לבית
(שימש שנים רבות אב"ד ומח"ס שלמה שמשון קרליץ זצוק"ל" 

 'עטרת שלמה' ו'משפטי שלמה'). 

הדין. לאחר מכן -פני בית"היהודי שלנו הירצה את טענותיו ב
הוא נשאל מספר שאלות וענה עליהם. לאחר מכן, השני ענה 

 לשאלות שנשאל והציג את טענותיו".

הדין. לאחר דיון -"מרן הרב קרליץ ישב יחד עם חברי בית
בעניינו החליטו כי היהודי שלנו חייב בדין, ולכן עליו לשלם 

 . "לא נרגעלשני את הכסף. כששמע את פסק הדין, הוא זעם ו
 

 וְתֹוְצאֹוֶתיהָ  ְּבַתְלִמיד ָחָכםה ְּפִגיעָ 

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

אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
"ל צזיהשאול בן סילבר'        ע"ה   תופחה בתסעידה              יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל

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

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

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

    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה חל ע"ה                    שרה בת מורברי ר
שרה בת נרקיס ע"ה         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן   ה בת נעימה ע"ה                                                           אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'י

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""ראהראה""פרשת פרשת  
  .בואו חשבון]. ד, יב ["אלקיכם' לא תעשון כן לה"

                   ,  על ההערצה,על התנאים, סיפר על החוזים השמנים. כדורגלן צמרת.  עם כדורגלן שחזר בתשובהשוחחנו
                 . אבל משאיר את הנפש צחיחה, משכר לשעתו, אשווהכל מקסם . ןניצחועל בונוסי , על הכתבות המחמיאות

, במידותיו .הופך להיות אדם מושלם יותר ושלם יותר. מרחיב אופקיו, מעשיר נשמתו, עכשיו שוקד הוא על התורה
  ...לבחון את הנכדים על תלמודם, שומר שבת וואביו כה מאושר לראות. ביחסיו עם המשפחה והחברה, באופיו

  "?תהידרדראיך , ואתה" ...!"חדור אמונה ומורשת דורות! שורשי, מה זה דתי" ."?אביך דתי. "נושאל, "רגע"
                   , עם חצר משחקים גדולה, ושכן במבנה מרווח. שבית הספר החילוני היה קרוב לבית, בתמימות, וסיפר

, ומשם היתה הדרך סלולה, לכן נשלח לבית הספר הקרוב.  במבנה מיושןושכן, ובית הספר התורני היה מרוחק יותר
לא רצו שיהיו . למסורת, רצו לחברם למורשת. ובת ילדיהםטהרי רצו ב .עצוב כל כך ....למגינת לב ההורים
          ,ההורים שקלו שיקול... ובאותם ימים לא חגגה המתירנות ולא השתוללה האלימות. מנותקים ותלושים

. לאדם שצריך להגיע לחיפה? משל למה הדבר דומה, אבל.  ודאי שהקירבה ויופי המבנה מהווים שיקול.ושיקול נכון
, לעומת זאת, לבא.  ושלא נותרו בו אלא מקומות עמידה,יבוא לתחנה המרכזית וימצא שהאוטובוס לחיפה מיושן

? שום כך יתפתה לעלות עליוהאם מ. וגם המחיר זול יותר, ואפשר לנסוע בו בישיבה, האוטובוס לירושלים חדיש
  !לאן רצונו להגיע, הלא בראש ובראשונה חייב הוא לשאול עצמו מה היעד

החינוך החילוני פשוט אינו , מהבחינה הזו. ולחנכם טוב, לחנך את ילדינו: כהורים, כולנו יודעים מה היעד שלנו
  ...ות ידעאלא להקנ, לו הצהיר שאין תפקיד בית הספר לחנך"אם מנכ. נוסע לשום מקום

. להכרת מורשת, לדיבור מעודן, למבצעי חסד, מחנך למידות טובות, מחנך לכבד הורים .בית הספר התורני מחנך
               !שמחה ונחת, יש בו יופי נאצל, אבל יש בו אור. אין בו מתירנות, אין בו ניבול פה. או סמים, אין בו אלימות

. ואת הגלגל קשה יהיה לסובב אחרונית, ם חולפות ביעףהרי השני, המכריע, הורה שלא יערוך את השיקול העיקרי
  !כמה עלול יהיה להצטער, כשיראה שהבן מתרחק ומתנכר, ואז

... ל"ולשם כך אין צורך לנסוע כיום לחו. מדוע שלא ישא גויה. מה יקשור אותו לארץ, בן שלא חונך לכבד מסורת
  ...יהא עליהםמה , והנכדים. לכבדם, לשמוע לדעתם, מה יקשור אותו להוריו

                   . כיצד נהגת בו, איך שמרת אותו. פיקדון יקר, קיבלת נשמה. וההורה יידרש לתת דין וחשבון, ויום יבוא
, הלא כל התירוצים יתגמדו ויתפוגגו. למה לא שלח לחינוך תורני. מה ישיב לבית דין של מעלה, מה יענה במרום

  ?האם תהיה תשובה בפיו
, המתירנות, ההתנהגות.  הכל ייזקף לחובתו– והבנות – או של הבנים –של הבן כל מעשיו , וזה נורא כל כך, ואז

שיכולים אנו להרשות לעצמנו , האם לא די לנו בצרור שלנו. שלהם ושל ילדיהם, הזילזול והבוטות, המרד, הנטישה
  !לשאת על שיכמנו צרורות של דורות

' לא תעשון כן לה "–י עבודה זרה ולקעקע מזבחותם נצטווינו להחריב בת. מפסוק בפרשתנו? ומהיכן למדנו כל זאת
אלא שלא תעברו עבירות ויגרמו ? וכי תעלה על דעתך שישראל נותצים את המזבחות: אמר רבי ישמעאל". אלקיכם

. וחושב שיתבעוהו עליה בלבד, עובר עבירה, שאדם עושה מעשה, ולמדנו. עוונותיכם למקדש אבותיכם שייחרב
 אז לא רק !נזקף החורבן לחובתו, אם בעטיה חרב המקדש: ור דין וחשבון על תוצאותיהומתברר שהוא נתבע למס

  "...איכה "תכל מגיל. והגלות, ונפוחי הכפן, והרעב, גם המצור. החורבן
  !כמה תוצאות אומללות עלולות להיות לכך. מה ייזקף לחובתו בעטיו של רישום למקום שאינו הטוב ביותר

               , לדורותיהם, הן כל מצוותיהם של בנו ובתו, השולח לבית ספר תורני. פורענותומידה טובה מרובה ממידת 
  !לזכותו ולזכות רעייתו, ייזקפו לטובתו

האם נכתב בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה , הן בעוד כמה שבועות נעמוד לדין. יתר על כן
                   , ואם נהיה כנים עם עצמנו.  פשוטו כמשמעו, על הכףחכל עתידנו ועתיד משפחתינו מונ. וגזירות טובות

  ?אז מה הסיכוי. נזרה על הכף הימנית כדי להכריעהיש בכח אבק המצוות ש
            –" וילכו ויעשו: "נאמר, כשנצטוו בני ישראל לקחת צאן למצות הפסח. י"מצאנוה בדברי רש, יש, עצה נפלאה
, מכיוון שקיבלו עליהם, אלא. "ד הקריבו"ובי, ורק בעשור לחודש לקחו, והלא בראש חודש נצטוו, וכי כבר עשו

  "!מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו
 לא ימתינו במרום עד שצאצאינו יישמו את הדברים שלמדו בחינוך –וכזה המבט , ואם כך הוא משפט שמים

ל כדי לזקוף כ, ויחנכו דורות לאורה, ויקימו בתים על אדני התורה, עד שיקיימו את המצוות בפועל, התורני
               , אלא ברגע שרשמום. מעשיהם לדורותם לזכות ההורים שכיוונום לחינוך הנפלא וחינוכם לתורה ולמצוות

, וזכות כל המצוות שהצאצאים יקיימו כל ימיהם, "מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו, מכיוון שקיבלו עליהם"
טובה , נחילם חיי אורה ושמחהולה. להטותם לתחייה, ייזקפו כבר ביום הדין הקרוב לזכות הוריהם, ולדורותיהם

  ).מעיין השבוע( !ישועה ורחמים, למילוי כל משאלותיהם במידה טובה, הוברכ

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

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

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



  .המודרני" מולך"ה]. לא, יב ["גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהםם"
בן לעבודה זרה של הכוונה היא כמו. אמרה התורה על עובדי האלילים, "גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם"
פניו פני עגל , היה שם פסל מתכת חלול". עמק המצלבה"הידוע כיום כ, למרגלות ירושלים, שהיתה בגיא בן הינום" מולך"ה

האב היה מניח . היו כגחלת מלובנתהיו מסיקים בתוכו אש עד שהמתכת היתה מתלהטת וידי הפסל . והוא מושיט ידיו קדימה
וכולם היו מברכים את , מסביב היו מרעישים תופים כדי להחריש את זעקות הקרבן המסכן, את ילדו האומלל על כפות הפסל

  "...מולך"על שזכה להקריב את בנו ל, "מזל טוב"האב בברכת 
הוא נחלת ההיסטוריה " מולך"שה, סבורים אנוכ". שעקר עבודה זרה מארצנו' ברוך ה: "שאפשר לברך בשמחה, כמדומים אנו

  ...עדיין מצויות בקירבנו" מולך"כמה מתופעות ה. אך לא לגמרי, זה נכון. הרחוקה והנשכחת
              : ומודיעים לאב, הכמרים היו מופיעים בבית המשפחה ":מולך"ל מספרים לנו כיצד היתה מתבצעת ההתרמה ל"חז

  " לאחד מילדיךהיא משתוקקת. העבודה זרה תובעת ממך קרבן"
, משה ויעקב: והוא מתחיל לערוך חשבון, ה בניםיש לו שיש. השאלה היא רק איזה. האב מבין שהוא נדרש להקריב ילד

          ? אתם יודעים מה. אי אפשר לוותר עליהם, אמנון ודוד עוסקים במסחר. המשפחה צריכה אותם. עובדים בשדה, הגדולים
  ...קחו אותו, וד תורההוא לומד בתלמ, שרוליק, יש לי בן זקונים
רק את הילד הרך שלומד את ,  מכל הילדים שיש לך לא מצאת את מי לתת–אמר הקדוש ברוך הוא : והמדרש מסיים

  ...?תורתי
 ).יחזקאל טז (!" ותתנים בהעביר אותם להם–ותשחטי את בני !  ותזבחים להם–ותקחי את בנייך אשר ילדת לי : "זהו שנאמר
  !!!נורא ואיום
              . כמובן שאין המדובר במסירת ילדים לשריפה, לא? האין רבים מאיתנו פועלים כמו אותו אב, ו ונחשבאבל בוא

יש שעות שמוקדשות לעבודה . למנוחה ולשינה, לשתיה, יש לנו שעות שמוקדשות לאכילה .המדובר הוא בסדר יומינו
  .שיעור תורהלתפילה ול. ויש שעה אחת קטנה ביום שמוקדשת לבוראינו יתברך שמו, ולמלאכה

            , ואנו יושבים. לסדר איזה עניין, לארח, ר מכריםלבק. קורה שאנחנו צריכים להקדיש שעה כדי לבצע איזו משימה, והנה
                     .  לא?על שעת עבודה ,על שעת מנוחה, האם נוותר על שעת האוכל. וחושבים איזה שעה להקציב, כמו אותו אב
  ...על השעה של השיעור, על מה מוותרים

  ...?רק על השעה שלי, לא מצאת על מה לוותר, מכל השעות שיש לך: וך הוא שואלוהקדוש בר
 שמים עלו, גלים גבוהים טילטלו את האניה כקליפת אגוז. והתחוללה סערה, ליהודי שנסע באניה, משל למה הדבר דומה

כדי שהאניה תוכל לצוף , תשליכו את המשאות הכבדים לים, רבותי: "קרא הקברניט. והאניה חישבה להשבר, וירדו תהומות
                     . מזוודות גדושות בציוד, היו לו ארגזים מלאי סחורה. כל אשר לאיש יתן בעד נפשו, ואמנם!" ולא תצלול לתהומות

  ?אולי די יהיה לזרוק רק קצת, כדאי להשליך דבר אחרי דבר. אבל אסור לפעול בחיפזון
הוא משליך מעל הסיפון את תיק . והיהודי מנסה, ש גדולהגלים גבוהים כהרים ומשתברים בקול רע, אבודה, האניה חורקת

  ...העיקר שהסחורה תשאר. אולי זה יספיק. הטלית והתפילין
                     . א נשליך בראשונה את שעת השיעור ל!והוא שיציל אותנו, תיק הטלית והתפילין אינו כבד !לא נהיה כאותו יהודי

  ).מעיין השבוע ("!מולך"לא נהיה כעובדי ה

  ]. כב, יד[ "עשר תעשר"
 .)מדרש תנחומא(רמז למפרשי ימים להפריש אחד מן עשרה לעמלי תורה . עשר בשביל שתתעשר

 עבור ושמנהגו לתת את כל תרומותי,  על גביר גדול אמריקאי המתגורר ברמת גן,א"סיפר הגאון רבי חזקיהו משקובסקי שליט
 על מנת לבקש  הגיע לביתו של אותו גביר,ל"זצ יוסף גולדנטל ירבהגאון  אופקים ת ישיב ראש. הקדושהתורההחזקת לימוד ה

   .תמיכה כספית עבור הישיבה הקדושה
שבעקבותיה אולי ,  שאלה אישיתתהנני יודע שאני שואל אותך כע: "מר לו יוסף גולדנטל ואביפנה אליו ר, כשנכנס אל הגביר

כיצד זכית לכך שיש לך כזאת הערכה , גדול רצוני לדעת, ל פי כןעאבל אף . קבל ממךלתכעס ואפסיד את כל התרומה שיכולתי 
  "?לתורה ורק לתורה
ִ זה זמן רב , אני שמח על ששאלת: "השיב לו הגביר ית ִ ּפ ִ ּצ ֶ , ל דאגה א-  לתרומתי עבור הישיבהאשרוב.  כך למישהוי לספר עלׁש

  :  עובדאהוכך הו. לא רק שלא הפסדת אלא עוד אכפיל לך את התרומה
 אך שעת בואי היתה אחר שסיימו .אחר טלטולים הגעתי לישיבה רעב ועייף. ילד הייתי כשאימי שלחה אותי ללמוד בוילנא"

לבסוף . פרצתי בבכי ורחמיו נכמרו עלי.  האוכלחות והוא אמר שנגמר כלפניתי לאחראי על הארו. לאכול ארוחת הצהריים
היא מבקשת תמיד ,  הרבה ילדיםבעלתו, אלמנה דלת אמצעים,  אישה אחתבקרבת מקום דרה, תשמע: "פנה אלי ואמר

אם ש,  לךדעאך ,  תנסה ללכת לשם.אין שם מה לאכולמן הסתם  כי ,מעולם לא שלחנו. ל בביתהושנשלח אליה בחורים לאכ
  . "ולכן הזהר שלא לאכול הרבה, מפיתם של יתומים אתה אוכל -  היא תתן לך דבר מאכל

. בדרך בכיתי פי כמה,  נוסף על בכיי שבכיתי עד עכשיו. לשםהחלטתי ללכת. הרעב הציק לי וברירה אחרת לא נותרה לי
וכבר עמדו להקת ילדים קטנים המכריזים על , עבר רגע. "תלמיד חכם הגיע, אמא": דפקתי על הדלת וילד קטן פתח והכריז

  . התבוננתי וראיתי שאין הכוונה אלא אליי. חשבתי שאולי אינני היחיד ומתכוונים למישהו אחר. 'תלמיד חכם'בואו של ה
ות עם כניסתי ראיתי על השולחן צלח. תכף באה האמא והחלה להפליג בדברים על הזכות שנפלה בחלקם לארח תלמיד חכם

מי מהילדים ": העמידה במרכז השולחן וקראה,  האלמנה צלחת ריקההאםלקחה , כמספר הסועדים ומעט אוכל בכל צלחת
כמעט הצלחות שמסביב עמדו  -  המצבך תכף ומיד התהפ".!יניח בתוך הצלחת, שרוצה שהתלמיד חכם יאכל מהאוכל שלו

  ... וגדושהריקות והצלחת במרכז מלאה
... לאכוללא נתן  ליבי אבל, הייתי רעב מאוד "...היא שלי - זוהחתיכה מהתאכל ": לד מושך בי ואומרוכל י, התחלתי לאכול

   "...?לישמדוע אינך אוכל את האוכל  "- ולהתייפח  התחילו לבכותואז הם
  . לא שלחוני לשם יותראותו היום מ.כשאינם מפסיקים מלברכני, האלמנההיתומים וכשיצאתי מביתם ליוו אותי 

ואת וילדיה אך את האלמנה ההיא ,  לבסוף אחרי גלגולים הגעתי לאמריקה.תיים פרצה מלחמת העולם וחזרתי הביתהבינ
. הביאה לכל המיליונים שנתתי למוסדות תורה, אותה ארוחה החקוקה בליבי פנימה.  אינני יכול לשכוח,םאהבת התורה שלה

  .)אחת שאלתי( "!ם הואשלה -שלי .  האלמנה ויתומיה שלםהכל מכוח
 ,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 
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.052-7620219

. "ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך" 

"ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ְּבַאְרְצָך ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך 
. נֵֹתן ָלְך ֹלא ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון" 

. "ֹלא ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון" 
  

:  

     

"ִהָּׁשֶמר ְלָך... ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְוֹלא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך 
. ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא" 

.
 

.

3ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך 
. ה' ֱאֹלֶקיָך3 

:  

:  

. "ְוָׂשַמְחָּת... ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך" 

435



  

קייאקים בנחל החצבני... מה צריך לדעת לפני תחילת השייט?

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

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

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882



      

 

   

  

 

  

  

  
 
 
 

   
 

 

 העלון לעלוי נשמת:
 אברהםבכור חי בן בטי, 

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

מיכאל בן שרה, 
אלכסנדר בן מרי, 

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

יוסף בן חנה, מנחם 
שלום בן שמחה, חים בן 

 -תמרה בת יעקב , אסתר
 .תנצב"ה

ולהבדיל בין החיים 
העלון לרפואת: למתים,

טוב -משה בן מזל
פורטונה, משה בן מנדל, 

נפתלי בן דבורה, 
צביה בת ה סביטלנ

 –,ברכה, מרי בת חנה
בתוך שאר חולי עמו 

שראל ישראל

 ִלְפֵני ֶׁשָּבא ִּביהּוִדי ַמֲעֶׂשה (כח, סד) "ַתְלֶוּנּו לֹא ְוַאָּתה ַיְלְו "הּוא
 הּוא ְמַבֵּקׁש: ְּבִפיו ּוַבָּקָׁשה, ִמָּטאְלָנא ַהַּמִּגיד, ַהָּקדֹוׁש ַהַּצִּדיק

 ִהִּגיׁש. ְּגדֹוָלה ְלַהְלָוָאה הּוא ָזקּוק ָּכ ּוְלֵׁשם, ִעְסקֹו ֶאת ְלַהְרִחיב
 ִנְכָּבִדים ִּבְסכּוִמים ַהְלָואֹות ַהַּמֲעִניק ַּבְנָקִאי ְלמֹוָסד ַּבָּקָׁשה

 ּוְביִַּציבּות ַהַהְלָוָאה ְּבַהְחָזַרת הּוא ֶׁשָּבטּוחַ  ִּבְתַנאי ,נֹוִחים ּוִבְתָנִאים
. ֵאיָתן ֶׁשַּמָּצבֹו ְלַוֵּדא, ִעְסקֹו ְּבִעְנַין ְּבִדיָקה ֶנֱעֶרֶכת ַעָּתה. קָהֵעסֶ 

 .ְּתֻאַּׁשר ְוַהַהְלָוָאה, ְלטֹוָבה ֶׁשִּיְתַרְּׁשמּו ָהַרִּבי ִּבְרַּכת ֶאת הּוא ְמַבֵּקׁש
 .ְׁשִתיָקה ְוִהְׂשָּתְרָרה, ְּדָבָריו ְלַהְרצֹות ִסֵּים    
 :ַהַּבָּקָׁשה ַעל ְוָחַזר ַהַּצִּדיק ֶאל ִנְרַּכן, ַהְּׁשִתיָקה ִמֶּׁשִהְתַמְּׁשָכה     

 "!ַהַהְלָוָאה ֶאת ֶׁשֲאַקֵּבל ְיָבְרֵכִני, ַרִּבי"
 ִנְזַהְרִּתי ֵמעֹוִדי: "ְוָאַמר ַנֲעָנה, ִנְרַמז לאֹ  ֶׁשָהִאיׁש ַהַּצִּדיק ָרָאה     

 ."ִּבְלַבד ְּבָרכֹות ְלַהֲעִניק ֲאִני מּוָכן. ְיהּוִדי ׁשּום ְלַקֵּלל ֶׁשּלאֹ 
 ."ָחַפְצִּתי ִּבְבָרָכה, "ַהָּלה ִנְרַעׁש", ַרִּבי, ַוַּדאי     "
 ְקָלָלה !ְמַקֵּלל ֵאיִני ַוֲאִני, "ָהַרִּבי ִהְבִהיר", ָחַפְצּתָ  ִּבְקָלָלה ִּכי, לאֹ      "

 ִאם"! ַתְלֶוּנּו לאֹ  ְוַאָּתה, ַיְלְו הּוא: "ַהּנֹוָרָאה ַּבּתֹוֵכָחה ִהיא ְמֹפֶרֶׁשת
י 'ה ִּכי: "ַּבּתֹוָרה ִהיא ֲאמּוָרה ֲהלאֹ , ָחַפְצּתָ  ִּבְבָרָכה  ֵּבַרְכ ֱאלֹקֶ
 לאֹ  ְוַאָּתה, ַרִּבים ּגֹוִים )ְּכָסִפים ַּתְלֶוה( ְוַהֲעַבְטּתָ , ָל ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר
 ..."!ַתֲעֹבט

 ְּבקֹול ֵאָליו ָּפָנה ְוַהַּצִּדיק, ַנְפׁשֹו ֶאת ָיַדע לאֹ , ָנבֹו ָהִאיׁש ָעַמד     
 ַהְּבָרָכה ֶׁשִּתְׁשֶרה ַּבֵּקׁש: ַאְּדַרָּבהָ ,  חָפץֵ  ַאָּתה ִּבְבָרָכה ִאם: "ְמַפֵּיס

 ְנִטיַלת ְּבָלא ִעְסֶק ֶאת ְלַהְגִּדיל ִּביָכְלְּת ְוֶׁשִּיְהֶיה ָ,ַּבֲעָסֶקי
 .ַהְלָואֹות

, ַהֹהֶוה ֲעבּור ֶהָעִתיד ִׁשְעּבּוד. ַהּתֹוֵכָחה ִמן ֵהן ְקָלָלה - ַהַהְלָואֹות     
 .)ז-כב (ִמְׁשֵלי!" ַמְלֶוה ְלִאיׁש לֹוֶוה ְוֶעֶבד

 ַהְדָרכֹות ְרִׁשיַמת ִנְדְּפָסה )'כ ִאֶּגֶרת' א ֵחֶלק(" ִאיׁש ֲחזֹון"הַ  ְּבִאְּגרֹות    
 ֶאת, וְּמלֹואֹו עֹוָלם ָּכַלל ָּבֶהן, ְּבִמְסָּפר ֵׁשׁש ,ְיִׁשיָבה ְלֶבן ֶׁשָּכַתב

ֶׁשּלֹא ְמֹאד ְלִהָּזֵהר: ֵמֶהן ְוַאַחת. וְּלַהְצָלָחה ְלִהְתַעּלּות ַהַּמְפְּתחֹות

 !ָאָדם ִמּׁשּום ֶּכֶסף ְלַלוֹות
 ָהַעְבּדּות ָּתׁשּוב) ִמְנָיָנם(ּלְ  ָהַאְלַּפִים ֶׁשִּבְׁשנֹות ,ְּבַדְעּתֹו ֶהֱעָלּה ִמי    

 ַּבֲהמֹוֵני ְּבָפֶר ִיְרּדּו, ֵלב ְוַחְסֵרי נְֻקִׁשים ,ְמַעִּטים ַוֲאדֹוִנים, ִלְׂשרֹור
 .ִנְרָצִעים ֲעָבִדים

 ְּבֹעל ַצָּואָרם ְלַהְכִניס נֹוֲהִרים ֶׁשַהֲהמֹוִנים, הּוא ְוַהְמַזְעֵזעַ      
 ְלַחְברֹות ַלֲעָבִדים הֹוְפִכים. ַלְּנֻחְׁשַּתִים ַרְגֵליֶהם ַמִּגיִׁשים, ַהִּׁשְעּבּוד
 .ַהחֹוָבה ְלִיְתַרת ְמֻׁשְעָּבִדים ,ָהַאְׁשַראי

 ,ַמֲאָמץ ִּבְקָצת, ְלִהְתַנֵּתק ְיכֹוִלים ֶׁשֵהם, ִׁשְבָעַתִים ְונֹוָרא    
 ַלְּקִנּיֹות ַלְחֹס ,ַהּקֹוְדִמים ַהחֹובֹות ֶאת ְמַׁשְּלִמים: ְנחּוָׁשה ְּבַהְחָלָטה

 ִּכְבֵני ֵנֵל, ְוִלְדֹאג ְלִהָּלֵחץ ,ְּבִרִּבית, ַלַּבְנק ְלַׁשֵּלם ִּבְמקֹום. ַהָּבאֹות
 .ִּבְמזָֻּמִנים ִנְקֶנה, ְמָלִכים

 .ַּתְעּתּוִעים ַּכֲחזֹון ִנְׁשָמע ֶזה ֲהֵרי    
? ֶלָעִתיד ַלְחסךְֹ  ֶאְפָׁשר ִאם ֲאחֹוַרִּנית ְלַׁשֵּלם ָּתִמיד ָלָּמה? ַמּדּועַ     
הֹוָרהּו, ְלַעּמּוד ֶחֶבל ָקַׁשר ֶׁשַּמֲעִבידֹו ָּתם ְלאֹותֹו ָאנּו ּדֹוִמים ֵהן

, ָלַעּמּוד ָקׁשּור ַאָּתה, ֶזהּו: "לֹו ְוָאַמר, ְּבָידֹו ַהֵּׁשִני ַהָּקֶצה ֶאת ְלַהְחִזיק
 ..."ָּתזּוז ַאל
ָהְיָתה זֹו ֵמָרצֹון ֶׁשִהְׁשַּתְעְּבדּות ִנְרֶאה, ַּבָּדָבר ּוְכֶׁשִּנְתּבֹוֵנן    

, ֶחְׁשּבֹון ְּבִלי ַהְלָואֹות ְנִטיַלת: ֶׁשִעָּקָרּה, ַחִּיים ְלֶדֶר, עֹוָלם ְלַהְׁשָקַפת
 ׁשֹוֲאִבים :ַהַחִּיים ִׁשְטֵחי ּוְבָכל. ֶהָעִתיד ִׁשְעּבּוד ּתֹו ַּבֹהוֶה ַּפְזָרנּות
 ְמַזֲהִמים ַהְּתהֹום ֵמי ֶאת. ְלַהְמָלָחתֹו ְוגֹוְרִמים ִמְּבֵארֹות ֶיֶתר ְׁשִאיַבת

 ְלַהִּׂשיג ְּכֵדי. ַהִּבְטחֹוִני ְוַאף, ַהְּמִדיִני ַּבְּתחּום ָּכ. ְרִעיִלים ִּבְׁשָפִכים
, ְוָכ. ִחּיּוִנִּיים ְנָכִסים ִלְמֹסר מּוָכִנים, חֹוֵלף ָּכבֹוד אֹו ְזַמִּנית ְרִגיָעה

 ִמִּמְבֶנה הֹוִרים ְמֻסְנָוִרים ִלְפָעִמים :ַהִחּנּוִכי ַּבְּתחּום, ַרּבֹות ְּפָעִמים
 ְוׁשֹוְלִחים, ְמגּוֵריֶהם ִלְמקֹום ֵסֶפר ֵּבית ֶׁשל ִמִּקְרָבתֹו אֹו ָיַדִים ְרַחב
 ַהֶּנֶזק ַעל ֶׁשַּיְחְׁשבּו ִמְּבִלי, ַיְלֵדיֶהם ֶאת, ִמֹּכל ַהָּיָקר אֹוָצָרם ֶאת ְלָׁשם

 ְּבִהְסָּתֲאבּות ,ָהַאִּלימּות ְּבֶהֶלם ֶׁשִּיָּגֵרם ָלֶהם ַהְּטָוח ֲאֹר
 ַּתְחלּוֵאי ְּבָכל. ַּבהֹוִרים ְּבִזְלזּול, ִמְׁשַמַעת ֹעל ִּבְפִריַקת ,ַהַּמִּתיָרנּות

ֶׁשת ִמָּמֹסֶרת ַהְמנָֻּתק ַהִחּנּו  . ּוִממֹוֹרֶ
לאֹ  ִאם, ְלַמֲעֶׂשה, הּוא ּוַמה. ָקרֹוב ְּכָבר ַהִּדין יֹום. ֵאֵלינּו, ְוַעְכָׁשו    

 

ָרָתּה ֶׁשל ֲחזָ 
 ָהַעְבדּות

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
כדאי לקרוא בשלחן 

 שבת.
 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 

 ס"דבס"ד

 ַּבָּפָרָׁשה ְנקּוָדה

 265266ר: מספר: עלון 

 ְרֵאה: ָּפָרַׁשת
 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין

1 



, ֵמַהַּבְנק ַהְלָוָאה ֶׁשָּנַטל ְלָאָדם, ּדֹוֶמה ַהָּדָבר ְלָמה ָמָׁשל. ַהֵּפָרעֹון יֹום 
, ִנֵּצל ַהַהְלָוָאה ַּכְסֵּפי ֶאת. ִּדיָרתֹו ֶאת ְוִׁשְעֵּבד, ְּבַתְׁשלּוִמים ִהְתַחֵּיב

 ְלַנְּׁשלֹו? ּנֹוַתר ַמה. ִהְתַעֵּלם ֵמַהַהְתָראֹות. ָעַמד לאֹ  ַּבַּתְׁשלּוִמים
 .ִּבְלַבד ַעְצמֹו ֶאל? ִּבְטָענֹות ָלבֹוא יּוַכל ִמי ֶאל. ִּדיָרהֵמהַ 
 ָחַׁשב ִּכי, ָחִליָלה, ֲעֵבָרה ָעַבר ָאָדם? ֲאמּוִרים ַהְּדָבִרים ָמה ְּכַלֵּפי    

 ַעל ְלִׂשיָמן ַּבִּמְצוֹות ַיְרֶּבה. ַּבַּתְׁשלּוִמים יְַתִמיד ְלָפחֹות, ֶנֱהָנה. ֵלָהנֹות
 ּוְכָבר, ִמְתָקֵרב ַהּמֹוֵעד. ַהחֹוָבה ְמִׁשיַכת ֶאת ֶׁשְּיַאְּזנּו, ַהְּׁשִנָּיה ַהַּכף

 ְלַעֵּקל ְוַיְחִליטּו, ִיְתַעֵּלם ִאם. ַהְתָרעֹות ׁשֹוְלִחים. ַּבּׁשֹוָפר ּתֹוְקִעים
 !?ִּבְטָענֹות ָיבֹוא ִמי ֶאל, ֵנַדע ֶׁשּלאֹ , ְּבִריאּות אֹו, ְרכּוׁש ָחִליָלה

 ְמַנֵהל ֵיׁש, ָּכאן: ֶאָחד ְּבֶהְבֵּדל, ַהְּמִציאּות ְותֹוֵאם, ַהָּמָׁשל נֹוֵקב    
 ִּבְתַנאי, ַהחֹוב ֶאת ִלְמֹחק הּוא מּוָכן. ְלֵהיִטיב ְוָחֵפץ ֶחֶסד נֹוֶטה ַּבְנק
 ,ִיְׁשַּתְּדלּו. חֹוָבה ְלִיְתַרת עֹוד ִיָּכְנסּו ֶׁשּלאֹ  ֶנֱאָמָנה ֶׁשַּיְבִטיחּוהּו: ֶאָחד

 - ָּפִנים ָּכל ַעל
 ִויִסירֹו, ֶחְטאֹו ַהחֹוֵטא ֶׁשַּיֲעֹזב הּוא, ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ּוַמה    "

 ָעָליו ְוָיִעיד, ֶהָעָבר ַעל ְוִיְתָחֵרט, עֹוד ַיֲעֵׂשהּו ֶׁשּלאֹ  ְוַיְחִליט, ִמַּמְחַׁשְבּתֹו
 .)ב-ב ם ְּתׁשּוָבה"(ַרְמּבַ " ְלעֹוָלם ַהֵחְטא ְלֶזה ָיׁשּוב ֶׁשּלאֹ  ַּתֲעלּומֹות יֹוֵדעַ 
 ָּפִנים ֶהָאַרת ּוְבֵאיזֹו. ַהִּמְצוֹות ַרק ְוִנְׁשָארֹות, ַהחֹוב ִנְמָחק ְוָאז    

 )ַהָּׁשבּועַ  ַמְעָין(... ְזכּות ְּבִיְתַרת ֶׁשעֹוֵמד ִמי ִמְתַקֵּבל

 רכבו את שהחנה בעת וטרי חדש נהג היה, סיפורנו גיבור., ג הרב
 מהחניון לצאת וכשניסה, ירושלים משכונות באחת צפוף בחניון

 ברכב בעוצמה ונתקע, כיאות ההגה את לסובב הצליח לא –
, הרכב של' הבגאז מכסה נשבר הפגיעה מעוצמת. בחניה שחנה
 …ושמחה ששון, נמעך הפח, התנפצו פנסיו

 הוא, הרישיון את קיבל עתה זה הן. נפשו את ידע לא. ג הרב    
 …שכזו בתאונה הנהיגה חיי את להתחיל נעים לא, חדש כה נהג
 מגלה וכשהוא, הרכב בעל את מחפש, עבר לכל מביט הוא    

 נרגשת התנצלות רשם, מכיסו פתק הוציא, בסביבה לא שהוא
 על הפתק את והותיר, שלו הטלפון מספר את הוסיף ,ידו בכתב

 .כאלה במקרים כמקובל, הנפגע הרכב של הקדמית השמשה
 והאיש, שלו הסלולרי מכשיר צלצל בבוקר למחרת, כצפוי    

 מעומק התנצל. ג הרב. הנפגע הרכב כבעל הזדהה לקו מעבר
 ,הנזק גודל מה לבדוק, למוסך לסור הרכב מבעל וביקש, הלב
  בעלויותיו… לשאת מתחייב בוודאי והוא
 ולבו, מדבר סכום באיזה בדעתו העלה לא. ג שהרב אלא     

 וצר, במוסך הייתי: 'ביובש לו ובישר ,והתקשר שב כשהאיש נרעש
 יכול אתה מתי. שקלים 8000 היא התיקון עלות כי לבשרך לי

 '?לתיקון הרכב את להכניס שאוכל כדי הכסף את לי להעביר
 כגובה, עצום סכום זהו הן? שקלים 8000. צנח. ג הרב של לבו    

 מתמודדים איך, עולם של רבונו! הקבועה החודשית הכנסתו כל
 !?בכיס גדול כה חור עם, שכזה נזק עם
 :בנימוס הרכב לבעל השיב ואז, התאושש שניות כמה כעבור    

 את ואשלם – הנזק את עשיתי, להתחמק מתכוון אינני, נא ראה'
 התואיל. כרגע כסף לי שאין אלא, האחרון השקל עד, כולו

 בו המועד, לחודש העשירי עד התיקון ביצוע עם להמתין
, לתיקון הרכב את תכניס אז ורק, הבנק אל נכנסת משכורתי
 ?מיידית הנזק את לך לשלם כשאוכל

 לחסוך החל. ג והרב, שבועות כמה להמתין ניאות האיש    
 חגורת את להדק, הנדרש במינימום להתקיים מנסה ,מפתו

 כולה – משכורת לו אין הבא בחודש הן. המשפחתית התקציב
 כניסת יום, הגורלי היום הגיע !הנזק לתיקון משועבדת
רצון עת., ג הרב של ההולדת ביום זה היה – ובמקרה, המשכורת

לטפל מתכנן, שחרית לתפילת מביתו יוצא. ג הרב. שלו אישית
 על. מהתפילה שובו עם – הבוקר בשעות הבנקאית בהעברה

 הרי, הקרוב בחודש יתקיים מהיכן יודע מי, דאגה עננת שרויה פניו
 …להיעלם עומדת משכורתו כל
 בכל מכוון. נרגשת בתפילה ופותח הכנסת לבית נכנס הוא     

 בדמעות. משלו תפילה מוסיף – לכך המיועדים ובמקומות, מילה
 ,נוספת הכנסה, מהסבך מוצא מהבורא מבקש הוא ובתחנונים

פרנסה של חמצן לו שיעניק משהו, משמים עליו שייפול סכום
ישמור כי, עולם מבורא מבקש הוא נרגש בקול. הקרוב בחודש

 – בטובו כולו העולם את הזן, דבר להם יחסר שלא משפחתו על
 …לאכול מה להם יהיה החודש שגם., ג משפחת בני על ישמור

 מעיין, נפתח לבו כי חש הוא, ארוכה שעה ארכה תפילתו    
 ,הכנסת מבית שב מאוחרת בוקר בשעת רק. מאליו נבע דמעותיו

 .הרכב מבעל כולן, נענו שלא שיחות 10 הטלפון צג על גילה ואז
, ההעברה את היום לו עושה אני, להתחמק התכוונתי לא הן'     

 מטפל אני עכשיו, 'לעצמו רטן –?!' אחריי רודף הוא למה
 '!פעמים 10 זה בשביל להתקשר צריך לא, בהעברה

 כולו, לדבר יכול בקושי – והלה, הרכב לבעל מתקשר הוא     
פשר מה מבין אינו, מתבלבל. ג הרב המום…, נפעם, נרגש

 לשוחח כדי בסבלנות וממתין, מתנשף האיש מדוע, השתיקה
, יודע לא, אתה טוב איש אתה: 'צועק הרכב בעל ואז. בנחת אתו
 '…לך יש מזל איזה, אותך אוהב שבשמים אבא

 הלה אם מבין לא עדיין., ג הרב ניתר –?' קרה מה? קרה מה'    
 בעל לו מספר ואז. ציני או רציני הוא אם, רעות או טובות מבשר
 ערבי נהג בידי נהוג אגד אוטובוס נכנס כשעה לפני כי, הרכב
 מהחניה לצאת הצליח לא הוא וגם., ג הרב חנה בו חניון לאותו

 לא, לצאת בנסיונות סיבוביו במהלך, מסויים בשלב. בקלות
 אותו הפך, לחלוטין אותו מעך ופשוט, בפינה העומד ברכב הבחין

 …מרוסקות גרוטאות לערימת

רק להרים את 
 ...הקול

ת ִסּפּור  ְלַׁשַּבָ
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' ר, דוד' ר, ףסיו' ר, היעש' ר בוצנ טעמ יםסעוכו דאומ יםבזכואמ
 לש יהרעמ תחאב ענוצ ןלומ יתב לש חותפב השמ 'רו לארשי

 .יתרבה תצורא
 .דנליבלקבש זעלט תיבשי ןינבב הפרש הצרפ שדוחכ ינפל     

 ןעמל יםפסכ ףוסאב עיסל בודנתה, רהוט ןצור ךותמ, יםכרבאה
, לוכיש המכ דע יטרפה םיסכמ מורת םה. סרוהה ןינבה םוקיש
 םע הישגפ עובק םעפה. יםפסכ ףסאל תרוחא יםרעל סוט ףאו

. ותלכי ביטמכ םורתל לודשל ידכ, ידהוי רניוילמ, סקמ רטיסמ
 .הישגפה תא רניוילמה לטיב, ירעל םיעגה םע םלאו

 יבר יעגה הנהו, ןלומה יתב חתפב השמחה דומע יםזגורמ     
 אב , זו יתבגמב ףתתשה אלש, היבשיה אשר. יןקצרוסו ךרוב
 .תרוצק לאש?" הרק המ. "ירבגה םע שגפהל ידכ דחוימ ןפואב

 דבכנ םכוס נופסכמ אנוצהו םגו םיתעש ןירוואב נוסטש רחא"     
 לא", נותא שגפיהל לכיו לא יכ, סקמ רטיסמ יעדהו ,היעסנה רבוע
 .רועצ תא ירתסהל השמ' ר היה לכוי

, נוזבזב ףסכו ןמז הברה ךכ לכ, "דוד' ר יורחא הרחה", ןכ"     
 "!םיקר בושל ינולע התעו

 ןפולטל שגנ, עגר בשח, יםרבדה תא עמש יןקצרוסו ברה     
 סקמ רטיסמש השקב יראשהו רניוילמה לש יתובל גיח, ירובצה
 תא היאלפה ךרוב יבר לש תוולש .ןלומה יתבל יולא רשקתי

 ךרוב שדוקה! "עגור הכ ברה ולאו, תרעסו התיה םחרו. יםכרבאה
 נוחנא. תפסנו תלודתשה תושעל נותליכב יןא. "ךרוב יבר ירבסה
".ךרבתי יודיב – תאוצותה. תלודתשה, יםשעמ נותאמ שקבמ אהו

נוחנא. ולש תא השעי אהו ךרוב שדוקה התעו, נולש תא ינושע
 ."רחא םקוממ יעגת העושיה ילאו, דחא םקומב יםלדתשמ

 איגסב יושודח תא תצורהל לחהו דויבש ארמגה תא חתפ דימ     
 .היבשיב הדמלנש

 תא חכשל וסנ, םבר לש תודמתהמ יםמהדנה יםכרבאה     
םברו םאשר עוקשו, הז םקומל עולקנ ןיהתבוקעבש תובסנה
 .דומלב

 .ירבגה היה, וקה לש ינשה רובעמ. ןפולטה לצלצ עתפל     
 םע אןכל אנוב, "יןקצרוסו ברה רמא", סקמ רטיסמ, לוה"     

קוזנ ןינבה. נותיבשי רבוע יםפסכ סףאל ידכ יםכרבא תחלשמ
 ."הפרש בקע

 יוה םאה" ,סקמ רטיסמ ןינעתה?" הפרשה הצרפ דיצכ"     
 "?שפנב תיעוגפ

 לכאו אל. דומלה עצמאב ושכע ינא, "ברה עוטק", היחלס"     
 ."היחשב יךראהל

ונמזמ לטבמ אל ברה, "רניוילמה לעפתה!" ןמאי אל! ןמאי אל"     
 תאחנזו אל, יםפסכ תמרתה םשל אןכל עסנש תרומל !עגר ףא
 "!דומלה ירדס

 לא ידכב. היבשיה תבטול ןגוה םכוס דעו יחטבה שגרנה ישאה     
 לבקל יתובל אובויש יןתמה אל, יםדמולה לש רקיה םנמזמ זבזבל
תא רסמו ןלומה יתבל דע עסנ, יתונכומל סנכנ אלא, ףסכה תא
 .היבשיה אשר לש יודיל ףסכה
, יורבד לע ךרוב יבר רזח", ינושע ינולע לטומה תא נוחנא"
 (גליון משכן שילה) "!םימש יידב העושיה"

 :ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשי

 דקות כמה לפני, 'ואמר הרכב בעל הוסיף –!' מאמין לא אתה'      3
 – פיצוי לי וקבע, הרכב את בדק, אגד חברת של שמאי הגיע

 ,ואתה. לחלוטין התרסק הוא כי, הרכב מחיר של מלא תשלום
 נמעך שעשית הנזק, איננו האוטו. בנס ניצלת פשוט אתה., ג הרב

 שאתה כך – מאגד במלואו הסכום את מקבל ואני, אחר נזק תחת
 '!שכמוך מזל בר, מתשלום פטור

 עמד קלה שעה לפני הן. בהתרגשות ניתר. ג הרב של לבו     
 מצוקתו את לפתור שיכולים שונים פתרונות על הרהר, והתפלל

 הוא, משלו מקוריות דרכים שלבורא מסתבר – ועתה, הכלכלית
 ברוך' לחש נרגש בקול אחרות… בדרכים הבעיות את פותר
 באמת זה' :הרכב בעל את לתקן מיהר ואז!', ופלא נס איזה ,השם

 הבוקר. תפילה של עניין פשוט זה, מזל של עניין לא זה אבל, נס
 ופשוט, ובצדק – אליך הולכת משכורתי שכל ידעתי, שבור קמתי

 שלח הוא, בעיניך ראית, הנה. שיושיעני עולם לבורא התפללתי
 הרכב את יראה שלא עיניו את עצם, לחניון האוטובוס נהג את

יימחץ שהאוטו כדי הכח בכל הגז על ללחוץ כח לו נתן, שלך

 הנזק את לשלם אצטרך שלא מנת על – זאת וכל, לחלוטין
. ג הרב סיים –!' ידידי' תפילה בר' זה', מזל בר' לא זה שגרמתי…

 …לשלום הרכב מבעל ונפרד
 בעדות –' דרשתי פיקודיך' בגיליון שהופיע, זה נפלא סיפור     

 מוצא רואים כשלא גם: ומהדהד מבטא., ג הרב מפי אישית
 גם, תום עד מוצו השונות שהאפשרויות כשנראה גם, מהסבך

 ,משלה דרכים מוצאת התפילה – לישועה דרך שאין כשחושבים
שחושפות, נכספת ישועה שחוצבות, ויצירתיות עוקפות דרכים
 …נשאפים ניסים

 או רוחני, כקטן גדול, קושי כל מול, אתגר כל מול! יקר יהודי     
. הקול את תרים – ידיים תרים אל, פרנסתי או בריאותי, גשמי

 ככל .בפה אלא כוחנו אין, בתפילה היא היהודי העם אומנות
 לעמוד, התפילה כח על להסתמך, בכוונה להתפלל שנרבה
 לזכות בדמעות ושוב שוב ולבקש עולם בורא מול בדבקות
 כי ולהעיד, הגלויים ובניסיו' ה בחסדי לראות נצליח כך – לישועה

 (דרשו)ברחמים!  ישראל עמו תפילת שומע שבשמים אבינו



 
 

 : היציא :הכניס 
 20:09 18:56 :ם-י

 20:11 19:13 : ת"א
 20:10 19:12 : ב"ש
 20:12 19:06 :חיפה

  :מחשבהחידת 
 מנהיגי שני הכנופיות בעיר נפגשו בבית אחד מהם.

ורח כשבידיו שתי כוסיות ניגש לאהמנהיג המארח אמר 
יין, ואמר לו: "שע לך ששמתי רעל באחת הכוסיות. ואם 

על נמצא בכוסית שהר לךהייתי שקרן הייתי אומר 
 ".יתהשמאל

 אורח כדי להשאר בחיים?ילגום ה ,אם כן ,מאיזו כוסית
 
 
 

 חידת חשבון:
, 9עד  1-למלאת את תאי הריבוע בספרות מאיך אפשר 

כך שיהיה ניתן לצרף מספרים אלו במאונך, במאוזן 
 ?15תוצאה באלכסון, ולקבל ו

 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :לחידת המחשבהפתרון 
סקנא זו יע למאברהם שצעק את צבע כובעו "אדום", הג

משום שיצחק לא יצא, כי אם לא היה על ראשו צבע 
. ומכך היה יכול יצחק לצאת, כי ודאי כובעו אדום -ום אד

, ולכן מסתפק יצחק בהכרח שגם שלו אדום -שלא יצא 
 בצבע כובעו.

 
 
 

 :חשבוןלחידת פתרון 
99  +9\9 

 =100. 

 תי לבריכה ראיתי שלט:כשהגע
 ;איש 650-יועדת להבריכה מ

 במדשאה. 600בבריכה ועוד  50
 

שנשבר לו חצי ארטיק אין יצור חסר אונים יותר מאדם 
 .בפה..

 

 ה במילא בכיוון!""נו, מה אכפת לך לקחת אותי? את
 תרד מהאוטובוס!"..."אדוני, תשלם מיד או ש-

 

 !!הילדים על תשמרו בבקשה
 :לב שימו

 .טוב זה טובים ילדים
 .רע זה טובעים ילדים

 

ליטאית בישיבה תורה ללמוד ללכת רצה אחד ספרדי
 לרמזנו וניסה, לקחתו חפץ לא, הישיבה ראש. אשכנזית

אבל, אותך לקבל בעיה שום לנו אין" אמר ראשית. בעדינות
 ספרי ואת הגמרא את תניח והיכן, סטנדר לנו אין

בורג אני, תדאג אל" רם בשחוק הספרדי ענה?" הראשונים
 פתוחה והגמרא, אחת בידי הספרים כל לאחוז ואוכל, חיל

 הישיבה ראש הוסיף". לסטנדר אצטרך ולא, השניה בידי
 והיכן, אין ללון מקום גם, מנוע מספוא אין תבן אין" ואמר
אני, תדאג אל" הספרדי ענה?" לאכלסך מיטות באין תישן
, יתךא בעיה לנו שיש לא זה" הרב לו הקשה".  בבית ישן

 ענהו?" ותחיה תאכלנו והיאך אשכנזים מזון מזוננו אבל
 וכך, לישיבה מחוץ פלאפל ואוכל אלך יום  בכל" הספרדי
 ואמר, מחץ  למכת ידו את הישיבה ראש הניף". אחיה

אני, בסדר זה" הספרדי ענה!!!" ביידיש פה השיעורים אבל"
אתה עברית אם" וזעק הישיבה ראש התייאש ".יידיש ילמד

 "?תדע יידיש איך ודעי לא

 רכב של בודק סאונד

 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות
elisha5765@gmail.com 
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:תהשב
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות

הברכה והקללה ביד האדם

1111888:::55566622220000:::00066622220000:::55559999
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

ּ כִּי  ּ וְּראו טַעֲמו
טוֹב ה' - בלי 

לטעום את טעם 
התורה והמצוות, 
אף אחד לא יוכל 

לדעת על מה 
מדובר, וזה תלוי 
בכל אחד ואחד



שעון אחד שהציל בית שלם...

3

רק בית אחד שרד... הבית מימין 
שרוף כולו, גם הבית משמאל, גם 
הבתים ממול. האזור כולו שרוף 

לחלוטין...

השריפה הגדולה בבית מאיר



העולם (וגם הבית) בחסד ייבנה

ההכשה שהצילהושמחתם לפני ה' אלוקיכם

ששאאלה: 

תתששובהה:

לססייכוםם: 
2

וכי אפשר לו לאדם 
להלך אחר שכינה, 
והלא כבר נאמר: 'כי 
ה' אלוקיך אש אוכלה 
הוא'! אלא, להלך אחר 
מידותיו של הקדוש 
ברוך הוא 



כאב ראש וגלידה ומה שביניהם

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

הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל
95

הקרח שבקע ומנע הצפה

המאור שבה מחזירה למוטב

 לבקשת הציבור לקיים מנין נוסף לאמירת סליחות, הננו מודיעים שהחל מהשנה
יתקיימו סליחות בביהכנ"ס 'בית-לוי'

בכל יום בחצות הלילה בשעה 24:30 (ויעבור ד' בנקודת חצות בדיוק)
הציבור היקר מוזמן להשתתף ולהתחנן לרחמי שמים. 

