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  ~1   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 וירא   -   נפלאים 

 
 "והוא ישב פתח האהל כחם היום" (יח, א)

 לראות אם יש עובר ושב ויכניסם לביתו. (רש"י)
לרבי  שהיתה  העין  טביעת  על  מסופר  במלוכה"  "אדיר  בספר 

 הקדוש רבי יצחק מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם. 
 ביתו היה פתוח לרווחה לכל רעב ונצרך. 

ש יהודי  הגיע  אחת  שונה פעם  בקשה  היתה  ובפיו  כגביר  נראה 
השגרתיות   והעזרה  הצדקה  גביר    –מבקשות  הוא  כי  אמר  הוא 

גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר, אך ילדי השכנים מחטטים  
בתיבות הדואר והוא חושש שמא דברי דואר נעלמים לו, ולכן הוא  

 מבקש להפנות את המכתבים למעונו של הרבי.
לסיע לב  בחפץ  הרבי  מופיע   הסכים  היה  יום  בכל  וכך  בכך,  לו 

 בשעת הצהריים לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו. 
עבורו,   הגיע  לא  אחד  דואר  דבר  ואפילו  הימים    סיפרהמשחלפו 

 על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם.רבי להרבנית 
אלא  לאכול  ורוצה  רעב  שהוא  "כנראה 

 .  הרבי הגיב שמתבייש הוא"
ם הוא מתבייש", סברה הרבנית, "א

לו  כשאציע  גם  יתבייש  "ודאי 
אוכל"... חייך הרבי ואמר: "כשיבוא 
לא  עדיין  הדוור  כי  לו  אמרי  מחר 
מעט,  להמתין  לו  תציעי  הגיע, 
 ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...

הרב,  כדברי  עשתה  הרבנית 
ומאותו יום ואילך כאשר היה מגיע 
אותו אדם לברר פרטים אודות מה 
שעדיין  ענתה  בדואר,  לו  שנשלח 
לא הגיע, ובנתיים הושיבה אותו על 
יד השולחן והגישה לו ארוחה חמה. 
נפשו,  לשובע  אוכל  היה  הלה 

 ולאחר מנוחה קלה, הלך לדרכו...
אורח  הכנסת  מצוות  כן,  כי  ים הנה 

רבה,  ברגישות  להיעשות  צריכה 
שהוא  פרט  לכל  לב  שימת  תוך 

 ייטיב עם תחושותיו של האורח.  
 (ומתוק האור) 

 

 "והוא יושב פתח האהל" (יח, א) 
 לראות אם יש עובר ושב ויכניסם לביתו (רש"י)

בפרשתנו התורה מאריכה ומבליטה את מידת החסד של אברהם  
זא הדגישה  והתורה  אורחים,  בקבלת  עיקר  אבינו  ללמדנו  כדי  ת 

 גדול במידת החסד.  
ר’   של  בכורו  בנו  נפלא  באופן  מתאר  המשמחת"  בספר "התורה 
הזולת.   בצער  משתתף  אביו  היה  כיצד  זצ"ל  אוירבך  זלמן  שלמה 
"אבא חינך אותנו לכך שמי שאינו ’חש’ את השני לא רק שאין לו  

 ! "דרגות במידת החסד אלא אין לו צורת אדם כלל
להגדיר   אשתו  היטיב  של  רגלה  כאשר  זצ"ל  לוין  אריה  ר’  זאת 

 כאבה והלכו לרופא באמרו: "רגלה של אשתי כואבת לנו"... 
נוכל   הזולת  כאב  את  לחוש  כיצד 

עם  שאירע  נפלא  ממעשה  ללמוד 
מלילי   באחד  אוירבך:  חיים  ר’ 
כבר   הבית  אנשי  כשכל  טבת, 
ישב  עמוקה,  בתרדמה  שוקעים 

רבי חיים אוירבך לבדו ולמד.  

נ  זהלפתע  "מי  בחלונו.  נקישה  סנדלר",  ?  שמעה  "אני  שאל.   "
נשמעה התשובה, "ולפני שעות אחדות ילדה אשתי בן למזל טוב,  
אבל בביתנו קר ואין עצים להסיק את התנור". מיד יצא ר’ חיים  
והתחיל   העיר  מבני  העשיר  של  לביתו  הסנדלר  עם  והלך  מביתו 

 דופק בחזקה על דלתו.  
" " נענה: "זה הרב!?  ו הדופק כל כךהעשיר נבהל וכששאל: "מיה

מיד נפתחה הדלת. הרב נשאר עומד בחוץ וסירב להיכנס למרות 
 הפצרותיו של העשיר. 

מפני הנימוס נאלץ העשיר לצאת אף הוא החוצה, למרות שהיה  
 לבוש בחלוק הבית שלו, וכך לשמוע את דברי הרב.  

א אל תוך הקור היה גדול ושוב התחנן העשיר בפני הרב: "היכנסו נ
 הבית! אתם עלולים לקפוא למוות! " ועדיין הרב מסרב. 

והתינוק   ואשתו  הסנדלר  שמרגישים  ממה  מעט  שתרגיש  "רצוני 
שזה עתה נולד להם", הסביר. לא היה צריך הרב להאריך בדיבורים  
לספק  העשיר  הבטיח  במקום  ובו 
וזרדים  עצים  הסנדלר  למשפחת 

 למשך כל החורף. 
א מסמל  אבינו  מידת אברהם  ת 

שיכל  אעפ"י  אברהם  החסד. 
יום  שהרי  מאורחים  להתחמק 
לא  אעפ"כ  היה,  למילתו  שלישי 

 נרתע מלעסוק בעצמו במצווה. 
מסלנט  ישראל  רבי  על  מסופר 
הכיפורים  יום  שבערב  זצ"ל, 
טרם  והוא  לבואו  ציפה  הציבור 
כשראו  הכנסת.  לבית  הגיע 
שהשעה עוברת התפללו "כל נדרי"  

המתינו   ושוב  לתפילת בלעדיו  לו 
 ערבית ור’ ישראל איננו.  

החליטו לחפשו בביתו בעיירה ולא 
סיום  לקראת  וכמעט  מצאוהו 
מעוטף  ישראל  ר’  מופיע  התפילה 

 בטלית ועומד להתפלל ביחידות.  
היה  ישראל  שרבי  מסתבר  בסוף 
שמרטף לילד בן שנתיים שנתעורר 
עזבה  ואמו  גדול  בבכי  מהשינה 
י  אותו שישן כדי לשמוע את כל נדר

לחצי שעה ורחמיו של ר’ ישראל לא נתנו לו ללכת לבית הכנסת  
עד  אותו  וחיתל  אותו  האכיל  אתו  שיחק  לתינוק  חברה  ואירח 
החסד אצל  מדת  מגיע  היכן  ראו עד  הכנסת,  מבית  חזרה  שאמו 

 הצדיקים מבלי לדרוש מאף אחד שיחליף אותו במשימה. 
מ מנחם  ר’  הקדוש  הרב  לפני  אחד  איש  התאונן  אחת  נדל פעם 

לא   אורחים  הכנסת  מצות  לקיים  חפצו  למרות  כי  ז"ל,  מרימינוב 
יוכל לעשות כן, כי אשתו עינה צרה באורחים, ואם יכניס אורחים  

 לביתו יביא מהומה ומריבה לבית, ויושבת שלום ביתו. 
יותר  אורחים  הכנסת  "גדולה  אמרו  רבותינו  הנה  הרב:  לו  אמר 

לא וכי  להבין:  ויש  השכינה",  פני  מעלת   מקבלת  להגדיל  היה  די 
השכינה  קבלת  כדי  עד  זו  מצוה 
אורחים  הכנסת  "גדולה  ולומר: 

השכינה" פני  קבלת  אלא   ?כמו 
ואשה   "איש  אמרו:  שחז"ל 
שרויה  שכינה  ביניהם  ששלום 

סוטה יז, א), ובכן: אם  ביניהם, (
הכנסת  משווים  היו  חז"ל 

נוכל   ת
ע  
ילי
בר
שב

מצוה
ולו
כמ
ש
ש
ב
ח

נוכל  
ם 

י  
  

ו
כ

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

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל

אלא 

ת,
לו 
א 
א 
ט, 
..

ב, 
ע 
ה 
ין 
ל 
ה. 
ו, 

ם 
ה, 
א 

ר) 

א) (י

וב
למ
ל
א
ה
ל
ש
נ
מ
ז
ה
ה
ש
ב
ע
ה
מ
ה
ב
ב
ש
מ
או

אלא 
ל

ֲעִנית עא)  "אֹו ַחְברוָּתא אֹו ִמיתוָּתא" (ּתַ
ֶלאפֹון יר ַהּפֶ יַצד עֹוֵבד ַמְכׁשִ ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ?ּכֵ

ַלִים ירּוׁשָ ֲאִני עֹוֵמד ּבִ ר עִ  - ׁשֶ ְמָצאּוְמַדּבֵ ּנִ ם ָחֵבר ׁשֶ
ָאתּוָנה  ? ּבְ

י ִנְרֶאה. ֶלאפֹון ֵיׁש ֶחְלִקיק ָקָטן ּוִבְלּתִ יר ּפֶ ָכל ַמְכׁשִ ּבְ
יר ְכׁשִ ין ַהּמַ ר ּבֵ ל ַהֶחְלִקיק הּוא ְלַתְקׁשֵ ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ

כֹוִנים ָדִרים ַהּנְ ל ֶאת ַהּתְ ְוָין, ְלַקּבֵ ְך - ּוֵבין ַהּלַ י ּכָ ּכִ
ר ים יּוְכלּו ְלִהְתַחּבֵ ל ֲאָנׁשִ ֵלפֹון ׁשֶ יר ַהּטֵ ְלַמְכׁשִ

ם.  ֲאֵחִרים ּוְלׂשֹוֵחַח ִעּמָ
יר ְכׁשִ ?ָמה ִיְקֶרה ִאם נֹוִציא ֶאת ַהֶחְלִקיק ַהזֶּה ֵמַהּמַ
יר ֲהִכי נֹוֵצץ ְוָחִדיׁש, ִעם ְכׁשִ הּוא יּוַכל ִלְהיֹות ַהּמַ

יֹוֵתר ְכָללֹות ּבְ ׁשֻ רַאְך ְלִהְתַחבֵּ  - ַהפּוְנְקִצּיֹות ַהּמְ
ׁשּוט לֹא יּוַכל! ים ֲאֵחִרים הּוא ּפָ  ַלֲאָנׁשִ

ָטן ַההּוא ן ִיְהֶיה ּבֹו ֶאת ַהֶחְלִקיק ַהּקָ ָאְמָנם, ּגַם ִאם ּכֵ
ת ְקִליָטה הּוא - ִלי ִטּפַ ף ּבְ ְרּתֵ ּמַ יר ִיְהֶיה ּבַ ְכׁשִ ִאם ַהּמַ

יִרים ֲאֵחִרים! ר ְלַמְכׁשִ  ְלעֹוָלם לֹא יּוַכל ְלִהְתַחּבֵ



 

  ~2   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 וירא   -   נפלאים 

 
אורחים לקבלת השכינה לא היה שום אדם מקיים מצות הכנסת 
אורחים   יכניס  ואם  באורחים,  צרה  עינה  שאשה  מאחר  אורחים, 
מביניהם,   השכינה  ותסתלק  ביתו  בתוך  מדנים  האישה  תעורר 
ויצא שכרו בהפסדו, על כן אמרו חז"ל, שהכנסת אורחים גדולה  
יותר מקבלת פני השכינה, שלא יבטל האדם מצוה זו, אפילו אם  

 בסיבתה תסלק האישה את השכינה על ידי מריבה.
 (סיפורי חסידים) 

 

 "והוא יושב פתח האהל כחום היום" (יח, א)
עושה  מה  ביותר.  הכואב  ביום  למילתו,  השלישי  ביום  זה  היה 
מנרתיקה   חמה  הוציא  להטריחו,  שלא  כדי  הוא  ברוך  הקדוש 
והקדיר את העולם כאש להבה. אמר לו לאליעזר: לך וראה בשוק 

לגביו   חזר  והלך,  קם  אורחים.  באים  אם 
אמר  אורחים.  באים  שלא  ואמר 
ויצא  בעבדים  אמונה  אין  אברהם, 

לר אורחים. בעצמו  מצא  ולא  אות, 
 (ילקוט שמעוני רמז פב).

לבקרו.   הוא  ברוך  הקדוש  בא 
שכינה,  גילוי  בנועם  דעתו  להסיח 
בוראו   עם  מדבר  אבינו  ואברהם 
ועיניו מטיפות, אולי יבואו אורחים. 
השכר,  לעולם  שייך  שכינה  גילוי  כי 
שייכת  האורחים  הכנסת  ואילו 
ברירה,  היתה  ולא  העבודה!  לעולם 

מיכאל, כביכול,   את  להלביש  אלא 
ערבים  בלבוש  ורפאל  גבריאל 
כדי   רגליהם,  לאבק  המשתחוים 
להשתחוות  לקראתם,  לרוץ  שיוכל 
לשחוט  אדונים,  לקוראם  בפניהם, 
לשון  ולהאכילו  פר  אחד  כל  עבור 

קבל   -  בחרדל ופרט  פרט  כל  ועל 
דורות:  ולדורי  ורב,  עצום  שכר 
לבוא"   ולעתיד  ובישוב,  "במדבר, 

מ רבה  פרט (בראשית  ואם  י)  ח, 
ההדור   בשיא  נעשה  לא  ויחיד  אחד 
שליח",   ידי  על  "מים  והשלמות: 
ידי   על  במדבר  מים  בניו  גם  קבלו 

 שליח (ב"מ פו:), ונסתובב ענין מי מריבה ונדחתה הגאולה, כידוע. 
לפסגת   נחשבת  זו  אורחים  הכנסת  מדוע  המתבקשת,  והשאלה 

ופרטיה סעיפיה  כל  על  אבינו,  אברהם  של  החסד  והלא   ?מעשי 
פטור היה מכל צד, הן מצד השכל והן מצד הרגש. הן מצדו, גילו 

 ומצבו, והן מצד האורחים שאינם מצויים בחום נורא זה. 
ויותר: מדוע מתוך כל מעשי הכנסת האורחים לאלפים ולרבבות, 
שכלם נרמזו רק במלים "ויטע אשל" (כא, לג), נפרט לפרטיו רק  

המ אין  שהרי  נצרך,  שלא  האחד  לא  המעשה  נצרכים  לאכים 
 לאכילה, לא לשתיה, ולא לליוויי!

נזכיר רעיון נפלא של הגאון הצדיק רבי ירוחם ממיר זצ"ל, שבעל  
הכתירו   זצ"ל  מאליהו"  ה"מכתב 

בתאר: "מגדולי המעמיקים בדורו", 
אל  "לך  אומר:  הכתוב  דעה.  דור 
וחכם"   דרכיה  ראה  עצל,  נמלה 
להתבונן  יש  מה  ו)  ו,  (משלי 

מדרכי אומר    ?הולהחכים 
ב):  ה,  רבה  (דברים  המדרש 

הנמלה הזו אינה חיה אלא ששה חדשים, וכל מאכלה בחייה אינה  
אלא חיטה ומחצה. מעשה היה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור 
מה שמכנסת מן הקיץ לחורף. לפיכך אמר שלמה: "לך אל נמלה  

 עצל ראה דרכיה וחכם". 
לש מאות כור. מעשה ומצאו בבור שלה ש  –נתבונן    ?מישהו מבין

הכור הוא שלושים סאין. שלש מאות כור, הן תשעת אלפים סאין.  
אמה.   חמשים  על  אמה  חמשים  של  זריעה  מדת  היא  הסאה 

רבועים מטרים  וארבעים  מאות  כור,   ,כשמונה  מאות  בשלש 
 למעלה משבע וחצי מיליון מטרים רבועים.
המון. וכמה בעשרה,   ?כמה "חיטה ומחצה" יש במטר רבוע אחד 

להסתחרר. וזו רק סאה. ובכור,    ?אה, בשמונה מאות וארבעיםבמ
  ! ?וממנה דורשים שנלמד  !?היא נורמלית  !?ובשלש מאות  ,בעשרה

המפתיעה של רבי ירוחם  והתשובה 
לא  זה  הנמלה  אצל  כן!  אכן  ממיר: 
אלא  משכל,  ולא  מרגש  לא  נובע, 
שנתבע  מה  זה  מטבע.  מדחף, 
והמצוות  התורה  בקיום  מאתנו 

נמשלה ובמע התורה  החסד!  שי 
שבים  לדגים  וישראל  למים 

 (ברכות סא:).
הדגים חיים במים מחמת שכל או  

 זה טבעם, מקומם וחייהם! ?רגש
 יסוד מחייב! איזה רעיון נפלא, 

אל  רגלי  הלכה  חסידים  חבורת 
זצ"ל.  מקוברין  משה  רבי  הצדיק 
בדרכם עלו על גשר עץ, לחצות נהר 

ע הגשר  במרכז  וגועש.  מד  שוצף 
"מה   -  חיל רוסי, וטפס על המעקה

 אתה עושה", נזעקו. 
אתם!  "יהודים  ונהם:  הסתובב, 

תבינו" מן   -  אתם  שהוא  סיפר 
שנחטפו  הנערים  הקנטוניסטים, 
מחיק אמותיהם לעבודת המלכות. 
סיפר אילו לחצים הפעילו עליו ועל 
להמיר  דתם,  לנטוש  חבריו 
מתו,  חלק  נכנעו,  חלק  אמונתם. 

. נשאר ביהדותו. הוא החזיק מעמד
להתגעל   שלא  השנים  עשרות  בכל  שהצליח  אלא  בלבד,  זו  לא 
ופרות בלחם  התכלכל  ונזיד,  מבשר  התנזר  אסורים.   -   במאכלות 

הוא,  מסתגף  רשות  באיזו  ושצף.  זעם  מפקדו,  זאת  גילה  ועכשו 
 מענה נפשו. 

בנכסי  חבלה  זו  הוא.  הצאר  רכוש  לעצמו,  שייך  אינו  הוא  הרי 
מו שעונשה  בפגולים,  המלוכה,  להתגעל  להכריחו  הוא  עומד  ות! 

 והוא בוחר מוות מחיים! 
חברו עליו ונסו להניאו. הודיעוהו שעל פי הדין אינו רשאי. המפקד  
אינו חפץ להעבירו על דתו אלא על בריאותו וחסנו, ובמקרה כזה, 

 חובה לאכול, פיקוח נפש הוא, "וחי בהם".... 
נב אוכל  האם  לות יהתמרמר, "וכי 

 פות", וקפץ למים...יטרו
כמה  וסיפרו,  הרבי  אל  הגיעו 
כדין  האם  והתפעל!  השתאה 

זאת,   ?עשה ועם  שלא!  ודאי 
קדושים  ועם  לו,  יאמר  קדוש 

 נמנה!  
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ים...ֶזהּו סֹוד הַ   ִחּבּור ַלֲאָנׁשִ
ים ִרים ַלֲאָנׁשִ יַצד ִמְתַחּבְ ר ?ּכֵ ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַחּבֵ

ַעל ֹאִפי ַאֵחר ַלֲחלּוִטין הּו ּבַ   ?ְלִמיׁשֶ
ר ַעל ַמְדֵרָגה' ְלִהְתַחּבֵ ר לֹוַמר ְלָאָדם 'ּבַ ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ׁשּוט, ָלדּון אֹותֹו ְלַכף ְזכּות ְוֶלֱאֹהב אֹות ֹו,ָלִאיׁש ּפָ

ּוּון ּום ּכִ  ? ֲהֵרי ֵהם לֹא ְקרֹוִבים ִמׁשּ
ִביל ֶזה  ׁשְ ֻכּנֶהּבִ ָכל ְיהוִּדי ֶחְלִקיק ָקָטן, ַהּמְ ֵיׁש ּבְ
ַעל', - 'ֵחֶלק ֶאּלֹו הּוא ?ּוַמהּו ַהֶחְלִקיק ַהזֶּה ּהַ ִמּמַ

ל עֹוָלם! י ְלִרּבֹונֹו ׁשֶ ּלִ  ַהִחּבּור ׁשֶ
י ְל'ֵחֶלק ֶאּלוֹ  ּלִ ֶרְך ַהִחּבּור ׁשֶ רּהַ -ּדֶ ' ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַחּבֵ

יו! ּפֹט אֹותֹו ְלִפי ַמֲעׂשָ ִלי ִלׁשְ עֹוָלם ּבְ  ְלָכל ָאָדם ּבָ
ים ֲאֵחִרים ר ַלֲאָנׁשִ י ַמְצִליַח ְלִהְתַחּבֵ ִאם ?ְוִאם ֵאיֶנּנִ

ִסְגנֹון ים ּבְ י ָמקֹום ַלֲאָנׁשִ ִלּבִ ֵאיִני ַמְצִליַח ִלְמצֹא ּבְ
י ּנִ ם ֵאיִני ַמְצִליַח ָלדּון אֹוָתם ְלַכףִא  ?ׁשֹוֶנה ִמּמֶ

 ? ְזכּות, ָמה ֶזה אֹוֵמר
ִלי ְקִליָטה'... ִנְכַנְסנּו ְכַנְסנּו ְלֵאזֹור 'ּבְ ּנִ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ּכַ
ׁש... ּבֵ ּתַ ּלָנּו ִעם ַהּבֹוֵרא ִמׁשְ ּבֹו ַהִחּבּור ׁשֶ ַטח ׁשֶ ֶ ַלׁשּ

ֲאָוה!  ַהּגַ
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 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר מרים יוכבד מרת 

כ"א מר חשון תשפ"א-ליבוביץ ע"ה



 

  ~3   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 וירא   -   נפלאים 

 
חוליו   את  מצאנז  חיים"  ה"דברי  חלה  תרל"ו  שנת  ניסן  בחודש 
החג   את  ישרוד  שלא  חששו  והרופאים  ונחלש,  הלך  האחרון. 

 ר.הקדוש, ואכן, בכ"ה בניסן נפט
לדרישת הרופאים ישב כמעט לבדו בחדרו לשולחן הסדר הארוך 
בני  הצטופפו  שם  הסמוך,  החדר  אל  הפתוחה  מהדלת  שיצא 

 המשפחה וכמה מקורבים, כדי להניח לו לשאוף אויר צח.  
את ההגדה אמר בלהט אש, כדרכו, אך בהגיעו למצות אכילת מצה 
ש את  אכל  בהתלהבותו  מאומה.  לבלוע  יכול  שאינו  ני ידעו 

נפש   פיקוח  שזה  "האמת,  ואמר:  פרס,  אכילת  בכדי  ה'כזיתים' 
אבל אני יודע מה מצבי, ואני רוצה להראות לבני ולנכדי,    -  עבורי

 שצריך למסור נפש על מצוה מדאורייתא!" 
הגיעו לאכילת מרור, החריין, החזרת החריפה. דאגו לחייו, פשוטו 

בהתלהבות ובירך  בגודש  כזית  נטל  הוא  אבל  עצומה,    כמשמעו, 
אכל והשתעל ודמע, ונשימתו נעתקה, ואמר: "האמת, שזה פיקוח 

כמשמעו פשוטו  עבורי,  ורציתי    -  נפש  מצבי,  מה  יודע  אני  אבל 
 ללמד לצאצאי שיש למסור את הנפש גם על מצוה מדרבנן!" 

ואז אכל את הכורך במאמצים עצומים, חרף כל הנסיונות למונעו. 
נכדי, באמרו: "רוצה אני להנחיל לבני ול
 שיש למסור את הנפש על מנהג!"

אדיר   גאון  היה,  וקדוש  מרום  והלא 
ופוסק נודע. האמנם יש למסור את 
מצוה  על  ואפילו  מנהג,  על  הנפש 

עומד    דאוריתא. האם זהדרבנן, או  
ההלכה אשר   !?במבחן  הוא  אבל 

לאכול   ךיא  אמרנו: שלא  אפשר 
 מצה ומרור וכורך כשמונחים לפניך!  

בר דומה, להבדיל אין סוף, למה הד
אגרה  שכבר  נמלה  לשכנע  לנסיון 
דיה. ושלא להבדיל, לומר לאברהם 
מהכנסת  פטור  שהוא  אבינו 

 (מקרבן לתורה)                אורחים... 
 

אנשים  שלושה  "והנה 
 ניצבים עליו" (יח, ב ) 

סדום את  להפוך  ואחד  לשרה,  לבשר  "אחד  רש"י  אחד  ו  פירש 
 לרפאות את אברהם".

הקשה רבינו המהר"ל בספרו "גור אריה": מדוע היה צריך המלאך 
שנשלח להפוך את סדום לעבור דרך ביתו של אברהם, הרי לא היה  

 ?  ביתו של אברהם אבינולשליחותו שום קשר ל
ומתרץ רבי יחזקאל אברמסקי ז"ל בספרו "חזון יחזקאל" שאותו 
טוען  והיה  העיר,  להפיכת  שליחותו  לעשות  התקשה  מלאך 
שקיימת אצל  טבעית  תוצאה  היא  סדום  אנשי  שהתנהגותם של 
בריאת  לפני  המלאכים  שטענו  וכפי  הרע,  יצר  בו  שיש  האדם 

 ם כי תפקדנו". האדם: "מה אנוש כי תזכרנו ובן אד
אוהבי   אברהם  את  ואראך  בוא  מלאך,  לאותו  הקב"ה  לו  אמר 

זה מה  ,  ותראה עד כמה מסוגל אדם להתרומם ולהתגבר על יצרו
לקמן סדום",   שכתוב  פני  על  וישקיפו  האנשים  משם  "ויקומו 

מעלת  את  שראו  שאחרי 
אברהם שמתגבר על יצרו לא 

משפט  לעשות  היססו 
 באנשי סדום.

 

"אל נא תעבור מעל 
 עבדך" (יח, ג) 

 גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה (שבת קכז). 
חותנו של הכתב סופר ומכניס    ,עשיר גדול היה רבי יצחק וייס ז"ל

 אורחים גדול, ואף הקציב בית מיוחד לכך.
וגרביהם  נעליהם  עם  מגיעים  היו  מרודים  ועניים  דרכים  הולכי 

מרוב הליכה היו הגרביים קרועים,   שהיו רטובים ומלוכלכים בבוץ.
בעת  שלהם  הגרביים  את  לוקחת  היתה  לאה  חוה  הרבנית  ובתו 
שהלכו העניים לישון, כדי לתפרם ולכבסם, אף כי הריח היה נורא 

 מאוד, ואילו שאר האחיות היו נגעלות מזה. 
באחד הלילות, הגיע אביה בשעות הלילה המאוחרות, ופגש את 

כשהי בחוץ,  לאה  חוה  העניים. בתו  של  הגרביים  את  תופרת  א 
" ענתה: "ריחמתי על עני אחד  ?  תמה: "מדוע עומדת הינך בחוץ 

לא יכלו   ואחיותי  מהם,  נודף  נורא  ריח  גרביו, אולם  את  וכיבסתי 
יעזור,  או אז בירך אותה: "ה'    ...לסבול זאת, ושילחו אותי משם" 
 .  לחתן  סופר כתבבואכן זכתה  ,שתמצאי חתן שיאיר את העולם" 

 אוצר אמרות החת"ס) - ("ספרא דמלכא"
 

תחת   עליהם  עומד  "והוא 
 העץ ויאכלו" (יח, ח)

צדוק   ורבי  יהושע  רבי  אליעזר,  רבי 
זמנו למשתה שעשה רבן גמליאל וה

 לבנו. 
עמד   גמליאל  ורבן  הקרואים,  ישבו 
עליהם לשמשם. הגיש רבן גמליאל 
רבי   וסרב  אליעזר,  לרבי  כוסו  את 

לקבלה גמליאל ש  -  אליעזר  רבן 
אדם גדול ונכבד היה, ולא ההין רבי  

 אליעזר להשתמש בכוסו. 
יהושע לרבי  הכוס  את   -  וכשהגיש 

שאל  לקבלה.  יהושע  רבי  הסכים 
ר את רבי יהושע: "האם רבי אליעז

מן הראוי אנו עושים שאנו יושבים, 
הדור  גדול  גמליאל  עומד    -  ורבן 

" השיב רבי  !  ?עלינו כשמש ומשרתנו
אנו שאדם גדול שמש את אורחיו. אברהם אבינו,  יהושע: "כבר מצ

אורחיו   שלושת  על  עמד  האומה,  ואבי  עולם  גדול  שהיה  אף 
נראו כעוברי ארח  לשמשם. אכן, האורחים מלאכים, אך לאברהם  

 שרת אותם בעת שהיו תחת צל קורתו".  - ערביים, ולמרות זאת
מאברהם   ראיה  להביא  אתה  צריך  "וכי  צדוק:  רבי  לעומתו  ענה 

והלא הקדוש ברוך הוא, מלך    -  ?בינו, שעמד על אורחיו לשמשם א
מלכי המלכים, שאנו אורחים בעולמו, משרת אותנו בכל עת ובכל 
שעה: מוריד לנו מטר, מביא טללים ומזמן לכל אדם ואדם שלחן 

מעשיהם של צדיקים) - בקידושין ל (ע"פ  "ערוך בכל ימי חייו...
 

א למען  ידעתיו  ביתו  "כי  ואת  בניו  את  יצוה  שר 
 אחריו ושמרו דרך ה'" (יח, יט)

מעשה בנגר אומן שהיה מוציא מתחת ידו רהיטים שאין כמותם  
והדר ידיו  ,  פאר  ממעשה  רהיטים  מזמינים  היו  ורוזנים  מלכים 

והלה אך בקושי היה מצליח  
הרב.   בביקוש  בן  לעמוד 

ולאחר  לו,  היה  יחיד 
נישואיו פתח לו אביו דוכן  

וירקות לממכ פירות  ר 
 בשוק העיר.
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כדי, 

חֹובָ    ים ּבְ ה ְולֹא מּוָכן ְלָהִכילִאם ֲאִני ׁשֹוֵפט ֶאת ָהֲאָנׁשִ
ל - אֹוָתם ׁש ְקִליָטה ׁשֶ ּבֵ י ְלַעְצִמי ְמׁשַ ּלַָקְחּתִ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ּכַ

ּיֵׁש ל ָאָדם ׁשֶ יָמא ַמר עּוְקָבא ּכָ א ְוִאּתֵ 'ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ּסּות ָהרּוַח ָאַמר הקב"ה  ֵאין ֲאִני ְוהוּא ְיכֹוִליןּבֹו ּגַ

עֹוָלם  .' (סֹוָטה ה א)'..ָלדוּר ּבָ
ֲאָוה ּוֵמִבין ֲאִני ֵמִסיר ֵמַעְצִמי ֶאת ַהּגַ ֶרַגע ׁשֶ ֲאָבל, ּבָ

ֲאִני  יִניׁשֶ ל ַהּיִָחיד ּבֵ י ַהֶהְבּדֵ ּנּו, ּכִ לֹא יֹוֵתר טֹוב ִמּמֶ
אֹותֹו - ּוֵבינֹו הּוא ה אֹוִתי... ּבְ ַהּבֹוֵרא ֲעַדִין לֹא ִנּסָ ׁשֶ

 ְ ֲחָזָרה ֶאת ַהׁשּ ר ֵאָליוֶרַגע ֲאִני ּפֹוֵתַח ּבַ ִביל ְלִהְתַחּבֵ
ֲאִני ּגַם ִנְמָצא י ֲאִני ֵמִבין ׁשֶ יַע ֵאָליו טֹוב, ּכִ ּפִ ּוְלַהׁשְ
ה... אֹוָתּה ִמּדָ ֵנינּו ְצִריִכים ִחזּּוק ּבְ אֹוָתּה ִסיָרה, ּוׁשְ ּבְ

עלת 
לא
ט

והדר מזמ,  פאר  ו  ה ם  ורוזנ ם  מלכ
א 

 בה מרת לעי"נ האשה החשו
 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא

 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ



 

  ~4   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 וירא   -   נפלאים 

 
ידידיו  -  !?הייתכן מצויה   -   שאלוהו  ופרנסתך  אתה,  עשיר  והרי 

 ?  ברחבות, ומדוע זה בחרת לבנך את מקצוע הירקנות
דבר מבינים  הנגר  -   אינכם  אני   -  ענה  כי  בלבכם  חושבים  אתם 

מתעשר בקלות, אולם איש מכם אינו נותן את דעתו על הטירחה 
בעבודתי.   הכרוכה  העצים  הרבה  את  לבחור  עלי  ראשית 

המתאימים ולסחוב אותם אל הנגריה שלי, לאחר מכן אני חותך  
כרוך במאמץ רב.   חיתוך זה  בעת העבודה  את העצים לפי מידה, 

עצמה עלי לעבוד בריכוז רב, כי טעות קטנה עלולה לשבש את כל  
לא   כלל  עבודה  כדי  תוך  הבאות  הפציעות  ואת  כולה...  המלאכה 

 בחרתי לבני עבודה קלה! - סיים הנגר - משום כך תי...הזכר
ובכל  לבבו  בכל  ה׳  את  עבד  אבינו  אברהם  הנמשל:  גם  הוא  כן 
היא   בה׳  שהאמין  לכך  ביותר  הגדולה  ההוכחה  אולם  מאודו 
שישמרו  אחריו  וביתו  בניו  את  לחנך  בחר  גם  זו  שבדרך  העובדה 

 (וקראת לשבת עונג)        את דרך ה׳! אין ראיה גדולה מזו! 
 

 "ואברהם עודנו עמד לפני ה'" (יח, כב)
ה"שמונה  תפילת  מדוע  חיים  החפץ  של  חתנו  את  שאלו  כאשר 

ובתנועות   רמים  בקולות  היא  שלו  עשרה" 
מתפלל   חיים  החפץ  מרן  ואילו  רבות 

זע  שאינו  וכמעט  דקה  דממה  בקול 
  2  -  השיב: שהדבר דומה ל  ?בתפילה

מימיו   לתוך  שנפלו  אנשים 
יודע  האחד  הנהר.  של  העמוקים 

והשני שיודע   -  לשחות  זה  לא. 
ובשקט   לשחות במהירות  הגיע 

תנועות  כל  ללא  הנהר  לשפת 
להכות  החל  השני,  ואילו  חריגות, 
מעמד   להחזיק  כדי  הנהר  במימי 

 שלא יטבע. 
החפץ  חותני:  לבין  ביני  ההבדל  זה 
התפילה  שבילי  לו  נהירים  חיים 
והכוונות כזקן ורגיל ואילו אני נאחז  
מחשבות  ישטפוני  לבל  כוחי  בכל 
בזמ הטרדות  בים  אטבע  ן ולא 

 התפילה... 
 

"אולי יש חמישים צדיקים 
 בתוך העיר" (יח, כד)  

זמן   פרק  שהה  זיע"א,  מפרשיסחא  בונים  שמחה  רבי  הרה"ק 
 מסוים בברלין ואיש לא הכירו שם. 

הופתע   ברחוב  ובלכתו  מוורשה,  יהודי  סוחר  לברלין  נזדמן  פעם 
 לראות ממולו את הרבי מפרשיסחא הולך בגפו כאדם אלמוני. 

בי ותמה, הכיצד רבי שאתם כאן בברלין ואנשי המקום ניגש אל הר
  ?אינם יודעים על כך כלום

אמר  מדוע  יהודי,  ר'  פעם  החשבת  בונים,  שמחה  רבי  לו  אמר 
אברהם אבינו אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר, הרי אם היו  

אלא מלמד שבסדום   ?שם צדיקים, בוודאי שהיה הדבר מפורסם
 איש יודע עליהם.  יכולים להיות צדיקים ואין

  

עמד   אשר  המקום  אל  בבוקר  אברהם  "וישכם 
 שם" (יט, כז) 

אבינו  שאברהם  ב)  כו  (ברכות  בגמרא  חז"ל  לומדים  זה  מפסוק 
שנאמר:  שחרית  תפלת  תיקן 

אל " בבוקר  אברהם  וישכם 

 המקום אשר עמד שם", ואין עמידה אלא תפילה. 
בעל   מגור,  אלתר  מרדכי  אברהם  רבי  הצדיק  התחיל  כאשר 

להנהיג את חסידיו הורה להם כי יתפללו תפילת   :"אמרי אמת"ה
אם   אף  לתפילה  להתכונן  החסידים  כמנהג  ולא  בזמנה  שחרית 

זמנה.   את  יאחרו  כן  אברהם  מחמת  רבי  הצדיק  שמע  כאשר 
מפוריסוב על הנהגה זו ציוה למקורביו כי כן ינהגו אף הם כמצוותו  

 .של הרבי מגור, ואף נימק את דבריו במשל
הכנת אחת היתה רגילה להכין לבעלה מטעמים כאשר אהב.    אשה

עד  בסבלנות  המתין  בעלה  אולם  רב  זמן  דרשה  הללו  המאכלים 
שתהא ארוחתו מוכנה, כי ידע שבסופו של דבר יוגשו לו המאכלים 

יום אחד חיכה האיש שעה ארוכה, כהרגלו, אלא  האהובים עליו.  
שהכנתם פשוטים  מאכלים  אשתו  לו  הגישה  אינה   שהפעם 

כאשר הכנת לי מעדנים  - תמה האיש - אמרי נא לי  דורשת זמן...
היום  אולם  רב,  זמן  דורשת  אלה  של  הכנתם  כי  ביודעי  המתנתי 

 ...? מדוע התמהמהת כל כך בהכנת מאכל פשוט זה
בעבר, כאשר התפילה הייתה    ,אמר רבי אברהם  ,כן הוא גם הנמשל 

דרוש הרצינות,  ובכל  הכוונות  אולם בכל  לכך,  רבה  הכנה  היתה  ה 
שהתפילה  הרבים,  בעוונותינו  כיום, 
לתפילה  נראית...  שהיא  כפי  נראית 

 כזאת אין כל צורך בהכנות!... 
 (וקראת לשבת עונג) 

 

ובקר  צאן  אברהם  "ויקח 
ויכרתו  לאבימלך  ויתן 

  שניהם ברית" (כא, כז)
פעם אחת ציווה הצדיק רבי שמחה 
את  לאסור  מפשיסחא  בונים 

 כי ברצונו לנסוע לוורשה.  מרכבתו
ועד   רבם  כמאמר  החסידים  עשו 

 דרך.  לחסידיו מהרה יצאו הרבי ו
החסידים  שאל  לוורשא  בהגיעם 
ואילו  חפצו  מחוז  להיכן  הרבי  את 
ללכת  לסוסים  יתנו  כי  השיב  הוא 

 כאוות חפצם ברחובות העיר.  
על  הרבי  ציווה  פתאום  לפתע 

זה היה  המרכבה.  את  לעצור  פשוט.    העגלון  מזיגה  לבית  בסמוך 
נכנסו הרבי וחסידיו אל בית המזיגה ומצאו שם יהודים פשוטים 

 היושבים במקום ומשוחחים. 
שעבודתם  בהם  שניכר  יהודים  שני  של  לשיחתם  הרבי  האזין 
חברו,   את  אחד  שאל  לי,  נא  אמור  השניים:  שוחחו  וכה  כסבלים 

ני למדתי, אכן כן! ענה האיש. אף א ?האם כבר למדת היום חומש
אמר הראשון, והיה קשה לי מאוד הפסוק: "ויכרתו שניהם ברית", 

 ..  ! ?כיצד זה כרת אברהם ברית עם גוי
כתוב "ויכרתו שניהם   ו, למהחבר  ענהעל פסוק זה,  אף אני שאלתי  

 "שניהם".  ללא המילהברית", והרי די היה לכתוב "ויכרתו ברית" 
די קושייתך מתורצת גם קושייתי, כוונת אלא, המשיך האיש, על י

הפסוק שאכן כרתו ברית אבל למרות זאת נשארו להיות בבחינת 
כאשר   זו!  בברית  נתאחדו  ולא  לעצמו  נותר  אחד  כל  "שניהם", 
שישובו   חסידיו  על  ציווה  הדברים  את  בונים  שמחה  רבי  שמע 

 לביתם.  
כל מטרת נסיעתי לוורשא, אמר רבי שמחה בונים, לא היה אלא  

 כדי לשמוע פשט נפלא זה. 
 (אור השבת)
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ֲאִני רֹוֶצה ֵנס ַלֶחֶדר ִעם ָאָדם ׁשֶ ְלֻדְגָמה: ִאם ֶאּכָ
יַע ָעָליו,  ּפִ ה לֹאְלַהׁשְ ֲחַלל ַהֶחֶדר: "ַאּתָ ְוֶאְצַעק ּבַ

אֹותֹו ֶרַגע ם!" ָמה ִיְקֶרה ּבְ ֵ ׁשּ יק ַמֲאִמין ּבַ ֲחַלל ?ַמְסּפִ ּבַ
יק ה לֹא ַמְסּפִ אֹוֵמר "ַאּתָ ּפָט ָטעּון ׁשֶ ַהֶחֶדר ֻמּנָח ִמׁשְ

 ַמֲאִמין!", 
ים ּלִ יט ָעֶליָך ּוְבמֹוחֹו ְיַצְלְצלּו אֹוָתם ַהּמִ ִני ַיּבִ ֵ ַהׁשּ

ִד  יק ַמֲאִמיןּבְ ּלֹא ַמְסּפִ ה הּוא ֶזה ׁשֶ ה, ַאּתָ ּיּוק: ַאּתָ
ם... ֵ ׁשּ  ּבַ

ֵכנּות: "ֲאִני ֵנס ִאּתֹו ַלֶחֶדר ְוַאְכִריז ּבְ ֲאָבל, ִאם ֶאּכָ
אֹותֹו ֶרַגע ְיַצְלְצלּו ֱאמּוָנה!" ּבְ ָצִריְך יֹוֵתר ְלִהְתַחזֵּק ּבֶ

ָאְזָניו ְויֹאְמרּו: ֲאִני, ֲאִני הוּ  ים ּבְ ּלִ ִריְךַהּמִ ּצָ א ֶזה ׁשֶ
ֱאמּוָנה...  ְלִהְתַחזֵּק ּבֶ

 ספינקא) - (נקודות של אור
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17:24 

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

17:41 

ויראפרשת   

17:41 

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

18:35

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 בה'תשפ" חשוון "זי

הנפש אשר נדרשו ממנו בוודאי בכדי לעשות 
את הצעד הכל כך קשה, ולהיכנס לתוך כבשן 

 האש!
 

לעומת זאת, כאשר נצטווה אברהם אבינו 
הרי שהדבר נגד  -לעקוד את בנו ולשחטו

וסתר באופן מוחלט את אמונתו ואת 
 האידיאולוגיה שלו. 

 

ולא זו בלבד שציווי זה עמד בסתירה 
אלא שהוא  -לאמונתו הפנימית של אברהם
אידיאולוגיה אף עמד בסתירה לאמונה ול

 אשר הוא עצמו הציג בפני כל באי עולם!
 

לפרסם  אבינו ִהְרָּבה במשך כל חייו, אברהם
והנה את מידת חסדו וטובו של בורא עולם, 

עתה מצווה אותו בורא עולם לעשות את 
המעשה אשר נראה כלפי חוץ אכזרי מאין 
כמוהו, לקחת את בנו יצחק ולשחוט אותו 

 כקרבן לאלוקיו.
 

אברהם אבינו קיים אותו  -העקידה בניסיון
מבלי להבין, וכל שכן שהוא לא יכול היה 

 להסביר. 
 

הוא עמד בסתירה מוחלטת לכל מה שהוא 
 -עשה ולימד עד לאותו היום, ועובדה זו

העצימה שבעתיים את הקושי ואת הניסיון 
 הקשה כשלעצמו!

18:32 

  ת ִאיִדיאֹולֹוִגי הְסִתירָ ה ֲעֵקדָ  - ַוֵּיָראת ָּפָרַׁש 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

19:09 

בפרשת העקידה, אנחנו קוראים על אודות 
הניסיון העשירי מבין עשרת ניסיונותיו של 
אברהם אבינו, הלא הוא ניסיון העקידה הנחשב 

 מכל שאר הניסיונות.  לקשה
 

עלינו להבין, מדוע דווקא ניסיון זה נחשב 
לקשה ביותר? מדוע ניסיון השלכתו של 
אברהם אבינו לתוך כבשן האש נחשב פחות 

 מניסיון העקידה?
 

יתר על כן, בעוד שאת ניסיון העקידה מתארת 
הרי  -התורה באריכות גדולה, לפרטי פרטיו
נמרץ, ששאר הניסיונות מוזכרים בקיצור 

 לפעמים אפילו רק ברמז. 
 

לדוגמה, אותו ניסיון נורא, אשר דרש מאברהם 
אבינו נכונות למסירות נפש בעת שהושלך אל 

אינו מוזכר בתורה במפורש כלל,  -כבשן האש
 "אּור ַּכְׂשִּדיםאלא רק נרמז בצמד המילים: "

, המרמזות כי במקום זה (בראשית יא, לא)
לכבשן האש.  כלומר: -הושלך אברהם ל"אור"

ולכאורה צריך להבין, מה פשר הדבר? מדוע 
 לא מוזכרים כל הניסיונות במידה שווה?

 

היינו מצפים, שהתורה תאריך ותפרט איך עמד 
אברהם אבינו מול נמרוד וכל שריו ובני עמו, 
איך הצהיר על כפירתו בכל האלילים, איך 
הכריז על אמונתו בהשם יתברך, אולם בפועל, 

 תיאור שכזה, מדוע?  לא מצינו כל
 

כאשר אברהם אבינו נלחם מול נחשולי הכפירה 
עמדה לצידו אידאולוגיה אשר הוא  -של בני דורו

האמין בה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו! 
עמדה לימינו אמונתו האמיצה בה' יתברך, 
ואמונה זו העניקה לו את הכח ואת תעצומות 

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

 ֲאֶׁשר  וַּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנ ֶאת יְִחיְד"
 (בראשית כב, ב) ק"ָאַהְבָּת ֶאת יְִצחָ 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  18:32
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

19:12 

19:08 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

 יריהמוריה בת רחל ברכה              נחום בן כ
     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    

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

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

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

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

17:44 

 פניני עין חמד

 19:11 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  18:35



 

 

 
 ?האם מותר לערות מים רותחים מהמיחם בשבת על גבי דבש

 

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

אין לערות רותחין על גבי דבש ישירות מן המיחם, היות ועירוי מבשל כדי קליפה. אלא יתנו לתוך הכוס עם מים חמים, שהוא 
היות והדבש לא עובר שום תהליך בישול, אלא חימום קל. ולדעת בני אשכנז, יש  הערה:כלי שני.  ולדעת בני אשכנז יש להחמיר. 

אף בכלי שני. וכמ"ש בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (שם). יש לציין, כי אף דבש של חברת 'יד מרדכי', לחשוש מטעם קלי הבישול ואין ליתנו 
 שעובר חימום אינו מגיע לחום של יד סולדת.

 

 שו"ת אור לציון ח"ב (פ"ל ה"ה). מקורות:מותר לסנן את עלי הנענע, כאשר חוששים מתולעים, ואין בזה משום איסור בורר. 
 

חזון אי"ש (סדר מועד סימן נג), והראש"ל  מקורות:מותר מעיקר הדין למזוג תמצית הנמצא תוך קומקום אף שיש בראשו מסננת. 
בשו"ת 'יחוה דעת' ח"ב (סימן נא). ובשו"ת 'אור לציון' ח"ב (עמוד רמד) חילק אם עלי התה מעורבים בתמצית שאסור, או נמצאים בתחתית 

הכלי ומותר.
 

 הגרי"ח ב'בן איש חי' (ש"ב פרשת בשלח אות יח), 'כף החיים' (סימן שיט אות קיג). מקורות: ויש אוסרים.
 

מותר להניח חלה אפויה כל צרכה על גבי פלטה חשמלית בשבת כדי לחממה, ואין לחוש בזה משום אפיה, כיון שאין אפיה 
 ח"א (עמוד פ), שו"ת 'שבט הלוי' ח"י (סימן יא אות ב).שבת  -חזון עובדיה מקורות:אחר אפיה. וכן אין בזה איסור 'מחזי כמבשל'. 

 

שו"ת 'אגרות משה' (או"ח ח"ד סימן עד דיני בישול  מקורות:ויש שכתבו, שאין לתת בתחילה תבשיל על גבי הפח שעל הכיריים. 
 אות לב), 'שבות יצחק' (פ"ח) משם הגרי"ש אלישיב. וע"ע שו"ת 'אור לציון' ח"ב (פ"ל אות יג).

 

ראה בספר 'מאור השבת' ח"ב  מקורות:חלה קפואה, יש שהחמירו משום בישול הקרח שעליו. ויש מתירים וכן עיקר. כאשר ה
 (עמוד תריב) שיש שאסרו משום בישול הקרח, ויש שהתירו בזה משום שמעט כפור שעל גביו לא חשיב.

 

 מקורות:י לעשותה כולה או חלקה צנימים. מעיקר הדין, מותר לתת חלה אפויה כל צורכה סמוך לאש או על גבי ה'פלטה' כד
היות ואין אפיה אחר אפיה כן דעת הראש"ל הגר"ע יוסף בספרו 'לוית חן' (סימן מה) ובשו"ת 'יביע אומר' ח"ט (עמוד רסד) ומטעם מכה 

שבת' (כרך ד  -'חזון עובדיהבפטיש קיימ"ל שאין באוכלין, והיות והלחם ראוי לאכילה עוד לפני שיעשה צנימים, אין לחוש כלל. וע"ע בספרו 
 עמוד רצ).

 

שו"ת 'רב פעלים' ח"א (סימן טז, יח), הגרש"ז אוירבך בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פ"א הלכה עא) ובספר  מקורות:ויש מחמירים. 
כיוון שהופכו ממבושל 'שולחן שלמה' (סימן שיח אות כ). ובשו"ת 'אור לציון' ח"ב (עמוד רלג) כתב, כשם שמצינו שאסור לצלות דבר שהתבשל, 

 לצלי, כך יש לאסור כאן, כיוון שהופכו מלחם לצנימים. ועיין ב'ביאור הלכה' (סימן שיח ד"ה והדחתן).
 

הגרש"ז  מקורות:אולם, אף לדעת המחמירים מותר לתת על גבי הפלטה לחמם בלבד, אף שחלק ממנה מתקשה מעט. 
(שם) היות ואין הלחם מתקשה בכך. אולם יש המחמירים, שלא להניח דבר מאכל ישירות על הפלטה כיוון שמעשה זה הוא 'מיחזי  אוירבך

כמבשל', אא"כ הוא נותן הפסק של מתכת וכדומה. ראה שו"ת 'שבט הלוי' ח"א (סימן צא) ובספר 'ארחות שבת' ח"א (פ"ב הערה קיג) בשם 
 הגרש"ז אוירבך זצ"ל.

 
 
 

(ה'בית הלוי'. אשתו מסופר כי הגאון ר' יצחק עפרון מוולוז'ין, חותנו של הגאון מרן רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק מבריסק זי"ע 
היה ממקורבי הרה"ק האדמו"ר רבי משה פאלייר  בזיווג שני היתה מרת צירל שילדה לו את הגאון ר' חיים, רבה של בריסק זיע"א)

 חיים ילד קטן חלה מחלה אנושה וכל הרופאים התייאשו ממנו והכינו את אביו לגרוע מכל.  מקוברין זיע"א. כשהיה רבי
 

באותו זמן הזדמן הרה"ק מקוברין לעיר. הוא בא לבקר בבית ר' יצחק עפרון זיע"א. מיד כשנכנס לבית, פנה בעל הבית אליו 
נוש ל"ע והגיע עד שערי מוות". אמר לו הרה"ק ואמר: "רבינו, צרה גדולה יש לי בתוך ביתי. נכדי היקר חיימ'קה חולה א

מקוברין זיע"א: "בא ונבקר את החולה בחדרו". נכנסו שניהם לחדר. הרה"ק האדמו"ר מקוברין פתח ואמר: "בפרשת וירא 
 -עֵֹמד ת יח, ח).(בראשי ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ וַּיֹאֵכלּו' עֵֹמדכשהמלאכים באו אל אברהם אבינו והוא נתן להם לאכול, נאמר: 'וְהּוא 

 עליהם, לשון עבר".  'ָעַמד'לשון הווה, ולכאורה היה צריך לכתוב והוא 
 

"אלא שמבואר בספרים הקדושים, שבכל פעם, שיהודי מכניס אורחים, בא אברהם אבינו ע"ה ועומד איתם. על כן נאמר לשון 
ה תלויה בצווארו, וכל חולה הרואה אותה שאמרו מרגלית טובה הית (בבא בתרא טז:)הווה. באברהם אבינו מצינו בגמ' 

מתרפא. אם כן היות ואתה מקיים עימי כעת הכנסת אורחים, הרי נמצא כאן איתנו עתה אברהם אבינו ע"ה, והחולה מביט 
 במרגלית שלו, ובטוח אני, שהילד יתרפא בעזרת ה' יתברך". ואכן כן היה!