"נץ החמה" בהיכל ביהכנ"סשחרית4:30 - בהיכל ביהכנ"ססליחותמניין א'

6:20 "הודו" בקומת הכוללשחרית5:30 - בקומת הכוללסליחותמניין ב'

סליחותמניין ג'
6:10 - באולם החדש 

שבקומת הכולל
7:00 "הודו" בהיכל ביהכנ"סשחרית

סליחותמניין ד'
7:20 - באולם החדש 

שבקומת הכולל 
8:10 "הודו" בהיכל ביהכנ"סשחרית

כמידי שנה תתקיים אמירת סליחות בכל המניינים החל 
מיום שלישי, ב' אלול התשפ"א כדלהלן:

לבקשת הציבור לקיים מנין נוסף
יתקיימו סל
בכל י

הצ





קנר
קי 

שו

magdenot@gmail.com
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                                                                                          בס"ד

 

 ברכה עד בלי די
 

צריך להבין מה טעם הכפילות "עשר תעשר", ועוד מה  -שנה שנה שדה העשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא 
 עשר?במב היה חייי יש צד שרק חלק יההדגשה "את כל תבואת זרעך", וכ

כלי יקר שיש כאן הבטחה שעל ידי המעשרות יהיה ריבוי מופלג של ברכה בתבואה, ולכן נאמר "עשר תעשר" מבאר ה
אם תעשר בשנה זו עשרה למאה, תזכה לשנה הבאה שיהיה לך תבואה כפול עשר. ממילא המעשר של שנה הבאה  -

 . עך"ולכן מדגישה התורה "את כל תבואת זר יהיה כנגד כל תבואת זרעך של השנה הזאת.
ל ֶאת ָהִביאוּ " :וכבר מובא בפסוק ר ּכָ ֲעׂשֵ ית ֶאל ַהּמַ ֵביִתי ֶטֶרף ִויִהי ָהאֹוָצר ּבֵ ֹזאת ָנא ּוְבָחנּוִני ּבְ  לֹא ִאם ְצָבאֹות 'ה ָאַמר ּבָ

ח ַמִים ֲאֻרּבֹות ֵאת ָלֶכם ֶאְפּתַ ָ ָרָכה ָלֶכם ַוֲהִריֹקִתי ַהׁשּ ִלי ַעד ּבְ עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. ביאור  , ודרשו חז"ל:"ָדי ּבְ
 בהמשך, אבל "די והותר"הריבוי אז יאמרו שבתחילת ואף ע עליהם ריבוי תבואה יותר מכדי הצורך, ושפיהענין ש

 לדבר כשרואה ריבוי מופלג. ליבלו שפתותיכם מלומר די, כי אין הפה יכו
שוק ב הרונסע למוכ תבואה משדהו,לאיכר פשוט אשר העמיס על עגלתו  ענין המעשרממשיל את  החפץ חיים רבנו
את  ר. כשראה האיכעטו על עגלתו רבים אשר ביקשו לקנות את התבואה המשובחת, עם בואו לשוק עיר הגדולה.שב

 לעברעל אבן גדולה והכריז בקול איפוא  טיפס ו שקי תבואה ללא תשלום.טלוי שירמוהו חשש, התקהלות הקונים
כך נדע על כמה שקים . טילו מטבע נחושת לתוך כובעיהלאו לכם תבואה בשקיכם, ועל כל שק מלא, ימ"הקונים: 

באמת, כנגד כל שק הטילו לתוך ם היו הקונים, וישרי. ם בתבואהשקיחלו למלא . הסכימו הקונים וה"עליכם לשלם לי
כשראה שהקונים  עיניו הסתנוורו.ו מטבעות נחושת בתוך כובעו, מלאיראה האיכר  נחושת. כובעו של האיכר מטבע
 לתוך כיסו בגניבה כמה מטבעות... השחיללא עמד בפתוי, ועסוקים במלוי השקים, 

פסיד תשלום בעבור שק תבואה שלם. הל כל מטבע נחושת שגנב, ע -"החפץ חיים"  סיים -האיכר הוא כמה שוטה 
 .כנגדם סכום גדול פי כמה וכמהכמה מטבעות נחושת, אך הפסיד  אמנם הוא הרויח

הוא מפסיד שכר בשעה שלמעשה , בטוח הוא שבכך יחסוך כמה פרוטותאינו נותן צדקה, כך הוא אדם הקופץ ידו ו
שכר  לוקח -הנותן צדקה, על כל מטבע שנותן  ,. ולהיפךאותן פרוטות ש'חסך'כנגד שיכול היה לקבל  מצוה עצום ורב

 הרבה.
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

בדקו לפני פתיחת שנת הלימודים, 
אם לילד ישנם כל כלי הכתיבה, 
הספרים והמחברות שהוא נדרש 
להם. דאגו שהספרים והמחברות 
יהיו עטופים וששמו של התלמיד 
יתנוסס עליהם. רצוי לעשות את 
מלאכת העיטוף יחד עם הילד, כדי 
לתת לו תחושה של שייכות 
והתלהבות. למי שיש זמן, מומלץ 
גם לצייר עם הילד את דף השער 
ולציין את שם המחברת. (הרב חיים 

 ולדר הי"ו).

 שינוי משמעות
פירוש מלה בפסוק בהוראה אחרת שלה, וכך הפסוק מקבל 
משמעות אחרת לגמרי. לדוגמא: כתוב "רב" מלשון ריבוי, 

ודורשים שזה שם תואר לרבנים. או שמשנים משם עצם לשם 
תואר, כמו שמצינו בגמרא בחולין (דף מ"ב ע"א): "רמז לטריפה 

 חודש) מן התורה, מנין? שכתוב: "זאת החיה 12שאינה חיה (
חיה אכול, שאינה חיה אל תאכל. ע"כ. הדרש  -אשר תאכלו" 

נעשה על ידי שינוי המלה "חיה" משם עצם לשם תואר. בדרך 
זו ניתן להיעזר בספר "הענק" לרבי משה אבן עזרא זצ"ל, שבו 
אסף מלים שהם בעלי כמה הוראות שונות, וכן בקונטרס "ילידי 

 יו"ד).הענק" הנדפס בספר "אסף המזכיר" (סוף מערכת 

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

עד שיגיע אינה נקנית אלא ביסורין וצריך לסגף עצמו ולמעט בתענוגים ולצער עצמו [התורה] לתה יאע"פ שמתח"
ותענוג גדול יהיה  ,יהיה מלא נחת רוח ,מ"מ אחרי שכבר השיג ידיעת חכמת התורה ,להשיג ידיעת חכמתה ולימודה

 )ו("מגיד חדשות" ח"ט עמ' קנ" ".לו בלימודה
 

  
 

   

 ראה
 

 עלון מס'
1098 

 

 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
 

 בנים אתם לה' אלוקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת (י"ד א')
לומר שבא להסביר טעם האיסור להתגודד הטעם שהזכיר כאן הקשר בין ישראל לקב"ה שהם נחשבים כבנים, נראה בס"ד 

או לקרוח על מת, כי אומות העולם שעושים כן על מתיהם זה מפני שכאשר מת להם אב או קרוב אחר הם אכן יתומים 
(מכת"י  יכם שהוא קיים לעד ולעולמים, והוא אביכם רועכם, ולכן אין לכם לנהוג כמנהגם.וקממש, אבל אתם בנים לה' אל

 .הגאון רבי משה לוי זצ"ל)
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 דקדוקי עניות
 
 
 
 

. פעם כרטיס הגרלה וזכה במליון דולרקנה עני אחד 
 להכנסת בתו הכלה. נדבהעני וביקש  לפניואחת בא 

כיון שנעשה עשיר, נעשה קמצן, וביקש אמתלה 
כל רוצה אני לדעת, מי  קודם" אמר לו:להתחמק. 

". על הכל מלמד, חזן, שוחט?, חנַוני :הוא החתן ומה
"ואיך הוא מתכנן לפרנס אשה  השיב העני בשלילה.

כיוונים..." ענה כמה "יש לו  וילדים?" הקשה העשיר.
"למשל" חפן  "למשל?" ביקש העשיר לדעת. העני.

כרטיס הגרלה לקנות  הוא יכולהעני זקנו בידו וענה "
 ולזכות במליון דולר...".

* 
ם אנשים שכאשר בא לפניהם עני, מערים בפניהם ישנ

היצר הרע חששות ואמתלאות שבגינם לא ראוי הוא 
אותו עני לטול צדקה. "מי אמר שהוא בכלל זקוק", 
הם ירגיעו את נקיפות מצפונם, "אולי הוא בכלל 
נוכל, או שהוא סתם פרזיט שרוצה לחיות על חשבון 

יותר ממנו  הציבור, וגם אם הוא זקוק, יש עניים הרבה
 ולהם ראוי לתת.

 
מנחת ספרו "בזצ"ל רבי רחמים חי חויתה הכהן  הגאון 
" מבאר שעל כך מזהירה התורה: "ורעה עינך כהן

בגלל שאתה חושב  -באחיך האביון ולא תתן לו" 
"והיה בך חטא" (מלשון  -ומדקדק אחריו  רעהעליו 

חסרון), שכן המדקדק אחר העני בדקדוקי עניות, 
במדה שמודד בה מודדין לו, וגם כאשר יפשוט ידו 
לקבל שפע מן השמים, ידקדקו אחריו ויעיינו בדינו 
אם הוא ראוי והגון לזה, ומי ירצה שידקדקו אחריו 

 אם באמת מגיע לו...
 

ולא ירע לבבך בתתך לו"  אולם אם "נתון תתן לו
 לחוש פן ואולי אינו ראוי לקבל צדקה, אזי גם מן
השמים ימלאו בקשותיך בלי לדקדק אחריך, ואז 
 "יברכך ה' אלוקיך" בין שאתה ראוי והגון בין אם לא.

 
 שכןל תפלה מתקבלת, ועל דרך זה אמרו שבפורים כ

וכמו  ,בפורים כל הפושט יד נותנים לונה הלכה שיש
 נהגים למטה, כך מתנהגים עמנו למעלה.שאנו מת

 
 אם רוצים אנו לזכות במליון דולר בלי לתת דין

 וחשבון, בל נבקש מהעני דין וחשבון...

, זצ"ל רבי זושא מאניפולייעני מרוד היה הצדיק 
ומחמת שלא נודע עדיין שמעו ברבים, היה צדיק נעזב 

שם עינו עליו, ראה אחד  עד שיהודי .וזרעו מבקש לחם
תפלתו, המופלאה שלו והדבקות בקודש העבודת את 

אז האיר מזלו -. מניבצורה קבועה והחליט לתמוך בו
 והתעשר עושר רב.של האיש 

 
יום אחד ביקש לתת לרבי זושא את קצבתו, ולא מצאו 

רבו המגיד הקדוש  להקביל פניבביתו. נמסר לו שהלך 
אם ": קל וחומר בעצמו עמד ועשהממזריטש זצ"ל. 

קל  ,זכיתי להצלחה כה רבה ,תלמידכשתמכתי ב
אעביר את שכאשר וחומר בן בנו של קל וחומר 

תמיכתי לרבו, אזכה לשגשוג פריחה ותנובה לאין 
 "....ערוך מזו שיש לי כעת

 
רבי את  כשהוא זונח ,החל לשלוח את הכסף למזריטש

. אולם לתדהמתו הרבה, לא רק שההצלחה זושא
אלא הוא אף התחיל  ,הגדולה יותר בוששה מלבוא

שמצבו הולך  כשראהלנחול הפסדים ונזקים רבים. 
 השינוי בהנהגתו גרם לכל זאת.הבין ש, מדחי אל דחי

 
בעינים  .החליט לשאול על כך את פי רבי זושא עצמו

: "הכיצד, כאשר תמכתי אליו ותמהמושפלות ניגש 
 -הצלחתי, וכשתמכתי ברבו, הגדול ממנו  - בכבודו

 הפסדתי?".
 

חיוך מבויש ושתק רבי זושא חייך  ,מע השאלהלש
לרגע. ואז כשפניו נתונות בקרקע השיב למיטיבו 

במדה שאדם ': חז"ל קבעו לנו כללמשכבר הימים: "
. כשם שאדם ' (משנה סוטה א' ז')מודדין לו בה - מודד

מתנהג עם הבריות, כך מתנהגים עמו מן השמים. 
הטוב בזאת טמונה התשובה לשאלתך. כאשר מרצונך 

 אתהחלטת לתמוך באברך אלמוני שלא ידעת אפילו 
זהותו, עוררת עליך רחמים כבירים וחסדים גדושים 

כשם  - שגרמו לך להתעשר. היתה זאת מדה כנגד מדה
, כך מן השמים לא שתמכת בו באדםשאתה לא דקדקת  

כאשר  ךא לשפע הרב. אתהראוי אם דקדקו אחריך  
הראוי ביותר  ומיהתחלת לעשות חשבון מי גדול ממי 

שאלו וחקרו מן השמים האם גם אתה הוא  -ו לתת ל
 הראוי ביותר ליתן לו. וכנראה החליטו שלא"...

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 דף החומש שהפך לקמיע

 
 

 

 זה לא צחוק!  
  שרויים בדיון ער. לבית מדרשו ומצא את החסידים נכנס פעם אחתזצ"ל רבי פינחס מקוריץ 

 "על מה אתם משוחחים?", שאל.
 החסידים. יצר הרע הרודף אחרינו", השיבו "מדברים אנו על עורמתו של

אלה אתם  שהיצר ירדוף אחריכם; לפי שעה תדאגו, טרם הגעתם למדרגה זו נענה רבי פינחס ואמר: "אל
 "....רודפים אחריוש

 

   צחוק צחוק אבל... 
 את יחסי הכוחות.   היטבכדי להילחם ביצר ולנצח, יש להכיר 

 

 

בעל "שמן ששון",   זצ"ל, רבי ששון מרדכייהגאון 
מגדולי המקובלים היה, ורבנו יוסף חיים זצ"ל מביא 

משחרים בספריו כמה מעשי פלא שעשה. רבים היו 
ויכתוב להם קמיעות להצלחה  בעדםשיתפלל  לפתחו

  רפואה וישועה.
 

פועלות הן שפעם אמר: "כסבורים אתם שהקמיעות 
אמונה חלילה, לא  אדםאם אין ל !את הישועה?

קמיעות שבעולם. שמא תאמרו: אם כן  הו כלויעזר
, מדאי כדי שלא יהא זה נס גלוי ?קמיעות למה

  "....שיתלוהו בקמיע
 

 :וסיפר על כך מעשה
 

בוכה בן נולד למשפחה ירושלמית אחת, והיה התינוק 
. פנו ההורים לרופאים ללא הפוגה יומם ולילה

 נמצאה, אך לא רבות ושונותמומחים, ערכו לו בדיקות 
חכמים  ביקשו מזור אצלכי שאינו פוסק. סיבת הב

לא נתן להוריו  התינוקהועיל.  אך ללאובעלי סגולות, 
, רק לא ביום ולא בלילה, לא בחול ולא בשבת מנוחה
 .לאל ידם לעשות מאומה מבלי שישנוראות,  צרח

עד שהגיעו מים , לסיוט מתמשך הפכוהחיים במחיצתו 
חסר עד נפש, וההורים נקרעו בין רחמים לכעס 

 אונים...
 

והנה יום אחד הלכה אמו לקנות בשוק, ובדרכה מצאה 
, . גחנה ונטלה אותוגדוש באותיות קודש על הארץ דף

כי לא ידעה קרוא וכתוב. אמרו לה:  טיבו,מה  וביררה
 הוא מחומש שבלה.  קדוש דף
 

דף מתורת משה רבנו שנמסרה לו "נשקה לו ואמרה: 
 ".מכל קמיע!ודאי יועיל יותר  – על ידי הבורא

 
באבק  מלא  שהיה  הדף   את  ניקתה   ,כשהגיעה לביתה

יתו שלאותו בחרדת קודש מתחת לכר והניחהדרכים, 
קול נשאה תפלה חרישית: "רבונו שלהתינוק. בלא 

עולם! אשה פשוטה אני, איני יודעת קרוא וכתוב, אך 
זה הוא מתוך תורתך הקדושה. קדוש יודעת אני שדף 

 כקמיע עבור בני".יועיל יהי רצון ש
 

בחייו שקע  , לראשונהאותו ערבוהנה הפלא ופלא! ב
חל שינוי מפליג  , ומני אזבשינה רגועה התינוק

חיוך את הבכי הצרחות והיללות החליף בהתנהגותו. 
 .המאושרים ואת פני הוריו –האיר את פניו עדין ש

 
, פנה שחל אצל בנובשינוי שהבחין מיד הבעל 
 הנס.כיצד ארע האם יודעת היא  וביררלאשתו 

 
והוציאה  ,למיטת התינוק םבמקום לענות, ניגשה הא

היש  :הראתה לו ואמרה .מתחת הכר את דף החומש
החומש, הבט וראה מה גדול ן לך קמיע טוב יותר מ

 כוחה של תורתנו הקדושה.
 

הביט האב בדף ונחרד. "מה זאת עשית?" צעק, 
ראי ת בקללות, "הלא זהו דף מפרשת כי תבוא העוסק

 ֹּתאַמר ּוָבֶעֶרב ֶעֶרב ִיֵּתן ִמי ֹּתאַמר 'ַּבֹּבֶקר :כתוב בומה 
 ֲאֶׁשר ֵעיֶני ּוִמַּמְרֵאה... ְלָבְב ִמַּפַחד ֹּבֶקר ִיֵּתן ִמי

הרי זה מזכיר לי את הלילות  ).סז, כח דברים( ִּתְרֶאה'
 שלא נתנו תנומה לעפעפינו...

 
מנין לי לדעת מה : "וכי והצטדקההחוירה האשה 

כתוב בדף? לא ידעתי אלא שזהו דף מהתורה 
הקדושה, ויחלתי שבזכותה ישלח ה' רפואה שלמה 

 ."לבני. והנה עיניך הרואות שה' שלח אף שלח
 

מה כוחה של אמונה תמימה, שמהפכת את  הֹּבא ורא
מדת הדין למדת רחמים, ואת הקללות הנמרצות 

 .לברכות נשגבות



 
 

  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" 
 

 

 בן שסר מהדרך? דרך או סגולה על מנת להחזיר בתשובה האם יש איזו שאלה:
(פאר הדור ח"ב עמוד ש"ט) ובדמעות שליש. וכן  ן אישלהתפלל עליו בחודש אלול תפלת החזו תשובה:

 ומגו דזכי לאחריני זכי לנפשיה. ,להשתדל להחזיר אחרים בתשובה או להכניסם לסמינר "ערכים" וכדומה
 וכן עשה הרה"ג ר' יהודה יוספי שליט"א כידוע.

 
 "מעשה מרים הנביאה"לפני  "מה שיעצו בלק ובלעם"מה הטעם שבעשר זכירות הקדימו זכירת  שאלה:
 ?בזמןשקדם 

 פרשת בלק ואחר כך פרשת כי תצא (זכור את אשר עשה וגו'). - כנראה לפי סדר הפרשיות תשובה:
 

 חול המועד?מדוע אין מניחים תפילין ב שאלה:
 כי יש בו אות כמו בשבת (בפסח אוכלים מצות ובסוכות יושבים בסוכה). תשובה:

 
 מדוע לא קוראים לתפלין "טוטפות" כלשון הפסוק? שאלה:

כך קראו להם בימי בית שני על פי הארמית, וזה מלשון תפלה. ואולי לכלול בזה גם תפלין של יד  תשובה:
 ותפלין של ראש.

 
מר שהאדמו"ר מחב"ד הוא המשיח, ורציתי לדעת מה היא ומפרסמים בשם כת"ר שליט"א שמותר ל שאלה:

 ?באמת דעת כת"ר שליט"א בזה
חל ולייחל שהוא יהיה משיח אאני אמרתי שמותר לתלמיד לומר על רבו ול .שקר אמרו בשמי תשובה:

יות משיח. אלא שבעוונות נדחו ם שראויים להיושיגאל את עם ישראל. כי בכל דור ודור ישנו אחד או שני
זו סכנה ליהדות. וכבר קרו  - מדור לדור כי אין הדור זכאי. אבל להחליט בודאות שפלוני הוא משיח

בהיסטוריה חורבנות גדולים מדברים כאלה. וכבר הפצירו בי חסידי חב"ד במשך כשעתיים לחתום להם 
וסירבתי. אמרתי שאי אפשר להחליט על שום בן אדם שהוא משיח עד  ,הוא משיח (זצ"ל) שהרבי שליט"א

שנה.  25ובפרט עכשיו שהוא בגן עדן  שיזכה לבנות בית המקדש ולקבץ נדחי ישראל כמו שכתב הרמב"ם.
 השי"ת ירחם.

 
דור שלא נבנה "בבחינת ( דורנויש דרישה מ איך ,לא זכו לבנין בית המקדש בדורות הקדמוניםאם  שאלה:
 ?הרי הדורות הולכים ופוחתים "),כאילו נחרב בימיו ,ש בימיוהמקד

(גם מבחינת "דור בדור זה  גאולהמאד שנזכה לויתכן , הדור שלנו יש לו כשרונות גדולים לא נכון! תשובה:
 .שכולו חייב")

 
 האם גאולה תלויה בתשובה?  שאלה:

ל נגאלים ע הקץ הידועכשיגיע  - ואם לא עושים מיד, ל כותב שאם עושים תשובה נגאליםאאברבנ תשובה:
 .כל פנים

  

___________________________________________________________________________________ 
 

 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                                                      אפרים בן מימה פנינה ז"ללע"נ 
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת
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 " ('מחנה אפרים') "מעולם לא הלכתי -רבונו של עולם, אתה חוזר?" "
 

'קטנות  , פעמים עוברות עלינו תקופות שאינן קלות, זמנים של ירידה, של נפילת רוח
הקב"ה חפץ בי", "מי  דמוחין', ובזמנים אלו מתרוצצות במוחנו המחשבות: "מי יודע אם  

יודע אם הוא עדיין רוצה אותי", "אולי הוא רואה את המידות המושחתות שלי ומתרחק  
 ". ממני", "אולי כל כך קלקלתי עד שאין לי תקנה

 
מחסרון ידיעה מי הוא   –יהודים אהובים, דעו לכם! מחשבות אלו נובעות ממקור אחד 

מת יודעים מה ערכו של יהודי ומה  הבורא יתברך ומי הוא יהודי. בטוחני שאיננו בא 
 . שוויו בשמיים

 
הסטייפלר    לרבינוברצוני להציג בפניכם כמה מילים מתוך ספר 'קריינא דאיגרתא' 

. שם הועתקו מכתבים שנשלחו לרב על ידי בחורים שבורי לב, נפולים, או יותר  זצוק"ל
אליהם בחיים, ואת  נכון מרוסקים, ששם הם מתארים את הקשיים הרוחניים שנקלעו  

הנפילות וההתרסקויות בעבודת ה' פעם אחר פעם עד שאבד חשקם להתעורר בבוקר,  
 . לקיים מצוות, או לחיות בכלל

 
כל כך עוטפות,  , והרב בלבו הרחום משיב להם מילים כל כך מרגיעות, כל כך אמתיות

חנית ולבו  כמים קרים על נפש עייפה, וכה דבריו: "זכרו שברגע שאדם נמצא בירידה רו
הומה ומתגעגע לזמניו הטובים בעבר, לזמנים שהיה מתפלל בכוונה, לתקופה שבה היה  

או שהיה מעביר   ה',לומד תורה בקביעות והתמדה, לאותן עיתים שהיה שמח בעבודת 
על מידותיו, בתקופות שהיה רגיל לעשות חסד מסוים ועתה כבר חדל ממנו, ובלבו  

 ".  ין! אם אנשים היו יודעים מי אני היו בורחים ממניאיני מאמ  ,מתמרמר "להיכן הגעתי
 

  של פעם, אינכם ' ברגעים אלו של שיברון, של ההתמרמרות, של הגעגועים ל'צדיק 
יכולים לתאר ולשער אילו געגועים יש לבורא יתברך עליכם. דווקא בדקות 'המאכזבות'  

שמה שהיה אולי  בדקות שאתה נשבר כשאתה מעלה בדעתך , האלו, דקות של נפילה
כבר לא יחזור, דווקא שם הוא 'מבין אותך' יותר מכל זמן אחר ומתרגש מכל שנייה של  

 ". געגוע שלך
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והצער שיש לאדם ממה שאינו יכול לעבוד  וצריך לדעת כי הייסוריןומוסיף הרב וכותב: "

את ה' יתברך כראוי או ממה שנכשל חס ושלום באיזה חטא, אותו הצער הוא מזבח כפרה 
בדקות שאיננו מסוגלים להביט על עצמינו   -וחביב לפני ה' יתברך כמו מי שעושה מצוה"

במראה, או אולי אף סולדים מעצמינו וממעשינו, דווקא שם הוא מבקש לראות אותנו,  
 .ועוד כמו מי, כמו מי שבאותה שעה עושה מצווה, קורא קריאת שמע או מניח תפילין

 
ין  יהודים חביבים, אם יש מישהו שיושב וחושב שאולי הבורא יתברך רחוק ממנו, א

הוא צריך לטרוח הרבה, פשוט לעבור על הספר הזה דף אחר דף, מכתב אחר מכתב, ואז  
ואני מדבר על הדברים החמורים ביותר  ,  להבין, שלא משנה מה עשית, מה קלקלת

שיש, אם יש לך געגועים לחזור אליו, תמיד תהיה לו פינה בלב בשבילך, הוא יחכה  
 .וימתין לך ותמיד ירצה אותך

 
כבר אמר שהכפירה הגדולה ביותר שתהיה לפני ביאת משיח    רבי יצחק הוטנר זצ"ל

 .צדקנו, שיהודי יחשוב שהקב"ה שמט אותו ואין לו תקנה
 

"הרי לבורא יתברך היו צדיקים בעבר שעבדו אותו   שאל אותי יהודי לפני כחודש:
בן דוסא, רשב"י,  במסירות נפש, רבינו האריז"ל, מרן הב"י, ר' אלעזר בר פדת, ר' חנינא 

הוא צריך אותנו? מה אנחנו כבר יודעים    לא אכלו, לא שתו, ישנו במערה, אז מה
 !". לעשות? המעשים שלנו דומים לידם לפירורים

 
מוצלחים וכישרוניים.  , שהיו לו כמה בנים, כולם חכמים ונבונים  סיפרתי לו סיפור על מלך

היו המלך והמלכה וערכו לכבודו    לאחר כמה שנים זכה המלך שנולד לו בן. מלאי אושר
משתה גדול. לאחר כשנה ישב המלך ליד בנו והתחיל לבכות. שאלה אשתו המלכה:  
 "אדוני המלך, מדוע אתה בוכה, אתה צריך להיות שמח, ברוך ה' זכינו בבן נוסף?".  

 
אמר לה המלך: "לא על זה אני בוכה, תודה לה' זכינו בבן, אבל אני רואה שבני הקטן לא  

בר וכל כולי פחד שמא הוא אילם". עוד הם מדברים ולפתע צעק הבן: "אבא! אבא!  מד
אבא!". התרגש המלך ונישק וחיבק אותו ללא הרף: "ילד, בשלושת המילים האלו, אינך  

 !". יודע כמה עשית את אבא שלך מאושר
 

עד שאחד מגדולי  , דור קשה, דור 'אילם' ביחס לדורות הקודמים –כך הוא הדור שלנו 
הדור התבטא ואמר שבדור זה ישנם ניסיונות שבהם אנשים ממש 'איבדו את הבחירה',  
ובדור כזה חלוש וכחוש, אם יהודי מרים עיניים ואומר: "אבא, תעזור לי! אבא, אני רוצה  

אינך  : "אני צריך אותך! רצוני להיות עבד ה'!", הקב"ה בשמים מחזיר לו, אותך! אבא
אבא, אבא', כמה אתה עושה אותי מאושר, אולי כמו   יודע במעט מילים האלו, 'אבא, 

 !". רשב"י שישב במערה
 

אנשים חושבים שאני מנסה להרגיע אותם, או לנחם אותם ואולי איני מתכוון באמת,  
אך פי ולבי שווים, אני אומר לכם את האמת כמו שהיא כתובה. היה זה בשנה האחרונה  

נפרד ר' אלחנן ווסרמן הי"ד מרבו החפץ  , שנת תרצ"ג, כשרבינו החפץ חיים זיע"אלחיי 
 חיים למחרת יום הכפורים ויצא לדרכו.  

 
משיח  : "כשיצא כבר מעל פניו קרא לו החפץ חיים שיחזור פנימה ואמר לו בזו הלשון

צדקנו בבואו לא ישכח שום יהודי! אפילו יהודי בודד במקום נידח ורחוק ישוב  
 !". בחזרה
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רק אם היה לנו אומד לדעת כמה בדור שלנו כל התגברות ואפילו הקטנה ביותר חשובה  
מאוד לפניו יתברך. ורק לשם המחשה, ראיתי שמספרים על ילד שחזר מלימודיו וניגש  

הילדים.  לאביו וסיפר לו שאחד מחבריו חגג יום הולדת ולכבוד המאורע חילק עוגיות לכל 
"כולם התגרו ואכלו את העוגייה מיד, אך אני", התרגש הילד "התאפקתי מלאכול והבאתיה  

 !". אליך, כי אני אוהב אותך
 

הילד הוציא את העוגייה מתיקו והאב הבחין בעוגייה שהיא נגוסה מסביב ורק רצועה  
לא יכולתי  סליחה אבא, גם אני התגריתי ו : " עגולה ודקה נשארה ממנה. הסביר הילד לאביו

אך את העיגול הפנימי השארתי לך". עיני האב דמעו  , להתאפק ונגסתי מעט מעט
 ,מהתרגשות כשנוכח בהתגברותו העצומה של בנו למענו, ילד עם כל התאווה, עם כל החשק 

 .והנמשל מובן, נכון שהוא מעד, נכון שהוא נגס, אך גם שם הוא התאפק למען אביו 
 

: "כדאי היה לו להקב"ה לברוא את כל העולם כולו ולנהלו  זצוק"ל ואמרפעם סח הסבא מקלם 
ששת אלפי שנים, כדי שבכל תולדות האנושות יהיה לו אדם אחד שפעם אחת בחייו יאמר  

 '!". 'ברוך הוא וברוך שמו
 

בטוחני שישנם אנשים שנראים הכי פשוטים שיש ולהם מקום בגן עדן בסמוך לצדיקי  
אה את זה, יהודים פשוטים, אני עומד מן הצד ואומר איזה יופי, איזו  עליון. יום יום אני רו 

 בהם קנאת עולמים.  פשטות, איזו תמימות, אני מקנא
 

שהיה לה מנהג קבוע במשך עשרות שנים להדליק כל יום   מעשה על יהודייה פשוטהקראתי 
ום שישי  וכך היה מנהגה בכל שבוע וכן בי  הצדיק רבי יעקב אבוחצירא זיע"א.נר לכבוד 

 .הייתה מדליקה לפני כניסת שבת ומיד בצאת השבת
 

והנה יום אחד לא חשה בטוב והלכה לנוח קמעא ואמרה עוד מעט אקום ואדליק את הנר.  
הזמן דחק והתקרב עלות השחר ואז בחלומה היא רואה את רבי יעקב אבוחצירא זיע''א  

להדליק היום נר? אינך  בכבודו כשכולו אומר הדר, אמר לה: "בתי היקרה, מדוע שכחת 
יודעת כמה נחת רוח הינך עושה כשאת מדליקה את הנר!". יהודייה פשוטה שלא מבינה  

 .הרבה, ור' יעקב אבוחצירא לא מוותר על הנרות שלה
 

שם יש מקום לכל  , יהודי שווה זהב, וכמו שאמרו רבותינו במסכת תענית, לגן עדן אין שיעור 
ישנם אנשים  ! אנא לא להיבהל –יהודי שקורא את השיחה הזו רק בבקשה מכל . היהודים

שרק הבהלה הרגה אותם, הדאגה, העצבות, החשש שניקר במוחם שאולי הם הפסידו את  
 הכל.  

 
שהיה רופא למלך מצרים שהוקירו על חכמתו ונשאו על כל  , וכמו שמסופר על רבינו הרמב"ם

מה יחודו של יהודי זה? אם רופא מומחה  עם הזמן נתקנא בו רופא גוי ואמר למלך: ". השרים
הוא מוכן אני להתמודד עמו. אכין משקה ובו סם מוות אם ישתהו ויוותר בחיים אות הוא  

שאין רופא גדול ממנו, ואף אני מוכן לשתות כל משקה שירקח ומוכן להוכיח שבכוחי  
 ".  להיוותר אחריו בחיים

 
ם המיועד שתה הרמב"ם משקה המרפד  שמע הרמב"ם והביע נכונותו לערוך את המבחן. ביו

את בני המעיים ומונע בעד הסם מלהיספג והורה לתלמידיו שלאחר שישתה יוליכוהו לביתו  
הקאה. בא הרמב"ם לפני המלך והרופא הנכרי הושיט לו את הסם, שתה ופניו    וישקוהו סם

הארסי    האפירו. מהרו תלמידיו לביתו והשקוהו מן השיקוי שהכין, ומיד הקיא את המשקה
 .וקם בריא כאחד האדם
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:

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

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ל בן שרה, מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, איי 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,   לעילוי נשמת:
ולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, בנימין בן ס

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

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

בר חנינה למשפחת בן שבת  זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף 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. 
 

 
עתה הגיע תורו של הרמב"ם להשקות את הרופא סם מוות. החווירו פני הרופא אך לא  

הייתה בפניו ברירה וידע כי סופו נחרץ. נטל הרמב"ם את הצנצנת הפקוקה, לקח מטפחת  
והורה למלך שיעשה אף הוא כן ויתרחק מן המקום, כי אדי השיקוי  וסתם את נחיריו  

בעצמם עלולים להמית. שמע הרופא ונסוג גם הוא אחור וסתם את אפו באצבעותיו. הורה  
פתח הלה  , הרמב"ם שיפתח את הצנצנת וישתה את השיקוי וימות מיתה קלה בלא כאבים

 .פו החל מרתת עד שניטלה נשמתואת הצנצנת שתה את השיקוי והתעלף, חוורו פניו וכל גו
 

נטל הרמב"ם את הצנצנת מידיו של המת, ניגש אל המלך וביקש ממנו לשתות את תוכנה.  
אמר לו המלך: "חוששני שסם המוות שהשקה אותך חברך העביר אותך על דעתך, הכיצד  
  מעז אתה להשקותני רעל?!". חייך הרמב"ם ואמר: "אין מקום לחשוש אדוני המלך, אמנם מת

הפושע מן השיקוי, אך לאדוני המלך ולי לא יזיק ואף יועיל". אמר המלך: "וכי שונה הוא  
 ".  גופנו מגופם?". ענה הרמב"ם: "לא, אלא שבמשקה זה אין כל רע, הרופא מת בגלל פחדו

 
אדם צריך שתהיה לו  : "אמר לתלמידו ר' נתן  ר' נחמן מברסלב זצוק"להעיקר לא לפחד כלל. 

ר' נתן: "הרב רואה שאין לי אמונה?". השיב הרב: "שה' שולט על כל העולם  אמונה". שאל 
שבת שלום עם  ?!". וודאי שאתה מאמין, אך שלעולם הוא לא יעזוב אותך אתה גם מאמין

 .ישראל! אפרים שרבני
 
 

ח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִניֶּךָ  ְפּתַ ֹתַח ּתִ  (טו,יא) ּפָ
של הסולם   רב פפא היה עולה במדרגות ):ב"ב י' (מסופר בגמרא  :א"זיע  מרן עובדיה יוסף כתב

נפל, אלא שנעשה נס ונותר על   אל עליית הגג, ונשברה שליבת הסולם בעלייתו, וכמעט
אמר: אילו נפלתי מן הסולם, הרי הייתי נידון חס    ,עומדו, חלשה דעתו ועשה חשבון נפש

חייא בר רב: רבי, שמא עני בא לידך    אמר לו רב, כדינו של עובד עבודה זרה ושלום בסקילה 
כאילו   שכך אמר רבי יהושע בן קרחה: כל המעלים עיניו מן הצדקה, הרי הוא, ולא פרנסתו

 ...עובד עבודה זרה
 

  לענייך לאחיך המילים :   כתב שאין דבר שאינו רמוז בתורה, שהרי טעמי המקרא של  והגר"א 
שאם אינו פותח את ידו לתת צדקה לאחיו  לומר  )  שתרגומו מדרגה נשברת( חביר  דרגא הם  

 ) מאור ישראל עמ' ר"ו(. המדרגה של הסולם נשברת  תביר  דרגא  האביון, אז עונשו 



 

 
     שלום     שבת  

 וחודש טוב  

  
  
  
 

   דבר העורך
ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה   ְרֵאה"  :ו)כ  ,א(י  פרשההפותחת  
: משאמר הקב"ה הדבר הזה  )ד, ג(   רבה  א במדרשבמו  ."ּוְקָלָלה

שעה    ני,בסי והטוב  -אותה  הרעות  תצא  לא  עליון   !""מפי 
עוש  על  באה  הרעה  מאליה  על   יאלא  באה  והטובה  הרעה, 

   . הטובה י עוש
מעשה  שתנאי התנה הקב"ה עם    ובפשיטות היה מקום לומר

החוט שעל  הרעהבראשית,  תבוא  תבוא   , א  הטוב  עושה  ועל 
שכל ,  הטובה בראשית  מעשה  עם  הקב"ה  שהתנה  כשם 

ר  הוא  שבנקיומם  בתנאי  התורה. ישראל  י  ק  את  יקיימו 
שך זצ"ל, הביאור הוא    ראש הישיבה רבי אלעזר  אמראולם,  

מא רועמוק  וצריך  בעני וד,  להעמיק  תבונה  אמרו ש ן:  יב  הרי 
הערוד   ש"אין  ממית"חז"ל  החטא  אלא  ונמצא,   ,ממית 

   אלא החטא שגרם לה. , שהרעה אינה ההמתה עצמה
ִקים "  :)'פסקה י   'טפרשה    בהרדרש  (מועוד אמרו חכמים   ַוַּיְרא ֱא

ְמאֹ  טֹוב  ְוִהֵּנה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  המ  -ד"  ֶאת  וגילו  ו זה  לנו ות! 
שליליש:  ז"לח דבר  אינו  עצמו  שזכה    ,המוות  ולאדם  היות 

ה' רצון  כפי  לנהוג  טובה    -  בחייו  יותראין  מאשר   גדולה 
ועטרה בראשו,    שב בגן עדן ולפי שבבוא יומו הוא י  ,המיתה
לע   ונהנה רק  השכינה.  עונש, ו מזיו  המיתה  מהווה  הרעה  שי 

דרכם, והגיע אז המועד שבו הם   אז אבדה תקוותם לתקןכי  
האדם  כי  מובן    ,לאור זאת  .הזהלם  בעו  ל מעשיהםענענשים  

בעצמוקובע   מקיים    ;גורלו  בהוא  אם  רצון  הרי את    וראו, 
של  ש שבחה  בתיאור  שנאמר  מה  בו  מתקיים  האחרון  ביומו 
 ! (משלי לא, כה) ן"ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרוֹ " - 'אשת חיל'

המית הרעה הגדולה לגביו,  לכאורה  שהיא  ה  שיכול  ביותר  ה, 
סיונות יהנ  ,כמו כן  דבר הטוב ביותר.היות ההופכת ל  ,להיות

עומד יוהי  הוא  אם  חייו,  בימי  האדם  את  המלווים  סורים 
מהיאת  ק  פיומ  סיונותיבנ זוכה  הרי    ,סוריםיהלקח  הוא 

   במעלות עליונות.ועולה 
שהנ וה ינמצא  היו  יסיונות  לא  אלא    'רעות'יסורים  בשבילו 

  -  ו"לם אל שונאי שמתקיים "ומ. ולהיפך, אצל הרשע  'טובות'
הגדולה הזהלם  בעובו    זוכיםש שהשכר   הרעה  הוא  ביותר   , 
את  שיכולה   מפסידים  הם  שבכך  היות  הנצחי להיות,  שכר 

חז"ל  הז  ולפי  תי.יהאמ דברי  "מפי  ביאור  ל:  תצא עליון  א 
והטוב"   אינם  -הרעות  והטובה  אלא    שהרעה  מוחלט,  דבר 

בידי   מסורים  רעה הם  עצמו  על  להביא  היכול  בר בד  אדם, 
הגדולה  לטובה  עצמה  הרעה  להפוך  או  טוב,  , ביותר  הנראה 

ואין רע יורד ישירות לאדם, ,  כלומר הקב"ה הוא מקור הטוב
אדם   שאם  כך  הרע,  את  עוטף  הטוב  בדאלא  ר  הישרך  הולך 

אליו,   הטוב  את  מושך  במעשיו  הוא  ומצוות  תורה  ומקיים 
, ועשה מעשה רע  קלתוהולך בדרך קלדם  יחד עם זאת אם א

אליו את הרע, כי הטוב התסלק והלך למשהו  הוא מושך  י  זא
 . י יותרורא

ה שנשפר מכאן,  וככל  במעשינו,  ורק  אך  תלוי  הרע  או  טוב 
יסתל הרע  והישר,  הטוב  בדרך  ונלך  מעשינו  מאת    אליוק 

ונזכור   הטוב,  את  רק  אלינו  ורק ונמשוך  אך  רוצה  שהקב"ה 
   איתנו.להיטיב 

 
 
 
 

 

 

 
   

הברכות .א אמירת  גריזים  -  מצות  בהר   -  והקללות  ,בהר 
 . לב)-(יא, כוישראל לארץ ישראל  בכניסת עםעיבל 

 :לא)-(יב, את..." "אלה החוקים... אשר תשמרון לעשו .ב 
 . לאבד עבודה זרה מארץ ישראל והמצה )א 
לקלקל   )ב  המאת  ולהחריב  איסור  ובית  בתי  קדש, 

הגחטאמ,  זהריולה )  מעט  דשמק(הכנסת   רמים וים 
 סילוק שכינה. ל

  להקריב את  שם  ורק  רההבחי  בית  את  לבנותמצוה   )ג 
   הקרבנות.

אכילת )ד  קבוע  םבה  שנפל  קדשים  בשר  היתר   , מום 
   .פדיוןר הלאח

לת דם. איסור אכיחולין, ו בהמות מצות שחיטת )ה 
 ני חוץ למקומם. דשים ומעשר שאיסור אכילת ק )ו 

 עמים.ה בדרכי ותיסור התנהג א ה עלאזהר .ג
 .)יט-א, יג(ת ַהִּנַּדחַ ת לעבודה זרה ועיר , מסירא שקנבי דיני .ד

 א להצטער על מת כדרך   ' אלוקיכם, ולבנים אתם לה   .ה 
 ער. ישה קרחת, ובעל הגוף  הגויים, בשריטה  

 :כא)-(יד, אכלים כשרות המא מצוות .ו 
 האסורים, וסימניהם.הכשרים,   -  בהמות חיות, ודגים )א 
 ים, והמותרים.האסור ות ופהע )ב 
 בשר בחלב. ילה, ונב רבשאיסור אכילת  )ג 

אכילת .ז  הפרשתו,  שני:  מעשר  פמצות  בירושלים,      , דייתוו 
 .)כט-כב, יד( וביעור מעשרותמעשר עני ומצות 

 דקה  שמיטה, מצות צמצות שמיטת כספים מקץ שנת ה .ח
   יא).-, א(טוה ַהְלָוָא ועזרה לעניים ומצות    
 .יח)-טו, יב(ים ודין הנרצע עברי ואמה עבד שחרורב הענקה  .ט
 .כג)-(טו, יטטהורה ודיניו ור בהמה כת בושקד .י 
 לרגל, שלמי   עליה מצות וסוכות,  ועות בש פסח, מצוות .יא 

 .יז)-א (טז,שמחה ועולת ראיה   
 

 

 
 

 
 ת הדרךתמיד אבדוק ל -
'ראה',  - ידבלשון יח ישראל ימדוע פונה משה לבנ יש לתמוה

הקריאה   ישראל  היאהרי  שכ  ,לכל  ֹנֵתן "  :נאמרפי  ָאֹנִכי 
   ?"ִּתְׁשְמעּוַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר  ֶאת ...ִלְפֵניֶכם

כלל חשוב, לא   נומשה רבינו בא ללמד  :און מוילנאמיישב הג
היחיד   מסוימת'יאמר  בדרך  הולכים  ורבים  אצטרף    ,הואיל 

לבדוג צריך  ואיני  עצומות,  בעיניים  אני  טיב ם  ומהותה  ק  ה 
זו דרך  באומרה 'של  יחיד  כל  אל  התורה  כאן  קוראת  לכן   ,

'! עליך מוטלת החובה לבדוק אם טובה הדרך שהולכים ראה'
הרבים, אם לאו, ולפי תוצאת הבדיקה תבור לך הדרך שתלך 

 ]עטרת רש"י[                                                          .בה
כך   חז"ועל  א  ות אב(  לאומרים  אֹוֵמר,  ":  )ב,    ֶדֶר ֵאיזֹוִהי  ַרִּבי 

ֶׁשָּיֹבר  יבחר)  ְיָׁשָרה  או  ָהָאָדם  (שיברור  ִתְפֶאֶרת לֹו  ֶׁשִהיא  ֹּכל   ,
 ."ְלעֹוֶׂשיָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם

 "דבס

 א"פשת  אב   דכ"              "לזצ ןילשטי ד מו"ר הרב יעקב אלע"נ    מוקדש ןלוהע               אי"שנה   530ס' ון מעל 

 644  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 ברון  השברמת סר מנ ורהשיע

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

 . 777  :המת כניס, סיס9779997777

האֵ ְר 



 

 

ה  ותכלמה  'זרק  (פם  "הרמבכתב   עניים  כל הרואה :  )'ב  לכהמתנות 
בר בלא  וע  , עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה

ֵמָאִחי "  -  תעשה  ָיְד  ֶאת  ִתְקֹּפץ  א  ְו ְלָבְב  ֶאת  ְתַאֵּמץ  א 
הרמב  ."ָהֶאְביֹון הוסיף  שם  ז'  ענים"ובהלכה  על מחה  :  זר 

אבל נותנין לו מתנה   ,נה מרובהנזקקין לו למת  אין  תחיםפה
יקם, ואפילו אתה  מועטת, ואסור להחזיר את העני ששאל ר

גרוגרת   לו  שנאמרנותן  כא)  אחת  עד,  ַּד "  :(תהלים  ָיֹׁשב  ַאל 
 . ם" ִנְכלָ 

פעם   בזכרוני  :שליט"א  שטרנבוךשה  מ  רביסיפר   כשהלכתי 
עם   מבריסקלטייל  יר" זצ  הרב  ברחובות  וושליל  עני  עבר  ם, 

ושב מהעוברים  צדקה  וקיבץ  ו בדרך  מבריסקים,  ל "זצ  הרב 
קצר  זמן  לאחר  אך  בדרכו,  והמשיך  בלימודו  שקוע  היה 

צדקה שקיבץ  עני  כאן  שהיה  לחשוב  דין  פל  וע  ,התעורר  י 
יב  שלא להש  ,לו לכל הפחות נתינה מועטת  תתיב ליהוא מחו
שיב  א לה את כל הדרך לקיים את החיוב של  וחזר   , פניו ריקם

 פניו ריקם.  
על  ו מלצמסופר  זלמן  איסר  זצרבי  איחר אחת  פעם  של  "ר 

, וכשנכנס לישיבה התעכב 'עץ חיים'לבוא לשיעורו בישיבת  
צדקה,   מהם  אחד  לכל  ונתן  יד  פושטי  עניים  ליד  בדרך 

באו לבקש ממנו אם יוכל לדחות את נתינת   תלמידי הישיבה
שהלא מהשיעור,  כשיחזור  לעניים  תינים ממים  רב  הכספים 

לשמוע   עכשיו  זצ"הגראתמה  השיעור,  לו  להם  "ז  ואמר  ל 
שהשיעור   ףא לו לתת ביםימחוי צדקה  מבקש ענישה  שבשעה

עלם מהעניים  אינו רשאי לעבור איסור להתו,  הז  י"מתעכב ע
ולהקדים   לזרז  אין  השיעור  כדי  שהיום  ליתן (ומה  נזהרים 

צדקה,   המקבץ  עני  מקבצילכל  שהעניים    הנדבות   מפני 
יד בשווה ואינם פונים לכל יח  כל העוברים ושביםים ממבקש

לו    י פונה לכל יחיד בנפרד, חייב ליתןויחיד, אמנם אם הענ
לכל הפחות דבר מועט, וכל זה בעני ממש אבל בגבאי צדקה  

   .סומכין העולם)זה על   י הנראהוכפ .איסור אין
זב  מעשהו מסאטמאר  יואל"  עשיר,  צ"ל"דברי  אליו  שנכנס   ,

לתביק  יוהרב נדבתו  ש  "אין  לת  השיב  והעשיר  נצרך,  עני 
בזה  השיב לו ש   ה יעזור לעני הזה", והרבי "הקבדאוג,  לרבי ל

עצומה,   קושיא  לו  אפשר שמתיישב  רעה  מידה  שבכל  ידוע 
הקדושה,   לצד  גם  ה.)(  ראבגמ  אמובשפי  כלהשתמש   ברכות 

 יצר הטוב יגנובהש   -  ערהר  ל יצאדם יצר טוב ע לעולם ירגיז  
הטובלה   רעותהמידות  ה לצד  בהם  העזות  ב(ו  שתמש  מידת 

מלחמת ו דקשבלעזות  להשתמש   ללחום  הגאווה  מידת  שה, 
ובגאון)  ה' להשתמש בעוז  אפשר  איך  תמהתי  ומעולם   ,

לבאפיקורסו וכפירה  והקדושה,  ת  בא וטוב  שאם  לי  נתיישב 
וככופראליו   כאפיקורס  עצמו  יעשה  יאמין    ,עני,  ולא 
יכפור  "שהקב אלא  לו,  יעזור  הדבר   'ה  עזרתבה  שאין  ויידע 

   .צדקה כדין קייםו, ואז יתן ביד רחבה ויתלוי אלא ב
 

 

תסתכל לתוך עצמך
חס אחת  של  פעם  חדרו  בדלת  עמד  אחד  חידושי  '  בעליד 

והביט בפניו    ר מגור) האדמו"  -  זצ''ל   ר אלתרבי יצחק מאיר  ל(  'הרי''ם
לו  ענה    ?אתה עומד ומסתכלוע  מד  ,הרבו  אות  זמן רב, שאל

ב ראיתי  אנכי   'ייםחהר  או'החסיד  ראה  בפרשת  הקדוש 
ברור  לכן  ברכה,  עליהם  ישפיע  אז  עליו  ויסתכלו  שיביטו 

השיב   הצדיק,  בפני  בהסתכלות  מעלה  הלא   הרבשיש  הנ''ל 
, וגם אתה צדיק, אז 'םְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקי'א)  כ  , ס  הו(ישעיכתוב  

 ] לקוטי יהודה[                           . ך תוך עצמ תסתכל ל  מוטב כי 

    

זצ מטשעבין  ה  הביאל  "הגאון  מלשון  ודי  'הפלאה'בשם  ק 
ַהֶּזה"   שנאמרהכתוב   ַהָּדָבר  ִּבְגַלל  שהקב  ",ִּכי  ה "שהברכה 

אינ אלא    המברך  הצדקה,  נתינת  עצם  הדי על    בורים על 
הטובים שהנותן מדבר לפני הנצרך, ומעודדו ונותן לו בחפץ 

ומרגיעו,   ז לב  בפנים  שנותן צדקה  מי  על  ו   ועפות אבל  כועס 
  צדקה, וות  שהרבה אנשים באים אליו, אף שהוא מקיים מצ 

ה'  לברכת  זוכה  ה  .אינו  תירץ  קושיהפלאה"  "ובזה  ת  יאת 
בבכ(מס  התוספות בתת  הא  דבר  ח:  'אכפיה'רא  כופין    )מתחיל  איך 

כרה בצידה שאין  י מצוות עשה שמתן שו י הועל הצדקה והר
רק ל צדקה הוא  שמתן שכרה ש' הפלאה'כופין עליה, וביאר ה

שמ כופיןבמי  אם  אבל  בדברים,  העני  את  ונותן    פייס  אותו 
לברכה    ,זעופותפנים  ב הבטחה  לו  שכרה   איןואין  מתן 

  רמ"ט ס"ג)   עהד הר(יו  ' רוך ע לחן בשו ' ו ן אותו. ושפיר כופי  ,בצידה
ב  :כתב צדקה  ליתן  בצריך  יפות,  פנים  ובטוב סבר  שמחה 

בצערו העני  עם  ומתאונן  לו  ,לבב,  תנח  ומדבר  ומין, דברי 
   .הפסיד זכותו ,זועפות ורעותואם נתנה בפנים 

הס  (סק"ה)  והש"ך  בשם  לא  , ג"מהוסיף  על  גם  ו דעובר 
א ֵיַרע ְלָבְב ְּבִתְּת לוֹ "  -דאורייתא   לעשירים , וזהו ניסיון  "ְו

ל ולשפוך  להיכש  ו"שבאים אליהם נזקקים רבים, ועלולים ח
ניסיון  שמכבידים עליהם, ואשרי מי שעומד בזעם על העניים  

 ]שליט"א משה שטרנבוך ביר[                              .וקונה עולמו
 

 

ל יתירה  בחומרה  מתייחסת  מלעזהתורה  שנמנע  ור  אדם 
ו מלעני,  ובאה.  חושש  הקרבה  מכונה השמיטה  הוא    וע"כ 

בתורה  על"בלי אותו  שמצאנו  כינוי  אחת  ",  נוספת: פעם 
הרי חששו מוצדק, שעם להבין,   מסית ומדיח! ולכאורה ישב

יתדלד השבע  שנת  לכך התקרב  ובנוסף  פרנסתו,  מקורות  לו 
יו לתבועלא  וע"כ  את  כל  ההלוואה,  ל  החזר  נהוג  ו  יש 

ולא ב  בזהירות  רחבה!  ביד  שלתת  לאמיתו  אין  רם,  דבר  ל 
 . היד את  ק לקפוץכאן כל צידו

דומה?   הדבר  למה  באשסוחר  למשל  סחורתו  עם    ה ניונסע 
סערה גדולה החלה לטלטל את האוניה, רב החובל בלב ים, ו
לים את כל   הנוסעים להקל את משא הספינה ולזרוק ביקש מ

   כדי להציל אותה מטביעה.מה שיוכלו לוותר עליו, 
הט את  מהר  חיש  לקחת  למשרתו,  וקרא  הסוחר  ת ילהזדרז 

דוחה את   פשנח  ים, שהרי פיקולין ולזרוק אותם לואת התפי
: "שוטה שבעולם, בזה  לו  והאנשים ואמרכל התורה... גיחכו  

וק  הספינה? יש לך טונות של סחורה, אותם תזר  אתה מציל
הם שומרים   אינם מכבידים, ואדרבהפילין  לים! הטלית והת

שנמ   !"עלינו אדם  חושש  אותו  כשהוא  לעניים  לעזור  נע 
כלכלית  מ מזתקופה  שונה  אינו  שנקשה,  מה  הרי  ותן  ה. 