 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 הק ֵחלֶ  -ם ַמיִ י ֵערּו -תַׁשּבָ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 םחֹוִליר ּקּויּבִ ת ִמְצוַ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

 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 



 

 

בירושלים. את חינוכו קיבל רבינו  )1914(נולד בשנת ה'תרע"ד  -הגאון הרב ישועה עטיה זצ"ל
בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים העתיקה, אצל שאר בשרו ראש הישיבה רבי עזרא עטיה ואצל 
רבי יעקב עדס. עוד בהיותו צעיר לימים למד בהתמדה עצומה עד שנקרא בפי רבותיו בשם 

ות על ידי רבו הוסמך לדיינ) 1937('. בהיותו בן עשרים וארבע שנים בשנת ה'תרח"צ המתמיד'
ראש הישיבה הגאון חכם עזרא עטיה. וזכה להסכמתו של הראשל"צ מרן הרב יעקב מאיר. 

 (ראש השוחטים בירושלים),הוסמך לשחיטה על ידי רבי מרדכי מיוחס  )1945(בשנת ה'תש"ו 
הוסמך למילה על ידי המוהל רבי יהודה משה וייס, באישורם של חברי ) 1948(ובשנת ה'תש"ח 

באותה שנה  (רבה של ירושלים).מועצת הרבנות הראשית ובראשם הגאון רבי צבי פסח פראנק 
 ניגש רבינו לבחינות לדיינות והבוחנים התפעלו מטיב ידיעותיו.

 

רה, עד שרבו רבי עזרא רבינו סירב לכהן כדיין בפועל, כי לא רצה להשתמש בכתרה של תו
עטיה הכריחו לכך באומרו, כי אין אדם כמוהו המתאים למשרה זו. הוא התגלה כבעל זיכרון 
מופלא. סוגיות רבות ועמוקות בש"ס היו מונחות בזכרונו והיה בקי בהן בצורה מפליאה. היה 

יפה, החל לכהן כדיין בבית הדין בח) 1958(בקי במדרשי חז"ל ובמקורות. בשנת ה'תשי"ח 
החל לכהן בבית  )1965(בשנת ה'תשכ"ו  (ראב"ד חיפה).בראשותו של הגאון הרב יואל קלופט 

הדין בתל אביב. בכל השנים הללו השאיר את בני משפחתו בירושלים כדי שיגדלו במקום 
 החל לכהן כדיין בירושלים.) 1972(תורה. בשנת ה'תשל"ג 

 

. רבינו קבע את מקום לימודיו בשכונת כשחזר מבית הדין מיהר לביה"מ לאחר אכילה קצרה
'אחווה' ליד שכונת 'גאולה' בהיכל ישיבת בריסק, והיה עוסק בתורה שעות רבות ביום ובלילה 
בשקידה עצומה. אהבתו לתורה באה לידי ביטוי גם בכך שביום שהשיא את ילדיו היה נמצא 

ת הכוס. בשנת בבית המדרש עד סמוך לחופה, בטענה שיש זמן עד שהרב המקדש יאחז א
פרש מהדיינות כדי לשקוד על התורה בלא טרדות. מאז התמסר בכל כוחו  )1980(ה'תש"מ 

להרבצת תורה בשיעורים קבועים בשכונת נחלאות בבתי הכנסת 'האורפלים' ו'הג'רמוקלים' 
 ל'-ובישיבת 'תורה מציון'. רבינו מסר שיעור יומי קבוע בבית הכנסת של המקובלים 'בית א

י"ט -. נפטר בוחילק כחצי משכורתו לצדקהברחוב רש"י בירושלים. הקפיד ביותר על מוסר ושמירת הלשון, נהג בצניעות 
בהר המנוחות 'גבעת שאול' בירושלים. על שמו הוקמה ישיבה בשם 'שערי  שנים. ציונו 74-. חי כ)1987(חשוון ה'תשמ"ח 

 ישועה' ובה כולל להוראה ודיינות ובה מתקיימים בנוסף גם שיעורי תורה.
(מצאצאי רבי ישעיה עטיה מח"ס 'בגדי ישע' ומצאצאי ר' חיים מרדכי לבטון מח"ס 'נוכח השולחן' ורבה הראשי של חכם ר' יצחק  אביו:

(דיין בבית הדין ר' אברהם  בניו:). 1935 -(בת ר' יהודה קצין. נישא בשנת ה'תרצ"המרת צופיה  אישתו:מרת ג'מילה.  ימו:אאר"ץ). 
(מייסד ומנהל ישיבת 'שערי ישועה'). ר' יצחק  (מח"ס 'גביע הכסף'),ר' גדעון  (דיין בבית הדין לממונות),ר' ניסים יעקב  באשדוד),

חידושים על התורה והש"ס, הלכה, תורה, מדרשי  -שערי ישועה• מספריו:טיה, ר' יעקב עדס. הגאונים ר' עזרא ע מרבותיו:
 חז"ל, מעשיות והגהות ל'עץ חיים'.

, וניצל כל רגע מחייו ללימוד התורה. לימים התמנה כדיין בישראל, ובין דיון לדיון ניצל את הזמן לפתוח ספר בינו לא פסק פומיא מגירסאר
וללמוד, עד שכינו אותו רבותיו וחבריו בישיבה, כי 'חכם עטיה' הוא סמל השקדנות והלמדנים בדורינו. לא לחינם אמרו עליו את המליצה 

זאת: "אילולא לא קמה ישיבת 'פורת יוסף' אלא רק לרבינו ישועה עטיה, דיינו!'. וכן העיד עליו חֵברו הדייןבישיבת 'פורת יוסף' שרק יחידים זכו ל
ר' יוסף כהן זצ"ל, שכאשר נכנס שעה לפני כניסת יוה"כ לביה"מ וראה את רבינו שוקד על לימודו, פנה לרבינו ושאל האם כבר הספיק לאכול 

". רבי יוסף התפעל מאוד, שאף ן, חבל לבטל כל רגע, כמה זמן לוקח לאכול סעודה מפסקת?!יש עוד זמסעודה מפסקת? רבינו ענה: "
בשעה שכולם נמצאים בבתיהם ומתכוננים לכניסת הצום, רבינו שוקד על לימודו והוגה בתורה, כך שלא משנה באיזה יום ובאיזה זמן, ניצל כל 

לא בזבז זמן רב בקניית ארבעת המינים, אלא היה דרכו ללכת לבדוק במהירות  רגע ללימוד התורה. וכך נהג גם בשעה שקנה ארבעת המינים,
את ארבעת המינים, לקנות, ומיד לחזור ללימודו. והיה מתרעם על בני התורה המבזבזים זמן רב, כדי לבדוק את האתרוג האם הוא מהודר לפי 

 לו לימוד התורה זה מדאורייתא"...כל השיטות וההידורים? וכך היה אומר: "הידורים באתרוג זה דרבנן, ואי

בינו ציווה לבניו: "כאשר בניכם ובנותיכם בשעה טובה מתחתנים, אנא קראו לי בדיוק כאשר החופה מתחילה ולא לפני כן כדי שלא יגרם ר
היו מודיעים לו, והיה ביטול תורה". לכך היו מסדרים לרבינו חדר צדדי במשרדי האולם, שם היה יושב ולומד, ורק כאשר החופה היתה מתחילה 

מזדרז מיד לערוך את החופה. וכדי להמחיש כיצד ניצל רבינו כל רגע מחייו וזה היה ממש טבוע ברמ"ח איבריו. בצוואתו לבניו ציווה כך, בזו
לא להתבטל הלשון: יזהר שלא לאבד אפילו רגע אחד בחיים, ורק אם הוא מרגיש חולשה ועייפות ישנן לעצמו פרקי אבות או פרקי תהלים ש

מהלימוד. אולם בדף האחרון של הצוואה בתיקונים כתב לא לבטל אפילו 'שניה' אחת בחיים ולא כמו שכתב למעלה 'רגע' אחד. ולא לחינם ראו 
במחברתו, שנמצאה בין כתביו, כי במשך עשרים וחמש שנה האחרונים לחייו זכה לסיים שמונה פעמים את כל הש"ס על בוריו. אולם רבותיו 

 שסיים לפחות עשרים וחמש פעם את הש"ס ומה שכתב שמונה זה מחמת ענוותנותו. י הישיבה העידו עליו ראש

יפר שכל ההכנות לשבת לא אורכות אצלו יותר מעשר דקות. במוצאי יוה"כ, כעשרים דקות לאחר הצום, כבר למד בביהמ"ד עד לשעת לילה ס
ליו ושאלו, אם שכח שמחתן היום בן. הרב השיב, שלא שכח, אלא שעדיין לא הגיע זמן מאוחרת. כשהשיא את בנו, ראו אותו בביהמ"ד. ניגשו א

מדרש סמוך כדי ללמוד, בזמן שהאורחים סעדו -החופה ולכן מנצל את הזמן ללימוד. לאחר עריכת החופה, יצא מיד מאולם השמחות ופנה לבית
 את ליבם. 

יע זמן החתימה על פס"ד, היד השניה הייתה על הספר. כשאושפז ובאו לבקרו ם בזמן שישב בביה"ד ניצל את זמנו ללימוד תורה. כשהגג
 . (המתמידים)לשם מה טרחת לבקר אותי? אנא, לימדו לרפואתי ואל תבטלו אף רגע מלימוד התורה"דיברו דברים בטלים הוכיחם: "
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". במוצאי השבת, מיד כשהאורח האחרון, מחלת החצבת
 יצא מביתם, המצב בבית הפך ל'סערה גדולה'. 

 

אומנם כל ילדיו חוסנו מהמחלה, אבל בנם בן החמש, שסבל 
מילדותו ממחלת עור קשה, היה רגיש מאוד לחיסונים 

 וכשהיה צעיר ורצו לחסנו, פחד מאד מהחיסון. 
 

כשלקחו אותו לחיסון, ברגע שראה את המחט, התחיל 
בכות בצורה היסטרית, עד שההורים החליטו שלא ל

 לחסן אותו ממחלת החצבת.
 

כעת לאחר האירוח השבתי, כשהאורח סיפר שהוא סובל 
החלו בני הבית לחשוש לגורל הבן,  ממחלת החצבת,

שממילא כבר סובל קשות ממחלת עור, וכעת מי יודע אם 
 לא נדבק מהמחלה. 

 

שמקיום מצוות לא האב ניסה להרגיע את בני ביתו ואמר, 
מפסידים לעולם, ושומר מצווה לא ידע דבר רע, ואי 

 אפשר שיצא נזק ממצוות הכנסת אורחים.
 

מספר ימים לאחר מכן התחיל חומו של הילד לעלות. 
לאחר בדיקה קצרה אצל הרופא אובחן הבן שנדבק 

  ממחלת... החצבת!
 

(מחלת החצבת היא בין המחלות הזיהומיות המדבקות ביותר. 
חלק מהמקרים, סיבוכי המחלה עלולים להיות קשים בדרכי ב

הנשימה ובמערכת העצבים, דלקות אוזניים ועיניים ואף במקרים 
מסוימים גורמת לדלקת ריאות ודלקת המח והחולה עלול להגיע 
לסכנת חיים. יתר על כן, אדם שאינו מחוסן הנחשף לחולה חצבת, 

 !!)מתשעים אחוז להידבק במחלה! היש סיכון גבו
 

על בני הבית עברה תקופה לא קלה של התמודדות עם 
מחלת החצבת, אבל ברוך השם ברחמי שמיים מרובים 

 הילד התגבר על המחלה והבריא. 
 

כעת קרה דבר מאד מפליא. יחד עם הבראתו המחלה, 
הילד הבריא באורח פלא גם ממחלת העור הקשה שסבל 

 ממנה! 
 

הגוף הרגיש הרופאים הסבירו את התופעה, כי ברגע ש
במחלה, הגוף פיתח נוגדנים למחלה, ומערכת החיסון 
הטבעית של הגוף נכנסה לפעולה נרחבת כדי להילחם 

 במחלה. 
 

מכיוון שהקב"ה ברחמיו הגדולים פיתח באדם אפשרות 
לנוגדנים טבעיים שילחמו במחלה, במהלך המלחמה של 
הגוף במחלה, מערכת החיסון של הגוף גם ריפאה את 

 ר הקשה של הילד. מחלת העו
 

ואכן האבא צדק, לא רק שהילד לא ניזוק כתוצאה מהמצווה, 
אלא שעוד נרפא מהמחלה הקשה שקיננה בגופו במשך 

 שנותיו המעטים.

' ויש לנו ווי העמודיםלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
מצוות לא מפסידים לעולם, וכן מהי הזכות ללמוד שמקיום 

 כך היה: -העצומה של הכנסת אורחים. ומעשה שהיה 
 

יהודי בארה"ב היה רגיל לארח בשבתות בביתו אדם קשה 
יום. אותו קשה יום השתלט על כל מהלך הסעודה, בכל משך 
הסעודה היה מרבה לדבר, והיה דורש, שכולם יקשיבו 

 לקשה משבת לשבת. להגיגיו, ומצוות האירוח הפכה
 

בני הבית התלוננו לאביהם שהאירוח הפך עבורם למטרד. 
הם ביקשו מאביהם למנוע את הזמנת האורח. אבל האב 
שהיה אמון על מצוות הכנסת אורחים, הסביר לבני ביתו, שכל 

 מצווה שבאה בקושי, היא מצוה גדולה עד מאוד. 
 

יפה פעם אחת בצער "בנוסף האב ציטט מדברי חז"ל: 
. האב הסביר: (אבות דרבי נתן ג,ו)" ממאה פעמים שלא בצער

"שכר מצווה, שנעשית בצער הוא פי מאה משכר אותה 
 מצווה, כשהיא נעשית בלי צער".

 

ואכן בני המשפחה קיבלו את דברי האב ונשכו את שפתם. 
אבל כשהאב הבחין, שסעודות שבת הפכו עבור בני ביתו 

  .למטרד
 

ת שבת יפות ופוריות, הוא כל במקום להעניק להם סעודו
הזמן מתעסק עם האורח, החליט להתייעץ עם הרב שלו, 
ולאחר שסיפר לרב את כל הסיפור בעצתו הוחלט להגביל את 

 האורח.
 

הרב פנה אליו בשפה יפה ואמר לו: "אורח חשוב כמותך, אי 
אפשר שיבא כל שבת, כי זה פוגם בחשיבותו ובכיבודו. ולכן 

אוי, מעתה נזמין אותך רק בשבתות כדי שנוכל לכבדך כר
מיוחדות, כמו 'שבת מברכים' או בכל שבת, שיש בה איזה 

 יחוד, כמו 'שבת שקלים' וכיו"ב". 
 

האורח שמע את הדברים והסכים. אולם ביום שישי שלאחר 
מכן, פנה האורח לבעל הבית וביקש ממנו להתארח בשבת 

 בביתו. 
 

הוא אומנם הזכיר, שהם סיכמו שמעתה יבוא רק בשבת 
'מברכים'. אבל שבת זו, היא גם מיוחדת, כי היא שבת 

ומה עוד שהשבת אינו מרגיש כל כך שלאחר שבת מברכים, 
 טוב, ולכן הוא מבקש להתארח בביתו.

 

בעל הבית הסכים כמובן לארח את האיש, הרי שאם האורח 
אורח מציין, שאינו ומה עוד כשהמבקש אסור לסרב לו, 

מרגיש כל כך טוב וסביר, שהשהות בביתו תעזור לו 
 להחלמתו. 

 

לאחר סעודה השבת, שאל בעל הבית את האורח: "אמרת 
שאינך מרגיש כל כך טוב, מה יש לך?". האורח השיב כמסיח 

אני סובל מהמחלה, שמאוד נפוצה בזמן לפי תומו: "

 ַהְכָנסַ ת אֹוְרִחים

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

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

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

אסתר בת גולה גאולה ע"ה              ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה
    בר סעדה ז"לרחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף                               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 פרחה      יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                     ה                           "ע מרדכי בת ברכה
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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. "ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום" 

 

. גֹות"  "ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ע�

 

. "ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת" 
:

.
:  

. "ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשחֹט ֶאת ְּבנֹו" 
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'תבלה ותתחדש', על מה ולמה?

.[
(168

.

ל ל ל

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
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 העלון לעלוי נשמת:
בכור חי בן בטי, 

 'ר בן זושאאברהם
יום ' ר בת יהושע, לאה

מיכאל בן  ליפמאן, טוב
אלכסנדר בן מרי, שרה, 

בת לייב,  לודמילה
משה בן זוהרה, יהודה 

יהודה אלון בן בן שרה, 
יוסף בן חנה, עישה, 

מנחם שלום בן שמחה, 
תמרה , חים בן אסתר

 .תנצב"ה -בת יעקב 
ולהבדיל בין החיים 

העלון  למתים,
בת שבע בת  לרפואת:

, משה בן מנדל, ליאורה
נפתלי בן דבורה, 

צביה בת ה סביטלנ
–,ברכה, מרי בת חנה

בתוך שאר חולי עמו 
שראלישראל

) ד, יח( "יַֻּקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ"

? ַמִים ְמַעטְלָהִבין: ַמּדּוַע ַאְבָרָהם ִהִּציַע ְלאֹוְרָחיו ַרק  ֵיׁש ִלְכאֹוָרה
ֶזה ִמן ָהָראּוי ֶׁשַּיִּציַע ָלֶהם ַמִים ְּבֶׁשַפע? ֲהלֹא ְּבָכל  ְּכלּום לֹא ָהָיה

ַאְבָרָהם לֹא ָחַס ָּכל ַמֲאָמץ ִּבְכֵדי ְלַהְׂשִּביַע ֶאת  –ְׁשָאר ַהְּתחּוִמים 
ַמּדּוַע ֵאפֹוא ַּדְוָקא ְּבנֹוֵגַע ַלַּמִים הּוא ָנַהג  ְרצֹוָנם ֶׁשל אֹוְרָחיו!

 ְּבַחְסָכנּות?
 ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ָנִבין ַעל ִּפי ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא:     
 'ֵּבית ִמְדָרׁש ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ְראּוֵבן ְּגרֹוזֹוְבְסִקי זצ"ל, ִּביִׁשיָבתֹו     

 ַהֹּנַהג ָהָיה ִּכי ְמִׂשימֹות ְמֻסָּימֹות ֻמָּטלֹות ַעל –ֶעְליֹון', ֲאֶׁשר ְּבמֹוְנִסי 
 ִׁשְכָמם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה.

,ֵמֶהם, ֶׁשִּנְׁשְלחּו ֶאל ַהְּכָפר       ַלֲעמֹד ְלַיד ָהֶרֶפת  ִּבְכֵדי ַהָּסמּו
'ֲחַלב ִיְׂשָרֵאל'.  ִהּנֹו ִּבְׁשַעת ַהֲחִליָבה ּוְלַוֵּדא ִּכי ֶהָחָלב ַהַּמִּגיַע ַלְּיִׁשיָבה

ֶׁשּנֹוְתרּו  הּוַטל ַהַּתְפִקיד ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהְּסָפִרים –ַעל ֲאֵחִרים 
ְלרֹאׁש  ם, ְוָהיּו ֶׁשֻהְפְקדּו ַעל ַהִּסּיּועַ ְמֻפָּזִרים ְּבֵהיַכל ַהְיִׁשיָבה ִלְמקֹומָ 

ֶׁשַהָּׁשָבץ  ַהְיִׁשיָבה, ֶׁשְּבאֹוָתם ָיִמים ְּכָבר לֹא ָהָיה ְּבַקו ַהְּבִריאּות ַאַחר
ַהֶּזה,  ּבֹו ָלָקה ִׁשֵּתק ֶאת ַמֲחִצית ּגּופֹו ַהְּיָמִנית. ְּבִמְסֶּגֶרת ַהַּתְפִקיד

 ר ֶׁשֻהְפַקד ַעל ָּכ ְלַהִּגיַע ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשלֻהַּטל ַעל ַהָּבחּו –ָהַאֲחרֹון 
רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ִלּטלֹ ֶאת ָידֹו ַהְּבִריָאה, ִּבְנִטיַלת ָיַדִים 

ַׁשֲחִרית, ְלַהֲחִזיק ְלָפָניו ֶאת ַהִּסּדּור ְּבֵעת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ַלֲענֹות  לׁשֶ 
 ּוְלָהִניַח ֶאת ַהְּתִפִּלין ַעל ָידֹו ְוַעל רֹאׁשֹו. ַעל ָּכל ַאַחת ֵמֶהן, ָאֵמן
 לֹא ָהְיָתה זֹו ְמִׂשיָמה ְּפׁשּוָטה ְּכָלל ּוְכָלל... ִּדּבּורֹו ֶׁשל רֹאׁש     

ַהְיִׁשיָבה ִנְפַּגם ְּבִעְקבֹות ַהָּׁשָבץ, ָּכ ֶׁשָּקֶׁשה ָהָיה ְלָהִבין ֶאת 
ַהְּׂשָמאִלית ָהְיָתה ִנְתֶקֶפת לֹא ַּפַעם  ָידֹו –ּוִמְּלַבד זֹאת  ַּבָּקׁשֹוָתיו,
 ִּבְלִּתי ְרצֹוִנּיֹות, ַמה ֶּׁשִהְקָׁשה ַעל ֲהָנַחת ַהְּתִפִּלין... ַּבֲעִויתֹות

, ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ֻהַּטל ַּתְפִקיד ֶזה ַעל ָּבחּור ָצִעיר,       ְלִפיָכ
 הּוא ִקֵּבל ֶאת ַהַּתְפִקיד ִּבְרָגׁשֹות –ִמְּכָבר ֶׁשִהִּגיַע ַלְּיִׁשיָבה ֶזה לֹא 

 ְמֹעָרִבים. ֵמַחד, הּוא ָהָיה מּוָדע ַלְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ַהְּכרּוָכה ְּבִסּיּועַ 
ַּבֲעֵלי ִנָּסיֹון ִהְזִהירּו אֹותֹו –ְלרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַהַּנֲעָרץ, אּוָלם ֵמִאיָד 

 יד לֹא ָּפׁשּוט ְּכָלל ְוִעָּקר...ֵמרֹאׁש ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבַתְפִק 
 ְוָאֵכן, ִהְתָּבֵרר, ִּכי ַהְּמִׂשיָמה ָהְיָתה ָקָׁשה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּכִפי     

 ֶׁשִּׁשֵער...
ַּבֹּבֶקר,  ַהָּבחּור ָאְמָנם ִהְתַיֵּצב ְּבַחְדרֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַהְׁשֵּכם     

ָיָדיו, אּוָלם ת  ִיְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו ִּבְכֵדי ִלֹּטל אֶ ַמְמִּתין ִּבְדִריכּות ָלֶרַגע ּבֹו
ִלֹּטל ֶאת ַהָּיד  ַּכֲאֶׁשר ִנַּגׁש ֶאל ִמָּטתֹו ִעם ֵסֶפל ַמִים ּוְקָעָרה ּוִבֵּקׁש

ִנְׁשֶלֶטת,  ִנְתְקָפה ַהָּיד ַהְּׂשָמאִלית ְלֶפַתע ַּבֲעִוית ְּבִלי –ַהְּבִריָאה 
 ְלִהָּׁשֵפ ֻּכּלֹו ֶאל ּתֹו ַהְּקָעָרה...ֶׁשָּגְרָמה ְלֵסֶפל ַהַּמִים 

ִמֵהר ְלַמֵּלא ֶאת ַהֵּסֶפל ַּבֵּׁשִנית ְוַלֲחזֹר ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו  ַהָּבחּור     
ַרּבֹו, ֲאֶׁשר הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו ַהְּׂשָמאִלית ִלְנִטיָלה, אּוָלם  ֶאל ִמָּטתֹו ֶׁשל

ְּגׁשּות, אֹו ִמּתֹו ִנָּסיֹון ְלַהְׁשִלים ֶאת ִמּתֹו ִהְתַר  ַהַּפַעם, ַּכִּנְרֶאה
לֹא ִּכֵּון ַהָּבחּור  –ִלְפֵני ֶׁשָּתצּוץ ֲעִוית נֹוֶסֶפת  ַהְּמִׂשיָמה ִּבְמִהירּות

ְוַהַּמִים ִנְׁשְּפכּו ַעל ַהִּמָּטה ְוִהְרִטיבּו ֶאת ְּבָגָדיו ֶׁשל  ֶאת ַהֵּסֶפל ָּכָראּוי,
 רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה.

ָיה ָּדָבר ֶׁשאֹותֹו ָּבחּור ָרָצה ְּבאֹותֹו ֶרַגע, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר לֹא הָ      
ֵמַהֶחֶדר... אּוָלם הּוא ָיַדע ִּכי ָעָליו ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהְּמִׂשיָמה!  ְלֵהָעֵלם
, ִהְצִליַח ְלַבֵּצַע  –הּוא ִמֵּלא ֶאת ַהֵּסֶפל ַּבְּׁשִליִׁשית, ְוַהַּפַעם  ְלִפיָכ

 יו.ָעלָ  ֶאת ַהֻּמָּטל
 ִמֵהר ְלַנֵּגב ֶאת ָידֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה, ְלָהִביא –ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים      

 ִסּדּור ּוְלַהֲחִזיקֹו ִּבְפֵני ַרִּבי ְראּוֵבן ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְקרֹא ִמּתֹוכֹו ֶאת
 ִּבְמִתינּות, ְוַגם ְלַהִּניחַ ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֵרי ָּכל ְּבָרָכה 

 ֶאת ַהְּתִפִּלין ַעל רֹאׁשֹו ּוְזרֹועֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון.
 ַהָּבחּור ְּכָבר ָעַמד ַלֲעֹזב ֶאת ַהֶחֶדר, ִּבְכֵדי ְלַהִּגיַע ַּבְּזַמן ִלְתִפַּלת     

 ֹון. "ַמהַׁשֲחִרית ַּבְּיִׁשיָבה, ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ִהִּׂשיגֹו קֹולֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַהָּגא
?" ֵּבֵרר ַרִּבי ְראּוֵבן, ְוַהָּבחּור ֵהִׁשיב ְוָנַקב ִּבְׁשמֹו. "ֵמֵהיָכן ַאָּתה?"  ִּׁשְמ

ִעם  ִׂשיָחה ִהְמִׁשי ִלְקֹׁשר –הֹוִסיף ַרִּבי ְראּוֵבן ּוֵבֵרר, ּוְלַאַחר ֶׁשַּנֲעָנה 
 ֹודֹות ְׂשִביעּותַהָּבחּור אֹודֹות ִמְׁשַּפְחּתֹו, ַהַחְברּותֹות ֶׁשּלֹו, ְוַאף א

 ְרצֹונֹו ַּבְּיִׁשיָבה...
 

 נא לא לקרוא 
בשעת התפילה
 וקריאת התורה.
 העלון טעון גניזה.

 הלימוד בשבת
 אלף מיום חול.פי 

כדאי לקרוא 
 בשלחן שבת.

 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון

 ס"דבס"ד
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 ֹ  ַעל ֶחְׁשּבֹון ֲאֵחִרים! אִהּדּור ל

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין



ַרק ְלַאַחר ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ִׂשיָחה, ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחין ִּכי ַהָּבחּור  
ִנְרַּגע ִמַּסֲעַרת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּפְקָדה אֹותֹו ְּבִעְקבֹות ַהַּתְקִרית ְּכָבר

 ְראּוֵבן ְלָׁשלֹום ּוְפָטרֹו ְלַדְרּכֹו...ִנְפַרד ִמֶּמּנּו ַרִּבי  –ֶׁשֵאְרָעה 
 ַּכֲאֶׁשר ִסֵּפר ַהָּבחּור ַלֲחֵבָריו ֶאת ֲאֶׁשר ִהְתַרֵחׁש ְּבאֹותֹו ַהֹּבֶקר     

 ְּבַחְדרֹו ֶׁשל ַרִּבי ְראּוֵבן, ֵהם לֹא ָיְדעּו ֶאת ַנְפָׁשם: ִאיׁש ֵמֶהם לֹא ָזָכה
 דֹו ֲעטּור ִּבְתִפִּלין! ּוְבָכל זֹאת, ְלַמֲענֹוֶׁשַרִּבי ְראּוֵבן ִּדֵּבר ֵאי ַּפַעם ְּבעֹו

ָחַרג רֹאׁש  –ֶׁשל ָּבחּור ַאְלמֹוִני, ִּבְלִּתי ֻמָּכר, ֶׁשִּנְקַלע ִלְמצּוָקה 
 ִמִּמְנָהגֹו, ְוִׁשָּנה ֵמַהֶהְרֵּגל ָעָליו ֹּכה ִהְקִּפיד! ַהְיִׁשיָבה

 ּמּוָבן ָּדָבר ִחּיּוִבי, ְוָכ ַּגם ָּכלִהּנֹו ּכַ  –ֲהֵרי ָלנּו, ִּכי ִהּדּור ַּבִּמְצָוה      
 ם ֶׁשּבֹוֻחְמָרה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ָּבִסיס. אּוָלם ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים? ְּבָמקֹו

ִהּדּור אֹו ֻחְמָרה, זֹאת ְלֻעַּמת... ֲאֵחִרים ֶחְׁשּבֹון ַעל ֵאינֹו ַהָּדָבר

 !ַלֲחלּוִטין ֵעֶר ַחְסֵרי ִהָּנם – ֲאֵחִרים ֶחְׁשּבֹון ַעל ַהָּבִאים
 ַעלְלָהִׁשיב ִנָּתן – ַנְיָמן ַיֲעֹקב ַרִּבי ְמָבֵאר – זֹו ֶּדֶר ִּפי ְוַעל     

 ַאְבָרָהם ִסֵּפק – אֹוְרָחיו ֲעבּור ַהַּמִים ֶאת, ִהֵּנה ֶׁשֵּכן :ְׁשֵאָלֵתנּו
 ְיֵדי ַעל –' יָֻּקח' ִמְּלׁשֹון ְלַהִּסיק ֶׁשִּנָּתן ּוְכִפי ,ָׁשִליחַ  ְיֵדי ַעל ְלאֹוְרָחיו
 – ַּבִּמְצָוה ְלַהֵּדר ָרָצה ָאֵכן ִמִּצּדֹו ֶׁשַאְבָרָהם ַלְמרֹות, ְלִפיָכ. ֲאֵחִרים

 ִמְּלִהְתַחֵּיב ְוִנְמַנע ,ֲאֵחִרים ֶחְׁשּבֹון ַעל ְלַהֵּדר ֶׁשּלאֹ  ִהְקִּפיד הּוא
 .ַרִּבים ַמִים ָלֶהם יּוְבאּו ִּכי ְלאֹוְרָחיו

 ֶׁשֶּנֱאַמר ּוְכִפי, ְּבַעְצמֹו ַאְבָרָהם ֵהִביא אֹותֹו, ַלֶּלֶחם ַּבֲאֶׁשר, ָאֵכן     
, ָחַס לאֹ  ַאְבָרָהם – ְּבַעְצִמי, ְּכלֹוַמר –" ֶלֶחם ַּפת ְוֶאְקָחה" :ַּבָּפסּוק

 ַּבִהּדּור ַהִּמְצוָה ֶאת ְלַקֵּים ִהְׁשַּתֵּדל ֶאָּלא, ֶלֶחם 'ְמַעט'ּבְ  ִהְסַּתֵּפק ְולאֹ 
ב ְּבֶׁשַפע, ַהְּמַרִּבי  )ְלַלֶּמְד(. ֵלב ּוְברֹחַ

כשנקלע ר' משה, יהודי יקר וירא שמים מבני ברק, לניו יורק     
 ההומה, חש היטב מהי תחושת זרות.

 הוא הסתובב בעיר שלא בטובתו, הגיע שלא מרצונו.    
בנו הקטן נולד עם מום בלב, וכל הבדיקות והבירורים העלו כי     

עליו לעבור ניתוח מורכב, הנערך רק במרכז רפואי נודע בניו יורק. 
כך נקלע לעיר זרה ומנוכרת, נושא את בנו בעגלה בדרכו לבית 

 החולים.
 $100,000הניתוח נקבע מראש, וגם שולם מראש, ולא בזול...      

בגין הניתוח, ועוד בשבתו בארץ דאג ר' משה דרשו הרופאים 
לארגן את הכסף. גייס מחסכונותיו, ביקש מחבריו, לווה סכומי 
עתק, ושלח את הכסף בהעברה בנקאית לבית החולים 

 המפורסם.
עתה הגיעו ר' משה ורעייתו לבצע את הניתוח, שאורכו הצפוי      

 היה שש שעות.
ה ורעייתו מחוץ לחדר לאורך כל השעות האלה ישבו ר' מש     

הניתוח, כשלבם משתפך בתפילה ותחנונים לבורא עולם. שעה 
קלה לפני המועד המתוכנן לסיום הניתוח, יצאו מהחדר שני 
מנתחים חמורי סבר, פנו להורי הפעוט ואמרו: 'האמת היא, 
שבמהלך הניתוח התברר כי ישנם מומים נוספים הדורשים 

ד שש שעות, ולא זו בלבד, טיפול. זה אומר שהניתוח יתארך עו
נוספים. אתם  $100,000אלא שנדרש בגינו תשלום נוסף, בסך 
 רוצים להמשיך בניתוח במתכונת הזו?'

מהבשורה, כי יש  –ר' משה ורעייתו היו המומים. ראשית      
מומים נוספים בלבו הקטן של הפעוט, ה' ישמור. אם בכך לא די, 

יתארך עוד כשש שעות של  –המורכב ומסוכן בלאו הכי  –הניתוח 
מתח ודאגה, בהן הלב הקטן יפרפר בין סכיני המנתחים. ובנוסף 

 –לגייס מאה אלף דולר נוספים? רבונו של עולם, מנין?!  –על כך 
הרי עבור מאה אלף הדולרים הראשונים התאמצו מעל ומעבר. 
לגייס כאן ועכשיו מאה אלף דולר נוספים, בעודם בארץ זרה 

 ילה?!ומנותקים מהקה

ובכל זאת, חיי בנם שווים כל הון. הם החליטו להמשיך      
המשיכו להתפלל, כשהם מוסיפים בקשה  –בניתוח, וכמובן 

שבורא עולם יהיה בעזרם, ומאה אלף הדולרים הדרושים 'יפלו' 
 עליהם משמים, שכן אין להם קצה חוט מנין לגייס סכום כזה...

יהודי מקומי. הוא ניגש  בעודם מתפללים בדמעות, עבר שם     
אליהם ושוחח עימם בנעימות, ביקש להבין על מה ולמה הם כה 

 מתוחים ומודאגים, מתפללים ומתחננים.
כשהסבירו לו את מצוקתם, יעץ להם לפנות ליהודי עשיר הגר      

בקרבת מקום, לנקוש בדלתו, להסביר לו את המצוקה, ולבקש 
הפעוט ויציל נפש אולי יחוס וירחם על בנם  –את עזרתו 

 מישראל... ר' משה, נבוך וחסר אונים, החליט לנסות.
נכון, אין לו היכרות מוקדמת אתו, ונכון גם שקשה להאמין      

שיוכל להגיע אליו בלי לקבוע פגישה, לשוחח עמו, להסביר את 
המורכבות, ולצאת עם סכום שיש בו כדי לכסות את הניתוח. 

שתדלות, ופנה לביתו של ובכל זאת, החליט לעשות את הה
 הגביר.

כשנקש בדלת, היא נפתחה מיד בידי הגביר בעצמו. הוא      
הזדהה בשם 'יונגרמן מבני ברק', שכן הוא אברך, והמילה אברך 
מתורגמת באידיש למילה 'יונגרמן'. הוא ידע שהגביר לא מכירו, 

 ולכן הזדהה בסתמיות כאברך בני ברקי, 'יונגרמן מבני ברק'.
ביר שמע זאת, והגיש לו מיד מעטפה חתומה. 'אני רוצה הג    

אמר האברך במבוכה,  –לדבר איתך בקשר לתרומה כספית' 
ואילו הגביר השיבו: 'למה אנחנו צריכים לדבר? נתתי לך את כל 

סיים, וסגר את  –מה שאתה צריך, הכל במעטפה, סע לשלום!' 
 הדלת אחריו.

האברך יוצא מהגביר, פותח את המעטפה, ומגלה בתוכה      
כן, אכן כן!  $100,000המחאה חתומה, עליה מתנוסס הסכום: !

נס ופלא! ר' משה הסיק כי אין לדעת איך וכיצד, מן הסתם הגביר 
 דנן כבר שמע על מצוקתו, והכין עבורו שיק.

יםכך או כך, הרי הוא עתה שמח וטוב לב, רץ לבית החול     

ת ִסּפּור  :ְלַׁשַּבָ
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 גלגול הצ'ק



 
  

 
 גינה משותפת
גינת נוי, ודיירי הבנין משתתפים בהוצאות בנין מגורים שיש בו 

וכיוצא, וישנם דיירים שאינם  החזקת הגינה ,החשמל, הניקיון
בדרכי נועם  עליהםלהשפיע  ואינו יכול שומרי תורה ומצוות,

שיהודי עובד  , אזי כדי להינצל מאיסוראת דיני השמיטהלשמור 
 הבית הינו לעבודותשלו לוועד  יאמר שהתשלוםבקרקע שלו, 

וכיוצא בהם. והנכון , הוצאות החשמל ת בלבדהמותרו קרקע
את מצוות שמיטה חלקו בגינה, כדי שירוויח  שגם יפקיר את

 (שח. ש"ה צז) .כהלכתה
 

 קרקע מקורה
שבתוך בית או מקום מקורה, שנאמר  באדמהמותר לעבוד 

תזרע״, לא אסרה תורה אלא דוקא בשדה  בתורה; ״שדך לא
לשדה. אינה דומה מקורה  במקום היאאדמה ששהיא גלויה, אבל 

ין וא ,כרגיל ולהשקותםעל כן, מותר לזרוע שם ולטפל בזרעים 
שו"ת יביע אומר חלק ט' יורה דעה בה ם קדושת שביעית כלל. (

 סימן לא)
 

 זריעה בחממות
שלא אסרה התורה אלא בשביעית כרגיל,  בחממותמותר לעבוד 

אבל בחממות שהן דווקא "שדה" שהיא גלויה ולא מקורה, 
 . (ע"פ שו"ת יביע אומר חלק ט' יורה דעה סימן לא)מותר -מקורות 

 עציצים
ואפילו על קרקע מרוצפת [חצר], בין  עציץ המונח על האדמה,

שהעציץ נקוב [שיש בתחתיתו חור] ובין שאינו נקוב, אסור לעבוד 
 ה.בו בשביעית, כיון שיש לו יניקה מסויימת מן האדמ

עציץ שאינו מונח ממש על האדמה, אלא תלוי באויר  -עציץ תלוי 
מעל אדמה [כגון שמונח על סורגים הבולטים כלפי חוץ], אם הוא 

וב, אסור לעבוד בו, כיון שיש לו יניקה מסויימת מהאדמה. אבל נק
אם אינו נקוב, מותר לעבוד בו [כיוון שאין נקב בכלי הריהו חוצץ, 
ובנוסף יש רווח בינו ובין הקרקע, ואינו יונק מהאדמה כלל] ומכל 
מקום, אם העלים שלו יוצאים כלפי חוץ, אסור לעבוד בו, כיון שאז 

 .הישנה יניקה מהאדמ
[שהיא בגובה, ולא כחצר  - ציץ המונח על רצפת מרפסתע

בין אם העציץ נקוב או לא נקוב, מותר לעבוד  -שהיא על האדמה] 
בו בשביעית [כי יש רצפה שחוצצת, ובנוסף יש רווח בינו ובין 

 הקרקע, ואינו יונק מהאדמה כלל.]
מותר לעבוד בו, ואין נוהגים בו דיני שביעית  -עציץ המונח בבית 

שו"ת יביע ( .לל, כמבואר לעיל שאין דיני שביעית במקום מקורהכ
 , רי, רכג, רכה, רנא, שמו)אומר חלק ט' יורה דעה סימן לא

 מותר להעביר עציץ נקוב מבית לבית, אף -העברת עציץ 
 ויונק ממנה. (רכז)ל אדמה שמעבירו בדרך מע
עציץ נקוב התלוי בגובה,  ללכת תחתמותר  -הליכה תחת עציץ 

 יניקתו מהקרקע. (רלב) אף שמפסיק את
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 –בצעדי ריקוד, מעביר את השיק למזכירות החותמות כי הניתוח 

שולם, ושב להמתין מחוץ לחדר הניתוח...  –גם השלב השני 
 הניתוח שולם, וגם הסתיים בהצלחה. 

הפעוט הועבר להתאוששות במחלקה, כשהוריו נותרים      
ו, מהללים את בורא עולם על הנס ופלא שגרם עימם, לציד

בהצלחת הניתוח ובכיסוי עלויותיו באופן מסתורי.
אלא שביום המחרת, קיבל ר' משה שיחת טלפון מוזרה,      

שהבהירה כי אולי מדובר בטעות בכתובת... על הקו, היה הגאון 
 רבי שלום מאיר יונגרמן זצ"ל, ראש ישיבת 'זכרון יעקב'.

הוא שאל כמה שאלות, ואז התבהרה הטעות: הרב יונגרמן,      
ראש הישיבה, הוצרך לסכום של מאה אלף דולר. הוא הפעיל 
מאמצים ושתדלנים שונים שידברו על לבו של הגביר, וסיכם עם 

אחה"צ.  4:00הגביר כי יבוא לקחת את השיק ביום פלוני בשעה 
תו של הוא באמת הגיע באיחור קל, אלא שר' משה הגיע לבי

, וכשהזדהה כ'יונגרמן'  4:00הגביר בדיוק באותו יום ובדיוק בשעה 
 אברך, קיבל את השיק מידיו של הגביר... –

דקות אחר כך נקש הרב יונגרמן בדלת, אלא שהעשיר טען      
שכבר העביר את השיק ל'יונגרמן' אחר שנקש בדלתו בשעה 

ול להשיב היעודה! ר' משה התנצל מעומק לבו, אלא שלא היה יכ
את הגלגל לאחור. הוא כבר העניק את השיק לבית החולים, 

 שילם בעזרתו.

כשהתחוורה לעשיר הטעות שקרתה, הבין כי יד ה' כיוונה את      
העניין להציל את בנו הפעוט של ר' משה, ונעתר להעניק להרב 
יונגרמן שיק נוסף, בנוסף לשיק שכבר העניק לאברך 'יונגרמן' 

 לתשלום הניתוח...
כשחזר הרב יונגרמן לארץ, סיפר את הסיפור המפעים למורו      

ורבו, הגאון רבי חיים גריינימן זצ"ל, שהתפעל מאוד מיד ההשגחה 
 העליונה.

כיצד קרה שבדיוק הפעם הרב יונגרמן איחר לפגישה, ובדיוק      
מדובר באותו הגיע אברך שהזדהה באידיש כ'יונגרמן', ובדיוק היה 

 הרי זה לא יאומן כי יסופר! –סכום... 
נענה רבי חיים גריינימן והשיב: 'האמת, שאין בכך כל פלא.      

כאשר זוג יהודים בוכים ומתחננים לבורא עולם מלב נשבר, 
ומבקשים ממנו מאה אלף דולר, תולים עיניים רק בו ומייחלים 

ערכות שמים, אין ספק כי בכוחם לשנות מ –בתפילתם רק אליו 
ממסלולם המקורי לטובתם. הרי זה בדיוק  $100,000להסיט  

 הכח של תפילה!'
סיפור מופלא זה, אותו סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין      

שליט"א, מעורר את הלב: הנה כי כן, כמה גדול כח התפילה. 
, ויהודי 100,000$יהודי אחד מתאמץ ומשתדל לקבל תרומה של 

עומק הלב ומעמקי הנפש, בתחנונים אמיתיים אחר, בתפילה מ
 ובדמעות שליש, פשוט זוכה בכסף כזכיה מההפקר!

 מתוך החוברת  :ֲהָלכֹות ׁשֹוֶנה
 "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" 

 לרב דוד שלום נקי שליט"א 

 ְׁשִמיָטה ִהְלכֹות



 

 

 

 : יציאה :כניסה 
 18:35 17:24 :ם-י

 18:37 17:38 : ת"א
 18:37 17:41 ב"ש: 
 18:35 17:29 :חיפה

 
:מחשבהחידת 

 , בנים ובנות.למשפחת כהן שלושה עשר ילדים
בהנחה שמספר הבנות רב על הבנים ומספר הבנים 

 מהנתונים הבאים לא יתכן?מה  -אינו זוגי 
 א: מספר הבנות זוגי.

 ת אינו זוגי.ב: מספר הבנו
 ף של שלוש בנות.ג: אין רצ

 ד: יש בן אחד בלבד.
 
 

 חידת חשבון:
תכפיל , שאם תיקח את מספרו ,יש לי סכום כסף

ותוסיף שקל , תוסיף חצי ממנו, תוסיף רבע ממנו, אותו
 .100-תגיע ל -

 כמה כסף יש לי?
 
 

 :"מי אני"חידת 
 אתה בני, אבל אני לא אביך.

 מי אני?
 
 
 
 

 
 
 

 :לחידת המחשבהפתרון 
 מצד -ואת הנר האחר צידיו, י ננר אחד מש םמציתי

 ד. בלבאחד 
לה הנר הראשון ובנר השני תישאר צי שעה יכחלאחר 

 חצי שעה.
, ומרגע זה והלאה ישאר אז יש להציתו גם מהצד השני

 רבע שעה בדיוק עד שיכבה.
 
 

 פתרון לחידת חשבון:
32 ₪. 

 
 

 :"מי אני"חידת פתרון ל
 .₪ 200שטר של 

ת איש אחד הזדמן לבית כנסת של קמצנים באמצע מכיר
 העליות לתורה.

 !"90!", ולא יאמן "60"" !40!" "20: "הוא שומע
 זכה!" ₪ 1.20" וף שומע:בסל

 
 אישה: "בבקשה ה', תשלח לי נס!"

 בעלה מאחור: "כמה סוכר?"...
 

 אני מרגיש שאני חולה".": מר לרופאאיש אחד א
 א.פוהראל ש מתי?"מ"

 "מאז שאכלתי תירס בקופסת שימורים".
רחת או ראית משהו לא טוב "כשפתחת את הקופסא ה-

 בתירס?" שאל הרופא.
י צריך לפתוח את ???" קרא החולה, "היית"מה

 הקופסא?"...
 

 המנתח אמר שאחרי הניתוח אלך הרבה"."
 וא צדק?"ה"נו, ו-

"בטח! בשביל לשלם את החשבון שלו הייתי צריך למכור -
 את המכונית!"...

 
 , כואב לי בעין!"תהלה: "דוקטור! כל פעם שאני שותה חו

 "אז תוציא את הכפית מהכוס!"... פא:רו
 

 במבחן?" 0, איך זה יכול להיות שקבלתי "המורהילד: 
לפי החוק אי אפשר לתתמה לעשות שרופא: "כן אני יודע, 

 "...0-פחות מ
 

עוד  ותבקש מאבא שלך ,₪ 20מורה לחשבון: "אם יהיו לך 
 ה לך?", כמה כסף יהי₪ 10

 "...אפסתלמיד: "

 בדיחות: חידות:

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

זמני 
 השבת:



 
                                                                                          בס"ד

 

 צורך קיומי –חסד 
 

מלבוא בצל קורתו. ויש להבין מדוע בתחילת פרשתנו אנו קוראים על אברהם אבינו המצטער כשבוששו אורחים 
הצטער, הלא מודע הוא לחוליו המגבילו לשרת את האורחים, ובפרט שלא היו עוברי אורח הזקוקים לאירוח?

ברם שאלתנו נובעת מהבנה מוטעית במהות מצות חסד. לפי הבנתנו, הצורך בחסד, הוא רק כאשר זקוק הזולת 
 יסתדר בעצמו, ויעזור לעצמו... לעזרה, ואילו כשאינו זקוק, מוטב שכל אחד

לא כך מתייחסים חז"ל למצות חסד. "על שלשה דברים העולם עומד" קובע שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה 
'). אם חסר אחד משלושת עמודי התווך משנה ב 'רק א"על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (אבות פ

 מתערערת.הללו המחזיקים את העולם, עמידתו של העולם 
וכשם שברור לנו שאסור שייפסק לימוד תורה בעולם אפילו רגע קט, שאם לא כן עלול העולם להיחרב, ככתוב: 

עמוד  -"אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיה לג, כה), כן הדבר בעמוד העבודה 
א אינו שונה מהם מבחינה זו. כדי שיהיה העולם אינו יכול להתקיים ללא תפלה. ועמוד החסד גם הו -התפלה 

קיום לעולם, מוכרח שיהיה חסד בעולם ללא הפסקה, ויש לתור אחריו גם אם אין דורש ואין מבקש. הלא כה 
 נאמר "עולם חסד יבנה" (תהלים פט, ג).

 הוא לא חיכה שיתעורר צורך –אצל אברהם אבינו איש החסד ועמוד החסד, החסד היה צורך קיומי, ומשכך 
שהעולם אינו יכול להמשיך אפילו שעה אחת  בחסד, אלא טרח ותר אחריו בקום ועשה. וזאת מתוך ידיעה ברורה

ללא עזרה לזולת. לכן גם כשהיה חולה, ולא היו אורחים בנמצא, חיפש אחר אורחים שיוכל לגמול עמם חסד. 
 וזימן לו שלושה מלאכים. וכשלא מצא, היה מצטער איך לא זכה היום לעשות חסד... ראה הקב"ה בצערו,

* 
זצ"ל לספר על נהג מונית ירא שמים שקיבל על עצמו לעשות בכל יום לפחות  יהודה צדקה רבירגיל היה הגאון 

מעשה חסד אחד. יום אחד, הזמינוהו לנסיעה ארוכה לצפון, ומאחר ששב לביתו בשעה מאוחרת בלילה, לא 
מיטתו לישון, נזכר שהיום לא קיים את מנהגו הקבוע, ונתמלא הזדמן לו באותו יום שום מעשה חסד. כאשר נכנס ל

צער על כך. רגע לפני שנעצמו שמורות עיניו והוא שקע בשינה, נשמעו דפיקות על דלת ביתו. השכנה צריכה 
היתה ללדת, ובקשו ממנו טובה שיסיע אותה לבית היולדות. שמח שמחה גדולה, ועשה בשמחה את החסד 

הקפדתו, זימן לו הקב"ה מעשה חסד, כאברהם שנצטער שאין לו אורחים, וזימן לו הקב"ה היומי. כנראה שבזכות 
 את המלאכים.

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
יבקש בעיקר על צער אדם מתפלל בעת צרה, כאשר 
, שאם מכוין רק על צערו, יש מקום לקטרג עליו, השכינה

אבל אם מכוין שהשכינה מצטערת בצערו של אדם 
גים מוכרחים כל המקטר ,)ע"א ו"מישראל (סנהדרין מ

סוף פרשת שמות  "ינה של תורהימע"( לסתום את פיהם.
 ).החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץבשם 

 כיהן במשרת שופט הקצרה ביותר
וט כיהן בסדום יום אחד בלבד, כמו ל

בשער סדום" "ולוט יושב  שכתוב
(בראשית יט, א), וכתב רש"י: "ישב 

 נוהו שופט עליהם".יכתיב. אותו היום מ
 .ובלילה נחרבה סדום

 

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

וכן מצינו בדוד המלך ע"ה שבקש  .וראויים לסדרם ולמנותם כמונה מרגליות ,כל זמני האדם הם יקרי הערך"
ת מה אני חסר מהתורה ר"ל לסדר עצמי לראו ',חדל אני ההודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא אדעה מ'מהשי"ת ואמר 

וכן דרך הצדיקים וגדולי מעשה לתת תמיד נגד עיניהם כמה עברו משנותיהם לתקן עצמם במה שנשאר  .ומצוות
 ".לא כן הפתאים וחסרי מדע שאינם שמים לב לידע כמה חיו .להם

 )א"ע("מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק
 

 

  
 

   

 וירא
 

 עלון מס'
1109 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
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 ופרפראות פנינים
 

 ה אני מאברהם וגו'ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום ואברהם הולך עמם לשלחם. וה' אמר המכס
לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך (דברים כ"ו ט"ו) שגדול כח מתנות כתב רש"י ז"ל: כל השקפה שבמקרא 

ונראה בס"ד לבאר שלכן נקט כאן לשון השקפה, שהתבוננו המלאכים  עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים. עכ"ל.
ואף על פי שאברהם היה עמם, והוא היה גומל חסד וצדקה עם  לראות אם יש להם זכות של צדקה ולא מצאו.

ם השקפת המלאכים על סדום ועמורה י דרכו היתה מדת הדין צריכה ליהפך לרחמים, מכל מקוהבריות, ולפ
היתה לרעה, ושרתה על זה מדת הדין. והראיה לכך, שמיד אחר כך נאמר "וה' אמר" וגו', וכבר כתב רש"י 

פתח לנו פתח הוא ובית דינו. ע"ש. וזוהי מדת הדין. ועתה נהכוונה (לקמן י"ט כ"ד) שכל מקום שנאמר וה', 
וה' אמר  :לבאר הפסוקים הבאים שלכאורה אינם מובנים, מה הקשר בין גילוי הפורענות לאברהם, שנאמר

המכסה אני מאברהם וגו', לבין מה שנאמר בפסוק שאחריו: כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' לעשות 
שאברהם ילמד את בניו ואת ביתו אחריו  צדקה ומשפט וגו'. ולפי האמור ניחא, שמכיון שידע הקדוש ברוך הוא

"לעשות צדקה", שיש בכח זה להפוך מדת הדין למדת רחמים, אם כן גם עתה כששורה מדת הדין וכנ"ל, כביכול 
צריך להודיע לאברהם איש "החסד" ההופך מדת הדין לרחמים על ידי צדקה וחסד. "ו(ב)משפט" צריך להודיעו, 

, וכיון שכן אין להפוך את סדום ללא דין, הרי שהארץ נתן לבני אדםכי כשיש משפט בארץ ואין עיוות ה
, והוא מדת הרחמים. גם אחר כך נאמר ה'שאברהם ידע. ומשנכנס לדיבור עם אברהם נאמר (פסוק כ'): ויאמר 

, והוא מדת הרחמים, כי אע"פ שכבר הרחיקו המלאכים והתקדמו אל ה'(פסוק כ"ב) ואברהם עודנו עמד לפני 
יהם סדומה, מכל מקום אברהם נשאר דבק בדעתו לפני מדת הרחמים. אולם לאחר שגמר דבורו כתיב מגמת פנ

שב , אף על פי כן ואברהםאבל  , דהיינו מדת הרחמים הלכה ונשארה מדת הדין מתוחה.וילך ה'(פסוק ל"ג): 
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). , פירוש למדתו מדת החסד, ולא נתייאש חס ושלום מהשחתת סדום.למקומו

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 עליה וקוץ בה

 
 
 

שישבו  ישראל גדולי השתוקקו ,ודור דור בכל כמעט
 לפחות, ישראל ארץלחונן את עפר  לעלות - בגלות
 ולזכות ימיהם שארית בה לבלות כדי ,זקנתם לעת

חלק גדול מהם הצליחו לממש את . בעפרה להיטמן
פנים חלומם, אך חלקם משום מה לא הצליחו בשום 

 .חוזרים ונשניםואופן על אף נסיונות 
 

 לעלות ניסושוהבעל שם טוב  א"הגרמהם ידועים 
מעניין  .כמה פעמים, ולא עלתה בידם לארץ

 השבא שתלמידיהם הצליחו לממש את העליה לארץ,
הגר"א  אבל, רבותיהם של מהתעוררותם כתוצאה

 והבעל שם טוב עצמם לא הצליחו לעלות.
 

"א בערך בשנת תק"כ היה בדרכו לארץ רבנו הגר
הגורסת ובאמצע הנסיעה חזר בו. יש מסורת  ישראל,

כי טעם חזרתו של הגר"א מנסיעתו לארץ ישראל 
היתה מחמת שבאותה שנה חל להיות ראש השנה 
בשבת וסבר להלכה שיש לתקוע בארץ ישראל, כיון 

ובמקרה  ששם עיקר ראש השנה הוא ביום הראשון,
שחל ראש השנה רק יום א' חייבים לתקוע אף  כזה

כיון שאין זה תלוי בידו אלא בבעל תוקע בשבת, אך 
או בדעת ב"ד ואם לא יסכימו לו לתקוע, א"כ מבטל 
ממנו מצות עשה של תקיעת שופר. משא"כ בחו"ל 
ששני הימים כיומא אריכתא דמו, א"כ אין לתקוע 
כשחל ר"ה בשבת. ואף שיש מצות ישוב ארץ ישראל, 

 .הרי לדעת הרמב"ם בזמן הזה היא רק מדרבנן

כי בסוף ימיו התכונן לעלות  מסופר על החפץ חיים
תקוה. -ראל, וכבר הכינו לו בית בעיר פתחלארץ יש

עד היום בית זה מכונה בפי כל "ביתו של החפץ 
הכל היה מוכן לקראת הנסיעה, אך דא עקא חיים". 

אשתו חלתה, והוא הוכרח להשאר, ולדרוש ברופאים 
אחר שנתרפאה, רצה שוב לצאת  עד שהתרפאה.

לנסיעה, אך שוב עכבוהו מן השמים, ובתו נפלה 
שהתרפאה. כשסוף עד כעת הוצרך להמתין למשכב. 

סוף, רצה לצאת לארץ ישראל בפעם השלישית, קבעו 
הרופאים כי הוא מדי מבוגר לצאת לנסיעה כזו, והוא 

 חייב להשאר במקומו. 
 

בדרכם לארץ ישראל, ורגע היו חכמים שהיו ממש 
הגאון הקדוש  , כמולפני הסתלקו במפתיע מן העולם

 אבוחצירא זצ"ל.  יעקב רבי
 

עברו במדינה מסוימת, , בדרכם לארץהיו גם חכמים ש
מתוכם עד סוף חייהם. ומסיבות מסוימות נשארו בה 

זצ"ל,  שמעון לביאהגאון המקובל רבי  ,כעין החשמל
מחבר ספר "כתם פז" על הזוהר ומחבר הפיוט "בר 

רבי שמעון  יוחאי", אשר בכל העולם נתפרסם שמו.
 משפחתו ברחה הגרוש, היה במקורו מספרד. בעקבות

 לעלות לבוגמר ב לימים,. לרב התמנה שם – למרוקו
 בהיותו שם נגע ללבו בלוב. עצר ובדרכו ישראל לארץ
 להישאר והחליט, םיהודי המקו של הרוחני מצבם
 .להגדיל תורה ולהאדירה במקום

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 דילג על צפתהארבה כש
תורה עם  ולמד סתרירבנו האר"י בשעה שישב  יום אחד

 רבם פניסבר  כי התלמידים לפתע הבחינותלמידיו, 
 מקומה את פינתה ,תמיד עליו השורה השמחה. ההשתנ

, מהורהר ל"האריז ישב מה-זמן. ודאגה מתח לארשת
: "ברוך דיין בקול נשבר תלמידיו אל פנה מכן ולאחר
מבית דין של מעלה, יוצא קול כרוז אני שומע ! האמת

ין מספר לגדודיו, ויחנה בכל גבול א ארבה, אושיעלה ויב
צפת, ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ, וכל 

  ."תבואתה ישרש, ולא תשאר מחיה לכל יושביה
 

 על כזה חמור עונש, רבנו: "ושאלו מאוד התלמידים נבהלו
 ?".צפת תושבי חטאו במה? מה שום

 
שהעלימו עיניהם  בגלל בא זה כל: "ל"האריז להם ענה
 מרוד עני. שמו אלטרץ יעקב ביר, מיד חכם וצדיקעני תלמ

 כביכול בתרעומת ובא, פרנסתו מקור את ואיבד הוא
. אר בחוסר כל ואין חומל ואין מרחםשנשעל  ה"לקב

, לעזרתו בא צפת מיושבי איש שאין השמים מן כשראו
 ".רההגז נגזרה

 
 עוד אולי, "בקול רוגש התלמידים חרדו", !רבי אבל"

-חס מצרה שלם יישוב ולהציל מה-דבר לעשות אפשר
 ?".לעשות עלינו מה. ושלום

 
 ינדב מתלמידיו אחד שכלתיכף הסכים האריז"ל, והורה 

 ל"האריז קרא ,נכבד סכום בידם הצטברכש .יםמסו סכום
 הכסף צרור את בידו מסר, הןהכ יצחק רביתלמידו ל

 יתעשת אולי, את הכסף הלז לעני "לך והולך לו :הווציו
 ."נאבד ולא ולנ האלוקים

 
 את שאיתר עד, העיר במבואות וחיפש יצחק רבי יצא
 הקיש. שנדמה היה יותר לצריף עלוב האיש של ביתו

 ובכי מרירות של קולות רק. נענה ולא הדלת על התלמיד
 את בעצמו ופתח עוז התלמיד אזר. הבית מתוך עלו

 במרכז יושב ץאלטר יעקב ביר את רואה הוא והנה, הדלת
, מעלה כלפי מדבר והוא, משפחתו בני וסביב, הבית
 ...ובוכה

 
 באחת השתיקה ,ל"האריז תלמיד של המפתיעה כניסתו

, תמהות בפנים באורח הביט הוא. יעקב ביר של בכיו את
 תלמיד כי יצחק רבי לו אמר. "?!רצונך מה" כשואל
 שרוי יעקבבי ר כי מרבו שמע עתה וזה, הוא ל"האריז
 . לו לעזור ויש בצרה

 
 על סיפר הוא. האורח לפני בול מר את שפך יעקב ביר

. לביתו טרף להביא כדי ביומו יום מדי בה שעסק פרנסתו
 לחצרות מים מוביל היה ובו, לו היה חרס של גדול כד

 את להחיות הצליח שהשתכר מהמעט. באזור השכנים
 .לחמו מטה ועמו הכד נשבר עתה. צאצאיו

 
 ,לספר  יעקב  רבי  הוסיף ", מעלה  כלפי    פניתי  לי בצר"
 

 מכל יותר אני רשע וכי?! לי ראוי כך האם: וטענתי"
 בחסד בחן ה' זן מדוע את כל העולם?! כולו העולם

 ?"...נגדע היחיד פרנסתי מקור ואילו אני, וברחמים
 

 שאספו הכסף צרור את מחיקורבי יצחק  הוציא מיד
, יעקב ביר נא-שמע: "ואמר היהודי אל פנה, םהתלמידי

. מחסור עוד תדע לא ומעתה, לתךתפ את' ה שמע הנה
 ".שיידרש ככל, ובמשפחתך בך נתמוך, צפת תושבי, אנו

 
 הוא. שמחה מרוב נפשו את ידע לא והוא האיש פני אורו
, וליד שהתגלגלו ובמטבעות משפחתו בבני באושר הביט

 לפני תודתו את להביעו' לה מלהודות חדל לאפיו ו
 מחרפת משפחתו את להציל, הדרוש ברגע שבא האורח
 .רעב

 
, הרצינו פניו. התודה לדברי לבו שת לא יצחק רבי אולם
 הידעת: "תוכחה של בנימה היהודי אל פנה והוא

רעב  בסכנת צפת תושבי כל התחייבו כמעט שבעבורך
 בשמים הביטו, שמיא כלפי בטענות באת כאשר?! כליהו

 ונגזרה, ושכניך אחיך מקרבוסומך  עוזר לך שאין וורא
 זאת ששמע, הקדוש רבנו אילולא – רהגז על הכל
 "...העיר תושבי כל ניצלו ובזכותו

 
 על מאוד הבין רבי יעקב עד היכן הדברים מגיעים, וניחם

 את ישים להבא כי הבטיח .במר רוחו שהטיח הדברים
. שם יתברךעל מדותיו של העוד תרעם י ולא', בה מבטחו

ועמד והתפלל , בהתרגשות יצחק מרבי נפרד הוא
שימחול לו, ושיסיר חרון אפו  יתברך 'בדמעות לפני ה

 .יבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעותמעל תושבי צפת, ו
 

 מתקרב ארבה של כבד ענן נראה ופתאום מה-זמן עבר
על גבול  עלה לא עברה שעה מועטת והארבה. צפת להרי

בד מאד, ויכס את עין כל הארץ ותחשך צפת חיל גדול וכ
. לכ פני על נפלה אימה, והתלמידים נבהלו ונחרדו .ארץה

 רההגז חלילה אם ושאלוהו רבם אל התלמידים פנו
, ושלוֹות מאירות היו הקדוש י"האר פני. בעינה עומדת

 העני מחל שכבר, תיראו אל. "כלל דאוג נראה לא והוא
 ."הגזירה ונתבטלה עלבונו על
 

ת ים חזק מאד וישא א ה' רוחיהפוך ו, רגעים כמה ועבר
. לא נשאר ארבה אחד הארבה ויתקעהו לתוך הים הגדול

כות הצדקה ' לעמו ולנחלתו, בזהויושע , בכל גבול צפת
 .והחסד שגמלו לאותו עני

 
נתנו עיניהם תושבי צפת על העני  ,מהיום ההוא והלאה

מה לרבי שש הגאוןההוא להשגיח על כל צרכיו. והעיד 
הכיר את ו, נזכרשהיה עד ראיה למעשה הזצ"ל  שלומיל

 ,עני שהיה איש צדיק וחסיד ובקי גדול בכל התורהאותו 
ואחר כך נתמנה לאב בית דין בקהל קדוש טריפולי. 

סופו לקיימה  -כל המקיים את התורה מעוני "ונתקיים בו 
  ."מעושר



 

 

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

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

 

האם בשנת השמיטה מותר לקנות פירות וירקות מיבול נכרי, בשעה שיש חשש שהערבים  שאלה:
 משתמשים בכסף כדי לחבל בעם ישראל?

-ממצע מנותק. גוי זו אפשרות אחרונה (ומה גם שיכולים לרמות). ובבניעדיף מאוצר בית דין, או  תשובה:
 ברק שכולם מביאים מיבול נכרי, אין ברירה, וקונים מהם.

 
 האם ניתן לסמוך על אוצר בית דין למרות שהרמב"ם לא הזכירו? שאלה:

ואפשר לסמוך עליו אע"פ שלא הזכירו  .ן ועודומובא בהר"ש והרמב" ,אוצר בית דין נזכר בתוספתא תשובה:
 הרמב"ם. רק שהמחירים יהיו סבירים.

 
 ביזנס? יש העושים מזהכי  ,עובר איסור ת דיןצר ביואמשקונה ירקות ופירות  מיהאם  שאלה:

 .אין בזה איסור תשובה:
 

 ישנם האומרים שרווק מעוכב זיווג לא ישב בפינת השולחן, האם יש ממש בדבריהם? שאלה:
 הבל וריק. איפה מצאו את זה? שובה:ת
 

 טבעת על האצבע השלישית. האם נכון הדבר?ה ענודסבתי ז"ל היתה אומרת לנו שאסור ל שאלה:
 אין איסור. רק לא נהוג לשים טבעת באצבע הנ"ל. תשובה:

 
ידאגו לילדיו ע"י  ,צמו שאם קורה לו משהושכל מי שחבר בו מבטיח לע ,יש ארגון הנקרא "ערבים" שאלה:

או שיש בזה  ,שאלתי היא האם כדאי להצטרף לקבוצה .5$סך ) חברים 10,000(מתוך שגובים מכל חבר 
 ?של פתיחת פה לשטןענין 

 ).סימן ו' (עיין בשו"ת מצא חיים חורי חלק ח"מ כמו כל חברות הביטוח ,אין בזה בעיה תשובה:
 

כאשר רוצים למחוק שם מרשימת אנשים חולים שמתפללים לרפואתם, האם יש חשש להעביר עליו  שאלה:
 קו?

 אין לחוש. אם ירצה, יסגיר אותו בין סוגריים. תשובה:
 

שיש בה  מסכת תענית, ושמעתי אומרים שעדיף לדלג על מסכת מועד קטןללמוד לאחרונה סיימנו  שאלה:
 לנהוג? ישכיצד  .ענייני אבלות

 לדקדק בה הרבה. ללמוד ולאכתב  (סימן רס"א) בספר חסידים .מאן דלא קפיד לא קפדין בהדיהתשובה: 
 

 האם מותר לצייר דמות פניו של כהן בעבודתו, בציורי משכן וכליו שנועדו להמחשה לימודית? שאלה:
ים, אתה יכול להראות הפנים של הכהן הגדול. רק בהקב"ה אין בזה כלום! רק טעות של איזה אנש תשובה:

נאמר "ופני לא יראו". ובמקראות גדולות דפוסים ישנים נמצא בפתח השער ציורים של משה ואהרן. ובשלחן 
ערוך א"ח (סימן ש"ז סעיף ט"ו) דיוקנאות של בני אדם של מעשים כגון מלחמות דוד וגלית וכותבים זו צורת 

 ועוד. פלוני וכו'. ע"ש.
 

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

 
 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      

 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 
 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל

 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת
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ט"ז חשון תשפ"ב | פרשת וירא | גליון 618

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

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות

אף דמעה לא הולכת לאיבוד

11117777:::2222444411118888:::3333444411119999::111222
""אאוררר עעע"פפפ לוווחחח

הההחחיייייםם" ללפפי
זזממניי ירררווששלליםםם  

צריך כל אחד 
שלא לחשוב חס 

ושלום אפילו לרגע 
שהתפילות הלכו 

ריקם... אם עכשיו 
זה לא הועיל זה ודאי 
יועיל בעתיד... ודאי 

הוא שהתפילות 
יעשו פירות 



השוד שנעצר בעיצומה של ברכה

תוך רגע האמא התעשתה, ואין לדעת איך 
ומנין נטלה את הכוחות, אבל היא פשוט 

המשיכה לברך, בקול רם, 'ברוך אתה השם, 
אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו'.



גדול שימושה יותר מלימודה

הסוכריה שאבדהקוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך...

ששאלההה:

תתשובהה:

3

ודאי שמצווה 
לחנך את בני הבית 
לחסד. אבל הדוגמה 
האישית - זה החינוך 
הטוב ביותר.. כך הם 
ודאי ילמדו בצורה 
הטובה ביותר!



פעילות (לא רק) גופנית

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

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

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

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

המקובל רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל
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נחום  רבי  הרה”ק  לחתנו 
בער’ניו: זה זמן כביר היה לי 
הנ”ל  בענין  אחי  עם  ויכוח 
שלא  אני  מתחרט  ועתה 

הסכמתי לדבריו. 

הכנסת אורחים 
מצוותה אפילו על 

חשבון מצוות אחרות
בעינך  חן  מצאתי  נא  אם 
אל נא תעבור מעל עבדיך 
אמרו  זה  פסוק  על  ג(  )יח. 
רב  אמר  יהודה  א”ר  חז”ל 
אורחים  הכנסת  גדולה 
מהקבלת פני שכינה דכתיב: 
)שבת כז.( . מסופר כי הרה”ק 
מז’ינקוב  זוסיא  משולם  רבי 
הרה”ק  של  נכדו  זי”ע 
מאפטא  ישראל”  ה”אוהב 
נסע פעם לדרכו, והגיע אל 
עיר אחת שם אמור לשהות 
לקבוע  והתכבד  ימים  כמה 
אכסניתו אצל אחד מחסידיו, 
אליו  נכנס  הימים  באחד 
והחל  בעל-הבית  החסיד 
לשוחח עמו על עניני העיר, 
ובתוך דיבוריו העלה נושאים 
שיש בהם משום לשון הרע 
בעיר,  מסוימים  אנשים  על 
כשהוא  נמשכה השיחה  וכך 
ובכל  בגנות,  לדבר  ממשיך 
על  לדבר  כשחזר  פעם 
דיבורים אלו הפטיר הרה”ק 
“דבר  זוסיא:  משולם  רבי 
מקום!”  בשום  כתוב  לא  זה 
את  הבין  לא  שכלל  והחסיד 
משמעות דברי הרבי המשיך 
באוולתו וחזר לשוח בנושאים 
השונים שיש בהם גנותן של 

אנשי עירו, ושוב הרבי חוזר ואומר את המשפט התמוה “דבר 
זה לא כתוב בשום מקום!” וכך היה פעם שלישית. ואילו החסיד 
לא תפס כי הרבי מרמז לו דבר מה באמירתו, ושאל בפשטות 
את הרבי : וכי היכן היה צריך להיות כתוב הדברים שסיפרתי? 
נענה הרבי ואמר לו כי איתא בספר הק’ “תולדות יעקב יוסף”: 
‘שמעתי ממורי הבעש”ט’ כי כאשר מכניסים אורח לבית הרי 
מקיימים את המצוה הרבה של הכנסת אורחים והנה לפעמים 
זו כרוכה בביטול הזמן או יש לפעמים שהאורח מדבר  מצוה 
דיבורי לשון הרע ורכילות או סתם דברים בטלים, בוודאי שמן 
הנכון לנסות למנוע בעדו מלדבר ואם אינו פוסק הרי שצריך 
והנה  שמספר,  הלשה”ר  דברי  את  מקבלים  לא  כי  להחליט 
לפעמים חושב המארח מה לי ולצרה הזאת, אולי מוטב היה 
שלא להכניס אורחים הביתה בכדי לא להכשל בעוון לה”ר וכדו’ 
וע”ז אמרו חז”ל גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה 
)שבת קכז.(, שאע”פ שע”י דיבורי לשון הרע מסתלקת השכינה, 
עם כל זאת גדולה הכנסת אורחים. והפטיר הרה”ק רבי זושא’לע 
לה”ר  דיבורי  מדבר  האורח  כאשר  מדובר  זה  שכל  ז’ינקובער 
ודברים בטלים שאז בעה”ב חייב לסבול את סבלו ודיבוריו של 
האורח, אך שהאורח יהיה חייב לשמוע דברים בטלים ולה”ר 

מהמארח זה לא כתוב בשום מקום ובשום ספר....
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ה'תשפ"ב

גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

מי היו ג’ המלאכים
פתח  יושב  והוא  ממרא  באלוני  ה’  אליו  וירא 
האוהל כחום היום )יח, א(, מפרש ברש”י, וירא אליו 
יום שלישי למילתו היה ובא  ה’ לבקר את החולה, 
הק’  החיים  האור  ומקשה  בשלומו.  ושאל  הקב”ה 
היכן  וכי  היה?,  למילתו  ג’  שיום  רש”י  למד  מהיכן 
ישראל  רבי  הרה”ק  וביאר  בפסוקים?,  מרומז  זה 
מטשורטקוב דהנה כידוע מידתו של אברהם אבינו 
ויטע  כדכתי’  אורחים,  הכנסת  החסד,  מידה  היתה 
אשל בבאר שבע )בראשית כא, לג(, והנה כאשר קיים 
המצוה של ברית מילה כבר היה זקן מופלג בן צ”ט 
דינו  שנימול  תינוק  גם  דהא  מאוד,  ונחלש  שנים 
המצוה  לקיים  אברהם  יכול  היה  לא  וכעת  כחולה, 
של הכנסת אורחים, אך ההשתוקקות לקיים המצוה 
לא פגה ממנו אף לרגע, ומרוב ההשתוקקות, היה לו 
צער שאינו יכול לקים המצווה של הכנסת אורחים, 
וכך היה ביום הראשון וביום השני אך ביום השלישי 
גדל צערו עד מאוד עד שהקב”ה רצה לפייסו ושלח 
מצווה  שמכל  שידוע  וכמו  המלאכים,  ג’  את  אליו 
אדם  חישב  כאשר  גם  מלאך,  נברא  מקיים  שיהודי 
לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב 
‘חישב אדם לעשות  והיינו,  ו.(,  )ברכות  כאילו עשאה 
מצוה,  לקיים  מאוד  משתוקק  יהודי  כאשר  מצוה’, 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  אזי  עשאה’  ולא  ‘ונאנס 
לקיים  לו  שיש  ורצון  השתוקקות  ומאותה  עשאה, 
המצוה נברא מלאך, ואלו המה הג’ מלאכים ששלח 
השי”ת המה המלאכים שנבראו מהשתוקקותו לקיים 
את המצוה, וזה שהם ג’ מלאכים הוא בגין כל יום 
שהשתוקק נברא מלאך אחד, ומכאן ראיה שיום ג’ 

למילתו הוה.

בשלישי למילתו הגיע לשלימות 
וירא אליו ה’ באלוני ממרא )יח, א(, ביום השלישי 
מבאיאן- יעקב  אברהם  רבי  הרה”ק  של  למילתו 
זי”ע  מבאיאן  יצחק”  ה”פחד  הק’  אביו  אמר  למברג 
דהנה רש”י מפרש עה”פ וירא אליו ה’ באלוני ממרא 
)יח, א(, דיום שלישי למילתו היה ובא הקב”ה ושאל 
בשלומו, והנה היום הראשון הוא כנגד אברהם והיום 
השני הוא כנגד יצחק ואילו היום השלישי הוא כנגד 
יעקב, שעליו כתוב “ויעקב איש תם” )בראשית כה כז(, 
ושאל  הקב”ה  ובא  שלים”,  “גבר  אונקלוס  ומתרגם 
שלימותו,  על  ושאל  בא  שהקב”ה  דהיינו  בשלומו, 
הקב”ה  בא  ישראל,  על  שלום  ישראל,  הוא  ויעקב 
ואכן  שלו,  במידת השלימות  דהיינו  בשלומו  ושאל 
ג’  בכל  לשלימות  הגיע  הוא  למילתו  בשלישי  אז 
וזהו  ויעקב,  יצחק,  אברהם,  האבות  של  הבחינות 
וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים, כמובא בזוהר 
הק’  האבות  לבחי’  הכוונה  אנשים  ששלושה  הק’ 

אברהם יצחק ויעקב.

בשעת מילתו היה כבר מושלם מכל רע וערלה
הרה”ק ה”צמח צדיק” רבי מענדלי מויז’ניץ זי”ע ביאר 
את דברי רש”י, יום שלישי למילתו היה ובא הקב”ה 
)ב”ר  ושאל בשלומו היינו בשלימותו, דאיתא בחז”ל 
ערלת  האוזן,  ערלת  ערלות,  ארבעה  שישנם  ב(,  מו, 
הגוף,  ערלת  דהיינו  בשר  וערלת  הלב  ערלת  הפה, 
והנה אצל אברהם אבינו כתיב )בראשית יז, א( התהלך 
והיה  והיה תמים, התהלך לפני במצות מילה  לפני 
אכן  הוא  חז”ל  דברי  ועפ”י  והיות  תמים בשלימות, 
הגיע לשלימות ע”י מצות ברית מילה, הרי זה סימן 

שכבר לפני כן הוא תיקן את שאר הערלות, ערלת 
האוזן ערלת הפה און ערלת הלב, וזאת האיך, אלא 
שע”י הדיבורים של תורה ותפילה, אשר הוא השמיע 
לאזנו מה שהוציא מפיו, והכל מתוך כוונת הלב, בזה 
הוריד מעמו את ערלת האוזן ערלת הפה און ערלת 
הבשר,  ערלת  את  הסיר  מילה  בברית  ואח”כ  הלב, 
ואז הגיע לשלימות, וזהו שלישי למילתו, ועוד לפני 
שניגש לקיים הברית מילה הסיר מאיתו את שלושת 
הערלות, וזה כוונת “בא הקב”ה ושאל בשלומו” שאז 

כבר הגיע לשלימותו.

בעת שהעולם נשען רק על עמוד של גמילות 
חסדים

וישא אברהם את עיניו וירא והנה שלושה אנשים 
ב(, בספה”ק  )יח,  וירץ לקראתם  וירא  נצבים עליו 
“תולדות יעקב יוסף” מבאר מה הוא הלשון ‘נצבים 
עליו’, דישנם ג’ עמודי עולם, תורה עבודה וגמילות 
עולם,  עמודי  ג’  אותם  כנגד  הק’  והאבות  חסדים, 
תורה מידתו של יעקב אבינו, ‘ויעקב איש תם יושב 
יצחק  מידתו של  היא  אהלים’, אהלי תורה, עבודה 
אבינו, אשר עלה על המזבח להקריב עצמו כעולה 
אברהם  של  מידתו  זוהי  חסדים  וגמילות  תמימה, 
בטרם  והנה  חסדים,  בגמילות  היה  שעיסוקו  אבינו 
נולדו יצחק ויעקב הרי שכל העולם נשען על העמוד 
של אברהם עמוד גמילות חסדים, וזהו “והנה שלושה 
אנשים נצבים עליו”, כדאיתא בזוה”ק שלושת אנשים 
הכוונה לשלושת אבות, דהיינו שהמידות של שלושת 
האבות שלושת עמודי עולם עמדו נשענים ונצבים 
על עמוד של אברהם אבינו עמוד החסד, כאשר ראה 
ששלושת העמודים נצבים עליו שכל העולם נשען 
חסדים  בגמילות  לעסוק  ומיהר  הזדרז  עליו,  וניצב 

ולכן “וירא וירץ לקראתם”, להזדרז לקיים העולם.

יתמו חטאים ולא חוטאים
בעת  שהיה  מעשה  ב(  )יח  אנשים  שלושה  והנה 
בנו  זי”ע  רבי ישראל מטשורטקוב  להרה”ק  שנולד 
ושהה בבית חותנו הרה”ק  חיים אהרן,  רבי  הבכור 
ברית  ולקראת  זיע  מסאדיגורה  יעקב  אברהם  רבי 
המילה הגיע גם אביו הרה”ק רבי דוד משה האדמוה”ז 
המילה  בברית  להשתתף  לסאדיגורה  מטשרטקוב 
ונתעכב שם עד ליום השלישי למילה, ויהי בעת הסיב 
האחים הצדיקים לסעודת השלישי למילה, ונתנו יד 
זה לזה בברכת לחיים כנהוג, נענה הרה”ק מסדיגורה 
היום  הוא  היום  מטשורטקוב:  הרה”ק  לאחיו  ואמר 
השלישי למילה, אצל אברהם אבינו ע”ה מצינו שבאו 
למילתו, אחד  ביום השלישי  אצלו שלשה מלאכים 
לרפאות את אברהם, השני לבשר את שרה, והשלישי 
בא להפוך את סדום, כמו כן יעזור לנו השי”ת גם 
היום בשלשת הענינים הללו, שיהיה רפואה שלמה 
רבי  בני  בפקידת  בקרוב  ושנתבשר  הנימול,  להרך 
שיהיה  וגם  בנים[  חשוך  שלמה’ניו  רבי  ]שהיה  שלמה’ניו 
מפלה להמשכילים והאפיקורסים בטשרנוביץ. נענה 
)תהילים ק”ד לה(  ואמר הרה”ק מטשורטקוב מי כתיב 
)ברכות  כתיב?  חטאים”  “יתמו  הלא  חוטאים,  יתמו 
“כל  נאמר  עליהם  לו הרה”ק מסאדיגורה:  ענה  י’.(, 
באיה לא ישובון”, כי הרשעים האלה נרשעו ברשע 
ואין להם שום תקוה. אולם הרה”ק מטשורטקוב לא 
הרפה והוסיף לאמר הרי יוכל השי”ת לעשות להם 
ובזה  ולקבלם בתשובה.  כבודו  כסא  חתירה מתחת 
נסתיימה שיחת קדשם ולא באו לידי מסקנא. לאחר 
שעברו מאז תשעה שנים אמר הרה”ק מסאדיגורה 

שנה שביעיתשנה שביעית

גליון מס' 305
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ימים מקדם
זכרונות מימי גלות טרנסניסטריה שסופרו ותוארו על ידי הרה"ח הישיש 

רבי קלמן שטעקל זצ"ל שנסתלק השבוע לבית עולמו

ביום א’ י”א מר חשוון התשפ”ב התקבלה מארה”ב 
הבשורה המרה על פטירתו של הרה”ח הישיש נעים 
זמירות ישראל רבי קלמן שטעקל ז”ל בן צ”ב שנים 
כולם שווים לטובה. רבי קלמן היה דמות מופלאה 
לדורותינו,  מזיוו  הזריח  אשר  עברו  לדורות  שריד 
ויז’ניץ,  חסידי  ומזקני  וחסידות  בתורה  וגדוש  מלא 
שירתו  כל  את  מגרונו,  ה’  מכבד  באמת.  ה’  עובד 
וניגוניו אשר טעם זקנים היה בהם, לא שמר לעצמו 

אלא דאג להעבירם ולהנחילם לדורות הבאים.
גורא-המורא  בעיירה  תר”צ  בשנת  נולד  קלמן  רבי 
במחוז בוקאווינא ברומניה, לאביו הרה”ח ר’ בנימין 
בעיירה  מרכזי  קודש  ככלי  ששימש  ז”ל  שטעקל 
ויז’ניץ,  חסידי  ומחשובי  וש”צ.  מוהל  שו”ב  בהיותו 
מווישווא  מנחם  השארית  להרה”ק  מקושר  והיה 
והרה”ק ה”אמרי חיים” והרה”ק ה”דמשק אליעזר”. 
בשנות המלחמה כאשר עמודי עולם נתמוטטו עלה 
הכורת על יהדות רומניה ומיטב בניה מכל עיירות 
נהר  מעבר  אל  גולים  בראש  הוגלו  בוקאווינא 
הדניסטר וטולטלו עד מות במחוזות טרנסניסטריא, 
ומחלות  מרעב  עקד”ה  מותם  את  רובם  מצאו  שם 

וטלטולים גוף ונפש.
עדי  הגולים  עם  הוגלו  קלמן  ר’  של  משפחתו  גם 
הגיעם לעיירה מורפה שם נספו הוריו וחלק מאחיו 

ואחיותיו הי”ד.
על תלאותם בתקופת הגירוש והגלות מספר ר’ קלמן 
בספר זכרונותיו “אהבת קדומים” שנכתבו בידי אמן 
הסופר המהולל הרב יוסף מאיר האס הי”ו המשמש 
הקדושים  למקומות  ב’אגודה  וכחוקר  כחבר  גם 

ברומניה’: 

הגירוש לטרנסניסטריה
ערב שבת חוהמ”ס תש”ב – יום הגירוש

הרוחות בעיירה שלנו סערו כלבת אש במשך כל חג 
הסוכות, יודעי דבר המקורבים לשלטונות התנבאו 
לבוא  העתידים  התרחישים  על  שונים  בסגנונות 
וזה  בכה  אומר  זה  הקרובים,  בימים  היהודים  על 
אומר בכה, הצד השווה שהיה בהם שכולם הצליחו 
להפחיד את כולנו והחשש מפני הבאות גבר מרגע 
קיווינו  אולם  טוב,  בכי  אינו  ידענו שהמצב  לרגע. 

לנס, אולי יחוס אולי ירחם.
תש”ב,  סוכות  המועד  חול  שבת  ערב  שישי  ביום 
פקיד  יצא  בבוקר,  עשר  בשעה   ,11 בגיל  בהיותי 
העירייה עם ה’תוף’ המיועד לאסוף אנשים למסירת 
הודעה חשובה – כך היה הסדר בימים ההם, שכל 
פעם בה רצו להודיע דבר מה לתושבים, נעמד פקיד 
העירייה עם תוף בידו וכולם התכנסו סביבו לשמוע 
לכלל  שנוגעות  החדשות  ההודעות  עם  בפיו  מה 
כל  על  השלטונות,  שבפקודת  והכריז   - הציבור 
3 אחר  היהודים עם משפחותיהם להתאסף בשעה 

הצהריים בתחנת הרכבת. 
האכזרי  הגירוש  מיום  רבים  פרטים  זוכר  איני 
זכור לי  גופנו, אבל  וזעזע את  שטלטל את נפשנו 
להם  מותר  מה  ידעו  ולא  גדול  בלחץ  היו  שכולם 

לקחת איתם ומה אסור להביא מהבית...
אותנו  הכניסו  הרכבת,  לתחנת  בהגיענו  מיד 
התחילה  וכך  בתוכם,  אותנו  וסגרו  משא  לקרונות 
בערב שבת חול המועד סוכות לפנות ערב הנסיעה 
הגורלית למקום הבלתי נודע. באותו יום, ערב שבת 

בצהריים בחצות היום, ישב אבי ז”ל לבוש שטריימל 
שאליו  בבית  האחרונה  הסעודה  את  ואכלנו  בסוכה 
לא חזרנו יותר. ]חוץ מביקור חפוז שלי בעיירה גורא-הומורא 

אחרי המלחמה בשנת תש”ה[. 

היעד הראשון: אטקי
אנו  לאן  ידע  אחד  לא  ואף  בכולם  שלט  הבלבול 
נוסעים ולהיכן אנו אמורים להגיע בסוף המסע שיצא 
זה עתה לדרכו העלומה. נסענו משך ליל שבת וביום 
השבת עם שתי הפסקות במהלך הנסיעה. הפסקה 
אחת היתה בשבת בבוקר בטשערנוביץ למשך שעה 
אחת, ואני זוכר שכשיהודי אחד מנוסעי הרכבת העז 
לבקש מים, כיוון אליו אחד החיילים את רובהו דרך 
החלון, והרמז היה מובן מאליו שכאן צריך לשתוק 

ולא לבקש כלום, פן יבולע חלילה. ההפסקה השניה 
היתה בשבת אחר הצהריים בעיירה ִלאְרַג’א חֹוִטין, 
עיירה גדולה במדינת בסרביה ]לארג’א הכוונה גדול[, שם 
עצרו לראשונה ויכלו לקבל מים. רבה של חוטין היה 
מתלמידי  הי”ד,  זצ”ל  ליוונדמאן  בנימין  רבי  הגאון 
הרה”ק בעל ‘שארית מנחם’ זי”ע מווישווא ]אחיו של 
ר’ ישראל לבנון ז”ל מחיפה חתנו של האדמו”ר מפלויעשט זצ”ל[. 

אחרי שתי העצירות הללו, המשיכה הרכבת לנסוע 
אחר  ראשון  ביום  שהגענו  עד  בדרכה,  הלאה 
אוטק[  ]או  אטקי  לעיר  רבה,  הושענא  יום  הצהריים, 
בין  בין בסרביה לאוקראינה.  גבול  המשמשת כעיר 
אטקי הבסרבית לעיר המפורסמת מוגילוב פודולסק 
השם  מכאן  הנייסטר,  נהר  הפריד  האוקראינית, 
של  השני  מעבר  נשלחנו  כלומר  טרנסניסטריה, 

הדנייסטר. 
שאץ,  גורא-הומורא,  קהילות  הגיעו  הזה  למקום 
כמו  טשערנוביץ.  מאנשי  וחלק  קימפלונג  דורנא, 
כן היהודים שגורשו כפי הנזכר באמצע הקיץ לעיר 
יעדעניץ, הגיעו לכאן אל גדות נהר הנייסטר. כאן 
מולדובה  מיהודי  חלק  גם  הרומנים  ריכזו  באטקי 
כדי להעבירם מעבר השני של הנהר לתוך גטאות, 
 ,60 עד   18 מגיל  המבוגרים  את  להעביד  במטרה 
כשהם יודעים מראש שהנשים והילדים בלא תנאי 
חיים מינימאליים יגוועו ברעב ובמחלות, מה שאכן 

אירע כעבור תקופה קצרה למגינת לב ונפש. 
בהגיענו לאטקי ראינו על ההרים מסביב אוכלוסיה 
של גויים מביטים עלינו מתוך שמחה לאיד ולועגים 
רעבים  ונדהמים,  שבורים  היינו  משבתנו.  על 
זוועה  בחלום  כמו  עלינו  ניתך  הכל  כי  וצמאים, 
כמעט בלי הכנה מראש. הגויים באו עם לחם ונדמה 
לי גם חלב, את המילה ‘כליעב’ )לחם ברוסית( שמעתי 
או  רב  בכסף  היתה  התמורה  אבל  לראשונה,  אז 
בסחורות, וכך החליפו אריג עבור לחם או קצת חלב 

לילדים הרעבים והצמאים. 
שנחרבו  למקומות  בהמות  כמו  אותנו  זרקו 
במקום  הקהילה  כי  וחפויים,  אבלים  כנסת  ולבתי 
זוכר  אני  רבה.  באכזריות  האחרון  בקיץ  הושמדה 
שסיפרו לנו, שהאוקראינים האכזריים גירשו המוני 
נהר הדנייסטר כדי לחסוך  מי  יהודים היישר לתוך 
בכדורים להמיתם ל”ע, ואכן רשעותם של הערלים 
האוקראינים נודעת לשמצה עד היום הזה על אשר 

עוללו לאחינו היהודים בימי השואה. 
בלכתנו שם מצאנו כתובות שונות על קירות הבתים, 
בהן היה כתוב ‘כאן קבורים סך מסוים של יהודים 
שנהרגו על קידוש ד’’, כאשר בכל מקום נכתב סכום 
אחר של הרוגים ל”ע, ולצידם היה כתוב עוד שכל 
לומר  בטובו  נא  יואיל  אחריהם,  כאן  שיעבור  מי 
עליהם קדיש או יאמר ‘מלא’ ]א’ל מלא רחמים[, וזאת 
ראיתי בעיניי ממש. כנראה הבינו היהודים המובלים 
למיתה ל”ע שזוהי דרכם האחרונה עלי אדמות, ורצו 
שלכל הפחות מי שיעבור במקום זה אחריהם, ידע 
שהיו יהודים שנהרגו כאן ועלו בסערה השמימה אך 

ורק בגלל היותם יהודים ובנים למקום ב”ה. 
ביום ראשון בלילה, ליל יו”ט שמיני עצרת תש”ב, 
שכבתי על הרצפה ברחובה של עיר אטקי, ולפתע 
היסטרי:  בקול  קוראים  כשאנשים  קולות  שמעתי 
מחפשים  שילדים  נשמע  היה  זה  מאמע!  טאטע! 
את הוריהם בחשכת הלילה, אך לא ידענו מה פשר 

שלט הכניסה לכפר אטאקי

על  היהודים  נראים  בתמונה  לטרנסניסטריה  מוגילוב  יהודי  גירוש 
שפת הדניעסטער

רבי קלמן שטעקל ז"ל משמיע פרקי זכרונות לחסידים ברמת ויזניץ 
חיפה
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הקולות והזעקות. רק לאחר מכן התברר לנו שהיו 
אותם  שגירשו  מיעדעניץ  האומללים  היהודים  אלו 
והמפותלת  הארוכה  הדרך  כל  את  והלכו  ממקומם 
והייסורים  הצרות  בכל  די  היה  לא  כאילו  רגלית, 
ועתה  שעברו עליהם עד כה במהלך חודשי הקיץ, 
הם הגיעו הנה לאטקי כדי לעבור את נהר הנייסטר 

בדרכם לגלות טרנסניסטריה. 
מקומי  כנסת  בית  לתוך  אותנו  הכניסו  מכן  לאחר 
באטקי ושכבנו שם על הרצפה. נדהמנו לראות את 
ארון הקודש ואת עמוד התפילה עומדים על מקומם 
רק  כבתחילה,  ומאורגן  מסודר  היה  והכל  כרגיל 
היהודים המתפללים כבר לא היו שם למרבה הצער, 

לאחר שנהרגו על קידוש השם.
עסקנים  וכמה  עצרת  שמיני  יו”ט  זה  היה  כאמור 
ארגנו מנין לתפילת יו”ט. לפני התיבה ירד מיודענו 
ז”ל  ליבוביץ  שמחה  ר’  הרה”ח  השו”ב  ומכרנו 
היה  הוא  חורף.  של  פרווה  כובע  לבוש  מדורנא, 
)המהיר(  ‘ממקומך’  בעל מנגן יפה מאד ]הוא היה משורר 
הרומנית  במנגינה  זי”ע  חיים’  ‘אמרי  בעל  הק’  רבנו  אצל 
‘הק’ל  ולסלסל  לנגן  שמחה  ר’  כשהתחיל  הידועה[. 
אנשים  הרבה  התעמקו  הידוע,  בניגון  בתעצומות’ 
סוכות  של  הראשון  בחג  שבוע,  לפני  שרק  בזוכרם 
אני  בביתו.  נמצא  אחד  כשכל  זה  ניגון  שרו  עוד 
זוכר שאנשים דיברו בינם לבין עצמם בשברון לב: 
הוא  בדורנא?  עוד  ‘ר’ שמחה חושב לעצמו שהוא 
ליבם  את  שברו  האלו  הדיבורים  בביתו?!’...  עוד 
נדדו  ועוד, במיוחד שהמחשבות  עוד  של האנשים 
מאליהן לבית ולעיירה בהם כל אחד היה עד לפני 
כמה ימים, ועתה מה רחוק טולטלנו ומי יודע מה 

מצפה לנו בעתיד הקרוב. 
ביום שלישי יו”ט שמחת תורה דיברו שאצל הרבי 
של גורא-הומורא הגה”צ רבי מאיר שמערלר זצ”ל, 
כמצוות  עוז  של  בריקודים  ההקפות  את  עורכים 
היום, ודברים אלו נסכו קומץ של עידוד בעצמות 
היבשות של הגולים, שמא עדיין לא אפסה התקווה 

ונכונים לנו ימים טובים מזה. 
חלק  הימים,  משכבר  ידידים  נפגשו  מקום  באותו 
מהם לבשו שני כובעים אחד על השני. שיחה אחת 
חרותה היטב בזכרוני: ‘שלום עליכם! ווי גייט מען?’ 

- - - ‘א וודאי גייט מען א קעגן משיח’ן!’... 
כך עבר יום שלישי כלומר יו”ט שמחת תורה, מנייני 
תפילה אורגנו אבל איני זוכר אם רקדו, כי לא היו 
מסוגלים לרקוד במצב חשוך כזה. עוד משפט אחד 
התבטא  חסידי  יהודי  כאשר  מאז,  בזכרוני  שמור 
בערך כך מתוך מרירות ליבו השבור: ‘וואס ס’טוט 
זיך - טוט זיך! איין זאך איז זיכער, דער רבש”ע האט 
זיכער קיין גוט געשעפט נישט געמאכט, וואס וואלט 
געווען שלעכט ווען די אידן טאנצען מיט די תורה 
אינדערהיים?!’... )מה שקורה כאן, קורה! דבר אחד בטוח, 
שהשי”ת בוודאי לא עשה כאן עסקה טובה, כי איזה דבר רע יכול 

היה להיות אם היהודים היו רוקדים עם התורה בביתם?!(...

על זוגתו ע”ה מספר ר’ קלמן: כמוני שהייתי במוגילוב 
זוגתי  גם  בגלות טרנסניסטריה, היתה  בימי הרעה 
ע”ה שהלכה יחד עם דודה – שגידל אותה במסירות 
נפש ראויה לשבח – הרה”ח ר’ ראובן ברנהולץ ז”ל. 
ר’ ראובן עצמו היה חסר אמצעים ובביתו לא היה מה 
לאכול, ובנוסף לזה היה חולה במחלת הטיפוס ל”ע, 
אישית  בת  כמו  ממש  אותה  גידלו  הכל  למרות  אך 
שלהם. היות ולא היה עצים לחמם את התנור והקור 
היה עז עד מאד, הלכה זוגתי ע”ה לחפש בסביבה 
דברים שאפשר להסיק בהם את התנור, עד שהגיעה 
למקום בו היתה ערמת עיתונים ושם מצאה גזירי 

עיתונים ישנים לרוב, והביאה רבים מהם לביתם וכך 
הנורא.  מהקור  המקום  את  לחמם  את האש  הציתו 
וכן פרשו עיתונים על הארץ לשכב עליהם בתנאים 

הירודים שהיו שם. 
ר’ ראובן היה חסיד באיאן נלהב וסיפרה לי זוגתי ע”ה, 
טרנסניסטריה,  בגלות  ביותר  החשוכות  שבתקופות 
שלישית  סעודה  בכל  יחדיו  החסידים  יושבים  היו 
ומתחזקים יחדיו בסיפורי צדיקים ובשבת אחים גם 

יחד, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. 
ע”כ מספרו אהבת קדומים הנ”ל.