האם הוא מוכן    ,חשבון הוצאותיו הכלליוא מעט מלעניים ה
פקידים  מפטר  הוא  האם  הבית,  בהוצאות  לקצץ  זה  בשלב 

כי  בזהעסק,  ב נוהג",  כמנהגו  ברמת    "עולם  לפגוע  אסור 
את   -. רק את העניים  עו מים עד נפשיים, כל עוד לא הגיהח

והת השומריםהטלית  להפקיר!   הוא  -  עליו  פילין  ואכן   מוכן 
כ גםיפה  מובן  עתה  "בליעל".  התורה    ינוהו  הקפידה  מדוע 

שה בלב תיע שקיום המצווה, אלא  במתנות עניים לא רק על  
הדבר היה לו עד   -  (ט"ו, ט)  בלי עול"  -"בליעל    שלם, והזהירה

כבד כעול  בכפיה,עכשיו  אלא  בשמחה  נתן  לא  הוא   וברגע  , 
  .העול, הוא ממהר לנצל אותואת  רוק לו לפ שנזדמן

 ] אוהל יעקב ע"פ  -ים אתבונן קנמז[



 

 

  פרשת ראה
חודש   -בשבת זו מברכים את חודש אלול הבא עלינו לטובה  

 הרחמים והסליחות.
חשיבותה  תנו  בפרש ועל  הצדקה  מצוות  על  מצווים  אנו 

ז  שנאמר ״ח)-(טו,  ַאֶחי:  ֵמַאַחד  ֶאְביֹון  ְב  ִיְהֶיה  ָפֹתַח ...  ִּכי  ִּכי 
. וכשנדייק בפסוקים נמצא, שמי שיכול ..״.ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד לוֹ 

לתת צדקה ואינו נותן, בנוסף לכך שהוא מבטל מצוות עשה,  
איסור. על  גם  חובה הצדק  מצוות  עובר  אלא  רשות,  אינה    ה 

 שהתורה מטילה על כל יחיד ועל החברה בכללותה.  
ו בחולים  ולתמוך  לעזור  ואלמנות  ועניינה,  יתומים  זקנים, 

  ים את עצמם. ינם יכולים לקיועוד, שא
הניסיון שלך זה דווקא לתת לעני משלך, כלומר: הדאגה שלי  

הרוחני השכר  את  בונים  הם  שלך  הזה  העולם  של   לענייני 
שלי   הבא  בכסף  -העולם  גופני אם  סיוע  טובה,  בעצה  או   ,

 ל חברך. דאג לעולם הבא שלך, ולעולם הזה ש -תוך כדי חיוך 
מוצ שלא  דברים  לגבי  גם  נכונים  בעינינו הדברים  חן  אים 

תדרוש אל  הסביבה;  זה    אצל  כי  בתואנה  להשתפר  מהזולת 
 לא מתאים לדרך שלך. 

מידותי את  לתקן  זה  שלו  לקבל הניסיון  זה  שלך  והניסיון  ו, 
 ו כפי שהוא ולסייע במידת הצורך.  אות

את  ומקרבים  העולם  את  מתקנים  אנו  הנתינה,  ובעצם 
: "גדולה צדקה  י.)  תראבבא  במסכת  ( הגאולה, וכפי שאמרו חז״ל  

ישעיהו   הנביא  שאמר  וכפי  הגאולה,  את  יד(נדשמקרבת   ,( :  
 י״.ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָננִ ״

כ אנו  סמוכים  אלול  והנה,  חודש  לפני  הדין    -בר  יום  ולפני 
סימן יב)  בהראשית  ר(ברש  הקרב ובא. כתוב במד  בי : רלך לך, מד 

ר בשם  גזירות    בייודן  מבטלים  דברים  שלושה  אמר:  אלעזר 
הם:   ואלו  ותשובה  רעות,  וצדקה  ימים תפילה  לנצל  ונזכה   .

פנים   ובמאור  בצדקה  ולהרבות  זו  גדולה  לסגולה  (שגם אלה 
 ובזה נזכה לכתיבה ולחתימה טובה. גדול של צדקה) בזה יש עניין

 
 

 ...ה וצדקהשובה תפילת
ש" אמרו,  רשומות  נוטריקון:  אלולדורשי  דֹוִדי  וְ דֹוִדי  לְ   ינִ אֲ "" 

  .)ג ,ו יריםשהיר ש( "ילִ 
ֶקי "   .)ו, לדברים (  "ַבב ַזְרֶעלְ ֶאת וְ ָבְב  לְ ת  אֶ ּוָמל ה' ֱא
ַח ָמנֹות "  .)אסתר ט, כב (ם" ֶאְבֹיִנילָ ַמָּתנֹות ּו ֵרֵעהּו  לְ יׁש  אִ ּוִמְׁש

  המעבירין ה שרמזו בו תשובה ותפלה וצדקה,  והמתבונן ירא
רומז על   -  "אני לדודי ודודי לי"  באופן הבא:   הגזרה  את רוע

ִּכי ִאם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים "  :)ישעיה נט, ב (  שנאמר  התשובה 
שאמש היה זה    וכמה מעולה התשובה,  אלקיכם"   ֵּביֵנֶכם ְלֵבין

מודבק הוא  והיום  ישראל  אלוקי  מה'   בהשכינה  מובדל 
ה"זר( פ"ז  תשובה  הלכות  בו)מב"ם  ויתקיים  ז(  ,  ג,  ")מלאכי  ׁשּובּו  : 

 ".  ילִ דֹוִדי  וְ דֹוִדי  לְ   י נִ אֲ " -" םׁשּוָבה ֲאֵליכֶ ְואָ ,ֵאַלי
עבודה שבלב לתפילה שהיא    רומז  -  ַבב ַזְרֶעלְ ֶאת  וְ ָבְב  לְ ת  אֶ 

 . .)תענית ב (מסכת 
 הרומז לצדקה, ובשלוש אל  -  ם"י ֶאְבֹינִ לָ ַמָּתנֹות  ּוֵרֵעהּו  לְ יׁש  אִ "

 . רוע הגזרה מעבירין את
 

 

   םר בלבוש מלכות שמיהגאוותן מתפא
, תאמיתי תשובה מלעשות האדם  את מונעותש  המידות אחת

 .  זו מידת הגאוה וקרוב לודאי לבקש סליחה ואו למחול
סח הגר"י גלנסקי זצ"ל: סיפר לי הרב מפוניבז' זצ"ל, שפעם 

חיים ה"חפץ  אליו  יוסף,  פנה  רבי  לי,  "אמור  ושאלו:  זצ"ל   "
השכינה  חז"ל שאין  מי    אומרים  יהיה  יהודי,  שום  עוזבת 

" שיהיה:  מצב  ובאיזה  ֻטְמֹאתָ שיהיה  ְּבתֹו  ִאָּתם  ם" ַהֹּׁשֵכן 
 ם שכינה ביניהם.  , אף על פי שהם טמאי)ויקרא טז, טז(

אין אני והוא  'על המתגאה אומר הקדוש ברוך הוא    אז מדוע
חמורות ועוזבו? בעברות    .)סוטה ה(מסכת    'דור כאחד יכולים ל

ה תגלה שכינה  מקום שיגל  ומפורשות, בטומאה ובסאוב, לכל
כרימון.   מצוות  ומלא  הוא  מושלם  אם  גם  והמתגאה,  עמו. 

תעזוב מפוני"?...  אותו  הרב  סיפר  עניתי,  ידעתי לא  בז', 
והשיבני: "הלא תבין. עבד שעובר על .  שאשמע את התשובה

המל אחד רצון  יראה  אם  המלך  יגיב  איך  אבל  יענש.  ך, 
וכמ  -עבדיו  מ כמה  אחת  על  השרים,  אחד  את  שכן   הומכל 

השרים   ראש  בבגדי   -את  לבוש  כשהוא  הטרקלין  אל  נכנס 
המלך! נכנס לחדר ההלבשה ועטה את אדרת המלוכה, חבש  

כךלראש ונכנס  הכתר,  את  יעשה    ו  מה  המלוכה.  לטרקלין 
עתה   מדבר  איני  לא,  שלא המלך?!  ודאי  אבל  העונש.  על 

 ... יצא, או שיורה להוציאו ישאר עמו בטרקלין!
ועתה בני דע וראה כי המתגאה בלבו   והרמב"ן כתב באגרתו:

הוא   מתפאר  כי  שמים,  במלכות  הוא  מורד  הבריות  על 
שנאמר שמים,  מלכות  א(  בלבוש  צג,  ֵּגאּות  "  :)תהלים  ָמָל  ה' 

א"ָלֵבׁש הוא  ברוך  שהקדוש  הפלא,  מה  והוא !  אני  אין  ומר: 
 ] 311"והגדת" ראש השנה עמ' [                ... ! "יכולים לדור כאחד

 
 

 לכת בדרך האמת...ל
מושלך   פצוע  נשר  ומצא  לעבודתו  אדם  יצא  הימים,  באחד 

והב הנשר  את  הרים  ברחמים  הדרך,  אם  לביתו  על  יאו 
בביתו.   היו  אשר  תרנגולים  עם  יחד  חודשים  והניחו  עברו 

נהיה שתה    והנשר  מאכלם,  את  אכל  התרנגולים,  כשאר 
 ושיחק עימם, עד שהנשר נהיה כתרנגול לכל דבר. עימם 

זלא כמו   מן,חר  מתנהג  נשר  וראה  חכם  איש  שם  עבר 
העופו מלך  היתכן,  האמין:  ולא  התפלא  כך? תרנגול,  ינהג  ת 

שיהיה   הנשר  את  לשחרר  ממנו  וביקש  הבית  לבעל  הלך 
בשמים חבריו  ועם  הבית  .במקומו  תעשה    בעל  לו:  אמר 
 . כרצונך אבל ודאי לא תצליח

גבוה  במקום  הניחו  הנשר,  את  לקח  החכם,  האיש    ניסה 
רצה,   אשר  וכל  גדול  פחד  פחד  הנשר  אך  לעוף,  בו  ודחק 

התרנגולים, לחבריו  מיד  עימם.   לחזור  ולהיות  עימם  לאכול 
האמין ולא  הבין  לא  ינהג?   ,החכם  נשר  שכך  יתכן  איך 
ון וניסה שוב להניח את הנשר למחרת חזר שוב החכם והנב

גבוה   מקום  שוב  על  הנשר  אך  שיעוף,  בו  דחק   נרתע ושוב 
כך כמה פעמים ניסה החכם שוב ושוב ולא .  שאחזופחד  מה

הימים דחק מאוד את הנש  ,הצליח ר, הנשר עד אשר באחד 
 נשא את כנפיו ועף ולא שב. 

במעשה זה יש מוסר גדול מאוד, כל אדם נולד עם כוחותיו  
האתגרים ומעלות עם  להתמודד  יכול  הוא  איתם  אשר  יו, 

ים סיונות אשר נכתב עליו לעבור במשך חייו. אך משברוהני
הוא   אשר  הכוחות  את  ממנו  לאבד  מנסים  אשר  ומצבים 

ע  בחיים,  לשרוד  להם  על זקוק  פצוע  נשר  כאותו  שנהיה  ד 
אם הדרך. ומוצא את הנפש של האדם הפצוע, אדם שלוקח 

אותה למקום שבכלל לא מתאים את הנפש החלשה ומכניס  
הז  למקום  ומתרגל  עוברים לה,  המקום,  יושבי  כמו  ונהיה  ה 

וה ושנים  מה ימים  שאינה  חדש,  ממקום  חלק  נהיה  אדם 
עצבות היא  והתוצאה  תסכול,    ,שהוא  עם  ייאוש,  מחלוקת 

הסובבים אותו, חוסר שמחה והאדם לא מבין מה יש לעולם 
התרנג עם  שחי  הנשר  כמו  הוא  כי  עולם כלפיו.  הוא  ולים, 

טמוני אשר  הטבעים  אך  לגמרי,  והכוחות אחר  בתוכו  ם 
חייב להתעורר ולהבין מי  האמתיים שלו רדומים בו. והאדם  

שלו   האמתיים  הכוחות  את  אצלו  ולפתח  הוא  ומה  הוא 
 בל את האומץ לעוף כמו הנשר ולהיות מה שהוא.ולק

כח  יש  אשר  הימים  הם  אלול,  חודש  ימי  אלו,  ימים  והנה 
ולשוב    לאדם נפשו  כוחות  את  לו  להשיב  הדרך  את  למצא 

 רך אשר תוביל אותו לתכלית חייו. לד

 אלול  חודש לקראת



 

 

סיפור - מחיר בכל ה'  רצון את שותעל
ולקיים   בקב"ה  לדבוק  האפשרות  את  יש  ויהודי  יהודי  לכל 

מצ את  פשרות  ובכוות  ללא  להה'  אהבתו  את  להוכיח   'ך 
זמר , על  "ניצוצות"  בספר  שמובאנינו סיפור מרגש  לפ  יתברך.

  .נפלאחסידי בעל קול 
אחד  יו הוזמ  , טלפוןהזמר  קבל  ם  הוא    לשיר  ןבו  בחתונה. 

כתובת   ואת  התאריך  את  בליל   ,האולםרשם  והתייצב 
באולם.   שהחתונה  כדי  ההגברהתוך  ציוד  את  מקים   ,הוא 

עיניו מחיצכי    בחין ההוא    ; חשכו  אין  הגברים באולם  בין  ה 
מחיצה"לנשים.   באולם  אין  מייד,  "?מדוע  ל  שאל  ו:  אמרו 

משפחות"אין   יושבים  אנו  רו-בעיה,  אבל  קדים משפחות, 
"רבותיהזמר    .בנפרד"  בנחרצות:  להם  שר   י,אמר  לא  אני 

שר  ב לא  אני  מעורב!  אין מקום  בו   !! !"מחיצה  במקום 
ואמר בכעס  הגיב  "הציבור  לו:  לנו ו  אמרת  לא  למה 

  ...??"תחלה שאתה לא מסכים לשיר במקום מעורבהמה
חסידי לחתונה מעורבת? אני "מי מזמין זמר  :ענה להם הזמר

ש  שר חסידיים  להשירים  הודיה  בדעתכם איך    ,'כולם  עלה 
לכז אותי  אופן    ולהזמין  בשום  לשיר  אני  חתונה?  מוכן  לא 

   ...!"כאן
כעס,   לווהגיעה  הכלה  הציבור  מאאמרה  "אני  אוהבת ו:  ד 
והסכמתי לשלם לך את   ,אני הזמנתי אותך  ,שירים חסידיים

   !"ה חייב לשירום שדרשת. עכשיו אתהסכ
הזמר: "אל תשלמי לי כלום הולך הביתה ולא אנ  ,אמר לה  י 

 רוצה את כספכם".  
בבכיהכלה לוו  פרצה  לי  אמרה  הורס  אתה  "אבל  את : 

  ..!."מורתשאר בחתונה בלי תזיהחתונה, אנו נ
דעתואך הזמר לא   ויפהט: "הכל  שינה את  אבל אני לא    ,וב 

מעורבת בחתונה  התחננה  !"שר  החל   וכל  ,הכלה  הציבור 
"אני מצטער!   : אך הזמר בשלו  לצעוק על הזמר ולגדף אותו.

שי  מה  כל  ולעשות  ולשיר  לרקוד  מוכן  רק אני  דרש,  יאני 
מחי לשים  מכם  בהפרדה כדי  צה,  מבקש  תהיה  שהחתונה 

, היום ללא תשלוםכן לשיר לכם  , אני מואתמז  הרתלאה. ימ
  !"ואופןבשום פנים   לא אשיר - לי מחיצהאבל ב
אם אתם רוצים שאני אשמח  "הזמר ואמר בנחרצות:    ך המשי
לשמח   -  אתכם יכול  כשהשטן  , אני  פה  אך  נמצא   ! לא 

לא    -  כאןכשהשטן   הדברים.   "!!!שמחמאני  את  שמעו  הם 
די  , כלההדוד   עורך  במקצושהיה  לו  , עון  ואמר  לזמר  :  פנה 

על   פיצויים  ממך  נתבע  כל   כך "אנו  את  לנו  שהרסת 
 תתבע אותי".   ,אין בעיה: "הזמר לא נבהלהחתונה". 

 הזמר  התריע העו"ד, אך  -  !""זה יעלה לך עשרת אלפים דולר
דולו  ענה אלפים  עשרת  אשלם  "אני  לשיר  :  לא  העיקר  לר, 

  ."בחתונה מעורבת
ואכ והלך,  קם  התביעהזמר  בוששה  ן  לא  ר והזמ  מלהגיע,ה 

 .  ..עשרת אלפים דולר פיצויים שילם
הרגיש פיצויים  ששילם  העובדה מ  הזמר  למרות  עם  רע  אוד 

   .ס את השמחה של החתן והכלהוהרנאלץ לש
וחצי  ועבר אחד    , שנה  בהמקבל    הזמריום  טלפון,    שיחת 

 שמחת פדיון הבן.  ב לשיר להגיע הוזמן 
אם   שאל  הוא  שמיד  מלאה, האירוע  כמובן  בהפרדה 

בומש לו  היום  הוא   ,חיובהשיבו  בבוא  ואכן  הגיע    נענה, 
   .לאולם

מי שהזמינה אותו  כי  גילה    אשהוכ  ,הפתעתומה רבה היתה  
הבןלשי בפדיון  פחותהיא    -  ר  אותה  לא  יותר  ה כל  ולא 

הת  !.ההיא..חתונה  מה מה "   :אותהושאל    ,דומאפלא  הוא 
    ...?"קורה

לך" ענתה "דע  האשה   ,  לא שלנו  בחתונה    כי"  -  לו  אחד  אף 
ואתה היית שיחת   ,כולם דיברו עליך  .דיבר על החתן והכלה

, גדול כסף סכוםראות אדם שמוכן להפסיד ל התפלאנוהיום. 
 זיונותי לספוג בדולר    10,000  , ועודלהפסיד את הפרנסה שלו

 .  ..כהוא זהבן לזוז מעקרונותיו מוכ ך אינוא ,וצעקות
חתונתנו,   בעלאחר  עם  עצמנו  ,ליישבתי  את  האם   ושאלנו 

  . להפסיד משהו מוכנים    שבעבורו אנויש לנו איזשהו עקרון  
לנו    ,בחיים  פינותהרבה    ' יםמעגל'נו  אכי  לב    נושמ ואין 
מקיימים...  איז אנו  שאותו  עקרון  לעצמנוחשהו  כל  '  : שבנו 

לאותו   לשמו  ,זמרהכבוד  רבותהפסיד  כן  למען   כה 
א  עקרונותיו! גם  רגע  באותו  ווהתוצאה:  הגענו  ני  בעלי  גם 
ישכי  למסקנה   כמוך  אם  הבורא   ,יהודים  את  שאוהבים 

הלב מכל  ציווי  ,יתברך  את  אנו   יוועושים  פשרות,  ללא 
  ...!'חוזרים בתשובה שלמה

לחזוראכן,  ו שלמה,    זכינו  לך ובתשובה  להחזיר  רוצים  אנו 
אלפים  את   אודולרהעשרת  לנו   תםים  לשלם  נאלצת 

מתנה  כפיצויים. ממך  החזרת   :מאודגדולה    קיבלנו  אתה 
בפדיון    ,ואני מבקשת ממך שתשיר לנו כאן  , אותנו בתשובה

מלא,  הבן בהפרדה  השירים    , הכמובן  האת  צריך  אותם  יית 
בחתונה,   את  לשיר  כך  על  לך  לשלם  הסכום   מלאוברצוננו 

  ..."ך לקבל מאתנו בחתונהשהיית צרי
של  של   תפקידו  חשבונות  ללא  ה',  רצון  לעשות  הוא  יהודי 

לא  גם  הוא  מכך'.  להפסיד  עלול  אני  'מה  או  יאמרו'  'מה 
ייגרם חילול ה'.   שמא  שלא כבר ידאג  הקב"ה  אמור לחשוש 

שלא   הרק  חילול  כאן  יכול   גדול  'ה  קידוש  אףא  אל  ',יהיה 
 ]אמונה שלמה[                                                        !לצאת מכאן

 

 
 

 ה ברינ                         ן ו ר 
 משלי טז, א] [   ן" וֹ ָלׁש ה  ַמֲענֵ   ּומה' י ֵלב  כֵ ְר ַמעַ ָדם  ְלָא"

 ק ודצו חלר  בן קביע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                   
      ף סויוה חבת שמ חר ס-הר ש מי:יאת ר מ                        
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ סרכומ                              

   החשמ ןב י ג'ור ג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                             
 טובה  בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  בן אשר ר מאי ירב                             

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   בן זוהרה השלמ                              
   םרהברו אואח ןב םמירח :ההר זו  ןב ודסעמר אש                             
    הבן שמח )הג'ור ( דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ בן  םיר פא                                

 בן זינו בן רחל  שמעון  :  שמחה בןיר מא :חקצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  ואל :שמכי מרד תבה ינמ 
 בה וטבת  )יזי די ( הבוהא :  היבבת חב ןותכ :  זהעזיבת מרים  
 יסהמכת ב נהינח : החנ בת לח: ר ף סו י ה בתיח 

 

     אולהויעל בני פ  הודיה-הדס ,קביע  לכה : אליעדמ ) בןןאריה (לאו :להצלחה
 חק בן חיהצ: י : נעמה בת אסתר  ר אסתואל בן טו : ג'ימי שמהבה בת אז :הגון  זיווג

 : בתיה בת אסתר   ריסרחמים בן אי חה : אלקנהת זהבה: עדינה בת שמי ברחל        
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   ןוהשר רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת
 

 כוי הרבים מעשר לזיפי  ם מכסו לתרצוה  מ
 4741102ן מ.רמת השרו 2 צרקו: רח' הבתכתו 'ק לצ וחשלן לנית 

 :מאע של קירזל
בן רחל מרים ל יוסף זקאודה יחהי

 ן דינה ב ר ולאה : ליא  בן י שלמהנפתל
 ה בת שושנה ינה : שיר בת מ רייזל שנהשו

 טוריה בת ויק  אתלי:  ובת לולמיטל 
 מית  בן שלויובל :  בת רחל הצבי השמח
 זל  מ בת: עדי ה בת חירחל 

 ואת: לרפ
 א   "טישל בן כמסאנה סים מאיר נ הרב

 אביגיל   ןב : אריאל יתן גלישראל ב בקיע
 ן אנט  ם ברהבן רחל : אבון שמע  ה:בן עליזם מנח

 בת חנה שרה: זוליט  ויקטוריה בת ית:לרטל בת גאו
 קרן בת רבקה ם מרי  : ת ת רובית  גלנה: די ה בתלאופ

 ה דרת ששושנה ב: פורה לאה בת ציה איל
   ורית בת רחלנה : ת לינב  ארה : רותת נוחל בר
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 מאוצרות הפרשה      

                                ?זה דין מדיני הקדימה בצדקה נאמר רק בא"יאי                      חידה פר"ש             חידה פר"ש        

 'קעלם''אלול' בהיכלה של 
עיברא דדשא" של המקום החדש.נער צעיר, מהורהר, ניצב בסמוך ל"

לא מכיר אף אחד –נפשו רגישה. הוא נבוך להיכנס פנימה 
מהתלמידים. 'משה רוזנשטיין' שמו של הצעיר. והנה, הדלת נעה על
צירה. אחד יוצא משם, קולט אותו ו"מתנפל" עליו ב"שלום עליכם!

 ת! ברוך בואך לשלום!" מה שלומך? איזו שמחה שבא
עיר מולדתו)? "בוא-הם מכירים. אבל מאיפה? האם מ'אוזוונט' (

לטעום משהו. בטח אתה רעב!" הצעיר שמח שמישהו מזהה אותו,
 הוא לא בודד במקום החדש. 

חולפת דקה ועוד מכר מזהה אותו. "שלום עליכם! וואס מאכט א איד?
 מהעם 'סטאנציע' (אכסניה) כבר יש?" 

 מקום לימודו)-כירים. אבל מאיפה? שמא מ'טעלז'? (הם מ
ושוב, בשלישית, עוד אחד מזהה אותו. הם מכירים. אבל מאיפה?!
למען השם, האם לקה במחלת השכחה? לא חלף הרבה זמן עד שקלט

  - - -הצעיר כי כך מקבלים בקעלם כל פנים חדשות 
הסיפור לכאורה לא טיפוסי ל'קעלם'. כל מי שזכה להבחין בהליכתם

 האופיינית, השקולה והמדודה, של חניכי 'קעלם' מבין מדוע... 
לויז חסידי,קבלת הפנים החמה הזו מתאימה יותר לק ועוד באלול!!!

ימי"עבודה" מיוחדת של קעלם, ודוקא ב זו הלוא כן? מסתבר שהיתה
וראים, נהגו בבית התלמוד בקעלם לקבוענהאלול: "לקראת הימים ה

החלטה 'לקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות'. החלטה מסוג זה
לימים אלו, היתה אופיינית מאוד, משום שבאותם ימים, אנשים יראי
חטא הפכו להיות רציניים יותר מידי, גם על חשבון אחרים כמו שסיפר

 'שלום רב').(מרן הגר"י מסלנט זצוק"ל" והדברים ידועים 

הנער הצעיר שניצב על פתחה של קעלם, צמח להיות המשגיח הנערץ
של ישיבת לומז'ה. מעולם לא שכח, והיה משחזר בחיבה, את הקבלת

דמנותעם תחילת הזמן החדש, ישנה הז פנים החמה לה זכה בקעלם!
שייטעשלום עליכם של אלול!' לכל בחור בוגר לקדם תלמיד חדש ב'

(מוסף שבת קודש יתד נאמן) ביטחון ושמחה לשנה של התעלות!בו בצעיר 

 (יג, ד) כי מנסה ה' אלקיכם אתכם
סיפר הרב נחום דיאמנט שליט"א: היה זה לפני כמה עשרות שנים,
בזמן קום המדינה. יהודיה אמריקאית שהיתה מבוגרת מאוד, התרגשה
ושמחה עד למאוד לשמע כי בארץ ישראל הוקמה מדינה בה

ים יחדיו יהודים רבים, החיים תחת שלטון יהודי. אותה יהודיהמתגורר
אמריקאית היתה בעלת הון רב, וכאות תמיכה תרמה היא מיליוני
שקלים מידי שנה לצבא, בכדי לשמור ולהגן על העם היהודי היושב
בארץ. כך עשתה שנה אחר שנה. פעם אחת, ביקשו ראשי מערכת

בודה, כאות הוקרה על תרומתההביטחון לכבדה ולערוך טקס כבוד לכ
החשובה מידי שנה, ועל כן היא הוזמנה לסיור כבוד בארץ. מיד
כשהגיעה ארצה היא התקבלה בכבוד גדול על ידי ראשי המינהל
והצבא, אשר ערכו לה סיורים בבסיסים וחיילות שונים, ואף הראו לה
טנקים ונשקים רבים שנקנו בכספים שתרמה. לסיום, התכבדה

באירוע יוצא דופן ומיוחד, והוא: צפייה באימון מיוחד וסודי התורמת
של אחת מיחידות העילית החשובות ביותר של הצבא. התורמת
נעמדה על אחת הגבעות וצפתה בלוחמים עורכים אימונים קשים

ומפרכים. כיצד הם מתגלגלים וזוחלים בתנאי שטח קשים, שאף גרמו
, פנה שר הביטחון שללכמה מהם להיפצע ולמעוד. בסיום הטקס

מדינת ישראל אל התורמת ושאל אותה כיצד היא מרגישה אחר כל
מה שראתה באותו יום. התורמת לא הסתירה את התרגשותה ואמרה:
"התפעלתי והתרגשתי מאד מדברים רבים שראיתי, אך דבר אחד היה
קשה לי מאד לראות, ולמענו אני מוכנה לתרום עוד מיליון דולר ובלבד

.אותו". "על מה גברתי מדברת?", שאל שר הביטחון בבהלה שתשנו
"אני מתחננת שתיישרו את השטח ללוחמים המסכנים המתאמנים
בתנאי שטח קשים, ובגלל כך הינם נופלים ונחבטים, ואף נפצעים.
ולשם כך, אני מוסיפה מיליון דולר". מי שזוכר, באותו תקופה, דבריה

לגלגה ללא סוף על דבריה של התפרסמו בכל הארץ, ומדינה שלימה
התורמת התמימה שלא הבינה דבר אחד: חייל ולוחם שמיישרים
בעבורו את השטח, לעולם לא יהפוך ללוחם עז ומיומן. דווקא תנאי
השטח הקשים, ודווקא המעידות והנפילות הם אלו המכשירות
והופכות אותו להיות מוצלח וחד. רק דרך קשה ועמידה בניסיונות

אדם מוצלח. "אך האמת היא", חותם הרב דיאמנט, "כי רביםמולידה 
מאיתנו דומים לאותה תורמת. לכל אחד יש ניסיונות ותנאי שטח
קשים שמזמנים לנו מן השמיים, וכל זאת רק בכדי לחשל אותנו
ולפתח בנו את האמונה והבטחון בה'. ואנו, במקום להתמודד מול

ים לבכות ולהתחנן שמישהוהניסיון ולהתחזק באמונה בה', אנו בוחר
יישר לנו את הדרך, וכי רק שנזכה לחיים קלים. עלינו לזכור, כי דוקא

הם האימונים הטובים ביותר להפוך –ורא בהניסיונות ששולח לך ה
 (בארה של תורה') אותך ללוחם ולזכות בחיים טובים ומאושרים.

הביןבמקום לנסות רק לחפש אחר סגולות וישועות, ננסה תוך כדי ל
שזהו ניסיון שמנסים אותנו מן השמיים, אשר כולו נועד לטובתנו, ואם

 נקבלו באהבה ונחזק את שריר הביטחון בה', נזכה לגדול ולפרוח ב"ה.
  (טו,ח) תח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנופ

זוז לא ייטול מהצדקה. מנין לחז"ל 200מי שיש לו ח): -(פאה חאמרו חז"ל 
נאמר 'ואם(ויקרא כז ח) שיעור זה? מבאר ר' מאיר שמחה הכהן: בפר' ערכין 

סלעים נקרא מך, והנה בכל סלע יש בו ד' זוזים 50מך הוא מערכך' שאין לו 
מי שאין לו -זוז לנ' סלעים, והתורה אמרה 'ואם מך הוא מערכך'  200 -

טולו חז"ל מי שיש לו מאתים זוז לא ינקרא מך, לכן קבע מאתים זוז
מהצדקה, דאינו בגדר מך ועני. והמהר"ל מפראג מבאר: 'צדקה' בגימטריה

 (עטרת רש"י) קצ"ט, רמז מי שיש לו קצ"ט זוז מותר לקחת צדקה
(טז,ז) לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון

בספר נפלאות מתורתך הביא רמז יפה משמו של מרן הראש"ל הגאון
רבי עובדיה יוסף זצ"ל: דהנה, יש אנשים שכל רצונם וחשקם, להוסיף
עוד מקנייני העולם הזה, ולעולם אינם מסתפקים במועט, אולם
כשמגיעים הם לענייני צדקה בזה הם לא מוסיפים דבר: את המטבע

 תמיד ולא יוסיפו דבר. יתנו אותו –שהם רגילים לתת 
: 'הון(קיב,ג)עליהם ניתן להמליץ את מה שאמר דוד המלך בתהילים 

בענייני ביתו –ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד': 'הון ועושר בביתו' 
משקיע הון ועושר, ומבזבז בלי סוף על ריהוט, עיצובים וכד', אבל

א מעלה, אלאעומדת לעד', בענייני צדקה הוא לא מוסיף ול –'וצדקתו 
אותו סכום נשאר לעד, מה שהיה רגיל לתת בצעירותו, נותן גם
בזקנותו, למרות שיש לו כבר כסף רב; השקל שהוא רגיל לתת נשאר

 (משוש תבל, הובא בגליון לקראת שבת)אותו שקל... 



 ללמדך        
המרחם ירוחם   

  "למען ישוב ה' מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך". (י"ג, י"ח): נאמר בפרשה 

 אן?ולכאורה יש לתמוה: הלא די היה לכתוב: "למען ישוב ה' מחרון אפו ורחמך", לשם מה מוסיפה התורה את המילים: "ונתן לך רחמים"? מה נאמר כ

ה הבא: מעשה ביהודי אשר נסע ברכבו, ובדרכו נקלע לסופת שלגים שגרמה לחסימת כבישים, ומנעה ממנו כל אפשרות את התשובה נוכל להבין ע"פ המעש

איחר את להגיע אל ביתו. בלית ברירה החליט אותו יהודי לעשות את הלילה הקרוב באחד מבתי המלון שפזורים היו בסביבה. אולם עד מהרה התברר לו כי 

 התפוסה מלאה, אין אפילו חדר אחד פנוי! -לון למשנהו, ובכולם קיבל את אותה התשובה המועד... הוא עבר מבית מ

נה כשהוא מיואש לחלוטין, החליט האיש לעשות את הלילה הקרוב ברכבו, תוך שהוא מסתמך על מערכת החימום של הרכב. כדי להבטיח את פעולתה התקי

סיפר למתדלק על מצוקתו כמשיח לפי תומו, והלה הגה רעיון: הוא סיפר למיודענו, כי בכפר  הוא נכנס אל תחנת דלק מקומית, שם –במשך שעות ארוכות 

 הסמוך יש בית אבות יוקרתי, בו ייתכן שיקבל חדר ללינת לילה אחד...

ד לעוברי אורח!" הובהר לו נתקל בסירוב נחרץ. "המקום אינו מיוע –כשזיק של תקוה בליבו, עשה היהודי את הדרך אל בית האבות, אולם כשהציג את בקשתו 

 בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, אולם הוא התעקש... ברירה אחרת הרי לא היתה לו... 

, כך היה. בסופו של דבר, לאחר תחנונים רבים, ניאות בעל המקום לאפשר לו לינת לילה בחדרו הנוח של המנהל, שבדיוק באותו הלילה נעדר מהמקום. ואכן

 האורח קום והתכונן לצאת לדרכו כדי להספיק שורה ארוכה של סידורים שנדחו מיום האתמול עקב מזג האויר הסוער.למחרת בבוקר השכים 

, ואין בטרם עזב את המקום, ביקש הוא לשלם עבור לינת הלילה, אולם בעל המקום סירב, "איננו משכירים חדרים! אפשרנו לך לישון כאן כמחוה אנושית

 כך!" הבהיר בנחרצות. מיודענו ניסה להפציר: "אני יהודי, ואני רוצה להשיב לכם טובה, אמרו לי כיצד אוכל לעשות זאת!"  בכוונתנו לגבות תמורה על

! אני כאשר שמע בעל המקום את המילה 'יהודי' יוצאת מפיו, מיד זינק ממקומו כנשוך נחש. "מה אמרת? אתה יהודי?" שאל בהתרגשות. והלה השיב: "כן

"לפני ששה ימים נפטר אחד מדיירי הבית, שהיה יהודי,  ?". "כמה טוב שהזדמנת לכאן בדיוק היום!" השיב בעל המקום בהתרגשות, וסיפר:יהודי! ומה בכך

, ן נמצאת כאןובצוואתו הפציר כי נעשה עמו את החסד ונקבור אותו כיהודי! אין לי מושג מה זה אומר, וכיצד עושים זאת, ומשום כך גופתו של היהודי עדיי

כי בלית  ממתינה לקבורה... על פי החוק, עלינו להביא כל נפטר לקבורה בתוך ששה ימים ממועד הפטירה, כך שהיום הוא היום האחרון: כבר גמרתי בליבי

 ברירה איאלץ להפר את בקשתו של הנפטר, ולהביאו לקבורה בבית הקברות הנוצרי שלנו, אולם, הנה הופעת אתה בדיוק ברגע המתאים!"

תו הדברים, נחרד היהודי והתרגש כאחת. הוא הבין, כי משמים זיכו אותו במצווה גדולה ומיוחדת, מצוות קבורת מת מצוה! על אתר הביע את נכונו לשמע

 לחפש מקום קבורה עבור הנפטר –לטפל בקבורתו של הזקן, קיבל לידו את המסמכים הדרושים, העמיס את הגופה אל תא המטען במכוניתו, ויצא לדרך 

כך... הוא עבר מבית קברות אחד למשנהו, ואף לא באחד מהם הסכימו לקבל את הנפטר -אולם עד מהרה התברר לו, שאין זה פשוט כל הבלתי מוכר...

 כך שוטט האיש בכל בתי הקברות בסביבה, כשגופת הנפטר בתא לקבורה... משום מה היה להם הרושם, כי הדבר עלול לגרום לתסבוכת מול הרשויות... 

וצאי גרמניה, המטען, ולא מצא בעבורו חלקת קבר. רגע לפני שהתייאש, בבית הקברות האחרון בו ביקר, נמסר לו כי לא הרחק משם ישנו בית קברות המיועד לי

בית הקברות  מיד כאשר קיבל את המידע החדש, מיהר הוא אל ובו חלקה מיוחדת המיועדת עבור אנשים עריריים וגלמודים שאין מי שידאג לקבורתם...

של  המדובר, שם קיבלו את פניו במאור פנים והביעו מיד נכונות לקבל את הנפטר לקבורה. כשהושיט את המסמכים למנהל המקום, העיף הלה מבט בשמו

הרה התבררו לו העובדות היהודי היה משוכנע, כי כפי הנראה קיים קשר משפחתי כלשהו בין המנהל לבין הנפטר... אולם עד מ הנפטר, ולפתע החוויר כסיד...

"לפני כשלושים שנה הגיע אל משרדי יהודי, ובידו חבילה של שטרות. מדובר היה בסכום עתק,  לאשורן, והן היו מופלאות מכפי שניתן להעלות על הדעת:

רותו לשלם על קבורה הולמת במקום הקמת חלקה מיוחדת בה ייקבר כל יהודי שמסיבה זו או אחרת אין באפש -אותו השליש היהודי לידי לשם מטרה ברורה 

שאינו אחר מאשר אותו יהודי שתרם את הקמת  –אחר! מאז, נקברו בחלקה זו עשרות יהודים עריריים וגלמודים. והנה כעת אתה מביא את הנפטר הזה 

זר לכאן באופן מופלא, בחסדי ההשגחה שלושים שנה לא פגשתי את היהודי הזה ולא שמעתי ממנו מאומה, והנה כעת הוא ח החלקה הזו לפני שלושים שנה!

  העליונה! התקיים בו מאמר הכתוב: 'שלח לחמך על פני המים כי ברבות הימים תמצאנו', באופן המושלם והמופלא ביותר!"

 הרי לנו שכאשר האדם מרחם על הזולת וחפץ לעזור לו, לעתים מתגלגל הדבר שהוא עצמו נעזר בכך.

לך רחמים ורחמך". כאשר הקב"ה רוצה לרחם על האדם, הוא נותן לו את מידת הרחמים בלבו שירחם על האחר, וכך בסופו  זהו איפוא הביאור בפסוק: "ונתן

הקב"ה יגרום לך לרחם על חברך,  –של דבר ע"י אותם רחמים שהוא ריחם על חברו וגמל אתו חסד, נעזר בהם הוא בעצמו כאשר יזדקק לכך. "ונתן לך רחמים" 

 גם אתה תרוחם מן השמים. –"ורחמך"  -חמים ובאמצעות אותם ר
 מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל)( 

 תורם ספר התורה ביקש תשלום             
הגיעה אלינו שאלה מאנשים ששכרו צימר במושב, וכשהוצרכו לקרוא בתורה בשבת בבוקר פנו אל הישיבה שהיתה מול הצימר, ושאלו האם אפשר  :שאלה

ר להשתמש באחד מספרי התורה שבהיכל. בבית המדרש היו אז כמה בחורים, ואחד הרמי"ם, והם השיבו שבוודאי מותר להם להשתמש, ואף נתנו לנו חד
נוכל לקרוא. השואלים מספרים שלאחר שסיימו את הקריאה והחזירו את הספר, נכנס אדם פלוני ואמר שספר התורה הוא רכושו הפרטי, ואין רשות  מיוחד בו

לשום אדם לתת להשתמש בו, וכל מי שקורא בספר זה צריך לשלם כסף. הוא הוסיף ואמר שהיות ובשבת הוא אינו מדבר על כסף, שנהיה איתו בקשר 
השאלות היו, האם ₪.  200ש... כשדיברנו במוצ"ש, טען האיש שס"ת נקנה עבור ביזנע'ס... לא פחות ולא יותר... וכל מי שמשתמש בו, צריך לשלם סך במוצ"

 יט"א:השיב הגר"י זילברשטיין שלצריך לשלם לו? ולצד שלא צריך, האם היה כאן שואל שלא מדעת, שהוא גזלן, ולא יוצאים יד"ח הקריאה מס"ת גזול? 
היתה לא שמענו מעולם שס"ת המקודש של עם ישראל עומד לביזנע'ס, וכמדומני שזה גם קצת בזיון לספר, שעושים בו שימושים מסחריים. ולכן, הקריאה

דרש, כגון זה שרוצה מצוה, ומצוות לאו ליהנות ניתנו. כלל גדול בידינו, דניחא ליה לאיניש דלעביד מצווה בממונו. ולמרות שהרבה קטטות מצויות בבית המ
שאדם ידרוש כסף עבור הקריאה! ואם היה רוצה לקבל תשלום, היה צריך  –שיקראו בס"ת שלו, וחבירו רוצה שיקראו בשלו, אבל על זאת לא שמענו מעולם 

  (ברכי נפשי) לתלות שלט גדול על הספר שבו ייאמר 'ספר התורה הזה עומד לביזנע'ס', ואם לא עשה כך, מותר לקרוא, כי לא נהנו, אלא קיימו מצוה.
 רי

 אדם ממוצע, לא עוזב את ביתי ולוקח את הזמן לאט, מי אני? מבן 2אני חי פי                       
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ָלָלה ִאם-ֶאת ְמעּו... ְוַהּקְ ׁשְ ר ּתִ ָרָכה ֲאׁשֶ ְמעּו ֶאל-ַהּבְ ה' אלוקיכם.   ִמְצֹות  -לֹא ִתׁשְ
:בברכה כתוב ״אשר תשמעו״ ואילו בקללה כתוב ״אם לא תשמעו״, אומר על  
הברכה  בין  עצום  חילוק  שיש  ללמד  בא  שזה  מסלנט זצ"ל  ישראל  רבי  כך 
לקללה, כי הברכה ניתנת מראש, שכל מי שמבקש לקיים רצון הבורא יתברך 

וזוהי גם   לשמור תורה ומצוות מיד הוא מקבל עזר וסיוע וברכות כמקדמה,
הכוונה, ״את הברכה אשר תשמעו״, היינו תהיה לכם ברכה בכדי שתשמעו  
אלא  מראש,  ניתנת  היא  אין  בקללה,  כן  שאין  מה  המצוות,  את  ותשמרו 

 (לבוש יוסף) באה רק כתוצאה מעבירות, אם לא תשמעו חלילה 
 
 

י י-ְוִכֽ ֽ ֵאתֹו ּכִ י לֹא תּוַכל ׂשְ ֶרְך ּכִ ָך ַהּדֶ ה ִמּמְ קֹום: אחרי שנאמר  ִירְ -ִיְרּבֶ ָך ַהּמָ ַחק ִמּמְ
ידוע,   אמנם  המקום״?  ממך  ירחק  ״כי  נכפל  למה  הדרך״,  ממך  ירבה  ״וכי 
שהמתאוה לאיזה דבר גשמי להשיגו, הרי הטרחה הגדולה ביותר אינה קשה 
עבורו, למען ישיג תאותו. לא כן אם הדבר אינו אהוב עליו, אזי ההתאמצות 

. ולכן העובד את ה׳ מאהבה,  לא ירגיש היותר קלה למשא ולעול תחשב לו
כל עמל בעשיית מצוה מהמצוות. מה שאין כן האיש אשר ה׳ רחוק ממנו, הרי  

אף המצוה הקלה קשה היא עליו מאד. וזה כונת הכתוב, כאשר תרגיש ״כי   
לעול  עליך  והוא  לירושלים,  המעשר  לשאת  תוכל  ולא  הדרך״  ממך  ירבה 

כבד מזה תבין ותדע ״כי יר כי השי״ת ולמשא  חק ממך המקום״, היינו יען 
וכעול.  כמשא  עליך  הדבר  ולכן  ממך,  רחוק  הוא  עולם,  של  מקומו   שהוא 

 (האלשיך הק׳)
 

א  ָנתֹון ן לֹו ְולֹֽ ּתֵ ֶרְכָך ה' :-ּתִ ָבר ַהּזֶה ְיָבֽ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ָך לֹו ּכִ ִתּתְ ְבָך ּבְ נתון    ֵיַרע ְלָבֽ
דבר הזה יברכך ה׳ אלקיך בכל  תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל ה

(טו, י) הקשה הסבא מקלם זצ״ל בספרו ״חכמה  מעשיך ובכל משלח ידך" 
ומוסר״ (חלק ב,): מדוע מנהיג הקב״ה את עולמו באופן זה שהנותן יתן צדקה 
למקבל ואז יזכה הנותן בברכה, הרי פשוט יותר היה אילו היתה הברכה ניתנת  

בזה מלמדת אותנו התורה יסוד גדול   לנצרך והעושר ישאר ביד הנותן?אלא,
וחשוב: אל יחשוב האדם שהוא עושה חסד עם המקבל, ההיפך הוא הנכון 

לזולת. רצה הקב״ה Iכל הברכה בבית העשיר היא אך ורק בגלל הנתינה    —
של הצדקה, כדי שהלה יהיה ראוי לקבל ברכת  לזכות את העשיר בזכותה 

נותן עושה עם המקבל, המקבל  שמים. ולכן יפה אמרו חז״ל: "יותר ממה שה
עושה עם הנותן" (ויקרא רבה לד, י). יתכן שהמקור לדבריהם הוא פסוק זה  
שאנו עוסקים בו.דברים אלה יפים במיוחד למי שנותן מכספו להחזקת מקום 
שמגדלים בו תלמידים לתורה ויראת שמים. זכות גדולה היא לאדם שיש לו 

 (ילקוט לקח טוב) ובח מן השמים.  חלק במצוה כזו. וכל המרבה, הרי זה מש 
 

ח ֶאת ָיְדָך   ְפּתַ ֹתַח ּתִ ָך ֵלאֹמר ּפָ ן ָאֹנִכי ְמַצּוְ ֶרב ָהָאֶרץ ַעל ּכֵ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ ּכִ
ַאְרֶצָך: מסופר על רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,כאשר ְלָאִחיָך  ָך ּוְלֶאְבֹיְנָך ּבְ ֲעִניֶּ ּלַ

היו דופקים בדלת ,הוא היה קם מיד במהירות יוצאת מגדר הרגיל, ופותח את 
הדלת, מעשה וישב אצלו אחר מתלמידיו ,ונשמעה דפיקה, רבי איסר זלמן 

מכן אמר לו התלמיד    כדרכו קם במהירות האופינית לו, ופתח בעצמו ,לאחר
לרבו ,אני הרי צעיר יותר ולמה אם כן לא אגש אנכי לפתוח את הדלת, השיב 
לו רבי איסר זלמן ואמר : ואולי עני הוא הדופק בדלת, ואם אכן עני הוא 
העני   הוא  שיהא  לו  שגרמה  ,היא  שלו  החוכמה  שחוסר  חושב  הינך  ,האם 

,החוכמה שלי היא   שגרמה לי שאשב כאן ,המחזר על הפתחים ,ואילו אני 
בבית, בראש השולחן ,כך הוא הסדר בבריאה ,כך נקבע הדבר ,שהרי כבר 
נאמר "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ "הוא ממלא את תפקידו ,ואני ממלא 
את תפקידי, שכן הרי אביון חייב להיות, מישהו חייב למלא את התפקיד הזה,  

ייתי להיות האביון במקומו ואם יהודי זה לא היה האביון ,יתכן שאני צריך ה
מאחרי   לי  ולחכות  לעמוד  לו  לתת  יכול  אני  האם  הדבר  הוא  שכך  ,וכיון 

 .(בדרך עץ החיים) הדלת?
 

״ל וראהו ממרר בבכי כשעל שולחנו תלמיד אל מרן הרב שך זצ  ספעם נכנ
מנת עוף התלמיד ניגש לרבנית ע״ה ושאל אותה לפשר הדבר, והיא סיפרה  
הרב   שהחל  לפני  רגע  לשולחן,  העוף  את  שהגישה  לאחר  קצר  זמן  כי  לו 
בסעודתו, הגיע שליח בהול מהקצב להודיע, כי נודע שנוצרה שאלה בעניו  

שנמכר, שמע זאת הרב ופרץ בבכי על שכמעט ונכשל חלילה בעוף הבשר  
שיש עליו שאלה, ועל אף שניסו להרגיעו, כי ברוך השם יש לשמוח על שנמנע  
ממנו הדבר, בכה הרב ללא הפוגות, באומרו, אבל עוד רגע קט בלבד אך 
כפסע ממני והייתי מכניס לפי חתיכת עוף שיש עליה שאלה, ואמר התלמיד  

ום, כי באותה השעה למד שיעור גדול במושג יראת חטא, לכאורה  שנכח במק
במצב כזה היה מקום להתמלא שמחה על שנמנע הדבר, אך מי שאחוז ביראת 
חטא באמת, מתקשה להירגע רק מאימת המחשבה שמא ושמא אולי ואולי 
היה נכשל בספק עבירה, וכל הזמן עומדת לנגד עיניו המחשבה שכמעט עוד  

ל, ומי שאחוז ביראת חטא שכזו, בוכה מאימת עצם המחשבה רגע קט היה נכש 
גם לאחר שהתברר שבפועל לא קרה מאומה, וניצל מן המכשול, כמו אדם  
שניצל מסכנת מוות מוחשית, ובשעות שאחרי האירוע אינו יכול לשמוח, אלא 

   ) (שמושה של תורהכל גופו עדיין רועד מפחד מהחרב שהונפה על ראשו. 
 

כדי להמחיש עד    פרקי הדרכה בנושא השעטנז, מובא:  בספר ״תורת הבגד״ 
שעטנז ללא בדיקה מעבדתית, נספר על מקרה  כמה קשה להשמר מאיסור 

מברית־המועצו מכבר  לא  שעלה  ליהודי  שאירע  בשנות   ת:נורא  יהודי  אותו 
מגוריו ברוסיה חשש מאיסור שעטנז(בארצות מזרח אירופה הפשתן זול ואחוזי  
חיפש  הוא  ארוכה  תקופה  במשך  מאד).  גבוהים  בבגדים  המצויים  השעטנז 
חייט נאמן שניתן לסמוך עליו שלא יתפור פשתן בבגד. לאחר בירור ממושך 

ואמין, מומחה  חייט  מצוי  מרוחקת  שבעיר  לו  אצלו   נאמר  לתפור  שאפשר 
חשש. ללא  וחליפות  לו    מעילים  הבטיח  אמנם  החייט  למרחקים,  נסע  הוא 

שהוא תופר ללא פשתן והאיש הזמין אצלו בגדים. מאותה שעה הוא השתדל 
לאחר שהאיש  הבגדים שנתפרו אצל אותו חייט. במשך שנים ללבוש רק את

שעטנז. הבדיקה זכה לעלות ארצה הוא מסר את הבגדים למעבדה לבדיקת  
 .פשתן והעלתה תוצאה עגומה ביותר: הבגדים הכיל

 
מדיני חזקיהו  חיים  חמד׳זצ"ל  רבי  ה״שדי  ובעל  חברון  של  רבה  את ,  קיבל 

ולרב היה רק שטר גדול.  נעליו המתוקנות מידי סנדלר. שכר התיקון היה מועט  
הסנדלר אמר שיחזור מחר לגבות את שכרו. אולם הרב לא הסכים לכך ואמר:  

"לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר", ואם יש לי רק שטר   התורה ציותה
גדול ואין מי שיפרוט עתה את השטר, הדבר אינו פוטר אותי. תוך כדי שיחתם 

ו הסכום  את  ממנו  לווה  הרב  לבית.  אדם  לסנדלרנכנס  התשלום  את    .פרע 
 ") ״יחידי סגולה(
 

היינו רעבים ,בזמן המלחמה העולמית הראשונה  :זצ"ל  פיאןוסיפר רבי אליהו ל
ללחם השכנים  -ממש  בישיבות   וכל  שלמדו  לבניהם  לקרוא  שלחו  מסביב 

יו  שיבואו ויעבדו כדי להרויח את לחמם ולשבור רעבון בתיהם. אבל אנחנו ה
את  שיעזבו  אשתי,  רצתה  ולא  הקדושות,  בישיבות  כולם  בנים,  תשע  לנו 

כאשר ראו את מצב הרעבון בבית שלנו, הישיבה ח״ו, אפילו לשעה אחת.  
אמרו לה למה אתם מתייסרים כל כך ועטופים ברעב, תקראי לשנים־־שלושה 

בתיכם. רעבון  את  וישביעו  יעבדו  שיבואו,  הרבנמבניך  להם  בעוז  ענתה  ית 
ואמרה: עכשיו אינני רוצה שהבנים יעזרו לי, כי יבוא זמן שאני אהיה מוכרחה  

בעולם האמת!.״ לכן אני רוצה שישארו כעת בישיבה כדי   - לקבל את עזרתם  
שיוכלו לעזור לי אז כשאצטרך עזרה מהם!... ואמנם כשנפטרה באנגליה הייתי  

רו קדיש אחריה, ובודאי  אני העשירי למנין שהלכו לקברה ולמדו משניות ואמ
 (הקדמה לספר "לב אליהו״) רוח רב מבניה...-יש לה כעת נחת

 

39883  

ִאם ְוַהְְּקָלָלה ְמעּּו... ֶאלל-ִּתׁשְ ְמעּּו ִתׁשְ ״ל וראהו ממרר באל מרן הרב שך זצִמְצ-ֹלֹא

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

 ראה         



 ז

 
נהירים   , בעוצם בינת שכלו הבהיר הנוקב עד לשיתין זצ"ל לרבי חיים מבריסק

והיה מסוגל על אתר לקבוע על סמך נתונים    ,היו דרכי התנהגותם של בני אנוש 
ובעודו מהלך ברחובות בריסק   ,מדוע עושים הם כך או אחרת,דלים גרידא  

היה תיכף עומד על סוד מעשי האיש  ,ומבחין באדם זר אשר לא מבני המקום
וכאשר  ,והנה פעם הלך רבי חיים בלויית בנו ומקורביו , הוא בעירומה מבקש 

וואס מאכט  ": הפטיר רבי חיים למלויו    ,הגיח למולם אדם זר שלא מבני בריסק
מה יהודי זה מחפש בבריסק, "[,"דאס ווייס איך נישט  , דער איד אין בריסק  

של רבי חיים גברה  ]  "זאת לא אדע של אחד ממלויו  והוא ניגש   ,סקרנותו 
  "? האוכל להיות לך לעזר  ,מה תבקש כאן בעיר"  : הציע את עזרתולאותו אדם ו

במבוכה  ,האמת הלה  הנה   , השיב  נקלעתי  בטעות  ברכבת   ,כי  הייתי  נוסע 
מבלי משים   ,כשמגמת פני אחת העיירות שהלאה מזה,החולפת על פני בריסק  

 (עובדות והנהגות לבית בריסק)        .ירדתי כאן
 

  ,עם מסובבים אותהוכל ה ,טעם למה שנהגו שהתיבה היא במרכז בית הכנסת
ובמעמד הר   , קבלת התורה מסיני זמן ל ,קריאת התורה את משום שאנו מדמים 

ולכך    ,והתורה באמצע על גביהם  ,היו ישראל מקיפים את ההר סביב  ,סיני
 }(שו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאדמעמידים את הבימה במרכז וכל העם עומדים מסביב 

 
פשוט   אינו  לרשעים  החנופה  ענין  עמוק:  דבר  בזה  גילה  זי"ע  ירוחם  רבי 

רוצה בדווקא למצוא חן בעיני  שמתבטלים לפני רשעים, אלא כח הוא באדם ש 
כלן אפילו משוגע ומטורף לגמרי המזדמן למחיצתו ורוצה הוא למצוא חן בעיני  
משוגע זה, ואם מישהו בסוף העולם אינו מחזיק ממנו, אינו ישן בלילות ומחפש 
עצות איך יוכל לעשות שהלה "יחזיק" ממנו. וזהו הכח הדוחף לעבודה זרה!  

ובאיזה    - בדי ע"ז, כבר רוצים למצוא חן בעיניהם  אם עברו רק בסביבתם של עו
אופן יוכלו למצוא חן? כשיעבדו את אלהיהם! זהו הכח הנורא הדוחף לקבל  
כל אופנה, לרוץ אחרי כל דבר חדש שהגו טפשי עולם, רק לא להיות שוטים 
בעיני הבריות, ורק להיות נחשב בעיניהם כאחד מהם, שיכבדו אותנו ו"יחזיקו" 

הכח המסוכן ביותר המקנן בנפשנו, הוא מסוגל ח"ו להעביר אדם על דעתו  זהו  מאתנו!  
ודתו אם אך הוא מרגיש שמבזים אותו בגלל אמונתו והילך חייו בתורה ומצוות. זהו  
העומק של היצר הרע החיצוני, וממנו אנו צריכים להזהר ולברוח בחרוף נפש, ודווקא  

ורות של טומאה! ובזמן המועט  לא לקבל שום אופנה ושום הנהגה שבאה אלינו ממק
הנשאר עוד עד בוא משיח צדקנו במהרה, עלינו להתחזק כחומה שלא להיגדר בשום  
עלבונות   כל  לסבול  כהנו  ונחשל  זרים,  ומנהגים  ודעות  וחילוניות  טומאה  אחרי  אופן 
ובזיונות, ולהיחשב שוטים בעיני העולם כל חיינו ולא להיחשב רשע בפני הקב"ה אפילו  

אחת!  דוויים    שעה  הזה  בזמן  שישראל  יודע  "אינך  אותו  ששואלים  גירות,  בהלכות 
וסחופים? ואם הוא עונה "יודע אני ואיני כדאי" מקבלים אותו מיד, כי הוא גר צדק,  
הוא מביא מהי פנימיות הכלל ישראל, וכי בשביל פנימיות זו כדאי לקבל כל בזיונות  

ומי יודע    -ים תמורת בזיונות העולם  שבעולם, כי איזה עומק ואיזו פנימיות אנו מקבל 
זה להיות    - אם לא זאת עבודתנו כהיום הזה, לבא להתגייר לומר "איני כדאי" לאושר  

יהודי אמיתי אפילו אם נצטרך לסבול כל בזיונות שבעולם! ויהי זה כל המבט שלנו על  
להיגרר  חיינו בימי התשובה האלו, להלחם בעיקר נגד היצר החיצוני בכל תופעותיו, ולא  

ל  נקרא  שהקב"ה  הלב  לפנימיות  נזכה  ובזה  וכלל,  כלל  ישראל!   ם ביאחריו    של 
 (המשגיח רבי שלמה וולבה) 

 

  ,במלאכת שבת פעולה שאם עושים אותה במקום אחדאיך יתכן    שאלה:
איסור?   כלל  אין  אחר  במקום  אותה  עושים  ואם  תורה  איסור  על  עוברים 

(במקום שאין  הולכת חפץ על ידי אדם ,ארבע אמות ברשות הרבים  תשובה:

יש בה משום איסור מלאכת שבת ,ואילו הולכת חפץ בארבע אמות מקום   עירוב)
   .לכתחילהמותר  ,שמוגדר כרשות היחיד

 

יִעי ֹזאת ַנֲחַלת  ְרׁשִ ט ּתַ ּפָ ׁשְ ְך ַלּמִ קּום ִאּתָ ִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ּתָ ל ּכְ ּכָ
י   תולדות יעקב״ מסופר על אודות מרן  בספר "ְנֻאם ה':ַעְבֵדי ה' ְוִצְדָקָתם ֵמִאּתִ

בכינויו  הידוע  זצ"ל  קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבי  יעקב״  ה״קהילות  בעל 
כששהה כשנה בצבא הרוסי, נקלע בכל שבוע לקשיים חדשים    "לרהסטייפ"

ופרטיה דקדוקיה  כל  על  שבת  יעקב״ .  בשמירת  ה״קהילות  כבעל  לנו  ומי 
שהקפיד במסירות נפש על קלה כבחמורה, ולא הקל לעצמו בכלום אף בסכנת  

רצון " הוא הלך כבטחון, כי אין לך דבר העומד בפני הרצון, ו.  נפשות ממש 
יעשה ו" יראיו  בכ״ב .  שניתנה  כולה  התורה  את  לקיים  רצונותיו?  היו  מה 

ו חכמים  גזירת  של  קל  בנדנוד  לא  אפילו  ח״ו  להיכשל  לא  הבא "אותיות, 
את מנת לחמו של יום הששי היה נותן לגוי, כדי שיתלה ."ליטהר מסייעין אותו

את הרובה על האילן כי גזירת חכמים היא שאין משתמשים באילן, שמא 
י חכמים צריכים חיזוק, והם אמרו אסור להתעמל בשבת, יעלה ויתלוש, ודבר 

מכות ואיומים לא ,  לכן התנגד בכל תוקף להתעמל בשבת בפקודת הצבא
הרתיעוהו כלל, כי יראת שמים אמיתית בערה בקרבו וכל ייסורי העולם הזה,  
אינם שווים כלל לייסורי הנפש של נדנוד חטא של איסור מדברי חכמים הקל 

את שבקלים להקל  ותחבולות  עצות  חיפש  בשבת,  לטלטל  מוכרח  .כשהיה 
האיסור. הקל הקל קודם, אם יכול יעשה על ידי שניים שעשאוהו, או כלאחר  

. באחד מנדודיו בצבא נכנס אל רבה של מוסקבה ושאלו כיצד יטלטל יד וכו׳
התפי דהיינו  את  בשיעורים,  ריבוי  ע״י  שיטלטל  והשיבו  בשבת,  שלו  לין 

מספרים שבאחד  .בחבילה אחת עם חפצים נוספים המוכרחים שאינם מוקצה
מלילות שבת הקרים שברוסיה, הוצרך רבי יעקב ישראל  לשמור על המחנה.  
שמירתו,  זמן  במשך  פרווה  מעיל  לובש  היה  השומר  שהחייל  היה  הסדר 

ה מעביר החייל את מעיל הפרווה לבא אחריו. החייל ובהתחלף המשמרת הי
החליפו היה גוי, ובגמר משמרתו תלה הלה את מעיל   רבי יעקב ישראל ש 

הפרווה על אילן שהיה שם. רבי יעקב ישראל הגיע וראה את המעיל ולמרות  
הקור העז עד כדי פיקוח נפש, לא רצה לעבור על איסור חכמים של הורדת  

ן כמה דקות עד שירגיש שהגיע למצב המעיל מהאילן, הוא החליט להמתי
הגובל בפיקוח נפש, ואז יוריד את המעיל. כך המתין כמה רגעים, ואחר כך 

עד... כמה רגעים  ועוד  כמה רגעים  עוד  וחזר    המתין  המשמרת  שנסתיימה 
נזקק לעבור על איסור חכמים  שלא  פעם אחרת נצטוו .לצריפו מאושר על 

למטרה. רבי יעקב ישראל כמובן לערוך ביום שבת קודש אימונים בקליעה  
סירב כדרכו, אך המפקד כעס עליו מאד. הוא כיוון עליו את רובהו, ואמר  
לו: אם אינך ממלא אחר הפקודות אטול את נשמתך! רבי יעקב ישראל לא 
נבהל, ואמר לו: אין לך זכות להרגני, רק הממונים עליך יכולים להחליט על 

יו, ודיווח להם על מרידת החייל, כך! המפקד בכעסו מיהר להתקשר למפקד
רבי יעקב וגם משם יצאה ההוראה להורגו אם יסרב לפקודה. משראה זאת  

הבין שזו ממש שאלה של פיקוח נפש, והחל מהרהר כיצד ינהג.    ישראל   
אמנם פיקוח נפש דוחה שבת, אך אפשר לצמצם את האיסור על ידי שיעשה 

ה כך, יצטרך  בשינוי, ואז לא יהיה בזה איסור מהתורה מצד שני אם יעש 
לירות שוב ושוב עד שיקלע למטרה ונמצא מרבה בחילולי שבת.לבסוף החליט 

יהבו.   את  ה׳  על  והשליך  בשינוי,  ישראל היה איטר(שמאלי)  לירות  יעקב  רבי 
ולפיכך נטל הרובה ביד ימין וירה בו בלי לכוון למטרה. למרבה הפלא ירה כבר בירייה  

ל כך אמר שהקב״ה אמר: הוא עשה את  הראשונה בדייקנות אל המטרה. בתגובה ע
שלו, אף אני אעשה את שלי, כדי שלא יצטרך לירות שוב ושוב ורצון יראיו יעשה.רבי  
קלמן פינסקי זצ״ל היה מוסיף ומספר כי המפקד שהבין במה שאירע, אמר לו:עכשיו  
אני רואה שאינך ״פאנאטי״ אלא איש קדוש, ומאז פטרו מאימונים בשבת.מאז אותו  

יה מפקדו מתייחם אליו כאל איש קדוש, ועם כל בעיותיו וספקותיו היה בא  מעשה ה 
הרובה התפרסם אז   הסיפור על  הכרעותיו.  את  רבי יעקב ישראל ומבקש  כל  ב אל 

 עיתוני התקופה ההיא, וזכה רבי יעקב ישראל לקדש שם שמים ברבים ממש. 
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  מ"לב שבור". (האדמו"ר מקוצק)     ""שלם  "  אין יותר    
 (השל״ה הקדוש)   . מכסה ומעלים, ורע , מבשר טוב    , איש טובב

 רעה לאחרים. (ר' ישראל סלנט)                         אלא זו שלא תצמח ממנה, אין הטבה 
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עשר בשביל שתתעשר
עשר תעשר את כל תבואת 
רבי  הרה”ק  כב(  )יד.  זרעך  
ברוך ממז’בוז’ היה דורש רמז 
בשביל  חז”ל עשר  לדרשת 
אחר  מפסוק  שתתעשר, 
עשרה  אחת  “כף  בתורה 
זהב”, היינו יד שנוטלת ‘אחת 
מעשרה’ - זהב מלאה, אותה 

היד תתמלא זהב.
)בוצינא דנהורא(

מותר לעבוד להשי"ת 
ע"מ לקבל פרס של 

"יראה"
ה"בני  בעל  הרה"ק  כתב 
עה"פ  זי"ע  מדינוב  יששכר" 
עשר תעשר את כל תבואת 
תלמד  למען  וגו'  זרעך 
דרשו  הנה  כ-כב(.  )יד,  ליראה 
בשביל  עשר  קיט.(  )שבת  רז"ל 
שתתעשר, והנה קשה מאוד 
לקבל  מנת  על  עובד  דהוה 

פרס.
)מלאכי  דהנביא  קשה  וביותר 
ג( אומר "ובחנוני נא בזאת", 
יהיה מותר לבחון את  ולמה 
זה  הרי  דווקא,  בזה  השי"ת 
עבודה ע"מ לקבל פרס, וגם 
למען  אומרו  להתבונן  יש 

תלמד ליראה מה הוא.
דהנה  הנראה  הענין  הוא  אך 
מצוה אשר שכרה הוא יראת 
את  לעבוד  מותר  שמים 
הש"י על מנת שיתן לו שכרו 
מעביר  עניות  והנה  היראה, 
חסרון  היינו  קונו,  דעת  על 

יתבטל  ולא  שיתעשר  בשביל  מעשר  כשאדם  והנה  ביראה, 
מיראה מה נחמד ונעים הדבר.

וזהו שאמר בשביל שתתעשר, רק יהיה כוונתך למען תלמד 
היראה,  בשביל  רק  בעשירות  כוונתו  ועיקר  וכו'...  ליראה 
לדבר כזה מותר לעבוד את השי"ת ע"מ לקבל פרס היראה. 

)אגרא דפרקא(

אמירת תהילים ונתינת צדקה תרין רעין דלא מתפרשין
ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון )טו, ז(. פעם אחת שח מרן 
הסב”ק מרוז’ין ואמר: אמירת תהלים טובה היא מאוד, אבל 
מלבד לאומרה בפה, יש עוד כוונה והיא לבטאה מתוך הלב 
י’דך  ת’קפוץ  ל’א  תהלים  של  הר”ת  כמו  צדקה,  נתינת  ע”י 
ונתינת  תהלים  אמירת  יחד,  שניהם  וע”י  ה’אביון,  מ’אחיך 

צדקה, אפשר לפעול גדולות ונצורות.
)עירין קדישין השלם(

אל תחפש חסרונות וחטאים בזולת
פירש  ט(  )טו.  ה’  אל  עליך  וקרא  האביון  באחיך  עינך  ורעה 
הרה”ק הרבי ר’ שמעלקא מניקשלבורג, אם רעה עינך באחיך 
האביון ותחפש בו חסרונות וחטאים בכדי להמנע מלתת לו 
צדקה, אזי וקרא עליך אל ה’ ואז יבדוק ה’ בשמים את פנקסך 
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פרשת ראה 
ה'תשפ"א
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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

יש השפעה שבאה מצד הקדושה ויש גם 
להיפך

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה וגו'. 
זי"ע  מסאדיגורה  האדמוה"ז  מרן  הרה"ק   אמר 
ואומר  דרכיו  את  השי"ת  לנו  מורה  זה  בפסוק 
הוי יודעין שאני הוא הנותן ומשפיע לכם טובה 
וברכה משתי האפשרויות, א' מצד הקדושה והב' 
מצד הס"א שהוא ג"כ ממני 'כביכול', ופעמים בא 
ולפעמים חלילה  לאדם השפעה מצד הקדושה 

בא השפע מצד הסט"א.
זה  סימן  נדע מאין באה השפעתינו, אלא  ואיך 
יהיה בידכם "את הברכה", היינו אם יהיה מצד 
הקדושה ימשוך אתכם "אשר תשמעון אל מצות 
ה'" ותתן ממנו צדקה ותעשה עם העשירות מצות 
יהיה  אם  פי'  ו"הקללה"  אבל  טובים,  ומעשים 
יהיה  לא  סט"א  מצד  השני  מצד  השפעה  לכם 
לכם הרצון לעשות צדקה ומצות עם העשירות 
שלכם, וזהו "אם לא תשמעו אל מצות ה'" תדעון 

שהממון שלכם הוא מצד הקליפה והסט"א.
)רמיזי תורה (

ברכת ה' בעוה"ז בכדי שנוכל לעבדו ברוגע 
אך אינה גורעת מכמות הטובה הצפונה 

בעוה"ב
הפסוקים  את  פירש  סופר"  ה"חתם  הרה"ק 
וקללה:  ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  ראה 
וגו' והקללה אם לא  את הברכה אשר תשמעו 
נותן  הקב"ה  אמנם  כי  כו-כז-כח(  )יא.  תשמעו. 
אותו  לעבוד  שנוכל  בעבור  הם  אך  הברכות, 
של  משכרו  לבוא  לעתיד  ינוכה  ולא  בניקל, 
מקבל הברכה כי לא מחשב זה לשכר אלא כסיוע 
לעבודת ה' בתמימות, אמנם לעומת זאת כאשר 
הרי שמנכים מהעונשים  בעוה"ז  עונשים  סובל 

שהיה צריך לקבל ר"ל לעתיד לבוא. 
ובכן, הרי זהו חסד גדול, כי משורת הדין היא 
בעוה"ז  הקללה  וגם  הברכה  שניהם  שיהיה  או 
תמורת שכר ועונש לעה"ב או לא, אבל שהקללה 
תנכה העונש, והברכה לא תנכה השכר זהו חסד 

חנם.
נותן  "אנכי  כי  וחסדי  פלא  דבר  "ראה"  וזהו 
ואינם  וקללה"  "ברכה  בעה"ז  היום"  לפניכם 
שוים ודומים זה לזה, כי הברכה הוא רק "אשר 
תשמעון" ההכנה לשמוע לא לשכר אם תשמעו, 
תשמעו  אשר  נאמר  בברכה  ]ולכן  תשמעו  אשר  אלא 
ובקללה "אם" לא תשמעון[ אמנם הקללה הוא לעונש 

אם לא תשמעו. 

ליחיד קשה לעמוד מול מסיתים ומדיחים 
וצריך את כח הרבים

אחרי ד’ אלקיכם תלכו...ובו תדבקון )יג. ה( הנה 
)י.  עקב  בפרשת  הזאת  האזהרה  נכתבה  באמת 
כ( “את ד’ אלקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק” 
רבים,  בלשון  פה  נכפלה  ומדוע  יחיד,  בלשון 
וביאר הרה”ק בעל ה”אמרי אמת” מגור שאפשר 
לומר אשר כל זמן שאין מדיחים ומסיתים אפשר 
גם ליחיד לירא ולעבוד את ד’, כאמור בפרשה 
שיש  בשעה  נאמרה  זו  פרשה  אבל  דלעיל 
לעמוד  יחיד  עבור  קשה  אז  ומסיתים,  מדיחים 

לעורר  רבים,  בלשון  האזהרה  באה  ולכן  נגדם, 
את בני ישראל שאז נצרך להתקשר ולהתאגד, 
לקיים ברבים אחרי  בידם  יעלה  ובאגודה אחת 

ה”א תלכו אותו תיראו וגו’.
)אמרי אמת(

גם עברינים שוגגים או מזידין עדיין קרויים 
בנים

בנים אתם לה’ אלקיכם )יד, א( אמר הרה”ק רבי 
יצחק האדמוה”ז מבוהוש זי”ע, דהנה דרשו חז”ל 
ה’  מועדי  אלה  ד(  כג,  )ויקרא  הפסוק  על  כה.(  )ר”ה 
מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, כתיב 
אתם  שוגגין  אפילו  אתם  ‘אותם’,  וקרי  ‘אתם’ 
ע”ז  והוסיף  מוטעין.  אפילו  אתם  מזידין  אפילו 
ואמר: ומה במקום שהקרי הוא ‘אותם’ ורק כתיב 
‘אתם’, דרשינן ‘אתם’ אפילו שוגגין אפילו מזידין 
הוא  והכתיב  שהקרי  במקום  מוטעין,  אפילו 
‘אתם’, והיינו בפסוק )דברים יד, א( בנים אתם לה’ 
‘אתם’  דדרשינן  וכמה  כמה  אחת  על  אלקיכם, 
אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעין, דגם 
בנים שהם שוגגין ואפילו מזידין ומוטעין, עדיין 

בנים המה לה’ אלקיהם. 

הנקיות והיופי אצל בני ישראל הם בלתי לה’ 
לבדו

מהוסיאטין  יעקב”  ה”אהלי  בעל  הרה”ק  סיפר 
באחד הבקרים בימי חליו של חותנו הסב”ק רבי 
דוי  ערש  על  בשכבו  זי”ע:  מהוסיאטין  ישראל 
וחכה על הרופא, יעצתיו להתפלל בינתיים עד 
הודו ]מנהגו היה להניח טלית ותפלין קודם ברכות[. נענה 
בראשו ואמר: אבל איך אוכל להתפלל ופאותי 
ואח”כ  הדרוש,  כל  לו  ]והמצאתי  מסובכים  עדיין  וזקני 
לפרשת  בפירושו  רש”י  שכתב  וזהו  התפלל[. 
א(,  )יד,  לה’ אלקיכם  בנים אתם  לא תתגודדו  ראה: 
לפי שאתם בניו של הקב”ה צריכים אתם להיות 
נאים. וזהו ההבדל שבין ישראל ואומות העולם, 
לפי שבאומות העולם אין כלל נקיות פנימיות, 
והנקיות החיצוניות היא לשם יופי גרידא. אולם 
התורה  בדרך  ההולכים  אל  כוונתי   - בישראל 
היופי  וגם  החיצוניות  והנקיות  שתיהן,  יש   -
החיצוני היא בלתי לה’ לבדו. ואם היופי החיצוני 
הוא לשם שמים הוא דבר מועיל מאד, כי הוא 

משפיע לטובה על הנפש כמבואר בספה”ק.

המטרה להגיע דרך עניני העוה”ז לדבקות 
הבורא

ה”תולדות”  בעל  הרה”ק  כתב  כ(  )יד,  תדבק  ובו 
מפולנאה שמעתי בשם הרב המגיד מורינו מנחם 
מענדל ז”ל מבאר, פירוש על הגמ’ )עירובין נד ע”ב( 
האי עלמא כהילולא דמיא וכו’, דהנה בהילולא 
יש כמה הכנות וכמה טרחות, ועיקר הכל שיאמר 
גם  ובזה  לי”,  “הרי את מקודשת  החתן להכלה 
כן עיקר ושורש הכל תיבת ‘לי’. וכן הוא בענין 
עולם הזה, כל הכנות וטרחות ותכלית הלימוד 
שיזכה  היינו  ‘לי’,  לבחינת  הוא  והמעשים 
לדביקותו יתברך, לקיים מה שנאמר “ובו תדבק”, 
וזהו מה שאמרו ז”ל האי עלמא כהילולא דמיא.

)תולדות יעקב יוסף(
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וימצא גם שם חטאים וחסרונות...  

אפילו על צדקה שלא לש"ש יברכך ה'
בגלל  כי  לו  בתתך  לבבך  ירע  ולא  לו  תתן  נתון 
בגמרא  איתא  י(  )טו,  וגו’.  ה’  יברכך  הזה  הדבר 
)פסחים ח(: האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה 
בני או שאהיה בן העוה”ב הרי זה צדיק גמור”. 
ירע לבבך”,  ולא  לו  “נתון תתן  וזהו הרמז כאן: 
יהיה לך צער בלבבך שמא היתה נתינתך  שלא 
לצדקה שלא לשם שמים, “כי בגלל הדבר הזה”, 
רצ”ל, אפילו אם נתינת הצדקה היתה שלא לשם 
שמים, אלא ‘בגלל’ איזו פניה, אף על פי כן יברכך 

ה’.
)הרה”ק הרבי ר’ ברוך ממעזיבוז זי”ע(

הנותן צדקה יכוון גם לרחמנות וגם למצוות 
הבורא

נתון תתן )טו, י(, שמעתי בשם הרה"ק רבי פנחס 
מקוריץ זי"ע שהיה נוהג כשנתן צדקה לעני, היה 
נותן מקודם חצי ]הסכום או המטבע[ ואחר כך החצי 
האחר, ואמר הטעם, כי מקודם מה שנותן להעני 
הוא מצד רחמנות, ואח"כ נותן לו לקיים מצוות 
תתן"  "נתון  הכתוב  פירוש  שזה  ואמר  הבורא, 

להורות על שתי נתינות.  
)קונטרס מאמרי צדיקים(

יש והעני מסרב לקבל נדבה מועטת ודורש 
נדבה גדולה ומי שנענה לו  שכרו הרבה מאוד

נתן תתן לו ולא ירע לבבך וגו' )טו, י( אמר הרה"ק 
לעני  נותן  שאחד  לפעמים  שיש  זלה"ה  מקאסוב 
בחזרה  הנדבה  לו  וזורק  מזלזל  העני  וזה  נדבה 
ממה  יותר  גדולה  נדבה  לו  שיתן  ממנו  ומבקש 
שנתן לו בראשונה, ואם כאשר הנותן אינו מסרב 
נגדו ונותן לו עוד בלי רוע פנים ע"ז מגיע לו שכר 

עד אין שיעור כי הוא עושה בזה נגד הטבעיות.
שנתן  מה  על  לו,  תתן  נתן  הכתוב  פירש  ובכך 
ולא  העני,  בקשת  כפי  יותר  לו  יתן  בתחלה  לו 
ירע לבבך בתתך לו, היינו שאתה צריך ליתן לו 
להעני הרבה יותר ממה שרצית לתת לו, וע”ז לא 
ירע לבבך, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה”א בכל 
מעשיך, היינו על עצם נתינת  הצדקה מגיע לך 
ירע  ‘אל  יותר  דורש  ובמיוחד כאשר העני  שכר 
לבבו’ על טרחתו בכפלים והוא כנגד טבע האדם, 

יען כי כאמור שכרו הרבה מאוד. 
)עשר צחצחות(

הריווח של נתינת צדקה לעני אישית
 ולא ירע לבבך בתתך לו, )טו י( הנה באמת לפי 
מאמר חז”ל )ב”ב י.( רק הצדקה שנותן האדם ואינו 
יודע למי נותנה, והנוטלה אינה יודע ממי נוטלה, 
ויתכן  צדקה כזאת היא תציל את האדם ממות. 
האדם  לב  ירע  לפעמים  חז”ל  של  דברם  לאור 
כאשר יזדמן שיצטרך לתת לעני פנים אל פנים, 
ולא תהיה הצדקה כליל השלמות, ולכן הדגישה 
תורתנו “ואל ירע לבבך בתתך לו” היינו, כשתתן 
לעני בעצמו אל תחשב שלא קיימת המצוה מן 
המובחר, אלא כשנותן לו אישית בידו הרי הוא 
ואז  ויפייסו,  העני  של  ליבו  על  שידבר  מרויח 
יזכה, “כי בגלל הדבר הזה” היינו שבגלל הדבור 
חז”ל  כמאמר  ד’,  יברכך  ותפייסו  אליו  שתדבר 
לא  ברכות,  בי”א  לעני שמתברך  “גדול המפייס 
כן הנותן סתם מתברך בו’ ברכות” נמצא שתרויח 

בנתינתך לו לעצמו ארבע ברכות.
)הגאון הגדול  ר’ מאיר אריק זצ”ל(

זה שאתה הוא הנותן זה עצמו כבר שכר
המגיד מקאזניץ זצ”ל, נתון תתן ולא ירע לבבך 
“בתתך לו”, שלא תתרעם בלבך על מה שאתה 
משפיע והוא בחינת מקבל, כי האם היה טוב לך 
יותר שהוא יתן לך ואתה תהיה בשפלות?, ולכן 
בגלל  כי  זאת,  על  לבבך  ירע  לא  הכתוב  אומר 
הדבר הזה יברך ה’, ובהדי כבשי דרחמנא למה 
לך, השי”ת יברך אותך עבור זה.                    

אינה  הצדקה  בתתך  כונתך  אפי'  אם  אמר:  עוד 
בשלימות אלא במחשבה שבשביל זה יברכך ה', 

בכל זאת לא ירע לבבך.   
*

זי”ע פירש את הכתוב  מסטאלין  אשר  ר’  הרה”ק 
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו, דהיינו  שתתן 
מתחסר  שאתה  ממה  בעיניך  ירע  ולא  צדקה, 
לו’,  ‘בתתך  כבר שכר,  הוא  גופא  זה  כי  ממונך, 

ולא שהוא נותן לך. 
 )ברכת אהרן( 

לנחם את העני כי יבוא יום ויהיה מהנותנים
הסב”ק  מרן  יא(  )טו.  לאמר  מצוך  אנכי  כן  על   
לאמר,  מצוך  אנכי  כן  על  עה”פ  אמר  מרוז’ין 
דהיינו כי לפעמים יש והעני יבוש מלקבל ממך 
אל  ולנחמו:  לו  לאמר  אותך  אני  מצוה  צדקה, 
גלגל החוזר  כי העניות היא  יען  תבוש מלקבל, 
בעולם, ועוד תבוא עת שגם אתה “פתוח תפתח 
את ידך לעניך” היינו, עוד תזכה להיות נותן ולא 

תמיד תהיה מקבל.

אזהרה לעשירים
פעם  יא(.  )טו,  הארץ  מקרב  אביון  יחדל  לא  כי 
התלוננו עניי העיר לפני מרן הרה”ק מרוז’ין על 
כראוי,  צדקה  נותנים  שאינם  שבעיר  העשירים 
בתורה  כתוב  הנה  להעשירים  הרה”ק  מרן  אמר 
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ וא”כ אם ימותו 
העניים ברעב תהיו אתם מוכרחים למלא מקומם 
ולאבד עושרכם, וע”כ מוטב שתרבו בצדקה כדי 
שהעניים יאריכו ימים ושנים טובים ותוכלו אתם 

להיות כל ימיכם עשירים. 
)עירין קדישין השלם(

לא יבטח על הסיבה ואל ידאג
הראש  מויטעבסק  מנדל  ר'  הרה"ק  במכתב 
כתיב  "...הנה  שלומו:  לאנשי  כותב  למאמינים, 
)דברים טו, יח( וברכך ד' אלקיך בכל אשר תעשה, 
ובטח עליו  ה' דרכך  גול על  ה(  לו,  )תהלים  וכתיב 
על  האדם  יבטח  שלא  הוא  הענין  יעשה.  והוא 
סב.( שאין עשירות  )קידושין  חז"ל  כמאמר  הסיבה, 
אם  כי  האדם  על  מוטל  ואינו  האומנות,  מן 
הברכה  מבוא  דרך  שמהוה  סיבה  באיזו  לעסוק 
על המעשה, וע"ז כתוב וברכך וגו', אבל פרטות 
הסיבה אינו צריך שיתן כל מחשבתו לדקדק בה 
מאוד. וזהו גול על ה' דרכך וגו' והוא יעשה, הוא 

יתברך יוציא מכח אל הפועל המבוקש, וכו'...
על   וכותב לאנשי שלומו שמתאוננים  מוסיף  ואח"כ 
הנה ראיתי הרבה שואלין מאוד  מיעוט הפרנסה: 
לדוחקם,  סיבה  וזוהי  הסיבה,  בפרטות  ודורשין 
לקבל  רגיל  הייתי  בעשינקאוויטץ  מק"ק  הנה 
אגרת מכמה שנים כולם בקובלנא על פרנסתם, 
והוקשה בעיני לקרות מכתבם, ובהאי שתא שלא 
לזאת  אשר  בעזה"י,  שיתעלו  מובטחני  הזכירוה 
צועקים  מפני שהם  נענין,  ואינם  צועקים  רבים 
בכל מחשבתם בפרטות, אהובי ידידי נפשי, אין 
להשגיח כי אם דרך כלל, שלא להתנהג בגדולות 
ונפלאות מהם כמנהג מדינתם, כי אם דרך בינוני, 
אבל  ביותר,  לדקדק  לגמור  המלאכה  עליך  ולא 
ישליך על ה' יהבו אז יצליח ואז ישכיל, דברי רחומם 

מנחם מענדיל הנ"ל, עכלה"ק. )פרי הארץ - מכתבים(

כשנמצאים אצל הצדיק צריך לשכוח מדברים 
אחרים

זיע"א  מלעווי  בער  דוב  ר'  הרה"ק  מרן  אמר 
לירושלים  מחוץ  היתה  כיפה  במדרש  דאיתא 
ששם היו פונים היוצא מירושלים בכדי לעשות 
חשבון הנפש מה שקיבל בהיותו בירושלים כדי 
שלא יפסיד מה שקנה. והנה בזה אפשר להסביר 
הלשון הפסוק ופנית בבוקר והלכת לאהלך )טז, 
ז(, וכי למה צריך הכתוב לפרש והלכת לאהליך 
ופשוט  בירושלים  להשאר  מחשבה  לו  אין  הרי 
אלא  ואהלו,  לביתו  ויסע  בבוקר  יפנה  שהוא 
והנה  הכוונה להשתהות בעשיית חשבון הנפש. 
כנגד  היא  האמת,  לצדיק  הנסיעה  אנו  בזמנינו 
ג"כ  להסמיך  ואפשר  הבית,  בזמן  לרגל  עליה 
ביאור זה מה טעם אמרה תורה והלכת לאהלך 

בסאדיגורה,  הצדיק  אצל  שישארו  הו"א  יש  וכי 
אלא שכאן גילתה תורה שכל זמן שהאדם נמצא 
בסאדיגורה לא יעלה במחשבתו את עניני ביתו 
עצמך  לכאן תקשר  כשבאת  רק  אחרים  ודברים 
ופנית   - אח"כ  ורק  תמימה,  באמונה  לצדיק 
בבוקר - תחליט שהנך נוסע לביתך, ואז - והלכת 

לאהלך תחשוב על ביתך.
)כרם בית ישראל( 

המתראה בביהמ”ק עליו להתעכב ולהתבונן
כי  ידוע  ז(.  )טז,  לאהליך  והלכת  בבוקר  ופנית 
)כמובא  בהביט אדם בפניו של צדיק יקבל טובה 
בשו”ת הרדב”ז ח”ג, תעב(, אלא שיש הפרש בין ראיה 
די  גשמית,  טובה  לקבל  בשביל  כי  לראיה, 
בהשקפה מועטת, אך לקבל טובה רוחנית, צריך 

להתעכב בראייתו ולהתבונן בבינה יתירה.
כוונת  כי  רבי ישראל מטשרטקוב  הרה”ק  ופירש 
במהרה  שיבנה  בבהמ”ק  ראיה  במצות  הכתוב 
אשר  הראיה  כי  לאהליך”,  והלכת  בבוקר  “ופנית 
היתה  בשנה,  פעמים  ג’  פניו  את  לראות  ציוה 
הקודש  אל  בבואם  ישראל  אשר  זאת,  לכוונה 
יקבלו ע”י זה השפעה רוחנית לעבודת ה’, אלא 
שלזה צריכין עכוב והכנה, ולא תיכף כאשר יבא 
וילון  שיתעכב  אמר  ע”כ  משם,  יפנה  להראות 
הכתוב  ומבטיחו  וילך,  יפנה  ובבוקר  בירושלים 
כי אם תהיה הראיה באופן זה, אזי לא יראה פניו 

ריקם, אלא יקבלו השפעה רוחנית כראוי.
)גנזי ישראל(

לשון הכתוב שמתפרש לב’ אופנים
חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. )טז, יג( טעם 
לניסוך המים בחג הסוכות, כי כל מקום שיש לשון 
התקינו  פירושים,  בכמה  לפרש  שניתן  בתורה 
חכמים לקיים כולם, כמו ביום כיפור נאמר לשון 
“מחילה” )בנוסח התפילה( ע”כ צריך לפייס כל אחד 
את חברו, וגם יש הענין של מחולות כמ”ש )תענית 
כו ע”ב( בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים וכו’ 

שמחילה הוא גם כן לשון מחול.
יא(  כג,  )ויקרא  הלשון  נאמר  בעומר  עזה”ד  וכן 
מנופה  שיהיה  התקינו  ועוד  כמשמעו,  “והניף” 

בי”ג נפה )מנחות סו ע”א(. 
ולכך גם “מכין” את המן בפורים משום שנאמר 
)שמות יז, יד( כי מחה אמחה את זכר עמלק, ולשון 
ומסי”  “מחי  כמו  הכאה  מלשון  גם  הוא  מחי 
שאומרים בסיום הסליחות, וזה כלל בכל התורה. 
וכן כאן “סוכה” הוא לשון הסך נסך )במדבר כח, ז(, 

ולכן היה בחג ניסוך המים.
 )הרה”ק רבי פנחס מקאריץ זי”ע(

שמחה סגולה לפרנסה
והיית אך שמח )טז, טו(. אומר היה הרה”ק הרבי ר’ 
זושא מהאניפולי ששמחה היא סגולה לפרנסה. 
וזאת מנין דאיתא בכתבי האריז”ל כי הפסוק והיי’ת 
של  השם  כידוע  וזה  חת”ך,  תיבות  סופי  שמ’ח  א’ך 

פרנסה, כי שמחה היא סגולה לפרנסה.