*
עם סיומה של המלחמה הגיע לבוקרשט שם התקרב 
זכה  כמ”כ  חיים”,  ה”אמרי  רבו  אל  הדוק  בקשר 
להתקרב אל הצדיקים מבוהוש, פאשקאן, סקווירא, 

ובאבוב.
באוניה  לארה”ק  עלה  תש”ו  חשון  בחודש 

שבתו  את  לשבות  לת”א  פנה  ומיד  “טרנסליבניה” 
בצל רבו הדמשק אליעזר אשר קרבו ביותרת הקירוב 
ואז גמר אומר להשאר בישיבתו למרות של הפיתויים 
של קרובי משפחה, ואנשי ה”סוכנות” מסביב. וכאן 
עלה והתעלה בישיבה תחת חסותו של ראש הישיבה 
חיים  האמרי  עלות  עם  זצוק”ל.  משה”  ה”ישועות 
והמקור ברוך לארה”ק נקשר אליהם בעבותות אהבה, 

ואף הם קרבוהו בשתי ידים. וכבדוהו להשמיע את 
קול שירתו, ואהבו לשמוע את קול תפילתו הנעימה 

והמתוקה.
זי”ע  בחודש סיון תש”ז עלה הרה”ק ה’מקור ברוך’ 
מסערט ויז’ניץ לארה”ק, ור’ קלמן שכבר זכה לראות 
לנסוע  מיהר  ובבוקרשט,  במוגילוב  קדשו  פני  את 
ולשחר פניו כמה פעמים. מספר חודשים לאחר־מכן, 
חיים’  ה’אמרי  הרה”ק  הקודש  ארץ  בשערי  הופיע 
מויז’ניץ זי”ע, וגם בו דבק ר’ קלמן בכל לב בכל נפשו 
מאוד  קירבוהו  זי”ע  הקדושים  האחים  מאוד.  בכל 
בחצרות  ומשורר  ובעל־תפילה  כש”ץ  מינוהו  ואף 
ומלא  קדשם. ה’אמרי חיים’ שנהנה מקולו הנפלא 
זמירות  ולימדו  לקבל  מוכן  כלי  בו  מצא  הרגש, 
ויז’ניץ, וכבר בשנת תש”ח  וניגונים עתיקים מבית 
היה ר’ קלמן המשורר בשולחנות של ה’אמרי חיים’ 
פרלמוטר  אברהם  ר’  הרה”ח  דודו  בעצת  בת”א. 
ז”ל שהתגורר בחיפה, עבר ר’ קלמן לחיפה בשנת 
ישראל’  ‘תפארת  בישיבת  ללמוד  ונכנס  תש”ט 
בעיר. ור’ קלמן זכה להתקרבות גדולה ונדירה אצל 
בחודש  בחיפה,  מושבו  שקבע  זי”ע  ברוך’  ה’מקור 
החשובה  זוגתו  עם  קלמן  ר’  התארס  תשי”ב  אב 
מרת ביילא ע”ה, בת הרה”ח ר’ יוסף ווגנר ז”ל ובת 
הרה”ח ר’ ראובן ברנהולץ ז”ל שהיה אביה החורג, 
שניהם היו מוותיקי חסידי בית רוז’ין בדור הקודם, 
כאשר השדכן הוא הגה”צ רבי אברהם משה באב”ד 
שמחת  ביפו.  שהתגורר  גורא־הומורא,  אב”ד  זצ”ל 
הנישואין התקיימה בחודש סיון תשי”ג בתל־אביב, 
בהשתתפות ה’אמרי חיים’ זי”ע שסידר את הקידושין 
זכה  וכך  וחדווה.  דיצה  ברוב  השמחה  את  ופיאר 
הקדושים  האחים  בצל  להסתופף  השנים  בהמשך 
מויז’ניץ זי”ע בהיותו ניחן מן השמים בכוח הנגינה 
ובקול ערב, היה מתכבד על ידם לשורר ולהנעים 

פרקי זמירות בתפילות ובשולחנות הטהורים.
והסתופף  בבני־ברק  להתגורר  עבר  תשכ”ב  בשנת 
של  הטהורים  ובשולחנות  בתפילות  בקביעות 
ניגונים  לזמר  כאמור  מכבדו  שהיה  חיים’,  ה’אמרי 
ההם  בימים  לאור  הוציא  אף  קלמן  ר’  שבת.  בכל 
בו  ויזניץ’,  בית  ‘ניגוני  של  הראשון  התקליט  את 
שורר ניגוני ויז’ניץ חדשים וגם ישנים, והוא התקבל 
החל  לאחר־מכן  שנה  העם.  המון  בקרב  בחיבה 
בתל־ רוז’ין  ישיבת  של  המזכיר  בתפקיד  לשמש 
אביב, וכך זכה להיות חביב ומקורב אצל צדיקי בית 
רוז’ין שסמכו ידיהם עליו בביסוס ובהרחבת גבולות 

הקדושה של הישיבה הרמה. 
בשנת תשכ”ח עבר להתגורר בארה”ב, שם התקרב 
זצוק”ל  מספינקא  מהרי”י  אדמו”ר  מרן  לכ”ק  מאד 
ונפשו נקשרה בנפשו, עד שהיה השושבין הראשי 
לבוא לעזרתו של הרבי מספינקא להעלות את ציון 
ספינקא  זי”ע מהעיירה  יוסף’  ה’אמרי  זקנו הרה”ק 

שברומניה לארה”ק בשנת תשל”ב. 
אחרי הסתלקות ה’אמרי חיים’ זי”ע בשנת תשל”ב, 
דרכו  ממשיכי  הקדושים  בניו  בשני  קלמן  ר’  דבק 
נוסע  היה  אליו  זי”ע,  משה’  ה’ישועות  בקודש, 
מיוחדים,  ומועדים  טובים  לימים  תכופות  פעמים 
כמו־כן דבק באדמו”ר ה’תורת מרדכי’ זי”ע שהחל 
מרבה  והיה  מאנסי,  בעיר  העדה  את  להנהיג  אז 
שנותיו,  ימיו  כל  הקודש  בצל  להסתופף  לנסוע 
לקירוב  שזכה  החסידים  ונכבדי  מחשובי  בהיותו 

מופלג בכל עת ובכל שעה. 
בתקופה האחרונה אושפז לאחר שנדבק בנגיף ל”ע 
ונחלש. במהלך השבת האחרונה השיב  והוא הלך 
ומוקיריו.  מכיריו  כל  לב  לדאבון  ליוצרה  נשמתו 
מרדכי  לבוש  הגדול  מביהמ”ד  שיצאה  הלוייתו 
במאנסי ומשם לביהמ”ד תורת חיים דחסידי ויז’ניץ 
בבני  ויז’ניץ  הגדול  לביהמ”ד  ומשם  פארק.  בבורו 

ברק לביה”ח ויז’ניץ בני ברק.
בפטירתו נעקרה מנופה של החסידות דמות מופת, 
ניתן  ועליו  אנו,  לדורנו  עברו  דורות  בין  שקישרה 
לקונן איש דורות שנים עשר ראו עיניו, ראה עולם 
מבורך  זכרו  יהי  בבנינו  עולם  וראה  וזכה  בחורבנו 

ות.נ.צ.ב.ה.

יהודי מוגילוב מגורשים מביתם

תגלית בכפר מורפא, מצבת קברו של אביו של רבי קלמן שהתגלתה 
ויז'ניץ חברי ה'גן הנאה'  בתשע"ז על ידי משלחת מחקר של חסידי 

הפועלים גדולות ונצורות במחוזות קוסוב ויז'ניץ והקרפטים 

רבי קלמן שטקל ז"ל מנעים מזמירותיו בניגונים עתיקים
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מצבת 
הפולישער 

רוב בבית 
העלמין 

פאקוראר 
דיאס

הקדושים  למקומות  ה’אגודה  וחוקרי  חברי 
ברומניה’ לא שוקטים לרגע, והנה זה לאחרונה 
פאקורר  החיים  בבית  שנערך  עבודה  בסיור 
ולא  ידוע  לא  רב  של  מצבה  נתגלתה  ביאס 
הכינוי  נכתב  מצבתו  על  בארכיונינו,  מתועד 
ה”פולישער רב”, נטמן בסמיכות ממש לאהל 
מהוצלעס’  טברסקי  זוסיא’לה  מרדכי  הרה”ק 
ובנו הרה”ק  ‘דער ריששער רבי’  שהיה נקרא 
אמת’  ‘תורת  מכון  חברי  מבוהוש,  דוד  רבי 
פרטים  להעלות  והצליחו  מותניהם  שינסו 
עלומים אודות דמותו של הגאון רבי אברהם 
אלחנן המכונה “פולישער רב שהיה רב בגשר 
כמצויין  שנה”  ושתים  שלושים  לערך  אדום 

במצבתו.

על מציאת המצבה
 - יאס  דעיר  והעתיק  הענק  העלמין  בבית 
צדיקים  כיום חמישה אהלי  ישנם  ‘פאקוראר’ 
בכניסה אהל שטפנשט, בסוף השביל יש את 
אחים  וקבר  הרכבות,  נרצחי  אלף   13 קבר 
לאוהלי  פונים  משם  פאפריקאן,  קדושי 
רבי  ווארמן, אהל  זוסיא  רבי משולם  הרבנים 
חיים  הרב  אהל  )וכן  מפאדולוי,  מושקוביץ  ציון  בן 

בנין החברה קדישא(,   - בנין ה’קאפלה’  רבינוביץ הנמצא ממול 
משם פונים ימינה, עמוק במעבה בית העלמין 
זישא’לה  מרדכי  ר’  הרה”ק  אהל  לחלקת 
טוורסקי שהיה מכונה ה”רישישער רבי” ובנו 
הרה”ק רבי דוד’ל מבוהוש. בחלקה הזו יש כמה 
קברי רבנים וחשובי יאס, בחלקה זו התמקדנו 
הפעם עד לגילוי המציאה היומית, מחוץ לאהל 
מצד ימין יש מצבה של ה’פוילישער רוב’, ללא 
כל סימן היכר נוסף מי הוא, מה שם משפחתו, 
ונחרט  קברו  מצבת  על  שמצויין  מה  זולת 
אודותיו  ולחפש  לגשש  וכך התחלנו  לדורות, 
פלאי  וקצת  מקרי  באורח  באפילה,  כסומים 
התגלגל לידידנו ספר ‘קובץ תפארת צבי’ ואת 
עינינו צדה מודעת זכרון עולם - הנצחה, ובו 
זקנו הרב מייזלמן, עיון  זכר  נכדו מנציח את 
קל גילה לנו כי זהו ה’פולישער רוב’ אותו אנו 
ארוכה/קצרה  הייתה  הדרך  מכאן  מחפשים, 
ראש  מייזלמן  משה  רבי  הרה”ג  לנינו  להגיע 
הישיבה  ראש  בירושלים,  משה  תורת  ישיבת 
אותה  כללי,  השיעור  והכנת  ביותר  עסוק 
שעה בה תפסנו אותו בטלפון חשובה בעיניו 
יותר מלימוד היסטוריית העבר, אילצה אותנו 
עסוק  הרב  כבוד  ועתה  ועוד,  עוד  להמתין 

התורה שהקים  מקום  להחזקת  כספים  בגיוס 
בעשר אצבעותיו, ואנו ממשיכים לרדוף אחריו 
למען יאות לספר לנו מהידוע לו אודות סבא 
רבה הגדול שלו, כשכבר הצלחנו לתפוס עמו 
ביאוש  לנו  ומספר  נאנח  מייזלמן  הרב  שיחה 
כי אין לו הרבה מידע אודות זקינו, אולי הבן 
יותר  יודע  בבולטימור  מייזלמן  שמואל  דוד 
פרטים אולם איך נשיג את הבן דוד האמור? 
כאשר הטלפון שלו ב’ינפורמיישן’ של ארה”ב 
לא מעודכן, חזרנו איפה להרב מייזלמן ראש 
הישיבה בירושלים שיאמץ את זכרונו וישתף 
ידע  לא  הישיבה  ראש  לו,  בידוע  אותנו 
להוסיף לנו כי אם פרטים מועטים ביותר, אלו 
המעט  מן  דאבדין,  על  וחבל  כאן.  שמובאים 
שדלינו ניסינו לבנות את הפרופיל ולכתוב את 
תולדותיו של הרב מייזלמן ה”פוילישער רוב” 

שרוב ימיו כיהן ברבנות יאס ברומניה. 

תולדות ה’פולישער רוב’
משה  רבי  הרה”ג  נכדו  עם  שערכנו  שיחה 
)לדוברי  משה  תורת  ישיבת  ראש  מייזלמאן 
אנגלית( בשכונת הר נוף בירושלים השבועח’ מר 
בלאס  נולד  מייזלמן  משה  רבי  כי  ]יצויין  תשפ”ב  חשוון 

אהל הרה"ק רבי מרדכי זישא'לי והרה"ק רבי 
דוד מבוהוש מימין מצבת ה'פוילישער רוב'

חכמי 
רומניה
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רבנים נוספים בשכונת ‘גשר-אדום’
‘גשר  בשכונת  שכיהנו  הידועים  הרבנים  בין 
ישראל רבינוביץ בנו  האדום’ נמנים הגאון רבי 
פוייעשט,  של  רבה  רבינוביץ  אהרן  רבי  של 
מגזע היחס היה שכן אמו היתה מרת שרה בת 
רבי מתתי’ יחזקאל דרברמדיקר בן רבי ישראל 
יצחק מברדיטשוב.  לוי  רבי  מפיקוב בהרה”ק 
כיהן כרב בפוייעשט אח”כ היה רב בהארישוב, 
אח”כ עבר לכהן כרב ביאסי כיון שהיה בזיוו”ש 
חתנו של רבי ברוך ]ב”ר יוסף יוסקא מוואלטשיסק בנו 
היחיד של רבי מרדכי מקרמניץ[ חתנו של הג”ר ישעיה 
שור מיאסי בעמח”ס ‘כליל תפארת’, רבה של 

יאסי.
לאחר פטירתו של רבי ישראל עלה למלאות 
שהיה  רבינוביץ  יהושע  רבי  הגאון  בנו  מקומו 
נשוי להרבנית מרת פיגא בתו של רבי מתתיהו 

יחזקאל דרברמדיקר מניגרעשט.

להלן תמלול מצבת רבי 
ישראל רבינוביץ

אבן מקיר תזעק
 יום זך בחודש סיון יום אף וחרון

 שבו נצחו אראלים ולקחו להם הארגן?
 רב ומו”ץ מגזע תרשישי ישרון

 אץ לבוא עליו שמש יומו האחרון
 לפתע פתאום מת מיתת בן אהרן

ה”ה 
 הרהג”ר ישראל בהר”ר אהרן נב”מ

 דומ”ץ פה יאס על גשר אדום כ”ו שנים
 ומלפנים בק”ק הארשע

 ובמספר הדורות לפנים רבנות הוא הלב
 והוא

נין ונכד להגאון הצדיק ה”ה לוי יצחק זצוק”ל 
מבארדיטשוב וחתן הרב הגאון הצדיק הר’ 

ישעי’ אב”ד דפה יאס.....
*

יעקב טויבש  רבי  כיהן במקום הגאון  כן  כמו 
משה  אהרן  רבי  הגאון  של  בנו  שהיה  זצ”ל 
יעקב היה חתנו של הרה”ק רבי  טויבש. רבי 
יהודה צבי מראזלא, בראשית דרכו היה אב”ד 
בזידיטשוב, ומתרכ”ח אב”ד ביאס ברחוב גשר 
בכתובים(.  )עדיין  יעקב’,  ‘ברכת  ספר  חיבר  אדום. 

נפטר ח’ אב תר”נ.
*

לפנינו עוד מספר מצבות 
מרבנים בגשר אדום ומגשר 

עץ
 פ”נ הזקן

 הר’ ישעיה נח ב”ר ישעיה נח שו”ב מגשר עץ
 נ’ יום ב’ כ”ה אלול שנת תרצ”א לפ”ק

 תנצב”ה
* 

השו”ב מגשר אדום דער ‘רויטער בריק’
 פ”נ

 דוד בן יעקב יהודה שו”ב
 דאדל שוחט

 פין דער רויטער בריק
 נתבקש בישיבה של מעלה י”ז אייר תש”ט

תנצב”ה
*

תש”מ,  בשנת  לארה”ק  ועלה  קליפורניה,  אנג’לס 
יוסף  רבי  הגדול  הגאון  של  תלמידו  הינו  משה  ר’ 
דוב סולובייציק מבוסטון, בתשמ”ב פתח בירושלים 

נתוודענו  אנגלית[,  דוברי  חו”ל  לבני  ישיבה 

העלומה  דמות  אודות  פרטים  עוד 
רבי  אלחנן,  אברהם  רבי  זקנו  של 
ר’  בן  צבי  ר’  של  בנו  הוא  משה 
שמואל בנו של רבי אברהם אלחנן 

ה”פולישער רב”.
בגליציה  נולד  אלחנן  אברהם  רבי 
בימי  כבר  יצחק.  בנימין  רבי  לאביו 
ברוב  ולתהילה  לשם  היה  בחרותו 
חכמתו ותורתו. בהגיעו לפרקו נשא 
רבת  אדל  מרת  הצדקנית  זו’  את 
היחס שהיתה נינתו של הרה”ק רבי 

ברוך מקוסוב זי”ע.
בעיירה  התגורר  נישואיו  לאחר 
עלה  שם  בבוקובינה.  האליטשין 
המקומית.  הרבנות  כסא  על  לכהן 
רומניה  בכל  קשה  תקופה  זו  היתה 
בסיומה  נוראים.  פוגרומים  היו 
מושבו  העתיק  תקופה  אותה  של 
ליאס שם החל לכהן כרב בביהכ”נ 
בעיר  האדום”  “הגשר  בשכונת 
רב”  ה”פולישער  בכינויו  נתפרסם 
מפולין-גליציה  הבולט  מוצאו  עקב 

ברומניה. 
כסא  על  ישב  אלחנן  אברהם  רבי 
שנים  ל”ב  במשך  ביאס  רבנותו 
שבהם היה מעורה היטב בכל עניני 
העיר ובית הדין דשם, והיה מעורב 
וגיטין.  בי”ד  מעשי  וכמה  בכמה 
ומתן  ומשא  בכתובים  בא  כמו”כ 
בהלכה בעניני גיטין עם גדולי דורו. 
אבן  בספר  שמו  מתנוסס  גם  וכך 
יקרה - תנינא )סי’ קכו(: לכבוד הרבני 
מוה’  כש”ת  ושנון  החריף  המופלג 
יאססי  בק’  נ”י  מייזעלמאן  אלחנן 

וכו’.
רבי אברהם אלחנן המשיך בהתמדתו 
בתורה במשך כל ימי חייו לא פסק 
מתוך  תורה  ולמד  מגירסא,  פומיה 
דחק העוני ומחסור, ובהיותו שתקן 
חרפת  לידי  לפעמים  הגיע  גדול 
רעב, עקב כך בנו רבי שמואל עזב 
כשהיה  תרנ”ח  בשנת  רומניה  את 
בסך בגיל 18 ונסע לאמריקה, כאשר 
אביו  בידי  לסייע  היתה  מטרתו  כל 
והעבודה,  שיוכל לשבת על התורה 
ואכן הוא היה שולח כספים להחזקת 

בית אביו ברומניה.

נוסח המצבה: 
חבל על דאבדין ולא משתכחין
רב מפורסם לתהילה בתורתו

וצדקתו וחכמתו ועניו, קולע אל
השערה בסברה ישרה ולא יחטא 

המטרה,
למד תורה מתוך עוני,

תורת ה’ היתה שעשועיו
כל ימי חייו שמש בכתר הרבנות

פה יאסי בגשר האדום לערך 
שלשים ושתים שנה הרב הגאון 

הר’ אברהם אלחנן בן ר’ בנימין יצחק 
הלוי

הנקרא פאלישער רב
נפטר בשם טוב י”ז חשון תרפ”ט

תנצב”ה

מצבת רבי דוד שו"ב מה'רויטע בריק'

מצבת רבי ישעיה נח בן רבי ישעיה נח שו"ב 'גשר אדום' מצבת רבי ישראל בן רבי אהרן רבינוביץ רב 'גשר אדום' וחתן נכדת 
רבי ישעיה שור אב"ד יאס
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יאס היהודית - אז ועתה
לצורך הכרת המושגים היהודיים ביאס: “גשר האדום”, “גשר הברזל”, “טרגו קוקולוי” אנו יוצאים לסיור 

וירטואלי ברחובותיה של יאס היהודית. 

הרה”ק מאפטא רבה של יאס בונה בית הכנסת הגדול ב’גשר אדום’
ברבנות  כיהן  לתקע”ד  תקס”ט  השנים  בין 
ישראל’  ה’אוהב  הרה”ק  המפורסם  רבה  יאס 
העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה”ק  מאפטא, 
הגיע  ומשם  אפטא  קאלבסוב,  ברבנות  כיהן 
אמרו  רבנויותיו  על  מנו”כ,  ושם  למעז’בוז  עקר  )מיאס  ליאס, 
ברבנות(,  כיהן  בהם  הערים  שמות  ר”ת   - קאי”ם”  “מלכותיה 
גדולות  התבטא  ברבנות  לכהן  בואו  בתחילת 
את  יא”ס  בשמה  רימז  ואף  יאס,  העיר  על 
הר”ת - ס’וף א’רץ י’שראל, במאמרינו זה לא 
בעיר  רבנותו  ותקופת  פעילותו  לפרטי  נכנס 
מספר  בשדה  באר  בגליונינו  תמצאו  אלו  מפרקים  )חלק  יאס, 
72( להלן ננסה להתמקד בפריסת מצודתו של 

הרה”ק מאפטא ב’גשר אדום’. 
עד בואו לעיר יאס היה בית כנסת גדול אחד 
שנקרא ה’שילהויף’ )בית הכנסת הגדול של יאס העתיק 
הנודעים,  יאס  רבני  כיהנו  בו  קוקולוי(  ברחוב 

והמפורסם והקדום שבהם הוא ה’שערי 
ציון’ רנ”נ האנובער, בשנת תק”ע לערך 
החל להבנות ביאס בית כנסת גדול נוסף 
ברומנית,  פודו-רוש  הוא  אדום’  ב’גשר 
והיכלי  כנסת  בתי  לכמאה  מעבר  וזאת 

תפילה נוספים הפזורים ברחבי יאס.
בגשר  הגדול  הכנסת  בית  בניית  סיפור 
מאפטא.  הרה”ק  בזכות  היה  אדום 
הכנסת  בבית  שכן  היו  הסיבות  אחת 
בעוד  נוסח אשכנז,  השילהויף התפללו 
בבית הכנסת החדש שנבנה בגשר אדום 
בנוסח  להתפלל  מאפטא  הרה”ק  הורה 

ספרד.

בניית בית הכנסת 
והבתים לרב הקהילה

בי”א אלול תק”ע התחייבו ראשי הקהל 
שבכתב  היות  מאפטא,  להרה”ק  דיאס 
בתים  לו  לבנות  התחייבו  שלו  המינוי 
עברו  שכבר  והיות  ומפוארים,  נאים 
לכן  ממון,  מחוסר  לו  בנו  שלא  שנתים 
מכספו,  זאת  לבנות  מוכן  שהוא  מכיון 
אזי אם ישלמו לו את ההוצאות זה יחזור 
להיות שייך לרכוש הקהל, אולם אם תוך 
שלוש שנים לא ישלמו הבניה עד פרוטה 
אחרונה זה יהפוך להיות רכושו לחלוטין 
כיוון  כנראה  דורות,  ולדורוי  ולצמיתות 
שהשטח היה שייך לקהילה, ממסמך זה 
מכספו  בנה  מאפטא  שהרה”ק  משמע 

בתים ובית כנסת.

בתוככי  הללו?  הבתים  ממוקמים  היו  היכן 
המכתב כתוב “פלאץ הנ”ל שהוא בחצר בית 
לחצר  כנראה  הכוונה  שזה  דפה”,  הכנסת 
השילהויף - בית הכנסת המוכר כיום, פרטים 
מדוייקים יותר אודות מיקום בית הכנסת אנו 

קוראים בכתבי הרב גוטמן כדלהלן.

מלבושים מיוחדים לעת התפילה 
בבית הכנסת ב’גשר אדום’

הרבנות  בכתב  גוטמן:  מנחם  הרב  כותב  וכך 
ששלחו להרב מאפטא עדת יאס הובטח לו גם 
דירה ובית גדול, והרב מאפטא היה לו מקום 
קבוע בבית הכנסת הגדולה משילהויף ששם 
הכנסת  ובבית  טוב,  ויום  היה מתפלל בשבת 

הנהיג  ידו  על  שנתחנך  אדום  מגשר  הגדולה 
חסידים,  כמנהג  ספרד  בנוסח  להתפלל  הרב 
ושם היה מתפלל בכל יום, ואף שבבנין הבית 
רבינו  ציוה  המדרש,  לבית  גדול  חדר  היה 
שיכנסו ויתפללו בכל יום אפילו בחורף ובקור 
גדול לבית הכנסת דוקא, ולשם כך עשו להם 
במלבושים  נכנסים  והיו  שער  אדרת  הזקנים 
גדול,  ובקור  בחורף  גם  שם  והתפללו  אלו, 
דורות שמרו צואת הרב מאפטא בבית  וכמה 

הכנסת הגדולה בשכונת גשר אדום.
*

מכתבים  מובאים  מאפטה”  הרב  “אגרות  בספר 
ב’גשר  הכנסת  בבית  מקומות  רכישת  אודות 
אדום’ ממנו אנו למדים על תוקף מעמדו של 
באותם  יאס  של  רבה  ישראל  האוב  הרה”ק 

ימים על כל עניני הקהילה.
בשכונת  בביהכנ”ס  מקומות  מכירת  שטר 

הגשר האדום - אגרת משנת תקע”א )אגרת טז(
שטר החלטה הלז ניתן מאתנו ב”ד הח”מ 
במו”ה  דוד  מו”ה  הנעלה  הקצין  ביד 
אלו  לו  ששייכים  איך  מראמין,  ישעיה 
החדשה  הקדושה  בבהכ”נ  המקומות 
שנבנה עתה מחדש על גשר אדום היינו 
המקום בכותל מזרח אצל ארון הק’ מצד 
הקצין  אשת  אצל  נשים  ובעזרת  ימין 
שמאל  מצד  אהרן  במו”ה  משה  מו”ה 
מקום  ועוד  מזרח  בכותל  האשה  של 
שבצפון  המנורה  אצל  אנשים  בעזרת 
הספסל  בקצה  דרום  שנגד  בספסל 
שכנגד מערב, ובעזרת נשים הוא בקצה 
הספסל שבאמצע הבה”כ שנגד צפון, כל 
הנ”ל החלטנו אנחנו ב”ד הח”מ למ’ דוד 
במו”ה ישעיה הנ”ל לחלוטין ולצמיתות 
הנעשה  בהפינקס  המבואר  כפי  עלמין 
בח”י  הנ”ל  הק’  שבבהכ”נ  המקומות  כל  על 
אדמו”ר הרב הגאון איש אלקי בוצינא דנהורא 
מו”ה  שמו  קדוש  בישראל  המפורסם  קדישא 
אברהם יהושע העשיל נ”י אב”ד דפ”ק ובח”י 
במ’  דוד  מ’  ביד  רשות  ומעתה  הב”ד. 
אחריו[  ]ויורשיו  וי”א  וב”ב  הנ”ל  ישעיה 
לעשות במקומות הנ”ל כרצונו וכחפצו 
ולהשכיר  להוריש  בשלו  העושה  כאדם 
ואינש  במתנה  וליתן  ולמכור  ולהשכין 
לא ימחה בידיה מיומא דנן ולעולם, וכל 
הנ”ל נעשה בהסכם כל האלופים מגשר 

הנ”ל ובהכרזות כד”ת.
ישעיה  ב”מ  דוד  מ’  ביד  ועוז  ולתוקף 
באנו אנחנו ב”ד הח”מ בצרוף אדומו”ר 

בית הכנסת ה'שילהויף' בו התפלל וכיהן הרה"ק מאפטא, בית הכנסת קיים ופעיל 
עד היום במרכז יאס

מראה כללי של פנים בית הכנסת ה'שילהויף' כפי שנראה כיום

‘טרגו קוקולוי’
יאס הייתה עיר יהודית ברובה, ובה 132 בתי 
וישיבות, הרובעים המפורסמים בהם  כנסת 
התגוררו היהודים ‘טרגו קוקולוי’ או בקיצור 
‘טרגו קוקו’, - על שם סוחרי העופות שהיו 
בית  ‘קוקו’ שכן כאמור  ברובע   - בה,  גרים 
מדרשו של הצדיק משטפנשט ברחוב הילנה 
היהודי  החולים  בית  שכן  כן  כמו  דואמנה, 
ברחוב זה, בית החולים קיים עד היום, ואף 
הקדומה  היהודית  הפעילות  לזכר  אנדרטה 

קיימת עד היום.
נמצאים  היהודית  הקהילה  משרדי  כן  כמו 
ברובע ‘קוקו’, וכן שני בתי כנסת קיימים בה 
עד היום, האחד הוא בית הכנסת המפורסם 
על שם הרה”ק מאפטא, בית כנסת זה היה 

נקרא ה’שילהויף’ על שם רחוב בתי הכנסת 
בו הוא שכן רחוב ‘שילהויף’, בבית כנסת זה 
ו”יון מצולה”  כיהן כרב בעל ה”שערי ציון” 
המקובל רבי נתן נטע האנובער )ראה באר בשדה 
גליון 241(, ולפי המסורת היהודית בביקורו של 
ה”בעל שם טוב” ביאס התפלל בבית כנסת 
זה ואף פקד את קבר החתן והכלה הטמונים 
ישראל”  “אוהב  הכנסת  בית  בחצר  מאחור 
גליון  בשדה  באר  בגליונינו  ראה  הקברים  )סיפור  מאפטא 
72, 145(, וכן התפלל בו הרה”ק ה”קדושת לוי” 
מברדיטשוב שבא לבקר את הרה”ק מאפטא 
בתפילת שבת, גם הרה”ק מרוז’ין ביקר בבית 
במקום  נקשרו  פלאיים  וסיפורים  זה  כנסת 
זה, בית כנסת נוסף במקום הוא בית כנסת 
‘מארארי’ של סוחרי הפירות-תפוחים ששרד 

ואף פעיל עד היום הזה. 

‘גשר אדום’ - ‘רויטע בריק’
האדום’  ה’גשר  הינו  ומפורסם  נוסף  רובע 
]דער רויטע בריק בשפת האידיש ו’פוד רוש’ בשפה הרומנית[, 
אברהם  רבי  הגאון  כיהן  אדום’  ה’גשר  בשכונת 
אלחנן מייזלמן זצ”ל ה”פוילישער רב” כרב במשך 
ל”ב שנים כפי מצויין במצבתו. וכן לפנינו מצבה 
נוספת מהג”ר ישראל הורוביץ זצ”ל בן הרב אהרן 
שהיה חתן רבה של יאס )ראה להלן(, הרב הורוביץ 

כיהן כרב ב’גשר אדום כ”ו שנים.
מספר  שליט”א  ליבוביץ  יהושע  ר’  הגה”ח 
שדיברו  לו  זכור  שלו  דינקותא  שבגירסא 
ב’גשר  היהודיים  המרכזים  שתי  על  בבית 
בריק’  רויטע  ‘דער  הברזל’,  וב’גשר  האדום’ 
דה  ו’פוד  רוש’  ‘פוד  בריק’,  אייזנער  ו’דער 

פייר’, גשר הברזל הוא סמוך ל’טרגו קוקו’.
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באר בשדה- שטפנשט

על בתי הכנסת ‘קלויז שטפנשט’ ביאס 
 הקלויז בשילהויף, הקלויז בגשר אדום, והקלויז בטרגו קוקו

העיר יאס הייתה מרכז גדול מאוד לחסידי שטפנשט בהיות טמון בה הרה”ק אדמו”ר הראשון משטפנשט, בכל שנה היה עורך בנו האדמו”ר 
הרה”ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט מסע קודש לקבר אביו בעיר יאס, ועל כן גרו בה גדולי חסידי הצדיק, לפנינו תיעוד משלושה בתי 

כנסת לחסידי שטפנשט ביאס, ומכיוון שאחד מהם היה ב’גשר אדום’ נתייחס לשלושתם במאמרינו זה. 

הקלויז ברחוב ‘הילנה 
דואמנה’ - ‘אלבה’

משטפנשט  הרה”ק  של  המרכזי  הקלויז 
ביאס היה בשכונת טרגו-קוקו ברחוב הלנה 
פנקס  קיים  במכוננו   ,7 מספר  דואמנה 
הקלויז שטפנשט ומצוין בו כי הוא ברחוב 
במפות  ומחקר  עיון  לאחר  ואכן  ‘אלבא’, 
העיר ולאחר סיור שליחנו על פני השטח עם 
סיו”ר  לוזניניאנו  אלברט  מר  האגודה  ידיד 
הקהילה היהודית ביאס. מסתבר כי לרחוב 
נוספת  סמטה  יש  הראשי,  דואמנה  הלנה 
ומצידה  ‘הלנה דואמנה’,  גם בשם  הנקראת 
השני הוא רחוב אלבא. אם כן רחוב ‘הלנה 

דואמנה’ ורחוב ‘אלבה’ חד הם, 
בנין הקלויז היה קיים עד שנת 
תש”מ לערך שאז הוא נהרס על 
לבנות  במטרה  השלטונות,  ידי 
במתחם בניני רבי קומות, ובעת 
ביקורו השנתי של כ”ק אדמו”ר 
אף  יאס,  בעיר  זצ”ל  מבוהוש 
זה,  כנסת  בית  בתוככי  ביקר 

וערך בה את שולחנו. 
מספרי  כי  לומר  יש  לסיכום, 
כפי  אלו  ברחובות  הבנינים 
ה  א ר נ ה
התחלפו, 
ן  א כ מ ו

מספר  אודות  בכתובים  המופיע  השינוי 
הבנין של הקלויז, שברחוב הלנה דואמנה. 
כי  נציין  כיום,  הקלויז  של  מיקומו  להבנת 
לפי הנראה כיום הוא היה ממוקם בין בניני 
הלנה  שברחוב  דהיום  היהודית  הקהילה 
דואמנה 15, לבין בית החולים היהודי דאז, 

שאף הוא שכן ברחוב הלנה דואמנה 49. 

הקלויז ב’גשר אדום’
בארכיון גנזי מכוננו ‘תורת אמת’ שטפנשט, 
ומרהיב  נדיר  היסטורי  מסמך  נמצא 
למען  המתנדבים  רשימת  שתוכנו  ביופיו, 
‘שטעפינעשטער קלויז’ בגשר אדום ביאסי, 
הקלויז  ממתפלי  אנשים  קל”ח  רשימת  ובו 

תרס”ה-תרס”ו,  השנים  בין  התנדבו  אשר 
אדום  בגשר  שטפנשט  הקלויז  להחזקת 

שביאס.

הקלויז בשילהויף
מעניין להוסיף מה שכתב הרב מנחם גוטמן 
החסידים’  אגדות  ‘אוצר  בספרו  דיאס  רב 
)יד(. ‘סמוך לבית הכנסת הגדולה בשילהויף 
התקיים בית המדרש הגדול הקלויז של הרב 
ראה  אמונה’  ה’דרכי  בעל  הכהן  דוד  יוסף  ]רבי  מזבוליב 
מאיר  ר’  של  הקלויז   ,]282 בשדה  באר  בגליונינו 
שמחה, ועל ידו התקיים הקלויז של חסידי 
של  הקלויז  לו  קראו  כך  ואחר  סדיגורה, 
חסידי שטפנשט. וכאשר בנו הבנין המפואר 
והגדול של חסידי שטפנשט נתבטל הקלויז 

הקטן והישן של חסידי שטפנשט’.

הרב הגאון הנ”ל על החתום יום שלישי כ”ח 
אלול התקעין א’ )תקע”א( לפ”ק פה”ק יאס. הק’ 
אברהם יהושע העשיל החפ”ק יאס יצ”ו נאום 
ברוך סוד”ק יאס נאום הק’ יעקב במ’ פרץ הק’ 
ועוז וליתר שאת להיות  שמואל דוב ולתוקף 
ביד המרומם העיד מו”ה דוד ב”מ ישעיה נ”י 
על כל המבואר במעב”ל באעה”ח דב המדינה 
דפ”ק יאס היום יום ה’ כ”ח אלול תקע”ג לפ”ק 
הכהן  יצחק  מו”ה  בהרב  ישעיה  הק’  יאס. 
זלה”ה דפה יאס והמדינה, )וכעין זה גם באגרת יז שטר 
מכירת מקום בבית הכנסת בגשר אדום. ואגרת פ”ז התחייבות של 
מתפללי בית המדרש החדש שלא ישתמטו מלשאת בעול צרכי 

הקהילה הכללית(.

רבי דוד בעל שם בגשר אדום
בתי  על  רקע  ולתוספת  היריעה  להשלמת 
הכנסת ‘בגשר אדום’ נצטט עוד סיפור פלאי 
אגדות  “אוצר  גוטמן  מנחם  רבי  הגה”ח  של  מספרו 
החסידים”: החסיד ר’ דוד בעל שם מיאס בית 
מדרשו ידוע על ידי הבאהלוי ]נהר[ אצל גשר 
אדום. ר’ דוד בעל שם עסק בסגולות הוא בא 
המשמש  הגבאי  היה  והוא  מלודמיר,  לכאן 
מלודמיר,  הבתולה  המפורסמת  הרבנית  אצל 

הבתולה הצדיקת זו היתה בעלת רוח הקודש 
ופוסקים,  ערוך  שלחן  תלמוד  ללמוד  וידעה 
בעלת  שהיא  עליה  העידו  הדור  צדיקי  וכל 
נשמה גדולה עד מאוד, ובסוף פעלו הצדיקים 
הקודש  רוח  ממנה  ופסקה  לאיש  שתנשא 
ועלתה לא”י. ר’ דוד ישב ביאס לערך שלשים 

שנה ונפטר כ”ד תמוז תרמ”ג.

התמונות והמסמכים מארכיון מכון תורת אמת 
שטפנשט ודוברות ה'אגודה למקומות הקדושים 

ברומניה'

הבנינים  במרכז  הקלויז  נראה  בו  דואמנה  הילנה  רחוב  של  כללי  מראה 
שמסביב לו

בנין הקלויז ברחוב הילנה דואמנה שנהרס

שער פנקס היארצייטען מהקומיטעט 'שטפנעשטער קלויז' על 
החותמת מצויין רחוב 'הילנה דואמנה 7'

שער הפנקס של ה'שטפנעשטער קלויז' ברחוב 'אלבה' מתשרי 
תרצ"ז ובו פרטים עשירים ביותר מחיי הקלויז פרוסים על גבי 

כ50 עמודים מרתקים
ביאסי  אדום  בגשר  קלויז  מהשטפנשעשטער  היסטורי  מסמך 

רשימת קל"ח תורמים לקלויז בשנים תרס"ה-ו

מסמך
נדיר

ראשוןפרסום
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ָבר ַהזֶּה  ּדָ ָך ֵמֲעׂשֹת ּכַ  (יח,כה)  ָחִלָלה ּלְ

 
רק מכולת אחת, ובעליה לא נמנה על קהל יראי ה',   באחת משכונות ירושלים היתה 

אחד מתושבי השכונה  , במשך שנים רבות הוא ניהל את העסק, והכל באו לקנות אצלו 
שנקלע לקשים כספיים, החליט אף הוא לפתוח מכולת, אבל כיון שאיש זה היה תלמיד  

,  מכולת חכם והקדיש שעות רבות מסדר יומו ללימוד תורה, לא רצה לבזבז זמן רב ב
  9-ל 6ויעשה זאת בין '.  והחליט שהוא ימכור רק מצרכי יסוד, כמו מוצרי חלב ולחם, וכו

 .  בבוקר בלבד, כך שיהיה באפשרותו להקדיש גם עתה את מרבית יומו לתורה
 

לא היתה דעתו של בעל המכולת הותיק נוחה, בשומעו על פתיחת העסק בשעות  
מה שעלה במוחו היה רעיון  . ם ובמכולתובבוקר, והוא תכנן כיצד לפגוע בתלמיד חכ 

שטני במיוחד, הוא התקשר למשרדי מס הכנסה, והלשין על מוכר המצרכים שאינו  
לא שהיה לו מידע על כך, אבל ההנחה שלו היתה שאם חוקרי  .  מדווח על מכירותיו

   .בהל זה מעצם בואם, ולא יפתח יותר את החנותיהמס יבואו לחנותו של התלמיד חכם י
 

ועל פי  ,  11בשעה  הם הגיעו לשכונה , 9-ל 6קרי המס אין סיבה להזדרז ולהגיע בין לחו
הכתובת שנמסרה להם לא מצאו את המכולת, הם ניגשו לעוברים ושבים ושאלו איפה  

 יש כאן מכולת.  
 

ממוקמת במרחק כמה   והאנשים הצביעו בפניהם על... מכולתו של המלשין, שהיתה 
תיק נחרד מאוד לראות את  ובעל המכולת הו  ...מטרים מהכתוב שנמסרה לחוקרים

חוקרי המס נכנסים לחנותו, ומסתבר שעל ראש הגנב בוער הכובע, והוא עצמו היה  
ומפני הקנס הכבד שהוטל עליו  ,  אחד ממעלימי המס הגדולים, ועתה נתפס בקלקלתו 

 ...נאלץ לנעול את חנותו על מסגר ובריח ,ועוגמת הנפש המרובה שהיתה לו
ַחת ִיְפָעל ,טז):תהלים ז'( והתקיים בו  ׁשַ ל ּבְ ּפֹ ֵרהּו ַויִּ ְחּפְ ָרה ַויַּ  עומר')  ע(עלון 'יבי ". "ּבֹור ּכָ
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 הרב אפרים שרבני שליט"א   –שום דבר לא הולך לאיבוד 

 
שהקב"ה נגלה לאברהם אבינו ומודיע לו שהוא הולך להפוך את    התורה הקדושה מספרת,

אותו  ,  סדום. והטעם, כדי שיעמוד ויבקש ויפציר עליהם. אברהם אבינו עמוד החסד
אדם שפיזר את כל ממונו והפך את ביתו למסעדה רק כדי לקרב את הבריות אל תוך  

מבקש אברהם אבינו   זרועות האמונה, גם כאן עומד ומפציר ומבקש מהקב"ה 'לחזור בו', 
מהקב"ה: "רבונו של עולם, אני מתחנן, תמחק את מה שכתבת!". וכך עומד אברהם אבינו  

במשך שעות ומנהל עם הקב"ה משא ומתן על העיר הזאת שלא תלך לאיבוד, עיר  
שהרבה היו שמחים שמחר היא לא תהיה חלק מהמפה, עיירה שידעה להעביר חוק  

ת צדקה, או לפתוח גמ"ח, והעובר על כך צפוי  בפרלמנט שיש איסור להעמיד קופ
על נערה אחת שהייתה מאכילה בסתר אדם בלא   וכמו שחז"ל מספרים. לעונש מיתה

קורת גג, ובמשכורת הדלה שהייתה לה הייתה דואגת לו כל ערב לארוחה חמה. היא  
מרחו את כל גופה בדבש   -עברה על החוק ודבר זה נתגלה והענישו אותה בעונש אכזרי

טענו עליה סוללה של דבורים! המסכנה הזו נפטרה מהעקיצות, ובאותה שעה החליט  ו
 .הקב"ה להחריב את סדום

 
ׁש ַאְבָרָהם, ַויֹּאַמר:וַ " :אך גם על עיר כזו אברהם אבינו לא היה מוכן לוותר  ּגַ ה,   יִּ ְסּפֶ ַהַאף ּתִ

יק ִעם של עולם, למה שהטובים יסבלו?".   אומר אברהם אבינו: "רבונו  -ע" ָרׁשָ -ַצּדִ
ואברהם שואל אם מספיק שיהיו שם חמישים כדי לעצור את הגזירה והקב"ה עונה  
בחיוב, אך אומר שאין שם חמישים כאלו. אברהם מבקש ארבעים והקב"ה גם לזה  

מסכים, אך גם ארבעים כאלו לא נמצאו שם. וכך התמקח אברהם אבינו על שלושים  
עשרים, עד שהצליח 'לרדת' לעשרה, אך לא היו בעיירה הזו   בדמעות, ואחר כך על

אפילו עשרה אנשים שענו על קריטריון של "בן אדם"! התורה מספרת שנסתתמו  
ֶלְך   לאברהם הטענות, אין לו עוד שמץ של כף זכות להוסיף, הוא נעשה שקט ומיד: "ַויֵּ

ר ֶאל--ְיהָוה ה, ְלַדּבֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ   ". הולך, תפילתו של אברהם לא התקבלה   הקב"ה -ַאְבָרָהם"-ּכַ
ב ִלְמֹקמוֹ " אברהם חוזר לביתו שבחברון עם ראש למטה, כל ההפצרות לא    -" ְוַאְבָרָהם, ׁשָ

 .הועילו, מחר כבר סדום לא תישאר
 

אם הקב"ה ידע מתחילה שתפילותיו של אברהם אבינו    ושואלים רבותינו בעלי המוסר,
מה הטריח אותו הקב"ה לבוא ולהתפלל, הפצרות  אז ל ,לא הולכות לשנות את הגזירה

המאמץ'?!  'שידוע כבר מראש שאינם עתידות להניב פירות, בשביל מה? וכי לא חבל על 
 הרי אלו ממש דמעות יתומות!  

 
בארכיב'  'דמעותיו של יהודי לעולם לא הולכות לאיבוד, הן נשארות  עונה המגיד מדובנא, 

שצריכים לישועה, הקב"ה נכנס לארכיב   של הבורא יתברך, וכשתבוא השעה הנכונה
עמד והתחנן   ,את הדמעות האלו! אברהם אבינו הוריד כאן דמעות ומוציא משם

שהקב"ה ירחם על העיירה הזו, התפילות האלו לא הועילו לסדום, אבל הקב"ה 'דאג'  
שהן יתנקזו למקומות אחרים, הוא דאג שבשעות לא שעות, בזמנים קשים של הילדים  

שנזכור! דמעות של יהודי לא הולכות   .וא יזכור את הדמעות של אבא שלהם שלו, שם ה 
התפללת כל כך הרבה על שידוך? הוא כל כך התעכב עד   אומר המגיד מדובנא, לאיבוד! 

שבא? אל תדאג! יש לקב"ה מה לעשות עם שלל התפילות הזה, התפילות שלך יעמדו  
משם אתה תצא שמח!   לך בלידה של אשתך, שם אתה לא תצטרך להוריד דמעות,

אומר המגיד, הקב"ה 'יזם' את התפילות של אברהם, הוא רצה את התפילות שלו, למה?  
 .כי יש לי הרבה מה לעשות עם הדמעות של אברהם, יש לי למי לחלק אותם
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שני בני אדם נכנסו לחנות בגדים וכל אחד  : את דבריו על פי משל  וממחיש המגיד מדובנא

בקש לקנות בגד לבנו. אמר הראשון למוכר: "אני רוצה בבקשה בגד שיתאים למדות של הבן  
שלי". אמר לו המוכר: "איך אוכל להתאים לו בגד, הלא אינני יודע את מידותיו, האם ארוך  

בעיני וכך אוכל  הוא, או קצר? רזה, או עב בשר? מוטב שתביא את בנך לכאן ואראהו 
להתאים לו בגד הולם". שמע השני את הדברים, פנה אל המוכר ואמר לו: ''אף אני מבקש  

 לקנות בגד לבני, ועל כן אבקשך שתביא לי כמה מיני בגדים בכמה מידות וצבעים".  
תהה המוכר: "מדוע תעשה כן? אף לך אני מייעץ להביא את בנך הנה, כדי שאבחר לו בגד  

כי יש לו בן  ,  השיב האיש למוכר: "העצה שיעצת לחברי הייתה נכונה ".  יושיתאים למידות
יחיד ואם לא יתאים לו הבגד הרי לא יהיה מי שילבשנו. לא כן אני, בנים רבים יש לי, זה  

שונה מזה, ולכן יכול לקנות אני כמה מיני בגדים ואם בגד אחד לא יתאים לראשון, בוודאי  
 ".  אזי יתאים לשלישי יתאים לשני, ואם לא יתאים לשני

 
כך היא תפילתו של היהודי, תמיד תתפלל, אם לא צריך את התפילה   אומר ר' המגיד מדובנא, 

כאן, היא 'תתלבש' במקום אחר כשבאמת תצטרך אותה. אתה מתפלל והפרנסה עדיין  
מתעכבת? תמשיך! זה ידאג לבת שלך שלא תתעכב לה החתונה, תתפלל, הקב"ה יודע מה  

אין תפילה שאינה עושה פירות, אין תפילה שלא עושה רעש, אתה   .ילים שלך לעשות עם המ 
תתפלל, כל מילה שתצא מהפה שלך תעשה את התפקיד שלה. אם לא בך אז בבן שלך, אם  

הוי מתפלל  , " לא בפרנסה שלך אז בחינוך הילדים שלך, היא תפגע במקום הצריך לה ביותר
 לוואי שנדע להתפלל, שנדע להחזיק סידור.  ה ".וחוזר ומתפלל שאין לך אדם שאין לו שעה 

 
שכשהיה מתפלל תפילת שחרית,  , על רבינו מחבר הספר 'טורי זהב' על השולחן ערוך מספרים

היה מתפלל עם טלית קרועה וכל נשות העיר שהיו באות לשמוע את התפילות שלו והיו  
גדולה חדשה.   רואות את הרב עם טלית קרועה היה נצבט לבן. מיד הלכו וקנו לרב טלית

אחד מהבעלים ניגש אל הרב ואמר: "כבוד הרב, זה המעט מן המעט שיכולים אנחנו לעשות  
עם הרב על כל הטוב שהרב עושה עמנו, יודעים אנחנו כמה הפרנסה של הרב קשה והלב  

שלנו נצבט לראות את הרב עם טלית קרועה ואין זו כבודה של תורה, לכן החלטנו להעניק  
 .  לרב טלית חדשה"

 
: "באמת תודה על הכוונה הטובה והלב הרחום, אך לצערי לא אוכל לקבל את  אמר להם הרב

הטלית הזו, באמת מחילה גמורה". עננה של עצב נראתה על פניהם של התלמידים: "למה  
דעו לכם, ביום שאפטר מן העולם, אני מבקש מכם  : " רבנו? זו השמחה שלנו!". ענה להם הרב

לית הקרועה והבלויה הזו, כי היא תעמוד בבית דין של מעלה  שתקברו אותי רק עם הט
ותעיד שכל זמן שעמדתי על הרגליים, לא הסחתי את דעתי אפילו רגע אחד בשעת  

התפילה, היא תעיד שכל כולי הייתי תפילה". הם ידעו מה זו תפילה, הם ידעו להתפלל, הם  
 .  ידעו לבקש

 
ישראל  'כו לזרע קודש של קיימא. הם הגיעו לרמסופר על זוג שהיו נשואים שנים רבות ולא ז

אם  , . אמר להם הבעל שם טוב: "ישנה סגולה בדוקהבעל שם טוב לשאול אותו מה עושים
תקפידו בה תזכו לבן זכר". הבעל והאישה קפצו ממקומם ואמרו לרב: "מה שהרב יגיד אנחנו  

ו כל אחד כוס עם מים  אמר להם הרב: "בלילה, לפני השינה, תקח !".  עושים, הכל, אבל הכל
זה הכל?" תמהה האישה, "אני מקבלת  ". "חמים ותשטפו את הפנים איתם וה' יעזור לכם

מעתה ועד עולם לעשות את זה ללא הפסקה!". אמר לה הבעל שם טוב: "יהי רצון שתצליחי".  
"בתי, כנראה   אמר לה הבעל שם טוב: "זה לא קשה" אמרה האישה "מדוע שלא אצליח?!". 

 היא שאלה.  ?!",  ת אותי, המים החמים לא יבואו מהמיחם". "אם לא אז מהיכןשלא הבנ 
אמר לה: "הסגולה פועלת כשהמים החמים יצאו לך מהעיניים". ה' יזכנו לדעת אותו ולבקשו תמיד 

 ('מחנה אפרים') .בכל עת ובכל זמן, אכי"ר. שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
 עוז בן מרים, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה בת גילה.  בע"ה זיווג הגון:

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 
 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

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

 עזיזה. 
 

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

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

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

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

 בן אסתר ז"ל. 
 
 

 
ָבר ַהזֶּה  ּדָ ָך ֵמֲעׂשֹת ּכַ  (יח,כה)  ָחִלָלה ּלְ

 
הוא נוסע לחו"ל לעבוד ולגרד מה  ... סיפר לי אברך: יש לו חבר במצב כלכלי קשה מאוד

חה. אשתו והילדים גרים במצב  פשהמ שהוא יכול, ומגיע לארץ פעם בחודשיים לראות את  
פת  אבל הגרוע מכל זה שיש להם מג... מתחת לכל ביקורת, במרתף עם חלונות שבורים

ם  מסכנה האישה בקושי יכולה לתפקד בבית, כל היו! חולדות! לא עכברים... חולדות ענקיות
וכמעט שבכל יום נתפסת שם חולדה... ואם זה לא  ,  הם מציבים מלכודות לתפוס חולדות

חולדות קטנות בתוך המעיל של   7מספיק היא גילתה שחולדה אחת המליטה לה איזה 
מאחר והאישה לא יכולה לגעת בחולדות ולהוציאן מהבית,  ... בעלה, המונח בארון הבגדים

בדר"כ עד  ... של בעלה שיבוא להוציא את החולדותהיא מבקשת מאותו אברך שהוא חבר 
 .  שאותו אברך מגיע להוציא את החולדות הם כבר מתות מהרעל

 
הוא התלבט מה לעשות, להרוג  . אבל שבוע שעבר החולדה היתה חיה נושמת ובועטת

לשחרר אותה...? הרי זו חיה מזיקה, שאפילו יכולה להרוג תינוקות... ...  אותה...? זה לא שייך
הוא החליט שאין ברירה, הוא ילך עד ליער כדי לשחרר אותה במקום שבו  ?..  איך ישחררהו

 . דקות ליער רק כדי לשחרר אותה בחיים 20והוא הלך במשך . היא לא תזיק 
 

הם יורדים  .  סוע באופניים,הם קבעו ל 7-לאסוף את בנו בן ה  טוב, מיד לאחר מכן הוא הלך
הוא נוסע מהר, אבל האבא לא כל  ... בן מתחיל לתת גזמאיזור 'קרית משה' לצומת בגין, וה

לפתע הוא שומע רעש מהאופניים, השרשרת  . כך מודאג, הוא ספורטאי מוצלח ורץ מהר
בבלם היד הילד עוד לא יודע להשתמש, והוא דוהר  . יצאה מהמסילה... אי אפשר לבלום

שלו לא יעזור לו כאן,  האברך הספורטאי מבין שכל הכוח ... לכיוון הצומת הראשית של בגין
ולפתע מגיח אדם עם מזוודת טרולי ענקית, מסובב את ידו, ופוגע עם המזוודה בילד תוך  

ס"מ משפת   20ויר כמה מטרים, ונמרח על אספלט ו הילד עף מהאופניים בא...  כדי נסיעה
  '...האבא רץ אל הילד, והילד ללא הכרה. הוא נושא אותו על ידיו ורץ ל'טרם.  הכביש הראשי

 ין.  רופאים בודקים ואומרים שמצבו מצובינתיים הילד התעורר, ה
 

אבל הפלא הגדול הוא שעל הילד שנחת עם הפנים על האספלט אין סימני פגיעה. אין פנס  
אפילו מי שחס על חיי  ! בעין, אין יד שבורה, אין מכות יבשות, ואפילו לא שריטה אחת

 ('אפריון שלמה') .עליו מן השמיים חולדה מבחילה... כל המרחם על הבריות, מרחמים
 



 

 

  
  
  
 

   דבר העורך
הפרשה אי(  פותחת  ֵאָליו  "  :)ח,  ַמְמֵרא  ה'  ַוֵּיָרא  ֵני  ְוהּוא ְּבֵא

רש"י: "באותו היום הוציא מפו,  ם"ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיוֹ 
ולפי  באורחים.  להטריחו  שלא  מנרתיקה,  חמה  הקב"ה 

שלא היו אורחים באים, הביא מלאכים אליו   שראהו מצטער
   נשים".בדמות א

המילה, זקן  אברהם אבינו נמצא ביום השלישי שאחר ברית  
וחלוש  99בגיל   כאוב  כולו  הגופני   להמהמי,  ומצבו  שעבר 

חמל על בריאותו הרופפת וכוחותיו    שםנורא, עד כדי כך שה
למנוע  כדי  מנרתיקה,  חמה  והוציא  אברהם  של  הדלים 
מצוות   עם  אברהם  את  ולהעסיק  לרחוב  לצאת  מהבריות 

 אורחים".  "הכנסת
היה מדוע  להבין  אבינו וצריך  כשבוששו   אברהם  מצטער 

אורחים מלבוא בצל קורתו, הלא מודע הוא לחוליו המגבילו  
ורח הזקוקים  לשרת את האורחים, ובפרט שלא היו עוברי א

 לאירוח? 
ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי  ":  משנה ב')  (אבות פרק א' חז"ל אמרו  

ָהעֹוָלם  ְדָבִרים  ְׁשלָׁשה  ַעל  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא  ַהְּגדֹוָלה.  ְכֶנֶסת 
כלומר,  ".  ְּגִמילּות ֲחָסִדיםעֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל  

את  המחזיקים  הללו  התווך  עמודי  משלושת  אחד  חסר  אם 
 עולם מתערערת. ו של העמידת -העולם 

בעולם אפילו   לימוד תורה וכשם שברור לנו שאסור שייפסק
כ להיחרב,  העולם  עלול  כן  לא  שאם  קט,   כתובש  פירגע 

א ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה: "ה)ג, כ(ירמיה ל ֶרץ  ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָא  ,ִאם 
  -עמוד התפילה  וא  הש   -, כן הדבר בעמוד העבודה  י"א ָׂשְמּתִ 

החסד    גםכך    ,העולם אינו יכול להתקיים ללא תפילה עמוד 
כדי   זו.  מבחינה  מהם  שונה  אינו  לעולם, הוא  קיום  שיהיה 

מוכרח שיהיה חסד בעולם ללא הפסקה, ויש לתור אחריו גם 
מבקש.   ואין  דורש  אין  המ אם  דוד  אמר  כך  ע"ה:    לךועל 

 .)ט, ג(תהלים פה" עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבנֶ "
ם של אנשי  יע חטאעומת זאת בחלק השני של הפרשה מופל

ש ועמורה  סדום הכל  ,  לשני,  עשו  האחד  ונתינה  חסד  למנוע 
שופע ופורה  ולכך ה' יתברך החריב את סדום והפכה ממקום  

 . לעפר ואפר
היה   החסד  החסד,  ועמוד  החסד  איש  אבינו,  אברהם  אצל 

ומשכך  צו קיומי,  בחסד,    -רך  צורך  שיתעורר  חיכה  לא  הוא 
ם ועשה. וזאת מתוך ידיעה ברורה  אלא טרח ותר אחריו בקו

עזרה  ללא  אחת  שעה  אפילו  להמשיך  יכול  אינו  שהעולם 
לזולת. לכן גם כשהיה חולה, ולא היו אורחים בנמצא, חיפש  
היה   מצא,  וכשלא  חסד.  עמם  לגמול  שיוכל  אורחים  אחר 

לא זכה היום לעשות חסד... ראה הקב"ה בצערו,  מצטער איך
 . וזימן לו שלושה מלאכים

מקוברי  ירב  אמר חסד,   ן משה  בו  עושה  שאיני  "יום  זצ"ל: 
 ". אינו נחשב יום בעיני

צדקה רבי הגאון היה  זצ"ל   יהודה  מונית רגיל  נהג  על  לספר 
עצמו לעשות בכל יום לפחות מעשה   שמים שקיבל על  ירא 

הזמינוהו לנסיעה ארוכה לצפון, ומאחר חסד אחד. יום אחד  
ום  ששב לביתו בשעה מאוחרת בלילה, לא הזדמן לו באותו י

שהיום   נזכר  לישון,  למיטתו  נכנס  כאשר  חסד.  מעשה  שום 
 ער על כך.לא קיים את מנהגו הקבוע, ונתמלא צ

נשמעו   בשינה,  שקע  והוא  עיניו  שמורות  שנעצמו  לפני  רגע 
צר השכנה  ביתו.  דלת  על  ובקשו  דפיקות  ללדת,  היתה  יכה 

ממנו טובה שיסיע אותה לבית היולדות. שמח שמחה גדולה, 
בש הקפדתו, ועשה  שבזכות  כנראה  היומי.  החסד  את  מחה 

לו   שאין  שנצטער  כאברהם  חסד,  מעשה  הקב"ה  לו  זימן 
 רחים, וזימן לו הקב"ה את המלאכים. או

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 ביקור חולים. -לה, וה' מבקרו ת המימברי מחליםאברהם  . א
ם) אכיהמלג'  ם (הכנסת האורחיים ואברהם מחכה לאורח . ב 

 . בזריזות למרות חוליו נו ע"השקיים אברהם אבי
 בן   ֶּׁשִּיָּוֵלד להם  ,ים מאחד המלאכיםראברהם ושרה מתבש . ג

 .טו)-(יח, א , ותצחק שרה. בשנה הבאה
ונה מא:  שרמחנך את בניו בדרך היהם אבינו  ברשאבזכות   . ד

 .העתיד לבוא לסדוםמגלה לו את ה'  יקון המידות,ות
שש . ה  מתפלל  להצלת    אברהם  יהיו ערי  פעמים  אם    סדום, 

 מעט צדיקים. בעיר 
אצל . ו  מתארחים  ועמורה פהלוט,    המלאכים  סדום  יכת 

 .לח)-יט, א-(טזוהצלת לוט ומשפחתו  
ושרה בגרר, נגעי אבימבא . ז  ועבדיו    כלו  לךרהם     -בני ביתו 

 .(פרק כ) תפילת אברהםב םואתורפ,  בעבור שרה
 . יצחק להולדת הולדת יצחק, שמחת שרה, ומשתה גדול . ח
 .של שרה דיבורה ע"פ ה ובנ הגר מגרש מביתו אתאברהם  . ט
 אבימלך מלך גרר. לבין   םבין אברה שלום ברית . י 

 .יט)-(כב, אהנסיון העשירי   -עקידת יצחק  . יא 
 .ד)כ-כ (כב,נחור  בן תואלה מברבק הבשורה על הולדת . יב 

 
 

הירושלמי,   יודלביץהמגיד  שבתי  אחת זצ"  רבי  פעם  פגש  ל, 
שוטר שאינו שומר תורה ומצוות, בן גילו, והתפתחה ביניהם  
לא  אתה,  "יודע  ואמר:  השוטר  פתח  הדור.  מצב  על  שיחה 
חלמנו שתהיה כזו הידרדרות. חשבנו, נקים מדינה חופשית,  
שלא ישמרו בה שבת, לא יניחו תפילין. אבל עד כדי כך?! מי 

שאנשי חלם  מי  אלימות,  כזו  שתהיה  כה חלם  יהיו  ם 
משל. "מושחתים לך  אמשול  וענה:  יודלביץ  שבתי  ר'  חייך   !

אביב   בתל  שלום'  בו  'כל  לבניין  הזדמנתי  מזמן  (בזמנו,  לא 
בארץ) ביותר  הגבוה  יהודי  הבניין  אני  רואה  להפתעתי,  והנה   ,

אחת  רגל  מוציא  השלושים,  בקומה  המרפסת  על  עומד 
את מה  "הלו,  לעברו:  צעקתי  רגל...  ועוד  עושההחוצה,  ? "ה 

הרי   "השתגעת?  לו:  אמרתי  למטה".  קופץ  "אני  לי:  אמר 
והלה    לא ישאר ממך כלום"...קומות,    30בה  ובקפיצה כזו מג

דאגה,   "אל  בניחותא:  קומות עונה  שתי  רק  קופץ  אני 
ץ 'רק' שתי קומות ואז  ולקפ  -האם יתכן כדבר הזה    ונעצר"...

ה  ידידי  חשבת,  ומה  נעצרת?!  שהנפילה  שוטר,  להחליט 
של  הימני  הצד  שאת  מקום?  באיזה  תיעצר  שההידרדרות 

הברית   למקום    -לוחות  אדם  שבין  יקי  -הציוויים  מו,  ילא 
הצד השמאלי  יוא כן?   -הציוויים שבין אדם לחברו    -לו את 

יתכן. "  לא  שהדבר  לך  ַהֶּזה  דע  ַּבָּמקֹום  ִקים  ֱא ִיְרַאת  ֵאין  ַרק 
אם הם עושים להם עגל מסכה הרי    ".ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי

" גם  ְלַצֵחקבהכרח  ו)  "ַוָּיֻקמּו  לב,  עוונות (שמות  גם  שם  היו   ,
חמורים של גלוי עריות ושפיכות דמים. לא שייך האחד בלי 

דבר כזה  אין  יעב  ,השני.  שבין אדם ושאדם  מצוות  על  רק  ר 
 בסוף הוא ידרדר גם בעניינים שבין אדם לחברו.   כי  ...למקום
ִקים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני"אמר: וזהו שנ  ". ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱא
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 הנפח לא חתם   
'הנפח', זה היה כינויו במחנה. הידע המקצועי שלו סיפק לו  

הסוף זמן שהי  תעודת ביטוח מסוימת מפני  ה יכול המר. כל 
 זכה בחיים. - למרצחים ביא תועלתלה

ת תש"ד למחנה העבודה 'הק"פ'. במקורו היה  הוא הובא בשנ
נצפה   תמיד  בליטא.  קטנה  כתפמעיירה  תנוחה:  יו  באותה 

 שחוחות וגופו רכון על פיסות המתכת הגולמיות.
לא  המופלג  בגילו  שכוחותיו  וחסון,  בריא  אדם  היה  הנפח 

 ר'.  ון הגיבווהו 'שמשם צעיר. במחנה כינביישו על
ות את הברזל בזריזות  שעות רבות עמד במקומו, ידיו מחשל

להכ האחרים  הכפייה  עובדי  למדו  מהרה  עד  יר ובמיומנות. 
 גר ושתקנותו.את אופיו המסו

מעבודתו  השתאותם  את  הסתירו  לא  העבודה  מפקחי 
כמודל  אותו  בהציגם  שבחים,  עליה  והרעיפו  המדויקת 

 חשוב בעבורם.  תו לנכסהפכה אוקוי. התפוקה שהניב לחי
יע להסכם יוצא דופן עם הממונה בזכות זה הצליח הנפח להג

מלאכות   מעשיית  לפטור  זכה  שבת  בכל  מן עליו:  האסורות 
כמו התורה חכמים,  שאסרו  בעבודות  להסתפק  לו  הותר   .

 קצה' בלבד. גרירת גרוטאות ברזל, מלאכה האסורה מדין 'מו
הנ של  לאשמעו  הגיע  המנפח  הבוזני  אלה כירים.  הלים 

ולהעבירו    לקדמו  יטווהחל  לאיש,  שיצאו  וניטיןמהמ  התרשמו
 אל בית המלאכה הראשי של המחנה.

בכל יום נערך מפקד   ים אחרים. פעמייםכאן היו נהוגים כלל
הכפיי עובדי  שמם לכל  את  לחתום  נדרשו  ובמהלכו  ה, 

היע משמעה  מחתימה  הימנעות  הנוכחות.  דרות במחברת 
 .ונש קשהשגרר ע  מעשה -מעבודה 

עבוד  הגיעה  במקום  הנפח  של  הראשונה  החדש. השבת  תו 
 בשעת בוקר מוקדמת פסעו האסירים לעוד יום מפרך.  

השורה צ  בסוף  הנפהעורפית  לאיטו  עד  התקדם  הטור  ח. 
וניגשת לעמדת   החומקת  בדמות  הבחין  לא  איש  ההחתמה. 

 היישר אל שולחנות העבודה.
ר הממונה  האסידר,  מואל שנייה בא בריצה שכעבור שעה קל

אל הנפח, טפח קלות  הוא ניגש בבהילות    על פלוגת העבודה.
הנוכחות.  מחברת  על  רועדת  באצבע  והצביע  כתפו,  על 

אמ לחתום",  חתימתך, "שכחת  את  מהר  נוזף, "הוסף  בטון  ר 
 !! !"בטרם יבולע לך

הוא  הדובר.  לעבר  באיטיות  ראשו  את  הסב  הברזל  חרש 
מ עשההניח  שבו  הפטיש,  את  עין,    מוש שי  ידיו  למראית 

שבת   וכתיבה היא  ואמר בשקט: "לא שכחתי לחתום.  היום, 
אותנ שלימד  שלי,  מהרב  למדתי  כך  מדאורייתא.  ו מלאכה 

 !"רההלכות שבת בעיי
"מה החווירו.  שניידר  של  "וכי    -  ?!"פניו  בתדהמה,  לחש 

אינך   מייד!  חתום  הירח?!  על  חי  האם אתה  מדעתך?  יצאת 
 ! "מבין את גודל הסכנה שבדבר

מאי מבטו  את  הסב  הוא  הנפח.  של  בפניו  זע  לא  ש  שריר 
המדומה.   עבודתו  על  לשקוד  ושב  עבודתו,  שולחן  אל  שיחו 

עקשן כסלע ואינו מוכן הזקן ע את נפשו. הנפח שניידר לא יד
עושים? מה  אופן.  בשום  את ...  לחתום  למקום  הזעיק  הוא 
לניסיונות השכנוע וניסה   מנהל העבודה היהודי. הלה הצטרף

 דבר על ליבו של הנפח. ל
זמן קצר, הזהיר, יגלו המנ החסרה, בעוד  החתימה  הלים את 

 השתמטות מעבודה.  -שמשמעותה אחת בעיניהם  
נפלו  הדברים  אוזניי   אך  כיצוק  על  התגלה  הנפח  ערלות.  ם 

 מבטון. לא היה אפשר להזיזו מעמדתו. 

עמו   לדבר  המנהל  ניסה  נא",  אעשה  ּכּוְּברַ "שמע  "להבא  ת, 
ל מחתמאמץ  פטור  בעבורך  עכשיו  השיג  אבל  בשבתות.  ימה 

 .. .!"נו טובה וחתום את שמךעשה לעצמך ול
הכפייה  פידים. כל עובדי  פתאום הזדקף הנפח. עיניו בערו כל

נאום השתתקו   לשאת  והחל  פיו  את  פתח  הנפח  באחת. 
השבת. שמירת  חשיבות  על  להבות  וחוצב  בבית   נרגש 

הד מושגיהמלאכה  לפתע  שהדו  אבודים,  במלחמת ם  נשכחו 
אמונה שבת,  בתופת.  עולם, ההישרדות  בורא  מצוות,   ,

 התורה הקדושה.  
גווים הזדקפו    שמטו כלי העבודה מהידיים העמלות,אט נ-אט
בוב להאיר  חזר  המעונים.רק  היהודים  של  הכבויות   עיניהם 

על  תיגר  לקרוא  שהעז  האמיץ,  הנפח  סערה.  קמה  במחנה 
האו האסירחוקי  בקרב  תסיסה  עורר  שהביעו  פל,  היו  ים. 

אותם  השתיק  "רבותיי",  שהסתייגו.  והיו  במעשהו  תמיכה 
מוכן   "אני  בפרהסיההנפח,  שבת  אחלל  לא  אך    !! !"להיהרג, 

הנפ היה.  במחוכך  חתם  לא  ציפו    ברתח  הכול  הנוכחות. 
 במתח להתפתחויות הצפויות.

רפרפו   הגרמנים  המפקחים  מפתיע.  דבר  אירע  אז  על אך 
ול במחברת,  השמות  החסרה, רשימת  בחתימה  הבחינו  א 

 . וכו בסנווריםה כאילו  
ידר את הנפח  ביום שישי שבשבוע הבא החתים הממונה שני

 בת. מת הנוכחות של השמראש, בסוד, על רשי
צפוי. בטרם ניגשו האסירים לחתימת -בר בלתיבבוקר קרה ד

האס קלגס  במפתיע  למקום  נכנס  ידוע  -הנוכחות  שהיה  אס, 
הרי שטני  בחיוך  והחל באכזריותו.  הנוכחות  מחברת  את  ם 

להערים  מעז  מהאסירים  מי  אם  לגלות  בניסיון  בה,  לעלעל 
 המחנה ולחתום מראש.  על חוקי

מוות   האאימת  על  כעל  סירים.נפלה  רעד  נידף. שניידר  ה 
ואז   לנצח.  נדמו  האלה  השניות  שליו.  נותר  הנפח  לעומתו, 

השולח על  המחברת  את  הקלגס  עווית  השליך  פניו  ועל  ן 
ה  גלוי  החמצה.  נס  ראו  האסירים  ויצא.  עקבותיו  על  סב  וא 

 '... ַּסְנֵוִרים ּבַ '   הוכה   איך הנאצי מול עיניהם!
 ] שואה'תורה ב-מנו של בןפי 'יו-על[                           

 

 

למצוא הסגולה  יד)  הברראשית  ב(מדרש  מה  ,דהיאב  ידועה  :  פג 
בנימין רבי  סומין    ,"אמר  בחזקת  רואה)הכל  שאין   , (כסומא 

את  שה   עד מאיר  את "מהכא:  ,  עיניהםקב"ה  אלוקים  ויפקח 
המדרש "עיניה דברי  ביאור  מסופר ש  ,.  לא  שלפנינו  בפסוק 

עתיק הבאר ממקום אחר, אלא  שהקב"ה ברא באר חדש או ה
אלא   במקום,  באר  היה  קודם  עדשכבר  הגר,  מעיני   שנעלם 

 .  "ותרא באר מים"שהקב"ה פקח עיניה 
אמת"   ה"שפת  במוירא    שת(פרומבאר  בשם    'ויפקח'דרש  ד"ה 

הרי"ם" נמצאים   :)ה"חידושי  האדם  צרכי  שכל  מוכח  מכאן 
עת,   בכל  אליו  סמוך  ידו,  פרנסכבהישג  שידו  המצוקת    , ךאו 

, ואינו רואה לפניו שום מוצא "רי מאין יבוא עז "וכשהשאלה  
זה  ופתר אין  לעזרתו,  באמונון  חסרון  בה',   ןובטחו  האלא 

כ יועילו  שלא  הסומא  דוגמת  וגישושוהוא  חיפושיו  יו  ל 
בנימי רבי  חידש  וזה  עיניו.  יפקח  שהקב"ה  עד   ,ןבאפילה, 

לדעתישבענ צריכים  העולם  באמונת יהח  כי  יני  תלוי  סרון 
ע  -  האדם סומין  בחזקת  עיניה "הכל  מאיר  שהקב"ה  ם". ד 

בני רבי  חודרידברי  ו  םמין  להאיר כליות  עינינו  לפקוח  לב. 
   .הקב"ה בנו איך להתהלך עלי אדמות בעולם שליל



 

 

 קר מול השקיעהנֶ 
עכשיו",   לנו  חסר  זה  המוהל  "רק  מפי  הקריאה  נפלטה 

לקרטע הנ החלה  מכוניתו  כאשר  סילם,  אברהם  הרב  תנייתי 
יום זכה   ותהגיעו לצומת השרון. זה היה בשנת תשס"ג. באוב

ארבע בבריתולהכניס  תינוקות  כעת   ה  אבינו.  אברהם  של 
לברית בדרכו  הנביא'   היה  'אליהו  הכנסת  בבית  החמישית, 

 בקריית נורדאו.  
ל שלישי  דור  מומחים,  סילם,  כמוֻמּכָ מוהלים  בער  ל הל 

תקליטורים  כמה  שהפיק  ומלחין,  מוזיקאי  זה  ולצד  מוניטין 
בין   לשלב  מיטיב  הוא  יצירתו.  ומוסיף שפרי  עיסוקיו,  ני 

 ופך מוזיקלי חגיגי.  טקס ברית המילה נל
כבר  ממנה  וכשיצא  הרביעית,  בברית  עיכוב  חל  יום  באותו 

שע כרבע  בעוד  מערב.  לפאתי  השמש  וכבר נטתה  תשקע  ה 
אפשר   יהיה  נכנסו לא  ועוזרו  הוא  הברית.  את  לעשות 

נקר  יש  כי  גילו  ואז  היעד,  לעבר  לדהור  והחלו  למכונית 
ז פנייבגלגל.  את  כיסתה  קרה  ע עה  מה  המוהל.  של  ושים? ו 

גלגל   יקרות,    גזולתהחלפת  השמש. דקות  תשקע  ובינתיים 
את תיקו  גם הזמנת מונית תארך זמן. בהחלטה של רגע תפס 

הוא התייצב בשולי הכביש    !"אחרייבידו וקרא לעוזרו: "בוא  
 הסואן והחל לנופף אל הנהגים. רכב אחד האט ועצר. 

פת ועוזרו  הדלתות  סילם  את  בסערה  פנימה  חו  ונכנסו 
הנהבבה אל  המוהל  קרא  סע",  "בבקשה,  אתם? ילות.  "מי  ג. 

רצונכם עכשיו    ?"מה  בדרך.  הכול  לך  "נסביר  האיש.  תמה 
להיענות   !"סע הנהג  החליט  מה  משום  המוהל.  התחנן 

 שת התאוצה והחל לנסוע. לבקשה, לחץ על דוו 
בדר להסביר. "אנחנו  סילם  החל  מוהל",  מילה   ך"אני  לברית 

שלנו   ברכב  נורדאו.  תשקע  בקריית  מעט  עוד  נקר.  אירע 
אוכל לעשות את הברית. נשלחת מן השמים כדי השמש ולא  

להיכנס מישראל  לתינוק  השמיני".   לאפשר  ביום  לברית 
סילם  אברהם  הגיע    !""אתה  עכשיו  מאמין.  כלא  הנהג  קרא 

אותי מכיר  אתה  מאיפה  "כן...  לתמוה:  המוהל  של   ?"תורו 
יעקב, בתמ אברהם  הנהג,  השתתף  לכן  קודם  ששנתיים  רר 

מ בברית  במקצועו,  ערך חשמלאי  שאותה  אחיו,  לנכד  ילה 
קלטות    הטקס חילק המוהל למשתתפים  המוהל סילם. בסוף

נטל   הוא  גם  בבריתות.  שר  שהוא  שירים  ובהן  משיריו, 
של  המתרונן  קולו  אותה.  הפעיל  לרכבו  וכשנכנס  קלטת, 

חלל   את  מילא  לה  ב כהרסילם  מקשיב  היה  רגע  ומאותו   ,
מוהל סילם המעת לעת. והנה הוא זוכה לארח במכוניתו את  

 עצמו! הוא האיץ ונסע במהירות לעבר בית הכנסת. 
בחריק דקות  כשעצר  נותרו  שעריו  מול  בלמים  ות ספורת 

ושעטו   הרכב  מתוך  זינקו  ועוזרו  המוהל  החמה.  לשקיעת 
מהר "מהר!  הכנסת.  בית  המו  !"לתוך  הקהל עבר  להל  קרא 

חייבים לעשות את הברית שציפה להם בקוצר רוח. "אנחנו  
 . ..גע זה, בטרם תשקע השמש"בר

לרו  נשם  המוהל  מהול.  הילד  היה  כבר  דקות  וחה בתוך שתי 
כל  עם  בנחת,  הטקס  המשך  את  ולערוך  להירגע  יכול  והיה 
יצאו  הטקס  כשהסתיים  ולזמר.  לשיר  נוהג  שהוא  השירים 

מחו אל  ועוזרו  מונית   ץהמוהל  להזמין  וחשבו  הכנסת  לבית 
שארה בצומת השרון.  שתיקח אותם בחזרה אל מכוניתם, שנ

עומד  למקום  אותם  שהביא  הנהג  את  ראו  להפתעתם 
והרעיף ברכות על ראשו:  וממתין להם. ס ילם התרגש מאוד 

פניו    !""אני מברך אותך שתזכה להזמין אותי לברית של בנך
 ", מלמל בלחש. ןחתשל הנהג הרצינו. "קודם כול שאת

בן כבר  את    39  "אני  מצאתי  לא  כן "  !"יזוגבת  ועדיין  אם 
אכפול את ברכתי", נענה המוהל בהתרגשות. "כשם שסייעת 

בר מצוות  את  את לקיים  למצוא  תזכה  כך  בזמנה,  מילה  ית 
מילה  ברית  לעשות  ובהמשך  הזאת,  בשנה  עוד  זיווגך הראוי 

 רו של המוהל.  וזהשיבו הנהג וע  !""אמן !"לבן שייוולד לך
נו חודשים. אברהם הכיר את יהודית. הם התחת  מספרחלפו  

כשביקר   אחד,  יום  לילד.  ציפו  ועכשיו  וישראל,  משה  כדת 
 רובת משפחה. אברהם אצל אמו, פגש ק

נראה  השלום  עליו  "אביך  לו.  אמרה  פרטית",  השגחה  "איזו 
אליי הלילה בחלומי. הוא היה לבוש חגיגית ואמר: 'התכוננו 

בקרוב'וושיי בן  לאברהם  מאז   לד  שנה  כעבור  ואכן,   ."
הם ורעייתו להיפקד בבן זכר. האב הנרגש נישואיהם זכו אבר

הנהג את  "זוכר  סילם.  למוהל  לטלפן  אותך    מיהר  שהסיע 
שקעה כמעט  כשהשמש  נורדאו  בקריית  הברית   ?"לחגיגת 

רענן את זיכרונו. "ובכן, מגיע לי מזל טוב; נולד לי בן בשעה  
  !"טובה

דברומצ ירוץ  מהרה  "עד  המוהל.  של  בגופו  חלפה   !"רמורת 
בהתפע נפלאות  מלמל  המוהל.  להיות  שאשמח  "מובן  מות. 

 ... " דרכי ה'
בברית   דמעו  רבות  היא  עיניים  אף  שהתקיימה  המילה 

קרא  יעקב,  אברהם  הבן,  אבי  לצד  שעמד  המוהל  בנתניה. 
 זוהר בן אברהם".  -קרא שמו בישראל  בקול נרגש מתמיד: "וי

סוף -טיהם של אברהם ואברהם נפגשו, וכמו השלימו סוףבמ
קש של  אברהם  מעגל  של  בריתו  ובין  ביניהם  פלאי שנוצר  ר 

 ]סילם ואברהם יעקב המעשה, אברהם  תודה לבעלי[               אבינו. 

  
 נוקותית עם חסד

ולומד זמן רב   יושב יה  הש מבריסק זצ"ל  על רבי חיים    מסופר
העיירה כבר הייתה עטואחר חצות הליל ואם  פה בחושך,  ה, 

. כך היו מגיעות  ר הלימודים של רבי חייםד מחאור זרח עדיין 
הל הגר"ח  בחשכת  של  דירתו  אל  יכלו יאילה  שלא  מהות 

ילדיה את  דלתו  ן,לפרנס  סף  לפני  ילדם  את  מכיון    .ונטשו 
ו התורה  על  יושב  היה  שעהבאות  דההעבועל  שהגר"ח  ,  ה 

רשר ידי  על  מרגיש  הילדים  היה  אורח יש  בחוץ  כי  וש 
הלילה    ...להיכנסמבקש  ה פנים קיבל  את אורח  בספר  תמיד 

ר  בעצמו  הכין ו יפות,   חםיצוע  חלב  והשקהו  לא כש  ,ך  הוא 
ער    העיר את בני ביתו, אלא עשה הכל לבדו. וכך היה הגר"ח

ה על  להשגיח  כדי  הבוקר  שעות  העילדים  עד   , זוביםקטנים 
הכיר  לושאפי לא  שמותיהם  בי  .את  המחרכבר  הזמין  ום  ת 
לטיפולם  אנשי כזה  ילד  להם  ומסר  הוצא  .ישרים  ת ואת 

   .עתידבכם חינואף להכלכלה שילם מכיסו, ודאג 
אירע רבות  שראישא  פעמים  יפה ו  מהות  ילדם,   כמה  גדל 

   ליו ובקשו להשיב את הילד תחת חסותם.הלכו א
מספר חייבשם    יםוכך  זה  רבי  היה  זצ"ל:  גרודזינסקי  עוזר  ם 

ק חורף  נסעביום  שבו  חיים    ר  הגר"ח    עוזררבי  את  לבקר 
היה   ניתן  לא  הממושכת  השלגים  סערת  מחמת  בבריסק, 

ורבי חיים   ,פסי הרכבת, עקב כך התאחרה הנסיעהלנסוע על  
בשעה  עוזר   לבריסק  2הגיע  עטופה    כל  .בלילה  הייתה  העיר 

עדיין ער, וכך  ה של בריסק  ה בדעתו אולי רבבחושך, ואז על
. ם בקע אור יקרותמבעד לתריסי  ,ואכן  .הרבפנה וצעד לבית  

רבי חיים עוזר מתקרב לבית, הוא סבור שיראה מבעד לחלון  
ר עאת  רכון  בריסק  של  לפניו  בה  משתקפת  והנה  ספריו,  ל 
רכון על מיטת שני ילדים, ידו אוחזת בכוס   הרבו של  דמות

השנ וידו  לפיחלב,  מגישה  עם ב  ,יהםיה  כפית  זה,  אחר  זה 
את   להרוות  חיים  מאונם.יצחלב  משתאה, עוזר    ר'  ניצב 

הכנסת   מצות  את  יסיים  שהגר"ח  עד  הוא    .אורחיםהממתין 
מנ כיצד  אותם   הרב  גברואה  מכסה  הילדים,  פיות  את 

 חמה, ורק אז פונה לשוב לתלמודו. בשמיכה 
לו  הגר"ח קם לפתוח ורואה מועל הדלת,  רבי חיים עוזר  דפק  
האורח לאת   וילנא. משנכנס    פנה אל ר' חיים ,  ביתרבה של 

סיפר   ?במיטתם  הרב  התינוקות שזה עתה סעד  הםימושאל:  
הא על  הגר"ח  ומותיילו  שבאות  אצלו  מהות  את רות 

 הגר"ח הוסיף: יכול .  שהוא ידאג לעתידם  ןבידע  תינוקותיהן,
  אךהאימהות,    יהן כדי לדעת מאת הדלת  למהר ולפתוח    אני

ח לכבשן  ;ז"לאמרו  עצמו  שיפיל  לאדם  לו  ואל   "נוח  האש 
ותתייצב    עד שהאם תתרחקאני  ממתין  כן  ילבין פני חברו", ל

 - מטפל היטב  רואה שאניש לאחרו ,לראות מה יהא עם ילדה
             ]הכרם[                      ...לדרכהוהולכת  מתרחקת בלב שקט 



 

 

   
ס הכנסת  דייטש,   ורהתר  פבמהלך  שמעון  ר'  סיפר  שערך, 
מו לונדוני  הב  את  פלג,עשיר  אא:  המעשה  תום היו  ימי  לו 

השנ העולם  צענע   יה. ימלחמת  המלחמה ר  ובסיום  הייתי,  יר 
מכר    18בן    עצמי  מצאתי ללא  בעולם,  בודד  מתהלך  שנה, 
כ  וגואל. ללונדוןלשהי  בדרך  אחר  ו  התגלגלתי  ישוב  יתרתי 

אותי   הפנה  וכאשר  לישיבתיהודי,  דהו  שלמאן  משה    ו  רבי 
  תי.שניידר, לא היה קץ לשמח

ראש   של  לחדרו  בפניו  עליתי  ושטחתי  בקשתי  את  הישיבה 
לישלה מהמניתקבל  כתלמיד  לי  ייבתו  התברר  רגעים  תוך  ן. 

,  12נער כבן מלחמה הייתי  כי מצבי בכי רע. מכיוון שבפרוץ ה
 הפסדתי לדאבוני את שנות הלימוד המכריעות ביותר. 

קשיי  במ עם  להתמודד  נאלצתי  המלחמה  שנות  שש  שך 
אביי ורבא... התוצאה   בתלמוד של  עם הוויות  החיים במקום 
הי דלו  תהיהעגומה  בגידיעות  במיוחד  ובפוסקים, ת  מרא 

בישיבה   ללימודים  קשור  שהדבר  ככל  לאפס  שואף  וסיכוי 
ש עולמי...בעלת  אמנם  ם  הישיבה  פניו,    ראש  את  לי  האיר 

 אין לי מה לחפש בישיבה.  כי  אולם הסביר לי
צוללים    ,"ט"הב הישיבה  "בחורי  בנועם,  התלמוד אמר   בים 

במסכתות כרסם  מילאו  רובם  יום.  מידי  רבות  רבות.   שעות 
ות  שהשה  וחוששני  שלהם,  הלימוד  קצב  את  להדביק  תוכל  לא

תגרום רק  בישיבה  מיותרת".ָעְגמַ לך    לצידם  נפש  ברם,   ת 
מוכרח  - פליט בהיותי ,ברירה לי הותירו לא המלחמה תלאות

ישיבה, הייתי למצוא לעצמי מקום אכסניה. הבהרתי לראש ה
מהתחלה הכל  ללמוד  אצטרך  אם  גם  זאת,  כי  שלב   אעשה 

  ב, ובלבד שאזכה להימנות על יושבי בית המדרש.חר שלא
בה, נטלתי נייר ועט ורשמתי מלא היסוס עליתי לאולם הישי

העולם. עקב  ט ממכך: "שמי שמעון דייטש, והנני פלי לחמת 
אשמח    "כבלימוד דלות במיוחד, וע  י ידיעותי  שנות המלחמה

כ עזרלקבל  שיאותל  למי  מאוד  אודה  לי.  שתוצע  ללמוד   ה 
את המודעה הצנועה הצמדתי ללוח   ה".ת סדרי הישיבעמי א

נ תקוה  ושביבי  בליהמודעות  בלא .  ביצנצו  חלף  תמים  יום 
'בוודאי  ישהושמ התייאשתי.  לא  אך  אלי,  לב   יפנה  שמו  לא 

הישיבה   מבחורי  אחד  אלי  יפנה  לבטח  מחר  אולם  למודעה, 
ל עזרהויציע  נפש   '.י  במפח  עבר  המחרת  יום  גם  אפס, 

כות שלום קלושות, איש לא ממש התעניין  מוחלט. לבד מבר
אם עד הערב לא בבוקרו של היום השלישי נשברתי. 'במצבי.

ואסתלק כלעומת שבאתי '. יפנה אלי איש, אארוז את חפצי 
ובהגיע   לערוב,  נטה  שני  סדר  וגם  ביעף  חלף  ראשון  סדר 

קמת השלישי  והתכהסדר  וכה י  כה  'בין  לדרך.  לצאת  וננתי 
שיבחינאיש   מדוע  לנוכחותי,  לב  שם  בהיעדרילא  פילח   ?'ו 

   הרהור נוגה את ליבי.
בכתפי  נגיעה  חשתי  שני  לפתע  עמדו  מולי  הסתובבתי.   .

אחרונים לא שהינו  בחורים. אחד מהם אמר לי כך: "בימים ה
שעל    ,בישיבה המרגשת  במודעה  הבחנו  הגענו.  עתה  ורק 
 ד חיפשנו אותך.  , ומיהלוח

השבתי בחיוב והבחור הציג את   ?"כןאתה הוא שמעון, הלא  
נלמד  אנו  משה,  חברי  ושם  טוביה  "שמי  חברו.  ואת  עצמו 

הדובר עצר לרגע את   סדרים ביום, בשמחה רבה".  אתך שני
לראות אם נחה דעתי קמעה, ולמראה   ידיבורו והציץ ב שטף  

החל  רגשות.ות ומההלם שאחז בי, החל מעודדני במילים חמ
בחיי. שני הבחורים המופלאים מיום המחרת נפתח דף חדש  

 השקיעו בי את כל מרצם. לעיתים ריחמתי עליהם.  

ים מופלגים הם, ובכל זאת היה עליהם  ניכר היה בהם שלמדנ
ואת   ,וד, את הלשון הארמיתללמדני את יסודות הגיון התלמ

תו רש"י,  על  לדבר  שלא  הסוגיות,  מהלכיי   ,פותסהתהוות 
המפרשים. הובילוני    ושאר  צעד  אחר  וטוביה,  צעד  משה 

קצרה  םובסיו ולא  קלה  לא  מצש  תקופה  הקרבה דרשה  דם 
מוצק  קרקע  על  העמידוני  לראות אדירה,  נהנים  כשהם  ה, 

   ."אותי לומד בכוחות עצמי
עינ כשדמעות  שמעון  וכאן,  רבי  הגיע  קולו,  את  מלעלעות  יו 

המרגש חייו  בסיפור  השיא  נקודת  חלפו שרוע "  :אל  שנים  ת 
ועודניאותמ בחיי,  תקופה  את    ה  שלמדו הבחוזוכר  רים 

בישיבת ימים  גם   באותם  מכיר  אני  כולם  את  שניידר.  הרב 
אנ  יום.ה מכל  מעיד  כי  נאמנה,  כאן  שסירבו בחורים  הי 

איתי   אפילללמוד  צמח  תללא  שתורתו ו  אחד  חכם  מיד 
ע  אומנותו! שחסו  ומשום  זמנם  זכל  לא  להתגדל    ולימודם, 

 להיות תלמיד  י בתלמוד תורה. ואמנם גם אני לא זכיתי ראוכ
הפחות לכל  אולם  אני   חכם,  שבכוחה  עושר,  לברכת  זכיתי 

   מחזיק תורה במידה רבה...
אותו   והשקיעו  זמנם  את  ש''בזבזו"  בחורים  שני  אותם  רק 

אלמ אינה בבחור  ארמית  לשון  שאפילו  מלחמה  פליט  וני, 
   דולי הדור.גשגורה על לשונו, רק הם זכו וצמחו ל

לגאב"ד   והיה  גדל  הנער  בירושלים, טוביה  החרדית  העדה 
הגאון רבי יצחק טוביה וייס, ומשה הנער גדל והיה לראב"ד 

    דית בירושלים, הגאון רבי משה שטרנבוך.העדה החר
מפסידים!   לא  מחסד  שאכן,  לעבור  עלולות  נים לעיתים 

מתברר דבר  של  בסופו  אך  יותר   רבות,  משתלם  החסד  כי 
 ]בראשית  ,דרך עץ החיים[                           .ל... לנותן עצמוכמ
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ַחת ָהֵעץ: ֲענּו ּתַ ָ ח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשּ נא    רש״י ״יוקחופירש    יֻּקַ
מים   כל   - מעט  את  מדוע  זצ״ל,  שבדרון  שלום  רבי  שאל  שליח״.  ידי  על 

בחר   רגליהם  לרחיצת  המים  את  ורק  בעצמו  אבינו  אברהם  עשה  הדברים 
לפי  היתה  רגליהם  לרחוץ  אמירתו  שכן  מתרץ:  שליח?והוא  ידי  על  לעשות 

ומותר לו לחשוד אותם בזה, כמו שאמרו רבותינו    עבודה זרהשחשדם לעובדי  
ת דרך ארץ: אמר רבי יהושע, לעולם יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים במסכ 

את ה״כבדהו״ עשה בעצמו,    והוי מכבדן כרבן גמליאל [״כבדהו וחשדהו״].
לפי שמצוה בו יותר מבשלוחו, אך את החלק של ה״חשדהו״, לתת להם מים  

שליח על ידי  לעשות  העדיף  מצוה,  שאינה  זרה,  מעבודה  רגליהם    ...לרחוץ 
 (אמרות חכמה) 

י ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלֹ י ָאַמְרּתִ ַבר  וקַויֹּאֶמר ַאְבָרָהם ּכִ קֹום ַהּזֶה ַוֲהָרגּוִני ַעל ּדְ ּמָ ים ּבַ
י:שנים אחדות לפי מלחמת העולם השניה ּתִ , ביקר רבי אלחנן וסרמן הי״ד  ִאׁשְ

בסמינר לרבנים בגרמניה. בשיחה לפני תלמידי הסמינר הביא את הפסוק: 
״ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר  

העת  ״.(  אשתי ר׳ אלחנן התכוון בדבריו לרמוז על הסכנה העלולה לצמוח מגרמניה, אע״פ שנחשבה באותה 
דרת, בעלת חוקים ומשפטים, ומערכת יעילה של בתי משפט, ואזרחיה ידועים היו כמנומסים ביותר,  למדינה מסו

וכאנשי תרבות ממדרגה עליונה.תלמידי הסמינר הופתעו לשמוע דברי תוכחה קשים כאלו, והתקשו להאמין שמדובר  

תמה רבי אלחנן הי״ד מדוע אמר אברהם למלך פלשתים רק אין בארצם הנאורה).
שכוונת אברהם היתה לומר  הרי, לכאורה, המילה ״רק׳׳ מיותרת וביאר:    —וגו׳  

שכאשר נמצאים בקרב אנשים משכילים או אפילו בקרב אומה שלימה שכל אנשיה  
חכמים ובעלי שכל, נדמה לכאורה, שאפשר לחיות בהשקט ובבטחה. שהרי יש להניח  

במידות   עצמם  את  והרגילו  ישרים,  נימוסים  לעצמם  חקרו  כן,  שבשכלם  כמו  טובות. 
סברא פשוטה היא שהמקום ינוהל על־פי משפט צודק והוגן, כפי שמחייב השכל הישר  
וההגיון. אעפ״כ אמר אברהם, גם כשאני נמצא במקום שיש בו כל המעלות האלו הנני  
חש, כי ישנה סכנה גדולה. בן רגע יכולים אנשים כאלה או אומה כזו להשתנות ולהיות  

ביות מסוכנים  אדם  רעים  בני  מעשים  מיני  כל  ולעשות  ולרצוח  להרוג  המסוגלים  ר 
ומתועבים. כל זה משום שאין להם כל אמצעי שיעזור להם להשתלט על יצרם. ולכן  
בעת אשר תבער בהם אש של איזו שהיא תאווה, לא יהיה מעצור לרוחם. כדי להוציא  

הם הטובים לא  תאוותם אל הפועל, הם יהיו מסוגלים לכל דבר. נימוסיהם היפים ומנהגי 
יעמדו להם בעת הזאת. רק כח אחד ישנו בעולם שבעזרתו אפשר לבטוח שלא נחטא,  
והוא מידת היראה, השתולה בנפש האדם. רק מי שמלא יראת אלקים ויודע כי בכל  

מעשיו, מסוגל לשלוט ביצריו ולכבות את אש התאווה    עת משקיף עליו המלך הגדול ועל
ם לומר בפסוק הנזכר: ראיתי שיש כאן אנשים בעלי  בטרם תגבר.זה מה שנתכוון אברה 

יראת    — מידות טובות, עושי צדקה ומשפט ועוד מעלות, רק דבר אחד לא מצאתי כאן  
אם תגבר בם    — אלקים. ולכן אמרתי שיש כאן חשש של ״והרגוני על דבר אשתי״  

. ובשעה התאווה לקחת את אשתי, ולא יוכלו להתגבר על יצרם הם עלולים להורגני 
ושאר   הישר  והשכל  הטובים  נימוסיהם  להם  יעמדו  לא  התאווה,  אש  בם  שתבער 

 ) ״אור אלחנן״(מעלות

י ְיֵרא   י ּכִ ה ָיַדְעּתִ י ַעּתָ ַעׂש לֹו ְמאּוָמה ּכִ ַער ְוַאל ּתַ ַלח ָיְדָך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ַויֹּאֶמר ַאל ּתִ
י:וקֱאלֹ ּנִ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמּמֶ ְכּתָ ֶאת ּבִ ה ְולֹא ָחׂשַ בשנת תשל״ח אירע פיגוע ים ַאּתָ

אהרן מאיר אויערבאך הי״ד    ור׳ הבחהשם נעקד על קידוש    בעיה״ק ירושלים,
, והנה בימי השבעה,  "שער השמים"  ראש ישיבתרפאל דוד זצ״ל    רביבנו של  

נטע ציינווירט   רבילנחמם  כאשר ישבו בני המשפחה שרויים באבלם, הגיע  
זצ״ל, ושאל שאלה: אילו היה אברהם שוחט את יצחק, האם הוא היה צריך  

אחריו   הגיב   ורבי   "שבעה"לשבת  השאלה,  את  ששמע  זצ״ל  דוד  רפאל 
לי שכן, אברהם היה יושב על בנו שבעה! וביאר את הדברים,כי   ברורואמר:

שמעות הדברים  , מ"שבעה"הנה אם נאמר שאברהם לא היה מחויב לשבת  
׳ רצה שישחוט את בנו, לפיכך הוא לא יושב שבעה, ומזה  ההיתה שבגלל ש 

היה ניתן להקיש ולומר, כי במקום אחר שיושבים ׳שבעה׳ על מת, הרי זה  
כביכול שאותו אדם מת שלא ברצון הבורא ית׳, וזה ודאי לא יעלה על הדעת,  

על כרחך, חיוב   ׳, אלאה כי הרי כל דבר שנעשה בבריאה הוא על פי רצון  
אבילות שוה בכל אדם, ובכלל זה גם במי שציוה הקב״ה לעוקדו, כי כל מיתה  

הוא   באשר  אדם  בני   - של  על  נחמה  טללי  הרעיף  אלו  ובדברים  יתברך.  רצונו    זהו 
 תיך)נ(רבה אמו.המשפחה

 

זצ טייטלבוים  יואל  רבי  מסאטמר,  מנהג  האדמו״ר  מדרשו  בבית  הנהיג  ׳׳ל, 
נפלא. בימי ראשון, לאחר תפילת שחרית, היה הרבי בוחר שלושה אנשים 
וממנה אותם לאסוף כסף לצדקה מהמתפללים. המינוי היה למשך השבוע כולו. 
בסוף השבוע היו מביאים את הכסף לרבי, והוא היה מחלק אותו לנצרכים 

יקש הרבי מאחד החסידים, ר׳  ולמשפחות מעוטות יכולת.ביום ראשון אחד ב
ר׳   השבוע.  באותו  צדקה  שיאספו  מהשלושה  אחד  להיות  זופניק,  ישראל 
שהרבה לתת צדקה, וחש בושה  ישראל חש מושפל. הוא היה אדם אמיד 
לבקש כסף מאחרים, גם אם לא עבור עצמו. הוא פשוט לא יכול היה לדמיין  

מחשבה ניגש ר׳ ישראל   עצמו מקיים מצווה מיוחדת זו שהרבי הטיל עליו.לאחר
אל הרבי ואמר לו: ״רבי, אנא יסלח לי, מוכן אני לעשות למען הרבי כל דבר  
כסף  ולבקש  להסתובב  מסוגל  אינני  פשוט  יכול;  אינני  זאת  אבל  שבעולם, 
מאחרים. אנא, יאמר לי הרבי מהו הסכום הנאסף מדי שבוע, ובסוף השבוע 

א אבה לוותר לו: ״ד ישראל, אתן צ׳ק על סכום זה לחלקו לנצרכים״.הרבי ל
אני מעריך מאד את הצעתך הנדיבה, אבל עדיין מבקש אני ממך שהשבוע 
תאסוף אתה את הכסף לצדקה״.״רבי״, ניסה ר־ ישראל להתעקש, ״אני מוכן 
בשמחה רבה אף להוסיף על הסכום שנאסף בדרך כלל״. הרבי חייך ואמר:  

קל עבורך. אבל נחוש ״כשביקשתי ממך לעשות זאת, ידעתי שלא יהיה זה  
במשך  רגליך  שתכתת  אחרי  מדוע.  לן  ואומר  זאת,  שתעשה  בהחלטתי  אני 
את   לבקש  דלתך  על  עני  כשיקיש  הבא,  בשבוע  אזי  צדקה,  לאסוף  שבוע 
עזרתך, תסתכל עליו במבט שונה. יהיה לך קל יותר להזדהות עם כאבו ולהבין 

בט חדשה הוארה  כמה קשה עבורו להסתובב בין אנשים ולבקש כסף".נקודת מ
לר' ישראל. לא את כספו רצה הרבי; הרבי רצה יותר מזה. הרבי רצה ללמדו  
פרק ברגישות כלפי אלה המבקשים צדקה. לא רק הכסף שניתן נחשב: נחשבת 

 .(למען אחי ורעי) גם התחושה שאתה מעניק לאדם המקבל 
 

: העולם אומרים כי הכילי וכך דרש פעם המגיד מקלם בבית מדרש בהורודנא
והקמצן סופן שמשלמים ביוקר על כל דבר שרוכשים בעולם הזה, ואילו אני  
אומר כי גם בעניני עולם הבא הם משלמים ביוקר. לדוגמא, מתכנסים עסקני 
הציבור לאסיפה בדבר צדקה כפדיון שבויים וכדומה. אם האדם הוא נדיב  

ר בלבו כי ודאי דבר נכון וישר לב, אזי כאשר רק שמע על דבר האסיפה, הרה 
הוא, וכי הוא יהיה הראשון לתרום חמשים רובל לענין. גם בבואו לאסיפה 
תיכף שדרשו ממנו להפריש למען המטרה הקדושה, נענה ברצון ואמר: בשמחה  
אתן! אחר הוציא מכיסו סך חמשים רובל והעניקו לגבאי הצדקה. צא ולמד,  

אבל שכרו בעולם הבא ישולם לו בעד  אדם זה לא הוציא אלא חמשים רובל,  
הטובות  המחשבות  שני  את  גם  נתינתו  אל  יצרפו  כי  רובל.  וחמשים  מאה 
כן   שהרי מחשבה טובה הקב׳׳ה מצרפה למעשה.לא  שחשב בטרם הנתינה, 
הקמצן, בשמעו מראש את דבר האסיפה, יכעס על הכינוס המיותר הזה לדעתו,  

ר־כך בשל הבושה מפני מה יאמרו  ויחליט נאמנה כי הוא לא ילך ולא יתן. אח 
נאלץ גם הוא לבוא לכינוס, ועדיין נאמן להחלטתו כי לא יוציא פרוטה מכיסו.  
סוף דבר הוא שכופין עליו בדברי תוכחה ומוסר, וגם הוא נותן חמשים רובל, 
בדיוק כמו רעהו הנדבן. אבל הבדל גדול קיים ביניהם, שכן האחרון כבר לא 

בור חמשים הרובלים הללו אשר נתן למעשה. הנה  יקבל בעולם הבא כי אם ע
כי כן, גם בשכרו של הקמצן לעולם הבא סופו שהוא משלם ביוקר. אשר על 
כן, סיים המגיד באזני קהל מאזיניו, מוטב כי ישכיל האדם להזדרז ויפריש 

 (פנינים משולחן גבוה)  לצדקה מתוך שמחה ונדיבות לב.
 