)שמועות טובות(

שמחה סגולה לרו”ג, הן לפרנסה, והן להשגות 
באלקותו ית’

הכהן  צבי  מוהר"ר  הרה"ק  לפרנסה,  סגולה 
כי מסגולת הפרנסה להיות  אמר  זלה"ה  מרימינוב 

תמיד שמח ובוטח בה' שיעזור לו.
ונתן רמז והית' אך' שמח' סו"ת חת"ך שם הממונה 
על הפרנסה, וז"ש ברש"י על והיית אך שמח )ראה 
טז, טו( אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה כי ע"י 
הבטחון יהיה שמח, והרה"ק הזה ידוע הוא כי כל 
היתה  זהו תפלה  העבודה שלו  ובפרט  עשיותיו 

בשמחה יתירה בשירה וזמרה.
ועיין בס’ עיר מקלט בסופו בסדר א”ב אות תי”ו 
כתב וז”ל “והאר”י ז”ל גילה לא’ מתלמידיו שכל 
מה שהשיג בחכמה הכל בא לו בשביל שעשה כל 

מצוותיו בשמחה גדולה”.  
)בארת המים(
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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 ועניני ברכות והיפוכם 
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה )יא, כו( 

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

שלוות הרשעים קללה
יתבאר על דרך אומרם ז"ל )בספרי כאן( אמר להם משה 
לישראל אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים שנים 
ושלשה ימים הם מצליחים בעולם הזה וסופם לידחות 
וכו', עד כאן. והוא אומרו 'היום ברכה וקללה', פירוש 
ברכה שהיא גם כן קללה והיא שלוות הרשעים בעולם 
יום  יקרא  הזה  שעולם  מועט,  בזמן  אלא  שאינה  הזה, 
אחד, על דרך אומרו היום לעשותם. והוא מה שדקדק 
לומר היום סמוך לזכרון ברכה, לומר שאינה ברכה אלא 
טובת  נמצאת  היא,  קללה  ואדרבא  למחר,  ולא  היום, 

עולם הזה מועטת וגוררת קללה.
)אור החיים עה"פ(

כח הקללה
אף על פי שאין בנו כח לדעת באי זה ענין תנוח הקללה 
דרך  ידענו  עליו,  להביאה  בדבור  כח  זה  ואי  במקולל 
כלל מכל בני העולם שחוששין לקללות, בין ישראל בין 
שאר האומות, ויאמרו שקללת בני אדם, גם קללת הדיוט 
תעשה רושם במקולל ותדביק בו המארה והצער. ואחר 
דעתנו דבר זה מפי הבריות, נאמר כי משרשי המצוה, 
שמנענו השם מהזיק בפינו לזולתינו כמו שמנענו מהזיק 
להם במעשה. וכעין ענין זה אמרו זכרונם לברכה ]מועד 
כח  שיש  כלומר  לשפתים,  כרותה  ברית  ע"א[  י"ח  קטן 

בדברי פי אדם.
הנפש  בהיות  כי  דעתנו,  עניות  לפי  לומר  לנו  ואפשר 
)בראשית  שכתוב  וכמו  עליוני,  חלק  שבאדם  המדברת 
לרוח  אונקלוס  ותרגם  חיים,  נשמת  באפיו  ויפח  ז'(  ב', 
ממללא, נתן בה כח רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ 
ממנה, ועל כן ידענו ונראה תמיד כי לפי חשיבות נפש 
והחסידים,  הצדיקים  כנפש  בעליונים  ודבקותה  האדם 
ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו, וזה דבר 
ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע. ואפשר לומר 
עוד, כי הענין להשבית ריב בין בני אדם ולהיות ביניהם 
שלום, כי עוף השמים יוליך את הקול ואולי יבואו דברי 

המקלל באזני מי שקילל.
)ספר החינוך מצוה רלא(

 כח הקללה כסגולה
נתבארה  לא  נעלמים  דברים  או  סגולות  או  בכל  יש 
לנו עתה סיבותם, והיא שאמרו ברית כרותה לשפתים, 
ואמרו הוה כשגגגה היוצאה מלפני השליט ונח נפשיה 
וזו היא המניעה בקללה והחפץ  דיהודה וכאלה רבים, 
בברכות, ואמרו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, ואם 
תועיל  ומה  הקללה  תזיק  מה  הטבע  אחר  בזה  נמשך 
הברכה, יקללו המה והשם יברך, ואמרו אל יפתח אדם 
פיו לשטן וכו', וגם חכמי הפילוסופים אינן יכולין ליתן 
טעם לסגולות הנגלות לעין כל, בעשבים ובאבנים כאבן 
השואבת הברזל, והברזל ישוטט על פני המים, ולא ינוח 
עד שיהו פניו אל פני הסדן היש מגיד טעם בזה בכל 

חכמיהם.
)שו"ת הרשב"א ח"א סי' תח(

 שלא תחול הקללה יאמר אמן
לאשה אחת היו לה בנים והיתה מקללת אותם תמיד, 
אמר בעלה לאיש אחד מה אעשה לה, א"ל אני אמנעה, 
כשהיא מקללת זו את בניה היה עונה אמן אחריה. אמרה 
אם אני מקללת אין בלבי שיתקיימו הקללות בהם, אמר 
ואם תבקשו להם  אומר אמן,  טובות  אם תבקשו להם 
הקללות  היו  אם  לו  אמרו  ומנעה.  אמן,  אומר  רעות 
פעם  שאחטא  מוטב  אמר  שלך,  גרמא  הרי  מתקיימות 
או פעמים כדי למנוע ממנה. ועוד קודם שאני עונה אמן 
אחר דבריה אני אומר יחיו, בלחש, ועונה אמן בקול רם.
)ספר חסידים סימן תפ(

 חומר הקללה
בר  ואיש  חברתה,  אשה  מקללות  היו  אחד  במקום 
על  מתקיים  היה  פעמים  בניהם.  נשתמדו  מחלקותו, 
המקלל, על שם שמח לאיד לא ינקה )משלי יז, ה(, ופעמים 
ידורו  שלא  לזרעם  מצוים  היו  והטובים  המקולל.  על 
מפני  בעיר,  דתם  שהמירו  היו  רבים  כי  עיר,  באותה 

הקללות.
)ספר חסידים סימן תפ(

 סגולה לגידול בנים
גם סגולה לגידול בנים, שהאיש והאשה לא יקללו זה את 

זה, ושלא יקפח פרנסה לשום אדם.
)סגולות ישראל מערכת ב אות לג להרה"צ רבי שבתי פרייזלער 
אבד"ק אורשיווע(

 שם קדוש לביטול הקללה
יש מלאך אחד שמו קריא"ל, הוא המלאך שהיה עומד 
היה  והוא  המזבח,  דשן  כל  בולע  והיה  המזבח  אצל 
בכל  הנשמות  ומוליך  בלעם,  בפי  הברכות  המשים 
העולם, וז"ש הנביא 'השמן לב העם הזה', אותיות 'נשמה 
בלעם', וזש"ה ויק"ר א"ל בלעם, אל תקרי 'ויק"ר א"ל' 
אלא קריא"ל. וכשיקללך אדם תאמר ג' פעמים קריא"ל.
)ילקוט ראובני פרשת צו אות כה(

 
ולא ניתן זה אלא לאנשי שם היודעים שורש השם הזה 
וכונתו, ומכוונים בו בהרהור, ולא להוציאו בשפתיו, ואף 
אם  אכן  באזניו,  הקללות  בעת ששמע  הוא  דיועיל  זה 

אחרים קללו אותו והוא לא ידע לא יועיל לו.
)כף החיים, להגר"ח פאלאג'י סימן ל"ב אות יז(

 
פעם  ולפחות  שבת  בערב  קללות  התרת 

בחודש
אשכחנא מרגניתא להרב חיד"א, בשיירי שיריים שבסוף 
ספר חיים שאל חלק א סימן יר"א, דאייתי בידיה מנהגו 
של הרב הקדוש מוה"ר שלום שרעבי, זכותו יגן עלינו 
קודם  שבת  ערב  בכל  מדרשו  בבית  נוהג  דהיה  אמן, 
תפילת מנחה, לעשות התרת קללות לו ולכל בני ביתו, 

כאשר יעויין שם,
ולבי אומר לי, דכיון דמר ניהו היה גלגול רבינו הקדוש 
האר"י, זכותו יגן עלינו אמן, וממלא מקומו כנודע, יודע 
צדיק מה שעבר עליו בערב שבת פעם אחת בבני ביתו 
מקללות וקטטות, וזוהי סיבה דהיה ירא וחרד על הדבר 
הזה, ולכך היה נזהר לעשות זה בכל ערב שבת. ובספר 
טהרת הקודש כתב, דשמע טעם נכון על מה שנוהגין 
דמברכין את בניהם ובנותיהם בכל שבת ויום טוב, מפני 
מרוב  אותם  מקללין  והאם  האב  לפעמים  החול  דבימי 
הצער, או מאיזה סיבה שיארע, ולכן עתה בזמן השמח, 
גורמת  והעת  הברכות,  ידי  על  הקללות  אותן  מבטלין 
שאר  לברך  נוהגים  ואגב  אמן,  יענה  רע  המלאך  שגם 
אנשים וכו', יעויין שם, וזה יועיל למה שמקללים הם, 
אך לאחרים שקללו, התיקון הוא מה שהיה נוהג מוה"ר 
שלום שרעבי זכר צדיק וקדוש לברכה, כאמור, אלא דזה 
דבר קשה למצוא בכל ערב שבת מנין עשרה שימתינו, 
ראש  בערב  כן  עושין  דעלמא  ורובא  לקבצם,  ורחוק 
השנה וערב יום הכיפורים, אכן אני הדל נהגתי לפחות 
פעם אחת בחדש, ועל הרוב אני מבקש שיהיה במשמרת 
ערב ראש חדש, לכוין על כל ימי החודש, וכשם שאנחנו 
מבקשים על טהרת חשבון עונות, כן על התרת קללות, 
והיותו יום צום וריבוי תפילה ולימוד, והרהור תשובה, 
גם  קללות  על התרת  עתירתינו  לקבל  וסיוע  עזר  הוא 
כן, שיהפכו כולם לטובה ולברכה, ולעיל סימן א, כבר 
הרחבתי הדיבור בענין הקללות, פוק חזי מה שכתבתי 

שם.
)כף החיים, להגר"ח פאלאג'י סימן לב אות יז(

 בשעת הסכנה השטן מזכיר הקללות
כתבו המקובלים שלא יקלל שום רשע שימות, רק יבקש 
מהשם יתברך שיחזור לבו לשוב לתשובה. וכן על מלך 
או שר לא יבקש מיתה רק יתפלל ויבקש שהשם יתברך 
יהפוך לבבו למוטב כמו שכתוב במשלי )כא, א( לב מלך 
ביד ה' על כל אשר יחפוץ יטנו. גם כתבו, כל הקללות 
בשעה  הקב"ה  לפני  ומביא  השטן  לוקח  מקלל  שאדם 

שאדם בסכנה, ועל זה אמרו חז"ל אל יפתח פיו לשטן.
כי  מפיה  קללה  להוציא  תזהר  לבנה  כשמינקת  אשה 

סכנה היא לולד וכן לא ישמע קללה בשעה זו.
)ספר זכירה(

 קללת עצמו
הם  יום'  'אוררי  הנקראים  מיוחדים  משחיתים  יש  וכן 
ממונים על מי שמקלל עצמו באיזה שבועה או שמקלל 
עצמו בכעס, ונוטלין האי קללה ומקרבין אותה אל נחש 
עקלתון כת של סמאל, ועל ידי כך הוא מקטרג, ומעיר 

צרות רבות.
)קב הישר פרק ס"ו(

 לא יקלל עצמו
כי  יקלל את עצמו,  לא  כועס  יזהר אדם בשעה שהוא 
פוק  דבריו,  ומקבלים  עומדים  והמקטרגים  המחבלים 
חזי, במשה שבשעה שבקש כמה פעמים מיתה על עצמו 

והיה לתועלתן של ישראל לא נתקבלו דבריו כו'.
)ילקוט חדש ערך לקוטים אות נ"ו(

 
בקללה על חנם יש שכר טוב לאותו 

שנתקלל
דע שמצאתי כתוב כל מי שמקלל לחבירו על חנם ועל 
לא חמס בכפיו, אז הבורא יתברך פורש כנפיו על זה 
האיש הזכאי שלא ישלוט עליו שום קללה, ותדע שיש 
כולו  ולבו  ופיו  ועיניו  רח"ל  רע  הוא  שמזגו  אדם  לך 
ממקור הסטרא אחרא, וקללתו היא מסוכנת כמ"ש רבי 
יהודה החסיד שהחיצונים מוכנים לקטרג ע"פ קללה זו, 
ואלמלא הקב"ה חופף עליו מה שהבטיח לאברהם והיה 
ברכה )בראשית יב ב( אז ח"ו היו חלין הקללות על אותו 
האדם. וצריך עוד לידע לא די שלא חל הקללות חנם, 
אדרבה יש שכר טוב לאותן שנתקללו בחנם, כדאיתא 

בירושלמי דמסכת פאה )פ"ח ה"ו(.
)קב הישר פ"ז(

 איסור להוציא קללה מפיו
איסור חמור להוציא קללה מפיו, וזה לשון הטור )חושן 
שנאמר,  חייב,  עצמו  המקלל  ואפילו  כ"ז(,  סימן  משפט 
השמר לך ושמור נפשך מאוד. ואינו חייב בכל אלו עד 
בכינוי  וכיון שמקלל  או באחד מהכינוין,  שיקלל בשם 
חייב, אם כן המקלל בכל לשון חייב, שהשמות שקוראים 
הגויים להקב"ה הם בכלל הכנויין. ואם אמר ארור יהא 
הוי קללה, כי ארור בו נידוי בו שבועה בו קללה. ובכל 
אלו אין חייב מלקות עד שיתרו בו בפני עדים ככל חייבי 
לאוין, אבל אם לא היה שם התראה או שקלל בלא שם 
ובלא כנוי, כגון שאמר ארור פלוני, או שהקללה באה 
בכלל דברים, כגון שאמר אל יהא פלוני ברוך לה' או אל 
יברכהו ה' וכיוצא באלו, אינו לוקה. אבל מיהא איסורא 
איכא אף על פי שאינו חייב, ע"כ. ויען כי הרבה והרבה 

אינם נזהרים על כן באתי באזהרה גדולה.
)של"ה הקדוש שער האותיות אות ש' שתיקה אות טז(

 מטמין ברכה בלשון קללה
בגמ' מו"ק )ט, א( מצינו שבירכו יהא רעוא דתזרע ולא 
חדתי,  שתא  תחזי  לא  וכן  ביתך  ליחרוב  וכן  תחצד 
לברכה  היה  המחשבה  ובאמת  כקללה,  היה  שהלשון 
שתוליד בנים ולא ימותו וכן שיחרב בית קבורתך, וכן 
שלא תמות אשתך ותצטרך לישא אשה אחרת, ולכאורה 
למה אמר לשון ברכה בלשון קללה. וביאורו דלפעמים 
בשעה שאדם מברך לחבירו מידת הדין מקטרג לבטל 
הברכה, לכן אמרו בלשון קללה להיות המקטרג סבור 
יודע,  שהוא קללה ממש, דמחשבה שבלב אין המלאך 
ובאמת מחשבתו היה לטובה, ויתקיים ברכתו בלי מונע.
)נזר הקדש, בראשית רבה פכ"ו, ז(

 לחיים טובים ולשלום
להשיב  שאין  לחיים,  ואומר  לחבירו  אחד  כששותה 
 )165( 'לחיים טובים'  כי  טובים לכו לחיים טובים לבד, 

לבד גימ' 'קללה' )165(, רק ישיב לחיים טובים ולשלום.
)עשר אורות, מערכת החוזה מלובלין אות סב(
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עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב
עומק הבאר 

חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך )ט"ז, י"ג(
א( דעת רש"י בטעם פסול מחובר

תנן במסכת סוכה )י"א:( הדלה עליה את הגפן ואת 
הדלעת ואת הקיסוס וסיכך על גבה פסולה, ואם 
היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן כשרה. וכ' רש"י 
)ד"ה פסולה( שאין מסככין במחובר דאמר מר )י"ב.( 
באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב 
מדבר עכ"ל, והיינו דכמו דפסולת גורן ויקב הוא 
להיות תלוש  צריך  דסכך  ילפי'  כך  תלוש,  דבר 
י"ב,  )קוצר  טל  ובאגלי  ויקב,  גורן  דפסולת  דומיא 
כ"ב( כ' לבאר דברי רש"י דבאספך משמע תלוש 
דלא  הק'  זצ"ל(  )להגרשז"א  שלמה  ובהליכות  ע"ש, 
מצינו דרשה כזו בגמ' וצ"ע. אכן הריטב"א )בע"ב( 
דריש  דלא  י"ב.(  )להלן  חסדא  ר'  דא"כ  ע"ז  הק' 
באספך וגו' אלא דריש מקרא אחר לדיני הסכך 
]צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן וגו'[, מנא ליה פסול 
הוא  דמחובר  דפסול  הריטב"א  כ'  ולכן  מחובר. 
גם משום תעשה ולא מן העשוי כדיבואר לקמן 

בעזה"י.

ב( המקור לדיני הכשר הסכך
הנה כפי שהבאנו לעיל את דברי הריטב"א, כן 
גרס והבין בדבריו הערוך לנר, ]וכן הגרשז"א זצ"ל[. 
להריטב"א,  ליה  קשיא  דמאי  הערל"נ  ע"ז  והק' 
דפסולת  הדרשא  על  חולק  אינו  חסדא  ר'  הרי 
שכ'  ע"ש  דרשה,  עוד  מוסיף  אלא  ויקב  גורן 
משמע  רש"י  בלשון  באמת  אמנם  זה.  להכריח 
ולא  חדשה  דרשה  כן  זה  חסדא  דר'  לכאו' 
עוד  העיר  והגרי"א שוב שליט"א  וצ"ע.  הוספה 
לפי הבנת הערול"נ בריטב"א, דצ"ב שהריטב"א 
ויקב  גורן  פסולת  על  הוא מדבר  ממשיך אח"כ 
אף דלדבריו לר' חסדא אי"ז הדרשה וצע"ק. אבל 
מה"ק(  של  הריטב"א  בהערות  )כ"כ  אפשרות  יש  באמת 
פסל  מ"ט  היתה  שקו'  הריטב"א  בדברי  לגרוס 
דבשלמא  והכונה  ר"ח,  פסל  מ"ט  ולא  'רחמנא' 
גידולו מן הארץ ואינו מק"ט מובן ללמוד מפסולת 
אבל  לסכך,  כזה  מין  רוצה  שהתורה  ויקב  גורן 
תלוש ומחובר אי"ז מין אחר ומ"ט לפסול את זה, 
וא"כ לא מסתבר ללמוד זה מפסולת גורן ויקב. 
וכמו דלא ילפי' מגורן ויקב דדוקא גורן ויקב ולא 
מין אחר של עצים, כיון דאין בזה סברא לחלק 

כך גם בתלוש ומחובר וצ"ע.

ג( דעת הריטב"א בטעם פסול מחובר
הריטב"א עצמו לומד דפסול דמחובר הוא משום 
תעשה ולא מן העשוי, והיינו דסכך שהובא לכאן 
ע"י אדם זה נחשב עשיה, אבל סכך שעומד כאן 
אדם  של  מעשה  ע"י  לכאן  הובא  ולא  מחובר 
נחשב עשוי, גם אם הוא ידלה את זה ע"ג סוכתו, 
מ"מ עיקר המצאו כאן הוא לא לשם סוכה, אלא 
]אמנם האגלי טל  ודו"ק.  משום שזהו מקום חיבורו 
)שם( הק' ע"ז דהדלה זה כן נחשב מעשה, ע"ש עוד משה"ק, ולכן 

כ' ב' טעמים חדשים לפסול מחובר לסכך, ע"ש[.

לך עשוי  דאין  גם הרא"ה,  כ'  וכדברי הריטב"א 
גדול מזה שהוא מחובר, ואי"צ לזה 'דרשה' אלא 
'תעשה'  הסוכות  חג  מקרא,  הכי  משמע  ממילא 
ולא מחובר שהוא עשוי ע"כ. והנה תלוש ולבסוף 
חיברו, כ' התרוה"ד )והובא במשנ"ב תרכ"ט, ל"ו( דכשר, 
וכ' שם דאם נטע אילן והשריש הדר לפסולו, וכ' 
הגרשז"א בהליכו"ש, דלפ"ד הריטב"א אם נטעו 
לשם סכך זה יהיה כשר, כיון דמחובר אינו פסול 
בעצם, אלא רק מצד תעשה ולמה"ע, וכאן הרי 
עשה א"ז לשם סוכה, ע"כ. אכן יל"ד בזה, די"ל 
דסו"ס כ"ז שהוא מחובר, לית ליה שם עשיה של 

האדם וצ"ע.
ד( בדין תעשה ולא מן העשוי

הסוכות  דחג  זה  מקרא  דרשו  )י"א:(  בגמ'  והנה 

"תעשה" לך, תעשה ולא מן העשוי, מכאן אמרו 
הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום 
דאיירי  מבארת  והגמ'  פסולה,  גבן  על  וסיכך 
שהוא קצץ את הגפן ואת הדלעת ואפ"ה זה פסול 
כיון דבשעת ההנחה זה היה פסול, והו"ל תעשה 
זה  פסול  שלכו"ע  האופן  והנה  העשוי,  מן  ולא 
כשקצץ אבל זה לא נכר שהוא קצץ כיון שעדיין 
ונח' שם  הענפים הקצוצים שוכבים על האילן, 
האם  שם(  אמוראי  נח'  רב  )בדעת  בגמ'  ושמואל  רב 
כשקוצץ ומפריד הענפים מהאילן אם סגי בזה, 
וביאר  גם לנענע את הענפים.  או דצריך אח"כ 
לנענע  הוא  צריך  וז"ל  ויתיב(  ד"ה  )בע"א  שם רש"י 
קציצתן  לאחר  במחובר  שהוסככו  אותם  קצת 
משום  פסולה  לא  דאי  כעשייה  הך  ליה  דתהוי 
תעשה ולא מן העשוי דפסול שאינו ראוי לסוכה 
ואתה מתקנו בתיקון מועט כי האי דמכשר לה 
קרוב  נענוע  ומיהו  לה  סתר  הדר  ולא  בקציצה 
ומגביה  וחוזר  כ"א לבדו  לסתירה הוא שמגביה 

את חברו ומניחו עכ"ל.

ה( האם צריך להגביה כל אחד לבדו ומדוע
ומש"כ רש"י דצריך לנענע "כל אחד לבדו" וכ"כ 
הר"ן צ"ע מנין לרש"י ולר"ן דבר זה. ומדוע לא 
ורא"ש  וברמב"ם  יחד,  הסכך  כל  שינענע  סגי 
וצ"ע  זה  לשון  ליתא  ראשונים  ושאר  ורי"ף 
מהר"ן  זה  לשון  העתיק  ס"ב(  תרכ"ו  )סי'  ובשו"ע 
ורבינו  דבטור  הביא  בסוה"ס(  )שם  ובב"ח  ורש"י, 
אחרי  דנמשכו  לבדו  כ"א  דצריך  כ'  לא  ירוחם 
לשון שאר ראשונים ונטה הב"ח להקל בזה. וכ"מ 
לשון השו"ע הגר"ז דא"צ כ"א לבדו. וכ"כ האבנ"ז 
)סי' תס"ו סק"ח( וכן בארחות רבינו )ריש ח"ג( וכן פסק 
מיהו  פוסקים  ועוד  האיש(  )אשרי  אלישיב  הגרי"ש 

השבט הלוי )ח"ח סי' ק"מ( החמיר בזה ע"ש.
ובביאור דברי רש"י שכ' דצריך להגביה כ"א לבדו, 
הגריש"א  בשם  ל"ג(  סי'  )סוכות  תודה"  ב"שלמי  כ' 
זצ"ל דאיירי בשעצי הסכך ארוכים, וכיון שצריך 
להגביה הענף מב' קצותיו, ולא שיגביה חצי ענף 
ועוד חצי ענף, לכך צריך להגביה כ"א לבדו, דאם 
יגביה הרבה ביחד לא יוכל להגביה אותם באופן 
אבל  באויר,  למעלה  העצים  צדדי  כל  שיהיו 
בעצים שאינם ארוכים ויכול להגביהם יחד ויהיו 
כולם באויר אה"נ דשפיר דמי, עכ"ד. ולכאו' זה 
קצת דוחק להעמיס כן ברש"י דכ"כ משום חסרון 

אפשרות מציאותי שיכול להשתנות.
סוכה( להגרמ"מ קארפ  )עמ"ס  ובס' משמרת מועד 
נקט  לרבותא  דרש"י  ברור  דנראה  כ'  שליט"א 
דאף כה"ג הויא סתירה, אבל כשמגביה הכל יחד 
אדרבה זה סתירה גמורה, דכיון דכל הסכך באויר 
בטל מינה שם סכך ]אף אם זה אכתי כשר לסיכוך, מ"מ 
הו"ל עשיה מחדש על הכל ונכר הדבר שפיר[ עכ"ד )וכן שמעתי 
זה קצת סתום  לכאו'  ברמן שליט"א( אמנם  מהגרי"ש 
אפי'  הול"ל  איתא  דאם  והשו"ע,  רש"י  בלשון 
כ"א לבדו. ובס' 'הסוכה' )להגר"א ויספיש שליט"א ח"ב 
עמ' ע"ד( הק' דדרך השו"ע לפסוק כרי"ף רמב"ם 
כנ"ל  כ'  לכן  כרש"י,  פסק  כאן  ומדוע  ורא"ש, 
דרש"י בא להקל ולא להחמיר, והביא דכ"מ קצת 
סתימת לשון המשנ"ב )סקי"ג( אך לגבי סיכך תחת 
גג. )בסקי"ח( כ' המשנ"ב כ"א לבדו, ומאידך לגבי 
מ"ד(  )תרכ"ט,  המשנ"ב  כ'  סוכה  לשם  מסכך שלא 
שצריך שיזיזם ממקומם, ולא סגי בהגבהה לחוד, 
ושם לא הזכיר ג"כ כ"א לבדו, ונשאר בצ"ע בכ"ז.

ואולי אפ"ל להפך דאם הוא מגביה את הכל יחד 
מיבעיא להשו"ע  לא  עליו.  א"כ אכתי שם סכך 
)ס"ס תר"ל( דסכך העומד ע"י דבר המק"ט  דפסק 
בדבר  דמעמיד  להפוסקים  אפי'  אלא  כשר, 
המק"ט פסול, והכא הרי כשהוא מגביה זה עומד 

עומד  הסכך  שכל  כיון  מ"מ  המק"ט,  אדם  ע"י 
בצורתו הראשונה א"כ לא מנכר העשיה שפיר 
והרי מבואר בגמ' דצריך עשיה הנכרת כדהובא 
ולכן  לכו"ע,  פסול  שקצץ  נכר  לא  שאם  לעיל 
כשהענף  דאז  לבדו,  כ"א  דוקא  להגביה  צריך 
שפיר  הסכך  משאר  ומנותק  באויר  לבדו  עומד 
מינכר העשיה החדשה. ולפי"ז אולי ליכא ראיה 
מהאבנ"ז הנ"ל דס"ל דסגי כשמגביה הכל ביחד, 
מהסכך,  חלק  מגביה  כשהוא  מיירי  דהאבנ"ז 

ולעולם אם יגביה הכל לא מהני.
ואולי יש לבאר עוד מש"כ רש"י שצריך להגביה 
כ"א לבדו עפ"ד האבנ"ז )סי' תס"ו סק"ח( דבאמת סגי 
אם מגביה מהסכך כ"כ עד שנשאר חמתו מרובה 
צריך  אז  לבד  כ"א  מגביה  אם  אמנם  מצילתו, 
להגביה את הכל ע"ש מה שביאר בזה. ולפי"ז י"ל 
צריך  הגמ'  לשון  בסתימת  לרש"י  משמע  דהיה 
לנענע, שצריך לנענע את הכל. והוקשה לרש"י 
מרובה  חמתו  שיהא  עד  לנענע  סגי  לא  מדוע 
כ"א  כשמגביה  דאיירי  רש"י  תי'  וע"ז  מצילתו. 

לבד דאז צריך לנענע את הכל כדברי האבנ"ז.

ו( דין עשיה בציצית
והנה מבואר שם בגמ' דבציצית אף דיש פסול 
בכנף  החוטים  של  התחיבה  מ"מ  תולמ"ה,  של 
א"צ להיות בכשרות. ובזה אין פסול של תולמ"ה, 
ילפי'  כ' דהתחיבה  י"ד(  סו"ס  י"א  )סי'  והנה בלבוש 
בזה  פסול  אין  ואעפ"כ  ציצית.  להם  מועשו 
מן  ולא  ועשו  דרשי'  לא  מדוע  ויל"ע  תולמ"ה. 
הלבוש  על  סק"כ  בא"א  הפמ"ג  וכה"ק  העשוי. 
ועשו  דדרשי'  בתו"ד  מבואר  וחת"ס  ]ובפנ"י  בצ"ע.  והניח 
שאלה  העמק  וע"ע  כהלבוש  ודלא  העשוי  מן  ולא  ציצית  להם 
קמ"ה אות ח'.[ מיהו היה אפשר ליישב דברי הלבוש 
ס"ל(  תפילין  הל'  האשכול  )על  אשכול  הנחל  כדברי 
חג  מדכתיב  היא  דהדרשה  רש"י  בדברי  שדייק 
"סוכות תעשה" השם קודם להפועל ולא הפועל 
קודם לשם. וכן "גדילים תעשה" לך, ולא כתיב 
תעשה לך גדילים. משא"כ ועשו להם ציצית הרי 
הפעולה קודם לשם. אבל לכאו' א"א לפרש כן 
בלבוש, דהלבוש עצמו בהל' מזוזה )יו"ד רפ"ט ס"ה( 
וגו' דרשי' תעשה  כ' דגם בוכתבתם על מזוזות 
הנחל  ודברי  לשם  קודם  הפעולה  דכתיב  אף 
אשכול מתאים בדעת רש"י במנחות שכ' דמזוזה 

ילפי' מסוכות ולא כהלבוש.

ז( דין קציצת המחובר לשם סוכה 
הקציצה  דגם  כ'  סקי"ג(  תרכ"ו  )סי'  במשנ"ב  והנה 
מצטרפת לנענוע. וצריך לקצוץ לשם סיכוך, וגם 
והרבה  כו'.  היא חלק מהעשיה מחדש  הקציצה 
נתקשו בדבריו )עי' ברכת אברהם ומשמרת מועד( מנ"ל 
אלא  כן  לא  משמע  לכאו'  ברש"י  וכן  זה  דבר 
הנענוע לבד הוא העשיה מחדש לדעת שמואל 
אמנם באמת לשון השו"ע משמע כהמ"ב ואולי 
י"ל דמקור ד' המ"ב הוא מדברי הירושלמי כאן 
דאף לרב שכשר בלי נענוע מ"מ הוא דוקא אם 
יקצוץ.  הוא  שאח"כ  דעת  על  הניחו  מתחילה 
ההנחה  את  דמצרפים  ומבואר  פסול  ואל"כ 
לנענע  י"ל דגם לשמואל דצריך  הראשונה א"כ 
מ"מ צריך לצרף את הקציצה. דהרי סו"ס הנענוע 
החידוש  מה  דאל"כ  מחדש  גמורה  עשיה  אי"ז 
ר"י  עי'  גמורה.  עשיה  אי"ז  באמת  מדוע  )ואכמ"ל  במשנה. 
מלוני"ל צל"ח ושפ"א( וע"ע בספר פני הסוכה דף י"א. 

מש"כ בזה.
דרוש שהפסול תעשה  במילה אחת של  ונסיים 
ולא מן העשוי, הוא משום החשיבות הגדולה של 
בעשייתם  להתעסק  צריך  ולכך  למצות,  ההכנה 

ולא לקחת מן המוכן כבר, ויש להאריך עוד.



5

באר בשדה- שטפנשט

<<
תמונת המצבה 
של רבינו בעיר 

פודולואי בית 
העלמין בפודולואי 

אמנם קיים 
בשלימותו אולם 

מצבה זו לא מצאנו 
והתמונה הגיעתנו 

מארכיון יוצאי 
רומניה

זריחת שמשו

מפודולאי  אריה  אהרן  אלטיר  רבי  הרה"ק 
יואל  רבי  הרה"ק  של  בניו  בכור  זצוק"ל היה 
להיכנס  וזכה  תר"ח  בשנת  משאץ, נולד 
לבריתו של אברהם אבינו ע"ה עוד על ברכי 
את  לו  שהעניק  מפרמישלאן  הרה"ק  זקינו 
הקדוש  אביו  שם  אריה" על  השם "אהרן 
זי"ע, ובתוספת  מפרמישלאן  לייב  ארון  רבי 

השם 'אלטיר' כסגולה לאריכות ימים.

 שורשי יחוסו המפוארים
משאץ, בן  יואל  רבי  אביו, הרה"ק  מצד 
מסאטנוב, בן  חיים  רבי  הרה"ק 
המגיד  מיאמפולי, בן  יוסף  רבי  הרה"ק 
מרים  מרת  הק' מזלאטשוב, אמו, הצדקנית 
חיה בת הרה"ק רבי מאיר'ל מפרעמישלאן, בן 
מפרעמישלאן, בן  אריה  אהרן  רבי  הרה"ק 

הרה"ק רבי מאיר הגדול מרפעמישלאן.
גם מצד זוגתו היה בעל יחוס רם שכן - חותנו 
היה חתן הרה"ק ר' יחיאל מיכל מגלינא, נכד 

הרה"ק רבי צבי אריה מאליק.

 עת דודים
הרה"ק  דודו  בת  את  נשא  לפרקו  בהגיעו 
של  זצ"ל – חתנו  מגלינא  מיכל  ר' יחיאל 
מכותבי  חלק  מפרמישלאן. לפי  מוהר"מ 
ר' צבי  הרה"ק  בת  את  בזיוו"ש  נשא  הדורות 

אריה )השני( מאליק זצוק"ל.
 

חכמי 
רומניה
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ההתקשרות לצדיקי 
בית רוז'ין

לצדיקי  בעוז  התקשר  אביו  בעצת 
בית רוז'ין – סאדיגורה, ועל אף היותו 
בעצמו בר אוריין ובר אבהן קדישין 
בענין  מהותו.  בכל  בפניהם  התבטל 
זה מסופר כי פעם אחת הוצע שידוך 
שם  אשר  אביו  ממשפחת  לאחד 
המחותנות היה שווה, והרבנית ע"ה 
מיאנה להסכים לשידוך אלא אם כן 
יסכים לכך הרה"ק מצאנז זי"ע, לכן 
שלחו את שני הבנים הגדולים לצאנז, 
הלא הם רבי אלטיר מפודולאי ורבי 
מאיר משאץ, כאמור רבי אלטיר היה 
ר'  אחיו  ואילו  סאדיגורה,  מחסידי 
מאיר היה מחסידי זידיטשוב ובעלז. 
והימים ההם ימי התלקחות המערכה 
סאדיגורא.  לחסידי  צאנז  חסידי  בין 
נכנסו האחים האברכים הצדיקים אל 
חיים  הדברי  בעל  של  הקדוש  חדרו 
– שלא הכירם קודם לכן, בראשונה 
רבי  הצעיר  לאח  שלום  הצדיק  נתן 
מאיר, ורק אחר כך פנה לאחיו הגדול 
ואמר – 'הן אמנם אברך זה לא נראה 
מותר  שלום  אבל  שלומינו  מאנשי 

לתת לו'... ונתן גם לו שלום.
 

על כסא האדמורו"ת 
ברומניה

אלטיר  רבי  התחיל  אביו  בחיי  עוד 
לנהוג באדמורו"ת בעיר סוליצא, אך 
מושבו  קבע  קצרה  תקופה  לאחר 
ליאס  הסמוכה  פודולואי  בעיר 
ברומניה, ויהודים  מולדובה  שבמחוז 
רבים מכל הסביבה חסו בצילו. דרכו 
בקודש היתה שאת דמי פדיון הנפש 
היום  באותו  שקיבל  הראשונים 
רבו  אל  שולח  פניו, היה  ממשחרי 
מטשורטקוב  משה  ר' דוד  הרה"ק 
זי"ע – אליו התקשר לאחר הסתלקות 
מסאדיגורה. משמשיו  הגדול  אחיו 
זה, עשו  הרגלו  על  שידעו  הנאמנים 
מעשה גבאי, ודאגו שראשון הנכנסים 
ובעל  עשיר  יהיה  לא  יום  מדי 
אם  שאף  אחת  לא  ארע  בעמיו, וכך 
ונגיד, היו  מכובד  איש  המתין  בחוץ 
דווקא  להכניס  מקדימים  המשמשים 
הגדול  שהכסף  ודל, כדי  פשוט  איש 

ישאר בבית.
 

 בהאי קטירא איתקטר
ז' אלול  שבת  במוצאי  נסתלק 
ושתים  שישים  כבן  בהיותו  תר"ע 
החיים  בבית  למנוחות  והובא  שנים 

בפודולואי. על מציבתו נחרט:
חסידא  ב"ק  הצדיק  הרב  פ"נ 
השיב  רבים  ברך  ושפל  עניו  ופרישא 
קדישין  אראלים  אבהון  בר  מעון 
תבל  קצוי  בכל  עליונין, המפורסם 
לשבח ולתהילה כקש"ת מוה"ר אלטיר 
הצדיק  הרב  בן  ארי' זללה"ה  אהרן 

מוה"ר יואל זללה"ה'...
  

 בנו מ"מ הרה"צ רבי בן ציון מושקוביץ זצ"ל הי"ד 
 האדמו"ר מפודולואי

יום הילולתו י"ט אלול תש"ד
האדמו"ר רבי אלטיר אהרן זי"ע הותיר אחריו את בנו יחידו ממלא מקומו הרה"צ ר' בן ציון זצ"ל, שנשא 
את הצדקנית מרת הינדא בתו של ש"ב הרה"ק ר' אהרן מנחם מענדיל מאלעסק. עם הסתלקות 

אביו זצוק"ל מילא את מקומו בהנהגת העדה 
במשך שלושים וארבע שנים בעיר אדמורות"ו 

פודולואי.
 

ילדיו שנספו בהפצצה היו
א. אלטע חיה מרים חיה אשת ר' חיים יצחק 
שטויבער ממארמורש ולאחר נישואיהם 

 התגוררה בפודולואי.
 ב. רחל.

 ג. יצחק.
ד. לייבלע.

 1942 שנת  בפסח  באירופה  הזעם  בשנות 
הוגלו מפודולואי לעיר הגדולה יאס הסמוכה 
כיפת  תחת  אותם  גירשו  ק"מ,   24 במרחק 
מצא  אחד  וכל  גג  וקורת  אוכל  ללא  השמים 
מקום אצל משפחה יהודית ביאס, ושם עבר 
לב  כל  למגינת  המלחמה, אולם  ימי  את 
מחסידיו  וחלק  משפחתו  כל  עם  נעקה"ש 
הופצץ  התגורר  בו  שלומו הי"ד, הבית  אנשי 
י"ט  ביום  יאס  העיר  על  הגרמנים  בהפצצות 
ימי  של  בעיצומן  זה  - היה  תש"ד,  אלול 
ר' יצחק - ימים  בנו  על  ה"שבעה" שישב 
)המלחמה  המלחמה.  גמר  טרם  ספורים 
וההפצצה  לאוגוסט  ב23  הסתיימה  ברומניה 

עליהם הייתה ב20 לחודש(.
הרה"צ רבי בן ציון ובני המשפחה 
הי"ד הובאו לקבורה באהל מיוחד 
לקברי  בסמוך  ביאס  בבה"ח 
הרכבות. מכל  בפוגרום  הנספים 
חתנו  רק  בחיים  נותר  משפחתו 
שטויבר  יצחק  ר' חיים  הרה"צ 
ליביש  )בטעות כתבו את ששמו 
בנו  שהיה  טעות(  והוא  בער 
זצ"ל  שטאובר  גרשון  רבי  של 
הדיין בבורשא שנהרג במלחמה, 
מנדיל  מנחם  אהרון  יחידו  ובנו 
שטאובר הי"ו שנולד בט"ו כסלו 
בהרצליה  מתגורר  כיום  ת"ש 

ולהם שני ילדים לאורך ימים.
עם  השבוע  שערכנו  בשיחה 
לשושלת  האחרון  הצאצא 
מנדל  מנחם  רבי  זו  מפוארת 
שטאובר הי"ו התוודענו לפרטים 
זקינו  אודות  ומרתקים  חדשים 
רבי בן ציון וכן מזכרנותיו מהעיר 
יאס ומהעיר פודולואי בה ביקר 
יחד עם זוגתו לפני שלוש שנים 
ואף תיעד את בית אבותיו ובית 
מדרשם הקיים עד היום במרכז 
בתוככי  שלט  והציבו  פודולואי 
בו,  הטמונים  פירוט  על  האהל 
השריד  הוא  מנדל  מנחם  רבי 
מפודולואי  לאדמו"ר  האחרון 
הקטלנית  ההפצצה  את  ששרד 
ביאס, את שיחתו המרתקת נביא 
בע"ה לקראת יום ההילולא של 
זקינו זצ"ל שנסתלק כאמור ביום 

י"ט אלול.

מראה כללי של בית העלמין בפודולואי כיום

השלט שעל האוהל של קיברו בבית העלמין ביאסי

תמונת הפספורט של הרה"צ רבי בן ציון מושקוביץ זצ"ל, האדמו"ר 
מפודולואי.
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מסופר כי אחיו הצעיר רבי מאיר'ל חיתן 
השבעה  ימי  בתוך  מצאצאיו  אחד  את 
שילמו  הנאמנים  שאץ, וחסידיו  בעירו 
הון רב לבית הדואר על מנת שלא יעבירו 
הקשה  הבשורה  הטלגרם ]מברק[ עם  את 
שהגיע מפודולאי, כדי שלא להשבית את 

השמחה.
)מפי בתו הרבנית חיה שמרלר ע"ה מעכו(

 הותיר אחריו את בנו יחידו ממלא מקומו 
האדמו"ר  מושקוביץ  ציון  בן  ר'  הרה"צ 
מפודולואי זצ"ל, נעקה"ש עם כל משפחתו 
ביום  יאס  העיר  על  הגרמנים  בהפצצות 

י"ט אלול תש"ד, הי"ד.
רבינו  על  נישאו  קינה   דברי 
בעיתון 'מחזיקי הדת' )כ"ח תשרי תרע"א( תחת 

הכותרת 'קול נהי':

פאדאלוי רומניא. אוי לדור 
שאבד מנהיגו ואוי לספינה 

שאבדה קברניטה.
אבידה גדולה אבד עירנו בפרט וכל בית 
בנו, יצאה  ד' נגעה  בכלל, יד  ישראל 
ביום  רב  שבי  ה' וישב  מאת  אש  חמת 
ונקדש  בשלומיו  שלח  ידו  א' ז' אלול 
נפלה  הקודש  ארון  במכובדו, הה, נלקח 
עטרת ראשינו אדמו"ר הרה"צ נר ישראל 
תל שהכל פונים אליו פועל ישועות בקרב 
הארץ אלף המגן לכל החוסים בצלו כקש"ת 
מו"ה אלטער אהרן אריה זצללה"ה בהרה"צ 
המפורסים איש קדוש מו"ה יואל זללה"ה 
ישראל  אור  אלקים  איש  משאץ, נכד 
אדמו"ר המפורסים בכל קצוי תבל מוה"ר 
מאיר מפרימישלאן זצוקללה"ה זי"ע, ודור 
הק' אור  לאדמו"ר  בן  אחר  בן  רביעי 
עולם מוה"ר יחיאל מיכל זללה"ה המגיד 

מזלאטשוב.

מי לא ידאב וימס למים על השבר הצדיק 
השריפה  את  יבכו  ישראל  בית  הזה, וכל 
לא  כי  נחמתינו  זאת  ה'. אך  שרף  אשר 
נאמר בצדיק הזה מיתה ועד שלא כבתה 
שמשו של צדיק זה זרח ובא אור קדושת 
בנו יחידו הממלא מקומו, ואין צדיק נפטר 
מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר 
רבים  השמש. אנשים  ובא  השמש  וזרח 
אשר חסו בצילו נהרו מכל עירות לחלוק 
גאונים  רבנים  האחרון, גם  כבודו  לו 
עירינו  תושבי  כל  ובפרט  עיירות  מכמה 
רב  אדם  בהמון  והובל  גדול  ועד  מקטן 
ויבכו  חי  לכל  מועד  לבית  גדול  ובכבוד 
הגאונים  ישראל. הרבנים  בית  כל  אותו 
נשאו עליו נאומים ויספדו ספדניו. ובפרט 
זיידיא  מו"ה  כש"ת  המפורסים  הרה"ג 
באטישאן  האבד"ק  שמעלנער  מאיר 
שדרש  דהספידא  מילי  שליט"א, מלבד 
עליו במילי דאגדתא בפה מפיק מרגליות 
ביהמ"ד  לפני  ומספד  לבכי  העם  לעורר 
של אדמו"ר זללה"ה ובבית מועד לכל חי.

להפצרת רבים נשאר הרב הנ"ל בעירינו 
על שבת קודש פ' תבא, ובשעה ד' אחה"צ 
הגדולה  לביהכנ"ס  העיר  כל  נתאספו 
דפה והיה מלא מפה לפה, והרה"צ הנ"ל 
דרש במילי דאגדתא ובחריפות ובבקיאות 
דילג  ובמדרשים  ובירושלמי  בש"ס  גדול 
שנשתוממו  עד  עצום  לפלפול  מאגדתא 
כל השומעים הלומדים מפה וסיים הדרוש 

כי  אחריו  ענו  העם  וכל  ממש  ערב  לעת 
אדמו"ר  לבנו  להחזיק  עוז  בכל  יתחזקו 

שליט"א.

והשי"ת יאזין לתפלות רבים ויאריך ימים 
ושנים על כסאו עד ביאת ג"צ ב"ב א"ס.

ינחמנו  והשי"ת  בדמעות  החותמים 
וברכה  וכוח"ט  וירושלים  ציון  בנחמות 

וחיים.

שליט"א  אדמו"ר  של  שלומו  אנשי  דברי 
מפה.

* 

הסכמה על ספר דרך 
חקיך על תרי"ג מצוות 

דראהביטש תרמ"ו
ופרישא  חסידא  בו"ק  הצדיק  הרב  הסכמת 
קדושת  כו' כבוד  הקדושים  אבות  עץ  ענף 

שמו מוהר"ר אלטר אהרן ארי' שליט"א
לאנדא  אליקים  הר"ר  לפני  בא  כן 
מבאטישאן ובידו מחברת קודש על תרי"ג 
ר' מנחם  הרב  ש"ב  מן  התורה  מצוות 
מענדל נ"י ותוטב בעיני. ע"כ הנני לבקש 
מאת אחב"י אוהבי התורה ושוחרי תושיה 
יוכל  למען  במ"ק  הנ"ל  ר"א  את  לתמוך 
דרך חקיך, וכל  הנקרא  להדפיס הס' הלז 
יהיה בעזרו כמאמר  בידו המקום  התומך 
חז"ל כל המכבד את התורה כו'. וגם אנכי 
יושת  אשר  א' במחיר  ספר  אי"ה  אקח 

עליו.
ולראיה באתי עה"ח ה' ט' אלול כי בא עת 

לחננה לפ"ק. פה פאדאלאוי.
יואל  מו"ה  הצדיק  ארי' בהרב  אהרן  אלטר 

זלה"ה

* 

הסכמה לספר היחס 
ממשפחת מאהר - צאצאי 

הרה"ק מוהר"מ 
מפרמישלאן, יאסי תר"נ

מוה"ר  המפו' בנש"ק  הצדיק  הרב  תעודת 
אהרן ארי' אלטר שליט"א – אורו חופף בק"ק 

פאדולאי
מה  כל  על  לעד  תהי  הזאת  השורה 
ונכון  ויציב  לעיל, אמת  ומפורש  דכתוב 
וישר, סדר תולדותיו לבית אבותיו  וקיים 

למשפחתינו הקדושה, כאמור.
ולראיה באעה"ח

הק' אהרן ארי' אלטר בהרב הצ' זללה"ה

* 

+מ+בא+ר
האמו+++נה

הרב צבי טפר
<=

אמונה תמימה שהביאה לעשירות גדולה
מספרים על האלשיך הקדוש זי''ע, שדרש פעם 
בבית מדרשו בעניין אמונה ובטחון, ובתוך דבריו 
בליבו שרק הקב''ה  שצריך האדם להשריש  אמר, 
הוא הנותן לאדם כוח לעשות חיל, ואין מעשי בשר 
ודם ופעולותיו קובעים בכל אלו כי אם על מוצא פי 
ה' יחיה האדם. ולכן הבוטח בה' באמת ובתמימות 
כי  פרנסתו,  בענייני  להתעסק  כלל  צריך  אינו 
הפרנסה תבוא אליו בלא שום סיבה והשתדלויות. 
בין השומעים היה איש פשוט ביותר שהתפרנס 
מעבודת הסבלות, שהיה מעביר חפצים ממקום 
למקום ותמורת שכרו היה חי בצמצום ובדוחק, 
לביתו  חזר  האלשיך  דברי  את  כשומעו  ויהי 
קובע  הוא  הרי  שמעתה  משפחתו,  לבני  הודיע 
ובתפילה  בתורה  לעסוק  המדרש  בבית  מקומו 
כפי כוחו ואינו חוזר עוד לעבודתו מפני שהוא 
ואכן  מחסורו.  כל  לו  שייתן  בה'  ובטוח  סומך 
שקטה  פינה  לעצמו  מצא  למעשה  ממחשבה 
התורה,  ובלימוד  בתפילה  יומו  כל  את  ובילה 
קבלתו  להפר  שלא  נחוש  היה  ליבו  ובתמימות 
זו. כל אותו הזמן לגלגו עליו חבריו וחזרו ואמרו 
שלא זו הדרך שיבור לו האדם, שהרי חובת בשר 
ודם לעשות השתדלות לפרנסתו ופשיטא שלא 
יוריד לו הקב''ה לחם מן השמים אם לא יעשה 
מאומה, אך אותו איש פשוט לא שת לדבריהם 

והמשיך בשלו.
אשר  הכסף  כל  תם  והנה  מועטים  ימים  עברו 
היה לו בביתו, אולם האיש לא אבה לעזוב את 
בית המדרש. בלית ברירה הלכה אשתו ומכרה 
קנתה  שקיבלה  ומהכסף  אחד  לגוי  חמורו  את 
לפרנסתו  עסק  זה  גוי  והנה  הטף.  לפי  לחם 
בחציבת אבני הרים שם היה מחפש אחרי אבנים 
טובות ומרגליות, והנה לאחר שקנה את החמור 
מצא הוא לפתע באחת החפירות הרבה אבנים 
החל  רבה  בשמחה  ערוך.  לאין  ששווים  טובות 
לאסוף את השלל על גב חמורו, אך לפתע מבלי 
משים התנתקה אבן גדולה מן ההר והרגה אותו 
במקום. החמור שהמתין בצד זמן רב וראה שלא 
בעצמו  ללכת  החל  מקום,  לאף  אותו  לוקחים 
והלך למקום אותו הכיר תדיר הלא הוא ביתו של 
ואותו איש פשוט  היהודי שהיה בעליו הקודם. 
מכר את כל השלל והפך לאיש עשיר. מששמעו 
תלמידי האלשיך את זה, פנו לרבם בשאלה איך 
זכה יהודי פשוט בזכות האמונה בה' דבר שאף 
הם אינם זוכים לכך. נענה האלשיך והשיב להם 
אדם  יתקע  שכאשר  העולם  מדרך  משל,  בדרך 
יתד בסלע או בקרקע בתולה יהא מקומה קבוע 
שם לבל תמוט לעולם, ואילו יתד הנתקעת בעפר 
תיחוח אין לה קיום. ובכך רצה להשיב לתלמידיו 
שאין  בתמימות  בה'  האמין  פשוט  איש  שאותו 
שום מציאות אחרת בעולם מלבדו, ולכן עלה לו 
יפה וזכה לעשור רב מאת ה'. אבל אתם שהנכם 
במדרגה גבוהה יותר עליכם להתגבר תמיד על 
גדול  יצרו  מחברו  הגדול  כל  שהרי  הניסיונות 
הימנו, והרי זה דומה לעפר תיחוח שאין המסמר 
ולכן  ובחוזק,  בקביעות  תקיעתו  במקום  נשאר 

אינכם תמיד זוכים לראות את הישועה.
כתוב בפרשתן ''ראה נתתי לפניכם היום ברכה 
רבי  מבאר  וגו',  תשמעו  אשר  הברכה  את  וגו' 
היא  האמיתית  הברכה  זי''ע.  מקוידינוב  אהרון 
דווקא  לראותה  לרצות  מבלי  עצמה  האמונה 
בעיניים, אלא להסתפק בשמיעת והבנת השכל, וזה 

מה שאומר הכתוב 'הברכה אשר תשמעו'. 
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מכתב עידוד 
ותמיכה ליסוד 

מושבות בארה"ק 
על יסודי התורה 

והיראה
הנה בא לפני אדמו"ר שליט"א 
וספרו  והנכבד השד"ר  הישר 
ויראים  חכמים  וראיתי  בידו 
אחד  בסגנון  מתנבאים  כלם 
ויעידון ויגידון כלם מתנבאים 
אחד ויעידון יגידון על מפעל 
לאשר  הוא  טוב  כי  הטוב 
ולקיים לתמוך החבורה הזאת 
כי הלא זו מטרתה ליסד ישוב 
גם  אבותינו, לכן  נחלת  ארץ 
להיות  בכושרים  באתי  אני 
וג"כ  רבה  מצוה  לדבר  נמנה 
אקח אי"ה שני מניות. ועצתי 

בידו  שיכולת  מי  לכל  הטובה 
הטוב  לחבל  נספח  להיות 
נזכה  זה  ובזכות  הזה  והנעים 
ואפריון  ירושלם  בבנין  לראות 
יום  בב"א, היום  מכונם  על 
קיבוץ  שנת  תמוז  ג' ואו 

גליות ]- תרנ"ז[ לפ"ק.
ראבינער אלטיר יאסקאוויטץ פה 

פאדאלאוי

)מקום החותם ראבינער 
יאסקאוויטץ( - מעניין לציין 
כי כאן חתם רבינו בשם 

המשפחה 'יאסקאוויטץ', וכן 
נמצא בעוד מקומות אחדים, 

ולאידך גיסא מצאנו במקומות 
אחרים שחותם עצמו בשם 

'מאסקאוויטש', כשם משפחת 
אחיו.

* 

לאסיפת  קורא  קול 
הדור  גדולי  כל 
ולעמוד  גדר  לגדור 

בפרץ
 

מכתב הרה"צ וכו' מוהר"ר אלטר 
אהרן אריה יאסקאוויטץ נכד 

הרה"ק מפרימשלאן זצ"ל רב בעיר 
פאהדילוי

אחדשה"ט וכו', פתח דברי 
יאיר וכו' וכו', ואשר אחזה 

אני אשית אל לבי כי טוב ויפה היא 
לעשות האסיפה באיזהו מקומן של שבחים 

באיירופא או באוסטרייך וכדומה בכל ארבע 
ארצות בארבע שנים זה אחר זה. וגם לא 

לבד להרבנים יושבי על מדין יפנה מעלת 
כ"ק, כי אם גם לצדיקי דורינו שיחיו 

הנמצאים בארץ חכמי חרשים ונבוני לחשים 
בתבונה ובדעת קדושים אשר אליהם ינהו 
כל בית ישראל החסידים יראי ה' וחושבי 

שמו וסרים למשמעתם גם בני אדם גם בני 
איש. ועוד זאת העיקר הנחוץ לתקן הפרצה 

מהמתפרצים בעם לחלל שבתות וקרקפתא 
דלא מנחי תפלין ועוד בה שלישיה כי עזבו 

את תפלות היום שמ"ע אשר בכח סגולת 
שלש אלו ביטלו הק"כ זקנים אנשי כנסת 

הגדולה את יצרא דע"ז כמובא 
בס' יערות דבש, ועליהם להרים 

בקול רעש גדול שמ"ע ישראל 
 כרמוז שאו מרום עיניכם,

 שדי מלך עליון, 
 שחרית מנחה ערבית, 

לקבל עול מלכות שמים. ותהי זאת 
לסגולה להעמיד הדת על תילה עד 

כי יבוא שילה בבא"ס. ואברכהו 
שחפץ ה' בידו יצליח להאיר באור 

זרוח וכו' וכו'.