סעודת עניים לרגל נשואי נכדו ערך "ל זצמויזניץ האמרי חיים  האדמו"ר בעל
ולא הבינו    והיה דיבורו מגומגם ,האדמו"ר  קם אחד העניים והחל לברך את  

והטה אוזן קשבת לכל    ,ונענע לו בראשו  בפנים מאירות, ישב    האדמו"ר   ו דבר  
  : ואמר  האדמו"ר נענה    ?מה אמר הלההאדמו"ר  שאלו את  ,כשסיים    . דבריו

אם מחייכים אליו   , גם אם אין מבינים את דבריו  ,כשמישהו אומר דבר מה
להחיות את נפשו של הזולת אין זה דבר של מה בכך  ,דיםסהרי זו גמילות ח
 (נר החיים)  .ואין לזלזל בזה

40994  

ָהֵֵעץ: ַּתַחת ֲֲענּּו ְוִהּׁשָ ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצּּו זצופירש ם טייטללבוים  יואלל רבי  בר,  הנהיג  ׳׳לל, 

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

 וירא            
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היה מרביץ ש   , על אביו  , מניו יורקרבי יעקב משה שורקין זצ"ל  סיפר בנו של  

מלמדי התורה  לכל  והיה דמות  ,תורה בשמחה ובהתלהבות עצומה בכל המצבים  
שהרביץ תורה מתוך   ,וראו באבי זצ"ל  ,שסבלו מדחקות בימים ההם  ,שבדור אז

  .שאפשר להתגבר ולהיות שמח בחלקו בכל מצב  ,למרות כל הקשיים  ,שמחה
שיעור והמלמדים בניו יורק   ידיסיפור אופייני על אבי שנתפשט בין כל המג

ראו את אבי   ,שפעם אחת באמצע הימים החמים של חודש אב  ,בימים ההם
ר' יעקב למה "זצ"ל מהלך ברחוב לבוש במעיל עם פרוה עבה ואמרו לאבי  

 :ותונוענה אבי זצ"ל בחכמתו ושגי  "?הלא חודש אב היום  ,במעילאתה לבוש  
אבל מה אעשה שרק עתה קבלתי את המשכורת   ,אמנם כן חודש אב היום"

 ) הררי קרם   ( ."של חודש טבת
 
 

שמונה עשרה מובא   שתיקנו נפילת אפים אחר תפילת  שכ״ד  טעם  ברוקח סימן 

משום דכתיב" ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה׳ את כל התפלה ומט׳׳מ אות ר׳׳א  
 (מקורי וטעמי הדינים והמנהגים מהראשונים) אחר התפלה.והתחינה הזאת," מכאן לתחינה 

 
, האחד מומחה  מלמדים ומחנכים לילדיםנשאלתי בנוגע לשני מועמדים להיות 

מצטיין  השני  טובות,  מידות  בעל  איננו  אבל  ההוראה  במקצוע  במינו  יחיד 
במדותיו אבל איננו אומן ב"מלמדות", מי מהם עדיף? השבתי לשואלים: איזהו  

כל שמומחה להשריש יראת שמים ומידות טובות, זה העיקר.    – להוראה  מומחה  
אי לזאת עלינו לזכור, דכמו שאמונה ויראת שמים הן ראשית ויסוד בחינוך  
נושאים  אלו  אין  הנפש.  ועדינות  המידות  טהרת  ענין  גם  כך  אמיתי,  יהודי 
  משניים, כביכול, אלא בבחינת עיקרי עיקרים כי זה בעצם החינוך לקדש את 
השם.מטעם זה, כל העומדים בראש מערכת חינוכית צריכים לדעת איזו אחריות  
–כבידה מוטלת עליהם. צריך שיזכרו כי נמסר לידיהם איבר שהנשמה הכלל

ישראלית תלויה בו, שהרי כל עתיד הדור ייקבע בהתאם לחינוך שמקבל כל 
 וכל שכןור  יחיד בימי נעוריו, וממילא כל מינוי של מלמד תינוקות או מגיד שיע

משגיח בלתי מתאים לתפקיד קדוש זה, נחשב למעוות לא יוכל לתקון. ואמנם  
מרה   לזרוק  הצליח  מדה  באיזו  המחנך  של  מומחיותו  את  שמודד  מי  יש 

, אך לאמיתו של דבר  וכיוצא בזהבתלמידים ולהנהיג בכיתה משמעת חזקה  
הצלחה כזאת אין לה שום קשר עם המושג "חינוך", בסך הכל זה ממלא תפקיד 
של שוטר מצליח, וגם בקרב אומות העולם מחנכים את הילדים למשטר תקין 

, אבל בחינוך יהודי אמיתי כל הענינים מסוג זה תופסים מקום קטן ולהתנהגות
ה שמקרינים אור  בנשמת החניך  למדי בעשיה החינוכית, עיקר החינוך הוא מ

רך   ילד  שאפילו  שכןעד  יותר    וכל  הרגשות  להרגיש  מתחיל  מבוגר 
עילאיות.בדרך זו המחנך משריש בקרב תלמידו ממילא, ובדרך בלתי אמצעית,  
נכונה.  מידה  וכל  השם,  יראת  השם,   אמונת 

 ח ברזובסקי זצ"ל מסלונים) ( האדמו"ר רבי שלום נ

 
 

 

 

 

איך יתכן זורע כלאים בכרם, ואף על פי כן אין בו איסור של כלאי :  שאלה

 ?הכרם

כיון שאין אדם יכול לאסור דבר    . לא נאסר  , הזורע כרמו בשביעית  תשובה:
( משנה כלאים פרק      .ובשמיטה אינו שלו אלא הפקר ולכן אינו נאסר  ,שאינו שלו

 ) נפלאות מתורותיך(  ז' וברמב"ם פרק ה' מהלכות כלאים)
 
 

ה ָ ם ִאׁשּ ע ֶאל ׁשּוֵנם ְוׁשָ ֲעֹבר ֱאִליׁשָ ֲחֶזק ּבֹו ֶלֱאָכל ָלֶחם    ַוְיִהי ַהיֹּום ַויַּ ְגדֹוָלה ַוּתַ
ה ֶלֱאָכל ָלֶחם:   ּמָ י ָעְברֹו ָיֻסר ׁשָ נוהג היה בעל ״בית הלוי״, רבי יוסף   ַוְיִהי ִמּדֵ

דוב סולובייציק זצ״ל כשהיה נוסע בדרכים לפשוט את בגדי הרבנות שהיה  
אנוס ללבוש בעירו, וללבוש בגדים פשוטים כדי שלא יכירוהו. את מגבעתו  

(קסקט) כדרך בעלי הבתים באותה תקופה. (וכן כובע  ולבש    ,הרבנית הסיר
חורף קשה לעיר    רבי יוסף דוב שנסע בלילבנהג גם בנו רבי חיים). מעשה  

. הקור היה איום. משראו שלא יוכלו להמשיך בנסיעה למקום יעדם  ברנוביץ
מכיון   — עונה.  ואין  הדלת  על  התדפקו  בדרך.  שעמד  יהודי  לפונדק  סרו 

פקד רבי יוסף דוב על העגלון לדפוק בדלת   -שסכנה היתה להישאר בחוץ  
ובפנים זועמות פתח   בעל הביתבכל כוחותיו. למשמע הנקישות העזות קם  

ת והודיעם שאין לו מקום לינה עבורם. ״בעוד זמן מה עומדים  להם את הדל
להגיע אורחים מוזמנים״ הוסיף ואמר. הס התחננו אליו כי פיקוח נפש הוא 
להשאר בחוץ בכפור, ומספיק אם יתן להם רק קורת גג להסתתר מהקור עד  
הבוקר. לאחר שידולים רבים ניאות להם בעל האכסניה בקושי והרשה להם  

ולש לו להכנס  ועיין  הנר  את  הדליק  הבית  בעל  במסדרון.  הרצפה  על  כב 
בלחש בספר. מיד נשמע קולו של בעל הבית שגער בו: ״כבה מיד את האור 
ואל תפריע את מנוחתנו!״ בעל הבית כיבה את הנר ובעל פה המשיך לשנן 
לימודו שפתיו נעות וקולו לא ישמע.לאחר כמה שעות נשמעו שעטות עגלות 

כשהם פוצחים בקול צהלה וזימרה. הם נעצרו ליד הפונדק   המתקרבות למקום
ומיד הזדרז בעל הבית להעלות את האור ופתח להם בלבביות את הדלת 
ואחוזת  מקוידנוב  אהרן  ר׳  הרבי  היו  האורחים  יפות.  פנים  בסבר  וקיבלם 

הבית  מחסידיו.   ביתובעל  לאורחים.    ובני  חמות  תה  כוסות  להגיש  נחפזו 
תחממו מעט, קם הרבי להכין עצמו לתפילת ערבית.  לאחר שנחו מהדרך וה

כדי לרחוץ ידיו הביט על היהודי השוכב לו    על גביכאשר חלף במסדרון 
של רבה  רבי יוסף דוב סולובייציק  הקרקע, התבונן היטב ומצא לפניו את  

בריסק. מיד נתן קולו בהתרגשות: ״ר׳ יושע בער! ר׳ יושע בער! בריסקער  
את קריאות הרבי תקפה אותו  בעל הביתששמע רב! מה אתה שוכב כאן?״כ 

חלחלה. התמלא פחד ובושה: במי הוא נהג מנהג קלון זה, בגאון ישראל 
שיסלח רבי יוסף דוב בפיק ברכים ביקש מבעל הבית בריסק! ניגש של רבה 

הודיעו כי אינו מוחל לו, רבי יוסף דוב סולובייציק לו, כי הרי לא ידע מיהו.  
הוא אליו לביתו בבריסק וישב בביתו כשבועיים  כי אם בתנאי קודם, שיבוא  

רבי יוסף ימים וילמד פרק בהלכות חסד והכנסת אורחים.בהזדמנות זו פנה  
מצאנו שני  לבעל האכסניה ואמר לו: ״מעולם תמה אני: בפרשת וירא, דוב 

שלאברהם לאורחיו והכנסת אורחים   סיפורים נפלאים, על הכנסת אורחים 
דבר, כי התורה מבליטה את מצות הכנסת אורחים  הופלא  של לוט למלאכים.  

לא  חיים  וסכנת  נפש  במסירות  שהיתה  לוט  של  שאת  בעוד  אברהם  של 
ניצול  אינך  ללוט  המלאכים  לו  שאמרו  אלא  עוד,  ולא  כל־כך.  מחשיבים 
בזכותך אלא בזכותו של אברהם. ומה עם הכנסת האורחים במסירות נפש 

האורחים כערביים נדמו לו ובכל    גדולה? אתמהה! אלא, אצל אברהם  כל כך  
זאת טרח למענם בזריזות ובמסירות. אך אצל לוט, ידע הוא מהרגע הראשון 

הכנסת   כי מצות  לקיים  גבורה  איפוא,  זו,  אין  קורתו.  בצל  באו  מלאכים 
אורחים עם מלאכים, ואין זה פלא כי היה מוכן למענם למסור נפשו, כי עם  

ואמר לבעל האכסניה: רבי יוסף דוב  ם  כך סיימלאכים אפשר להסתדר ולהנצל.
  ... ״אין זה תירוץ ואנכי לא ידעתי כי רבה של בריסק מתדפק על דלתי״,  

קיבל עליו לקיים התנאי, ונסע לבריסק והתאכסן בבית הרב, ובעיניו חזה  בעל הבית  
מכניס ומוציא כל ענייני העיר, איך הוא חומל על דלים ומחיה  רבי יוסף דוב    איך ש

רבי יוסף דוב  ראה ונהפך לאיש אחר. שבועיים אלו ששהה בבית  — נפשות נדכאות  
הפכוהו לבעל חסד מובהק. לאחר שחזר לביתו התחיל במעשי חסד והטבה, והיה נודע  

 (״כצאת השמש בגבורתו׳׳)כמכניס האורחים הגדול בכל סביבתו. 

   "
ל

 "" " 

 """ " 

   """" 

  " "" 

  מקוצק)     האדמו"ררשתיקה,היפה שבקולות. (   
 ימעטו שגיאותיו.(המאירי)   ,בהמעיט האדם את דבריו  

 אל תטריד לבך על האבוד ממך, אך תשמור מה שנשאר בידך.( כתר חוכמה) 
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רבי  הקדוש  הגאונ  של  דהילולא  ליומא 
שלומ מקאמינקא, הרה"ק רבי שלומ בנ 
כ'  ביומ  נלב"ע  זצוק"ל,  יו�פ  יעקב  רבי 

חשונ תרי"ב.
נתפר�מ  מקאמינקא  שלומ  רבי  הרה"ק 
בנערותו כהעילוי מראווא. בש"� שלו ב�ופ 
הכרכ האחרונ היה כתוב בכתב ידו: "בנ תשע 
שנימ אנכי היומ, היומ �יימתי ש"�", ואח"כ 
כתב שמ 'הדרנ' על הש"� עד �ופ העמוד וכל 

העמוד שלאחריו.
לאחר חתונתו התחיל רבי שלומ לחשוב איכ 
עלה  השונות  ההצעות  ובינ  יתפרנ�,  ובמה 
בדעתו ג"כ שיחבר �פרימ, ובזה יוכל לפרנ� 
דחה  הוא  ומיד  תיכפ  אבל  ביתו,  בני  את 
בשביל  ימי  כל  וכי אלמד  באמרו:  זו  הצעה 
ומיד  לשמה?!  תורה  נקרא  זה  האמ  כ�פ?! 
החליט בפה מלא: ממני לא ישאר אפילו דפ 
אחד של שמות... [כלומר שלא ידפי� מעצמו 
שומ �פר]. אחר ככ החליט להיות מנהיג עדה 
של ח�ידימ, ובזה יפרנ� את בני ביתו, אבל 
ח"ו!  באמרו:  מפניו  זו  הצעה  גמ  דחה  מיד 

האמ אני אהיה רבי בשביל פרנ�ה?...
ואכנ עמד רבי שלומ בהחלטתו, ובמשכ כל 
ימי חייו לא הדפי� שומ �פר, על אפ שהיו לו 
ארגזימ מלאימ בכתבי יד, חידושימ נפלאימ 
בכל מקצועות התורה, וכנ מעולמ לא התנהג 
באדמורו"ת. הוא היה לתלמידו המובהק של 
פטירתו  ואחר  זצוק"ל,  מראפשיצ  הרה"ק 
נ�ע אל הרה"ק השר שלומ מבעלזא זצוק"ל 
ולצדיקימ אחרימ, ואפ לאחר פטירת רבותיו, 
לא ה�כימ לקבל עליו את כתר האדמורו"ת, 

אפ על פי שתלמידיהמ הפצירו בו מאוד.
(שיר  הפ�וק  בלשונ  ככ  על  התבטא  ופעמ 
השירימ א, ו) "ָשמּוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמימ ַּכְרִמי 
ֶשִּלי ֹלא ָנָטְרִּתי" - מדוע נגזר עלי להיות מנהיג 
זאת   - כרמימ של אחרימ  ועלי לשמור  ורבי 
משומ ש'כרמי שלי לא נטרתי', ולכנ נגזרה עלי 

הגזירה...
מלוה  �עודת  אודות  פעמ  אמר  נאה  טעמ 
מלכה שנקראת '�עודתא דדוד מלכא משיחא', 
ומזכירימ ב�עודה זו "דוד מלכ ישראל חי וקיימ", 
זו עמ  שלכאורה אינו מובנ מה הקשר ל�עודה 
דוד המלכ? אמר על ככ הרה"ק רבי שלומ זצוק"ל, 
כי הגמרא אומרת במ�כת שבת (דפ ל' ע"א) שאמר 
דוד המלכ "הודיעני ה' קצי", ואמר לו הקב"ה שהוא 
עתיד לה�תלק בשבת קודש. מאז בכל שבת קודש 
שבת  ובמוצאי  היומ,  ימות  שמא  המלכ  דוד  דאג 
כשראה שנשאר בחיימ עשה �עודה עמ בני מלכותו 
מתוכ שמחה על ככ שנשאר בחיימ, והאנשימ אשר אתו 
היו מברכימ אותו בכל מוצאי שבת "דוד מלכ ישראל חי 
וקיימ", כלומר, כמו שנשארת בחיימ בשבת זו כנ תשאר 

חי וקיימ לעד...

�יפור מופלא �יפר מורי ורבי המגיד מישרימ הנודע הגאונ רבי 
מרדכי דרוק זצ"ל על מעלת גמילות ח�דימ.

העולמ  מלחמת  לפני  באירופה  היהודימ  של  הכלכלי  מצבמ 
השניה היתה קשה מאוד. רוב היהודימ לא היתה להמ פרוטה 
מאוד.  חשובה  מתנה  נחשבת  היתה  נעליימ  זוג  וקניית  בכי�, 
היטב  ילמדו  המ  שאמ  בניו  לשני  הבטיח  בעיירה  אחד  יהודי 
ולשני  חדשה  חולצה  לאחד  יקנה  הוא  לימודמ,  על  ויבחנו 
נעליימ חדשות. הילדימ שמאוד רצו את המתנות האלה ישבו 
וחזרו בשקדנות על הגמרא, ומשבחנ אותמ אביהמ וראה שהמ 

שולטימ היטב בלימודמ, קנה להמ את המתנות 
כפי שהבטיח להמ.

הילד שקיבל את הנעליימ קראו לו יעקב, וכאשר 
שמע  לרחוב,  החדשות  בנעליו  לראשונה  יצא 
שתקנה  מאמו  מבקש  היתומ  חברו  יו�ל  את 
ידעה מה  לא  נעליימ חדשות. האלמנה  לו  גמ 
לעשות, לא היה לה לחמ בבית, אכ ליבה נכמר 
בקרבה והיא הבטיחה לילד שאולי לקראת פ�ח 
זאת  כששמע  חדשות.  נעליימ  לו  תקנה  היא 
יענקל, לא יכל ליבו הרחומ לשאת את הצער, 
ליו�ל  והגישנ  החדשות  נעליו  את  פשט  הוא 
היתומ, באומרו: תנ לי את נעליכ הישנות וקח 
לכ את אלה. ואכנ יעקב לבש את נעליו הישנות 
של חברו, והלכ הביתה, שמ היה צריכ להתחמק 

להמ  ל�פר  שלא  שונות  ואמתלאות  בתירוצימ 
מה קרה עמ נעליו החדשות...

עברו ימימ, ואמו האלמנה של יו�ל שבקה חיימ גמ היא, 
לא עליכמ, והילד היתומ נשאר בודד בעולמ. פנה יעקב לאביו 
וביקש ממנו להכני� את חברו לביתמ. אכ האב אמר שהדבר 

בלתי אפשרי, הרי אנו גרימ בדירת חדר קטנה, אינ לנו מקומ...
לחפשו,  בבהלה  יצא  איננו.  שיעקב  הבחינ  והאב  הערב,  הגיע 
ומצאו יושב בבית המדרש ביחד עמ חברו היתומ. "מה אתה 
עושה כאנ, יענקל?!", תמה האב.  "באתי לישונ כאנ עמ חברי, 
כדי שהוא לא ישאר לבד", ענה יענקל. ראה האב שבנו נחוש 

בדעתו, ה�כימ והכני� את יו�ל היתומ לביתו.
תומ  ולאחר  השואה,  מוראות  את  עבר  יענקל  שנימ,  עברו 
המלחמה החליט לעקור לארצ אבותינו, כאנ בארצ נשא אשה 

והקימ משפחה לתפארת.
עברו עוד שנימ, היה זה בשנת תשכ"ז, הכותל שוחרר, ובתשעה 
באב נ�ע ר' יעקב לשפוכ את צקונ לבו אצל אבני הכותל. היו 
לו כמה בנות בוגרות בבית, והוא צריכ להשיאנ, והפרוטה אינה 
מצויה בכי�ו. הוא עמד ברחבת הכותל והתפלל ברגש. לפתע 
שמ לב שיהודי אמריקאי עומד ומביט בו ללא הרפ. הדבר הפריע 
לו וה�יח את דעתו מתפילתו, הוא ני�ה לזוז ולעמוד במקומ 

אחר, אכ ללא הועיל, הלה אינו מוריד את מבטו ממנו.
ר' יענקל ניגש אליו, הושיט לו את ידו לשלומ, ושאלו האמ הוא 
מחפש משהו. מיד נענה היהודי: "האמ אתה אינכ יענקל מעיירה 

פלונית?". "כנ, נכונ! מי כבודו?", השיב כשהוא מופתע.
דבר  יו�ל!  הוא  אני  שלכ?  החבר  יו�ל  את  זוכר  אתה  "האמ 

ראשונ, קח עשרימ אלפ דולר בשביל הנעליימ. וחוצ מזה מהיומ 
אתה חי על חשבוני, לא אשכח את הח�ד שעשית אתי כשהייתי 
ילד יתומ, את כל חיי אני חייב לכ. כמובנ שכל הוצאות נישואי 
ילדיכ המ עלי, אולי אוכל להחזיר לכ בככ מעט ממה שעשית 

אתי"...
�יימ מורי ורבי את ה�יפור ואמר: הרבה פעמימ כאשר יהודי 
ה"אוכל  את  בחוש  לראות  יכול  הוא  זולתו,  עמ  ח�דימ  גומל 

פירותיהמ בעולמ הזה", וכמובנ שהקרנ קיימת לו לעולמ הבא.
(מתוכ הפתיחה לשיעור, כ"ח תשרי, ביצה דפ ל"ד)

"הרוצה  ע"ב):  ט"ו  דפ  (ביצה  היומי  בדפ  למדנו 
שיתקיימו נכ�יו יטע בהנ אדר". נביא קודמ את 
"יטע בהנ אדר.  הפירוש הפשוט מלשונ רש"י: 
אילנ חשוב הוא, יש לו שמ למרחוק ואומרימ 
פלוני יש לו אדר בשדהו, ומתוכ ככ היא נקראת 
אחר  ובא  הימ  למדינת  הולכ  ואמ  שמו,  על 
שלו,  שהיתה  הרבה  עדימ  לו  יש  בה,  והחזיק 
ואילו מכרה היה הקול יוצא להיות נקראת על 

שמו של שני".
אולמ המאור עינימ בישמח לב (על מ�כת ביצה) 
וז"ל:  פנימיות.  פי  על  מפרש את דברי הגמרא 
"הרוצה שיתקיימו נכ�יו - שלא יפול רק 
יהיה תמיד בקיומ, יטע בהנ אדר, ר"ל א' 
דר, שיבינ שאלופו של עולמ דר בכל דבר 
ואפ� בלתו כאמור למעלה, ואז יהיה תמיד 

דבוק בה' ולא י�ור ממנו".
פירוש זה מביא אחד מצדיקי הדור, רבינו רבי יעקב מאיר שכטר 
שליט"א, הקב"ה יאריכ ימיו ושנותיו מתוכ בריות גופא, ב�פרו 
"ונכתב ב�פר", והוא מו�יפ לבאר את כוונתו של המאור עינימ: 
"היינו שאלופו של עולמ ידור שמ, שתמיד יודה וישבח 
עזר  מלפניו  ויבקש  לו,  נתנו  שהוא  הוא  ברוכ  לקדוש 
והצלחה, ולא יפול לקליפה של כוחי ועוצמ ידי עשה לי 
את החיל הזה, אלא יכיר ויודה שהכל מאלופו של עולמ".
(מתוכ הפתיחה לשיעור, מוצאי יומ כיפור, ביצה דפ ט"ז)

השבוע בדפ היומי (ר"ה דפ ט"ז ע"א) נלמד שרבי יו�י �ובר 
אדמ נידונ בכל יומ.

�יפר הגאונ הצדיק רבי אלחננ הלפרינ רבה של גולד� גרינ 
זצוק"ל, שפעמ פגש הגאונ רבי יצחק אייזיק שער ראש 
הערצ  גדליה  רבי  הגאונ  את  זצוק"ל  �לבודקא  ישיבת 
מה  אותו  ושאל  זצוק"ל,  הרי"מ  חידושי  ישיבת  ראש 

מקור מנהג הח�ידימ לטבול במקוה בכל יומ.
נענה הגאונ רבי גדליה ואמר: הרי הגמרא אומרת 

יומ  יומ, ואמ כנ כמו שבערב  נידונ בכל  שאדמ 
בכל  ללכת  צריכ  ככ  למקוה,  הולכימ  כיפור 

יומ ויומ...

לא אשכח 
את הח�ד 
שעשית 

אתי 
כשהייתי 
ילד יתומ



ר"ח חשונ תשפ"ב
אברהמ  רבי  הגאונ  שיעור  המגיד  לכבוד 

ישעיהו קובל�קי שליט"א
ראשית דבר, רציתי להודות על השיעורימ 
טוב  המכני�ימ  היומי  בדפ  הנפלאימ 
על  ובפרט  הגמרא,  בלימוד  ודעת  טעמ 
הפתיחות בדברי אגדה המעוררות את לב 
שומעיהמ ללימוד התורה ולעבודת ה'. חילכ 

לאורייתא!
מרנ  פטירת  יומ  יחול  נח  פרשת  בשבת 
 פו�ק הדור הגאונ הרב עובדיה יו�פ זצוק"ל.
כמה  שמעתי   
פעמימ 

שהזכרתמ את מרנ בפתיחות, ורציתי ל�פר 
�יפור שאינו מפור�מ כל ככ.

לב  התקפ  עבר  עובדיה  רבנו  מרנ  כאשר 
הרופאימ  החליטו  החולימ,  לבית  והובהל 
שצריכ לנתחו מיד, אכ מרנ התחננ בפניהמ 
לדחות את הניתוח בשלוש שעות. לאחר מכנ 
ה�ביר את בקשתו: "הייתי באמצע כתיבת 
פ�ק דינ לאישה עגונה, ובגלל התקפ הלב לא 
הצלחתי ל�יימ אותו. חששתי שמא לא אצא 
יהיה עמ האישה  ואז מה  בחיימ מהניתוח, 
המ�כנה הזו? היא לא תוכל להתחתנ, ותהיה 
עגונה במשכ כל חייה. הייתי חייב ל�יימ את 

תשובתי לפני הניתוח"...
ככ מ�ר מרנ את נפשו עבור התורה ועבור כל 
ישראל, מילדותו ועד ה�תלקותו לשמי מרומ. 
גדולימ צדיקימ במיתתמ יותר מבחייהמ. רוח 
ה' תניחנו בגנ עדנ ויצרור בצרור החיימ את 

נשמתו. זכותו תגנ עלינו, אמנ.
החותמ לכבוד התורה, שמעונ דהאנ

וירא אליו ה' באלוני ממרא. רש"י הקדוש מ�ביר למה נגלה אליו 
ה' דווקא בחלקו של ממרא. אמר על ככ היהודי הקדוש מפשי�חא 
זצוק"ל, ככ המ הצדיקימ האמיתיימ, תמיד המ בטוחימ שהשני הוא 
בטוח  אבינו  היה אברהמ  כנ  כי  השני,  בזכותו של  רק  והכל  הצדיק, 

שהקב"ה נגלה אליו רק בזכותו של ממרא...
וככ מ�ופר על הגאונ רבי מאיר מטיקטינ זצוק"ל, שפעמ הגיע לעיירה 
הוא  כאשר  המדרש,  בבית  דרשה  ואמר  מוכיח  מישרימ  מגיד  איזה 
מוכיח בדרשתו את בני העיירה על כל מיני עבירות ופגמימ. לאחר 
הדרשה ניגש אליו רב העיירה רבי מאיר ושאלו בתרעומת: למה היה 
כבודו צריכ לבייש אותי לעיני כל בני העיירה ולפר�מ את עוונותי?!  
נבהל המגיד ואמר: "ח� וחלילה, איכ עולה בדעת הרב שהתכוונתי 
לכבודו?".  "הרי אני יודע שכולמ כאנ צדיקימ ורק אני החוטא", ענה 

הרב בתמימות.

בדפ היומי במ�כת ראש השנה נלמד חייב אדמ לקבל פני רבו ברגל, ורצינו לשאול א' האמ נפ�ק ככ להלכה? ב' האמ גמ בטלפונ אפשר לקיימ קבלת 
פני רבו או רק פנימ אל פנימ? ג' מה ההגדרה של רבו לענינ זה?

תשובה מאת הרב הגאונ רבי אברהמ ישעי' �ג"ל וואזנער שליט"א מו"צ וראש הכולל להוראה בשיכונ �קווירא
לכבוד הגאונ המופלא מגדולי מרביצי תורה ומזכי הרבימ, שמו הטוב הולכ לפניו, מורינו רבי אברהמ ישעיהו קובל�קי שליט"א, עורכ הגליונ החשוב 

המזכה רבבות מישראל "מתיקות הדפ היומי", המשמח את הלב, אשרי שלו ככה, כה יתנ ה' וכה יו�יפ כוחכ להגדיל תורה ולהאדירה.
א. אכנ נפ�ק כנ להלכה, כמו שכתב ביערות דבש (ח"א דרוש י"ב) דאחר חורבנ בית המקדש יש חיוב יותר גדול בהקבלת פני רבו ברגל, שהוא כקבלת 
פני השכינה. ועי' עוד בשדי חמד (כללימ מערכת ח' כלל ק') בשמ הרבה פו�קימ ד�בירא להו כנ, וכמה פו�קימ נקטו דיש בזה אפ חיוב מנ התורה. אכנ 

דעת הנודע ביהודה שאינ חיוב בזמנ הזה, ומ"מ כתב דנכונ הוא לעשות כנ.
ב. מי שיכול יקיימ המצוה כפשוטו בראיית פנימ בפנימ כקבלת פני השכינה, ושיושפע עליו שפע קודש וגמ יקיימ בזה כבוד רבו. ומי שאי אפשר לו 
לקיימ קבלת פני רבו כפשוטו, מ"מ יראה לקיימ לכל הפחות המצוה ע"י הטלפונ, ועי"ז ירויח לקיימ המצוה לאלו הפו�קימ דהטעמ הוא משומ כבוד 
רבו, וגמ עי"ז יכול לשמוע ממנו דברי אלקימ חיימ, וכמ"ש בשו"ת משנת יו�פ (חי"ג �י' רע"א), דכמה טעמימ נאמרו במצוה זו, א' שהוא כקבלת פני 
השכינה כנ"ל. ב' רבי חיימ ויטאל כתב דבשבתות וראשי חדשימ ורגלימ מושפעת על הרב תו�פת קדושה, וכאשר מקבלימ פני הרב, אותו שפע רוחני 
שקיבל הרב מושפע ועובר גמ על התלמיד, וכ"כ בבני יששכר (בהקדמה). וכ"כ הנודע ביהודה (או"ח תנינא �י' צ"ד) וז"ל: הנראה לענ"ד בזה הוא דודאי 
מהאי קרא ילפיננ דבשבת וחודש שיש בו תו�פת קדושה שהרי יש בו קרבנ מו�פ יש מקומ לקבל פני רבו, שגמ על הרב ניתו�פ אז שפע להשפיע על 
תלמידו והוא הדינ ברגלימ. ובחת"� (בדרשות עמ' ר�"ד טור ד) כתב דעיקר המצוה היא שיקבלו פני רבמ למענ תלמד ליראה את ה' אלקיכ.  ג', לשונ 
רש"י (חגיגה דפ ג. ד"ה להקביל): "יומ טוב היה שחייב אדמ לכבד את רבו בהקבלת פנימ", הרי די�וד החיוב לקבל פני הרב הוא לכבד את רבו, וכנ מוכח 

מהרמב"מ (בפ"ה דהלכות תלמוד תורה ה"ז).
ג. בהגדרת רבו לענינ זה מצינו כמה הגדרות: א' רבו המדריכו איכ ישכונ אור בעבודת ה'. ב' מי שלמד מ�פר שנימ אצל רב אחד וקיבל ממנו עיקר 
הדרכ בלימוד, יש לו דינ רבו מובהק, כנ הורה הגרשז"א זצ"ל, [הובא במעדני שלמה (עמ' רנ"ו)]. ג' לענינינו כתב הפני יהושע (בר"ה) שכל גדול בדורו 
ואיש קדוש מיקרי רבו, וכ"כ בשו"ת שבט �ופר (או"ח �ימנ יז) דלאו דוקא רבו שלמדו תורה, שהרי נשימ איננ מחוייבינ בתלמוד תורה וקרא דילפיננ 

מינה בשונמית כתיב, ובמגנ אברהמ (�י' ש"א �ק"ז) כתב דהאשה שוה לאיש בזה.

"...ולכנ בשבת שהוא מעינ עולמ הבא, כמו שאמרו חכמינו זכרונמ 
לברכה, צריכ להרבות בו בע�ק התורה, כי אז יצליחו בו יותר בבנינ הרוחני, 

ולכנ כתבו המקובלימ ז"ל, דגדול הפועל הנעשה מע�ק התורה ביומ שבת, אלפ 
פעמימ יותר מנ הנעשה מע�ק התורה של ימי החול" (בנ איש חי שנה ב' פרשת שמות).

בשבת קודש האיר לי בורא עולמ וורט בחמלת ה' עלי וב�ייעתא דשמיא. בפרשת וילכ מוזכרת כמה פעמימ ה'שירה'. בתחילה נאמר (לא, יט) "ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכמ ֶאת ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל 
ִשיָמּה ְּבִפיֶהמ ְלַמַענ ִּתְהֶיה ִּלי ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְשָרֵאל". ובהמשכ (בפ�וק כב) נאמר שוב "ַוִּיְכּתֹב מֶֹשה ֶאת ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ַּבּיֹומ ַההּוא ַוְיַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל". וב�ופ הפרשה (בפ�וק ל): "ַוְיַדֵּבר 

מֶֹשה ְּבָאְזֵני ָּכל ְקַהל ִיְשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ַעד ֻּתָּממ". מ�ביר רש"י (בפ�וק יט) שהכוונה היא על שירת האזינו.
נפתח את שירת האזינו ונראה על מה מדובר שמ. "ַהַאִזינּו ַהָּשַמִימ ַוַאַדֵּבָרה... ַיַערֹפ ַּכָּמָטר ִלְקִחי...", התורה הקדושה מדברת כאנ על ארבע מעלות בלימוד התורה הקדושה. "ַיַערֹפ ַּכָּמָטר ִלְקִחי" - התורה 
נותנת חיימ ללומדיה כמו הגשמ. "ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי" - התורה הקדושה משמחת את הלומדימ כמו שהטל משמח. "ִּכְשִעיִרימ ַעֵלי ֶּדֶשא" - התורה מגדלת את לומדיה כמו הרוחות המגדלות את הדשא. 
"ִּכְרִביִבימ ַעֵלי ֵעֶשב" - התורה מעדנת ומשביחה את לומדיה כמו טיפות מטר המטפטפות על העשבימ, עד שהמ נהיימ מעודנימ וערבימ. אנו רואימ ששירת האזינו �ובבת הכל �ביב ההייליגע תורה, 
ולכנ היא נקראת 'שירה', לימוד התורה הרי הוא כמו שירה עריבה. לא אשכח ששמעתי פעמ הקלטה איכ מרנ פו�ק הדור הרב אלישיב זצוק"ל למד את התורה הקדושה, באיזו מתיקות, באיזו שירה, 

איכ הוא למד בהתלהבות מתוכ ניגונ מתוק.
נחזור לפ�וק הראשונ, "ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכמ ֶאת ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ִשיָמּה ְּבִפיֶהמ", אמ הלימוד יהיה אצלמ כמו שירה, יוכל להתקיימ "שימה בפיהמ", שתהיה התורה שגורה 
על לשונמ, כשבנ אדמ שר שירה הרי היא שגורה על לשונו, גמ אמ הוא אינו זוכר את המילימ, השירה עוזרת לו לזכור את הכל, וככ אנחנו צריכימ ללמוד את התורה הקדושה שתהיה חקוקה 

בעצמותנו, ואז יתקיימ המשכ הפ�וק "ְלַמַענ ִּתְהֶיה ִּלי ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְשָרֵאל".
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סיפור השבוע



1 יד ג י המ רו פ מסס

 מהעבר הלא רחוק) היסטורי מפעים    (סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 
   " צרינו ל ם  א אתה  נו  ל ה "   ד " פ   פרק 

 סקירה קצרה על המצב החדש: 
שני בני אדם במקומות שונים בגופו, היריות  ביותר, הוא נורה על ידי  נסיבות מסתוריות  ב   י ' חודש אלול תשי"ב נהרג בנג אחד הלילות ב ב 

אבל  לחרדתו הרבה גילה ששונאו בנפש נהרג, ברגע הראשון עברה תחושת שמחה בקרבו,    , ה אירע שרץ לראות מ העירו את חיים שלום  
בתקוה שאיש לא ראהו, חיילים  , הוא ממהר לברוח לחדרו  עלולים לכרוך את שמו ברצח לו שונאים בנפש ש יש    , הבין שאין מה לשמוח מיד  
 . ורה רשמית כי בנג'י סגר את עיניו לנצח צ ב   מודיע צבאי  אבל חובש    , הירוי ים מגיעים לזירת הרצח ומנסים להציל את  נוספ 

איך הוא מנסה    , ל אותו אדם חשדות על חיים שלום, בפרק הזה נראה את טביעות אצבעותיו ש הטיל  יש אדם אחד לכל הפחות שדואג ל 
שולח התראות אל  סף ש נו   אדם שלום האומלל ולאלץ אותו לברוח מן המחנה, יש    ך את החבל סביב גרונו של חיים בשיטות מגוונות לכרו 

   טהורות או שזה חלק מהמזימה?   תיו ו סה לשדל אותו לברוח, האם כוונ חיים שלום ומנ 
^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂^^^^ ̂^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^ 

אין    , ים שלום יצליח לנתק את השידוך באופן סופי את האשמה עם חי   אם יצליח לכרוך   , לחלוטין כוונתו ברורה    , יתו לא נואש מתוכנ יונטי  
, הפעם לא  ינסה את הדס פעם נוספת ן לא מוכן להיות הבלדר  י הפחד אם מומ   , סיכוי שלינור תמשיך עם השידוך אחרי כזו אשמה חמורה 

עמו    יצור י כסף גדולים עליה ל ויח סכומ רוצה להר אם  לה  מכתב ובו היה מונח שטר שמן שרמז  ה  הוא דאג להעביר ל   . ממנו   תוכל להתחמק 
   . קשר 

עליה לראות לקשור את    הוא הסביר לה כי   , יונטי היה תכליתי ,  מיהרה ליצור קשר לברר מה נשתנה לאחר הנתק שראתה את הסכום  הדס  
לשכנע    , השני פקיד  ת ה   , כימו להעיד כשיצטרכו שיס   עדי ראיה" " לתור אחרי  הראשון    , פקידים ת הוא הטיל עליה שני    , עם מולי   חשדות הרצח 

 . דבר שיטיל כתם אפל ביותר על כל עתידה   , חשוד בפלילים ור כי היא מסובכת עם  את לינ 

לבצע את    ביותר, היא החליטה שאין לה ברירה ועליה גע הנואש  דיוק בר הדס באותו זמן הייתה במצב כספי נואש, הצעתו של יונטי נפלה ב 
 .  לחלוטין ד, השוחד עיוור את עיניה  ו לא ראתה זמן רב מא ות א   כום ס נתן לה כמקדמה  התפקיד בשלימות, יונטי  

ואיך לומר.  היא תדרכה אותם מה    , היא מצאה אוזן קשבת   , חיים שלום -מולי דרו של  י ח החליטה לבדוק עם חבר , הדס  וצאים כשמחפשים מ 
   לנסות את מזלה.   עם תעודות אלו הלכה לחברתה 

לא נואשה היא  הדס  אך    , גיון י ה כל  טולות  נ אלו  חשדות    , בכאלו מעשים   לחשוד במולי   תה המומה מהחשד ההזוי, איך בכלל ניתן לינור היי 
ביקשה  היא    , ת הדבר לעומק היא הסכימה לבדוק א   , יבה לה הפעם לינור הקש ,  ולשמוע עוד צד   לדבר עם חברי חדרו של מולי   כנעה אותה ש 

   . עומק לחדרה כדי שאיש לא ידע שהיא חוקרת את הדבר ל ן את חברי החדר  מ מהדס שתז 

צליח לגבור על גיבור חייל  איך מולי שלא נודע כאמיץ לב במיוחד ה   , הגיוני   מהם הסבר   יש לא היה לא   , ות היא הציבה בפניהם שאלות קש 
, חברי החדר משכו את  חור א לפנים ומ לירות בו מ   אחרת לא היה יכול   , א כמה אם ל לעוד שותף    צריכים   רצח מורכב שלבצע    עוד מה    , כבנג'י 

ולא היה יום אחד שלא    מאד י  כנראה שהיו לו שותפים למעשה המתועב, הוא שנא את בנג'   , אין לנו מושג איך הוא עשה זאת   : ידיהם ואמרו 
עשה את הטובה הכי גדולה  ומי שיעשה זאת י ותר מהר  מה שי י  ' לא אחת שמצווה להרוג את בנג   נו הוא התבטא בפני   , קילל אותו בחדר 

י כל  ל ו אותו יוצא באמצע הלילה ב ינ רא   ח הרצ   מה עוד שבליל   , זמן אין ספק שעשה משהו לאנושות, כשאדם מדבר על כך כל כך הרבה  
וכיסה את עצמו בשמיכות עד   תו הוא נכנס למיט   , מבוהל כשהוא ו אותו רץ לחדר ינ רא לאחר מיכן ו את היריות נ שמע  אחרי זמן  , הסבר 

   כדי שיחשבו שהלילה לא טייל בחוץ.   , למעלה 

ר את  מי ששכ   , על ידי מישהו שמעוניין בכך   כים ר לבה אמר לה שהם משקרים והם מתוד   , עם כאלו עדויות לא ידעה איך להתמודד    לינור 
היא החליטה לבדוק את  ,  סרות בסיס ח לכן הם מוכנים להטיל עליו אשמות    , ליו א , יש להם כנראה שנאה אישית  דר חברי הח הדס שכר את  

איש לא נותן את לבו לבדוק האם יש להם    , ה בקרב הרבה מן החיילים ת י היא גילתה לחרדתה שהאשמות קונות שב   , יותר לעומק הנושא  
     . ך את חבל התליה סביב צוואר חיים שלום לכרו   , י הצליח במשימתו בסיס, יונט 

 *** 
 מות? איך מתמודד חיים שלום עם כל האש 

במוחו מה עליו    עברו   מחשבות עשרות  קרה אם יחליטו שהוא הרוצח,  , מה י מחשבות סיוט ובעתה לום מלא  כל אותו לילה שכב חיים ש 
   . ר צ שות ואיך יכין את עצמו לקראת כל מצב שעלול להיוו לע 

כל הסיפור לא נוגע אליו יותר  ש   מוצק מאדם בי יותר  י ל . אין א רק כך יוכל לשרוד   , שעליו לשחק אותה אדיש   לטה הח   יבל לקראת בקר ק 
ש, רק אם  הוא לא עשה כלום ולמה עליו לחשו ,  ריה ו ג ה קט גם הוא באות מלכל אחד, כפי שכולם לא חוששים שאולי הם יהיו אשמים,  

 רת החיים. את מסג ישאר אדיש יוכל להמשיך  

האכזרי  היו מבוהלים לגלות כי המוות    , כולם ים מ ש א   , איש עוד לא חיפש ריים שמים עדיין היו ט ר ה   , ביומיים הראשונים הצליח במשחק 
במחנה, הם לא הצליחו לקלוט מי מסוגל לעשות מעשה  תר ש ביו   החזק   דם הא כזר העז להרוג את  צח א רו   אל המחנה השמור ביותר,   הגיע 

 שש לעורו. ו בוהל וח הוא מ בצורה שלא עוררה חשד ש שיחות    חיים שלום אף הוא ניהל   , כזה ועל איזה רקע 



2 יד ג י המ רו פ מסס

התקרב  ברגע ש  , רבה   בהתרגשות   ת ר חיילים מדב קבוצת ראה    , כל לכיוון חדר האו   חדר עבודתו א מ צ י כש   , אך ביום השלישי הכל השתנה 
   . מועמדים שעלולים לבצע מעשה כה נועז כל שהן על כל מיני    נראה שלפתע יש חשדות   , מה דיברו   ל שישמע ע   צו לא ר נראה ש   , שתתקו ה 

,  כל מיני שמועות עברו בין החיילים   , מיהו הרוצח   , נראה שדיברו על הנושא החם   , הוא ראה עוד קבוצה מדברת בשקט   , כך היה בהמשך 
סקרניות  ה השאלות    קא , אבל אולי דוו נטול חשד   כך יראה   , ולשמוע מה הם מספרים ליו להתערב בין החיילים  חיים שלום לא ידע אם ע 

ברים  ישמע ד הוא הניח שבחדר האוכל    , בלי לספק את יצר סקרנותו   , וכל כת לחדר הא לל החליט  תעוררנה כל מיני דיבורים מיותרים, הוא  
 יותר ברורים. 

קולו  זה  " היה  צו לקבל פני חתן וכלה רו   , שיכם שאו שערים רא   -החתן הראשי הגיע " ל תינוק  תע ציוץ ש כשנכנס לחדר האוכל שמע לפ 
אנשים  קריאה זו הביאה למטר תגובות, חלקן נזפו ביואב שממהר להאשים  ,  הילדותי המרגיז של יואב מרמורשטיין שאהב לשחק ברגשותיו 

 את האשמות.    ו קא הצדיק דוו קם  פים מפשע וחל ח 

, גם הוא ידע שהאשמה  תזמן יואב שרצה למתוח את עצביו הרעועים   גה ו לעשות, הוא לא ידע שאת כל ההצ ה עלי חיים שלום לא ידע מ 
חסים  שדות בשל הי אבל יש כאלו שמעלים ח   . י ' מסוגל לגבור על בנג ש   " גיבור על " צטייר כ לת אחיזה במציאות, חיים שלום לא ה ו נט 

   . ת עד לעומק זא עת מי עשה את המעשה וצריכים לחקור  ע, אף פעם אי אפשר לד לי היו לו שותפים בפש או   , שהיו ידועים לכולם הרעועים  

חבריו  ל יואב    אמר   " שלו ב ביותר  הטו החבר  הוא ממש היה    , עבורו   ודאי היה רוצה שיהיה מי שיעשה זאת שלנו    מולי המתוק אין ספק ש " 
 . ובכך גרר גלי צחוק אדירים   מעושה   בתמימות 

מולי  כי    , מאד עבים  רמזים  כל  ר האו בחד פעם לפעם נשמעו  מ   , לא היה קל , המשחק  דו ג כנ ק  תת נש ל   כדי שלא   , ט לא להגיב י ל חיים שלום הח 
חשב    אותו יום נגדו, כל  כ   ה מתחממת ר י ו רמזו לו שהאו מירות  רכה. הא הוא מקדם זאת בב   , אם לא יזם זאת נהנה מאד מהרצח המתועב,  

השמועות הלא    י ישקיט את כל ם הוא יתערב בודא עתה, א   דאג לו עד ש   ב ו לסק אלוף חיים  זרת ה את ע בקש  האם ל   , מה עליו לעשות 
 מו. שנועדו להכתים את ש   אחריות ה 

  , במקום, מחשבותיו רצו קדימה לא היה    ו ראש וטים אבל  הוטל עליו לסיימו, הוא ישב על השרט ש   ט ק י רו פ על ה כל אותו יום ניסה לעבוד  
ויות שנעצרו ברגע שנכנס  היו כל מיני התלחש   תח באויר, סוג מ   , כשהגיע חש הערב חת  ו ר לא   תיד, כך ישב עד חשב את צעדיו ע ל   הוא ניסה 

באמצע הארוחה הגיעו שני חיילים לבושים כאנשי    הנה הרוצח" "   מה י ש אצבע מא   פיו ת כל י לו מופנ ר האוכל, בלי שידברו חש כאי לחד 
והשערות על    על בנג'י עתו  את ד ע  הם רצו לשמו )  1934תייסד בשנת  ה העיתון הצבאי  (   במחנה" "   לעיתון ביקשו לראיין אותו  הם    , עיתונות 

   . נסיבות רציחתו 

ת את המוסר  ד היא נוג   , ון גינוי בכל לש רציחה  , הוא הוקיע את ה ים שלהם י החליט לא לשחק ליד חיים שלום קלט את המסר העוקצני, הוא  
ת כל יצורי  א א שבר   רך יתב רא  ו ב ה רק    , יהיה מי שיהיה   , רשות ליטול חיי זולתו   , אין לאף אדם רציחה ן  ו ו ע חומרת  ב אין ספור נאמר    , היהודי 

למות, אין לאף אדם את הכוח ליטול את התפקיד    גיע זמנו הנפקד בה נפש  הם, רק לו יש את הזכות ליטול את  את חיי קוצב  ש   הוא זה   תבל 
             הזה לידו ומי שעושה מדעת עצמו הוא רוצח ועונשו בהתאם. 

 . כתבים על ידי אחד ה   נחקר   " ? פעם מחייבים אותך   רכים של האם הע   , אתה מדבר ממש כחייל דתי, אבל אתה כיום לא דתי " 

 תר. ו השיב בארשת רצינית בי   " תרתי כבעבר , אבל בנושאים הרציניים נו לא כפעם   שתנתי, אולי אני בנושאים הללו לא ה " 

אמיתית בה הוא    ום חש סוג של שחרור, הוא שחרר הצהרה חיים של   , לכל דבר   ונאים ת כעי   , רצינית   ת החיילים ישבו וכתבו את דבריו בארש 
נה אם הוא רשע או צדיק, אסור לאיש ליטול את החוק לידיו, רק בורא עולם מעניש את  מש לא    , וש וקיע רציחה של כל יצור אנ מגנה ומ 

 החוטא. הצהרה זו צריכה להוריד מעליו כל חשד. 

בעבר היו    , ירה הייתה עכורה למדי האו ,  ע לה מטוב עד ר מי   הם לא החליפו עמו   , אליו   חדרו   כשהלך לנוח ראה את היחס של חברי   בחדרו   אך 
חש  ב את החדר. חיים שלום  זו ם רומזים לו לע ראה היה עליהם שה אבל עתה נ   , א תמיד ידידותיים אבל הוא נחשב כחבר חדר דיבורים ל 

יראה    , מחיר   רפות, אם ינסה בכל לחש לו לה , אבל חוש פנימי  ת יו יל ו פתוח בשיחה על אודות החשדות האו הוא היה רוצה ל   , בנוח א  מאד ל 
 . הפלילו גש כזה שיכול ל הוא לא צריך להפגין ר   , בכך שיש לו ממה לפחד 

א פתח את  הו   היה מוכר לו. לא  היד  כתב    , כתוב בצפיפות רבה   מכתב מצא    הוא   , את התיבה   בדק כדרכו   דה שלו חדר העבו הלך ל ש למחרת כ 
 ד. הפתק ושערו עמד מרוב פח 

 מטרתי.   י ות מי אני ומה לתה   בלי   , ברצינות הדברים שלי  את  קח    , למולי היקר " 
אני    , ולבי שותת דם   רוכה כותב לך אדם שקצת מכיר את הדברים מקרוב, אני יודע את כל מערכת הסבל שאתה עובר תקופה א 

הם  שעשית, בשל זה    המוצלח שידוך  בהצלחותיך הנדירות וב   מקנאים ש   ישנם כאלו   , רבה ת  ך באכזריו נוהגים כלפי יש ש יודע ש 
 .  בכל מה שאתה עושה   יכשל די שת העולם כ כל  הופכים את  

שיש  בדוק  , יש לי מידע  בכסף רב ואפילו    דרך בכל    ישנם כאלו שמנסים להטיל עליך חשד אך    , הנורא   רצח ב אין לי ספק שאין לך יד  
יק את  ך תס י שארוסת ד כ ... קר י ובע הצבאי  ך  כדי לעצור את קידומ   , להטילם עליך ו   שור את כל החשדות יותר מיד אחת שמנסה לק 

 וב את השידוך.  ותעז   סקנות המ 
יתכן    , עשה כן ת , אין לך כעת ברירה אלא לעזוב את המחנה עד יעבור זעם, אם לא  מיום ליום   לדעתי מצבך יהיה מסובך יותר ויותר 

  רי חדרך ב ה שמנסים לערב את ח ר ו לי ידיעה בר בושות גדולות, יש מה שיגרום לך ל  , מעצר  צא כנגדך צו יו חרתיים ו ד מחר מ שע 
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אין לי ספק שחברך הטוב יונטי  בחדר האוכל להדס מויאל,    את ז הוא פלט    , קיבלתי את המידע מאחד מחברי חדרך   , שיעידו כנגדך 
ך  ת רוס ביא את א תהיה לרעתך, מה שי הכללית  ירה  ו במגמה שהאו   , הצליח לשחד את אותה הדס שתעורר בשקט חשדות עליך 

 . עבורה להיות מאורסת לבחור שמסוגל לרצוח מתנגדים היה חרפה  ת   זו   , השידוך לעזוב את  
ל לך הצלחה בכל  ח מא   , ת המחנה זמנית עד שהנושא יתבהר אני מקוה שאתה לוקח את אזהרתי במלוא תשומת הלב ונוטש א 

 . פלוני אלמוני שכרגע אינו יכול להציג את זהותו המלאה   " דרך שתנקוט 
ידי שונא    זה) או אולי דווקא על כ   , הוא לא ידע אם נכתב על ידי ידיד (אם יש לתת אמון במכתב הזה אם    , ארוכות התלבט   שלום   חיים 

את אלו שרוצים להטיל את    יק ד בכך יגבר בו האמון, אבל אם יברח יצ   , שאינו מפחד מאיש לכולם  אם ישאר במחנה יראה    שמעוניין שיברח, 
 האשמה עליו.  