 המצפה ומייחל להרמת קרן ישראל
 אלטר אהרן ארי'

 בהה"צדיק מו"ה יואל זלה"ה
נכד הרה"ק המפורסם מוהר"ר מאיר 

מפרימישלאן

 

*

 

מכתב יפוי כח לאסיפת 
הרבנים בקראקא 

בשנת תרס"ג להסיר 
עלילות דם -

אוצרות  בקובץ  נדפס  המכתב   
האסיפה  מטרת  הסופרים )כה(. 
ט"ו  ביום  קראקא  בק"ק  שנקבעה 
באב בשנת תרס"ג היתה, להסיר את 
לוקחים  עלילת השקר הידועה שח"ו 
בני ישראל דם אדם לאפיית המצות, 
אחב"י  מרורות  סבלו  שממנה  עלילה 
העלו  אחדים  רבנים  הגלות.  בשנות 
רעיון ולפיה ישבעו כל הרבנים בכתב 
על איסור אכילת דם, מה שימנע לזות 
הנראה  ככל  ואילך.  מכאן  שפתים 
הפועל  אל  בסוף  יצאה  לא  האסיפה 
ישראל  מגדולי  חלק  התנגדות  עקב 
עוד  וראה  ונוסחו,  השבועה  לרעיון 

באוצרות הסופרים שם.

 

את  במקומי  ממנה  הנני  הח"מ  אנכי 
כבוד הרב הגאון המפורסם בכל הארץ 
לשם  בפרץ, נודע  ועומד  גדר  גודר 
ולתהלה, פאר היחוס והמעלה, כש"ת 
הנני  האראוויץ, לאשר  ליבוש  מו"ה 
היכולת  כח, ואין  וחלישות  ברפיון 

בידי להטלטל אל מקום הועד.

הגאון  להרב  וזכותי  כח  יפוי  את  מוסר  הנני 
כידי, לכל  כפי, וידו  שיהי' פיו  שליט"א 
הדרוש לטוב הענין הכללי, וד' יהא בעוזרם 
ופועל ידיהם ירצה לפני יושב מרום, ובמהרה 
הפונים  תל  והשיות, אל  הצאן  נדחי  יקבץ 

אליו כל פיות ובא לציון גואל בב"א.

אלטיר אהרן ארי' בה"הצדיק מו"ה יואל זללה"ה

תשו"ח למכון 'שיח אבות' - קודינוב ולגליון 
'בית שאץ' - תולדותיהם ודברי ימיהם של 
מכונם,  ידי  על  שיו"ל  שאץ,  בית  צדיקי 
שושילתא  וכל  רבינו  תולדות  את  שקיבצו 

קדישא

רבי בן ציון מושקוביץ מפודולאי לימינו האדמו"ר רבי חנוך העניך דב מקוידינוב בוטושאן מחזיק 
מקל ביד ומשמאל בן האדמו"ר מקוידנוב רבי שלום

האהל על קברי האדמו"ר מפודולואי רבי בן ציון וזוגתו וארבעת ילדיו זצ"ל הי"ד בבית העלמין בעיר יאס



הקדוש  הרבי  של  דהילולא  ליומא 
רבי ישעיה מטשחויב הי"ד זצוק"ל, 
חיימ  הדברי  הרה"ק  מרנ  של  בנו 
קידוש השמ  על  נהרג  זי"ע,  מצאנז 

ביומ ג' אלול תש"ג.

הלפרינ  אלחננ  רבי  הגה"צ  �יפר 
גרינ, שבעיירה  גולד�  זצוק"ל רבה של 
מאפיה  בעל  יהודי  היה  בפולינ  אחת 
שהיה אופה לחמימ ומוכר אותמ. יומ 
שהוא  אחת  גויה  עליו  העלילה  אחד 
וגמ היא עצמה קנתה  משקר במשקל, 
אצלו לחמ שהיה ח�ר מהמשקל שלו. 
יהודימ,  שונאי  היו  בפולינ  השלטונות 
ולא היה כל �פק שבעל המאפיה יצטרכ 
ל�גור את המאפיה וגמ ישב בכלא על 
אובדת  היתה  המשפחה  זו.  'עבירה' 

עצות ולא ידעו מה לעשות.

האופה  של  בנו  שמע  אחד  שיומ  עד 
שהרבי הקדוש רבי ישעי'לה מטשחויב 
עומד לעבור ברכבת דרכ העיר שלהמ, 
ומיד רצ לתחנה להמתינ לרבי. כשעצרה 
ופנה  מיד  אליה  עלה  בתחנה,  הרכבת 
מצבו  על  מ�פר  כשהוא  בבכי  לרבי 
הרגיע  הקדוש  הרבי  אביו.  של  החמור 
אותו ואמר לו: "אינ לכ מה לפחד, אותה 

גויה בעצמה תציל אתכמ"...

הבנ רצ הביתה לבשר לאביו את דברי 
הרבי. המ לא הבינו כלל את הכוונה של 
הרבי, אכ המ התחזקו באמונת חכמימ 

והמתינו לבאות.

שהגויה  לאחר  המשפט,  יומ  כשהגיע 
שאל  לה,  ש'ידוע'  מה  כל  את  �יפרה 
שקנית  הלחמ  "האמ  השופט:  אותה 
שרצתה  הגויה  לא?".  או  טרי  היה 
שאפשר,  מה  בכל  היהודי  את  להפליל 
וישנ  יבש  לחמ  איזה  לתאר  התחילה 
הוא מוכר לקונימ, והלחמ שהיא קנתה 
היה ממש מעופש. כששמע זאת השופט, 
הכריז מיד שהתיק נ�גר והמשפט בטל. 
אמר,  הוא  פלילי",  דבר  שומ  כאנ  "אינ 
היה  ולכנ  מצומק,  תמיד  הוא  ישנ  "לחמ 

ח�ר מהמשקל שלו"...

�יפור נו�פ �יפר מרנ הרבי מפשעוואר�ק 
רבי  הרה"ק  אל  הביאו  שפעמ  זצוק"ל, 
ישעי'לה ילד שהיה משותק בחצי גופו. אביו 
הוא  אינ  כי  אותו,  שיושיע  הרבי  אל  התחננ 
הרבי  בנו.  של  צרתו  את  לראות  יותר  מ�וגל 
מטשחויב לקח את הילד בחיקו, ומישש את גופו 
בידיו, ולאחר מכנ החזיר אותו אל אביו, כשהוא 

בריא כאחד האדמ...

דיונ אודות ההד� שהוא  (דפ ל"ב ע"ב)  השבוע נלמד בדפ היומי 
צריכ להיות ענפ עצ 'עבות', כלומר קלוע דומה לשרשרת. שואלת 
הגמרא, מהי ההגדרה של 'עבות'? עונה הגמרא, שרב יהודה �ובר 
שצריכ להיות שלשה עלימ היוצאימ בקנ אחד, ורב כהנא �ובר 
"אפילו תרי וחד", כלומר אפילו אמ יוצאימ שני עלימ מקנ אחד, 

ועלה נו�פ על גביהמ.
וחד,  אתרי  מהדר  דרבא  בריה  אחא  "רב  הגמרא:  מ�פרת 
הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא", כלומר הוא היה מהדר לקחת 
דווקא הד� שהוא "תרי וחד", הואיל ורבו הזכיר לשונ זו [ואפ על 

פי שרב כהנא לא התכוונ לומר שצריכ דווקא 
תרי וחד].

בבית  ברנוביצ'  בעיירה  אירע  דומה  �יפור 
אברהמ  הבית  בעל  הקדוש  הרבי  של  מדרשו 
מ�לונימ זצוק"ל. בבית מדרש זה היה נהוג בכל 
ליל שבת שה'בעלי בתימ' היו מזמינימ את כל 
ללא  אחד  אפ  ולא השאירו  האורחימ לביתמ 
מקומ לאכול בו. כדי לוודא שלא נשאר אפ עני 
שאינ לו היכנ לאכול, היה הרבי הבית אברהמ 
נוהג לצאת מבית המדרש אחרונ, לאחר שראה 

שכולמ כבר היו מ�ודרימ.
הרבי  ראה  הלכו,  שכולמ  לאחר  אחת  בשבת 
שנשאר בבית המדרש עני אחד וגמ ח�יד אחד. 

פנה הרבי לח�יד ואמר לו: "דער גא�ט איז אויפ 
דיינע פלייצע�" [-עני זה מוטל על כתפיכ], כלומר 

אתה דואג לו.
ניגש הח�יד לעני ואמר לו: "בוא תעלה על הכתפיימ שלי, ואקח 
אותכ לביתי". אמר לו העני: "וכי אינכ מבינ למה התכווינ הרבי? 
הוא התכוינ שאתה דואג לי". אכ הח�יד לא רצה לשמוע כלומ: 
"הרבי אמר שאקח אותכ על כתפי. אתה לא יוצא מכאנ אלא על 

כתפי"...
לא היה לו לעני כל ברירה, והח�יד לקח אותו על כתפיו, וככ הוא 
הלכ איתו עד לביתו, כשכל אנשי העיירה מביטימ אחריו בתמהונ...

על  תורה  דברי  לומר  מ�יימימ  שכשהמ  נוהגימ  צדיקימ  הרבה 
השלחנ, המ מ�יימימ בברכות על עמ ישראל, כל צדיק בדרכ שלו 

וב�גנונ שלו. ועלינו לדעת מה המקור למנהג זה.
אומר על ככ מרנ הרבי הקדוש ממונקאטש זצוק"ל ב�פרו "דברי 
תורה", שהמקור הוא מהמדרש רבה בפרשת השבוע (דברימ רבה א, 
ט) על דברי תוכחתו של משה רבינו לעמ ישראל. וזה לשונ המדרש: 
"אמר לו הקב"ה למשה, הואיל וקיבלו עליהנ תוכחותיכ צריכ אתה 
לברכנ, מיד חזר וברכנ, מנינ, שנאמר ה' אלהיכמ הרבה וגו', ומנינ 
שכל המקבל תוכחה זוכה לברכה, שכנ שלמה מפרש (משלי כד, כה) 

ְוַלּמֹוִכיִחימ ִיְנָעמ ַוַעֵליֶהמ ָּתבֹוא ִבְרַּכת טֹוב".
אומר הרבי ממונקאטש, כיונ שהצדיקימ אומרימ בדברי תורתמ 

ח�ידות,  דרכי  זה  לפעמימ  ישראל,  לבני  ותוכחה  מו�ר  דברי 
את  קיבל  שהעמ  ומכיונ  שונות,  והנהגות  הדרכות  זה  ולפעמימ 
דבריהמ, צריכימ הצדיקימ ל�יימ את דבריהמ בדברי ברכת טוב, 

על עמ ישראל בכלל ועל השומעימ בפרט.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, ז' אב, �וכה דפ ט')

למדנו בדפ היומי (דפ י"א ע"א): "אמר רבי אלעזר, למה נמשלה 
תפילתנ של צדיקימ כעתר, לומר לכ מה עתר זה מהפכ את 
צדיקימ  של  תפילתנ  אפ  למקומ,  ממקומ  בגורנ  התבואה 
אכזריות  ממדת  הקב"ה  של  דעתו  מהפכת 

למדת רחמנות".
כדי להבינ היטב מה זה תפילתנ של צדיקימ נ�פר 
�יפור. מרנ הרבי הקדוש בעל השפע חיימ מצאנז 
זצוק"ל היה ידוע בכח תפילתו. אנשימ באו ממרחק 
לראות ולשמוע את הרבי הקדוש כשהוא שופכ את 
נפשו בתפילה לפני בורא עולמ. בתפילתו היה שופכ 
מוציא  היה  המרטיט לבבות  ובקולו  כמימ,  דמעות 

את מילות התפילה כמונה מעות.
בשבת אחת הגיע הרבי בעל השפע חיימ אל הרבי 
לאחר  זצוק"ל.  ממונקאטש  אלעזר  המנחת  בעל 
משמשו  את  ממונקאטש  הרבי  שלח  התפילה 
לראות היכנ אוחז הרב מקלויזנבורג. חזר המשמש 
ואמר שהרבי אוחז בנשמת במילימ "עד הנה עזרונו 

רחמיכ".
המנחת אלעזר שהכיר כבר את כוחו של השפע חיימ 
בתפילתו, הגיב ואמר למשמש: "זה לא מ�פיק, האמ הוא אוחז 

ב'עזרונו' או ב'רחמיכ'?"...
(מתוכ הפתיחה לשיעור, י"ב אב, �וכה דפ י"ד)

כ"ק מרנ גאב"ד העדה החרדית הגה"צ רבי יצחק טוביה וויי� 
שליט"א לא זכה הרבה להכיר את הוריו בימי ילדותו, ועוד לפני 
שהגיע לגיל הבר מצוה המ כבר נלקחו ממנו ויותר הוא לא 
מהוריו,  לו  שנשארו  היחידות  מהזכרונות  אבל  אותמ.  ראה 
ברכת  מברכ  אביו  את  ראה  הוא  אחת  שפעמ  מ�פר,  הוא 
המזונ, וכשהגיע לברכת רחמ נא, באמרו "על ירושלימ עירכ 
מוכרחימ  והיו  והתעלפ  נפל  הוא  כבודכ",  משכנ  ציונ  ועל 

להוציא אותו החוצה לאויר להעיר אותו מעלפונו.
במ  "ודברת  הכוונה  שזה  הגאב"ד,  מרנ  ככ  על  אמר 
בשבתכ בביתכ", צריכ לדבר אל הילדימ, לא בדרשות 
ולא בהרצאות, אלא שהילד יראה איכ מתנהג האבא 
בשבו בביתו, זה הדרשה הכי טובה, וככ צריכ לדבר 

הראו  ככ  שאחר  הגאב"ד  מרנ  והו�יפ  אליהמ. 
במ  ודברת  הפ�וק  על  בזוה"ק  מפורש  שככ  לו 

בשבתכ בביתכ.

אנשימ באו 
ממרחק 
לראות 

ולשמוע את 
הרבי הקדוש



יומ ה' מטו''מ כ''ח תמוז, פה שיכונ �קווירא
אברהמ  לכבוד הזוכה ומזכה את הרבימ הרב הגאונ רבי 

ישעיהו שליט"א,
אלי  שמגיע  היומי'  הדפ  'מתיקות  הגליונ  על  כח  יישר 
בכל שבוע, כשמו כנ הוא, יעזור ה' שתזכו להרבות תורה 

ולהאדירה.
בגליונ פר' פינח� (עלונ מ�' 73) הבאתמ מאמר בשמ הרה"ק 
רבי משה מרוזוודוב זצ"ל על הפ�וק יפקוד ה' אלקי הרוחות. 
וממש נקודה זו כתב 
 ב�פה"ק 
י  ר מ א

נועמ בקצת יותר באריכות. שכתב שמ טעמ �מיכות פרשת 
המועדימ אחר �מיכת יהושע ע"י משה, על דרכ מה שאמרו 
כי העבדות בתורה  פני רבו ברגל,  חז''ל חייב אדמ לקבל 
ותפילה בימות החול יכול כל אחד גמ בביתו לעשות, אבל 
הארת טעמ שבת ורגל אי אפשר רק בא�יפת ידידימ יראי 
ה' אצל הצדיק, ולככ אמ לא היה נתמנה ראש ורבי לכל דור 
ודור לא היה אפשר לצוות על המועדימ, רק אחר תפילת 
משה שלא תהיה עדת ה' כצאנ וגו', נאמר פרשת רגלימ, 

לנ�וע לצדיקימ, וירגישו שמ טעמ הרגלימ.
דיברתי עמ כבוד מעלתו על הטעלעפאנ אמ באפשר ליתנ 
אביכמ  של  דמותו  שמ  שנכתב  עבדא'  'אנא  ה�פר  לי 
חיימ  ר'  הרב  הגאונ  אשר  ז"ל  צבי  שמואל  רבי  הגה"ח 
קנייב�קי שליט"א העיד שה�פר מביא לידי יראת שמימ, 

ויישר כח למפרע.
החותמ בכל הברכות, מרדכי נתנ פריעזעל

והיית אכ שמח (טז, טו). הרבי הקדוש רבי ברוכ 
ממעזבוז' זצוק"ל היה אומר שעצבות מקלקלת 
את הפרנ�ה, ולכנ צריכ אדמ להיות בשמחה, ועל 
ידי זה תרבה אצלו הפרנ�ה. ורמז יש לככ בפ�וק 
'והיית אכ שמח', ש�ופי תיבות שלו הוא חת"כ 
שהוא שמ הפרנ�ה כידוע, רמז שאמ האדמ יהיה 

שמח, הוא יזכה לפרנ�ה ברווח.

חשבתי בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא 
מ�כת  ב�ופ  הגמרא  את  לככ  לה�מיכ 
�וכה (דפ נ"ו ע"ב): "כדאמרי אינשי, שותא 
דאימיה",  או  דאבוה  או  בשוקא,  דינוקא 
כלומר כשאתה רואה את ההתנהגות של 
בודאי  הוא  שלו,  הדיבור  צורת  את  ילד, 

ראה את זה או אצל אביו או אצל אמו.
�יפור נו�פ כעינ זה אירע אצל רבינו בעל 
זצוק"ל. פעמ בבואו  יו�פ מפאפא  הויחי 
בעיר  בשבת  שהה  הוא  הקודש  לארצ 
הקודש טבריה, ובערב שבת במנחה הוא 
בדביקות  כדרכו  והתפלל  לתיבה,  ניגש 

ובהשתפכות הנפש.
עירכ  "ולירושלימ  למילימ  כשהגיע 
ראשו  את  הוריד  הוא  תשוב"  ברחמימ 
ולהוריד  לבכות  והתחיל  ה�טנדר  על 
האנשימ  שכל  עד  כנחל.  דמעות 
התחלחלו  הכנ�ת  בבית  אז  שהתפללו 

ונרעדו לשמע בכיותיו הקורעות לב.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, י"ג אב, �וכה דפ ט"ו)

מדבריו של המשפיע הנודע הרה"צ רבי נחמנ בידרמנ שליט"א
כאשר עומדימ בחודש אלול ועושימ מעט חשבונ הנפש, הרי הלב מתמלא בחרדה, אנה אנו באימ, ואנו דלימ רשימ וריקימ. אבל הניחו לנו מקומ להתחזק 
עמ תיבת 'אלול', האותיות 'לא' 'לו'. דהנה בפרשת בהר (ויקרא כה, ל) כתיב "וקמ הבית אשר בעיר אשר לא חומה" וגו', ואולמ הקרי הוא אשר 'לו' חומה, 
ואיתא בגמ' (ערכינ לב, א) שאמ אינה מוקפת חומה מימות יהושע בנ נונ אינה כבתי ערי חומה. אבל אמ כעת אינה מוקפת באותה החומה שהיתה מוקפת 

בימות יהושע בנ נונ, אכ כיונ שבימי יהושע בנ נונ היתה מוקפת חומה, לכנ דינה כעיר מוקפת חומה.
וזהו חיזוק נפלא, שאפי' אמ אנו כעת בעוונותינו הרבימ בגדר 'לא' חומה, היינו שח�ר לנו חומת אש ואינ לנו גדרימ ו�ייגימ כנגד היצה"ר וכו', אבל מ"מ אנו 
יודעימ שהיה לנו חומות בצורות וחזקות, הלא המ אבותינו הק' אברהמ יצחק ויעקב שמ�רו נפשמ להשי"ת, ואפי' שהחומות שהמ בנו כבר נפלו בעוה"ר ואינמ 
עוד בידינו, אכ מ"מ עדיינ קיימימ י�ודות החומה ואפשר לבנות עליהמ מחדש חומות גדולות ומפוארות, "אמ חומה היא נבנה עליה טירת כ�פ". ונמצא שעי"ז 
אנו מוקפימ חומה מימות אבותינו, והמ מגינימ עלינו, וא"כ אנו בגדר 'לו חומה', והצירופ של לא חומה ולו חומה, הוא החיזוק שאנו באימ בזכות אבותינו הק' 

והתקשרותינו אליהמ.
ועוד חיזוק יש לנו בתיבת אלול אותיות 'לא לו', דהנה בפרשת שמיני נאמר (ויקרא יא, כא) אכ את זה תאכלו מכל שרצ העופ ההולכ על ארבע אשר לא כרעימ 
ממעל לרגליו לנתר בהנ על הארצ. ושמ כתוב "אשר לא כרעימ", אולמ הקרי הוא "אשר לו כרעימ". ואיתא בגמ' (חולינ �ה, א) ת"ר אינ לו עכשיו [קרצולימ] 
ועתיד לגדל לאחר זמנ מותר, וזה נלמד מהכתיב והקרי, דאע"פ שעכשיו אינ לו מ"מ כיונ שעתיד לגדל לאחר זמנ, הרי הוא כבר טהור עכשיו ומותר באכילה.

ומבואר בזה חידוש נפלא בענינ התשובה, שאע"פ שבעוה"ר אנו מלאי עונ ועבירות, כיונ שאנו עושימ כעת תשובה, ומקבלימ עלינו מעתה ואילכ לעשות 
רצונ השי"ת, א"כ כבר עכשיו אנו טהורימ מצד עצמ הקבלה טובה, וכמש"כ רבינו יונה ז"ל (שערי תשובה שער ב אות י) שכאשר אדמ מקבל על עצמו קבלה, 
עלתה בידו התשובה ונהפכ לאיש אחר, ומעת אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר עליו בלבו לעשות ככלאשר יורוהו תופ�י התורה קנה לנפשו זכות ושכר על 

כל המצוות כאילו כבר עשה וקיימ הכל, ומניחימ את המצוות הללו על משקל הזכויות.
ובזה ביאר רבינו יונה ז"ל מה שאמרו חז"ל (אבות דר"נ פכ"ב) כל שמעשיו מרובינ מחכמתו חכמתו מתקיימת שנאמר נעשה ונשמע, כי האיש שקיבל על נפשו 
בלב נאמנ לשמור ולעשות עפ"י התורה יש בידו מנ היומ הזה שכר על כל המצוות, ועל כנ מעשיו מרובינ מחכמתו כי עדיינ לא ידע את הדבר ושכרו אתו, 
וכדאיתא לענינ מה שאמרו בנ"י בהר �יני נעשה ונשמע, שהקדימו קבלת המעשה על נפשמ לפני השמיעה, ובענינ אחר לא יתכנ שיהיו מעשיו של אדמ 

מרובינ יותר ממה שהוא יודע, עי"ש.

פעמ בא אחד אל הרה"ק רבי יששכר דב מוולברוז' זי"ע, 
ובפיו טענה: "אני מוכנ ומזומנ לחזור בתשובה על כל חטאי, אכ בתנאי 

שאפטר מי�ורי". ענה לו הרבי מיניה וביה: "וחטאיכ גמ המ היו על תנאי?"...

רבינו האור החיימ הקדוש מביא בפרשת דברימ את "מאמר הח�ידימ וז"ל, הפרוש צהלתו בפניו ודאגתו בלבו". ומקור הדבר הוא מבעל החובות 
הלבבות (שער הפרישות פרק ד'). לכאורה איכ יכול אדמ אשר דאגתו היא בלבו לה�תובב עמ פנימ שמחות, עמ צהלה על פניו?

בתשעה באב ב�יומ הקינות אנו אומרימ את הפיוט המרטיט ומעורר לבבות 'אלי ציונ ועריה כמו אשה בציריה'. הכרתי יהודימ פשוטימ, שכשאמרו 
פיוט זה, פשוט בכו והורידו דמעות על גלות השכינה וצרות עמ ישראל. נביא פירוש נפלא שפירש הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע בעל הקדושת לוי על 

פיוט זה. וככ הוא אמר:
לא בחינמ דימו כאנ את עמ ישראל לאשה בציריה. אשה כזאת אמנמ �ובלת, אבל היא מרגישה שהנה עוד מעט היא משתחררת מ�בלותיה, ואז היא 

תהנה ותנוח עמ התינוק החמוד. ככ גמ עמ ישראל בטוח אפילו בזמנימ הקשימ שבמהרה תהיה לנו השמחה של הגאולה השלימה.
כשיהודי חי בהרגשה כזאת, והוא בטוח גמ במצבימ הכי קשימ שאוטוטו נצא מנ הגלות המרה, ותיכפ תבוא הגאולה, או אז הוא מ�תובב כל היומ 

עמ שמחה בלב.
דרכ נו�פת לככ יש בדברי רש"י בפרשת דברימ. התורה הקדושה אומרת (דברימ ב, ו-ז): "אֶֹכל ִּתְשְּברּו ֵמִאָּתמ ַּבֶּכֶ�פ ַוַאַכְלֶּתמ ְוַגמ ַמִימ ִּתְכרּו ֵמִאָּתמ 
ַּבֶּכֶ�פ ּוְשִתיֶתמ, ִּכי ה' ֶאֹלֶהיָכ ֵּבַרְכָכ ְּבכֹל ַמַעֵשה ָיֶדָכ וגו' ֶזה ַאְרָּבִעימ ָשָנה ה' ֶאֹלֶהיָכ ִעָּמְכ ֹלא ָחַ�ְרָּת ָּדָבר". אומר רש"י: "כי ה' אלהיכ ברככ - לפיככ לא 
תכפו את טובתו להראות כאילו אתמ עניימ, אלא הראו עצמכמ עשירימ". זהו תפקידו של יהודי בכל רגע נתונ, להראות את עצמו עשיר, לא דווקא 

בכ�פ, אלא עשיר בדעת, עשיר במצוות, עשיר השמח בחלקו. 'הראו עצמכמ עשירימ'...
נ�יימ עמ וורט שדודי זקני מצדיקי ירושלימ הגה"צ רבי אברהמ חיימ ברימ זצ"ל היה אומר בשמ הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע. התורה הקדושה 
אומרת "ולמכיר נתתי את הגלעד", פירש הרה"ק הנ"ל, ולמכיר – אמ תרצו לדעת מי הוא זה שמכיר את ה', מי הוא שלבו מלא אהבה להבורא 
ית"ש, נתתי את הגיל-עד, נתתי לו את הגילה והשמחה לעדות ולאות, השמחה היא עדות לככ שיהודי זה הוא מנ המכירימ ויודעימ את קונמ, 

ותוכמ מלא באהבת ה'...
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 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ "  
   " צא לדרך ו י   ) הרעול מולי  ( אייזנבאך    יק ל שמו "   פרק ע"ו 

 שמתחוללת בפנינו: של העלילה    קור ענייני סי 
עד שנקעה    ,בשמונת השנים בהן נעלם, לאחר שעזב את השידוך חש דחוי לחלוטין  את המאורעות שעברו עליופני אפרים זלמן  מגולל בשלום  חיים  
 את עצמם  אנשים חשיםה   שםהוא מדמיין שש כ  הוא משתוקק לטעום את החיים של המחנה השני  .בחיים המאושרים של יהודי מאמין בן תורה  נפשו

   .לא יודע שהכל שקר וכזב ורק כסות עיניים מאושרים, הוא

את הסוכן הכפול יונטי פרגר   ,ייד הטוב ביותר בין אנשיוהצו את  הוא שולח ל  ,נחצ'ה ברמןהרשע  הפזילה שלו לכיוון החילוני יודע צייד הנפשות  את  
ומאידך לשחק דמות של אחד   י החומות"שומר"הארגון הקנאי  ווערקער ראש    לייבלר'  של    "איש החשאין", הוא יכול להיות  ד על כל החתונותשרוק

  . יד דמות מתאימהתפקנחצ'ה יש לו לכל  מחברי

לל חיים  תפהלה מתחיל להתפלל בבית הכנסת בשערי חסד בו מ  מיוחד בשם שלוימי קליין(אדוק)  ות של פרומער  לצורך הצידה לובש יונטי פרגר דמ
הוא משחק את תפקיד הדאגן    ,אגב זה הוא כבר מתחבר עם חיים שלום התמים  ,יסו יוזם התנגשות עם חיים שלום וממהר לפישלוימי  יונטי    ,שלום

   .ת המעבר לחיים בצד השניאו בעיניבכך הוא מכשיר  ,שדואג לחיים שלום

פנים רעול ה"הוא יקרא מאותו יום    ,זהותו לחלוטיןאת    ירתסים שתנלעת עתה יעזור לאצ"ל וילבש דמות של אדם אנונימי כשהוא לבוש רעלה על הפ
 נימי חסר זהות עד שימצא את מקומו בצד השני. והוא יחיה כאדם אנ ,או בקצרה הרעול

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 
  , מתאים לשוטה ממש   , ילו הוא אויר כא   , מי חסר כל זהות לחיות כאדם אנוני   , זרה של שלוימי קליין מההצעה המו   , מד המום חיים שלום ע 

ון דעלמא, הוא רוצה  הוא לא יעשה זאת בעד כל ה   ? מוני כאדם אל כל חייו  את  האם כך יחיה    ? פנים   רעול האם הוא חושב שלעד יתחבא כ 
   . אחרת טוב מותו מחייו   , כפי שהיה בעבר   קוף ש היות  ל 

על זה דיברתי איתך מהרגע הראשון    , רק בחברה אחרת   , לחיות כמו אדם נורמלי , אני רוצה  במחילת כבודך   יון בהיג   מדבר ה לא  לוימי את ש " 
לרגע הראשון בעת שאפחד    , יותר ב   עה שלך טובה רק לתקופה קצרה ההצ  ירים אותי, חיות בעיר אחרת שלא מכ אני חייב ל בשביל זה  

רוגזה לא  ב   ם שלום חיי   ן טע   " קבוע   שאוכל לחיות איתה   " זהות " אני חייב  אבל לעתיד    , לחצות את הקוים   , לעשות את הצעד הדרסטי 
 . עטה מ 

שאני לא חושב על    , מה אתה חושב   עבודה"   טיפש חצי מראים ל -האלבע ארבעט ' אנ נאר  ' ווייזט פאר א ' מ " העולם  אתה יודע מה שאומרים  " 
   . שאני עושה   פרט אני אדם מחושב בכל    , אם כך אתה לא מכיר אותי ,  גע שלוימי נפ   ? הכל 

קרי  י ודאי לא לחלק הע בה אתה עוד לא חש את רגליך בטוחות בצד השני,  אשונה  ר   רק לתקופה שהתחפושת היא  רתי איתך  רש דיב במפו 
אל תחשוב  (דבש)    " האניג " שחושבים שבצד השני מצפה להם רק    , זים י זהרה שמופנית לכל הפז יף לך תוספת א אני רוצה להוס   , של החיים 

  הזרים רים לקלוט את  כל כך מהר ממה   א יש להם את אנ"ש שלהם, הם ל   , היטב וסגורה  בנויה    ת י נ , גם החברה החילו דבש שם    ק תלק ש 
עד שתרגיש את עצמך בפנים, בשביל זה  הרבה  על כך  קשה  עבוד  תצטרך ל   , ם הם בזים היטב בלבם לה   דים לשעבר בפרט לא את החר 

סדר לך עוד זהות בה  נ   ה ז ל   , לארץ מבטחים   עד שתרגיש שהגעת   , ה בזהות שאול עליך לחיות    ה תיכנס לחברה השני ש קודם  אמרתי לך ש 
   . בעתיד   תוכל לחיות 

זהות  ן על חשבתי על כ   , וכה ת להתערות ב לך    יה יה אתה צריך דמות שקל   , תמים (לא מעט)  שטיקל  ' כי אתה א   , יודע לשחק כיון שאינך 
   . באך" אייזנ   ) ליק (שמו אל  שמו " מאד  ילה  קל 

יש אומרים על  (   בדיחה   אמרו על כך אנשי ירושלים  ,  ואולי אף יותר   חתולים מו  כ אייזנבאך'ס  כי יש    , שם אייזנבאך קא ב דוו בחרתי ב 
לחומרא   יסנשטרן י ו ו  לשניהם  לחוש  א "   ) ויש  מעווארפט  ירו   שטיין ' אז  א   ץ אט ק ' א   , מעהן פט  ע ר ט   , שלים אין    כער גי   אייזבאך ' נ אודער 

, משפחה זו עניפה  ומסתברא שיותר באייזנבאך   נבאך ז יי א בני משפחת  ד מ אח פוגעים בחתול או ב   , ים אבן בירושלים ק כשזור   " אייזבאך ' אנ 
   . ך ב נ ז כולל איי   כולם עד שאיש לא יודע על  כך    כל 

הוא ביקש  100לם בגיל בעת הסתלקותו מהעו  צאצאים אות מ וש ל וש מעל אלף  ו הי זצ"ל  ברב חיים הערש וועלוועל אייזנבאך  רב (רק ל 
נספר שלמד את הדף    , זה   לא פ ו בצדיק מו כיון שעוסקים אנ   , כי הוא לא יכול להחזיק ראש   , ר רביעי ומעלה ו מד על שמחות  שלא יבשרו לו  

  מחזורים 12שהתחיל את הדף היומי משך    חיסר מאז הוא לא    , עה לפני פטירתו במיתת נשיקה ומדו חצי ש ל סיים ל   יומי גם ביומו האחרון ה 
     ) ל ראש השנה נפטר ביום ראשון ש   , תו ורצון יראיו יעשה י א יבואו להלווי מחשש עין הרע ביקש של 

לא  , כך  ך שמואל אייזנבא שעונים לשם  אנשים  חמישה עשר  כל הפחות  ל להערכתי  יש    , וכו' בית ישראל  בתי הונגרים  במאה שערים  
וואס דיא    ם סיא נישט דע   , לו   תגיד מי אתה)   בדיוק (   ? סטע וועלכע בי " תך אל או אם יהיה אי מי שיעצור אותך ויש   , זו זהות עם  תסתבך  

תם  ש ג ושנפ   של ההוא   עי י ב ר או  ן דוד שלישי  ב   ולומר שאתה תחמק  ד תוכל לה תמי   , ון ה מ י בת   וכשירים גבה   , זה לא מי שחשבת   , ט ס מיינ 
עול או רעול  ק כשתהיה במצב שלא תוכל יותר להשתמש בשם הר נצל ר הזה ת השם    את   , שלא להתחכם לך  אבל עדיף    , נח   בתיבת פעם  
   . , אתה יודע כשהמדינה תתחיל להתמסד לא תוכל להתחבא בחורים ובסדקים הפנים 

שיכול לתת    ל סממן הר מכ ז י עליך לה ,  בות עקי כל  בלי להותיר    רושלים פתע מי רסם שנעלם ל ו כדי שלא יחשדו בך שאתה הוא העילוי המפ 
יודע    אני   , בגמ' כל שהוא  ידע    מגילוי התחמק  ל לפיכך אתה חייב    , ונה לחלוטין סיפור כיסוי ש עליך לבנות לעצמך    ה הוא הנעלם. ת א רמז קל ש 

אתה  ש   ית מיד עליך  החשד יפול    , וצה הח מיד  ץ  רו הגאונות שלך תפ   , תשכח את עצמך תורני  ויכוח  בו יתחולל  מקום  ברגע שאתה תהיה ב ש 
ורה  ש   יודע לקרוא קושי  ן כלום בלימוד, ב לא מבי מטומטם ש , אתה  כסות מושלמת לעצמך  ליצור    עליך , לכן  פתאומית   העילוי שנעלם הוא  
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תה  ניגוד לידוע עליך עד היום שא ב   , בכל הליכותיך   מאד קל דעת  אתה  כמו כן    אתה דיסלקטי לחלוטין,   , שגיאות וגמגומים   של גמ' עם שבע 
 .  את הדמות הקודמת בכי הוא זה ייצג  ת לא  כך    , ירא שמים 

ייבים  מצב שמח יע ל אני מציע לך שכאשר תג יותר,  מרוחק    תהיה במקום רק כש תפסיק ללבוש את הרעלה הקבועה שלך  ש לך    ייעץ מ י  נ א 
שמישהו משלנו  לא יהיה סיכוי    הצדיקים שלנו, כך הכי טמאה אצל  שהיא  העיר    " ל אביב ת " ב רק    עשה זאת ת   , תך להסיר את הרעלה או 

 . לידה שמתאימה לחילוני מבטן ול   לחלוטין   לך דמות שונה תהיה    , י ראש בלי זקן ופאות גלו   אתה כבר תהיה   , ויזהה אותך   יעלה עליך 

  ום ל ש חס ו   , י אות ראש לא אמרתי שאני מתוכנן להוריד את הכיפה ולגלח את פ   , לחלוטין   נסחפת ,  לח לי מאד ס זייער, ת   לדיגט מיר ענטשו " 
 הגיב חיים שלום בהיסטריה.   " ם מהקנאי   ם י חיים משוחרר   רק רציתי קצת   , לא עלתה בכוונתי לברוח מהאידישקייט 

, אל תאמר  כבר עתה לך  ש נית  כ ו הת ת מ ג אתה יכול לס זה מה שיקרה לך,    , ד על אף אחד, כשהולכים לחברה ההיא חיים שלום אל תעבו 
 ני על כל התוצאות". אתה הולך במודע להיות חילו   , אם אתה מתוכנן לחצות את הכביש שלא הזהרתי אותך.  

 החל חיים שלום להוזיל דמעות כאב.   " שאר כאן ושאסבול עד יום מותי י י שא מה אתה מייעץ ל אז  " 

חלילה    שאתה לא ממש רוצה להתחלן ביום    אלך פעמים סיון לעולם לא תדע מה יקרה, תשנן לעצמך  י אם לא עושים נ   , אתה יודע מה " 
שהוא  בעיני רוחו  הלה  אר  גם כך נש   , מכבידות   ימות שלא שבוחר במצוות מסו   " תי לייט ד " איך אומרים    , ני ו ל ואז אולי תהיה רק חצי חי   וחס 
 . הציע שלוימי הצעת פשרה שהתקבלה על דעת חיים שלום. לם מוש   דתי 

  תרצה אם לבסוף    , ים בריחוק מקום מירושל   רק   אייזנבאך   ) שמוליק ( מואל  ש שה " החד בזהות  שתמש  ת   , אומר לך חיים שלום עצה טובה  " 
תצא עם זהות    אז   , עם זהות משונה כזו יותר  ות  לא תוכל לחי   , ורמלי ם נ אד כ   לצאת לעולם   יך יהיה על ית  בחברה החילונ להתאקלם  

שו מזה  מואל אייזנבאך לא יע אם תהיה ש   , עם השם זה תך  מי יכיר או   בתל אביב ,  רותינו ו רוך הבא בצל ק ב   , שמואל אייזנבאך   , נורמלית 
   . עניין 

יות עם  ח כדאי לך ל אבל לדעתי לא  ים שלך,  ם לנתונ ך שמתאי בשם שמואל אייזנבא   ירושלמי איש לא יעורר שאלות שהוא לא מכיר  שם  
להתאקלמות שלך    לך   להפריע   זה עלול   , דית החר   ירושלים מ אך  מוצ רח"ל  ש מיד  יבינו    הם   , בתל אביב מדי    כי הוא אידישאי   השם הזה 

  ר קל יות   יהיה לך כך    , עיד על עברך כלום י שלא    קליט   י אביב   לשם תל   את השם שלך   ת לעבר   יותר שתדאג טוב    , נית ביבה החילו בס 
   . לים קיים בירוש מואל אייזנבאך ש ש   לאיזה ותך  א   יחבר ויקשר   שלא שם  עליך לבחור ב ,  להתאקלם 

שפה  על שלוימי קליין הצנוע והירא שלפתע מדבר ב שהיו לו  התמיהות  ות  למר   , עם בקרה הוא יהיה דתי    , לום הרעיון מצא חן בעיני חיים ש 
צבוע  הלז  הוא קלט שהבחור    , אלו כ   נות רעיו   " לים ו ש -ירא " לבחור    איך מגיע   , יד עת ב   חלן רח"ל ת ו לה לא מתבייש להטיף ל ש   שונה לחלוטין 

את    כעת צריך  הוא    , ים הנוראים ילוי מהג לו    אכפת אבל באותם ימים כבר לא היה    " שכר כפנחס   ש ק י ומב עושה מעשה זמר " וטין  לחל 
   . ה עת   ונה ממה שהייתה לו עד כך יוכל להיקלט בחברה ש   , תו שיעזור לו לטשטש את דמו שלוימי  

 ך לצייד: הניצוד הפ 
הוא הציע לו לעבוד עם    , וזלת מאד מ   דירה וא תיווך לו  ה   , בכך לא נגמרה עזרתו   , נכנס לעובי הקורה כדי לסייע לו בהתחפשות נטי  יו ימי  ו ל ש 

ת עצמו בלי  כל א כל ל   ת שיוכל יתן לו תמיכה כספי ש צ"ל  את עוזי דהן ראש הא ך העניין  לצור להכיר לו  הוא מוכן    , ארגון אצ"ל בגיוס אנשים 
 . בחרפת רעב   להסתכן בלי    ו ת ו לשמור על אפלולי כך יוכל    , יע לבריות להג 

ס על  וא כוע יונטי, זה שה   ו לא היה מושחת כשל ון של א הייתה עבודה קלה לשכנע את חיים שלום לגייס אנשים עבור האצ"ל, המצפ זו ל 
עד לרגע זה הוא מקנא בכל אלו    , עם הטוב שיש בתורה הט את  אינו נותן לו צידוק ענייני לקלקל אחרים, הוא זוכר היטב    , העולם 
לבחורי ישיבה  , ללכת  ואין להם שום מחשבות מטופשות לערוק למחנה השני   ם ואת רובם בעולמה של תורה קיעים את ראש שמש 

וטא  להיות ח ל  אחד אב   דבר לבדו    חוטא כי    , מאד הפחיד אותו  רח"ל    ו ל היו נשארים נטועים בעולמה של תורה ובגללו יתקלק ו שיתכן  
 . מספיקים בידם תשובה   ואין   חמור שבעתיים את האחרים  ומחטיא  

אלא שהקנאים  במבצעים  פר פעמים  י מס " לח ידו דיסנביץ שעזר כבר ל אדם אחד בלבד ששמו ע רק  בר על  שלוימי הסביר לו שמדו ש אבל כ 
ו  , מצוה לעזור ל והו זה סובל בדיוק כמ , עידו  יהם על   עורו הכעסים של חיים שלום י ברגע זה נ   , עצמותיו כל  הפחידו אותו ואיימו לשבר את  

   . ו מענ מתגייס ל כפי ששלוימי  

יס בו  הכנ הוא מצליח ל   , שה את העבודה בצורה כל כך נפלאה הרי שלוימי עו   , בשביל לגייס את עידו אבל הוא לא מבין למה צריכים אותו  
ב  ה שו עש יתפלל עמו וי אולי    , לאצ"ל   מו לגייס את אותו עידו א ינסה הוא בכבודו ובעצ למה של   , רצון להיות בצד השני יותר מכל אדם אחר 

 . חזק   תמר הינדי כוס  ו   ועל הדרך יצוד אותו עם בייגלה עושה שלום  

 . מם ת י ה   " ? אין מומחה יותר ממך בגניבת לבם של אנשים   , ה עושה עמי כפי שאת   , למה אינך מנסה בעצמך לגייס את עידו " 

שנועל את  פה אל אחד כזה  זז משם, אני לא מוצא את הש ולא  , הוא תקוע באיזה בית כנסת  מאד   עידו הוא יצור משונה   , זה לא אותו דבר " 
 " דר איתו ת ס ך תוכל לה אבל אתה נראה לי שבשפה החלקה של   , שבעה מנעולים עצמו ב 

 . טורית הגיב ר   " כנע שתצליח ו ש מ   היית רק שאיתו לא תצליח ואיתי    , אתה בעצם שליח של האצ"ל לגייס אנשים   , תי אהה הבנ " 

בשל כישורי הטבעיים לחשוף  א בכל מיני דברים  אליך רק שאני מתמצ רתי  ב ח ת ר לך אישית בגלל שה ום אופן לא, אני רוצה לעזו ש ב   לא " 
, אני מאמין שאותו עוזי  במקרה אני יודע שלאצ"ל יש צורך גדול באותו עידו צ"ל,  הא דרך  בחיים  ם  להתאקל   לך ייקל  ש ני חושב  א דברים,  

עד שתמצא עבודה מסודרת    , רצינית   באיזו תמיכה אישית הוא יעזור לך    אם תגייס כזה קליבר   ך את תרומתך לאצ"ל דהן מאד יערי 
   . " ד עד שתמצא את מקומך בצד השני בכבו   שתפרנס אותך 
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טיר  הפ   ות שלך." צ ההמל   לפיכך בדיעבד אני מקבל את   , ש א נו   מצב אבל אני ב   , איני מאמין לאף מילה שלך   , ל ' שלוימקה צדיק האמת    ת א " 
 לא שכיום הוא במצב שכבר לא אכפת לו. כדי להוכיח לשלוימי שהוא לא פתי שקונה כל בדיה א חיים שלום  

ש  את הזיק המרושע  חיים שלום  קלט  לא  רגע  יונטי שלו בעי   חלף באותו  אותו  של  שהטר מי י ניו  י הזה  ף  , הוא הבין    שוב וק  מ ח לא 
   . ולא אכפת לו   נס לתוך המלכודת אמת שנכ יודע את ה   הייתה לו הודאת בעל דין שחיים שלום   , מהמלכודת 

שמוליק      ן ולאחר מיכ   " ם פני ה   רעול "   צמחה דמות חדשה ותחתיו  אן הלך  ביום בהיר בלי שאיש ידע ל נעלם חיים שלום מן העולם    כך 
 .  מולי פלד בהמשך הדרך נעשה ל אייזנבאך ש 

 . וס עידו לשורות האצ"ל ה בגי ח ההצל 
, אבל חיים שלום  כפי ששלוימי תיאר לו   קלה , זו לא הייתה עבודה  דיסנביץ שגייס את עידו  הייתה בעת    חיים שלום   ההצלחה הגדולה של 

ך, הוא הצליח לשכנע את  ושלם להפוך חושך לאור וכן להיפ בורו המ בכוח די הוא יכול היה    , בשפה עשירה   בר ד דע ל י הרעול  שהפך להיות  
בשל  ( להתערות ביניהם  מ   הוא יוכל להימנע   , ר נטמעו בתוכם ובעיקר מאנשי ירושלים שכב צ"ל  הא נשי  א ד מ אין מה לפח עידו החששן ש 
   . בצעים כניות מ הוא יקבל הנחיות להכנת תו   , ה שהוא יעבוד בשלט רחוק הי   ) הרעיון שלו ומקולקלים   היותם קלי דעת 

הביא את עצמו    הוא   , ינזק מדעותיהם הקלוקלות   לא יתחכך עם אותם שבבניקים ולא   כך   , וזי דהן יפגש רק עם ע ורת  בתמס אם יהיו קשיים  
אבל מעולם לא לבש את המדים    , גשמת תוכניות רק עוזר להם בה   , הוא לא מעורה בתוך האצ"ל   , אף הוא נמצא בריחוק מקום   , כראיה 
 הותו מפחד הקנאים שיעשו בו שמות. ת ז ר א י הוא מסת   , ם שלה 

  " האסטרטג של האצ"ל " סכמתו להיות  נתן את ה עד ש   , ביותר קים  עידו התרשם מדברי החלקות של הרעול שידע לפרוט על הנימים הד 
עלו עליו לאחר  פ שהו אבל עוזי דהן פלט את הסוד לאחר לחצים כבדים    , אלא הכל יתנהל בשלט רחוק   הוא כמובן התנה שלא ישב בפנים 

ללו  ה   ] אדם אחד   יו לו ה כאי   שלם מו בתיאום  עבדו  ש ם זהים  מי ו א ת [   ן רצו ל  מושיקו וגוא אחים  על ידי ה זהירות  התוכניות המ שהפעיל את  
דבר זה הגביר את    , (משה סנה) ממפקדי הפלמ"ח חמד אותו לעצמו ימל  יק בו צ' נ עד כדי שקליי הסוד דלף החוצה  פטפטו עצמם לדעת עד ש 

 על המשבצת שלהם  כבד  דעת שיש מישהו  שנוכחו ל האחים    העזה של   הקנאה 

  הם לא עמדו   , ידו הגיע השתנתה התמונה אך מרגע שע  , ועל פיהם נשק דבר  לים בירוש  של האצ"ל מבצעים ה   כנני ת מ היו הם   עד עתה 
מים  חשו מאוי   , הם לחלוטין   ינים העמיד אותם בצל עני ל היטב  מרגע שנכנס    " גאון על " לא היה להם את המעוף של עידו שהיה    , מולו 

הדירה    , בעתיים י כן עקר את דירתו לג פנ יומיים ל   , מים עזרו לעידו בשקט תכננו להגות אותו מהמסילה, מש   , מתוכניותיו וגמרו אומר לסלקו 
   אפילו בלי לדעת על מה ולמה רצחו אותם. גו  תמימים שנהר   הושכרה לאנשים 

ה השלב הראשון בו כביכול  זה הי   , המחניקה התנתק מירושלים  שחיים שלום  כך  ב גרם  לגבעתיים  ו שמשך את ידידו הרעול לעבור איתו  עיד 
  שמר מכל משמר לא להראות את יכולותיו חיים שלום    . קנאים אוים על כל צעד ושעל מה התחיל לטעום את החופש בלי להיות מ 

צל את  הוא ני   , שלא מצא חיבור עם החיידר ולכן לא רכש שום ידע י מרדן  ט ק לד דיסל ר על י לצורך זה הציג בפניו סיפו   , רה ות בתו די הלימו 
   . נים וניים משו בה הראה לפתע כישורים גא   את חכמת האסטרטגיה ממנו  כדי ללמוד    מו הקשר שלו ע 

כישורים  שלדברים שיש לו משיכה יש לו    עידו התמים על    הערים חיים שלום   , נהלותו ת בכל ה   עידו בפניו על הסתירה המוחלטת   כשתמה 
הוא    שעידו קבע עמו, בש"ס  ם  ום התנה זאת עם הלימודי אבל חיים של   , , עידו בתחילה לא רצה ללמדו את החכמה המיוחדת לים לא רגי 

 האצ"ל בהמשך.    די ו דק ו כדי להיות אחד מק ה  על בורי היה נחוש לדעת את החכמה הזו  

כדי שלא    , ה ולמצוות מחובר לתור   ושי ק שב   ד מא עת  קל ד   אדם ג את עצמו כ הוא הצי   , גם את החלק השני בתפקיד בפניו  שיחק  מו כן  כ 
א עשה את  , הו ליה ו ידע ע ויתכן שאף עיד   קודמת שמוכרת הייתה היטב בקרב כל ירושלמי דמותו ה   עם שיש איזה קשר    ו במוח יעלה לרגע  

  שהכיר את זהותו הקודמת. ל בקלים  ק ד  ש ח עם כל מי שהיה לו  , הוא נזהר מאד ממגע  הזה מהתודעה למחוק את השם    אמצים מ כל ה 
  אחרי כן קיבל את השם מולי פלד בצה"ל    , נבאך ז יי שמוליק א לעוזי דהן נאלץ להודות ששמו הוא    , מאמציו הצליחו לו היטב כרעול באצ"ל 

 . דע על השם הקודם אותו יום היה שמו בישראל מולי פלד איש לא י מ   ממפקדו שעברת את שמו 

  ד ח קלשטיין לא היה מוצא א חיים שלום פינ   ייל הח מי שהיה מנסה לחפש את    , לום ם חיים ש מהש   ו לא ידע אליו השתייך  במחנה הצבאי  
יפה לא היה איש    לה ה עו ית הי   אם התוכנית   , טבע בתהום הנשיה   שלו השם  .  הרשמיות ת  יו ו לא היה מוכר ברש   שם כזה   , שעונה לשם הזה 

   . בשם חיים שלום פינקלשטיין   חד א   עדיין ע שקיים  יוד בעולם  

החל להקל מעט את המסגרת לטובת התערותו בצבא, לגודל האסון    מצות בריש גלי לאחר תקופה קצרה כשראה שקשה לשמור על  
ם  ו ש בחדר פילות  ת ה   את כל הוא התפלל  וות בסתר,  ידעו שהוא שומר על אי אלו מצ מאד  מעט  רק    , בצבא החילוני היטב  יטמע  הצליח לה 

לגבי    , תיכנון חשוב ע  ל הקשיים שלו להתפלל כשהוא באמצ בש   ) שבת   י (מלבד שיש תר לחלוטין  על מנחה וי ,  הניח תפילין למשך כמה דקות 
לא עשה דבר,    בימי שבת ,  אורי התחייב לספק לו חבילה כזו ון כשרה,  ת לחבילת מז י ידאג לו איש הכשרות דיבר עם מפקדו אורי הר מלך ש 

     . כה בחילול שבת ום תכנית שכרו טור מהצבא שלא יעסיקו אותו בש הוא קיבל פ 

   . עכשיו הגיע לנקודה המרכזית אותה רצה להבהיר לאפרים זלמן   , שנאמר בקצרה שאב את כל הכוחות של חיים שלום סיפור  ה 

כדי שלא יחוש שלא בנוח    , על דעת עצמו הוריד    את הכיפה גם    , ל דעת ק כמו  אחד שהתרגל לחיות  האם    , אמור לי את האמת   אפרים זלמן " 
צארטיל הצדקנית, היא צריכה כיום אחד שיותר מתאים מחיים  אחד כזה מתאים ל , האם  ת לחלוטין שהיא חילוני לינור  ם ארוסתו  ע 

 . " שלום 

עליו לשכנעו שלא לעשות  אחד    מצד ה לא פשוטה,  ליו היית זרק א השאלה ש   , ברי הוידוי ששמע מחברו ד מ לחלוטין  היה המום    רים זלמן פ א 
   . רוחני ה   ו יד עת כל    ן ד ב ו ום לא גר להינשא עם צינור מה שעלול ל את הצעד המסוכן  



4  יד  גגי המ  ר  וופ  מסס

קוטביים  אנשים  שדך שני  איך מותר רח"ל ל   ? הצדקנית לצארטיל    ו יע נה להצ האם מן התבו   , אבל גם לאחר שכבר יתרצה לעזוב את השידוך 
 בבית אחד?  

צארטיל תהיה הזרז האמיתי  שלום ישוב לבסוף בתשובה שלימה ו   שחיים למו"צ  וי המופלא שהתגלה  ל הגי לסמוך על  מותר    האם גם עתה 
 ? אולי כעת הדין שונה   , מו"צ ל ה ת לעשות שוב שאלה אצ או שצריכים כע   בה בתשו   זרתו לח 

השאלה צריכה  בקלות ראש לומר לך שאתה לא צודק  ני לא יכול  אבל שאלתך נכונה א   , נוראים  חיים שלום אתה מערים עלי קשיים " 
המפגש  מה שיאמר אביא בפניך, סיכם אפרים זלמן את    , ו של המו"צ ניח כרגע את השאלה לפתח הבה נ   , ינו כ בחינה מחדש אצל מורה דר 

 . הסוער 

 ?? ? יקות עם השאלות המצ   מה עושים
וד  ס חרי שמוציאים את ה במקום להרגיש משוחרר א ,  אפרים זלמן החושפני בפני  הגילוי    לאחר   , זר למחנה כשכולו מתח ח   שלום   ם י חי 

הוא מתמודד עמו ושורף הרבה אנרגיות מיותרות אבל  וד  כשאדם קובר עמו ס   " לצאת מהארון " לאויר (אצל החילונים יש ביטוי ה' ירחם  
 ארון) ה מ האמיתי חשים הם כמו שיצאו    רצופם פ צאת מהחיים המוסתרים ולחשוף את  כשהם מחליטים ל 

 הוצאת הסוד חידדה את הבעיות שבעתיים. ו עם הוצאת הסוד, אדרבה  בא ל ור ש חר ום לא חש את הש אבל חיים של 

  איך בכלל יש לו צד התלבטות   , יבין   לא שלו  כל אחד שישמע את הסיפור  יניח לו לרגע אחד,  לא  ידידו  הוא הבין שמעתה אפרים זלמן  
תאים  אינו מ ל אחת כמה וכמה ש ע   יוחדים, מ רחות חייה ה מתאים לצארטיל הצדקנית בשל או אם הוא לא  ילו  אפ ,  להישאר עם לינור 

ת לשום צורת  היא לא משועבד   , אין לה שום מסורת   הלא   ? את הילדים   תחנך במה    ? לה עם יהדות    מה יש לחייה המעורטלים של לינור,  
   . ם, את מה שלא למדה לא תוכל להעביר לצאצאיה חיי 

י של  יתו כוח הפ היה  בזה  הרבה  ר לבו ידע ש בסת   , זלמן   לאפרים יר  יכול היה להסב לא    , זו ים לצורת חיים  להסכ קט  איך באמת התפתה לרגע  
כולתו להשפיע על  שעשה את כל שבי אורי  הגיס סא"ל  השדכן    ל ש   ה רגל והדחיפ ה כוח ה ה נוסף  ז ל ,  וניות בחיל היצר הרע שרצה לקבע אותו  

 הלא מתאים. שידוך  סגירת ה ל   חברו   כל אלו   , השקטה שהפעיל עליו כמו את מכבש הלחצים    , אחותו להינשא לו 

לא יוכל  אפרים זלמן    , לום כתשובות הוגנות מיתי לא יקבל את התירוצים הללו, גם אם היו נראים בעיני חיים ש אבל אפרים זלמן כחבר א 
   . אותם   לקבל 

הכי קל כביכול לנתק את הקשר עם אפרים    , או לנתק את הקשר עם לינור   , פרים זלמן א לנתק את הקשר שלו עם    , יש לו שתי ברירות 
שת  מטופ זו  , אבל דרך  פון צ אז לא יצטרך להתמודד שוב מול המ או    לאפרים לזמן דרך להציק לו, מחנה הצבאי אין  ב   זלמן הוא נמצא 

   . לתוך לבו   עמוק מילים שלו כבר חדרו  כי ה   , לחלוטין 

שכיסה  העבה  החלב  רקמות  קרעו את  הם    , שכבר נכנסו אל לבו וקרבו   ו לחמוק מהמילים של לא יוכל    , האיש   זלמן ם אם יתחמק מאפרים  ג 
  וסנה את שלוות ותהר   מנע ממנו לחשוב על העתיד, המילים האלו תרדופנה אותו גם אם יינשא ללינור מה ש שלו  ר  ס ו המי   צפון את המ 

   . רוחו המדומה 

י יודע אם  , מ בעת שמתכנן הקמת בית   צופה שכל זוג    רב ה   לאושר כדי לגרום    , לו שנישואין אלו יביאו    את הבסיס המוצק לא חש  גם כך  
כשיש כל    , ונית על חיים משותפים כשאין הסכמה עקר   , בשבילה יהיו עינוי   גם הללו  החיים    ת עמו, הרי ר תרגיש עצמה מאוש   ה לינור עצמ 

תק את הקשר, הוא יגיד לו  לנ     לא מתכון לחיים מאושרים, למה להכניס את עצמו מיטה כה חולנית, אולי עדיף   זה   , כך הרבה מה לכסות 
   תץ. ון נו שההסדר הראש נוי ההסכם לחיים כאלו כ עם עם שי חשבה נוספת ראה שאין ט שבמ 

פשר לסמוך על  בעצם ההבטחה שנתן לה, הוא יצטייר בפניה כאחד שאי א שוב מהרהר  שהוא  ר לה עתה  יאמ בדיוק  איך  השאלה  
יה  הוא יראה בעינ   ? מה קרה פתאום ששינה את דעתו ,  לו ולא הביע התנגדות רופסת ידע את הנוסח שהכתיבה  הרי  הוא    , הבטחה שלו ה 

 .  וזה הדבר הכי רגיש אצלו הפכפך  

ב  , אולי כדאי לבקש מאבי עליז   ר תעשה עמו חסד והיא תעזוב את השידוך, באותו יום עליו לצאת בריקוד אם כבר עדיף להתפלל שלינו 
  ב אותו ותעזו ניה  י לו לעשות יום תפילה, שלינור תפקח את ע לצורך זה מוכן הוא אפי   , נטי שישלח שוב את הדס להרוס את השידוך שו 

 לתמיד. 

חיל שוב את הכל  ת לינור גם כן, לה   , צארטיל לא מתאימה   ? חת ומה יהיה אם בסוף לא יהיה לי אך אף א   : אבל רגע אחרי כן חושב הוא 
רב מתהלך    דתיה לא תרצה חייל שכבר זמן   י? בחורה טובה שתרצה אות לי  , מי אומר שתהיה  מבוגר מדי עוד מעט    אין לי כוח אני מחדש?  

דה עם כל החומרות,  שיש לה מסורת טובה ששומרת שבת ולא מדי מקפי צריך בחורה    אני ,  י ילו חילונית הרי לא טוב בשביל וא י ראש,  גלו 
 ! מנגד?   משהו   י כשאין ל   שידוך זרוק  החכמה ל   ן מצא אחת כזו? האם מ א אבל מניין  

   . כור מו חג כשי הם גרמו שעול   , ו לאפרים זלמן הגילוי של הוא יצא מבולבל לחלוטין מ 

חק מה  להתר   , את המקום   ה בטוח בכך, הוא חש רצון רב לעזוב כבר לא הי   , כיר בצבא היו לו דמיונות שהוא עומד להיות קצין ב   אם עוד 
 לא יטריפו אותו עם כל מיני מחשבות על עתידו.   ה ב   , לחיות באיזו פינה נידחת   , מכל הבלגן   שיותר 

^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 
 :ן היאיוליהגלת במה לקרש לה ההחדש תהכתוב

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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 ביטלו את מלוניות הקורונה,  
 ואחר כך מתפלאים שאין מאומתים חרדים..... 

 רה"מ בנט (...) אמר השבוע:
חסן את אביך ואמך למען יאריכון  – "מהיום יש מצוה חדשה 

דברות פשוט   11אין לנפתלי בנט (...)  אל תבהלו ימיהם" 
 "לא תענה ברעך עד שקר" מחוק אצלו בספר תורה...... 

 ח"כ בנט: בוזי' הרצוג יהיה הראשון לקבל את  
 החיסון המשלים כבר מחר בבוקר, ככה נבדוק את הנושא,  

 .. גם ככה מוסד מיותר...

דולר. שטר אחד של  1800אדמו"ר קבל פדיון ממישהו בסך  
מאה היה מזויף. שאל הגבאי: האם לרדוף אחרי החסיד ולעורר  

ב רק  אותי  רמה  הוא  האדמו"ר.  ענה  לא!  אני  100  - אותו?   .
 ......1700 -רימיתי אותו ב

מפקח למתמטיקה מגיע לביקור בבית ספר. הוא שואל: איפה  
. נגש בחפזון ושאל: 1הכתה המתמטית? ענו לו: הנה כתה יב 

מיהו התלמיד הטוב ביותר? קופץ ילד תימני קטן ואומר: אני.  
שקל בכיס. דודך מתקשר    500אלה: יש לך  פונה המפקח בש

בסך   הלוואה  ומבקש    350ומבקש  מתקשר  אחיינך  שקל. 
שקל. כמה נשאר לך בכיס? עונה התלמיד:   100הלוואה בסך  

שקל?    500שקל. תוהה המפקח: הכיצד נותרים בכיסך    500
שקל    500אתה אומר שאתה יודע מתמטיקה! עונה התלמיד:  

 ..... שיחות שלא נענו.  בכיס ושתי 

קוראים יקרים שלום:
לאחר כחודשיים שיוצא  

העלון ברוך השם  
ולאלפי השואלים מהו? 

לציבור  יוצאא. העלון  
כדי לשמח אותו  

ולעודד אותו על כל מה 
! שקורא עם הדור שלנו
ב. העלון צוחק על 

   קוראהמקרים ש
 יום  -םיוב

)  ים(בדיחות האקטואלי
לכן העלון נקרא  

 ' השמחה בעניני דיומא' 
ובמיוחד העלון צוחק 

על הפוליטיקה שכולם 
 שם רק צוחקים 

 . !אחד על השני

בברכת שבת שלום.
 ר.ובין הזמנים כש 
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  את לקבל ניתן

 במייל  הגיליון
 : למייל ' בקשה' לשלוח תןינ 

a0503210@gmail.com 

 

 

בחור בישיבת חברון התעלף כששמע בשבת שמברכים את חודש אלול. ספר אחד מהדרשנים:  
זאת מפני שנגמרו בין הזמנים. 

 ים מוזמנים להגיע עם כבר כל האברבראשון בספטמ
 הממשלה.. ראש  למעוןהתינוקות 

 לא לשכוח להביא טיטולים להחלפה......... 

כך יהיה קל מאד לליברמן להוביל אותם אל המריצות: הוא רוצה אותם רעבים ורזים. כך יהיה  
 קל להעמיס אותם על מריצות ולהשליך לפח האשפה

אחד התייעץ עם חברו הוא רוצה לקנות לחמותו מתנה מכובדת ליום ההולדת שלה אבל אין לו  
כלים מסתב לחנות  תכנס  חבירו  לו  אומר  יעשה  מה  כסף  צלחות הרבה  סטים של  להם  ר שיש 

את זה יפה כמו שצריך כשתגיע לבית חמותך תתקע בכוונה במפתן  שבורים תבקש להם שיארזו
הרעיון מצא חן בעיניו והוא עשה   הדלת ותיפול עם המתנה וככה חמותך תחשוב שזה נשבר בבית

ב  זאת שבור  סט  קנה  לחנות  נוסח    50הגיע  כולל  יפה  אריזה  עם  יפה  אותו  עטף  מכובד  ש"ח 
אומרת   וציבעוני קולות  לעשות  מתחיל  וכמובן  החבילה  עם  ו...נופל  חמותו  לבית  נכנס 
בואו נבדות אם נשאר איזה צלחת שלמה היא פותחת את החבילה ורואה שחנות ארזה   השווגער

  כל חתיכה בנפרד.... 

 הבדיחות הן באחריות הקורא בלבד. 
 מזל טוב:

 לדת הבת. ו לה מזרחי פחת  שמל
 טובה ומוצלחת. בשעה   והנינה לדת הניןמנוף הגליל להו משפחת לויל

 ליום שני בערב. עד זל טוב וכדו' מ  תניתן לשלוח למייל של המערכ

 ניתן לשלוח את  

 שלכם המצחיק   החומר
 + מזל טוב וכדו' 

 למייל: 
a0503210@gmail.com 

 עד ליום שני בערב.



 

 

פעם אמר רופא לשיכור: אם לא תפסיק לשתות תמות תוך שנתיים שמח השיכור וענה לו: ואם אני לא ישתה אני אמות  )  1(
 ...... תוך יומיים

  ..... רגליים? תולים לו שקל על התיקרהאיך מלמדים תינוק של קמצן לעמוד על שני ) 2(
איש אחד יושב בחצר ביתו וקורא ספר. לפתע הוא רואה את שכנו יוצא מהבית, ניגש אל תיבת הדואר, פותח אותה ואז  )  3(

הוא ממשיך בקריאת הספר וכעבור מספר דקות שוב יוצא שכנו לחצר, ניגש לתיבת הדואר, פותח אותה    סוגר אותה בכוח.
ותה בכעס. בפעם השלישית שזה קורה הוא מחליט לגשת אליו כדי להבין מה פשר הדבר. "הכל בסדר", הוא  ואז טורק א

שואל אותו. "כן", הוא משיב לו, "הכל מצויין! "הוא ממשיך ושואל, "יש לך בעיה בתיבת הדואר" "לא", הוא עונה, "זה  
, הוא מספר, "הוא לא מפסיק להודיע לי שיש לי  לא בגלל התיבה." "אז מה הבעיה?", הוא מתעניין. "זה המחשב שלי"

   דואר...."
ולהפסיק   יםיואתה חייב לקחת את עצמך ליד ויש לך בר מצוה  13שלומי מחר אתה נהיה בן  : "האבא אומר לבן שלו )  4(

 ?תגיד מתי לאבא יהיה בר מצוה  מוישי   .לדבר בתפילה ואז שלומי חושב לעצמו בקול ושואל את אח שלו הקטן ממנו בשנה
 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת

 ) 580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר  

ָעֶריךָ  ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִר   ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ   ...  ים ּתִ
שזה גימטריא  שופטים ה' יתברך רוצה את זה אפשר לדעת לפי מנין הפסוקים בפרשה שהם בעצם תשעים ושש  אם אנו רוצים לדעת איזה  

שכל מי שהולך לערכאות שלא דנים    (חו"מ סימן כ"ו ס"א) , וכבר אמר השולחן ערוך  (ולא בג"ץ שזה גימטריא המן)בית דין צדק    -בד"ץ  
ושופטים שם על פי התורה הרי זה מרים יד בתורתו של משה רבינו ע"ה. וזה לא משנה אם לשופט בבית המשפט יש ִּכיָּפה או ָּכִפָייה כל  

שהדין לא על פי התורה אסור לך לתבוע את חבירך לשם אלא אם כן ניסית דרך הבית דין הרבני וזה לא הסתדר כגון שהנתבע לא    עוד
 רצה לבוא, אזי הם יתנו לך אישור לילך לבית המשפט ואתה את נפשך הצלת. 

אחד הטובים עד שמינו אותו לשופט באחד  שהיה לא מזמן בארצות הברית בעורך דין יהודי שהצליח במקצועו ונתפרסם שמו כ  ומעשה
מבתי המשפט המובחרים של ארצות הברית ויהי ביום מן הימים הגיעו אליו שני יהודים ורצו להרצות את דבריהם בפניו כדי שידון אותם, 

גער בהם   אלא שהשופט סירב ולא רצה לשמוע אותם ואמר להם שהוא לא מוכן לשפוט אותם אך הם התעקשו ולא ויתרו עד שהשופט
 ואמר הרי אתם יהודים מה לכם ולמשפט שדנים לפי חוקי הגויים תלכו לרב שלכם ומה שיאמר לכם על פי התורה כך תעשו.  

ואחר כך הוא סיפר להם שהוא בעצמו כשהיה לעורך דין צעיר הוא הלך לקבל ברכה אצל הרבי מלובביץ זצ"ל ואמר לו שהוא רוצה 
רך ואמר לו הרי אתה יהודי והולך לפי משפטי הגויים איה מקום לברכה?? אלא שהוסיף ואמר אני  להצליח במקצועו אך הרב סירב לב

מוכן לברך אותך אם תבטיח לי שלא תשפוט יהודים לכשתהיה לשופט והסכמתי וכל הצלחתי כיום זה בזכות ברכתו של הרב. והיהודים  
 אכן שמעו לעצתו והלכו לדיון אצל הרב. 

ל ל

 וו‡רט על ‰פר˘‰
  פר˘˙ ˘ופטים

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

ששׁשֹפפֹפֹפט

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: ללהערות והארות: דוא"ללשליחת בדיחות או 

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל תת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל



\ 

 

 

 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 ‰עלון  בחסו˙
 

       מנוי לכל שנת ה'תשפ"ב
 רוצה לקבל לבית* את העלונים שייצאו בעזרת השם בשנת תשפ"ב 

 41-49-323-058 -התקשר עוד היום ל ולשלם רק על עלות המשלוח
 ₪ לחודש. ₪6 לחודש. למנויים ישנים  7עלות המנוי 

 במתנה. 2הראשונים מקבלים את חוברת מס'  10שימו לב! 
 מספר המקומות מוגבל.

, עזרת תורה, 80אילן, גוש -המורחבת, רמת אשכול, בר סנהדריה, סנהדריה ירושלים בלבד בשכונות:
שמואל הנביא, ארזי הבירה מעלות דפנה, בוכרים, גאולה, מקור ברוך, קרית צאנז, בעלזא, בית ישראל, מאה 
שערים, נוה צבי, סרוצקין, רוממה, שיכון חב"ד, מנחת יצחק, גני גאולה, מתחם שנלר, זכרון משה, כרם 

 בה. אברהם, מוסררה, והסבי

הוא ישר הולך מתלבש    "לא נעים לי אני רוצה להזמין אותך להלוויה של אשתי"  :שכן דופק בדלת של שכנו ואומר לו)  5(
לא  "שוב. שנה אח''כ הוא דופק שוב בדלת:  השכן האלמן מתחתןיה. כמה חודשים אח''כולוקח את החליפה והולך ללו

תלבש  "  :ואשתו אומרת לו  : "שאשתו של השכן נפטרה"הוא אומר לאשתו  "נעים לי אבל אשתי נפטרה תבוא להלוויה
לא " ושנה אח''כ הוא דופק עוד פעם דלת:   .כמה חודשים אח''כ האלמן מתחתן  . הוא הולך להלוויה  "את החליפה ותלך

 :אשתו שואלת אותו  "אני לא הולך"  :השכן אומר לאשתו  ".4שתתקיים בשעה  ים לי אבל אשתי נפטרה בוא ללוויהנע
 ....." שלוש פעמים הזמין אותי ואני לא הזמנתי אותו אפילו לא פעם אחת  זה לא נעים לי הוא כבר: "הוא אומר  " מה קרה?"

המלצר מביא לו את השניצל. הוא רואה שכתוב על  איש אחד מזמין שניצל ולאחר כמה דקותאצל הגויים הכורדים  ) 6(
 .  הוא דופק עם הנעל שלו...לשף שלנו נאבד הפטיש לשניצלים אז -מלצר, מה זה? .  44השניצל 

 . '2ניתן לקנות את חוברת הבדיחות 'לא נפסיק את השמחה 
     .25דירה   2קומה  82רחוב: ועד ארבעה ארצות  ברמות פולין: :ירושלים

 . 16:00- 14:00בין השעות  ק"ב {ליד דואר ישראל}.9רחוב: רחובות הבוכרים (דוד)  ר:מרכז העי                             
 לתאם מראש. .  0527133917. פלאפון: 5קסמא -ר' חיים אחרק. רחוב: ר' יוסי בן  אלעד:

 לתאם מראש.  0548426869. פלאפון:  56ר' אהוד גוזלן. רחוב: ריב"ל   בית שמש:
 .  1קומה  30רחוב האדמו״ר רבי ישראל מרוזי׳ן   .Aנתנאל נורני. גבעה ביתר עילית:

 בלילה. 22:00בבוקר עד שעה  10:00. ניתן לבוא בתאום מראש משעה 02-5803804טלפון:  
 בלילה. 22:00 - 21:00בין השעות: לתאם מראש  02-5662240טלפון:  52/4רחוב: החוזה מלובלין  Bגבעה 

ב תשפ" – י תשרי גחוברת בדיחות לח  נו היכונו!היכ

השכרת אופניים חשמליים  
 ורגילות. קורקינט חשמלי. 
 אצלינו יש גם תיקונים,  

0548-520-351 

  הטשולנ'ט הביתי  

 בכל ליל שישי מתקימת מכירה של השולנ'ט הביתי  
 בערב  20:00ם מהשעה: -בי בר"ח שלמה מוסאיוף

 00548-4437-0050 ₪.    222מנת טשולנ'ט  

  

   הקלדותת
 במחירים מוזלים 
0058--33234--9941  



 

{ אז נדברו }
 בחלקו שוחזרגליון מ  תשפ"א | ראהפרשת 

 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!!!

 ראה!!!! ברכה וקללה!! הכל ברור!! הכל על השלחן!!!
ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה!! את הברכה אשר תשמעון... ואת פרשת השבוע מתחילה עם ארבעה פסוקים רשמיים: 

 הקללה אם לא תשמעון...

 מה כתוב בפסוקים האלו?? מה המסר שלהם??? 

מה אנחנו יודעים... ומה אנחנו -אדוני היקר: תפסיק לחשוב שהיהדות מסובכת... תפסיק לפכור ידיך בסימן שאלה ולומר ש
ודע מה רצון ה'... תפסיק לדבר בסגנון זה!! כי זה לא פשוט נכון!!  הכל ברור!!! יש ברכה ויש קללה!! הברכה מבינים... אנחנו לא י

היא אשר תשמעון אל מצוות ה' אלוקיכם... ואילו הקללה זה אם לא תשמעון... אין פה מה להבין ואין מה להסתבך... וזה אחת 
תענוג מיוחד לעשות את היהדות מסובכת... ואז אני לא יודע מה רצון ה' ומה מהיצר הרע'ס הגדולים ביותר שלנו... יש לנו מין 

צריך לעשות... סוג הספקות האלו נותנות לנו תחושה של צדקות כזו... שאני אאפסס... לא יודע מה לעשות... אני מאוד רוצה 
ר'  יהדות היא מאוד מאוד ברורה!! וראה!!!!!!!אז זהו שזה לא נכון!!! הלעשות משהו בעבודת ה'... אבל אני לא יודע מה הנקודה... 

ייד... ראה!!!! אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה...  אתה רואה?? מצד אחד יש ברכה... ומצד שני יש קללה.. ומעתה: את הברכה!! 
שה רצון ה'... זה אשר תשמעון אל מצוות ה' אלוקיכם... אם אתה שומע בקול מצוות ה'... אם אתה מתנהג כמו יהודי ואתה עו

ברכה!!!! ואם לא... אם לא תשמעון אל כל מצוות ה' אלוקיכם... אז הנה קללה!!! כל מה שנותר לך עכשיו זה לברר מה אתה 
 עושה... האם אתה מקיים את מצוות ה' או לא?? זהו!!! אין פה יותר מה להבין!!! 

--- 

מה... מה המצב שלי  (או לכה"פ אמור לשאול את עצמו)נו שואל את עצמו ימים הנוראים בפתח וצריך לחזור בתשובה... וכל אחד מאית
שמה למעלה?? האם אני בפלוס או במינוס??? האם בשמים מרוצים ממני או שלא כ"כ או... או שממש ממש לא??? נו... באמת מה 

מוכן לשלם מאה אלף שקל למי שמוכן  אתה אומר??? אז כל אחד מושך בכתפיו... אין... אין לי מושג... איך אחד פעם אמר לי: אני
לשחרר לי איזה מידע או מסמך מה חושבים עלי בשמים... מה המצב שלי שם... ברגע ששמעתי אותו... מיד קפצתי על המציאה 
ואמרתי לו!!! קדימה... אני!!! אני יודע בדיוק מה המצב שלך בשמים!!! אבל קודם תתן לי דמי מקדמה... תן לי איזה עשרים אלף 

 שקל מראש (שלא תברח לי אח"כ...) ואז אני אגיד לך... בקיצור:

ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה... את הברכה אשר תשמעון אל מצוות ה' אלוקיכם... והקללה אם אמרתי לו: יש פסוק: 
צב שלך טוב... ואם לא!! אז כתוב כאן: שאם אתה מתנהג כמו יהודי ועושה מה שכתוב בשו"ע... אתה בסדר... המ לא תשמעון...

אתה פשוט צריך לפתוח את הספר תורה של העם היהודי... ולעבור פסוק  אמרתי לו: אין פה מה להבין!!!רח"ל המצב שלך גרוע... 
פסוק ולבדוק האם אתה עומד בכללים או לא... ואם אתה לא מספיק מבין מה כתוב בס"ת... אתה מוזמן לפתוח שו"ע... ואם שו"ע 

תר מידי הרבה חומר בשבילך... אז יש כל מיני ספרי קיצור... אם זה ספר היראה לרבינו יונה או שער ג' בשערי תשובה ששם זה יו
הוא מונה בקיצור נמרץ את כל מה שיהודי צריך לדעת בשביל להיות "בסדר" עם הרבש"ע... וזהו!!! מה שכתוב שם!! זה בדיוק מה 

מנביא... כי כל המידע שהנביא מביא מהעולמות העליונים...  לא לחינם חכם עדיף ם!!!!אין שום הפתעות בשמישקורה בשמים!! 
שכל אחד מאיתנו החכם מביא מידע עוד יותר מדויק ומפורט מהסעיף קטן של המשנה ברורה ומהפרקטיקה המעשית בעבודת ה' 

נסה להתחמק בתואנה ש... מה אנחנו יודעים... והוא רק לא רוצה... הוא מ יודע טוב מאוד מה הוא צריך לעשות ולתקן בעבודת ה'
היהדות לא מסובכת בכלל!!! הכל כתוב  לא!! לא אדוני!!! אין שום דבר מסובך ביהדות!מה חשבונות שמים... ומה צריך לתקן... 

א רוצה אתה ל אם יש משהו מסובך... זה אתה!!! אתה מסתבך עם עצמך!!!בתורה שבכתב ומפורש ע"י חז"ל בתורה שבעל פה... 
לעשות מה שמוטל עליך לעשות... ולכן אתה מנסה לסבך את התורה ומחפש להוציא ממנה את מה שמתאים לך... ואז באמת זה 

אתה יכול לזרוק את ה"ראש הגדול" שלך בטיט של חצר המטרה... ולעשות פרצוף נבוך ומהורהר של ראש קטן ולשאול... אוי... נהיה מסובך... 
כאילו שכל הבעיה שלך זה הנביא שיבא וישבר ויגלה לך את הסוד  נו לא ראינו אין עוד נביא, ואין איתנו יודע עד מה...""אותותימה עושים... 

ואין לך שמץ של מושג מה רצון ה'!!! ולא נותר לך אלא לחפש  כאילו שאין לך קצה חוט!!!הגדול... מה ה' רוצה ממך ומה אתה צריך לעשות... 
. בנרות איזה צדיק מיוחד "שרואה דברים..." שיגיד לך מה קורה בשמים. אדוני!!!! במקום לחפש בנרות איזה צדיק מיוחד שרואים אצלו דברים..

בעבודת ה' אתה משחק אותה ראש קטן כאילו אתה לא עזוב!!! קודם תחפש את הראש שלך!!! איפה זרקת את הראש הגדול שלך... למה תמיד 
מצא אצלך הקב"ה שהוא שב מאחריך ולכן בשנה האחרונה לא היה לך סייעתא  איזה ערוות דברמבין ולא יודע לאבחן ולהצביע על הנקודה!! 

רס... אני לא לוקח פדיונות... ואני לא רואה אבל בינינו... אין לי שום אינט אני לא נחמד!!! אני בועט לך בבטן בלי רחמים!!!דשמיא כמו פעם??  
אלוקיך שאתה יודע  שאתה תעמוד מול עצמך ומול שאתה!!! שאתה תראה דברים!!!דברים... אני בסה"כ מעמיד אותך מול המציאות 

חודש  אל תשכח שבעוד המרויח היחיד יהיה אתה!! לא אני!!!בדיוק מה הוא רוצה ממך!! ולא תתחמק ממה שאתה צריך לעשות!! 
והקב"ה  באמת!!!!ימים כל אחד מאיתנו יעמוד לבד לבד מול הרבש"ע... כל אחד בגודל טבעי... ושם יכון בחסד כסאו וישב עליו 

לא טיוחים... ולא בלבולי שכל.. הקב"ה יתבע ממך למסור דין וחשבון אחד שתים שלוש... מי יעמוד לצידך  אמת!!!ידרוש ממך 
אף  (אף נביא שקר שניבא לעם ישראל עתיד ורוד לא ליווה את עם ישראל בגלות)תוציא מהראש! אחד בעולם!!! אף ברגעים האמיתיים האלו?? 

אחד!!! אתה ורק אתה תעמוד ותתמודד מול רשימת שאלות שהקב"ה ישאל אותך מה קורה איתך... ההלו... תתכונן לזה!!! צריך 
 חה... אגוטע חודש!!!לקחת את העניינים ברצינות... זה לא צחוק... זה לא בדי
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האם צרות של עשירים זה גם צרות???

בפרשת השבוע התורה מתייחסת לצרות של עשירים!!! 
מדובר שם במעשר שני... שכל אחד מישראל מחוייב 
להפריש עשר אחוז מפירותיו ולעלות אותם לירושלים... 
אבל אל תשאל... יש לי בעיה... בעיה מאוד קשה... תנחש 
מה הבעיה??? וכי ירבה ממך הדרך... כי לא תוכל שאתו... 

יש לי בעיה... הקב"ה כ"כ  תקשיב::קיך!!!! כי יברכך ה' אלו
בירך אותי... ויש לי כ"כ הרבה פירות... שגם העשר אחוז 
שאני צריך להפריש... זה עצמו כמות אסטרונומית... ואני 
פשוט לא מסוגל להעלות כזו כמות אדירה של פירות 

כי יברכך ה' לירושלים... כן... זה מה שהתורה מדגישה: 
מהברכה שה' בירך אותך.. הרי יווצר מצב אלוקיך!!! כתוצאה 

עשר אחוז יהיה כמות מאוד גדולה ולא תוכל  -שהמעשר
 שאתו...

 נו... איך אנחנו מתייחסים לצרות של עשירים???

  אוהו... תתבייש לך... נותנים לך ואתה מתלונן??

תגיד תודה... יש כאלו שאין להם בעיות כאלו... יש כאלו 
רי... אז אתה... שאפילו שהידיים שלהם ריקות לגמ

המעשר'ת שלך כ"כ גדולים... אז אתה מתלונן... אתה עוד 
מעיז לומר שאתה נמצא בשוקת שבורה ולא יודע מה 
לעשות?? תשבור את הראש... תשכור חברת הובלות 

 ותשתוק... ותעלה את כל הפירות לירושלים... ותגיד תודה 

לבן אדם התורה לא סותמת פיות... וגם  אז זהו שלא!!! 
שברוך ה' הקב"ה הרעיף עליו מלא חפניים ברכה... גם לו... 
בתוך המצב של הברכה... יכול להיות כל מיני קשיים 

(כמובן... אם היה טכניים... והתורה לא מתעלמת מהם... 
מדובר בטענת פינוק או בטענת וישמן ישורון ויבעט זה כבר 

... טענה משהו אחר... כעת אנחנו מדברים על טענה מוצדקת
מתקבלת... וכי בגלל שהיהודי הזה התברך לכן אין לו זכות 
לפתוח את הפה... וכי אדם עשיר שחמורו רובץ בדרך רק בגלל 
שהוא מלא וגדוש בכל טוב מצרים... לכן אין פה מקום לעזוב 
תעזוב עמו...?? כן... במדינת ישראל שמאפיינת את דעת בעלי 

מאוד רווחת... תמיד  בתים ההפוכה מדעת תורה הגישה הזו
ירחמו על החלש... תמיד הוא יצא הצודק... והחזק תמיד יצא 
מופסד... אם אתה רוצה לנצח תהיה עובד זר... אתה רוצה לצאת 
צודק?? תהיה בן מיעוטים... אבל חשבון הצדק האמיתי קובע 
שבדיוק כמו שאסור לישא פני גדול ועשיר... כך גם דל לא תהדר 

חם על הדל יותר מהעשיר... ועל אותו משקל בריבו... אסור לר
אסור גם להטות את דינו של העשיר לשלילה מרוב רחמים עם 

עכ"פ התורה מתייחסת לטענה זו... ובשביל זה יש  העני...)
לנו את דין פדיון מעשר שני... אותו יהודי עומד ופודה את 
פירותיו על מעות... ומעלה אותם לירושלים... ושם באמת 

מודה לקב"ה על שזיכה אותו שכמות הפירות שלו הוא 
כ"כ גדולה עד כדי שהוא הגיע לצרות של עשירים ש"לא 

 תוכל שאתו..."

--- 
ללמדך: שהתורה לא מתעלמת ולא מתנכרת לאף אחד!!! 
 בשום שלב בחיים!! גם אדם שפיו מלא שירה כים ולשונו
רינה כהמון גליו... ואין לו שום תלונות... הכל ברוך ה' כל 
כך טוב... אבל יש כל מיני טרדות... ועומס גדול כתוצאה 
מ.... מ... ממה שזה יהיה... אם זה הבת שהתארסה 
ואוטוטו חתונה ויש עומס גדול... ואם זה התחייבויות 
כספיות שמגיעות בנסיבות משמחות ש... חס ושלום... 

ייש להתפלל... מה... יש לי עוד מה לבקש?? אני אני מתב
נכון...  לא!! אתה טועה!!!רק יכול להודות לקב"ה...  

להתלונן אסור... אדם שמתפלל על רוב טובה ובועט בה 
זה ממש כפיות טובה... אבל אם יש לך קושי נקודתי 
כתוצאה מטובה שהקב"ה נתן לך... גם את התפילות האלו 

אן הקב"ה נמצא... גם את המסר הקב"ה מתפלל... גם כ
הזה צריך פעם אחת לדעת... הקב"ה לא נעלם אחרי 
שהוא הטיב איתך... הוא ממשיך ללוות אותך... לא רק 
במציאה הגדולה... אלא גם בהובלה שלה... ואם זה כבד 
לך... ולא תוכל שאתו רק כי יברכך ה' אלוקיך... גם כאן 

ד ששמו: פדיון הקב"ה נמצא והוא נותן לנו ציווי מיוח
מעשר שני... אז לא צריך אף פעם לסגור את הפה... 

 הקב"ה תמיד כאן... 

 

  מעמד חלוקת המטבעות
 הקדושות באישון ליל בבית המקדש... 

מי שנכנס בלילה האחרון לבית המקדש... למקום שבו הכהנים אוכלים את שיירי המנחות והקדשים... זה היה נראה כאילו 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מחלק חנוכה געלט.. ישב שם יהודי וכל הכהנים עוברים לפניו ברטט של קדושה והוא מחלק לכל 

ם ומניח אותה בשמחה בכיס שלו!! מה קרה?? אולי זה הרבה אחד מטבע... כל אחד מהכהנים לוקח את המטבע בשני ידיי
כסף...??? לא... אחד מהכהנים הראה לי... זה בסה"כ עשר אגורות... אז מה קורה פה?? זה ממש מזכיר לי דמי חנוכה שהרבה 

את ה"דמי  שליט"א מחלק בחנוכה?? אבל לא!!! עדיין זה לא כ"כ דומה לדמי חנוכה... משתי סיבות: א. הבן אדם שמחלק
חנוכה" האלו הוא לא נראה רבה... הוא דווקא נראה יהודי פשוט... דבר שני: כשהרבה מחלק דמי חנוכה דוחפים... והפעם 

 לשם שינוי לא דוחפים!!! כולם מגיעים בנחת... כל אחד מקבל... אף אחד מהכהנים לא לחוץ להפסיד... 
כי כשמחלקים קדשים לכהנים... תמיד יש דחיפות נוראיות... כולם  אגב: באופן כללי המחזה הזה הוא לא שגרתי במקדש!!!

רוצים לזכות בלחם הפנים... וכולם רוצים לזכות בכל בשר חטאת או אשם או שיירי המנחות... ולכן יש דחיפות כי כולם 
טוב מאוד שהם מפסידים... והם (ולכן הצנועים מושכים את ידיהם... הם יודעים יודעים שיש כמות מוגבלת ואם לא תדחוף לא תקבל!!! 
  מעדיפים כך... בשביל לא להיכשל בהתנהגות לא ראויה בבית המקדש...)

אבל הפעם לשם שינוי... יש פה מישהו שמחלק משהו... כולם מתרגשים... כולם רוצים לזכות... אבל אף אחד לא לחוץ!!!  
 שאומר דרשני...אין פחד שהכמות מוגבלת ואם לא תדחוף לא תקבל!!! זה כבר דבר 

ובכן: הסיפור  (שבוע שעבר זה היה ט"ו בשבט באמצע חודש אב והפעם זה חנוכה...)ובכן: מה זה החנוכה געלט הזה בשלהי חודש אב??? 
הוא ארוך... אנחנו נספר אותו רק בקצרה... היהודי הזה שיושב כאן ומחלק מטבעות זה לא רבה!!! ממש לא רבה!! זה בעל 

הזה קוראים מוטל... למוטל יש עבר פלילי... הוא היה הגנב המיתולוגי של נחלת דן... כל גוש דן סבלו תשובה... ליהודי 
ממנו... כל לילה היה פריצה במקום אחר... היה גל של גניבות... ומוטל גנב ידע טוב את המלאכה והוא תמיד הצליח לחמוק... 

.. ואף אחד לא הצליח... עד שיום אחד מוטל גנב נכנס לבית וכבר תוכננו מארבים והפכו את העולם בשביל לתפוס אותו.
המקדש!!! לא!!! אל תפחד... בבית המקדש הוא לא תכנן לגנוב!!! גם בגלל שבבית המקדש אף אחד לא מעיז לגנוב... וחוץ 

ציאים אותו מזה מי שתופסים אותו שהוא גנב כלי שרת... זה לא נגמר בתשלומי כפל... זה קנאים פוגעים בו!!! פשוט מו
מהעזרה ופוצעים את מוחו... והורגים אותו בבית משפט שדה... (כך על פי הלכה... הגונב את הקסווה וכו'..) אבל לא!!! מוטל 
גנב לא הגיע לגנוב... הוא דווקא הגיע לבית המקדש להתפלל!! כן... גם גנב צריך סייעתא דשמיא והוא בא להתפלל שיהיה 

ובדיוק זה היום יום שלישי בבוקר והלווים שוררו בנעימות עצומה את המילים: עד מתי תשפטו סייעתא דשמיא בגניבות... 
עול ופני רשעים תשאו סלה, שפטו דל ויתום מיד רשעים יצילו", ומשום מה המילים האלו נכנסו בלבו כארס של עכנאי!!! 

ות שליש וקיבל על עצמו לשוב בתשובה והוא התמלא בהרהורי תשובה כנים... הוא עמד שם במשך כמה שעות ובכה בדמע
שלימה ומכאן ואילך לא לגנוב... והוא נהפך לבעל תשובה אמיתי!!! עברו כמה שבועות... ואז הוא החליט שהגיע הזמן 
להתחיל להחזיר את הגניבות!!!! זה לא היה פשוט... מדובר בעבודת נמלים... לפתוח מחסנים שלימים של ציוד ואביזרים... 

דבר למי שייך... ומה אתה חושב... יש פה המון חוסר נעימות... אבל לא הייתה ברירה... יום אחד מוטל הופיע  ולשחזר כל
בבית דין והוא ביקש להצהיר הצהרה!!!! שמעו נא רבותי דיינים מומחים!! קוראים לי מוטל גנב!!! אני הוא זה ולא אחר! 

שכולם מחפשים אחרי ולא מוצאים אותי... והנה... בשבועות  אני הוא זה שגנבתי מאות גנבות בשנתיים האחרונות...
האחרונים התחולל אצלי מהפך וחזרתי בתשובה שלימה לפני הקב"ה ואני כעת רוצה להחזיר את כל הגניבות שגנבתי... 

 מה... זה אתה??? כמה משטרות חיפשו אחריך... כמה מארבים ניסו לעשות מולך... כן... לא יאומן!!! הההלם!!!! 
פנה האב"ד למוטל ואמר לו: אין לך מושג איזה טובה עשית עם עצמך שבאת כאן לבית דין להודות!!! ולמה??? כי... כי 

 תנסה לתת השערה... כל הגניבות שלך... באיזה סכום הם מסתכמות??? 
וטל: וכמה מתוכם זה מוטל גנב חשב וחשב ואז הוא ענה: משהו כמו חצי מיליון שקל... אוהו... המשיך האב"ד ותחקר את מ

 בעלי חיים... בקר וצאן?? מוטל שוב חשב... רבע מהגניבות היו שור ושה... 
נו... אתה מבין מוטל??? אם לא היית מגיע לכאן ומודה!!! יום אחד הרי היו תופסים אותך... ודבר ראשון היית מתחייב 

ם... כי כל שור ושה שגנבת היית חייב תשלומי ארבעה תשלומי כפל!! אז חצי מיליון היה נהפך למיליון... אבל זה עוד כלו
מדובר בסכומים אגדיים!!! שלא היית יכול לעמוד בהם והיית נמכר בגנבתך בתור עבד  (את כולם מוטל מכר הלאה...)וחמשה 

ל'ס... עברי... את כל זה חסכת ברגע שהגעת לכאן והודית ונפטרת מתשלומי הקנס!!! אתה חייב להחזיר רק את הקרן... תכ
הבית דין נכנס לתמונה... והם קיבלו בזרועות פתוחות את מוטל... ולאט לאט החזירו את כל הגניבות בצורה מכובדת... חלק 
מהגניבות הם החזירו "בגניבה..." באופן שהבעלים לא ידע אפילו שהחזירו... (אבל לא תמיד אפשר... עיין סוף ב"ק...) וב"ה 

רוקן!!! כמעט כל הגניבות הוחזרו לבעליהן!! מה שנשאר בעין חזר בעין... ומה שהשתנה תוך חצי שנה מחסן הגניבות הת
שולם בדמיו וכו'... אבל!!!! הייתה גזילה אחת ויחידה שהיא עדיין נשארה ללא מוצא!!! מה קרה?? אחד מהנגנבים של 

בים אין אפליות!!! אם אפשר לגנוב מוטל גנב... היה לא פחות ולא יותר: גר הצדק אברהם בן אברהם!!! מה יש?? אצל גנ
מיהודי מקורי... אפשר גם לגנוב מגר... ומוטל גזל מאותו גר סכום של עשרים אלף שקל!!! דא עקא... שחודשיים לפני 

לישיבה של מעלה... הופה!!!! הרי לגר אין יורשים... וממילא אין למי להחזיר... רק שמוטל חזר בתשובה... גר הצדק נפטר והתבקש 
??? יש בתורה מצוה מיוחדת!!! אחד מכ"ד מתנות כהונה זה גזל הגר!! מי שגזל גר ובא להשיב את הגזילה לאחר פטירתו של הגר... מה

הוא צריך לתת אותה לכהני משמר!!!! וזה הסיפור שלנו... יש לציין שזה מתנת כהונה יחסית נדירה ולכן היא מצווה חביבה מאוד... 
את כל המשמרה והודיע להם: יש לי הפתעה מיוחדת בשבילכם!!! יש פה בעל תשובה שגזל גר וכבר לפני בתחילת השבוע הגזבר כינס 

המשמרה  -זה לכהנים... אבל עיכבתי אותו!!!! אמרתי לו תחכה... תחכה למשמרה הזו כמה חודשים הוא הגיע אלי ורצה לשלם את
המשמרה!!!! שכל אחד יקבל!!! וצריך שכל אחד יקבל שווה פרוטה!!! שלכם... ולמה??? כי בשביל להחזיר את גזל הגר צריך לתת לכל 

והסכום שהוא גזל מהגר... הוא באמת סכום גדול... אבל כשהסכום הזה מתחלק בין משמרה שלימה זה יוצא פחות משווה פרוטה לכל 
שביל שכל אחד יקבל שווה פרוטה... ולכן אחד... אז אי אפשר!!! הוא לא יוצא ידי חובה בזה! הוא צריך להוסיף סכום מסוים משלו... ב

אמרתי לו לחכות עד המשמרה שלכם... שהיא המשמרה הכי קטנה... שיש בה הכי פחות כהנים... כדי שהוא יצטרך להוסיף הכי פחות... אי 
בל לפי מנין בני לכך!! בעזה"ש ביום שלישי בערב... כולם מוזמנים לאחר חצות הלילה למעמד חלוקת פרוטה דגזל הגר!!! כל אחד יק

ביתו... (יש לחקור: מאיזה גיל..?) ואכן יורם ישב שם... דמעות של התרגשות זלגו מעיניו... כן... ברגעים אלו הוא מחזיר את הגזילה 
 האחרונה שלו... ארחץ בניקיון כפי!!!! בניקיון כפיים ורק אז ואסובבה את מזבחך ה'... אל תתפלא אם תראה אותו בשמחת בית השואבה

החסידים ואנשי מעשה... הם אמנם יגידו: אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו... ואילו הוא יאמר: ומפזז ומכרכר יחד עם 
אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו... אבל כולם ביחד יסיימו ויאמרו: אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו...   

  ברוכים הבאים לימי הרחמים והסליחות!!!!

 בקרוב ממש



 

  

מה התנאי הבסיסי לאמירת תוכחה  
 שמתקבלת???

בלי להיכנס לפוליטיקה... רק בתור דוגמא למסר  
חשוב... מישהו שאל אותי שאלה מרתקת: איך 
אותם אלו שנמצאים שם בממשלה... איך הם לא 
מתביישים?? הרי זה לא סוד שכל המהלך שלהם 
הוא מזויף מתוכו... וזועק מזה תאוות שלטון וריכוז 

המידות רעות ביחד... אז איך הם לא של כל 
מתביישים בזיוף הזה?? בשלמא אנחנו. הרי גם 
אנחנו חיים בזיוף... גם אנחנו חיים ברמאות 
עצמית... אבל לכל הפחות אין מי שיטיח בנו את 
האמת הזו בפרצוף (סו"ס אנחנו לא לומדים 
מוסר..) אבל שם הרי כן כל היום מטיחים את 

... שם כל אחד אומר לשני האמת בפרצוף אחד בשני
 את כל האמת בפנים... אז איך הם לא מסמיקים?? 

זו שאלה מעניינת... ואני חושב שהתשובה כתובה 
"וידרכו את בהפטרה של תשעה באב... יש שם פסוק: 

כי מרעה אל רעה יצאו ואותי  לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ

בפסוק  מה כתובשמת לב האם  "!!!לא ידעו נאום ה'
אתה יכול להסביר לי טייטש מה כתוב  הזה??

 אז בקצרה ממש:בפסוק הזה?? 

מה ההבדל בין אמת  אמונה!!יש ---ו אמתיש 
 לאמונה??

יענקל וליבל שני הגנבים המיתולגיים  תשמע סיפור:
... יה ביניהם סטטוס קוולה עוד היתחשל העיירה. ב

ום אני לא מסגיר אותך ואתה לא מלשין עלי... אבל י
 גנבות יותר כנראה אחד זה התפוצץ... לליבל היו

מידי מוצלחות ויענקל לא 'עמד בקנאה...' הגיע יום 
פגש את ליבל בבית הכנסת יענקל  פקודה...

כמו  והתחיל להמטיר עליו תוכחות אש וגפרית
איך אתה לא מפחד  ... ליבל...גדולי המגידים

רואה דין ויש דיין... והקב"ה  תדע לך שיש לגנטב???
 וותר... הוא לא יו את המעשים

בדבריו של  אמת כעת שואל אותך: האם יש ואני
תוכחה ב כל משפט שאמת!! שזה ברור?? יענקל גנב

 אמונה?אמת לאמיתה!!! אבל  קל גנב היהשל יענ
האם יש לו נאמנות  האם הדברים שלו הם אמונה??

(כאן אמונה הכוונה לנאמנות ולעמידה מאחורי לאמת הזו? 