 פשע. שהוא חף מ כדי להוכיח לכולם    , ר רוח גין קו הוא חייב להפ   , לאחר מחשבות רבות החליט שהוא מתעלם מהמכתב 

, הוא לא הגיב לעקיצות  חישות להחזיק מעמד במשחקו, הוא המשיך את סדר יומו כאילו לא קרה כלום, למרות כל הל יומיים הצליח  
, אין  נמכנה ו להבות ת אם לא יגיב ה   , לאורך זמן   משך ת א יוכל לה ל , סבור היה שהסיפור  ותו פ הראות לכולם את ח הרבות, הוא רצה ל 

 מחלוקת בלי שני צדדים. 

כל העת    ת חש ו , יד נעלמה ב לרגע   לשקוט ה  ר וי או מי שלא נותן ל יש    , ומיים הבין שהסיפור לא פשוט בכלל, הפתק המזהיר צדק אחר י אבל ל 
 מסדר היום.    ת ד ר לסיפור ל   ת תנ ו ולא נ בקדירה  

  אדם ינים לשהות בחדר עם  ב את החדר, הם אינם מעוני ו לעז חד משמעית  הם ביקשו ממנו    , יות ת יט בש   גם חברי חדרו החלו להציק לו 
,  להם את עמדתו, אטמו אוזנם משמוע   ניסה להסביר ש . כ עד שלא תוסר חרפת האישום מעליו   , מאד לחייהם   הוא גם מסוכן חשוד ברצח,  ש 

 . בשפל המדרגה נחות  יצור  וש  רמו לו לח הם ג   , הכאיבו את לבו הקשים  . הכינויים  , מאפיונר רוצח מחסל סדרתי   , הם כינו אותו בשמות גנאי 

כדי    , קבל עם ועדה אמת)  נת  ו (מכ   פוליגרף" "   על ידי   להיבדק   וא מוכן ה הוא טען שנעשה לו עוול משמע,    ונן בפני אל"מ מ. הוא ניגש להתל 
מחנה עקב  ה את  זוב  שכבר זמן רב סבור הוא שעליו לע גלויות  ד המרושע אמר לו  אבל המפק אות לכולם כי אין לו יד בכל הפשע הנורא.  להר 

עונש  לם מה ובכך לפטור את כו   מהצבא   חרר ת ש , הוא מאד ישמח לעזור לו לה עטה צויה על דרך ההמ , אישיותו אינה ר תלונות רבות עליו 
   . תו ו בנוכח הקשה שחשים  

אף    בטוחים שיש לו יד גדולה בסיפור,   רבים נשמתו, הוא ראה איך האשמה תופסת יותר ויותר מקום,  חיים שלום היה שבור עד לעמקי  
או  , גם אין לו קשרים עם פושעים  רק אדם ישר יכול לנהוג כך   , בר אירע ד דר יומו כאילו לא  איך זה שהוא ממשיך את ס   , אחד לא שואל 

ך  מצר   , הרבה אומץ לב ל יא פעולה כזו צריכים גם  להוצ , אי אפשר לחסל אדם חזק ומסוכן כבנג'י בלי קשרים כאלו, כדי לנסות  סלים ח מ 
אנשים    , אפילו תהיינה חסרות בסיס   , ות הטיל חשד ברגע שיש כמה שמנסים ל   , , אבל כך דרכם של אנשים ו אצל   גדולות ת  שאינו מצוי בכמויו 

ם יש איזו ממשות בהטחת אשמות  א ה   , הם גם לא מנסים לחשוב בהיגיון   , לשמוע צד שני   להטות אליו אוזן סים  מנ   לא   הם   , נתפסים לזה 
 . חסרות בסיס 

ז לברוח מהמחנה  הוא לא הע   , בצבא בכיר  כאלוף  פמיה שיכהן  שבאס בחלומות    עדיין דבק   , ת המזבח ניסה להיאחז בקרנו   אבל חיים שלום 
ה צל  א רות שלא ר מ ב יותר לגמר. ל קרו עצמו שהוא כבר  ם את  , כל יום שעבר ניסה לנח שמא בזה יאונה לו כל רע   , ר ב ו ע ש   כל הקשיים   ם ע 

 ומשתכנעים שהוא נקי מכל חשד.  סובבים רואים את חוזק רוחו  ניסה להרגיע את עצמו שה   , של תקוה 

רקים את כלי מיטתו  ו וז טתו  כים את מי או שהיו הופ גדיו על הארץ ומלכלכים אותם,  היו משליכים את ב הם    , כל העת ציקו לו  ה חברי חדרו  
והמשיך    הוא סידר את בגדיו את מיטתו   , אותות שבירה כל  הוא לא הראה    , כפרד חיים שלום היה עקשן    אבל   , שיעזוב את חדרם   כדי לחוץ  

חקים למשבתו בראשם היה יואב מרמורשטיין  ו וטענו לחפותו, אחרים היו צו פליאה לעוז רוח , היו שהביעו  ייו כאילו לא אירע דבר בשגרת ח 
 . בו פנימה חש שנאה עזה לחוזקה של חיים שלום שממאן להישבר ט לא קטן, בל יס שהיה סד 

 *** 
 עליה לא חשב שתגיע. יעה המכה הכואבת ביותר  עד שהג 

  ת המכתב היה כתוב רטוב כולו מדמעו   ידה של לינור.   ב ילה את כת פתח את המכתב ג מצא בתיבה האישית שלו מכתב כש חד הימים  בא 
 . הברור כתב ידה  מ   חלק שטשטשו  

 באופן אישי.  בשיחה  במכתב ולא  ה  שנעש בפרט    , אני מבקשת סליחה על הצעד הלא שגרתי שאני נוקטת " 
 .  דעתי ו כדי להודיע לך את ה עמך  להיפגש  והעוז  אך לצערי אין לי את הכוחות  

, כל אימת שרציתי  ת החיים ו ס י בתפ   לא דומים זה לזה ם ש קוטביים בין שני בני אד   ין א שו האם יש טעם לני   , בעצמי הרבה זמן שקלתי  
  פקפק בנכונות ההחלטה, כל כך הרבה זמן שאנו מאורסים לא מתאים ל רי  אח לתומי ש להגיע להחלטה לא הייתי מסוגלת, חשבתי  

בתחום  ועב ביותר שהתרחש  למעשה מת   שלך   ל קשר ישיר או עקיף שמועות ע   ות אבל בעקבות האירוע האחרון בו מתרב 
יש  אכן  שג אם  אני חשה שיש גבול עד כמה עלי לוותר, אין לי מו   , , שמועות אלו צורבות את לבי לא הרחק ממקום מגוריך   , המחנה 

אבל עצם זה שכל כך הרבה משוחחים עליך ורואים בך    , אישיות שלך מה שזה ממש לא מתאים ל אני מסכי ד בזה או לא,  לך י 
אני מבקשת שלא תכעס עלי על  !!!  ארוסה של רוצח   ? איך אראה בעולם י להרגיש גרוע עם כל הקשר,  ל   גורם   " פוטנציאלי אשם  " 

 החלטתי לעזוב את הקשר. 
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ני חשה שאין יותר טעם להיות  אך הפעם, א אולי בכל זאת,  ההחלטה הייתה צריכה להגיע לפני זמן רב, אבל כל פעם חשבתי  
  אני מאחלת לך שתצליח   . קט בעמדה זו אתה היית נו   פך אף י שאם היה הה   אני בטוחה בק בו. ד   ארוסה לאדם שכתם כה גדול 

 שתמצא אותה בזמן הקרוב.   ח מאד אשמ זוג אחרת,  למצוא בת  
 כי אין לזה כל סיכוי. תי.  שאשנה את החלט את צעדי ואל תנסה ליצור איתי קשר כדי    שתבין   ת אני מבקש 

אבל הוא הכיר את    , נגדו היה חושב שזה חלק ממסע הלחצים שמפעילים    את כתב ידה   לא שהכיר . אם  במקום השם לינור היה קשקוש 
 אולי תחת לחץ אבל זהו כתב ידה.   , היטב, לא היה לו ספק שהיא כתבה זאת כתב ידה  

זה הראה עד כמה    , בר השידוך, לא היה רוצה שהשידוך ייעזב בעקבות החשדות המכה הייתה קשה ביותר, למרות כל הלבטים והספקות בד 
זה    , עמו את העניין סה אפילו לבדוק  מדת לצידו היא לא מנ ולא נע דת את האמון בו  מאב   מאורסת לו זו ש ילו  פ בכל מקום, אם א   שזה חלחל 

קשור אותו  חקירה משטרתית שתנסה ל לבסוף    יע אם תג ה   , נים בחפותו, אין לו מושג מה יהיה בעתיד שמאמי   הרבה אומר שאין כנראה  
כול  , הוא י יים ת ס לה   עומד ראה  שזמנו כנ האחרון מראה    פתק אבל ה   ) ים (כפי שתמיד קורה מבוסס   לא או שהכל יגמר רק בחשדות    , צח לר 

 דרגה אחרי כאלו חשדות. ב   ם ו על קיד   לחלום 

 תורי ולנסות לחפש מקום אחר להמשך חייו. אולי באמת עליו לאמץ את עמדת המודיע המס   , מה אם כן יש לו לעשות בצבא 

 סתורי. , יום לאחר מיכן קיבל מכתב נוסף מאותו מודיע מ כאילו קרא אותו מודיע מסתורי את מחשבותיו 

לדעתי עשית טעות  לא רציתי להלחיץ אותך כדי שלא תפרש את כוונתי לרעה.  לך מכתב,  י היקר רוב שלומות. אני שב לכתוב  למול 
  , לא הרווחת נקודות לטובה, בגלל שישנם מספר אנשים שחברו להזרים חשדות לעברך   , יתר על המידה   גדולה בזה שהשתהית 

 .  ) להתלונן כדי שאוכל    ל הן אינן מבוססות אב שונות  רות  יש לי השע (   להסיט את החשדות מהרוצח האמיתי ניינים  הם מעו 
אני לא יכול לפרט אותן שבקרוב ממש תבוא  יש לי ידיעות ש   , עד שהמצב יהיה בלתי הפיך   , ל שתשתהה תכביד את מצבך ככ 

מעורבות אישית  כביכול  שיש לך    , היא תחקור אותך על חשדות כבדים שמצטברים כנגדך   , לעצור אותך כדי  צבאית  המשטרה ה 
             רחק מכאן. ה   ח עוד היום את המחנה ולברו   יך לעזוב , על תוכנית הרציחה   ית י בטוו 

כדי שתוכל לברוח מחוץ  שטח קטן    , בצד צפון ליד הדואר   , מאחורי המחנה הכשרתי    , ני סימן רצי לך    תן א   , כדי שתאמין בכנות מעשי 
  , ישנה מכונית צבאית  רך  עבו   החבאתי   שם מ , לא הרחק  בלי שאיש יבחין בכך   תוכל לצאת בשלום   ך כ   , כתי קטע מהגדר חת   , למחנה 

אני    כמה שיותר רחוק מכאן, סע    , סיעה ק לשעתיים נ יק דל יש לה מספ   , עדיין מתפקדת טוב המכונית    , אתי אותה בין השיחים החב 
  , לפנות בקר   -5  ה בשע   תוכל להתקשר אלי   , בשעות הבקר המוקדמות   דרכו לדבר    יומיים אחת ל שיש לי יכולת    טלפון   מס' מציין לך  

כדי  חולה בשפעת קשה והלכת לקרובי משפחה    תאמר שהיית ,  רגע תחזור י , אם האוירה ת חויות ת אני אעדכן אותך בהתפ 
     . " לרצח   ות ד ל חש חבוש בש   עלמות מהצבא תהיה קטנה בהרבה מאשר להיות י ודדות מול ה תאושש, ההתמ לה 

  , כאלו שהעידו על תבוסה מוחלטת, הפעם כבר לא התנגד   קרא את המכתב הזו מספר פעמים, אם בעבר התנגד למחשבות   חיים שלום 
שערך כשלו, נראה  סיונות  י היו בעדו, מספר נ   גדולים שתמיד ר עם החברים ה , הוא לא מצליח ליצור קש לוטה בערפל   ו עתיד הוא חש ש 

הוא מעוניין    , לא נחה דעתו ועדיין    נור לפרק את הקשר ביניהם הוא גרם ללי   , יש מישהו שדואג להכפיש את שמו   , מזהיר   שכעת מצבו אינו 
 צח. ם רבות כרו ואולי לגרום לו לשבת בכלא שני להרוס את שמו לחלוטין  

, אותו כותב הפתק לא נתן  שעות הקשות ב   הוא חייב מישהו שישתף עמו פעולה   ? יברח שאלה לאן  ה   , זוב את המקום לע אין לו ברירה אלא  
   נבונה.   ק י מספ שאינה  דרך  זו    , לו שום כיוון לאן לברוח 

מד  ו הוא ל   , אברך כמשמעו   נעשה ש   עד   מאד ו  עיד האחרונות התחזק    חמש שנים ב   , בתו ו ת אולי הוא בורח לעידו דיסנביץ? הוא ידע את כ 
, אבל נפרדה דרכם  היו חברים טובים הם  פעם    , רו א וו יסכים לתת לו מקלט כשהוא נרדף על צ אולי    , הש"ס בתוך  יתו  י וכל הוו ברק    בכולל בבני 

 באצ"ל.   מו מקו   יקח את יו ול ר תחת הגון בעת שניצל את הלימודים שלו איתו כדי לחתו   לא נהג בו כחבר לפני זמן רב, חיים שלום  

יסו אותו למחבוש, מצבו יהיה  אם ישתהה עוד יום או יומיים יעצרו אותו ויכנ   , בעור תחתיו ה ל מתחיל אבל חיים שלום הרגיש שהקרקע  
 אין לו מה להפסיד אולי ירוויח.   לילה גרוע יותר, עליו לשאת את ידיו ואת רגליו עוד ה 

צורה  ב חתך את הגדר  , הוא  ני אכן הכשיר את הקרקע לבריחה למו ניח פתק א שלום את המחנה, אותו מ מאוחרת עזב חיים    עת לילה בש 
גם    , רק מי שידע על החיתוך יכול היה להבחין בה   , מאד אמנותית   ענפים בצורה על ידי  ווה  וא הוס יש לא היה מבחין בחיתוך, ה א   , מאד חכמה 

 ן.  לא ברגע הראשו 

הוא    , ות חיפוש ותה לאחר כמה דק חיים שלום שידע אודותיה מצא א רק    , תרת היטב אף היא הייתה מוס   , המתינה לו   המכונית שהוסתרה 
הירח מכוסה    , היה אפלולי   הלילה   , לנסיעה   ה כשיר הייתה    ד ו ת שנראתה בלה וזקנה ע למרו   , התניע אותה ויצא לדרך   הניח את חפציו בפנים 

רמז מלמעלה להמשיך    ו תנים ל נו   לו כאי , חיים שלום חש  ילה לברוח מאותו ל   לא היה לילה טוב   , חושך שרר לאורך הדרך   , ה בעבים הי 
     מקום להתחבא עד יעבור זעם. קווה שעד אז ימצא  בת   , ים שלושה ליומי ון  במז הוא הצטייד    בנסיעה הזו, 

   בטובתו?? הוא  רוצה  אכן  האם    , ת הכותב המסתורי , ומה כוונ עתו ר תו או ל ב ו ם הנסיעה הזו היא לט השאלה הגדולה הא 
 :היא ן יוליהגלת בה לקמרש לה ההחדש תתובהכ

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
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{ אז נדברו }
   531גליון מספר:  | " ויאמר הנני" לסדר: | תשפ"ב ויראפרשת 

 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,התפוצה במייל

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

 

ניתן  לקבל את הגיליון   
בשירות פקס באמצעות 

 שיחת טלפון:

 

 

וצה שעוד אנשים יקראו, ר
 כמוך, את העלון?

 קדימה!

זה זמן להצטרף לשותפות 
 בהו"ק להחזקת העלון..

ותהפוך שותף קבוע 
 בזכויות החזקת העלון!

להשתתפות בהוצאות 

 הגליון:

 :  בנק פאגיבבנק

 182  סניף

 747815חשבון 

 : "נדרים פלוס"באשראי  

 654321-0799: בטלפון 

 חיפה 15פולק, גאולה : בדואר

  תודה מראש!!!

 

 

 ישמעאל נמצא במשבר... אומרים עליו שהוא פרא אדם...
 יום אחד מתקשר אלי בחור... הוא רוצה להתייעץ איתי... הוא במשבר... איך קוראים לך??

עאל התקשר אלי... והוא התחיל לשפוך את הלב... אל תשאל: דבר ראשון ישמעאל!!! כן... לא פחות ולא יותר ישמ
אני הבן של השפחה... עוד לפני שנולדתי... כבר הודיעו לאמא שלי מראש שאני הולך להיות פרא אדם!!! זה תואר 

ני... שעוד ניתן לי לפני שנולדתי... כל מקום שאני הולך אז עושה סקנדל... בלגן... כולם מחפשים להתפטר ממ
ועכשיו בכלל!! נפלה עלי צרה צרורה... נולד לי אח... וכולם כ"כ מתרגשים ממנו... כולם מצביעים עליו ואומרים 
שהוא הממשיך של אבא... כי ביצחק יקרא לך זרע... ומאז שהוא נולד אז בכלל הייחס אלי הופלה לרעה... יום אחד 

מתגלגל ברחובות... ואני מאוד מאוד שבור מזה... אני מאוד  אבא שלי גירש אותי ואת אמא שלי מהבית... ומאז אני
 מקנא ומתוסכל... אני מרגיש סוג ב'... מרגיש דחוי... מה עושים???

אמרתי לו: צר לי!!! אין לי מה לענות לך!!! אתה צודק!! אתה באמת דחוי!! אתה באמת סוג ב'!! אתה באמת פרא 
עשה שכתוב בתורה בפירוש שאתה פרא אדם ואתה באמת סוג ב'... זה אדם!! אין!!! אין לי איך לעזור לך... מה א

מה שיש... הנער פרץ בבכי קורע לב וניתק את השיחה...  אז זהו!! למי שדמעות כעת זולגות מעיניו והוא מצטרף 
לבכי של ישמעאל שמהעבר השני של הטלפון... אני רוצה להרגיע אתכם שלא היה ולא נברא!! ישמעאל מעולם 

תקשר אלי!! ואתה יודע למה הוא לא התקשר אלי?? כי זה אף פעם לא הפריע לו... אף פעם לא היה לו רע לא ה
(חוץ מענייני כספים שחבל לו עם זה שהוא פרא אדם... הוא דווקא נהנה מזה מאוד... הוא גם בכלל לא מקנא ביצחק 

יודע למה?? כי הוא באמת סוג ב'!! תזכור כלל אף פעם לא הפריע לו שהוא סוג ב'... אתה  שיצחק היורש ולא הוא...)
ברזל: סוג ב' אף פעם לא מרגיש נחיתי בזה שהוא סוג ב'... למה?? כי זה מה שהוא!!!! מי מתוסכל?? מי שהוא סוג 
א' וחושב שהוא סוג ב'... הוא מתוסכל... פרא אדם לא מתוסכל מזה שהוא פרא אדם בדיוק כמו שעורב מהצבע 

הוא... לישמעאל אני לא יכול לעזור... לא רק בגלל שאין לי מה לענות לו.. .אלא בגלל שהוא לא שלו... כי זה מה ש
 בפרשה... טוב לו לבוסס בבוץ של עצמו... 

אבל מי הבעיה הגדולה?? הבעיה הגדולה זה יצחק!!! יצחק שהוא כן סוג א' א' א'... הוא הוא החתן הגדול שכולם  
דול שאברהם עשה... הכל סביבו.. כל גדולי הדור הגיעו לכבוד היגמל את מסתובבים סביבו... כל המשתה הג

יצחק... למרבה האבסורד דווקא יצחק הזה מרגיש קטן!!! המדרש אומר שהעריסה הראשונה בהיסטוריה היתה 
בבית של אברהם... כלומר: התינוק הראשון בהיסטוריה היה יצחק... עד יצחק כל תינוק שנולד זה היה נראה כמו 
חתול... תוך כמה שעות הוא כבר הולך על הרגלים ועד השחרור מהבית חולים הוא כבר כמו ישיבוחר... (הוא כבר 
יוצא משם עם טרמפים..) אבל יצחק היה התינוק הראשון!!! הוא היה תינוק אמיתי... הוא התפתח לאט לאט... הוא 

ר תופעה שכזו... כולם יודעים שתינוק גדל היה יצור מאוד מוזר ולא שגרתי... תחשוב: העולם עדיין לא הכי
במהירות ונהיה כבר בחור ואילו דווקא יצחק יצור זעיר... מסתובב ומתפתח לאט לאט... זה ממש מצחיק... מעורר 

  (זה לא כמו היום שאנחנו יודעים שככה זה התהליך... כולם הסתכלו עליו כמו איזה פיגור התפתחותי)גיחוך... 
וקא יצחק אבינו!!! דווקא הוא נבחר להיות התינוק הראשון בהיסטוריה... דווקא הסוג א' א'... זה כן... לא לחינם דו

שכולם מסתובבים סביבו... זה שהולך להיות הממשיך של אברהם אבינו... דווקא הוא מרגיש קטן קטן... דווקא 
 הוא בסיכון משמעותי להרגיש סוג ב'...

ורד הזה שדווקא החתן הראשי... יצחק שבו יקרא לזה זרע... דווקא למה?? למה ככה הקב"ה עשה?? למה האבס
  התשובה היא:הוא כזה קטן...? 

בכישורים  ודווקא לאבממדים שלו...  דווקא לאזה חלק מהעיסקת חבילה של יהודי!!! יהודי הוא שותף לה' 
בך לי!!! תהיה כנוע לי... תהיה תנה בני ל-ב בהכנעה שלו!!ובמוצלחות או בציניות העסיסית שלו... אלא אדרבה... 

כלי שנמצא במקום של מקבל מאבא שבשמים... כן... בשביל להיות סוג א' באמת צריך לפעמים להיות דווקא 
(זו הסיבה שעם ישראל בשביל במקום השברירי והפחות עוצמתי... דווקא במקום הלא זחוח... הלא כ"כ מהר מצחק... 

את כור הברזל בשביל להיות כנועים בעצם... כן... בשביל להגיע לסוג א' של עם הנבחר, להיות עם הנבחר היו צריכים לעבור 
 היה צריך להיות לפני כן בעמדה הנחותה של עבדים ואכמ"ל...)

וזה אתה!!! אתה שמרגיש לפעמים כזה קטן ולא שווה... כן... למרבה האבסורד דווקא אתה שמסתכל מבועת על 
י הזה... מלך הכיתה הזה שדבריו נשמעים ויודע לעמוד על שלו... ואתה מצטנף החבר שלך החזק הזה!! העוצמת

לך בפינה ומרגיש פחות רצוי... קח בחשבון שאתה פה החתן!!!! את הרבש"ע לא מעניין הבדיחות של החברה... הוא 
ביותר...  יתברך גם לא מתרגש מהמעמד החברתי של מישהו... הרבש"ע רוצה מישהו שיעמוד מולו בצורה הנכונה

במקום כנוע ומקבל וזה אתה!!! אל תקח ללב שאתה לפעמים מרגיש קטן... זה חלק בלתי נפרד מהעיסקה... אתה 
נמצא בחברה טובה... אתה מצטרף לרשימה של הלבנה המתמעטת... ושל יעקב הוא הקטן... ודוד הוא הקטן... 

... ובמקביל תישא ראש... אל תהיה קטן בעיניך... וכנסת ישראל הנמשלת ליונה... תדע להעריך את התכונה הזו!! ו
אל תתבלבל מאחיזת עיניים!!! המדרש מספר שביום הגמל את יצחק הגיע עוג!!! ועוג פגש את יצחק... תחשוב 
איזה פגישת פסגה... הענק הכי גדול מול הזאטוט הכי קטן... כתוב בחז"ל שעוג גיחך על יצחק... אבל לא נראה 

 צחק במקרה הטוב הפטיר: ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו...   שיצחק לקח ללב. י
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 (המשך מהטור הימני)

אה... ככה?? לא ידענו... סליחה אברהם... סליחה שרה... סליחה שחשדנו בכם... לא ידענו שישמעאל רצה להרוג 
את יצחק!!! פשוט עוברי אורח העידו שישמעאל רק רצה להראות ליצחק איזה סרטון קקקורע מהסמארטפון 

י על זה לזרוק ילד חולה מהבית?? אבל כעת זה נשמע אחרת לגמרי... כשאתה שומע שלו... ולכן יצא הקצף... וכ
את הסיפור האמיתי אתה לא מבין איך אברהם ושרה החזיקו מעמד עד הבוקר... אני הייתי מעיר את הגר 

 וישמעאל באמצע הלילה וזורק אותם על טיל... שה' ישמור. נס שזרקתם אותם מהבית....

ו שכשיש שני פירושים ברש"י זה לא תמיד בהכרח שני פירושים שונים לגמרי... לפעמים זה  אז זהו!!! שמקובלננ
 מסביר את הפירוש השני!!! ---פירוש אחד ש

הסיפור האמיתי היה (לכה"פ לחד שיטה) שישמעאל החזיק מכשיר לא חסום והוא רצה להחטיא את יצחק 
שרה ההורים להחליט איך אנחנו מגיבים על כזו פרשיה... הקטן בעבודה זרה וגילוי עריות... מכאן ואילך תן לנו 

אם ישמעאל היה מנסה להרוג את יצחק הייתם מבינים אותי למה התפרצתי בכזו פאניקה  אמנו טוענת בתוקף:
זה משהו שעולה לי ודרשתי לגרש את הילד ואת אמא... אז תדעו לכם שאצלי היידישקייט של יצחק... 

יגיע ויבשר לי שיצחק (כאילו) לא עמד בניסיון של העקדה ולכן הוא נשאר בחיים... אם מלאך המוות  בחיים!!!!
אם ככה. אפשר להוציא הבהרה  חיים ומוות!!!אצלי העתיד הרוחני של יצחק זה  ותמת שרה!!!!באותו רגע 

לתקשורת שישמעאל רצה להרוג את הבן יחיד שלי... זו האמת האמיתית! כי בשבילי אם ישמעאל רצה 
 טיא את הבן שלי זה להרוג אותו ואותילהח

איך להתנהל ולהתנהג מול מפגעים רוחניים המשכימים  את המסר הזה שרה אמנו מנחילה לנו לדורות...
לפתחנו... האם להתנהג באיפוק או באפס סבלנות?? איך להתנהל מול חבר שמקרר את היידישקייט שלי? כל 

 ייט תופסת לך בחיים!!! ועל פי זה צריך לנהוג... זה אתה תחליט!!! אתה תחליט עד כמה היידישק
--- 

אני מכיר באופן אישי יהודי שהוא יחסית מודרני... טיפוס מאוד פתוח... מאוד מאוד רחוק מלהיקרא פאנאט... 
(בידיעתם ויום אחד הילד שלו הלך לבני דודים שהם עוד יותר מודרניים ושם הוא הסתכן במעידה רוחנית חמורה 

קרה לבן שלו אצל הבני דודים!!! הוא כ"כ  שכמעטברגע שנודע לאותו יהודי מה  ובחוסר אחריות מצידם...) של המשפחה
רתח מזעם על החוסר האחריות מצידם... שהוא קם בבת אחת וניתק איתם קשר הרמטי!!! והוא גרם בזה 

 לפירוק וניתוק כל מערכת הייחסים שלו עם המשפחה המורחבת!!! 
יסיתי להסביר לו שזה לא לעניין לשבור את כל הכלים ולנתק קשר... אבל לא היה עם מי לדבר... ניסיתי לגשר... נ

זה המשפט היחיד שהוא אמר!!! הוא חזר על המשפט הזה  רצו להרוג לי את הילד!!!הבן אדם רתח מזעם ואמר: 
שגם אני בשלב מסוים קלטתי: ... עד רצו להרוג לי את הילד... רצו להרוג לי את הילדפעם ועוד פעם ועוד פעם.. 

... לך תנסה להרגיע בן אדם רצו להרוג לו את הילדמה תעשה עם בן אדם ש רצו להרוג לו את הילד!!!הההלו... 
... לך תסביר לו שזה לא היה רציני... רק בצחוק... לך תסביר לו בשכל קר שלא שרצו להרוג לו את הילדש... ש... 

 ולהמשיך עסקים כרגיל... תנסה! צריך לקחת ללב וצריך לסלוח להם

יצאתי בהתפעלות מאותו יהודי... הוא לא סתם התפרץ ושבר כלים בחמתו... הוא פשוט הבין עניין!!! כי אני מכיר 
אותו באופן אישי... הוא לא קנאי... הוא ממש לא פאנאט... אבל הוא כן קרא את המפה!!! והוא הפנים שברגע 

נקודה!!! עכשיו בינינו: לגופו של  רצו להרוג לו את הילד!!בסיכון מבחינתו שהיידישקייט של הבן שלו היתה 
העניין... להגיד לך שזה נכון מה שהוא עשה?? האם זה נכון לנתק קשרים ולפרק קשרי משפחה?? לא יודע...  

שהיו בסיפור שהם לא רלוונטים  (בגלל כל מיני פרטים מורכבים נוספים (במאמר המוסגר: בלי כל קשר הסיפור הזה הוא לא מודל לחיקוי

יתכן שלא!!! אבל זה לא קשור פה לנכון ולא נכון... זה עניין של כל אחד ואחד מאיתנו איך הוא מחליט  בשבילנו...)
"רצו להרוג לי לקחת את היידישקייט שלו ללב... אותו אחד לקח את המעידה הרוחנית של הבן שלו ברמה של 

וא ראה את זה... אי אפשר לדון אותו שהוא ניתק קשר... כי רצו להרוג לו את אחרי שכך ה את הילד" נקודה!!!
(ושוב אני חוזר ומבהיר במאמר המוסגר... אל תבא ותספר לי שנתקת קשר עם המשפחה בגלל הסיפור הזה... הילד... תעשה משהו...  

  א...)כי... הסיפור שם היה הרבה יותר מורכב... כך שאת הסיפור הזה תקח כמדגם בעלמ
 --- 

כבר נכתב כאן לא פעם ולא פעמיים שבתקופות הבוערות של הקורונה הוכח שברגע שבן אדם חושש על החיים 
שלו הוא מתנהג בדפוס התנהגות אחר ולא באים אליו בטענות... פתאום כל מיני אנשים נחמדים ואדיבים שעד 

ואפילו לצעוק על אדם שהולך בלי מסיכה  כה לא הרגו זבוב... פתאום הם למדו לדבר!  למדו להתעצבן בקול
זה יפה לצעוק ולבזות בן  נו... ואני שואל אותך:ומסכן אותם בקורונה... (זוכר את זה... או שהספקת לשכוח??) 

 אדם שנעבאך יש לו חום והוא חולה קורונה והוא החליט לבקר בבית הכנסת עם מסיכה?
תחיל ממקום אחר!! זה מתחיל מהאיום של הקורונה... אם מה התשובה?? זה לא קשור ליפה ולא יפה... זה מ

כעת בשלב זה אנחנו חוששים מהקורונה ברמות הזויות של "כי אמרו כולנו מתים..." אז אדם שאמור להיות 
בבידוד... אם הוא הגיע לבית הכנסת... שלא יתפלא אם אנחנו נתפרץ עליו בצעקות ואנחנו נהיה צודקים!! זה 

שרה אמנו!! האם זה לעניין לקחת ילד שרק רצה להחטיא את הבן שלה ולזרוק אותו ללא בדיוק הסיפור עם 
רחם מהבית עם חום...??  מה התשובה?? תלוי!!! תלוי איפה אני מעמיד את היידישקייט שלי... אם 

 היידישקייט שלנו עולה לנו בחיים... אז מה אתה רוצה... רצו להרוג לה את הילד.. 
--- 

ובה על רשימה ארוכה של שאלות איך להתמודד מול כל מיני פגעי טכנולוגיה שאנחנו מתחככים איתם כאן טמונה התש
במשפחה המורחבת/מה לעשות עם חבר שאני מרגיש שמוריד אותי רוחנית/ על כאלו שאלות אי אפשר לענות תשובה 

זה תמיד נכון... וממילא כל מקרה להפעיל היגיון!!!  חותכת!! אתה יודע למה?? כי... כי דבר ראשון: בכל דבר צריך
לגופו... דבר שני: התשובה מתחילה ממך!! אתה אמור להחליט איפה אני מעמיד את היידישקייט שלי... עד כמה 
זה עולה לי בחיים!!! אם זה עולה לי בחיים אז מותר לי להתנהג כמו אדם שמאיימים על החיים שלו ו... ויבינו 

ינים?? את מי שמשתולל בלי קשר... את מי שמשתולל כי כתוב לו על הגב אותי!!! אתה יודע את מי לא מב
שהוא צריך להיות פאנאט... אבל חבר שלי שדיבר כמו חיה פצועה וכמו שרה אמנו בשעתו... אף אחד לא יכל 
לעמוד מולו!! לך תתמודד עם אדם שנאבק על החיים.. בקיצור: בנושאים האלו זה לא תלוי לאיזה סגנון אני 

יך את עצמי האם לסגנון הפרומער או הסגנון הפתוח... את הסידור מדפים הזה תשאיר למקומות קצת משי
 פחות מהותיים.. כאן כל העניין איזה מקום היידישקייט שלי תופס לי בחיים ודו"ק...  

השתגעת??? רצו להרוג לה 
 את הילד!!!

 כולם היו המומים... אוה... לא ידענו... לא ידענו שזה היה
הסיפור האמיתי!!! חשבנו שהסיפור היה אחר לגמרי לגמרי... 

בימים האחרונות הרוחות סוערות בכל השכונה... כולם  תבין:
מדברים על הפרשיה המסעירה... מה... לא שמעת?? פתאום!!! 
ביום בהיר אחד שרה הודיעה לאברהם: או אני או הגר!!! אני 

ו... אברהם דורשת שהיא וישמעאל יסתלקו מכאן כעת ועכשי
לא חשב פעמיים... הוא ניגש להגר והודיע לה שתארוז חפצים 
ותוך שעה תסתלק מכאן... ואז התברר שלישמעאל יש שפעת... 
הוא שוכב קודח מחום... אבל זה לא עניין את שרה... היא 
התעקשה שהם יסתלקו מפה תיכף ומיד.. והשכנים באמת 

את ישמעאל  מספרים שהם ראו במו עיניהם איך הגר לוקחת
על הידיים ועל שכמה ציוד דל של לחם ומים... וזה היה נראה 

 מחזה קורע לב... לא יאומן... לא מתאים לאברהם ושרה...

עכשיו... מה שהכי מסעיר את הרוחות בסיפור הזה... שסו"ס 
הרי כולם מבינים שלא סתם יצא הקצף.. אם שרה החליטה ללא 

כנראה שקרה משהו  הודעה מוקדמת לגרש את הגר וישמעאל
מאוד מאוד מאוד חמור... אז זהו... שבררנו אצל אנשי החצר... 
ולעת עתה מתברר שכל הסיפור היה בסה"כ ששרה ראתה 
סמארטפון אצל ישמעאל והוא ניסה להראות שמה ליצחק איזה 

 משהו!!! זה כל הסיפור!! זה כל הפרשיה!!! 

לשרה. עם כל  עם כל הכבוד על זה יצא הקצף... זה עורר מהומה.
הכבוד למאבק בפגעי הטכנולוגיה.. יש גבול!!! יש גבול 
לתוקפנות... לקחת ילד חולה עם אמא שלו ולגרש אותם ללא 
הודעה מוקדמת עם לחם וחמת מים... ולמה?? בגלל שראית 
אותו עובד ע"ז... או קצת גולש בגילוי עריות... זה מוגזם לכל 

ערת רוחות. כל השכונה הדעות! זה לא מידתי!!! ועל זה יש ס
 מדברת. אברהם מגיע לבית מדרש והוא רואה שהציבור זועם.

על אברהם מנסה לברר מה קרה... ומספרים לו שהציבור כועס 
הפאנטיות של שרה... למה היא מגרשת ילד חולה מהבית רק 

 ... 15בגלל שיש לו סמארטפון... בפרט שהוא בסה"כ בן 

הדברים יצאו  ה טעות...אה... מיד מזדעק אברהם... יש פ
מהקשרם... מיד אברהם אבינו מכנס מסיבת עיתונאים ושולח 
הצהרה לתקשורת... רבותי: יש פה טעות חמורה בפרטי 
הסיפור!!! אם הייתם יודעים את הסיפור האמיתי לא הייתם 
שואלים שאלות... אל תשכחו שיש עוד פירוש ברש"י... ותרא 

מר רש"י בפירוש השלישי: שרה את בן הגר המצרית מצחק!! או
מצחק לשון רציחה!!! שרה האמא המאושרת.. שנולד לה ילד 

ולפתע חשכו לאחר תשעים שנה עומדת לה בחלון ומביטה 
היא רואה את ישמעאל לוקח אקדח אמיתי!! מכניס  עיניה!!!

כדורים ומנסה לצלוף לכיוונו של יצחק!!! והכל בצחוקים... ומול 
 איך שהוא דורך נשק ו... ו...  עיניה הנדהמות היא רואה 

 היא כמעט קרסה מתעלפת... איצלה שלי... אתה חי????

בניסי ניסים הוא לא הצליח  ואז היא רואה שבניסי ניסים!!!!!!
לפגוע בו... היא יצאה מהבית בהיסטריה נוראית... היא רצה כל 
עוד נשמתה לכיוונו של ישמעאל ולפתה את ידו וצרחה עליו 

מה זה?? מה אתה עושה? ישמעאל התחיל  בפאניקה מה??
לצחוק... לא... זה בצחוקים... אני רק רוצה לבדוק שזה  פוגע... 

 "כמתלהלה היורה חיצים... ואמר הלא משחק אני.." 

תגידו לי...  מסיים אברהם את הסיפור המחריד ופונה לציבור:
תחשבו  מה אתם הייתם עושים במקומנו???בכזה מקרה... 

יחיד שהגיע לכם אחרי תשעים שנה... והבן של שיש לכם בן 
השפחה כמעט הרג אותו... והוא עוד עושה את זה בצחוק... הוא 
אפילו לא מבין מה המשמעות של המעשים הנוראים שלו... מה 
אתם הייתם עושים איתו?? לא הייתם זורקים אותו על טיל 
מהבית?? אברהם אבינו מסיים את דבריו וכולם עומדים 

 !!!  אף אחד לא ידע שזה הסיפור האמיתי... המומים!

 המשך בטור השמאלי......

   



 

  

אודות הקושי הרגשי להקשיב  
 לצרות של אנשים....

כמידי שנה בפרשת וירא מוקדם כאן בגיליון מאמר 
מצוות גמילות מיוחד למצוה היקרה והאהובה.. 

שאברהם אבינו מלמד אותנו בפרשה זו  חסדים!!!
גומלי  -ני וסממני אומה קדושהשזה אחד מסימ

 חסדים!!!

ובכן: כבר הוזכר בגיליון זה כמה פעמים... שיש 
תחום אחד בגמילות חסדים שהוא מאוד נחוץ!!! 
כמה שהוא מפותח וכמה שיש כבר ארגונים נפלאים 
בנושא הזה עדיין אף פעם זה לא מספיק... הנושא 
של "אוזן קשבת"!!! דאגה בלב איש ישיחנה... כי 

רך בזה הוא מאוד גדול... ויש מחסור חמור הצו
באזניים!!!! ממילא מי שאין לו תקציב לגמ"ח 
מיטות מתקפלות או לסכו"ם לשמחות... אנא... 
אזניים יש לך?? אתה מוכן להקצות שעה שעתיים 
שלוש בשבוע להקשיב לשני? אז לא... אל תכתוב 
את זה בידיעון של השכונה... כי מסתמא צריך אותך 

המעגל הקרוב ביותר של המשפחה בתוך 
והידידים... אם רק תביע נכונות להקשיב אתה 
תהיה תפוס למעלה מהראש ב"עניי ביתך" ממש... 
בקיצור: אין לך גמילות חסדים גדולה מזו!! מומלץ 

 בחום לאמץ אותה...

--- 

בנושא של "אוזן קשבת" ישנה נקודה חשובה שכבר 
עניין אפתח הוזכרה כאן בגיליון בקצרה ולתועלת ה

 את זה קצת יותר בהרחבה...

היה יהודי אחד שהיה מתקשר אלי בקביעות  ובכן:
לשפוך את הלב... מדובר ביהודי שיש לו חיים לא 
פשוטים... המון כאב ותסכול... הרבה סבל... והוא 
היה מספר ושופך ושופך במשך חצי שעה... וכמובן 
שאתה מבין לבד שהוא לא סתם התקשר אלי... 

ה שהוא רוצה משהו... הוא רוצה שאני אעזור כנרא
לא!! לא יכול לעזור לו... ותכל'ס אני רואה שאני 

עם כל הרצון הטוב  זה מסוג הדברים שאני  לו!!!
רואה שאני לא יכול לעזור... ואני מקשיב ומקשיב... 
ומשתדל קצת לעודד... להגיד כמה מילים טובות... 

ד... לתת קצת כח... והוא באמת היה מתעוד
הרגשתי שהדברים שלי באים עליו כמים קרים על 
נפש עייפה... אבל עדיין!! עדיין הבעיה נשארה 
בעיה!!! ותכל'ס לא הצלחתי לפתור לו את 
הקשיים... אפילו לא קצת... אפילו לא בכיוון... 
והשיחה הסתיימה... ואני יצאתי ממנה כמו רימון 

אב ותסכול אם יצא לך פעם לשמוע הרבה סבל וכסחוט... (
ויסורים ואין לך איך לעזור... זה פשוט סוחט את כוחות הנפש...)  

ואחרי שבועיים שלוש... שוב... שוב הוא מתקשר... 
שוב פורק אצלי את כל הכאב... ופורק ומספר 
בשטף כמה שהכל נורא ואיום ואיך שהכל דפוק 
מכל הכיוונים ואין שום סיכוי ולא תקווה באופק... 

ב ומקשיב ומקשיב ונאנח לעצמי ואני שוב יוש
אין לי איך  נו... מה אני אעשה איתו??? בשקט... 

לעזור לו! ושוב אני משתדל פה ושם לעודד ולהגיד 
לו... אוה... איזה תעצומות נפש יש לך... איך אתה 

(אגב: אני מתכוין בשיא שורד את כל הקשיים האלו... 
אלו... והוא  הרצינות!! לא איכפת לי שאותו אחד יקרא שורות

מסתמא קורא את זה... מה שנכון נכון... אני באמת מתפעל איך 

אבל תכל'ס הבן אדם רוצה שאני  יש לו כוחות לשרוד...)

השיחה הסתיימה עם  ואין!! אין לי איך!!!!אעזור לו... 
 כמה מילות עידוד. ותכל'ס. לא עזרתי לו.

והנה אחרי חודש הוא שוב מתקשר... עם אותם 
ודי... אני כבר לא יודע מה אותם תסכולים... סיפורים ו

אני כבר מכיר את הבעיות שלו בעל  לעשות איתו...
פה... והייתי מאוד שמח אם הייתי יכול לעזור... אבל 
אני לא יכול... אני מרים ידיים... די... וככה כל 
שבועיים שלוש או חודש... שוב... שוב מגיע טלפון 

ה את הטלפון שלו על ממנו... וכל פעם שאני רק רוא
הצג הלב שלי נופל לריצפה... אוי... מה אני עושה 

 איתו?? 

בטלפון הבא שהוא  די!!!-עד שיום אחד החלטתי ש
מתקשר אני אנשום נשימה עמוקה ואני אודיע לי: 
שצר לי לאכזב אותו... אבל אני כנראה לא הכתובת... 
תחפש מישהו אחר... הייתי מאוד שמח לעזור לך... 

כפי שאתה רואה אני לא מצליח... אתה רואה אבל 
שלא זז כלום!!! אז כנראה שאני לא הכתובת... ככה 

 תכננתי לענות לו בטלפון הבא שהוא מתקשר... 

ואז!!!! פתאום תפסתי את עצמי... רגע רגע רגע. יש 
 פה משהו מוזר!!

בכלל ממשיך להתקשר אלי כל פעם  הואבעצם למה 
 מחדש??? 

להגיד לו שאני לא מצליח לעזור לו... הרי אני לא צריך 
את זה הוא יודע יותר טוב ממני!!! הוא כבר מתקשר 
אלי למעלה משלושים טלפונים... ואנחנו כבר 
מדברים כל פעם יותר מחצי שעה על אותם בעיות... 
אני כבר אמרתי לו עשרות פעמים את כל מה שיש לי 

וא למה ה הוא!!!!לומר בנושא וזה לא עזר... אז למה 
ממשיך להתקשר?? מה... הוא לא קלט שאני גבר לא 

(במילים אחרות: אני מתכנן לגלות לו כעת את יוכל להושיע?? 
בוקר אמריקה שאני לא מצליח לעזור לו ושיחפש מישהו אחר... 

הוא יודע את זה יותר טוב ממני.  טוב... הוא לא צריך שאני אגיד לו!
  ואם כך אז למה הוא ממשיך להתקשר?)

ז פתאום קבלתי פלע'ש... הבזיק לי פרוז'קטור... וא
  נפל לי האסימון: 

רגע רגע... מי אמר שהוא בכלל מצפה ממני שאני 
 אעזור לו??? מי אמר?

אולי הוא בכלל לא "בונה עלי" שאני אעזור לו כי 
באמת אי אפשר לעזור לו... הוא בסה"כ רוצה לשפוך 

שופך את הוא  ובזה אני באמת עוזר לו!!!את הלב... 
 הלב ואני מקשיב לו... וזהו!! עזרתי לו... במה?? 

אוה... זה היה בשבילי בזה גופא שהקשבתי לו... 
  פתיחת ראש...

לא עברו יומיים והנה הוא שוב מתקשר... עניתי לו  
והחלטתי שהפעם אני רק מקשיב לו ומעודד אותו... 
והוא שוב מתחיל עם התקליט... שוב מספר את כל 

המוכרים.. אני מקשיב לו ברוב קשב...  הסיפורים
ונותן לו כח!! מעודד!! מחזק!! מתפעל מהתעצומות 
נפש שנדרשות ממנו ואיך שהוא עומד בהם בגבורה... 
ואז לראשונה שמתי לב בקול שלו... איך שכל משפט 
נוסף שאני אומר הנימה משתנית... הקול שלו 

וף מתייצב והוא נשמע הרבה יותר טוב ושמח... ועד ס
השיחה היה כבר צחוקים... סיימתי את השיחה 

ולראשונה הרגשתי טוב!!! לא הרגשתי סמרטוט... 
כבר לא הרגשתי שיש פה בן אדם שבור שמבקש 
עזרה ואני לא יכול לעזור לו... אדרבה... הרגשתי 
שיש פה אדם שביקש עזרה ועזרתי לו! בזה 

 שהקשבתי לו... 

--- 

י שיש סוג של ומאז עקבתי אחרי התופעה וגילית
אנשים שחשוב שנדע על קיומם... ובכן: תדע לך 
שיש אנשים שעוברים חיים לא פשוטים!! נקודה!!! 
הרבה מרירות.. הרבה סבל ויסורים... וזה לא קשור 

(אגב: זה לא בהכרח אנשים אליך... זה חשבונות שמים... 
שעוברים צרות גדולות.. הרבה פעמים זה בעיקר עניין של אופי 

רי... וזה מסתמא סבל יותר גדול מבן אדם שיש לו אופי שברי
  פלדה שעובר צרות באמת אמיתיות... האופי פה זה הסיפור!!!)

יאמר לשבחם של אותם  כעת תקשיב טוב טוב::
אנשים שכמה שהחיים שלהם קשים ומרים... בכל 
זאת הם מצליחים לצוף ע"ג המים.. יש להם 

ל תעצומות נפש עילאיות להתעלות מעל כ
ההתמודדויות... ולנהל חיים תקינים ואפילו לפרוח 
ולהצליח ולעשות ולפעול מעל ומעבר... זה כוחות 

 מיוחדים שיש להם!!

בשביל שאותו אחד באמת  אבל!!! יש תנאי אחד!!!!
בשביל זה הוא באמת יצליח לצוף מעל כל הקשיים... 

  צריך ממך עזרה קטנה מהצד!!!

דש להוציא הוא צריך אחת לשבועיים או לחו
קיטור... הוא צריך מישהו שהוא יוכל לשפוך ולרוקן 
אצלו את הלב... ולספר לו כמה שהחיים שלו זוועה 
אחת מתמשכת וכמה שהכל קטסטרופה בלתי 

 נסבלת לחלוטין... 

 זהו... זה כל מה שהוא צריך... בקשה צנועה... 

והוא נפל עליך!!! הוא בחר בך בתור האיש הטוב 
את החסד הצנוע הזה... והוא שיכול לספק לו 

מתקשר אליך או מפטפט איתך ושופך אצלך את 
הלב... והוא בבת אחת פורק עליך את כל התסכול 
וכל המרירות של החודש האחרון וזה משטחים 

 שלימים... קונטיינרים שלימים... 

ואם אין לך היערכות מוקדמת לזה... אתה פשוט לא 
ם שכל הסבל עומד בעומס...  אתה שומע פה בן אד

והיגון שבעולם בוקעים מקולו... כל הצרות ביחד 
התנקזו לבן אדם אחד... ומרוב שאתה לא עומד 
בזה... מה אתה עושה?? אתה מסתמא עושה את 
הטעות שאני עשיתי... אתה מנסה להוציא ממנו 
כמעט בכח איזה נקודת אור ותקווה. מנסה לדלות 

חה ממנו שיש לו בכל זאת איזה אי קטן של שמ
הוא  והוא לא מסכים לשתף פעולה!!ונחת בחיים... 