כולנו מבינים שיענקל  לא!! ממש לא אמונה!!  ת)האמ
האיש ישר באדם שאכפת לו שיש לא באמת באמת 

... הוא בסה"כ רוצה לומר לליבל... תן גנבות ועוולות
לי לגנוב לבד... תפסיק לקחת לי את הקליינטים... 

תהיה סוכן הגנבות שלי... לא של גנבים אחרים...  
מת יכולה הא אמונה!!!--ל אמתזה ההבדל בין 

והנאמנות  האמונהלהיאמר... השאלה היא מה 
שעומדת מאחוריה... האמונה היא האמת שעומדת 

שהאמת היא ללא אמונה...  מאחורי האמת... וברגע
בעצמה נהפכת להיות שקר אחד גדול...  האמת

תסכים איתי שהתוכחת אמת הזו שיענקל הוכיח 
את ליבל הגנב... זה בסה"כ היה רגעי השיא של 

 המדופלם... קר של יענקל!!! לא רק שהוא הגנבהש
הוא גם יודע להטיף מוסר לאחרים שלא אלא 

 יגנבו... 

"וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא זה הפשט: 
לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואותי לא 

גם בזמן בית ראשון היו מוכיחים...  ידעו נאום ה'"!!!

יח את האמת היו אנשים שידעו להטיף מוסר ולהט
כמות שהיא... איך כתוב בחז"ל: "גם בשעת כשלונה 
של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה.." היו 
אנשים שידעו להטיח את האמת!!! נו... אז למה כתוב 

למה זה נקרא "?? שקר'וידרכו את לשונם קשתם 
 אתה יודע למה?  שקר??

לא מספיק שאתה אומר  כי לא לאמונה גברו בארץ"!!!
מונה והנאמנות מאחורי אמת... השאלה מה האאת ה

 האמת הזו...

 ברגע שיענקל גנב צועק על מוטל גנב תפסיק לגנוב...
זה וידרכו את  הוא אמנם אומר את האמת.. אבל

 לא לאמונה גברו בארץ...כי!!! כי  דבר שקר"לשונם 
הסיבה שיענקל מוכיח את מוטל שיפסיק לגנוב זה 

אלא מאי??? כי  לא ממקום של נאמנות לאמת...
יענקל בסה"כ רוצה שמוטל גנב  מרעה אל רעה יצאו...

יערוק מרעה אל רעה... במקום שיהיה הגנב של 
קלמן... שיהיה הגנב שלי... כי מרעה אל רעה יצאו!!! 
כל האמת שהם מטיחים אחד בשני זה לא בשביל 
חתירה אל האמת... אלא בשביל להחליף שקר אחד 

ה... אז גם כשאומרים את בשקר השני... כשזו המטר
 גדול מזה!!!! וזיוף אין לך שקר -האמת הכי טהורה

מיותר לציין שהדוגמא הכי מוחשית שמתגלית לנגד 
עינינו בנושא הזה זה הפוליטיקה המדינית כיום כאן 

קח תלמיד ישיבת נובהרדוק אם ניבמדינת הציונים... 
ונכניס אותו למליאת הכנסת  היישר מערבות רוסיה

הרי מה תרגש מאוד... הוא ממש ירגיש בבית... הוא י
 זה שיטת נובהרדוק???

זה לתבוע אמת וכינות בלתי מתפשרת!!! נבירה 
ה הכי קטנה ומיד למעמקי הנפש ולזהות כל נגיע

 לשרש אותה ולזרוק בה מרה ולנזוף בה ללא רחם...
 כל יום זה... זה בדיוק מה שעושים ...ואם תשים לב

שים שם מהבוקר עד הלילה?? הרי מה שעובכנסת... 
פלים עליו כל אחד שיוזם איזה משהו מיד כולם מתנ

מזהים את המידות רעות שלו... ו בשפתיים דולקות...
את האינטרס האישי שלו... ואת התאוות שלטון 

 (והרי זה גם נכון... אז בכלל...)שהוא רוצה להרויח מזה... 
וא ממש ירגיש בבית!!! הו ישב שם אותו נובהרדוקר

וגועש  ירגיש שהוא נמצא באמצע סדר מוסר מרירי
שלא מוותר ולא נובהרדוק מ הסבא נוסח ורועש

מידות רעות שיש בכל ומזהה את ה מטייח שום נגיעה
 יש לך טעות קטנה... אבל לא נובהרדוקר!!נטית לב... 

אבל ... נגיעה שליליתבכנסת מזהים מיד כל נכון ש
ק... היית עסוק אתה שם בנובהרדו יחי ההבדל הקטן:

 של עצמך...בלחפש את הנגיעות ואת המידות רעות 
כל אחד עסוק בלמצא את  בכנסת אבל כאן??? כאן

  יחי ההבדל הפצפון!!!   המידות רעות של החבר שלו!!!

-בנובהרדוק כל אחד היה עסוק לצאת מרעה ל
טובה... יש לי נגיעות... יש לי אגו... ואני רוצה לצאת 

ממנו.. להפסיק להיות רע ולהתחיל  ממנו... להתרומם
להיות טוב... אבל בכנסת?? זה "מרעה אל רעה 

כל אחד  רעה ברעה...יצאו"!! כל אחד עסוק בלהחליף 
המידות רעות שלו יותר חזקות  עסוק בלהסביר כמה

 של חבר שלו...   מהמידות רעות ומומלצות

זו הסיבה ששם בכנסת... גם כשאחד מטיח את 
ום בושה לאחד מהשני... למה??? האמת בשני אין ש

באותות  ד מישהו מהאופוזיציה ומוכיחכשעומכי 

ומופתים כמה זה מהקואליציה הוא אגואיסט 
ואינטרסנט שחושב רק על עצמו ומוכן לשגע מדינה 

 הוא אומר דבריל תאוות שלטון... שלימה בשבי
היה אמור להחליף  שניה מצד האמתאמת!!! ו
 צבעים... 

יש עוד משהו... יש  מאמתוץ שח אל תשכח אבל!!!
ובדיוק כמו שכולם יודעים את האמת...  אמונה...גם 

ככה כולם יודעים שאותו אחד שרוממות טובת 
הכלל בגרונו... הוא בסה"כ אינטרסנט ואגואיסט לא 

מרעה  כ רוצה שיצאופחות גדול... והוא בסה"
 רעה... למה בחרתם באגואיסט הזה?? תבחרו בי...ל

זה הרי ברור שזו ו(... ט יותר מוצלח ממנואני אגואיס

אם ככה...  )הטענה שלו!! ואף אחד לא חושב לרגע אחרת...
אין שום סיבה שהאמת המוטחת שם תזיז 

  ...אמונהלמישהו... כי אין בה טיפת 

--- 

עד כאן פוליטיקה... תכל'ס... כלפי מה הדברים 
 אמורים???

לנו  אין כולם יודעים את האמת!!! האמת נאמרת!!
מצוקה של חוסר מידע!! זה לא שאנחנו סומים 
 באפילה ואין מי שיגיד לנו מה האמת ומה רצון ה'...

והוא עושה את  יש תמיד מי שדואג לומר את האמת
זה בקול רם... ולמרות זאת!!! למרות שהאמת 

וברוב המקרים  היות נשמעת בצורה הכי מפורשת...
כלל לא אז למייעשה היא ב באמונההיא לא נאמרת 

 לדוגמא: נתחילנשמעת... היא עוברת לידינו... 
מחבר טוב שלי ירא שמים ועובד ה' מופלג 
שמשתייך למגזר חסידי מסוים... שזמן תפילה 

האם כשחבר  אצלם זה... זה לא החלק ה"חזק..."
לא  שלי יעלה לשמים הוא יוכל לתרץ את עצמו

 לכאורה לא!!ידעתי שיש כזה דבר זמן תפילה?? 
איזה שני  כזה לא?? כי ה' הצמיד לכל חסידולמה 

ליטאים שנושפים לו בעורף עם משנה ברורה פתוח 
ועושים לו נו נו... כתוב בפירוש במ"ב שצריך 

(וזה יותר חשוב בפסוד"ז וברכות להספיק זמן תפילה 
ק"ש... כלומר: מי שקם כמה דקות לפני סו"ז תפילה צריך 

  להתפלל מיד שמו"ע העיקר להספיק)

חסיד יעמוד ויטען: לא ה חבר שלי זהו שכן!!! אז
ידעתי!!! לא ידעתי שיש כזה דבר שנקרא סוף זמן 

 תפילה... והטענה שלו תתקבל!!!! 

כי נכון שאדון אז נדברו ציטט  אתה יודע למה??
מהמשנה ברורה שצריך להספיק זמן תפילה... אבל 
סו"ס אדון אז נדברו הוא ליטאי... וכשהוא עושה לי 

אם יש לך חושים  .. צריך להספיק זמן תפילה...נו נו.
 איזה יש פה עדינים ותקשיב טוב טוב למנגינה...

!!! הנה... אתם החסידים... קנטרנית נימה מגזרית
הלכה כמו תפסיקו כבר... תתחילו להקפיד על 

הנימה... אז זו הנימה?? ברגע שזו שנכון  הליטאים... 
לחבר שלי במילים אחרות: אני אף פעם לא פניתי 

החסיד ואמרתי לו בכנות: תקשיב... רצון ה' להקפיד 
על זמן תפילה!!!! אף פעם לא העברתי לו כזה 

אני מגיע  מרעה אל רעה יצאו...?? כן רק מהמסר... 
 אליו עם המצע של המפלגה שלי ואני אומר לו:

הנה... למפלגה שלי יש טעות אחת פחות מהמפלגה 
א שחבר שלי ברגע שזו הנימה מה הפלשלך... 
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אני אני מוותר...  החסיד עושה לי עם הראש נו נו...
מעדיף להישאר עם הטעויות של החסידים מאשר 

 לבחור במחדלים של הליטאים... 

חבר  ועל אותו משקל בכיוון השני: ברגע שמגיע
על שלל  חסיד ומתחיל להוכיח אותיה שלי

שמתי לב שאני בכלל  מחדלים שיש במגזר שלי...
אותו!!! במקום לשמוע את האמת לא שומע 

ולהתמודד איתה!! אני מיד מזהה את הנימה 
אדם כעת עסוק  המגזרית שיש כאן... שהבן

בלהוכיח שמ"רעה אל רעה יצאו..." הוא מנסה 
להוציא אותי מרעה לרעה... הוא רוצה שאני 
אחליף מחדל במחדל... אם זה הנושא... אז 

ת ולקבל א להתקשיב לגופו של ענייןבמקום 
... אני מיד עסוק בלהסביר האמת ממי שאמרה

לו... שזה בסדר... עדיף לי הטעויות של הליטאים 
מהמחדלים החסידיים...  זאת אומרת: קח 
 בחשבון שכולם יודעים הכל!! האמת נאמרת!!!

החסיד נושף  יש מי שדואג לומר אותה!!! ותמיד
שהוא לא  לליטאי בעורף ומקניט אותו במה

בעורף ואומר לו  נושף לחסיד בסדר... והליטאי
בדיוק מה הוא צריך לתקן... כך שאין הפתעות!! 
אנחנו יודעים הכל... ולמרות זאת בשורה 

אנחנו לא  יתכן שלמרבה ההפתעה התחתונה
ברגע  למה??? כי באמת מודעים לטעויות שלנו!

ברגע שמרעה אל רעה  שלא באמונה גברו בארץ....
האזניים יצאו ואותי לא ידעו נאום ה' אז 

 נאטמות!!! 

זה בדיוק כמו בכנסת שהכל מונח שם על 
השלחן!! כל הרפש והטיט... כל הנגיעות... כל 
המידות רעות... ובן אדם שפוי היה ממזמן אמור 
להקיא את עצמו משם... אבל ברגע שהאמת שם 
היא ללא אמונה... האמת שם נאמרת רק בתור 

בות הקנטה והוכחה עד כמה הטעויות שלי יותר טו
משלך... אז האמת עוברת לצידם והם פשוט לא 

 פוגשים אותה!!!

---   

על פי זה תורצה לי שאלה בסיסית שתמיד אגב: 
 התקשיתי בה: 

הרי בית המקדש הראשון נחרב על עבודה זרה 
גילוי עריות ושפיכות דמים!!! מדובר בעבירות הכי 
חמורות בתורה! אם ככה: איפה כולם נעלמו?? 

י שמים וכל הצדיקים... הרי אתם איפה כל הירא
רואים בעיניים שלכם יהודים שעושים את 
העוולות הכי נוראות בעולם... ואתם שותקים? 
מה... ירמיהו הנביא היה האדם היחיד בעולם 
שהבין שיש פה בעיה שצריך לצעוק גיוואלד?? וכי 
חוץ מירמיהו הנביא אף אחד לא הבין שיש פה 

וכיח את עם חטאים שצריך לשרש אותם ולה
 ישראל??

מה התשובה??? הנה... ירמיהו הנביא בעצמו אומר 
 את התשובה: 

אדרבה... זה ברור שכולם ידעו את האמת!!! 
תסמוך על הביקורתיות והחוסר פרגון של אנשים 

על כמה הוא  שהם דואגים כל אחד להזכיר לשני
אבל ברגע שהאמת נאמרת לא  לא בסדר...

ממקום של  ממקום של נאמנות לאמת אלא

ביקורת... ממקום של הנה... תפסתי אותך על עוד 
העברתי לך את  והנה ...שאני פחות גרוע ממך טעות

הכדור... ברגע שזה ככה... אז אל תתפלא אם יהיה 
עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים וכולם ידעו את 

זה לא בסדר ותכל'ס שום דבר המרה עד כמה  האמת
מה טענת לי..?? שאני פגום  לא יזוז... למה??? כי

כל כולך גילוי  בעבודה זרה!!! אה... ואתה?? אתה
נכון... אתה אומר שיש בי פגם של גילוי עריות... 

עריות... מי שמדבר... אתה?? יש לך דם על הידיים... 
שמת לב?? כל   שפיכות דמים...כולך אלימות.. כולך 

 אחד הטיח את האמת בשני... ותכל'ס... היות ולא
לאמונה גברו בארץ... כל אחד עסוק בלהוציא את 

... אז בשורה התחתונה לא החוצה השפן של השני
לא היתה פה  היתה פה תוכחה שהצליחה לפעול!!!

 אמת שנשמעה באמת!!

היה  רק איזה ירמיהו הנביא אחד... שהואהיה ממילא 
ול כל אינטרס... כנראה שהוא לא באמת באמת נט

קהילה שום  בלתרץ היה עסוק הוא לא ייצג אף אחד...
והוא לא ייצג שום ציבור... וכשהוא הוכיח את עם 
ישראל... זו היתה תוכחה לשם תוכחה!!! רבותי: זה 

בנקודה הזו ירמיהו באמת מנוגד לרצון ה'!! נקודה!! ו
 מה שירמיהו הוכיחאת  זאת אומרת: היה יחיד!!!

יה אצל ירמיהו זה ה... רק גם בלעדיו כולם ידעו להגיד
זה היה נבואה מאת ה'!! ולא  תוכחה לגופו של עניין...

 פרץ של הטחת דברים אחד כלפי השני...

 תכל'ס... כלפי מה הדברים אמורים??

הגיע הזמן שנצא מהקופסא... שנמצא מהבועה 
ל אחד יסתכל לגופו של עניין מה רצון המגזרית... וכ

 ה'!!! מה השם רוצה ממני!!! מה אלוקים רוצה ממני!!!
אני מאוד אוהב להשתמש במונח הטהור הזה: מה 
רצון השם!!!! כשאני מגיע לשאול משהו... להסתפק 
באיזשהו ספק בסוגיות של "בכל דרכיך דעהו..." אני 

 משתמש בשאלה: מה רצון השם!!!! 

תנסה להתחיל להשתמש במשפט הזה... ותחשוב 
עליו... אתה תבין על מה אני מדבר... אני מזיז לצד את 

המושגים... יש אחד ויחיד שקוראים לו רבש"ע!!!  כל
 ואני בסה"כ מבקש לדעת מה רצונו!!! זה הכל!! 

אני לא מחפש לברר האם זה מספיק ישיביש... והאם 
זה מתאים לציבור החרדי... והאם זה מקובל או לא 
מקובל?? לא מעניין אותי כלום.. יש בורא עולם!!! הוא 

יל לברר מה הוא רוצה ממני משהו!! ואני פה בשב
דורש ממני!!! זה הכל!! כשמחדדים את זה... השאלה 
מקבלת מימד הרבה יותר טהור... אני אתן לך דוגמא: 
תקופת הקורונה כידוע הזמינה כל מיני ויכוחים 

היה לי חבר שכל הזמן  שכמובן תורגמו לרוח מגזרית...
"ירד עלי" שאני לובש מסיכה... בשלב מסוים לקחתי 

. הורדתי את המסיכה ואמרתי לו: אותו לצד..
בגלל שאני  מסיכהשאני לובש  נדמה לך תקשיב...

 שזו הקולקציה החדשה שלהם...  שייך למגזר מסוים?

אז זהו שלא!!! כמו יונה הנביא בשעתו אני מודיע לך 
עברי אנוכי!!! ואת ה' אלוקי השמים ומוסר מודעא... 

י אני הולך עם מסיכה כי לפוהסיבה ש אני ירא!!
לי המסקנה שלי שזה  הנתונים היבשים האישיים שיש

אדרבה... אני מעוניין להציג בפניך !!! ממני רצון השם
תשכנע את המפה האישית שלי... תקרא את המפה ו

אותי שרצון ה' אחרת!! ואני הרגע מוריד את 
המסיכה... הסברתי לו שיש לי רב שתמיד אני שואל 

שצריך הורה לי  הרב שלי ועל אפי ועל חמתי אותו...
(מה אתה רוצה שאני אעשה?  להקפיד על כל ההוראות...

וחוץ  שאני אחליף רב? ולמה?? בגלל שחם לי עם המסיכה?)
מזה אני פוגש אנשים בקבוצת סיכון... אמרתי לו: 
 בבקשה... הרי שלך לפניך.. אלו הם הנתונים שלי!!!
כעת אני מתחנן לפניך: תוכיח לי שהשם רוצה 

אחר... תוכיח לי שה' רוצה שאני אוריד ממני משהו 
 את המסיכה...

והוא הבין אותי לגמרי  פתאום הוא הבין אותי...
קלט  פשוט הוא והוא הפסיק לצחוק עלי...

שמאחורי המסיכה המגזרית שלי... מסתתר יהודי 
וגם לי ארך  שבסה"כ רוצה לעשות רצון השם!!

הרבה זמן עד שהפסקתי לצחוק עליו... כי הבנתי 
מאחורי השמונה בגדים שלו מסתתר יהודי ש

בסה"כ לעשות רצון ה'... והנתונים שלו שרוצה 
והרב שממנו הוא מקבל ככה יצא לו שזה רצון ה'... 
כמתרגלים להיצמד לרצון השם!!! הכל נשמע 
אחרת... גם התוכחה נשמעת אחרת... כשאתה 
נושם נשימה עמוקה ומגיע להעיר למישהו... אם 

ה רצון ה', ואתה גם אומר לו שכך אתה מבין שכך ז
וכך רצון השם!!! זה נשמע אחרת לגמרי... תחשוב 

 על זה... 

--- 

 כל פעם שמתעוררת התלבטות וספק והכי הכי:
בסוגיות של "בכל דרכיך דעהו..." אתה רוצה לעזור 
לעצמך להעמיד את שני הצדדים... לחשב הפסד 

 ד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה...???מצוה כנג

אני ממליץ לך לקלף את כל הססמאות... אל תציג 
את השאלה בצורה של "האם זה מתאים לבן 
תורה"? והאם זה "צורה של יהודי..." והאם קבלנו 
מרבותינו לעשות כך וכך... עזוב מילים גבוהות... 
לפני הכל... דבר ראשון תעמיד את הדברים כמות 
שהם על השלחן!!!! הנה זו המפה... אלו הם 

ונים... ומעתה: איפה הרבש"ע פה בסיפור?? הנת
הרי הרבש"ע נמצא כאן!! הוא העמיד בפנינו את 
הנתונים האלו... ואם ככה הוא רוצה משהו!! ואני 

 בסה"כ רוצה לדעת מה ה' רוצה פה בסיפור הזה...

כשאתה מציג את הדברים בצורה פשוטה: שיש פה 
בורא עולם ואני בסה"כ רוצה לדעת מה הוא 

הדברים מתחדדים הרבה יותר והרבה  רוצה...
 שאלות פתאום לא מתחילות... דוק ותשכח... 
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  מעשה שהיה במשחק השחמט....

ומישהו שם  (מה שנקרא קיט... נופש...)היה זה בבין הזמנים לפני כה שנים.. הייתי בדאצ'ע... 
הציע לי בא נשחק שחמט... התביישתי לומר לו שאני לא כ"כ חזק בשחמט... טוב... 

א עשה הוא הסכמתי... התיישבנו והתחלנו לשחק... הוא... שיהיה בריא... לפני כל צעד שהו
ישב וחשב וחשב במשך דקות ארוכות... אבל אני?? אני הרי 'גאון'... אני לא צריך הרבה 

ואני הזזתי פה הזזתי שם... וכצפוי מהר מאוד הוא אכל לי את  ) (כי לא היה לי מה...לחשוב 
הכל... עשה ממני קירקס... כמעט ולא השאיר ממני שריד ופליט... נשארתי אחד מעיר 

משפחה... היה ברור שהוא הולך לנצח אותי בגדול... בשלב מסוים לא יכולתי ושנים מ
לסבול את ההפסד הצורב... והתחלתי לרקום תוכנית... יש לציין שהיה לי שקט תעשייתי 
מבורך כי כאמור... הוא היה כל כולו מכונס במחשבות מה הצעד הבא שהוא הולך לעשות... 

 ות בשקט..  ולי... היה לי את הזמן לחפור מנהר

ואז לאט לאט... בשקט וביסודיות... הכנסתי את כף ידי מתחת ללוח של המשחק... הכנסתי 
 והכנסתי.. 

ו... ואז טראח!!!!!!!! בבת אחת העפתי את כל המשחק באויר... הכל התעופף לכל עבר... 
המלך התעופף לפה... והמלכה לשם... והחיילים הגיעו עד התקרה... וסוס אחד נתקע 

וילון... חבר שלי היה הההההמום... הוא לא הבין מאיפה זה נחת עליו!!!! מה... מה קרה ב
פה??? הוא התאבן במשך דקה ארוכה ולא הבין מה... מה... איך זה קרה?? איך הכל פתאום 

הההלו... הההלו... תתעורר... זהו... המשחק נגמר...  טלטלתי וניערתי אותו ואמרתי לו:עף??  
ים... חשבת שתנצח אותי?? חשבת שאתה תוכל לעשות לי וידוא הריגה...?? חלומות נעימ

זהו!! יש גבול!!! הכל התעופף... עד כאן הסיפור... בניחוח בין הזמנים... אבל לסיפור הזה 
שגם אחרי שחבר שלי כבר קלט מה עוללתי לו  --היה המשך שמאוד החכים אותי... והוא
ונס בתוך עצמו... הוא עדיין חושב מחשבות... שאלתי פה... שמתי לב שהוא עדיין נשאר מכ

אותו: מה... מה אתה חושב עכשיו?? הוא צחק ואמר לי: תבין... אני עדיין שמה... בתוך 
משחק... תבין אותי: אתה תלשת אותי באמצע המהלך... הייתי באמצע!!! באמצע 

תהיה בריא... המחשבות הקדחתניות... מה הצעד הבא שאני הולך לעשות... אז אתה ש
העפת לי בבת אחת את הכל... אבל אני??? אני עדיין שמה... בתוך המשחק המנוח... יהי 

 זכרו ברוך

--- 

הסיפור הזה הוא משל מאוד טוב!!!!! אני משתמש עם המשל הזה לכל מיני דברים 
 בעבודת ה'... 

עולם הזה כמו ערב יום הדין... אנחנו נמצאים ב אבל זה הכי אקטואלי לימי חודש אלול...
בתוך משחק שחמט... לכל אחד יש לו את המשבצת שלו בחיים... כל אחד ממוקם 
באיזושהי משבצת!!! יש אחד שנמצא במשבצת ההצלחה... הוא מרגיש כמו מלך... הוא 
שולט... הוא יכול לזוז לאיפה שהוא רוצה ולבלוע את מי שהוא רוצה... ויש אחד שנמצא 

וכלת אותו... והוא מפחד מהצל של עצמו... בקיצור: לכל במשבצת השפלות... החברה א
אחד יש המשבצת שלו... את הגורל שלו בחיים... שזה מה שיש... והמכנה המשותף בין 
כולם שכל אחד יושב במשבצת שלו ובונה מהלכים בחיים... מה הצעד הבא שלי... לזה 

??? ואילו זה שנמצא שמרגיש מלך יש לו את המהלכים שלו... מה היעד הבא שלי לכבוש
בשפל... גם לו יש מהלכים נוגים משלו... איך אני שורד?? והאם יש לי בכלל סיכוי יום אחד 
לשקם את עצמי...  בקיצור: משחק השחמט לכל דבר... כל השחקנים בעולם הזה טרודים 

ואז בחיי היום יום... טרודים בדאגת המחר... מה יהיה... מה הצעדים הבאים שלי בחיים...  
 ואז אתה יודע מה קורה??? בבת אחת מגיע ראש השנה!!!!

המשחק שחמט בבת אחת מתעופף... כל השחקנים מתעופפים לכל עבר!!!!!!!! הקרקע  
נשמטת מתחת הרגליים... ומכאן ואילך אין שום ביטוח... המלך האמיתי מגיע והוא לבדו 

ואין לאף אחד הבטחה באיזו נשגב ביום ההוא... הוא לבדו יושב ובונה את השחמט מחדש 
משבצת הוא יהיה בשנה הבאה... "בראש השנה יכתבון וביום צור כיפור יחתמון מי יחיה 
ומי ימות מי ינוח ומי ינוע... שום דבר לא בטוח!!! מי שהיה אתמול במשבצת של מלך... 
. פתאום יכול למצא את עצמו עבד... מי שחשב שהוא אפס... פתאום מוצא את עצמו מלך..

ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם... אין שום ביטוח... אף אחד לא נשאר בטוח 
 בחזקתו... 

---- 

בשנה וחצי האחרונים ה' הראה לנו את זה בצורה ממש מוחשית כפי שמתנבא 
ככהן,  -הנביא ישעיה: הנה ה' בוקק הארץ ובולקה... והפיץ יושביה, והיה כעם

 כאשר נושה בו...  -כמוכר, כמלווה -ונהכגברתה, כק -כאדוניו, כשפחה -כעבד

פתאום זו שלא מצאה עבודה, וחברתה שהייתה מסודרת עד כה, לפתע שניהם 
חתמו אבטלה, זה שחלם להגיע לישיבה החשובה וזה ש'נתקע' בישיבה פשוטה, 

גר קרוב להורים וזה שניהם לפתע מצאו את עצמם לומדים במרחב הקולי... זה ש
... שניהם פתאום מצאו את עצמם במרחק שווה... שניהם יהש'זרוק' בערי הפריפרי

לא יכולים להתקרב לבית של ההורים... ה' נתן לנו מדגם קטן... אבל החכם מבין 
 שזה רק מדגם...

!! ברגע שנשגב ה' לבדו הקבועה שמתחדשת מידי שנה כי זו המציאות
לול ביום ההוא... ברגע שה' דופק על השלחן פתאום הוא עושה חישוב מס

 וזה מה שקורה מידי שנה בראש השנה!!!מחדש... 

בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים... וכל אחד בבית האסורים הפרטי 
שלו שבטוח שמכאן אין נקודת מוצא... הרי בשביל זה יש לנו את הימים 
הנוראים, פשוט להאמין בה'!!!! להאמין שהמלך הקדוש לוקח את 

י המשחק משתנים... וכמו מי שמתרווח המושכות וכעת הכל פתוח... כלל
על כסאו שידע לו ששום דבר לא מובן מאליו... ככה מי שהתרגל לתנאי 

 מצוקה שידע שה' בבת אחת מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם... 

---- 

אבל דא עקא!!!! שמרוב שאנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך המשחק... 
דים הבאים... מה קורה מרוב שאנחנו באמצע לחשבן מה הולך להיות הצע

כמו שחבר שלי שיהיה בריא... גם אחרי  מה שקרה לחבר שלי...לנו?? 
וגם אחרי שהוא קלט שהמשחק היה ואיננו.. שהעפתי לו את המשחק... 

המחשבות שלו עדיין רצו  משחק...תוך הוא עדיין נשאר שמה... באבל 
ההההלו...  בשטף של המהלך... מה אני עושה ומאיזה כיוון אני מגיע...

  אויס!! נגמר!! המשחק התעופף... חישוב מסלול מחדש...

קולו של אותו דבר כאן: מרוב שאנחנו נמצאים עמוק בחיים... אז גם כש
אוטוטו מגיע ראש השופר נשמע ברמה... ואנחנו לאט לאט קולטים ש

השנה... ואז כל המשחק מתעופף... עדיין הראש שלנו נמצא באמצע 
ות שלנו רצות קדימה ביום יום... מה עושים עם זה... והמחשב המשחק...

בינינו... יום לפני ראש השנה... איפה הראש שלנו  ואיך מסתדרים עם זה... 
ים ממשיכים הלאה... ואם יש אובדרפט... אז חיים!!!! החישטף הנמצא?? ב

... ואם אני חש מעצמי שאני כל יכול... אז הראש שלי נמצא באובדרפט
 צא בעשר צעדים קדימה מה אני יכול לעשות... הראש שלי נמ

ההההלו... צועק רבינו יונה!!!! תתעורר... המשחק חזר לאיפוס... נכון שעד 
ראש השנה המשחק עדיין בעיצומו... ולכל אחד יש את המשבצת שלו... 
אבל ברגע שתוקעים בשופר... הופה!!!! המשחק באותו רגע מתעופף... אף 

שבצת שלו... הכל פתוח... גם אם היית בשיא אחד לא מוחזק יותר במ
השפל אתה יכול בשנה הבאה להפתיע ולהגיע עד השמים... הכל פתוח... 

 הכל הכל...

--- 

 עקרונית המאמר הזה יותר מתאים לערב ראש השנה... 

 אבל לא!!!! זה לא נכון!!!!

כי גם עכשיו ובעיקר עכשיו ודווקא עכשיו... בתחילת חודש אלול... זה 
מן להתחיל לנקות את הראש מכל מיני טרדות שכל השנה הטרידו הז

אותנו... כן... יש טרדות... לכל אחד מאיתנו יש את המשבצת שבה הוא 
נמצא כעת... שהוא בהחלט מוטרד מה הולך להיות המהלכים הבאים 
שלו... אבל הוי... באמת... כל המהלכים האלו הם רלוונטיים רק עד ראש 

נה ואילך זה כבר לא נפקא מינה... המשחק מתחיל השנה...  מראש הש
מהתחלה...  אם אני אצליח להפנים את זה... אני אוכל למצא את עצמי 
הרבה יותר פנוי נפשית לחודש אלול שכל כולו אני לדודי ודודי לי... וזו 
המטרה של השופר... השופר מהדהד לנו בתוך האוזן... ההלו... יש לכם 

משחק... אין טעם כ"כ להשקיע במחשבות... אין שלושה שבועות לסיום ה
הרבה מה לתכנן... לא נותר לנו אלא להשקיע את עצמנו בחודש אלול זה 
במחשבות האמיתיות ביותר!! איך לחזור לאבא שבשמים... איך להתרצות 
לפניו... זה הדבר האמיתי היחיד שהוא לא משחק!!! מפי השמועה מקובל 

שחמט... אז כן... בסיומו של משחק ששלמה המלך המציא את משחק ה
השחמט... נענה שלמה המלך ואמר: סוף דבר הכל נשמע את האלוקים 
ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם!! חוץ מזה הכל המשחק... הכל 

 מתעופף ונמוג יום אחד..
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 צחיק ..... היהודי המארח סיפר לרב יצחק לוי  שבכפר קיימת קהילה של כמה עשרות והפעם משהו מ                   
 משפחות יהודיות. 'ומה המצב הרוחני של היהודים פה?' שאל הרב את היהודי. 'ברוך ה",                                               

אמר בליבו: אולי באמת הגעתי לעיירה כל כך נידחת, שאפילו אבל  מגיע. הרב התפלא לנוכח ההצהרה,. 
ל היצר הרע לא מגיע לפה...  היהודי סידר לרב מקום להתאכסן בו, אצל אחד מידידיו, וגם כאן התעניין הרב על 

 לה במניין, . 'ומה עם תפי–. 'כולם פה בסדר גמור,' אמר היהודי השני. 'לא גונבים, לא רוצחים, לא משקרים 
ה" יעזור...' הבין הרב שבקהילה השתרשה תפיסה מוטעית ולפיה מספיק  –לימוד תורה, גמילות חסדים?' שאל הרב.  לגבי מצוות 

להימנע מעבירות,  למחרת שלח הרב להודיע ליהודי המקום שמישהו מת במפתיע, והרב האורח מבקש שהם יגיעו ללוות את המת 
הגיעו לבית הכנסת, עמד הרב ליד ארון המתים העטוף בטלית, ופניו עצובות. איש לא ידע מיהו הנפטר,   כשהיהודים בדרכו האחרונה.

'רבותי היקרים', פתח הרב בהספדו, 'אנו מלווים היום למנוחות מישהו שלא דיבר בכל חייו לשון הרע. הוא לא נטל פרוטה שלא שייכת 
  .'  מעולם לא התלונן.ו לו 

 

ה אחת נגד שום אדם. והרב המשיך בקול לעיתים קיללו אותו, לפעמים אפילו הכו אותו, אבל מעולם,  לא שמענו מפיו אפילו מיל
בוכים: 'הנפטר שלנו הסתפק במועט. לא היה לו עניין במותרות. בכל חייו הוא לא אכל בשר ולא שתה יין. הוא לא בא בטענות לאף 

ד בבת אחת אחד וחי בפשטות מוחלטת.' אבל מי זה?' נשמעו קולות מתוך הקהל. 'מי האיש ומה שמו?' הרב נתן אות לשמשו, והוא הורי
. את הסדין מארון המתים. כל משתתפי הלוויה נרתעו בבהלה, אבל אחרי רגע הפכה הבהלה לכעס ולתדהמה. בתוך הארון שכב... 

אבל בכל זאת הוא נשאר סוס, ומדוע?  לא מספיק  -'כפי שאתם רואים,  הסוס לא משקר, לא גונב, מסתפק במועט ולא מתלונן  .
 לעשות מצוות, להתפלל, ללמוד תורה ולגמול חסד האחד עם השני'. –ם רעים, אלא צריך גם 'עֵשה טֹוב' להימנע מעבירות וממעשי

 הציבור שהיה שם הבינו את הלקח. הם ביקשו מהרב להישאר אצלם תקופה מסוימת, ולהדריך אותם כיצד להיות יהודים טובים.
 

 )העורך(מבהמה, אם הוא רק בוחר בדרך הנכונה.  הרבה יותר גבוהות הלאדם יש נשמה שיכולה 

בגיל זצ"ל  מנחם מנשהחכם  בהיות
תשע עשרה שנים נקרא להתייצב לצבא 

הטורקי, ובטרם כניסתו לבדיקות רפואיות שתה 
רור כמה כוסות של מי טבק כדי ליצ

על ריאתו ולהינצל מידם, דבר זה גרם  
לו להרוויח  כשנה של דחייה מהצבא , ורק 
בסביבות גיל העשרים, כשנה לפני פרוץ 

מלחמת העולם הראשונה, נלקח לצבא הטורקי. 
המצב בצבא היה קשה. חכם מנחם מנשה שמר 

ו את נפשו שלא להתגאל ח"ו 
שנאלץ  , ומפאת כך היו תקופות 

להסתפק בלחם יבש בלבד או לרעוב לגמרי 
 פשוטו כמשמעו.

עימו בצבא היו עוד חיילים יהודים שרבנו הפך 
להיות לרבם, את כישרון הדיבור שהיה לו 
מילדות, בצירוף ידיעותיו בתורה ניצל רבנו 
לזכות את הרבים, את כל זמנו הפנוי הקדיש 

זו הלכה,  ו עבור חיילים אלו 
 זקם ולעודדם להחזיק מעמד ולח

 ברוחניות ובגשמיות.

 סיפורים ידועים על נפלאותיו רבי עשרות
זצ"ל והיה מחולל ניסים בעזרתו יתברך  יפת אברהם

עד שהרופאים היו מרכינים ראשם מבושה מפניו. אחד 
מהם היה בפצוע מלחמה בת"א אשר הרופאים לא נתנו 

יפת היה  ביסיפר אותו אדם שרו ולו 
מגיע אליו כל אותה תקופה לבית החולים והיה לו יותר 
מאב ואם היה עושה למענו סיגופים ותעניות ופדיונות 

 עד שהקימו ממות לחיים 
 

שהיה קשה נשימה במשך  עוד הווה עובדא בתינוק בןו
קרוב לחודש והבדיקות לא העלו דבר הגיעו למצב 

 יפת,  ה אמו לרביתינוק כמעט נחנק רצשה
 נטל את התינוק  רבכדת מה לעשות לרפואתו ה

ות ספורות אחר יצא ובידו קהסתגר בחדר לד
 וטין.לחל 

ראיתי את רבי  תמיד
רץ ברחוב כדי  יצחק דוד

לעזור ליהודי, היה ממהר 
לקנות לאלמנה או יתומים 

מצרכים בסיסיים, כמו לחם 
וחלב, את ביתו נתן לבחור 
גלמוד, והוא הלך לדירה 

חרת, שם גידל בחדר קטן א
לא  , את שבעת ילדיו, 

היה צר לו המקום. 
 

ראש ישיבה חשוב ביקש 
לפטר אלמנה שעבדה 

במשרד הישיבה ועבודתה 
הפכה מיותרת, סיפרה לו כי 
ר' יצחק דוד גוטפארב אמר 

שאפחד מרבונו של  
עולם כמו שאני מפחד 

מאלמנה, והפיטורין בוטלו...
 

 דן מחברהרב   מספר
 שליט"א:

"פעם לאחר השיעור של 
מין זאב בנימורנו הרב 

זצ"ל ניגשתי אליו  חשין
ואמרתי לו חידוש על הפסוק 
'ועשית מעקה לגגך' (דברים 

'רהורי המעקה ר"ת  -כ"ח, ח')
 'עבירה. מ'שים ק'בירה ע

 

הרב זצ"ל שהיה מרעיש רבות  
על שמירת הקדושה, נהנה 

 מאוד מהחידוש.
 

לימים, מספר הרב הנ"ל, 
כששכב מורנו הרב זצ"ל 

, והנה בביה"ח, הלכתי לבקרו
איך שראני הרב זצ"ל, מיד 

, אמר, "אהה, 
 ..." וחייך.

ת כבוד בעד עדיף יותר לת
 כסף בעד כבוד... מאשרכסף 

 התייחס אל עצמך 
שהיית רוצה  כמו

 יתייחסו  שאחרים
 .אלייך

 , זצ"ל משה בן מכיר רבנו
מחבר הספר "סדר היום", שחי בתקופת האר"י 

 המדרש בתואר "הסגר". -הקדוש, כנה את בית
תלויה והיה מסביר: "התעלותו של בן ישיבה 

בין כותלי בית המדרש,  
 בארבע אמות של הלכה, 

 כשהוא מקדיש את כל ישותו ללימוד התורה 
 ולא מסיח את דעתו מתלמודו."

תורה לפני רב -יר ועני, באו לדיןיהודים, עש שני
בישראל. שמע הרב את הטענות שבפי כל אחד 

 ואחד מהם, ופסק שהעני צודק.
 

 דיני -התרעם העשיר וקרא: "וכי משום שבעל
מו?!".חייך הרב והשיב: "אכן, י, הצדק ע

-מדוע על –אחת -השאלה הזאת מטרידה אותי לא
 "...ם רוב מאזני הצדק נוטים -פי

יש המטביעים  
 צרותיהם  את

 
 המלמדיםויש 

 אותם לשחות

 כל הברכות והישועות                 העלון לברכת והצלחת 

 
 

פ״אתשה מנחם אב ׳כטשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:59 20:06 19:16 ם-י

 20:56 20:04 19:14ת״א

 20:59 20:07 19:17חיפה

 20:56 20:05 19:14ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "רהעניה סוע"



 

מורה פונה לאחד התלמידים: 
 "אמור לי שלוש חיות שחיות

 במדבר.
"" :" התלמיד משיב לה

"… 
 

**** 
"לא  :רק למורים משפט מוזרים

 רק שאתה 
 לא מגיע בזמן 

!!!" 
 

**** 
מורה: "דני, מהו העץ שאתה 

הכי אוהב?" דני: "אקליפטוס." 
מורה: "יפה, ואיך כותבים 

ם אקליפטוס?" דני: "בעצם
"... 

חברים הולכים ברחוב לפתע אחד מהם שם לב שחברו  שני
רואה שסוליית הסנדל שלו קרועה וגורר את הרגל ומסתכל 

ושואל אותו: " למה אתה הולך ככה היכנס לחנות וקנה לך 
סנדלים " משיב החבר: "אבל אין לי כסף" החבר אומר: " אז 

ילה למה לא אמרת? " אומר הראשון וממהר להוציא מהתיק חב
שקלים שקשורה בגומייה מראה לחברו  200של שטרות של 

 ואומר: "הנה זה בטח יעזור לך" 
 החבר בעל הסוליה הקרועה ומחייך באושר 

ולא מאמין למראה עיניו, בזמן שחברו מסיר את הגומייה 
 מהשטרות ומגיש לו אותה :

  " "
" ?

 שמואלביץ חיים הגאון רבי סיפר
מתמיד ובקי מופלג למד בישיבת  זצ"ל

 וולוז'ין. 
פעם אחת נשאלה שאלה. התשובה היתה 

, אך 
 למרות זאת הוא לא ידע אותה. 

 

מרוב צערו קם מהשולחן וברח. נכנס 
למקום סתר וישב שם שבע שנים כשהוא 
לומד בהתמדה עצומה, עד שהפך להיות 

 אחד מגדולי ישראל. 

, עד זצ"ל שלמה זלמן רבינוראות הוד, נגלו לעיתים בפני בני משפחתו של  מחזות
באחרית ימיה של חמותו הרבנית עליה  חכמתו ורוב צדקותו, בכבוד בני ביתו. היכן מגעת

השלום, שהיתה זקנה מופלגת באה בימים, ההליכה היתה קשה עליה ביותר, ולא היה 
  באפשרותה להשתתף בשמחות גם אצל בני משפחתה הקרובה.

 

כעך אחד ו ,שלמה, כשהיה משתתף בשמחות קרוביה,  רבי
עבור חמותו, הוא היה מוסיף לציין בפניה, "לקח" זה היה מברית פלוני, הכל שתרגיש ולו 

שלמה בוצע את החלה ומחלקה למסובים. סביב  רביליל שבת,  במעט טעם השמחה...
השולחן מסבות גם אשתו וגם חמותו האלמנה. הרב מקפיד לתת לאשתו ולחמותו פרוסת 

ולם לא נתן לאשתו לפני חמותו ולא לחמותו קודם מע !, החלה, 
 כך היה זהיר בכבודם של בריות, בחוכמה יתרה, בבינה עמוקה ובצדקות מופלגת. אשתו!

 ענתה לו אשתו ,האוכל היה טעים מאדששאמר לאשתו ,בעל אחד סיפר
לה חלוק יוקרתי כפי שביקשה  אקנהשהחלטתי  יום אחר רעב''. ''לא, אתה

חן בעיניה,  פעמים רבות. טרחתי, חיפשתי ואף מצאתי חלוק שלהערכתי ימצא
. אולם, לאחר שניות מספר, תוך  , כפי שציפיתי,  ובבואי הביתה

האם חילק ועד העובדים  ?כדי שהיא בוחנת אותו, הגיבה בשאלה: ''מה קרה
בידי,  חלוקים לעובדי המפעל?'' גם בפעם אחרת, כששבתי הביתה ופרחים

היא שאלה אותי: ''האם הרוכל הניצב בפינת הרחוב, לא איפשר לך להמשיך 
ת 'סיפור חייו', פניתי לרעיתו הבעל אים שסישתקנה פרחים?'' כ בדרכך עד

לומר, שכאשר הגבת לדבריו במילים 'אתה  ושאלתיה: האם יהיה זה נכון
לנוספת, ''לא, האוכל  רעב', אמרת זאת בעצם כדי שהוא ישוב ויאמר פעם

 . היא השיבה בחיוב. ''
 

''לא, ועד העובדים, רצית בעצם שיאמר:  כשאמרת שאת החלוק כנראה חילק
השיבה בהנהון של  מעריך אותך''. היא ק רכשתי את החלוק 

 ,הסכמה. האם יהיה זה נכון לטעון שכאשר הגבת כפי שהגבת, לגבי הפרחים
למעשה רצית שיאמר: ''לא, קניתי את הפרחים משום שאני מכיר לך טובה על 

'נכון והמאומצת למעני ולמען המשפחה''? ושוב היא השיבה: ' עבודתך הקשה
ו הזוג משדר מסר מסוים, והמאזין קולט אותו -לעיתים בן  .''מאד

 וזאת בלא שמישהו מהם אשם בכך. -הזוג התכוון להביע -שבן ממה 
 ...היא שידרה: ''אמור שוב כאשר למעשה

 משיח יתחילו בפולין...  חבלי
יהודי בודפסט .  ה,בודפסט, הונגריה, 

שמעו בחרדה איומה את הדו,ח על השמדת יהודי 
שלמה פולין, כפי שנמסר להם מפי האדמו"ר ר' 

, שהגדיר את מחנה הנאצים כ"בית מבאבוב
 המטבחיים של יהודי אירופה". 

, הוא גילה להם כי "בבתי המוקד של אושוויץ, בלז'ץ
טרבלינקה ועוד, השמידו ומשמידים בעינויים קשים 
 -מיליוני יהודים"... וציטט שחבלי משיח יתחילו בצפון

 "בפולין שהיא בצפון העולם". 
הרבי שבאותם ימים ממש הגיע מהגטאות, קרא לראות 

את הסכנה ההולכת ומתקרבת לכל יהודי הונגריה, 
לעשות את כל  רואמר 

 להצלת ביתו וקרוביו,  הפעולות
"ואין להשתעשע בניחומי שווא, שהצורר הארור 

 יעלים עין מארץ הונגריה..."

מבין לעומק  שאדם לא כל זמן
שהכעס הוא ההיפך המוחלט  –נקודה זו 

 ע ממשיך מחינוך, היצר הר
להחמיר את כעסו, שיכול  

להתפרץ לא רק על הילדים אך בעיקר 
שהכעס סותר  עליהם. וברגע שהוא מבין

הוא מגיע למסקנה  –את בניין החינוך 
הברורה שהכעס מיותר ולא פתרון או 

 .בחינוך הילדים דרך

אין בני אדם אוהבים 
לכבד אחד שחושב 

 ...מגיע לושזה 

" זצ"ל הסבא מקלם" הגיעו
וק"ל זצ אליעזר שולביץ והגאון רבי

ה בעלת הפונדק שולחן כלפונדק אחד. ער
מפואר והחלה מפטפטת על הפרות ועל 

ה"סבא" הקשיב לדבריה   התרנגולים...
  אליעזר בספר. ביובינתיים עין ר

 ק לפני שעזבו את הפונדק 
 אך היא סירבה, 

 זכות היא לה לארחם, אמרה.
 

 בדרך שאל ה"סבא" את בן לוויתו אם 
אליעזר  בי. ענה ר

נענה  כי הציעו לה שכר מלא והיא סירבה.
הסבא: "ממני קבלה האישה את שכרה בכך 

, אך ה שהכרתי לה טובה 
כבודו, שלא שם לב לדבריה, נהנה 

 מסעודתה ללא תשלום..."

כאשר הינך מוליך את 
ל"חידר" ללמוד  ילדיך

 תורה 

לא רק אותם אתה 
 דורותמוליך אלא 

 שלמים הינך מוליך!

 שנולד בתינוק רק" מילה" מצוות שבת לחלל מותר
 אין קיסרי ניתוח י"ע שנולד תינוק אבל, רגילה בלידה

 ראשון ביום אותו מלים אלא, שבת דוחה מילתו
 

 ,בשבת שעורכים ברית בכל לברר המוהלים ועל
 .ניתוח י"ע או טבעית הייתה הלידה אם

 

ה ְיָבֶרְכָך ה'  ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ָך לֹו ּכִ ִתּתְ ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ ּתֵ "ָנתֹון ּתִ
ַלח ָיֶדָך"  ָך ּוְבֹכל ִמׁשְ ָכל ַמֲעׂשֶ  (דברים טו, י).אלוקיך ּבְ

 
ן לֹו, מדוע לא הסתפקה התורה בציוי לכאורה ישנה כפי ּתֵ לות בפסוק, ָנתֹון ּתִ

תיתן לו, וביארו בזה רבותינו (ספרי קי"ז, הובא ברש"י) שישנה מצוה לתת 
אפילו מאה פעמים, וברבינו בחיי הוסיף שהכפל בא לומר שאם תתן יוסיף 

 הקדוש ברוך הוא על ממונך ותחזור ותתן עוד.
 

לנא (הגר"א) שפעם אחת בדרכו ראה עני שמקבץ ומעשה בגאון רבי אליהו מוי
נדבות בעת הקור הגודל השורר בחוץ, ריחם עליו הגר"א וחשש שיתקרר ולכן 

הוציא מכיסו סכום כסף גדול ונתן לאותו עני, לאחר שהלך כמה צעדים קדימה, 
 חזר בחזרה ושוב הוציא מכספו סכום כסף נוסף ונתן לאותו עני.

 
 לא הבינו את פשר התנהגות רבם ושאלו, התלמידים שליוו את הרב 

"רבינו, מדוע מתחילה לא נתן הרב לעני את מלא סכום הכסף שרצתה לתת 
 . "לו, ומדוע היה צריך לעשות כן פעם אחר פעם?

 

השיב להם הרב, "בתחילה נתתי לעני סכום כסף  כיון שליבי כאב עליו שכך 
 יושב בקור הגדול ומקבץ נדבות, 

 געתי את ליבי, וזו לא הייתה נתינה בלב שלם עבורו, ובנתינת הצדקה הר
גם לי היה חלק בנתינה הזאת, אך הנתינה השניה הייתה ממש בשבילו, ולכן 

 וזהו שמורה לנו התורה הקדושה,  חזרתי ונתתי לו שוב"
 

ָך לֹו..", למה כתוב "נתון תיתן" פעמיים? ִתּתְ ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ ּתֵ   "ָנתֹון ּתִ
  בגלל שלא ירע לבבך. -הנתינה הראשונה

 בשבילו ממש -והנתינה השניה
 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 

,לולו בת שמחה, טיפחה בן שוןש, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 , פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חייםפנחס, ה'לולו בן חיאי

 , זוהרה בן ברטאל, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל
 , סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז בן הדסה צביה

 

 אבישלוםזיווג הגון 
 בן אורה

 
 
 