לא מוכן לתת לך את זה... כי הוא כעת עסוק 
בלפרוק אצלך רק קיטור!!! רק מרירות!! והוא כעת 
לא מוכן לפתוח איתך את החצי כוס המלאה שיש לו 
כי זה לא הנושא שלו... לא זה מה שמרגיע אותו 

לים כעת. הוא כעת צריך לפרוק רק סבל ותסכו
וזהו... אז פעם... כשלא הייתי ערוך לזה... לא יכולתי 
לעמוד בעומס הזה... לא ידעתי איך להתמודד מול 
בן אדם שרק סבל וצרות ויסורים ותסכולים... רק זה 

 מנת חלקו בחיים... גדול עלי... לא בממדים שלי...
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הוא כעת רוצה עד שקלטתי שלא!!! זה בסדר!!!  
... ותשחיל מידי פעם ממני דבר אחד: תקשיב לי

מילים טובות... אני לא מבקש ממך שתגיד לי: לא 
נורא!!! אדרבה... תסכים איתי שכן נורא... ותתן לי 

(כי הוא באמת גיבור רק כח... תגיד לי שאני גיבור!!! 
ומגיע לו לשמוע את זה... ואוי ואבוי לך אם תתעקש להגיד לו 

משאית של מלט שלא נורא... כי אז הוא יצטרך להביא עוד 
ולרוקן עליך... עד שתבין כמה קשה לו... וכמובן שאחרי שהבנת 
עד כמה שכן נורא... כעת כן אפשר לתת תקווה שיהיה טוב 
 ואפילו לתת קצת עצות... אבל רק אח"כ שהבנת את המצב!!!) 

כל מה שנדרש ממך זה לשמוע! להבין כמה קשה 
ל לו!!! ובאמת לעודד אותו לאו דווקא מהמקום ש

יהיה טוב... אלא מהמקום של אוה... יש לך באמת 
הרבה קשיים... וצריך הרבה כוחות בשביל לעמוד 
בזה ואיך אתה מצליח...!!!! ואחרי שהוא מסיים 
את השיחה איתך הוא באמת מרגיש יותר טוב... 

 אתה באמת באמת עזרת לו... 

נתת לו בדיוק מה שהוא היה צריך!! הוא לא היה  
 !!צריך יותר מזה!!

ברגע שהבנתי את זה נהיה לי הרבה יותר קל לדבר 
 עם אותו אחד...

קלטתי שאני לא עומד מולו בחוסר אונים ושומע 
צרות ולא יודע מה לעשות איתם.. אדרבה... אני 
פה בשביל להקשיב... ולתת כח!!! וברגע שעשיתי 
את זה זו העזרה שלי... הצלחתי לעזור לו מעל 

 ומעבר... 
--- 

אוד חשוב בעיקר לאנשים שצריכים הנושא הזה מ
 אותם כתמיכה!!!

מה אני מתכוין?? מבחינה מסוימת העולם 
מתחלק לשני סוגים: יש אנשים חזקים באופי 
שלהם ויש אנשים יותר רגשיים וממילא גם יותר 

 שבריריים... 

בתמיכה ברגעים ואיפה זה מגיע לידי ביטוי?? 
  קשים!!!

בים בתמיכה אנשים חזקים באופי... הם מאוד טו
ברגעים קשים... יש להם את הקור רוח ואת 
השליטה במצב... הם לא מאבדים ראש... לעומת 
זאת אני טיפוס רגיש ושברירי... פעם כשאח שלי 
היה מתקשר אלי בשביל לפרוק אצלי איזה קושי 

אז  (נניח שהיה קשה לו בשידוכים...)שעובר עליו... 
תמיכה  במקום להיות כעת במקום החזק ולתת לו

ועידוד... הייתי נכנס רגשית לתוך הסיפור... ואני 
שוקע יחד איתו בבוץ... ונכנס למשבר יחד איתו... 
אוי... מה יהיה עם אח שלי בשידוכים... ואם עד 
עכשיו היה מישהו אחד שצריך עידוד... אז כעת יש 

מתקשרים   ואז כמובן שנינו שנים שצריכים!!!
מילא הוא  ד בלי תיאום...)(כל אחד בנפרלאח השלישי... 

בשידוכים...  לובעצמו מתקשר לפרוק כמה קשה 
אבל גם אני מתקשר לאותו אח... אוי... מה יהיה 
עם אח שלנו שתקוע בשידוכים... ואז גם האח 
השלישי נכנס לבור... ובשלב מסוים כולנו מוצאים 
את עצמנו בבור משותף... כולנו בדכאון אחד גדול 

 אח שתקוע בשידוכים... מה יהיה עם אותו 

במקום להישאר חזק כדי  אתה קולט מה קרה??
להיות הגב התומך לאח שמתמודד וללוות אותו 
ברגעים הקשים שלו... במקום זה צללתי יחד איתו 
לתהומות היגון וכעת שנינו צריכים תמיכה... 
מיותר לציין שלעזור לו.. לא עזרתי לו בכלל... 

ימת הבעיות שלו... וברוב המקרים אני מצטרף לרש
(רוב הזוגות שממתינים לילדים מעידים שעיקר הקושי שלהם זה 
הדאגה של המשפחה... מילא אתם לא עוזרים... אבל למה הם 
צריכים לסבול גם אתכם.. לא מספיק להם הקושי שלהם. וכמובן 
אותו דבר בשידוכים ובכל מיני צמתים בחיים... בשלב מסויים 

יה לו יותר קל אם הקושי היה מתחיל המתמודד בעצמו מגלה שה

נו... ומאיפה זה  ונגמר אצלו ולא מתרחב לכל המשפחה...) 
זה נובע מזה שברגע שאח שלי פרק אצלי את  נובע??

כל הקושי שלו. כמה קשה להישאר ככה רווק... וכמה 
הוא סובל ורע לו... ברגע ששמעתי אותו... שמעתי כאן 

  בקשת עזרה!!!צליל של 

בקשה... נו... תוציא אותי מהבוץ... תביא  שמעתי פה
 לי שידוך... 

אה... אני צריך להביא לו שידוך?? אוי... איך אני עושה 
את זה? אני לא מצליח... ואז בום... גם אני נפלתי לבור 

אני לא למצא שידוך וגם  גם הוא לא מצליחשלו... כי 
האח השלישי גם לא למצא לו שידוך... ואז  מצליח

אז זהו הצליח למצא שידוך וברוך הבא למועדון... 
מי ביקש ממך לפתור בעיות... אתה לא  שלא!!!

הרבש"ע... אתה אולי יכול לנסות אבל לא להושיע...  
האח שהתקשר וסיפר לך כמה קשה לו... הוא בסה"כ 
צריך שתקשיב לו! תהיה איתו!! תהיה חזק מולו... תן 

(כאן דווקא כן צריך .. תגיד לו שיהיה טוב לו כח ועידוד.

ברגע שאתה תהיה חזק בשבילו... הוא  לתת תקווה...)
כבר נעזר בך!!! הוא כבר מרגיש יותר טוב... הוא כבר 
לא נשמע גרוע כמו שהוא היה נשמע בתחילת 
השיחה... אם תקשיב לו טוב טוב שים לב שהוא כבר 

רת חזק נשמע אחרת.. כי בעצם זה שהקשבת לו ונשא
בשבילו כבר עזרת לו!! ולכן תשאר במקום החזק!! אל 
תיפול יחד איתו לתוך הבעיה.. שם בבור לא תוכל 

 לעזור.. ואילו כאן אתה עוזר

--- 

אלא שכאן מתעוררת השאלה הריגשית: נו... מה אני 
תכל'ס... אני נשבר לרסיסים... אני יכול לעשות?? 

עה שומע את אח שלי האהוב מדבר איתי חצי ש
ומספר לי כמה הוא סובל וקשה לו ומר לו... אני גם 
מתרסק... כל המילים היפות שצריך להיות חזק ולא 
להיכנס לזה... הכל טוב ויפה... אבל תכל'ס זה באמת 

 שובר אותי???  מה התשובה? 

אז שוב אותה נקודה!!! אתה יודע למה זה לא צריך 
 לשבור אותך???

הקושי העיקרי של  כי יש לך טעות!!! אם תשים לב:
שעד אותו רגע הוא  בתחילת השיחה...אחיך היה רק 

צבר וצבר את המועקה שלו... ולכן בתחילת השיחה 
 שצריך להקיא... הוא היה נשמע כמו בן אדם 

אבל אם תהיה חזק בשבילו ותקשיב לו... תוך כדי 
השיחה אתה תראה איך הוא לאט לאט חוזר להיות 

... למה?? כי הוא כבר סיים חיוני... עם יותר מצב רוח
לראות אדם שמקיא זה מחזה מאוד  שתבין:להקיא... 

מעורר רחמים!!! אבל אני כבר לא מרחם עליו... אתה 
יודע למה?? כי זהו... הוא כבר סיים להקיא... ואחרי 
שמקיאים... אה... מרגישים כזו תחושת הקלה... אז 

 בזהו... כבר אין צורך לרחם.. הוא כבר מרגיש טו

אתה נשבר לרסיסים לשמוע את  על אותו משקל כאן:
בתחילת הקושי של אחיך... מתי אתה נשבר?? 

בטח... הוא כעת רק מתחיל להקיא... כעת  השיחה!!!
תן לו!! תן לו להקיא אצלך... תאפשר לו להקיא... תן 

לו לדבר... תן לו תחושה שאתה מקשיב ונותן לו כח 
תראה ותשמע  ולא צולל יחד איתו לבור... ואתה

במו אזניך איך תוך כדי השיחה הקול שלו 
מתייצב... אתה פתאום תשמע זיק של תקווה ועד 
סוף השיחה יהיו פה צחוקים... ואז אתה באמת לא 

 תשבר... כי לא יהיה לך ממה... 

עכשיו: למה הנושא הזה כ"כ חשוב?? כי... כי זו 
אחת הסיבות למה הגמ"ח של אוזן קשבת סובל 

מור של אזניים... כי אם אין לך היערכות ממחסור ח
נכונה איך להקשיב נכון להתמודדויות של השני... 
זה עניין של פעם פעמיים שלוש שניסית לתמוך 
במישהו מהמשפחה או מהשכנים הקרובים עד 
שסטופ!!!! אתה לא עומד בזה!!! אז זהו!! שאל 
תחזור על הטעות שלי ושל חברים שלי... 

וק אצלך את הלב... אל וכשמישהו רוצה לפר
תחשוב שאתה הולך להיות המושיע שלו!! אתה 

 בסה"כ מקשיב לו... 

תכניס לעצמך לראש: לא כל בעיה אפשר לפתור!!! 
עכ"פ אתה!! אתה לא יכול ולא צריך לפתור כל 

(יש אלוקים גדול בעולם ולא בטוח שהוא בחר דווקא בעיה... 

ה בן של אז מה כן?? את בך לפתור בעיות משמעותיות)
אברהם אבינו שעליו נאמר "כי ידעתיו אשר יצווה 
את בניו אחריו לעשות צדקה..." אתה יכול לעשות 
חסד עם יהודי!! ולהקל עליו מהקושי שלו... איך 
אתה מקל עליו בשלב זה?? בזה שאתה מקשיב 
לו... נמצא איתו בקושי... מלווה אותו בהתמודדות 

תו לתוך הבעיה ולא בורח או לחילופין צולל יחד אי
ואין  לו יצוייר שאתה יכול לפתור בעיות.. הלוואי...)-(כמובן ש

לך מושג כמה צריך את זה!!! ובפרט בתוך 
המשפחה הקרובה... בתוך המעגל הכי קרוב של 
החברים... לא!!! זה לא בפריסה ארצית... לגמ"ח 
הזה אין בלנק ולא חותמת וגם מורשי חתימה... זה 

 !!! גמילות חסדים לשמה

צריך אותך פה!!! אל תעלם... יש כל מיני 
התמודדויות פנים משפחתיות או בקהילה שצריך 
אותך מופיע פה!! ומופיע ממקום תומך!!! לא 
ממקום מזועזע וחרד ומרוב שלא יודע מה להגיד 

 אז הוא בורח... 

כשיש התמודדות במשפחה או  רק לשבר את האוזן:
וגים: יש את בקהילה... הטעויות מתחלקות לשני ס

האנשים הלא כ"כ חכמים ולא מספיק טקטיים שהם לא 
יודעים איך להגיב נכון... ויש להם פליטות פה לא במקום 
ועלולים להגיד משפטים מרגיזים ומציקים... אבל זה 

זו טעות שמתקבלת יחסית בהבנה... אבל  עוד נסבל...
יש טעות הרבה יותר חמורה  ומתסכלת ומכעיסה... זה 

דווקא בעלי טאקט שמרוב שהם נבוכים ולא  האנשים
יודעים איך להגיב ומה לומר ומה לא... אז הם פשוט 
בורחים... נעלמים... וזה בלתי נסלח... וזו טעות הרבה 
יותר חמורה מהטעות הראשונה!! תהיה פה... שמעת 
שחבר ביטל שידוך או בשורות טובות שנגדעו או מקרה 

. אל תעלם... אל מצער של מחלה במשפחה של החבר..
תשחק ראש קטן כאילו עסקים כרגיל... תבא... תפתח 
את הנושא.. תביע השתתפות מינימלית תוך כדי רגישות 
שלא להיכנס לצנעת הפרט... כן... זה מביך... זה מסובך... 
ואף אחד לא נהנה מהחיים... אבל זה מה שצריך 
לעשות... זה המקום שלך בסיפור... אז יכול להיות שעל 
הדרך יהיו פה ושם טעויות ומתברר שלא תמיד 

אבל אם תיעלם  (אגב: זה נדיר)ההתערבות היתה במקום... 
 מהזירה זה הרבה יותר גרוע ואכמ"ל...
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   המשך: איך שלוימלה יצליח בכ"ז להוציא את הבית מידו של שמשון??

בר היכרנו של ר' שמשון שקנה בית בבתי ערי חומה במיוחד לקראת שנת השמיטה... יום החליטה של הי"ב תקציר: בשבוע שע
חודש של הבית היה אמור לחול מיד לאחר חג הסוכות... ביום כ"ד בתשרי... אלא שבעיצומו של חג הסוכות ר' שמשון קיבל 

מכירה... ר' שמשון פתח במנוסה... במשך כל חג הסוכות מידע ששלוימלה המוכר בעקבותיו... רוצה לבטל ברגע האחרון של ה
הם שיחקו שוטרים וגנבים ולמרות המאמצים של שלוימלה שלנו.. הוא עדיין לא הצליח לאתר את ר' שמשון... הספירה לאחור 

לר' שמשון הרי הבית נחלט  (קודם תקנת הלל)החלה ובעוד שלושים ושש שעות... אם שלוימלה לא מצליח לתפוס את ר' שמשון 
 לנצח נצחים!!! לבנתיים התברר ששלוימלה הוא בן אדם קצת מפוקפק... 

--- 

יענקי הבן דוד הגיע בחשאי למחבא של אבא והציג בפני אבא את האיומים ששלוימלה הנוכל העביר דרכו... אדון שמשון... 
אני מציע לך להיכנע בצורה מכובדת ולאפשר לי לבטל את העיסקה בדרך המלך... ואם תזהר לך!!! לא כדאי לך להתעסק איתי...  

לא... אתה תטעם את נחת זרועי...  אבא חשב וחשב ובסוף הוא החליט לא להיכנע לשלוימלה!!! מילא הוא היה מבקש שאעשה 
שעות והבית  36ל אותי מפועלי און... ואכן עברו איתו חסד... אבל אם הוא מאיים כמו נוכל אני לא מסכים... ולה' הישועה... ה' יצי

בשעה טובה ר' שמשון ומשפחתו עוברים כעת לבית החדש שנקנה ונחלט לכבוד שנת השמיטה!!! נחלט בשעטו"מ...!!!! 
השכנים קיבלו אותם במאור פנים ו... וגם קצת בחשש... אחד אפילו סינן בשקט: מה... הצלחתם להסתדר עם שלוימלה?? מה 

 וח אנחנו שמחים שהחלפתם אותו... (מתברר שכולם שמחים שצדיק בא תחת.....)שבט
אתה מוזמן לדין תורה... ר' שמשון שואל בהתעניינות: מי  -אחרי כמה ימים לפתע שליח בית דין נוקש בדלת... ר' שמשון

למן... אבל אמא מיד נאנחה... אמא התובע?? זלמן!!! זלמן ? ! ? מי זה זלמן?? בחיים שלי לא התעסקתי עם אחד שקוראים לו ז
ר'  (שלוימלה מהרגע הראשון לא הריח לה טוב)מיד הבינה שזה קשור איכשהו לשלוימלה שלנו... אני רואה שהוא כבר בישל לנו משהו... 

ית..." ר' שמשון לא נבהל... סו"ס נקראתי לבית דין!!! "שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמ
שמשון מגיע לבית דין... מסתכל ימינה ושמאלה בסקרנות: מי זה הזלמן הזה שתובע אותי?? בחיים שלי לא ראיתי אותו... 

 מעניין מי הוא... 
(אוהו... עכשיו כבר ובכן: זלמן התובע קיבל את רשות הדיבור... והוא מיד ניגש לעניין: לפני שנה וחצי הלויתי הלוואה לשלוימלה... 

. קצת חששתי שהוא לא ישלם... רציתי להיות רגוע שיש לו נכסים שאני אוכל 300.000₪נתתי לו הלוואה של  מובן מה הקשר...)
לגבות מהם... אז הוא הרגיע אותי שיש לו בית!! ומקסימום יהיה אפשר לגבות ממנו... והנה הגעתי כעת לגבות ממנו והוא אומר 

ת מהבית... ואז שלוימלה הודיע לי בצער רב שהוא כבר מכר את הדירה לר' שמשון... ביררתי לי: אין לי כסף!!! מיד רציתי לגבו
זמן הלוואה!! וכל ילד שלמד מסכת שביעית או אפילו תחילת  אחרימתי הוא מכר את הדירה... ומה מתברר?? שהוא מכר אותה 

(כלומר: אפילו אם הלווה מכר למישהו את ו מלקוחות... מסכת ר"ה יודע ששעבוד קרקעות הוא מדאורייתא ובעל חוב יכול לטרוף אפיל
אחרי שהוא לווה... אז המלווה קדם... ויכול הבעל חוב לבא ולגבות ממי שקנה את הבית כי הבית הזה משועבד אליו עוד לפני שהוא  אחרי!!!הבית... אם זה היה 

האב בית דין פנה לר' שמשון ואמר לו:  תרגיל לא חשבתי... ר' שמשון החויר כסיד!!! על זה לא חלמתי... על כזה     שייך לקונה.)
ר'  (בדורנו קוראים לזה: בית שיש עליו הערת אזהרה)מה... מה יש לך לומר בנידון? האם ידעת שאתה קונה בית שמשועבד למלווה?? 

 שמשון ענה: חד משמעית לא!!! ממש לא ידעתי!!! אם הייתי יודע ברור שלא הייתי קונה... 
לא התבלבל... והוא מיד הוציא מכיסו את שטר ההלוואה... הנה... יש לי שטר הלוואה חתום עם עדים... ברגע שזה מלווה זלמן 

בשטר אז קיי"ל ששטר יש לו קול!!! זאת אומרת: שטר שנעשה עם עדים זה משהו שמתפרסם ומדברים עליו וכולם יודעים 
יידי שלו שהם עלולים להיות מעוקלים לחובות... וממילא כשיש שטר ר' ששלוימלה הוא בעל חוב וצריך להיזהר מהנכסי דלא נ

שמשון לא יכול לטעון לא ידעתי... ואם אכן כך... אז לעת עתה!!! זה נקרא שיש כעת רשות לזלמן להוציא את ר' שמשון מהבית 
הנפשות הפועלות... הם כבר מכירים אבל סו"ס בית דין לא נולדו היום... "במקרה" הם כבר מכירים את  וכך לגבות את החוב... 

היטב את שלוימלה הסיקריק מכל מיני תקריות נוספות שכבר היה להם איתו... והאב"ד הציע לר' שמשון ארכא של שלושים יום 
 לצאת ולהביא הוכחות או ערעורים... מה שנקרא "טוענין ללוקח..." 

ברור לו כשמש בצהרים שזו עקיצה!!! רק לפני יומיים שלוימלה ר' שמשון יצא מבית הדין והרגיש שהשמים נפלו עליו... היה 
רדף אחרי בשביל לבטל את העיסקה ועכשיו הוא מצא דרך אחרת... הוא הצליח לארגן שטר חוב מוקדם... שכאילו הבית 

 מעוקל... אבל אנא ה'... מאין יבא עזרי... מאיפה אני כעת מוכיח את זה... 
(יש כמה וכמה שמועות בבית כמים שבעיר... שחלקם מכירים את ר' שמשון מבית המדרש שבגליל... כאן לפתע הוזעקו כל התלמידי ח

וכמו שרבא אמר: תיתי לי דכי אתאי לקמיה צורבא מרבנן לדינא אני לא מניח את הראש  המדרש שהגיעו דרכו מתנאי דסולמא דצור)
חת הוקף בעשרות תלמידי חכמים שהיו נוכחים שם בבית שלי על הכרית עד שאני לא מהפך בזכותו... ואכן ר' שמשון בבת א

עד (לא!! זה לא טוענים רבניים... חס ושלום!! הם מהיושבים בשימוש בשורות שלפני הסנהדרי קטנה והם יושבים שם בשימוש מידי יום מהנץ החמה הדין... 

ר' שמשון ולהוציא כאור צדקו... דבר ראשון  הם היו נכוחים במעמד של התביעה והם נחושים להפך בזכותו של שעה חמישית ביום)
תוך חמש דקות כבר הופיעו כמה  אתה יודע מה זה תלמיד חכם שיודע לקרא שטר???הם ביקשו לראות את שטר ההלוואה... 

סימני שאלה מהותיים אודות זהותו של השטר... ולמחרת שוב הופיע ר' שמשון... דבר ראשון: מי זה העדים?? האם כתב ידם 
א ממקום אחר?? בקיצור: העדים הוזעקו למקום... ותוך דקות ספורות התברר שזה לא היה שטר רגיל שעומדים כאן עדים יוצ

ורואים איך ששלוימלה לקח הלוואה מזלמן... לא!! זה היה "כותבין ללווה אע"פ שאין מלווה עמו..." זאת אומרת: יום אחד הופיע 
(למה לא?? מילא אם אתה רוצה שאחרים שהוא רוצה לכתוב שטר שהוא חייב לזלמן כסף... שלוימלה בפני שני עדים וביקש מהם בתום 

מתברר שעדים לא עשו  יהיו חייבים לך... כאן צריך הוכחות... אבל אם אתה בעצמך מחייב את עצמך... אז כותבין שטר ללווה אע"פ שאין לווה עמו)
שוב... אם שלוימלה כזה נדיב שהוא רוצה להתחייב כסף אז מה כבר יכול עסק... לא עקבו ולא בררו אם השטר בסדר או לא... כי 

להיות... ותכל'ס... לשלוימלה ה"נדיב" היה בסה"כ חשוב שהתאריך יהיה מוקדם!!! זו היתה המטרה שלו!! שיהיה כתוב שם 
מוקדם... באותו רגע שההלוואה היתה לפני המכר!! ותוך דקות ספורות העדים הודו שבאמת הם לא שמו לב שהתאריך היה 

השטר חוב נפסל עכ"פ מלגבות בו מנכסים משועבדים... ומכאן ואילך זה כבר לא היה קשור לר' שמשון... אבל מהר מאוד 
התברר כצפוי שעורבא פרח... לא היתה פה שום הלוואה... שלוימלה מעולם לא לווה כסף מזלמן... הכל היתה בסה"כ קנוניא איך 

ר' שמשון עשה חנוכת הבית ושר "ארוממך ה' כי  של ר' שמשון... אבל זה כבר לא מעניין את ר' שמשון... להוציא את הבית מידו 
דילתני ולא שמחת אויבי לי..." השכנים שמחו על השכן החדש והרצוי שהגיע תחת הקודם שאיתגר אותם לא פעם ולא פעמיים 

סוגיית שטרות.. ואולי גם את הרש"י הארוך בדף ב' בראש עם עקיצות שונות... ואם על הדרך למדנו כמה הלכות נחוצות ב
 השנה... והיה זה שכרנו... 

5 
 בקרוב ממש

מאות עובדים... איך מזהים מי 
 בעל העסק??

אשי של ההכנסת הר מודעה נתלתה בפתח
היום כל השערים סגורים... אורחים של אברהם: 

כל האגפים שובתים עקב... עקב ניתוח!!! אנשים 
עוברים שם ושואלים: ניתוח של מי?? יש פה צוות 
של כמה מאות איש?? אז כן... אל תשאל... כולם 

מה... כולם?? כולם הזמינו תור  עברו ניתוח... 
ם? לכולם היה התפרצות לניתוח קילע באותו יו

פנדציט באותו יום? איך זה שכולם עברו אשל 
 ניתוח??

אז זהו שכן!! בעצם היום הזה נימול אברהם... וכל 
אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בני נכר 
נימולו איתו... ככככולם... כולם נימולו ביום אחד!! 
כל המערכת הושבתה!! כולם כואבים... לא רק 

(אגב: ניתן לומר על דרך חידוש שהסיבה .. אברהם אבינו.

שאברהם ישב פתח האוהל לשמור מחשש יחוד... שהרי ביום 
הזה רק הנשים יכלו להמשיך לעבוד וללוש עוגות וכו'.. ואילו 

ותכל'ס... היום הכל  הגברים שכבו במיטות כואבים...)
 סגור... זה יום לא שגרתי!!! כל הצוות חולה!!! 

שמגיע לעסק בכל מצב... מי אבל יש מישהו אחד 
זה?? זה מי שהעסק הזה שלו!!! בעל העסק לא 
יכול לתת לעסק לשבות... הוא מגיע גם כחום 
היום... גם כשהוא כואב ושותת דם...  מה הפלא 
שדווקא ההכנסת אורחים הזו הונצחה לאברהם 
לדורי דורות... כי שם המפגן האמיתי!!! איפה 

יש תירוץ הכי  שכולם נעלמים... איפה שלכולם
טוב למה הם לא יכולים... ודווקא אז זה המבחן 
הגדול מי פה בעל העסק!!! אצל מי העסק הזה 

 הוא עסק של חיים...  
 --- 

התופעה הזו מוכרת גם בישיבה... אתה מכיר את 
הבוקר הזה שככככולם עייפים?? כן... היה אתמול 
חתונה... וזה היה נסיעה רחוקה וחזרו מאוחר וכן 

דר ולא בסדר... תכל'ס... הפעם כולם עייפים בס
והתפילה בישיבה מאוד דלילה... מה שנקרא: 
"יומא דמפגרי בה רבנן.." היום כולם מפגרים... 

 לכולם יש תירוץ מוצדק... 
אבל עדיין!! גם בבוקר העייף הזה יש את אותם 
אלו שמה שיהיה ומה שלא יהיה הם יתייצבו 

כריזו: ואני ברוב בפתח האוהל בתחילת התפילה וי
חסדך אבא ביתך... מה יש?? זה העסק שלהם!! 
בעל העסק עצמו לא עושה שימוש בתירוצים... 
התירוצים לא עוזרים לו... תירוצים זה טוב 

בעל העסק... אבל בעל -מה להגיד ל -בשביל
העסק עצמו... אם יש לו תירוץ... מה הוא יעשה 

רי בה איתו?? זה עסק שלו!!! ושם!!! ביומא דמפג
רבנן... כשכולם נעלמים ומהסיבות הכי טובות... אז 

של בעל העסק!!! שם  -קמה אלומתו וגם ניצבה
 ניכר ובולט מקומו של מי שבאמת מחובר לעניין... 

--- 
כן... צריך לדעת שלא רק הביקורת של משרד 
הדתות היא דווקא כשכולם ישנים... לפעמים גם 

וקא אז וירא הביקורת משמים היא בשעה הזו!!! דו
אליו ה'... זה לא חוק מרפי... זה לא פרנציפ... זה 
באמת נקודת מבחן!!! אם אתה באמת בעל 
העסק... אם אתה באמת מחובר לבית מדרש... אז 

 איפה אתה ביום ששי?? 
נכון... יום קצר... נכון הלכת לישון מאוחר... אבל 
אתה ממעמידי בית המדרש... זה הבית מדרש 

בוד שמים שלך... איפה אתה?? שלך... זה הכ
אברהם אבינו כבר שנים ע"ג שנים עושה גמילות 
חסדים... ודווקא הגמילות חסדים הזו כשכולם 

בשכר ואקחה  -ישנו... דווקא היא זיכתה לו לנצח
פת לחם זכו בניו למן ארבעים שנה, ובשכר יוקח 

 נא מעט מים זכו לבאר מרים וכו' וכו'... 
אבינו קיבל אישור  כי ברגעים האלו אברהם

כשה' מגיע ורואה שכולם נעלמו  לפתיחת עסק!!!
ורק אתה נשארת... הנה... הנה האיש המתאים 
לפתיחת עסק מורשה!! קח תקציב בלתי נדלה 

 לארבעים שנה במדבר... לרגל פתיחת העסק... 



“ 

 

 איפה אתה לוט... וההד חוזר וט וט וט....
אתה מכיר היום את גוש דן?? האזור הכי מבוקש וצפוף בארץ... כל דונם לאורך כביש 

אתה יודע שהגוש דן של פעם היה במקום אחר.  אז זהו!!!!איילון עולה עשרות מיליונים... 
איפה? לא פחות ולא יותר באזור ים המלח!!!  נסעת פעם בכביש הבקעה באזור של 
סדום וים המלח?? מדבר שממה!!! עולם הדממה!! אין נפש חיה... אתה יכול לנסוע עשר 

ק"מ ולא לראות נפש חיה... הכל חול... מדבר... אין טיפת ירוק...  100דקות במהירות של 
 אין שם... כלום כלום כלום..  אפילו עץ אחד לרפואה

  ולחשוב שפעם ? ! ? ! ? פעם אתה יודע מה שהיה כאן???
כגן ה' כארץ מצרים בואכה צוער!!! כולה משקה!!! חז"ל מתארים את האזור של סדום 
שזה היה מעין עולם הבא... זה היה האזור הכי ירוק... הכי משופע... הכי עשיר במעיינות 

לוט לא פראייער!! הוא הרי היה גר יחד עם  כי מבוקש... תבין:וצמחיה... האזור הכי ה
אבל זה לא היה  (בין בית אל ובין העי)אברהם אבינו שם באזור צומת שילת... מודיעין עילית... 

לרמה שלו... זה לגור בפריפריה.. אני מעדיף לגור במרכז!!! במקום הכי פורח ומשגשג... 
אזור המרכז... לסדום... ים המלח... שכולה משקה... ויסע לוט מקדם... הוא בחר לעבור ל

 כגן ה'... 
והנה היום אני מגיע ל"גוש דן" הזה... אתה מוזמן יחד איתי לביקור ב"כולה משקה" הזה... 
עולם הדממה!! לא נותר לי אלא לצעוק: איפה אתה לוט!!! וההד של ההרים עונה לי 

 ולה משקה... דיברנו על גן ה'.. .איפה זה... בחזרה: וט וט וט... לוט איפה אתה... הבטחת כ
--- 

מישהו פעם שאל אותי: מה המקור למושג "אין יאוש בעולם  כלפי מה הדברים אמורים?
 "ואל תתייאש מן הפורענות"!!! עניתי לו: משנה מפורשת באבות...  כלל"???

אל מה פירוש הוא היה בטוח שהתכוונתי בציניות... אבל לא!!! זה המקור הכי טוב!! הרי 
מסביר הר"ב: שאם אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו וה'  תתייאש מן הפורענות??

מאריך לו אף... נותן לו... מאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה... אל תתייאש מן הפורענות... 
 אל תדאג... אין יאוש... כל כלב בא היום שלו... ויום אחד תתמלא סאתו וה' יעניש אותו... 

שגרמו לו לזוז שמאלה... מי כמוהו זוכר את השנים  זמן היו מחשבות מייאשותללוט כל ה
הקדושות במחיצתו של אברהם אבינו... איזה צדקות... איזה עבודת ה' צרופה... אבל 
תכל'ס החיים היו לא קלים... סו"ס אברהם גר במדבר... חיי פשטות ודחקות... "כמעט 

לוט?? יום אחד עשיתי את הצעד החכם בחיי!!  -וגרים בה..." תנאים קשים... ואילו אני
והעתקתי את דירתי לכיכר הירדן כי כולה משקה.. כגן ה'... איזה שפע... איזה שיפור דיור... 
איכות חיים... ותכל'ס... אנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד... ובכל זאת הכל טוב להם... 

 נו כל הזמן גר... כל הזמן נע ונד... יש להם כל טוב... ואילו אברהם אבינו עם הצדקות של
אבל הבנות הצדקניות של לוט כל הזמן  מהפורענות!!!לוט כמעט מתייאש... ממה? 

יום אחד זה יקרה... יום אחד תתמלא  אל תתייאש מן הפורענות...מזכירות לו: אבא... 
יע... לוט סאתם של אנשי סדום וה' כבר לא יוותר להם... ואכן אין יאוש!! ויום אחד זה הג

נמלט כמו גנב... והבנות של מדדות אחריו ומה הם צועקות לו?? אבא!!! אין יאוש בעולם 
כלל... אתה רואה?? אמרנו לך... אמרנו לך שיום אחד "ישם נהרות למדבר ומוצאי מים 

 לצמאון ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה..." והנה... זה קרה... 
תחיל אט אט להתאושש מהמהלומה... הוא סו"ס לוט מגיע למקום מבטחים והוא מ

מתחיל לעכל מה שקרה... מתחיל לעכל שאכן אין יאוש מן הפורענות... הוא מתחיל 
לקלוט שגם אם אתה רואה שה' עומד ברחוק מעלים לעיתות בצרה... בגאוות רשע ידלק 

ק י' (עיין פרעני... ה' מאפשר לרשע לדלוק את העני ולחמוס אותו... והוא גם מצליח... 

אבל אין יאוש!!! היום לוט כבר יודע שביום בהיר אחד.. "איך היו לשמה כרגע  בתהילים)
 ספו תמו מן בלהות. כחלום מהקיץ ה' בעיר צלמם תבזה..." 

כעת!!! אחרי שכבר לוט מבין שאין יאוש מן הפורענות... אחרי שלוט מגיע מידי שנה 
 ברוך דיין האמת!!!מלח ולמד להגיד:  לאזכרה של אשתו... והוא עומד כמו נר מול הנציב

אה. אתה כבר מבין שאין יאוש מן הפורענות?  אם ככה... כעת חז"ל מגיעים אליו עם 
מה פירוש?? אם  "ברוך זוכר את הצדיקים"!!!בשורה טובה... יש לנו בשבילך עוד ברכה: 

טוב ברוך משלם שכר -אין יאוש מן הפורענות אז ק"ו בן בנו של ק"ו שאין יאוש מ
ישם הוא הוא זה שגם ההיפך!!!  נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאוןליראיו... מי שהפך 

 מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים... 
אותו אברהם אבינו העץ היבש שתמיד נדת עליו ברחמים שאין לו המשך והוא כזה גר 

מים וארץ  ותושב... אין יאוש!!! מי ששם נהרות למדבר הוא הוא זה שישם מדבר לאגם
 ציה למוצאי מים...

ידידי החסיד: עכשיו תבין מה אנחנו אומרים כל ערב שבת במנחה... בסוף הודו לה'... ---
שופך אם שמת לב הש"ץ מתחיל הודו לה' כי טוב... יאמרו גאולי ה'... ובסוף הוא מסיים:

פצה פיה, מי חכם וישמר בוז על נדיבים... וישגב אביון מעוני... יראו ישרים וישמחו וכל עוולה ק
 האם פעם ניסית להבין את סוף המזמור???אלה ויתבוננו חסדי ה'!!!

בשלמא תחילת המזמור... את זה אני מבין מצוין... מדברים שם על אותם ארבעה 
שצריכים להודות... ואכן באמת הודו לה' כי טוב... יודו לה' חסדו... אבל בסוף המזמור 

מאופקת... מי חכם וישמר אלה... אתה יודע מה הפירוש של פתאום יש נימה קצת יותר 
המילולי מי חכם וישמר אלה?? הכוונה היא: שמי שהוא חכם... אז שישמר אלה... ישמר 

על מה מדברים כאן?? למה צריך להיות   את הדבר...)שמר (או ואביו מלשון "שומר ומצפה" 
 עניין הוא כך:מה התשובה?? הפתאום חכם?? מה צריך לשמור ולצפות? 

יאמרו גאולי ה'!! יוציאם  בעיניים!!!בתחילת המזמור יש לנו עסק עם כאלו שראו ישועות 
מחושך וצלמוות... וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם...  כאן לא צריך להיות חכם 
גדול ש'ישמר אלה...' גאולי ה' שרואים ישועות בעיניים לא נותר להם אלא לפצוח ב"יודו 

 חסדו..."  לה'
אבל מה יעשה אותו אחד שעדיין כל אוכל תתעב נפשו... עדיין אין לו טעם בלימוד 
ובעבודת ה'... מה יעשה מי שעדיין שרוי בתוך החושך וצלמוות אסירי עני וברזל... מה 
יעשה מי שהוא עדיין בעיצומה של סערות ומאבקי רוח ונפש ועדיין לא ישמחו כי 

ק סערות  כל היום... מה יעשה אחד כזה שהוא עדיין לא אוחז ישתוקו... איזה שקט... ר

הודו לה' כי --בגאולי ה'?? איך הוא יכול להתעלות מעל עצמו ולהגיע למקום של
יש לי עצה גם למי שעדיין תועה במדבר  אומר דוד המלך: יש לי דרך!!!! טוב???

גם הוא ביודו ועיר מושב עדיין לא מצא... יש לי בשבילו חבל הצלה איך להיאחז 
לה' חסדו... פונה דוד המלך לאותו יהודי... כן... גם אני הסתובבתי שם במדבר עין 
גדי... גם אני נרדפתי שם... אבל אתה יודע מה חיזק אותי??? הסתכלתי על המדבר 
הצחיח ונזכרתי שפעם היה כאן כגן ה'... פעם היה כאן כולה משקה... רק מה?? אל 

יום אחד ה' הופיע וישם נהרות למדבר ומוצאי מים  תתייאש מן הפורענות...
לצמאון... ואת זה אני רואה כעת מול העיניים!! אוהו... מי כמוני רואה עד כמה אין 

מי שחכם לוקח את הנתון אז מי חכם וישמר אלה!! יאוש מן הפורענות... אם ככה... 
הרות הזה בעצמו ועושה ממנו קל וחומר ל"שומר ומצפה" שלו... אם ישם נ

 למדבר... כ"ש שישם מדבר לאגם מים... 
אם ישם ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה... כ"ש שישם ארץ ציה למוצאי מים 
ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה... 
אדרבה... אני מסתכל למדבר הצחיח בתוך השחור של העין שלו!! בתוך 

 ומשם אני מוציא את הק"ו הזה..הפורענות!!!! 
אגב: זה הפשט במדרש שאומר: מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר... אומר רש"י 

מזמור זה אמרו דוד ביער חרת, ולמה נקרא שמו יער חרת? שהיה מנוגב כחרס והרטיבו במקום: 
מה פירוש?? דוד המלך היה במדבר!! והוא הצליח מתוך  הקב"ה מטוב העוה"ב.."

המדבר להוציא את הנאות דשא ירביצני ועל מי מנוחות ינהלני... דוד המלך זכר 
שפעם פעם היה כאן נאות דשא... היה פה פעם מי מנוחות...  רק מה?? אל תתייאש 

... גם כי מן הפורענות... אז גם אני לא מתייאש מהישועה שלי... ולכן נפשי ישובב
אלך בגיא צלמוות לא אירא רע... שבטך ומשענתך המה ינחמוני... וההשגה הבהירה 

 הזו הפכה את היער המנוגב כחרס באפס תקווה... לטוב עולם הבא... 
למי שנמצא בשברון לב... הבעיה  המהלך הזה הוא מאוד נחוץ בתור עזרה ראשונה

לא כשיר לראות תקווה!!! הוא המרכזית של מי ששרוי במשבר... שהוא בדרך כלל 
לא מסוגל להיות אופטימי ולקוות שה' יעזור ויהיה טוב... וממילא... כשזה המצב... 
אין מנוס... הדרך היחידה איך להצית תקווה בישועת ה' זה דווקא להוציא אותה 
מהנתונים הקיימים והלא מעודדים... דווקא מהזוית השלילית והחסרת תקווה!!! 

לראות איך אתה יוצא מהמדבר הזה?? אין בעיה... אז תתבונן  אתה לא מסוגל
מתוך המדבר עצמו!!! את המדבר הצחיח אתה כן רואה?? אז זהו!!! שמי שהפך את 

 הנהרות למדבר הוא זה גם שישם מדבר לאגם מים...
אגב: זה אחד ההסברים אודות התופעה הפלאים של השנים האחרונות שהדור 

תוקק לשמוע סיפורים על השואה... יש לנו ממש משיכה שלנו (ברובו) מתרפק ומש
לנושא!!! כל פעם שסבתא שלי היתה מספרת משהו מהשואה הייתי נשאב לזה... 
כל פעם הייתי שואב מזה המון חיזוק...  וזה הרי תמוה: יש לך הסבר לתופעה 
הזו??. לכאורה מה ההיגיון בזה?? איך יכול להיות שסיפורים הכי סתמיים על 

 אה גורמים לי חיזוק?? הרי ההיגיון אומר בדיוק הפוך מכל הסיבות בעולם...השו
שהסיבה שכיום הסיפורים על השואה דווקא מחזקים  עד שמישהו הסביר לי:

אותנו... כי נכון שהשואה היתה משהו נוראי וזוועתי... אבל סו"ס  הקב"ה דפק שם 
ה דיבר בשואה!! והוא דיבר בקול חזק מאוד!! על השלחן!!! והוא דפק חזק!! הקב"

הוא אמנם דיבר דיבורים מאוד קשים ומרים... אבל הוא דיבר... אפילו אם לא 
לגמרי ברור לנו מה הקב"ה אמר שם.... אבל דבר אחד ברור לנו... שהקב"ה הכריז 

 שם איזה סטופ!!!! סטופ שקשור איכשהו לעם היהודי...
הקב"ה עשה בשואה... הרבה יותר קל לך לדמיין אחרי שאתה פוגש את הסטופ ש

שאוטוטו הקב"ה שוב יופיע בגאולה העתידה ושוב יעשה סטופ!!! והפעם סטופ של 
גאולה... תבין: ביום יום די קשה לדמיין איך זה יהיה שהקב"ה פתאום יופיע ויגאל 
אותנו... אבל דווקא הסיפורים מהשואה מעמידים אותנו מול אותו יום לא כ"כ 
בהיר שעננים קודרים כיסו את שמי אירופה ובורא עולם הגיע והציב עובדות 
בשטח שישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון וארץ פרי למלחה... אם ככה... אז 
באותה מידה הוא הוא זה שפתאום יבא ויאמר הנני וישם מדבר לאגם מים ועלו 

 ה...     מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכ
האם מישהו באירופה חלם בשנת התרצ"ז שתוך כמה שנים ספורות הולך להיות 

 פה מהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים עד לשע???
האם היהודים שמוסרטים שם מחייכים בהסרטה המפורסמת של החפץ חיים בכנסיה 
הגדולה. האם העלו על דעתם מה הולך להתרחש פה מתחת הרגלים שלהם בעוד 

ם ספורות? האם הם חשבו לרגע שאין טעם לקחת ללב שששששום דבר... כי בעוד שני
שנים ספורות כולם הולכים להיות במצב שווה... השוכר והמשכיר והלווה והמלווה 
והעשיר והעני הרווק והנשוי המבורך בילדים והחשוך ילדים... כולם יהיו בגורל שווה... 

ה מה שמשגע אותי כשאני שומע מישהו חחחחלם שזה מה שהולך לקרות??? ז
סיפורים על השואה!!! כי אף אחד לא חלם שזה מה שיקרה ותכל'ס זה קרה!!  ואם זה 

אל תשאר שם... תהיה חכם... קח את זה לכאן...  מי חכם וישמר אלה!!!!!קרה... אז 
שלוקח ללב... ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ובודק איפה אתה ממוקם בקצב  --אתה

תה שדואג מה יהיה ואיפה זה יגמר... האם אתה מעלה על דעתך שברגע החברתי... א
קטון עזבתיך ואוטוטו ברחמים גדולים אקבצך וכל המפה תשתנה ברגע אחד... יש לך 
רגעים שאתה חושב לעצמך... הנה כל האייפוניסטים ושלוי עולם השגו חיל ורק אני 

על ה"והיה מחניך קדוש"  תקוע בחיים ונגוע כל היום וצריך לוותר ולשלם מחירים
שלי... האם אתה מעלה על דעתך שפתאום!!! כמו אותם עננים קודרים שהופיע בשמי 
אירופה... כך לפתע פתאום ארו עם ענני שמיא... הנה ה' אלוקים בחזק יבא וזרועו 
מושלה לו הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו... וכל התמונה ברגע אחד מתהפכת במאה 

מי חכם וישמר אלה!!! לקחת את הברוך דיין האמת של אשתו של  שמונים מעלות???
שה' זוכר את אברהם.. לא להשאיר את  ברוך זוכר את הצדיקים...לוט... לקחת את זה ל

 זה בנציב מלח... לקחת את מהפכת הפורענות למהפכה של ישועה ורחמים!!!! 
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עורך דין מפורסם נפטר ומגיע לשערי גן עדן. כשהוא מגיע למלאך העומד )  1(
בשער הוא אומר לו: סליחה, אבל יש לכם טעות אני ישבתי במשרד, עובד על  

. ופתאום ללא סיבה אני מוצא את עצמי פה. איזה מין דבר  תיק חשוב מאוד
זה? המלאך שואל את העורך דין לשמו ובודק במחשב שלו. הוא חוזר לעורך  
דין ואומר: "אני לא יודע למה אתה מתלונן כתוב במחשב שנפטרת באריכות 

מה פתאום בשיבה   41ימים ושיבה טובה". "מה" משתומם העורך דין אני בן  
אך בודק שוב במחשב שלו ואומר: "על פי שעות העבודה שחייבת טובה? המל

............"89את בלקוחות שלך אתה בן 
חולה: "דוקטור, אתה בטוח שמה שיש לי זה דלקת ריאות? פעם שמעתי )  2(

מת   הוא  ולבסוף    ריאות,  דלקת  לו  שהיה  שחשב  במישהו  טיפל  שרופא 
לקרות. כשאני מטפל במישהו   מטיפוס". רופא: "אל תדאג! אצלי זה לא יכול

 עם דלקת ריאות, הוא מת מדלקת ריאות............ 
 )580646396העלון יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד: 'המרכז לערבות הדדית' (ע"ר 

 ניתן לשלוח בדיחות למייל של המערכת   

ָנה  "   ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ֽ  (פכ"ג פ"א)    ...""ַוּיִ

בת מאה שנה כבת עשרים, מה בת עשרים לא חטאה שהרי אינה בת עונשים גם בת מאה   פירש"י
בלא חטא, ובת עשרים כבת שבע ליופי. לכאורה מה השבח הזה שבת עשרים היה לה יופי כבת  
ִאָׁשה יראת השם היא תתהלל"? אלא   שבע הרי נאמר (משלי ל"א ל') "שקר החן הבל היופי 

הייתה מהנשים הכי יפות בעולם היא לא התייחסה ליופייה   רש"י בא ללמדנו שלמרות ששרה
שלה אלא רק דבקה בהקב"ה וזה כוונתו של רש"י בת עשרים כבת שבע ליופי כמו שילדה בגיל 
שבע לא מעניין אותה היופי שלה, אצל שרה היה אותו דבר גם בגיל עשרים שלא עניין אותה 

 היא תתהלל.  יופייה כי שקר החן והבל היופי ִאָׁשה יראת השם
 ר תורה לעילוי נשמת:הדב

 דליה בת חנה חנום, דבורה בת גוהר, משה בן יוכבד, אורה בת יוכבד ע"ה

 וו‡רט על ‰פר˘‰ 
      ˘ר‰-חייפנינים י˜רים על פר˘˙ 

 ח„˘! מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

 קו השמחה 
077-502-3345 

 1שלוחה 
 שמיעת בדיחות 

 המאזינים 
 2שלוחה 

 בדיחות הקלטת 
 . למאזינים

 וחייגו ותחייכ
ל ש כסלוימו  מער"ח  החל  ב: 

בקו   בדיחות  עם  מבצע  נא  יש 
. בעלוניםו  אחר הפרסום בקו  לעקוב

ששׂש" חיי יהי
    

ק 058-323-49-410505ו'ו' יו"ל ע"י מערכת "לא נפסיק את השמחה" לתרומות, חסויות וכדו' 

: לללשליחת בדיחות או הערות והארות: דוא"ל

ת 3ת, 3 49 441

ת a05832349@gmail.coma0a0: לל ת ת g@ת
 | הפצה ראשית: א.י. הי"ו שר השמחה מאיר פנחסי הי"ו :מו"ל
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 מיל˙‡ „ב„יחו˙‡

לאמו  )  3( ורץ  המתנפח  הגלגל  את  לקח  המשקפת,  את  הרכיב  הקטן  ואיציק  הגיע  הגדול  החופש  של  הראשון  היום 
בהתלהבות. "אימא! החופש סוף סוף התחיל! אנחנו יכולים ללכת לים?" "ממש לא", אמרה אמו בהחלטיות. "יש לך  

"אבל אני לא מבין", אמר איציק באכזבה.  מושג כמה הים מסוכן? הוא מלא במדוזות, במחלות ואפילו בכרישים טורפים!"  
"אבא הולך לשחות בכל יום. למה לו מותר ולי לא?" אמו נאנחה, הביטה בו והסבירה: "לאבא שלך יש ביטוח חיים  

 . ..........מצוין"

 רחל! תגידי, איך קוראים למלון שהיינו בו באיטליה בשנה שעברה?   -) 4(
 לא זוכרת, מה זה משנה?  -
 זה משנה!-
 ה השם? מ-
 זה חשוב? -
 חשוב מאוד? -
 חכה רגע, אני אבדוק את המגבות............ -

סנטימטרים    60שני כורדים גויים הולכים לדוג. הם תופסים דג ואחד מהם מודד אותו. הוא מגלה שמהראש  לזנב יש  )  5(
ן, בוא אתן לך דוגמא:  הוא שואל את חברו כיצד ייתכן הדבר. עונה החבר: "תחשוב רגע בהיגיו  90ומהזנב לראש יש  

 מיום חמישי ליום שלישי יש חמישה ימים"...............   מיום שלישי ליום חמישי יש יומיים, אבל

ניגש אליו הרופא ואמר, "עכשיו אנחנו נעשה לך הרדמה  )  6( ניתוח שכב על מיטת הניתוחים.  משוגע שעמד לעבור 
 הרדמה תוצרת חוץ"............ מקומית?" "לא מוכן שתחסכו עלי אני דורש 

 קוראים יקרים שימו לב:
נשלחת במייל אך רק למצטרפים  100-החוברת המיוחדת לרגל גיליון ה

 לרשימת תפוצה עד ליום שלישי יט' כסלו.
החוברת תשלח ביום רבעי כ' כסלו ה'תשפ"ב לאחר מכן החוברת לא נשלחת 

 כלל ע"י המערכת.

 a05832349@gmail.com מייל:להצטרפות שילחו בקשה ל
 ובברכה: שר השמחה מאיר פנחסי הי"

 ואלה יעמדו על הברכה:
משפחת שהרבני , אלעזר בן רחל הי"ו, אליהו כ. הי"ו

 ,משה בן רביטל הי"ו, הי"ו
שר השמחה: מאיר בן , הודיה בת רביטל תח' אסתר

 מרגלית הי"ו

 058-323-4941 להשתתפות בהוצאת הגיליון:
תזכו למצוות

 התפללתי בציון הקדוש
של חכם ששון מזרחי זיע"א 

 אמרתי פרשת הקטורת, נתתי פרוטה לצדקה, 
 קבלתי על עצמי לשוב בתשובה, ונושעתי. 

 הציון נמצא בבית החיים סנהדריה בירושלים 

 חדש!חדש! 
 גיליוןפרסום ב

נפסיק את השמחה א ל
בלבד  ₪ 10 -רק ב 

 עוד פרטים
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